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      ປະຫວັດການກາວເດີນທີ່ບທຳມະດາ 
20 ກວາປີຂອງຮົງກົງກັບຄືນສູມາຕຸພູມນັ້ນ 

ໄດພິສູດຢາງເຕັມປຽມວາ ການປະຕິບັດ "ປະ

ເທດດຽວ, ສອງລະບອບ" ແມນມີຜົນດີຕການ

ຮັກສາຜົນປະໂຫຍດກົກຮາກຂອງປະເທດ, 

ມີຜົນດີຕການຮັກສາຜົນປະໂຫຍດກົກຮາກ

ຂອງຮົງກົງ, ທັງມີຜົນດີຕການຮັກສາຜົນປະ

ໂຫຍດກົກຮາກຂອງປະຊາຊົນຮົງກົງທັງໝົດ.

    — ທານ ສີຈ້ິນຜິງ ປະທານປະເທດຈີນ
(ຄັດຈາກປຶ້ມ ສີຈ້ິນຜິງວາດວຍການປົກຄອງ

ປະເທດ ແລະ ບ�ລິຫານການເມືອງ ສະບັບທີ 4)

香港回归祖国 20 多年不平凡的历

程充分证明，实行“一国两制”，有利于

维护国家根本利益，有利于维护香港根

本利益，有利于维护广大香港同胞根本

利益。

——中国国家主席习近平

（摘自《习近平谈治国理政》第四卷）
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数字看香港
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     ປີ 1997, ຍອດມູນຄາຜະລິດຕະພັນພາຍໃນຮົງກົງແມນ 1370 ຕ້ືໂດລາຮົງກົງ, GDP 

ສະເລຍຕຫົວຄົນ (ຄິດໄລຕາມລາຄາປັດຈຸບັນ, ເປັນ Nominal GDP) ແມນ 192000 ໂດ

ລາຮົງກົງ; ປີ 2021, ຍອດມູນຄາຜະລິດຕະພັນພາຍໃນຮົງກົງທ່ີຄິດໄລຕາມລາຄາປັດຈຸບັນ

ແມນ 2,86 ພັນຕ້ືໂດລາຮົງກົງ, GDP ສະເລຍຕຫົວຄົນ(ຄິດໄລຕາມລາຄາປັດຈຸບັນ)ແມນ 
387100 ໂດລາຮົງກົງ.

1997 年，香港本地生产总值为 1.37 万亿港元，人均 GDP（以名义计算）为

19.20 万港元 ；2021 年，香港本地生产总值名义计算为 2.86 万亿港元，人均

GDP（以名义计算）为 38.71 万港元。

     ປີ 2021, ຍອດມູນຄາການຄາ

ສ ິນຄ າຂອງຮ ົງກ ົງບ ັນລ ຸເຖ ິງ 
10268,4 ຕ້ືໂດລາຮົງກົງ, ເປັນອັນ

ດັບທີ 6 ຂອງໂລກ.
2021 年，香港商品贸易总

额全年合计为 102684 亿港元，

全球第六。

     ແຕປີ 1997 ຫາປີ 2022, ມູນຄາຕະຫຼາດຂອງຕະຫຼາດຫຸນຮົງກົງໄດເພ່ີມຂ້ຶນ 12 ເທ່ົາຕົວ; ຈ�ານວນບ�ລິສັດຈົດທະບຽນເພ່ີມຂ້ຶນ 3

ເທ່ົາຕົວ; ຈຳນວນທັງໝົດຂອງເງິນຝາກທະນາຄານເພ່ີມຂ້ຶນເກືອບ 5 ເທ່ົາຕົວ; ຍອດມູນຄາການອອກຈຳໜາຍພັນທະບັດໃນຕະຫຼາດ

ພັນທະບັດເພ່ີມຂ້ຶນ 19 ເທ່ົາຕົວ; ມູນຄາການຊ້ືຂາຍສະເລຍຕວັນໃນຕະຫຼາດແລກປຽນເງິນຕາຕາງປະເທດເພ່ີມຂ້ຶນ 7 ເທ່ົາຕົວ; ຂະໜາດ

ຊັບສິນ ແລະ ການບ�ລິຫານຄວາມຮ່ັງມີເພ່ີມຂ້ຶນ 9 ເທ່ົາຕົວ.
从 1997 年至 2022 年，港股市值增加 12 倍 ；上市公司增加 3 倍 ；银行存款总额增加近 5 倍 ；债券市场发行总额增

加 19 倍 ；外汇市场的日均成交增加 7 倍 ；资产及财富管理规模增加 9 倍。

1997 2021

1997-2022

04

|   视觉lkp8krkI6h



     ອີງຕາມ ບົດລາຍງານກຽວກັບຄວາມສາມາດການ

ແຂງຂັນຂອງບຸກຄະລາກອນໂລກ IMD ປະຈ�າປີ 2021 (World 

Talent Ranking 2021) ຂອງວິທະຍາໄລພັດທະນາການບ�ລິ

ຫານສາກົນໂລຊານ(Lausanne) ປະເທດສະວິດເຊີແລນ
(Switzerland), ຮົງກົງເປັນອັນດັບທີຫນ່ຶງໃນທະວີບອາຊີ ສ�າ

ລັບຄວາມສາມາດການແຂງຂັນຂອງບຸກຄະລາກອນ.
据瑞士洛桑国际管理发展学院《2021 年 IMD 世界

人才竞争力报告》，香港人才竞争力亚洲第一。

25 ປີທ່ີກັບຄືນສູມາຕຸພູມມານ້ີ —
回归祖国 25 年来——

     ສະຖານກົງສຸນຕາງປະເທດປະຈ�າຮົງກົງມີ 119 ແຫງ;  

ອົງການຈັດຕັ້ງສາກົນລະຫວາງລັດຖະບານ ທີ່ຮົງກົງໄດເຂົ້າ

ຮວມ ມີ 97 ອົງການ; ກຕັ້ງຫອງການເສດຖະກິດ-ການຄາຢູ

ຕາງປະເທດ 14 ແຫງ;  ເຊັນສັນຍາປະເພດສອງຝາຍຕາງໆ

ຫຼາຍກວາ 600 ສະບັບ ກັບຕາງປະເທດ; ມີອົງການນິຕິກຳສາກົນ 
20 ກວາອົງການ;  ມີ 168 ປະເທດ ແລະ ພາກພ້ືນຍົກເວ້ັນການ

ຂ�ວີຊາ ຫືຼ ເຮັດວີຊາກັບດານສຳລັບໜັງສືເດີນທາງຂອງເຂດບ�

ລິຫານພິເສດຮົງກົງ.
外国在港领事机构 119 家 ；香港参与的政府间国际

组织 97 个 ；设立海外经济贸易办事处 14 个 ；对外签署

各类双边协定 600 余项 ；国际法律组织 20 多家 ；香港特

别行政区护照免签证或落地签证的国家和地区 168 个。

     ອີງຕາມ ບົດລາຍງານ ກຽວກັບ ລະດັບເສລີພາບທາງ

ເສດຖະກິດໂລກ ປະຈຳປີ 2021 (2021 Index of Economic 

Freedom)ຂອງສະຖາບັນເຟສເຊີປະເທດການາດາ, ຮົງກົງ

ຢູໃນອັນດັບທີໜ່ຶງຂອງໂລກ ກຽວກັບ ເສລີພາບທາງເສດຖະກິດ.
据加拿大菲沙研究所《世界经济自由度 2021 年度报

告》，香港被评为全球最自由的经济体。

      ອີງຕາມ ບົດລາຍງານ ກຽວກັບ ສະພາບແວດລອມການ

ດຳເນີນທຸລະກິດ ປະຈ�າປີ 2020 (Doing Business 2020) 

ຂອງທະນາຄານໂລກ, ຮົງກົງຢູໃນອັນດັບທີສາມຂອງໂລກໃນ

ດານຄວາມສະດວກຂອງການດຳເນີນທຸລະກິດ.
据世界银行《2020 年营商环境报告》，香港位列全

球最便利营商地第三位。
设计 武瑞
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ທິວທັດນະຄອນຄຸນໝິງທ່ີຖາຍພາບທາງອາກາດ

昆明城市航拍风光 CFP 图

昆明         磨憨，
共建国际口岸城市

ot7vo75os,y' “9a[,n” da[8kcl'.spj[+skoF
Ij;,daolhk'8q;g,nv'fjko-kpcfolkdqo

“牵手”
昆明市采用全面、整体、长期的方式托管

磨憨镇。可以预见的是，原本距离边贸口岸

600 多公里的昆明，现在因为磨憨，

而有了专属于自己的边境口岸 ；

而原本为边贸小镇的磨憨，

现在因为有省会城市的

加持，必将获得前

所未有的资源

支撑。
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      ວັນທີ 3 ທັນວາ 2021, ເສ້ັນທາງລົດໄຟລາວ-ຈີນໄດເປີດ
ນຳໃຊຢາງເປັນທາງການ.
     ເບິ່ງຈາກຕອນທາງພາຍໃນຈີນຂອງເສັ້ນທາງລົດໄຟ
ລາວ-ຈີນ, ນະຄອນເອກຂອງແຂວງຢຸນນານ ນະຄອນຄຸນໝິງ 
ແລະ ກິ່ງແຂວງ(ນະຄອນ)ຊາຍແດນ ກິ່ງແຂວງປົກຄອງຕົນ
ເອງຊົນເຜົ່າໄທລື້ສິບສອງພັນນາຕັ້ງຢູສົ້ນເໜືອສຸດ ແລະ ສົ້ນ
ໃຕສຸດຂອງເສ້ັນທາງລົດໄຟຕາມລ�າດັບ, ສ�າລັບໃນສວນກາງ
ຂອງເສ້ັນທາງລົດໄຟ ໃນເບ້ືອງຈີນຂອງຊາຍແດນສອງປະເທດ 
ມີເມືອງນອຍໜ່ຶງຊ່ືວາຕາແສງບຫານ.
     ຕາແສງບຫານຕັ້ງຢູສົ້ນໃຕສຸດຂອງແຂວງຢຸນນານ, ມີ
ຊາຍແດນ 174 ກິໂລແມັດ, ເປັນດານຊາຍແດນລະດັບຊາດ
ຂອງຈີນທີ່ໄປສູລາວ, ເສັ້ນທາງລົດໄຟລາວ-ຈີນ ແລະ ທາງ
ຫຼວງຄຸນໝິງ-ບາງກອກ ລວນແຕໄປສູລາວເລີ່ມຈາກບອນນີ້. 

ສ�າລັບປະຊາຊົນລາວຈ�ານວນບໜອຍ, ຕາແສງບຫານເປັນຊື່
ບອນທີ່ເຂົາເຈົ້າຮູຈັກຫຼາຍ. ດານຊາຍແດນຈີນບຫານ ແລະ 
ດານຊາຍແດນລາວບເຕັນຕັ້ງຢູສອງເບື້ອງຂອງຊາຍແດນ, 
ປະຊາຊົນສອງປະເທດໄປມາຫາສູກັນໂດຍຜານດານຊາຍແດນ
ດ່ັງກາວ.
       ນະຄອນຄຸນໝິງມີພົນລະເມືອງຢູແບບຖາວອນເກີນ 8,4 
ລານຄົນ ແລະ GDP ລວມຂອງປີ 2021 ແມນ 722,25 ຕ້ືຢວນ. 
ໃນຖານະທີ່ເປັນນະຄອນເອກຂອງແຂວງຢຸນນານ, ທັງເປັນ
ຕົວເມືອງປາກປະຕູທ່ີຈີນເປີດສູອາຊີໃຕ ແລະ ອາຊີຕາເວັນອອກ
ສຽງໃຕ, ນະຄອນຄຸນໝິງເປັນສູນການເມືອງ, ເສດຖະກິດ, 
ສັງຄົມ ແລະ ວັດທະນະທ�າຂອງແຂວງຢຸນນານ, ເປັນເຄື່ອງ
ຈັກທີ່ຊກຍູການພັດທະນາຂອງທົ່ວແຂວງ ຈົນເຖິງການພັດທະ
ນາເສດຖະກິດການຄາສາກົນຂອງພາກພ້ືນ.

ວັນທີ 25 ສິງຫາ 2021, ລົດຂົນສ່ົງສິນຄາຂອງຊອງທາງຂົນສ່ົງສິນຄາສາກົນລາວ-ຈີນໄດອອກຈາກສະຖານີຕູຄອນເທັນເນີສູນຄຸນໝິງ 
ກຸມບ�ລິສັດລົດໄຟຈີນ ທ່ີເຂດພັດທະນາເສດຖະກິດນະຄອນຄຸນໝິງ

2021年8月25日，中老国际物流通道货运班车从昆明市经开区中铁集装箱昆明中心站驶出 新华社 图
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       ວັນທີ 26 ແລະ 27 ພຶດສະພາ 2022, ກອງປະຊມວຽກ
ງານຂອງນະຄອນຄຸນໝິງ ແລະ ກິ່ງແຂວງປົກຄອງຕົນເອງ
ສິບສອງພັນນາຮວມກັນສາງຕົວເມືອງດານຊາຍແດນສາກົນ
ບຫານ ຈັດຂຶ້ນຢູກິ່ງແຂວງປົກຄອງຕົນເອງສິບສອງພັນນາ 
ເພ່ືອລາຍງານແຜນການ ແລະ ສະພາບການກຽວກັບນະຄອນ
ຄຸນໝິງຮັບຜິດຊອບຕຕາແສງບຫານ ກິ່ງແຂວງປົກຄອງຕົນ
ເອງຊົນເຜົ່າໄທລື້ສິບສອງພັນນາ ແລະ ຈະຮວມກັນສາງຕົວ
ເມືອງດານຊາຍແດນສາກົນ ຕຄະນະພັກແຂວງຢຸນນານ ແລະ
ອ�ານາດການປົກຄອງແຂວງຢຸນນານ, ເຊ່ິງເປັນຂີດໝາຍທ່ີວຽກ
ງານນະຄອນຄຸນໝິງຮັບຜິດຊອບຕຕາແສງບຫານ ກິ່ງແຂວງ
ປົກຄອງຕົນເອງຊົນເຜົ່າໄທລື້ສິບສອງພັນນາ ແລະ ຈະຮວມ
ກັນສາງຕົວເມືອງດານຊາຍແດນສາກົນນ້ີໄດເລ່ີມຕ້ົນຢາງຮອບ
ດານ ແລະ ຢາງເປັນທາງການ.

      ນະຄອນຄຸນໝິງຈະຮັບຜິດຊອບຕຕາແສງບຫານດວຍຮູບ
ແບບຮອບດານ ທັງໝົດ ແລະ ເປັນໄລຍະຍາວ. ເຂດຮັບຜິດ
ຊອບກວມເອົາໝົດເນ້ືອທ່ີຂອງຕາແສງບຫານ, ເຊ່ິງມີ 803 ກິ
ໂລຕາແມັດ, ໃນນ້ັນກວມເອົາເຂດຮວມມືເສດຖະກິດບຫານ-ບ
ເຕັນ(ເຂດຝາຍຈີນ). ປັດຈຸບັນນ້ີ, ນະຄອນຄຸນໝິງໄດສ່ົງທີມງານ
ໄປຕາແສງບຫານເພ່ືອຈັດຕ້ັງປະຕິບັດວຽກງານ.
        ສາມາດຄາດຄະເນໄດວາ ນະຄອນຄຸນໝິງທ່ີຫາງຈາກ
ດານຊາຍແດນ 600 ກວາກິໂລແມັດໃນເມ່ືອກອນ ປັດຈຸບັນນ້ີ
ຍອນຕາແສງບຫານ ແມນໄດມີດານຊາຍແດນເປັນຂອງຕົນ
ແລວ; ສ�າລັບຕາແສງບຫານທ່ີເປັນຕາແສງນອຍການຄາຊາຍ
ແດນໃນເມ່ືອກອນ ປັດຈຸບັນນ້ີຍອນການຊວຍເຫືຼອຂອງນະຄອນ
ເອກ ຍອມຈະໄດຮັບການສະໜັບສະໜູນດານຊັບພະຍາກອນທ່ີ
ບເຄີຍມີມາກອນ." 本刊综合
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昆明托管磨憨，

发展优势显著

7=kvtmy[kp0v'9yofk 
金达解读

昆明市托管西双版纳

傣族自治州磨憨镇的消息

自 发 布 以 来， 吸 引 中 国、

老挝和东南亚国家媒体及

民众广泛关注。昆明将如

何托管磨憨？怎么执行？

“两地”联动发展的优势在

哪 里？ 本 期， 由《 占 芭 》

杂志吉祥物金达为读者朋

友们解读昆明托管磨憨这

一在中国首创的发展模式。

     ນັບແຕມີການເຜີຍແຜຂາວກຽວກັບນະຄອນຄຸນໝິງຮັບ
ຜິດຊອບຕຕາແສງບຫານ ກ່ິງແຂວງປົກຄອງຕົນເອງຊົນເຜ່ົາ
ໄທລ້ືສິບສອງພັນນາອອກມານ້ັນ ແມນໄດດຶງດູດຄວາມສົນໃຈ
ຢາງກວາງຂວາງຈາກມວນຊົນ ແລະ ສ່ືມວນຊົນຂອງຈີນ, ລາວ 
ແລະ ບັນດາປະເທດອາຊີຕາເວັນອອກສຽງໃຕ.
     ນະຄອນຄຸນໝິງຈະຮັບຜິດຊອບຕຕາແສງບຫານຄືແນວ
ໃດ? ຈະຈັດຕັ້ງປະຕິບັດແນວໃດ? “ສອງບອນ” ຮວມກັນພັດ
ທະນາມີທາແຮງແນວໃດແດ? ໃນສະບັບນ້ີ ຈິນດາ ສັດນຳໂຊກ
ຂອງວາລະສານຈ�າປາ ຈະອະທິບາຍໃຫໝູເພ່ືອນຜູອານຮູກຽວ
ກັບຮູບແບບການພັດທະນາທີ່ປະດິດສາງຂຶ້ນຢູຈີນເປັນຄັ້ງທ�າ
ອິດ ທ່ີວາໃຫນະຄອນຄຸນໝິງຮັບຜິດຊອບຕຕາແສງບຫານນ້ັນ.

ot7vo75os,y'Ia[zyf-v[8+8kcl'[+skoF 
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ສະຖານທ່ີຕົວຈິງ—

现场——

      ມາຮອດວັນທີ 20 ມິຖນານ້ີ, ທີມວຽກງານຂອງດານຊາຍ

ແດນເສັ້ນທາງລົດໄຟສະຖານີກວດກາປອງກັນຊາຍແດນບ

ຫານໄດກວດກາລົດໄຟຂົນສົ່ງສິນຄາສາກົນທັງໝົດຂອງເສັ້ນ

ທາງລົດໄຟລາວ-ຈີນ 1131 ຂະບວນ 31431 ຕູ, ລົດໄຟພິເສດ

“ສາຍດວນແມນ�າ້ລານຊາງ-ແມນ�າ້ຂອງ” 54 ຂະບວນ 528 

ຕູ, ປະລິມານສິນຄາຂາມຊາດເກີນ 740000 ໂຕນ, ໃນນ້ັນປະ

ລິມານສິນຄາສົ່ງອອກ 217000 ໂຕນ, ປະລິມານສິນຄານ�າ

ເຂ້ົາ 523000 ໂຕນ.

     ສະຖານີດານຊາຍແດນບຫານໄດສຳເລັດໜາທ່ີກວດກາ

ການອອກປະເທດຂອງລົດໄຟຂົນສົ່ງສິນຄາສາກົນຂະບວນທ�າ

ອິດທ່ີເດີນຕາມເສ້ັນທາງລົດໄຟລາວ-ຈີນຈາກ 21 ແຂວງ ເຂດ

ປົກຄອງຕົນເອງ ແລະ ກຳແພງນະຄອນ, ວົງເສດຖະກິດອອມ

ທະເລໂປຫາຍ(Bohai, ເຊ່ິງມີນະຄອນຫຼວງປັກກ່ິງ ນະຄອນທຽນ

ສິນ“Tianjin City” ແຂວງເຫີເປີຍ“Hebei Province” ແຂວງ

ຊານຕົງ“Shandong Province” ແລະ ແຂວງຫຼຽວໜິງ

“Liaoning Province”) ວົງເສດຖະກິດສາມຫຼຽມປາກແມ

ນ�້າຢາງຊີຈຽງ(ນະຄອນຊຽງໄຮ ແຂວງຈຽງຊ“Jiangsu

Province” ແຂວງເຈີ້ຈຽງ“Zhejiang Province” ແລະ 

ແຂວງອານຮຸຍ“Anhui Province”) ວົງເສດຖະກິດທ່ົວສາມ

ຕາແສງບຫານມີຫຍັງແດ່?

ມີດານຊາຍແດນ ມີຊອງທາງ, ແຕຂະແໜງການຜະລິດອອນແອ

磨憨有什么？
有口岸有通道，但是产业弱。

ຄ�າອະທິບາຍ—

解读——

      ດານຊາຍແດນບຫານເປັນດານຊາຍແດນທາງຫຼວງ ແລະ ເສ້ັນທາງລົດໄຟລະດັບຊາດຂອງຈີນໄປສູລາວ; 

ສະຖານີບຫານເປັນສະຖານີສ້ົນໃຕສຸດໃນຕອນທາງຢູໃນຈີນຂອງເສ້ັນທາງລົດໄຟລາວ-ຈີນ, ແລະ ມັນກ�ເປັນສະຖານີ

ດານຊາຍແດນ. ສະຖານີດັ່ງກາວນ�າໃຊເຕັກນິກສ�າຄັນໃນການເຊື່ອມຈອດຂາມຊາດ, ມີສາຍທາງຮັບລົດ ແລະ 

ອອກລົດໄຟທັງພາຍໃນ ແລະ ຕາງປະເທດ, ມີຄວາມສາມາດໃນການຜານດານຢາງວອງໄວໄດ.

ຫຼຽມປາກແມນ�້າຈູຈຽງ(ນະຄອນກວາງໂຈວ“Guangzhou 

City” ນະຄອນເຊີນເຈີ້ນ“Shenzhen City” ນະຄອນຈູຫາຍ

“Zhuhai City” ນະຄອນໂຟຊານ“Foshan City” ນະຄອນ

ຈຽງເໝິນ“Jiangmen City” ນະຄອນຕົງກວນ“Dongguan 

City” ນະຄອນຈ່ົງຊານ“Zhongshan City” ນະຄອນເຈ້ົາຊ້ິງ

“Zhaoqing City” ແລະ ນະຄອນຫຸຍໂຈວ“Huizhou City”) 

ແລະ ເຂດອາວໃຫຍກວາງຕຸງ-ຮົງກົງ-ມາກາວ(ແຂວງກວງ

ຕຸງ“Guangdong Province” ເຂດປົກຄອງພິເສດຮົງກົງ 

ແລະ ເຂດປົກຄອງພິເສດມາກາວ), ໄດຮັບປະກັນລົດໄຟພິເສດ

ຜານດານຢາງວອງໄວເຊ່ັນ “ສາຍດວນແມນ�າ້ລານຊາງ-ແມ

ນ�າ້ຂອງ” “ເສ້ັນທາງລົດໄຟລາວ-ຈີນ+ການຄ້າເອເລັກໂຕຼນິກ”

“ເສັ້ນທາງລົດໄຟລາວ-ຈີນ+ຂະບວນລົດໄຟຈີນ-ເອີຣົບ” “ລົດ

ໄຟເຂົ້າອອກຜານດານຢາງວອງໄວ” ແລະອື່ນໆ. ປະລິມານ

ກວດກາລົດໄຟຂົນສ່ົງສິນຄາຂາມຊາດໄດເພ່ີມຂ້ຶນຈາກ 3 ຄູ 6 

ຂະບວນຕມ້ືໃນໄລຍະເລ່ີມຕ້ົນເປັນມ້ືລະ 6 ຄູ 12 ຂະບວນ, ໃນເວ

ລາຫຼາຍທ່ີສຸດໄດຮອດ 7 ຄູ 14 ຂະບວນ, ເວລາການກວດກາ

ສະຖານີລົດໄຟບຫານ

磨憨车站 CFP 图
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ລົດໄຟຂົນສົ່ງສິນຄາຂາມຊາດໄດຫຼຸດລົງຈາກ 20 ນາທີີຕຂະ

ບວນໃນໄລຍະເລ່ີມຕ້ົນເປັນ 13 ນາທີີຕຂະບວນ, ເຊ່ິງໄດບັນລຸ

ສິນຄາຜານດານຢາງມີປະສິດທິຜົນ ແລະ ໂລງລຽນ.

      ນະຄອນຄຸນໝິງຮັບຜິດຊອບຕຕາແສງບຫານ ແລະ ຮວມ

ກັນສາງຕົວເມືອງດານຊາຍແດນສາກົນ ຈະອີງໃສເສັ້ນທາງ

ລົດໄຟລາວ-ຈີນ ເລ່ັງລັດການກສາງຊອງທາງໃຫຍ ການຂົນ

ສ່ົງສິນຄາໃຫຍ, ປັບປຸງບົດບາດຂອງດານຊາຍແດນເສ້ັນທາງ

ລົດໄຟ, ເພ່ີມທະວີການຮວມມືດານການຜານດານ, ສຸມໃສຍົກ

ລະດັບຄວາມສະດວກຂອງການຂົນສ່ົງສິນຄາ ແລະ ການຜານ

ດານຂອງເສັ້ນທາງລົດໄຟລາວ-ຈີນ, ພັດທະນາເສດຖະກິດ

ຊອງທາງ ແລະ ເສດຖະກິດໃຈກາງຢາງແຂງແຮງ.

ນະຄອນຄຸນໝິງມີຫຍັງແດ່?

ມີຂະແໜງການຜະລິດ ແຕຂາດດານຊາຍແດນທາງບົກ

昆明有什么？
有产业但是缺陆路口岸

ຄ�າອະທິບາຍ—

解读——

       ການຮັບຜິດຊອບຕ�ຕ່າແສງບຫານຈະເຮັດໃຫທາແຮງຂອງນະຄອນຄຸນໝິງດານທ່ີຕ້ັງ ຊັບພະຍາກອນຕະຫຼາດ

ຊອງທາງການເປີດປະຕູສູພາຍນອກ ແລະ ຖານະທ່ີເປັນປະຕູຂອງຈີນພ້ົນເດ່ັນກວາເກ່ົາ, ຈະສາມາດແກໄຂບັນຫາ

ທ່ີນະຄອນຄຸນໝິງມີຂະແໜງການຜະລິດ ແຕຂາດດານຊາຍແດນທາງບົກ, ເສີມຂະຫຍາຍບົດບາດການນ�າພາຂອງ

ນະຄອນຄຸນໝິງໃນການທ່ີແຂວງຢຸນນານກສາງສູນແຜ່ລັດສະມີິອ່ວຍໜ້າໄປສູ່ອາຊີໃຕ-ອາຊີຕາເວັນອອກສ່ຽງໃຕ້. 

      ເບ່ິງຈາກແງທາແຮງຊອນກັນຂອງການພັດທະນານະໂຍບາຍເວທີເປີດກວາງ, ແມນສາມາດເສີມຂະຫຍາຍ

ທາແຮງຊອນກັນຂອງນະໂຍບາຍ “4 ເຂດ” ຢາງມີປະສິດທີຜົນ ຄື ເຂດທົດລອງການຄາເສລີຈີນ(ຢຸນນານ) ເຂດ

ຄຸນໝິງ, ເຂດການພັດທະນາເສດຖະກິດຄຸນໝິງ, ເຂດປອດພາສີສັງລວມຄຸນໝິງ ແລະ ເຂດການຮວມມືເສດຖະກິດ

ບຫານ-ບເຕັນ.

     ໃນດານການພັດທະນາຂະແໜງການຜະລິດ, ມັນກ�ໝາຍເຖິງວານະຄອນຄຸນໝິງຈະມີເງ່ືອນໄຂບັນລຸຊອງທາງ

ໃຫຍຊກຍູການຂົນສ່ົງສິນຄາຂະໜາດໃຫຍ, ການຂົນສ່ົງສິນຄາຂະໜາດໃຫຍຊກຍູການຄາຂະໜາດໃຫຍ, ການຄາ

ຂະໜາດໃຫຍຊກຍູຂະແໜງການຂະໜາດໃຫຍ, ສ່ົງເສີມຂະແໜງການຜະລິດຂອງນະຄອນຄຸນໝິງມີການພັດທະນາ 

ແລະ ການປັບປຸງຢາງໃຫຍຫຼວງ.

ນະໂຍບາຍ—

政策——

      ວັນທີ 26 ພຶດສະພານີ້, ເວັບໄຊຂອງອ�ານາດການປົກ

ຄອງນະຄອນຄຸນໝິງໄດອອກ ແຈງການຂອງຫອງການອ�າ

ນາດການປົກຄອງນະຄອນຄຸນໝິງກຽວກັບການຊີ້ແຈງໜາທີ່

ວຽກງານປີ 2022 ຂອງກສາງນະຄອນຄຸນໝິງເປັນຕົວເມືອງ

ໃຈກາງສາກົນໃນພາກພ້ືນ ເພ່ືອເລ່ັງລັດການກສາງຕົວເມືອງ

ໃຈກາງສາກົນໃນພາກພື້ນ ຮັບປະກັນການກສາງ “ໜຶ່ງຂອດ

ກຸນແຈ, ສ່ີໃຈກາງ, ສາມຍ່ີຫ�”້ ຮັບຜົນສ�າເລັດ, ໃຫໜາທ່ີວຽກ

ງານຈະແຈງ.

     ໃນນ້ັນ, ໜ່ຶງຂອດກຸນແຈແມ່ນໝາຍເຖິງວາກສາງຂອດກຸນ

ແຈຄົມມະນາຄົມສັງລວມສາກົນ, ຂອດກຸນແຈພະລັງງານສາ
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      ນະຄອນຄຸນໝິງຮັບຜິດຊອບຕຕາແສງບຫານ, ດານຊາຍ

ແດນບຫານເຊ່ືອມຕກັບດານຊາຍແດນລາວ, ດານຊາຍແດນ

ບຫານເປັນດານຊາຍແດນປະເພດທີໜຶ່ງລະດັບຊາດຂອງຈີນ.

ຈາກນັ້ນມາ ນະຄອນຄຸນໝິງຈະກາຍເປັນຕົວເມືອງດານຊາຍ

ແດນສາກົນ, ເຊ່ິງຈະເສີມຂະຫຍາຍທາແຮງດານນະໂຍບາຍ

ກົນຂອງພາກພື້ນ, ຂອດກຸນແຈຂົນສົ່ງສິນຄາສາກົນຂອງພາກ

ພ້ືນ ແລະ ຂອດກຸນແຈສ່ືສານສາກົນຂອງພາກພ້ືນຢາງມີຄຸນນະ

ພາບສູງ, ກສາງນະຄອນຄຸນໝິງເປັນຕົວເມືອງອັດສະລິຍະສາ

ກົນຂອງພາກພ້ືນ.

      ສີ່ໃຈກາງໝາຍເຖິງວາເລັ່ງລັດກສາງໃຈກາງເສດ

ຖະກິດ ແລະ ການຄາສາກົນຂອງພາກພ້ືນ, ໃຈກາງນະວັດຕະ

ກຳເຕັກນິກສາກົນຂອງພາກພື້ນ, ໃຈກາງບ�ລິການການເງິນ

ສາກົນຂອງພາກພ້ືນ ແລະ ໃຈກາງແລກປຽນວັດທະນະທ�າສາ

ກົນຂອງພາກພ້ືນ.

      ສາມຍ່ີຫ�ນ້ີ້ໝາຍເຖິງວາເລ່ັງລັດກສາງສາມຍ່ີຫ�ໃ້ຫຍຕົວ

ເມືອງຄື "ຕົວເມືອງແຫງລະດູໃບໄມປົ່ງຈີນ", "ຕົວເມືອງປະ

ຫວັດສາດ ແລະ ວັດທະນະທຳທີ່ມີຊື່ສຽງ" ແລະ "ຕົວເມືອງສຸ

ຂະພາບໃຫຍທ່ີມີຊ່ືສຽງສາກົນ".

ປະເພດຕາງໆຂອງການພັດທະນາເວທີການເປີດປະຕູສູພາຍ

ນອກຢາງຮອບດານ, ສ່ົງເສີມສິນຄາ ຄົນ ແລະ ທຶນຮອນໄປສູ

ເຂດລຽບຕາມເສ້ັນທາງລົດໄຟລາວ-ຈີນ. ພອມກັນນ້ັນ, ຍັງຈະ

ຊກຍູການພັດທະນາເສດຖະກິດສັງຄົມຂອງຕົວເມືອງ ແລະ ກ່ິງ

ແຂວງຕາງໆທ່ີຕາມເສ້ັນທາງລົດໄຟລາວ-ຈີນຢາງຄົບຖວນ.

ນະຄອນຄຸນໝິງ+ຕາແສງບຫານ=?

昆明 + 磨憨 = ？

ທ່ີຕາແສງບຫານ ແຂວງຢຸນນານ, ປາກຂອງ “ອຸມົງມິດຕະພາບ” ເສ້ັນທາງລົດໄຟລາວ-ຈີນ

云南磨憨，中老铁路“友谊隧道”口 CFP 图
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      ນະຄອນຄຸນໝິງຕ້ັງຢູຈຸດໄຂວກັນຂອງເຂດການຄາເສລີ

ຈີນ-ອາຊຽນ, ເຂດອະນຸພາກພື້ນແມນ�້າຂອງ ແລະ ວົງເສດ

ຖະກິດທ່ົວສາມຫ່ຼຽມແມນ�າ້ຈູຈຽງ, ເປັນປະຕູສ�າຄັນທ່ີຈີນເປີດ

ປະຕູສູອາຊີໃຕ-ອາຊີຕາເວັນອອກສ່ຽງໃຕ້ ແລະ ຂອດກຸນແຈ

ແຖວໜາຂອງການກສາງ “ໜຶ່ງແລວ ໜຶ່ງເສັ້ນທາງ”, ເຊິ່ງ

ອີງໃສຕະຫຼາດພາຍໃນອັນໃຫຍຫຼວງທ່ີມີພົນລະເມືອງ 1,4 ຕ້ືຄົນ 

ແລະ ມຸງໜາໄປສູຕະຫຼາດອາຊີໃຕ-ອາຊີຕາເວັນອອກສ່ຽງໃຕ້

ທ່ີມີພົນລະເມືອງ 2,3 ຕ້ືຄົນ. ເຂດການຮວມມືເສດຖະກິດບຫານ-

ບເຕັນທີ່ຕັ້ງຢູຕາແສງບຫານແມນໜ່ຶງໃນສອງເຂດການຮວມມື

ເສດຖະກິດຂາມຊາດລະດັບຊາດຂອງຈີນ, ຕ້ັງຢູຈຸດສ�າຄັນຂອງ

ເສ້ັນທາງລົດໄຟລາວ-ຈີນ, ທາງຫຼວງຄຸນໝິງ-ບາງກອກ ແລະ 

ທາງດວນແຕນະຄອນຫຼວງວຽງຈັນ ຫາ ປາກເຊພາກໃຕຂອງ

ລາວ. ຄຽງຄູກັບການຊກຍູລວງເລິກຂອງການກສາງ “ໜຶ່ງ

ແລວ ໜ່ຶງເສ້ັນທາງ”, ການເກີດຜົນສັກສິດຂອງສັນຍາ RCEP 

ແລະ ການເປີດນ�າໃຊຂອງເສ້ັນທາງລົດໄຟລາວ-ຈີນ, ການພັດ

ທະນາຮວມກັນຂອງສອງແຫງດັ່ງກາວຈະເຮັດໃຫບອນນີ້ກາຍ

ເປັນຈຸດເລີ່ມຕ້ົນທ່ີດີສ�າລັບການໄປມາຫາສູກັນດານເສດຖະກິດ 

ແລະ ການຄາລະຫວາງຕົວເມືອງບອນກາງແຜນດິນໃຫຍຂອງ

ຈີນ ກັບອາຊີໃຕ-ອາຊີຕາເວັນອອກສ່ຽງໃຕ້.

ປະເທດລາວກັບນະຄອນຄຸນໝິງກາຍເປັນ “ເພ່ືອນບານໃກເຮືອນຄຽງ”

昆明老挝成“邻居”

      ນະຄອນຄຸນໝິງ(Kunming City)ຈະຖືເອົາການກສາງ

ໃຫເປັນເຂດສາທິດຂອງຄູຮວມຊາຕາກຳລາວ-ຈີນເປັນເປົ້າ

ໝາຍ, ຊກຍູການກສາງເຂດຮວມມືເສດຖະກິດບຫານ-ບເຕັນ

ຂອງລາວກັບຈີນ, ຕັ້ງໜາສົ່ງເສີມການຄາການລົງທຶນແບບ

ເສລີ, ເພ່ືອສາງເວທີບ�ລິການ ແລະ ຂົວເຊ່ືອມຕດານການຄາ-

ການລົງທຶນ ອັນເຮັດໃຫວິສາຫະກິດຈີນກາວໄປສູອາຊຽນ ແລະ 

ເຮັດໃຫວິສາຫະກິດອາຊຽນກາວເຂ້ົາສູປະເທດຈີນ. ໂດຍຜານ

ການຊກຍູການພັດທະນາຮວມກັນຢາງເປັນເອກະພາບກັນຂອງ

ບຫານ-ບເຕັນ, ສະແດງທາແຮງຂອງທັງສອງຝາຍລາວ-ຈີນ

ອອກມາຢາງເຕັມທ່ີ, ບັນລຸການຕາບຈູນກັນດານປັດໄຈສ�າຄັນ

ຂອງການພັດທະນາທັງສອງຝາຍ, ລົງເລິກການຮວມມືດານ

ອຸດສາຫະກ�າ, ພອມກັນກສາງເຂດສາທິດການຮວມມືດານກ�າ

ລັງການຜະລິດແບບຂາມຊາຍແດນ, ບັນລຸການພັດທະນາຮວມ

ກັນຢາງເລິກເຊິ່ງຂອງຕອງໂສອຸດສະຫາກຳ, ຕອງໂສການ

ສະໜອງ ແລະ ຕອງໂສດານຄຸນຄາຂອງພາກພ້ືນ.

ຄ�າອະທິບາຍ——

解读——

      ດານຊາຍແດນບຫານຕິດກັບດານຊາຍແດນຂອງປະເທດລາວ, ດານຊາຍແດນບຫານແມນດານຊາຍແດນ

ທາງບົກ ແລະ ທາງລົດໄຟປະເພດທີໜຶ່ງລະດັບຊາດຂອງປະເທດຈີນ. ເຂດການຮວມມືເສດຖະກິດບຫານ-ບເຕັນ 

ແມນເຂດການຮວມມືດານເສດຖະກິດຂາມປະເທດລະດັບຊາດຂອງປະເທດລາວ ແລະ ຈີນ, ເຊ່ິງເອ້ືອຜົນປະໂຫຍດ

ເຊ່ິງກັນ ມີໄຊຮວມກັນ ແລະ ມີຊາຕາກຳຜູກພັນກັນ. ແຂວງຢຸນນານໄດຮັບໃຊ ແລະ ປະກອບສວນເຂ້ົາໃນແຜນການ 
5 ປີ (2021-2025) ຂອງການກສາງແລວເສດຖະກິດລາວ-ຈີນ, ໄດຖືເອົາການກສາງເສ້ັນທາງລົດໄຟລາວ-ຈີນ ແລະ 

ເສັ້ນທາງຫຼວງຄຸນໝິງ-ບາງກອກເປັນຈຸດສຳຄັນ, ເພື່ອສາງໃຫກາຍເປັນເສັ້ນທາງສາຍເລືອດໃຫຍດານການຄົມ

ມະນາຄົມຂົນສ່ົງທາງບົກລະຫວາງຕົວເມືອງສຳຄັນຕາງໆທ່ີເລ່ີມແຕນະຄອນຄຸນໝິງ, ນະຄອນຢູ້ຊີ(Yuxi City), ນະ

ຄອນພູເອີ(Pu’er City), ເມືອງລາ(Mengla County), ຕາແສງບຫານຂອງຈີນ ມາເຊ່ືອມຕໃສຕາແສງບເຕັນ,

ແຂວງຫຼວງນ�າ້ທາ, ແຂວງອຸດົມໄຊ, ແຂວງຫຼວງພະບາງຈົນຮອດນະຄອນຫຼວງວຽງຈັນຂອງປະເທດລາວ.
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ຈຸດພິເສດພ້ົນເດ່ັນ——
特写——

      ມີນັກເສດຖະສາດຕີລາຄາວາ: “ການທ່ີນະຄອນຄຸນໝິງ
ກັບກິ່ງແຂວງສິບສອງພັນນາຮວມກັນກສາງຕົວເມືອງດານ
ຊາຍແດນບຫານສາກົນ ແມນໄດມີໂອກາດບ່ົມຊອນທາງທຸລະ
ກິດຢາງມະຫາສານ.” ປັດຈຸບັນມີນັກທຸລະກິດທ່ີມາຈາກນະຄອນ
ຊຽງໄຮ(Shanghai City), ແຂວງເຈ້ີຈຽງ(Zhejiang Pro-

vince) ແຂວງຟູຈຽນ(Fujian Province) ແລະ ແຂວງ ຫືຼ 
ກ�າແພງນະຄອນອື່ນໆ ໄດເຂົ້າໄປສ�າຫຼວດທີ່ຕາແສງບຫານ
ແລວ. ຕກັບສ່ິງນ້ີ ທານ ຫວັງຊນ(Wang Xun) ຮອງເຈ້ົາຄອງ
ນະຄອນຄຸນໝິງ ໄດກາວຕສ່ືມວນຊົນໃນຕອນສ�າພາດວາ: “ຕົວ
ເມືອງດານຊາຍແດນສາກົນບຫານ ມີຜົນປະໂຫຍດຕການນ�າ
ໃຊຕະຫຼາດສາກົນສອງແຫງ ແລະ ຊັບພະຍາກອນສອງຊະນິດ
ຂອງປະເທດຈີນ ແລະ ອາຊຽນໄດຢາງເຕັມທ່ີ, ເສີມຂະຫຍາຍ
ບົດບາດການເປັນເວທີເປີດກວາງທັງພາຍໃນ ແລະ ຕາງປະ
ເທດ, ເພີ່ມທະວີການພັດທະນາຂະແໜງການຜະລິດຕາງໆ
ເຊັ່ນ: ການຂົນສົ່ງສິນຄ້າທັນສະໄໝ, ການຄາຂາຍສິນຄາ, 
ການຄາດານການບ�ລິການ ແລະ ການທອງທຽວແບບຂາມ
ຊາຍແດນ, ຊກຍູໃຫຂະແໜງການຜະລິດບັນລຸການພັດທະນາ 
ແລະ ການຍົກລະດັບທ່ີຍ່ິງໃຫຍ.
       ໃນການຮວມກັນກສາງຕົວເມືອງດານຊາຍແດນສາກົນ
ບຫານ ແມນຈະເນ້ັນໜັກໃສໃນດານການບ�າລຸງສາງຂະແໜງ
ການຜະລິດ, ການກສາງເຂດນິຄົມ, ການຄາເອເລັກໂຕຼນິກ
ແບບຂາມຊາຍແດນ, ການດຶງດູດການລົງທຶນ ແລະ ການຄ້ົນ

ຄວາປະດິດສາງເຕັກໂນໂລຊີ ແລະ ດານອ່ືນໆ, ສາງສະຖານະ
ພາບໃໝແຫງການຮວມມືພາກພື້ນທີ່ມີການຕອບສະໜອງກັນ, 
ຕາບຈູນທາແຮງກັນ ແລະ ພັດທະນາຮວມກັນ. ຂົງເຂດການ
ຮວມມືຕົ້ນຕ�ຂອງເຂດການຮວມມືເສດຖະກິດຂາມຊາຍແດນ
ບຫານ-ບເຕັນ ລວມມີ: ການຄາການປຸງແຕງ, ການແພດສາ
ກົນ, ວັດທະນະທຳ-ການທອງທຽວ, ການທະນາຄານຂາມຊາຍ
ແດນ ແລະ ອື່ນໆ. ໃນຕໜາ, ນະຄອນຄຸນໝິງຈະສຸມໃສການ
ປັບປຸງເງ່ືອນໄຂພ້ືນຖານໂຄງລາງຂອງເຂດຮວມມືເສດຖະກິດ,
ສ່ົງເສີມຄວາມສະດວກສະບາຍໃນການຜານດານ, ພະຍາຍາມ
ພັກດັນໃຫການຄາໄປມາຫາກັນລະຫວາງລາວ-ຈີນສາມາດ
ຟື້ນຟູກັບຄືນສູຄືໃນລະດັບກອນການລະບາດຂອງພະຍາດໂຄ
ວິດ-19.
      ທານ ຫວັງຊນ ກາວວາ “ຄຸນໝິງສາມາດນ�າເອົາບາງ
ຂະແໜງການຜະລິດຈັດສັນເຂົ້າໃນດານຊາຍແດນບຫານ”, 
ເສີມຂະຫຍາຍທາແຮງດານຄວາມສະດວກໃນການຄາດານ
ຊາຍແດນ ແລະ ອີງໃສນະໂຍບາຍສ່ົງເສີມທ່ີລັດຖະບານມອບ
ໃຫ, ຈະເປັນການປະຕິສົນທິ ແລະ ສົ່ງເສີມກັນໃນດານບວກ.
“ໃນດານໜຶ່ງແມນບັນດາວິສາຫະກິດພາຍໃນປະເທດຈີນສາ
ມາດໄປສາງໂຮງງານຢູບຫານໄດ ສາມາດເຮັດທຸລະກິດກັບ
ບັນດາປະເທດອາຊຽນໄດຢາງສະດວກກວາ; ອີກດານໜຶ່ງ
ແມນຂະແໜງການຜະລິດ ແລະ ຊັບພະຍາກອນຂອງປະເທດ
ອາຊຽນກ�ສາມາດນ�າເຂົ້າປະເທດຈີນໄດໂດຍຜານດານຊາຍ
ແດນ, ເພື່ອບັນລຸການເອື້ອຜົນປະໂຫຍດເຊິ່ງກັນ ແລະ ມີໄຊ
ຮວມກັນ.”
      ທານ ຫວັງຊນ ຊ້ີອອກວາ: ໂດຍຜານການກສາງພ້ືນຖານ

ລົດຕາງໆລ�ຖາຜານດານຢູດານຊາຍແດນບຫານ
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ໂຄງລາງຂອງດານຊາຍແດນ, ບົດບາດດານຊາຍແດນຂອງ
ບຫານຈະສືບຕພ້ົນເດ່ັນຂ້ຶນຕ່ືມ. “ອີກບດົນ, ບົດບາດຕົວເມືອງ
ຂອງຕາແສງບຫານຈະສືບຕສົມບູນຂ້ຶນຕ່ືມ. ໃນອະນາຄົດ, ຕາ
ແສງບຫານຈະກສາງໃຫກາຍເປັນຕົວເມືອງຊາຍແດນລະດັບ
ສາກົນ, ອຳນວຍຄວາມສະດວກໃນດານການຄາ ແລະ ການ
ແລກປຽນດານມະນຸດສາດລະຫວາງປະຊາຊົນສອງປະເທດ
ລາວ-ຈີນ.”
     ບ�ລິສັດ ຮາວຟົງໂລຈິສຕິກສາກົນ ຈ�າກັດ(Haofeng), 
ເຊິ່ງເປັນວິສາຫະກິດຮວມທຶນລາວ-ຈີນ ໄດຕັ້ງຫຼັກປັກຖານທີ່
ປະເທດລາວເປັນເວລາສິບກວາປີ. “ໂດຍໄດຮັບຜົນປະໂຫຍດ
ຈາກການເປີດນ�າໃຊເສ້ັນທາງລົດໄຟລາວ-ຈີນ, ພວກເຮົາໄດ
ສ�າເລັດການຫັນປຽນຈາກວິສາຫະກິດການຂົນສ່ົງສິນຄ້າທາງ
ບົກມາເປັນວິສາຫະກິດການຂົນສົ່ງສິນຄ້າຫຼາຍຮູບແບບ, ກິດ
ຈະການໂລຈິສຕິກໄດເຕີບໃຫຍເປັນທະວີຄູນ, ບ�ລິສັດໄດເຂ້ົາສູ
ໄລຍະເວລາແຫງການພັດທະນາຢາງວອງໄວ.” ທານ ຫວາງ
ລ້ີຈຸນ(Wang Lijun) ປະທານບ�ລິສັດ ໄດແນະນ�າວາ, ເສ້ັນທາງ
ລົດໄຟລາວ-ຈີນບພຽງແຕໄດຍົກລະດັບຄວາມໄວການຂົນສ່ົງ
ສິນຄາ ຍັງໄດຫຸຼດຜອນຕ້ົນທຶນການຂົນສ່ົງລົງຢາງຫຼວງຫຼາຍ.
       “ຄຽງຄູກັບການພັດທະນາຂອງການຂົນສ່ົງທາງລົດໄຟ
ລາວ-ຈີນ, ພວກເຮົາຍິ່ງມີຄວາມໝັ້ນໃຈໃນການຂະຫຍາຍທຸ
ລະກິດໄປສູຕະຫຼາດອາຊີຕາເວັນອອກສ່ຽງໃຕ້.” ທານ ຢາງ
ເຈຍ(Yang Jie) ຜູຮັບຜິດຊອບຂອງສາຂາປະຈ�ານະຄອນຄຸນ
ໝິງຂອງບ�ລິສັດ ຊຽງໄຮເຢິນເຊິງ ບ�ລິຫານຕອງໂສການສະ

ໜອງ ຈ�າກັດ(Rencheng) ກາວວາ, ຕ້ົນປີ 2022 ບ�ລິສັດໄດ
ເລ່ີມຂະຫຍາຍທຸລະກິດຢູປະເທດລາວ, ປັດຈຸບັນແມນໄດເໝົາ
ຂະບວນລົດໄຟເພື່ອຂົນສົ່ງສິນຄາຈາກນະຄອນຫຼວງວຽງຈັນ
ມານະຄອນຄຸນໝິງ.
      ບ�ລິສັດ ຢຸນນານລານຕຽນ(Landian)ເຕັກໂນໂລຊີ ຈ�າ
ກັດ ໄດສາງຕັ້ງບ�ລິສັດສາຂາຢູທີ່ນະຄອນຫຼວງວຽງຈັນໃນປ ີ
2021, ໂດຍຕົ້ນຕ�ແມນດ�າເນີນກິດຈະການທີ່ກຽວຂອງກັບອິນ
ເຕີເນັດ ແລະ ຂ�້ມູນໃຫຍ່(Big Data). “ບ�ລິສັດພວກເຮົາກ�ມີ
ລູກຄາຢູເມືອງວັງວຽງ ປະເທດລາວ, ພະນັກງານຄົນລາວຂີ່
ລົດໄຟໄປມາລະຫວາງນະຄອນຫຼວງວຽງຈັນ ແລະ ວັງວຽງ, 
ສະດວກສະບາຍຫຼາຍ.” ທານ ໂກທາວ(Guo Tao) ຮອງຜູອ�າ
ນວຍການຂອງບ�ລິສັດເວ້ົາວາ, ສ່ິງທ່ີສ�າຄັນໄປກວານ້ັນຄື ເສ້ັນ
ທາງລົດໄຟລາວ-ຈີນໄດສ່ົງເສີມການຕາບຈູນກັນດານທາແຮງ
ທີ່ລຽບຕາມເສ້ັນທາງລົດໄຟ, ກະຕຸນໃຫມີການຮວມມືຫຼາຍຂ້ຶນ
ເລ້ືອຍໆ, ບ�າລຸງສາງຈຸດເຕີບໃຫຍດານການຄາຂ້ຶນໃໝ.
      ຫັຼງຈາກຮັບຜິດຊອບຕ�ຕ່າແສງບຫານແລວ, ໄລຍະທາງ
ຈາກນະຄອນຄຸນໝິງຫານະຄອນຫຼວງວຽງຈັນໄດ “ຫຸຼດລົງ” 600 

ກິໂລແມັດ, ບວກໃສບົດບາດການເປັນທາງຜານໃຫຍຂອງເສ້ັນ
ທາງລົດໄຟລາວ-ຈີນ, ໃນຕໜາ ການແລກປຽນໄປມາຫາສູ
ກັນລະຫວາງຄຸນໝິງ ແລະ ນະຄອນຫຼວງວຽງຈັນຈະສະດວກ 
ແລະ ແໜນແຟນຂ້ຶນຕ່ືມ, ການຄາຂາຍຈະຍ່ິງຈະເລີນຮຸງເຮືອງ
ຂ້ຶນ.
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ຄ�າອະທິບາຍ——

解读——

      ປັດຈຸບັນ, ຄະນະພັກນະຄອນ ແລະ ອ�ານາດການປົກຄອງ

ນະຄອນຄຸນໝິງໄດແຕງຕັ້ງຄະນະຮັບຜິດຊອບໄປປະຈ�າຢູຕາ

ແສງບຫານ ເພ່ືອດ�າເນີນວຽກງານ, ຕາມແຜນທ່ີວາງໄວ ຫັຼງ

ຈາກເຄ່ິງປີ ວຽກງານເສດຖະກິດ-ສັງຄົມໃນທ່ົວຕາແສງບຫານ

ຕາງກ�ຈະມອບໃຫນະຄອນຄຸນໝິງບ�ລິຫານ. ຕກັບບັນຫາຊີວິດ

ການເປັນຢູຂອງປະຊາຊົນໃນເຂດບ�ລິຫານ, ໂດຍບົນພື້ນຖານ

ທີ່ບໃຫມາດຕະຖານການຮັບປະກັນຫຼຸດຕາກວາມາດຕະຖານ

ການຮັບປະກັນທ່ີມີໃນປັດຈຸບັນ, ນະຄອນຄຸນໝິງຈະປະຕິບັດຕາມ

ຫັຼກການ “ມີແຕເພ່ີມຂ້ຶນ ບມີຫຸຼດລົງ”, ເຊ່ິງຈະມີການປັບປຽນ

ມາດຕະຖານການຮັບປະກັນແບບປັບປຽນໄດໂດຍອີງຕາມລະ

ດັບເສດຖະກິດ-ສັງຄົມ, ເພີ່ມທະວີຄວາມຮູສຶກໄດຮັບ, ຄວາມ

ຜາສຸກ, ຄວາມປອດໄພຂອງປະຊາຊົນໃນເຂດບ�ລິຫານຢາງ

ແທຈິງ. ພອມກັນນັ້ນ ນະຄອນຄຸນໝິງຈະສົມທົບຕາມຄວາມ

ຕອງການໃນການພັດທະນາ ແລະ ຄວາມຕອງການຂອງປະ

ຊາຊົນຕາແສງບຫານ, ຕັ້ງໜາຄົ້ນຄວາກ�ານົດມາດຕະການ

ນະໂຍບາຍທ່ີກຽວຂອງຢ່າງໃກຊິດກັບການເຂ້ົາຮຽນ ການປະ

ກອບອາຊີບ ແລະ ຊີວິດການເປັນຢູຂອງປະຊາຊົນ, ເພື່ອຮັບ

ປະກັນໝາກຜົນຮວມກັນໃນການພັດທະນາເສດຖະກິດ-ສັງຄົມ

ຂອງປະຊາຊົນບຫານ ແລະ ປະຊາຊົນຄຸນໝິງ.

      ໃນດານການພັດທະນາບ�ລິຫານດ�າເນີນງານ ແມນນ�າ

ໃຊຮູບແບບການບ�ລິຫານ “ຄະນະກ�າມະການບ�ລິຫານ+ບ�ລິສັດ”, 

ວາງແຜນດຶງດູດເອົາວິສາຫະກິດ ແລະ ນາຍທຶນຈາກສັງຄົມ

ທ່ີມີກ�າລັງທຶນໜາແໜນ ແລະ ມີປະສົບການພັດທະນາທ່ີສົມບູນ 

ມາເຂ້ົາຮວມການພັດທະນາກສາງ, ຂະຫຍາຍຊອງທາງການ

ລົງທຶນ ແລະ ການລະດົມທຶນ; ໃນດານການລົງທຶນ, ນະຄອນ

ຄຸນໝິງຈະຍຶດໝ້ັນຫັຼກການ “ໃຫຫຼາຍ ເອົາໜອຍ”, ນອກຈາກ

ກອງທຶນອຸດໜູນຊວຍເຫືຼອທ່ີປະເທດຊາດ ແລະ ແຂວງເອົາໃຫ

ເຂດຮວມມືແລວ, ກອນປີ 2030 ຂ້ັນແຂວງ, ນະຄອນຄຸນໝິງ 

ແລະ ກິ່ງແຂວງສິບສອງພັນນາຕາງກ�ບມີການແບງພາສີອາ

ກອນຂອງເຂດບ�ລິຫານ, ພາກສວນທ່ີທອງຖ່ິນໄດເຫືຼອໄວ ແມນ

ຈະນ�າໃຊເຂົ້າໃນການສະໜັບສະໜູນການພັດທະນາຂອງເຂດ

ບ�ລິຫານທັງໝົດ; ໃນດານນະໂຍບາຍ ແມນຈະນ�າໃຊຢາງເຕັມ

ທ່ີ ແລະ ນ�າໃຊໃຫດີສ�າລັບນະໂຍບາຍຊວຍເຫືຼອທ່ີປະເທດຊາດ

ແລະ ແຂວງຢຸນນານໄດມອບໃຫໃນດານຂະແໜງການຜະລິດ, 

ການບ�ລິການສາທາລະນະ, ການຜານດານແບບສະດວກສະ

ບາຍ, ການລົງທຶນການລະດົມທຶນ, ອາກອນດານການເງິນ

ການທະນາຄານ ແລະອ່ືນໆ.
本刊综合

ຜູໃດມາບ�ລິຫານບຫານ?

谁来管理磨憨？

     ວຽກງານດານເສດຖະກິດ-ສັງຄົມພາຍໃນເຂດຕາແສງ

ບຫານ ແມນມອບໃຫນະຄອນຄຸນໝິງບ�ລິຫານ, ຄຸນໝິງນ�າໃຊ

ຮູບແບບການບ�ລິຫານ “ຄະນະກ�າມະການບ�ລິຫານ+ບ�ລິສັດ”

ຖະໜົນອາຊຽນຢູຕາແສງບຫານ

磨憨镇东盟大道 CFP 图

vtmy[kpI6[rk[
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这个铁路环线
圈起中国最大沙漠
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      ໃນໃຈກາງຂອງທົ່ງຫຼຸບທະຣີມ(Tarim)ຂອງເຂດນານ
ຈ່ຽງ(Nanjiang, ໝາຍເຖິງເຂດຢູທາງໃຕຂອງພູທຽນຊັ່ນ 
“Tianshan Mountains” ເຂດຊິນຈ່ຽງ) ເຂດປົກຄອງຕົນເອງ
ຊົນເຜ່ົາອຸຍກູຊິນຈ່ຽງ(Xinjiang Uygur Autonomous Re-

gion)ພາກຕາເວັນຕົກຂອງຈີນ, ເຊ່ິງເປັນທ່ີຕ້ັງຂອງທະເລຊາຍ
ໃຫຍທ່ີສຸດຂອງຈີນ—ທະເລຊາຍທັກຄລິມະກັນ(Taklimakan). 
ມັນເປັນທະເລຊາຍທີ່ໃຫຍທີ່ສຸດທີສິບຂອງໂລກ ທັງເປັນທະເລ
ຊາຍເຄ່ືອນທ່ີທ່ີໃຫຍອັນດັບສອງຂອງໂລກ.
       “ທກັຄລິມະກັນ” ໃນພາສາອຸຍກູມີຄວາມໝາຍວາ “ທະເລ
ແຫງຄວາມຕາຍ” “ຖາເຂົ້າໄປແລວ ຢາຄິດວາຈະອອກໄດ
ເລີຍ”, ເຊິ່ງໄດສະແດງໃຫເຫັນເຖິງຄວາມກວາງໃຫຍ ແລະ

ຄວາມອັນຕະລາຍຂອງທະເລຊາຍ.
      ທະເລຊາຍທັກຄລິມະກັນຕ້ັງຢູສ່ີເຂດຂອງຊິນຈ່ຽງຄື ກ່ິງ
ແຂວງປົກຄອງຕົນເອງມົງໂກນປາຢິນກົວລື(້Bayingoleng 

Mongolian Autonomous Prefecture) ເຂດອະຄືສູ(Aksu) 

ເຂດຄາສກາ(Kashgar) ແລະ ເຂດເຮີທຽນ(Hotan), ພອມ
ກັນນັ້ນ ກ�ໄດກີດຂວາງບໃຫປະຊາຊົນຂອງສີ່ເຂດດັ່ງກາວໄປ
ມາຫາສູກັນໄດ. ເຖິງແມນວາໄດກສາງທາງຫຼວງທະເລຊາຍ
ແລວ ແຕການຂົນສົ່ງສິນຄາຍັງເປັນບັນຫາໃຫຍ. ທຸກສິ່ງທຸກ
ຢາງໄດປຽນແປງໃນວັນທ່ີ 16 ມິຖນາ 2022 —ເວລາ 10:53 
ໂມງຂອງມື້ນັ້ນ, ລົດໄຟຂະບວນ 5818 ຄອຍໆອອກຈາກສະ
ຖານີເຮີທຽນຊິນຈ່ຽງ ແລະ ເດີນທາງໄປສູຈຸດໝາຍປາຍທາງ

2022 年 6 月 16 日上午 10 时 53 分，新疆和田站，一列满载乘客的火车缓

缓驶出，一路向东。从和田到若羌的和若铁路正式通车。和若铁路与格库铁路、

南疆铁路“牵手”，意味着环塔克拉玛干沙漠铁路线正式形成闭环，这也是世界

上首条环沙漠铁路线，长达 2712 公里。

这个沙漠铁路环线的形成，结束了新疆南疆多地不通火车的历史，极大便利

了沿线各族人民群众出行和货物运输，将带动南疆经济发展，助力乡村振兴。同

时，也串起南疆自然风光和人文风情。
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ຢາງໄວວາ—ເສ້ັນທາງລົດໄຟເຮີຣ�(ນະຄອນເຮີທຽນ-ເມືອງຣ�
ຊຽງ“Ruoqiang County”) ເປີດການນ�າໃຊຢາງເປັນທາງ
ການ.
       ມາຮອດນ້ີ, ເສ້ັນທາງລົດໄຟເຮີຣ� ເສ້ັນທາງລົດໄຟກຶຼຄຼ�
(ນະຄອນກຼຶມູດ-ນະຄອນຄຼ�ລາດ “Golmud-Korla”, ວັນທີ 9 
ທັນວາ 2020 ເປີດການນ�າໃຊ) ແລະ ເສັ້ນທາງລັດໄຟນານ
ຈ່ຽງ(ເສັ້ນທາງລົດໄຟຫຼັກຂອງຊິນຈ່ຽງ) ເຊື່ອມຕກັນ ໝາຍ
ຄວາມວາເສ້ັນທາງລົດໄຟໃນທະເລຊາຍທັຄລິມະກັນກາຍເປັນ
ຮູບວົງຮອບຈອດກັນຢາງເປັນທາງການ, ເຊິ່ງເປັນເສັ້ນວົງ
ຮອບເສ້ັນທາງລົດໄຟອອມທະເລຊາຍສາຍທ�າອິດຂອງໂລກ ມີ
ຄວາມຍາວທັງໝົດ 2712 ກິໂລແມັດ.

       ເສ້ັນວົງຮອບເສ້ັນທາງລົດໄຟອອມທະເລຊາຍສາຍນ້ີ ໄດ
ສ້ິນສຸດປະຫວັດສາດທ່ີບມີລົດໄຟໃນຫຼາຍບອນຢູນານຈ່່ຽງ, ເຊ່ິງ
ໄດອຳນວຍຄວາມສະດວກຢາງຫຼວງຫຼາຍໃຫແກປະຊາຊົນບັນ
ດາເຜົ່າລຽບຕາມທາງໃນການເດີນທາງ ແລະ ການຂົນສົ່ງ
ສິນຄາ, ແລະ ຈະນ�າພາການພັດທະນາເສດຖະກິດຂອງນານ
ຈ່ຽງ ຊວຍເຫືຼອການຟ້ືນຟູຊົນນະບົດໃຫຈະເລີນຮຸງເຮືອງ.
       ໃນຂະນະດຽວກັນ, ເສ້ັນວົງຮອບເສ້ັນທາງລົດໄຟອອມທະ
ເລຊາຍນ້ີກ�ໄດເຊ່ືອມຕທິວທັດວັດທະນະທ�າຂອງນານຈ່ຽງ, ເຮັດ
ໃຫນັກທອງທຽວສາມາດເຂ້ົາໄປໃນທະເລຊາຍໄດຢາງສະດວກ
ກວາ ແລະ ສ�າຜັດກັບຄວາມມີສະເໜອັນລຶກລັບຂອງທະເລຊາຍ
ທັກຄລິມະກັນ.

ເສ້ັນທາງລົດໄຟເຮີຣ�ທ່ີຜານທະເລຊາຍ(ກ�າລັງກສາງ)

穿越沙海的和若铁路(建设中) 新华社 图
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       ເສ້ັນທາງລົດໄຟເຮີຣ�ເລ່ີມຈາກນະຄອນເຮີທຽນຂອງເຂດ
ເຮີທຽນຊິນຈ່ຽງຢູທິດຕາເວັນຕົກ, ທາງທິດຕາເວັນອອກຮອດ
ເມືອງຣ�ຊຽງ ກ່ິງແຂວງປົກຄອງຕົນເອງມົງໂກນປາຢິນກົວລ້ື, 
ມີຄວາມຍາວທັງໝົດ 825 ກິໂລແມັດ, ຄວາມໄວຕາມການ
ອອກແບບແມນ 120 ກິໂລແມັດຕຊ່ົວໂມງ. ນ້ີເປັນເສ້ັນທາງລົດ
ໄຟທະເລຊາຍແບບຕົວຢາງສາຍໜຶ່ງ, ຕັ້ງຢູແຄມເບື້ອງໃຕ
ຂອງທະເລຊາຍທັກຄລິມະກັນ, ເຊ່ິງມີ 534 ກິໂລແມັດກະຈາຍ
ຢູເຂດລົມຊາຍ, ກວມເອົາ 65% ຂອງຄວາມຍາວທັງໝົດຂອງ
ເສ້ັນທາງນ້ີ.
       ການທ່ີກສາງເສ້ັນທາງລົດໄຟໃນທະເລຊາຍ, ກອນອ່ືນ
ໝົດ ຕອງຄວບຄຸມດິນຊາຍ. ນັບຕ້ັງແຕເລ່ີມຕ້ົນການກສາງໃນ
ເດືອນທັນວາ 2018 ເປັນຕ້ົນມາ, ຜູກສາງເສ້ັນທາງລົດໄຟເຮີ
ຣ�ຫຼາຍກວາ 20000 ຄົນໄດບາກບ່ັນສູຊົນເປັນເວລາຫຼາຍກວາ 
3 ປີ ພາຍໃຕການທົດສອບຂອງອາກາດຮຸນແຮງເຊັ່ນ: ຮອນ

这条铁路有“盾牌”
glahomk']qfw2lkpouh,u “co;[a'”

ຈັດ ລົມຊາຍ ໜາວຈັດ ແລະອ່ືນໆ.
       ເມື່ອຮອດລະດູລົມຊາຍ, ລົມຊາຍຈະຖົມພື້ນຖານເສັ້ນ
ທາງ, ໃນກ�ລະນີທ່ີຮາຍແຮງຈະສ່ົງຜົນກະທົບຕຄວາມປອດໄພ
ຂອງການດ�າເນີນງານຂອງລົດໄຟ, ເຊ່ິງເປັນຄວາມຫຍຸງຍາກ
ຕການກສາງເສ້ັນທາງລົດໄຟ ແລະ ການດ�າເນີນງານໃນໄລ
ຍະຕໄປ. “ພວກເຮົາໃຊເວລາສອງຊົ່ວໂມງຕມື້ມາທ�າຄວາມ
ສະອາດຊາຍ ແລະ ສອມແປງເຄື່ອງອຸປະກອນ” ທານ ຈຽງ
ກາງ(Zhang Gang) ຜູຮັບຜິດຊອບໂຄງການປູຮາງຂອງ
ເສັ້ນທາງລົດໄຟເຮີຣ� ກຸມບ�ລິສັດກ�່ສ້າງເສັ້ນທາງລົດໄຟເລກ 
14 ສປ ຈີນ ຈ�າກັດ ເວ້ົາເຊ່ັນນ້ັນ.
        ຈະເຮັດແນວໃດ? “ກສາງເສ້ັນທາງລົດໄຟໃນທະເລຊາຍ
ການຄວບຄຸມດິນຊາຍຕອງເຮັດກອນ.” ທານ ຫວັງຈິ້ນຈົ່ງ
(Wang Jinzhong) ເລຂາຄະນະພັກກອມມູນິດຈີນ ທັງເປັນປະ
ທານຂອງບ�ລິສັດເສັ້ນທາງລົດໄຟເຮີຣ�ຊິນຈ່ຽງຈ�າກັດ ເວົ້າ

ການປູຮາງຂອງເສ້ັນທາງລົດໄຟເຮີຣ�
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ວາ, “ນັບຕັ້ງແຕການເລີ່ມຕົ້ມການກສາງ ພວກເຮົາໄດດ�າ
ເນີນວິສະວະກ�າປອງກັນ ແລະ ຄວບຄຸມລົມຊາຍ ແລະ ການກ
ສາງເສ້ັນທາງລົດໄຟໄປພອມກັນ.”
        ວິສະວະກ�າປອງກັນ ແລະ ຄວບຄຸມລົມຊາຍບແມນສ່ິງ
ງາຍດາຍຄືປູກຕ້ົນໄມຕາມເສ້ັນທາງລົດໄຟ. “ສ�າລັບຕອນທາງ
ທີ່ຕາງກັນ, ພວກເຮົາໄດອອກແຜນການຄວບຄຸມລົມຊາຍທີ່
ຕາງກັນ.” ທານ ຢາງປາວຣົງ(Yang Baorong) ຫົວໜາຜູ
ອອກແບບເສັ້ນທາງລົດໄຟເຮີຣ� ກຸມບ�ລິສັດສະຖາບັນສ�າຫຼວດ
ອອກແບບທີໜຶ່ງ ກຸມບ�ລິສັດກ�່ສ້າງເສັ້ນທາງລົດໄຟ ສປ ຈີນ  
ຈ�າກັດ ເວົ້າວາ, ໃນຕອນທີ່ມີລົມຊາຍຢາງຮາຍແຮງ, ພວກ
ເຂົາເຈົ້າໄດກສາງຂົວຊາຍ ເພື່ອໃຫລົມຊາຍຜານໃຕຂົວ; ໃນ
ຕອນທ່ີມີເງ່ືອນໄຂແຫຼງນ�າ້ ປູກພືດທະເລຊາຍ; ໃນຕອນທ່ີຂາດ
ແຫຼງນ�າ້ ຈະໃຊສ່ິງກີດຂວາງຊາຍ ແລະ ບລັອກປູກຫຍາເພື່ອ
ກ້ັນຊາຍໃຫຢູຄົງທ່ີ.

       “ການປູກຕ້ົນໄມຢູໃນທະເລຊາຍແມນຍາກແທໆ .” ທານ 
ຫວັງຈິ້ນຈົ່ງ ເວົ້າວາ, “ກອນທີ່ຕົ້ນໄມຈະເຕີບໃຫຍຂຶ້ນ, ພວກ
ເຮົາໄດຕ້ັງສ່ິງກີດຂວາງຊາຍແບບຕ້ັງທ່ີສູງ 1,5 ແມັດໃນດານ
ນອກ, ສາງບລັອກປູກຫຍາໄຫຼຢູໃກກັບເສັ້ນທາງລົດໄຟ ເພື່ອ
ສາງລະບົບປອງກັນຊາຍສາມມິຕິທ່ີກີດຂວາງຊາຍ ແລະ ເຮັດ
ໃຫຊາຍຢູຄົງທ່ີ, ເຮັດໃຫລົມຊາຍເຂ້ົາມາເສ້ັນທາງລົດໄຟບໄດ."
         ໃນ 3 ປີກວາມານ້ີ, ໂດຍຜານຫຼາຍກວາ 1000 ວັນ ແລະ
ຄືນ, ຜູກສາງໄດກສາງບລັອກປູກຫຍາ 50 ລານຕາແມັດຕາມ
ເສ້ັນທາງລົດໄຟເຮີຣ�, ປູກໄມພຸມ ແລະ ຕ້ົນໄມໃຫຍ 13 ລານ
ຕົ້ນ ເຊັ່ນ: ຮາໂລໄຊດອນ ແອັມໂມເດັນດຣອດ(Haloxylon 

ammodendron) ສົນແດງ(Tamarix ramosissima) 

ແລະອ່ືນໆ, ປາໄມກວມເອົາເນ້ືອທ່ີດິນຫຼາຍກວາ 73 ລານຕາ
ແມັດ, ເຊິ່ງໄດສາງຜາສາກປອງກັນສີຂຽວ 300 ກິໂລແມັດ 
ທ່ີປອງກັນຊາຍ ແລະ ຮັກສາເສ້ັນທາງ.

ສ່ິງກີດຂວາງຊາຍແບບລວງຕ້ັງສູງ 1,5 ແມັດທ່ີລຽບຕາມເສ້ັນທາງລົດໄຟເຮີຣ�
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这条铁路很便民
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       “ສຸດທາຍມ້ືນ້ີທ່ີລ�ຄອຍໄດມາຮອດແລວ, ຕໄປ ການເດີນ
ທາງຈະບຢານວາໄກອີກແລວ.”
        "ຈ່ົງສະບາຍໃຈ, ບຮອດ 3 ຊ່ົວໂມງ ກ�ຈະຮອດແລວ!"
      ໃນມ້ືທ່ີເສ້ັນທາງລົດໄຟເຮີຣ�ເປີດການນ�າໃຊນ້ັນ, ເຄິບາ
ຮານ ໄມທິໂຣຊີ(Kurbanhan Maitirozi) ຂຶ້ນລົດໄຟແລວ ກ�
ໂທຫາຄອບຄົວຂອງລາວທັນທີ. ນີ້ເປັນເທື່ອທ�າອິດທີ່ລາວໄດ
ຂຶ້ນລົດໄຟທີ່ໄປສູປະຕູຂອງເຮືອນຕົນ, ສາວອຸຍກູ ອາຍຸ 26 ປີ
ຜູນ້ີຮູສຶກດີໃຈຫຼາຍ.
        ເຮືອນຂອງ ເຄິບາຮານ ຢູໃນຕາແສງດາລິຢາປູຢີ ເມືອງ
ຢູທຽນ(Daliyabuyi Township, Yutian County) ເຂດເຮີ
ທຽນ. ໃນປີ 2013, ລາວເປັນນັກສຶກສາຜູທ�າອິດໃນບານ, ລາວ
ໄປຮຽນຢູນະຄອນອູລູມູຊີ(Urumqi City)ຄົນດຽວ. “ໃນເວລາ
ນ້ັນ, ຂອຍໄດຂ່ີລົດກະບະສອງມ້ືຈ່ຶງໄດຮອດເມືອງ, ແລວໄດຂ່ີ
ລົດເປັນ 4 ຊ່ົວໂມງຈ່ຶງໄດຮອດນະຄອນເຮີທຽນ ແລະ ໄດຂ້ຶນ
ລົດໄຟທ່ີໄປນະຄອນອູລູມູຊີ.”
      "ມັນແມນຄວາມຫວັງຕະຫຼອດມາຂອງຂອຍທ່ີຈະມີລົດໄຟ
ຢູໃນບານເກີດຂອງຂອຍ, ດຽວນີ້ໄດຕອນຮັບການມາຮອດ
ຂອງມື້ນີ້ ຈາກນັ້ນໄປ ການເດີນທາງກ�ຈະບຢານວາໄກອີກ
ແລວ.” ຫັຼງຈາກເສ້ັນທາງລົດໄຟເຮີຣ�ເປີດການນ�າໃຊແລວ, ເຄິ
ບາຮານໄດມີແຜນການໃໝແລວ—ຂ່ີລົດໄຟໄປທຽວກັບຄອບຄົວ.
        ນາງ ຫີຼກຸຍຈ່ີ(Li Guizhi) ກ�ຮູສຶກວາດີໃຈເຊ່ັນກັນ, ລາວ

ເປັນຄູຜູໜຶ່ງຂອງໂຮງຮຽນມັດທະຍົມຢູເມືອງເສໂມ(Qiemo 

County), ໃນປີ 2000, ນາງ ຫີຼກ້ົວຈ່ີ ອາຍຸ 24 ປີ ຮຽນຈົບ
ຈາກວິທະຍາໄລແລວ ກ�ຕັດສິນໃຈໄປສອນຢູເມືອງເສໂມ. “ເດີນ
ທາງຈາກບານເກີດຂອງຂອຍ ນະຄອນປາວຕ້ີງ ແຂວງເຫີເບີຍ
(Baoding City, Hebei Province), ແລວປຽນລົດໃນນະ
ຄອນຊີອານ ແຂວງສັນຊີ(Xi'an City, Shaanxi Province)

ໄປສູນະຄອນຄຼ�ລາດ, ແລວຂ່ີລົດເມໄປຮອດເມືອງເສໂມ, ມັນ
ຈະໃຊເວລາ 5 ວັນ 4 ຄືນ.” ນາງ ຫີຼກຸຍຈ່ີ ເວ້ົາວາ, ໄດເຮັດ
ວຽກຢູຊິນຈ່ຽງເປັນເວລາຫຼາຍປີ, ແຕບ�ຄ່່ອຍກັບບານຫຼາຍປານ
ໃດ, “ປັດຈຸບັນນ້ີ ການກັບບານສະດວກຫຼາຍ!”
       ໃນລົດໄຟທ່ີແລນໄວ ເຕັມໄປດວຍສຽງຫົວ. "ພວກເຮົາ
ໄດລ�ຖາລົດໄຟນີ້ມາຫຼາຍປີແລວ." ນີ້ແມນປະໂຫຍກທີ່ຜູໂດຍ
ສານຂອງລົດໄຟເຮີຣ�ເວ້ົາຫຼາຍທ່ີສຸດ.
      ໃນເມື່ອກອນ, ຊາວທອງຖິ່ນບັນດາເຜົ່າຖາຢາກອອກ
ຈາກຊິນຈ່ຽງ ຕອງຜານຄາສກາ ອະຄືສູ ຄຼ�ລາດ, ຂາມພູທຽນ
ຊ່ັນ ແລວຜານທູລຸພັນ(Turpan) ແລະ ອູລູມູຊີ. ເສ້ັນທາງລົດ
ໄຟເຮີຣ�ເປີດການນ�າໃຊແລວ ໝາຍຄວາມວາເມືອງລົວຜູ(Luo

pu County) ເມືອງລ້ືຊ້ື(Cele County) ເມືອງຢູທຽນ ເມືອງ
ມິນເຝ່ີງ(Minfeng County) ເມືອງເສໂມ ແລະ ບອນອື່ນໆ
ຂອງນານຈ່ຽງໄດສ້ິນສຸດປະຫວັດສາດທ່ີບມີລົດໄຟ, ການເດີນ
ທາງຂອງປະຊາຊົນບັນດາເຜ່ົາທອງຖ່ິນຈະສະດວກຫຼາຍຂ້ຶນ.

ຕອນທາງຄຼ�ລາດຂອງເສ້ັນທາງລົດໄຟນານຈຽງ
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       ການເປີດການນ�າໃຊຂອງເສ້ັນທາງລົດໄຟເຮີຣ�ໄດ້ສ້ິນ
ສຸດປະຫວັດສາດທີ່ບມີລົດໄຟໃນເມືອງລົວຜູ ເມືອງລື້ຊື້ ເມືອງ
ຢູທຽນ ເມືອງມິນເຝ່ີງ ແລະ ເມືອງອ່ືນໆຂອງນານຈຽງ ແລະ 
ເມືອງເສໂມ ກ່ິງແຂວງປົກຄອງຕົນເອງມົງໂກນປາຢິນກົວລ້ື. 
ຈານເຮີທຽນຮອດເມືອງຣ�ຊຽງ ເມືອງຄຼ�ລາດ ແລະ ນະຄອນ
ອູລູມູຊີ ດວຍຄວາມໄວເທົ່າທີ່ຈະໄວໄດ ຈະໃຊເວລາ 11 ຊົ່ວ
ໂມງ 26 ນາທີ, 17 ຊ່ົວໂມງ 50 ນາທີ, ແລະ 24 ຊ່ົວໂມງ 23

ນາທີຕາມລ�າດັບ.
         ໄມໄມທິຢີບູເຣຢີມູ ໄມມາທິມິງ(Maimaitiyibureyimu 

Maimatiming) ທ່ີໄດຂ້ຶນລົດໄຟຂະບວນທ�າອິດ, ມາຈາກບານ
ປາຊິຢູຈິໄມ(Bashiyujimai) ຕາແສງລ້ືຊ້ື ເມືອງລ້ືຊ້ື, ເຊ່ິງເປັນ
ບານຂະແໜງການໝາກພິລາທີ່ມີຊື່ສຽງ. “ສຸດທາຍໄດເປີດ
ການນ�າໃຊແລວ ຕ່ືນເຕ້ັນໃຈຫຼາຍໆ!” ລາວເວ້ົາວາ, ການເປີດ
ນ�າໃຊຂອງເສ້ັນທາງລົດໄຟສາຍນ້ີ ຈະເຮັດໃຫໝາກພິລາຂອງ

这条铁路促发展
glahomk']qfw2lkpouh-5dp6hdkorafmtok

ບານເດີນທາງໄປຮອດບອນທ່ີໄກກວາ.
      ຢູໃນຕູລົດໄຟ, ໄມທູສົງ ທູພູດິງ(Maitusong Hupu-

ding) ພຕູຊາວອຸຍກູ ອາຍຸ 63 ປີ ໄດຫຼຽວເບ່ິງນອກປອງຢຽມ
ຢາງໃຈຈົດໃຈຈ, “ສອງປີມານີ້, ໃນເວລາຫວາງ ຂອຍຈະໄປ
ເບ່ິງຢູແຄມເສ້ັນທາງລົດໄຟ, ຫວັງວາຈະເປີດການນ�າໃຊໂດຍ
ໄວ.”
       “ຂອຍບພຽງແຕຢາກຂ້ຶນໄປຂ່ີລົດໄຟ, ແຕຍັງຢາກໃຫຜະ
ລິດຕະພັນຂອງພວກເຮົາສາມາດຂາຍເຖິງບອນໄກກວາ ຫຼັງ
ຈາກໄດມີລົດໄຟແລວ.” ໄມທຸຊົງ(Maitusong) ຈາກເມືອງ
ລົວຜູເວົ້າວາ ຄອບຄົວຂອງລາວໄດດ�າເນີນໂຮງງານຜະລິດ
ຜາພົມແຫງໜ່ຶງ ຍອນມີິຄຸນນະພາບສູງ ຜາພົມໄດຖືກຂາຍເປັນ
ຢາງດີ, ຈ�ານວນທຸລະກິດປະຈ�າປີແມນປະມານ 500000 ຢວນ
ຈີນ. ເວລາກອນ ມີວິສາຫະກິດຕາງຖິ່ນຢາກຮວມມືກັບລາວ 
ແຕໄດຄ�ານຶງເຖິງຕົ້ນທຶນການຂົນສົ່ງ ລາວໄດຍົກເລີກການ

ທ່ີເຂດອະຄືສູ, ລານຕາກໝາກເຜັດທ່ີແດງຄືໄຟ

阿克苏地区，火红的辣椒晾晒场 CFP 图
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ຮວມມືນ້ັນຊ�າ້. “ປັດຈຸບັນນ້ີ ບັນຫາດ່ັງກາວໄດຖືກແກໄຂແລວ
ຂອຍ ແລະ ລູກຂອຍກ�າລັງຄິດວາຈະຂະຫຍາຍຂະໜາດຂອງ
ໂຮງງານຜະລິດຜາພົມ.”
      ທານ ເຮີຢ້ັນກາງ(He Yangang) ຮອງເຈ້ົາເມືອງຜູປະ
ຈ�າການຂອງເມືອງລົວຜູ ເວ້ົາວາ: “ການເປີດການນ�າໃຊຂອງ
ເສັ້ນທາງລົດໄຟເຮີຣ� ໄດຫຸຼດໄລຍະຫາງລະຫວາງເມືອງລົວຜູ 
ແລະ ຕົວເມືອງໃຫຍ, ເຊິ່ງຈະຊກຍູຜະລິດຕະພັນທອງຖິ່ນທີ່ມີສີ
ສັນພິເສດເສີມຂະຫຍາຍຕະຫຼາດຄື ຜາພົມ ແລະອ່ືນໆ.”
       ໃນຖານະທ່ີເປັນຊອງທາງຂົນສ່ົງສິນຄາທ່ີສະດວກ, ເສ້ັນ
ທາງລົດໄຟເຮີຣ�ຈະຈັດລົດໄຟຂົນສ່ົງສິນຄາ 8 ຂະບວນ, ຝາຍ
ໝາກມັນສະໝອງ ໝາກກະທັນແຫ້ງ ບແຮ ແລະອ່ືນໆທ່ີລຽບ
ຕາມທາງຈະສາມາດຂ້ຶນລົດໄຟໄປຮອດຕາງຖ່ິນໂດຍກົງ, ເຊ່ິງ
ຈະຂາຍຜະລິດຕະພັນທ່ີມີສີສັນພິເສດລຽບຕາມທາງເຖິງທ່ົວປະ
ເທດ ຈົນເຖິງທ່ົວໂລກ.
       ຜະລິດຕະພັນເດີນທາງອອກໄປ, ນັກທອງທຽວເຂ້ົາມາ, 
ເສັ້ນທາງລົດໄຟເຮີຣ�ຈະປອຍຄວາມສາມາດບົ່ມຊອນຂອງຂະ
ແໜງການທອງທຽວທ່ີລຽບຕາມທາງອອກມາ. “ບອນຕາງໆ
ທ່ີມີລົດໄຟແລວ ກ�ຈະຕອນຮັບກະແສນັກທອງທຽວທ່ີຫຼາຍກວາ
ເກ່ົາ.” ທຸຊາງກູລີ ໄມໂທຫູທີ(Tushangguli Maitohuti)ຫົວ
ໜາກົມວັດທະນະທຳ ກິລາ ວິທະຍຸ ໂທລະພາບ ແລະ ທອງທຽວ
ເຂດເຮີທຽນ ເວົ້າວາ, ເຮີທຽນກ�າລັງສຸມໃສພັດທະນາເສັ້ນ
ທາງທອງທຽວທ່ີມີຄຸນນະພາບສູງຫຼາຍສາຍຄື “ເສ້ັນທາງທອງ
ຟາຄຸນລຸນ(Kunlun)” ແລະອ່ືນໆ, ສາງສາແຫຼງທອງທຽວທ່ີມີ
ສີສັນພິເສດ, ດຶງດູດນັກທອງທຽວມາຈາກບອນຕາງໆມາສ�າ
ຜັດທິວທັດອັນສວຍງາມ.

ດອກດາວເຮືອງ(Marigold) ຜະລິດຕະພັນທ່ີມີສີສັນພິເສດຂອງເຂດເຮີທຽນ

和田地区的特产万寿菊 CFP 图
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       ທະເລຊາຍທັກຄລິມະກັນຈາກທິດຕາເວັນອອກຫາທິດຕາ
ເວັນຕົກມີຄວາມຍາວຫຼາຍກວາ 1000 ກິໂລແມັດ, ແລະ ກວາງ
ກວາ 400 ກິໂລແມັດຈາກທິດເໜືອຫາທິດໃຕ, ກວມເອົາເນ້ືອ
ທີ່ດິນທັງໝົດ 33 ລານຕາແມັດ. ທະເລຊາຍທີ່ກວາງໃຫຍໄພ
ສານແນວນ້ີໄດເກີດມີທິວທັດທ�າມະຊາດທ່ີມະຫັດສະຈັນ, ພອມ
ດຽວກັນນ້ັນແມນ�າ້ ແລະ ແມນ�າ້ໃຕດິນຕາງໆກ�ໄດເກີດມີຄວາມ
ມະຫັດສະຈັນຂອງຊີວິດ, ຕ້ົນໄມຕາງໆຄື ກົກໂປປູໂລດ(Popu-

lus euphratica) ໄດກສາງດິນດອນສີຂຽວຫຼາຍແຫງຂ້ຶນມາ.
       ທະເລຊາຍທັກຄລິມະກັນຍັງມີປະຫວັດສາດ ແລະ ວັດທະ
ນະທ�າອັນສະຫງາງາມ, ເສັ້ນທາງສາຍໄໝບູຮານໄດຜານ
ໝົດພາກໃຕຂອງທະເລຊາຍ. ໃນພູຮົງບາຍ(Hongbai 

Mountain)ທ່ີຢູແຄມແມນ�າ້ເຮີທຽນ ປອມທ່ີກສາງໃນລາຊະ
ວົງຖາງຍັງຮັກສາຄວາມສະຫງາງາມຂອງຕົນ. ມີຫຼາຍຂ�ມູ້ນ
ບູຮານຄະດີໄດຢ້ັງຢືນວາ ໃນພາກກາງຂອງທະເລຊາຍອາດ
ຍັງຮັກສາຄວາມຈະເລີນຮຸງເຮືອງທີ່ເຄີຍຄົງຕົວໄວຢ່າງຫຼວງ
ຫຼາຍ.

这条铁路很美丽
② ③

ຮູບ ① ເຮືອນຊານປະຊາຊົນຂອງເມືອງປ້ີ(Bi County) ເຂດເຮີທຽນ

图①  和田地区团城民居 CFP 图 

ຮູບ ② ທິວທັດຂອງທະເລຊາຍທັກຄລິມະກັນ

图② 塔克拉玛干沙漠风光 CFP 图

ຮູບ ③ ທ່ີເຮີທຽນຊິນຈຽງ, ທີມອູດພາຍໃຕຕາເວັນຕອນແລງ

图③ 新疆和田，夕阳下的骆驼队 CFP 图

ຮູບ ④ ໃນເມືອງຢູລີ(Yuli County) ທ່ີພາກໃຕຂອງທະເລຊາຍທັກຄລິມະ
ກັນ, ທະເລຊາຍທີ່ລຽນຕິດຕກັນໄດນຸງເຄື່ອງນຸງສີເງິນ, ດິນດອນສີຂຽວມີ
ຄວາມງາມສະຫງົບງຽບ

图④ 塔克拉玛干沙漠南部尉犁境内，连绵不绝的沙海披上了银

装，绿洲有种静谧的美感 CFP 图
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城市or乡村

你怎么选择？

高楼林立的大城市，充满现代气息，工作机会多、交

通设施完善、教育卫生资源优越、文化生活丰富，但同时

生活压力大、节奏快、成本高 ；空气清新、风景宜人的乡

村，虽然没有城市的繁华和热闹，经济有待发展，但一切

似乎又充满了机会与希望。

本期青年圆桌派，我们邀请中国、老挝、柬埔寨、泰国、

缅甸、越南 6 国青年，谈谈他们在城市和乡村之间的选择。

       ຕົວເມືອງໃຫຍທ່ີມີຕຶກອາຄານສູງຢາງຄັບຄາໜາແໜນ 

ແລະ ເຕັມໄປດວຍບັນຍາກາດທ່ີທັນສະໄໝ, ມີໂອກາດປະກອບ

ອາຊີບຫຼາຍ, ມີສິ່ງອຳນວຍຄວາມສະດວກດານຄົມມະນາຄົມ

ຂົນສ່ົງທ່ີຄົບຖວນ, ມີຊັບພະຍາກອນການສຶກສາ ສຸກຂະອະນາ

ໄມທີ່ດີເດັ່ນ ແລະ ມີຊີວິດວັດທະນະທຳທີ່ອຸດົມສົມບູນ, ແຕໃນ

ຂະນະດຽວກັນນ້ັນ, ແມນໃນຊີວິດຕົວຈິງນ້ັນມີບັນຫາຫຼາຍຢາງ

ເຊ່ັນວາ: ຄວາມກົດດັນສູງ, ຈັງຫວະໄວ ແລະ ຄາໃຊຈາຍສູງ;

ໃນຊົນນະບົດທີ່ມີອາກາດສົດຊື່ນ ແລະ ທິວທັດສວຍງາມນັ້ນ,

ເຖິງແມນວາບມີຄວາມຈະເລີນຮຸງເຮືອງຄືຕົວເມືອງ ແລະ ເສດ

ຖະກິດຍັງລ�ຖາການພັດທະນາ, ແຕທຸກສິ່ງທຸກຢາງຄືຍັງເຕັມ

ໄປດວຍກາລະໂອກາດ ແລະ ຄວາມຫວັງ.

      ໃນຄ�ລ�າ "ງານສົນທະນາໂຕະມົນໄວໜຸມ" ຂອງວາລະສານ

ສະບັບນີ້, ພວກເຮົາໄດເຊີນຊາວໜຸມຈາກ 6 ປະເທດຄື ຈີນ, 

ລາວ, ກ�າປູເຈຍ, ໄທ, ມຽນມາ ແລະ ຫວຽດນາມ ມາສົນທະ

ນາກຽວກັບການເລືອກເຟ້ັນລະຫວາງຕົວເມືອງ ກັບ ຊົນນະບົດ, 

ໂດຍສຸມໃສດານການເຮັດວຽກທ�າງານ ແລະ ການດ�າລົງຊີວິດ.
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城市or乡村

你怎么选择？
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青年圆桌派

CFP 图
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回乡，种出更好的云南咖啡

9uoG da[[hkogduf grnjvx6ddkg215ookomujfud;jkgdqjk

■ 本刊记者 段建鑫/整理

中
国

        ຂອຍຊ່ືວາ ຮົວຣຸນເມີຍ(Hua Runmei) ມາຈາກນະຄອນ
ພູເອີ(Pu'er City) ແຂວງຢຸນນານ. ບານເກີດຂອງຂອຍແມນ
ເຂດຜະລິດກາເຟຕ້ົນຕ�ຂອງປະເທດຈີນ, ບານດາຄາຍເຮີ(Da

kaihe Village) ທີ່ຂອຍດ�າລົງຊີວິດຢູມີປະຫວັດສາດປູກກາ
ເຟດົນນານມາແລວ. ປູ ແລະ ພຂອງຂອຍລວນແຕປູກກາ
ເຟ, ຊ້ັນໝູເພ່ືອນຂອງຂອຍເອ້ີນຂອຍວາ "ຊາວສວນກາເຟລຸນ
ທີສາມ".
       ໃນຄວາມຊົງຈ�າຂອງຂອຍ, ຊາວສວນກາເຟລຸນປູຂອງ
ຂອຍ ໄດແກໄຂບັນຫາອາຫານການກິນ ແລະ ເຄື່ອງນຸງຫົ່ມ
ໂດຍການປູກກາເຟ. ມາຮອດລຸນພຂອງຂອຍ, ການປູກກາເຟ
ຢູບານເກີດເມືອງນອນຂອງຂອຍ ກຄອຍໆກາຍເປັນຮູບແບບ
ຄອບຄົວກະສິກອນນອຍຢາງເປັນເອກະລາດ. ປີ 2015, ພາຍ
ຫຼັງຮຽນຈົບຈາກມະຫາວິທະຍາໄລແລວ, ຂອຍບໄດຄິດຫຍັງ
ຫຼາຍ ກ�ເລືອກວິທີອອກຈາກຕົວເມືອງໃຫຍ ແລະ ກັບຄືນບານ
ດາຄາຍເຮີນະຄອນພູເອີ, ຮວມກັນກັບຊາວສວນກາເຟຍຸກສະ
ໄໝໃໝຊອກຫາບຸກທະລຸໃໝ ບົນພ້ືນຖານການປູກ ແລະ ການ
ຂາຍກາເຟຢຸນນານແບບດັ້ງເດີມ. ອັນນີ້ອາດຈະແມນຄວາມ
ຮັບຜິດຊອບຂອງຂອຍໃນຖານະທ່ີເປັນ “ຊາວສວນກາເຟລຸນທີ
ສາມ”—ປູກກາເຟຢຸນນານໃຫ້ດີກວາເກ່ົາ.
       ໃນຊມປີມໆ ມານ້ີ, ຂອຍໄດເຮັດວຽກກັບຊາວສວນກາເຟ
ເກືອບທຸກໆມ້ື, ໂດຍຜານການທົດລອງຢາງຕເນ່ືອງ ແລະ ສົມ
ທົບກັບສະພາບດິນຟາອາກາດຂອງນະຄອນພູເອີ, ຂອຍໄດສອນ
ວິທີປຸງແຕງເມັດກາເຟໃຫແກຊາວກາເຟໃນບານເກີດຂອງ
ຂອຍເຊັ່ນ: ການຕາກແດດ ແລະອື່ນໆ, ເຊິ່ງໄດເຮັດໃຫເມັດ
ກາເຟມີລົດຊາດທີ່ແປກໃໝ. ຫຼາຍປີຕມາ, ກາເຟຂອງບານ
ດາຄາຍເຮີໄດຄອຍໆພັດທະນາເປັນກາເຟດີເດ່ັນ ບວາໃນດານ
ການປູກ ການເກັບ ຫືຼວາດານການປຸງແຕງ.

       ຄວາມຈິງແລວ, ໃນນະຄອນພູເອີ ມີໄວໜຸມນັບມ້ືນັບຫຼາຍ
ຂ້ຶນທ່ີໄດຮຽນຄວາມຮູ ແລະ ເປີດຫູເປີດຕາຢູບັນດາຕົວເມືອງ
ໃຫຍແລວ ເລືອກກັບຄືນສູຊົນນະບົດ, ໂດຍນ�າໃຊສາຍຕາທີ່
ກວາງຂວາງກວາເກ່ົາ ແລະ ທິດສະດີຄວາມຮູອັນອຸດົມສົມບູນ 
ຊກຍູອຸດສາຫະກຳກາເຟພູເອີພັດທະນາໄປສູຜະລິດຕະພັນທີ່ດີ
ເດ່ັນ.
       ຕາມຄວາມຄິດເຫັນຂອງຂອຍ, ຊົນນະບົດຂອງຈີນໄດມີ
ການປຽນແປງຢາງເລິກເຊິ່ງໃນ 20 ປີທີ່ຜານມາ ແລະ ກ�າ
ລັງຕອນຮັບຄົນໄວໜຸມທີ່ກັບຄືນບານເກີດເມືອງນອນເພື່ອ
ສາງທຸລະກິດຂອງຕົນ ໂດຍຮູບການທ່ີເປີດກວາງ ແລະ ທັນສະ
ໄໝກວາເກົ່າ. ຊົນນະບົດບພຽງແຕເປັນບານເກີດຂອງພວກ
ເຮົາເທ່ົານ້ັນ, ແຕຍັງເປັນດິນແດນທ່ີອຸດົມສົມບູນ ສຳລັບພວກ
ເຮົາທ່ີຈະສູຊົນຜານຜາຊີວິດໄວໜຸມ ແລະ ສະແຫວງຫາຄຸນຄາ
ຂອງພວກເຮົາ.
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我想努力留在城市生活
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■ 本刊记者 杨春梅/整理

老
挝

       ຂອຍຊ່ື ນາງ ເກ່ິງ ຕະວະ, ມາຈາກແຂວງອຸດົມໄຊປະ
ເທດລາວ, ຮຽນຢູມະຫາວິທະຍາໄລຈີນານ(Jinan University)

ນະຄອນກວາງໂຈວແຂວງກວາງຕຸງ. ປັດຈຸບັນນ້ີ ຂອຍໄດລົງ
ນາມສັນຍາແຮງງານກັບວິທະຍາໄລວິຊາຊີບພາສາຕາງປະ
ເທດໄຫໜານ(Hainan College of Foreign Studies), 
ເມ່ືອໄດຮັບໃບປະກາດປະລິນຍາຕີແລວ ກ�ຈະເດີນທາງໄປເຮັດ

ວຽກຢູແຂວງໄຫໜານ.
       ສຳລັບຄຳຖາມເລືອກໃຊຊີວິດຢູຊົນນະບົດ ຫືຼ ຕົວເມືອງ? 
ຄຳຕອບຂອງຂອຍແມນ ຈະເລືອກເອົາຕົວເມືອງ. ຂອຍມາ
ຈາກບານມົກພອດ ເມືອງຮຸນ ແຂວງອຸດົມໄຊ, ໃນເວລາກອນ 
ຈາກບານຂອງພວກເຮົາຍາງໄປຮອດເມືອງຮຸນຕອງໃຊເວ
ລາ 6 ຊົ່ວໂມງ, ມາຮອດປັດຈຸບັນນີ້ ຂອຍຍັງມີຄວາມຊົງຈຳ
ເກົ່າໆຕ�່ກັບຄວາມທຸລະກັນດານທີ່ພັກອາໄສຢູເຂດຫາງໄກ
ສອກຫີຼກ. ໃນເວລານ້ັນ ໃນຖານະທ່ີເປັນລູກກົກ ຂອຍຍັງຕອງ
ໄດໄປເຮັດໄຮເຮັດນາຢູສວນນຳພແມ, ເນື່ອງຈາກວາໄດສຳ
ຜັດເຖິງລົດຊາດການອອກແຮງງານຕ້ັງແຕນອຍ, ສະນ້ັນ ໃນ
ເວລານັ້ນ ຂອຍກ�ໄດຕັດສິນໃຈວາ ຈະບຸກບືນຮ່ຳຮຽນ ອອກ
ຈາກຊົນນະບົດ ແລະ ປຽນແປງຊາຕາກຳຂອງຕົນ.
       ຄວາມພະຍາຍາມຢູບອນໃດ ຄວາມສຳເລັດຢູບອນນ້ັນ, 
ໃນປີ 2018 ຂອຍໄດຮັບທຶນການສຶກສາຈາກລັດຖະບານຈີນ, 
ແລະ ມາຮຽນວິຊາຄູ ພາສາຈີນ ຢູມະຫາວິທະຍາໄລຈີນານ. 
ໃນໄລຍະເວລາທີ່ຮຽນຢູນະຄອນຫຼວງປັກກິ່ງ ແລະ ແຂວງ
ກວາງຕຸງ ຂອຍໄດຮັບຮູສິ່ງໃໝຫຼາຍຢາງ ເຊິ່ງເຮັດໃຫຂອຍ
ໄດເປີດກວາງສາຍຕາ ແລະ ເຊ່ືອມຊຶມເຖິງຄວາມສະດວກສະ
ບາຍໃນການໃຊຊີວິດຢູຕົວເມືອງ, ແລະ ແຮງມັກຮັກສະພາບຊີ
ວິດດ່ັງກາວ.
      ຫຼັງຈາກຮຽນຈົບຈາກປະເທດຈີນແລວ ໝູເພື່ອນຂອງ
ຂອຍສວນຫຼາຍແມນເລືອກທ່ີກັບຄືນປະເທດລາວ, ແລະ ໄປເຮັດ
ວຽກຢູນຳພາກສວນລັດຖະບານ ຫືຼ ໄປເຂ້ົາການຢູບ�ລິສັດຈີນທ່ີ
ລົງທຶນຢູລາວ. ສຳລັບຂອຍ ພັດຢາກສືບຕຮ�າ່ຮຽນ ຍົກລະດັບ
ການສຶກສາຂອງຕົນ, ສະນັ້ນ ຂອຍຈຶ່ງຕັດສິນໃຈຈະເຮັດວຽກ
ຢູຕົວເມືອງຂອງຈີນກອນ, ໃນອະນາຄົດຖາຫາກມີໂອກາດ ຈະ
ໄປຍົກລະດັບການສຶກສາຕ.
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我想为孩子们在乡村
创办一所学校
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■ 本刊记者 李吒/整理

柬
埔
寨

      ຂອຍຊື່ວາ GiGi, ເປັນນັກອັບໂຫຼດວິດີໂອສັ້ນທີ່ມີຜູ

ຕິດຕາມກາຍໜ່ຶງລານຄົນ. ໃນວິດີໂອທ່ີຂອຍຖາຍນ້ັນ, ທານບ

ພຽງແຕສາມາດຮູສຶກເຖິງຄວາມມີສະເໜຂອງວັດທະນະທຳ

ມູນເຊ້ືອກຳປູເຈຍ ແລະ ຊົມທິວທັດທ່ີສວຍງາມເທ່ົານ້ັນ, ຫາກ

ຍັງຮູສຶກເຖິງຄວາມດີໃຈຈາກຊີວິດຂອງຄົນກຳປູເຈຍທ່ີມີຄວາມ

ຜາສຸກຫຼາຍ.

       "ຊົນນະບົດ" ແມນປັດໄຈໜ່ຶງທ່ີປາກົດຫຼາຍໃນວິດີໂອຂອງ

ຂອຍ. ວິດີໂອທ່ີມີຜູ້ຊົມຫຼາຍ ຈ�ານວນບໜອຍແມນຖ່າຍທຳໂດຍ

ອີງໃສຊີວິດຊົນນະບົດ. ດ່ັງນ້ັນ, ຖາໃຫຂອຍເລືອກລະຫວາງຕົວ

ເມືອງ ແລະ ຊົນນະບົດ, ຂອຍຈະເລືອກຊົນນະບົດ.

        ປັດຈຸບັນນ້ີ, ຂອຍດຳລົງຊີວິດຢູນະຄອນສຽມຣຽບ ແລະ 

ມີວຽກເຮັດງານທຳຫຼາຍຢາງ, ໃນນ້ັນສວນຫຼາຍແມນກຽວກັບ

ຊົນນະບົດ, ຍອນເຫດຜົນນີ້ ຂອຍມີຄວາມເກັ່ງກາສາມາດໃນ

ການຊອກຫາຄວາມງາມຂອງຊີວິດໃນຊົນນະບົດ. ແນນອນ, 

ຍັງມີເຫດຜົນສຳຄັນອີກອັນໜ່ຶງທ່ີຂອຍເລືອກຊົນນະບົດ, ຂອຍກ�

ເປັນເດັກນອຍທ່ີອອກມາຈາກຊົນນະບົດ. ຊີວິດຂອງຊົນນະບົດ 

ເຮັດໃຫຂອຍມີຄວາມຊົງຈ�າໃນໄວເດັກທີ່ເລິກເຊິ່ງ ແລະ ລືມ

ຍາກ, ແຕມັນຍັງໄດຈ�າກັດຂອບເຂດສາຍຕາຂອງຂອຍ. ເພາະ

ວາປະຊາຊົນຢູຊົນນະບົດ ສວນຫຼາຍມີຊີວິດທີ່ຫຍຸງຍາກຫຼາຍ

ຍອນບໄດຮັບການສຶກສາລະດັບສູງ.

      ສະນ້ັນ, ຕະຫຼອດມາຂອຍຢາກກສາງໂຮງຮຽນແຫງໜ່ຶງ

ໃນຊົນນະບົດ, ແລະ ເຮັດໃຫເດັກນອຍສາມາດຮຽນພາສາຈີນ 

ພາສາອັງກິດ ຄອມພິວເຕີ ແລະ ຄວາມຮູອ່ືນໆໂດຍບເສຍຄາ. 

ໃນອະນາຄົດ, ເດັກນອຍສາມາດນ�າໃຊຄວາມຮູ ຫືຼ ຄວາມສາ

ມາດຂອງຕົນມາຫາວຽກງານ, ການດ�າລົງຊີວິດຈະງາຍກວາ 

ແລະ ອາດຈະສາມາດຊວຍຄອບຄົວມີຊີວິດທ່ີດີກວາ. ເດັກນອຍ

ແມນຄວາມຫວັງຂອງປະເທດ, ເມ່ືອເດັກນອຍໄດຮັບການສຶກ

ສາ ແລະ ກາຍເປັນບຸກຄະລາກອນ ສັງຄົມຂອງພວກເຮົາຈ່ຶງ

ຈະສາມາດພັດທະນາ ປະເທດຈ່ຶງຈະສາມາດຈະເລີນຮຸງເຮືອງ.
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从乡村走出的“蜂巢王”

wmG “]k-kIa'gzyh'” mujpjk'vvd,k9kd-qoot[qf

■ 本刊记者 胡丽仙/整理

泰
国

        ຂອຍຊ່ື ນັດຕາໄນ ຕຼະກັນສຸພາກອນ, ມາຈາກປະເທດໄທ, 

ເປັນຜູກສາງຍ່ີຫ� ້ “ລາຊາຮັງເຜ້ິງ(Host Beehive)” ແລະ ຍ່ີ

ຫ� ້"ຟາມນອຍໃນປາໃຫຍ(Little Farm in Big Forest)". “ພາຍ

ຫຼັງຄວາມພະຍາຍາມໃນ 8 ປີທີ່ຜານມາ, ປັດຈຸບັນນີ້ ບານ

ເຮົາໄດກສາງສີ່ຍີ່ຫ�້ຂອງຕົນ ແລະ ອີກສີ່ຫາຍີ່ຫ�້ກ�ຈະສາງຂຶ້ນ

ຕາມລ�າດັບຕ່ືມ.”

       ຂອຍມາຈາກບານເທິງພູນອຍແຫງໜ່ຶງໃນເມືອງຈອມ

ທອງ ແຂວງຊຽງໃໝ ໄທ, ຂອຍເຕີບໃຫຍຢູຊົນນະບົດ, ຫັຼງຈາກ

ຮຽນຈົບຈາກຄະນະນິຕິສາດຂອງມະຫາວິທະຍາໄລຊຽງໃໝ

ແລວ, ຂອຍໄດໄປນະຄອນຫຼວງບາງກອກຍອນມີຄວາມປາຖະ

ໜາຕຕົວເມືອງໃຫຍຄືຊາວໜຸມສວນຫຼາຍ ແລະ ຂອຍກາຍເປັນ

ພະນັກງານຂອງພະແນກການຕະຫຼາດຂອງບ�ລິສັດແຫງໜຶ່ງຢູ

ບາງກອກ. ຫຼັງຈາກໃຊຊີວິດທີ່ມີ "ຄວາມກົດດັນສູງ" ໃນຕົວ

ເມືອງເປັນເວລາ 3 ປີ, ຂອຍເລີ່ມສົງໄສເຖິງຄວາມໝາຍທີ່

ເຮັດວຽກໃນຕົວເມືອງໃຫຍ, ຄຽງຄູກັບຂອຍໄດໄປບານຕາງໆ

ໂດຍຕິດຕາມພຂອງຂອຍທ່ີເຮັດວຽກຄະນະບານຕ້ັງແຕຂອຍຍັງ

ນອຍ, ຂອຍໄດມີສາຍພົວພັນທີ່ແໜນແຟນກຽວກັບຊາວບານ

ຫຼາຍ, ເຊິ່ງເຮັດໃຫຂອຍຢາກເຮັດຫຍັງໃຫຊາວບານ, ດັ່ງນັ້ນ

ຂອຍຕັດສິນໃຈລາອອກຈາກຕ�າແໜງທີ່ມີຄາຈາງສູງຢູບາງ

ກອກ ແລະ ກັບຄືນບານເກີດຂອງຕົນເພ່ືອພັດທະນາ.

        ຢູໃນຊົນນະບົດ, ຂອຍໄດນ�າໃຊປະສົບການການຄຸມຄອງ

ຕະຫຼາດທ່ີໄດຮຽນເມ່ືອເຮັດວຽກຢູບາງກອກ ເພ່ືອພະຍາຍາມ

ສາງຍີ່ຫ�້ນ�້າເຜິ້ງປາທີ່ມີສີສັນພິເສດຂອງທອງຖິ່ນ. ສົນທະນາ

ກັບຊາວບານ, ທົດລອງການຫຸມຫຍ່ີຫ�,້ ຊອກຫາຊອງທາງການ

ຂາຍ, ຍ່ີຫ� ້“ລາຊາຮັງເຜ້ິງ” ເລ່ີມຕ້ົນພັດທະນາຄືແບບນ້ີ. “ໂດຍ

ຜານການທົດລອງ ແລະ ການຄ້ົນຄວາເປັນເທ່ືອລະກາວ, ໃນ

ທີ່ສຸດ ຂອຍໄດຢັ້ງຢືນໃຫຊາວບານເຫັນວາ ຮູບແບບການພັດ

ທະນາຂອງຂອຍສາມາດປະສົບຜົນສຳເລັດໄດ, ແລະ ຊາວ

ບານ ແລະ ຄົນໄວໜຸມສວນຫຼາຍກ�ໄດເຂ້ົາຮວມ, ເຊ່ິງເຮັດໃຫ

ຂອຍໄດເຫັນພາບພົດຂອງການຟ້ືນຟູຊົນນະບົດທ່ີມີຊີວິດຊີວາ.
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■ 本刊记者/ 张莹琳 整理

缅
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       ຂອຍຊ່ືວາ ຢາງຈ່ິນລອງ(Yang Jinlong), ມາຈາກ

ມຽນມາ. ໃນປີ 2007, ຕອນທ່ີຂອຍມີອາຍຸພຽງແຕ 16 ປີ, ຂອຍ

ໄດອອກຈາກບານເກີດ ແລະ ມາເຖິງແຂວງຊານຕົງ(Shan

dong Province) ຂອງຈີນຄົນດຽວ ຍອນຂອຍຢາກເປັນພ

ຄົວຜູໜຶ່ງ. 15 ປີໄດຜານມາແລວ, ຂອຍໄດເດີນທາງຈາກ

ແຂວງຊານຕົງໄປຫຼາຍບອນຂອງຈີນ, ສຸດທາຍໄດຮອດເມືອງ

ມົ້ງຕິ້ງ(Mengding County), ເຊິ່ງເປັນເມືອງງາມແຫງ

ໜຶງ່ຢູຊາຍແດນຈນີ-ມຽນມາ, ຂອຍເປນັຜູຈດັການຂອງຮານ

ອາຫານລົດຊາດອາຊີຕາເວັນອອກສຽງໃຕແຫງໜຶ່ງທີ່ມີຊື່ວາ 

“ສຽງເຢສຽວຈູ(Xiangyuexiaozhu)”. ເມ່ືອຫວນຄືນປະສົບ

ການເຫຼົ່ານີ້, ຂອຍຄິດວາ ຖາເວລານັ້ນຂອຍເລືອກຢູເມືອງ

ນອຍໆໃນບານເກີດມຽນມາ, ດຽວນ້ີຂອຍອາດຈະມີຊີວິດການ

ເປັນຢູແບບງາຍດາຍ ແລະ ບແຕກຕາງຈາກຊີວິດຂອງລຸນ

ພແມ.

      ສຳລັບຂອຍແລວ, ການເດີນທາງເພື່ອບັນລຸຄວາມຝັນ

ຂອງຕົນຢູຕົວເມືອງຈີນກ�ບໝ້ັນນທຽງ, ຊີວິດເຕັມໄປດວຍຄວາມ

ຫຍຸງຍາກ, ແຕຂອຍໄດເຕີບໃຫຍຂຶ້ນ ແລະ ບັນລຸຄວາມຝັນທີ່

ຢາກເປັນພຄົວຂອງຕົນ.

      ສ່ິງທ່ີຂອຍຍັງຈ່ືໄດແມນໃນລະດູໃບໄມປ່ົງຂອງປີ 2009,

ເຊ່ິງເປັນຄ້ັງທ�າອິດທ່ີຂອຍໄດມາມ້ົງຕ້ິງ, ເມ່ືອໄດຍິນວາ “ສຽງ

ເຢສຽວຈູ” ກ�າລັງຮັບສະໝັກພະນັກງານ, ຂອຍບໄດລັງເລຈັກ

ໜອຍກ�ເລີຍໄດໄປສະໝັກເປັນຜູຊວຍພຄົວຂອງຮານ. ຫັຼງຈາກ

ນ້ັນບດົນ, ເຈ້ົາຂອງຮານເຫັນວາຂອຍເປັນຄົນດຸໝ່ັນ ແລະ ເຮັດ

ວຽກຢາງຕັ້ງໃຈ, ຍັງມີພອນສະຫວັນດານການແຕງກິນ ຊັ້ນ

ຈ່ຶງໃຫຂອຍເອົາຈອງແບນມາ ແລະ ຮຽນການຂ້ົວອາຫານນ�າ

ລາວ. ໃນເວລາບຮອດໜຶ່ງປີ, ຂອຍໄດກາຍເປັນພຄົວໃຫຍ

ຂອງຮານອາຫານ ແລະ ໄດພັດທະນາອາຫານທີ່ມີເອກະລັກ

ຈ�ານວນບໜອຍອອກມາ, ບວາເປັນແບບຈີນ ຫືຼ ແບບອາຊີຕາ

ເວັນອອກສຽງໃຕ, ຂອຍກ�ລວນແຕສາມາດເຮັດໄດ.

      ມັນເປັນຄວາມຝັນ ແລະ ການເລືອກເດີມຂອງຂອຍທ່ີກະ

ຕຸນໃຫຂອຍມາເຖິງຕົວເມືອງຂອງຈີນ, ບັນລຸຄຸນຄາຂອງຊີວິດ

ຂອຍ ແລະ ມີຄວາມກາວໜາຢາງບຢຸດຢັ້ງ. ເຖິງແມນວາ

ເມ່ືອຮອດຈີນ ຂອຍມີແຕວຸດທິການສຶກສາໂຮງຮຽນປະຖົມມຽນ

ມາ, ແຕປັດຈຸບັນນ້ີ ຂອຍສາມາດເວ້ົາພາສາຈີນໄດ ແລະ ນຳ

ໃຊຊອບແວວຽກງານເປັນຢາງດີ... ດ່ັງນ້ັນ, ຄວາມພະຍາຍາມ

ໃນຕົວເມືອງເຮັດໃຫຂອຍຮູສຶກຢາງເລິກເຊ່ິງວາ ເລ່ີມຈາກຈຸດ

ເລ່ີມຕ້ົນຕ່ຳມັນບເປັນຕາຢານ, ຕາບໃດທ່ີເຈ້ົາມີຄວາມຝັນ ແລະ 

ພະຍາຍາມຢາງຈິງຈັງ, ພວກເຮົາຜູທ່ີມາຈາກຊົນນະບົດກ�ຈະ

ສາມາດຊອກຫາໂລກຂອງພວກເຮົາຢູໃນຕົວເມືອງໄດ.
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大城市优势多
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■ 本刊记者 李玲/文

越
南

         ຂອຍຊ່ືວາຫງວນເຮອານ(Nuyen Hue Anh), ເປັນ

ນັກສຶກສາປະລິນຍາໂທທີ່ຮຽນວິຊາວິສະວະກ�າອາຫານຢູມະ

ຫາວິທະຍາໄລວິທະຍາສາດ ແລະ ເຕັກໂນໂລຊີພາກຕາເວັນ

ອອກຂອງຈີນ(East China University of Science and 

Technology). ຂອຍມາຈາກເມືອງຊົງຟູ ແຂວງໄທບິງ ຫວຽດ

ນາມ(huyen Quynh Phu, tinh Thai Binh), ໃນບານເກີດ

ຂອງຂອຍ, ເຖິງແມນວາປະຊາຊົນດຳລົງຊີວິດຢາງໝັ້ນຄົງ, 

ແຕບມີໂອກາດການພັດທະນາຫຼາຍ, ຕົວຢາງວາ ມັນຍາກທີ່

ຈະຊອກຫາວຽກເຮັດງານທຳທີ່ເໝາະສົມກັບວິຊາທີ່ຂອຍກ�າ

ລັງຮຽນ. ສະນັ້ນ, ພາຍຫຼັງຮຽນຈົບ, ຂອຍຢາກດຳລົງຊີວິດ 

ແລະ ເຮັດວຽກຢູຕົວເມືອງໃຫຍຂອງຫວຽດນາມ.

       ນະຄອນຫຼວງຮາໂນຍແມນການເລືອກທຳອິດຂອງຂອຍ,

ມັນເປັນສູນກາງທາງວັດທະນະທຳ ແລະ ເສດຖະກິດຂອງພາກ

ເໜືອຫວຽດນາມ ແລະ ມີວິສາຫະກິດຂາມຊາດຫຼາຍແຫງໄດ

ຕັ້ງຢູທີ່ນີ້. ຂອຍເວົ້າພາສາຈີນໄດດີ ແລະ ຂອຍມີຄວາມຫວັງ

ຫຼາຍຕຊີວິດຕົວເມືອງໃນອະນາຄົດ. ແນນອນ, ຊັບພະຍາກອນ

ການສຶກສາໃນຕົວເມືອງໃຫຍກ�ດີກວາຊົນນະບົດ, ໃນອະນາຄົດ, 

ບວາການປັບປຸງຕົນເອງ ຫືຼວາການສຶກສາຂອງເດັກນອຍ ຕົວ

ເມືອງໃຫຍລວນແຕມີທາແຮງຫຼາຍກວາ. ຕົວຢາງວາ: ຖາ

ເດັກນອຍຢາກຮຽນລອຍນ້ຳ ໃນຕົວເມືອງໃຫຍມີຄູສອນວິຊາ

ຊີບມາສອນ ແລະ ດານຄວາມປອດໄພມັນກ�ໝ້ັນໃຈກວາ; ຖາ

ເດັກນອຍຢາກຮຽນພາສາຈີນ ໃນນະຄອນຫຼວງຮາໂນຍກ�ມີສູນ

ພາສາຈີນຫຼາຍແຫງ, ສ�າລັບຄູອາຈານ ສວນຫຼາຍກ�ແມນຄົນ

ຈີນ ແລະ ບັນຍາກາດການຮຽນກ�ດີກວາ.

        ຕ້ົນທຶນການດ�າລົງຊີວິດສູງແມນລັກສະນະທ່ົວໄປຂອງ

ຕົວເມືອງໃຫຍໃນທ່ົວໂລກ. ຕາມທ່ີຂອຍຮູ, ປັດຈຸບັນນ້ີ ເງິນເດືອນ

ຂອງພະນັກງານເສ້ືອຂາວຢູນະຄອນຫຼວງຮາໂນຍແມນປະມານ 
3000-4000 ຢວນຈີນ, ໃນທອງຖ່ິນ ອັນນ້ີແມນດີພ�ສົມຄວນແລວ, 

ແຕສ�າລັບຄົນຕາງຖິ່ນທີ່ຕອງການແກໄຂບັນຫາເຮືອນຊານ

ຄວາມກົດດັນຕການດ�າລົງຊີວິດຢູນະຄອນຫຼວງຮາໂນຍບໜອຍ

ປານໃດ. ສະຫຼຸບແລວ, ຫຼັງຈາກຮຽນຈົບແລວ ຂອຍຢາກໄປ

ພັດທະນາຢູນະຄອນຮາລອງ(thanh pho Ha Long) ຫືຼ ນະ

ຄອນຫາຍຟອງ(thanh pho Hai Phong) ທີ່ບໄກຈາກນະ

ຄອນຫຼວງຮາໂນຍ, ທັງສອງຕົວເມືອງນ້ີ ມີການພັດທະນາດານ

ເສດຖະກິດຢາງວອງໄວໃນປັດຈຸບັນ ແລະ ຕ້ົນທຶນການດ�າລົງ

ຊີວິດກ�ຕ່ຳກວານະຄອນຫຼວງຮາໂນຍ.
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《占芭》：
我们有了新平台

2022 年 5 月 31 日，云南省南亚东南亚区域国际传

播中心正式挂牌成立，为促进中国（云南）与南亚东南亚

各国之间的媒体交流、民心相通贡献力量。值得一提的是，

老挝语《占芭》杂志也成为传播中心澜湄传媒的一员。自

此，我们有了新平台。

很多读者朋友可能会好奇 ：为什么要成立这样一个

中心？让我们一起了解，传播中心到底是什么。

      ວັນທີ 31 ພຶດສະພາປີ 2022 ນ້ີ, ສູນການສ່ືສານສາກົນ

ພາກພື້ນອາຊີໃຕ-ອາຊີຕາເວັນອອກສ່ຽງໃຕ້ແຂວງຢຸນນານ
(ເວ້ົາໂດຍຫຍ�ແ້ມນ “ສູນການສ່ືສານ”)ໄດສາງຕ້ັງຂ້ຶນຢາງເປັນ

ທາງການ, ເພ່ືອປະກອບສວນເຂ້ົາໃນການຊກຍູຄວາມເຂ້ົາໃຈ

ກັນລະຫວາງປະຊາຊົນ ແລະ ການແລກປຽນຂອງສ່ືມວນຊົນ

ລະຫວາງຈີນ(ແຂວງຢຸນນານ) ແລະ ບັດດາປະເທດອາຊີໃຕ-

ອາຊີຕາເວັນອອກສຽງໃຕ.

       ສ່ິງທ່ີຕອງເວ້ົາເຖິງກ�ຄື ວາລະສານພາສາລາວ ຈ�າປາ ກ�

ເປັນພາກສວນໜຶ່ງຂອງສື່ມວນຊົນແມນ�້າລານຊາງ-ແມນ�້າ

ຂອງທ່ີຂ້ຶນກັບສູນການສ່ືສານດ່ັງກາວນ້ີ. ນັບແຕນ້ີເປັນຕ້ົນໄປ, 

ພວກເຮົາໄດມີເວທີໃຫມແລວ.

     ໝູເພ່ືອນຜູ້ອານທັງຫຼາຍອາດຈະຢາກຮູວາ: ເປັນຫຍັງຈ່ຶງ

ສາງຕ້ັງເວທີນ້ີຂ້ຶນ? ມາ, ພວກເຮົາມາຮູນຳກັນວາສູນການສື່

ສານແມນຫຍັງ.

ສະແກນລະຫັດ QR Code ຟັງວາລະສານ
扫描二维码 轻松听杂志
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      ວັນທີ 31 ພຶດສະພານ້ີ, ສ່ືມວນຊົນແມນ�າ້ລານຊາງ-ແມ

ນ�າ້ຂອງຂອງສູນການສ່ືສານໄດສາງຕ້ັງຂ້ຶນ, ມັນຈະປັບປຸງຍົກ

ລະດັບບົນພ້ືນຖານຂອງຂາວສານ ຢຸນນານ·ຈີນ ແລະ “4 ວາ

ລະສານ 1 ເວັບໄຊ(ວາລະສານພາສາລາວ ຈ�າປາ, ວາລະສານ

ພາສາມຽນມາ Mingalaba, ວາລະສານພາສາໄທ ແມນ�າ້

ຂອງ, ວາລະສານພາສາກ�າປູເຈຍ ຂະແມ ແລະ ເວັບໄຊຫຼາຍ

ພາສາ Yunnangateway)” ຂອງກຸມບ�ລິສັດໜັງສືພິມລາຍ

ວັນຢຸນນານ, ພອມທັງໄດປະສົມຊັບພະຍາກອນ ແລະ ເວທີຂອງ

ການໂຄສະນາຕພາຍນອກຂອງແຂວງຢຸນນານ, ເຊ່ິງຈະຊກຍູ

ການພັດທະນາແບບປະສານເຂົ້າກັນຂອງການສື່ສານສາກົນ

ເຂ້ົາສູລວງເລິກ.

      ປີນ້ີແມນປີທ່ີຄົບຮອບ 30 ປີແຫງການສາງຕ້ັງວາລະສານ

ພາສາມຽນມາ Mingalaba ແລະ ເປັນປີທີ່ຄົບຮອບ 20 ປີ

ແຫງການສາງຕ້ັງວາລະສານພາສາໄທ ແມນ�າ້ຂອງ, ໝູເພ່ືອນ

ທ່ີມາຈາກປະເທດຕາງໆຫວັງວາສູນການສ່ືສານທ່ີສາງຕ້ັງໃໝ

ນີ້ຈະສາງເວທີການຮວມມື ແລະ ເສີມຂະຫຍາຍມິດຕະພາບ 

ແລະ ຄວາມໄວເນ້ືອເຊ່ືອໃຈເຊ່ິງກັນ ແລະ ກັນ.

ສ່ືມວນຊົນແມນ�າ້ລານຊາງ-ແມນ້ຳຂອງແມນຫຍັງ?
澜湄传媒是什么？

设计 武瑞 
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      ທານ ກະຕາຍ ມາກໂນຊາ ນັກຂາວ ແລະ ໂຄສົກຂອງ
ວິທະຍຸກະຈາຍສຽງແຫງຊາດລາວ ກາວວາ, ສູນການສ່ືສານ
ຈະອ�ານວຍເວທີການຮຽນ ແລະ ການແລກປຽນອັນສຳຄັນ 
ໃຫແກນັກວິຊາການສ່ືມວນຊົນຈາກປະເທດຕາງໆ. "ຂາພະເຈ້ົາ
ຫວັງວາພວກເຮົາຈະລົງເລິກການຮວມມືກັບສື່ມວນຊົນຂອງ
ແຂວງຢຸນນານ ເພ່ືອເປັນປະກອບສວນເຂ້ົາໃນການສາງຄູຮວມ

ຊາຕາກຳລາວ-ຈີນ.”
     ທານ ສຸກາດ(Sugath), ຄູສອນພາສາຊິນຮາລີດ(Sin-

halese) ຂອງມະຫາວິທະຍາໄລຢຸນນານ ຄະນະພາສາຕາງປະ
ເທດ ກາວວາ, ເມ່ືອປະເຊີນໜາກັບສ່ິງທາທາຍຕາງໆຄືການລະ
ບາດຂອງໂຄວິດ-19, ການສາງຕັ້ງສູນການສື່ສານແມນມີ
ຄວາມທັນສະພາບການ ແລະ ຄວາມຈ�າເປັນຫຼາຍ. ມັນຈະສະ
ໜອງຂ�້ມູນຂາວສານໃຫແກຜູໃຊ, ສາງເຄືອຂາຍການແລກ
ປຽນຂອງພາກພື້ນທີ່ເຂັ້ມແຂງ ແລະ ແປງປັນຄວາມຮູ ແລະ 
ປະສົບການ. “ຫວັງວາສູນການສື່ສານຈະລົງເລິກມິດຕະພາບ
ລະຫວາງສີລັງກາກັບຈີນ, ຊກຍູການແລກປຽນ ແລະ ການຮວມ
ມືລະຫວາງຈີນກັບບັນດາປະເທດອາຊີໃຕ-ອາຊີຕາເວັນອອກ
ສ່ຽງໃຕ້."
      ດົນນານມາແລວ, ເພ່ືອນມິດອາຊີໃຕ-ອາຊີຕາເວັນອອກ
ສ່ຽງໃຕ້ຫຼາຍຄົນໄດຮັກສາການພົວພັນຮວມມືຢາງສະໜິດສະ
ໜົມກັບສ�ານັກພິມວາລະສານ, ພາຍຫັຼງການສາງຕ້ັງສູນການ
ສ່ືສານແລວ, ພວກເຂົາເຈ້ົາຈະດ�າເນີນໜ້າທ່ີເລ່ົາເລ່ືອງມິດຕະ
ພາບຮວມກັນໃນຖານະທີ່ເປັນຜູ້ສື່ສານລະຫວ່າງປະເທດຂອງ
ເວທີດ່ັງກ່າວ.

ພວກເຮົາລວນແຕເປັນໝູເພ່ືອນທ່ີດີນຳກັນ
大家都是好朋友

ຮູບ ① "ຊຸດສ�າມະນາເຈ້ົາໜ້າທ່ີ ແລະ ນັກຂ່າວສ່ືມວນຊົນແມນ�າ້ລານຊາງ-
ແມນ�າ້ຂອງ" ທ່ີຈັດຂ້ຶນໂດຍສູນການສ່ືສານ

图① 中心组织的“澜沧江—湄公河国家新闻官员及媒体记者培训

班” 李文君 图 

ຮູບ ② "ງານປະກາດຂ່າວສ�າຄັນ 10 ລາຍການກ່ຽວກັບການເຂົ້າຮ່ວມ
ການຮ່ວມມືແມນ�າ້ລານຊາງ-ແມນ�າ້ຂອງ ແລະ ອະນຸພາກພ້ືນແມ່ນ�າ້ຂອງ
ຂອງຈີນປະຈ�າປີ 2021" ທ່ີສູນການສ່ືສານໄດ້ຮ່ວມຈັດຂ້ຶນ

图② 中心参与举办的“中国参与澜湄及湄公河次区域合作2021

年度十大新闻发布活动” 李文君 图

ຮູບ ③ ງານສາງຕັ້ງສູນການສື່ສານສາກົນພາກພື້ນອາຊີໃຕ-ອາຊີຕາເວັນ
ອອກສຽງໃຕແຂວງຢຸນນານ

图③ 云南省南亚东南亚区域国际传播中心挂牌活动现场  周灿 杨

峥 图
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      ນາງ ນ໋ອດຄ�າວົງໄຊ ມາຈາກລາວ, ໄດດ�າລົງຊີວິດ
ຢູແຂວງຢຸນນານເປັນເວລາ 11 ປີແລວ, ລາວເປັນອາຈານວິ
ຊາພາສາລາວຜູໜຶ່ງຂອງມະຫາວິທະຍາໄລແຫງໜຶ່ງຢູນະ
ຄອນຄຸນໝິງ. ລາວເວ້ົາວາ, ຫວັງວາຈະສາມາດບ�າລຸງສາງບຸກ
ຄະລາກອນຫຼາຍຂ້ຶນໃຫແກການແລກປຽນຮວມມືລາວ-ຈີນດວຍ
ກ�າລັງຂອງຕົນ, ແລະ ປະກອບສວນເຂົ້າໃນການຊກຍູການກ
ສາງຄູຮວມຊາຕາກ�າລາວ-ຈີນ.
      ທານ ລົງເວ(Long Wei) ມາຈາກນະຄອນມັນດາເລ
(Mandalay) ປະເທດມຽນມາ, ລາວໄດດ�າລົງຊີວິດຢູນະຄອນ
ຫຼວງປັກກ່ິງເປັນເວລາ 8 ປີແລວ ແລະ ສາມາດເວ້ົາພາສາຈີນ
ສຳນຽງປັກກິ່ງເປັນຢາງດີ. ໃນຕົ້ນປີນີ້, ລາວໄດສ�າຜັດການ
ທອງທຽວວັດທະນະທຳບຸນກຸດຈີນຄ້ັງໜ່ຶງຢູເຂດຊາຍແດນຈີນ-
ມຽນມາທາງອິນເຕີເນັດ. ລາວຫວັງວາ, ຊາວໜຸມສອງປະເທດ
ຈະສາມາດຈັບມືໄປສູອະນາຄົດທ່ີດີກວາໃນເວທີໃໝນ້ີ.
     ສົ່ງເສີມການແລກປຽນໂດຍຜ່ານສື່ມວນຊົນ, ໃນເວທີ
ໃໝນ້ີ ພວກເຮົາລວນແຕເປັນໝູເພ່ືອນທ່ີດີນຳກັນ.

      ເພ່ືອປະສານກັບການສາງຕ້ັງສູນການສ່ືສານ, ນັບຕ້ັງແຕ

ເດືອນເມສາປີນີ້ເປັນຕົ້ນມາ, ກຸມບ�ລິສັດໜັງສືພິມລາຍວັນຢຸນ

ນານ ອີງໃສເຕັກນິກນ�າໜາຂອງຕົນຄື ຄຼາວອັດສະລິຍະ(Intelli-

gence Cloud) ໄດສາງລະບົບສູນບັນຊາການລຸ້ນ "1.0". 

ໃນອະນາຄົດ, ລະບົບນີ້ຈະສືບຕປັບປຸງຍົກລະດັບຢາງບຢຸດຢັ້ງ 

ເພ່ືອສ�າເລັດບົດບາດ “ເວທີອັດສະລິຍະ ເນ້ືອໃນທ່ີມີສະຕິປັນຍາ

ແລະ ການບ�ລິການດ້ວຍຄັງປັນຍາ” ຢາງແທຈິງ ແລະ ປະກອບ

ສວນເຂ້ົາໃນການປັບປຸງຜົນການສ່ືສານສາກົນ.

     ນອກຈາກເວທີອັດສະລິຍະ, ສູນການສ່ືສານຍັງມີບົດບາດ

ການແປພາສາທີ່ເຂັ້ມແຂງ. ໃນຂະບວນການມະຫາວິທະຍາ

ໄລວິທະຍາສາດຄຸນໝິງ ແລະ ກຸມບ�ລິສັດໜັງສືພິມລາຍວັນຢຸນ

ນານຮວມກັນຊກຍູການກສາງຫອງທົດລອງທີ່ສຳຄັນໃນການ

ເຊື່ອມໂຍງສື່ມວນຊົນ, ໄດສຸມໃສພາສາຂອງບັນດາປະເທດ

ອາຊີໃຕ-ອາຊີອາຕາເວັນອອກສ່ຽງໃຕ້ ຄ້ົນຄວາປະດິດສາງການ

ແປເນ້ືອໃນຂາວສານຢ່າງອັດຕະໂນມັດ ການຫັນເນ້ືອໃນຂາວ

ສານເປັນສຽງຢາງອັດຕະໂນມັດ ແລະ ບົດບາດອ່ືນໆ.

        ທານ ເໝົາຊນຫີຼ(Mao Cunli) ຜູຮັບຜິດຊອບໂຄງການ

ເວທີໃໝມີເຕັກນິກໃໝ
新平台有新技术

ນ້ີກາວວາ, ໂດຍຜານການປະດິດສາງຂອງເຕັກນິກ, ຄ້ົນຄວ້າ

ການປະດິດສ້າງຮູບແບບຂອງການສ່ືສານຕພາຍນອກໃນດານ

ການຜະລິດເນ້ືອໃນ ຊອງທາງການສ່ືສານ ການສອງແສງຂອງ

ການສ່ືສານ ແລະ ດານອ່ືນໆຢ່າງບ�ຢຸ່ດຢ້ັງ, ເພ່ີມທະວີລະດັບການ

ຫັນເປັນຂ�້ມູນຂາວສານ ແລະ ການຫັນເປັນອັດສະລິຍະດານ

ການສ່ືສານສາກົນຂອງສ່ືມວນຊົນຢຸນນານ, ເພ່ືອປະກອບສວນ

ເຂ້ົາໃນການກສາງ “ໜ່ຶງແລວ ໜ່ຶງເສ້ັນທາງ” ທ່ີດີກວາ.

      ເດີນທາງຈາກຢຸນນານ ກາວໄປສູໂລກ. ການສາງຕ້ັງ

ສູນການສ່ືສານດ່ັງກ່າວຈະເປີດປອງຢຽມໃໝຂອງການສົນທະ

ນາລະຫວາງແຂວງຢຸນນານກັບທົ່ວໂລກ ແລະ ລະຫວາງທົ່ວ

ໂລກກັບແຂວງຢຸນນານ. ໃນເວທີໃໝທ່ີກວາງຂວາງກວາເກ່ົາ

ນ້ີ, ວາລະສານ ຈ�າປາ ຈະຮວມກັບໝູເພ່ືອນຜູອານທັງຫຼາຍມີ

ການປະກອບສວນໃໝໃນການຊກຍູມິດຕະພາບລາວ-ຈີນ.

本刊综合
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ການອັບເດດເຄຫາສະຖານປະເພດທ່ີຢູອາໄສ: ຄົງໄວ “ຄວາມ
ຊາ” ໃຫແກຊີວິດການເປັນຢູ

居住类建筑更新：把“慢”留给生活

      ເຂດໜອງສຽວຊີຫູ(Xiaoxihu Lake)ເປັນໜ່ຶງໃນເຂດ
ປະຫວັດສາດຂອງເຂດເມືອງສິນຫວຍ, ໃນອະດີດເປັນເຂດສະ
ລ�າອັນເກົ່າແກ ປັດຈຸບັນໄດກາຍເປັນບອນເຊັກອິນທີ່ໄດຮັບ
ຄວາມນິຍົມຫຼາຍ. ສວນດອກໄມສາທາລະນະ ແລະ ຮານກາ
ເຟໄດຄົງຕົວຮວມກັນກັບເຮືອນອັນເກົ່າແກ, ບັນຍາກາດປະ
ຫວັດສາດ ແລະ ປັດໄຈສິລະປະເຕົ້າໂຮມເປັນຮາງດຽວກັນ, 
ເຊ່ິງໄດເຫືຼອໄວບັນຍາກາດຂອງການດຳລົງຊີວິດ ແລະ ການ
ສືບທອດອັນມີຄວາມຊີວິດຊີວາຂອງພົນລະເມືອງດ້ັງເດີມ.
      “ເມ່ືອພິຈາລະນາການສອມແປງເຂດໜອງສຽວຊີຫູ ພວກ
ເຮົາໄດຄົ້ນຄວາຮູບແບບໃໝອັນໜຶ່ງ.” ທານ ຟັ້ນໜິງ(Fan 

Ning) ປະທານກຸມບ�ລິສັດອະນຸລັກຮັກສາເຂດເມືອງປະຫວັດ
ສາດໜານຈິງ ເວົ້າວາ, ການສອມແປງຄັ້ງນີ້ຈະບເໝືອນດັ່ງ

城市更新是一种将城市中已经不适应现代化城市社

会生活的地区作必要的、有计划的改建活动。位于南京市

中部的秦淮区，是南京主城八区之一，中国重要的金融商

务中心和文化旅游中心，同样是南京市推进城市更新的重

要试点区。如何在保留“老南京”慢生活的同时，让“新

南京”快速发展，秦淮区的探索值得期待。

      ການອັບເດດຕົວເມືອງໝາຍເຖິງເຮັດກິດຈະກຳການປັບ
ປຸງທ່ີຈຳເປັນ ແລະ ຢາງມີແຜນການຕສະຖານທ່ີໃນຕົວເມືອງ
ທ່ິບ�ສ່ອດຄ່ອງກັບຊີວິດການເປັນຢູຂອງສັງຄົມຕົວເມືອງອັນທັນສະ
ໄໝແລວ. ໃນວັນທີ 4 ພະຈິກ 2021, ກະຊວງທ່ີຢູອາໄສ ແລະ 
ການພັດທະນາຕົວເມືອງ-ຊົນນະບົດຈີນ(Ministry of Housing 

and Urban-Rural Development of China)ແຈງວາ
ຈະປະຕິບັດຈຸດທົດລອງການອັບເດດຕົວເມືອງງວດທຳອິດຢູໃນ 
21 ຕົວເມືອງ(ເທດສະບານ), ເຊິ່ງນະຄອນໜານຈິງແຂວງ
ຈຽງຊ(Nanjing City, Jiangsu Province) ກ�ໄດຖືກຈັດ
ເຂ້ົາຢູໃນບັນຊີລາຍຊ່ື.
      ເຂດເມືອງສິນຫວຍ(Qinhuai District)ທີ່ຕັ້ງຢູພາກ
ກາງຂອງນະຄອນໜານຈິງ ເປັນໜຶ່ງໃນແປດເຂດເມືອງຫຼັກ
ຂອງນະຄອນໜານຈິງ, ເປັນສູນທຸລະກິດການທະນາຄານ ແລະ 
ສູນວັດທະນະທຳທອງທຽວອັນສຳຄັນຂອງປະເທດ, ທັງເປັນ
ເຂດທົດລອງອັນສຳຄັນໃນການຊກຍູການອັບເດດຕົວເມືອງ
ຂອງນະຄອນໜານຈິງ. ຄຽງຄູກັນກັບການຮັກສາຊີວິດການເປັນ
ຢູແບບຊາໆຂອງ “ໜານຈິງເກ່ົາ” ຄວນເຮັດແນວໃດຈ່ຶງຈະສາ
ມາດເຮັດໃຫ “ໜານຈິງໃໝ” ມີການພັດທະນາຢາງວອງໄວ
ພ້້ອມກັນ, ການຄ້ົນຄວາຂອງເຂດເມືອງສິນຫວຍເປັນທ່ີໜ້າຕິດ
ຕາມ.

ຮູບ ① ທິວທັດຂອງຊອຍຢູ້ສ້ຽງ ຫລາວເຫມິນຕ່ົງ(Yu Alley, Laomen

dong) ເຂດເມືອງສິນຫວຍ

图①  秦淮区老门东雨巷风光  CFP 图 

ຮູບ ② ເສ້ັນທາງຫລາວເຫມິນຕ່ົງເຂດເມືອງສິນຫວຍພາຍຫັຼງຈາກການປັບ
ປຸງ

图② 改造后的秦淮区老门东街道 CPF 图
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ຮູບແບບ “ຈາກຂ້ັນເທິງສູຂ້ັນລຸມ” ຄືແຕກອນ—ຈ່ົງເຫືຼອໄວສ່ິງ
ທ່ີຕອງການຮັກສາ ຖອດຖອນອາຄານອ່ືນໆ ໃຫພົນລະເມືອງດ້ັງ
ເດີມຍາຍອອກ, ແຕໄດນຳໃຊຄວາມຄິດກົງກັນຂາມ ກ�ຄື “ຈາກ
ຂ້ັນລຸມສູຂ້ັນເທິງ” ທ່ີໃໝອຽມ, ພົນລະເມືອງດ້ັງເດີມມີສິດເລືອກ
ຈະຍາຍອອກ ຫືຼ ອາໄສຢູບອນເດີມ.
      ສະນ້ັນ, ຈຸດເອົາໃຈໃສໃນການອັບເດດຕົວເມືອງໄດປຽນ
ຈາກເຄຫາສະຖານ ແລະ ຖະໜົນມາເປັນຄົນແລວ. ໃນເວລາ
ນ້ັນ, ອຳນາດການປົກຄອງທອງຖ່ິນໄດຮວມມືກັບຊຽວຊານການ
ອອກແບບໃນມະຫາວິທະຍາໄລ ແລະ ທີມອາສາສະໝັກ, ເຂົາ
ເຈ້ົາຍາງເຂ້ົາສູເຮືອນຂອງພົນລະເມືອງ ເພ່ືອຮວມກັນພິຈາລະ
ນາ ແລະ ໄດກ�ານົດຊອງທາງການຮັກສາອະນຸລັກອັນໃໝ ຄ ື
“ອັບເດດດວຍຕົນເອງ ອັບເດດຢາງມີອິນຊີ ແລະ ອັບເດດຢາງ
ຕເນ່ືອງ”.
      ຜູເຖ້ົາທານ ສູຊ້ິງ(Xu Qing)ທ່ີມີເຮືອນຕ້ັງຢູເບີ 39 ຖະ
ໜົນມາເຕົາ(Madao) ເປັນໜຶ່ງໃນຄົນທີ່ໄດຮັບຜົນປະໂຫຍດ
ໃນການອັບເດດເຂດໜອງສຽວຊີຫູແບບ “ຂະໜາດນອຍ ຮູບ
ແບບເທື່ອລະກາວ”. ກອນທີ່ເຮືອນຂອງລາວໄດຮັບການອັບ
ເດດ, ທານ ຫານຕ່ົງຊິງ(Han Dongqing)ສາດສະດາຈານ
ຂອງຄະນະເຄຫາສະຖານ ມະຫາວິທະຍາໄລຕ່ົງໜານ(South

east University) ທ່ີເຂ້ົາຮວມການອອກແບບເຂດຊຸມຊົນ ເຄີຍ
ຢຽມຢາມເຮືອນຂອງທານ ສູຊ້ິງ ເປັນ 10 ກວາຄ້ັງ, ເພ່ືອພິຈາ
ລະນາແຜນການການສອມແປງເຮືອນນຳຜູເຖ້ົານ້ີດວຍ.
      “ເວົ້າຄວາມຈິງແລວ, ພວກເຮົາອານບເຂົ້າໃຈຕເຈຍ

ແຜນຜັງ. ຂອຍກັບເມຍໄດສະເໜີອອກສອງຈຸດ ກ�ຄື: ສີສັນຂອງ
ດິນຈ່ີຫັຼງການສອມແປງແລວບໃຫແຈງເກີນໄປ ຄວນສະດວກ
ຕການທຳຄວາມສະອາດ; ຊ້ັນທີສອງຄວນສາງຊານເຮືອນໜ່ຶງ
ຂຶ້ນ ເພື່ອສະດວກຕການຕາກເຄື່ອງນຸງ.” ສິ່ງທີ່ເຮັດໃຫທານ 
ສູຊ້ິງ ຄິດບເຖິງນ້ັນແມນ ສາດສະດາຈານ  ຫານ ຍັງໄດສະເໜີ
ອອກບັນຫາທ່ີຄົງຕົວຂອງເຮືອນລາວ ຄື ແສງສອງເຂ້ົາເຮືອນ
ບພ� ການລະບາຍອາກາດບດີ, ທັງໄດຍົກແຜນການແກໄຂອອກ
ມາໃຫນຳ.
      ຫຼັງຜານການພິຈາລະນາເປັນຫຼາຍຄັ້ງແລວ, “ເຮືອນ
ຄວາມໃຝຝັນ” ຂອງທານ ສູຊ້ິງ ໄດເລ່ີມການສອມແປງຢາງ
ໄວວາ. ເນ່ືອງຈາກວາການເງິນທາງນະຄອນ ແລະ ການເງິນ
ທາງເຂດເມືອງຕາງກ�ໄດຕອບແທນຄາໃຊຈາຍ 30%, ການ
ສອມແປງຄ້ັງນ້ີ ເຂົາເຈ້ົາໄດ້ຈາຍເງິນພຽງແຕບຮອດ 2 ແສນ 
50 ພັນຢວນຈີນ. ໂດຍໃຊ້ເວລາ 8 ເດືອນ, ຜູເຖ້ົາສອງຄົນນ້ີໄດ
ຍາຍເຂ້ົາເຮືອນທ່ີແຈງຂ້ຶນ ແລະ ມີບົດບາດອັນຄົບຖວນນີ້ ເມື່ອ
ທາຍປີ 2021 ແລວ.
      ສິ່ງແວດລອມປຽນແປງເລື້ອຍໆ, ສວນຄວາມລຶ້ງເຄີຍ
ຂອງການມັກປູກດອກໄມ ແລະ ມັກຍາງຫຼິ້ນຂອງຜູເຖົ້າສອງ
ຄົນນີ້ບໄດປຽນຈັກເທື່ອ. “ພວກເຮົາບຍອມຍາຍໄປບອນອື່ນ, 
ນອກຈາກສາເຫດທີ່ຮາກເຫງົ້າຂອງເຮົາຢູທີ່ນີ້ແລວ ຍັງຍອນ
ວາບອນນີ້ມີຈັງຫວະການດຳລົງຊີວິດທີ່ພວກເຮົາໄດລຶ້ງເຄີຍ
ເປັນຕະຫຼອດຊີວິດແລວ, ຕຶກອາຄານກ�ດີ ແຕມັນຂາດເຂີນຄວາມ
ສະບາຍຢາງໜ່ຶງ.” ທານ ສູຊ້ິງ ເວ້ົາວ່າ.
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ການອັບເດດເຄຫາສະຖານປະເພດການຜະລິດ: ຄົງໄວ “ຄວາມ
ໄວ” ແກການພັດທະນາ

生产类建筑更新：把“快”留给发展

      ສຳລັບເຂດເມືອງເກ່ົາແກທ່ີມີຈຳນວນພົນລະເມືອງໜາ
ແໜນ ມີບົດບາດຫຼາຍ ແລະ ມີບ�ລິມາດບັນລຸສ່ິງມົນລະພິດຂອງ
ສ່ິງແວດລອມ(Environmental capacity)ນອຍ, ຄວນຊອກ
ຫາມູນຄາການເພີ່ມເຕີມຕພື້ນທີ່ຄົງຕົວນັ້ນ ເປັນຄວາມຄາດ
ຫວັງອັນໃໝຢາງໜ່ຶງ. ໃນດານການອັບເດດສອມແປງເຄຫາ
ສະຖານປະເພດການຜະລິດ, ນະຄອນໜານຈິງຊກຍູສົ່ງເສີມ
ນຳໃຊໂຮງງານເກ່ົາ ສາງເກ່ົາ ເຂດການຄາເກ່ົາ ເຂດໂຮງ
ຮຽນເກ່ົາ ແລະ ຕຶກອາຄານເກ່ົາມາປຽນແປງ ແລະ ກສາງ
ເປັນບອນບ�ລິການສາທາລະນະອັນທັນສະໄໝ ແລະ ບ່ອນບ�າ
ລຸງສາງທຸລະກິດໃໝ ແລະ ປະດິດສາງໃໝໄປດວຍ.
      ສູນ ອີເສິງ(Yicheng)ເປັນໜຶ່ງໃນບັນດາຕຶກອາຄານ
ເກ່ົາທ່ີ “ໜຸ່ມແໜ້ນຂ້ຶນ” ຈາກການອັບເດດສອມແປງ. ອາຄານ
ດ້ັງເດີມຂອງມັນແມນຕຶກ ຢາງຈື(Yang zi)ທ່ີກສາງຂ້ຶນໃນຊມ
ປີ 90 ໃນສະຕະວັດກອນ ແລະ  ຕ້ັງຢູເຂດໃຈກາງຊິນແຈໂຂວ
(Xinjiekou)ນະຄອນໜານຈິງ, ເຊ່ິງບເໝາະສົມກັບຄວາມຕອງ
ການທາງອາຄານຫອງການທ່ີຄວນມີຄຸນນະພາບສູງໃນໄລຍະ
ປັດຈຸບັນມາແຕນານແລວ.
      “ພາຍນອກຂອງຕຶກອາຄານເກົ່າແມນກະໂລໂມເສກ
(Mosaic), ພວກເຮົາໄດປ່ຽນແທນກະໂລໃໝ່, ປຽນປອງຢຽມ
ຂອງເຂດຫອງການມາເປັນຝາແກວໝົດ, ເຊິ່ງທັງສາມາດ
ປັບປຸງການເບິ່ງຜານສາຍຕາຈາກທາງໃນ ທັງສາມາດຍົກ
ລະດັບການຊົມຈາກພາຍນອກ.” ທານ ຊີເສິງ(Qi Cheng)ຜູ
ອຳນວຍການການສົ່ງເສີມການລົງທຶນຂອງບ�ລິສັດບ�ລິຫານ
ຊັບສິນ ອີເສິງ ໜານຈິງ ຈ�າກັດ ເວ້ົາວາ, ລາຄາທ່ີດິນຂອງເຂດ
ເມືອງເກ່ົາແພງເໝືອນຄ�າ, ເພ່ືອດຶງດູດສຳນັກງານໃຫຍຂອງວິ
ສາຫະກິດທີ່ມີການປະກອບສວນຕເສດຖະກິດອັນຍິ່ງຫຼາຍກວາ

ມາຕັ້ງຖິ່ນຖານ, ເຂົາເຈ້ົາໄດເຮັດການສອມແປງຕຶກອາຄານ
ທັງພາຍໃນ ແລະ ພາຍນອກ.
      ທານ ຊີເສິງ ເວ້ົາວາ, ຕຶກອາຄານ ຢາງຈື ໃນແຕກອນ
ບມີການກຳນົດທິດອຸດສາຫະກຳທີ່ຈະແຈງ, ມີຫອງການຈຳ
ນວນບໜອຍຫຼັງຜານການຕການເຊົ່າແລວ ຖືກຕັດແຍກເປັນ
ຮານນອຍໆເຊັ່ນ: ຮານການຂາຍຍອຍ ຮານອາຫານ ຮານ
ເຮັດເລັບມື ແລະອ່ືນໆ, ເຊ່ິງໄດ້ເຕັມໄປດວຍອາຄານ. ຖືການ
ກສາງໂຄງປະກອບການທະນາຄານອັນທັນສະໄໝຂອງເມືອງ
ສິນຫວຍເປັນໂອກາດ, ສູນອີເສິງ ກ�ໄດຢືນຢັນຈຸດທ່ີຕ້ັງຂອງຕົນ
ກ�ຄື “ຕຶຶກອາຄານຂອງຂະແໜງການການທະນາຄານ”.
     ໃນເດືອນ ພະຈິກ 2021, ຫຼັງຈາກສູນ ອີເສິງ ທີ່ປຽນ
ແປງໃໝອຽມໄດ້ເປີດນຳໃຊຢາງເປັນທາງການແລວ, ມີອົງ
ການການທະນາຄານຈຳນວນ 12 ແຫງໄດມາຕ້ັງຖ່ິນຖານຢູທ່ີ
ນ້ີ. “ສຳລັບບ�ລິສັດຫັຼກຊັບແລວ, ການຄົມມະນາຄົມເປັນປັດໄຈ
ດ້ານທີ່ຕັ້ງອັນສຳຄັນສະເພາະ, ພວກເຮົາມີຫຼາຍທຸລະກິດຕອງ
ການລູກຄາມາລົງນາມຢູຫອງການດວຍຕົນເອງ.” ພະນັກງານ
ຜູ້ໜ່ຶງຂອງບ�ລິສັດຫັຼກຊັບທ່ີໄດມາຕ້ັງຖ່ິນຖານຢູທ່ີນ້ີບອກວາ, ພາຍ
ຫຼັງໄດຍາຍຫອງການແຕເຂດຊານເມືອງມາທີ່ນີ້ແລວ, ປະລິ
ມານລູກຄາຂອງເຂົາເຈ້ົາໄດເພ່ີມຂ້ຶນເກືອບ 10 ເທ່ົາ ເມ່ືອປຽບ
ທຽບກັບໄລຍະດຽວກັນ.

本刊综合

ຮູບ ① ວົງທຸລະກິດຂອງເຂດເມືອງສິນຫວຍ ນະຄອນໜານຈິງ ທ່ີຖາຍພາບ
ທາງອາກາດ

图①  南京秦淮区商圈航拍 CFP 图 

ຮູບ ② ③ ④ ເສ້ັນທາງຫຼາວເໝິນຕ່ົງເຂດເມືອງສິນຫວຍພາຍຫັຼງຈາກ
ການປັບປຸງ
图②③④ 改造后的秦淮区老门东街道 CFP 图
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品美食、制陶器、淘佳品、学技艺……到城市的公园、商业中

心、景区、潮流街区，逛一逛有趣的创意市集，正成为许多市民在“家

门口”度假的选择之一。近两年，中国多地在城市综合体、旅游区、

创意园等目的地举办的创意市集，吸引了大量客流，拉动了城市消

费，拓宽了休闲渠道，成为城市旅游新热点。

       ຊິມອາຫານແຊບນົວ ເຮັດເຄ່ືອງປ້ັນດິນເຜົາ ຊອກຫາ
ສິນຄາຄຸນນະພາບດີ ຮຽນສີມືເຕັກນິກ…ໄປສວນສາທາລະນະ
ສູນການຄາ ແຫຼງທອງທຽວ ແລະ ຖະໜົນທ່ີພວມນິຍົມກັນຂອງ
ຕົວເມືອງ ຍາງເລາະຕະຫຼາດສາງສັນທີ່ໜາສົນໃຈ, ກຳລັງ
ກາຍເປັນໜຶ່ງໃນທາງເລືອກຍາມເວລາພັກຜອນ “ຢູຕໜາປະ
ຕູເຮືອນ” ຂອງຊາວເມືອງຫຼາຍຄົນ.
       ສອງປີມານີ້,ປະເທດຈີນມີຫຼາຍບອນໄດສາງຕະຫຼາດ
ສາງສັນ ຢູໃນເປ້ົາໝາຍທອງທຽວຕາງໆ ເຊ່ັນ:ເຂດສັງລວມ
ຕົວເມືອງ ເຂດທອງທຽວ ສວນປະດິດສາງໃໝ ແລະອື່ນໆ, 
ເຊິ່ງໄດດຶງດູດກະແສລູກຄ້າໄປມາຢາງຫຼວງຫຼາຍ ໄດຊກດັນ
ການບ�ລິໂພກຂອງຕົວເມືອງ ແລະ ຂະຫຍາຍຊອງທາງຂອງ
ການພັກຜອນ, ຈ່ຶງກາຍເປັນຈຸດຮອນອັນໃໝໃນການທອງທຽວ
ຂອງຕົວເມືອງ.

①

②
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ແບບນີ້, ທັງທຽວຊົມທັງຮາຮຽນວັດທະນະທຳມູນເຊື້ອ, ເທື່ອ
ໜາຂອຍຈະມາອີກ.” ທາວ ຊຽວຫວັງ(Mr. Wang) ທ່ີຫັຼງຊຸມ
ປີ 90 ມັກຮັກຕະຫຼາດທ່ີມີເນ້ືອໃນວັດທະນະທຳ ແລະ ແບບນ້ີຫຼາຍ.
        ເໝືອນດ່ັງຄຸນໝິງ, ຕະຫຼາດທ່ີເຕ້ົາໂຮມເອກະລັກວັດທະ
ນະທຳຂອງທອງຖ່ິນນ້ັນ ທັງສາມາດສາງກຳລັງຊີວິດຊີວາແກ
ວັດທະນະທຳ ທັງສາມາດຊກດັນການບ�ລິໂພກ, ເຊ່ິງໄດຮັບຄວາມ
ນິຍົມຢູໃນຫຼາຍບອນ.
       ຕະຫຼາດສາງສັນບພຽງແຕມີຜົນຜະລິດຕະພັນທ່ີເປັນແຟ
ຊັນ ແລະ ມີຄວາມເປັນສວນຕົວບຸກຄົນ, ສ�າລັບຝາຍເຈ້ົາພາບ
ຍັງຍິ່ງເອົາໃຈໃສຕຄວາມຮູສຶກການສຳຜັດຂອງຜູເຂົ້າຮວມ. 
ໃນທຸກໆຕອນເຊ້ົາຂອງວັນເສົາ, ພາຍໃນໂຮງງານເຄ່ືອງປ້ັນດິນ
ເຜົາທ່ີນະຄອນຈິງເຕີເຈ້ິນ ແຂວງຈຽງຊີ(Jingdezhen City, 

Jiangxi Province) ສະມາຄົມເຄື່ອງປັ້ນດິນເຜົາ ເລີ້ທຽນ
(Letian) ຈະຈັດຕ້ັງຕະຫຼາດສາງສັນຄ້ັງໜ່ຶງຂ້ຶນ. ຜົນຜະລິດຕະ
ພັນໃນຕະຫຼາດສາງສັນສວນຫຼາຍຜະລິດໂດຍນັກສຶກສາທ່ີກຳລັງ
ຮຽນຢູໃນໂຮງຮຽນ ແລະ ຄົນຜູສາງທຸລະກິດ. ນັກທອງທຽວ
ຄົນໜ່ຶງພາຍຫັຼງຍາງເລາະຕະຫຼາດນ້ີແລວ ອຸທານວາ: “ຕະຫຼາດ
ນີ້ບພຽງແຕເປັນການຈັດສັນແບບງາຍດາຍເທົ່ານັ້ນ, ຍັງໄດ
ສອງແສງໃຫເຫັນເຖິງຊີວິດການເປັນຢູ ແລະ ໂລກທາງຈິດໃຈ
ຂອງຄົນໄວໜຸມໃນລຸນໜ່ຶງອີກດວຍ, ນ້ັນກ�ຄື: ບຖືກຈຳກັດຢູໃນ
ຊີວິດການເປັນຢູທ່ີຫົຼງມັກຕວັດຖຊ່ືໆ, ຊອກເຫັນລະດັບທາງຈິດ
ໃຈຂອງຕົນມາຄືນ. ຂອຍສະເໜີໃຫຄົນໄວໜຸມມາທຽວຊົມບອນ
ນ້ີທ່ີສຸດ.”

ການປະດິດສາງໃໝທາງວັດທະນະທຳຕອງໄປກອນ
文化创意在先

        ຕະຫຼາດດ້ັງເດີມຖືການຄາສິນຄາເປັນຫັຼກ, ສວນຕະຫຼາດ

ສາງສັນຖືລັກສະນະວັດທະນະທຳ ແລະ ການປະດິດສາງໃໝ
ເປັນເລ່ືອງພ້ົນເດ່ັນ. ທານ ເຈ່ິງປ�ເວີຍ(Zeng Bowei) ເລຂາ
ທິການສະມາຄົມການທອງທຽວຈີນສາຂາການພັກຜອນໄດ
ກາວວາ: “ປຽບທຽບກັບຕະຫຼາດດ້ັງເດີມ, ຕະຫຼາດສາງສັນມີ
ລັກສະນະສວນຕົວຍ່ິງພ້ົນເດ່ັນກວາ, ຜົນຜະລິດຕະພັນທ່ີຄາຂາຍ
ນ້ັນ ໂດຍທ່ົວໄປແລວບແມນຜະລິດອອກຈາກສາຍການຜະລິດ, 
ການອອກແບບ ແລະ ລັກສະນະຂອງມັນປະກອບມີລັກສະນະ
ຄວາມຄິດປະດິດສາງໃໝ, ພອມທັງເອົາໃຈໃສຕການແລກປຽນ
ກັບລູກຄາ, ສວນຊອງທາງການໂຄສະນາສວນຫຼາຍແມ່ນເຜີຍ
ແຜ່ໂດຍຜ່ານເວທີໂຊວໂຊມີເດຍ.”
       ທີ່ສະໜາມອູແຢ ເຂດເສິງກຸງນະຄອນຄຸນໝິງແຂວງ
ຢຸນນານ(Chenggong Wuyue Square, Kunming City, 

Yunnan Province), ຮານຂາຍຢາ ຮານອາຫານ ຮານ
ເຄ່ືອງນຸງ ຮານເຄ່ືອງການທອງທຽວ ແລະ ຮານອ່ືນໆໄດເປີດ
ຂຶ້ນຢາງເປັນຖັນແຖວ, ນັກທອງທຽວສາມາດທັງຊິມອາຫານ
ທອງຖ່ິນຢຸນນານ ທັງຮູຈັກປະຫວັດສາດ ແລະ ເລ່ືອງເລ່ົາຂອງ
ອາຫານ. “ເທື່ອນີ້ເປັນເທື່ອທຳອິດທີ່ຂອຍໄດມາເຖິງຕະຫຼາດ

ຮູບ ①②④ ຕະຫຼາດສີຊຍ(Shicui)ນະຄອນຄຸນໝິງ ແຂວງຢຸນນານ

图①②④  云南省昆明市拾翠市集 陈创业 图 

ຮູບ ③ ຕະຫຼາດສາງສັນຢູຖະໜົນຄົນຍາງຂອງເສ້ັນທາງໜານຈິງ(Nanjing 

Road) ນະຄອນຊຽງໄຮ

图③ 开在上海南京路步行街里的创意市集 人民视觉 图
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       ການປະກົດຕົວຂອງຕະຫຼາດນ້ີ, ເຮັດໃຫຕົວເມືອງ ແລະ 
ແຫຼງທອງທຽວຫຼາຍບອນຍິ່ງຟົດຟື້ນຂຶ້ນກວາເກົ່າ, ນັກທອງ
ທຽວທີ່ເຄີຍຍາງເລາະຕະຫຼາດສາງສັນ ໂດຍສະເພາະແມນ
ຄົນໄວໜຸມ ໂດຍຜານການໂຄສະນາຊ�້າໄປຊ�້າມາຢູເທິງເວທີ
ອິນເຕີເນັດ, ເຮັດໃຫຕົວເມືອງ ແລະ ແຫຼງທອງທຽວທ່ີຕະຫຼາດ
ສາງສັນຕັ້ງຢູນັ້ນ ກາຍເປັນບອນທີ່ຕອງໄປທອງທຽວ, ເຊິ່ງ
ນຳພາການພັດທະນາຂອງຂະແໜງການວັດທະນະທຳ ແລະ
ທອງທຽວຂອງທອງຖ່ິນ.
       ນະຄອນຫາງໂຈວແຂວງເຈ້ີຈຽງ(Hangzhou City, 

Zhejiang Province) ໄດຈັດຕັ້ງຕະຫຼາດວັດທະນະທຳການ
ທອງທຽວ “ຄືນມະຫັດສະຈັນຫາງໂຈວ” ສືບຕເປັນເວລາສອງ

       ການທ່ີໄດຮັບຄວາມນິຍົມຈາກຄົນໄວໜຸມ ເປັນເຫດການ
ໃຫຍອັນໜຶ່ງຂອງຄວາມນິຍົມຂອງຕະຫຼາດສາງສັນ. ໃນສອງ
ສາມປີມໆ ມານ້ີ ຍອນຮັບຜົນກະທົບຈາກພະຍາດລະບາດໂຄວິດ
-19, ການເດີນທາງໄປທາງໄກຂອງປະຊາຊົນຖືກຈຳກັດ, ພາຍ
ໃນການເລືອກຂອງ “ການທອງທຽວຢູບອນໃກໆ ” ນ້ັນ, ຕະຫຼາດ
ສາງສັນທີ່ມີແຟຊັນ ທີ່ໜາສົນໃຈກາຍເປັນສະຖານທີ່ທີ່ໃຫຄົນ
ໄວໜຸມສະແດງຄວາມເປັນສວນຕົວ ແລະ ຮູຈັກໝູເພື່ອນໃໝ
ນຳກັນ. ສັງເກດຈາກໃນແງໃດແງໜຶ່ງແລວ, ຕະຫຼາດສາງ
ສັນໄດກາຍເປັນງານມະໂຫລານຂອງຄົນໄວໜຸມແລວ.
      ຕະຫຼາດເກາະດອນທີ່ນະຄອນໄຮໂຂວແຂວງໄຫໜານ
(Haikou City, Hainan Province)ໄດດຶງດູດຜູສາງທຸລະ
ກິດໄວໜຸ່ມຢ່າງຫຼວງຫຼາຍ. ນາງ ຫິຼນອີມູ(Lin Yimu) ຊາງຖາຍ
ຮູບທີ່ຫຼັງຊມປີ 90 ສະແດງຜົນງານຂອງຕົນໃນຕະຫຼາດກາງ
ຄືນທຸກໆວັນ, ມີຊາວເມືອງຫຼາຍຄົນຖືກດຶງດູດໄປນຳ, ມີບາງ
ຄົນຕົກລົງກັບທີ່ວາຈະເລືອກເວລາໄປຖາຍຮູບນຳລາວ. ຜູປະ
ດິດສາງຂອງຫອງການສິລະປະຄົນໜ່ຶງເວ້ົາວາ, ພາລະກິດຂອງ
ຕົນກ�ໄດຮັບຜົນປະໂຫຍດຈາກຕະຫຼາດສາງສັນນ້ີ, “ຍ່ີຫ�ຂ້ອງພວກ
ເຮົາແມນລິເລີ່ມຈາກຕະຫຼາດສາງສັນແບບນີ້ແຫຼະ. ຕະຫຼາດ
ສາງສັນສາມາດອຳນວຍໂອກາດການໂຄສະນາ ການຮາຮຽນ 
ແລະ ການແລກປຽນໃຫແກຄົນໄວໜຸມພວກເຮົາ ແລະ ຍີ່ຫ�້ຜະ
ລິດຕະພັນສ້າງສັນດ້ານວັດທະນະທຳຂອງທອງຖິ່ນ, ໃຫພວກ
ເຮົາທົດສອບຕົນເອງຢູໃນຕະຫຼາດນ້ີ.”
       ຕະຫຼາດສາງສັນສະໜອງຮູບແບບການດຳລົງຊີວິດອັນ
ໃໝແບບໜຶ່ງໃຫແກຄົນໄວໜຸມ. ຢູໃນຕະຫຼາດ, ເຂົາເຈົ້າສາ
ມາດພົບເຫັນຜົນຜະລິດຕະພັນທ່ີຕົນເອງມັກ, ສາມາດແລກປຽນ
ສົນທະນາໜາຕໜາກັບຄົນອອມຂາງໂດຍກົງ, ນ້ີແມນບ�ສ່າມາດ
ສຳຜັດໄດຢູເທິງຕະຫຼາດອິນເຕີເນັດ.

ງານມະໂຫລານຂອງຄົນໄວໜຸມ
年轻人的盛会

ຊກຍູສ່ົງເສີມການທອງທຽວຂອງຕົວເມືອງ
助力城市旅游
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ປີແລວ, ໃນປີທຳອິດ, ພຽງພາຍໃນເວລາ 3 ວັນກ�ໄດດຶງດູດ 
118 ພັນເທ່ືອຄົນມາເຂ້ົາຮວມ, ແລະ ດຶງການບ�ລິໂພກ 30,08 
ລານຢວນຈິີນ. ໃນປີທີສອງ, ກົມວັດທະນະທຳ ແລະ ທອງທຽວ
ນະຄອນຊຽງໄຮ ກົມວັດທະນະທຳ ແລະ ທອງທຽວນະຄອນ
ໜານຈິງ(Nanjing City) ການທອງທຽວພູຫວງຊານ(Mount 

Huangshan) ເປັນຕົ້ນ ກ�ລວນແລວແຕນຳຜົນຜະລິດຕະພັນທ່ີ
ລາຄາຖືກໃຈມາສູຕະຫຼາດ “ຄືນມະຫັດສະຈັນຫາງໂຈວ”; ທ່ີນະ
ຄອນຫຼວງປັກກິ່ງ, ຕະຫຼາດວູສຕອກ(WOODSTOCK OF 

EATING) ໃນຫົວຂ� ້“ຕະຫຼາດປ້ຶມໃນກະແສນິຍົມທ່ົວປະເທດ” ໄດ
ດຶງດູດກະແສລູກຄ້າກາຍກວາ10 ພັນເທ່ືອຄົນ ພຽງພາຍໃນເວ
ລາ 3 ວັນ, ພອມທັງຊກດັນການບ�ລິໂພກທ່ີເຂດອອມຂາງ ຄື ຫ�
ສິລະປະ ຮານກາເຟ ແລະ ຮານຂາຍປ້ຶມອີກດວຍ.
       “ຕະຫຼາດສາງສັນໄດສາງຄວາມອຸດົມສົມບູນແກການສ�າ
ຜັດຂອງການທອງທຽວ.” ທານ ເຈິ່ງປ�ເວີຍ ຄິດວາ, ການຊື້
ເຄື່ອງເປັນເນື້ອໃນອັນສຳຄັນໃນການສຳຜັດຂອງການທອງ
ທຽວ, ສວນແຕກອນເມ່ືອໄປຊ້ືເຄ່ືອງຍາມໄປທອງທຽວ ສວນ

ຫຼາຍແມນຜູນຳທຽວພາໄປຊື້ຢູໃນຮານຄາຂາຍ, ແຕຕະຫຼາດ
ສາງສັນແມນແຕກຕາງກັນ, ມັນຍ່ິງມີກຳລັງດຶງດູດຕນັກທອງ
ທຽວໄວໜຸມ. ປວງຊົນອາດຈະເພີ່ມທະວີການບ�ລິໂພກ ແລະ 
ເວລາໄປເຖິງຕະຫຼາດອັນສະໜຸກບອນໜຶ່ງ. ຕະຫຼາດສາງສັນ
ໄດກາຍເປັນພາກສວນໜ່ຶງຂອງແຫ່ຼງທອງທຽວແລວ, ມັນໄດ
ເພີ່ມທະວີກຳລັງດຶງດູດ ແລະ ຄວາມສາມາດການແຂງຂັນ
ຂອງແຫ່ຼງທອງທຽວນ້ັນ, ເຊ່ິງມີບົດບາດການສ່ົງເສີມຕຂະແໜງ
ການທອງທຽວຢາງພ້ົນເດ່ັນ.

本刊综合

ຮູບ ①②③④ ຕະຫຼາດສາງສັນຢູໃນຈີນ

图①②③④ 中国各地的创意市集 CFP 图
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照顾 200 多头骆驼在大漠戈壁中“闲庭信步”，会是

什么感觉？

曾经，这是蒙古族牧民巴都玛拉最艰巨的任务——

每天骑着摩托车在沙漠里漫无目的地找放养的骆驼，一找

就是一天。而今，一款“神器”让巴都玛拉如获至宝——

给骆驼戴上北斗卫星导航项圈，通过手机可以远程实时掌

握骆驼群的位置和移动速度。“过去找骆驼每天要跑十几

公里甚至更远，现在有了这个宝贝，找骆驼轻松了，不用

在沙漠中奔波受苦。”巴都玛拉开心地说。

巴都玛拉口中的宝贝，正是北斗，全称为“北斗卫

星导航系统”。

ຮູບ ① ຊາວລຽງສັດຂອງກ່ິງແຂວງປົກຄອງຕົນເອງມົງໂກນປາຢິນກົວລ້ື ເຂດປົກຄອງ
ຕົນເອງຊົນເຜ່ົາອຸຍກູຊິນຈ່ຽງ(Bayingoleng Mongolian Autonomous Pre-
fecture, Xinjiang Uygur Autonomous Region) ສາທິດວັດທະນະທ�າອູດ
图①  新疆维吾尔自治区巴音郭楞蒙古自治州的牧民展示骆驼文化 CFP 图

ຮູບ ② ອູດທ່ີທາວ ປາຕູມາລາ ລຽງ
图② 巴都玛拉放养的骆驼 央视新闻 图

ຮູບ ③ ຕິດເຄ່ືອງນ�າທາງດາວທຽມເປີຍໂຕວຢູຄ�ຂອງອູດ
图③ 骆驼戴上北斗卫星导航项圈  央视新闻 图
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② ③

ສະແກນລະຫັດ QR Code ຟັງວາລະສານ
扫描二维码 轻松听杂志
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①

      ເບ່ິງແຍງອູດ 200 ໂຕທ່ີກະແຈກກະຈາຍຢູໃນທະເລຊາຍ
ໂກບີ(Gobi Desert)ທີ່ກວາງໃຫຍໄພສານ ຈະມີຄວາມຮູສຶກ
ແນວໃດ? 
      ເມ່ືອກອນ, ມັນອາດຈະແມນໜາທ່ີໜັກໜວງທ່ີສຸດຂອງ 
ທ້າວ ປາຕູມາລາ(Batumara) ຊາວລຽງສັດຊົນເຜ່ົາມົງໂກນ
—ແຕລະມ້ືຈະຂ່ີລົດຈັກຕາມຫາອູດທ່ີປອຍລຽງໄວໃນທາມກາງ
ທະເລຊາຍຢາງບມີຈຸດໝາຍແນນອນ, ຊອກໄປຊອກມາກ�ໝົດ
ມ້ືໜ່ຶງແລວ. 
        ແຕວັນນ້ີ, ມີ “ເຄ່ືອງມືວິເສດ” ຊະນິດໜ່ຶງ, ເຮັດໃຫ ປາຕູ
ມາລາ ປຽບດັ່ງໄດສິ່ງທີ່ລ�້າຄາ, ເພາະສາມາດຕິດເຄື່ອງນຳ
ທາງດາວທຽມເປີຍໂຕວໃສກັບຄ�ຂອງອູດ, ໂດຍໃຊໂທລະສັບ
ກ�ສາມາດກຳແໜນທ່ີຕ້ັງຂອງຝູງອູດ ແລະ ຄວາມໄວໃນການ
ເຄ່ືອນຍາຍຂອງພວກມັນຢູທາງໄກໄດ. 
      ປາຕູມາລາ ເວ້ົາດວຍຄວາມດີໃຈວາ: “ແຕກອນການ
ຊອກອູດແມນຕອງໄດແລນສິບກວາກິໂລ ຫຼືໄກກວານັ້ນ, ແຕ
ຕອນນີ້ມີຂອງລ�້າຄານີ້ແລວ, ວຽກການຊອກອູດກ�ຜອນເບົາ
ລົງແລວ, ບຕອງແລນໃຫລຳບາກທາມກາງທະເລຊາຍອີກ.” 
       ຂອງລ�າ້ຄາທ່ີ ປາຕູມາລາ ກາວນ້ັນກ�ຄືເປີຍໂຕວ, ເຊ່ິງມີ
ຊ່ືເຕັມວາ “ລະບົບນຳທາງດາວທຽມເປີຍໂຕວ(Beidou Na-

vigation Satellite System, ລະບົບດາວເໜືອກ�ວາ).
      ທະເລຊາຍໂກບີບອນປອຍລຽງອູດຂອງ ປາຕູມາລາ,
ຕ້ັງຢູຕີນພູຂູຫູຼເຄ້ີຖາເກີ, ເມືອງໂປຫູ, ເຂດປົກຄອງຕົນເອງຊົນ
ເຜ່ົາ ອຸຍກູ ຊິນຈ່ຽງ(Kuruktag mountain, Bohu County,

Xinjiang Uygur Autonomous Region), ຢູບອນນີ້ເປັນ

ບອນທີ່ຫຍາຂົນໜູ, ຫຍາໜາມອູດ ແລະ ຕົ້ນຊີລີ້ວ(Tamarix

chinensis Lour) ເຕີບໃຫຍຫຼາຍ. ຟາກໜຶ່ງຕິດກັບພູໃຫຍ,
ອີກຟາກໜ່ຶງຕິດກັບທະເລສາບນ�າ້ຈືດທ່ີໃຫຍທ່ີສຸດ ກ�ຄືທະເລສາບ
ໂປສະເຕີນ(Bosten Lake). 
        “3 ຮຸນຄົນຂອງຄອບຄົວພວກເຮົາລວນແຕລຽງອູດ, ຕອນ
ອາຍຸ 12 ປີ ຂອຍກ�ເລ່ີມໄປປອຍອູດກັບພແລວ, ຄົນເຮົາຈະຂ່ີ
ເທິງຫຼັງອູດ, ຂອງກິນຂອງດື່ມກ�ລວນແຕໃຫອູດເປ, ພວກອູດ
ຍາງໄປຮອດໃສ, ພວກເຮົາກ�ພັກຢູທ່ີນ້ັນ. ກິນພັກລວນແຕຢູເທິງ
ທະເລຊາຍໂກບີ, ທຸກມ້ືກ�ຖືກລົມພັດ ແລະ ແດດເຜົາ, ເປັນເງ່ືອນ
ໄຂທີ່ລຳບາກທີ່ສຸດ.” ປາຕູມາລາ ອາຍຸ 64 ປີ ໄດຄິດນຶງຫາ
ຄວາມຊົງຈຳໃນອາດີດ ຍາມທ່ີລາວໄປປອຍອູດກັບພຕອນຍັງ
ນອຍ. 
       ຊມປີ 80 ຂອງສະຕະວັດກ່ອນ, ປາຕູມາລາກ�ເປັນຊາວ
ໝຸມທີ່ແຂງແຮງຄົນໜຶ່ງ, ການຂັບຂີ່ຂອງລາວກ�ເລີ່ມຈາກອູດ
ປຽນກາຍມາເປັນລົດຈັກແລວ. ເນ່ືອງຈາກວາອູດມັກໃຫປອຍ
ຕາມໃຈຢູທະເລຊາຍໂກບີ, ສະນັ້ນບັນດາຊາວລຽງສັດບາງ
ເທ່ືອກ�ພັກກັບອູດຢູທະເລຊາຍ, ບາງເທ່ືອກ�ປະໄວ 3-5 ມ້ືແລວ
ຈ່ຶງເລ່ີມປະຕິບັດໜາທ່ີການຊອກຫາອູດ “ທ່ີແສນລຳບາກ” ອີກ
ຄ້ັງໜ່ຶງ. 
       ເທິງທະເລຊາຍໂກບີທ່ີກວາງສຸດສາຍຕານ້ີ, ມັນເຕັມໄປ
ດວຍກອນຫີນນອຍ ແລະ ຮາກຫຍາທີ່ແຫຼມຄົມ, ປາຕູມາລາ
ຂີ່ລົດຈັກແລນມຸງໜາສູທະເລຊາຍໂກບີ, ຂີ່ມື້ໜຶ່ງກ�ຈະເຮັດໃຫ
ຕີນລົດເພເຖິງສາມສ່ີອັນ. ປາຕູມາລາກາວວາ: “ຍາມໂຊກບ
ດີ, ຕີນລົດສ�າຮອງທ່ີກຽມໄປກ�ຖືກຮ່ົວເສຍຫາຍໝົດ, ເລີຍຕອງ
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ລະບົບນ�າທາງດາວທຽມເປີຍໂຕວ
北斗卫星导航系统

ຮູບ ① ຜູລຽງອູດກ�າລັງຄວບຄຸມອູດ

图①  骆驼养殖户在管理骆驼 CFP 图

ຮູບ② ເຮືອສ�າຫຼວດວິທະຍາສາດສັງລວມທະເລລຸນໃໝຂອງຈີນ ເຮືອ “ວິທະ
ຍາສາດ” ໄດສ�າເລັດການສ່ືສານຂ�ມູ້ນໃນທະເລທ່ີມີຄວາມເລິກ 6000 ແມັດ 
ໂດຍນ�າໃຊລະບົບດາວທຽມເປີຍໂຕວຢ່າງສ�າເລັດຜົນ

图② 中国新一代海洋综合科考船“科学”号，利用北斗卫星系统

成功实现深海6000米数据传输 人民视觉 图

ຮູບ ③ ລົດອັດຕະໂນມັດໂດຍການນຳທາງຂອງດາວທຽມເປີຍໂຕວຊວຍ
ການເພາະພັນດອກຝາຍຍາມລະດູບານໃໝ

图③ 北斗导航自动驾驶助力棉花春播 CFP 图

vtmy[kpI6[rk[

②

③

链接

ຂ�ມູ້ນກຽວຂອງ

       ລະບົບນຳທາງດາວທຽມເປີຍໂຕວແມນລະບົບດາວທຽມ
ນ�າທາງສາກົນທີ່ຄົ້ນຄິດປະດິດສາງດວຍຄົນຈີນ ແລະ ເປັນຜູ
ສະໜອງທາງດານການຄາໜ່ຶງທ່ີໄດຮັບການຍອມຮັບຈາກຄະ
ນະກຳມະການດາວທຽມຂອງສະຫະປະຊາຊາດ. 
      ລະບົບເປີຍໂຕວໃຫບ�ລິການການລະບຸຕ�າແໜງ ແລະ 
ການຈັບເວລາ ດວຍຄວາມແມນຍ�າ ແລະ ມີຄວາມໜາເຊື່ອ
ຖືສູງ, ໃຫກັບຜູຊົມໃຊທົ່ວໂລກ, ໃນທຸກສະພາບອາກາດ ແລະ 
ຕະຫຼອດທັງກາງເວັນທັງກາງຄືນ. ພອມທັງມີຄວາມສາມາດ
ໃນການສ່ືສານຜານທາງຂ�ຄ້ວາມສ້ັນ, ຄວາມແມນຍ�າໃນການ
ກ�ານົດທີ່ຕັ້ງ 10 ແມັດ, ຄວາມແມ່ນຍ�າຂອງຄວາມໄວ 0,2

ແມັດ/ວິນາທີ ແລະ ຄວາມແມນຍ�າໃນການຈັບເວລາ 10 ນາ
ໂນວິນາທີ. 
      ເດືອນກັນຍາ ປີ 2019, ລະບົບເປີຍໂຕວໄດເລ່ີມສະໜອງ
ການບ�ລິການໃຫກັບທົ່ວໂລກຢາງເປັນທາງການ. ປັດຈຸບັນ, 
ຜະລິດຕະພັນຂອງເປີຍໂຕວໄດຖືກນ�າໃຊໃນບັນດາປະເທດ
ແລະ ພາກພື້ນຕາງໆຫຼາຍກວາເຄິ່ງໜຶ່ງຂອງໂລກ, ເພື່ອຮັບ
ໃຊ້ໃນການພັດທະນາເສດຖະກິດ, ສັງຄົມຂອງທອງຖ່ິນ.

本刊综合 

ພັກແປງຢູກັບທ່ີ, ມ້ືທ່ີສອງກ�ຕອງຍາງຊອກຫາອູດຕ, ຈົນກວາ
ຊອກເຫັນອູດ, ຈ່ຶງສາມາດຂ່ີມັນກັບມາໄດ.” 
       ຕອນນ້ີ, ວິທີການປອຍອູດຂອງ ປາຕູມາລາ ບຄືເກ່ົາອີກ
ແລວ. ເລີ່ມແຕປີ 2019 ລາວເລີ່ມຄອຍໆຕິດເຄື່ອງນຳທາງ
ດາວທຽມເປີຍໂຕວຢູເທິງຄ�ຂອງອູດ, ຜານການກຳນົດທີ່ຕ້ັງ
ດາວທຽມນ້ີ, ພຽງແຕໃຊໂທລະສັບກ�ສາມາດກຳແໜນທ່ີຕ້ັງຂອງ
ອູດຢູທາງໄກໄດ “ຕອນນ້ີມີເຄ່ືອງນ�າທາງຂອງເປີຍໂຕວແລວ, 
ເອົາຝູງອູດປອຍອອກໄປ, ແລວເບ່ິງໂທລະສັບຢູເຮືອນກ�ຮູແລວ
ວາພວກມັນຢູໃສ, ປະຢັດເວລາຫຼາຍເຕີບ.”
       ຮອດວັນນ້ີ, ອູດແຕລະຝູງຂອງຄອບຄົວເພ່ິນລວນແຕມີ
ບັດປະຈຳຕົວເອເລັກໂຕຼນິກເປັນຂອງຕົນເອງທັງໝົດ, ພຽງ
ແຕໃຊໂທລະສັບດາວໂຫຼດແອັບ “ຟາມລຽງສັດອັດສະລິຍະ”, 
ກ�ສາມາດກວດເບິ່ງ ແລະ ປະຕິບັດງານຢູທາງໄກໄດ, ເຊິ່ງ
ເຮັດໃຫສາມາດບັນລຸການລຽງສັດແບບສະຫຼາດ, ພອມທັງໄດ
ສະໜອງຂ�້ມູນອາງອີງທີ່ສຳຄັນໃຫກັບຄຸນນະພາບຂອງຜະລິດ
ຕະພັນ ແລະ ຄວາມປອດໄພໃນການຕິດຕາມ.  
      ປາຕູມາລາ ກາວວາ: “ອູດ 200 ກວາໂຕຂອງຄອບ
ຄົວ, ຂອຍກັບເມຍສາມາດຄວບຄຸມໄດຢາງສະບາຍແລວ.”
ວັນນີ້, ໃນເມືອງໂປຫູ ມີອູດຫຼາຍກວາ 1000 ໂຕທີ່ມີການຕິດ
ຕັ້ງເຄື່ອງນຳທາງດາວທຽມເປີຍໂຕວ, ຊາວລຽງສັດຫຼາຍໆ
ຄົນກ�ເລ່ີມມານ�າໃຊການບ�ລິການຂອງດາວທຽມເປີຍໂຕວ. “ລ�າ
ດັບຕໄປ, ຂອຍວາງແຜນນ�າໃຊເຄ່ືອງຄິດໄລບາດຍາງ ແລະ 
ເຄື່ອງວັດແທກອຸນຫະພູມຂອງເຄື່ອງນຳທາງດາວທຽມເປີຍ
ໂຕວນຳ, ຈຶ່ງສາມາດກວດຂ�້ມູນການເຄື່ອນໄຫວ ແລະ ຂ�້ມູນ
ອຸນຫະພູມຕາງໆຂອງອູດແຕລະໂຕໄດ, ເພ່ືອຮັບປະກັນວາອູດ
ແຕລະໂຕມີຄວາມແຂງແຮງດີໃນທຸກໆມື້” ປາຕູມາລາເວ້ົາຕ
ກັບຊີວິດໃນອະນາຄົດທ່ີເຕັມປຽມໄປດວຍຄວາມຄາດຫວັງ. 
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阳台种菜
正在改变年轻人

“中国人走到哪里，都可以想办法种点儿

菜。”以往，这句话总用来形容中国人的“种

菜情结”。现在，种菜已不是长辈的专属，还

成为城市年轻人中的热潮。这种“都市农夫”

的生活方式正为城市带来细微又不可忽略的

变化。

     “ບວາຄົນຈີນໄປເຖິງບອນໃດ, ເຂົາເຈົ້າມັກຈະຊອກຫາ

ວິທີປູກຜັກແດຈັກໜອຍ.”

       ແຕກອນ, ຄຳເວ້ົາປະໂຫຍກດ່ັງກາວນ້ີສວນຫຼາຍຈະເອົາ

ມາພັນລະນາຄວາມມັກຮັກການປູກຜັກຂອງຊາວຈີນຢູສະເໝີ.

ປັດຈຸບັນ, ພາຍໃຕເບ້ືອງຫັຼງຂອງການປອງກັນ ແລະ ຄວບຄຸມພະ

ຍາດລະບາດໂຄວິດ-19 ເປັນປົກກະຕິ ການປູກຜັກຈະບເປັນ

ສ່ິງສະເພາະຂອງຄົນລຸນໃຫຍແລວ, ມັນຍັງໄດກາຍເປັນກະແສ

ຄວາມນິຍົມທາມກາງຄົນໜຸມໃນຕົວເມືອງ.

       ການປູກຜັກຢູເທິງຊານເຮືອນ, ໄດຖືກຕີລາຄາວາ ເປັນ

ຕະຫຼາດຂະໜາດຫຼາຍສິບຕ້ືອັນໃໝຕະຫຼາດໜ່ຶງ. ສວນວານອກ

ຈາກເສດຖະກິິດຂອງການປູກຜັກແລວ, ຮູບແບບການດຳລົງ

ຊີວິດຄື “ຊາວນາໃນຕົວເມືອງ” ກຳລັງນຳການປຽນແປງອັນ

ເລັກນອຍແຕລະເລີຍບໄດນ້ີມາໃຫແກຕົວເມືອງ.
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        ເມ່ືອເວ້ົາເຖິງການປູກຜັກ, ນາງ ອູແຢ(Wu Yue)ທ່ີດຳ
ລົງຊີວິດຢູນະຄອນຊຽງໄຮ ໄດສະສົມປະສົບການຫຼາຍຢາງ
ໃນໄລຍະມໆ ມານ້ີ. ເທ່ືອທຳອິດ ລາວໄດປູກຜັກຊີຊາງດວຍການ
ຊ້ີນຳທາງໄກຈາກແມຕູ ແລະ ແມ, ໃບຜັກຊີຊາງເອົາມາໜ້ຶງ 
ການເອົາມາຂ້ົວ, ສວນຮາກເອົາມາປູກຢູໃນກັບ.
       ນາງ ອູແຢ ເວ້ົາວາ, ການບົວລະບັດຜັກຊີຊາງ ຕົນເອງ
ບເຄີຍລະມັດລະວັງຄືແບບນີ້ມາແຕກອນ. ການຫົດນ�້າ ການ
ຕາກແດດ, ເວລາໜຶ່ງກວາອາທິດຜານໄປ ຮາກຂອງຜັກຊີ
ຊາງໄດປ່ົງໜໃໝອອກມາແລວ. ເມ່ືອສັງເກດໜຜັກອັນນອຍໆ
ຄອຍໆເຕີບໃຫຍຂຶ້ນ, ລາວອົດບໄດ ແລະ ອຸທານອອກມາວາ
“ກຳລັງຂອງຂ້ີດິນແຂງແຮງແທແຂງແຮງວາ.”
      ຢູເທິງໂຊຊຽວມີເດຍ, ຄົນໃໝຂອງການປູກຜັກເໝືອນ
ນາງ ອູແຢ ແບບນ້ີມີຈ�ານວນບໜອຍ, ເຂົາເຈ້ົາເລັ່ງສະແດງ
ອອກຂັ້ນຕອນການປູກຝັງຂອງຕົນ ແລະ ແລກປຽນຄວາມຮູ
ສຶກຂອງການປູກຜັກດວຍຕົນເອງ. ສວນຄົນທີ່ມີປະສົບການ
ແລວນັ້ນ, ມັກແບງປັນປະສົບການການປູກຜັກຂອງຕົນຫຼາຍ
ກວາ ກ�ຄື ປູກຜັກຊະນິດໃດງາຍທ່ີສຸດ ການປະສົມດິນຄວນເຮັດ
ແນວໃດ ການໃສຝຸນຄວນໃສແນວໃດ ແລະອ່ືນໆ.
       ພະຍາດລະບາດໂຄວິດ-19 ທ່ີເກີດຂ້ຶນກະທັນຫັນ, ເຮັດໃຫ
ຊີວິດການເປັນຢູອັນເລ່ັງດວນຂອງຕົວເມືອງໄດຊາລົງ, ກ�ພາ
ໃຫຫຼາຍຄົນໄດເກັບວິທີການດຳລົງຊີວິດອັນດັ້ງເດີມທີ່ກຸມຕົນ
ເອງກັບຄືນຂ້ຶນມາອີກ.
       ໃນຕ້ົນປີ 2020, ນັກແຕມຮູບ ນາງ echo ທ່ີມາຈາກນະ
ຄອນເຊີນເຈິ້ນ(Shenzhen City)ກຳລັງຫຼົງມັກນຳດອກໄມ
ປະເພດຕາງໆ, ຕມາ, ຍອນພະຍາດລະບາດຖືກກັກຕົວຢູໃນ
ເຮືອນເປັນໄລຍະ 2 ເດືອນກວາ, ລາວຮູສຶກວາໜາເບ່ືອໂພດ,
ບັງເອີນລາວໄດສັກໝາກມັນໜວຍໜ່ຶງເຂ້ົາໃນດິນ, ມັນກ�ເກີດ
ໜອອກມາຢາງໄວ. ລາວຍັງໄດປູກຜັກທຽມ ຜັກບ່ົວ ແລະ ຮາກ
ຜັກຫົມ, ລາວສັງເກດເຫັນວາ ຖາທຽບກັບການປູກດອກໄມ,
ການປູກຜັກ “ຍ່ິງເຕີບໂຕໄວກວາ ແລະ ສາມາດກິນໄດອີກ.”
        ໃນຕມາລາວໄດຍາຍເຮືອນ, ລາວຈ່ຶງໄດວາງແຜນການ
ປູກຜັກຢູຊານເຮືອນລວງໜາ. ເຮືອນໃໝທີ່ມີຊານເຮືອນ 5,9 

“ກ�າລັງຂອງຂ້ີດິນແຂງແຮງຫຼາຍ”
“土地的力量太强大了”
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ຕາແມັດຖືກນຳໃຊຂ້ຶນຢາງພຽງພ�, ເຊ່ິງໄດປູກໝາກເຂືອ, ໝາກ
ເລ່ັນ, ໝາກນາວ, ໝາກນັດ, ຫົວຜັກທຽມ, ຜັກບ່ົວ, ໝາກເຜັດ, 
ຜັກຫອມຫ� ້ແລະ ຜັກອ່ືນໆໃນປັດຈຸບັນ.
        ນາງ echo ເວ້ົາວາ: “ການປູກຜັກຢູຊານເຮືອນ ຈະເຮັດ
ບໄດເຖິງຂະໜາດທີ່ບຕ້ອງການອອກໄປຊື້ຜັກແນນອນ, ແຕ

ຄວາມຮູສຶກປອດໄພແນວນ້ັນແມນຊ້ືບໄດແທໆ .” ໃນປາຍເດືອນ 
ມີນາຂອງປີນ້ີ, ນະຄອນເຊີນເຈ້ິນຢຸດເຊົາກິດຈະກຳການເຄ່ືອນ
ໄຫວທ່ີບຈຳເປັນທັງໝົດ. ເມ່ືອເຫັນຜັກໃນຊບເປີມາກເກັດຫຼາຍ
ຢາງຂາຍໄປໝົດ, ລາວບກັງວົນຈັກໜອຍ, “ຍອນວາຂອຍໄດ
ປູກຜັກຫຼາຍຢາງແລວ.”

       ນອກຈາກມູນຄາຕົວຈິງຂອງຜັກມັນເອງແລວ, ບົດບາດ
ການຜອນຄາຍຈິດໃຈຂອງການປູກຜັກທີ່ມີຕຄົນກ�ຖືກເອົາໃຈ
ໃສຍ່ິງຫຼາຍຂ້ຶນ, ມີຄົນເອ້ີນມັນວາ “ຢາວິເສດເພ່ືອກອບກູຊີວິດ”.
     ນາງ echo ຖືການປູກຜັກເປັນຮູບແບບໜຶ່ງທີ່ຫຼຸດຜອນ
ຄວາມກົດດັນຂອງຕົວເອງ, ຊານເຮືອນອັນນອຍໆກ�ເປັນ “ສວນ
ສະຫວັນ” ຂອງລາວ. “ປີກາຍນ້ີ ຄວາມກົດດັນທາງວຽກງານ
ຂອງຂອຍແມນໜັກພິລຶກ, ມີໄລຍະເວລາໜຶ່ງແມນຕອງໄດ
ແຕມແຜນວາດ ເຮັດວຽກກາຍໂມງເຖິງກາງຄືນຢູສະເໝີ.” ຕ
ມາ ລາວໄດ້ຫົຼງມັກຮັກການປູກຜັກ, ໃນເວລາຫວາງກ�ຄ້ົນຄວາ
ຕການປະສົມລະອອງຜູ ວິທີຂອງການບຳລຸງລຽງຜັກແຕລະປະ
ເພດ, ເຖິງແມນວາສັບສົນ ແຕກ�ມີຄວາມສຸກໄປນຳ.
      ລາວເວ້ົາວາ, ຕ້ັງແຕປູກຜັກເປັນຕ້ົນມາ ບວາຕົນເອງປະ
ເຊີນກັບສ່ິງໃດໆໃນວຽກງານ, ເມ່ືອຮອດເຮືອນກ�ນ່ັງປອຍໃຈຢູ
ເທິງຊານເຮືອນ, ສັງເກດຜັກນ້ີເກີດໜຈແໜງ ຜັກນ້ັນປ່ົງອອກ

ໃບໃໝແລວ, ພຽງນ່ັງງຽບເທ່ົານ້ີ ກ�ຮູສຶກວາພ�ໃຈແລວ.
       “ຂອຍພຽງແຕເຕີບໃຫຍກັບພວກມັນຊ່ືໆ, ໃສຝຸນ ຕ່ືມແດດ
ໃຫພວກມັນ, ຫົດນ�າ້ ຕັດງາໃນເວລາທ່ີເໝາະສົມ, ພວກມັນກ�
ໄດຕອບແທນແກຂອຍດວຍສະພາບການທ່ີດີເລີດ.” ລາວອຸທານ
ແບບນ້ີ.
      ພາຍໃນໄລຍະທີ່ນະຄອນເຊີນເຈິ້ນເກີດມີການລະບາດ
ໂຄວິດ-19, ນາງ echo ໄດແບງປັນຂ້ັນຕອນການປູກຜັກຂອງ
ຕົນທາງອິນເຕີເນັດ, ມີໝູເນັດຫຼາຍຄົນໄດ້ຮັບຜົນສະທ້ອນຂອງ
ລາວ ແລະ ລິເລ່ີມປູກຜັກຢູເທິງຊານເຮືອນຂອງຕົນ. ມີທານໝ�
ຄົນໜ່ຶງປ້ອມດ່ານໜາໃນການປອງກັນພະຍາດລະບາດໄດເວ້ົາ
ນຳລາວວາ, ຄວາມກົດດັນຂອງການເຮັດວຽກໃນແຕລະມ້ືໃຫຍ
ຫຼາຍ, ສິ່ງທີ່ສາມາດພັກຜອນຢອນໃຈທີ່ສຸດແມນອານຂ�້ຄວາມ
ການແບງປັນຂອງລາວ.

“ສວນສະຫວັນ” ໃນຊານເຮືອນ
阳台上的“桃花源”
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       ໃນຕ້ົນປີ 2020, ທານ ຫິຼວແຢໄຫຼ(Liu Yuelai) ຮອງສາດ
ສະດາຈານຂອງມະຫາວິທະຍາໄລຕົງຈ(ີTongji University) 

ຄະນະສະຖາປັດຕະຍະກຳ ແລະ ການວາງແຜນຜັງຂອງຕົວ
ເມືອງ, ທັງເປັນຜູກ�ສ່າງສູນບ�ລິການການສຳຜັດທຳມະຊາດ ຊ້ື
ແຢເສົາຖາງ(Siyecaotang) ຊຽງໄຮ, ໄດຮຽກຮອງສາງ
ກິດຈະກຳໜ່ຶງຄື “SEEDING” ກັບທີມຂອງເພ່ິນ, ເຊ່ິງຈຸດປະສົງ
ແມນຮຽກຮອງການເຝ້ົາຮັກສາຊວຍເຫືຼອເຊ່ິງກັນ ແລະ ກັນລະ
ຫວາງບານໃກເຮືອນຄຽງ, ຊວຍເຫືຼອເຊ່ິງກັນ ແລະ ກັນ ແລະ 
ແບງປັນຄວາມຄິດກຽວກັບການບຳລຸງແນວພັນ ແລະ ພືດຂຽວ 
ໂດຍຜານຮູບແບບທ່ີບມີການສຳຜັດ, ດວຍແນວນ້ີມາຄ້ົນຄິດຕ
ທຳມະຊາດ ແລະ ຊີວິດຄືນໃໝ, ແລະ ສາງຄວາມໝັ້ນໃຈລະ
ຫວາງຄົນກັບຄົນທີ່ຖືກທຳລາຍພາຍໃນໄລຍະພະຍາດລະບາດ
ໂຄວິດ-19 ຄືນໃໝ.
      ຄົນທ່ີສາງຄວາມປະທັບໃຈອັນເລິກເຊ່ິງແກທານ ຫິຼວແຢ 
ແມນ “ຄົນທີ່ເຮັດແທທຳຈິງອີ່ຫຼີ” ຜູ້ໜຶ່ງໃນກິດຈະກຳ ກ�ຄື ປາ 
ຈາງຢົງເໝີຍ(Zhang Yongmei)ທ່ີອອກບຳນານແລວ, ລາວ
ປະດັບແຕງເດ່ີນບານຂອງຕົນເປັນສວນດອກໄມ, ກ�ພາໃຫສ່ິງ
ແວດລອມຂອງຊມຊົນນັບມ້ືນັບດີຂ້ຶນ. ມໆ ນ້ີ, ນະຄອນຊຽງໄຮ
ກຳລັງປະສົບພະຍາດລະບາດ, ລາວກ�ບລືມແບງປັນພືດຂຽວ
ຂອງຕົນ. ພາຍໃນເວລາຫວາງຂອງການກວດເຊື້ອພະຍາດ
ໂຄວິດ-19, ລາວໄດຫອຍແນວພັນ ຫຼື ກາຜັກທີ່ໄດ້ຜານການ
ຂາເຊື້ອແລວຢູໜາປະຕູ, ເຊິ່ງໝູທີ່ຍາງຜານສາມາດເລືອກ
ເອົາໂດຍຕົນເອງໄດ. ພາຍໃນບັນຍາກາດຂອງພະຍາດລະ
ບາດ, ເດ່ີນບານອັນນອຍໆຂອງລາວໄດກາຍເປັນທິວທັດແຫງ
ໜ່ຶງທ່ີພິເສດ.
       ສຳລັບທານ ຫິຼວແຢ ແລວ, ນ້ີເປັນການປະຕິບັດປະເພດ
ໜຶ່ງທີ່ມີກຳລັງອິດທິພົນຫຼາຍ, “ພວກເຮົາມັກພິຈາລະນາກຽວ
ກັບຕົວເມືອງໃນອະນາຄົດ ຊມຊົນໃນອະນາຄົດຢູສະເໝີ, ສ�າ
ລັບບ້ານເກີດເມືອງນອນຂອງພວກເຮົາໃນອະນາຄົດ, ຄົນ ແລະ 
ທຳມະຊາດສາມາດມີລັກສະນະຄວາມໂອບເອ້ືອອາລີຫຼາຍກວາ
ໄດ ແລະ ສາງເປັນປະຊາຄົມຮວມຊີວິດກັນທ່ີມີລັກສະນະຄວາມ
ທົນທານທ່ີແທຈິງໄດຫືຼບ?” ພາຍໃຕເບ້ືອງຫັຼງຂອງພະຍາດລະ
ບາດໂຄວິດ-19, ມີຄົນໜຸມບາງຄົນໃນຫຼາຍປະເທດເລີ່ມລອງ
ຫຸຼດການເພ່ິງພາອາໄສຕວັດຖຂອງຕົນ ແລະ ເຂ້ົາສູສະຖານະ
ການບ�ລິໂພກຕາ, ຊອກຫາສິດການເວົ້າໃນການຜະລິດ, ຕົວ

ຢາງວາ ເກັບແນວພັນ ໃສຝຸນ ປູກພືດດວຍຕົນເອງ ແລະອ່ືນໆ
—ແທຈິງແລວ, ການປູກຜັກຢູເທິງຊານເຮືອນ ແລະ ສວນດອກ
ໄມໃນຊມຊົນລ້ວນແຕ່ເປັນການທົດສອບແບບນ້ີແຫຼະ.

本刊综合

ຄ້ົນຄິດເຖິງສາຍພົວພັນລະຫວາງຄົນກັບທຳມະຊາດຄືນໃໝ
重新思考人与自然的关系

图片来源于网络

图片来源于网络
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人民视觉 图

dkogfuomk'lkp.s,j
0v'g0qhksoP;]k;g,afsobj'
■ 王金涛 赵宇飞 / 文

4 个集装箱的老挝

糯 米， 于 6 月 初 在 万

象登上货运列车，沿着

中老铁路，4 天后抵达

中国西部城市重庆，再

分拨至西部其他省区。

这 是 老 挝 糯 米 的 新 旅

程——首次“乘坐”陆

海新通道中老班列进入

中国。

ສະແກນລະຫັດ QR Code ຟັງວາລະສານ
扫描二维码 轻松听杂志
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       ເຂ້ົາໜຽວລາວຈ�ານວນ 4 ຕູຄອນເທັນເນີໄດຂ້ຶນລົດໄຟ

ຂົນສ່ົງສິນຄາຢູນະຄອນຫຼວງວຽງຈັນໃນຕ້ົນເດືອນມິຖນາ ແລະ 

ເດີນທາງຕາມເສ້ັນທາງລົດໄຟລາວ-ຈີນ, ໃນເວລາ 4 ມ້ືຕມາ 

ມັນໄດຮອດນະຄອນຈົງກິ່ງ(Chongqing City), ເຊິ່ງເປັນ

ຕົວເມືອງໜ່ຶງໃນພາກຕາເວັນຕົກຂອງຈີນ, ແລວໄດແຈກຢາຍ

ໃຫບັນດາແຂວງອ່ືນໆໃນພາກຕາເວັນຕົກຈີນ.

       ເຂ້ົາໜຽວດ່ັງກາວ ຈຳນວນໜ່ຶງແມນໄດປະສົມກັບໝາກ

ກະທັນແຫງ, ຖ່ົວແດງ, ຊ້ີນໝູ, ໄຂເຫືຼອງ ແລະ ອາຫານອ່ືນໆ

ແລະ ໄດກາຍເປັນເຂ້ົາຕ້ົມ ໃນໄລຍະບຸນຕວນອູ(ບຸນຊ່ວງເຮືອ), 

ສ�າລັບອີກຈ�ານວນໜຶ່ງໄດຖືກປຸງແຕງເປັນອາຫານເອກະລັກ

ພິເສດ ເຊ່ັນວາ: ເຂ້ົາເຂ້ົາໜຽວ ເຂ້ົາໜົມບົວລອຍ ແລະອ່ືນໆ.

     ນີ້ແມນການເດີນທາງສາຍໃໝຂອງເຂົ້າໜຽວລາວ—

ເປັນຄັ້ງທຳອິດທີ່ໄດ “ຂີ່” ລົດໄຟລາວ-ຈີນຂອງຊອງທາງໃໝ

ທາງບົກ ແລະ ທາງທະເລ(land-sea corridor) ເຂົ້າປະ

ເທດຈີນ. ເຂົ້າໜຽວລາວເປັນເມັດຮຽວຍາວ ມີຄວາມອອນ

ໜຽວ ແລະ ມີກ່ິນຫອມ, ເຊ່ິງມີລົດຊາດຕາງກັນກັບເຂ້ົາໜຽວ

ຈີນ ສາມາດປັບລົດຊາດຂອງຄົນຈີນໄດ. ແຕວາແຕກອນ, ຍອນ

ເຫດຜົນດານການຂົນສົ່ງ, ເຂົ້າໜຽວລາວຍາກທີ່ຈະຕິດພັນ

ກັບຕະຫຼາດພາກຕາເວັນຕົກສຽງໃຕຂອງຈີນທີ່ນະຄອນຈົງກິ່ງ

ຕ້ັງຢູ.

      "ປະຊາຊົນໃນພາກຕາເວັນຕົກສຽງໃຕຂອງຈີນມັກກິນ

ເຂົ້າໜຽວ, ແຕຈາກລາວຮອດພາກຕາເວັນຕົກສຽງໃຕຂອງ

ຈີນຕອງການຄາໃຊຈາຍໃນການຂົນສ່ົງສິນຄາສູງ ແລະ ຕອງ

ການເວລາຫຼາຍ, ເຊິ່ງເຮັດໃຫເຂົ້າໜຽວລາວບມີຄວາມສາ

ມາດດານການແຂງຂັນໃນຕະຫຼາດ." ທານ ອູຢາງ(Wu Yang) 

ຜູອ�ານວຍການຂອງບ�ລິສັດຕົວແທນການຂົນສົ່ງສິນຄາສາກົນ

ມິນເຊ່ິງ(Minsheng) ທ່ີຮັບຜິດຊອບຕສິນຄາຊດນ້ີ ເວ້ົາວ່າ.

        ຕາມເສ້ັນທາງຂົນສ່ົງສິນຄ້າດ້ັງເດີມ, ແຕກອນເຂ້ົາໜຽວ

ລາວຕອງຖືກຂົນສົ່ງເຖິງທາກຳປັ່ນຂອງໄທ ຫຼື ຫວຽດນາມ

ກອນ, ແລວເດີນຕາມທາງທະເລໄປຮອດພາກຕາເວັນອອກ

ຂອງຈີນແລະ ຂົນສ່ົງຮອດນະຄອນຈົງກ່ິງໂດຍຜານແມນ�າ້ຢາງ

ຊີຈຽງ, ເຊ່ິງຈະໃຊເວລາເກືອບໜ່ຶງເດືອນ. ຄາຂົນສ່ົງສູງ ແລະ 

ໃຊເວລາຫຼາຍ.

     "ເສັ້ນທາງລົດໄຟລາວ-ຈີນບພຽງແຕເຮັດໃຫເວລາຂົນ

ສົ່ງສິນຄາສັ້ນລົງເປັນປະມານ 4 ມື້ເທົ່ານັ້ນ, ຍັງໄດຫຼຸດຜອນ

ຄວາມກົດດັນດານການໝູນວຽນທຶນຮອນຂອງນັກທຸລະກິດ, 

ແຕລະຕູຄອນເທັນເນີໄດປະຫຍັດຕ້ົນທຶນປະມານ 200 ໂດລາ.” 

ທານ ອູຢາງ ເວ້ົາວາ, ຄວາມສາມາດການແຂງຂັນຂອງເຂ້ົາ

ໜຽວລາວໃນຕະຫຼາດຈີນໄດເພ່ີມຂ້ຶນຢາງຫຼວງຫຼາຍຍອນເຫດ

ຜົນນີ້, ເຊິ່ງໄດຍາດເອົາໂອກາດໃຫມຂອງການຮວມກັນຊົມ

ໃຊຜົນປະໂຫຍດຂອງຕະຫຼາດຈີນ.

       ເສ້ັນທາງລົດໄຟລາວ-ຈີນທ່ີໄດປຽນແປງຊາຕາກຳຂອງ

CFP 图
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ເຂ້ົາໜຽວລາວນ້ັນ ແມນພາກສວນໜ່ຶງທ່ີສຳຄັນຂອງຊອງທາງ

ໃໝທາງບົກ ແລະ ທາງທະເລ. ຊອງທາງໃໝທາງບົກ ແລະ

ທາງທະເລ ເປັນຊອງທາງໃໝການຄາທາງບົກ ແລະ ທາງທະ

ເລສາກົນທ່ີບັນດາແຂວງໃນພາກຕາເວັນຕົກຈີນ ແລະ ບັນດາ

ປະເທດອາຊຽນຮວມກັນກສາງ, ເຊ່ິງຖືເອົານະຄອນຈົງກ່ິງຈີນ

ເປັນສູນດຳເນີນງານ, ບັນດາແຂວງ ເຂດ ນະຄອນຂອງພາກ

ຕາເວັນຕົກຈີນເປັນຈຸດສ�າຄັນ, ນ�າໃຊວິທີຂົນສ່ົງຄື ລົດໄຟ ທະເລ

ທາງຫຼວງ ແລະອ່ືນໆ, ໄປຮອດທ່ົວທຸກແຫງຂອງໂລກຕາມທິດ

ໃຕ, ມັນຈະໃຊເວລາສັ້ນຫຼາຍກວາຖາທຽບກັບການໄປຮອດ

ພາກຕາເວັນອອກກອນແລວຂົນສ່ົງຕ�ທ່າງທະເລ.

       "ໃນຕອນຕ້ົນຂອງການເປີດຊອງທາງດ່ັງກາວໃນປີ 2017 

ມີແຕເສ້ັນທາງສາຍດຽວ, ປັດຈຸບັນນ້ີ ເສ້ັນທາງດ�າເນີນງານ

ໄດຂະຫຍາຍຢາງວອງໄວເປັນທາກ�າປ່ັນ 319 ແຫງໃນ 107 

ປະເທດ(ພາກພ້ືນ).” ທານ ລິວເວີຍ(Liu Wei) ຫົວໜາສູນການ

ຂົນສ່ົງສິນຄາ ແລະ ດ�າເນີນງານຂອງຊອງທາງໃໝທາງບົກ

ແລະ ທາງທະເລ ເວ້ົາເຊ່ັນນ້ີ.

      ນັບແຕປີນ້ີເປັນຕ້ົນມາ, ພາຍໃຕສະຖານະການທ່ີສັບສົນ 

ແລະ ຫຍຸງຍາກ ເຊ່ັນຜົນກະທົບຈາກການລະບາດຂອງພະຍາດ

ໂຄວິດ-19 ແລະອ່ືນໆ, ການກສາງຊອງທາງໃໝທາງບົກ ແລະ 

ທາງທະເລຊ�າ້ພັດມີຄວາມໄວສູງແບບຝືນຕານກັບກະແສ. “ນັບ

ແຕປີນີ້ເປັນຕົ້ນມາ, ຊອງທາງໃໝທາງບົກ ແລະ ທາງທະເລ

ໄດສ�າເລັດການເປີດຂະບວນຄັ້ງທ�າອິດ 20 ກວາສາຍ, ເຊິ່ງ

ໄດຄ້ົນຄວາອອກສາຍທາງໃໝການຂົນສ່ົງສິນຄາຫຼາຍສາຍລະ

ຫວາງນະຄອນຈົງກ່ິງ ເຂດປົກຄອງຕົນເອງຊົນເຜ່ົາຫຸຍໜິງເຊຍ
(Ningxia Hui Autonomous Region) ເເຂວງກັນຊ(Gan

su Province) ເເຂວງຫູນານ(Hunan Province) ແລະອ່ືນໆ 

ກັບ ລາວ ຫວຽດນາມ ມຽນມາ ມາເລເຊຍ ໄທ ແລະ ບັນດາ

ປະເທດອາຊຽນອ່ືນໆ.” ທານ ລິວເວີຍ ກາວວ່າ.

      ການທີ່ໄດເລີ່ມການເດີນທາງໃໝນັ້ນ ບພຽງແຕເຂົ້າ

ໜຽວລາວເທົ່ານັ້ນ. ໂດຍອີງໃສຊອງທາງໃໝທາງບົກ ແລະ 

ທາງທະເລ, ໝາກມັງກອນຂອງໄທ ຊາບາຊາ(CABaSa)

ຂອງຫວຽດນາມ ແລະ ຜະລິດຕະພັນທ່ີມີສີສັນພິເສດອ່ືນໆ ສາ

ມາດເຂົ້າຕະຫຼາດຈີນໄດຢາງໄວ ແລະ ສະດວກກວາ, ເຊິ່ງ

ຄຽງຄູກັນກັບຕອບສະໜອງຄວາມຕອງການຂອງຜູບ�ລິໂພກ

ຂອງຈີນ, ມັນຍັງໄດສາງໂອກາດການພັດທະນາໃຫມສ�າລັບ

ປະເທດ ແລະ ພາກພ້ືນລຽບຕາມເສ້ັນທາງ.

       ທານ ອູຢາງ ແລະ ເພ່ືອນຮວມງານຂອງລາວໄດເລ່ີມ

ລ�ຖາລະດູການເກັບຜົນໃນປີໜາຂອງລາວ. “ພາຍຫັຼງເສ້ັນທາງ

ລົດໄຟລາວ-ຈີນເປີດການນ�າໃຊແລວ, ບ�ລິສັດຈີນທີ່ນັບມື້ນັບ

ຫຼາຍຂ້ຶນໄດລົງທຶນຕຂະແໜງການປູກຝັງຢູລາວ, ໃນເວລານ້ັນ, 

ບພຽງແຕເຂົ້າໜຽວເທົ່ານັ້ນ, ໝາກຖົ່ວລຽນ ໝາກກວຍ 

ແລະ ຜະລິດຕະພັນທີ່ມີສີສັນພິເສດອື່ນໆຂອງລາວກ�ຈະເລີ່ມ

ການເດີນທາງສາຍໃໝຂອງຕົນ.” ທານ ອູຢາງ ກາວ.

CFP 图

58

|   读友来稿[qfg]njv'9kdz6hvjko



       ອາລຳພະບົດ: ຄ�າສຸພາສິດບພຽງແຕໄດສະແດງໃຫເຫັນ
ເຖິງແກນແທວັດທະນະທຳຂອງປະເທດໜຶ່ງ, ຍັງໄດສະແດງ
ໃຫເຫັນເຖິງຄວາມງົດງາມແຫງວັດທະນະທຳຂອງປະເທດນ້ັນ. 
      ວາລະສານ “ຈຳປາ” ຈະຈັດພິມຄຳສຸພາສິດຈີນ-ລາວ 
ລາວ-ຈີນ ທ່ີມີຄວາມໝາຍໃກຄຽງກັນ ຫືຼ ຄາຍຄືກັນຢູໃນຄ�ລຳ 
“ມວນກັບພາສາຈີນ” ເພ່ືອຊກຍູການຖອດຖອນຮຽນຮູວັດທະນະ
ທ�າຮວມກັນ ແລະ ເຊ່ືອມໂຍງດານຈິດໃຈຂອງປະຊາຊົນສອງ
ຊາດລາວ-ຈີນ. ເນື້ອໃນຂອງຄ�ລ�ານີ້ໄດຄັດເລືອກມາຈາກປຶ້ມ 
ສຸພາສິດລາວ ທີ່ຂຽນໂດຍຮອງສາດສະດາຈານວິຊາພາສາ
ລາວ ນາງ ແສງມະນີ(Li Xiaoyuan) ແລະ ສາດສະດາຈານວິ
ຊາພາສາລາວ ທານ ຈາງຫຼຽງໝິນ(Zhang Liangmin) ຈາກ
ມະຫາວິທະຍາໄລພາສາຕາງປະເທດປັກກ່ິງ(Beijing Foreign

Studies University).

栏目语 ：谚语既体现了一个国家文化的精髓，又展

现了一个国家文化之美。

《占芭》杂志在“快乐中文”栏目连载有着相同意思

或相近意思的中老谚语或短语，促进中老文化互鉴、民心

相通。内容节选自《老挝语谚语选编》一书，作者是北京

外国语大学老挝语副教授李小元，老挝语教授张良民。

IPo7=kl5rklyf

学谚语
CFP 图

ພາສາລາວ: ຊາດດີບຍອມກ�ແດງ

中：桃李不言，下自成蹊

ຄ�າອະທິບາຍ: ຕ້ົນໝາກຄາຍ ແລະ ຕ້ົນໝາກໝ້ັນເວ້ົາບເປັນ,

ແຕຍອນພວກມັນມີດອກ ແລະ ໝາກ, ກສາມາດດຶງດູດຄົນ

ຍາງໄປຍາງມາໃຕຮ່ົມໄມນ້ັນໄດ, ເວລາຜານໄປດົນນານແລວ 

ຈ່ຶງເກີດເປັນທາງຍາງຂ້ຶນມາ. ປຽບທຽບວາ ຖາວາໃຜຜູໜ່ຶງ

ມີຄຸນນະທ�າສູງສ່ົງ ສັດຊ່ືສຸດຈະລິດ, ບຕອງໂຄສະນາຕົນເອງ ກ�

ສາມາດໄດຮັບຄວາມເຄົາລົບນັບຖືຈາກຜູຄົນທັງຫຼາຍ.

释义：桃树和李树不会说话，但因为它们有

花和果实，会吸引 人们在树下走来走去，时

间长了便走出了 条小路。比喻 人品德

高尚、诚实、正直 ，不用自我宣传，就

能自然地受到人们的尊重和敬仰。
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ພາສາລາວ: ຊ້ີນບໄດກິນ ໜັງບໄດນ່ັງ ກະດູກແຂວນຄ�

中：偷鸠不成蚀把米

ຄ�າອະທິບາຍ: ໃນເບື້ອງຕົ້ນຄິດວາຢາກໃຊເຂົ້າກຳໜຶ່ງເພື່ອ

ໄປລັກໄກ, ສຸດທາຍບພຽງແຕລັກໄກບໄດ ແຕຍັງໄດເສຍເຂ້ົາ

ໄປອີກກຳໜ່ຶງ. ປຽບທຽບວາຢາກຮັບຜົນໃນເບ້ືອງຕົນ ແຕສຸດ

ທາຍໄດສູນເສຍໄປ.

释义：本想用 把 米去偷鸠，结果鸠没有

偷到，反而损失了 把米。比喻本想占

反而吃了亏。

 

ພາສາລາວ: ຊາມຖ່ົວຈະສຸກ ງາກ�ໝົດແລວ

中：煮熟的鸭子飞了

ຄ�າອະທິບາຍ: ທ່ີຈິງເປັດໄດຖືກຕ້ົມສຸກແລວ, ແຕມັນພັດໄດບິນ

ໜີໄປແລວ, ປຽບທຽບວາສ່ິງທ່ີມີຄວາມສາມາດໄດຮັບຊ�າ້ພັດ

ສູນເສຍໄປ. ບາງທີສຸພາສິດນ້ີແມນພັນລະນາເຖິງການກ�າເອົາ

ໂອກາດບໄດ.

释义：鸭子本已经煮熟了，却飞走了，比喻

有把握到手的东 意外失去了。有时用来

说明掌握不好机会。

ພາສາລາວ: ແຊວໆສຽງ ບມີໂຕຮອງ

中：群龙无首

ຄ�າອະທິບາຍ: ຄວາມໝາຍເດີມແມນພວກມັງກອນທັງຫຼາຍ

ແມນມີຄວາມສາມາດຂອງໃຜລາວ, ສາມັກຄີກັນ, ຊວຍເຫຼືອ

ເຊ່ິງກັນ ແລະ ກັນ, ມີຄວາມຊ່ືສັດ ແລະ ຮວມກັນບ�ລິຫານໂລກ, 

ເຊິ່ງເປັນສິ່ງດີແທດີວາ. ປັດຈຸບັນນີ້ ມີຄວາມໝາຍວາມີມັງ

ກອນຫຼາຍເປັນຝຸງ ແຕບມີຜູນ�າ ປຽບທຽບວາບມີຜູນ�າ ປະຕິ

ບັດເປັນເອກະພາບກັນບໄດ.

释义：本意 群龙各尽所能，团结互助，

忠心不二，合力冶理天下，则大吉。现解释

群龙没有领头的。比喻没有领头的，

无从统 行动。

ພາສາລາວ: ຍາກເຈັດທີ ດີເຈັດຫົນ

中：三十年河东，三十年河西。

ຄ�າອະທິບາຍ: ສາມສິບປີກອນ ບານຕັ້ງຢູຟາກຕາເວັນອອກ

ຂອງແມນ�າ້, ແຕຫັຼງຈາກສາມສິບປີ ບານຊ�າ້ພັດຕ້ັງຢູຟາກຕາ

ເວັນຕົກຂອງແມນ�າ້. ປຽບທຽບວາຊີວິດປ້ີນໄປປ້ີນມາ ທຸກສ່ິງ

ທຸກຢາງແມນປຽນແປງຢາງບຢຸດຢ້ັງ.

释义：三十年 前 村子在河的 东 面，而三

十年后却在河的西面。比喻人生祸福无

常，世事盛衰起落。

ພາສາລາວ: ຕັກແຕນໂມປອງໝູມ່ັງ ຂຽດຈິນາປອງໝູຊາງ

中：蚍蜉撼大树，可笑不自量

ຄ�າອະທິບາຍ: ມັນເປັນເລື່ອງຕະຫຼົກທີ່ມົດພະຍາຍາມຢາກສັ່ນ

ຕ້ົນໄມ. ປຽບທຽບວາກ�າລັງຂອງຕົນອອນແອຫຼາຍ, ແຕຢາກ

ສ່ັນສ່ິງທ່ີເຂ້ັມແຂງ, ເຊ່ິງບເຄີຍຄາດຄະເນກ�າລັງຂອງຕົນ. ມັນ

ຫຼອກລວງສ່ິງທ່ີມີອຳນາດ ແລະ ເກີນກວາອຳນາດຂອງມັນເອງ.

释义：蚂蚁企 图摇 晃 大 树，这乜太可笑

了。比喻力量本来狠微弱，而又妄想动

摇强大的事物，不自量力。

ພາສາລາວ: ຕົກເຫວຖືກຢຽບຊ�າ້ ຕົກຖ�າ້ຖືກຢຽບຕ່ືມ

中：雪上加霜

ຄ�າອະທິບາຍ: ຫັຼງຈາກຫິມະຕົກ, ຍັງມີໝອກຂຸນເກີດອີກ. ປຽບ

ທຽບວາປະສົບໄພພິບັດຕເນ່ືອງ, ເຮັດໃຫຄວາມເສຍຫາຍຮາຍ

ແຮງຂ້ຶນ.
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释义：下了 场雪以后，又落了 层霜。

比喻接连遭受灾 ，损害愈加严重。

ພາສາລາວ: ຕ່ືນແຕເຊ້ົາໃຫໄດເກ້ົາແນວຢາມ

中：早起的鸟儿有虫吃

ຄ�າອະທິບາຍ: ນົກທ່ີຕ່ືນແຕເຊ້ົາຈະໄປຫາອາຫານກອນ, ເຊ່ິງ

ຈະສາມາດຫາແມງໄມໄດຫຼາຍ, ສ�າລັບນົກທີ່ຕື່ນຊາຈະຫາ

ແມງໄມໄດຍາກຫຼາຍ. ສຸພາສິດນ້ີບອກໃຫພວກເຮົາຮູວາ ຕອງ

ດຸໝ່ັນ ແລະ ພະຍາຍາມ, ເຮັດວຽກຢາງຕ້ັງໜາ ແລະ ຢາງ

ທັນເວລາ.

释义：早起的鸟儿先去觅食，就可以捕食狠

多虫子，而晚起的鸟儿想捕食虫子就比

较难了。启示我们要勤奋努力，做事积极进

取，及早行动。

ພາສາລາວ: ຕັດຫວາຍຢາໄວໜ ຂາພຢາໄວລູກ

中：斩草除根

ຄ�າອະທິບາຍ: ເມ່ືອຫົຼກຫຍາຕອງຫົຼກອອກໝົດຮາກ ເພ່ືອເຮັດ

ໃຫຫຍາເຕີບໃຫຍຕໄປບໄດ. ປຽບທຽບວາໃຫກຳຈັດອອກໄປ

ໝົດຮາກ ເພ່ືອຫີຼກເວ້ັນບັນຫາໃນອະນາຄົດ.

释义：除草时要连根除掉，使草不能冉

。比喻除去祸根，以免后患。

ພາສາລາວ: ຕົນເຮັດເພ່ືອໝົດທຸກຄົນ ໝົດທຸກຄົນກ�ເຮັດເພ່ືອຕົນ

中：我为人人，人人为我

ຄ�າອະທິບາຍ: ໝາຍຄວາມວາພວກເຮົາໃນຊີວິດສັງຄົມຕອງ

ການຊວຍເຫືຼອ ແລະ ສະໜັບສະໜູນເຊ່ິງກັນ ແລະ ກັນ. ເມ່ືອ

ຕົນເອງເຮັດສິ່ງໃດສິ່ງໜຶ່ງຄວນຄ�ານຶງເຖິງຜົນປະໂຫຍດຂອງ

ຄົນອ່ືນ, ຖາວາທຸກຄົນກ�ຄ�ານຶງເຖິງຜູອ່ືນ ຊ້ັນຄົນອ່ືນກ�ຄ�ານຶງເຖິງ

ຕົວເອງ, ໝົດທຸດຄົນກ�ຈະຮັບຜົນຈາກໃນນ້ັນ.

释义：指人们在社会生活中需要互帮互

助，彼此扶持。自己做事情的时候 该考虑

到其他人的利益，如果每个人都为他人考

虑，那其他人乜会为自己考虑，每个人都会

从中受益。

ພາສາລາວ: ຕົບມືຂາງດຽວບດັງ

中： 个巴掌拍不响

ຄ�າອະທິບາຍ: ຖາວາຢາກຕົບມືເປັນສຽງດັງ ໃຊພຽງແຕມື

ດຽວແມນເຮັດບໄດ. ປຽບທຽບວາຄວາມຂັດແຍງບແມນເກີດ

ຂ້ຶນຍອນຝາຍດຽວ, ໂດຍທ່ົວໄປແລວ ແມນສອງຝາຍລວນແຕ

ມີຄວາມຜິດ.

释义：要想拍出响声，仅凭 手是不

可能实现的。比喻矛盾和纠纷不是单方

面引起的， 般双方都有过失。
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普洱市委宣传部供稿供图

魅力普洱｜中老铁路行半年，客货运输两相旺
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中老铁路开通运营已满半年，沿途的普洱站、宁洱

站也迎来了客流和货运热潮。体验、打卡的游客一拨又一

拨，其中不乏举家出游者。“你乘过动车没有？”成了云

南普洱人相互打招呼的常用语。 

       ເສ້ັນທາງລົດໄຟລາວ-ຈີນໄດເປີດການນ�າໃຊເກີນເຄ່ິງປີ
ແລວ, ສະຖານີພູເອີ(Pu'er) ແລະ ສະຖານີໜິງເອີ(Ning'er)ທ່ີ
ລຽບຕາມທາງກ�ໄດຕອນຮັບກະແສນິຍົມຂອງການຂົນສົ່ງຜູ
ໂດຍສານ ແລະ ການຂົນສ່ົງສິນຄາ. ມິນັກທອງທຽວມາສ�າຜັດ
ຢາງຕເນ່ືອງ. ໃນນ້ັນ, ຈ�ານວນບໜອຍແມນທຽວເປັນຄອບຄົວ. 
“ເຈົ້າໄດຂີ່ລົດໄຟແລວບ�?” ກາຍເປັນຄ�າທັກທາຍຂອງຄົນພູ
ເອີຢຸນນານ.
      ເນ່ືອງຈາກຈ�ານວນລົດໄຟທ່ີຕອງການໄດເພ່ີມຂ້ຶນຈາກ
ໜອຍກວາ 45 ຂະບວນ ເປັນຫຼາຍກວາ 54 ຂະບວນ, ຈ�ານວນ
ຜູໂດຍສານປະຈ�າເດືອນກເພ່ີມຂ້ຶນຈາກ 4000 ຫາ 6000 ເທ່ືອ
ຄົນຕມ້ືເປັນຫຼາຍກວາ 7,000 ເທ່ືອຄົນຕມ້ື. ມາຮອດວັນທີ 7 ມິ
ຖນານ້ີ, ສະຖານີພູເອີໄດສ່ົງຜູໂດຍສານທັງໝົດ 485000 ເທ່ືອ
ຄົນ ແລະ ໄດຮັບຜູໂດຍສານ 460000 ເທ່ືອຄົນ. ນັກທອງທຽວ
ທານ ຫົວ(Mr. Hua) ຍອນຄວາມຕອງການຂອງວຽກງານ ທຸກໆ
ເດືອນກ�ຕອງມານະຄອນພູເອີເພື່ອເຮັດວຽກ, ນັບຕັ້ງແຕການ

ເປີດນ�າໃຊທາງລົດໄຟ ລາວໄດຂີ່ 20 ກວາເທື່ອແລວ, ລາວ
ເວົ້າວາ: “ເມື່ອກອນ ຈາກນະຄອນຄຸນໝິງມາຮອດນະຄອນພູ
ເອີຈະໃຊເວລາປະມານ 3 ຊົ່ວໂມງ, ບວາຈະຂັບລົດຂອງຕົນ
ຫືຼວາຂ່ີລົດເມ ມັນກ�ເມ່ືອຍ, ແລະ ບາງເທ່ືອລົດເມບຮອດຕາມ
ເວລາທ່ີກ�ານົດໄວ. ປັດຈຸບັນນ້ີ ການເດີນທາງຈາກນະຄອນຄຸນ
ໝິງໄປນະຄອນພູເອີເພື່ອເຮັດວຽກສາມາດກັບຄືນນະຄອນຄຸນ
ໝິງໃນມ້ືດຽວໄດ ມັນສະດວກຫຼາຍ.
       ເສ້ັນທາງລົດໄຟລາວ-ຈີນເປີດການນ�າໃຊເຖິງປັດຈຸບັນ
ນ້ີ, ສະຖານີໜິງເອີທ່ີຕ້ັງຢູເມືອງປົກຄອງຕົນເອງຊົນເຜ່ົາຮານີ
ຊົນເຜ່ົາຢີຍິງເອີນະຄອນພູເອີ ແຂວງຢຸນນານກ�ມີການເຕີບໃຫຍ
ຢາງໝັ້ນຄົງທາງດານຈ�ານວນການຂົນສົ່ງຜູໂດຍສານ ແລະ
ການຂົນສ່ົງສິນຄາ. ຈ�ານວນການສ່ົງສິນຄາໄດບັນລຸ 215000

ໂຕນ, ເຊ່ິງຕ້ົນຕ�ແມນແປນ ເຫຍ່ືອເຈຍ ນ�າ້ຕານ ແລະ ແຮທາດ, 
ຈ�ານວນການມາຮອດຂອງສິນຄາໄດບັນລຸ 195000 ໂຕນ, ເຊ່ິງ
ຕົ້ນຕ�ແມນຖານຫີນ ເຂົ້າ ແລະ ສະບຽງອາຫານ. ຈ�ານວນ
ການເຂົ້າອອກນັບມື້ນັບເພີ່ມຂຶ້ນ, ເຮັດໃຫສິນຄາທີ່ລົດໄຟບັນ
ທຸກນັບມື້ນັບສົມບູນຂຶ້ນ, ນ�າເອົາໂອກາດການພັດທະນາຫຼວງ
ຫຼາຍມາໃຫແກຂະແໜງການຂົນສ່ົງສິນຄາຂອງນະຄອນພູເອີ.
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玉溪市委宣传部供稿
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走进玉溪｜依托铜文化 绿汁焕新生

走在通海古城，幽深古巷，一头连着主街，一头勾

着院落。漫步其间，脚下是青石路，抬头是木屋檐，家家

院内有盆景，户户门前挂楹联。据悉，通海现有各级文物

保护单位 90 处，其中，古城内 103 个院落民居为历史建

筑，有些距今有 300 多年历史。

       ເມືອງບູຮານທົງໄຮ ຕ້ັງຢູເມືອງທົງໄຮ ນະຄອນຢ້ີຊີ ແຂວງ
ຢຸນນານ (Tonghai County, Yuxi City, Yunnan Provin-

ce) ມີປະຫວັດການສາງຕັ້ງຫຼາຍກວາ 1260 ປີ, ເຊິ່ງເປັນ
ເມືອງດານວັດທະນະທຳ ແລະ ປະຫວັດສາດທີ່ມີຊື່ສຽງໂດງ
ດັງຂອງປະເທດຈີນ.
       ຍາມຍາງຢູໃນເມືອງບູຮານທົງໄຮ ຜານຮອມຊອຍເກ່ົາ
ແກທ່ີຄົດລຽວ, ເຊ່ິງສ້ົນໜ່ຶງຕິດກັບຖະໜົນຫັຼກ ແລະ ອີກສ້ົນໜ່ຶງ
ຕິດກັບເດ່ີນໜາເຮືອນຂອງປະຊາຊົນ. ໃນຍາມຍາງຫ້ິຼນສະຖານ
ທ່ີແຫງນ້ີ ໃຕບາດຕີນແມນຖະໜົນທ່ີປູດວຍຫີນກອນໃຫຍ ເງີຍ
ຫົວຂ້ຶນກ�ເຫັນຊາຍຄາເຮືອນໄມ, ຢູໃນເດ່ີນບານເຮືອນຂອງແຕ
ລະເຮືອນລວນແຕມີໂຖຕົ້ນໄມປະດັບ ແລະ ມີຄຳອວຍພອນຄູ
ຕິດຢູຂາງປະຕູ. ຕາມທ່ີໄດຮູມາ, ໃນເມືອງທົງໄຮ ມີສະຖານທ່ີ
ອະນຸລັກຮັກສາວັດຖທາງວັດທະນະທຳ ລະດັບຕາງໆລວມທັງ
ໝົດ 90 ແຫງ, ໃນນ້ັນ, ເດ່ີນໜາເຮືອນທ່ີປະຊາຊົນອາໄສຈຳ
ນວນ 103 ແຫ່ງພາຍໃນເມືອງບູຮານນີ້ ຖືເປັນສະຖາປັດ
ຕະຍະກຳທາງປະຫວັດສາດ, ບາງແຫ່ງມີປະຫວັດສາດຫຼາຍກວາ
300 ປີ. ພູຊຽວຊານ(Xiushan Mountain) ຂອງເມືອງທົງ

ໄຮ ແຮງເຕັມໄປດວຍຄຳອວຍພອນຄູ ແລະ ບົດກາບກອນ, ທັງ
ມີວັດຖທາງວັດທະນະທຳຫຼາຍສົມຄວນ.
       ມີນັກທອງາທຽວຫຼາຍຄົນຫັຼງຈາກມາຮອດເມືອງບູຮານ
ທົງໄຮແລວ ກ�ບຢາກຈາກລາ ຈົນກາຍເປັນຜູສາງກິດຈະການ
ຂອງເມືອງທົງໄຮໄປເລີຍ. ທານ ເສີນສຽວຮວນ(Chen Xiao

huan) ກ�ເປັນຜູ້ໜຶ່ງ. ໃນເດືອນມີນາ 2021, ເພິ່ນໄດພາ
ຄອບຄົວມາປັກຫັຼກຕ້ັງຖານຢູເມືອງທົງໄຮ ແລະ ເປີດຮານເຫ້ົຼາ
ແຫງໜຶ່ງຊື່ວາ ຊີຫູ(Qihu). “ຂອຍມັກກິ່ນອາຍວັດທະນະທຳ 
ແລະ ໜອງຊີລູ(Qiluhu Lake)ອັນສວຍງາມຂອງທ່ີນ້ີ.” ຢູໃນ
ຮານເຫ້ົຼາຂອງເພ່ິນ ມັກຫ້ິຼນດົນຕີຢອນອາລົມ ແລະ ກຽມເຫ້ົຼາ
ເບຍຕາງໆໄວ້, ເຊິ່ງໄດຮັບຄວາມນິຍົມຊົມຊອບ ຈາກລູກຄາ
ຫຼາຍ.
      ເພ່ືອເຮັດໃຫເມືອງບູຮານເປ່ັງກະຈາຍຄວາມມີຊີວິດຊີວາ
ຄືນໃໝ,ເມືອງທົງໄຮໄດສຳຫຼວດຮູບແບບການພັດທະນາແບບ
“ການອະນຸລັກຮັກສາເມືອງບູຮານ+ເປັ່ງປະກາຍຄວາມມີຊີ
ວິດຊີວາດ້ວຍການປະດິດສາງໃໝ”, ເຊິ່ງດຳເນີນການປັບປຸງ
ເມືອງບູຮານເລັກໜອຍ, ໂດຍບົນພ້ືນຖານຮູບແບບສະຖາປັດຕະ
ຍະກຳ, ເດ່ີນໜາເຮືອນທ່ີຢູໃນບອນເລິກຂອງເມືອງບູຮານນ້ີກາຍ
ເປັນບອນທ່ີນັກທອງທຽວຈຳເປັນຕອງເຊັກອິນ, ເຮືອນຊານເກ່ົາ
ແກຂອງພົນລະເຮືອນກາຍເປັນເຮືອນພັກ ຫືຼ ຮານອາຫານທ່ີມີ
ຊ່ືສຽງທາງອອນລາຍ.

 卢贵谦 图
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读者反馈

■  本刊记者 杨春梅 / 整理

ຈິນດາ: ສະບາຍດີ! ທານ ບຸນຕຽງ ຈັນທະວົງ. ໃນນາມທ່ີເປັນນັກຂາວອາວຸໂສຂອງປະເທດລາວ, ຂ�ເຊີນທານແບງ

ປັນຄວາມຮູສຶກໃນການເຂ້ົາຮວມກິດຈະກຳເທ່ືອນ້ີໄດບ?
金达：本迪昂·占塔翁先生，您好。作为老挝资深媒体记者，能跟我们分享一下您参加这次活动的感受吗？

ເມ່ືອມໆ ມານ້ີ, ໃນກິດຈະກຳສຳພາດຂາວຕາມເສ້ັນທາງລົດໄຟລາວ-ຈີນ ພາຍໃຕຫົວຂ� ້ “ສາຍແນນລາວ-ຈີນເສ້ັນ

ທາງແຫງຄວາມສຸກ” ຄະນະນັກຂ່າວຂອງພັນທະພາບສື່ມວນຊົນເສັ້ນທາງລົດໄຟລາວ-ຈີນ ເຊັ່ນ: ເວັບໄຊ YUN

NANGATEWAY ທ່ີຂ້ຶນກັບສູນການສ່ືສານສາກົນພາກພ້ືນອາຊີໃຕ-ອາຊີຕາເວັນອອກສ່ຽງໃຕ້ແຂວງຢຸນນານ, ວາ

ລະສານ Good Neighbors ແລະ Land Bridges ຂອງເຂດປົກຄອງຕົນເອງຊົນເຜົ່າອຸຍກູ ຊິນຈ່ຽງ(Xinjiang

Uygur Autono-mous Region), ສຽງອາວພາກເໜືອ ວິທະຍຸກະຈາຍສຽງ FM96,3 ຂອງເຂດປົກຄອງຕົນ

ເອງຊົນເຜ່ົາຈວງກວາງຊີ(Guangxi Zhuang Autonomous Region), ສູນການສ່ືສານສາກົນຈົງກ່ິງ, ວິທະ

ຍຸກະຈາຍສຽງແຫງຊາດລາວ, ໜັງສືພິມປະຊາຊົນ ສຽງຂອງສູນກາງພັກ ປປ ລາວ, ສຳນັກຂາວສານປະເທດ

ລາວເປັນຕ້ົນ ໄດເດີນທາງກັບ ເນັດໄອດ� ແລະ ແບງເປັນສອງກຸມທ່ີຢູຈີນກັບຢູລາວ ເພ່ືອດຳເນີນການສຳພາດຕາມ

ເສ້ັນທາງລົດໄຟລາວ-ຈີນ ເຊ່ິງເປັນສັກຂີພິຍານຢູພາກສະໜາມໃຫເຫັນເຖິງເສ້ັນທາງລົດໄຟລາວ-ຈີນ ໄດນຳເອົາ

ຜົນປະໂຫຍດ ແລະ ສາງໂອກາດໃຫແກປະຊາຊົນສອງຊາດແນວໃດ.
近日，在“中老情·幸福路”网络国际传播采风活动中，云南省南亚东南亚区域国际传播中心云桥网、新疆《友

邻》《大陆桥》杂志、广西北部湾之声（FM96.3）频率、重庆国际传播中心、老挝国家广播电台、老挝《人

民报》、老挝巴特寮通讯社等中老铁路媒体联盟采访团和网红达人一起，分别走访中老铁路中国段和老挝段，

实地见证中老铁路带来的福祉和机遇。

ວາລະສານຈຳປາສະບັບນ້ີ ໄດເຊ້ືອເຊີນໝູສອງທານທ່ີໄດເຂ້ົາຮວມກິດຈະກຳດ່ັງກາວ ກ�ຄື ທານ ບຸນຕຽງ ຈັນທະວົງ 

ນັກຂາວວິທະຍຸກະຈາຍສຽງແຫງຊາດລາວ ແລະ ເນັດໄອດ� ທານ ອານຸລັກ(Anouluck), ມາຟັງຄວາມຮູສຶກໃນ

ການເດີນທາງເທ່ືອນ້ີຂອງພວກທານນຳກັນເນາະ.
《占芭》杂志邀请到参与本期采风活动的两位老挝朋友 ：老挝国家广播电台记者本迪昂·占塔翁和网红达

人 Anouluck，一起听听他们对这次联合采访的感想。
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ຈິນດາ: ຂອບໃຈຕການເຫັນດີເຫັນພອມຂອງທານ. ຫວັງວາພວກເຮົາຈະອົດທົນບຸກບືນພອມພຽງກັນ, 
ໂດຍຜານການຮວມມືດວຍຄວາມໄວເນື້ອເຊື່ອໃຈກັນ ແລະ ເລົ່າເລື່ອງລາວໄມຕິຈິດມິດຕະພາບ
ລາວຈີນໃຫດີ. ຕໄປນ້ີ ຂ�ເຊີນ ເນັດໄອດ� ທານອະນຸລັກ ກາວຄວາມຮູສຶກຂອງຕົນ.
金 达 ：谢 谢 您 的 认 可。 让 我 们 一 起 努 力， 讲 好 中 老 友 好 故 事。 下 面 来 听 听 网 红 达 人

Anouluck 的感想。

ທານ ບຸນຕຽງ ຈັນທະວົງ: ກອນອ່ືນ ຂ�ຂອບໃຈ ວາລະສານ ຈຳປາ ໄດເຊ້ືອເຊີນພວກເຮົາເຂ້ົາຮວມກິດຈະກຳເທ່ືອນ້ີ, ປະຊາຊົນລາວ 
ໄດໃຫຄວາມສົນໃຈຢາງສູງຕເສ້ັນທາງລົດໄຟລາວ-ຈີນ, ການສຳພາດເທ່ືອນ້ີຖືວາເປັນໂອກາດທ່ີດີໃນການສຶກສາຄ້ົນຄວາເສ້ັນທາງ
ລົດໄຟລາວ-ຈີນ ທ່ີໄດແຜລັດສະໝີ ແລະ ສາງປະສິດທິຜົນຕຂົງເຂດ ແລະ ພາກພ້ືນໄດແນວໃດ. ຢູທ່ີທານາແລງນະຄອນຫຼວງວຽງ
ຈັນ, ພວກເຮົາໄດເຫັນປະຈັກຕາຂະແໜງການຂົນສ່ົງສິນຄ້າຂອງປະເທດລາວໄດຜຸດຂ້ຶນຢາງໄວວາ; ຢູທ່ີວັງວຽງ, ພວກເຮົາໄດເຫັນ
ເຖິງຄວາມສະດວກສະບາຍໃນລາວທຽວລາວທີ່ເສັນ້ທາງລົດໄຟລາວ-ຈນີພາມາ; ທີ່ບານຈັດສັນບວມອ�້ເມືອງຊຽງເງິນແຂວງຫຼວງ
ພະບາງ, ພວກເຮົາແຮງຮູສຶກເຖິງຄວາມຜາສຸກທີ່ເສັ້ນທາງລົດໄຟລາວ-ຈີນນຳມາສູປະຊາຊົນທອງຖິ່ນ. ໃນຂັ້ນຕອນການສຳພາດ
ສ່ືມວນຊົນລາວ-ຈີນ ໄດເພ່ີມທະວີຄວາມຮັບຮູຕເສ້ັນທາງລົດໄຟລາວ-ຈີນແຫງນ້ີ, ເຊ່ິງເປັນເສ້ັນທາງແຫງເງິນຄ�າ, ເສ້ັນທາງແຫງຄວາມ
ສຸກ, ເສ້ັນທາງແຫງການເຊ່ືອມໂຍງເຊ່ືອມຈອດ ແລະ ເສ້ັນທາງລົບລາງຄວາມທຸກຍາກ ໂດຍຜານວິທີການຮວມມືຕາງໆເຊ່ັນ: ການ
ສົນທະນາທາງອອນລາຍ, ການຖາຍທຳວິດີໂອຮວມກັນ, ການແລກປຽນບົດຂາວເປັນຕ້ົນ, ບົດທ່ີລົງຂາວໃນກິດຈະກຳຄ້ັງນ້ີ ໄດຮັບ
ຄວາມສົນໃຈຈາກສັງຄົມລາວຢາງກວາງຂວາງ.
本迪昂·占塔翁 ：首先感谢《占芭》杂志邀请我们参与这次联合采访活动，老挝人民非常关注中老铁路，这是一次调研了

解铁路辐射带动效应的好机会。在万象塔纳伦陆港，我们见证了老挝物流行业的快速崛起 ；在万荣，我们看到中老铁路为

跨省游带来的便利 ；在琅勃拉邦香恩县本沃村，我们更是感受到中老铁路给当地老百姓带来的幸福感。采访过程中，老中

媒体通过视频连线、短视频联合拍摄、稿件互换等合作方式，增进彼此对中老铁路这条黄金路、幸福路、联通路、脱贫路

的认知，相关报道在老挝引起了广泛关注。

ທານ ບຸນຕຽງ ຈັນທະວົງ: ວາລະສານຈຳປາ ໄດສາງບົດບາດສຳຄັນໃນດານການຖາຍທອດມິດຕະພາບລາວ-ຈີນ ແລະ ການລາຍ
ງານຂາວກຽວກັບການຮວມມືລາວຈີນ, ເຊິ່ງເປັນວາລະສານທີ່ສ�າຄັນຫຼາຍໃນຈິດໃຈຂອງນັກຂາວສື່ມວນຊົນລາວ, ຂາພະເຈົ້າໄດ
ອານວາລະສານຈຳປາເລື້ອຍໆ ເພື່ອຄົ້ນຄວາຊອກຫາຂ�້ມູນຕາງໆໃນຍາມຂຽນຂາວ, ເຊິ່ງຖືວາເປັນແຫຼງຂ�້ມູນອັນສຳຄັນ. ເລົ່າ
ເລື່ອງລາວກຽວກັບເສັ້ນທາງລົດໄຟລາວ-ຈີນທີ່ດີງາມໃຫດີ ແມນຄວາມຫວັງອັນດຽວກັນຂອງນັກຂາວສື່ມວນຊົນຂອງສອງຊາດ
ລາວຈີນ. ຫວັງຢາງຍ່ິງວາໃນອະນາຄົດຈະເພ່ີມທະວີການຮວມມືກັບສູນການສ່ືສານສາກົນພາກພ້ືນອາຊີໃຕ-ອາຊີຕາເວັນອອກສ່ຽງໃຕ້
ແຂວງຢຸນນານ, ເພ່ືອບັນທຶກຂະນະເວລາທ່ີພ້ົນເດ່ັນ ແລະ ອົບອຸນໃນດານການເຊ່ືອມໂຍງເຊ່ືອມຈອດທາງຄົມມະນາຄົມ ແລະ ຄວາມ
ເຊ່ືອມໂຍງເຂ້ົາໃຈກັນລະຫວາງປະຊາຊົນຂອງສອງຊາດ. 
本迪昂·占塔翁 ：《占芭》杂志在传递老中友谊，报道老中合作方面发挥着重要作用，是我们老挝媒体人心中非常有分量

的一本杂志，我写作的时候经常查阅杂志，将它作为重要的参考资料。讲好中老铁路美美与共的故事是两国媒体记者的共

同愿望。希望今后与云南省南亚东南亚区域国际传播中心加强合作，记录两国设施联通、民心相通的更多精彩和温暖瞬间。

ທານ ອະນຸລັກ: ໃນກິດຈະກຳເທ່ືອນ້ີ ພວກເຮົາໄດດຳເນີນການສຳພາດຢູບັນດາວິສາຫະກິດ, ຂະແໜງການທອງທຽວ ແລະ ບານຈັດ
ສັນທ່ີລຽບຕາມເສ້ັນທາງລົດໄຟລາວ-ຈີນ, ສ່ິງທ່ີເຮັດໃຫຂາພະເຈ້ົາປະທັບໃຈທ່ີສຸດແມນບານບວມອ�,້ ເມ່ືອປຽບທຽບແຕກອນ ເງ່ືອນ
ໄຂການເປັນຢູອາໄສຂອງຊາວບານມີການປຽນແປງແບບພິກຟາຂວ້ຳເເຜນດິນ, ແລະ ຊີວິດຂອງປະຊາຊົນກ�ຢູເຢັນເປັນສຸກ. ຈາກ
ຮອຍຍິ້ມຂອງຊາວບານ ຂາພະເຈົ້າໄດຮູສຶກວາພວກເພ່ິນໄດເຕັມໄປດວຍຄວາມໝ້ັນໃຈຕຊີວິດໃໝ, ຂາພະເຈົ້າມີຄວາມພາກພູມໃຈ
ຫຼາຍຕກັບເສ້ັນທາງລົດໄຟລາວ-ຈີນໄດນຳການປຽນແປງຫຼາຍມາສູປະເທດລາວ.
Anouluck ：这次活动，我们一路上实地采访了中老铁路沿线企业、旅游行业、搬迁安居村。让我感触最深的是本沃村，

比起以前，村民的居住条件有了翻天覆地的变化，人民生活安居乐业。从村民幸福的笑脸上，我真切地感受到大家对新生

活充满信心，我对中老铁路给老挝带来的变化点赞。
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