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骑行，一场人与
城市的深度互动
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        ຢູທ່ີເມືອງຢົງເຊິງ(Yongsheng County) ນະຄອນລ້ີຈຽງ
(Lijiang City) ແຂວງຢຸນນານ(Yunnan Province), ມີນັກ
ແຕມຮູບຝາອາສາສະໝັກຜູໜຶ່ງທີ່ເກີດຫຼັງປີ 1995, ລາວໄດ
ຮັບຄວາມນິຍົມຈາກປະຊາຊົນຫຼາຍ, ລາວມີຊ່ືຫ້ິຼນວາ “ຫິຼວສຽວ
ເປ້ີຍ(Liu Xiaobei)”, ຊ່ືແທແມນ ຫິຼວຈືເຊິງ(Liu Zhicheng). 
ລາວໄດແຕມຮູບຝາທີ່ມີຫົວຂໍ້ແຕກຕາງກັນເປັນຈໍານວນ 20 
ກວາຮູບຢູໃນຫຼາຍໆບານທີ່ເປັນບານເກີດເມືອງນອນຂອງ
ລາວ ເຊ່ັນ: ຕາແສງເຊິງຮາຍ(Chenghai Town), ຕາແສງ
ສານສວນ(Sanchuan Town) ແລະອ່ືນໆ, ສ່ິງນ້ີໄດແຕງເຕີມ
ສີສັນອັນງົດງາມໃຫແກບານ ແລະ ວິດີໂອສ້ັນທ່ີບັນທຶກຜົນງານ
ການແຕມຮູບຝາຂອງລາວແມນໄດໂດງດັງ ແລະ ຖືກເຜີຍແຜ
ຫຼາຍໃນອິນເຕີເນັດ, ເຊ່ິງໄດດຶງດູດເອົານັກທອງທຽວຈໍານວນ
ຫຼາຍເຂ້ົາມາເຊັກອິນ(Check in). “ຂອບໃຈຍຸກສະໄໝນ້ີ ທ່ີເຮັດ
ໃຫຄົນທໍາມະດາທົ່ວໄປຄືຂອຍສາມາດມີເວທີທີ່ໃຫຍໄດເຊັ່ນ
ກັນ, ສາມາດສະແດງພອນສະຫວັນຂອງຕົນເອງອອກມາ, ສາງ
ຄວາມສວຍງາມໃຫແກສັງຄົມ.” ລາວເວ້ົາວ່າ. 

在云南省丽江市永胜县，有一位“95 后”公益墙绘

师颇受村民欢迎，他的网名叫“刘小备”，真名刘志诚。

他在家乡的程海镇、三川镇多个村子里画了 20 多幅不同

主题的墙绘，给村庄增添了斑斓色彩，其创作墙绘的短视

频也在网络上走红，吸引了不少游客前来“打卡”。“感谢

这个时代，让我这样的小人物也有大舞台，得以施展才华，

为社会创造美。”他说。新华社 图

        ໄວໜຸມເປັນກຸມຄົນທ່ີມີຊີວິດຊີວາທ່ີສຸດ ມີຄວາມຫາວຫັນກາສູທ່ີສຸດ ມີແນວຄິດເປີດກວ້າງທ່ີສຸດຢູໃນສັງຄົມ, ເຊ່ິງໄດແອບແຝງ
ກໍາລັງອັນມະຫາສານໃນການດັດສາງໂລກພາວະວິໄສ ແລະ ຊກຍູຄວາມກາວໜາຂອງສັງຄົມ.

        ——ທານ ສີຈ້ິນຜິງ ປະທານປະເທດຈີນ
(ຄັດຈາກປ້ຶມ ສີຈ້ິນຜິງວາດວຍການປົກຄອງປະເທດ ແລະ ບໍລິຫານການເມືອງ ເຫ້ັຼມທີ 4 )

青年是社会中最有生气、最有闯劲、最少保守思想的群体，蕴含着改造客观世界、推动社会进步的无穷力量。

——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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        ຕອນເຊ້ົາວັນທີ 16 ເດືອນສິງຫາ, ເຮືອປະມົງທ່ີຈອດໄວ

ຢູທາເຮືອ ກຽມພອມທ່ີຈະອອກເດີນທາງແລວ, ບັນດາຊາວປະ

ມົງຕາງກໍຄອງຄອຍໃຫ 12 ໂມງກາງເວັນມາເຖິງ, ເມ່ືອເຖິງ

ເວລານັ້ນ ລະດູການງົດປະມົງໃນທະເລຈີນໃຕ້ ຈະສິ້ນສຸດລົງ. 

ຄຽງຄູກັບການແຈງເຕືອນເລີ່ມຕົ້ນການປະມົງໄດຖືກປະກາດ

ອອກ, ຫັຼງຈາກການງົດປະມົງເປັນເວລາ 3 ເດືອນເຄ່ິງແລວ 

ບັນດາຊາວປະມົງຈະພາກັນອອກເດີນທາງໄປສູທະເລທາງ

ໄກ ເພ່ືອເລ່ີມຕ້ົນວຽກງານການປະມົງໃນຮອບວຽນໃໝ. 
8 月 16 日早，停泊在港口的渔船蓄势待发，渔民们

都盼着中午 12 点那一刻的到来，届时南海伏季休渔期结

束。随着开渔号令发布，在休整了 3 个半月后，渔民们

将奔赴远洋，开启新一轮捕捞作业。新华社 图

        ເວລາ 14 ໂມງ 22 ນາທີຂອງວັນທີ 24 ເດືອນກໍລະກົດ, 
ຍານທົດລອງ ເວີ ້ນທຽນ(The Wentian Laboratory 

Module) ຂອງສະຖານີອາວະກາດປະເທດຈີນ ໄດຖືກຍງິຂຶນ້
ສູອາວະກາດຢູທີ່ສະໜາມຍິງສົ່ງຍານອາວະກາດເວີນຊາງ
(Wenchang) ແຂວງໄຫນານ(Hainan Province), ແລະ
ເຂ້ົາສູເສ້ັນໂຄຈອນທ່ີກໍານົດໄວລວງໜາໄດຢາງແມນຢໍາ, ພາ
ລະກິດດ່ັງກາວໄດປະສົບຜົນສໍາເລັດຢາງສົມບູນ. ຍານທົດລອງ
ເວີ້ນທຽນ ໂດຍຕົ້ນຕໍແລວແມນຈະສະໜັບສະໜູນແກການພັກ
ເຊົາຂອງນັກບິນອາວະກາດ, ການອອກຍານເຄ່ືອນໄຫວ ແລະ 
ການດໍາເນີນການທົດລອງວິທະຍາສາດອາວະກາດ. ນອກ
ຈາກນ້ັນ, ຍານທົດລອງອີກອັນໜ່ຶງ ກໍຄື ຍານທົດລອງ ເມ້ີງທຽນ 

(The Mengtian Laboratory Module) ແມນໄດສ ໍາ
ເລັດວຽກງານທັງໝົດດານການຄົ້ນຄວາຜະລິດກອນອອກ
ຈາກໂຮງງານແລວ, ຕາມແຜນການແມນຈະຍິງສ່ົງຍານຂ້ຶນ
ສູອາວະກາດພາຍໃນປີນ້ີ,  ການປະກອບສາງຍານອາວະກາດ
ຢູໃນເສັ້ນໂຄຈອນຂອງສະຖານີອາວະກາດປະເທດຈີນກາວ
ເຂ້ົາສູໄລຍະເລ່ັງເຂ້ົາເສ້ັນໄຊ. 

7 月 24 日 14 时 22 分，中国空间站问天实验舱在海

南文昌航天发射场发射升空，准确进入预定轨道，任务取得

圆满成功。问天实验舱主要用于支持航天员驻留、出舱活动

和开展空间科学实验。此外，另一个实验舱——梦天实验舱

已完成出厂前所有研制工作，计划于年内发射，中国空间站

在轨建造进入冲刺阶段。新华社 图
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        ເຂດສະຫງວນທໍາມະຊາດແຫງຊາດ ໂຕເປີຍນີຊິນຈຽງ
(Central Asian Salamander) ເວີນຊວນຊິນຈຽງຕ້ັງຢູເມືອງ
ເວີນຊວນ(Wenquan County) ເຂດປົກຄອງຕົນເອງຊົນເຜ່ົາ
ອຸຍກູຊິນຈຽງ(Xinjiang  Uygur  Autonomous  Region), ໃນທ່ີນ້ີ 
ແມນມີໂຕເປີຍນີຊິນຈຽງອາໄສຢູ, ເຊິ່ງເປັນສັດທີ່ໄດດໍາລົງ
ຊີວິດ ແລະ ມີວິວັດທະນາການພັດທະນາເປັນເວລາ 350 ລານ
ປີ. ໂດຍຜານຄວາມພະຍາຍາມເປັນຫຼາຍປີ, ປະລິມານສາຍ
ພັນຂອງໂຕເປີຍນີຊິນຈຽງທ່ີອາໄສຢູໃນເຂດສະຫງວນໄດເພ່ີມ
ຂ້ຶນຈາກປະມານ 1700 ໂຕໃນປີ 2015 ມາເປັນຈໍານວນ 3000 
ກວ່າໂຕໃນປັດຈຸບັນ. 

新疆温泉新疆北鲵国家级自然保护区位于新疆维吾

尔自治区温泉县，栖息着生存和进化了 3.5 亿年的新疆北

鲵（Central Asian Salamander）。经过多年努力，保

护区内新疆北鲵的种群数量从 2015 年的 1700 尾左右到

目前已突破 3000 尾。新华社 图

       ວັນທີ 23 ເດືອນກໍລະກົດ, ຫໍພິພິທະພັນແບບພິມແຫງ
ຊາດຈີນ(The China National Version Museum) ໄດສໍາເລັດ
ການກ່ໍສາງ, ເຊ່ິງຈະປະຕິບັດພາລະໜາທ່ີໃນການເກັບຮັກສາ
ແລະ ສືບທອດຊັບພະຍາກອນແບບພິມຂອງປະເທດຈີນຢາງ
ຮອບດານ. ຄໍາວາ “ແບບພິມ” ໃນຫໍພິພິທະພັນແບບພິມແຫງຊາດ
ແມນຈະຕີຄວາມໝາຍໃນວົງກວາງ, ໃນຖານະທ່ີເປັນຕົວບັນຈຸ
ດານວັດທະນະທໍາປະຫວັດສາດ ຊັບພະຍາກອນແບບພິມນອກ
ຈາກເປັນແບບພິມໜັງສືທີ່ພວກເຮົາຮັບຮູກັນທົ່ວໄປນັ້ນແລວ 
ຊັບພະຍາກອນທັງໝົດທີ່ໄດບັນຈຸຮ່ອງຮອຍອະລິຍະທໍາປະເທດ
ຈີນຕັ້ງແຕສະໄໝບູຮານຈົນເຖິງປັດຈຸບັນລວນແຕສາມາດ
ເອ້ີນວາ “ແບບພິມ”. ຫັຼງຈາກສໍາເລັດການກ່ໍສາງຫໍພິພິທະພັນ
ແບບພິມແຫງຊາດຈີນຈະເກັບຮັກສາຊັບພະຍາກອນແບບພິມ
ແຕລະປະເພດທີ່ມີຄຸນຄາທີ່ສໍາຄັນໃນດານການສືບທອດວັດທະ
ນະທໍາປະຫວັດສາດໄວຢາງຖາວອນ. 

7 月 23 日，中国国家版本馆落成，将全面履行中国

版本资源保藏传承职责。中国国家版本馆中的“版本”二

字是广义的概念，作为历史文化载体的版本资源，除了

大众所熟知的图书版本之外，古今中外所有载有中华文明

印记的资源都可称为“版本”。落成后，中国国家版本馆

将永久保藏具有重要历史文化传承价值的各类版本资源。 

新华社 图
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        ແຕ ປີ 2012 ຫາ ປີ 2022, 10 ປີພາຍ ຫັຼງເປີດ ກອງ ປະ

 ຊມ  ຜູ ແທນ ທ່ົວ ປະ ເທດ ຄ້ັງ ທີ 18 ຂອງ ພັກ ກອມ ມູ ນິດ ຈີນ , ຈີນ ໄດ

ເດີນທາງ ຜານ  ເສ້ັນ ທາງ ທ່ີ ບ່ໍປົກກະຕິ ແລະ  ບ່ໍທຳມະດາທ່ີສຸດ.   

        ໃນ10 ປີ ມານ້ີ , ໂລກ   ປຽນ ແປງ ຢາງໃຫຍ ຫຼວງ, ແບບວິທີ

ການ ຂອງ ຈີນ ໄດ ປະ ກອບ ສວນ ປັນ ຍາ ໃຫແກ ໂລກ. “ໜ່ຶງ ແລວ ໜ່ຶງ

 ເສ້ັນ ທາງ” ໄດສ່ົງ ເສີມໃຫ ທ່ົວໂລກຮັບຜົນປະໂຫຍດ ແລະ ມີໄຊ

ຮວມກັນ; ພະຍາດໂຄວິດ-19 ເຮັດໃຫຊາຕາກໍາຂອງມວນມະນຸດ

ເຊ່ືອມ ໂຍງກັນ ຢາງ ໃກ ຊິດ , ຂ້ໍ ລິ ເລ່ີມ  ພັດ ທະ ນາໂລກຂອງຈີນ  ໄດ 

ນໍາເອົາຄວາມຊີວິດຊີວາໃໝເຂ້ົາໃນການ ຟ້ືນ ຟູ ເສດ ຖະ ກິດ ໂລກ.

        ໃນ 10 ປີ ມານ້ີ, ຈີນ ໄດທະຍານຂ້ຶນ, ແຕຈິດສໍານຶກ ການ

 ພັດ ທະ ນາ ທີ່ຖື ປະ ຊາ ຊົນເປັນໃຈກາງ ບໍ່ເຄີຍ ມີ ການ ປຽນ ແປງ. 

ການຄົບຮອບ 100 ປີແຫງການ ສາງ ຕັ້ງ ພັກ ກອມ ມູນິດ ຈີນ , 

ການຄົບຮອບ 70 ປີແຫງການ ສາງ ຕ້ັງ ສາທາລະນະ ລັດ ປະຊາ

ຊົນ ຈີນ ,     ການຄົບຮອບ 40 ປີ ແຫງ ການ ປະຕິ ຮູບ ແລະ ເປີດ

ປະຕູສູ່ພາຍນອກ... ພາຍໃຕການນໍາພາຂອງພັກ ກອມ ມູນິດ 

ຈີນ, ການ ຫັນ ເປັນ ແບບທັນ ສະ ໄໝຂອງຈີນ ໄດ ຮັບ ຜົນງານໃໝ 

ດັ່ງເຊັ່ນ: ໄດສໍາເລັດການກໍ່ສາງ ສັງຄົມຢູ່ດີ ກິນດີຢາງຮອບ

ດານ, ໄດແກ ໄຂ ບັນຫາ ຄວາມທຸກ ຍາກເດັດຖານເປັນຄັ້ງທໍາ

ອິດໃນປະຫວັດສາດເຊິ່ງ ດິນ ແດນເກົ່າແກ ແຫງ ນີ້ ພວມເປັ່ງ

ຄວາມມີຊີວິດ ຊີວາອັນຫາວຫັນຂ້ຶນ.

        ເມ່ືອ ສັງ ເກດເບ່ິງ ຈີນ ໃນ 10 ປີ ນ້ີ ມັນຈະມີສາຍຕາຈາກ

ຫຼາຍມູມມອງທີ່ແຕກຕາງກັນ. ການວິໄຈເບິ່ງ 10 ປີນີ້, ຈະມີ

ເລ່ືອງລາວທ່ີໂດດເດ່ັນຫຼາຍ. ເທ່ືອນ້ີ, ວາລະສານ ຈໍາປາ ຮວມ

ມືກັບຂາວສານທຽນມູແຂວງເຈ້ີຈຽງ(Zhejiang Province) 

ນະຄອນຫາງໂຈ່ວ ແຂວງເຈ້ີຈຽງ

浙江省杭州市 CFP 图

2012 年至 2022 年，中国共产党第十八次全国代表

大会召开后的 10 年，中国走过了极不寻常极不平凡之路。

这 10 年，世界巨变，中国方案为全球贡献智慧。这 10

年，中国腾飞，但以人民为中心的发展理念从未改变。观

察这 10 年的中国，可以有许多不同的视角。解析这 10 年，

会有许多精彩的故事。这一次，《占芭》杂志联合浙江天

目新闻、《浙江日报》海外版，带你走进中国一西一东两

个省份——云南与浙江。

从本期起，我们将每月邀请 4 位在滇浙两地长居的

外国人，听他们的故事、聊他们的 10 年，从他们的视角

越过山海，看见中国。
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ແລະ ໜັງສືພິມລາຍວັນເຈີ້ຈຽງສະບັບຕາງປະເທດ ຈະພາ

ທານຍາງເຂົ້າສູສອງແຂວງຂອງປະເທດຈີນ, ເຊິ່ງແຂວງ

ຫນຶ່ງໃນທິດຕາເວັນຕົກ ແລະ ອີກແຂວງໜຶ່ງໃນທິດຕາເວັນ

ອອກ--ແຂວງຢຸນນານ ແລະ ແຂວງເຈ້ີຈຽງ.

        ແຂວງໜ່ຶງເຊ່ິງໜ້າກັບພູ ແຂວງໜ່ຶງຕິດກັບທະເລ, ເມ່ືອ

ພູຜາ ແລະ ທະເລແຕກຕາງກັນ, ຈະໄດສະທອນເຖິງຄວາມ

ຫຼາກຫຼາຍ ແລະ ຄວາມມີຊີວິດຊີວາຂອງຈີນ;  ເມ່ືອພູຜາ   ແລະ

ທະ ເລ ເຊື່ອມໂຍງກັນ, ຈະຮວມກັນສະແດງໃຫເຫັນເຖິງປັດຈຸ

ບັນ ແລະ ອະນາຄົດຂອງຈີນ. ເມ່ືອພູຜາ ແລະ ທະເລພົບພ້ໍກັນ,

ພວກເຮົາຈະໄດເຫັນ ເຖິງອຸດົມ ການ  ແລະ  ການບາກບ່ັນສູຊົນ, 

ເຫັນເຖິງກາລະ ໂອກາດ  ແລະ ການ ປະດິດ ສາງໃໝ, ເຫັນເຖິງ

ສ່ິງ ທາ ທາຍ  ແລະ ການ ຍຶດໝ້ັນ...

        ເລ່ີມຈາກສະບັບນ້ີເປັນຕ້ົນໄປ, ແຕລະເດືອນ ພວກ ເຮົາ

 ຈະ ເຊີນ ຊາວ ຕາງ ປະ ເທດ 4 ຄົນ ທີ່  ອາ ໄສ ຢູ ແຂວງ ຢຸນນານ  

ແລະ  ແຂວງ ເຈີ້ ຈຽງ ເປັນເວລາດົນນານແລວນັ້ນມາເພື່ອຈະ

ຟັງ ແລະ ສົນທະນາເລ່ືອງລາວໃນ 10 ປີຂອງພວກເຂົາເຈ້ົາ, 

ແລະ ຜານສາຍຕາຂອງພວກເຂົາເຈົ້າມາເບິ່ງປະເທດຈີນ.

ໂດຍຜານພ້ົນພູຜາ ແລະ ທະເລຂອງຈີນ.
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        ທ່ານ ອາຊ(Ash Sutcliffe) ມາຈາກປະເທດອັງກິດ, ເມ່ືອ
ລາວອາຍຸ 18 ປີ, ຍອນໄດເຫັນ “ຜະລິດຢູໃນປະເທດຈີນ”(Made 

in China) ຢູທົ່ວທຸກແຫງອອມຂາງລາວ, ລາວຈຶ່ງຢາກມາ
ເຫັນປະເທດຈີນ.
        ໃນປີ 2014, ທ່ານ  ອາຊ ໄດຮຽນຈົບຈາກມະຫາວິທະ
ຍາໄລຢູນະຄອນຊິງຕາວ ແຂວງຊານຕົງ(Qingdao City, 

Shandong Province)  ແລະ ມາຮອດວິສາຫະກິດເອກະຊົນ
ແຫງໜ່ຶງຢູເຂດປິນຈຽງ ນະຄອນຫາງໂຈວ(Binjiang District, 

Hangzhou City) ແຂວງເຈ້ີຈຽງເພ່ືອເຮັດວຽກ. “ເມ່ືອຂອຍ
ມາຈີນ ຂອຍອາຍຸຍັງນອຍຢູ ແລະ ໄດປັບຕົວເຂ້ົາກັບວິຖີຊີວິດ
ຢູທ່ີນ້ີຢາງໄວວາ.”

阿什：
我在浙江看发展

        ເຂດປິນຈຽງທ່ີທ່ານ  ອາຊ ເຮັດ ວຽກນ້ັນ ມີ ຊ່ື ສຽງ ດັງ
ທີ່ເອີ້ນວາ—ຫາດຊາຍສາກົນ. ໃນແຜນດິນແຫງການປະດິດ
ສາງໃໝນ້ີ, ໄດເຕ້ົາໂຮມອຸດສາຫະກໍາທ່ີເປັນສາກົນ, ວິສາຫະ
ກິດທ່ີມີຊ່ືສຽງໃນໂລກ ແລະ ສະພາບແວດລອມຕົວເມືອງທ່ີທັນ
ສະໄໝ, ເລ່ືອງປະດິດສາງໃໝ ແລະ ສາງທຸລະກິດຂອງຕົນໄດ
ເກີດຂຶ້ນໃນທຸກໆມື້. ໃນ ຖາ ນະ ທີ່ເປັນ ຊາວເຈີ້ຈຽງໃຫມ , ທ່ານ 
ອາຊ ເປັນສັກຂີພິ ຍານ ທັງເປັນຜູ ເຂ້ົາ ຮວມ ການ ພັດ ທະ ນາເຂດ
ປິນຈຽງ . ໃນໄລຍະທີ່ໄດມາຮອດນະຄອນຫາງ ໂຈ ວຍັງບໍ່ດົນ
ປານໃດ, ບໍລິສັດ ທ່ີລາວເຮັດວຽກຢູ ມີ ພຽງແຕ 3 ຍ່ີ ຫ້ໍ , ແຕປັດ
ຈຸ ບັນ ນ້ີໄດ ເພ່ີມ ຂ້ຶນ ເປັນ 13 ຍ່ີ ຫ້ໍ. ຕາມຄວາມຄິດເຫັນຂອງລາວ, 
ເຫດຜົນທີ່ລາວເລືອກດໍາລົງຊີວິດຢູນະຄອນ ຫາງ ໂຈ ວ ບໍ່ພຽງ
ແຕແມນຍອນວາສະພາບແວດລອມທໍາມະຊາດ ແລະ ທິວທັດ
ທີ່ສວຍງາມຂອງນະຄອນຫາງໂຈວໄດດຶງດູດລາວ, ແຕເຫດ
ຜົນທີ່ສໍາຄັນກວາກໍຄື ເສດຖະກິດຈີນທີ່ພັດທະນາຢາງໄວວາ
ເຕັມໄປດວຍກາລະໂອກາດ.
        ໃນເວລາຫວາງຂອງລາວ, ທ່ານ  ອາຊ ມັກຂ່ີລົດຖີບ,
ລາວເຄີຍຂ່ີລົດຖີບທ່ີຮັກຂອງລາວໄປທະເລສາບສ່ີຫູ( The West 

Lake) ນະຄອນຈຽນເຕີ(Jiande City) ແລະ ເມືອງໜິງໄຫ
(Ninghai County), ເຊິ່ງໄດປະຮອຍຕີນຂອງການໄປຢາມ
ໄວໃນຫຼາຍບອນຂອງແຂວງເຈີ້ຈຽງ. ລາວ ເວົ້າ ວາ, ແຂວງ
ເຈ້ີຈຽງແມນ ສະ ຫວັນ ຂອງ ກິ ລາ ກາງ ແຈງ ແລະ ລາວ ມັກ ທິວ 
ທັດ ຕາມທາງ. ແຕ ຄວາມ ຮັກ ຂອງ ລາວ ທີ່ ມີ ຕໍ່ແຂວງເຈີ້ຈຽງ
ບ່ໍພຽງແຕເທ່ົານ້ັນ.
       ປັດຈຸ ບັນນີ້ ຢູ ນະຄອນ ຫາງ ໂຈ ່ວ, ພຽງແຕເອົາໂທລະ
ສັບມືຖືໜຶ່ງອອກຈາກເຮືອນໄປ ກໍສາມາດຊື້ເຄື່ອງ, ກວດພະ
ຍາດ ຄົມມະນາຄົມ ແລະອ່ືນໆ, ທ່ານ ອາຊ ມັກວິຖີຊີວິດທ່ີສະ
ດວກສະບາຍນ້ີຫຼາຍ. “ເມ່ືອກັບຄືນໄປປະເທດອັງກິດ, ຢານວາ
ຈະບ່ໍລ້ືງເຄີຍ.”

ສະແກນ QR Code ເພ່ືອເບ່ິງວິດີໂອ
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 《浙江日报》海外版记者 肖艳艳 / 文

受访者供图

ເມືອງນ້ອຍມີເລ່ືອງລາວຫຼາຍ
       ຕົວເມືອງຂອງພວກເຮົາເປັນຕົວເມືອງຂອງ ປະຊາຊົນ, 

ຕົວເມືອງຂອງປະຊາຊົນແມ່ນເພ່ືອປະຊາຊົນ. ບ່ໍວາການວາງ

ແຜນຜັງ ຫຼືວາການກໍ່ສາງຕົວເມືອງ, ບໍ່ວາການກໍ່ສາງຕົວ
ເມືອງໃໝ ຫຼືວາການປັບປຸງຕົວເມືອງເກົ່າ, ພວກເຮົາຕອງ
ຍຶດໝ້ັນຖືປະຊາຊົນເປັນໃຈກາງ, ສຸມໃສຄວາມຕອງການຂອງ
ປະຊາຊົນ, ຈັດສັນສະຖານທ່ີສໍາລັບການຜະລິດ ການດຳລົງຊີວິດ
ແລະ ຮັກສາລະບົບນິເວດຢາງສົມເຫດສົມຜົນ, ເດີນຕາມເສ້ັນ
ທາງແຫງການພັດທະນາຢາງມີຄຸນນະພາບສູງທ່ີເປັນແບບມີ
ເນ້ືອໃນ ແບບມີຈຸດສຸມ ແລະ ແບບສີຂຽວ, ພະຍາຍາມສາງສາ
ສະພາບແວດລອມທ່ີດີິທ່ີເໝາະສົມກັບການເຮັດວຽກ ການຢູອາ
ໄສ ການພັກຜອນຢອນອາລົມ ແລະ ການທຽວຊົມ, ເຮັດໃຫ ປະ
ຊາຊົນ ມີ ຄວາມຮູສຶກມີຜົນ ສຳ ເລັດຫຼາຍກວາເກ່ົາ ແລະ ສາງຊີວິດ
ການເປັນຢູອັນດີງາມທ່ີຍ່ິງມີ ຄວາມຜາສຸກໃຫ່້ແກ່ປະຊົນ.

         ——ທານ ສີຈ້ິນຜິງ ປະທານປະເທດຈີນ
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        ທ່ານ ດີເອໂກ(Diego Troubles) ມາຈາກປະ ເທດ ອີ ຕາ 

ລີ, ນັບຕ້ັງແຕລາວມາຮອດປະເທດຈີນເປັນຄ້ັງທໍາອິດໃນປີ 2002 

ເປັນຕ້ົນມາ, ສາຍພົວພັນລະຫວາງລາວກັບຈີນໄດແກຍາວເຖິງ
 20 ປີ.
        ໃນມະຫາວິທະຍາໄລ, ທ່ານ ດີເອໂກ ໄດຮຽນວິຊາວິສະ

ວະກໍາເອເລັກໂຕຼນິກ. ຫຼັງ ຈາກ ຮຽນ ຈົບແລວ, ລາວ ມາ ເຮັດ
 ວຽກ ຢູ ຈີນ ໃນ ຖາ ນະທີ່ ເປັນ ວິ ສະ ວະ ກອນຜູໜຶ່ງ, ແຕ ລາວວາ 
ລາວ ມັກ ອາ ຫານຈີນແຊບໆຫຼາຍກວາ. 
        ປີ 2007, ທ່ານ  ດີເອໂກ ໄດ ລາ ອອກຈາກ ວຽກ  ງານ  ຢູ 

ນະຄອນຊຽງ ໄຮ  ແລະ ມາຮອດ ຕາແສງບູ ຮານ ຊ ເຮ(Shuhe)

ຂອງນະຄອນ ລີ້ ຈຽງ  ແຂວງ ຢຸນນານ, ແລະ ໄດ ເປີດຮານ ອາ
ຫານ ອີ ຕາ ລີແຫງໜຶ່ງຢູທີ່ນີ້. ໃນສາຍຕາຂອງລາວ, ການ ດຳ 
ລົງ ຊີ ວິດ ໃນບອນທ່ີເຕັມໄປດວຍຂ້ັນ ໄດ ຫີນ ເຮືອນ ບູ ຮານ ແລະ 
 ທອງ ຟາ ເມກ ຂາວ,  ແມນ ມີຄວາມ ສຸກແທໆ .
        ໃນ ຖາ ນະທີ່ ເປັນ ລູກ ເຂີຍ ຂອງນະຄອນຄຸນໝິງ , ໃນ ປ ີ
2014 ທາ່ນ  ດເີອໂກ ຕດັ ສນິ ໃຈ ວາ ຈະ ຍາຍ ຮານ ອາ ຫານ ມາ

ຢູນະຄອນຄຸນໝິງ . ໃນເບ້ືອງຕ້ົນ, ລາວມີຄວາມອາໄລອາວອນ
ໜອຍໜຶ່ງທີ່ຈະລາຈາກຕາແສງບ ູຮານ ຊ ເຮ, ແຕເມື່ອບໍ່ດົນຊີ
ວິດທີ່ສະດວກສະບາຍ ແລະ ບັນຍາກາດສາກົນຂອງນະຄອນ
ຄຸນໝິງກໍໄດດຶງດູດລາວ. ລາວ ເວ້ົາ ວາ ນະຄອນ ຄຸນ ໝິງ ໄດ ພັດ
ທະນາ ຢາງ ວອງ ໄວ ໃນ ຊມ ປີ ມ່ໍໆ ມາ ນ້ີ,  ເຄືອ ຂາຍທາງອາກາດ,  
ທາງລົດ ໄຟ ຄວາມ ໄວ ສູງ  ແລະ  ທາງ ດວນ ທ່ີຈະເລີນຮຸງເຮືອງ  
ແລະ  ງານ ວາງສະ ແດງ ສາກົນ ຕາງໆ ທີ່ ຈັດ ຂຶ້ນ ຢາງ ບໍ່ ຢຸດ ຢັ້ງ,
ໄດ ດຶງ ດູດ ຊາວ ຕາງປະ ເທດນັບມື້ນັບຫຼາຍຂຶ້ນ ມາ ຕັ້ງ ຖິ່ນ ຖານ  
ແລະ  ສາງ ທຸລະ ກິດ ຢູ ທ່ີ ນ້ີ.

迭戈：
我在昆明开餐馆
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0hvpgxufIhkovksko16jot7vo75os,y'

        ນອກຈາກ ນ້ີ, ນະຄອນ ຄຸນ ໝິງໄດ ສະ ແດງ ອອກເອກະ
ລັກ ສະ ເພາະ  ທີ່ໂອບເອື້ອອາລີນັ້ນ   ກໍໄດ  ດຶງ ດູດ ທ່ານ  ດີເອໂກ  

ຢາງ ເລິກ ເຊິ່ງ . ຕາມຄວາມຄິດເຫັນ ຂອງ ລາວ, ການ ເປີດປະ
ຕູສູ່ພາຍນອກ  ແລະ ການພັດທະນາ ຢາງ ບ່ໍ ຢຸດ ຢ້ັງ ຂອງນະຄອນ 
ຄຸນ ໝິງ ໃນ ຊມ ປີ ມ່ໍໆ ມາ ນ້ີ  ບ່ໍ ໄດ ຫຸຼດຜອນ ບັນຍາກາດ  ແລະ ສະເໜ
ເດີມຂອງການດໍາລົງຊີວິດຂອງນະຄອນຄຸນໝິງ--ນະຄອນ ຄຸນ 
ໝິງ ຍັງ ຄົງ ເປັນນະຄອນຄຸນ ໝິງ ຄື ເກ່ົາ. ໃນເວລາຫວາງ, ທ່ານ 

ດີເອໂກ ມັກຂ່ີລົດຈັກ ແລະ ເດີນທາງໃນຖະໜົນຫົນທາງຕາງໆ
ຂອງນະຄອນຄຸນໝິງ, ຮູສຶກເຖິງການປະສົມປະສານ ແລະ
“ການຂະໜານກນັ” ຂອງຄວາມເກົາ່ແກ ແລະ ຄວາມທນັສະ
ໄໝ, ລັກສະນະທອງຖ່ິນ ແລະ ລັກສະນະສາກົນ.
        ໃນ ຖາ ນະທ່ີ ເປັນ ຄົນ ຕາງ ປະ ເທດຜູໜ່ຶງ ທ່ີ  ສາງ ທຸ ລະ ກິດ 
ຂອງຕົນໃນນະຄອນ ຄຸນ ໝິງ, ທ່ານ  ດີເອໂກ ຮູສຶກພາກພູມໃຈ

ວາ ໃນ 8 ປີທ່ີຜານມາ, ຮານອາຫານອີຕາລີອີລາວຟູຈີ(Can-

tina)ຂອງລາວ ບ່ໍພຽງແຕໄດຮັບການຍອມຮັບຈາກຜູບໍລິໂພກ
ທອງຖ່ິນຢາງຫຼວງຫຼາຍ ຫາກຍັງໄດຖືກຕີລາຄາເປັນຮານອາ
ຫານຕາເວັນຕົກທີ່ດີທີ່ສຸດຂອງນະຄອນຄຸນໝິງເປັນຫຼາຍຄັ້ງ, 
ລາວກໍໄດຜູກມິດກັບຫຼາຍຄົນ.

ສະແກນ QR Code ເພ່ືອເບ່ິງວິດີໂອ

扫二维码看视频

 本刊记者 王靖中 / 文

李文君 图
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ທ່ານນາງ ໂຣສແມຣີ ຄິວວາສ(RozeMerie Cuevas) 

ເປັນຜູກ່ໍສາງ ແລະ ຫົວໜານັກອອກແບບຂອງຍ່ີຫ້ໍ JAC. ລາວ

ເກີດຢູປະເທດການາດາ, ແມຂອງລາວເປັນຄົນຝຣັ່ງ ແລະ 

ພ່ໍຂອງລາວເປັນຄົນໂກຣອາຊີ. ເບ້ືອງຫັຼງການດໍາລົງຊີວິດທ່ີມີ

ວັດທະນະທໍາຫຼາກຫຼາຍ ໄດນໍາເອົາແຮງບັນດານໃຈອັນບໍ່ມີ

ຂອບເຂດມາສູ  ທ່ານນາງ ໂຣສແມຣີ . ໃນປີ 2013,  ທ່ານນາງ

ໂຣສແມຣີ ໄດຮັບການຄັດເລືອກຈາກສະຖານີໂທລະທັດແຟຊັ່ນ

ຂອງຝຣ່ັງເປັນ “ນັກອອກແບບຊ້ັນຍອດຂອງອາເມລິກາເໜືອ”.

       10 ກວາ ປີ ກອນ, ເມ່ືອທ່ານນາງ ໂຣສແມຣີ ໄປ ຢຽມ 

ຢາມ ນະຄອນຫາງໂຈວແຂວງເຈີ້ຈຽງເປັນຄັ້ງ ທໍາ ອິດ, ລາວ

ກໍ ຄ້ົນ ພົບ ວາ ຕະຫຼາດທ່ີເປີດປະຕູສູພາຍນອກ, ຕອງໂສການຜະ

ລິດທີ່ຄົບຖວນ, ສະພາບແວດລອມຂອງການດໍາເນີນທຸລະກິດ

ທີ່ດີ ແລະ ປັດໄຈອື່ນໆລວນແຕເໝາະສົມກັບການພັດທະນາ

ທຸລະກິດຂອງຕົນ. ປີ 2013, ລາວໄດ ນຳຍ່ີຫ້ໍ ເຄ່ືອງ ນຸງ ຂອງຕົນ

ເອງ ແລະ  ຄູ ຮວມ ງານ ຈີນມາ ຮອດນະຄອນ ຫາງ ໂຈວ , ກະ

ກຽມເສີມຂະຫຍາຍຕະຫຼາດ ຈີນ ຢູ ທີ່ ນີ້.  ກອນ ການຈັດຕັ້ງກອງ

 ປະຊມ ສຸດ ຍອດ G20 ຢູນະຄອນຫາງ ໂຈ ວ, ຫອງການ ຂອງ 

ທ່ານນາງ ໂຣສແມຣີ  ໄດສາງຕ້ັງຂ້ຶນຢູຕາແສງຢ້ີສາງເຂດຢູ

ຮາງ(Yishang, Yuhang District) ຢາງເປັນທາງການ.

        ການອອກແບບຂອງລາວໄດປະສົມປັດໄຈຕາງໆຈາກ

ທົ່ວໂລກ, ຄວາມງາມຂອງພາກຕາເວັນອອກທີ່ນະຄອນຫາງ

ໂຈວໄດສະແດງໃຫເຫັນເຖິງນັ້ນ ກໍເຮັດໃຫລາວໄດແຮງບັນ

mjkook' 3ilc,iu 7y;;klG  
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露丝玛丽：
我在杭州当设计师

ດານໃຈຫຼາຍກວາ. ລາວເວົ້າ ວາ  ນະຄອນຫາງ ໂຈ ວ  ຄືຂຸມຊັບ

ແຫງໜ່ຶງ, ທິວ ທັດ, ພືດ  ແລະ  ສະຖານ ທ່ີ ປະຫວັດສາດ ລວນແຕ

ສາມາດ  ລວມເຂ້ົາ ໃນ ການ ອອກ ແບບໄດ.

ປັດຈຸ ບັນນີ້, ນະຄອນຫາງ ໂຈ ວ ໄດ ກາຍ ເປັນ ບານ ເກີດ

ເມືອງນອນ ທີ ສອງ ຂອງ ທ່ານນາງ ໂຣສແມຣີ, ລາວ ຮູສຶກ

 ພໍ ໃຈຕ່ໍກັບສະພາບ ແວດ ລອມຂອງ ການ ດຳລົງ ຊີວິດ  ແລະ ການ

 ສາງທຸລະກິດ ຢູ ທ່ີ ນ້ີ. ໃນນະຄອນຫາງໂຈ,  ທ່ານນາງ ໂຣສແມຣີ 

ຍັງ ໄດຮູຈັກ ຜູ ຍິງຢູ ບອນ ເຮັດ ວຽກ ຫຼາຍ ຄົນ, ລາວມີຄວາມ ປະ ທັບ

 ໃຈຢາງເລິກເຊ່ິງ ຕ່ໍ ຄຸນ ສົມບັດທ່ີດີງາມ ຂອງ ຜູຍິງ ຈີນ: ພວກເຂົາ

ເຈ້ົາມີຄວາມສາມາດຕັດສິນໃຈ, ຄວາມສາມາດປະຕິບັດ ແລະ 

ມີປະສິດທິພາບສູງ, ຍັງມີຄວາມຢາກຕ່ໍການຮ່ໍາຮຽນຢາງເຂ້ັມ

ແຂງ. “ສໍາລັບຜູຍິງ, ບັນລຸຄວາມດຸນດຽງລະຫວາງຄອບຄົວ 

ແລະຊີວິດບໍ່ແມນວຽກງານທີ່ງາຍດາຍ, ແຕພວກເຂົາເຈົ້າ

ໄດເຮັດຢາງສໍາເລັດຜົນດີ.” ລາວເວ້ົາເຊ່ັນນ້ັນ.

ສະແກນ QR Code ເພ່ືອເບ່ິງວິດີໂອ

扫二维码看视频

 《浙江日报》海外版记者 肖艳艳 / 文

受访者供图

10



林登：
我在喜洲开客栈
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ກ່ອນໜ້ານ້ີ 10 ກວ່າປີ, ທ່ານ ລິນເດນ(Linden) ໄດຂາຍ
ເຮືອນຢູບານເກີດເມືອງນອນຂອງຕົນເອງ ແລະ ພາລູກຊາຍ
ສອງຄົນມາຮອດກິ່ງແຂວງປົກຄອງຕົນເອງຊົນເຜົ່າປາຍຕາ
ຫີຼ(Dali Bai Autonomous  Prefecture) ແຂວງຢຸນນານ, ເພ່ືອ
ມາສາງ “ສວນຊີ່ລິນ(The Linden Centre)” ຢູເຂດຊມຊົນ
ຂອງຊົນເຜົ່າປາຍ ໃນຕາແສງຊີ່ໂຈວ(Xizhou Town), ເຊິ່ງ
ລາວໄດໃຊເງິນທ່ີທອນສະສົມໄວທັງໝົດທ່ີຕົນມີມາລົງທຶນສອມ
ແປງ ແລະ ປັບປຸງ “ສວນຊີ່ລິນ”, ໂດຍຜານການສອມແປງ 
ແລະ ການປັບປຸງຮັກສາຕົວອາຄານ “ຮູບແບບການສອມແປງ
ເຮືອນເກ່ົາທ່ີໃຫຄົງຢູໃນສະພາບເດີມ”, ເຮັດໃຫເຮືອນເກ່ົາເຫ່ົຼາ
ນ້ັນຟ້ືນກັບມາມີຊີວິດຊີວາຂ້ຶນມາໃໝ. 
        ໃນສາຍຕາຂອງ  ທ່ານ  ລິນເດນແລວ, ຕາແສງຊ່ີໂຈວ
ໃນຖານະເປັນຈຸດສໍາຄັນໃນການເຕົ້າໂຮມຂອງຊົນເຜົ່າປາຍ, 
ແມນໄດອະນຸລັກຮັກສາບັນດາຕຶກອາຄານທ່ີພັກອາໄສຂອງກຸມ
ຊົນເຜົ່າປາຍໄວຂອນຂາງຫຼາຍ, ຕຶກອາຄານເຫຼົ່ານີ້ ກໍປຽບ
ເໝືອນຫໍພິພິທະພັນຫຼາຍໆແຫງ.  ທ່ານ  ລິນເດນ ໄດກາວວາ: 
“ດວຍຄວາມໂດງດັງຂອງໂຮງແຮມດ່ັງກາວ ໃນແຕລະມ້ືຈະມີ
ນັກທອງທຽວຫຼາຍຄົນເຂົ້າມາທຽວຊົມໂຮງແຮມ, ຂ້ອຍມັກ
ຈະເລົ່າເລື່ອງລາວໃນການພັດທະນາແບບລວມຕົວລະຫວາງ 
“ສວນຊ່ີລິນ” ແລະ ບັນດາບານໃນເຂດທອງຖ່ິນໃຫພວກເຂົາຟັງ.” 
ນອກຈາກນີ້ ທ່ານ ລິນເດນ ຍັງມັກພາແຂກໄປທຽວຊົມທີ່ຕະ
ຫຼາດເຊົ້າໃນຕາແສງເກ່ົາ, ເບ່ິງວິທີການເຮັດຂະໜົມແຜນເນີຍ
(Dairy fan), ຊົມການຍອມຜາຂອງຊົນເຜົ່າປາຍ ແລະ ຊີມ
ແຜນຂະໜົມປັງຍັດໄສ.  ໃນຂະນະທ່ີເລ່ົາເລ່ືອງລາວຂອງແຂວງ
ຢຸນນານ ທ່ານ ລິນເດນເອງກໍໄດສໍາຜັດເຖິງການເປີດປະຕູສູ່ພາຍ
ນອກ ແລະ ຄວາມປອງດອງໃນເຂດທອງຖິ່ນດັ່ງກາວ. ທ່ານ 
ລິນເດນ ໄດກາວອີກວາ: “ທຸກຄົນໃນທ່ີນ້ີ ລວນແຕມີຄວາມປິຕິ

ຍິນດີຕອນຮັບແຂກຕາງປະເທດ, ພະນັກງານໂຮງແຮມຂອງ
ຂ້ອຍລວນແຕເປັນຄົນທອງຖ່ິນ, ທຸກຄົນມີຄວາມສໍາພັນທ່ີດີຕ່ໍກັນ.”  
ທ່ານ  ລິນເດນ ໄດສາງຄວາມສຳພັນກັບຕາແສງຊ່ີໂຈວໂດຍ
ນໍາໃຊທິດສະດີໃນການສາງເຂດຊມຊົນ, ເຊິ່ງນອກຈາກຈະ
ຊວຍໃຫປະຊາຊົນທອງຖິ່ນດັ່ງກາວໄດເຂົ້າໃຈເຖິງວັດທະນະ
ທຳທອງຖິ່ນແລວ ຍັງເປັນການສາງລາຍຮັບໃຫແກປະຊາຊົນ
ໃນຂົງເຂດບໍລິເວນນ້ັນອີກ. ນອກນ້ັນ “ສວນຊ່ີລິນ” ຍັງໄດເປີດ
ຈຸດຮຽນພາສາອັງກິດໃຫແກເດັກໃນທອງຖິ່ນ ແລະ ແບກຮັບ
ພາລະໜາທີ່ໃນການນຳພາປົກປັກຮັກສາມໍລະດົກສະຖາປັດຕະ
ຍະກຳທາງປະຫວັດສາດຂອງຕາແສງຊ່ີໂຈວອີກດວຍ.
         ປັດຈຸບັນ, ທຸລະກິດຂອງ “ສວນຊ່ີລິນ” ນ້ັນໄດມີີທາແຮງ
ທ່ີນັບມ້ືນັບຂະຫຍາຍຕົວຂ້ຶນ ອັນໄດກາຍເປັນເວທີສັງລວມດານ
ທ່ີພັກເຊົາ, ຮານອາຫານກິນດ່ືມ ແລະ ການແລກປຽນວັດທະ
ນະທຳ, ສຳລັບ ທ່ານ ລິນເດນເອງກໍໄດຮັບໃບກຽດຕິຍົດຕາງໆ
ຢາງຫຼວງຫຼາຍ. ເມື່ອຖືກຖາມວາການທີ່ຢູແຂວງຢຸນນານນີ ້
ເພ່ິນໄດບັນລຸຄວາມຝັນຂອງຕົນແລວຫືຼບ່ໍ? ທ່ານ ລິນເດນ ຕອບ
ວາ: ໃນ‘ສວນຊ່ີລິນ’ແມນມີເລ່ືອງລາວລະຫວາງຂອຍກັບປະ
ເທດຈີນ, ມັນບ່ໍພຽງແຕເປັນການໄດບັນລຸຄວາມຝັນຂອງຂອຍ
ເທົ່ານັ້ນ, ແຕມັນຍັງເຕີບໃຫຍກາຍເປັນເວທີສໍາຄັນທີ່ເຮັດໃຫ
ທົ່ວໂລກໄດຮັບຮູ ແລະ ເຂົ້າໃຈກຽວກັບປະເທດຈີນໄດເລິກ
ເຊ່ິງຂ້ຶນ.” 

ສະແກນ QR Code ເພ່ືອເບ່ິງວິດີໂອ

扫二维码看视频

  本刊记者 张莹琳 / 文
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滇浙对望，当翠湖遇到西湖
        ນະຄອນຫາງໂຈວ(Hangzhou City) ເປັນຕົວເມືອງ
ໜ່ຶງທ່ີມີຊ່ືສຽງຕໍານານເລ່ົາຂານກັນມາຂອງປະເທດຈີນ, ເຊ່ິງ
ໃນສະໄໝບູຮານ ມີເລື່ອງເລົ່າຕໍານານຫຼາຍໆເຫດການໄດ
ເກີດຂຶ້ນຢູເມືອງແຫງນີ້, ຖາຫາກບໍ່ມີໜອງສີ່ຫູ(The West

Lake), ວົງການວັນນະຄະດີຂອງຈີນ ກໍຈະຂາດຄວາມອຸດົມ
ສົມບູນ. ໃນມ້ືນ້ີ ກຸມບໍລິສັດອາລີບາບາ(Alibaba Group) ກໍ
ໄດຕັ້ງຫຼັກປັກຖານຢູທີ່ນີ້, ລະບົບດີຈີຕອນຂອງ “ສະໝອງຕົວ

ເມືອງ(City Brain)” ໄດຊກຍູສາງຄວາມທັນສະໄໝແກລະ

ບົບການປົກຄອງການບໍລິຫານ ແລະ ຄວາມສາມາດໃນການ
ປົກຄອງການບໍລິຫານຂອງຕົວເມືອງ, “ຜະລິດຕະພັນນະຄອນ
ຫາງໂຈວ” ໄດຂາຍຢູ່ທາງອິນເຕີເນັດ ແລະ ອອກສູຕາງປະ
ເທດຫຼາຍຂ້ຶນເລ້ືອຍໆ.
        ນະຄອນຄຸນໝິງ(Kunming City) ເປັນຕົວເມືອງໜ່ຶງ
ທີ່ເໝາະສໍາລັບການຢູອາໄສ, ອາກາດໃນທີ່ນີ້ຈະບໍ່ເຄີຍໜາວ 

ຫືຼ ຮອນເກີນໄປ, ວັດທະນະທໍາທ່ີຫຼາກຫຼາຍ, ສັງຄົມທ່ີມີຄວາມ
ປອງດອງ ແລະ ວິຖີຊີວິດອັນລຽບງາຍສະບາຍ ເຮັດໃຫຜູຄົນ
ຫຼົງໄຫຼນໍາ. ນອກຈາກນັ້ນໜອງຊຍຫູ(The Cuihu Lake)ທ່ີຕ້ັງ
ຢູຈຸດໃຈກາງຕົວເມືອງນັ້ນຈະຄາຍຄືກັບໜອງສີ່ຫູແຕເປັນ
ສະບັບຫຍ້ໍຂະໜາດນອຍລົງ. ນະຄອນຄຸນໝິງ ຫືຼ ເອ້ີນວາ ຕົວ
ເມືອງແຫ່ງລະດູບານໃໝທີ່ໜາພັກຢູອາໃສນັ້ນ ແມນເຕັມໄປ
ດວຍກາລະໂອກາດເຊັ່ນດຽວກັນ,ການເປີດນໍາໃຊທາງລົດ
ໄຟລາວ-ຈີນຢາງເປັນທາງການ, ເຮັດໃຫການເດີນທາງລະ
ຫວາງນະຄອນຄຸນໝິງຫານະຄອນຫຼວງວຽງຈັນ ບໍ່ເປັນອຸປະ
ສັກ ແລະ ໄກອີກຕ່ໍໄປ, ເຊ່ິງໂດຍເສີມຂະຫຍາຍທາແຮງຂອງ
ຕົນ, ດອກໄມສົດຂອງນະຄອນຄຸນໝິງໄດກາວໄປສູທົ່ວໂລກ
ແລວ...
      ເມ່ືອໜອງສ່ີຫູພົບກັບໜອງຊຍຫູ, ພວກເຮົາອາດຈະສາ
ມາດແນມເຫັນຮູບຫຍໍ້ແຫງການພັດທະນາຕົວເມືອງຂອງຈີນ

ໜອງຊຍຫູ( The Cuihu Lake)
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ໃນຊວງໄລຍະເວລາ 10 ປີທ່ີຜານມາ.
        ໃນ 10 ປີມານ້ີ, ຕົວເມືອງໃຈກາງ ແລະ ກຸມຕົວເມືອງ
ໄດກາຍເປັນແຫຼງກຳລັງຊກຍູທີ່ສໍາຄັນໃນການພັດທະນາທີ່ມີ
ຄຸນນະພາບສູງຂອງປະເທດຈີນ. ອີງຕາມຂໍ້ມູນຂອງການສໍາ
ຫຼວດພົນລະເມືອງທ່ົວປະເທດຈີນຄ້ັງທີ 7 ໃນປັດຈຸບັນ ປະເທດ
ຈີນໄດມີຕົວເມືອງຂະໜາດໃຫຍຫຼວງຈໍານວນ 7 ແຫງ(ມີພົນ
ລະເມືອງຫຼາຍກວາ 10 ລານຄົນ), ຕົວເມືອງໃຫຍພິເສດ 14 

ແຫງ(ມີພົນລະເມືອງ 5-10 ລານຄົນ) ແລະ 19 ກຸມຕົວເມືອງ. 
ຂະແໜງການຜະລິດ ແລະ ພົນລະເມືອງຈະເຕ້ົາໂຮມໃນເຂດທ່ີ
ມີທາແຮງ, ສາງໃຫເປັນແຫຼງກໍາລັງການເຕີບໃຫຍທີ່ຖືເອົາ
ກຸມຕົວເມືອງເປັນຮູບແບບຕ້ົນຕໍ.
        ໃນ 10 ປີມານ້ີ, ການປະດິດສ້າງໃໝ່ ແລະ ການລິເລ່ີມ
ທຸລະກິດໃໝໄດນໍາເອົາໂອກາດມາໃຫແກການພັດທະນາຕົວ
ເມືອງຫຼາຍຂຶ້ນ. ຢູແຂວງເຈີ້ຈຽງ(Zhejiang Province),
ເຕັກໂນໂລຊີດີຈີຕອນ ແລະ ເສດຖະກິດດີຈີຕອນຕາງໆ ເຊ່ັນ:
“ສະໝອງຂະແໜງອຸດສາຫະກໍາ(Industrial Brain) ” + “ໂຮງ

ງານອະນາຄົດ(Factory  of  The  Future)” ກໍາລັງປະດິດ
ສາງອະນາຄົດ; ນອກຈາກແຂວງຢຸນນານ ແລະ  ແຂວງເຈີ້
ຈຽງແລວ ຢູທີ່ແຂວງກວາງຕຸງ(Guangdong Province)

ຍັງມີເຂດທົດລອງການພັດທະນາປັນຍາປະດິດ(AI) ລຸນໃໝ
ແຫງຊາດ ແລະ ເຂດທົດລອງປັນຍາປະດິດ ແລະ ເສດຖະກິດ
ດີຈີຕອນກວາງໂຈ່ວ(Guangzhou) ໄດປະສົມປະສານກັນ, 
ເພ່ືອສ່ົງເສີມການເຕີບໃຫຍຂອງຂະແໜງອຸດສາຫະກຳໃໝ.
        ໃນ 10 ປີມານ້ີ, ວັດທະນະທໍາຕົວເມືອງທ່ີມີການສູຊົນ

ແຂງຂັນ, ບໍ່ພຽງແຕສາມາດບັນຈຸຄວາມຝັນຂອງຜູຄົນໄດ 
ຍັງໄດສາງເງື່ອນໄຂໃຫແກບຸກຄະລາກອນທັງພາຍໃນ ແລະ 
ຕາງປະເທດສາມາດບັນລຸຄວາມຝັນໄດ. ເກືອບທຸກຕົວເມືອງ
ໃນທົ່ວປະເທດຕາງກໍໄດອອກນະໂຍບາຍການນໍາເຂົ້າບຸກຄະ
ລາກອນປະເພດຕ່າງໆ, ການທ່ີໄປສູຊົນບຸກບືນຢູຕາງແດນ ບ່ໍ
ໄດເປັນເລື່ອງທີ່ຈະເຮັດໃຫຄົນຈີນເປັນຫວງ ແລະ ຄິດນໍາອີກ
ຕ່ໍໄປ, ເຊ່ິງຢູນະຄອນຊຽງໄຮ ໂອກາດທ່ີມາຄຽງຄູກັບການພັດ
ທະນາຂອງຕົວເມືອງໄດດຶງດູດຄົນຕາງປະເທດຈໍານວນ 2,15 

ແສນຄົນເຮັດວຽກຢູນະຄອນຊຽງໄຮ.
        ໃນ10 ປີມານ້ີ, ການຫັນເປັນຕົວເມືອງແບບໃໝທ່ີຖືເອົາ
ປະຊາຊົນເປັນແກນກາງນັ້ນ ໄດຊກຍູການພັດທະນາແບບປະ
ສານກັນຂອງພາກພື້ນ. ຢູທີ່ແຂວງຢຸນນານ, ນັບແຕປີ 2017 

ເປັນຕົ້ນມາ ຕາແສງທີ່ມີສີສັນພິເສດ, ສວນນາຮູບແບບກວມ
ລວມ, ຊົນນະບົດສວຍງາມນິເວດທີ່ເໝາະສົມສຳລັບການພັກ
ພາອາໄສຈໍານວນໜ່ຶງ ໄດຖືກປະດິດສາງຂ້ຶນມາ, ເຊ່ິງໄດປະ
ກອບສວນອັນສໍາຄັນເຂົ້າໃນການສົ່ງເສີມໃຫຊາວກະສິກອນ
ສາງວຽກເຮັດງານທໍາໃກບານໃຫທອງຖ່ິນ ແລະ ການພັດທະ
ນາແບບສົມທົບກັນລະຫວາງຕາແສງກັບບານ; ຢູທ່ີແຂວງໄຫ
ນານ(Hainan Province), ລະບົບການແພດແລະ ການບໍລິ
ການສາທາລະນະສຸກ ໄດຮັບການປັບປຸງດີຂຶ້ນເລື້ອຍໆ, ເຊິ່ງ
ໄດບັນລຸການປົກຄຸມຢາງທົ່ວເຖິງຂອງ “ວົງລັດສະໝີທີ່ສາ
ມາດຮັບການບໍລິການໂຮງໝໍລະດັບ III ພາຍໃນໜ່ຶງຊ່ົວໂມງ”, 
ລະບົບການປະກັນສັງຄົມທີ່ປົກຫຸມໄປທົ່ວປະຊາຊົນຕົວເມືອງ 
ແລະ ຊົນນະບົດແມນໄດກ່ໍສາງສໍາເລັດໂດຍພ້ືນຖານ.

ໜອງສ່ີຫູ( The West Lake)

西湖 CFP 图
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与城市共同成长
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ທ່ານນາງ ອໍລະຊາ ລັດຕະນາພິລົມ

ຮອງຫົວໜາສູນຄ້ົນຄວາຈີນ-ອາຊຽນ 

ສະຖາບັນການຈັດການປັນຍາພິວັດໄທ(PANYAPIWAT  INSTITUTE OF MANAGEMENT,PIM) 

          ຈີນ ແມນຜູ ເຂ້ົາ ຮວມ  ທັງ ເປັນ ຜູ ກ່ໍສາງ  ແລະ ຜູ ສ່ົງ ເສີມ

 ທ່ີ ສຳຄັນຂອງເສດຖະກິດຫັນເປັນ ໂລກາ ພິວັດ.  ໃນ ຂະ ບວນການ

ທ່ີຈີນເປີດກວາງການເປີດປະຕູສູ່ພາຍນອກຢາງຕ່ໍເນ່ືອງ ແລະ 

ແບງປັນຜົນປະໂຫຍດຂອງການພັດທະນາກັບປະເທດຕາງໆ

ນ້ັນຕົວເມືອງມີບົດບາດທ່ີສໍາຄັນ—ວິສາຫະກິດຕາງປະເທດຈໍາ

ນວນນັບມື້ນັບຫຼາຍຂຶ້ນໄດປົ່ງຮາກຢູທີ່ນີ້ເພື່ອລົງທຶນພັດທະນາ

ຂະແໜງການຜະລິດ; ໝູເພ່ືອນຕາງປະເທດນັບມື້ນັບຫຼາຍຂຶ້ນ

ມາຮອດທ່ີນ້ີ ແລະ ຊົມໃຊກາລະໂອກາດຮວມກັນ.

       ໃນ 10 ປີທີ່ ດຳລົງ ຊີວິດ ຢູ ຈີນ, ຂາພະ ເຈົ້າເປັນສັກຂີພິ

ຍານຕ່ໍການພັດທະນາ ແລະ ການປຽນແປງຂອງຕົວເມືອງຈີນ. 

ບົດບາດທ່ິຈັດສັນຊັບພະຍາກອນຂອງທ່ົວໂລກ ເລ່ີມຕ້ົນການປະ

ດິດສາງໃໝເຕັກນິກ ແລະ ການນໍາພາຂອງຂະແໜງການຊ້ັນ

ສູງທ່ີນັບມ້ືນັບແຂງແຮງກວ່າ ໄດຍົກສູງລະດັບຄວາມສາມາດ

ສັງລວມ ແລະ ຄວາມສາມາການແຂງຂັນສາກົນຂອງຕົວ

ເມືອງຢາງມີປະສິດທິຜົນ. ຢູ ທີ່ ນີ້, ຂະແໜງການເກີດໃໝໄດ

ຮັບການພັດທະນາເຊ່ັນ ເສດຖະກິດ ດີ ຈີ ຕອນ, ປັນຍາປະດິດ(AI),  

ຊີວະ ແພດ ແລະອື່ນໆ; ຕະຫຼາດ ທີ່ເປີດປະຕູສູ່ພາຍນອກ ແລະ 

ຕອງ ໂສ ການ ສະໜອງ ທີ່ຄົບ ຖວນ ໄດ ສາງຮູບແບບພື້ນທີ່ທາງ

 ນະ ວັດຕະກຳ ທ່ີ ການເປີດປະຕູສູ່ພາຍນອກ ແລະ ແບບມີຈຸດສຸມ.

        ຂາພະເຈ້ົາຍັງໄດເຫັນໂອກາດການພັດທະນາ.  ນະ ໂຍບາຍ

ໃໝສໍາລັບບຸກຄະລາກອນ ແລະ ການແລກປຽນບຸກຄະລາກອນ

ພາຍໃນ ແລະ ຕາງປະເທດໄດ້ກາວເຂ້ົາສູລວງເລິກແລະ ເປັນ

ຮູບປະທໍາຢາງບ່ໍຢຸດຢ້ັງ, ເຊ່ິງໄດດຶງດູດ ຮັກສາ ແລະ ນໍາໃຊ ເຕັກ 

ໂນ ໂລ ຊີ ແລະ ບຸກຄະລາກອນເປັນຢາງດີໂດຍມຸ່ງໜ້າໄປສູ່ທ່ົວ

ໂລກ; ສະພາບແວດລອມການດໍາເນີນທຸລະກິດໄດປັບປຸງຢາງ

ຕ່ໍເນ່ືອງໂດຍຜ່ານອໍານວຍການບໍລິການຢາງຮອບດານ ປັບປຸງ

ລະດັບຄວາມສະດວກຂອງການຄາຜອນ ຄາຍມາດຕະຖານອະນຸ

ຍາດນຳເຂ້ົາຂອງບຸກຄະລາກອນຕາງປະເທດ ຊກຍູການປະດິດ

ສາງໃໝດານລະບົບກົນໄກ ແລະອ່ືນໆ, ຈີນທ່ີເປີດກວ້າງໄດອໍາ

ນວຍໂອກາດຫຼາຍຂ້ຶນໃຫແກໂລກ.

“ຕົວເມືອງ ເປັນບອນທີ່ບັນຈຸຄົນ.” ໃນຂະນະດຽວກັນ

ທີ່ຕົວເມືອງນໍາເອົາໂອກາດການພັດທະນາໃຫແກຄົນນັ້ນ ມັນ

ກໍໄດບັນຈຸຄວາມມຸງມາດປາຖະໜາຂອງປະຊາຊົນທີ່ມີຕໍ່ຊີວິດ

ການເປັນຢູທີ່ດີງາມ. ປັດຈຸ ບັນ ນີ້ຢູ ຈີນ,  ຈິດສໍານຶກກາຍອິນຊີ

ຕົວເມືອງໄດ ຝັງ ເລິກ ຢູ ໃນ ໃຈ ປະຊາຊົນ,  ແລະ  ປະສິດທິຜົນການ

ບໍລິຫານ ໄດ ຮັບ ການ ປັບປຸງ ຢາງ ບ່ໍ ຢຸດ ຢ້ັງ; ການກ່ໍສາງ ຕົວ ເມືອງ

ອັດສະລິຍະ, ຕົວ ເມືອງ ສີຂຽວ, ຕົວ ເມືອງ ວັດທະນະທຳ ກໍາລັງ

 ພັດທະນາ ຢາງຕໍ່ເນື່ອງ, ເຊິ່ງໄດສາງຊີວິດການເປັນຢູທີ່ມີ ຄຸນ

ນະພາ ບສູງໃຫແກປະຊາຊົນ; ການແລກປຽນມິດຕະພາບລະ

ຫວາງຕົວເມືອງພາຍໃນ ແລະ ຕາງປະເທດສ່ົງເສີມ ການ ແລກ

ປຽນຮຽນ ຮູ ເຊິ່ງກັນ  ແລະ  ກັນ ດານວັດທະນະທຳ  ແລະ ພັດ

ທະນາ ຢາງ ມີ ປະສິດທິ ຜົນສູງ...ຫວັງ ວາ ຕາມການ ກໍ່ສາງຕົວ 

ເມືອງໝັ້ນໜຽວກາວເຂົ້າສູລວງເລິກຢາງຕ່ໍເນ່ືອງ ຕົວ ເມືອງ 

ຫຼາຍ ກວາ ເກ່ົາ ຈະ ມີ ຄວາມ ອົບ ອຸນ ກວາ ແລະ ມີການພັດທະນາ

 ຍືນ ຍົງ ກວາ, ເຮັດໃຫປະຊາຊົນມີຄວາມຮູສຶກຄືວາມີຄວາມຂ້ຶນ

ກັບຫຼາຍຂ້ຶນ, ເຮັດໃຫພວກເຮົາຊົມໃຊໂອກາດຮວມກັນ ພອມກັນ

ເຕີບໃຫຍຮວມກັນກັບຕົວເມືອງ.

泰国正大管理学院中国—东盟研究中心副主任 陈丰媛
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        ການດໍາລົງຊີວິດຢູໃນນະຄອນຫາງໂຈວ, ເຊິ່ງເປັນ

ແດນສະຫວັນເມືອງຄົນ ແລະ ນະຄອນຄຸນໝິງ, ເຊິ່ງເປັນຕົວ

ເມອືງແຫງລະດູບານໃໝຕະຫອຼດປີ, ມນັຍາກທີຈ່ະຢູໃນເຮອືນ

ຕະຫຼອດ. ທັງສອງຕົວເມືອງນ້ີ ມັກຈະມີທອງຟາທ່ີສົດໃສ ແລະ

ສີຂຽວທີ່ມີຊີວິດຊີວາ, ຄວາມງາມຂອງທໍາມະຊາດດຶງດູດປະ

ຊາຊົນອອກເຮືອນໄປຍາງຫ້ິຼນຢູສະເໝີ.

        ໃນຖານະທ່ີເປັນຕົວແທນຂອງຕົວເມືອງທ່ີມີຄຸນນະພາບ

ສູງຂອງແຂວງເຈ້ີຈຽງ ແລະ ແຂວງຢຸນນານ, ພວກມັນບ່ໍພຽງ

ແຕມີຄວາມງາມດານຮູບນອກຂອງຕົວເມືອງ ຍັງມີຄວາມ

ງາມດານເນື້ອໃນຕົວເມືອງ ແລະ ດານການຢູຮວມກັນຢາງ

ກົມກຽວຂອງມະນຸດ ແລະ ທໍາມະຊາດ. ແຂວງເຈ້ີຈຽງ ແລະ 

ແຂວງຢຸນນານລວນແຕມີທາແຮງ ທີ່ ເປັນ ເອກະລັກ ສະ ເພາະ 

ດານ ດິນ ຟາ ອາກາດ  ແລະ  ພູມ ສາດ, ໃນຂະບວນການກໍ່ສາງ

ຕົວເມືອງ, ຍຶດໝ້ັນຈິດສໍານຶກການພັດທະນາແບບສີຂຽວ, ໂດຍ

ຜານຄວາມພະຍາຍາມຢາງຕໍ່ເນື່ອງ ຕົວເມືອງຈຶ່ງສາມາດ

ຮັກສາກໍາລັງ ແລະ ຊີວິດຊີວາໄດ.

        ນັບ ແຕ ກອງ ປະຊມ  ຜູ ແທນ ທ່ົວ ປະ ເທດ ຄ້ັງ ທີ 18  ຂອງພັກ 

ກອມ ມູນິດ ຈີນໄດໄຂຂຶນ້ ເປັນ ຕົ້ນ ມາ, ຂະ ບວນການ ຫັນ ເປັນ ຕົວ

 ເມືອງ ຂອງ ຈີນ ໄດຖືກເລ່ັງລັດ ຕ່ືມ ອີກ,   ປັດ ໄຈ ຂອງສ່ິງ ແວດລອມ
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绿色，城市发展的“底色”

南京大学博士生导师、享受国务院“政府特殊津贴”专家 丁柏铨

ທານ ຕ່ິງໂປຊວນ(Ding Boquan)

ສາສະດາຈານຜູຊ້ີນໍານັກສຶກສາຊ້ັນປະລິນຍາເອກຂອງມະຫາວິທະຍາໄລນານຈີງ(Nanjing)

ຜູຊຽວຊານທ່ີຮັບ “ເງິນອຸດໜູນພິເສດຂອງລັດຖະບານ”  ຂອງຄະນະລັດຖະບານຈີນ

ຂອງທ່ີຢູອາໄສຂອງປະຊາຊົນຄືສະຖານະພາບນິເວດ ແລະອ່ືນໆ 

ໄດຖືກ ປັບປຸງ ໃຫ ດີ ຂຶ້ນຕື່ມ ອີກ , ເຊິ່ງໄດເພີ່ມທະວີຄວາມ ຜາ ສຸກ

ຂອງປະຊາຊົນຕ່ືມອີກ.

        ຕະຫຼອດ ປະຫວັດສາດ ການ ພັດທະນາ ຂອງຄວາມສີວິໄລ

ຂອງ ມະນຸດ, ລະບົບ ນິເວດຈະ ເລີນຮຸງ ເຮືອງ ຄວາມສີວິໄລກໍ ຈະ 

ເລີນຮຸງ ເຮືອງ, ລະບົບ ນິເວດຊດໂຊມລົງ ຄວາມສີວິໄລກໍຊດ

ໂຊມລົງ, ສໍາລັບຕົວເມືອງແຫງໜຶ່ງກໍຄືແບບນີ້. ການພັດທະ

ນາແບບຂາໄກແມເພື່ອເອົາໄຂ ແມນການພັດທະນາແບບທໍ

ລະມານຕົນເອງ, ແມນພັດທະນາໂດຍຈາຍຄາດວຍສະພາບ

ແວດລອມນິເວດຂອງຄົນລຸນຫັຼງ, ເຊ່ິງເປັນແບບພັດທະນາຂອງ

ສະໄໝກອນແລວ. ການພັດທະນາແບບສີຂຽວ ແລະ ແບບ

ກາກບອນຕ່ໍາຈ່ຶງຈະສາມາດໃນຂະນະດຽວກັນທ່ີຕອບສະໜອງ

ຄວາມຕອງການຂອງຄົນສະໄໝປັດຈຸບັນ ຍັງສາມາດອໍານວຍ

ກໍາລັງຊກດັນທີ່ເຫຼືອໃຊຂອງການພັດທະນາແບບຍືນຍົງຕໍ່ອະ

ນາຄົດຂອງຕົວເມືອງ.

       ຫວັງ ວາ ການ ກໍ່ສາງ ອາ ລິ ຍະ ທຳ ນິ ເວດ ຢູນະຄອນ ຫາງ

 ໂຈ ວ  ແລະ  ນະຄອນຄຸນ ໝິງ ຈະ ສືບ ຕ່ໍ ມີ “ຜົນ ສະທອນຕ່ໍພາຍນອກ”  

ແລະ  ມີບົດບາດເປັນແບບຢາງ, ເຊ່ິງຈະນໍາພາ ຕົວ ເມືອງຫຼາຍ

ກວາເກ່ົາໃຫມີການພັດທະນາທ່ີດີກ ວາ ເກ່ົາ.
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他们 扎根中国
你有没有想象过，制造 1000000 辆车需要多长时间？

8 月 13 日，特斯拉上海超级工厂生产的第 100 万辆整车正式下线。

特斯拉上海超级工厂于 2019 年 1 月开工建设，11 月试点投产，3 年内生产了 100 万辆整车，是特斯拉有史

以来效率最高的超级工厂。这也意味着，作为全球新能源汽车巨头的特斯拉，总产量的近三分之一均来自中国上海

超级工厂。

特斯拉上海超级工厂只是外资企业在中国发展的一个缩影。2022 年上半年，中国实际使用外资金额 7233.1

亿元人民币，按可比口径同比增长 17.4%，增长的数据、开放的市场，中国为外资企业发展提供了信心，也为维护

全球产业链供应链安全稳定提供了保障。

ໂຮງງານຂະໜາດໃຫຍຂອງເທສະລາຊຽງໄຮ(Tesla Gigafactory) 

特斯拉上海超级工厂 CFP 图

r;dg0qk 8ah's]adxad4ko16j9uo
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CFP 图 CFP 图
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“把井挖在自己院子里面”

①

''05fohelhk'.ogInvo8qogv'''

      6 ເດືອນຕົ້ນປີ 2022, ໂຮງງານເທສະລາ(Tesla) ໃນ

ນະຄອນຊຽງໄຮ(Shanghai  City), ສປ ຈີນ ສາມາດບັນລຸ

ການສ່ົງອອກລົດ 97.182 ຄັນ, ຫຼາຍກວາສອງເທ່ົາຂອງການ

ສົ່ງອອກໃນໄລຍະດຽວກັນຂອງປີຜານມາທີ່ມີ 41.770 ຄັນ. 
6 ເດືອນຕ້ົນປີ, ໂຮງງານຂະໜາດໃຫຍຂອງເທສະລາຊຽງໄຮ

ໄດຜະລິດລົດເກືອບ 300.000 ຄັນ, ປະລິມານການຊື້ຂາຍໃນ

ເຄິ່ງປີສູງກວາ 60%  ຂອງປະລິມານການຊ້ືຂາຍທັງໝົດຂອງ

ປີ 2021. ທາມກາງຜົນກະທົບຈາກການລະບາດຂອງໂຄວິດ-
19 ແລະ ການຂົນສົ່ງສາກົນທີ່ຂັດຂອງ, ຜົນສໍາເລັດທີ່ເທສະ

ລາໄດຮັບແມນເກີດຈາກການຫັນຕອງໂສການສະໜອງໃຫ

ເປັນທອງຖິ່ນ(Localization). ປັດຈຸບັນ, ຕອງໂສການສະໜອງ

ຂອງໂຮງງານຂະໜາດໃຫຍຊຽງໄຮໄດຫັນເປັນທອງຖ່ິນຫຼາຍ

ກວາ 95%.

       ຈີນໃນຖານະທີ່ເປັນໜຶ່ງໃນໃຈກາງຂອງພາກພື້ນດານ

ການເປັນຕອງໂສການສະໜອງຂອງໂລກ, ມີໂອກາດຕະຫຼາດ

ທີ່ໃຫຍ, ມີຄວາມອາດສາມາດດານຕອງໂສອຸດສາຫະກໍາທີ່ຄົບ

ຊດ, ມີຄວາມສາມາດດານນະວັດຕະກໍາວິທະຍາສາດ ແລະ ເຕັກ

ໂນໂລຊີທີ່ຍົກລະດັບຢາງຕໍ່ເນື່ອງ ແລະ ມີສະພາບແວດລອມ

ໃນການດໍາເນີນທຸລະກິດທ່ີນັບມ້ືນັບດີຂ້ຶນ, ເຊ່ິງໄດ້ຄອຍໆກາຍເປັນ

ຄວາມໄດປຽບໃນການແຂງຂັນດານຕອງໂສການສະໜອງ

ຂອງຈີນ, ເຊິ່ງກໍແມນປັດໄຈສໍາຄັນທີ່ເຮັດໃຫບໍລິສັດຕາງປະ

ເທດມາລົງທຶນຢູຈີນ.

       ຫຼາຍປີມານ້ີ, ອຸດສາຫະກໍາການຜະລິດທ່ີສາງມູນຄາເພ່ີມ

ຂອງຈີນມີສວນແບງໃນຕະຫຼາດໂລກເພີ່ມຂຶ້ນຢ່າງຕໍ່ເນື່ອງ, 

ເຊ່ິງຈີນຄອງອັນດັບ 1 ຂອງໂລກ 12 ປີຊອນ. ບໍລິສັດຕາງປະ

ເທດໄດລົງທຶນໃນອຸດສາຫະກໍາການຜະລິດຂອງຈີນຢາງຫາວ
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ຮູບ ①  ພະນັກງານດຳເນີນວຽກໃນໂຮງງານຂະໜາດໃຫຍ່ຂອງເທສະລ້າ
(Tesla Gigafactory) ຊຽງໄຮ

图① 特斯拉工作人员在上海超级工厂内作业 新华社 图

ຮູບ ②  ພາບສະພາບການຜະລິດຂອງໂຮງງານການຜະລິດເທສະລ້າ

图② 特斯拉生产制造工厂内景 新华社 图

vtmy[kpI6[rk[

②

ຫັນ, ໂດຍສະເພາະໄດໃຫຄວາມສໍາຄັນຕໍ່ອຸດສາຫະກໍາການ

ຜະລິດເຕັກໂນໂລຊີຂັ້ນສູງ, ເນັ້ນເພີ່ມການລົງທຶນດານການ

ຄົ້ນຄວ້າພັດທະນາ, ການຜະລິດອັດສະລິຍະ, ການປຸງແຕ່ງ

ຢ່າງຖ່ີຖ້ວນຂອງຂະບວນການປາຍນ້ໍາ(Downstream pro-

cessing) ແລະ ຂົງເຂດຕອງໂສການຜະລິດອ່ືນໆ.

        ບໍລິສັດເມີກ(Merck) ທ່ີມີສໍານັກງານໃຫຍຕ້ັງຢູນະຄອນ

ດາມສະເຕດ(Darmstadt City) ປະເທດເຢຍລະມັນ ແມນບໍ

ລິສັດເຕັກໂນໂລຊີຊ້ັນນໍາຂອງໂລກ ທ່ີສຸມໃສວຽກງານໃນ 3 ຂະ

ແໜງການຄືສຸຂະພາບ, ວິທະຍາສາດຊີວິດ ແລະ ເຕັກໂນໂລ

ຊີເອເລັກໂຕຼນິກ. ຖານຜະລິດເຊມິຄອນດັກເຕ້ີ(Semiconductor)

ທີ່ທັນສະໄໝ ແລະ ຄົບວົງຈອນຂອງເມີກຕັ້ງຢູສວນອຸດສາຫະ

ກໍາເຄມີພັນແມນ້ໍາຢາງຊີກຽງ(Jiangsu Yangtze River Inter-

national Chemical Industrial Park), ມີເນ້ືອທ່ີປະມານ 4,6 

ເຮັກຕາ, ກໍາລັງຈະສາງໂຮງງານຜະລິດແກັດພິເສດທາງເອ

ເລັກໂຕຼນິກ(Electronic specialty gases)ຂະໜາດໃຫຍ່, ສາງ

ເກັບເຄມີພັນ ແລະ ສູນປະຕິບັດການຂອງເຊມິຄອນດັກເຕີ້ຟິມ

ບາງ(Semiconductor thin film material). “ສໍາລັບພວກເຮົາ, 

ຈີນແມນໜຶ່ງໃນຕະຫຼາດທີ່ສໍາຄັນທີ່ສຸດ, ການສືບຕໍ່ສາງຮາກ

ຖານໃນຕະຫຼາດຈີນແມນ ‘ສົງຄາມທ່ີຕອງຊະນະ ຂອງ’ ພວກ

ເຮົາ.” ທານ ຄາຍ ແບັກເມນ(Kai Beckmann), ສະມາຊິກສະ

ພາບໍລິຫານ ພ້ອມທັງ CEO ດານທຸລະກິດເຕັກໂນໂລຊີເອເລັກ

ໂຕຼນິກຂອງເມີກກາວວາ, “ແຜນພັດທະນາ 5 ປີ ຄັ້ງທີ 14 ” 

ຂອງຈີນຖືເອົາການພັດທະນາເສດຖະກິດດີຈີຕອນເປັນການ

ຕັດສິນໃຈຍຸດທະສາດໃນການກຳແໜ້ນໂອກາດໃໝໃນການປະ

ຕິວັດທາງເຕັກໂນໂລຊີຮອບໃໝ ແລະ ການປຽນແປງທາງ

ອຸດສາຫະກໍາ, ນີ້ຈະເປັນການວາງຮາກຖານທີ່ໝັ້ນແກນໃຫ

ແກພື້ນຖານໂຄງລາງດີຈີຕອນຍຸກໃໝຂອງຈີນໃນອະນາຄົດ,

ການພັດທະນາຢາງເຂັ້ມແຂງຂອງເສດຖະກິດດີຈີິຕອນຈະນໍາ

ເອົາຄວາມຕອງການດານອຸດສາຫະກໍາເຊມິຄອນດັກເຕີ້ມາສູ

ຈີນຢາງແຮງກາ ແລະ ຕ່ໍເນ່ືອງ.

        “ການພັດທະນາຕອງໂສການສະໜອງໃນປັດຈຸບັນໄດ

ເຂົ້າສູໄລຍະເຊື່ອມຈອດເຂົ້າກັນ, ເຊັ່ນວາ, ຜະລິດຕະພັນສໍາ

ຄັນບາງຢາງມີລະບົບມາຈາກຈີນ, ແຕເມື່ອໄປຮອດອາເມລິ

ກາຈະຖືກເຮັດເປັນຊ້ິນສວນ(element) ແລະ ຊ້ິນສວນນ້ີຈະຖືກ

ສົ່ງຕໍ່ໄປຍັງຢີ່ປຸນ, ຫຼັງຈາກເຮັດສໍາເລັດໃນຢີ່ປຸນກໍຈະຖືກສົ່ງ

ກັບມາຍັງຈີນ, ນີ້ແມນຂະບວນການແບງໜາວຽກຂອງສາ

ກົນ.” ທານ ເສິນເຮີສຽງ(Chen Heqiang), ຜູຈັດການທ່ົວໄປ

ດານຕອງໂສການສະໜອງໃນຈີນຂອງບໍລິສັດ GE ອຸປະກອນ

ການແພດ (GE Healthcare) ກາວວາ: “ສໍາລັບ ບໍລິສັດ GE

ອຸປະກອນການແພດ, ການນໍາເອົາອຸປະກອນ ແລະ ຕອງໂສ

ການສະໜອງທ່ີທັນສະໄໝ ມາຜະລິດໃນຈີນ, ກໍເພ່ືອຍົກລະດັບ

ຕອງໂສອຸດສາຫະກໍາກອງບັນທຶກພາບທັນສະໄໝຂອງຈີນ, 

ເຊິ່ງນີ້ຈະເປັນການຮັບປະກັນທີ່ດີ, ປຽບດັ່ງພວກເຮົາຂຸດນໍ້າ

ສາງໃນເຮືອນຕົນເອງ, ບ່ໍຕອງຢານວາຈະບ່ໍມີນ້ໍາ.”

        ຕາມການເປີດເຜີຍຂອງ ບໍລິສັດ GE  ອຸປະກອນການ

ແພດ, ປັດຈຸບັນ, ໂຮງງານຂອງ ບໍລິສັດ GE  ອຸປະກອນການ

ແພດໃນນະຄອນອູຊີ(Wuxi City) ໄດບຳລຸງສາງຜູສະໜອງ

ໃນທອງຖິ່ນຫຼາຍກວາ 300 ຫົວໜວຍ, ຜູສະໜອງເຫຼົ່ານີ້ລວນ

ແຕ່ກະຈາຍຕົວຢູໃນລັດສະໝີ 200 ກິໂລແມັດຈາກໂຮງງານ

ໃນນະຄອນອູຊີ, ເຊິ່ງອັນນີ້ໄດປະກອບສາງເປັນຮູບແບບການ

ສະໜອງສິນຄາແບບໄວພາຍໃນ 3 ຊົ່ວໂມງ, ສຸດທາຍຜະລິດ

ຕະພັນຈະຖືກຈໍາໜາຍໄປຍັງທ່ົວໂລກ.

       ບໍລິສັດດີວິວເຕັກໂນໂລຊີອັດສະລິຍະປັກກ່ິງ ຈໍາກັດ(Bei-

jing D-VIEW Intelligence Technology Co., Ltd.) ໄດຮວມ

ມືກັບໂຮງງານຂອງບໍລິສັດ GE ອຸປະກອນການແພດ ທ່ີນະຄອນ

ອູຊີ ມາຫຼາຍກວາ 20 ປີ. ໂດຍໄດອາໄສລະບົບການຄຸ້ມຄອງ

21

|   占芭阅读9exkrkvjko



ສືບຕ່ໍປັບປຸງສະພາບແວດລອມ
ໃນການດໍາເນີນທຸລະກິດໃຫດີຂ້ຶນ, ຈີນຄວນເຮັດແນວໃດ?

持续优化投资营商环境，中国怎么做？

ລົດຄັນທີ 1 ລານຄັນ ທີ່ຜະລິດອອກມາໂດຍໂຮງງານຂະ
ໜາດໃຫຍ່ຊຽງໄຮ ໄດ້ລົງຈາກສາຍການຜະລິດ

特斯拉上海超级工厂第100万辆整车下线

（图片源于特斯拉公司CEO 埃隆·马斯克推特）

CFP 图

ອານເພ່ີມຕ່ືມ
阅读多一点

ຄຸນນະພາບລະດັບສາກົນ ແລະ ຊັບພະຍາກອນທົ່ວໂລກຂອງ

ບໍລິສັດ GE  ອຸປະກອນການແພດ, ເຮັດໃຫບໍລິສັດຂອງຕົນໄດ້

ປະສົບຜົນສໍາເລັດໃນການ “ກາວອອກນອກປະເທດ”. ປັດຈຸ

ບັນ, ບໍລິສັດດີວິວ ບ່ໍພຽງແຕສະໜອງສິນຄາໃຫບໍລິສັດ GE  ອຸ

ປະກອນການແພດ(ຈີນ) ເທົ່ານັ້ນ, ແຕຍັງໄດຮັກສາການພົວ

ພັນໄລຍະຍາວກັບບໍລິສັດ GE  ອຸປະກອນການແພດ ໃນເບຼຊິນ
(Brazil), ນັອກແວ(Norway), ອິດສະລາແອນ(Israel), ອາ

ເມລິກາ, ແຟງລັງ(Finland) ແລະ ບໍລິສັດດ່ັງກາວປະຈໍາເຂດ

ອ່ືນໆ. ທານ ຢາງເຕີເຫວີນ(Yang Dewen), ປະທານບໍລິສັດດີ

ວິວເຕັກໂນໂລຊີອັດສະລິຍະປັກກ່ິງ ຈຳກັດ ໄດໃຫສໍາພາດວາ, 

ການຮວມມືກັບ ບໍລິສັດ GE  ອຸປະກອນການແພດ ມີຈຸດພິເສດໃຫຍ 
2 ດານ: ອັນທີໜ່ຶງ ແມນຜະລິດຕະພັນຖືກອອກແບບ, ຄ້ົນຄວ້າ

ພັດທະນາ, ຜະລິດ ແລະ ສາງຕອງໂສການສະໜອງໃນຈີນ. 

ອັນທີສອງ ແມນບໍລິສັດຈີນສາມາດມີສວນຮວມດານຊອງທາງ, 

ປະສົບການໃນການຜະລິດ, ການອອກແບບ ແລະ ດານອ່ືນໆ.
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本刊综合

ມາດຕະການຄຸ້ມຄອງພິເສດດ້ານການອະນຸມັດການເຂ້ົາ

ຕະຫຼາດຂອງທຶນຕາງປະເທດ(ບັນຊີທາງລົບ)(ສະບັບປີ 2021)

ແລະ ມາດຕະການຄຸ້ມຄອງພິເສດດ້ານການອະນຸມັດການເຂ້ົາ

ຕະຫຼາດຂອງທຶນຕາງປະເທດໃນເຂດທົດລອງການຄາເສລີ

(ບັນຊີທາງລົບ)(ສະບັບປີ 2021) ທີ່ໄດເລີ່ມຈັດຕັ້ງປະຕິບັດໃນ

ວັນທີ 1 ມັງກອນ 2022, ເປັນປີທີ 5 ແຫ່ງການຫຼຸດລົງບັນຊີ

ທາງລົບດ້ານການອະນຸມັດການເຂົ້າຕະຫຼາດຂອງທຶນຕາງປະ

ເທດຢ່າງລຽນຕິດ, ເຊິ່ງໄດ້ຮັບປະກັນສົ່ງເສີມການເປີດປະຕູ

ສູ່ພາຍນອກດານອຸດສາຫະກໍາການຜະລິດໃຫເລິກເຊ່ິງຂ້ຶນຕ່ືມ, 

ຜອນຄາຍເງ່ືອນໄຂການອະນຸມັດເພ່ືອໃຫທຸລະກິດບໍລິການເຂ້ົາ

ມາໃນເຂດທົດລອງການຄາເສລີ, ເພີ່ມຄວາມແມນຢໍາຂອງ

ບັນຊີທາງລົບໃນການອະນຸມັດການເຂົ້າຕະຫຼາດຂອງທຶນຕາງ

ປະເທດ, ປັບປຸງວຽກງານຄຸມຄອງບັນຊີທາງລົບໃນການອະ

ນຸມັດການເຂ້ົາຕະຫຼາດຂອງທຶນຕາງປະເທດ.

       ໃນທາຍເດືອນພຶດສະພາ 2022, ລັດຖະບານຈີນໄດ

ອອກນະໂຍບາຍ ແລະ ມາດຕະການຈໍານວນໜຶ່ງ ເພື່ອສາງ

ສະຖຽນລະພາບດານເສດຖະກິດ, ໂດຍໄດອອກມາດຕະການ 
33 ລາຍການທີ່ຄວບຄຸມ 6 ດານ. ໃນນັ້ນ, ດານການຮັກສາ

ສະຖຽນລະພາບດານຕອງໂສການຜະລິດ, ໄດສຸມໃສ່ແກໄຂ

ຈຸດຕິດຂັດ, ເຮັດໃຫການໄຫຼວຽນຄອງຕົວ. ຮຽກຮອງໃຫພາກ

ສວນກຽວຂອງ ແລະ ບັນດາທອງຖິ່ນ, ຕອງສືບຕໍ່ເອົາໃຈໃສ 

ແລະ ຕັ້ງໜາຊກຍູຟື້ນຟູການຜະລິດ ແລະ ຮັບປະກັນດານວັດ

ຖດິບໃນເຂດທີ່ສໍາຄັນຕ່າງໆ, ໂດຍສະເພາະແມນການຊກຍູ

ຜັນຂະຫຍາຍໂຄງການລົງທຶນຕາງປະເທດໃຫຈັດຕັ້ງປະຕິບັດ

ໂດຍໄວ.

ເພີ່ມທະວີການຊວຍເຫຼືອສະໜັບສະໜູນ ແລະ ແລກ

ປ່ຽນກັບບໍລິສັດຕາງປະເທດ. ເນື່ອງຈາກພະຍາດໂຄວິດ-19 

ໄດແຜລະບາດໄປໃນຫຼາຍເຂດ, ມັນໄດນໍາຜົນກະທົບ ແລະ

ສິ່ງທາທາຍມາສູບໍລິສັດຕາງປະເທດ, ສຳລັບບັນຫາດ່ັງກາວ, 

ກະຊວງການຄາຈີນໄດສາງຕ້ັງໜວຍງານພິເສດຂ້ຶນມາຮັບຜິດ

ຊອບໂຄງການລົງທຶນຕາງປະເທດທ່ີສໍາຄັນ, ມາເຖິງທາຍເດືອນ

ພຶດສະພາຂອງປີນີ້, ໄດຊວຍອອກບັດອະນຸມັດລົດຂົນສ່ົງສິນຄາ

ສຳຄັນຂອງບໍລິສັດຕ່າງປະເທດທ່ີສຳຄັນ 1100 ກວາສະບັບ, ເປັນ

ການຮັບປະກັນການຂົນສົ່ງສິນຄາຂອງບໍລິສັດຕາງປະເທດໃຫ

ມີຄວາມສະດວກຄອງຕົວ; ໄດ້ສາງຕ້ັງກົນໄກແລກປຽນພົວພັນ

ກັບສະມາຄົມບໍລິສັດຕາງປະເທດຢາງເປັນປະຈໍາ, ໄດຈັດກອງ

ປະຊມສໍາມະນາ 15 ຄ້ັງ, ໂດຍມີບໍລິສັດຕາງປະເທດຫຼາຍກວາ 
120 ບໍລິສັດ ແລະສະມາຄົມນັກທຸລະກິດຕາງປະເທດ 10 ກວາ

ສະມາຄົມເຂ້ົາຮວມ, ໂດຍໄດຮັບຟັງຂ້ໍຫຍຸງຍາກ ແລະ ຄໍາຄິດ

ເຫັນຈາກບໍລິສັດຕາງປະເທດ.

        ຕົວເລກສະຖິຕິສະແດງໃຫເຫັນວາ, ອຸດສາຫະກໍາການ

ຜະລິດເຕັກໂນໂລຊີລະດັບສູງຂອງຈີນທີ່ນຳໃຊ້ແຫຼງທຶນຕາງ

ປະເທດມີສັດສວນຫຼາຍກວາ1/3. ປີ 2017-2021, ຈໍານວນ

ເງິນທຶນຕາງປະເທດຕົວຈິງທ່ີອຸດສາຫະກໍາການຜະລິດເຕັກໂນ

ໂລຊີລະດັບສູງຂອງຈີນນໍາໃຊໄດເພີ່ມຈາກ 9,89 ຕື້ໂດລາສະ

ຫະລັດ ມາເປັນ 12,06 ຕື້ໂດລາສະຫະລັດ, ສັດສວນການນໍາ

ໃຊເງິນທຶນຕາງປະເທດຕົວຈິງຂອງອຸດສາຫະກຳການຜະລິດໄດ້

ເພ່ີມຈາກ 29,5% ມາເປັນ 35,8%,  ເພ່ີມຂ້ຶນ 6,3%. ເດືອນມັງ

ກອນ ຫາ ເດອືນກລໍະກດົ 2022, ການນໍາໃຊເງິນທຶນຕາງປະ

ເທດຕົວຈິງຂະແໜງການຂອງອຸດສາຫະກຳການຜະລິດເຕັກ

ໂນໂລຊີລະດັບສູງຂອງຈີນໃນທົ່ວປະເທດໄດ້ເພີ່ມຂຶ້ນ 32,1%, 

ໃນນ້ັນອຸດສາຫະກຳການຜະລິດເຕັກໂນໂລຊີລະດັບສູງໄດ້ເພ່ີມ

ຂ້ຶນ 33%, ຂະແໜງການການບໍລິການເຕັກໂນໂລຊີລະດັບສູງ

ໄດ້ເພ່ີມຂ້ຶນ 31,8% , ເພ່ີມຂ້ຶນ 17,3% ເມ່ືອທຽບກັບໄລຍະດຽວ

ກັນຂອງປີຜານມາ.
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        ບົດລາຍງານດັດສະນີຄວາມເຊ່ືອໝ້ັນການລົງທຶນໂດຍ
ກົງຈາກຕາງປະເທດ ທີ່ບໍລິສັດເຄນີ(Kearney) ອາເມລິກາ
ທີ່ໄດເຜີຍແຜໃນເດືອນມັງກອນ 2022 ສະແດງໃຫເຫັນວາ, 
ດັດສະນີຄວາມເຊ່ືອໝ້ັນການລົງທຶນໂດຍກົງຈາກຕາງປະເທດ
ຂອງຈີນໄດຍັບຈາກອັນດັບທີ 12 ໃນເດືອນມັງກອນ 2021 ມາ
ເປັນອັນດັບທີ 10 ໃນປີ 2022; ບົດລາຍງານການສໍາຫຼວດຄວາມ
ເຊື່ອໝັ້ນທາງທຸລະກິດ 2021 I 2022 ທີ່ສະພາການຄາຈີນ-
ເຢຍລະມັນ ແລະ  ສໍານັກທະນາຍຄວາມ KPMG ຮວມກັນເຜີຍ
ແຜໄດສະແດງໃຫເຫັນວາ, 71% ຂອງບໍລິສັດເຢຍລະມັນມີ
ແຜນຈະສືບຕ່ໍເພ່ີມການລົງທຶນຢູໃນຈີນ. 
        ການຂະຫຍາຍການລົງທຶນໃນຂົງເຂດທຸລະກິດເກີດໃໝ
ຂອງຈີນ ຫືຼ ການດໍາເນີນຍຸດທະສາດ “ຈີນ+1 ” “ຈີນ+n”,  ກາຍ
ເປັນທາງເລືອກໃໝຂອງບໍລິສັດລົງທຶນຕາງປະເທດ. ຕົວຢາງ

"7;k,s,aho.98=jdko]q'mbo16j9uo0v'r;dgIqk[=jg7uplajo7vo"

“我们从未动摇投资中国的信心”

ເຊ່ັນ, ໃນປີ 2018 ຫາ 2019, ບໍລິສັດຊໍາຊງ(Samsung) ໄດ
ຍົກຍາຍຖານການຜະລິດເກ່ົາສວນໜ່ຶງໄປຍັງຫວຽດນາມ, ອິນ
ເດຍ ແລະ ປະເທດອ່ືນໆ, ແຕກໍຍັງເພ່ີມການລົງທຶນໃນຈີນດານ
ເຕັກນິກ MLCC(ຕົວເກັບປະຈຸໄຟຟາທີ່ຜະລິດຈາກເຊລະມິກ
ຫຼາຍຊັ້ນ Multilayer Ceramic Capacitors), ຖານລີທຽມ
ໄອອອນ(Lithium-ion battery) ແລະ ອື່ນໆ, ພອມທັງໄດສາງ
ຖານການຜະລິດແຜນຊິບໜວຍຄວາມຈໍາແຟລສ(Flash memory 

chips) ທີ່ທັນສະໄໝທີ່ສຸດ ແລະ ຂະໜາດໃຫຍທີ່ສຸດໃນໂລກຢູ 
ແຂວງຊີອານ(Xi’an Province); ບໍລິສັດແອັບໂປ(Apple) ກໍ
ໄດຂະຫຍາຍທຸລະກິດໃນຂະແໜງພະລັງງານໃໝໃນຈີນ, ເຊິ່ງ
ສອດຄອງກັບວິໄສທັດ “ກາກບອນຄູ່ (Carbon peak  and  Carbon 

neutrality)”  ຂອງຈີນ; ກຸມບໍລິສັດລິນລ(Eli Lilly Company)ໄດ
ສາງຕ້ັງສູນຮວມມືນະວັດຕະກໍາຈີນ, ເພ່ືອຮວມກັບບໍລິສັດການ

CFP 图
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ຢາໃນທອງຖ່ິນ ແລະ ສະຖາບັນການສຶກສາມາຄ້ົນຄວ້າພັດທະ
ນາຢາ.
        ເສດຖະກິດໂລກາພິວັດໄດເຮັດໃຫຂອບເຂດການຄາຂະ
ຫຍາຍກວາງອອກ, ສວນການປັບປຸງເຕັກໂນໂລຊີຂອງຜະລິດ
ຕະພັນກໍເລັ່ງຂະບວນການໃຫໄວຂຶ້ນ, ການຍົກລະດັບຄວາມ
ອາດສາມາດດານການຄ້ົນຄວ້າພັດທະນາ ແລະ ນະວັດຕະກໍາ
ດານເຕັກໂນໂລຊີນັບມື້ນັບມີຄວາມສໍາຄັນ. ດັ່ງນັ້ນ, ບໍລິສັດ
ຂາມຊາດຂະໜາດໃຫຍຈໍານວນຫຼາຍໄດປຽນແນວທາງເດີມທີ່
ເອົາປະເທດບານເກີດເປັນໃຈກາງໃນການຄ້ົນຄວ້າພັດທະນາ, 
ເຊິ່ງເລີ່ມຈັດສັນຊັບພະຍາກອນດານການຄົ້ນຄວ້າໃນທົ່ວໂລກ
ເປັນອີກຄັ້ງໜຶ່ງຢາງເປັນລະບົບໂດຍອີງຕາມທາແຮງຂອງ
ແຕລະປະເທດ ເພື່ອທໍາການຄົ້ນຄວ້າພັດທະນາເຕັກໂນໂລຊີ

ໃໝ ແລະ ຜະລິດຕະພັນໃໝ, ເຊິ່ງນີ້ຈະເປັນການກະຕຸກຊກຍູ
ການຄ້ົນຄວ້າພັດທະນາໃຫຫັນເປັນສາກົນຂ້ຶນ ແລະ ຫັນເປັນໂລ
ກາພິວັດ. ຈີນໄດສະໜອງທາແຮງໃຫແກຂະບວນການຫັນການ
ຄ້ົນຄວ້າພັດທະນາໃຫເປັນໂລກາພິວັດຂອງບໍລິສັດຂາມຊາດ.
        ຫຼາຍປີມານ້ີ, ບໍລິສັດແອັບໂປໄດສາງສູນຄ້ົນຄວ້າພັດທະ
ນາ 4 ແຫງໃນຈີນຄື: ນະຄອນຫຼວງປັກກ່ິງ(Beijing City), ນະ
ຄອນຊຽງໄຮ(Shanghai City), ນະຄອນເສິນເຈ້ິນ(Shenzhen

City) ແລະ ນະຄອນຊໂຈ(Suzhou City) ລວມທັງສູນຂ້ໍມູນກຸຍ
ອານ(Gui’an Data Center), ໂດຍມີບຸກຄະລາກອນດານການ
ຄ້ົນຄວ້າພັດທະນາເຕັກໂນໂລຊີ 1000 ກວາຄົນ. ໃນເມ່ືອກອນ, 
ບໍລິສັດແອັບໂປໄດຖືເອົາຈີນເປັນຖານການຜະລິດຢາງດຽວ, 
ແຕປັດຈຸບັນພວກເຂົາເຫັນທາແຮງບ່ົມຊອນດານການຄ້ົນຄວ້າ

ຮູບ ①  ສູນຄົ ້ນຄວາພັດທະນາແອບໂປ້
(Apple) ສາຂາເສີນເຈ້ີນ(Shenzhen ) ຈີນ 

图① 苹果深圳研发中心 CFP 图

ຮູບ ② ເຄ່ືອງໝາຍຊໍາຊງ(SAMSUNG)

ທ່ີຊຽງໄຮ

图② 上海三星标志 中新社 图

vtmy[kpI6[rk[
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②
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ພັດທະນາຂອງຈີນ—ຊັບພະຍາກອນມະນຸດອັນມະຫາສານ. 
ອີງຕາມການລາຍງານຂອງສໍານັກຂາວ, ຈໍານວນບຸກຄະລາ
ກອນດານການຄົ້ນຄວ້າພັດທະນາຂອງຈີນສູງເປັນອັນດັບ 1 

ຂອງໂລກ 6 ປີຊອນ, ບໍລິສັດນັບມື້ນັບຫຼາຍຂຶ້ນຢຶດເອົາການ
ຄົ້ນຄວ້າພັດທະນາເປັນໜວຍງານຫຼັກຂອງອົງກອນ, ບຸກຄະ
ລາກອນດານການຄົ້ນຄວ້າພັດທະນາຂອງບໍລິສັດຫົວເຫວີຍ
(Huawei) ມີຫຼາຍກວາ 8 ໝ່ືນຄົນ, ກວມ 45% ຂອງຈໍານວນ
ພະນັກງານທັງໝົດ, ບຸກຄະລາກອນດານການຄົ້ນຄວ້າພັດທະ
ນາຂອງບໍລິສັດຮິກວີຊັ້ນ(Hikvision) ກວມຫຼາຍກວາ 50%, 
ກໍາລັງສໍາຮອງດານບຸກຄະລາກອນນັກຄົ້ນຄວ້າວິທະຍາສາດ
ໄດສາງເງ່ືອນໄຂອັນດີໃຫແກການພັດທະນາຂອງບໍລິສັດຕາງ
ປະເທດໃນຈີນ. ບວກກັບນະໂຍບາຍສະໜັບສະໜູນນະວັດຕະ
ກໍາເອເລັກໂຕຼນິກ ແລະ ຄວາມອາດສາມາດການແຜ່ລັດສະ
ໜີຂອງຕະຫຼາດຈີນ, ບໍລິສັດແອັບໂປ ສາມາດນໍາໃຊສູນຄົ້ນ
ຄວ້າພັດທະນາຢາງເຕັມທີ່ໃນການສົ່ງເສີມຜົນສະທ້ອນຂອງ
ຜະລິດຕະພັນຕົນໃນຕະຫຼາດສາກົນ, ສວນການສະໜັບສະໜູນ
ດານເຕັກໂນໂລຊີ ແລະ ນະວັດຕະກໍາໃໝຂອງຈີນກໍເປັນບົດ
ຮຽນໃຫແກບໍລິສັດຂາມຊາດອ່ືນໆ.
        ເດືອນ ຕຸລາ 2021, ຊິເຊໂດປະເທດຈີນ(Shiseido China) 

ໄດເປີດນໍາໃຊສູນວິໄຈພັດທະນາແຫງທີ່ 3 ໃນຈີນທີ່ສວນອຸດ
ສາຫະກໍາຄວາມງາມແຫງຕາເວັນອອກ(Oriental Beauty 

Valley), ເຂດເຟ້ິງຊຽນ(Fengxian District), ນະຄອນຊຽງໄຮ
ຢາງເປັນທາງການ, ເຊິ່ງກາຍເປັນບໍລິສັດເຄື່ອງສໍາອາງລະ
ດັບໂລກແຫ່ງທໍາອິດທີ່ເຂົ້າມາໃນສວນອຸດສາຫະກໍາດັ່ງກາວ.
         ວັນທີ 10 ສິງຫາ ປີນ້ີ, ຊິເຊໂດປະເທດຈີນປະກາດວາ
ກອງທຶນຈ່ືແຢ(Ziyue Fund) ທ່ີຕົນເປັນຜູໃຫທຶນພຽງຜູດຽວ ໄດ
ລົງທຶນເກືອບ 100 ລານຢວນ, ເຊິ່ງເປັນຜູລົງທຶນຫຼກັ(Lead 

investor) ຕໍ່ວິສາຫະກິດຊີວະພັນຄໍລະເຈັ້ນພັນປະສົມ(Recom-

binant Collagen Biomaterial Company)—ບໍລິສັດຈຽງ
ຊເທວເທັກເຕັກໂນໂລຊີການຢາ ຈໍາກັດ(Jiangsu Trautec

Medical  Technology  Co., Ltd.) ໃນການລະດົມທຶນຮອບ
A(Series A round). ທານ ເຄນທາໂລ ຟູຈິວາລະ(Kentaro 

Fujiwara) CEO ຂອງຊິເຊໂດປະເທດຈີນກາວວາ: “ໃນຖາ
ນະທີ່ເປັນກຸ່ມບໍລິສັດເຄື່ອງສໍາອາງສາກົນກຸມທໍາອິດທີ່ເຂົ້າສູ
ຈີນ, ຊິເຊໂດລົງຫັຼກປັກຖານໃນຈີນມາຫຼາຍກວາ 40 ປີ, ຄວາມ
ໝ້ັນໃຈຕ່ໍການລົງທຶນໃນຈີນບ່ໍເຄີຍສ່ັນຄອນ. ການສາງຕ້ັງກອງ
ທຶນຈື່ແຢໄດສະແດງໃຫເຫັນເຖິງຄໍາໝັ້ນສັນຍາໄລຍະຍາວ
ຂອງພວກເຮົາທ່ີມີຕ່ໍຈີນ.”

②

③

①
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       ການພັດທະນາທີ່ວອງໄວຂອງຈີນເຮັດໃຫບໍລິສັດຕາງ
ປະເທດຈໍານວນຫຼາຍຮັບຮູວາຜົນສໍາເລັດໃນຈີນມີຄວາມສໍາ
ພັນຢາງໃກຊິດຕໍ່ການເຕີບໃຫຍຂອງຕົນໃນໂລກ ແລະ ຕາງ
ພາກັນວາງກົນລະຍຸດຕາງໆໃນຕະຫຼາດຈີນ. ເລ່ັງການຫັນເປັນ
ທອງຖ່ິນ, ຝັງຮາກໃນຈີນ, ກາຍເປັນໜ່ຶງໃນຍຸດທະສາດລະດັບ
ໂລກທ່ີສໍາຄັນຂອງຫຼາຍບໍລິສັດ.
         ບໍລິສັດຢູນິລີເວີ(Unilever), ບໍລິສັດເຄ່ືອງອຸປະໂພກບໍລິ
ໂພກຍັກໃຫຍນ້ີໄດເຂ້ົາສູປະເທດຈີນໃນປີ 1986, ຝັງຮາກເລິກໃນ
ຈີນຫຼາຍທົດສະວັດ, ມັນໄດຢູຄຽງຄູກັບຜູບໍລິໂພກໃນເກືອບທຸກຂົງ
ເຂດຂອງຊີວິດ. ນໍາໃຊບຸກຄະລາກອນໃນທອງຖ່ິນແມນໜ່ຶງໃນກົນ
ລະຍຸດຂອງຢູນິລີເວີ, ເຊ່ິງມີພະນັກງານໃນຈີນກວາ 4.000ຄົນ, 
90% ຂອງພະນັກງານຂ້ັນບໍລິຫານແມນຄັດເລືອກ ແລະເຝິກອົບ
ຮົມໃນທອງຖິ່ນ. ເກັບຊື້ຍີ່ຫໍ້ທອງຖິ່ນ, ກໍແມນກົນລະຍຸດທີ່ຢູນິ
ລີເວີຢຶດໝັ້ນມາໂດຍຕະຫຼອດ. ຕົວຢາງທີ່ພົ້ນເດັ່ນທີ່ສຸດແມນ
ການຊ້ື ບໍລິສັດຢາຖແຂວຢ່ີຫ້ໍທໍາອິດຂອງຈີນ “ຈ່ົງຮົວ(Zhong-

hua)” ແລະ ຍັງສືບຕ່ໍນໍາໃຊເຄ່ືອງໝາຍການຄາຂອງ “ຈ່ົງຮົວ” 
ທ່ີໄດສືບທອດກັນມາ, ເຊ່ິງຊອງບັນຈຸພັນທ່ີມີຮູບຕາເວັນສີແດງ, 
ຮົວປຽວ(Hua Biao ເສົາຫີນບູຮານຈີນ), ທຽນອານເມີນ(Tian'

anmen) ທ່ີເປັນ 3 ສັນຍາລັກສໍາຄັນກໍຍັງເກັບຮັກສາໄວຈົນຮອດ
ປັດຈຸບັນ. ຂະນະດຽວກັນ, ຢູນິລີເວີກໍໄດສ່ົງເສີມການຫັນຕອງໂສ
ການສະໜອງຫັນເປັນທອງຖ່ິນ, ໂດຍມີອັດຕາການຈັດຊ້ືພາຍໃນ
ທອງຖ່ິນຈີນສູງເຖິງ 90% ແລະ ມີຄວາມຄຸນເຄີຍກັບສາດສະໝຸນ
ໄພຈີນບູຮານເປັນຢາງດີ.
      ນັບແຕຮາເກນດາຊ(Haagen-Dazs) ເຂ້ົາມາໃນຕະຫຼາດ
ຈີນໃນປີ 1996, ໄດຍຶດໝ້ັນ “ຄຸນຄາແຫງການຫຼອມລວມ” ມາ
ໂດຍຕະຫຼອດ, ເຊິ່ງໄດ້ຫຼອມລວມຍີ່ຫໍ້ຂອງຕົນເຂົ້າກັບວັດທະ
ນະທໍາທອງຖ່ິນຂອງຈີນຢ່າງບ່ໍຢຸດຢ້ັງ. ໃນປີ 1998 ຮາເກນດາຊ
ໄດສາງກະແລມເຂ້ົາໜົມໄຫວດວງເດືອນທ່ີມີເອກະລັກສະເພາະ
ຂອງຈີນ, ເຊ່ິງໄດທັບມາງແນວຄິດກຽວກັບເຂ້ົາໜົມໄຫວດວງ
ເດືອນແບບເດີມຂອງຈີນ; ຫັຼງຈາກນ້ັນກໍໄດເປີດຕົວກະແລມຈຸມ
ຈີນ, ໄດຮັບຄວາມນິຍົມຊົມຊອບຢາງສູງຈາກຜູບໍລິໂພກຈີນ. ປີ
ນ້ີເປັນປີຄົບຮອບ 100 ປີທ່ີວັດທະນະທໍາໄພນົກກະຈອກຈີນເຂ້ົາສູ
ເອີຣົບ ແລະ ອາເມລິກາ, ຮາເກນດາຊໄດເປີດຕົວກອງຂອງຂວັນ
ກະແລມ “ເຮັງໆລວຍໆ”, ບ່ໍພຽງແຕມີຮູບໄພນົກກະຈອກ, ແຕຍັງ
ມີແມວນໍາໂຊກ, ປາໄນຄຳ(koi fish)ແລະອ່ືນໆທ່ີເປັນສັນຍາລັກ

ແຫງໂຊກລາບໃນວັດທະນະທໍາຈີນ, ສ່ິງເຫ່ົຼານ້ີໄດ້ສາງສໍາພັນລະ
ຫວາງຢ່ີຫ້ໍຕາງປະເທດ ແລະ ຜູບໍລິໂພກຄົນຈີນ.
         ກຸມບໍລິສັດວົກສະວາເກ້ັນ(Volkswagen Group) ທ່ີສາງ
ຕ້ັງໃນປີ 1938, ບ່ໍພຽງແຕເປັນໜ່ຶງໃນບໍລິສັດຂາມຊາດທ່ີມີກໍາ
ລັງແຮງທີ່ສຸດໃນອຸດສາຫະກໍາລົດຍົນຂອງໂລກ, ແຕຍັງເປັນ
ໜ່ຶງໃນຄູຮວມມືສາກົນຮຸນທໍາອິດທ່ີປະສົບຜົນສໍາເລັດທ່ີສຸດດານ
ອຸດສາຫະກໍາລົດຍົນຂອງຈີນ. ເພື່ອໃຫເຂົ້າກັບຕະຫຼາດລົດຍົນ
ພະລັງງານໃໝຂອງຈີນໄດໄວຂຶ້ນ, ກຸມບໍລິສັດວົກສະວາເກັ້ນ
ໄດເລ່ັງລົງທຶນດານການຫັນເປັນພະລັງງານໄຟຟາໃນຈີນ, ໃນ
ປ ີ2021, ກຸມບລໍສິັດວກົສະວາເກັນ້ໄດເປດີຕວົລດົພະລັງງານ
ໃໝຈໍານວນ 10 ລຸ້ນ, ໃນນ້ັນ 7 ລຸ້ນເປັນພະລັງງານໄຟຟາລວນ. 
ລົດພະລັງງານໄຟຟາລວນຕະກູນ ID. ໃນເຄືອບໍລິສັດດ່ັງກາວ
ໄດຊວຍກະຕຸນຍອດຂາຍລົດພະລັງງານໃໝຂອງວົກສະວາ
ເກັ້ນ(ຈີນ) ໄດຫຼາຍກວາ 119.000 ຄັນ. ໃນເວລາດຽວກັນ, 
ວົກສະວາເກັ້ນໄດຮວມກັບຫຼາຍບໍລິສັດສາງຕັ້ງບໍລິສັດແຄມ
ສນີເທັກ(Camsnetec), ເພື່ອສາງສະຖານີໃຫບໍລິການສາກ
ແບັດເຕີລີ້ແບບຄົບວົງຈອນທີ່ເນັ້ນປະສົບການຂອງຜູຊົມໃຊ,
ຄອບຄຸມຫຼາຍຕົວເມືອງໃນທົ່ວປະເທດຈີນ, ສະຖານີຈະຢູຫາງ
ຈາກຜູຊົມໃຊບໍ່ເກີນ 5 ກິໂລແມັດ, ຊວຍໃຫຜູຊົມໃຊບອກລາ
“ຄວາມກັງວົນເລ່ືອງສາກແບັດເຕີລ້ີ”. ທານ ມູເລ(Dr. Thomas 

Manfred Müller), ຮອງປະທານບໍລິຫານດານການຄົ້ນຄວ້າ
ພັດທະນາ ແລະ ປະຕິບັດງານຂອງກຸມບໍລິສັດວົກສະວາເກັ້ນ 
(ຈີນ) ກາວວາ: “ການຄ້ົນຄວ້າພັດທະນາ ແລະ ນະວັດຕະກໍາ
ຂອງພວກເຮົາບ່ໍພຽງແຕມີຮາກຖານມາຈາກຈີນ, ຂະນະດຽວ
ກັນກໍຕອງຮັບໃຊຈີນ ແລະ ທ່ົວໂລກ.”

ຝັງຮາກໃນຈີນ, ຫຼອມລວມຢາງເລິກເຊ່ິງ

扎根中国，深度融合

ອານເພ່ີມຕ່ືມ
阅读多一点

ຮູບ ① ຮານຂາຍແອບໂປ້(Apple Store) ທ່ີໄທກູລີ(Taikoo Li) ທ່ີນະຄອນ
ເສີງຕູ່(Chengdu City) 

图① 成都远洋太古里的苹果专卖店 CFP 图

ຮູບ ② ສຳນັກງານໃຫຍຂອງກຸມບໍລິສັດຢູນິລີເວີ(Unilever)

图② 联合利华公司荷兰总部 CFP 图

ຮູບ ③ ຮ້ານຮາເກນດາຊ(Haagen-Dazs) ທ່ີນະຄອນຊູໂຈ່ວ(Suzhou City) 

图③ 苏州市哈根达斯门店 CFP 图
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“日月安属？列星安陈？”2000 多年前，中国古代

诗人屈原写下长诗《天问》，探问“天”的奥秘 ：是谁创

造了宇宙？白天黑夜为什么交替变化？日月如何安放，

星辰又怎么排列？在中国，古人一直对太空充满了渴望，

许多古籍与文物都记录着他们的梦想与现实。2000 多年

后，“天问一号”登陆火星、中国空间站“天宫”建造全

面展开、“嫦娥五号”带回月球土壤样本……如今，古人

探问太空的问题，我们正在一一回答。

        “ພະອາທິດ, ພະຈັນ ຢູໃສ? ດວງດາວທັງຫຼາຍຢູຫົນ

ໃດ ?”  2000 ກວາປີກອນ ມີນັກກະວີຊາວຈີນບູຮານ ໄດຂຽນບົດ

ກະວີຍາວຍຸກກອນທີ່ເອີ້ນວາ ທຽນເວີ້ນ(Tianwen, ຄວາມ

ໝາຍວ່າຖາມເລ່ືອງຟ້າ), ເພ່ືອຄ້ົນຫາຄວາມລຶກລັບຂອງ “ຟາ”: 

ແມນໃຜເປັນຜູສາງຈັກກະວານ? ກາງເວັນ ແລະ ກາງຄືນ

ເປັນຫຍັງຈ່ິງມີການປຽນແປງສະຫັຼບກັນໄປມາ? ດວງອາທິດ
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ແລະ ດວງຈັນຈັດວາງໄວແນວໃດ ແລະ ດວງດາວທັງຫຼາຍ

ເດຈັດວາງໄວແນວໃດ ? ຢູປະເທດຈີນ, ຄົນບູຮານຍັງຄົງມີ

ຄວາມມຸງຫວັງຕ່ໍກັບອາວະກາດດ່ັງກາວ ໜັງສືບູຮານ ແລະ 

ບູຮານວັດຖທາງວັດທະນະທໍາກໍໄດບັນທຶກຄວາມໄຝຝັນ ແລະ 

ຄວາມເປັນຈິງຂອງພວກເຂົາເຈ້ົາ.

        2000 ກວາປີຕ່ໍຈາກນ້ັນ,  ຍານສໍາຫຼວດດາວອັງຄານ 

“ທຽນເວ້ີນ(Tianwen-1)” ກໍໄດລົງຈອດເທິງດາວອັງຄານ, ສະ

ຖານີອາວະກາດທ່ຽນກົງ(Tiangong) ຂອງຈີນກໍໄດຮັບການ

ກ່ໍສາງຢາງເຕັມຮູບແບບ, ຍານສໍາຫຼວດດວງຈັນ “ຊາງເອີ-5

(Chang’e-5)” ໄດນໍາເອົາຕົວຢາງດິນຂອງດວງຈັນຄືນມາສູ

ໜາໂລກ...ປັດຈຸບັນ, ບັນຫາທີ່ຄົນບູຮານໄດສອບຖາມກຽວ

ກັບອາວະກາດນັ້ນ ພວກເຮົາກໍາລັງໃຫຄໍາຕອບໄປເທ່ືອລະອັນ

ຢາງລະອຽດໄປພອມກັນ.

CFP 图
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①

        ຮ້ອຍພັັນປີກອນ, ເມ່ືອຄົນບູຮານເບ່ິງດວງດາວຢູກາງ
ເວຫາ, ສີຟາທ່ີລຶກລັບນ້ັນໄດກະຕຸນຄວາມຢາກຮູຢາກເຫັນຂອງ
ເຂົາເຈົ້າກຽວກັບອາວະກາດ, ເຊິ່ງເລີ່ມຈາກ “ນາງ ຊາງ
ເອີ(Chang'e) ບິນໄປສູດວງຈັນ” ຈົນມາຮອດ “ທ້າວ ຄວາຟູ
(Kuafu)ໄລ່ຫາດວງຕາເວັນ”, ຕໍານານທີ່ເຕັມໄປດວຍສົມມຸດ
ຕິຖານອັນເປັນຈຸດປະກາຍຄວາມປາດຖະໜາທີ່ຈະຕອງສໍາ
ຫຼວດ; ຢູຄໍາຖາມທີ່ຕັ້ງຂຶ້ນມາວາ: “ຟາສູງເທົ່າໃດ?”, “ໃຜຮູ
ຂໍ້ມູນຂອງມັນແດ?” ພວກເຂົາເຈົ້າພະຍາຍາມຄົ້ນຫາຄວາມ
ລຶກລັບຂອງ “ທອງຟາ” ຢາງບ່ໍຢຸດຢ້ັງ.
        ເບ່ິງດວງດາວ, ຄົນບູຮານແມນມີຄວາມຊໍານານຫຼາຍ.
ໃນ ສະ ໄໝ ບູ ຮານ, ຄົນ ຈີນ ສະ ໄໝ ບູ ຮານ ໄດ ແບງ ທອງ ຟາ ທ່ີ ເຕັມ
 ໄປ ດວຍດວງ ດາວ ເປັນ ກຸມ ພອມທັງຕ້ັງຊ່ືແຕລະກຸມ. ແຜນໂຫ
ລາສາດຕຸນຫວງ(Dunhuang Star) ທີ່ຖືກຄົ້ນພົບໃນຖໍ້າຄໍາພີ
ຕຸນຫວງ ກໍໄດ້ບັນທຶກລາດຊະວົງຖັງ( The  Tang Dynasty, ຄສ 
618 ຫາ 907) ໃນເວລາ 1300 ກວາປີກອນ, ນັກດາລາສາດ
ຈີນໄດວາດແຜນທ່ີທອງຟາຕອນເໜືອຢາງຖືກຕອງ, ທ່ີປະກອບ
ດວຍດາວປະຈຳ 1339 ດວງ ແລະ ກຸມດາວ 257  ກຸມ ເຊ່ິງ
ໄດຮັບການຍອມຮັບວາເປັນ “ແຜນທີ່ທີ່ເກົ່າແກທີ່ສຸດໃນບັນ
ດາແຜນທ່ີດາວທ່ີສືບທອດມາຂອງແຕອະລິຍະທໍາບູຮານທັງໝົດ”.
        ການຊົມດາວ ຍັງຖືກຄົນບູຮານນໍາໃຊເຂ້ົາໃນການທໍາ
ການຜະລິດ ແລະ ການດໍາລົງຊີວິດ. ໃນໄລຍະນ້ັນຜູຄົນນໍາໃຊ
ດາວເໜືອທັງ 7 ດວງ ແລະ ດາວອ່ືນໆເຂ້ົາໃນການຈໍາແນກ
ທິດທາງ ແລະ ຮູຈັກການປຽນແປງລະດູການ. ນອກຈາກດາວ
ເໜືອແລວ, ຢູໃນຈີນບູຮານ ລູກເຮືອດໍາເນີນການເດີນທະເລໄດ
ສັງເກດເຫັນວາ “ດາວທິດທາງ(Azimuth star)” ທີ່ສໍາຄັນບາງ
ດວງຢູໃນຕໍາແໜງທີ່ຄົງທີ່. ວິທີການແບບນີ້ເອີ້ນວາ: “ໂຫລາ
ສາດທ່ີຂາມມະຫາສະໝຸດ”; ກະດານໂຫລາສາດທ່ີນຳໃຊ້ເຂ້ົາໃນ

ການບັນທຶກຄວາມສູງຂອງດາວເໜືອລະດັບໜານໍ້າທະເລ ກໍ
ກາຍເປັນເຄື່ອງມືວັດແທກທີ່ຂາດບໍ່ໄດສໍາລັບການເດີນເຮືອ
ອີກດວຍ... ການປະດິດເຄ່ືອງມືເຫ່ົຼານ້ີ ໄດ້ສະໜອງ “ການນໍາ
ທາງດາລາສາດ” ໃຫແກການເດີນເຮືອຂອງຄົນບູຮານ.
        ບ່ໍພຽງແຕເທ່ົານ້ັນ ຄົນບູຮານທ່ີຊາບຊ້ຶງຍັງນໍາເອົາຈິນ
ຕະນາການດານອາວະກາດມາຕົບແຕງເຂົ້າກັບການດໍາລົງ
ຊີວິດປະຈໍາວັນອີກດວຍ. ໃນຍຸກສະໄໝບູຮານຂອງຈີນ, ເພດານ
ພາຍໃນຂອງອາຄານທີ່ສໍາຄັນ ປົກກະຕິແລວມີການຕົບແຕງ
ເປັນຮູບກົງທະນູທ່ີສວດຂ້ຶນຢູເຄ່ິງກາງ, ການຕົບແຕງແບບນ້ີເອ້ີນ
ວາ “ເຈົາຈິງ”(Caisson Ceiling); ປັດຈຸບັນ “ທຽ່ນກົງເຈົາຈິງ” 
ຂອງສະໄໝລາດຊະວົງໝິງ( The Ming Dynasty, ຄສ 1368 ຫາ 
1644) ທີ່ເກັບໄວຢູ່ຫໍວາງສະແດງສະຖາປັດຕະຍະກຳບູຮານ
ປັກກິ່ງ. ມັນບັນທຶກຈິນຕະນາການຂອງຄົນບູຮານກຽວກັບພະ
ລາຊະວັງສະຫວັນ. ເງີຍໜາຂຶ້ນເບິ່ງໄປສາມາດເຫັນກຸມເທບ
ພະເຈ້ົາໄດ.
        ແກນຂອງການສໍາຫຼວດທ່ີຫວານໂດຍຄົນບູຮານ, ພາຍ
ໃຕການສະໜັບສະໜູນຂອງເທັກໂນໂລຊີອາວະກາດໃນປັດຈຸ
ບັນ ເຮັດໃຫຄວາມໄຝຝັນຄອຍໆກາວໄປສູຄວາມເປັນຈິງເທ່ືອ
ລະກາວ: ສະຖານີອາວະກາດ “ທ່ຽນກົງ”(Tiangong)ໄດກໍ່
ສາງ “ເຮືອນອາວະກາດ” ຂອງຈີນ; ລະບົບນໍາທາງດາວທຽມ
“ເປີຍໂຕວ(Beidou)” ການຖາມເລື່ອງຟາກວມເອົາທຸກດານ
ຂອງການຜະລິດສັງຄົມ ແລະ ຊີວິດປະຈໍາວັນ. ການຖາມເລ່ືອງ
ຟ້າຂອງຄົນບູຮານ ມັນເຕັມໄປດວຍການຖອດຖອນໃຈຕໍ່ກັບ
ຄວາມຮຸງເຮືອງ ແລະ ການເຊ່ືອມຖອຍທາງປະຫວັດສາດ ແລະ 
ຄວາມຄິດເຫັນຕ່ໍກັບກົດເກນຂອງຈັກກະວານ; ການຖາມເລ່ືອງ
ຟາໃນປັດຈຸບັນ ມັນສະແດງໃຫເຫັນເຖິງຈິດໃຈວິທະຍາສາດ
ຂອງການສຳຫຼວດຈັກກະວານອັນກວາງໃຫຍໄພສານ.

ຖາມເລ່ືອງຟ້າ · ດວງຕາເວັນ, ດວງເດືອນ ແລະ ດວງດາວ

问天   日月星辰

|   占芭阅读9exkrkvjko

30



        ສະຖານີອາວະກາດທ່ຽນກົງ: ຊ່ືສະຖານີອາວະກາດຈີນ

ເອີ້ນວ່າ “ທ່ຽນກົງ”, ມັນເປັນຍານທົດລອງອາວະກາດໄລຍະ

ຍາວທີ່ປະຕິບັດການຢູໃນວົງໂຄຈອນຕໍ່າຂອງໂລກ, ປະກອບ

ດວຍຍານແກນທຽນເຮີ(Tianhe Core Module Station), ຍານ

ທົດລອງເວີ້ນທຽນ(Wentian) ແລະ ຍານທົດລອງເມີ້ງທຽນ
(Mengtian) ທັງໝົດ 3 ຫອງ. ໃນວັນທີ 24 ກໍລະກົດ ຍານທົດ 

ລອງຍານທົດລອງເວ້ີນທຽນຂອງສະຖານີອາວະກາດ ຂອງ ຈີນ

 ໄດ ຂ້ຶນ ສູ ອາວະກາດ ຢາງ ສຳ ເລັດ ຜົນ, ຍານທົດລອງເມ້ີງທຽນ

ກໍຈະໄປຢຽມຢາມອາວະກາດໃນປີນ້ີເຊ່ັນດຽວກັນ, ການ ກ່ໍສາງ

 ສະຖານີ ອາວະກາດ ຂອງ ຈີນ ໄດ້ກາວ ເຂົ້າ ສູ ວົງ ໂຄຈອນ ສຸດ

ທ້າຍແລວ.

        ລະບົບນໍາທາງດາວທຽມເປີຍໂຕວ: ລະບົບນໍາທາງດາວ

ທຽມທ່ົວໂລກທ່ີຈີນພັດທະນາຂ້ຶນເອງ ສາມາດໃຫບໍລິການການ

ລະບຸຕໍາແໜງ, ການນໍາທາງ ແລະ ການຈັບທ່ີຖືກຕອງ ແລະ

ໜາເຊື່ອຖືສໍາລັບຜູໃຊທຸກປະເພດໃນທົ່ວໂລກໃນທຸກສະພາບ

ອາກາດ ແລະ ຕຳຫຼອດ 24 ຊ່ົງໂມງ. ເດືອນກັນຍາ ປີ 2019, 

ລະບົບເປີຍໂຕວໄດໃຫບໍລິການທົ່ວໂລກຢາງເປັນທາງການ. 

ປັດຈຸບັນ, ຜະລິດຕະພັນເປີຍໂຕວຖືກນໍາໃຊຢູ ໃນປະເທດ 

ແລະ ພາກພື້ນທີ່ກວມເອົາເຄິ່ງໜຶ່ງຂອງໂລກ ເພື່ອຮັບໃຊ້ແກ

ການພັດທະນາເສດຖະກິດຂອງທອງຖ່ິນ.

ຮູບ ①  ຮ່ອງຮອຍດາວທ່ີແທນສັງເກດດາວທ່ີນະຄອນເຕີງເຟີງແຂວງ
ເຫີເປີຍ(Dengfeng City, Henan Province)

图① 河南省登封观星台星轨 CFP 图

ຮູບ ②  “ທຽ່ນກົງເຈົາຈິງ” (Tiangong Caisson Ceiling)

图② 天宫藻井 CFP 图
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②

ພວກເຮົາມາຕອບ
我们来答

ລ້ິງເຊ່ືອມຕ່ໍ
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        ຄົນບູຮານມີຄວາມໂລແມນຕິກ ແລະ ກໍເຕັມໄປດວຍພູມ

ປັນຍາໃນການຄົ້ນຫາທີ່ລັບ. ໃນບູຮານຈີນ, ຜູຄົນໄດສາງປະ

ຕິທິນມາດົນນານແລວໂດຍຜ່ານຄົ້ນຫາການເຄື່ອນໄຫວຂອງ

ຟາກຟາ ແລະ ຂຽນຫນັງ ສື  ເພື່ອອະ ທິ ບາຍ ໂຄງ ສາງ ຂອງ

ຟາກຟາ ສະ ຫວັນ  ແລະ  ແຜນ ດິນ ໂລກ ໂດຍ ຜ່ານການສັງ ເກດ

 ເບິ່ງ ທອງ ຟາກັບແຜນ ດິນ . ຄວາມປາຖະຫນາຂອງຄົນບູຮານ

ທ່ີຈະຄ້ົນຫາສະຫວັນ ແລະ ແຜນດິນໂລກ ບ່ໍໄດຢຸດຢ້ັງຕ່ໍບັນດາ

ຄໍາຖາມທີ່ໜາສົງໄສ, ນອກຈາກຈິນຕະນາການແລວ ພວກ

ເຂົາເຈ້ົາຍັງສໍາຫຼວດພາກການປະຕິບັດອີກດວຍ.

        ໃນຍຸກບູຮານ, ອາລິຍະທໍາທາງການກະສິກຳແມນກຽວ①

ການຄ້ົນຫາປິດສະໜາແຫງຟາ ກັບ ດິນ

探索   上下求索
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ຂອງຢາງໃກຊິດກັບການສັງເກດທາງດາລາສາດ. ໃນນັ້ນ, 

24 ເງື່ອນໄຂຂອງແສງຕາເວັນແມນລະບົບຄວາມຮູເວລາ 

ແລະ ການປະຕິບັດຂອງມັນສາງຂ້ຶນໂດຍຊາວຈີນບູຮານໂດຍ

ການສັງເກດເບິ່ງການເຄື່ອນໄຫວປະຈໍາປີຂອງດວງອາທິດ, 

ມັນສະທອນເຖິງຄວາມສໍາພັນລະຫວາງການໄຫຼວຽນຂອງເວ

ລາ ກັບ ສະພາບອາກາດ ແລະ ການປຽນແປງຂອງຜະລິດຕະ

ພັນຕາມລະດູການ ຖືວາເປັນພື້ນຖານສໍາຄັນໃນການຊີ້ແນະ

ທໍາການຜະລິດທາງກະສິກຳມາໂດຍຕະຫຼອດ.

        ເມ່ືອເບ່ິງຈາກຄົນບູຮານແລວ ເໜືອນກັບວາດາວດວງ

ຢູກາງເວຫາກັບພື້ນດິນທີ່ຕົນເອງຢືນຢູນັ້ນມັນບໍ່ໄດມີຂໍ້ສັບສົນ

ແຕຢາງໃດ, ພວກເຂົາເຈົ້າຍັງໄດນໍາໃຊຈິດໃຈການສໍາຫຼວດ

ອາວະກາດເຂົ້າໃນຫຼາຍຂົງເຂດຢາງກວາງຂວາງ ເຊັ່ນ: ວິ

ວັດທະນາການຂອງແຜນທີ່. ຄົນບູຮານຮຽກແຜນທີ່ວາ “ຢູ

ທູ(Yutu)” , ໃນຍຸກບູຮານທ່ີບ່ໍມີຍົນ, ບ່ໍມີຂ້ໍມູນຮັບຮູທາງໄກ ແລະ

ບໍ່ມີດາວທຽມທີ່ຄົນສາງຂຶ້ນ, ວິທີການສາງແຜນທີ່ຂອງການ

ກໍານົດວາດແຜນທີ່ແມນງາຍດາຍ.  ມີບາງຄົນນໍາໃຊ “ວິທີ

ການວາດຈາກແມນໍ້າ ແລະ ພູຜາ”, ນັ້ນກໍແມນວຽກງານ

ພາກສະໜາມ ແລະ ການລົງສໍາຫຼວດຕົວຈິງ, ວາງຂໍ້ມູນພູມ

ສາດທ່ີໄດ້ເຫັນໃນແຜນທ່ີ.

       ບາງຄົນແມນສຸມໃສຕໍາແຫນງຂອງຜູຂຽນ, ຖືເອົາ

ທາງນໍ້າ ແລະ ທາງບົກ ເປັນພື້ນຖານໃນການວາດແຜນທີ່. 

ແຜນ ທີ່ ທີ່ ສົມບູນ ຂອງ ຄອງນໍ້າ ປັກ ກິ່ງ-ຫາງ ໂຈ ວ ໃນ ສະ ໄໝ ລາ

ຊະວົງ ຊິງ  ແມນ ພາຍຫຼັງ ຜູ ຂຽນ ຂຶ້ນ ເຮືອ ແລວ, ລາວ ໄດ ດຶງ

 ເອົາ ພູ ຜາ,  ແມ ນ້ຳ ແລະ  ຕົວ ເມືອງ ຄອຍໆວາດອອກມາເທື່ອ

 ລະ ກາວ. ນອກນ້ັນ, ຍັງນໍາໃຊອີກວິທີໜ່ຶງ, ເຊ່ິງຢູໃນຫົວຫນວຍ

ຂອງຕາຂາຍສີ່ຫລຽມສະໝໍ່າສະເໝີທີ່ເອກະພາບ, ຂະຫຍາຍ

ຂໍ້ມູນພູມສາດທີ່ວັດແທກໂດຍອັດຕາສວນຄົງທີ່, ໃນການສໍາ

ຫຼວດຢາງຕ່ໍເນ່ືອງ, ລະບົບສັນຍາລັກແຜນທ່ີໄດຖືກສາງຂ້ຶນ.

       ປັດຈຸບັນນີ້, ການສອບຖາມຄວາມລຶກລັບຂອງ “ຟາ 

ແລະ ດິນ” ຄອຍໆປຽນເປັນວິຊາສະເພາະຫຼາຍຂ້ຶນກວາເກ່ົາ:

ຜານ ດາວ ທຽມ ສະ ພາບ ອາ ກາດ ຊດ “ເຝິງຢູນ(Fengyun)” , 

ພວກ ເຮົາ ສາ ມາດ ເຫັນ ແຜນ ດິນ ໂລກ ທີ່ ມີ ການ ປຽນ ແປງ ໄດ 

ຈາກ ໄລ ຍະ ໄກ; ໂດຍ ຜານ “ທ່ຽນຕ້ິທູ”(Tianditu, ແຜນທ່ີທອງ

ຟາ ກັບ ພື້ນດິນເວທີ ບໍລິການ ສາທາລະນະ ຂໍ້ ມູນ ຂາວສານ ພູມ

 ສາດ ແຫງຊາດ ຈີນພວກເຮົາສາມາດເຂົ້າ ໃຈ ໂລກ ຢາງ ຈະ 

ແຈງ ...ການສອບຖາມຈະບ່ໍຢຸດ, ການຂຸດຄ້ົນກໍຈະສືບຕ່ໍ.

        ດາວທຽມອຸຕຸນິຍົມຊຸດ “ເຝິງຢຸນ(Fengyun)”: ຊດລະບົບ
ດາວທຽມອຸຕຸນິຍົມທ່ີສົມບູນແບບເອກະລາດຂອງປະເທດຈີນ, ມັນ
ຖືກນໍາໃຊຢາງກວາງຂວາງໃນຫຼາຍຂົງເຂດທ່ີສໍາຄັນເຊ່ັນ: ການ
ພະຍາກອນອາກາດ, ການຕິດຕາມໄພພິບັດ, ການຄ້ົນຄວາວິທະ
ຍາສາດ ແລະອ່ືນໆ. ມາຮອດເດືອນມິຖນາ ປີ 2022 ຈີນ ໄດ ສຳ
 ເລັດການສ່ົງ ດາວ ທຽມ ອຸ ຕຸ ນິຍົມ  “ເຝິງຢຸນ” ທັງໝົດ 19 ດວງ 
ເຊ່ິງເປັນ 4 ແບບ 2 ລຸນ. ໃນນ້ັນ 7 ໜວຍໄດໂຄຈອນຢູວົງໂຄ
ຈອນແລວ ກໍາລັງສືບຕ່ໍສະໜອງຜະລິດຕະພັນ ແລະ ການບໍລິການ
ດານຂ້ໍມູນໃຫແກ 123 ປະເທດ ແລະ ພາກພ້ືນໃນທ່ົວໂລກ.
        “ທ່ຽນຕ້ິທູ” (Tianditu,ແຜນທ່ີທອງຟາກັບພ້ືນດິນ): ເປັນ
ເວັບໄຊບໍລິການຂໍ້ມູນຂາວສານພູມສາດສັງລວມ ທີ່ກໍ່ສາງ
ໂດຍກົມສຳຫຼວດ, ການສ້າງແຜນທ່ີ ແລະ ຂ້ໍມູນພູມສາດແຫງ
ຊາດຈີນ, ເຊິ່ງມີບົດບາດສຳຄັນໃນດ້ານການສົ່ງເສີມການ
ແບງປັນ ແລະ ການນໍາໃຊຂອງຊັບພະຍາກອນຂ້ໍມູນຂາວສານ
ພູມສາດຢ່າງມີປະສິດທິພາບສູງ, ດ້ານການຍົກລູງຄວາມສາ
ມາດ ແລະ ລະດັບຂອງການບໍລິການສາທາລະນະໃນການສໍາ
ຫຼວດ, ການສາງແຜນທ່ີ ແລະ ຂ້ໍມູນພູມສາດ, ດ້ານການປັບປຸງ
ຮູບແບບການບໍລິການຂອງຜົນໄດຮັບໃນການສໍາຫຼວດ, ການ
ສາງແຜນທ່ີ ແລະ ຂ້ໍມູນພູມສາດ.

ຮູບ ①  ຄົນບູຮານນຳໃຊ້ດາວທິດທາງເດີນທະເລ

图① 古人用方位星航海 CFP 图

ຮູບ ② “ຢູທູ”(Yutu, ຄົນບູຮານຈີນຮຽກແຜນທີ່ວາ “ຢູທູ”) ຂອງແຂວງຝູ
ຈຽນ(Fujian Province)
图② 福建舆图 新华社 图
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“ຄວາມຝັນໃນອາວະກາດ” ຂອງຄົນບູຮານມັກຈະປາ
ກົດຢູໃນແນວຄວາມຄິດກຽວກັບສິລະປະສາດຂອງພວກເຂົາ. 
ພາບວິຈິດຕະກໍາທີ່ວາດຢູກໍາແພງຂອງຖໍ້າໂມກາວ(Mogao 

Grottoes) ໃນນະຄອນຕຸນຫວງ(Dunhuang City) ແຂວງການຊ
(Gansu Province) ປະເທດຈີນນ້ັນກໍປະກົດໃຫເຫັນ “ການເດີນອາ
ກາດ” ຢູຫຼາຍສາກ, ເຊ່ິງບາງ ຄົນຕົກ ລົງຈາກທອງຟາ, ບາງ
ຄົນກະໂດດ ຂ້ຶນໄປຫາ ທອງຟາ; ບາງຄົນກໍຮອງເພງ, ບາງຄົນ
ຫຼິ້ນດົນຕີ ແລະ ຂັບຟອນ... ການປະດິດສາງທາງສິລະປະທີ່ມີ
ເອກະລັກດ່ັງກ່າວ,  ລ້ວນແຕ່ໄດ້ພັນລະນາເຖິງຄວາມຝັນ “ການ
ເດີນອາກາດ” ຂອງຄົນໃນເວລານ້ັນອີກດວຍ.
        ໃນໜັງສືບູຮານຈີນ ຄໍາພີສານໄຮ (The Classics of  Mo-

untains and Seas) ໄດເວ້ົາເຖິງອານາຈັກຊີກົງ(Qigong) ຂອງ
ຊົນເຜ່ົາລຶກລັບເຜ່ົາໜ່ຶງ: ພວກເຂົາມີຕາ 3 ດວງ, ມີແຂນດຽວ, 
ແຕກໍສະຫຼາດທີ່ສຸດ, ມີຄວາມສາມາດໃນການສາງລົດບິນໄດ
ແລະ ຂີ່ລົມໄປໄກໄດ. ໃນໄລຍະຊຸນຊິວຈ້ານໂກ(During  the 

Spring and Autumn  Period and Warring  States  Period, 
ປີ 770 ກອນ ຄສ-ປີ 221 ກອນ ຄສ), ທານ ໂມຈ້ື(Mozi) ນັກ
ຄິດບູຮານຈີນໄດໃຊເວລາຢູພູລູສານ(Lushan Mountain, ໃນ

ຂົງເຂດນະຄອນເວ້ີຍຝາງແຂວງຊານຕົງ(Weifang  City Shan-

dong Province) ໃນປັດຈຸບັນ)ເປັນເວລາ 3 ປີ, ໄດ້ຄົ້ນຄວ້າ
ພັດທະນານົກທ່ີເຮັດດວຍກະດານໄມ ແລະ ບິນໄດ້ໂຕໜ່ຶງ. ນົກ
ນີ້ເອີ້ນວາ “ມູເຢົ້າ”(Muyao) ຫຼື “ມູຢວນ”(Muyuan) ມັນ
ເປັນວາວທໍາອິດໃນໂລກຄວາມໄຝຝັນຂອງຄົນບູຮານ “ການ
ເດີນອາກາດ”  ກໍໄດກາວໜາໄປອີກກາວໜ່ຶງ.
       ສຳລັບ ທານ ເທ່ົາເຊີງເຕົາ(Tao Chengdao)ໃນຊວງ
ເວລາທາຍລາດຊະວົງຢວນ(The Yuan Dynasty ຄສ 1271-1368) 

ຫາຕ້ົນລາດຊະວົງໝິງ(The Ming Dynasty ຄສ 1368-1644) ກໍ
ເສຍສະຫຼະຊີວິດເພ່ືອອຸທິດແກ “ການເດີນອາກາດ”.  ລາວ ໄດ ຕິດ
ລູກ ສອນ ໄຟ ທ່ີ ເຮັດ ເອງ 47 ລູກ ໃສ ຕ່ັງ ນ່ັງ ຈາກນ້ັນຕົນເອງກໍຂ້ຶນ
ນ່ັງຢູເທິງ ມືທັງສອງເບ້ືອງຖືວາວໃຫຍສອງອັນ, ສ່ັງໃຫຄົນຕິດ
ໄຟເພື່ອຈູດສົ່ງຂຶ້ນໄປ. ແຕເລື່ອງທີ່ບໍ່ຄາດຄິດກໍເກີດຂຶ້ນເນື່ອງ
ຈາກລູກສອນໄຟລະເບີດຂຶ້ນ ແລ້ວລາວໄດເສຍສະຫຼະຊີວິດ.
ອັນນີ້ກໍແມນການບັນທຶກກຽວກັບ “ເລື່ອງລາວຍານອາວະ
ກາດ” ເລ່ືອງທໍາອິດ.

ເຖິງແມ່ນວ່າຄົນບູຮານຈະຂາດຄວາມຄຸ້ນເຄີຍທາງດ້ານ
ເຕັກນິກ “ການເດີນອາກາດ”   ກໍຕາມ. ແຕ່ວ່າຄວາມໄຝ່ຝັນນ້ັນ

①

ການເດີນອາກາດ · ຕາມຫາຄວາມຝັນຢູເທິງທອງຟາ

飞天   逐梦天空
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        ຍານອາວະການ “ເຊີນໂຈວ(Shenzhou)” ແມນຍານ

ອາວະກາດທ່ີບັນທຸກຄົນທ່ີຄ້ົນຄວ້າພັດທະນາໂດຍຈີນ ແລະ ໃຊ

ເພ່ືອຂົນສ່ົງຄົນ ແລະ ວັດສະດຸລະຫວ່າງທອງຟາ ແລະ ພ້ືນດິນ. 

ສາມາດບັນລຸຫຼືລໍ້າໜາກວາເຕັກໂນໂລຊີຍານອາວະກາດສາ

ກົນລຸນທີ 3, ມີລິຂະສິດທາງປັນຍາຂອງຕົນເອງ ແລະ ມີລັກສະ

ນະສີສັນພິເສດຂອງຈີນທີ່ໂດດເດັ່ນເຊິ່ງພັດທະນາໂດຍສະຖາ

ບັນເຕັກໂນໂລຊີອາວະກາດຈີນ. ຍານອາວະກາດລໍາດຽວສາ

ມາດໃຊງານໄດຫຼາຍຢາງ, ມັນບໍ່ພຽງແຕສາມາດໂຄຈອນ

ເພື່ອສັງເກດການເທົ່ານັ້ນ ແຕຍັງສາມາດເຮັດໜາທີ່ເປັນຈຸດ

ພົບກັນ ແລະ ເຊ່ືອມຕ່ໍກັນອີກດວຍ ສາມາດຕອບສະໜອງຄວາມ

ຕອງການໃນການໄປມາຫາສູກັນລະຫວາງຟາ ແລະ ແຜນດິນ

ໂລກ. ເວລາ 10 ໂມງ 44 ນາທີຂອງວັນທີ 5 ມິຖນາ 2022  ຢູສູນ

ປອຍດາວທຽມຈ້ິວສວນໄດສ່ົງລູກສອນໄຟສາງເຈ່ິງ(Long   Mar-

ch-2F Y14) ທີ່ບັນຈຸຍານອາວະກາດບັນທຸກຄົນ “ເຊີນໂຈວ-14

(Shenzhou-14)” ໄດສ່ົງຂ້ຶນຢາງສໍາເລັດຜົນ.

ພວກເຮົາມາຕອບ
我们来答

ລ້ິງເຊ່ືອມຕ່ໍ
链接

ກໍຕອງມີຢູ ເນ່ືອງຈາກວາໄດຕາມຮອຍຂອງຄົນລຸນກອນ, ຄົນລຸນ
ຫຼັງຈິ່ງກາວໄປສູເສັ້ນທາງສຳຫຼວດທອງຟາໄດ: ຍານອາວະ
ກາດຊດ “ເຊີນໂຈວ(Shenzhou)” ຂອງຈີນໄດປະຮອງຮອຍ

ໄວຢູໃນອາວະກາດ, ເຮັດໃຫ້ຄວາມປາຖະໜາອັນຍາວນານ
ໃນການເບິ່ງໂລກຈາກທອງຟາໄດປະກົດຜົນເປັນຈິງ.  ການ
ເດີນອາກາດຂອງຄົນບູຮານ,  ມີຈິນຕະນາການຂ່ີລົມກັບບານ, 
ຢູຟາກຟາຄວນຈະມີເຮືອນຢົກມໍລະກົດຢູທອງຟາ; ສຳລັບການ
ເດີນອາກາດໃນປັດຈຸບັນ,  ການດໍາເນີນຍັງຄົງບ່ໍຢຸດຢ້ັງ, ຫັຼງ
ຈາກຄວາມຝັນກາຍເປັນຈິງ, ຍັງຈະສືບຕໍ່ຄົ້ນຫາເຮືອນຂອງ
ມະນຸດໃນອາວະກາດນອກໂລກຕ່ືມອີກ.

ຮູບ ① ພາບວິຈິດຕະກໍາທ່ີວາດຢູກໍາແພງຂອງຖ້ໍາໂມກາວ(Mogao Gro-

ttoes) ໃນນະຄອນຕຸນຫວງ(Dunhuang City)ແຂວງການຊ(Gansu Pro-
vince)

图① 甘肃省敦煌市莫高窟飞天壁画 CFP 图

ຮູບ ②  ພາບຍານອາວະກາດບັນທຸກຄົນ “ເຊີນໂຈວ-14(Shenzhou-14)” 
图② 神舟十四号载人飞船插图 人民视觉 图

vtmy[kpI6[rk[
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在云南
共探旅游
新未来

        ໃນວັນທີ 24 ກໍລະກົດ 2022, ງານຕະຫຼາດນັດການທອງ

ທຽວສາກົນຈີນ(China International Travel Mart, ເອ້ີນຫຍໍ້

ວາ “ງານຕະຫຼາດນັດການທອງທຽວ”) ໄດສໍາເລັດລົງຢາງ

ຈົບງາມ. ງານຕະຫຼາດນັດການທອງທຽວຄັ້ງນີ້ໄດຈັດຂຶ້ນທີ່

ແຂວງຢຸນນານ, ເຊ່ິງໄດດຶງດູດບໍລິສັດ ແລະ ຜູເຂ້ົາຮວມຈາກ

①

7 月 24 日，2022 中国国际旅游交易会圆满闭幕。

此次旅交会在云南省举办，吸引来自全球各地参展商、洽

谈者，共享合作机遇。旅交会上，各方共话旅游合作，“开

放”“合作”“复苏”成为大家的共识。旅交会前夕，云南

省南亚东南亚区域国际传播中心的三位海外传播官还走进

云南多地，深度体验云南文化旅游，她们感叹：“云南旅游，

好在好闲好美！”

ທ່ົວໂລກ, ມາຮວມກັນຊົມໃຊ້ໂອກາດການຮວມມື.

        ໃນງານຕະຫຼາດນັດການທອງທຽວ, ເຈ້ົາໜາທ່ີ ແລະ 

ຜູຕາງໜາຈາກພາກລັດທີ່ມາຈາກທົ່ວໂລກໄດມາເຕົ້າໂຮມ

ກັນຢູແຂວງຢຸນນານ, ຮວມກັນສົນທະນາກຽວກັບການຮວມມື

ດານການທອງທຽວ, “ເປີດປະຕູສູ່ພາຍນອກ” “ຮວມມື”  ແລະ 

“ຟ້ືນຟູ” ແມນສ່ິງທ່ີທຸກຄົນເຫັນພອມກັນ. ກອນງານຕະຫຼາດນັດ

ການທອງທຽວ, ທູດປະຊາສໍາພັນ(Activist Activity)  ຕ່າງປະ

ເທດ 3 ທານຈາກສູນການສ່ືສານສາກົນພາກພ້ືນອາຊີໃຕ-ອາ

ຊີຕາເວັນອອກສຽງໃຕແຂວງຢຸນນານ ໄດເດີນທາງໄປຫຼາຍ

ເຂດໃນແຂວງຢຸນນານ, ເພື່ອສໍາຜັດກັບວັດທະນະທໍາການ

ທອງທຽວຂອງແຂວງຢຸນນານຢາງເລິກເຊ່ິງ, ພວກເຂົາເຈ້ົາ

ຕາງອຸທານເປັນສຽງດຽວກັນວາ: “ການທອງທຽວຢູແຂວງ

ຢຸນນານ, ຢູສະບາຍຜອນຄາຍງົດງາມ!”
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ການສໍາພັດ:

体验 ：

ແຂວງຢຸນນານ, ຢູສະບາຍຜອນຄາຍງົດງາມ

云南，好在好闲好美

        ທານນາງ ຈາລຸວັນ ອຸຸດົມຊັບ ທູດປະຊາສໍາພັນຄົນໄທ:
ໃນເມືອງບູຮານລີ້ຈຽງ(Lijiang), ສູນບັນສາການກວມລວມ
ເປັນທ່ີສະດຸດຕາຄົນ.  ນັກທອງທຽວພຽງແຕດາວໂຫຼດ App 

“ທຽວຢຸນນານ(Go Yunnan)”, ກໍຈະສາມາດຄົ້ນຫາຮານອາ
ຫານ, ບອນພັກລວມເຖິງຫອງນໍ້າສາທາລະນະ ແລະອື່ນໆ, 
ສຸດແສນສະບາຍ, ເມືອງບູຮານທີ່ມີປະຫວັດສາດຍາວນານ 
800 ປີນ້ີ ເມ່ືອບັນຈົບເຂ້ົາກັນກັບເອເລັກໂຕຼນິກສະໄໝໃໝກໍບັງ

ຮູບ ① ທິວທັດຂອງລະບຽງນິເວດໜອງເອີໄຮ(Er'hai  Ecological  Corridor) 
ໃນເຂດປົກຄອງຕົນເອງຊົນເຜ່ົາປາຍຕາຫີຼ(Dali Bai  Autonomous  Prefec-

ture)

图① 云南省大理白族自治州洱海生态廊道景观 CFP 图

ຮູບ ② ສວນອຸທິຍານແຫງຊາດຜູຕະຊ້ົວ(Putacuo National Park) ທ່ີເຂດ
ປົກຄອງຕົນເອງຊົນເຜ່ົາຈາງຕິຊ່ິງ(Diqing Tibetan Autonomous  Prefec-
ture)

图② 云南省迪庆藏族自治州普达措国家森林公园 CFP 图

vtmy[kpI6[rk[

②
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ເກີດເປັນດອກໄຟແຫງປັນຍາ. ໃນເຂດປົກຄອງຕົນເອງຊົນ
ເຜ່ົາຈາງຕິຊ່ິງ(Diqing Tibetan Autonomous Prefecture),
ພາຍຫຼັງຢຽມຊົມສວນອຸທິຍານແຫງຊາດຜູຕະຊົ້ວ(Putacuo

National  Park) ທ່ີຊາງກາລີລາ, ຂາພະເຈົ້າຮູສຶກເລິກໆວາ 
ບອນນີ້ແມນສວນສະຫວັນ, ບໍ່ວາຈະຖາຍຮູບມຸມໃດກໍປານວາ
ຢູໃນຮູບເງົາ. ທ່ີຖືກໃຈຫຼາຍກວານ້ັນແມນ, ສວນອຸທິຍານແຫງ
ຊາດຜູຕະຊ້ົວ ບ່ໍພຽງແຕສາມາດເລືອກຍາງປາ, ນ່ັງເຮືອຊົມວິວ
ທິວທັດ ໜອງນ້ໍາ, ປີນ້ີ, ທາງອຸທິຍານຍັງໄດໂຄສະນາແນວຄິດ
ຮັກສາສິ່ງແວດລອມໂດຍໄດເພີ່ມກິດຈະກໍາຖີບລົດຖີບ, ເຮັດ
ໃຫນັກທອງທຽວສາມາດທຽວຊົມຄວາມງົດງາມຂອງປາ
ແບບຮັກສາສ່ິງແວດລອມ.
        ທານນາງ ວັນນະພອນ ຄຳພິລົມ, ທູດປະຊາສໍາພັນຄົນ
ລາວ: ປີ 2021 ກອນເປີດນໍາໃຊທາງລົດໄຟລາວ-ຈີນ, ຂາພະ
ເຈົ້າເຄີຍໄປຢຽມຢາມຕະຫຼາດກາງຄືນຊິ່ງກວງ(Starlight 

Night Market) ໃນເຂດປົກຄອງຕົນເອງຊົນເຜ່ົາໄທລ້ືສິບສອງ
ພັນນາ(Xishuangbanna Dai Autonomous Prefecture),
ໃນຕອນນັ້ນນັກທອງທຽວບໍ່ຫຼາຍປານໃດ. ປັດຈຸບັນກັບໄປອີກ
ຄັ້ງໜຶ່ງ, ຫາກໃຊຄໍາວາທະເລຄົນມາພັນລະນາກໍຄົງຈະບໍ່ເວີ້
ເກີນໄປ. ຂາພະເຈ້ົາຫວັງວາທາງລົດໄຟລາວ-ຈີນຈະເປີດຖຽວ
ລົດສາກົນໂດຍໄວ, ໝູເພ່ືອນຄົນລາວສາມາດຂີ່ລົດໄຟມາທຽວ
ຫ້ິຼນຢູບອນນ້ີ.
         ທານນາງ ຈູ່ລ້ີຜິງ(Cho Thephy), ທູດປະຊາສໍາພັນ
ຄົນມຽນມາ: ເມື່ອມາຮອດລະບຽງນິເວດໜອງເອີໄຮ(Er'hai 

Ecological Corridor) ໃນເຂດປົກຄອງຕົນເອງຊົນເຜົ່າປາຍ
ຕາຫີຼ(Dali Bai Autonomous Prefecture), ຂາພະເຈ້ົາພົບວາ 
ບອນນ້ີໄດກາຍເປັນສະຖານທີ່ໂດງດັງໃນໂລກອອນລາຍທີ່ຄົນ
ພາກັນມາເຊັກອິນ(Check-in), ຜູຄົນໃຊພາບຖາຍເກັບບັນທຶກ
ນິທານຮັກ, ຈາລຶກຊວງເວລາແຫງຄວາມສຸກຄວາມໂລແມນ

ເມືອງບູຮານລ້ີຈຽງ(Lijiang) ຂອງແຂວງຢຸນນານ
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        ທານ ອໍລະຍຸດ ສິສະໝຸດ(Arthayudh Srisamoot), ເອກ
ອັກຄະລັດຖະທູດໄທ ປະຈໍາ ສປຈີນ: ຫວັງວາໄທ ແລະ ຢຸນ
ນານ ຈະເພ່ີມຖຽວບິນໂດຍກົງລະຫວາງກັນຫຼາຍຂ້ຶນ, ຮວມກັນ
ສາງກິດຈະກໍາການທອງທຽວ, ເຊັ່ນ ການເຊື່ອມຕໍ່ເສັ້ນທາງ
ທອງທຽວລະຫວາງນະຄອນຄຸນໝິງ, ສິບສອງພັນນາຂອງຈີນ, 
ນະຄອນຫຼວງວຽງຈັນ, ຫຼວງພະບາງຂອງລາວ, ຈັງວັດຂອນ
ແກນ, ຈັງວັດໜອງຄາຍ, ຈັງວັດລາດຊະສີມາຂອງໄທ.
        ທານ ຟາຍຊານ(Faizal Bin Shani), ກົງສຸນໃຫຍແຫງ
ມາເລເຊຍ ປະຈໍາ ນະຄອນຄຸນໝິງ: ຄຽງຄູກັບ “ສັນຍາຄູຮວມ
ເສດຖະກິດຮອບດານໃນພາກພື້ນ”(RCEP ອາເຊັບ)ໄດເລີ່ມມີ
ຜົນບັງຄັບໃຊຢາງ ເປັນທາງການໃນມາເລເຊຍ, ສິນຄາຄຸນ
ນະພາບດີລາຄາຖືກຈາກມາເລເຊຍ ແລະ ຈີນຈະເຂົ້າສູຕະ
ຫຼາດຂອງທັງສອງປະເທດຫຼາຍຂ້ຶນ. ນ້ີຈະມີຜົນປະໂຫຍດຕ່ໍການ
ສ່ົງເສີມຄວາມ ເຂ້ົາໃຈເຊ່ິງກັນ ແລະ ກັນ ລວມເຖິງການທອງ
ທຽວລະຫວາງສອງປະເທດໂດຍສະເພາະແມນມາເລເຊຍ ແລະ
ແຂວງຢຸນນານ.
        ທານນາງ ວາຍອ້ີຫິຼນ(WAI  YEE  LIN), ກົງສຸນການຄາຂອງ
ສະຖານກົງສຸນໃຫຍແຫງມຽນມາ ປະຈໍາ ນະຄອນຄຸນໝິງ: ພາຍ
ຫັຼງຈັດຕ້ັງປະຕິບັດ “ສັນຍາຄູຮວມເສດຖະກິດຮອບດານໃນພາກ
ພື້ນ”(RCEP,ອາເຊັບ), ການທອງທຽວໃນພາກພື້ນລະຫວາງ
ປະເທດສະມາຊິກຈະມີການພັດທະນາແບບໃໝ, ມຽນມາຫວັງ
ວ່າຈະຮວມມືກັບປະເທດສະມາຊິກອື່ນໆ, ຊກຍູຂະແໜງການ
ທອງທຽວໃຫຮຸງເຮືອງໄປພອມກັນ. 
        ທານ ປາໂດຄວັນ(Park Do Kwon), ຮອງກົງສຸນໃຫຍ
ຂອງສະຖານກົງສຸນໃຫຍແຫງສ.ເກົາຫີຼ ປະຈໍາ ນະຄອນເຊິງຕູ: 
ຢຸນນານມີຊັບພະຍາກອນດານການທອງທຽວທີ່ມີເອກະລັກພິ
ເສດ, ເຊ່ິງນ້ີແມນມົນສະເໜທ່ີດຶງດູດນັກທອງທຽວຈາກ ສ.ເກົາຫີຼ. 
ຫວັງວາພາຍຫັຼງທ່ີໂຄວິດ-19 ໄດຮັບການຄວບຄຸມຢາງມີປະສິດ
ທິພາບແລວ, ສອງຝາຍຈະຮວມກັນຕ້ັງໜາດໍາເນີນການຮວມມື
ດານການທອງທຽວລຂ້າມຊາດ, ສ່ົງເສີມການຮ່ວມມືດ້ານການ
ທອງທຽວ ສ.ເກົາຫີຼ ແລະ ຢຸນນານໃຫລົງເລິກ ແລະ ໝ້ັນແກນ.
        ທານ ຄົມ ດວງຈັນທາ, ຫົວໜາກົມໂຄສະນາການທອງ
ທຽວ, ກະຊວງຖະແຫຼງຂາວ, ວັດທະນະທໍາ ແລະ ທອງທຽວ: 
ນັບແຕໄດເປີດນໍາໃຊທາງລົດໄຟລາວ-ຈີນ ນັກທອງທຽວນັບ
ມື້ນັບຫຼາຍຂຶ້ນ, ຕອງໄດຮັດແໜນການຮວມມືລະຫວາງລາວ
ແລະ ຈີນໃນລະດັບລັດຖະບານ, ວິສາຫະກິດການທອງທຽວ 
ແລະ ລະດັບອື່ນໆ, ເພີ່ມທະວີການໂຄສະນາດານການທອງ
ທຽວ, ບຳລົງສາງບຸກຄະລາກອນດານການທອງທຽວໃຫມີຄຸນ
ນະພາບສູງ.                                             

ຕິກ. ສິ່ງທີ່ສາງຄວາມສົນໃຈໃຫຂາພະເຈົ້າຫຼາຍທີ່ສຸດແມນ,
ລະບຽງນິເວດເອີໄຣກໍາລັງລົງເລິກຊກຍູການກ່ໍສາງເຂດທອງ
ທຽວໃຫຫັນເປັນດີຈີຕອນ, “ບ່ອນພັກອັດສະລິຍະ 5G” ແລະ ເອ
ເລັກໂຕຼນິກອ່ືນໆເຮັດໃຫຂາພະເຈ້ົາຕ່ືນຕາຕ່ືນໃຈ. ຂາພະເຈ້ົາຄິດ
ວາ, ການຫັນເປັນດິຈິຕອນບໍ່ພຽງແຕຈະຊວຍດານການບໍລິ
ການການທອງທຽວ, ການບໍລິຫານຈັດການ ແລະ ການຕະຫຼາດ, 
ແຕມັນຍັງຈະເພ່ີມຄວາມປອດໄພ, ຄວາມສະບາຍ, ຄວາມເພ່ິງພໍ
ໃຈໃຫແກນັກທອງທຽວ. ການເດີນທາງໃນເຂດປົກຄອງຕົນ
ເອງຊົນເຜ່ົາໄທລ້ືຊົນເຜ່ົາຈິງໂປ(Dehong Dai and Jingpo

Autonomous Prefecture), ຂາພະເຈ້ົາໄດດ່ືມດ່ໍາກັບວັດທະ
ນະທໍາຂອງຊົນເຜົ່າເຕິອາງ(De'ang), ໄດຊື້ຊາສົ້ມສີມືຊາວ
ບານ, ວັດທະນະທໍາຊົນເຜ່ົາທ່ີມີຊີວິດຊີວາໃໝໄດກະຈາຍຕົວຢູ
ທຸກຫົນແຫງ, ເຫ່ົຼານ້ີເກີດຈາກການປະສົມປະສານ ແລະ ການ
ພັດທະນາວັດທະນະທໍາ ແລະ ການທອງທຽວຢາງເລິກເຊ່ິງ.

ສຽງ
声音
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早餐机、榨汁机、养生壶……

比起传统的冰箱、空调、洗衣机等

人们生活中必需的大家电，功能细

化的小家电近年来受到越来越多消

费者青睐。它们主要针对一些细分

的生活场景，满足特定人群的使用

需求。如今，火爆的市场催生了更

多小家电品类的诞生，从厨房到客

厅，从办公室到酒店，从居家到旅行，

小容量、高颜值、易操作的小家电

正为人们描绘着创意生活新图景。

        ເຄ່ືອງແຕງອາຫານເຊ້ົາ, ເຄ່ືອງປ່ັນນ້ໍາ, ກາທ່ີບໍາລຸງ

ລຽງຮາງກາຍ...ເມືອ່ປຽບທຽບກບັເຄືອ່ງໄຟຟາໃຫຍທີໃ່ຊໃນ

ເຮືອນຢາງຈໍາເປັນໃນຊີວິດການເປັນຢຸູຂອງຄົນເຊັ່ນ ຕູເຢັນ,

ເຄ່ືອງປັບອາກາດ, ຈັກຊັກເຄ່ືອງ ແລະອ່ືນໆ, ເຄ່ືອງໄຟຟານອຍ

ທີ່ໃຊໃນເຮືອນທີ່ມີບົດບາດລະອຽດໄດຮັບຄວາມນິຍົມຈາກຜູບໍ

ລິໂພກນັບມື້ນັບຫຼາຍຂຶ້ນໃນຊມປີມໍ່ໆມານີ້. ພວກມັນຕົ້ນຕໍແມນ

ສຸມໃສພາວະພາກສະໜາມລະອຽດໃນຊີວິດການເປັນຢູ ເພື່ອ

ຕອບສະໜອງຄວາມຕອງການຂອງກຸມຄົນສະເພາະ. ປັດຈຸບັນ

ນີ້, ຕະຫຼາດທີ່ຄຶກຄື້ນໄດສົງເສີມໃຫເຄື່ອງໄຟຟານອຍທີ່ໃຊໃນ

ເຮືອນມີຫຼາຍປະເພດກວາເກົ່າ, ຈາກຫອງຄົວກິນເຖິງຫອງ

ຮັບແຂກ, ຈາກຫອງການເຖິງໂຮງແຮມ, ຈາກການຢູໃນ

ເຮືອນເຖິງການເດີນທາງ, ເຄື່ອງໄຟຟານອຍທີ່ໃຊໃນເຮືອນ

ທ່ີມີບໍລິມາດບັນຈຸນອຍ ຄວາມງາມຫຼາຍ ແລະ ໃຊງາຍກໍາລັງ

ແຕມຮູບພາບຂອງຊີວິດການເປັນຢູທີ່ມີີຄວາມປະດິດສາງໃຫ

ແກຄົນ.
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        “ເມ່ືອຂອຍຢູເຮືອນໃນທາຍອາທິດ, ຂອຍມັກແຕງກາ

ເຟຈອກໜ່ຶງດວຍມືຕົນເອງ ແລະ ຊົມໃຊເວລາຢາງສະບາຍ.”

ນາງ ຫຼິວ, ອາຍຸ 26 ປີ, ຈາກນະຄອນລຽນຢຸນກາງ ແຂວງ

ຈຽງຊ(Lianyungang City, Jiangsu Province), ລາວ

ມີຄວາມມັກຮັກທີ່ໃຫຍທີ່ສຸດຕໍ່ການເກັບແກນກາເຟຈາກແຫຼງ

ກໍາເນີດຕາງໆທີ່ມີລົດຊາດຢາງຫຼາກຫຼາຍ ແລະ ແຕງເປັນ

ເຄື່ອງດື່ມກາເຟດວຍຈັກຕົ້ມກາເຟແລວແບງປັນກັບຄອບຄົວ. 

“ເຄື່ອງໄຟຟານອຍທີ່ໃຊໃນເຮືອນຄືຈັກຕົ້ມກາເຟ ໄດຍົກສູງ 

‘ລະດັບຄວາມສຸກ’ ຂອງຊີວິດການເປັນຢູຂອງຂອຍຢາງຫຼວງ

ຫຼາຍ” ນາງ ຫິຼວເວ້ົາ. 

       ປັດຈຸບັນນີ້ ສໍາລັບໄວໜຸມຈໍານວນບໍ່ໜອຍ, ເຄື່ອງໄຟ

ຟານອຍທ່ີໃຊໃນເຮືອນເຫ່ົຼານ້ີທ່ີງາມຫຼາຍ ແລະ ມີບົດບາດຊັດເຈນ

ເປັນຕົວແທນຂອງວິຖີຊີວິດທີ່ມີປະສິດທິພາບສູງ ແລະ ຄວາມ

ງາຍດາຍທ່ີສຸດ. 

       “ປັດຈຸບັນນີ້ ເຄື່ອງໄຟຟານອຍທີ່ໃຊໃນເຮືອນຈຳນວນ

ຫຼາຍໄດເຮັດການແຕງອາຫານກາຍເປັນສ່ິງທ່ີງາຍກວາເດີມ 

ເຊັ່ນເຕົາແມເຫຼັກໄຟຟາຫຼາຍບົດບາດ ໝໍ້ທອດດວຍອາກາດ
(Air Fryer)ແລະອື່ນ ໆ .” ນາງ ຫຼີຢົ້ວຣັງ(Li Yueran) ພະນັກ 

ງານຜູໜ່ຶງຈາກນະຄອນຫຼວງປັກກ່ິງ, ໄດຫົຼງຮັກຕ່ໍໝ້ໍທອດດວຍ

ອາກາດໃນມ່ໍໆມານ້ີ, “ທໍາຄວາມຮອນຕ່ໍອາຫານເຫືຼອ ອາຫານ

ທີ່ຊື້ທາງອິນເຕິເນັດແລະສົ່ງຮອດເຖິງເຮືອນ ແລະ ແຕງອາ

ຫານທີ່ໄດກະກຽມແລວ, ໃຊພຽງແຕໜຶ່ງໝໍ້ກໍໄດ, ເຊິ່ງມີຕົ້ນ

ທຶນຕໍ່າ ແລະ ປະສິດທິພາບສູງ. ເຖິງແມນວາຂອຍບໍ່ເກັ່ງໃນ

ການແຕງອາຫານ, ແຕໂດຍໃຊໝໍ້ທອດດວຍອາກາດກໍສາ

ມາດກິນອາຫານແຊບໆໄດ. ເຄື່ອງໄຟຟານອຍທີ່ໃຊໃນຫອງ

ຄົວກິນທ່ີສະດວກໃຫພວກໄວໜຸມກໍກັບຄືນຫອງຄົວກິນແລວ.”

      ອີງຕາມຂໍ້ມູນຂອງເວທີການຄາເອເລັກໂຕຼນິກທີມ ໍ
(Tmall), ໃນເດືອນມີນາຫາເດືອນພຶດສະພາປີນ້ີ, ຍອດມູນຄາ

ການຂາຍເຄື່ອງໄຟຟານອຍທີ່ໃຊໃນຫອງຄົວກິນທາງອອນ

ລາຍໄດເພີ່ມຂຶ້ນຢາງຊັດເຈນ, ໃນນັ້ນ, ໝໍ້ທອດດວຍອາກາດ

ໄດເພີ່ມຂຶ້ນ 200% ເມື່ອທຽບກັບປີກາຍນີ້, ໝໍໜື້ງໄຟຟາ, 

ເຄື່ອງລາງຜັກໝາກໄມ ແລະ ເຄື່ອງແຕງອາຫານຂອງເດັກ

ແດງໄຟຟາ ໄດເພ່ີມຂ້ຶນຫຼາຍກວາ 80% ເມ່ືອທຽບກັບປີກາຍ

ນີ້, ເຄື່ອງປີ້ງ(Skewer machine) ແລະ ຈັກຕົ້ມກາເຟໄດ

ເພ່ີມຂ້ຶນຫຼາຍກວາ 50% ເມ່ືອທຽບກັບປີກາຍນ້ີ.

     ເປັນຫຍັງເຄ່ືອງໄຟຟານອຍທ່ີໃຊໃນເຮືອນໄດຮັບຄວາມນິຍົມຫຼາຍ?
        小家电为什么走红？

CFP 图
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        ເຄ່ືອງເຮັດຄວາມຊມທ່ີສະໜອງໝອກນ້ໍາອະເຊ້ືອ, ເຄ່ືອງ

ເຮັດຄວາມສະອາດອາຍນ້ໍາທ່ີສາມາດເຮັດຄວາມສະອາດຮອຍ

ເປື້ອນຫຼາຍປະເພດ...ໃນຊມປີມໍ່ໆມານີ້, ເດຣມາ(Delmar)

ອອກແບບໂດຍອີງໃສ່ຄວາມຕອງການທ່ີດ່ວນທ່ີສຸດໄດຮັບຄວາມ

ນິຍົມຫຼາຍຈາກຜູບໍລິໂພກ. “ຈຸດດີຂອງຂະແໜງການເຄ່ືອງໄຟ

ຟານອຍທີ່ໃຊໃນເຮືອນແມນສາມາດປະດິດສາງໃໝຢາງຕໍ່

ເນ່ືອງ.” ທານ ຫີຼຈຸຸນເວ້ີຍ(Li Junwei) ຜູຮັບຜິດຊອບຂອງບໍລິ

ສັດເຄ່ືອງໄຟຟາເດຣມາ ຈໍາກັດ ເວ້ົາຄືແນວນ້ັນ.

        ໃນເວທີການຄາເອເລັກໂຕຼນິກ, ເຄ່ືອງໂມຜັກທຽມຊະ

ນິດໜ່ຶງຂອງເດຣມາໄດຂາຍດີຫຼາຍ. ເຄ່ືອງໂມຜັກທຽມທ່ີເບ່ິງ

ຄືວາທຳມະດາສາມາດນຳມາໃຊໄດສຳລັບອາຫານຕາງໆ

ເຊັ່ນ: ຊີ້ນ, ເຄື່ອງປຸງລົດ ແລະອື່ນໆ ດວຍຄວາມໄວສູງຂອງ

ເຄ່ືອງຈັກທ່ີໄດຮອດ 28000 ຮອບຕ່ໍນາທີ, ໃນນ້ັນກໍມີປັດໄຈປະດິດ

ສາງໃໝຫຼາຍເພື່ອຮັກສາຄວາມໝັ້ນທຽງຂອງເຄື່ອງໂມຜັກ

ເຄ່ືອງໄຟຟານອຍທ່ີໃຊໃນເຮືອນອີງໃສຫຍັງເພ່ືອດຶງດູດຜູບໍລິໂພກ?
小家电靠什么吸引消费者？

        ເປັນ ຫຍັງເຄ່ືອງໄຟຟານອຍທ່ີໃຊໃນເຮືອນສາມາດດຶງດູດ

ຄວາມນິຍົມຈາກຄົນໄວໜຸມ? ອີງຕາມບົດລາຍງານທີ່ກຽວ

ຂອງຈາກສະຖາບັນຄົ້ນຄວາການພັດທະນາຂະແໜງການເອ

ເລັກໂຕຼນິກ ແລະ ຂໍ້ມູນຂາວສານຂອງຈີນ, ຄວາມຕອງກາ

ນຂອງຜູບໍລິໂພກຕໍ່ສິນຄາທີ່ມີຄຸນນະພາບສູງໄດເພີ່ມຂຶ້ນຢາງ

ໄວວາ, ຄວາມຕອງການທ່ີມີຄວາມຫຼາກຫຼາຍໄດຊກຍູການພັດ

ທະນາຂອງຕະຫຼາດເຄື່ອງໄຟຟາໃໝທີ່ໃຊໃນເຮືອນ. ຄົນເກີດ

ໃນຊມປີ 80 ແລະ ຊມປີ 90 ໄດກາຍເປັນກຸມຜູບໍລິໂພກຕ້ົນຕໍ

ຂອງເຄ່ືອງໄຟຟານອຍທ່ີໃຊໃນເຮືອນ, ໃນເວລາດຽວກັນ ເຮັດ

ໃຫຕະຫຼາດເຄື່ອງໄຟຟາໃໝທີ່ໃຊໃນເຮືອນແຮງສຸມໃສການ

ຕອບສະຫນອງສອງຄວາມຕອງການຕ້ົນຕໍຄືສະຕິປັນຍາ ແລະ 

ການສໍາຜັດ.

        ພອມດຽວກັນ, ມີບາງຄົນໃນວົງຂະແໜງການເວ້ົາວາ 

ເຫດຜົນທີ່ເຄື່ອງໄຟຟານອຍທີ່ໃຊໃນເຮືອນດຶງດູດຄວາມນິຍົມ

ຫຼາຍກໍຄື ມັນມີຈຸດດີຫຼາຍເຊັ່ນ ລາຄາຕໍ່າ, ວົງຈອນສັ້ນ, ຂະ

ຫນາດນອຍ ແລະ ບ່ໍຕອງປະກອບ, ເຮັດໃຫຜູບໍລິໂພກ ໂດຍສະ

ເພາະແມນຄົນໄວໜຸມ, ບ່ໍຕອງຄິດຫຼາຍ ກໍສາມາດຕັດສິນໃຈຊ້ື, 

ເຊ່ິງໄດຊກຍູຄວາມຢາກຊ້ືຂອງພວກເຂົາງາຍກວາ. ໃນຂະນະ

ດຽວກັນ, ຕາມການພັດທະນາຂຶ້ນຂອງການຖາຍທອດຂອງ

ການຄາເອເລັກໂຕຼນິກ ແລະ ການໂຄສະນາຂອງວິດີໂອສັ້ນ, 

ຊອງທາງການຂາຍທາງອອນລາຍກາຍເປັນ “ລະຫັດຂອງ

ການຮັບຄວາມນິຍົມ” ຂອງເຄື່ອງໄຟຟານອຍທີ່ໃຊໃນເຮືອນ.

ຕາມກຸມຄົນທ່ີເກີດໃນຊມປີ 90 ມີຈໍານວນນັບມ້ືນັບຫຼາຍຂ້ຶນເລ່ີມ

ການເຮັດວຽກ ແລະ ດໍາລົງຊີວິດດວຍຕົນເອງ, ເມ່ືອພວກເຂົາ

ເຈົ້າມີມາດຕະຖານວິຈິດຕະສາດໃໝ ແລະ ຄວາມສາມາດບໍລິ

ໂພກທີ່ສູງກວາ, ພວກເຂົາເຈົ້າຈະມັກຊື້ຜະລິດຕະພັນທີ່ຍອດ

ຢຽມເພ່ືອສະແດງລັກສະນະຂອງຕົນ ແລະ ທາທີຕ່ໍຊີວິດ.

ການປະດິດສາງໃໝເຮັດໃຫເຄ່ືອງໄຟຟານອຍທ່ີໃຊໃນເຮືອນສາມາດເດີນໄປໄກກວາ
创新，让小家电走得更远

ທຽມໃນການດໍາເນີນງານຢາງມີຄວາມໄວສູງ ເດຣມາໄດ

ອອກແບບເຄື່ອງຈັກທີ່ມີສິດທິບັດ, ເຊິ່ງໂດຍໃຊແຜນຮອງກັນ

ສະເທືອນມາຫຼຸດຜອນສະເທືອນລະຫວາງແຜນລຸມ; ເພື່ອຮັບ

ຫົວມີດທ່ີດີທ່ີສຸດ, ຈໍານວນມີດ ມູນມີີດ ໄລຍະຫາງມີດ ແລະອ່ືນໆ 

ລວນແຕໄດຜານການປະດິດສາງໃໝ ແລະ ການປັບປຸງ.

        ການປະດິດສາງໃໝຂອງເດຣມາແມນພຽງແຕຮູບຫຍ້ໍ

ໃນຂະແໜງການເຄື່ອງໄຟຟານອຍທີ່ໃຊໃນເຮືອນ. ປັດຈຸບັນ

ນ້ີ, ເຄ່ືອງທໍາຄວາມຮອນກາເຟນອຍໆຊະນິດໜ່ຶງໄດຂາຍຢາງ

ດີໃນເວທີອາເມຊອນ(Amazon)ຂອງອາເມລິກາ; ເຄ່ືອງສອມ

ແປງຕີນຜົມ ໄດຮັບລາງວັນຄຳອອກແບບ K-design ໃນປ ີ
2019. ເຄ່ືອງໄຟຟານອຍທ່ີໃຊໃນເຮືອນທ່ີມີຄວາມປະດິດສາງ

ໃໝນັບມື້ນັບຫຼາຍຂຶ້ນໄດ ນໍາເອົາ ຄວາມ ສະ ດວກໃຫແກຊີ ວິດ 

ຂອງຜູ ບໍ ລິ ໂພກ .

本刊综合

42

|   生活方式;y4u-u;yf



ເຄ່ືອງປ້ີງ: ປ່ິນອັດຕະໂນມັດ+ບ່ໍມີຄວັນນ້ໍາມັນ, 

ໃນເຮືອນກໍສາມາດບັນລຸ “ຄວາມເສລີຂອງການປ້ີງ”.

ເຄ່ືອງໄຟຟານອຍທ່ີໜາສົນໃຈ

有趣的小家电

  ລ້ິງເຊ່ືອມຕ່ໍ
　　 链接

ຄາງຜາເຊັດມືທຳຄວາມຮອນ

ໄຟຟາ: ຕາກແຫງຜາເຊັດຢາງ

ໄວ, ແກໄຂບັນຫາຂອງຄວາມ

ຊມຊ່ືນ.

ເຄ່ືອງແຕງອາຫານເຊ້ົາ: 

ໂດຍໃຊເຄ່ືອງໜ່ຶງ ສາມາດ

ແຕງອາການເຊ້ົາຫຼາຍປະເພດ.

ກາທ່ີບໍາລຸງລຽງຮາງກາຍ: ຕ້ົມນ້ໍາ 

ຊົງນ້ໍາຊາຕ້ົມເຂ້ົາປຽກ ແລະ ແຕງ

ເຄ່ືອງດ່ືມຮອນ,ໃຊເຄ່ືອງໜ່ຶງກໍໄດ.

ເຄ່ືອງກຳຈັດສ່ິງເສດເຫືຼອຂອງຫອງຄົວກິນ: ເຮັດໃຫຂ້ີເຫຍ້ືອ

ທ່ີເສດເຫືຼອຈາກຫອງຄົວກິນມຸນ ແລະ ບ່ໍມີກ່ິນເໝັນ, ຂ້ີເຫຍ້ືອ

ກໍສາມາດກາຍເປັນຝຸນໄດ.
 武瑞 设计 
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在中国，作为古代都城的北京城是一座四方城，如

今的北京老城亦如此。城中一条中轴线把这座四方城一

分为二。中轴线与城的关系，就像是中文“中”字上的

一竖，由南到北，端端正正地穿越历史与现实。

      ຢູປະເທດຈີນ, ປັກກ່ິງໃນນາມທ່ີເປັນນະຄອນຫຼວງບູຮາ

ແມນເມືອງທ່ີມີຮູບລັກສະນະສ່ີຫຼຽມ, ປັດຈຸບັນເມືອງເກ່ົາປັກ

ກິ່ງກໍເປັນເຊັ່ນດຽວກັນນີ້. ເສັ້ນໃຈກາງຂອງເມືອງໄດແບງ

ເມືອງສີ່ຫຼຽມນີ້ອອກເປັນສອງສວນ. ຄວາມສຳພັນຂອງເສັ້ນ

ໃຈກາງ ກັບ ເມືອງ ກໍຄືກັບເສັ້ນຕັ້ງໃນໂຕອັກສອນ “ 中 ” 

ໃນພາສາຈີນ(ອານວາ: ຈົ່ງ, ມີຄວາມໝາຍວາໃຈກາງ), 

ເຊິ່ງຈາກໃຕໄປເໜືອ, ຊື່ກົງສອດຂາມຜານປະຫວັດສາດ 

ແລະ ປັດຈຸບານ.

北
京
的
昨
天
今
天
明
天

CFP 图

ປະຕູຢົງຕ້ິງ(The Yongding Gate)

ຫໍບູຊາຊຽນໜົງຖານ(The Temple of Agriculture)

ຫໍບູຊາທຽນຖານ(The Temple of Heaven) 

ປະຕູເຈ້ິງຢາງ
(The Zhengyang Gate)

ຮູບພາບເສ້ັນໃຈກາງຂອງນະຄອນຫຼວງປັກກ່ິງ

北京中轴线一览
ໃຕ ←→ ເໜືອ
南←→北

 ສະໜາມບິນສາກົນຕາຊິງປັກກ່ິງ
(Beijing Daxing International Airport) 
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ເສັ້ນໃຈກາງຂອງນະຄອນຫຼວງປັກກິ່ງ(The Central 

Axis of Beijing), ແມນໝາຍເຖິງນັບຕັ້ງແຕ່ນະຄອນຫຼວງ

ປັກກິ່ງເປັນເມືອງຫຼວງຕາຕູ(Dadu) ຂອງລາຊະວົງຢວນ
(The Yuan Dynasty, ຄສ 1271-1368) ໃນຍຸກຈີນບູຮານເປັນ

ຕົ້ນມາ, ເສັ້ນໃຈກາງເປັນເສັ້ນສັດສວນຂອງພາກສວນອາ

ຄານຂອງພາກຕາເວັນອອກ-ຕາເວັນຕົກຂອງນະຄອນຫຼວງ

ປັກກ່ິງ, ມາຮອດປັດຈຸບັນໄດ້ມີປະຫວັດສາດ 750 ກວາປີ, ເສ້ັນ

ໃຈກາງຍາວ 7,8 ກໂິລແມດັ,  ເລີມ່ຈາກທດິໃຕ ໃນປດັຈບຸນັ

ແມນປະຕູຢົງຕ້ິງ(Yongding) ຂອງເຂດຕົງເສີງ(Dongcheng 

District) ນະຄອນຫຼວງປັກກ່ິງ, ຍາວຢຽດໄປຮອດຫໍກອງ ແລະ

ຫໍໂມງທ່ີຢູທິດເໜືອ. ຫັຼງຈາກທ່ີປັກກ່ິງປະສົບຄວາມສຳເລັດໃນ

ການຮອງຂໍຈັດງານກິລາໂອລິມປິກ ປີ 2008, ເສ້ັນໃຈກາງໄດ

ຂະຫຍາຍຍາວໄປທາງທິດເໜືອອີກເທ່ືອໜ່ຶງ. ໃນປັດຈຸບັນ, ສະ

ໜາມບິນສາກົນຕາຊິງປັກກິ່ງ(Beijing Daxing International 

Airport) ແມນເປັນສັນຍະລັກແຫງຕົວເມືອງໃໝທ່ີຢູທິດໃຕທ່ີສຸດ

ຂອງເສ້ັນໃຈກາງ. 

ເສ້ັນສູນກາງແມນສັນຍະລັກສູນກາງຂອງປັກກ່ິງ, ທັງເປັນ

ເສ້ັນໃຈກາງຂອງຕົວເມືອງທ່ີຜານການອອກແບບ ແລະ ກ່ໍ

ສາງໂດຍມະນຸດທ່ີຍາວທ່ີສຸດ ແລະ ໄດຮັບການປົກປັກຮັກສາ

ຢາງຄົບຖວນສົມບູນທ່ີສຸດໃນໂລກມາຮອດປັດຈຸບັນ. ປີ 2012, 

ເສ້ັນໃຈກາງຂອງນະຄອນຫຼວງປັກກ່ິງໄດຮັບການບັນຈຸລົງໃນ

ລາຍຊ່ືກະກຽມເຂ້ົາເປັນມໍລະດົກໂລກ. 

         ເສ້ັນໃຈກາງຂອງນະຄອນຫຼວງປັກກ່ິງບ່ໍໄດໝາຍເຖິງ

ເສ້ັນພຽງເສ້ັນດຽວ, ທັງບ່ໍແມນຖະໜົນເສ້ັນໜ່ຶງ ຫືຼ ການລວມ

ຕົວກັນຂອງກຸມອາຄານຫຼາຍແຫງ,  ແຕແມນເຂດສູນກາງ

ຂອງເມືອງເກົ່າປັກກິ່ງ, ເປັນລຳດັບຂັ້ນຕອນຂອງພື້ນທີ່ ແລະ

ທິວທັດຂອງຕົວເມືອງໄດຜານການອອກແບບ ແລະ ການກໍ່

ສາງເປັນຮູບຮາງມາຢາງຕໍ່ເນື່ອງ ແລະ ຍາວນານ. ຢູເທິງ

ເສ້ັນໃຈກາງເສ້ັນນ້ີ, ມີຫົວໜວຍອາຄານທັງໝົດ16 ຫົວໜວຍ,

ເຊ່ິງມີ ປະຕູເມືອງ ແລະ ຖະໜົນ, ທັງມີພະລາຊະວັງ ແລະ ວັດ,

ຍັງມີສວນຫຼວງ ແລະ ຕະຫຼາດ, ສາມາດເວົ້າໄດວາ ປະເພດ

ຂອງອາຄານມີຫຼາຍ ແລະ ຮູບແບບກໍຫຼາກຫຼາຍ. 

 ເສ້ັນຂອງພ້ືນທ່ີເສ້ັນໜ່ຶງ
一根空间轴

ອະນຸສາວະລີລະນຶກວິລະຊົນປະຊາຊົນ

 ສະໜາມທຽນອັນເໝິນ(Tian'anmen Square)

ຫໍບູຊາເຊີຈີທານ(The Imperial Divine Temple)

ວັດໄທມຽວ(The Taimiao Temple)

ພະລາຊະວັງເກ່ົາກູ້ກົງ(The Forbidden City)

ອະນຸສອນສະຖານ ປະທານເໝົາເຈິຕຸງ(The Chairman Mao Memorial Hall)

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

一条文化线

        ຄວາມໝາຍຂອງເສ້ັນສູນກາງຂອງນະຄອນຫຼວງປັກ

ກິ່ງບໍ່ພຽງແຕເປັນພື້ນຖານສຳລັບການວາງຜັງເມືອງ ແລະ 

ແຜນການຂອງເມືອງເທົ່ານັ້ນ, ຍັງເປັນການສະແດງໃຫເຫັນ

ເຖິງຄວາມໝາຍຂອງວັດທະນະທຳ.    

       ວັດທະນະທຳດັ້ງເດີມຂອງຈີນເນັ້ນໜັກການສະແດງ

ອອກແນວຄວາມຄິດ “ການເຄົາລົບຈຸດສູນກາງ” ສະເໝີມາ, 

ເສັ້ນສູນກາງຂອງປັກກິ່ງກໍ່ແມນການສະແດງອອກຂອງແນວ

ຄວາມຄິດນ້ີ. ໂດຍຜານຂະໜາດ, ຮູບຮາງ, ສີສັນຂອງອາຄານ

ທ່ີຕ້ັງຢູເສ້ັນສູນກາງ, ພ້ືນທ່ີທ່ີປະກອບກັນຂ້ຶນມາລະຫວາງປະຕູ

ເມືອງ, ຖະໜົນຫົນທາງ ແລະ ອາຄານເທິງເສ້ັນສູນກາງ, ໄດ

ສະແດງອອກໃຫເຫັນເຖິງລຳດັບຂັ້ນຕອນຢາງຈະແຈງ; ລະ

ດັບທີ່ແຕກຕາງກັນຂອງອາຄານເທິງເສັ້ນສູນກາງ, ໄດເຮັດ

ໃຫ “ກົດລະບຽບມາລະຍາດ” ທີ່ຢູໃນວັດທະນະທຳຈີນ ໄດປາ

ກົດເປັນຮູບຮາງຢາງເຕັມປຽມ ແລະ ຈະແຈງ. ນອກຈາກ

ນັ້ນ, ພາກສວນສຳຄັນຂອງການເຊັ່ນໄຫວໃນສະໜາມເຊັ່ນ

ໄຫວຂອງຈັກກະພັດບູຮານທີ່ຢູເທິງເສັ້ນສູນກາງນັ້ນແມນມີ

ຄວາມແຕກຕາງກັນ, ເຊ່ິງກໍໄດສະແດງເຖິງຄວາມໂອບເອ້ືອ

ອາລີຂອງວັດທະນະທຳດ້ັງເດີມຂອງຈີນ.

       ໃນປັດຈຸບັນ, ເມື່ອອາຄານບູຮານ, ໄດກາວຕາມຈັງ

ຫວະເວລາຂອງຍຸກສະໄໝ, ສະເໜວັດທະນະທຳຂອງເສັ້ນສູນ

ກາງນະຄອນຫຼວງປັກກິ່ງກຳລັງປາກົດດວຍຮູບແບບທີ່ໃໝ

ອຽມ. ການວາງສະແດງເຄື່ອງນຸງທີ່ເປັນມໍລະດົກໂລກທາງ

ວັດທະນະທຳທີ່ບໍ່ແມນວັດຖຢູສວນສາທາລະນະຈິງຊານ(The

Jingshan Park), ການສຳຜັດຄວາມມວນຊື່ນຂອງປະສົບ

ການການເຮັດນາຢູຊຽນໜົງຖານ(The Temple of Agriculture) 

ທີ່ເປັນບອນເຊັ່ນໄຫວຂອງຈັກກະພັດບູຮານ ແລະ ໄດຈັດພິທີ

ການເຮັດດວຍຕົນເອງ, ຄວາມເຂົ້າໃຈຂອງມວນຊົນຕໍ່ກັບ

ເສັ້ນໃຈກາງ ແລະ ການປົກປັກຮັກສາບູຮານວັດຖໄດກາວ

ເຂົ້າສູຂັ້ນໃໝ, ເສັ້ນໃຈກາງຂອງນະຄອນຫຼວງປັກກິ່ງໄດປົດ

ປອຍພະລັງງານໃໝພາຍໃຕການນຳໃຊຢາງສົມເຫດສົມຜົນ.

ຫໍກອງ
ຫໍໂມງ

ຖະໜົນເປີຍເສິນ(The Beichen Street)

ໃນຊຸມປີ 90 ສະຕະວັດທີ 20 ໄດ້ຂະຫຍາຍຍາວໄປຮອດ ບ້ານກິລາອາຊຽນ
(The Asian Games Village) ແລະ ຖະຫນົນເປີຍເສິນ

ບູຮານສະຖານ 14 ຈຸດຈະພະຍາຍາມບັນລຸເປ້ົາຫມາຍການຮ້ອງຂໍມໍລະດົກພາຍໃນປີ 2035
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         ປັດຈຸບັນ, ເສ້ັນໃຈກາງທ່ີເຕັມປຽມດວຍພະລັງຊີວິດນ້ີບ່ໍ

ພຽງແຕເຊ່ືອມຕ່ໍ ພະລາຊະວັງເກ່ົາກູ້ກົງ(The  Forbidden  City), 
ຫໍບູຊາຟາທຽນຖານ(The Temple of Heaven) ແລະ ບູຮານສະ
ຖານອ່ືນໆ, ແຕຍັງໄດເຊ່ືອມຕ່ໍຊີວິດຂອງຄົນປັກກ່ິງ. 
        ທານ ໂກໝິງ(Guo Ming) ຜູຢູອາໄສເກ່ົາ ທ່ີພັກອາ
ໄສຢູຮອມຍາວສາມເສັ້ນໃນເຂດຊມຊົນຕາຈຽງ(Dajiang) 
ກາວວາ: “ສະພາບຂອງສະຖານທີ່ຢູອາໄສໄດຮັບການປັບປຸງ
ໃຫດີຂ້ຶນ, ວັດທະນະທຳດ້ັງເດີມກໍໄດຮັບການປົກປັກຮັສາ.” ໃນ
ເຂດນ້ີມີ “ຫໍສົນທະນາວຽກງານສຳຄັນຂອງຊມຊົນ” ແຫ່ງໜ່ຶງ, 
ເປ້ົາໝາຍຂອງການກ່ໍຕ້ັງ ແມນເພ່ືອເພ່ີມທະວີສະຕິ ແລະ ຄວາມ
ສາມາດການບໍລິຫານຕົນເອງຂອງປະຊາຊົນຜູພັກອາໄສ. ພະ
ນັກງານແນະນຳວາ, ຫໍສົນທະນາວຽກງານສຳຄັນຂອງຊມ
ຊົນແຫງນ້ີ, ເຮັດໃຫປະຊາຊົນຜູຢູອາໄສສາມາດເຂ້ົາຮວມການ
ບໍລະຫານຂອງຮອມຊອຍໃນຊມຊົນໄດ. “ບໍ່ວາຈະແມນເລື່ອງ
ນອຍເຊ່ັນພ້ືນທ່ີການຕາກເຄ່ືອງໃນເດ່ີນຈັດແບບໃດ, ຫືຼວ່າເລ່ືອງ
ໃຫຍເຊ່ັນການປົກປັກຮັກສາໂສມໜາທິວທັດຂອງເມືອງບູຮານ,

ປະຊາຊົນຜູຢູອາໄສລວນແຕມີສິດໃນການອອກຄຳຄິດເຫັນ.”
         ພ່ໍຕູຫວງຈູຫົຼງ(Huang Jurong) ອາຍຸ 80 ປີ ທ່ີອາໄສ
ຢູຮອມເຈັດ ອິນຕ້ິງຊຽວ(Yindingqiao) ເຊິນຊາໄຮ(Shicha-

hai), “ເດ່ີນທ່ີຢູ່ຮວມກັນ” ແມນຄຳສັບໃໝທ່ີລາວໄດຮຽນຮູໃນປີ
ນ້ີ. ສ່ິງທ່ີເອ້ີນວາ “ເດ່ີນທ່ີຢູ່ຮວມກັນ” ໄດລວມເອົາ “ຕຶກອາຄານ
ທີ່ຢູ່ຮວມກັນ ວັດທະນະທຳຢູ່ຮວມກັນ ແລະ ປະຊາຊົນຢູ່ຮວມ
ກັນ”. ຮູບແບບ “ເດ່ີນທ່ີຢູ່ຮວມກັນ” ໄດດຳເນີນການປັບປຸງ
ບູລະນະຕ່ໍກັບອາຄານບານເຮືອນທ່ີຖືກກຳນົດໃຫຮ້ືຖອນໃນການ
ປະຕິບັດການເພ່ືອປົກປັກຮັກສາບູຮານວັດຖ (ການຮ້ືຖອນບານ
ເຮືອນ ແລະ ສິ່ງທີ່ຕິດແນບກັບພື້ນດິນພາຍໃນຂອບເຂດທີ່ກຳ
ນົດເພ່ືອການປົກປັກຮັກສາວັດຖບູຮານ), ເພ່ີມສ່ິງອຳນວຍຄວາມ
ສະດວກສາທາລະນະ, ປົກປັກຮັກສາໂສມໜາທິວທັດເມືອງບູ
ຮານ, ຍັງໄດປັບປຸງເງ່ືອນໄຂການຢູອາໄສຂອງຜູອາໄສທີ່ຍັງ
ເຫືຼອຢູ. ພອມດຽວກັນນ້ັນ, ໄດບັນລຸການນຳໃຊການຮ້ືຖອນອາ
ຄານບານເຮືອນ, ເພ່ີມພະລັງແຫງຊີວິດຂອງຮອມຊອຍດ່ັງກາວ.

ພະລັງແຫງຊີວິດຊະນິດໜ່ຶງ
一种生命力

本刊综合

ຂົວວານໜິງ(The Wanning Bridge)

ພູຢາງຊານ (The Yangshan Mountain)

 ຕຶກຊຍລີຟາງ(The National Aquatics Center)

ສະໜາມກິລາຮັງນົກ(The National Stadium)

ສວນສາທາລະນະຈິງຊານ(The Jingshan park)

ຫຼັງຈາກທີ່ນະຄອນຫຼວງປັກກິ່ງປະສົບຄວາມສຳເລັດໃນການຮ້ອງຂໍຈັດງານ
ກິລາໂອລິມປິກ ປີ 2008, ເສັ້ນໃຈກາງໄດ້ຂະຫຍາຍຍາວໄປທິດເໜືອໄປ
ຮອດສະໜາມກິລາຮັງນົກ ຕຶກຊຍລີຟາງ ແລະ ພູຢາງຊານທີ່ເປັນສວນສາ
ທາລະນະປ່າໄມ້ໂອລິມປິກ

ຫໍຊົມວີວ (The Watch Tower)
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ສຽງເຄື່ອງຈັກດັງຂຶ້ນວື່ນໆ, ເລີ່ມແລນອອກໄປ, ພໍແຕ
ຫົວຍົນເງີຍຂ້ຶນ, ກໍບິນທະຍານຂ້ຶນສູທອງຟາ...
         ວັນທີ 14 ພຶດສະພາ 2022 ນ້ີ, ຍົນໂດຍສານຂະໜາດ
ໃຫຍ C919 ໝາຍເລກ B-001J ໄດບິນຂ້ຶນຈາກລານບິນທີ 4 

ຂອງສະໜາມບິນຜູຕ່ົງ(Pudong)ທ່ີນະຄອນຊຽງໄຮ ຫັຼງຈາກ
ນັ້ນກໍ່ໄດລົງຈອດຢາງປອດໄພ, ອັນເປັນຂີດໝາຍສະແດງໃຫ
ເຫັນວາ: ຍົນໂດຍສານຂະໜາດໃຫຍ C919 ລຳທຳອິດທີ່ບໍລິ
ສັດເຮືອບິນພານິດແຫງປະເທດຈີນ ຈຳກັດ(Commercial Air-

craft Corporation of China Ltd) ກຽມຈະສ່ົງມອບໃຫລູກຄາ
ນັ້ນ ໄດທໍາການທົດລອງບິນເທື່ອທຳອິດສຳເລັດລົງໄປຢາງ
ຈົບງາມ. ເດືອນກໍລະກົດນີ້, ຍົນໂດຍສານໃຫຍ C919 ຈໍາ
ນວນ 6 ລໍາໄດສໍາເລັດພາລະກິດຂອງການທົດລອງບິນທັງ
ໝົດ, ເຊິ່ງວຽກງານການຂໍໃບອະນຸຍາດໃຫແທດເໝາະກັບ
ແລວບິນຂອງ C919 ນັ້ນກໍກາວເຂົ້າສູຊວງສຸດທາຍແລວ. 
ຄວາມໄຝຝັນຂອງຄົນຈີນໃນການປະດິດເຮືອບິນພານິດຂະ
ໜາດໃຫຍນ້ັນໄດກາຍເປັນຈິງແລວ. 
         ອຸດສາຫະກຳການບິນຂອງຈີນມີປະຫວັດສາດມາໄດ 

60 ກວາປີແລວ, ການປະດິດຍົນຂະໜາດໃຫຍນ້ີຢາງໜອຍສາ
ມາດໄລຍອນຫຼັງໄປຫາ 50 ປີກອນພຸນ, ແຕວາຕັ້ງແຕໃດມາ
ກໍບໍ່ໄດເກີດເປັນອຸດສາຫະກໍາການຜະລິດຍົນພານິດຢາງແທ
ຈິງຈັກເທ່ືອໄດ. 
       ປະດິດຍົນລໍາໜ່ຶງຍາກສ່ຳໃດ? ເບ່ິງຈາກທັດສະນະຂອງ
ທານ ເສີງປູສື (Cheng Bushi) ນັກອອກແບບຍົນຂອງຈີນ
ແລວ, ການປະດິດຍົນກໍເໝືອນດ່ັງການແຕງເພງຂອງຕົນເພງ
ໜຶ່ງຫັ້ນລະ. ຫາກແຕ C919 ບໍ່ໄດເປັນໄປຕາມການເຕີມຄໍາ
ສັບໃສໃນທໍານອງເພງຂອງຄົນຮຸນກອນນ້ັນ, ແຕມັນເປັນການ
ປະດິດຄິດແຕງເພງໃໝຂ້ຶນມາຕາມຄວາມຕອງການຕາງຫາກ. 

ທານ ຈາງໝຽວ(Zhang Miao) ນັກອອກແບບຊັ້ນ
ຮອງຫົວໜາ(Associate Designer)ຂອງຍົນລຸນ C919 
ກາວວາ: C919 ແມນຍົນສາຍຫຼັກທີ່ເປັນຊັບສິນທາງປັນຍາ
ຂອງຕົນເອງລວນໆ ທີ່ປະເທດຈີນມີໄວຄອບຄອງ, ການອອກ
ແບບນັບແຕຫົວຍົນ, ໂຕຍົນ, ປີກຍົນຮອດເຄ່ືອງຈັກຫອຍ ຢູປີກ
ຍົນ ແລະອື່ນໆ ລວນແລວແຕແມນທີມງານຂອງປະເທດຈີນ
ເຮັດສໍາເລັດເອງ. “ເປັນຄວາມຈິງວາ, ເຄ່ືອງອາໄຫຼທ່ີສໍາຄັນ

C919F [yomtpko0bhol6jmhv'2hk
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ບາງຈໍານວນ, ລະດັບຄວາມກາວໜາຂອງພວກເຮົາປຽບທຽບ
ກັບໃນໂລກແລວ ຄົງມີຄວາມຫຸຼດລ່ືນກັນຢ່າງແນນອນ, ແຕວາ
ການອອກແບບຮູບຊົງເຄ່ືອງຍົນທັງໝົດຫ້ັນແມນເຕັກນິກຂອດ
ສໍາຄັນຂອງຍົນໂດຍສານຂະໜາດໃຫຍນ້ີ, ສຳລັບ C919 ກໍໄດ
ບັນລຸຄວາມເປັນຈິງໃນການບຸກທະລຸຂໍ້ຫຍຸງຍາກຂອງເຕັກນິກ
ຂອດສໍາຄັນ 100 ກວາລາຍການ.”
         ຢູໃນການປະດິດຍົນສໍາລັບພົນລະເຮືອນນ້ີ, ການອອກ
ແບບປະດິດຫົວຍົນ, ໂຕຍົນ, ປີກຍົນ ແລະອ່ືນໆ ເອ້ີນວາ “ສາງ
ເປືອກຫຸມນອກ”. ບໍ່ຄືກັນກັບຄວາມໝາຍທາງດານຕົວໜັງສື,
ທ່ີຈິງແລວອັນນ້ີກໍແມນວຽກເຕັກນິກທ່ີປານີດສູງເຊ່ັນດຽວກັນ. 
ສຳລັບ “ສາງເປືອກຫຸມນອກ” ນ້ັນ, ມັນກໍແມນໂຄງສາງຫັຼກຂອງ
ຍົນ, ທັງແມນອົງປະກອບທີ່ສໍາຄັນຂອງຍົນນໍາອີກ, ມັນຕອງ
ບັນທຸກລະບົບແຮງຍົກຕົວທັງໝົດຂອງຍົນ, ແມນໂຄງສາງ
ແຮງຮັບຂອງການບັນຈຸຜູໂດຍສານ ແລະ ຂົນສ່ົງສິນຄາ, ກຽວ
ໂຍງກັບເຕັກນິກຕາງໆ ເຊ່ັນ: ການອອກແບບໂຄງສາງກົນລະ
ສາດ(mechanics) ທ່ີກາວໜາ, ເສີມສາງກົນລະສາດອາກາດ

ໃຫເດັ່ນຂຶ້ນ, ການປະດິດຊິ້ນສວນໂຄງສາງຂະໜາດໃຫຍ, ກໍາ
ມະວິທີການປຸງແຕງໂລຫະທ່ີກາວໜາ ແລະອ່ືນໆ, ເຊ່ິງແມນໜ່ຶງ
ໃນເຕັກນິກຂອດສໍາຄັນຂອງຍົນ, ມັນບ່ໍແມນ “ປະດິດເປືອກຫຸມ
ນອກ” ງາຍດາຍສະບາຍສະບາຍຄືດັ່ງຄົນທໍາມະດາເຂົ້າໃຈ
ນ້ັນເດັດຂາດ. ຊ້ິນສວນແຮງຍົກຕົວຕາງໆ ເຊ່ັນ: ປີກຫັຼກ, ປີກ
ຫາງ ແລະ ຊ້ິນສ່ວນແຮງຍົກຕົວອ່ືນໆ, ລວມທັງລະບົບຟັງຊ້ັນ
(Functional  System) ອ່ືນໆຈໍານວນໜ່ຶງຂອງ C919, ກໍລວນແຕ
ແມນຈີນເປັນເຈ້ົາການຄ້ົນຄິດປະດິດຂ້ຶນເອງ.
         ອີກດານໜ່ຶງ, ດຽວນ້ີຢູໃນຂອບເຂດທ່ົວໂລກນ້ີເກືອບວາບ່ໍ
ມີຍົນລໍາໃດທ່ີຈະຜະລິດຂ້ຶນຢູໃນໂຮງງານແຫງດຽວໄດໝົດ, ຮູບ
ແບບຂອງ “ຫົວໜວຍຜູປະດິດຫັຼກ—ຫົວໜວຍຜູສະໜອງ” ແມນ
ຮູບແບບດໍາເນີນງານຢາງໜຶ່ງທີ່ນໍາໃຊກັນທົ່ວໄປຂອງວິສາ
ຫະກິດປະດິດຍົນໂດຍສານຂະໜາດໃຫຍຢູທົ່ວໂລກໃນປັດຈຸບັນ
ນ້ີ. ໃນເວລາປະດິດຍົນໂດຍສານຂະໜາດໃຫຍ C919 ນັ້ນ, ບໍໍລິ
ສັດເຮືອບິນພານິດແຫງປະເທດຈີນ ຈໍາກັດ ກໍເລືອກເອົາຮູບ
ແບບອັນນີ້ເຊັ່ນກັນ, ເດີນຕາມເສັ້ນທາງພັດທະນາທີ່ວາ “ຈີນ
ອອກແບບ, ລະບົບກຸມກອນ(System integration), ຮັບປະ
ມູນທ່ົວໂລກ, ຄອຍຍົກສູງການຫັນເປັນຊາດຜະລິດເທ່ືອລະກາວ”, 
ເລືອກເອົາເສັ້ນທາງເຕັກນິກ “ເປັນເຈົ້າຄົ້ນຄິດປະດິດສາງ, 
ຮວມມືສາກົນ, ມາດຕະຖານສາກົນ”, ພະຍາຍາມສຸດຂີດໃນ
ການເຕ້ົາໂຮມຊັບພະຍາກອນທັງພາຍໃນ ແລະ ຕາງປະເທດ
ໃສກັນເພ່ືອສາງຍ່ີຫ້ໍເຮືອບິນພົນລະເຮືອນຂອງປະເທດຈີນ.
         ມາຮອດເດືອນພຶດສະພາຂອງປີນ້ີ, ບໍລິສັດເຮືອບິນພາ
ນິດແຫງປະເທດຈີນ ຈໍາກັດ ໄດຮັບການສັ່ງຈອງ C919 ຈໍາ
ນວນ 815 ລໍາຈາກລູກຄາທັງພາຍໃນ ແລະ ຕາງປະເທດທັງ
ໝົດ 28 ແຫງ. ໃນອະນາຄົດບ່ໍໄກນ້ີ,  C919 ຈະນໍາເອົາ “ການ
ສໍາຜັດປະສົບການໃໝອຽມ” ຂອງຍົນໂດຍສານໃຫຍແຫງປະ
ເທດຈີນມາໃຫນັກທອງທຽວຈາກທຸກແຫງຫົນໃນທ່ົວໂລກ. 

ວັນທີ 12 ສິງຫາ 2022, ຍົນໂດຍສານຂະໜາດໃຫຍ C919 ໝາຍເລກ
B-001G ທ່ີຈີນຜະລິດເອງ ໄດເດີນທາງມາຮອດສະໜາມບິນຊາງຊຍສາກົນ
ຄຸນໝິງ(Kunming Changshui International Airport)

2022年8月12日，注册号为B-001G的国产大飞机C919抵达昆

明长水国际机场 CFP 图

vtmy[kpI6[rk[

引擎轰鸣、启动滑行，机头昂起、一飞冲天……

2022 年 5 月 14 日，编号为 B-001J 的 C919 大飞机从

上海市浦东机场第 4 跑道起飞，随后安全降落，标志着

中国商用飞机有限责任公司即将交付的首架 C919 大型

客机首次飞行试验圆满完成。7 月，C919 大飞机六架试

飞机完成全部试飞任务，C919 适航取证工作正式进入收

官阶段，中国人制造商用大飞机的梦想照进了现实。

本刊综合

ສະແກນລະຫັດ QR Code ຟັງວາລະສານ
扫描二维码 轻松听杂志
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      ຍົນໂດຍສານໃຫຍ C919 ໜ່ຶງລໍາ ມີສາຍເຄເບ້ິນ
(Wire Cable) 724 ເສ້ັນ, ຫຼອດຊັກນໍາ(Conduits) 

2328 ເສັ້ນ, ສາຍທໍ່ຍາວ(Pipeline) ທັງໝົດເກືອບ 

80 ກິໂລແມັດ, ຈໍານວນຊ້ິນສວນອາໄຫ່ຼທັງໝົດຮອດ 
2,5 ລານອັນ.

一 架 C919 大 型 客 机， 有 724 根 线 缆、

2328 根导管、总长近 80 千米的管线，零部件

总数达 250 万个。

ຮຽນຮູດັດສະນີດານເຕັກນິກຂອງ C919 ໂດຍຜານໜ່ຶງພາບ

一图读懂 C919 技术指标

     ໄລຍະທາງບິນ, ໄລຍະທາງບິນທ່ີອອກແບບຕາມແບບໄລຍະທາງບິນ

ມາດຕະຖານແມນ 4075 ກິໂລແມັດ, ໄລຍະທາງບິນທີ່ອອກແບບຕາມ

ໄລຍະທາງບິນແບບເພ່ີມຂ້ຶນແມນ 5555 ກິໂລແມັດ.
航程，标准航程型设计航程 4075 千米，增大型航程设计航程

5555 千米。

     ຄວາມໄວ, ຄວາມໄວນໍາລອງ 0,78 ມາກ(Machnumber, 
1 ມາກເທ່ົາກັບ 1225 ກິໂລແມັດ/ຊ່ົວໂມງ)，ຄວາມໄວນໍາໃຊສູງ

ສຸດແມນ 0,82 ມາກ.  
速度，巡航速度为 0.78 马赫（ 1 马赫约等于 1225 千

米 / 小时），最大使用速度为 0.82 马赫。

    ລະດັບສູງ, ລະດັບສູງນໍາລອງ(Cruise Altitude) ແມນ 10668 

ແມັດ, ລະດັບສູງບິນສູງສຸດແມນ 12131 ແມັດ.
高度，巡航高度为 10668 米，最大飞行高度为 12131 米。
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      ຫອງນັກບິນ, ຍົນລຸ້ນນ້ີນໍາໃຊລະບົບຂັບຂ່ີສອງຄົນ, ຕິດຕ້ັງເຄ່ືອງສະ

ແດງຜົນໜາຈໍໃຫຍ(LED), ນໍາໃຊຄັນໂຍກຂາງປະຕິບັດການບິນ.
驾驶舱，飞机采用两人驾驶体制，配置大屏幕液晶显示器

（LED），采用侧杆操纵飞行。

      ຫອງໂດຍສານ, ຈໍານວນບັນຈຸໂດຍສານໄດສູງສຸດ 190 ບອນນ່ັງ.
       客舱，最大载客量为 190 座。

      ອາຍຸເສດຖະກິດຕາມການອອກແບບ(Economic life), 

80000 ຊ່ົວໂມງການບິນ/48000 ຖຽວລໍາຂ້ຶນລົງ/25 ປີປະຕິ

ທິນ. 
设计经济寿命，80000 飞行小时 /48000 起落

架次 /25 个日历年。

      ບັນທຸກພານິດ, ນ້ໍາໜັກບັນທຸກພານິດຕາມມາດຕະ

ຖານແມນ 15010 ກິໂລ, ນ້ໍາໜັກສູງສຸດບັນທຸກພານິດ

ແມນ 18900 ກິໂລ. 
商载，标准商载重量为 15010 千克，最大商

载重量为 18900 千克。

武瑞 设计 
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     ຫວາງ ມໍ່ໆ  ມາ ນີ,້ “ຕດິຕາມຕາເວນັຕກົຕາມ ຖະໜນົ ສາງ
 ອານ(Chang An Avenue)”  ໄດ ກາຍ ເປັນ ຄວາມ ມວນ ຊື່ນ 
ໃໝ ໃນ ຊີວິດ ຂອງ ນາງ  ອານ ເວິນ ລູ(An Wenlu), ສາວ ປັກ ກ່ິງ
ທີ່ເກີດໃນຊມປີ  95. ໃນມື້ທີ່ເລີກການໄວ, ລາວກໍປຽນເຄື່ອງ
ນຸງໄປຖີບລົດ, ໃສໝວກນີລະໄພ, ຍູເອົາລົດຖີບທ່ີລາວຫາກໍ່ຊ້ືໃນ
ລະດູໃບໄມປ່ົງນ້ີ ແລະ ເຂ້ົາຮວມທີມຂ່ີລົດຖີບ.
       ຄວາມຊິນເຄີຍການຂີ່ລົດຖີບທີ່ສາງຂຶ້ນໃໝຂອງນາງ  
ອານ ເວິນ ລູ ແມນຮູບຫຍ້ໍຂອງ “ກະແສນິຍົມການຂ່ີລົດຖີບ” ໃນ
ມໍ່ໆນີ້ຢູຕົວເມືອງຕາງໆຂອງຈີນ. ປັດຈຸບັນນີ້, ໃນເສັ້ນທາງສີ
ຂຽວທ່ີເຂ້ົາການ ແລະ ເລີກການ ຈະເຫັນຜູມັກຂ່ີລົດຖີບກໍາລັງ
ຂ່ີເປັນທິີມຢູສະເໝີ; ໃນເວທີໂຊຊຽວມີເດຍ, ການແບງປັນດານ

一场人与城市的
深度互动

ເສັ້ນທາງ ຮູບແບບລົດຖີບ ແລະ ອື່ນໆກຽວກັບການຂີ່ລົດຖີບ
ໄດຊວຍເຜີຍແຜ ແລະ ສາງຈິດສໍານຶກສີຂຽວກາກບອນຕໍ່າ; 
 ໃນ ເຂດ ຕາງໆ ຂອງ ຈີນ, ການ ປຽນ ແປງ ຮູບ ແບບ ຕົວ ເມືອງ
 ເຊັ່ນສາງ ເສັ້ນທາງສະເພາະຂອງ ລົດ ຖີບ   ປັບປຸງເສັ້ນ ທາງສີ
ຂຽວໃນ ຕົວ ເມືອງ  ແລະອື່ນໆ ກໍໄດເຮັດໃຫລະບົບບໍລິການ ຕົວ 
ເມືອງໄດຮັບການ ປັບປຸງ  ຢາງບ່ໍ ຢຸດ ຢ້ັງ.

ການຂ່ີລົດຖີບ “ເໝາະສົມກັບທຸກສ່ິງທຸກຢາງ”

骑行很“百搭”

      ໃນ ສອງສາມ ປີ ທີ່ ຜານ ມາ, ທານ ຊນ ຫົງ ທາວ(Sun 

Hongtao) ຫົວໜາທີມຂີ່ລົດຖີບຈຽນ ອານ(Jian’an)ປັກກິ່ງ
ໄດພົບເຫັນວາ ໃນທີມການຂີ່ລົດຖີບ ຊາວໜຸມນັບມື້ນັບຫຼາຍ
ຂຶ້ນ, “ບາງ ເທື່ອ ເມື່ອ ໄປ ຮອດປາກທາງ ສີ່ ແຍກ, ຂອຍເບິ່ງ
ອອມຂາງ ລວນແຕແມນຊາວໜຸມ, ຍັງມີຄອບຄົວສາມຄົນໄປ
ຮວມກັນ, ເດັກນອຍຍັງມີລົດຖີບເດັກຄັນໜຶ່ງຂອງຕົນ. ຂອຍ
ໄດຍິນຊາວໜຸມໃໝທ່ີເຂ້ົາທີມລົມກັນວາ ການເຂ້ົາການ ແລະ
ເລີກການໂດຍຂີ່ລົດຖີບ ເມື່ອປຽບທຽບກັບຂີ່ລົດເມ ຫຼື ລົດໄຟ
ໃຕດິນມັນດີຕໍ່ສຸຂະພາບກວ່າ ແລະ ສາມາດຊົມທິວທັດທີ່ບໍ່ທໍາ
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最近，骑行“沿着长安街追落日”成为 95 后北京女

生安文潞生活中的新乐趣。安文潞新培养起来的骑行习惯，

正是近期中国城市“骑行热”的缩影。如今，在上下班高

峰的绿道上，常常能看到骑行爱好者成队穿行的身影 ；在

社交平台上，与骑行相关的路线攻略、车型“种草”等分

享，让绿色低碳理念在不断传播和养成 ；在中国各地，打

造自行车专用路、完善城市绿道等城市形态改变，也让城

市服务体系不断完善。
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ມະດາຂອງຕົວເມືອງ.”
        ໃນເວທີໂຊຊຽວມີເດຍ, ມີໄວໜຸ່ມຫຼາຍຄົນມັກແບງປັນ
ປະສົບການຂອງເຂົາເຈົ້າໃນການຂີ່ລົດຖີບ: ດອກໄມແຄມ
ທາງໃນສາຍລົມໃນຄືນລະດູຮອນ, ຫໍຈຽວໂລ(Turret)ຂອງ
ພະລາຊະວັງເກ່ົາກູ້ກົງໃນເວລາ 5 ໂມງເຊ້ົາ, ປາຍໂຄສະນາ
ທ່ີໜາສົນໃຈ, ຮານນອຍໆທ່ີພົບຢູແຄມທາງ...ທິວທັດຕົວເມືອງ
ທ່ີຜານໄປຢາງໄວວາໃນອະດີດ ໃນສາຍຕາຂອງຄົນທ່ີຂ່ີລົດຖີບ
ເລ່ີມມີລາຍລະອຽດຫຼາຍຂ້ຶນ.
        ຜູມັກຂ່ີລົດຖີບຫຼາຍຄົນຄິດວາ ການຂ່ີລົດຖີບມີບົດບາດ
ຫຼາຍເຊ່ັນ: ການເຂ້ົາການ ແລະ ການເລີກການ, ການອອກ ກຳ
ລັງ ກາຍ, ການ ພັກຜອນ, ການ ເຂ້ົາສັງຄົມ,  ການ ປົກ ປັກ ຮັກສາ 
ສິ່ງ ແວດ ລອມ ແລະອື່ນໆ, ສາມາດໃຊໃນພາວະພາກສະໜາມ
ທ່ີຫຼາກຫຼາຍ ແລະ ສາມາດໄປເຖິງບອນທ່ີກວາງຂວາງ, ມີລັກ
ສະນະ “ເໝາະສົມກັບທຸກສ່ິງທຸກຢາງ”, ເຊ່ິງໄດອໍານວຍຄວາມ
ເປັນໄປໄດໃໝໃຫແກຊີວິດປະຈໍາວັນຂອງໄວໜຸມ.
         “ຖາເຈ້ົາຖາມວາ ‘ໃຜຈະຂ່ີລົດຖີບຄ່ໍານ້ີ’ ໃນກຸມວິແຊັດ

ຂອງໜູຂ່ີລົດຖີບກອນເລີກການ, ເຈ້ົາອາດຈະໄດເສ້ັນທາງໃໝ
ສາຍໜຶ່ງ, ໝູໃໝສອງສາມຄົນ ຈົນໄດອາຫານຕອນຄືນໜຶ່ງ, 
ເຊ່ິງເປັນການຜອນຄາຍທ່ີຫາຍາກຫັຼງຈາກການເຮັດວຽກໜັກ
ໝົດມ້ື.” ນາງ ອານ ເວິນ ລູ ເວ້ົາແນວນ້ັນ.

ຕົວເມືອງ “ເປັນມິດ” ກວາເກ່ົາ

城市更“友好”

        ໜ່ຶງຄົນ, ລົດໜ່ຶງຄັນ, ເສ້ັນທາງໜ່ຶງສາຍ, ມັນງາຍກໍບ່ໍງາຍ. 
ນັບຕ້ັງແຕເວລາທ່ີຢຽບຄັນຢຽບ ການປຸກລະດົມກັນລະຫວາງຜູຂ່ີ
ລົດຖີບກັບຕົວເມືອງກ່ໍເລ່ີມຕ້ົນແລວ, ຮູບພາບທຸກໆເຟຼມ(Frame)

ທ່ີຕີນລົດໄດຜານນ້ັນແມນສາມມິຕິ, ເຊ່ິງໄດບັນທຶກການສັນຈອນ
ຂອງເສັ້ນທາງຕົວເມືອງ, ຄວາມຄົບຖວນຂອງພື້ນຖານໂຄງ
ລາງ ແລະ ລະດັບການບໍລິການດໍາເນີນງານ ແລະ ຮັກສາ.
         “ຫັຼງ ຈາກນະຄອນຫຼວງ ປັກ ກ່ິງ ໄດມີ ເສ້ັນທາງສະເພາະ
ຂອງ ລົດ ຖີບແລວ, ໃນເມື່ອກອນການເຂົ້າການໂດຍຂີ່ລົດຈະ
ໃຊ ເວ ລາ ຫຼາຍ ກວາ 40 ນາ ທີ  ແລະ  ອາດຈະ ມີການອັດຕັນ
ການຄົມມະນາຄົມໃນເວລາກະແສໃຫຍສຸດຕອນເຊົ້າຕອນ
ແລງ, ດຽວນີ້ໂດຍຂີ່ລົດຖີບຈະໃຊພຽງແຕປະມານ 30 ນາ
ທີ.” ທານ ໂຈວຢາງ(Zhou Yang) ພະນັກງານທີ່ເຮັດວຽກ
ຢູນະຄອນຫຼວງປັກກ່ິງມີຄວາມຮູສຶກທ່ີເລິກເຊ່ິງວາ “ປັດຈຸບັນນ້ີ 
ບ່ໍພຽງແຕສາມາດຂ່ີລົດຖີບໃນເສ້ັນທາງສີຂຽວຂອງຕົວເມືອງ
ໄດເທົ່ານັ້ນ ຫາກຍັງສາມາດຂີ່ໄດໃນຂົວຍົກລະດັບ, ເຊິ່ງໃນ

ຕອນຂຶ້ນຂົວມີສາຍພານສົ່ງຊວຍແຮງ ໃນຕອນລົງຂົວມີສາຍ
ພານສ່ົງແປງຫຸຼດຄວາມໄວ, ທັງສະດວກທັງມວນຊ່ືນ.”
         ໃນ ຊມ ປີ ມ່ໍໆ ມາ ນ້ີ, ມີຕົວ ເມືອງ ຈີນນັບ ມ້ື ນັບ ຫຼາຍ ຂ້ຶນໄດ 
ຊອກ ຫາ ວິ ທີທີ່ ເຮັດ ໃຫ ການ ຂີ່ ລົດ ຖີບ ໃນ ຕົວ ເມືອງ ເປັນ ມິດ ກວາ
ເກົ່າຢາງບໍ່ຢຸດຢັ້ງ. ໃນນະຄອນຊຽງໄຮ, ເສັ້ນທາງຂີ່ລົດຖີບ
ແຄມຝັ່ງຜູຕົ ່ງ(Pudong) ທີ່ມີຄວາມຍາວ 22 ກິໂລແມັດ 
ໄດກາຍເປັນແຫຼງທອງທຽວທີ່ໄດຮັບຄວາມນິຍົມຫຼາຍຈາກ
ຜູຂ່ີລົດຖີບຊຽງໄຮ, ສໍາລັບຮູບພາບຂີດຂຽນຂີດແຕມຂອງນັກ
ສິລະປະໄວໜຸມເຮັດໃຫການຂ່ີລົດຖີບມີຄວາມມວນຫຼາຍກວາ.
        ໃນນະຄອນເສິງຕູ່(Chengdu City), ເສ້ັນທາງ ສີຂຽວ
ອອມ ຕົວ ເມືອງທ່ີມີຄວາມ ຍາວທັງໝົດ 100 ກິ ໂລແມັດ  ໄດ ກາຍ
 ເປັນ ໜຶ່ງ ໃນ ວິ ທີ ການ ພັກຜອນ ກາງ ແຈງ ທີ່ ມີ ຄວາມ ນິຍົມ ຫຼາຍ 
ທີ່ ສຸດ. ຫລາຍ ຄົນ ໄດລິເລີ່ມ ການ ທາ ທາຍ  ແລະ   ແບງປັນຄໍາ
ແນະນໍາຢາງຫຼວງຫຼາຍ, ເຊິ່ງໃນຂະນະດຽວກັນທີ່ໄດເຮັດໃຫ
ການຂີ່ລົດຖີບໄດຮັບຄວາມນິຍົມຢາງຫຼວງຫຼາຍ, ຍັງໄດຊກຍູ
ການຂີ່ລົດຖີບເຂົ້າໃນ “ຄົນເຫຼັກໃໝ ສາມລາຍການ” ຂອງ
ເສິງຕູ່—ຕ້ັງ ແຄມ ປາ, ຂ່ີ ລົດຖີບຢາງ ອອມຕົວ ເມືອງ  ແລະ  ປີນ 
ພູລົງຊວນ (The Longquan Mountain) ໃນຕອນ ກາງ ຄືນ.
         ການກັບຄືນຂອງລົດຖີບໃນຕົວເມືອງສະທອນໃຫເຫັນ
ຈິດສໍານຶກການອອກແບບຕົວເມືອງທີ່ “ຖືຄົນເປັນຫຼັກ”, ຍັງ
ຄອຍໆສົ ່ງເສີມການປຽນແປງຂອງຮູບແບບຕົວເມືອງ.

ຮູບ ① ລະບຽງສີຂຽວຕາມແຄມຄູນ້ຳປອງກັນເມືອງ ໂຈອານເມີນ(Zuo’an

men)ນະຄອນຫຼວງປັກກ່ິງ

图① 北京左安门护城河边绿道 CFP 图

ຮູບ ② ປ່ັນລົດຖີບ ຊົມເບ່ິງດວງຕາເວັນຕົກດິນ

图② 骑车看日落 CFP 图

vtmy[kpI6[rk[

②
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NO.3 ເສ້ັນທາງສີຂຽວທຽນຝູ(Tianfu)ນະຄອງເສິງຕູ່

NO.3 成都天府绿道

ລວງຍາວທັງໝົດ: 100KM

全长 ：100KM

ເສ້ັນທາງສີຂຽວອອມຕົວເມືອງທ່ີສາງຂ້ຶນຕາມທາງດວນອອມ

ຕົວເມືອງເສິງຕູ່, ທັງເປັນເສ້ັນທາງສີຂຽວລະດັບທີໜ່ຶງໃນສວນ

ນິເວດອອມຕົວເມືອງເສິງຕູ່. ລຽບ ຕາມ ເສັ້ນທາງ ສີຂຽວໄດກໍ່

ສາງຂົວຊົມທິວທັດ “ໜ່ຶງຂົວ ໜ່ຶງທິວທັດ” 78 ແຫງ, ເຊ່ິງໄດ

ເຊ່ືອມ ຕ່ໍສວນສາທາລະນະ ນິ ເວດທ່ີ ມີ ສີສັນພິເສດ 121 ແຫງ ຄື: 

ສວນສາທາລະນະນິ ເວດກຸຍສ່ີ(Guixi), ສວນສາທາລະນະໜອງ

ສ່ິງລົງຮູ(The Qinglong Lake) ໜອງຈິນເຊິງຮູ(The Jincheng 

Lake) ແລະ ອ່ືນໆ.

ເສ້ັນທາງຂ່ີລົດຖີບອັນປະເສີດໃນຕົວເມືອງຂອງຈີນ
中国城市“宝藏”骑行路线

NO.1 ເສ້ັນທາງຂ່ີລົດຖີບໃນກໍາແພງນະຄອນຊີອານ(Xi’an City)

NO.1 西安城墙骑行路线

ລວງຍາວທັງໝົດ: 13,74KM

全长 ：13.74KM

    ຕັ້ງຢູເຂດໃຈກາງຂອງນະຄອນຊີອານແຂວງສານຊີ(Shaanxi 

Province), ກໍ່ສາງໃນປີ 1370, ເປັນກໍາແພງສະໄໝເກົ່າທີ່ໃຫຍທີ່

ສຸດ ແລະ ຖືກຮັກສາໄວດີທີ່ສຸດໃນປະເທດຈີນປັດຈຸບັນ. ເມື່ອຂີ່ລົດ

ຖີບຢູເທິງກຳແພງ, ທານສາມາດແນມເບິ່ງທິວທັດພາຍໃນ ແລະ

ນອກເມືອງເກ່ົາ, ທັງສາມາດສຳຜັດປະຫວັດສາດ.

NO.2 ເສ້ັນທາງສີຂຽວໜອງດ່ົງຫູ(The East Lake)ນະຄອນ

ອູຮ້ັນ(Wuhan City)

NO.2 武汉东湖绿道

ລວງຍາວທັງໝົດ: 101,98KM

全长 ：101.98KM

ຕ້ັງຢູເຂດທິວທັດການທອງທຽວແບບນິເວດໜອງດ່ົງຫູນະຄອນ

ອູຮ້ັນ ແຂວງຫູເປີຍ(Hubei Province), ເສ້ັນທາງສີຂຽວອອມ

ຮອບໜອງ ແລະ ໄດເຊ່ືອມຕ່ໍພູຜາ, ນ້ຳ, ປາໄມ ແລະ ຕົວເມືອງ, 

ເຊ່ິງໄດສະໜອງບອນພັກຜອນນິເວດແຫງໜ່ຶງໃຫແກຕົວເມືອງທ່ີ

ຫາຍໃຈເອົາອາກາດສົດຊ່ືນ ແລະ ສໍາຜັດ “ຊີວິດຊາ”.

ລ້ິງເຊ່ືອມຕ່ໍ

链 接

武瑞 设计 

CFP 图

CFP 图

CFP 图
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        ນັບຕ້ັງແຕ່ເຂດທົດລອງການຄາເສລີ(ຢຸນນານ)ຈີນເຂດ
ຄຸນໝິງ  ໄດຕິດປາຍໃນວັນທີ 30 ສິງຫາ ປີ 2019 ເປັນຕ້ົນມາ, 
ໂດຍອີງຕາມທິດຊ້ີນໍາຂອງເລຂາທິການໃຫຍພັກກອມມູນິດຈີນ
ຕ່ໍເຂດທົດລອງການຄາເສລີ ທ່ີວາ “ກາລອງ ກາເຮັດປະຕິຮູບ
ດວຍຕົນເອງ”, ໂດຍຢຶດຖືຫົວຄິດປະດິດສ້າງໃໝດານລະບົບ
ເປັນແກນກາງ, ຢຶດຖືເງື່ອນໄຂພື້ນຖານທີ່ສາມາດຮຽນແບບ
ສາມາດເຜີຍແຜໃນວົງກວາງໄດ, ເນ້ັນໜັກການທົດລອງກອນ
ປະຕິບັດກອນໃນຂົງເຂດຕາງໆເຊັ່ນ: ການຫັນປຽນບົດບາດ
ລັດຖະບານ, ສາງຄວາມສະດວກແກການລົງທຶນ, ການຄາ
ເສລີ, ປະດິດສ້າງໃໝດານການທະນາຄານໃນບໍລິເວນເຂດ
ຊາຍແດນ, ຄົ້ນຫາຮູບແບບໃໝຂອງການພັດທະນາເສດຖະ
ກິດສັງຄົມຂອງເຂດຊາຍແດນ, ກ່ໍສາງສູນແຜລັດສະໝີທ່ີອວາຍ
ໜາສູອາຊີໃຕ-ອາຊີຕາເວັນອອກສຽງໃຕ ແລະອ່ືນໆ.
       ນັບແຕທາງລດົໄຟລາວ-ຈນີເປີດນໍາໃຊເປນັໄລຍະເວ
ລາ 8 ເດືອນມານີ້, ປະລິມານການຂົນສົ່ງສິນຄາຂາມຊາຍ
ແດນແມນເກີນ 1 ລານໂຕນ, ຊະນິດສິນຄາຫຼາຍກວາ 1200 

ຊະນິດ. ນັບແຕສະຖານທີ່ປະຕິບັດການຕິດຕາມຄຸມຄອງດານ
ພາສີຂະບວນລົດໄຟສາກົນເສັ້ນທາງລົດໄຟຄຸນໝິງຂອງເຂດ
ຄຸນໝິງເປີດນໍາໃຊເປັນຕ້ົນມາ, ລະດັບຄວາມສະດວກສະບາຍ
ຂອງການຜານດານຂອງທາງລົດໄຟລາວ-ຈີນນັບມື້ນັບສູງ
ຂຶ້ນ, ບົດບາດການເປັນສູນລວມ ແລະ ກະຈາຍສິນຄາໂລຈິສ
ຕິກ(Logistic)ຂອງຄຸນໝິງ ແມນນັບມື້ນັບຊັດເຈນຂຶ້ນ. ເພີ່ມ
ທະວີການປະດິດສາງໃໝ່ຮວມກັນກັບເຂດຮວມມືລາວ-ຈີນ,
ຮວມກັນກ່ໍສ້າງເຂດຮ່ວມມືຂາມຊາຍແດນບ່ໍຫານ-ບ່ໍເຕນ ແລະ 
ຕົວເມືອງດານຊາຍແດນສາກົນບໍ່ຫານ, ກໍ່ສາງຕົວບັນຈຸໃໝ່

中国（云南）自由贸易试验区昆明片区
以制度创新助力南向开放新通道

ແຫງການຮວມມືຄູຮວມຊາຕາກໍາລາວ-ີນ. ສຸມກໍາລັງເສີມຂະ
ຫຍາຍສະຖານທ່ີນໍາໃຊຂອງ “ການຄາຂາຍໄຟຟາຂາມແດນ” 
“ໃບຢັ້ງຢືນການຊົມໃຊພະລັງງານໄຟຟາສີຂຽວ”, ຄົ້ນຫາກົນ
ໄກການຊໍາລະສະສາງການຄາຂາຍພະລັງງານສາກົນທ່ີອວາຍ
ໜາສູອາຊີໃຕ-ອາຊີຕາເວັນອອກສ່ຽງໃຕ້, ບໍາລຸງສາງຈຸດ
ເຕີບໃຫຍຂອງ “ເສດຖະກິດສອງກາກບອນ(Carbon Peaking 

and Carbon Neutrality Goals)”. ຮູບແບບຂອງເວທີບໍລິການ
ດານບຸກຄະລາກອນຂາມຊາຍແດນອາຊີຕາເວັນອອກສ່ຽງໃຕ້
ທີ່ຢູໃນເຂດແມນຈະຮຽນແບບ ແລະ ເຜີຍແຜອອກໄປຕາງ
ແຂວງ, ປາກົດການ “ເຫືຼອອອກໄປ”(Spillover Effect) ທ່ີເກີດ
ຈາກການປະດິດສ້າງໃໝດານລະບົບທ່ີມີສີສັນພິເສດແບບຂາມ
ຊາຍແດນໃນເຂດຊາຍແດນແມນນັບມື້ນັບຊັດເຈນຂຶ້ນ. ເຂດ
ຄຸນໝິງກໍາລັງຫັນປຽນທາແຮງການເປີດປະຕູສູ່ພາຍນອກເປັນ
ໝາກຜົນແຫງການກ່ໍສາງເປັນເທ່ືອລະກາວ ໂດຍຜານການປະ
ດິດສ້າງໃໝດານລະບົບຕາງໆ.
       ເມ່ືອແນມໄປສູອະນາຄົດ, ເຂດຄຸນໝິງຈະຖືເອົາການ
ເປີດປະຕູສູ່ພາຍນອກສູທິດໃຕເປັນຈຸດເລີ່ມຕົ້ນແກນກາງ, ຕັ້ງ
ໜາປະກອບສວນເຂ້ົາໃນຍຸດທະສາດແຫງຊາດ, ໂດຍປ່ິນອອມ
ກາລະໂອກາດສໍາຄັນຕາງໆ ເຊ່ັນ: ການເປີດນໍາໃຊທາງລົດໄຟ
ລາວ-ຈີນ, ການເກີດຜົນສັກສິດຈັດຕ້ັງປະຕິບັດ ຂອງສັນຍາອາ
ເຊັບ(RCEP) ແລະອ່ືນໆ, ບັນລຸການເຊ່ືອມໂຍງດານເສ້ັນທາງ
ດານການຄາ ດານວັດທະນະທໍາ ແລະ ດານຈິດໃຈປະຊາຊົນ
ກັບປະເທດອາຊີໃຕ ແລະ ອາຊີຕາເວັນອອກສຽງໃຕ.

相量 供稿 冯靖凯 供图
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        ວັນທີ 12 ສິງຫາ ແມນວັນຊາງໂລກຄ້ັງທີ 11. ໃນວັນທີ 8 
ສິງຫາ, ເວທີປຶກສາຫາລືການສື່ສານສາກົນກ່ຽວກັບຊາງ
ຄັ້ງທໍາອິດໃນຫົວຂໍ້ “ເລື່ອງລາວທີ່ດີ, ພາບພົດທີ່ດີ, ສຽງທ່ີດີ” 
ໄດຈັດຂ້ຶນທ່ີເຂດປົກຄອງຕົນເອງຊົນເຜ່ົາຮານີ ແລະ ຊົນເຜົ່າຢີ
ຫົງເຫີ(Honghe Hani and Yi Autonomous Prefecture) 
ນະຄອນມີເລ້ີ(Mile City), ນັກຊຽວຊານດານວຽກງານການ
ໂຄສະນາຈາກທັງພາຍໃນ ແລະ ຕາງປະເທດໄດໃຫຄວາມ
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野象归家，不是终点
——中国多举措推动亚洲象保护

ສົນໃຈຕໍ່ການເກີດຂຶ້ນຂອງປາກົດການສື່ສານສາກົນ ແລະ 
ການກໍ່ສາງຊອງທາງໂຄສະນາຂອງແຂວງຢຸນນານ, ປຶກສາ
ຫາລືຢາງເລິກເຊິ່ງວາຈະສະແດງພາບພົດໃໝ ແລະ ສະເໜ
ໃໝຂອງທອງຖ່ິນ ແບບສາກົນແນວໃດ,ເພ່ືອເລ່ົາເລ່ືອງຈີນໃຫ
ດີ,  ສະແດງພາບພົດຂອງຢຸນນານ.
         ໃນປີຜານມາ, ຊາງປາອາຊີຝູງໜ່ຶງທ່ີມາຈາກ ກ່ິງ
ແຂວງປົກຄອງຕົນເອງຊົນເຜ່ົາໄທລ້ືສິບສອງພັນ(The Xishuang

banna Dai  Autonomous  Prefecture ) ແຂວງຢຸນນານ ໄດ
ມຸງໜາໄປທາງທິດເໜືອ, ໃນທີ່ສຸດພາຍໃຕການເບິ່ງແຍງ
ຈາກມະນຸດຢາງເອົາໃຈໃສ ພວກມັນໄດກັບສູຖິ່ນອາໄສເດີມ
ຢາງປອດໄພ. ຂະນະທີ່ “ສັດຍັກໃຫຍໃນປາ” ຝູງນີ້ໄດດຶງດູດ
ສາຍຕາຈາກທ່ົວໂລກ, ພອມກັນນ້ັນຍັງໄດເຮັດໃຫຜູຄົນຫັນມາ
ໃຫຄວາມສົນໃຈແບບບ່ໍເຄີຍມີມາກອນຕ່ໍການປົກປອງຊາງອາ

8 月 12 日是第 11 个世界大象日。去年，一群来自

云南省西双版纳傣族自治州的野生亚洲象一路向北，最后

在人类的悉心照拂下平安回归原栖息地。这群“丛林巨兽”

让全世界瞩目的同时，也引发公众对中国亚洲象保护前所

未有的关注。

ຝູງຊາງປາອາຊີຝູງໜ່ຶງຢູ່ຮ່ອມປ່າຊ້າງທ່ີກ່ິງແຂວງສິບສອງພັນນາແຂວງຢຸນນານ
(Xishuangbanna Dai  Autonomous  Prefecture , Yunnan  Province) 

云南省西双版纳傣族自治州野象谷里的野象群 CFP 图
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ຊີຂອງຈີນ.
         “ຫຼັງຈາກຝູງຊາງທີ່ຂຶ້ນເໜືອແລວກັບລົງໃຕໄດກັບ
ຮອດຖ່ິນອາໄສເດີມໃນວັນທີ 9 ທັນວາ ຂອງປີຜານມາ, ພວກ
ມັນກໍໄດເຄ່ືອນໄຫວໃນປາສະຫງວນແຫງຊາດສິບສອງພັນນາ
ເຂດເໝິງຢາງ(Mengyang Area)ຢາງເປັນປົກກະຕິ, ດົນໆ
ກໍເຂ້ົາໄປໃນຮອມພູຊາງປາເພ່ືອດ່ືມນ້ໍາ ແລະ ອາບຂ້ີຊາຍ.” 
ທານ ກົວຊຽນມິງ(Guo Xianming), ຜູອໍານວຍການສະຖາ
ບັນຄ້ົນຄວາວິທະຍາສາດປາສະຫງວນແຫງຊາດສິບສອງພັນ
ນາກາວວາ ອີງຕາມການຕິດຕາມຄ້ົນຄວ້າວິໄຈເຫັນວາ, ແຫຼງ
ນ້ໍາ, ແລະ ແຫຼງອາຫານໃນເຂດປາສະຫງວນແມນພຽງພໍ, 
ພາຍຫັຼງທ່ີຝູງຊາງ “ກັບບານເກ່ົາ”, ພວກມັນມີສະພາບດີ, ຊາງ
ນອຍກໍຕຸຍຂ້ຶນຫຼາຍ.
        ທານ ອາໂຮມູຊາ(Ahomusa), ນັກຄ້ົນຄວາຂອງສວນ
ພຶກສາສາດເຂດຮອນສິບສອງພັນນາສະພາບັນດິດວິທະຍາສາດ
ຈີນມີຄໍາເວ້ົາໜ່ຶງທ່ີຖືກເຜີຍແຜໃນວົງກວາງວາ: “ສໍາລັບຊາງ
ອາຊີ, ບ່ໍມີປະເທດໃດທ່ີປອດໄພກວາປະເທດຈີນ.” ນັກວິທະຍາ
ສາດສັນຊາດແອດສະປາຍທີ່ຕິດຕາມການປົກປອງຊາງອາຊ ີ
ແລະ ລະບົບນິເວດປາຝົນເຂດຮອນມາເປັນເວລາຍາວນານ
ທານນີ້ເຫັນວາ, ຈີນວາງນະໂຍບາຍການປົກປອງຊາງອາຊີ
ໄດດີຫຼາຍ, ເຮັດໃຫພັນຊາງອາຊີມີປະລິມານເພ່ີມຂ້ຶນຢາງຫຼວງ
ຫຼາຍ, ມີປະສິດທິຜົນຢາງເຫັນໄດຊັດເຈນ. ຜານການປົກປັກ
ຮັກສາມາຫຼາຍປີ, ພັນຊາງປາອາຊີຂອງຈີນຈາກຈໍານວນ 150

ໂຕໃນຊມປີ 70–80 ຂອງສະຕະວັດທີ 20 ໄດເພ່ີມຂ້ຶນປະມານ
ທົບປາຍ.
       ຍົກສິບສອງພັນນາເປັນຕົວຢາງ, ຜູຄົນຄິດສະເໝີວາ
ການໄດເຫັນຊາງປາແມນເລື່ອງທີ່ໂຊກດີຫຼາຍ, ຊົນເຜົ່າກຸມ
ນອຍໃນທອງຖິ່ນເຫັນພວກມັນເປັນຕົວແທນແຫງໂຊກລາບ, 

ໄດ້ປົກປັກຮັກສາພວກມັນມາເປັນເວລາຍາວນານ. ໃນຂອບເຂດ
ການເຄ່ືອນໄຫວຂອງຊາງປາ, ເຖິງວາຊາງປາອາດຈະທໍາລາຍ
ຮ້ົວສວນ, ແຕຊາວບານຍັງຄົງມີນ້ໍາໃຈເອ້ືອເຟ້ືອເພື່ອແຜຕໍ່ຊາງ
ປາ ແລະ ເປັນມິດ. ທານ ຫວັງຊວນ(Wang Chuan) ອາຍຸ 43 ປີ 
ອາໄສຢູຄຸມບານເກ່ົາມານເຄ້ີ(Manke Village) ຕາແສງຄ່ັງຜິງ
(Kangping  Town) ເມືອງຈຽງເສິງ(Jiangcheng  County) ນະ
ຄອນພູເອ(ີPu'er City), ປັດຈຸບັນມີຊາງປາສອງຝູງຈໍານວນ
12 ໂຕມາເຄ່ືອນໄຫວຢູໃກຄຸມບານ. “ເມ່ືອຊາວບານເຫັນຊາງ
ປາ, ກໍຢູຫາງໆ,  ບໍ່ໄປລົບກວນພວກມັນ ແລະ ກໍບໍ່ໄດຂັບໄລ
ຊາງປາ.” ທານ ຫວັງຊວນ ກາວວາ “ຖາຊາງປາທໍາລາຍພືດ
ຜັກ ແລະ ໄຮນາ, ປະກັນໄພທ່ີລັດຖະບານຊ້ືຈະຊົດເຊີຍໃຫ.”
        “ການຊວຍເຫືຼອຊາງປາຝູງນ້ີໃຫກັບບານໄດສໍາເລັດບ່ໍ
ແມນຈຸດໝາຍປາຍທາງສຸດທາຍ, ປົກປັກຮັກສາຊາງອາຊີ 
ລວມເຖິງການແຫຼງທ່ີຢູອາໄສຂອງພວກມັນຍັງແມນພາລະທ່ີ
ໜັກໜວງ ແລະ ຍາວໄກ.” ທານ ເສີນເຟ່ີຍ(Chen Fei) ຫົວ
ໜາສູນວິໄຈຊາງອາຊີກົມປາໄມ ແລະ ທ່ົງຫຍາແຫງຊາດຈີນ
(National  Forestry and Grassland Administration) ກາວວາ
“ບົດພ້ືນຖານການປົກປັກຮັກສາພັນຊາງອາຊີ ແລະ ແຫຼງທ່ີຢູ
ອາໄສຂອງພວກມັນ, ປົກປັກຮັກສາລະບົບນິເວດ ແລະ ຊັບພະ
ຍາກອນຂອງປາຝົນເຂດຮອນອັນລ້ໍາຄາຂອງຈີນຢາງເປັນລະ
ບົບ, ມັນມີຄວາມໝາຍສໍາຄັນໃນສາງຊັບພະຍາກອນທໍາມະຊາດ
ໃຫສົມບູນ ແລະ ກົນໄກໄລຍະຍາວໃນການປົກປັກຮັກສາລະບົບ
ນິເວດ, ການສ່ົງເສີມການຢູຮວມກັນແບບປອງດອງລະຫວາງ
ຄົນ ແລະ ທໍາມະຊາດ.” ທານ ເສີນເຟ່ີຍ ກາວວາ ສຸດທາຍຕອງ
ບັນລຸໃຫທັງຄົນ ກັບ ຊາງຕາງໄດໃນສ່ິງທ່ີຕອງການ, ຄົນ ກັບ
 ຊາງຢູຮວມກັນແບບປອງດອງ.

   ຊາງອາຊີເລາະຍ່າງຢູ່ສວນນາເຂ້ົາ

亚洲象在稻田里漫步 新华社 图
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        ຂອຍຊ່ື ຕາວລຽງ(Dao Liang), ມາຈາກກ່ິງແຂວງ
ປົກຄອງຕົນເອງຊົນເຜ່ົາໄທລ້ືແຂວງຢຸນນານ(Xishuangbanna 

Dai Autonomous Prefecture,Yunnan Province), ເປັນພະ
ນັກງານຜູໜ່ຶງທ່ີເຮັດວຽກກຽວກັບທາງລົດໄຟ. ວັນທີ 25 ມີນາ
2022, ຂອຍໄດຖືກມອບໝາຍໃຫໄປປະຕິບັດໜາທີ່ຢູປະເທດ
ລາວ, ເພ່ືອສະໜັບສະໜູນການດໍາເນີນງານດານຂະບວນລົດໄຟ
 ແລະ ສະຖານີທາງລົດໄຟ ລາວ-ຈີນ.

mk']qfw2]k;{9uolhk'0q;csj',yf8trk[0bho

       ເຖິງແມນຕອນທ່ີຂອຍຫາກໍຮອດບອນນ້ີ ຂອຍຍັງບ່ໍຄອຍ
ຄຸນເຄີຍປານໃດ, ແຕວາຄວາມກະຕືລືລົ້ນ ແລະ ມິດຕະພາບ
ຂອງຄົນລາວທີ່ມີຕໍ່ຂອຍ, ເຮັດໃຫຂອຍປັບຕົວກັບການດໍາລົງ
ຊີວິດ ແລະ ການເຮັດວຽກຢູປະເທດລາວໄດຢາງໄວວາ. ຍາມ
ເຮັດວຽກ, ຂອຍນໍາໃຊພາສາລາວສົນທະນາກັບເພື່ອນຮວມ
ງານຄົນລາວ, ພາສາເຮັດໃຫພວກເຮົາໃກຊິດກັນຫຼາຍຂຶ້ນ. 
ນັບແຕເລີ່ມມາເຮັດວຽກຢູລາວຈົນຮອດປຽນໄປເຮັດວຽກທີ່
ສະຖານີວັງວຽງ ເພື່ອສືບຕໍ່ພາລະກິດທີ່ຖືກມອບໝາຍໃຫສໍາ
ເລັດ, ຂອຍໄດສາງມິດຕະພາບອັນແໜນແຟນເລິກເຊ່ິງກັບພະ
ນັກງານຄົນລາວ.
        ວັນ ທີ 12 ກໍລະກົດ, ຂອຍລໍຖາຮັບຂະບວນລົດໄຟຢູສະ

中老铁路架起友谊之桥
 刀亮 / 文

刀亮是一名支援中老铁路项目列车和车站运营工作

的中国铁路工作者。在老挝期间，他与热情友好的当地人

民建立了深厚的友谊。

ສະແກນລະຫັດ QR Code ຟັງວາລະສານ
扫描二维码 轻松听杂志
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ຖານີວັງວຽງ, ຂະນະນ້ັນຂອຍໄດຮັບແຈງການວາ “ພາລະກິດ
ສໍາເລັດແລວ, ມ້ືອ່ືນໃຫກັບຄືນສູນະຄອນຫຼວງວຽງຈັນ ເພ່ືອກຽມ
ຕົວກັບປະເທດຈີນ”, ໃນໃຈຂອຍເຕັມໄປດວຍຄວາມອາໄລ ແລະ
ບໍ່ຢາກຈາກໄປ.ໃນຄືນທີສອງມີຝົນຕົກລົງມາ, ເພື່ອນຮວມ
ງານຄົນລາວຫຼາຍຄົນໄດວາງມືຈາກວຽກຂອງຕົນເພ່ືອມາສ່ົງ
ຂອຍ, ຂອຍໄດຂ້ຶນລົດໄຟຖຽວສຸດທາຍລົດໄຟຂະບວນລານຊາງ. 
         ແນວໃດກໍຕາມ, ເມ່ືອຂອຍໄດເຫັນຈໍານວນຜູໂດຍສານ
ຢູສະຖານີວັງວຽງໃນມື້ຕໍ່ມາ, ກອນທີ່ປະຕູລົດຈະປິດ ຂອຍໄດ
ລົງຈາກລົດໄຟ ແລະ ໄດຂໍກັບຫົວໜາເພ່ືອປະຕິບັດໜາທ່ີຢູສະ
ຖານີເທື່ອສຸດທາຍ. ໃນຄໍ່າຄືນນັ້ນ, ການປາກົດຕົວຂອງຂອຍ
ອີກຄັ້ງເຮັດໃຫເພື່ອນຮວມງານຄົນລາວຮູສຶກດີໃຈຫຼາຍ; ຄໍ່າ
ຄືນນັ້ນຍັງເປັນຄືນທີ່ໜາຈົດຈຳທີ່ສຸດທີ່ຂອຍບໍ່ສາມມາດລືມໄດ
ທ່ີສະຖານີວັງວຽງ ປະເທດລາວ.
      ສຸດທາຍ, ຂອຍໄດຕ້ັງໃຈຢາງສຸດອົກສຸດໃຈເພ່ືອສຳເລັດ
ວຽກງານຂົນສ່ົງຜູໂດຍສານພອມກັບເພ່ືອນຮວມງານຄົນລາວ, 
ສະຖານີວັງວຽງກໍໄດສາງຈໍານວນຂົນສ່ົງຜູໂດຍສານກາຍ  1 

ໝື່ນຄົນເປັນຄັ້ງທໍາອິດ. ທາຍສຸດ, ຂອຍເປກະເປົາ ແລະ ມຸງ
ໜາໄປຂະບວນລົດໄຟເພ່ືອກັບປະເທດຈີນ. ຂະນະ ທ່ີ ປະຕູ ລົດໄຟ  ປິດ
ເຂ້ົາ, ຂອຍອົດບ່ໍໄດຈົນນ້ໍາຕາໄຫຼອອກມາ… ໃນຕອນນ້ັນ,  ຂອຍ
ກໍເຂົ້າໃຈແລວວາເປັນຫຍັງພໍ່ຈຶ່ງເວົ້າວາມິດຕະພາບລາວຈີນ 
ແມນໝາກຜົນຄວາມພະຍາຍາມຫຼາຍເຊັ່ນຄົນຂອງສອງຊາດ
ລາວຈີນ.
          ຂອຍຮູສຶກວາຕົນເອງເປັນຄົນທ່ີໂຊກດີ, ບ່ໍວາຍາມໃດ
ຢູບອນໃດກໍມີຄົນຊວຍເຫືຼອ ແລະ ຫວງໄຍຂອຍເລ້ືອຍໆ. ໂຊກ
ດີຫຼາຍໃນຄັ້ງໜຶ່ງທີ່ຂອຍມີໂອກາດປະກອບສວນເປັນກໍາລັງ
ແຮງໜຶ່ງໃນການສາງສາ ແລະ ປະຕິບັດໜາທີ່ຢູທາງລົດໄຟ
ລາວ-ຈີນ; ແລະ ກໍມີຄວາມດີໃຈທ່ີໄດເຫັນກັບຕາຕົວເອງທ່ີທາງ
ລົດໄຟລາວ-ຈີນໄດນໍາເອົາການພັດທະນາ ແລະ ຄວາມຮຸງ
ເຮືອງສີວິໄລມາໃຫແກປະຊາຊົນທີ່ຢູລຽບຕາມທາງລົດໄຟ
ລາວ-ຈີນ. ທາງລົດໄຟລາວ-ຈີນເປັນການເປີດຍຸກສະໄໝໃໝ, 
ຫວັງວາທາງລົດໄຟລາວຈີນຈະນໍາພາເຮົາໄປສູຄວາມຈະເລີນ,
 ຄວາມຜາສຸກ ແລະ ອະນາຄົດທ່ີສົດໃສ.

     ທິວທັດທ່ີເມືອງວັງວຽງ

老挝万荣市风光 CFP 图
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ພາສາລາວ: ຕາມໃຈນ້ໍາຊິໄຫຼໄປຕາມຮອມ ບ່ໍຫອນໄຫຼເຜ່ັນຂ້ຶນ

ເມືອຟາຍອດດອຍ

中：水往低处流，人往高处走

ຄໍາອະທິບາຍ: ນ້ຳໄຫຼຈາກບອນສູງເຖິງບອນຕຳ, ແຕຄົນເຮົາ

ມີອຸດົມການ ແລະ ຄວາມສະແຫວງຫາຂອງຕົນ, ຈະກາວໜາ

ຢາງຕໍ່ເນື່ອງ ແລະ ສະແຫວງຫາຊີວິດການເປັນຢູທີ່ດີງາມ, 

ຍາງຈາກບອນຕ່ຳເຖິງບອນສູງ.

释义：水从高处流向低处，但是人有自己的

志向和追求，会不 断上进，追求美好生

活，从低处走向高处。

ພາສາລາວ: ທຸກສ່ິງມີເກີດມີດັບ ມີໄດມີເສຍ ທຸກສ່ິງມີຮັກມີຊັງ

ມີຫວານຊ່ືນມີຂົມຂ່ືນ ມີພົບມີຈາກ

中：人有悲欢离合，月有阴晴园缺

ຄໍາອະທິບາຍ: ຊີວິດ ຂອງພວກເຮົາຈະສໍາຜັດຄວາມ ໂສກ ເສົ້າ 

ແລະ ຄວາມ ສຸກ, ການ ແບງ ແຍກ  ແລະ ຄວາມສາມັກຄີ, ດວງ

ເດືອນກໍມີການປຽນແປງເປັນ ເດືອນແຈງ ເດືອນມືດ ເດືອນ

ເພັງ  ແລະ ເດືອນສຽວ. ໝາຍຄວາມວາໃນຊີວິດຂອງຄົນເຮົາ

ມັນຕອງມີຄວາມເສຍໃຈ ສິ່ງຕາງໆບໍ່ສາມາດຄົບຖວນບໍລິບູນ

ໄດ, ສຸພາສິດນີ້ບອກໃຫພວກເຮົາຮູວາຄວນນໍາໃຊທາທີທີ່ໜາ

ໃຫຍໃຈສູງ ແລະ ຄິດໃນແງດີມາປະເຊີນໜາກັບຄວາມໄດ

ຄວາມເສຍຂອງຊີວິດ.

ພາສາລາວ: ທຸກນາທີທ່ີເຮົາຊາ ຈະມີຄົນລ້ໍາໜາເຮົາໄປ

中：学如逆水行舟，不进则退

       ອາລຳພະບົດ: ຄໍາສຸພາສິດບພຽງແຕໄດສະແດງໃຫເຫັນ
ເຖິງແກນແທວັດທະນະທຳຂອງປະເທດໜຶ່ງ, ຍັງໄດສະແດງ
ໃຫເຫັນເຖິງຄວາມງົດງາມແຫງວັດທະນະທຳຂອງປະເທດນ້ັນ. 
      ວາລະສານ “ຈຳປາ” ຈະຈັດພິມຄຳສຸພາສິດຈີນ-ລາວ 
ລາວ-ຈີນ ທ່ີມີຄວາມໝາຍໃກຄຽງກັນ ຫືຼ ຄາຍຄືກັນຢູໃນຄໍລຳ 
“ມວນກັບພາສາຈີນ” ເພ່ືອຊກຍູການຖອດຖອນຮຽນຮູວັດທະນະ
ທໍາຮວມກັນ ແລະ ເຊ່ືອມໂຍງດານຈິດໃຈຂອງປະຊາຊົນສອງ
ຊາດລາວ-ຈີນ. ເນື້ອໃນຂອງຄໍລໍານີ້ໄດຄັດເລືອກມາຈາກປຶ້ມ 
ສຸພາສິດລາວ ທີ່ຂຽນໂດຍຮອງສາດສະດາຈານວິຊາພາສາ
ລາວ ນາງ ແສງມະນີ(Li Xiaoyuan) ແລະ ສາດສະດາຈານວິ
ຊາພາສາລາວ ທານ ຈາງຫຼຽງໝິນ(Zhang Liangmin) ຈາກ
ມະຫາວິທະຍາໄລພາສາຕາງປະເທດປັກກ່ິງ(Beijing Foreign

Studies University).

栏目语 ：谚语既体现了一个国家文化的精髓，又展

现了一个国家文化之美。

《占芭》杂志在“快乐中文”栏目连载有着相同意思

或相近意思的中老谚语或短语，促进中老文化互鉴、民心

相通。内容节选自《老挝语谚语选编》一书，作者是北京

外国语大学老挝语副教授李小元，老挝语教授张良民。

IPo7=kl5rklyf

学谚语
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ຄໍາອະທິບາຍ: ການຮ່ໍາຮຽນກໍຄືຊວງເຮືອທວນກະແສນ້ໍາ ຖາ

ບໍ່ກາວໜາຈະຖອຍຫຼັງໂດຍຖືກກະແສນໍ້າຊກໄປ. ປຽບທຽບ

ວາຖາບໍ່ພະຍາຍາມກາວໜາຈະມີນັກແຂງຂັນຜູອື່ນລວງກາຍ

ພວກເຮົາ, ເຊ່ິງບອກໃຫພວກເຮົາຮູວາຕອງພະຍາຍາມ ແລະ

 ກາວເດີນໄປໜາຢາງບ່ໍຢຸດຢ້ັງ.

释义：学习就像逆着水流 船，不前进就会

被水流推着后退。比喻不努力前进就要被其

他竞争者超过，启示我们要不断努力，

不断进取。

ພາສາລາວ: ທຸກຢາຟາວໄຫ ໄດຢາຟາວຫົວ

中：胜不骄，败不馁

ຄໍາອະທິບາຍ: ເມື່ອໄດຊະນະ ບໍ່ຄວນທະນົງໃຈ; ເມື່ອພົບກັບ

ຄວາມເສຍໄຊ ບ່ໍຄວນອອນໃຈ. ສຸພາສິດນ້ີບອກໃຫພວກເຮົາຮູ

ວາຄວນມີທາທີທ່ີໝ້ັນທຽງຕ່ໍການຊະນະ ແລະ ການເສຍໄຊ.

释义：当 取 成 功 的 时 候，绝 不 可 骄

傲；当遇到挫折与失败时，绝不能气馁。

这句话告诫我们要以平常心看待成功

和失败。

ພາສາລາວ: ເທິງຟາຍັງມີຟາ

中：人外有人，天外有天

ຄໍາອະທິບາຍ: ເໜືອຄົນທ່ີເກ່ັງກາສາມາດຍັງມີຄົນທ່ີແຮງເກ່ັງ

ກາສາມາດ, ຄືກັບວາເທິງຟາທ່ີພວກເຮົາໄດເຫັນນ້ັນຍັງມີຟາ. 

ສຸພາສິດນີ້ຕັກເຕືອນໃຫພວກເຮົາຮູວາບໍ່ຄວນອວດອົ່ງພໍໃຈຕົນ

ເອງ ຄົນທ່ີເກ່ັງກວາຕົນເອງຍັງມີອີກຫຼາຍ.

释义：高 明 的人上 面还有 更 高 明 的

人，就像我们看见的天之外还另有天。

劝戒人不能自满自大，比自己厉害的人还有

狠多。

ພາສາລາວ: ທຽວທາງເວ້ີງ ເຫີງຫຼາຍມັນຊິຫາງ

中：失之毫厘，谬以仟里

ຄໍາອະທິບາຍ: “ຫາວ(Hao, 毫 )” ແລະ “ຫີຼ(Li, 厘 )” 

ແມນຫົວໜວຍຄວາມຍາວທີ່ນອຍຫຼາຍ, “ຊຽນຫຼີ( 千 里 ) 

ເທ່ົາກັບ 500 ກິໂລແມັດ. ຄວາມໝາຍຂອງສຸພາສິດນ້ີແມນໃນ

ເບ້ືອງຕ້ົນມີຄວາມຜິດນອຍໆ, ແຕໃນສຸດທາຍຈະເກີດມີຄວາມ

ຜິດທີ່ໃຫຍຫຼວງ, ເຊິ່ງບອກໃຫພວກເຮົາຮູວາຕອງຄໍານຶງເຖິງ

ສວນຍອມ ແລະ ແກໄຂບັນຫານອຍທຸກບັນຫາເປັນຢາງດີ.

释义：“毫”、“厘”是两种极小的长度

单位，仟里相当于500公里。这句话意

开始稍微有 点差错，结果会造成狠大

的错误。启示我们要重视细节，将每 个

小问题都 理好。

　　 
ພາສາລາວ: ນ້ໍາໃສປາບ່ໍຢູ

中：水至清则无鱼，人至察则无徒

ຄໍາອະທິບາຍ: ຖານ້ໍາໃສໂພດ, ປາຈະດໍາລົງຊີວິດບ່ໍໄດ; ຖາມີ

ຄວາມຮຽກຮອງຕ່ໍຜູອ່ືນຢາງເຂ້ັມງວດໂພດ, ເຈ້ົາຈະບ່ໍມີໝູຄູ.

ສຸພາສິດນີ້ສວນຫຼາຍແມນນໍາໃຊມາຕັກເຕືອນພວກເຮົາວາ

ເມື່ອຕິຕຽນຜູອື ່ນ ແລະ ຄິດບັນຫາບໍ່ຄວນເຂັ້ມງວດໂພດ, 

ຖາບໍ່ດັ່ງນັ້ນ ຈະເຮັດໃຫຜູອື່ນບໍ່ຢາກໄປມາຫາສູກັນກັບພວກ

ເຮົາ ຍອນຢານກົວ, ຄືກັນກັບຖານ້ໍາໃສໂພດຈະບ່ໍມີປາຢູ.

释义：水太清了，鱼就无法生存； 求别

人太严了，就没有伙伴。这句话多用于告

诫人们指责人不要太苛刻，看问题不要过

于严厉，否则，就容易使大家因害怕而不愿

意与之打交道，就像水过于清澈养不住

鱼儿 样。

CFP 图
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普洱学院位于中国云南省南部昆曼国际大通道枢纽

城市——普洱市，这里具有“一市连三国，一江通五邻”

的地域特点。中老铁路的建成通车，为普洱实现更大范围、

更宽领域、更深层次对外开放带来前所未有的机遇。普洱

学院作为云南省首批国门大学建设试点高校，始终坚持开

放办学的理念，搭建起了国际化的交流合作平台。2022年，

又一轮来华留学生开始招生，我们期待在普洱学院与您的

相见！

ltgsoj0v'ot7vor6gvu 丨 ,tsk;ymtpkw]r6gvu pyofy8hvoIa[mjko 

       ມະຫາມະຫາວິທະຍາໄລພູເອີ(Pu'er  University) ຕ້ັງຢູນະ
ຄອນພູເອີ ພາກໃຕແຂວງຢຸນນານ ສປ ຈີນ, ເຊິ່ງເປັນຕົວ
ເມືອງໃຈກາງທາງຄົມມະນາຄົມຂອງເສ້ັນທາງສາກົນຄຸນໝິງ-
ບາງກອກ. 
      ການສາງສຳເລັດ ແລະ ເປີດການນໍາໃຊຂອງທາງລົດ
ໄຟລາວ-ຈີນ ຍັງໄດນໍາເອົາກາລະໂອກາດອັນບ່ໍເຄີຍມີມາກອນ
ໃຫແກນະຄອນພູເອີ ໃນການເປີດປະຕູສູພາຍນອກທ່ີມີຂອບເຂດທ່ີ
ກວາງໃຫຍກວາເກ່ົາ, ຂົງເຂດທ່ີກວາງຂວາງກວາເກ່ົາ ແລະ ລະ
ດັບສູງກວາເກ່ົາ.
         ມະຫາວິທະຍາໄລພູເອີ  ກວມເອົາເນ້ືອທ່ີ 2156 ມູ້(ໜ່ຶງມູ້ ປະ
ມານ 667 ຕາແມັດ), ສະພາບແວດລອມວິທະຍາເຂດສວຍງາມ
ຫຼາຍ, ໃນຖານະທ່ີເປັນສະຖາບັນການສຶກສາລະດັບສູງທ່ີຖືກຈັດ
ເປັນຈຸດທົດລອງໃນການກ່ໍສາງ “ມະຫາມະຫາວິທະຍາໄລປະຕູ
ແຫງຊາດ” ຊດທໍາອິດຂອງແຂວງຢຸນນານ, ໂຮງຮຽນດ່ັງກາວ
ແມນມີກໍາລັງດານຖັນແຖວຄູອາຈານທ່ີ ເຂ້ັມ ແຂງ,  ປະກອບມີ ອາ
ຈານທ່ີໄດຮັບນາມມະຍົດດານບຸກຄະລາກອນປະເພດຕາງໆ ພ້ອມ
ທັງມີນັກຄ້ົນຄວ້າ ແລະ ນັກຊ່ຽວຊານຂອງຫຼາຍລະດັບ; ໂຮງຮຽນ
ມີສາຂາວິຊາທ່ີຄົບຖວນ, ລວມທັງວິຊາຊ້ັນປະລິນຍາຕີ 42 ວິຊາ 
ແລະ  ວິຊາອະນຸປະລິນຍາ 30 ວິຊາ.
      ມະຫາວິທະຍາໄລພູເອີ ໄດຮັບຄວາມນິຍົມຫຼາຍຈາກບັນ

魅力普洱丨普洱学院欢迎您

ດານັກສຶກສາອາຊີຕາເວັນອອກສຽງໃຕ, ຈໍານວນນັກສຶກສາຕາງ
ປະເທດທ່ີມາຈາກບັນດາປະເທດອາຊີຕາເວັນອອກສຽງໃຕ ໄດມີ
ການຂະຫຍາຍຕົວຢາງຕ່ໍເນ່ືອງ, ເມ່ືອຮອດປັດຈຸບັນນ້ີ, ໄດບໍາລຸງ
ກ່ໍສາງນັກສຶກສາຕາງປະເທດ 600 ກວາຄົນ. ໃນທຸກວັນນ້ີ, ມະຫາ
ວິທະຍາ ໄລພູເອີ  ໄດ ກາຍ ເປັນ ໜ່ຶງ ໃນ ບັນດາສະຖາບັນການສຶກສາ 
ຂອງ ຈີນ ທ່ີ ຮັບ ນັກ ສຶກສາ ລາວ ຫຼາຍ ທ່ີ ສຸດ.
      ມະຫາວິທະຍາໄລພູເອີ ຍຶດໝ້ັນສ່ົງເສີມການຈັດຕ້ັງການ
ສຶກສາແບບເປິດປະຕູສູ່ພາຍນອກໂດຍອີງໃສທ່າແຮງດານທີ່
ຕ້ັງພູມສັນຖານຂອງຕົນ, ເຊ່ິງໄດສາງການພົວພັນຮວມມື ກັບ ມະ
ຫາວິທະຍາໄລຫືຼ ສະຖາບັນຄ້ົນຄວ້າວິທະຍາສາດພາຍໃນ ແລະ
ຕາງປະເທດຫຼາຍກວ່າ 10 ແຫງ, ພອມດຽວກັນນ້ັນ, ໄດກ່ໍຕ້ັງຄະ
ນະອາຊຽນຂ້ຶນ ເພ່ືອຮັບຜິດຊອບວຽກງານການຄຸມຄອງນັກສຶກ
ສາຕາງປະເທດ, ແລະ ໄດຮວມມືກັນກັບບັນດາມະຫາວິທະຍາໄລ 
ແລະ  ສະຖາບັນຄ້ົນຄວ້າວິທະຍາສາດທ່ີມີຊ່ືສຽງໂດງດັງໃນປະ
ເທດຈີນເຊ່ັນ: ມະຫາວິທະຍາໄລເສດຖະກິດ-ການຄານະຄອນ
ຫຼວງ, ມະຫາວິທະຍາໄລຢຸນນານ, ມະຫາວິທະຍາໄລໝິງຈູສູນ
ກາງຈີນ, ມະຫາວິທະຍາໄລການ ເມືອງ - ກົດໝາຍພາກຕາເວັນ
ຕົກສຽງໃຕ, ສະພາ ບັນດິດ ວິທະຍາສາດ ຈີນສາຂາ ຄຸນ ໝິງ , ສວນ
ພຶກສາສາດ ເຂດ ຮອນສິບສອງພັນນາຂອງ ສະພາ ບັນດິດ ວິທະ
ຍາສາດ ຈີນ  ແລະອ່ືນໆ, ເພ່ືອຮວມກັນບໍາລຸງກ່ໍສາງນັກ ສຶກສາ
 ສາກົນ ລະດັບປະລິນຍາໂທ ແລະ  ປະລິນຍາ ເອກ. 
        ປີ 2022, ໄດເລ່ີມຮັບສະໝັກນັກສຶກສາຕາງປະເທດອີກ
ຮອບໜ່ຶງທ່ີຈະເຂ້ົາມາຮຽນຕ່ໍຢູປະເທດຈີນ, ພວກເຮົາຫວັງວາຈະ
ໄດພົບພ້ໍກັບທານທ່ີມະຫາວິທະຍາໄລພູເອີ!
      ສໍາລັບລາຍລະອຽດ ແລະ ວີທີຕິດຕໍ່, ກະລຸນາຢຽມ
ຊົມເວັບໄຊທາງການຂອງມະຫາວິທະຍາໄລພູເອີ ດັ່ງລຸ່ມນີ້: 
http://dmxy.peuni.cn/info/1101/1695.htm

普洱学院供稿供图
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       ໃນມື້ມໍ່ໆມານີ້, ກິດຈະກໍາດົນຕີ-ວັດທະນະທໍາ “ທານ 

ເນຍເອີ(Nie Er)  ແລະ ເພງຊາດຈີນ” ປະຈຳປີ 2022 ໄລ

ຍະທີ 2 ໄດຈັດຂຶ້ນທີ່ນະຄອນຢູຊີ(Yuxi City), ບັນດາມວນຊົນ

ໄດໃຊງານວາງສະແດງສິນຄາ, ການແຂງຂັນ, ການສຳມະ

ນາ, ລາຍການບັນເທີງ ແລະ ຮູບແບບອື່ນໆຫຼາຍລາຍການ

ເພ່ືອລະນຶກເຖິງນັກດົນຕີທານນ້ີ. 

        ທານ ເນຍເອີ ເກີດໃນວັນທີ 14 ກຸມພາ 1912 , ເປັນ

ຄົນທອງຖ່ິນຢູຊີ. ປີ 1931 ປະເທດຈີນຖືກຈັກກະພັດຕາງດາວ

ຮຸກຮານ, ໃນໄລຍະທີ່ປະເຊີນຄວາມເປັນຄວາມຕາຍ, ການ

ເອົາຕົວລອດເປັນສ່ິງສຳຄັນທ່ີສຸດ. “ດົນຕີໃໝ” ທ່ີຫາກ່ໍກຳເນີດ

ແລະ ຢູໃນໄລຍະຕົ້ນຂອງການພັດທະນາໃນປະເທດຈີນ, ຈຶ່ງ

ໄດຫຼອມລວມເຂົ້າຂະບວນການຕໍ່ສູກູຊາດຢາງມີສະຕິ ພອມ

ທັງໄດປະດິດແຕງບົດເພງຊດໜຶ່ງຂຶ້ນ ພາຍໃຕຫົວຂໍ້ “ຕໍ່ຕານ

ຢີ່ປຸນ ກອບກູຊາດ”  ແລະ ໄດເປັນການລິເລີ່ມຂອງບົດເພງ

ຍຸກໃໝ, ເຊິ່ງທານ ເນຍເອີ ເປັນບຸກຄົນຕົວແທນສຳຄັນທີ່ສຸດ

ຂອງບັນດານັກປະພັນບົດເພງໃນຍຸກສະໄໝນ້ັນ. 

        ຍຸກສະໄໝໄດມອບອຸດົມຄະຕິໃຫກັບ ທານ ເນຍເອີ ນັກ

ສິນລະປິນປະຕິວັດທານນ້ີ, ຕາມທັດສະນະຂອງເພ່ິນແລວ, ການ

ປະພັນບົດເພງກໍແມນເປັນການບໍລິການໃຫກັບພາລະກິດຂອງ

ຊົນຊາດ. ໃນໄລຍະທີ່ປະຊາຊົນຈີນຕໍ່ຕານຢີ່ປຸນ ເພື່ອກອບກູ

ຊາດນ້ັນ ທານ ເນຍເອີ ມັກຈະຄ້ົນຄິດສະເໝີວາ: ຄວາມມຸງມາດ

ປາຖະໜາຂອງປວງຊົນ ເປັນຫຍັງບ່ໍໃຫພວກເຂົາຂັບຮອງອອກ

ມາເອງ? ນີ້ກໍແມນພາລະກິດທີ່ຍຸກສະໄໝມອບໃຫກັບນັກ

ດົນຕີ. ເມື່ອມີອຸດົມຄະຕິແບບນີ້, ທານ ເນຍເອີ ຈຶ່ງດຸໜັ່ນຄົ້ນ

dhk;g0qhkl6jot7vo16h-u 丨 mjko gohpgvu 
.-hlP'fqo8u[aog]'lP'cdxt8y;af9uo

走进玉溪丨聂耳，用音乐吹响中国革命号角

ຄວາຮ່ໍາຮຽນເຕັກນິກການປະພັນບົດເພງຫຼາກຫຼາຍແບບ ແລະ

ບາກບັ່ນຄົ້ນຄວາດົນຕີພື້ນເມືອງຂອງປະຊາຊົນບັນດາເຜົ່າ. 

ໃນທ່ີສຸດ, ກໍໄດປະພັນບົດເພງ ນັກຮົບຜູກາຫານ (The March 

of the Volunteers) ແລະ ບົດເພງສາວນັກຮອງໃຕຄວາມທາ

ລຸນ ບົດເພງຂຸດຄ້ົນບ່ໍແຮ ແລະ ເພງອ່ືນໆ. ຊດເພງດ່ັງກາວໄດ

ສະທອນໃຫເຫັນເຖິງແນວທາງດານການເມືອງ ແລະ ສະຕິ

ຂອງປະຊາຊົນໃນໄລຍະປະຫວັດສາດຕອນນັ້ນ, ພອມກັນນັ້ນ,

ຍັງລວມເອົາສິປະລະດັບສູງ ແລະ ເອກະລັກຊົນຊາດໃນຮູບແບບ

ໃໝອີກດວຍ. 

        ນັບແຕຊມປີ 80 ຂອງສະຕະວັດທີ 20 ເປັນຕ້ົນມາ, ນະ

ຄອນຢູຊີໄດຈັດກິດຈະກໍາແບບນ້ີຢາງຕ້ັງໜາ, ເພ່ືອລະນຶກເຖິງ

ທານ ເນຍເອີ, ເລົ່າເລື່ອງລາວ ທານ ເນຍເອີ ເຮັດໃຫຫຼາຍ

ຄົນຮູຈັກທານ, ກາວເຂົ້າຫາທານເນຍເອີ, ຮູຈັກນະຄອນຢູຊ ີ

ແລະ ເຂ້ົາມາທຽວນະຄອນຢູຊີ ໃຫຫຼາຍກວາເກ່ົາ. 

近日，2022 年“聂耳和国歌”音乐文化系列活动第

二阶段活动在玉溪市举行，人们通过展览、竞赛、研讨、

文艺节目等多种形式，纪念着这位音乐家。

玉溪市委宣传部供稿供图
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(feedback)

读者反馈

■  本刊记者 毕漪倩 / 整理

ຈິນດາ: ສະບາຍດີ ບັນດາໝູເພ່ືອນຜູອານທັງຫຼາຍ, ໃນວາລະສານສະບັບເດືອນນ້ີ, ຈິນດາຈະແບງປັນຈົດໝາຍຈາກ

ໝູເພ່ືອນຜູອານສອງຄົນ, ເຊິ່ງເປັນນັກສຶກສາວິຊາພາສາລາວຂອງມະຫາວິທະຍາໄລພາສາຕາງປະເທດປັກກິ່ງ

ຊ້ັນປີ 2021, ນາງສຸກສະຫວັນ ແລະ ນາງ ເກດມະນີ.
金达 ：读者朋友们，大家好！本期，金达为大家分享两位读者朋友的来信。他们是北京外国语大学 2021

级老挝语专业的学生李旻和姜雅桐。

ນາງ ສຸກສະຫວັນ: ຂອຍມາຈາກເມືອງປົກຄອງຕົນເອງຊົນເຜ່ົາຮານີຊົນເຜ່ົາຢີຊົນເຜ່ົາໄທລ້ື ຢວນ

ຈຽງ ນະຄອນຢູຊີ(Yuanjiang Hani, Yi and Dai Autonomous County, Yuxi City) ແຂວງຢຸນ

ນານ, ຍອນວິຊາທ່ີຂອຍຮຽນ ຂອຍໄດສາງສາຍພົວພັນກັບວາລະສານ ຈໍາປາ. ຈາກວາລະສານ

ເຈຍໃນເບ້ືອງຕ້ົນເຖິງວາລະສານເອເລັກໂຕຼນິກໃນປັດຈຸບັນ, ວາລະສານ ຈໍາປາ ໄດປະດິດສາງ

ໃໝດານຮູບແບບຢາງຕໍ່ເນື່ອງ, ເຊິ່ງໄດອໍານວຍປະສົບການການອານທີ່ອຸດົມສົມບູນກວາເກົ່າ

ໃຫແກຜູອານ.
李旻 ：我来自云南省玉溪市元江哈尼族彝族傣族自治县，因为所学专业，我与《占芭》杂

志结缘。从最初的纸质版杂志到现在的电子刊物，《占芭》杂志不断创新形式，为读者带

来更丰富的阅读体验。

ວັນທີ 3 ທັນວາ 2021, ເສ້ັນທາງລົດໄຟລາວ-ຈີນເປີດການນໍາໃຊຢາງເປັນທາງການ, ໃນບານເກີດຂອງຂອຍ ເມືອງ

ຢວນຈຽງກໍໄດສາງສະຖານີລົດໄຟ, ເຊ່ິງເຮັດໃຫຂອຍຮູສຶກ ຕ່ືນ ເຕ້ັນຫຼາຍ. ວາລະສານ ຈໍາປາ ຍັງໄດອອກຫຼາຍຂາວ

ສານກຽວກັບເສ້ັນທາງລົດໄຟລາວ-ຈີນ, ເຮັດໃຫພວກເຮົາສາມາດຮຽນຮູຜົນປະໂຫຍດຕາງໆທ່ີ “ເສ້ັນທາງເງິນຄໍາ”

ສາຍນີ້ໄດນໍາມາໃຫແກບໍລິເວນລຽບຕາມເສ້ັນທາງລົດໄຟ. ສໍາລັບໃນຖານະທ່ີເປັນຜູຮຽນພາສາລາວຄົນໜຶ່ງ, ຂອຍຍິນ

ດີຫຼາຍທີ່ຈະເລົ່າ ເລື່ອງ ມິດ ຕະ ພາບ ລາວຈີນຢູລຽບແຄມ ທາງ ທີ່ ໄດ ກາວ ໃນ ວາ ລະ ສານ ໃຫປະຊາຊົນ ໃນ ບານເກີດຂອງ

 ຂອຍຟັງ, ເພ່ືອ ປະ ກອບ ສວນເຂ້ົາໃນການກ່ໍ ສາງ ຂົວ ຕ່ໍ ມິດ ຕະ ພາບລາວຈີນ.
2021 年 12 月 3 日，中老铁路正式通车，我的家乡元江也设立了铁路站点，这让我非常激动。《占芭》杂志

也刊出了很多中老铁路的最新资讯，让我们能及时了解到这条“黄金线路”为沿线发展带来的利好。而作为

一名老挝语学习者，我非常愿意把杂志中提及到的沿线中老友谊故事告诉给家乡的人民，为搭建中老友谊之

桥贡献一份力。
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ວາລະສານ ຈໍາປາ ສະບັບເດືອນກໍລະກົດໄດສາງຄວາມປະທັບໃຈອັນເລິກເຊ່ິງໃຫແກຂອຍ, ຂອຍໄດຮູສຶກເຖິງຄວາມເອົາໃຈໃສ ແລະ 

ການປຸກລະດົມໃຫກຳລັງໃຈຂອງວາລະສານຕ່ໍຊາວໜຸມ. ຄໍລໍາ “ງານສົນທະນາໂຕະມົນໄວໜຸມ” ໄດສໍາພາດຊາວໜຸມຈາກຫົກ

ປະເທດເຊັ່ນ ຈີນ ລາວ ແລະອື່ນໆ ກຽວກັບການເລືອກລະຫວາງຕົວເມືອງ ແລະ ຊົນນະບົດ, ແລະ ໄດແບງປັນທັດສະນະ ໃໝ  

ແລະ ສາຍຕາໃໝຂອງໄວໜຸມປັດຈຸບັນ; ສໍາລັບບົດ ການປູກຜັກຢູເທິງຊານເຮືອນ ກໍາລັງປຽນແປງຄົນໜຸມ ໄດເລົ່າກຽວກັບ

ຄວາມຄິດເຫັນໃໝຂອງໄວໜຸມໃນຕົວເມືອງກຽວກັບສາຍພົວພັນລະຫວາງມະນຸດ ແລະ ທໍາມະຊາດ.
《占芭》杂志 7 月刊令我印象深刻，我在其中感受到杂志对年轻力量的重视与鼓励。“青年圆桌派”栏目采访了中国、

老挝等六国青年在城市与乡村的选择，分享了当代年轻人的新观点、新视野 ；《阳台种菜正在改变年轻人》稿件则讲

述了城市年轻人对人与自然关系的重新思考。

ປັດຈຸບັນນ້ີ, ວາລະສານ ຈໍາປາ ໄດກາຍເປັນພາກສວນໜ່ຶງຂອງສ່ືມວນຊົນແມນ້ໍາລານຊາງ-ແມນ້ໍາຂອງທ່ີຂ້ຶນ

ກັບສູນການສ່ືສານສາກົນພາກພ້ືນອາຊີໃຕ-ອາຊີຕາເວັນອອກສຽງໃຕແຂວງຢຸນນານ, ຫວັງວາວາລະສານ ຈໍາ

ປາ ຈະນໍາເອົາເນ້ືອໃນທ່ີໜ້າຕ່ືນເຕ້ັນກວາເກ່ົາມາເພ່ີມຕ່ືມອີກ!
如今，《占芭》杂志成为了云南省南亚东南亚区域国际传播中心下澜湄传媒的一员，期待杂志能带来更

加精彩的内容！

ນາງ ເກດມະນີ: ຄ້ັງທໍາອິດທ່ີພົວພັນກັບວາລະສານ ຈໍາປາ ແມນເມ່ືອຮຽບຮຽງບົດຂອງບັນຊີວິແຊັດຫອງພາສາລາວ, ເນ່ືອງຈາກ

ຈະຮຽບຮຽງເນ້ືອໃນກຽວກັບເສ້ັນທາງລົດໄຟລາວ-ຈີນ, ອາຈານຂອຍຈຶ່ງແນະນໍາວາລະສານ ຈໍາປາ ເປັນເອກະສານອາງອີງໃຫ

ຂອຍ. ແຕຍອນວາເວລານ້ັນ ທັກສະພາສາລາວຂອງຂອຍຍັງບ່ໍສາມາດອານຕອນທ່ີຍາກໄດ, ຊ້ັນຂອຍກໍບ່ໍໄດຕ້ັງຄວາມຫວັງສູງປານ

ໃດ, ແຕເມືອ່ຂອຍເລີ່ມລອງອານວາລະສານ, ກໍພົບເຫັນວາວາລະສານນ້ີມີເນ້ືອໃນທ່ີອຸດົມສົມບູນ, ບາງຕອນມີທງັພາສາຈີນ ແລະ ພາ

ສາລາວ, ການອອກແບບກໍສວຍງາມອີ່ຫຼີ, ເຊິ່ງໃນເວລາທີ່ຮຽນຄວາມຮູ ຍັງຈະໄດຮັບຄວາມມວນຊື່ນພອມກັນ, ອັນນີ້ເຮັດໃຫຂອຍ

ດີໃຈຫຼາຍ. ໂດຍຜານການອານວາລະສານ ຈໍາປາ ພວກເຮົາບ່ໍພຽງແຕໄດຮຽນຮູຂາວສານພົ້ນເດັ່ນຫຼາສຸດຢູລາວ ແລະ ຈີນໃນປັດຈຸ

ບັນ, ຍັງໄດຮັບການຊວຍເຫືຼອດານການຮຽນພາສາ. ຫວັງວາວາລະສານ ຈໍາປາ ຈະນັບມ້ືນັບດີກວາເກ່ົາ ແລະ ນໍາເອົາເນ້ືອໃນທ່ີ

ໜາສົນໃຈກວາ, ມີຄວາມກຽວຂອງຫຼາຍກວາ ແລະ ມີຄຸນນະພາບສູງກວາໃຫແກພວກເຮົາ!
姜雅桐 ：第一次接触《占芭》杂志是在做班级公众号内容推送时，由于要制作中老铁路相关内容，老师便把《占芭》杂志

推荐给我作为参考。当时因为我的老挝语水平还不足以阅读很难的段落，所以我并未抱太大希望。但当我抱着试试看的心

态翻开，却发现里面内容丰富，文段有中老互译，版面也很精致，在学习知识的同时也获得了感官上的享受，这让我非常

惊喜。通过阅读《占芭》杂志，我们既了解到中老两国当下最新热点事件，又在语言学习中获得更多帮助。希望《占芭》

杂志越办越好，为我们带来更多有趣、有贴近性、有质量的内容！

ຈິນດາ: ຂອບໃຈຕ່ໍຈົດໝາຍຈາກນາງ ສຸກສະຫວັນ ແລະ ນາງ ເກດມະນີ, ເຫັນໄດວານາງ ສຸກສະຫວັນ ເປັນ “ແຟນຈິງໃຈ”

ຂອງວາລະສານ ຈໍາປາ, ກໍເຊື່ອໝັ້ນວາຕາມການຍົກສູງຂອງລະດັບພາສາລາວ, ນາງ ເກດມະນີ ຈະສາມາດອານວາລະ

ສານ ຈໍາປາ ດີຫຼາຍຂ້ຶນ. ຫວັງວາພວກເຈ້ົາຈະປະສົບຜົນສໍາເລັດໃນການຮ່ໍາຮຽນ, ກໍຫວັງວາພວກເຈ້ົາແບງປັນ “ເລ່ືອງ-ລາວ

ຈີນ” ຂອງຕົນໂດຍ ປະກອບສວນບົດໃຫວາລະສານ ຈໍາປາ, ເຊ່ິງພວກເຮົາຮວມກັນປະກອບສວນເຂ້ົາໃນການພັດທະນາມິດຕະ

ພາບລາວຈີນ.
金达 ：感谢李旻和姜雅桐的来信，看得出来李旻同学是《占芭》杂志的“铁杆粉丝”，也相信姜雅桐同学随着老挝语

水平的不断提高，能更好地阅读《占芭》杂志。祝愿你们学有所成，也期待你们向《占芭》杂志投稿分享自己的“中

老故事”，一起为中老友谊发展添砖加瓦！
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