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探访中老铁路 ： 双向奔赴的速度
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中秋，你要如何赏月？
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全民健身日 快乐动起来

     ພວກເຮົາຕອງຍຶດໝ້ັນໃນເປ້ົາໝາຍຂອງການເພ່ີມຄວາມແຂງແຮງຂອງສຸຂະພາບປະຊາຊົນ, ຍົກລະດັບຄຸນນະພາບຮາງກາຍ 

ແລະ ຄຸນນະພາບຊີວິດການເປັນຢູຂອງທ່ົວປວງຊົນທັງຊາດ, ຖືສຳຄັນຢາງສູງ ແລະ ເສີມຂະຫຍາຍບົດບາດອັນສຳຄັນຂອງກິລາໃຫ້

ເຕັມທີ່ໃນການຊກຍູການພັດທະນາຂອງມະນຸດຢາງຮອບດານ, ສືບຕຊກຍູການປະຕິຮູບ ແລະ ການປະດິດສາງໃໝໃນດານກິລາ, 

ເພ່ີມທະວີການຄ້ົນຄວາພັດທະນາວິທະຍາສາດເຕັກໂນໂລຊີຂອງກິລາ, ປັບປຸງລະບົບການອອກກຳລັງກາຍຂອງທ່ົວປວງຊົນ, ເພ່ີມທະ

ວີການຮັບຮູຂອງປະຊາຊົນໃນດານກິລາ-ການອອກກຳລັງກາຍ ໂດຍສະເພາະແມນເຍົາວະຊົນຊາວໜຸມ, ເພ່ີມທະວີກຳລັງແຮງສັງລວມ 

ແລະ ຄວາມສາມາດການແຂງຂັນສາກົນຂອງການແຂງກິລາປະເທດເຮົາ, ເລ່ັງລັດຈັງຫວະການກສາງປະເທດທ່ີເຂ້ັມແຂງໃນດານກິລາ.

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

我们要坚持以增强人民体质、提高全民族身体素质和生活质量为目标，高度重视并充分发挥体育在促进人的全面发展

中的重要作用，继续推进体育改革创新，加强体育科技研发，完善全民健身体系，增强广大人民群众特别是青少年体育健

身意识，增强我国竞技体育的综合实力和国际竞争力，加快建设体育强国步伐。

——中国国家主席习近平

（摘自《习近平谈治国理政》第四卷）

        ວັນທີ 8 ສິງຫາ 2022 ແມນ “ວັນອອກກຳລັງກາຍທ່ົວ
ປວງຊົນ”  ຄ້ັງທີ 14 ຂອງປະເທດຈີນ, ຜູຮັກການອອກກຳລັງ
ກາຍໃນແຕລະແຫງຂອງປະເທດຈີນໄດທະຍອຍກັນເຂົ້າສູສະ
ໜາມອອກກຳລັງກາຍເພື່ອອອກກຳລັງກາຍ, ສາງຄວາມ
ແຂງແຮງໃຫຮາງກາຍ, ຮວມກັນມວນຊ່ືນກັບຄວາມສຸກຈາກ
ການອອກກຳລັງກາຍ. 

2022 年 8 月 8 日是中国第 14 个“全民健身日”，

中国各地健身爱好者纷纷走进健身场地锻炼身体，享受运

动带来的快乐。

       ພວກເດັກນອຍຊອມບານບວງຢູສະໜາມບານບວງແຫງ

ໜ່ຶງໃນເມືອງສົງຈຽງ(Congjiang County) ກ່ິງແຂວງປົກ

ຄອງຕົນເອງສຽນຕົ້ງໜານຊົນເຜົ່າມົ້ງຊົນເຜົ່າຕົ້ງ(Qian-

dongnan Miao and Dong Autonomous Prefecture) 

ແຂວງກຸຍໂຈວ(Guizhou Province), ປະເທດຈີນ. 
小朋友在贵州省黔东南苗族侗族自治州从江县一家

篮球馆进行篮球训练。新华社 图
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    ນາງ ຊນອິງຊາ(Sun Ying-

sha)ຜູຊະນະເລີດການແຂງຂັນໂອ

ລິມປິກປິງປອງ(ຂວາ) ກຳລັງພາ

ເດັກນອຍຕີປິງປອງ ຢູສູນໂດດສະກີ

ແຫງຊາດທ່ີຕ້ັງຢູນະຄອນຈາງເຈຍ

ໂຂວ(Zhangjiakou City) ແຂວງ

ເຫີເປີຍ(Hebei Province) ປະ

ເທດຈີນ.
中国乒乓球奥运冠军孙颖

莎（右）在位于河北省张家口市

的国家跳台滑雪中心陪小朋友打

球。 新华社 图

     ຢູສູນກິລາເຮືອມັງກອນນະຄອນເວິນໂຈ່ວ(Wenzhou 

City)ແຂວງເຈ້ີຈຽງ(Zhejiang Province), ນັກກິລາກຳລັງ

ພາຍເຮືອຢູໃນການແຂງຂັນຊວງເຮືອມັງກອນໄລຍະ 500 ແມັດ.

在浙江省温州龙舟运动中心，选手们划着龙舟在

500 米直道赛中角逐。 新华社 图
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      ວັນທີ 1 ກັນຍາ, ເທດສະການສິລະປະຈີນຄ້ັງທີ 13 ໄດ

ໄຂຂຶ້ນທີ່ໂຮງລະຄອນແຫງຊາດປັກກິ່ງ(Beijing). ໃນໄລຍະ

ເທດສະການສິລະປະ, ມີຜົນງານສິລະປະເທິງເວທີອັນໂດດ

ເດັ່ນຈາກທົ່ວປະເທດຈີນເຂົ້າຮວມການສະແດງ. ໃນຮູບແມນ

ນັກສະແດງກຳລັງສະແດງການເຕ້ັນບັນເລ(Ballet) “ຕຸນຫວງ-

      ນ້ີແມນແກະສີຟາ(Blue Sheep) ທ່ີຢູໃກກັບຈອມພູກາງ
ເຣິນໂພຈີ(Kangrinboge) ເຂດອາລີ(Ngari Prefecture) 

ເຂດປົກຄອງຕົນເອງຊີຈ້າງ(The Xizang Autonomous 

Region) ປະເທດຈີນ. ຈອມພູກາງເຣິນໂພຈີຕັ້ງຢູໃນເມືອງພູ
ລານ(Burang County) ເຂດອາລີຊີຈ້າງ, ເປັນຈອມພູຫັຼກ
ຂອງສາຍພູກາງຕີຊື(Kailas Range), ພູໜ່ວຍນ້ີມີຫິມະປົກຄຸມ
ຕະຫຼອດປີ, ງົດງາມສະຫງາ.

这是西藏自治区阿里地区冈仁波齐峰附近的岩羊。冈

仁波齐峰位于西藏阿里地区普兰县境内，是冈底斯山脉的

主峰，山体终年积雪，优雅壮美。 新华社 图

ເຟທຽນ(The Flying Devis of Dunhuang)” ໃນການສະ

ແດງສິລະປະໃນພິທີເປີດ.
9 月 1 日，第十三届中国艺术节在北京国家大剧院开

幕。艺术节期间，来自中国各地的优秀舞台艺术作品进行

展演。图为演员在开幕式文艺演出中表演芭蕾《敦煌·飞

天》。 新华社 图
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     ວັນທີ 20 ສິງຫາ, ຮູບພາບທົ່ງນາຂອງເຂດສາທິດກະ
ສິກຳທັນສະໄໝ ສວນກະສິກຳຢຽນເຈຍກາງ ຈຳກັດ ຂອງກຸມ
ບໍລິສັດເປີຍຕາຮວງ(Yanjiagang Farm Co., Ltd, Beida-

huang Group) ໄດເປີດສູສາຍຕາພາຍນອກຢາງເປັນທາງ
ການ. ຮູບພາບທົ່ງນາໄດນຳໃຊເຕັກນິກເຊັ່ນ ແກນເຄືອຂາຍ 
5G, ອິນເຕີເນັດຂອງທຸກສ່ິງ(Internet of Things), ຂ້ໍມູນໃຫຍ, 

       ວັນທີ 30 ສິງຫາ, ເຄ່ືອງປ້ັນດິນເຜົາຖາງຊານສາຍ(Tri-

colored Glazed Pottery of the Tang Dynasty) 
ຈາກສິບເຕົາຫາແຂວງຂອງປະເທດຈີນ ໄດໂຊຕົວຮວມກັນເປັນ
ຄ້ັງທຳອິດໃນງານວາງສະແດງ ຢູ່ນະຄອນເຈ້ິງໂຈ່ວ(Zheng-

zhou City) ແຂວງເຫີໜານ(Henan Province), ຜູເຂ້ົາຮວມ
ໄດຖາຍຮູບເຄ່ືອງວາງສະແດງໃນຫໍພິພິທະພັນເຄ່ືອງປ້ັນດິນເຜົາ
ຊາງເຈ້ິງໂຈ່ວປະເທດຈີນ(Zhengzhou Elephant Ceramic 

Museum).

8 月 30 日，中国五省十窑唐三彩首次联展亮相河南

省郑州市。图为参观者在中国郑州大象陶瓷博物馆内拍摄

展品。 新华社 图

ປັນຍາປະດິດ(AI) ແລະອ່ືນໆ, ບັນລຸການຜະລິດກະສິກຳ “ເຊ່ືອມ
ຕດວຍອາລົມ ຄວບຄຸມດວຍປັນຍາ”. 

8 月 20 日，北大荒集团闫家岗农场有限公司农业现

代化示范区的稻田画正式对外开放。该片稻田应用了 5G

核心网加上物联网、大数据、人工智能等技术，实现农业

生产“感联智控”。 新华社 图
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      ນັບຕ້ັງແຕເສ້ັນທາງລົດໄຟລາວ-ຈີນໄດເປີດການນໍາໃຊ
ເປັນຕ້ົນມາ, ຂະບວນລົດໄຟຖຽວຕາງໆໄດເດີນທາງອອກຢາງ
ວອງໄວໂດຍບັນຈຸຄວາມຫວັງ,ໄດເຜີຍແຜມິດຕະພາບ ແລະ 
ເຮັດໃຫຕາງຝາຍຕາງມີຜົນປະໂຫຍດ. ໃນເດືອນພຶດສະພາ

中老铁路通车以来，一班班列车载着希望飞驰，传

递友谊、收获共赢。今年 5 月和 8 月，由云南省南亚东

南亚区域国际传播中心发起，中老媒体携手开展了“中老

情·幸福路”联合采访活动。本期，云南省南亚东南亚区

域国际传播中心《占芭》杂志将跟随中老媒体记者的脚步，

沿着中老铁路，走进城乡、感受速度，讲述中老铁路开通

运营以来，沿线的变化发展与民心相通。

ແລະ ເດືອນສິງຫາຂອງປີນ້ີ, ສ່ືມວນຊົນລາວຈີນໄດຮວມມືກັນ
ຈັດຕັ້ງກິດຈະກໍາການສໍາພາດຮວມກັນພາຍໃຕຫົວຂໍ້ “ສາຍ
ແນນລາວ-ຈີນ ເສ້ັນທາງແຫງຄວາມສຸກ”ເຊ່ິງລິເລ່ີມໂດຍສູນ
ການສ່ືສານສາກົນພາກພ້ືນອາຊີໃຕ-ອາຊີຕາເວັນອອກສຽງໃຕ. 
ໃນວາລະສານ ຈໍາປາ ສະບັບນ້ີ, ພວກເຮົາຈະນໍາຮອຍຕີນເດີນ
ທາງໄປຂອງນັກຂາວສື່ມວນຊົນລາວຈີນ, ຈະເດີນຕາມເສັ້ນ
ທາງລົດໄຟລາວ-ຈີນ, ກາວເຂ້ົາໃນຕົວເມືອງ ແລະ ຊົນນະບົດ
ຕາງໆ, ຮູສຶກເຖິງຄວາມໄວ, ເລົ່າເລື່ອງກຽວກັບການປຽນ
ແປງ ແລະ ການພັດທະນາຢູລຽບຕາມທາງ, ແລະ ການເຂ້ົາ
ໃຈກັນຂອງປະຊາຊົນ ຫັຼງຈາກການເປີດນໍາໃຊຂອງເສ້ັນທາງ
ລົດໄຟລາວ-ຈີນ.

新华社 图

10 xu0v'9uoG 

myf8kg;aovvdg[yj'c0;'g9yh9P' 

myf8kg;ao8qdg[jy'c0;'15ooko

这十年 ： 东看浙江 西看云南

CONTENTS

探访中老铁路 ： 双向奔赴的速度

1hP,1k,mk']qfw2]k;{9uoG

7;k,w;csj'dkowx,kskl6jdao

07

|   占芭阅读9exkrkvjko



-jv'mk'ouh,udkoxjPocx's]kp

这个通道变化多

随着中老铁路的开通，云南省普洱市、西双版纳傣

族自治州告别了没有铁路、不通火车的历史，老挝也跨

入了动车时代，从此山不再高、路不再长。这条山川同

美的绿色铁路更是一条黄金通道，它提供了便利、带来

新变化，跨境电商、国际物流、沿线地区也迎来发展之机。

     ການເປີດນໍາໃຊຂອງເສ້ັນທາງລົດໄຟລາວ-ຈີນໄດສ້ິນສຸດ

ປະຫວັດສາດທ່ີບມີທາງລົດໄຟຂອງນະຄອນພູເອີ(Pu'er City) 

ແລະ ກິ່ງແຂວງປົກຄອງຕົນເອງຊົນເຜົ່າໄທລື້ສິບສອງພັນນາ
(Xishuangbanna Dai Autonomous Prefecture) ແຂວງ

ຢຸນນານ, ປະເທດລາວກໍກາວເຂ້ົາສູຍຸກສະໄໝຂະບວນລົດໄຟ, 

ຈາກນັ້ນເປັນຕົ້ນມາ, ພູຜາບສູງອີກແລວ ເສັ້ນທາງກໍບຍາວ

ໄກອີກແລວ. ເສ້ັນທາງລົດໄຟສີຂຽວສາຍນ້ີຍັງເປັນຊອງທາງ

ເງິນຄໍາ, ເຊ່ິງໄດອໍານວຍຄວາມສະດວກ ແລະ ນໍາເອົາການ

ປຽນແປງໃໝມາໃຫ, ການຄາເອເລັກໂຕຼນິກຂາມຊາດ ການ

ຂົນສົ່ງສິນຄາສາກົນ ແລະ ເຂດລຽບຕາມທາງກໍໄດຕອນຮັບ

ໂອກາດການພັດທະນາ.

ສະແກນ QR Code ເພ່ືອເບ່ິງວິດີໂອ

扫二维码看视频
①
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       ຂ່ີລົດໄຟໄປທອງທຽວ. ນະຄອນຄຸນໝິງ ນະຄອນຢູຊີ(Yuxi 

City) ນະຄອນພູເອີ ແລະ ກ່ິງແຂວງປົກຄອງຕົນເອງຊົນເຜ່ົາ
ໄທລ້ືສິບສອງພັນນາລວນແຕເປັນແຫຼງທອງທຽວທ່ີໄດຮັບຄວາມ
ນິຍົມຫຼາຍຈາກນັກທອງທຽວທັງພາຍໃນ ແລະ ຕາງປະເທດ. 
ການເປີດນໍາໃຊຂອງເສັ້ນທາງລົດໄຟລາວ-ຈີນໄດເຊື່ອມຕສີ່
ຕົວເມືອງດ່ັງກາວ, ສໍາລັບນັກທອງທຽວມັນຈະສະດວກກວາທ່ີ
ໄປທຽວແຂວງຢຸນນານ, ຖາໄປທິດໃຕຕໄປ ຈະສາມາດສໍາ
ຜັດສະເໜຂອງປະເທດລາວ. ລວມທັງເວລາການຜານດານ, 
ນັກທອງທຽວຈາກນະຄອນຄຸນໝິງໄປຮອດນະຄອນຫຼວງວຽງ
ຈັນລາວຈະໃຊເວລາ 10 ຊ່ົວໂມງໂດຍໄວທ່ີສຸດ, ອຸດສະຫະກໍາ
ການທອງທຽວຂອງສອງຝາຍນ້ີ ກໍຄອຍໆຟ້ືນຟູຊີວິດຊີວາໂດຍ
ອີງໃສເສ້ັນທາງລົດໄຟລາວ-ຈີນ.
     ການຂົນສ່ົງສິນຄາຂອງລົດໄຟມີກໍາລັງຢາງເຕັມທ່ີ. ການ
ຂົນສ່ົງທາງລົດໄຟມີຕ້ົນທຶນທ່ີຕາຫຼາຍກວາຖາທຽບກັບການຂົນ
ສ່ົງທາງອາກາດ, ໃນດານເວລາກໍໄດຫຸຼດລົງເຄ່ິງໜ່ຶງຖາທຽບ

ກັບການຂົນສ່ົງທາງຫຼວງ. ການເປີດນໍາໃຊຂອງເສ້ັນທາງລົດ
ໄຟໄດສະໜອງທາງເລືອກໃໝສໍາລັບການຂົນສ່ົງ. ສະນ້ັນ, ສິນ
ຄາຂົນສົ່ງນັ້ນກໍປຽນຈາກປະເພດດຽວເປັນຫຼາຍປະເພດ ຄຸນ
ຄາສູງ, ກຸມລູກຄາກໍຫຼາກຫຼາຍກວາ, ໂດຍຜານການຂົນສົ່ງ
ດວຍຫຼາຍວິທີຮວມກັນ, ສິນຄາຈີນບພຽງແຕໄດໄປຮອດລາວ, 

ຮູບ ① ຂະບວນລົດໄຟຖຽວທໍາອິດທ່ີອອກປະເທດຂອງ “ສາຍດວນທາງລົດ
ໄຟ” ຂອງທາງລົດໄຟລາວ-ຈີນ ຊອງທາງໃໝທາງບົກ ແລະ ທາງທະເລ
ເລີ່ມເດີນທາງຈາກສະຖານີບານສາມັກຄີ ນະຄອນຈົງກິ່ງ(Chongqing 

City)

图① 中国首趟陆海新通道中老铁路“铁路快通”出境班列在重庆

团结村中心站发车 新华社 图

ຮູບ ② ລົດໄຟຂະບວນພິເສດ “ທຽວຢຸນນານໂດຍຂ່ີລົດໄຟ” ເປີດການນໍາໃຊ
ເປັນຄ້ັງທໍາອິດຢູນະຄອນຄຸນໝິງ

图② “坐着火车游云南”旅游专列在昆明首发 中新社 图
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①

ຍັງໄດໄປຮອດໄທ, ຫວຽດນາມ, ກໍາປູເຈຍ, ມຽນມາ, ສິງກະ
ໂປ ແລະ ປະເທດອ່ືນໆ. ໃນຖານະທ່ີເປັນຈຸດເລ່ີມຕ້ົນຂອງເສ້ັນ
ທາງລົດໄຟລາວ-ຈີນ, ແຂວງຢຸນນານໄດເພີ່ມຈໍານວນຖຽວ
ຂອງລົດໄຟຂົນສ່ົງສິນຄາທ່ີໄປສູລາວຢາງຕເນ່ືອງ, ຊກຍູການ
ຂົນສ່ົງສິນຄາຂາມຊາດໄດຍົກລະດັບເປັນຕອງໂສການສະໜອງ
ສາກົນ. ໂດຍອງີໃສຊອງທາງໃໝທາງບົກ ແລະ ທາງທະເລ, 
ຜະລິດຕະພັນຂອງລາວ ແລະ ບັນດາປະເທດອາຊີຕາເວັນອອກ
ສຽງໃຕກໍໄດເລ່ີມເດີນທາງສາຍໃໝ ແລະ ເຂ້ົາໃນຕະຫຼາດຈີນ, 
ຈົນເຂ້ົາສູໂລກຢາງສະດວກວອງໄວກວາເກ່ົາ, ເຊ່ິງໃນເວລາ

ດຽວກັນທີ່ຕອບສະໜອງຄວາມຕອງການຂອງຜູບໍລິໂພກນັ້ນ, 
ຍັງໄດສາງໂອກາດການພັດທະນາໃໝໃຫແກປະເທດ ແລະ 
ພາກພ້ືນທ່ີລຽບຕາມທາງ.
     ດຣ. ຈາລຸວັນ ອຸດົມຊັບ ຈາກໄທເວົ້າວາ: “ເມື່ອບດົນ
ມານ້ີ ຂາພະເຈ້ົາໄດຮັບຮູວາມີໝາກທ່ົວລຽນໄທ 500 ກວາໂຕນ
ໄດສົ່ງຮອດນະຄອນຄຸນໝິງໂດຍຜານເສັ້ນທາງລົດໄຟລາວ-
ຈີນ. ເວລາຂົນສ່ົງທັງໝົດຂອງໝາກໄມໄທຮອດນະຄອນຄຸນໝິງ
ສາມາດຄວບຄມຸພາຍໃນ 7 ມືໄ້ດ, ເວລາ ແລະ ຕົນ້ທນຶຂອງ
ການຂົນສົ່ງໄດຫຼຸດລົງຢາງຫຼວງຫຼາຍ, ເຊິ່ງຜູບໍລິໂພກຈີນຈະ
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ຮູບ ① ລົດໄຟຂົນສົ່ງສິນຄາສາກົນ “ສາຍດວນແມນໍ້າລານຊາງ-ແມນໍ້າ
ຂອງ” ຂອງທາງລົດໄຟລາວ-ຈີນ

图① 中老铁路国际货物列车“澜湄快线” 中新社 图

ຮູບ ② ນັກຮຽນຂອງວິທະຍາໄລເຕັກນິກວິຊາຊີບລົດໄຟຄຸນໝິງກໍາລັງສັງ
ເກດເບ່ິງໂຄງສາງຂອງລົດໄຟ

图② 昆明铁道职业技术学院学员在列车下观查其构造 中新社 图

ຮູບ ③ ລົດຂົນສ່ົງສິນຄາທ່ີກໍາລັງຄ່ຽນຖ່າຍສິນຄາຢູສະຖານີວຽງຈັນໃຕຂອງ
ທາງລົດໄຟລາວ-ຈີນ

图③ 中老铁路万象南站装卸货物的货车 新华社 图

vtmy[kpI6[rk[

②

③

ສາມາດຊົມໃຊຜະລິດຕະພັນໄທທ່ີມີຄຸນນະພາບດີ ແລະ ລາຄາ
ຖືກ. ໃນເວລາດຽວກັນ, ຜະລິດຕະພັນທີ່ມີຄຸນນະພາບດີຂອງ
ຈີນກໍຈະສາມາດສ່ົງໄປເຖິງຜູບໍລິໂພກໄທຢາງໄວວາ ແລະ ສະ
ດວກໂດຍຜານຊອງທາງຂົນສ່ົງສິນຄາສາຍໃໝນ້ີ, ດີຫຼາຍ!”
      ລົດໄຟແລນໄດໄວ, ການຜານດານກໍສະດວກວອງໄວ. 
ຮູບແບບການຜານດານໄດປຽນແປງຕາມຄວາມຕອງການ 
ເພ່ືອຮັບປະກັນການຂົນສ່ົງສິນຄາ. ດານພາສີຄຸນໝິງໄດປັບປຸງ
ຂ້ັນຕອນການຕິດຕາມກວດກາການຜານດານຂອງສິນຄາ, ຕົວ
ຢາງວາ ໃນຮູບແບບການສ່ົງອອກໂດຍປຽນດານ, ສິນຄາທ່ີສ່ົງ
ອອກໃນສະຖານີເລ່ີມຕ້ົນໄດສໍາເລັດການກວດກາແລວ ຈະຕິດ
ເຄ່ືອງໝາຍປິດຄອນເທັນເນີໃຫມັນ, ແລວເມ່ືອລົດໄຟໄດຮອດ
ດານລົດໄຟບຫານຢູກິ່ງແຂວງປົກຄອງຕົນເອງຊົນເຜົ່າໄທລື້
ສິບສອງພັນນາແລວ, ພະນັກງານດານພາສີພຽງແຕຕອງການ
ກວດກາເຄ່ືອງໝາຍປິດຄອນເທັນເນີ ກໍຈະສາມາດເຮັດໃຫສິນ
ຄາຜານດານຢາງໄວວາ.
      ນອກຈາກນ້ັນ, ເພ່ືອໃຫເສ້ັນທາງລົດໄຟດໍາເນີນງານໄດ
ຢາງຖາວອນ, ຈີນໄດອອກໂຄງການຊວຍເຫືຼອກສາງວິທະຍາ
ໄລເຕັກນິກວິຊາຊີບລົດໄຟລາວ, ເຊ່ິງຈະຊວຍລາວກສາງວິທະ
ຍາໄລອະນຸປະລິນຍາເຕັກນິກວິຊາຊີບລະດັບສູງພາກປົກກະຕິ
ແຫງໜຶ່ງຢູນະຄອນຫຼວງວຽງຈັນ. ວິທະຍາໄລເຕັກນິກວິຊາ
ຊີບລົດໄຟຄຸນໝິງຮັບຜິດຊອບຕພາກສວນທ່ີການກສາງຄວາມ
ສາມາດການສອນ ແລະ ການຮວມມືເຕັກນິກການສອນ, ເພ່ືອ
ບໍາລຸງສາງບຸກຄະລາກອນເສ້ັນທາງລົດໄຟໃຫລາວ.

本刊综合
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芒果、普洱茶、咖啡、中草

药……中老铁路跨过了亚热带与

热带、河谷与高山，沿线多样的

地理环境也孕育了各类有代表性

的产业。中老铁路开通，为沿线

的农产品、食品、医药加工制造

等领域的交流合作提供更多新方

式，也给经济发展与民生改善提

供更多新路子，为区域经济贸易

合作提供助力。

这些产品有点“火”

      ໝາກມວງ, ຊາ, ກາເຟ ແລະ ຢາ, ທາງລົດໄຟລາວ-ຈີນ 

ໄດຂາມຜານແຖບຮອນ ແລະ ເຄ່ິງແຖບຮອນ, ຮອມຜາ ແລະ 

ພູສູງ, ສະພາບແວດລອມພູມມີສາດທ່ີຫຼາກຫຼາຍລຽບແລວທາງ

ນີ້ ກໍໄດໝັກບົ່ມອຸດສາຫະກໍາປະເພດຕາງໆທີ່ມີລັກສະນະເປັນ

ຕົວແທນໄວເຊັ່ນກັນ. ການເປີດການນໍາໃຊຂອງທາງລົດໄຟ

ລາວ-ຈີນ ເປັນການສະໜອງຮູບແບບໃໝຫຼາຍກວາເກົ່າໃຫ

ແກການຮວມມືແລກປຽນທາງດານການປະດິດປຸງແຕງຜະ

ລິດຕະພັນກະສິກໍາ, ອາຫານ, ການແພດ-ການຢາທ່ີລຽບຕາມ

ແລວທາງ, ທັງເປັນການສະໜອງທາງອອກໃໝຫຼາຍກວາເກົ່າ

ໃຫແກການພັດທະນາເສດຖະກິດ ແລະ ການປັບປຸງຊີວິດການ

ເປັນຢູຂອງປະຊາຊົນ, ສະໜອງກຳລັງຊອຍເຫຼືອໃຫແກການ

ຮວມມືເສດຖະກິດການຄາພາຍໃນພາກພ້ືນ.
ສະແກນ QR Code ເພ່ືອເບ່ິງວິດີໂອ

扫二维码看视频

zt]yf8traogs]qjkouh0hvo0hk' "0kpfu"

CFP 图
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      ລະດູການທ່ີຮອນແຫມນໍາເອົາຜະລິດຕະພັນຫວານຊ່ືນມາ
ໃຫ, ເວລາສຸກງອມຂອງໝາກມວງຖາຍໜົງ(Tainong)ກໍ
ແມນລະດູການອອກຈາກພູດອຍຂອງຂະແໜງການຜະລິດໝາກ
ໄມເມືອງຢວນຈຽງເຊັ່ນດຽວກັນ. ຈຸດເກັບຊື້ໝາກມວງທີ່ຕັ້ງ
ຢູຄຸມປະຊາຊົນ ບານຫິຼນຫຼາງ ເມືອງປົກຄອງຕົນເອງຊົນເຜ່ົາ
ຮານີຊົນເຜ່ົາຢີຊົນເຜ່ົາລ້ືຢວນຈຽງ ນະຄອນຢູຊີ(Linlang Village, 

Yuanjiang Hani Yi and Dai Automonous County, Yuxi 

City) ແຂວງຢຸນນານ, ເມ່ືອຮອດລະດູໝາກມວງສຸກແລວ, ປະ
ລິມານການຂາຍອອກຂອງແຕລະຄອບຄົວມີໜອຍກໍນັບເປັນ
ຮອຍກິໂລ, ມີຫຼາຍກໍນັບເປັນໂຕນ. 
      “ໝາກມວງຖາຍໜົງແມນແນວພັນທ່ີສຸກໄວຢູເມືອງຢວນ
ຈຽງ, ລາຄາສະເລຍຂອງໝາກມວງໃນປີນ້ີ ເພ່ີມຂ້ຶນສອງເທ່ົາ
ຖາທຽບໃສປີກາຍ, ລາຄາເກັບຊ້ືແມນໂລລະ 9 ຢວນ.” ທານ 
ປາຍຢົງເຊີ້ງ(Bai Yongsheng) ຫົວໜາຄຸມປະຊາຊົນບານ
ຫຼິນຫຼາງ ທັງເຊັດເຫື່ອໄປພອມ ທັງແນະນໍາສະພາບການໃຫ
ນັກຂາວຮັບຊາບໄປພອມ. ຫຼາຍມ້ືມານ້ີ ລາວຫຍຸງຢູນໍາການຮັກ
ສາຄວາມເປັນລະບຽບຮຽບຮອຍໃນພາກສະໜາມ, ແລະ ແຕງ 
ຊາວບານລຽນແຖວຂົນສິນຄາລົງ, ຊ່ັງນ້ໍາໜັກ ແລະ ໄລລຽງ
ບັນຊີ. ສຽງແຈງເຕືອນ “ຄືນສູເລກສູນ” ຂອງເຄື່ອງຄິດເລກ
ທີ່ຢູໃນມືຂອງຜູເຮັດທຸລະກິດຕົວແທນເກັບຊື້ສິນຄາດັງຢູລຽນ
ຕິດບເຊົາ. 
      ເຂດນິຄົມ ໂລຈິສຕິກ ແລະ ການຄາຜະລິດຕະພັນກະສິ

ກຳຮອມແມນໍ້າແດງ ທີ່ຢູ ຕິດແປະກັບສະຖານີລົດໄຟຢວນ
ຈຽງ ພວມເລັ່ງມືກສາງຢູ, ເຊິ່ງຈະສໍາເລັດການກສາງສາງ
ຕອງໂສເກັບເຢັນ 5 ຫັຼງ, ສາງເຄ່ືອງ 5 ຫັຼງໃນໄວໆນ້ີ. ຍ້ອນ
ໄດເຫັນທາງລົດໄຟລາວ-ຈີນໄດນໍາເອົາໂອກາດດ້ານການ
ປັບປຸງຍົກສູງຄວາມສາມາດ ແລະ ເຕີມເຕັມຈຸດອອນໃນດານ
ໂລຈິສຕິກ, ດານສາງເກັບມຽນ, ດານຕອງໂສເກັບເຢັນ ແລະ
ອື່ນໆໃຫແກເມືອງຢວນຈຽງ, ສະນັ້ນ, ບໍລິສັດພັດທະນາວິທະ
ຍາສາດເຕັກໂນໂລຊີກະສິກໍາໂກຢັນຊ້ື(Guoyanshe)ຢຸນນານ 
ຈໍາກັດ ທ່ີລົງເລິກສະເພາະທຸລະກໍາທາງດານນ້ໍາໝາກໄມ(ນໍ້າ
ໝາກໄມຂຸນ) ແລະ ຜັກສົດປ່ັນແຊແຂງ ໄດມາລົງທຶນຜະລິດຢູ
ເມືອງຢວນຈຽງໃນປີນີ້, ເຊິ່ງແຕລະປີສາມາດບັນລຸການປຸງ
ແຕງໝາກໄມໄດ 2 ໝື່ນໂຕນໄດ. ຊອງທາງໃຫຍສາກົນຄຸນ
ໝິງ-ບາງກອກ ແມນສອດຜານດິນແດນຢວນຈຽງ, ພອມທັງ
ການເປີດການນໍາໃຊຂອງທາງລົດໄຟລາວ-ຈີນນ້ີ ຈະສາງຄວາມ
ມີຊີວິດຊີວາໃຫແກການຍົກສູງມູນຄາເພ່ີມ, ຢືດແຜຕອງໂສການ
ຜະລິດຂອງຂະແໜງການຜະລິດທີ 1 “ໜ່ຶງເມືອງ ໜ່ຶງອຸດສະຫະ
ກໍາ” ຢູທ່ົວທຸກແຫງໃນແຂວງຢຸນນານ. 

ທາງອອກຈາກພູດອຍຂອງໝາກໄມ້ແຖບຮ້ອນ
热带水果的出山路

ຊາວບານຂອງບານຫຼິນຫຼາງ ເມືອງປົກຄອງຕົນເອງຊົນເຜົ່າຮານີຊົນເຜົ່າ
ຢີຊົນເຜ່ົາລ້ືຢວນຈຽງ ນະຄອນຢູຊີ ກໍາລັງຄາຂາຍໝາກມວງຖາຍໜົງ

玉溪市元江哈尼族彝族傣族自治县琳琅村的村民们在交售台农芒
果 字剑飞 图
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      ສວນກາເຟສຽວວ່າຈື(Xiaowazi)ຕ້ັງຢູຫວາງພູຂອງນະ

ຄອນພູເອີ(Pu'er City) ແຂວງຢຸນນານ, ໂດຍແມນຜູ້ເຖ້ົາ ທ່ານ 

ລຽວຊ້ິວກຸຍ(Liao Xiugui), ເຊ່ິງປີນ້ີ ເພ່ິນໄດອາຍຸ 80 ປາຍປີ 

ແລະ ລູກໆຫຼານໆຂອງເພ່ິນທັງ 3 ຮຸ່ນຄົນ ພອມກັນດໍາເນີນກິດ

ຈະກໍາທຸລະກິດຂອງສວນດ່ັງກາວ, ຜູອາສາສະໝັກ ແລະ ນັກສຶກ

ສາຈໍານວນຫຼວງຫຼາຍກໍຖືເອົາບອນນ້ີເປັນບານເຮືອນຢູຮວມກັນ.

      ທານ ລຽວຫົງເວິນ(Liao Hongwen) ລູກຊາຍຂອງ

ທ່ານ ລຽວຊິ້ວກຸຍກາວວາ: “ສວນກາເຟພວກເຮົາແມນສວນ

ສາທິດການປູກຝັງແບບມາດຕະຖານ ສໍາລັບກາເຟຍອດນິຍົມ. 

ໃນເບ້ືອງຕ້ົນ, ພວກເຮົາແມນຈໍາໜາຍເມັດກາເຟດິບເປັນຫັຼກ,

ແຕລາຄາວັດຖດິບໄດຮັບຜົນກະທົບໃຫຍຫຼວງຈາກລາຄາສິນ

ຄາສັ່ງຊື້ລ່ວງໜ້າສາກົນ, ລາຍຮັບຂອງຊາວກະສິກໍາກາເຟ

ແມນຕາ, ດ່ັງນ້ັນ ພວກເຮົາຈ່ຶງຄອຍໆຫັນປຽນຮູບແບບເທ່ືອລະ

ໜອຍ, ແກຍາວຕອງໂສກິດຈະການການຜະລິດ, ຫັນຈາກການ

ປູກກາເຟຢາງດຽວມາເປັນກາເຟ ກັບ ການທອງທຽວປະສົມ

ປະສານກັນ.”  

      ໂດຍໄດຮັບຜົນປະໂຫຍດຈາກການເປີດນໍາໃຊ້ຂອງທາງ

ລົດໄຟລາວ-ຈີນ ແລະ ກໍາລັງແຮງຂອງການເຜີຍແຜທາງອິນ

ເຕີເນັດ, ນັບແຕເດືອນກໍລະກົດມາຮອດທຸກວັນນ້ີ, ສວນກາເຟ

ແຕລະມື້ບພຽງແຕໄດ້ຕອນຮັບນັກທອງທຽວເກີນກວາ 200

ຄົນເທ່ົານ້ັນ, ທາຍສັບປະດາເຖິງຂ້ັນວາມີຮອດ 400 ຄົນ, ນັກ

ທອງທຽວທັງຫຼາຍບພຽງແຕໄດສຶກສາຂັ້ນຕອນຂອງກາເຟ 

“ນັບແຕແນວພັນຮອດຈອກກາເຟ” ເທ່ົານ້ັນ, ຍັງສາມາດຮຽນ

ຮູສີມືອົບແຫງກາເຟດວຍຕົວເອງ ແລະ ໃຫຄໍາຕໍານິຕິຊົມກາ

ເຟນໍາທີມງານວິຊາການຂອງສວນໄດອີກດວຍ.

       ທານ ລຽວຫົງເວິນ ເລ່ົາວາ: “ສອງປີມານ້ີ, ມີຜູບໍລິໂພກ

ນັບມື້ນັບຫຼາຍຂຶ້ນໃຫການຍອມຮັບກາເຟພູເອີ, ບວກກັບການ

ເປີດການນໍາໃຊທາງລົດໄຟລາວ-ຈີນ, ສວນກາເຟພວກເຮົາ

ໄດຕອນຮັບນັກທອງທຽວຫຼາຍຂ້ຶນກວາເກ່ົາ, ໃນນ້ັນ ນັກທອງ

ທຽວຈາກຕາງຖ່ິນກວມເອົາ 85%, ສວນກາເຟ ສຽວວ່າຈືໄດ

ກາຍເປັນ ‘ບອນເຊັກອິນທາງອອນລາຍ’ ຍອດຮິດຂອງບັນດາ

ໂຊຊຽວມີເດຍໄປແລວ.”

ຊ່ອງທາງຄ້ົນຫາຂອງ “ຜູ້ປູກກາເຟ ທັງ 3 ຮຸ່ນຄົນ”
“ 咖三代 ” 的探索路

ຮູບ ① ສວນກາເຟສຽວວາຈືທ່ີນະຄອນພູເອີ

图① 位于普洱市的小凹子咖啡庄园 中新社 图

ຮູບ ② ທານ ຮູ(Mr. Hu)ທ່ີເປັນອາສາສະໝັກ ກໍາລັງເຮັດກາເຟດວຍມື

图② 志愿者胡先生正在制作手冲咖啡  王靖中 图
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       “ຄົນໄທຮູການນໍາໃຊຢາແຜນຕິດບ, ຢູປະເທດໄທມີຢາພ້ືນ

ເມືອງຂອງຊົນເຜົ່າບ?” “ຄຸນນະພາບຂອງສະໝຸນໄພຢາພື້ນ

ເມືອງຂອງປະເທດລາວເປັນແນວໃດ?”...

      ຢູພາຍໃນໂຮງງານຂອງກຸມບໍລິສັດວິທະຍາສາດເຕັກໂນ

ໂລຊີການຢາໄຊຫິຼງ(Sailing) ຈໍາກັດ(ຕໄປນ້ີເອ້ີນຫຍ້ໍວາໄຊຫິຼງ) 

ທີ່ຕັ້ງຢູຖະໜົນຕາຫຍິງເຈ ເຂດຫົງຖາ ນະຄອນຢູຊີ(Dayingjie 

Street, Hongta District, Yuxi City), ທານ ຢາງທຽນຊື ້
(Yang Tianshi) ນັກວິສະວະກອນໃຫຍຂອງ ໄຊຫິຼງ ຕ້ັງ“ຄໍາ

ຖາມຕິດໆກັນ” ຕນັກຂາວທີ່ຄຸນເຄີຍກັບສະພາບການຂອງປະ

ເທດແຖບອາຊີຕາເວັນອອກສຽງໃຕ ແລະ ອາຊີກາງ, ຈຸດປະ

ສົງແມນເພ່ືອ“ກຽມບົດສອນ” ໃຫແກຢາພ້ືນເມືອງຊົນເຜ່ົາຂອງ

ນະຄອນຢູຊີ ນ່ັງຂ່ີລົດໄຟລາວ-ຈີນຄວາມໄວສູງເດີນທາງເຂ້ົາ

ສູປະເທດໄທ, ລາວ ແລະອື່ນໆ. ເພິ່ນກາວວາ: “ມີແຕພວກ

ເຮົາເຮັດວຽກງານກະກຽມໃຫຮອບຄອບດີ, ຈຶ່ງຈະສາມາດ

ຈັບເອົາໂອກາດໄດ.” ທານ ຢາງທຽນຊ້ື ຊ້ີອອກວາ, ການພັດ

ທະນາແບບຍືນຍົງຂອງວິສາຫະກິດແມນກໍາລັງຂັບເຄື່ອນໃນ

ການເດີນທາງອອກໄປສູພາຍນອກ. ໄຊຫຼິງ ໄດອັບເດດໂຮງ

ຊ່ອງທາງສ່ົງອອກຂອງຜະລິດຕະພັນຊົນເຜ່ົາ
民族产品的出国路

CFP 图

ຈັກການຜະລິດແບບອັດຕະໂນມັດ, ແລວຍັງໄດເພ່ີມລະດັບການ

ຄົ້ນຄວາພັດທະນາຂຶ້ນອີກ, ດໍາເນີນການຄົ້ນຄວາວິໄຈໃຫເລິກ

ເຊ່ິງຕຜະລິດຕະພັນຕ້ົນແບບ “ນ້ໍາຢາເຊ່ືອມຕແຜກະດູກເຫິງກູ

(Henggu)”, ເລ່ີມຄ້ົນຄວ້າປະດິດຢາໃໝກຽວກັບພະຍາດກະດູກ.

      ໃນໄລຍະການແຜລະບາດຂອງພະຍາດໂຄວິດ-19 ນີ້, 

ຫຼາຍໆປະເທດຕາງກໍໄດສຶກສາເຂົ້າໃຈບົດບາດ ແລະ ສັບພະ

ຄຸນຂອງຢາພື້ນເມືອງຂອງຈີນຕື່ມອີກກາວໜຶ່ງ, ແລວວັດທະ

ນະທໍາຂອງບັນດາປະເທດອາຊີຕາເວັນອອກສຽງໃຕ ກັບ ປະ

ເທດຈີນກໍໃກຄຽງກັນ, ຍ່ິງຈະຍອມຮັບຢາປ່ິນປົວແບບດ້ັງເດີມ

ຂອງປະເທດຈີນໄດງາຍກວາ. ທານ ຢາງທຽນຊ້ື ກາວວາ “ຂາ

ພະເຈົ້າເຊື່ອໝັ້ນວາ ທາງລົດໄຟລາວ-ຈີນຈະເຮັດໃຫເພື່ອນ

ມິດແຖບອາຊີຕາເວັນອອກສຽງໃຕຄຸນເຄີຍກັບຢາປ່ິນປົວແບບ

ຊົນເຜົ່າຂອງພວກເຮົານີ້ຫຼາຍຂຶ້ນກວາເກົ່າ. ພວກເຮົາກໍຄອງ

ຄອຍເຊ່ັນກັນວາ, ສາມາດນໍາເຂ້ົາສະໝຸນໄພຢາທ່ີແທຈິງ ແລະ 

ຄຸນນະພາບສູງຂອງລາວ ແລະ ປະເທດອື່ນໆໂດຍຜານທາງ

ລົດໄຟລາວ-ຈີນນ້ີໄດ, ເຮັດໃຫວົງການຢາປ່ິນປົວຂອງປະເທດ

ຈີນໄດຮັບຜົນປະໂຫຍດ”. 本刊综合
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中老铁路的开通，拉进了城市之间的距离，也承载

着人的情感和期待，赋予了很多人新的身份，更让这些人

“忙”了起来。友谊列车的灯光是对中老铁路炽热的告白，

而他们的奋斗故事和美好生活，也在温暖着这条路。

      ການເປີດນໍາໃຊຂອງທາງລົດໄຟລາວ-ຈີນ ໄດເຮັດໃຫ

ໄລຍະຫາງລະຫວາງຕົວເມືອງສັ້ນລົງ, ທັງກໍເປັນການບັນຈຸ

ອາລົມຈິດ ແລະ ຄວາມຄາດຫວັງຂອງປະຊາຊົນ, ເຊ່ິງໄດໃຫ

ຖານະອັນໃໝແກຜູຄົນຈໍານວນຫຼາຍ, ເຮັດໃຫກຸມຄົນເຫ່ົຼານ້ີ “ຫຍຸງ

ວຽກ” ກວາເກ່ົາອີກ. ແສງໄຟຂອງຂະບວນລົດໄຟມິດຕະພາບ

ເປັນການສາລະພາບອັນຮອນແຮງຕທາງລົດໄຟລາວ-ຈີນ, 

ເລ່ືອງລາວການບາກບ່ັນສູຊົນ ແລະ ຊີວິດທ່ີສົດໃສດີຂອງພວກ

ເຂົາກໍໄດອົບອຸນເສ້ັນທາງສາຍນ້ີ.

d5j,7qogs]qjkouh "sph5';Pd" r=lq,7;o

这些人有点“忙”

ສະແກນ QR Code ເພ່ືອເບ່ິງວິດີໂອ

扫二维码看视频

ທິວທັດຕາເວັນອອກຢູ່ພູຈີງໄມ

景迈山日出 CFP 图
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      ຜູຄົນທີ່ດໍາລົງຊີວິດຢູຕາມເຂດພູຜາຈີງໄມ(The Jing-

mai Mountain) ເມືອງປົກຄອງຕົນເອງຊົນເຜົ່າລາຫູລານ
ຊາງ(Lancang Lahu Autonomous County) ນະຄອນ
ພູເອີ ແຂວງຢຸນນານ ມັກທໍາມາຫາກິນນໍາພູນຳຜາ, ແມນຖືກ
ຫຼລຽງໂດຍຕ້ົນຊາ ແລະ ດໍາລົງຊີວິດຢາງມີຄວາມຜາສຸກທ່ີຜູ
ອື່ນປາດຖະໜາໃຝຫາຫຼາຍ. ຄຽງຄູກັບການເປີດນໍາໃຊຂອງ
ທາງລົດໄຟລາວ-ຈີນ, ນັກທອງທຽວທ່ີເຂ້ົາມາທຽວຊົມໃນບານ
ນັບມ້ືນັບຫຼາຍຂ້ຶນ, ປະຊາຊົນຂອງພູຈີງໄມທ່ີເອ້ືອເຟ້ືອອາລີ ກໍໄດ
ໃຫແຂກທ່ີມາຈາກທາງໄກ ພົບກັບຄວາມສວຍງາມ ແລະ ຄາງ
ຢູຫ້ັນເພ່ືອຊອກຫາລົດຊາດຂອງປາທໍາມະຊາດ.
      ສຽງກະຈັບບ່ີດ່ິງ(ເຄ່ືອງດົນຕີຊົນເຜ່ົາບູລາງ "Bulang 

Ethnic Group")ທ່ີອອນຊອນມວນໃຈ ສາມາດຍິນໄດຢູບອນທ່ີ
ໄກເຕີບ, ເຊິ່ງເສບໂດຍທານ ຈາແຢ(Zha Yue) ເຈົ້າຂອງ
ເຮືອນພັກ. ລາວມັກເສບດົນຕີແບບດ້ັງເດີມສະແດງໃຫນັກທອງ
ທຽວຮັບຊົມຢູເລ້ືອຍໆ, ຍັງໄດສາງຕ້ັງວົງດົນຕີ “ດິງດັງ(Ding

dong)” ຂ້ຶນ ແລະ ແບງປັນໃບຊາ ແລະ ສຽງເພງນໍາຜູອ່ືນຢູ
ທ່ີເວທີສ່ືສັງຄົມທາງອອນລາຍ. ເມ່ືອພັດພາກຈາກກັນກັບແຂກ
ທັງຫຼາຍ, ລາວມັກເວ້ົາວາ: “ກະລຸນານໍາເອົາບົດເພງຂອຍກັບ

ເມືອບານຫຼາຍໆເດີ.”
      ທາງລົດໄຟລາວ-ຈີນໄດສາງຄວາມສະດວກຫຼາຍ, ທ່ານ
ຊານເຫວິນ(San Wen)ກຳລັງລອງຂາຍໃບຊາໄປສູທົ່ວປະ
ເທດ ຈົນເຖິງທ່ົວໂລກໂດຍຜານອິນເຕີເນັດ. ລາວໄດສາງຍ່ີຫ້ໍ
ໃບຊາຂອງຕົນເອງດວຍຊື່ມວນໆທີ່ວາ “ດື່ມນໍາທານຕະຫຼອດ
ໄປ”. ຄົນເຮັດທຸລະກິດໃບຊາຮຸນນີ້ໄດສໍາຜັດກັບສິ່ງໃໝໆຢູ
ເລ້ືອຍໆ, ເຂົາເຈ້ົາກໍາລັງເລ່ົາເລ່ືອງຂອງພູຈີງໄມດວຍວິທີຂອງ
ຕົນເອງ, ເພ່ືອນໍາສ່ົງໃບຊາໃນບານອອກໄປທາງນອກ.
       ນາງ ຊົງເຕີງຂຸຍ(Xiong Dengkui) ຮອງນັກຄ້ົນຄວາ
ຂອງຫໍພິພິທະພັນເມືອງປົກຄອງຕົນເອງຊົນເຜົ່າລາຫູລານ
ຊາງໄດບັນທຶກທຸກສ່ິງທຸກຢາງຂອງພູຈີງໄມດວຍວິທີລອກແບບ 
ແລະ ແຕມຮູບ, ງານດອງທ່ີຄຶກຄ້ືນຟົດຟ້ືນຂອງຊົນເຜ່ົາບູລາງ, 
ແມອະທິຖານຂໍພອນໃຫລູກທ່ີເກີດໃໝໆ , ແມຍິງເຜ່ົາລ້ືຈັກສານ
ສາດ, ບານທີ່ອອມໂດຍພູຊາທາມກາງແສງຕາເວັນໃນຕອນ
ແລງ...ຜົນງານຮູບແຕມຂອງເພິ່ນທັງໄດເຊື່ອມຕກັບອະດີດ 
ແລະ ປັດຈຸບັນຂອງພູຊາ, ທັງສອງແສງເຖິງອະນາຄົດທ່ີສວຍ
ງາມ.

ຮ້ອງເພງໃຫ້ແຂກຢູ່ຕ
唱一曲留客歌

ພູຈີງໄມທ່ີແຕມໂດຍນາງ ຊົງເຕີງຂຸຍ

熊登奎笔下的景迈山 受访者供图
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      ຕາແສງນາຂົວດີ(Nakeli Town) ທ່ີຕ້ັງຢູເມືອງປົກຄອງ
ຕົນເອງຊົນເຜ່ົາຮານີຊົນເຜ່ົາອີນິງເອີ(Ning'er Hani and Yi 

Autonomous County) ນະຄອນພູເອີ ແຂວງຢຸນນານ ເຄີຍ
ເປັນບ່ອນພັກທີ່ສຳຄັນຢູເສັ້ນທາງຊາມ້າບູຮານ(Tea Horse 

Road). ຢູທ່ີນ້ີມີກຸມຄົນກຸມໜ່ຶງປານນ້ີຄື ສະແດງໃຫນັກທອງທຽວ
ເຫັນສະເໜຂອງສິລະປະ ແລະ ຝີມືຫັດຖະກຳໂດຍຜານທັງສອງ
ມື ແລະ ຄວາມຄິດທີ່ສະຫຼາດສຽບແຫຼມຂອງຕົນເອງ, ທັງໄດ
ໃຫຄວາມໝາຍພາຍໃນອັນໃໝແກ “ຄວາມໃຝຝັນການທອງ
ທຽວ” ຕາແສງນາຂົວດີ.
     ທານ ຫວາງຈຽງທົງ(Wang Jiangtong)ໄດເປີດ 
“ຮານຊັບພະສິນຄາ” ຢູຕາແສງນາຂົວດີນ້ັນ, ແຕສ່ິງທ່ີລາວເຮັດ
ຊໍ້າພັດແມນວຽກທີ່ລະອຽດປານີດ—ການແປງເຄື່ອງເຄືອບ.
ການຟື້ນສູສະພາບເດີມຄືນໃໝຂອງເຄື່ອງເຄືອບທີ່ແຕກແຫງ
ອອກໄປ, ມັນສາມາດສືບຕຄວາມຊົງຈໍາທາງປະຫວັດສາດໄດ, 
ທັງຈະສາມາດນໍາເອົາຄຸນຄາວິນິດໄສຄວາມງາມທ່ີເປັນເອກະ
ລັກ. ທຸກໆຄັ້ງທີ່ລາວໄດຮັບເຄື່ອງເຄືອບທີ່ແຕກແຫງ, ທານ

ຫວາງຈຽງທົງ ຈະພິຈາລະນາແຜນການແປງຕາມວັດສະດຸ, 
ຮູບຮາງ, ສີ, ຄວາມເປັນມາທາງປະຫວັດສາດ, ວິນິດໄສຄວາມ
ງາມຂອງລູກຄາ ແລະອື່ນໆ, ທຸກໆການແປງລວນແຕແມນ
ການເລ່ີມຕ້ົນໃໝ. ຄຽງຄູກັບການເປີດນໍາໃຊຂອງທາງລົດໄຟ
ລາວ-ຈີນ, ມີນັກທອງທຽວນັບມື້ນັບຫຼາຍຂຶ້ນໄດມາຮອດຕາ
ແສງນາຂົວດີ, ເມ່ືອເຂົາເຈ້ົາໄດຮັບຮູເຖິງຝີມືການແປງເຄ່ືອງ
ເຄືອບແລວ, ກໍເກີດມີຄວາມຊາບຊ້ືງໃຈຕກັບ “ນ້ໍາໃຈຂອງຊາງ
ຝີມື” ຂອງທານ ຫວາງຈຽງທົງ.
      ການແກະສະຫັຼກໄມແມພິມແບບຕ້ົນສະບັບທ່ີມີຕ້ົນກຳເນີດ
ຢູນະຄອນພູເອີໄດຖືກເອີ້ນວາ “ຝີມືປາຍມີດ”, ມັນບພຽງແຕ
ສະແດງໃຫເຫັນເຖິງຮີດຄອງປະເພນີຂອງຊົນເຜົ່າເທົ່ານັ້ນ, 
ຫາກຍັງຈະສາມາດເສີມຂະຫຍາຍບຸກຄະລິກກະພາບ ແລະ 
ພອນສະຫວັນຂອງຜູສາງຢາງສຸດຂີດໄດ. ນັບຕັ້ງແຕປີ 2015 

ເປັນຕ້ົນມາ, ຕາແສງນາຂົວດີ ແລະ ວິທະຍາໄລພູເອີ ໄດຮວມ
ກັນສາງພ້ືນຖານການສາງທຸລະກິດ, ນະວັດຕະກໍາ ແລະ ການ
ຮຽນ-ການສອນ ກຽວກັບການແກະສະຫຼັກໄມແມພິມແບບສະ
ບັບຂອງນັກສຶກສາ ແລະ ໄດເປີດສູນແລກປຽນການແກະສະ
ຫັຼກໄມແມພິມແບບສະບັບ(ສາກົນ) ຂອງຊາວກະສິກອນຂ້ຶນ, “ທ່ີ
ດິນ”ທາງວັດທະນະທໍາທ່ີນັບມ້ືນັບມ່ັງມີຂ້ຶນນ້ັນ ເຮັດໃຫ “ຄວາມ
ຝັນດານສິລະປະ” ຂອງຊາວກະສິກອນສາມາດແຕກດອກອອກ
ຈາວ ແລະ ເຕີບໃຫຍໄດ, ເຊິ່ງໄດເພີ່ມເຕີມບັນຍາກາດທາງ
ວັດທະນະທໍາໃຫກັບຕາແສງນາຂົວດີ. ຍອນວາການເປີດນໍາ
ໃຊຂອງທາງລົດໄຟລາວ-ຈີນໄດດຶງດູດເອົານັກທອງທຽວ ເຂ້ົາ
ມາທຽວຊົມຫຼາຍຂຶ້ນ, ຮູບແຜນພິມການແກະສະຫຼັກໄມແມພິມ
ແບບຕົ້ນສະບັບທີ່ເປັນເອກະລັກສະເພາະ ກໍໄດດຶງດູດນັກທອງ
ທຽວມາຊ້ື, ເຊ່ິງໄດເພ່ີມລາຍຮັບຂອງຊາວບານ.

ພວກເຮົາລ້ວນແຕ່ເປັນນັກຕາມຫາຄວາມໄຝ່ຝັນ
我们都是追梦人

ຮູບ ① ຮານຊັບພະສິນຄາທົງທົງ(Tongtong)ໃນຕາແສງນາຂົວດີ

图① 那柯里小镇的通通杂货铺  姚程程 图

ຮູບ ② ທານ ຫວາງຈຽງທົງ, ນັກສິລະປະຂອງການແປງເຄ່ືອງເຄືອບ

图② 锔瓷手艺人王江通 姚程程 图

ຮູບ ③ ຢູໃນລົດໄຟລາວ-ຈີນ, ພະນັກງານຄຸມຕູລົດກໍາລັງສະແດງການຟອນ
ລໍາເອກະລັກລາວໃຫຜູໂດຍສານ

图③ 中老铁路列车上，乘务员为旅客表演老挝舞蹈 新华社 图
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        ບັນດາຜູຂັບລົດໄຟ, ຫົວໜາຄຸມຂະບວນລົດໄຟ ແລະ ພະ
ນັກງານຄຸມຕູລົດ ທີ່ມາຈາກພະແນກຂົນສົ່ງໂດຍສານ ແລະ 
ພະແນກກິດຈະການຫົວຈັກລົດໄຟຄຸນໝິງຂອງກຸມບໍລິສັດ ທາງ
ລົດໄຟ ສປ ຈີນ ກົມຄຸນໝິງ ຈໍາກັດ(China Railway Kunming

Group Co.,Ltd.) ມີອາຍຸສະເລຍພຽງ 29 ປີ, ພວກເຂົາໄດ
ນໍາເອົາການກະທຳຂອງຕົນເພື່ອອະທິບາຍວາ ດອກໄມແຫງ
ຄວາມໜຸມຄວນຈະເບ່ັງບານແນວໃດຢູທ່ີທາງລົດໄຟລາວ-ຈີນ.
      ພວກເຂົາເຈ້ົາເປັນຜູປົກປອງການເດີນທາງ. ນັກຂຽນ
ແກຼດເວວລ(Malcolm Gladwell)ກາວວາ: “ການຝຶກຝົນຫຼ
ຫຼອມ 10,000 ຊ່ົວໂມງເປັນສ່ິງຈໍາເປັນ ສໍາລັບທຸກຄົນທ່ີຈະເລ່ີມ
ຈາກຄົນທໍາມະດາໄປສູປະລະມາຈານລະດັບໂລກ.” ໃນຖານະ
ທີ່ເປັນຜູຂັບລົດໄຟຂະບວນທໍອິດຂອງທາງລົດໄຟລາວ-ຈີນ, 
ທານ ຫູຈຽນ(Hu Jian) ມີຄວາມອົດທົນ ແລະ ການຮຽນຮູ ທ່ີ
ເຂ້ັມງວດກວາກົດເກນ 10,000 ຊ່ົວໂມງຢາງຫຼວງຫຼາຍ ເຊ່ັນ
ວາ: ພູມສັນຖານລຽບຕາມແລວທາງໃນຕອນທາງຢຸນນານ
ຂອງທາງລົດໄຟລາວ-ຈີນ ແມນມີຄວາມຊັບຊອນຫຼາຍ, ບອນ
ໃດຕອງເອົາໃຈໃສກັບການຄວບຄຸມຄວາມໄວ, ແລະ ຕອນທາງ
ສວນໃດຈະຈໍາເປັນຕອງຍົກການມືໄວຢູລະດັບໃດ, ລວນແຕ
ກາຍເປັນ “ຄວາມຊົງຈໍາທາງກາມເນ້ືອ” ຂອງທານ ຫູຈຽນ. 
ທານ ຢາງຊນຫາວ(Yang Shunhao) ຫົວໜາຄຸມຂະບວນ
ລົດໄຟ ແລະ ສະມາຊິກໜວຍງານຄຸມຕູລົດອື່ນໆ, ໃນເມື່ອຈັດ
ຊັ້ນວາງກະເປົ໋ານັ້ນ ໄດເອົາອຸປະກອນກັນຝົນ ແລະ ຈອກນໍ້າ
ທີ່ໃສໃນທັງສອງດານຂອງກະເປົ໋າຜູໂດຍສານອອກມາ, ເພື່ອ
ປອງກັນບໃຫຫຼູດອອກຕົກລົງໂດຍບຕັ້ງໃຈ, ເຊິ່ງໃສໃຈໃນທຸກ
ລາຍລະອຽດດານຄວາມປອດໄພ ເພ່ືອປົກປອງຜູໂດຍສານ.
       ພວກເຂົາເຈ້ົາຈະສະແດງສີໄມລາຍມືທ່ີມີຫຼາຍຮູບຫຼາຍ
ແບບມາສູຜູໂດຍສານໃຫໄດຮັບຊົມ. ນາງ ຢີນເມີງສີ(Yin 

Mengqi) ຫົວໜາຄຸມຂະບວນລົດໄຟ ແລະ ໝູເພ່ືອນຮວມງານ
ຂອງລາວ ຈະສະແດງການຟອນຊົນເຜ່ົາຢຸນນານ ແລະ ການ
ຟອນເອກະລັກສະເພາະຂອງລາວ ໃນລະຫວາງການເດີນທາງ, 
ເພື່ອມອບສົ່ງຄວາມເອື້ອເຟື້ອອາລີ, ສາງຄວາມຮູສຶກການຂີ່
ລົດໄຟອັນດີທ່ີບສາມາດລືມໄດໃຫແກຜູໂດຍສານ. ນາງ ຫ່ີຼເປ້ີຍ
(Li Bei) ພະນັກງານຄຸມຕູລົດ, ເປັນຜູຮຽນເກ່ັງທ່ີໄດຮັບປະລິນ
ຍາສອງໃບ ຄື: ສາຂາວິຊາການຂົນສ່ົງທາງລົດໄຟ ແລະ ສາ
ຂາວິຊາວິສະວະກໍາຊອບແວ, ລາວຍັງມີຝີມືທັກສະທ່ີເຊ່ືອງໄວ 
ເຊ່ັນ: ການຖາຍຮູບ, ການແຕມຮູບ ແລະ ການອອກແບບເປັນ

ຕົ້ນ. ຮູບລວດລາຍທີ່ຂຽນແຕມໂດຍລາວນັ້ນໄດຮັບການອອກ
ແບບເປັນຜະລິດຕະພັນປະດິດສ້າງໃໝ່ດ້ານວັດທະນະທຳຂອງ
ທາງລົດໄຟຈີນ-ລາວ ເຊັ່ນ: ຈອກເຈຍ, ຜາປູໂຕະ, ຜາກັ້ງ 
ແລະອ່ືນໆ.
      ພວກເຂົາເຈ້ົາສືບຕສາງຄວາມຮັກແພງກັນ ແລະ ມິດຕະ
ພາບທີ່ສວຍງາມທີ່ສຸດລະຫວາງລາວ ແລະ ຈີນ. ນາງ ຈາວ
ຢີງຈ້ີງ(Zhao Yingjing) ຫົວໜາຄຸມຂະບວນລົດໄຟ ຂະບວນ
ທຳອິດຂອງທາງລົດໄຟລາວ-ຈີນ ພອມທັງຄອບຄົວຂອງລາວ 
ລວນແຕເປັນສັກຂີພິຍານທ່ີໄດເຫັນການພັດທະນາ ແລະ ການ
ປຽນແປງຂອງລົດໄຟແຂວງຢຸນນານທີ່ເພີ່ມຄວາມໄວ, ການ
ເປີດການນໍາໃຊ້ລົດໄຟຄວາມໄວສູງ ແລະ ການເຊື່ອມຕກັບ
ປະເທດເພ່ືອນບານ. ລາວມີຄວາມຊໍານິຊໍານານໃນພາສາຈີນ, 
ພາສາລາວ, ພາສາອັງກິດ ແລະ ພາສາໄທ, ແຕວາເມ່ືອປະ
ເຊີນໜາກັບໂອກາດອາຊີບອ່ືນໆດີກວາ, ໃນຖານະທ່ີເປັນ “ລູກ
ຫຼານຮຸນທີສາມຂອງຄົນທາງລົດໄຟ”, ລາວຍັງຄົງເລືອກເອົາ
ການສືບທອດອາຊີບຂອງຮຸນພ, ຢູຮວມກັບທາງລົດໄຟລາວ-
ຈີນຕະຫຼອດໄປ. ນາງ ອີ່ປໍເຟີງ(Yi Bofeng)ພະນັກງານຄຸມ
ຕູລົດທ່ີມາຈາກເມືອງຫຼາ ກ່ິງແຂວງປົກຄອງຕົນເອງເຜ່ົາໄທລ້ື
ສິບສອງພັນນາ(Mengla County, Xishuangbanna Dai 

Autonomous Prefecture) ແຂວງຢຸນນານ ແນະນຳບານ
ເກີດເມືອງນອນຂອງຕົນໃຫຜູໂດຍສານຮັບຮູ ແລະ ໃຫການບໍລິ
ການທ່ີອົບອຸນອອນຊອນມວນໃຈ; ທາງລົດໄຟລາວ-ຈີນ ຍັງໄດ
ເຮັດໃຫລາວກາຍເປັນບຸກຄົນທ່ີຊາວບານທັງໝົດພາກພູມໃຈ. 

本刊综合

ພາບພົດໃນຂະບວນລົດໄຟ
列车上的风景线
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我们的中老铁路 

中老铁路是一条互联互通的繁荣之路、民心相通的友

谊之路、构建人类命运共同体的幸福之路。老挝《人民报》、

老挝新闻文化旅游部大众媒体司、老挝国家电视台、老挝

国家广播电台、巴特寮通讯社、老挝青年团广播电台 , 以

及《万象时报》《新万象报》等媒体联盟的老挝媒体记者，

走访了中老铁路沿线万象、万荣、琅勃拉邦、琅南塔、磨

丁等地，实地见证中老铁路带来的福祉机遇和跨越山河的

友谊。

     ທາງລົດໄຟລາວ-ຈີນແມນເສ້ັນທາງແຫງຄວາມຈະເລີນ
ຮຸງເຮືອງໃນການເຊື່ອມໂຍງເຊື່ອມຈອດ, ເປັນເສັັ້ນທາງມິດ
ຕະພາບຂອງການເຊ່ືອມໂຍງຈິດໃຈປະຊາຊົນ ແລະ ເປັນເສ້ັນ
ທາງແຫງຄວາມສຸກຂອງການກສາງຄູຮວມຊາຕາກໍາ. ນັກ

ຂາວລາວຈາກສ່ືມວນຊົນລາວຈີນ ເຊ່ັນ: ໜັງສືພິມປະຊາຊົນ, 
ກົມສ່ືມວນຊົນຂອງກະຊວງຖະແຫຼງຂາວ, ວັດທະນະທຳ ແລະ 
ທອງທຽວ,ໂທລະພາບແຫງຊາດລາວ, ວິທະຍຸກະຈາຍສຽງ
ແຫງຊາດລາວ, ສຳນັກຂາວສານປະເທດລາວ, ໜັງສືພິມ
ວຽງຈັນທາມ, ໜັງສືພິມວຽງຈັນໃໝ່ ແລະ ວິທະຍຸຊາວໜຸມປະ
ຊາຊົນປະຕິວັດລາວ, ໄດລົງຢຽມຢາມສະຖານທ່ີຕາງໆທ່ີລຽບ
ຕາມທາງລົດໄຟລາວ-ຈີນເຊ່ັນ: ນະຄອນຫຼວງວຽງຈັນ, ເມືອງ
ວັງວຽງ, ແຂວງຫຼວງພະບາງ, ແຂວງຫຼວງນໍ້າທາ ແລະ ບ
ເຕນ, ເພື່ອເປັນສັກຂີພິຍານໃຫກັບໂອກາດການສາງຄວາມ
ຜາສຸກ ແລະ ມິດຕະພາບທີ່ຂາມສາຍພູຂາມສາຍນໍ້າທີ່ນໍາມາ
ໂດຍທາງລົດໄຟລາວ-ຈີນ. 

ສະແກນ QR Code ເພ່ືອເບ່ິງວິດີໂອ

扫二维码看视频ບອນລູນຢູເທິງທອງຟາຂອງເມືອງວັງວຽງລາວ

老挝万荣的风景 CFP 图
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      ທາງລົດໄຟລາວ-ຈີນໄດບັນຈຸຄວາມມຸງຫວັງຂອງປະຊາ
ຊົນ ແລະ ໄດຝາກຝັງວິໄສທັດອັນສວຍງາມໄວ. ຕົວເມືອງ 
ແລະ ຊົນນະບົດຕາງໆທ່ີເຊ່ືອມຕກັບທາງລົດໄຟ ກຳລັງມີການ
ປຽນແປງ ເພ່ືອຕອນຮັບການພັດທະນາໃນອະນາຄົດ. 
      ໂລຈິສຕິກຂາມປະເທດພວມຮຸງເຮືອງຂຶ້ນ. ທາບົກທາ
ນາແລງນະຄອນຫຼວງວຽງຈັນ ທີ່ເປີດໃຊບໍລິການຢາງເປັນ
ທາງການໃນເດືອນທັນວາ 2021 ນີ້, ກຳລັງເປັນແຮງຊກຍູ
ລະດັບຄວາມສະດວກໃຫກັບການຂົນສົ່ງໂລຈິສະຕິກຂາມປະ
ເທດຂອງລາວ. ເມື່ອສິນຄາສົ່ງອອກ-ນໍາເຂົ້າຂອງລາວຈີນ 
ໄດຂົນສ່ົງຜານທາງລົດໄຟລາວ-ຈີນ, ເຮັດໃຫຕ້ົນທຶນ ແລະ ໄລ
ຍະເວລາຫຸຼດລົງໄປພອມໆກັນ, ເຊ່ິງເປັນກຳລັງແຮງທ່ີສ່ົງເສີມ
ໃຫມີການລົງທຶນຂອງຕາງປະເທດ ແລະ ທັງຍັງໄດເພ່ີມລາຍ
ຮັບໃຫກັບປະເທດລາວອີກ. 
      ຢູເມືອງວັງວຽງມີໂອກາດໃໝໃນການທອງທຽວ. ການ
ເປີດນໍາໃຊຂອງທາງລົດໄຟລາວ-ຈີນ ໄດນໍາເອົາຜົນປະໂຫຍດ
ທາງເສດຖະກິດທີ່ດີໃຫກັບບໍລິສັດການທອງທຽວ, ໂຮງແຮມ, 
ຮານອາຫານ ແລະ ຜູປະກອບການອ່ືນໆໃນວັງວຽງ ແລະ ແຫຼງ
ທອງທຽວອ່ືນຂອງປະເທດລາວ. ທານ ຫົງຄຳ ເກົາດວງສີ ປະ
ທານບໍລິສັດການທອງທຽວນ້ໍາທິບຈໍາກັດ, ທັງເປັນຜູຈັດການບໍ
ລິສັດລາວຟຣາຍອິງມີເດຍຈໍາກັດ(Lao Flying Media) ໄດ
ກາວວາ: “ການເປີດນໍາໃຊທາງດວນວັງວຽງ-ວຽງຈັນ ແລະ 

ທາງລົດໄຟລາວ-ຈີນ, ບວກກັບລັດຖະບານລາວທີ່ເປີດດານ
ສາກົນທົ່ວປະເທດໃນໄລຍະມໆມານີ້, ນັກທອງທຽວທີ່ມາທຽວ
ຢູວັງວຽງກໍນັບມ້ືນັບຫຼາຍຂ້ຶນ” ນອກຈາກມີກິດຈະກຳພາຍເຮືອ, 
ຂີ່ສະລີ່ງຖໍ້າລອງ, ຂີ່ບາລູນ(Balloon)ຊົມເມືອງແລວ, ພວກ
ເພ່ິນຍັງພວມສ່ົງເສີມກິດຈະກຳທ່ີໜາສົນໃຈອ່ືນໆອີກຫຼາຍລາຍ
ການ. 
       ຊີວິດການເປັນຢູຂອງປະຊາຊົນເຕັມໄປດວຍຄວາມຄອງ
ຄອຍໃໝ. ນັບແຕຍາຍມາຢູບານຈັດສັນຂອງທາງລົດໄຟລາວ-
ຈີນ ກໍຄືບານບວມອໍ້, ເມືອງຊຽງເງີນ ແຂວງຫຼວງພະບາງ 
ເປັນຕ້ົນມາ, ກໍມີສຽງອານບົດຮຽນທ່ີສ່ົງອອກມາຈາກໂຮງຮຽນ
ປະຖົມພາຍໃນບານ. ເຂດໂຮງຮຽນແຫງໃໝສົດໃສກວາງ
ຂວາງ, ມີສະພາບແວດລອມທ່ີສວຍງາມ, ມີເຄ່ືອງອຸປະກອນທ່ີ
ຄົບຖວນ, ນອງໆນັກຮຽນຕາງກໍກະຕືລື້ລົ້ນຕການຮຽນ ແລະ 
ມີອັດຕາການຂາດຮຽນທ່ີຕາຫຼາຍ, ຄູອາຈານ ແລະ ນັກຮຽນ
ລວນແຕມີຄວາມຫວັງທີ່ເຕັມປຽມຕກັບອະນາຄົດ. ປະຊາຊົນ
ບານນາເຕີຍ ເມືອງຫຼວງນ້ໍາທາ ແຂວງຫຼວງນ້ໍາທາ ກໍມີຄວາມ
ເພີ່ງພໍໃຈຕກັບເຮືອນຫຼັງໃໝນີ້ຫຼາຍເຊັ່ນກັນ. ນາຍບ້ານ ທ່ານ 
ຊຽງຮັກ ຕໍາມະວົງ ໄດເວົ້າກັບນັກຂາວດວຍຄວາມດີໃຈວາ: 
“ເຮືອນນ້ີເປັນເຮືອນກ, ສ້າງດ້ວຍເປຕົງເຫັຼກເສ້ັນທ່ີແໜນໜຽວ
ຫຼາຍ, ອາໄສຢູບອນນ້ີມີຄວາມສຸກຫຼາຍ.” 

ທາງລົດໄຟບັນຈຸຄວາມໄຝ່ຝັນໃໝ່
铁路承载新梦想 

ທາງລົດໄຟລາວ-ຈີນໄດສາງຄວາມມີຊີວິດຊີວາໃຫແກເມືອງໄຊ ເຊ່ິງເປັນເມືອງການຄາຂາຍສໍາຄັນໃນພາກເໜືອລາວ

中老铁路为老挝孟赛增添活力 新华社 图
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      ທາງລົດໄຟລາວ-ຈີນ ໄດສ່ົງກໍາລັງຂັບເຄ່ືອນທ່ີມີປະສິດທິ

ພາບແບບແຜກໍາມັງຕະລັງສີ, ເຊິ່ງໄດອໍານວຍໂອກາດການ

ຮວມມື ແລະ ໂອກາດທຸລະກິດໃໝໃຫກັບນັກທຸລະກິດ. ບັນດາວິ

ສາຫະກິດໃນຂະແໜງການຕາງໆກໍສືບຕຂຽນເລ່ືອງລາວຂອງ

ຕົນເອງລົງໄປ, ເພ່ືອເປັນແຮງປະກອບສວນໃຫກັບການພັດທະ

ນາແລວທາງລຽບຕາມເສ້ັນທາງລົດໄຟ. 

     ການຮວມມືແບບຕ່າງຝ່າຍຕ່າງມີຜົນປະໂຫຍດໄດ້ສົ່ງ

ເສີມການພັດທະນາ. ສະຖານີໄຟຟາ 230 ກິໂລໂວນ ປາກມອງ 
2, ຕັ້ງຢູເມືອງນໍ້າບາກ ແຂວງຫຼວງພະບາງ, ໄລຍະທຳອິດ

ຂອງໂຄງການແມນລັດວິສາຫະກິດໄຟຟາລາວເປັນຜູລົງທຶນ 

ແລະ ຮັບເໝົາການກສາງໂດຍບໍລິສັດຕາຂ່າຍໄຟຟ້າພາກໃຕ້

ຈີນຢຸນນານສາກົນ(CSG-YNIC), ເຊ່ິງກຳລັງສະໜອງໄຟຟາ

ໃຫກັບທາງລົດໄຟລາວ-ຈີນຢາງໝັ້ນຄົງ. ໂຄງການດັ່ງກ່າວ

ໄດກາຍເປັນສັກຂີພິຍານໃນການຮວມມືດານພະລັງງານໄຟ

ຟາທີ່ນັບມື້ນັບເລິກເຊິ່ງຂອງສອງຊາດລາວ-ຈີນ, ເປັນຮູບຫຍໍ້

ຂອງການສາງຄູຮວມຊາຕາກຳລາວ-ຈີນໃນຂະແໜງການ

ໄຟຟາ. ປັດຈຸບັນບໍລິສັດຕາຂ່າຍໄຟຟ້າພາກໃຕ້ຈີນ(CSG) ແລະ 

ລັດວິສາຫາກິດໄຟຟາລາວ ກຳລັງຮວມມືໃນດານການເຊື່ອມ

ໂຍງເຊ່ືອມຈອດ, ການຄາດານພະລັງງານໄຟຟາ ແລະ ການ

ແລກປຽນດານບຸກຄະລາກອນຕາງໆຢາງເລິກເຊ່ິງ, ໂດຍຜານ

ການເຊື່ອມໂຍງຢາງຮອບດານຂອງພະລັງໄຟຟາແຮງສູງທີ່

ສູງກວາເກ່ົາ ແລະ ຂະໜາດການຄາທ່ີໃຫຍກວາເກ່ົາ, ໄດເປັນ

ການຂະຫຍາຍຂ້ໍໄດປຽບຂອງການເຕີມເຕັມຊັບພະຍາກອນເຊ່ິງ

ກັນ ແລະ ກັນ. ທັງເປັນກຳລັງຊກຍູໃຫແກ່ກຳລັງການພັດທະນາ

ເສດຖະກິດຂອງລາວ ແລະ ຍົກລະດັບການດຳລົງຊີວິດຂອງ

ປະຊາຊົນລາວນຳອີກ. 

      ພະຍາຍາມສຸດຄວາມສາມາດເພ່ືອຮັບປະກັນການນໍາໃຊ

ຢາຂອງປະຊາຊົນ. ໂຮງງານຜະລິດຢາ Elemento Pharma 

ຕັ້ງຫຼັກປັກຖານຢູເຂດເສດຖະກິດພິເສດບເຕນແດນງາມໃນ

ເດືອນຕຸລາ 2020, ໄດລົງທຶນຈໍານວນທັງໝົດ 20 ຕ້ືກີບ ເພ່ືອ

ໃຊສໍາລັບການຄ້ົນຄວາ ແລະ ຂະຫຍາຍລະບົບການຜະລິດ, ປັດ

ຈຸບັນໄດຮັບໃບຢ້ັງຢືນມາດຕະຖານສາກົນ GMP(ມາດຕະຖານ

ຫຼາຍໆຂົງເຂດມີການເຊ່ືອມໂຍງ ແລະ ມີຄວາມເຊ່ືອໝ້ັນເຊ່ິງກັນ ແລະ ກັນ
多领域互通互信

①

22

|   占芭阅读9exkrkvjko



ການຄຸມຄອງຄຸນນະພາບໃນການຜະລິດຢາ) ແລະ GLP(ມາດ

ຕະຖານການຄຸມຄອງຄຸນນະພາບການບໍລິຫານຢາ), ສາມາດ

ຜະລິດຢາໄດ 20 ກວາຊະນິດ, ໂດຍສະເພາະແມນຢາປົວພະ

ຍາດເບົາຫວານ, ພະຍາດມະເຮັງ ແລະອ່ືນໆ.

      ມີໂອກາດປະກອບອາຊີບຫຼາຍ. ບໍລິສັດ Holly ເຂ້ົາມາດໍາ

ເນີນກິດຈະການຢູເຂດເສດຖະກິດພິເສດບເຕນແດນງາມ ແຕ

ເດືອນພຶດສະພາ 2022, ເຊ່ິງດໍາເນີນການຜະລິດຖົງມືໂດຍສະ

ເພາະ ແລະ ໄດສະໜອງໂອກາດການປະກອບອາຊີບຫຼາຍຕຳ

ແໜງ. ປັດຈຸບັນ, ບໍລິສັດມີພະນັກງານ 150 ຄົນ, ໃນນ້ັນມີພະ

ນັກງານລາວເຖິງ 147 ຄົນ. ທານ ລານໂປ(Lan Bo) ຜູອໍາ

ນວຍການໃຫຍຂອງບໍລິສັດກາວວາ: “ທາງລົດໄຟລາວ-ຈີນໄດ

ອຳນວຍຄວາມສະດວກມະຫາສານໃຫແກການນຳເຂົ້າວັດຖຸ

ດິບ ແລະ ການສົ່ງອອກຜະລິດຕະພັນສຳເລັດຮູບ, ໄດຫຼຸດຕົ້ນ

ທຶນຢາງມີປະສິດທິພາບ, ບໍລິສັດມີຄວາມໝັ້ນໃຈຕກັບມາດຕາ

ສວນໃນການຂະຫຍາຍຕະຫຼາດຫຼາຍທ່ີສຸດ.”

ຮູບ① ສະຖານີໄຟຟາ 230 ກິໂລໂວນ ປາກມອງ 2 ທ່ີແຂວງຫຼວງພະບາງລາວ

图① 老挝琅勃拉邦230千伏北蒙2变电站 嘎代·马诺萨 图

ຮູບ ② ພະນັກງານລາວຂອງບໍລິສັດ Holly ກໍາລັງຫຍິບຖົງມື

图② 昊利东南亚纺织厂老挝员工正在缝制手套 嘎代·马诺萨 图

ຮູບ ③ ຄະນະນັກຂ່າວລາວໄປສໍາພາດຢູທີ່ສະຖານີໄຟຟາ 230 ກິໂລໂວນ
ປາກມອງ 2 ທ່ີຕ້ັງຢູບານປາກມອງ ເມືອງນ້ໍາບາກ ແຂວງຫຼວງພະບາງ

图③ 老挝采访团探访位于老挝琅勃拉邦南通县北蒙村的230千伏

北蒙2变电站 嘎代·马诺萨 图 
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     ເລ່ົາເລ່ືອງທ່ີໜາປະທັບໃຈຮວມກັນຂອງທາງລົດໄຟລາວ-

ຈີນ, ແມນຄວາມປາຖະໜາຮວມກັນຂອງນັກຂາວສື່ມວນຊົນ

ສອງປະເທດ. ທານ ວີລະວັນ ລອດສຸວັນ ນັກຂາວຂອງສຳນັກ

ຂາວສານປະເທດລາວໃຫເຫັນວາ, ໃນສະພາບການປອງກັນ 

ແລະ ຄວບຄຸມການແຜລະບາດຂອງພະຍາດໂຄວິດ-19 ນ້ີ, ນັກ

ຂາວສ່ືມວນຊົນຂອງສອງປະເທດລາວ-ຈີນ ເຖິງແມນວາບໄດ

ພົບໜາກັນກໍຕາມ, ແຕວາສ່ິງທ່ີເອົາໃຈໃສ່ແມນອັນດຽວກັນ. 

       ທານ ບຸນຕຽງ ຈັນທະວົງ ນັກຂາວຂອງໂທລະພາບແຫງ

ຊາດລາວ ໃນຕະຫຼອດໄລຍະການເດີນທາງ ໄດລົງສຳພາດ

ຕົວຈິງກັບບັນດາຜູປະກອບການຂະແໜງການທອງທຽວ ແລະ 

ປະຊາຊົນທີ່ຍາຍເຂົ້າໄປຢູບານຈັດສັນ ທີ່ລຽບຢູຕາມທາງ

ລົດໄຟລາວ-ຈີນ ແລະ ໄດລົງບັນທຶກການປຽນແປງໃໝຕົວຈິງ

ທ່ີເກີດຈາກເສ້ັນທາງລົດໄຟລາວ-ຈີນ. ສໍາລັບ ທານ ກະຕາຍ 

ມາກໂນຊາ ນັກຂາວຂອງວິທະຍຸກະຈາຍສຽງແຫງຊາດລາວ 

ໄດພົບເຫັນ ແລະ ເປັນສັກຂີພິຍານໃຫວາ: “ລົດໄຟຂັບໄປ

ຮອດໃສ, ບອນນ້ັນກໍຈະມີການພັດທະນາ”, ລາວກາວວາ: “ເຖິງ

ຈະເປັນບານທ່ີຫາງໄກສອກຫີຼກກໍຕາມ, ຖາຫາກມີທາງລົດໄຟ

ລາວ-ຈີນແລນຜານ, ການດຳລົງຊີວິດຂອງປະຊາຊົນກໍຈະເກີດ

ມີການປຽນແປງປານພິກແຜນດິນປ້ີນແຜນຟາ, ໄດເປັນການພິ

ສູດໃຫກັບຄຳເວົ້າຂອງຄົນຈີນທີ່ວາ: ‘ຢາກຮັ່ງມີໃຫສາງເສັ້ນ

ທາງກອນ’.”

     ນອກນ້ັນ, ພວກເຂົາເຈ້ົາຍັງອະນຸລັກຮັກສາເສ້ັນທາງສາຍ

ນ້ີນໍາອີກ. ທານ ສົມຊາຍ ລາວລ້ີວ ແມນຜູຊ່ວຍຂັບລົດໄຟຜູໜ່ຶງ

ຂອງຂະບວນລົດໄຟລາວ-ຈີນ, ສ່ິງທ່ີເຮັດໃຫລາວພາກພູມໃຈທ່ີ

ສຸດ, ແມນມື້ທີ່ປະກາດການເປີດນໍາໃຊ້ທາງລົດໄຟລາວ-ຈີນ

ຢາງເປັນທາງການນ້ັນ, ເພ່ິນໄດເປັນຜູ້ຕາງໜ້າຂອງຜູ້ຂັບລົດ

ໄຟຝາຍລາວ, ໄປລາຍງານວຽກງານກະກຽມການປ່ອຍລົດຢູ

ສະຖານີລົດໄຟວຽງຈັນໃຫແກ່ຜູນຳ. “ຜູຂັບລົດໄຟແມນຂອດສໍາ

ຄັນ ເພື່ອຮັບປະກັນໃຫການດໍາເນີນງານຂອງລົດໄຟມີຄວາມ

ປອດໄພ, ໃນລະຫວາງຂັບເຄຶ່ອນລົດ, ພວກເຮົາຈຳເປັນຕອງ

ສຸມຈິດໃສໃຈໃຫສູງຢູທຸກວິນາທີ.” 

      ນອກຈາກຜູຂັບລົດໄຟໃນຂະບວນລົດແລວ, ທານ ສັນຕິສຸກ 

ສີສະເກດ ແລະ ບັນດານັກເຕັກນິກສອມແປງຂອງຂະບວນລົດ

ໄຟກໍແມນຜູຮັກສາຄວາມປອດໄພຂອງທາງລົດໄຟລາວ-ຈີນເຊ່ັນ

ມິດຕະພາບໝ້ັນຄົງຂະໜົງແກ່ນ
友谊地久天长 

①
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ກັນ. ທານ ສັນຕິສຸກ ສີສະເກດ ເຄີຍສຶກສາວິຊາເສດຖະສາດຢູ

ປະເທດຈີນ, ຕມາລາວກໍໄດເປັນຜູແປພາສາຂອງໂຄງການກ່ໍ

ສ້າງທາງລົດໄຟລາວ-ຈີນ, ແລວຈ່ຶງຂາມສາຍສາຂາວິຊາມາຢູ

ຂະແໜງການເຕັກນິກສອມແປງ. ທ່ານ ສັນຕິສຸກ ສີສະເກດ ໄດ

ເວ້ົາວາ: “ເຕັກນິກຂອງທາງລົດໄຟພັດທະນາໄປຢາງບຢຸດຢ້ັງ, 

ພວກເຮົາກໍຕອງນຳບາດກາວຂອງມັນໃຫທັນ, ຕອງພັດທະນາ

ຄວາມຮູ ແລະ ທັກສະຢູຕະຫຼອດເວລາ.” 

       ນ້ີແມນເສ້ັນທາງແຫງຄວາມຜາສຸກ, ຜູຄົນໄດບັນທຶກເວ

ລາແຫງຄວາມອົບອຸນ ແລະ ສວຍງາມໃນການເຊື່ອມໂຍງ

ເຊ່ືອມຈອດ ແລະ ເຊ່ືອມໂຍງຈິດໃຈປະຊາຊົນຂອງສອງປະເທດ, 

ທັງຍັງເປັນສັກຂີພິຍານໃຫແກມິດຕະພາບອັນຍາວນານ ແລະ 

ນັບມ້ືນັບແໜນແຟນຂອງລາວ-ຈີນ. 

ສະແກນ QR Code ເພ່ືອເບ່ິງວິດີໂອ

扫二维码看视频

ສະແກນ QR Code ເພ່ືອເບ່ິງວິດີໂອ

扫二维码看视频

澜湄 OUTLOOK

ຮູບ ① ນັກຮຽນລາວຖາຍຮູບລວມຢູທ່ີສະຖານີວຽງຈັນໃຕຂອງທາງລົດໄຟ
ລາວ-ຈີນ

图① 老挝学员在中老铁路万象南站合影 新华社 图

ຮູບ ② ໂຄງການກໍ່ສ້າງບ້ານຈັດສັນໃຫ້ແກ່ຜູ້ທີ່ໄດ້ຮັບຜົນກະທົບຈາກໂຄງ
ການທາງລົດໄຟລາວ-ຈີນທ່ີຕ້ັງຢູບານນາເຕີຍ ເມືອງຫຼວງນ້ໍາທາ ແຂວງຫຼວງ
ນ້ໍາທາ

图② 中老铁路搬迁安居村项目老挝琅南塔省琅南塔县那堆村 

嘎代·马诺萨 图
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       ນັບຕ້ັງແຕປີ 2012 ຫາປີ 2022, ໄລຍະ 10 ປີຫັຼງຈາກ

ກອງປະຊມໃຫຍ່ຜູແທນທົ່ວປະເທດຄັ້ງທີ 18 ຂອງພັກກອມມູ

ນິດຈີນຈັດຂ້ຶນ, ປະເທດຈີນໄດເດີນຕາມເສ້ັນທາງທ່ີບຄືເກ່ົາ ແລະ 

ເປັນເສ້ັນທາງທ່ີບທຳມະດາທ່ີສຸດ. ພາຍໃນ 10 ປີນ້ີ, ໂລກໄດມີ

ການປຽນແປງຢາງໃຫຍຫຼວງ, ແຜນການຂອງປະເທດຈີນໄດ

ກາຍເປັນສິ່ງປະກອບສວນດານປັນຍາປະດິດໃຫແກທົ່ວໂລກ. 

ໃນ 10 ປີນີ້, ປະເທດຈີນໄດພັດທະນາຢາງກາວກະໂດດ ແຕ

ໜອງສ່ີຫູ(The West Lake)ຂອງນະຄອນຫາງໂຈ່ວ

杭州西湖 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，云南省南亚东

南亚区域国际传播中心《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。

本期 , 我们邀请了 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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ມະໂນທັດແຫງການພັດທະນາທີ່ຖືປະຊາຊົນເປັນໃຈກາງນັ້ນບ

ເຄີຍມີການປຽນແປງ. ຖາສັງເກດເບ່ິງຈີນໃນ10 ປີນ້ີ ຈະເຫັນ

ໄດວາມີຫຼາຍມູມມອງທີ່ແຕກຕາງກັນ. ການວິໄຈອະທິບາຍ 
10 ປີນ້ີ, ອາດຈະມີເລ່ືອງລາວທ່ີໂດດເດ່ັນຫຼາຍເລ່ືອງ. ໃນສະ

ບັບນີ້, ວາລະສານ ຈຳປາ ໄດປະສານຮວມມືກັບສື່ມວນຊົນ

ທ່ຽນມູ້(Tianmu Media) ແຂວງເຈ້ີຈຽງ(Zhejiang Provin-

ce) ແລະ ໜັງສືພິມລາຍວັນເຈ້ີຈຽງ ສະບັບຕາງປະເທດ, ຈະ

ນຳພາບັນດາທານມາຮັບຮູຈັກກຽວສອງແຂວງຂອງຈີນ, ນ້ັນ

ກຄໍ ືແຂວງຢູນນານຢູທິດຕາເວັນຕົກ ແລະ ແຂວງເຈິີ້ຈຽງຢູ

ທິດຕາເວັນອອກນ້ັນເອງ.

      ວາລະສານສະບັບນ້ີ, ພວກເຮົາໄດເຊີນແຂກ 4 ທານທ່ີ

ໃຊຊີວິດຢູທີ່ຢຸນນານ ແລະ ເຈີ້ຈຽງເປັນເວລາດົນມາແລວ 

ພວກເຮົາລອງມາຟັງເລ່ືອງລາວຂອງເຂົາເຈ້ົາ,  ໂອລົມກຽວ

ກັບ 10 ປີຂອງເຂົາເຈົ້າ, ໂດຍຜານສາຍຕາຂອງເຂົາເຈົ້າທີ່

ຂາມພູຂາມທະເລ, ມາເບ່ິງປະເທດຈີນ.

ທິວທັດຂອງໜອງຕ່ຽນສື( The Dianchi Lake)

昆明滇池风光  CFP 图
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开放潮水连 
      ຄວາມມຸງໝ້ັນໃນການເປີດກວ້າງການເປີດປະຕູສູ່ພາຍນອກໃນລະດັບສູງຂອງຈີນຈະບມີການປຽນແປງ, 

ການເປີດປະຕູບານໃຫຍຂອງປະເທດຈີນມີແຕນັບມ້ືນັບໃຫຍຂ້ຶນ. ປະເທດຈີນຈະຍຶດໝ້ັນໃນການສາງແວດລອມ

ການດໍາເນີນທຸລະກິດແບບຕະຫຼາດເອກະພາບ, ປົກຄອງດວຍກົດໝາຍ ແລະ ແບບສາກົນ, ຈັດຕັ້ງປະຕິບັດ 

ສັນຍາຄູຮວມເສດຖະກິດຮອບດານໃນພາກພ້ືນ(RCEP) ຢ່າງມີລະດັບສູງ, ຊກຍູການຮວມກັນສາງ “ໜ່ຶງແລວ 

ໜ່ຶງເສ້ັນທາງ” ດວຍຄຸນນະພາບສູງ, ເພ່ືອສະໜອງໂອກາດທາງດານຕະຫຼາດ, ໂອກາດການລົງທຶນ, ໂອກາດ

ການເຕີບໃຫຍທ່ີຫຼາຍກວາເກ່ົາໃຫວົງທຸລະກິດທ່ົວໂລກ.

      ——ທານ ສີຈ້ິນຜິງ ປະທານປະເທດຈີນ 

CFP 图
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李炳男：韩国调音师与中国琴乡的“合奏”

■  《浙江日报》海外版记者 肖艳艳 / 文 

      ຢູ “ແດນແຫງປີອາໂນຂອງຈີນ” ຕາແສງລ້ົວເຊີ(Luo-

she Town), ເມືອງເຕີຊີ່ງ(Deqing County), ນະຄອນຮູ

ໂຈວ(Huzhou City) ແຂວງເຈ້ີຈຽງ(Zhejiang Province), 

ມີຄົນ ສ. ເກົາຫີຼ ອາຍຸ 60 ປີຜູມີຊ່ືສຽງຄົນໜ່ຶງ ຊ່ືວາຫີຼປ່ິງນານ
(Li Bingnan), ທຸກຄົນລວນແຕເອ້ີນລາວວາ “ຫົວໜາຫີຼ”.

       ຕອນເປັນໄວໜຸມ “ຫົວໜາຫີຼ” ເຄີຍໄດຮັບໃບຢ້ັງຢືນຈາກ

ສະມາຄົມວິຊາອາຊີບທາງດານການປັບສຽງດົນຕີຂອງປະ

ເທດ ສ. ເກົາຫີຼ, ເຄີຍເຮັດວຽກຢູນຳໂຮງງານພະລິດປີອາໂນຢາ

ມາຫາ(YAMAHA), ສະຕຽນເວ(STEINWAY) ມາກອນ, ເຄີຍ

ເຂົ້າຮວມການປັບສຽງດົນຕີຂອງການສະແດງລະດັບໂອລິມ

ປິກ ທ່ີນະຄອນຫຼວງເຊອູນ(Seoul) ແລະ ນະຄອນຫຼວງປັກກ່ິງ. 

ພອມດຽວກັນນ້ັນ, ກໍຍັງເຄີຍປັບສຽງດົນຕີໃຫນັກສີລະປິນປີອາ

ໂນລະດັບໂລກຫຼາຍທານ. ລາວເປັນຜູຊຽວຊານມືເອກທານ

ໜ່ຶງດານການປັບສຽງປີອາໂນ, ປັບແຕງສຽງດົນຕີ, ປັບສຽງ

ໃຫເບົາງຽບລົງຂອງປະເທດສ. ເກົາຫີຼ.  

     ໃນປີ 2012, ເນ່ືອງຈາກການແນະນໍາຂອງໝູເພ່ືອນຄົນ

ຈີນ, ທ່ານ ຫຼີປິ່ງນານ ໄດຮັບການເຊື້ອເຊີນຈາກບໍລິສັດແຫງ

ໜຶ່ງ, ມາທີ່ຕາແສງລົ້ວເຊີ, ເມືອງເຕີຊີ່ງເພື່ອຮັບໜາທີ່ເປັນຜູ

ຈັດການຝາຍເຕັກນິກຂອງບໍລິສັດ. 

     ຄ້ັງທຳອິດທ່ີມາຮອດລ້ົວເຊີ, ໃນໃຈຂອງທ່ານ ຫີຼປ່ິງນານ

ເຕັມໄປດວຍຄໍາຖາມ ແລະ ຄວາມກັງວົນໃຈ. “ບານນອກແບບ

ນ້ີ, ຈະສາມາດຜະລິດໃຫໄດປີອາໂນທ່ີມີຄຸນນະພາບດີຫວາ?”

       ໃນຄວາມເປັນຈິງແລວ, ຊວງເວລາທ່ີທ່ານ ຫີຼປ່ິງນານ ຢູ

ລ້ົວເຊີນ້ີ, ໄດເຂ້ົາຮ່ວມ ແລະ ເປັນສັກຂີພິຍານໃນການຂະຫຍາຍ

ຕົວຢາງກາວກະໂດດຂອງທຸລະກິດຜະລິດປີອາໂນຢູທ່ີບານນອຍໆ

ແຫງນ້ີ.

      ທຸລະກິດການຜະລິດປີອາໂນຂອງຕາແສງລ້ົວເຊີ ເລ່ີມຕ້ົນ

ຂ້ຶນໃນຊມປີ 80 ຂອງສະຕະວັດທ່ີ 20, ປະມານປີ 2010 ທຸລະ

ກິດເລີ່ມມີການປັບປຸງຍົກລະດັບ, ໃນຕາແສງນອຍທີ່ມີປະຊາ

ກອນພຽງແຕ 1 ໝື່ນປາຍຄົນແຫງນີ້, ດຽວນີ້ມີບໍລິສັດທີ່ເຮັດ

ກຽວກັບປີອາໂນເຖິງ 100 ກວາບໍລິສັດ, ປະລິມານການຜະລິດ

ປີອາໂນແມນເກີນ 6 ໝ່ຶນໜວຍຕປີ, ກວມເອົາເກືອບ 20% ຂອງ

ຕະຫຼາດປີອາໂນໃນທ່ົວປະເທດ. ການຜະລິດຕະພັນປີອາໂນຂອງ

ຕາແສງລ້ົວເຊີ, ຍັງສ່ົງອອກໄປເຖິງເອີຣົບ, ອາຊີຕາເວັນອອກ

ສຽງໃຕ, ບັນດາພາກພ້ືນ ແລະ ປະເທດອ່ືນອີກຫຼາຍກວາ 20 ປະ

ເທດ.

受访者供图
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朗瑞玉：“人字拖”逆袭陇川
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■ 本刊记者 张莹琳 / 文 

      “ເກີບແຕະຄີບແມນພາກສວນທ່ີສຳຄັນໃນຊີວິດປະຈຳວັນ
ຂອງພວກເຮົາຄົນມຽນມາ, ຢູຮອມນອຍຖະໜົນໃຫຍໃນມຽນ
ມາ, ບວາຈະແມນເດັກນອຍຜູເຖົ້າຜູຍິງຜູຊາຍ, ລວນແຕໃສ
ເກີບແຕະຄີບ”. 10 ກວາປີກອນ, ນາງ ລາງຣຸຍຢູ(Lang Ruiyu) 

ໂຕຄົນດຽວໄດເດີນທາງຈາກ ນະຄອນມັນດາເລ ມຽນມາ ມາ
ເມືອງຫົຼງຊວນ(Longchuan County) ກ່ິງແຂວງປົກຄອງ
ຕົນເອງຊົນເຜ່ົາໄທລ້ືຊົນເຜ່ົາຈິງໂພເຕີຫົງ(Dehong Dai and 

Jingpo Autonomous Prefecture) ແຂວງຢຸນນານເພ່ືອ
ມາເຮັດວຽກ, ເປີດຮານເກີບ “ໂລກໄທ” ທ່ີຈຳໜາຍເກີບແຕະ
ຄີບເປັນຕ້ົນຕໍ.
      ເມືອງຫົຼງຊວນ ຕ້ັງຢູຊາຍແດນຈີນ-ມຽນມາ ມີປະຫວັດ
ສາດອັນຍາວນານ, ເປັນເສ້ັນທາງທ່ີສຳຄັນຂອງເສ້ັນທາງສາຍ
ໄໝບູຮານທິດຕາເວັນຕົກສຽງໃຕ, ມີດານຈາງເຟິງ(Zhang-

feng) ແລະ ເສັ້ນທາງ 9 ເສັ້ນທີ່ເຊື່ອມໂຍງເຊື່ອມຈອດກັບ
ມຽນມາ. ເນ່ືອງຈາກໄດຮັບອິດທິພົນຈາກລຸນພທ່ີເຮັດທຸລະກິດ, 

ນາງ ລາງຣຸຍຢູ ຮູແຕນອຍແລວວາ ດານຈາງເຟິງຫຼົງຊວນ
ແມນຈຸດກະຈາຍທ່ີສຳຄັນຂອງການຄາຈີນ-ມຽນມາ.
      ນາງ ລາງຣຸຍຢູກາວວາ, ເກີບແຕະຄີບໃສສະບາຍຫຼາຍ, 
ອີງຕາມປະສົບການຂອງລາວ, ຕະຫຼາດຈຳໜາຍຂອງຫົຼງຊວນ
ກໍກວາງເຊັ່ນກັນ. ແຕສິ່ງທີ່ເຮັດໃຫລາວຄິດບເຖິງກໍຄື, ໃນເວ
ລານ້ັນ ຄົນໃນທອງຖ່ິນມັກໃສເກີບໜັງ, ເກີບກິລາ ແລະ ເກີບ
ຮັດສ້ົນ, ເກືອບວາບມີຄົນມາຮານລາວເພ່ືອຊ້ືເກີບແຕະຄີບເລີຍ. 
      ເຮັດແນວໃດຈ່ຶງສາມາດແກໄຂຄວາມຫຍຸງຍາກໃນການ
ປະກອບການຕອນນັ້ນໄດ? ໃນຊມປີເຫຼົ່ານັ້ນ, ຄຽງຄູກັບການ
ພັດທະນາຂອງເສດຖະກິດ, ການນຸງຖືຂອງຄົນຫຼົງຊວນກໍໃຫ
ຄວາມສຳຄັນກັບລະດັບຄຸນນະພາບຫຼາຍຂຶ້ນ, ທັງຍັງນຳຫາ
ຄວາມເປັນເອກະລັກສະເພາະໂຕຫຼາຍຂຶ້ນ. “ຄົນຫຼົງຊວນຍິນ
ດີທ່ີຈະລອງສ່ິງໃໝ, ຂອຍກໍຄວນປຽນມະໂນທັດໃນການປະກອບ
ການ.” ນາງ ລາງຣຸຍຢູໄດໄປຫາໂຮງງານຜະລິດທ່ີເປັນຕ້ົນກຳ
ເນີດໃນຫຼາຍປະເທດໂດຍກົງເຊ່ັນ ໄທ, ຫວຽດນາມ…ນຳເຂ້ົາ

     “ຕາແສງລົ້ວເຊີບໃຫຍ, ທົ ່ວທັງຕາແສງກໍມີຖະໜົນ

ຫັຼກພຽງເສ້ັນດຽວເທ່ົານ້ັນ, ແຕວາຕອງໂສ້ການຜະລິດຂອງປີ

ອາໂນແມນໃຫຍຫຼາຍ, ຕາມຖະໜົນເສ້ັນນ້ີ ເຈ້ົາສາມາດຫາພ

ຄາໂຮງງານຜະລິດຊ້ີນສວນ ຫືຼ ອາໄຫຼທຸກໆສວນຂອງປີອາໂນ

ໄດໝົດ.”

      ທ່ານ ຫີຼປ່ີງນານມີຄວາມລະອຽດຂອນຂາງສູງຕກັບວຽກ

ງານ, ມີບາງສວນທ່ີບໄດຕາມມາດຕະຖານ, ລາວກໍຈະເອົາມື

ກາຍຫົວ, ເພ່ືອສະແດງວາລາວອາລົມເສຍ. ແຕໃນຊີວິດແຫງ

ຄວາມເປັນຈິງຂອງທ່ານ ຫີຼປ່ິງນານ ແມນຈະເປັນຄົນທ່ີອົບອຸນ

ຄົນໜຶ່ງ, ຄົນໃນວົງການດຽວກັນພາຍໃນຕາແສງກໍມາແລກ

ປຽນຖອດຖອນບົດຮຽນນຳລາວ, ລາວກໍຈະບອກສອນຖາຍ

ທອດຢາງບໄດເຊ່ືອງອໍາຄວາມຮູ. ທ່ານ ຫີຼປ່ິງນານ ກາວວາ: 

“ຂອຍມີຄວາມສຸກຫຼາຍທີ່ໄດໃຊກຳລັງອັນເລັກນອຍຂອງຕົນອຸ

ທິດແກການຜະລິດປີອາໂນຂອງຈີນ.”

     ຕອນມາເຕີຊ່ິງໃໝໆ , ທ່ານ  ຫີຼປ່ິງນານເວ້ົາພາສາຈີນໄດ

ບດີປານໃດ, ລາວຮຽນພາສາຈີນດວຍຕົນເອງ. ດຽວນ້ີລະດັບ

ພາສາຈີນຂອງ ທ່ານ ຫີຼປ່ິງນານມີຄວາມຄອງແຄວຫຼາຍ, ລາວ

ກໍໄດຄົບຫາກັບໝູເພ່ືອນຄົນຈີນຫຼາຍຄົນ, ໃນເວລາຫວາງລາວ

ກໍມັກຈະໄປຕີສະໜຸກເກ້ີກັບໝູເພ່ືອນ. ທ່ານ ຫີຼປ່ິງນານ ມັກອາ

ຫານຈີນເປັນພິເສດ, ໂດຍສະເພາະແມນຊີ້ນຈຸມ, ລາວມັກຈະ

ເຊີນໝູຄົນຈີນ ສ່ີຫາຄົນມາດ່ືມເຫ້ົຼາ ໂອລົມສົນທະນາກັນ, ແມນ

ສ່ິງທ່ີເຮັດໃຫລາວມີຄວາມສຸກທ່ີສຸດໃນຊວງເວລານອກວຽກ.
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ເກີບຮັດສ້ົນໜັງ, ເກີບແຕະ, ເກີບຜາ ແລະ ສິນຄາອີກຫຼາຍຊະ
ນິດ, ເຮັດໃຫຄົນຫົຼງຊວນສາມາດຊ້ືເຄ່ືອງນຳເຂ້ົາໄດຫຼາຍກວາ, 
ທຸລະກິດກໍນັບມ້ືນັບດີຂ້ຶນ.
      “ທຸກປີກໍມີການປ່ຽນແປງ, ສາມປີມີການປຽນແປງໃຫຍ
ຫຼວງ.” ການສາງສຳເລັດ ແລະ ເປີດນໍາໃຊ້ຂອງທາງດວນຣຸຍ
ລ້ີ-ຫົຼງຊວນ(Ruili-Longchuan), ທາງດວນເຖິງຊົງ-ຫົຼງຊວນ
(Tengchong-Longchuan), ທາງຫຼວງປາໂມ(Bamo) 
ແຕຈາງເຟິງຫາມຽນມາກໍເລັ່ງລັດການກສາງ…ເສັ້ນທາງ
ໄດເຊ່ືອມຕກັນແລວ, ເສ້ັນທາງໄປສູຄວາມຮ່ັງມີກໍມີແລວ, ການ
ປຽນແປງຂອງຫຼົງຊວນໃນຊມປີມໆນີ້ ລວນແຕຢູໃນສາຍຕາ
ຂອງນາງ ລາງຣຸຍຢູ.

       ເດືອນກໍລະກົດຂອງປີນ້ີ, ນາງ ລາງຣຸຍຢູທ່ີເຮັດທຸລະກິດນັບ
ມື້ນັບຈະເລີນຮຸງເຮືອງຂຶ້ນ ໄດຍາຍຮານໄປຢູຖະໜົນຄົນຍາງ
ຊົນເຜ່ົາຂອງຫົຼງຊວນ, ນອກຈາກລູກຄາຄົນຈີນທ່ີກາຍມາເປັນ
ຄົນລຶ້ງເຄີຍແຕດົນນັ້ນ, ຮານຍັງໄດຕອນຮັບລູກຄາມຽນມາທີ່
ນັບມ້ືນັບຫຼາຍຂ້ຶນ. ນາງ ອີອີເມ້ິງ(Yi Yimeng) ຈາກຢາງກຸງ
(Yangon) ມຽນມາ ທ່ີເຮັດວຽກຢູຫົຼງຊວນໄດ 4 ປີ, ລາວເປັນ
ລູກຄາປະຈຳຂອງ ນາງ ລາງຣຸຍຢູ. ນາງ ລາງຣຸຍຢູກາວວາ 
“ປດັຈບຸນັ, ບລໍສິດັນບັມືນ້ບັຫາຼຍຂຶນ້ໄດທະຍອຍກນັເຂົາ້ມາປກັ
ຫຼັກຢູເຂດນິຄົມອຸດສາຫະກຳຫຼົງຊວນ, ພະນັກງານມຽນມາທີ່
ເຮັດວຽກຄື ນາງ ອີອີເມ້ິງ ມີຫຼວງຫຼາຍ, ຂອຍ ແລະ ພວກເຂົາ
ກໍໄດຮວມຊົມໃຊໂອກາດທ່ີຖືກນຳມາໂດຍການເປີດປະຕູສູ່ພາຍ
ນອກຂອງຫົຼງຊວນ”.

马西莫：意大利“洋中医”的杭州生活
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■  《浙江日报》海外版记者 肖艳艳 / 文 

      ຊວງເວລາມໆ ມານ້ີ, ວິດີໂອຫ້ິຼນໄທເກັກ(Taichi)ຂອງຄົນ

ຕາງປະເທດທີ່ອາໄສຢູໃນປະເທດຈີນ ໄດກາຍເປັນທີ່ນິຍົມຈົນ

ມີຍອດວີວຮັບຊົມ ແລະ ແຊຕຢູຕາງປະເທດເຖິງ 2 ແສນກວາ

ຄ້ັງ. ລາວແມນ ທານ ໝາຊີໂມ(Massimo), ເຊ່ິງເປັນຄົນອີ

ຕາລີທ່ີຫົຼງໄຫຼໃນວັດທະນະທຳຂອງຈີນມາຕ້ັງແຕຍັງນອຍ. 

       ປີ 2013, ລາວ ແລະ ພັນລະຍາໄດມາທ່ີນະຄອນຫາງ

ໂຈ່ວ. ເຊິ່ງການປະເຊີນໜາຕກັບແວດລອມວັດທະນະທໍາທີ່

ແຕກຕາງກັນ, ແວດລອມຂອງການໃຊພາສາ ແລະ ຄວາມລ້ືງ

ເຄີຍດານອາຫານການກິນແບບໃໝຕາງໆ, ເຖິງຈະເປັນຄັ້ງ

ທຳອິດທ່ີມາຢູນ້ີ, ແຕຄູສາມີພັນລະຍາ ທ່ານ ໝາຊີໂມ ກໍບຮູສືກ
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ກັງວົນ ຫືຼ ມີຄວາມແຕກຕາງຫຍັງເລີຍ. 

      ປັດຈຸບັນ, ທ່ານ ໝາຊີໂມ ເປັນນັກສຶກສາປະລິນຍາເອກ

ຂອງມະຫາວິທະຍາໄລການແພດຈີນເຈ້ີຈຽງ(Zhejiang Chi-

nese Medical University). ລູກໆທັງ 4 ຄົນຂອງພວກເຂົາ

ກໍລວນແຕເຂ້ົາຮຽນຢູທ່ີນະຄອນຫາງໂຈ່ວ, ຜູໃຫຍສຸດອາຍຸ 17 

ປີ ແລະ ຜູນອຍສຸດອາຍຸ 4 ປີ. ທານ ໝາຊີໂມ ເວ້ົາວາ: “ໝູເພ່ືອນ 

ແລະ ເພ່ືອນຮວມງານ ທີ່ພວກເຮົາໄດພົບປະກໍລວນແຕເປັນ

ຄົນຈີນ, ລວມທັງລູກໆກໍລວນແຕເຂົ້າຮຽນຢູທີ່ໂຮງຮຽນຂອງ

ລັດ, ທຽບໃສແວດວົງການດຳລົງຊີວິດຂອງຄົນຕາງປະເທດຜູ

ອື່ນໆແລວ ເຂົາເຈົ້າກໍຈະມີຄວາມເປັນຈີນຫຼາຍກວາ.” ສິ່ງນີ້

ບາງເທື່ອກໍຍ້ອນຄວາມປະຖາໜາຂອງພວກເຂົາເຈ້ົາທ່ີມີຕປະ

ເທດຈີນ, ເຊ່ິງຄ້ັງທຳອິດທ່ີຮອດນະຄອນຫາງໂຈ່ວກໍລ້ືງເຄີຍກັບ

ທຸກຢາງຂອງບອນນ້ີໝົດແລວ. 

      ທານ ໝາຊີໂມ ຍັງເວ້ົາວາ: “ວັດທະນະທຳຈີນອຸດົມຮ່ັງມີ

ຫຼາຍ.” ຮຽນການແພດຈີນຢູປະເທດຈີນບແມນເລື່ອງທີ່ງາຍ

ດາຍ, ບພຽງແຕຕອງຜານດານເລ່ືອງຂອງພາສາຈີນເທ່ົານ້ັນ, 

ແຕຍັງຕອງໄດຮຽນຄວາມຮູດານທິດສະດີ ແລະ ວິທີການກວດ

ປ່ິນປົວອີກ, ສຳລັບຄົນຕາງປະເທດແລວແມນມີຄວາມຍາກຫຼາຍ

ທ່ີສຸດ. ແຕດີທ່ີຢູລະຫວາງການສຶກສາຮ່ໍາຮຽນ ຍັງມີຄູອາຈານ 

ແລະ ໝູເພ່ືອນຄົນຈີນຊວຍ. 

     ຄົນຕາງປະເທດເປັນແພດໝໍພື້ນເມືອງຈີນ, ມັນຈະໜາ

ເຊ່ືອຖືໄດຫືຼບ? ທານໝາຊີໂມ ໄດເຜີຍວາ, ໃນເວລາທ່ີລາວປ່ິນ

ປົວຄົນເຈັບ, ຈະເຮັດໃຫຜູປວຍຫຼາຍໆຄົນພາກັນແປກໃຈ. ແຕ

ບດົນປານໃດ, ທຸກຄົນລ້ວນແຕ່ຖືກດຶງດູດຍ້ອນຄວາມຕັ້ງໃຈ, 

ຄວາມເປັນມືອາຊີບຂອງລາວ ແລະ ຄົນທີ່ຂໍໃຫລາວກວດປິ່ນ

ປົວກໍນັບມ້ືນັບຫຼາຍຂ້ຶນ. ທານ ໝາຊີໂມ ກາວວາ ຄວາມເຊ່ືອ

ໝ້ັນຂອງທຸກຄົນຍ່ິງເຮັດໃຫລາວມີຄວາມໝ້ັນໃຈຂ້ຶນ, ລາວຫວັງ

ວາຫັຼງຈາກຮຽນຈົບແລວສາມາດເປັນທານໝໍຢູປະເທດຈີນໄດ. 

      ເວລາຫວາງຈາກການເຮັດວຽກ ແລະ ການຮຽນ, ທ່ານ 

ໝາຊີໂມ ແລະ ພັນລະຍາຂອງລາວມັກຈະເຮັດກິດຈະກຳສາ

ທາລະນະປະໂຫຍດບາງຢາງ, ເຊ່ິງໄດເປີດຫັຼກສູດໄທເກັກສາ

ທາລະນະປະໂຫຍດ ສຳລັບເດັກນອຍໂດຍຜານການຊວຍເຫືຼອ

ຂອງຊມຊົນ, ເຂ້ົາຮວມການຈັດແຍກປະເພດຂີ້ເຫຍື້ອ, ໂຄສະ

ນາວດັທະນະທຳເກມອາຊ(ີAsian Games) ແລະ ກິດຈະກຳ

ອາສາສະໝັກໃນການເປັນຜູກວດພະຍາດຕາງໆ. 

      ຄອບຄົວຂອງທານ ໝາຊີໂມ ດໍາລົງຊີວິດຢູຫາງໂຈ່ວ ຍັງ

ມີສາເຫດສໍາຄັນຢາງໜ່ຶງ, ຄືນ້ໍາໃຈຂອງຄົນຢູທ່ີນ້ີ ເຮັດໃຫການ

ດຳລົງຊີວິດຢູຕາງປະເທດຂອງພວກເຂົາມີຄວາມອົບອຸນຫຼາຍ, 

ຢູໃນຊມຊົນຕົງຊີ້ນ(Dongxin Community) ເຂດປີນຈຽງ
(Binjiang District) ທີ່ພວກເຂົາເຈົ້າພັກອາໄສຢູ, ໝູເພື່ອນ

ບານເຮືອນໃກຄຽງທຸກຄົນກໍລວນແຕຢາກເປັນໝູເພ່ືອນກັບພວກ

ເຂົາເຈ້ົາຄົນຕາງປະເທດ. ບາງເທ່ືອທຸກຄົນຊວຍເຫືຼອກັນເບ່ິງ

ແຍງລູກນອຍນໍາກັນ, ຮອງເພງນຳກັນ, ແຕງອາຫານຈີນ, 

ຂຽນຄຳຂວັນບຸນກຸດຈີນ ແລະ ເຂ້ົາຮວມການບໍລິຫານຂອງຊມ

ຊົນພອມກັນ.

ສະແກນ QR Code ເພ່ືອເບ່ິງວິດີໂອ
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潘伯良：虫胶带我回到云南
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■ 本刊记者 王韵雅 王靖中 / 文

      ທ່ານ ພານໂປຫຼຽງ(Pan Boliang) ເວ້ົາວາ “ຂອຍແມນ
ຄົນຝຣັ່ງແທໆ. ຫຼັງຈາກທີ່ປີ 2006 ໄດມາທຽວຢຸນນານເປັນ
ຄ້ັງທຳອິດ, ຂອຍກໍໄດຖືກດຶງດູດຈິດໃຈຢາງເລິກເຊ່ິງດ້ວຍວັດ
ທະນະທຳຊົນເຜ່ົາກຸ່ມນ້ອຍອັນຫຼາກຫຼາຍ ແລະ ທັດສະນີຍະພາບ
ທຳມະຊາດທ່ີງົດງາມຍ່ິງໃຫຍຢູນ້ີ.” ຈາກນ້ັນມາ, ການກັບຄືນ
ມາແຂວງຢຸນນານທັງດຳລົງຊີວິດຢູຜືນແຜນດິນແຫງນ້ີ, ກໍໄດ
ກາຍເປັນຄວາມຝັນທ່ີຍ່ິງໃຫຍທ່ີສຸດຂອງລາວ. 
      ທ່ານ ພານໂປຫຼຽງ ຈົບປະລິນຍາຕີຈາກມະຫາວິທະຍາໄລ
ວິທະຍາສາດ ແລະ ວິສະວະກຳປາຣີ(École Polytechnique) 
ປະເທດຝຣັ່ງ, ຫຼັງຈາກນັ້ນໄດມາຮຽນປະລິນຍາໂທ ຢູມະຫາ
ວິທະຍາໄລຊິງຫົວ(Tsinghua University). ໃນນະຄອນຫຼວງ
ປາຣີ(Paris City) ແລະ ນະຄອນຫຼວງປັກກ່ິງ(Beijing City), 
ຊີວິດການເປັນຢູສະດວກສະບາຍ, ໂອກາດດານປະກອບອາ
ຊີບກໍມີຫຼາຍ, ແຕວາລາວທ່ີຮັກທຳມະຊາດມາແຕຍັງນອຍ, ບ
ເຄີຍລືມຄວາມໄຝຝັນທ່ີມີຕະຫຼອດມາ ກໍຄື ການລົງຫັຼກປັກຖານ
ຢູແຂວງຢຸນນານ. 
      ປີ 2016, ທ່ານ ພານໂປຫຼຽງ ໄດຮັບໂອກາດການເຮັດ
ວຽກໜຶ່ງ, ແລະ ກາຍເປັນຜູອໍານວຍການໃຫຍຂອງວິສາຫະ
ກິດຮວມທຶນແຫງໜ່ຶງ, ຮັບຜິດຊອບຕ່ໍໂຄງການການຜະລິດ  ແລະ 
ປຸງແຕງຄັ່ງ(Shellac) ຢູນະຄອນອານໜິງ(Anning City) 

ນະຄອນຄຸນໝິງ ແຂວງຢຸນນານ.
      “ຄ່ັງແມນຂອງແຫຼວຈາກແມງຄ່ັງ(Laccifer lacca), 
ມັກທາເປັນຊ້ັນເທິງໜາໝາກໄມ, ຊັອກໂກແລັດ(Chocolate), 
ຂະໜົມອົມ, ນຳໃຊເພ່ືອຮັກສາຄວາມສົດໃໝ, ເພ່ີມແສງ ແລະ
ອື່ນໆ. ຢູໃນປະເທດເອີຣົບ-ອາເມລິກາ ກໍນຳໃຊໃນວັດສະດຸທີ່
ໃຊທາເທິງຝາ, ເຟີນີເຈີໄມທີ່ມີຄຸນນະພາບສູງ ເປັນຕົ້ນ.” ອີງ
ຕາມການແນະນຳຂອງລາວ, ການຜະລິດຄ່ັງ ແມນຕອງການ
ແມງໄມ ແລະ ສາຍພັນຕ້ົນໄມທ່ີເປັນເອກະລັກສະເພາະມາເປັນ
ວັດຖດິບ, ຢຸນນານແມນມີສະພາບແວດລອມດິນຟາອາກາດທີ່
ມີອຸນຫະພູມອົບອຸນ ແລະ ໝ້ັນຄົງ, ເປັນເງ່ືອນໄຂອັນສຳຄັນຂອງ
ການເຕີບໃຫຍ ແລະ ດຳລົງຢູຂອງພວກມັນ. 
     ໃນປັດຈຸບັນ, ສິນຄາສຳເລັດຮູບຄ່ັງ ທ່ີຜະລິດໂດຍໂຮງງານ

ດ່ັງກາວ ໄດສ່ົງອອກໄປໃນຫຼາຍປະເທດທ່ົວໂລກ. “ນະໂຍບາຍ
ໃນການຄືນພາສີສົ່ງອອກ, ຊວຍການຫຼຸດຕ້ົນທຶນການເກັບເຂ້ົາ
ສາງຕະຫຼອດຮອດການຂົນສ່ົງ ແລະ ດານອ່ືນໆຂອງຈີນ, ໄດຫຸຼດ
ຜອນພາລະຂອງພວກເຮົາໄດຢາງຫຼວງຫຼາຍ, ເຮັດໃຫການສ່ົງ
ອອກຍ່ິງປະຢັດ ແລະ ສະດວກຂ້ຶນ.” ລາວກາວຢາງຕ່ືນເຕ້ັນວາ, 
ໃນມໆນີ້, ໂຮງງານໄດນຳເຂົ້າວັດຖດິບຄັ່ງຫຼາຍຊດໂດຍຜານ
ທາງລົດໄຟລາວ-ຈີນ, ຄວາມໄວແມນໄວກວາແຕກອນບໜອຍ. 
     ເວລານອກຈາກການເຮັດວຽກ, ທ່ານ ພານໂປຫຼຽງ 
ແມນຄົນທ່ີຮັກກິລາກາງແຈງຄື ປີນພູ ຕ້ັງແຄ້ມ ແລະອ່ືນໆ. ເກືອບ
ທຸກໆທາຍອາທິດ, ລາວກໍຂັບລົດດວຍຕົນເອງອອກໄປນອກກັບ
ໝູເພ່ືອນ ແລະ ຄອບຄົວຕະຫຼອດ, ຊ່ືນຊົມຄວາມງາມຂອງທຳ
ມະຊາດ ແລະ ວັດທະນະທຳສັງຄົມຂອງຢຸນນານຕາມສາຍພ ູ
ແລະ ແມນ້ຳ. “ຂອຍຂໍຂອບໃຈຄ່ັງ, ແມນມັນທ່ີເຮັດໃຫຄວາມ
ຝັນທ່ີໃຊ້ຊີວິດຢູ່ແຂວງຢຸນນານຂອງຂ້ອຍເປັນຈິງໃນທ່ີສຸດ.”

ສະແກນ QR Code ເພ່ືອເບ່ິງວິດີໂອ
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滇浙对望 : 向山面海，一样开放
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ທາກໍາປ່ັນເປີຍລຸນ(Beilun)ຂອງທາເຮືອໂຈວຊານ ນະຄອນໜີງໂປ

宁波舟山港北仑码头 CFP 图

      ໃນອາລຸນຍາມເຊ້ົາ,  ລົດຍົກຂົນສ່ົງສິນຄາຂອງສະຖານີ
ສູນຄອນເທັນເນີຫວັງເຈຍຍ່ິງຕາເວັນຕົກ(Wangjiaying West 

Container Center Station) ໃນເຂດທົດລອງການຄາເສລີ
ເຂດຄຸນໜິງ ໄດແລນໄຂວໄປມາ, ເພ່ືອຂົນຖາຍສິນຄາລໍຖາສ່ົງ
ອອກ, ຄຽງຄູກັບການເປີດນຳໃຊຂອງທາງລົດໄຟລາວ-ຈີນ, 
ເຂົ້າຫອມມະລີຂອງກຳປູເຈຍກໍສາມາດສົ່ງຮອດໂຕະອາຫານ
ຂອງຊາວຄຸນໝິງໃນມ້ືທີສອງ, ດອກກຸຫຼາບຂອງຕະຫຼາດດອກ
ໄມໂຕວໜານ(Dounan Flower Market) ພຽງຊ່ົວຂາມຄືນ
ກໍສາມາດເອົາໄປວາງໄວຢູຮານດອກໄມຂອງນະຄອນຫຼວງ
ບາງກອກປະເທດໄທໄດແລວ, ສິນຄາຂອງແຂວງຢຸນນານ ແລະ 
ຂອງປະເທດອອມຂາງສາມາດເຖິງປາຍທາງໄດໃນມ້ືທີສອງ,
ຂາມມື້ດຽວກໍໄດຮັບສິນຄາແລວ, ຈົນເຖິງວາສາມາດຮັບສິນ
ຄາໄດພາຍໃນມ້ືນ້ັນເລີຍ ສ່ິງນ້ີກໍກໍາລັງຄອຍໆປາກົດເປັນຈິງ...
      ທາງດານຕາເວັນອອກ ປະມານ 2000 ກິໂລແມັດ, ຢູໃນ
ສາຍທາງທະເລພາກຕາເວັນອອກຂອງປະເທດຈີນ ມີຂະບວນ
ລົດໄຟ “ອີ້ອູ-ຊິນຈຽງ-ເອີຣົບ(Madrid-Yiwu Train)” ທີ່ບັນ
ທຸກເຕັມຜະລິດຕະພັນທ່ີ “ຜະລິດໂດຍຈີນ” ແລນໄປມາຢາງຄຶກ
ຄັກ, ໃນທາເຮືອໂຈ່ວຊານຂອງນະຄອນໜີງໂປ(Zhoushan 

Port, Ningbo City) ມີເຮືອຂັບໄປມາປານຝູງປາ...ແຂວງ
ເຈີ້ຈຽງເປັນແຂວງທີ່ເປີດກວາງສູພາຍນອກຂະໜາດໃຫຍທີ່
ສົມຄຳຊາລືຢາງແທຈິງ. ຕຶກໂຮງງານທ່ີຍາວຢຽດເປັນຫົວຈັກ

ຫຼັກແຫຼງຂອງ “ໂຮງງານສາກົນ”, ເພາະທານສາມາດຊອກ
ສິນຄາທຸກຢາງເກືອບທັງໝົດທີ່ໃນຈິນຕະນາການຂອງທ່ານຢູ
ຕະຫຼາດອ້ີອູ(Yiwu City)ໄດ; ມີນັກທຸລະກິດຊາວເຈ້ີຈຽງຫຼາຍ
ຄົນອອກໄປສູປະເທດຕາງໆໃນໂລກ, ໂຄງການຮວມມືຫຼາຍ
ໂຄງການລະຫວາງປະເທດທີ່ລຽບຕາມ “ໜຶ່ງແລວ ໜຶ່ງເສັ້ນ
ທາງ” ກໍໄດຝັງຮາກເຕີບໃຫຍຂ້ຶນ...
     ແຂວງຢຸນນານ ແລະ ແຂວງເຈ້ີຈຽງ ຫາງກັນເປັນເຄ່ິງ
ໜ່ຶງຂອງປະເທດຈີນ, ແຕສ່ິງທ່ີມັນສະແດງອອກກໍຄືຄວາມຕັດ
ສິນໃນການເປີດປະຕູສູພາຍນອກຂອງປະເທດໜ່ຶງໆ, ເຊ່ິງເລ່ີມ
ຈາກການຈັດງານວາງສະແດງຂອງການເປີດປະຕູສູ່ພາຍນອກ
ໃນລະດັບສູງຕ່າງໆເຊ່ັນ: ງານວາງສະແດງສິນຄ້ານໍາເຂ້ົາສາ
ກົນຈີນ, ງານຕະຫຼາດນັດການຄ້າການບໍລິການສາກົນຈີນ, ງານ
ວາງສະແດງການອຸປະໂພກ-ບໍລິໂພກສາກົນຈີນ, ຈົນກາວໄປ
ເຖິງການຮວມສາງ “ໜ່ຶງແລວ ໜ່ຶງເສ້ັນທາງ” ທ່ີເຮັດແທທຳ
ຈິງ ແລະ ໄດຮັບໝາກຜົນຢາງມະຫາສານ; ເລີ່ມຈາກການ
ສາງເຂດທົດລອງການຄາເສລີ 21 ແຫງ, ຈົນເຖິງການຊກຍູ
ກສາງທາເຮືອການຄາເສລີແຂວງໄຫນານ(Hainan Free 

Trade Port)ຢ່າງແທ້ຈິງ; ເລ່ີມຈາກຫົດຕົວບັນຊີທາງລົບກ່ຽວ
ກັບອະນຸຍາດໃຫ້ທຶນຕ່າງປະເທດເຂ້ົາໃນຕະຫຼາດຈີນ, ຈົນເຖິງ
ເປີດກວາງການເປີດປະຕູສູ່ພາຍນອກຂອງຂະແໜງການບໍລິ
ການດານໂທລະຄົມມະນາຄົມ ແລະ ການແພດຢ່າງມີລະອຽດ; 
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ຂົວສະພານລອຍມີງໂປ(Mingbo)ນະຄອນຄຸນໝິງ
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ເລີ່ມຈາກການລົງນາມສັນຍາເຂດການຄາເສລີ 19 ສະບັບ, 
ຈົນເຖິງການປະຕິບັດຢາງເປັນທາງການຂອງ ສັນຍາຄູຮວມ
ເສດຖະກິດຮອບດານໃນພາກພື້ນ(RCEP); ເລີ່ມຈາກຂະບວນ
ລົດໄຟຈີນ-ເອີຣົບທີ່ແລນໄປມາທັງຄືນ ແລະ ເວັນ, ຈົນເຖິງ
ທາງລົດໄຟລາວ-ຈີນເປີດການນໍາໃຊ້ຢາງຮອບດານ...10 
ປີມານີ້, ປະເທດຈີນໄດສາງລະບອບໃໝ່ຂອງເສດຖະກິດການ
ເປີດປະຕູສູ່ພາຍນອກໃນລະດັບສູງກວາເກົ່າ, ຊກຍູການປະຕິ
ຮູບທ່ີເລິກເຊ່ິງກວາເກ່ົາ ແລະ ໄດ້ອອກມາດຕະການການເປີດ
ປະຕູສູ່ພາຍນອກແບບໃໝອີກຊດໜ່ຶງ, ຈົນຍາດໄດໝາກຜົນອັນ
ດີເດ່ັນຕ່າງໆ. 
    10 ປີມານ້ີ, ຈາກ 4400 ຕ້ືໂດລາຈົນຮອດ 6900 ຕ້ືໂດລາ, 
ຍອດມູນຄາການຄາສິນຄ້າ ແລະ ການບໍລິການຂອງຈີນ, ນັບ
ແຕປີ 2012 ແມນຢູອັນດັບທີ 2 ຂອງໂລກຈົນກາວໄປສູລະດັບ
ແຖວໜາຂອງສາກົນ, ປີ 2020 ແລະ 2021 ຕ່າງກໍຢູອັນດັບທີ 
1 ຢາງລຽນຕິດ, ອັດຕາສ່ວນສິນຄາສົ່ງອອກຂອງຈີນໃນຕະ
ຫຼາດສາກົນ ຈາກ 11% ເພ່ິມສູງຂ້ຶນເປັນ 15%. ປະເທດຈີນບ
ພຽງແຕເປັນ “ໂຮງງານສາກົນ” ເທ່ົານ້ັນ, ແຕຍັງເປັນ “ຕະ
ຫຼາດສາກົນ” ເຊ່ິງສະໜອງສິນຄາຄຸນນະພາບດີລາຄາຖືກ ໃຫ
ແກຕະຫຼາດໃນທົ່ວໂລກ, ຍັງໄດ້ອຳນວຍໂອກາດການພັດທະ
ນາຕະຫຼາດຈີນທີ່ກວາງໃຫຍກວາເກົ່າໃຫແກບັນດາປະເທດ
ຕາງໆອີກ. 
      10 ປີມານ້ີ, ການລົງທຶນແບບສອງທິດຂອງຈີນຢຶນຢູແຖວ
ໜາຂອງໂລກຢາງໝ້ັນທຽງ, ປີ 2021 ຈີນໄດ້ດຶງດູດການລົງ
ທຶນຈາກຕາງປະເທດ 1150 ຕ້ືຢວນ, ທຽບໃສປີ 2012 ເພ່ິມຂ້ຶນ 
62,9%. ລາຍການບັນຊີນັບມ້ືນັບສ້ັນລົງ ຈາກ 190 ລາຍການ, 
ຍັງເຫືຼອພຽງ 27 ລາຍການ, ເປັນສັກຂີພິຍານໃຫເຫັນເຖິງການ
ປະຕິຮູບ ແລະ ເປີດປະຕູສູພາຍນອກຢາງບຢຸດຢ້ັງ. ປີ 2020 ຈີນ

ເລ່ີມປະຕິບັດກົດໝາຍວ່າດ້ວຍການລົງທຶນຕ່າງປະເທດສະບັບ
ໃໝ່, ເຊ່ິງໄດ້ເລ່ີມເປີດລະບອບການບໍລິການການລົງທຶນຕາງ
ປະເທດແບບໃໝ...ຊດມາດຕະການການເປີດປະຕູສູພາຍນອກ
ຂະໜາດໃຫຍນີ້, ຍິ່ງເພີ່ມທະວີແຮງດືງດູດທຶນຕາງປະເທດຕໍ່
ປະເທດຈີນ. 
     10 ປີມານ້ີ, ການກສາງເຂດທົດລອງການຄາເສລີ ແລະ 
ທາເຮືອການຄາເສລີ ໄດປຽນຈາກຮູບແຜນຜັງກາຍມາເປັນ
ພາບແຫງຄວາມຈິງ. ນັບແຕນະຄອນຊຽງໄຮກສາງເຂດທົດ
ລອງການຄາເສລີແຫງທຳອິດໃນປີ 2013, ຈົນເຖິງປັດຈຸບັນມີ
ເຂດທົດລອງການຄາເສລີເຖິງ 21 ແຫງທ່ີແຈກຢາຍຢາງແໜນ
ໜາຢາງທົ່ວທຸກແຫງ. ເຂດທົດລອງການຄາເສລີທີ່ກວມເອົາ
ເນ້ືອທ່ີດິນຈີນບ່ໍຮອດ 0,4% ນ້ັນ, ຍອດມູນຄ່າການນໍາເຂ້ົາສ່ົງ
ອອກກວມ 17,3% ຂອງທ່ົວປະເທດ. ເຂດທົດລອງການຄາເສ
ລີທີ່ກວມເອົາເນື້ອທີ່ດິນບຮອດສີ່ສວນພັນຂອງປະເທດ, ແຕມີ
ຍອດການສ່ົງອອກສິນຄາກວມ 17,3% ຂອງທ່ົວປະເທດ, ແລະ 
ສາມາດດຶງດູດທຶນຕາງປະເທດກວມ 18,5% ຂອງທ່ົວປະເທດ. 
ປີ 2018, ການເລ່ີມຕ້ົນກສາງທາເຮືອການຄາເສລີແຂວງໄຫ
ນານ(Hainan Province), ແມນໄດສາງໝາກຜົນຂອງນະ
ວັດຕະກຳໃໝເຖິງ 120 ກວາລາຍການ. 
     10 ປີມານ້ີ, ຈໍານວນຂ້ໍຕົກລົງການຄາເສລີທ່ີປະເທດຈີນໄດ
ລົງນາມກັບຕາງປະເທດ, ຈາກ 10 ສະບັບ ເພ່ີມເປັນ 19 ສະ
ບັບ. ມູນຄາການຄາກັບຄູຮວມການຄ້າເສລີຂອງຈີນກວມເອົາ
ອັດຕາສວນມູນຄາການຄາທັງໝົດຂອງຈີນຈາກ 17% ເພ່ີມຂ້ຶນ
ເປັນ 35% ໃນປີ 2021. ການເກີດມີຜົນສັກສິດຢາງເປັນທາງ
ການຂອງສັນຍາ RCEP, ໝາຍຄວາມວາເຂດການຄາເສລີທ່ີ
ມີປະຊາກອນຫຼາຍທ່ີສຸດ, ມີຂະໜາດເສດຖະກິດທ່ີໃຫຍທ່ີສຸດ ໄດ
ເລ່ີມປະຕິບັດການຢາງເປັນທາງການແລວ.  
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ນາງ ກ່ົວຊວນ(Guo Xuan) ຮອງສາສະດາຈານ, ຜູຊວຍຫົວໜາອະທິການບໍດີຂອງຄະນະຖະແຫຼງຂາວ ແລະ ການສ່ືສານ, 

ມະຫາວິທະຍາໄລສ່ືມວນຊົນເຈ້ີຈຽງ(Communication University of Zhejiang)

     ໃນປີ 2013, ປະທານປະເທດຈີນ ທານ ສີຈ້ິນຜິງ ໄດນໍາສະ

ເໜີຂໍ້ລິເລີ່ມຮວມກັນກສາງ “ໜຶ່ງແລວ ໜຶ່ງເສັ້ນທາງ”, ເຊິ່ງ

ໄດເປີດເສັ້ນທາງແຫງການພັດທະນາໄປສູຄວາມຈະເລີນຮຸງ

ເຮືອງຮວມກັນໃຫແກປະເທດຕາງໆ.

      ຂ້ໍກຸນແຈສໍາລັບຮວມກັນກສາງ“ໜ່ຶງແລວ ໜ່ຶງເສ້ັນທາງ”,

ແມນການເຊ່ືອມໂຍງເຊ່ືອມຈອດກັນ, ນ້ີກໍເປັນຄວາມຫຍຸງຍາກ

ທ່ີຫຼາຍປະເທດກໍາລັງປະເຊີນໜາກັບໃນການພັດທະນາປະເທດ.

ໃນຫຼາຍປີທີ່ຜານມາ, ທາງລົດໄຟໄດເສີມຂະຫຍາຍບົດບາດ

ແບກຫາບພາລະແບບ “ເຫຼັກ” ໃນການຮວມກັນກສາງ “ໜຶ່ງ

ແລວ ໜ່ຶງເສ້ັນທາງ” ຢາງມີຄຸນນຸະພາບສູງ.

        ຂາມຜານພູເຂົາປາດົງ, ຂາມຜານແມນ້ໍາລໍາເຊ.

        ໃນແຂວງຢຸນນານ, ໃນ 9 ເດືອນຫັຼງການເປີດນໍາໃຊຂອງ

ທາງລົດໄຟລາວ-ຈີນ, ຍອດມູນຄາຂົນສ່ົງສິນຄາສາກົນໄດເກີນ 
10 ຕື້ຢວນ, ຂອບເຂດຂົນສົ່ງໃນຈີນໄດກວມເອົາ 30 ແຂວງ
(ເຂດປົກຄອງຕົນເອງ, ກໍາແພງນະຄອນ), ອໍານວຍການບໍລິ

ການໃຫວິສາຫະກິດພາຍໃນຈີນຫຼາຍກວາ 1500 ແຫງ. ໃນ

ແຂວງເຈ້ີຈຽງ, ຂະບວນລົດໄຟຈີນ-ເອີຣົບ “ອ້ີອູ(Yiwu City)

-ຊິນຈຽງ(Xinjiang Uygur Autonomous Region)-ເອີ

ຣົບ”(Madrid-Yiwu Train)ໄດເພ່ີມກສາງສະຖານີ ແລະ ເສ້ັນ

ທາງຢ່າງຕໍ່ເນື່ອງ, ເຊິ່ງສາມາດໄປຮອດ 50 ກວາປະເທດ 

ແລະ 160 ກວາຕົວເມືອງໃນທະວີບອາຊີ-ເອີຣົບ, ໄດເປີດແລນ

ຂະບວນລົດໄຟທັງໝົດ 4500 ຖຽວ, ປະລິມານຂົນສົ່ງສິນຄາ

ໄດເກີນ 368.000 ຄອນເທັນເນີ.

      ໃນຖານະທີ່ເປັນວິທີຈັດສັນຂົນສົ່ງສາກົນແບບໃໝທີ່ສະ

ດວກ, ວອງໄວ, ປອດໄພໝ້ັນທຽງ, ສີຂຽວ ແລະ ລາຄາຖືກ, 

ທາງລົດໄຟໄດກາຍເປັນການກະທໍາຕົ້ນຕໍທີ່ຈີນເຂົ້າຮວມການ

ເປີດປະຕູສູພາຍນອກ ແລະ ການຮວມມືສາກົນ, ຮວມກັນກ

ສາງ“ໜຶ່ງແລວ ໜຶ່ງເສັ້ນທາງ” ແລະ ຊກຍູກສາງປະຊາຄົມ

ຮວມຊາຕາກໍາຂອງມວນມະນຸດ, ໄດກາຍເປັນຜະລິດຕະພັນພ້ືນ

ຖານໂຄງລາງສາກົນແບບສາທາລະນະໃນການຂົນສ່ົງສິນຄາ

ທີ່ໄດຮັບຄວາມຍອມຮັບອັນກວາງຂວາງຈາກປະເທດຕາມ

ທາງ. ໂດຍສະເພາະໃນໄລຍະທີ່ມີໂຄວິດ-19, ຂະບວນລົດໄຟ

ຈີນ-ເອີຣົບໄດຮັກສາການດໍາເນີນງານຢາງປອດໄພ ແລະ ໝ້ັນ

ທຽງ, ແລະ ໄດບັນລຸການເພ່ີມທະວີຂ້ຶນ, ເຊ່ິງໄດປະກອບສວນ

ຢາງພ້ົນເດ່ັນເຂ້ົາໃນການຮັກສາຄວາມໝ້ັນທຽງຂອງຕອງໂສ

ຂະແໜງການ ແລະ ຕອງໂສການສະໜອງສາກົນ ແລະ ຊວຍ

ການຮວມມືຕຕານພະຍາດໂຄວິດ-19 ຂອງສາກົນ.

      ທາງລົດໄຟບພຽງແຕເປັນພາກສວນຕ້ົນຕໍຂອງການເຊ່ືອມ

ໂຍງເຊື່ອມຈອດດານພື້ນຖານໂຄງລາງຂອງ “ໜຶ່ງແລວໜຶ່ງ

ເສ້ັນທາງ”, ຫາກຍັງເປັນທ່ີບັນຈຸ ແລະ ການຮັບປະກັນໃນການ

ເຊ່ືອມໂຍງກັນດານນະໂຍບາຍ, ດານການຄາ, ດານທຶນຮອນ

ແລະ ດ້ານຈິດໃຈປະຊາຊົນ. ຮວມກັນກສາງ “ໜ່ຶງແລວ ໜ່ຶງ

ເສັ້ນທາງ” ຢາງມີຄຸນນະພາບສູງ, ແມນແຍກອອກຈາກບົດ

ບາດ ແລະ ກໍາລັງຂອງທາງລົດໄຟບໄດ. ປັດຈຸບັນນ້ີ, ຮາງເຫັຼກ

ກາສາຍຕາງໆເໝືອນເສ້ັນຕາງໆທ່ີເຊ່ືອມໂຍງເຊ່ືອມຈອດກັນ

ນ້ັນ, ໄດແຕມອອກອະນາຄົດອັນດີງາມຂອງປະຊາຄົມຮວມຊາ

ຕາກໍາຂອງມວນມະນຸດ.

■ 浙江传媒学院新闻与传播学院院长助理、副教授 郭璇
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ຮສ. ປອ. ສິດທິໄຊ ໄຊຍະວົງ ຫົວໜາຫອງການຄ້ົນຄວາວິທະຍາສາດ ແລະ ບໍລິການວິຊາການ; 
ຜູອຳນວຍການສູນຄ້ົນຄວາຈີນ, ມະຫາວິທະຍາໄລແຫງຊາດລາວ

■ 老挝国立大学科研与学术处主任、中国研究中心主任、副教授 西提赛·赛雅翁博士

      ໃນປີ 1995 ຂາພະເຈ້ົາມາປະເທດຈີນເປັນເທ່ືອທຳອິດ, 
ແລະ ໄດຮຽນການຄາສາກົນທີ່ມະຫາວິທະຍາໄລຊານຕົ່ງ
(Shandong University) ນະຄອນຈີນານ(Jinan City). ໃນ
ປີດຽວກັນ, ປະເທດຈີນໄດຮອງຂໍເຂົ້າອົງການການຄາໂລກ
(WTO) ຢາງເປັນທາງການ.
       ໃນປີ 2014, ຫັຼງຈາກເວລາຜານໄປ 14 ປີ, ຂາພະເຈ້ົາ
ໄດເດີນທາງມາຮອດປະເທດຈີນອີກເທື່ອໃໝ. ປະເທດຈີນໃນ
ເວລານ້ັນ ມີເຄືອຂາຍເສ້ັນທາງລົດໄຟຄວາມໄວສູງ, ເສ້ັນທາງ
ຫຼວງ ແລະ ໂທລະຄົມມະນາຄົມທີ່ເຊື່ອມໂຍງເຊື່ອມຈອດກັນ, 
ເຊ່ິງສາມາດໄປຮອດທຸກທິດທຸກທາງ, ສາຍການບິນກໍໄດເພ່ີມ
ຂ້ຶນເປັນຫຼາຍທົບ. ສ່ິງທ່ີປະຈັກຕາໃຫເຫັນເຫ່ົຼານ້ັນ ລວນແຕເຮັດ
ໃຫຂາພະເຈ້ົາຮູສຶກວາ ບາດກາວການເຊ່ືອມໂຍງເຊ່ືອມຈອດ
ຂອງຈີນກັບໂລກໄດເລ່ັງໄວຂ້ຶນແລວ.
       ໃນປີ 1995 ຂາພະເຈ້ົາຂ່ີລົດໂດຍສານເດີນທາງຈາກນະ
ຄອນຫຼວງວຽງຈັນມາຮອດນະຄອນຄຸນໝິງຕອງໃຊເວລາ 3  
ມື້, ຫຼັງຈາກນັ້ນຈາກນະຄອນຄຸນໝິງຂີ່ລົດໄຟໂຕລົດສີຂຽວໄປ
ຮອດນະຄອນຈີນານໄດໃຊເວລາ 40 ປາຍຊ່ົວໂມງ. ແຕໃນປັດ
ຈຸບັນນີ້ ຕອນເຊົ້າຂີ່ລົດໄຟລາວ-ຈີນ ອອກເດີນທາງຈາກນະ
ຄອນຫຼວງວຽງຈັນ ຕອນແລງກໍຮອດນະຄອນຄຸນໝິງແລວ, ຂ່ີ
ລົດໄຟຄວາມໄວສູງຈາກນະຄອນຄຸນໝິງໄປຫານະຄອນຈີນານ 
ພຽງແຕ 10 ປາຍຊ່ົວໂມງກໍຮອດແລວ.
      ນອກຈາກການເຊ່ືອມໂຍງເຊ່ືອມຈອດທາງດານພ້ືນຖານ
ໂຄງລາງ, ຜົນສຳເລັດດານການເຊ່ືອມໂຍງດານຈິດໃຈຂອງ
ລາວ-ຈີນ ກໍໄດຮັບໝາກຜົນພ້ົນເດ່ັນ. ໃນດານການແລກປຽນ
ວັດທະນະທຳມະນຸດ ແລະ ການເຊ່ືອມໂຍງດານຈິດໃຈຂອງປະ
ຊາຊົນ, ມາຮອດປັດຈຸບັນນ້ີ, ມີນັກສຶກສາລາວ ຈໍານວນ 6000 
ກວາຄົນໄດຮຽນຈົບຈາກແຂວງຢຸນນານ ແລະ ກັບຄືນປະເທດ 

ເຊ່ິງໄດກວມເອົາຫຼາຍລະດັບການສຶກສາ ເຊ່ັນ: ເຕັກນິກວິຊາ
ຊີບ, ປະລິຍາຕີ, ປະລິຍາໂທ, ປະລິຍາເອກ. ເພ່ືອເພ່ີມທະວີການ
ບຳລຸງສາງ ແລະ ການແລກປຽນບຸກຄະລາກອນສາກົນ, ມາ
ຮອດປີ 2018 ແຂວງຢຸນນານມີສະຖາບັນການສຶກສາຊັ້ນສູງ 
78 ແຫງ, ໃນນ້ັນ ມີ  25 ແຫງແມນໄດຮັບເອົານັກສຶກສາລາວ.
      ພາຍໃຕການສ່ົງເສີມຂອງ ຂ້ໍລ່ິເລ່ີມ “ໜ່ຶງແລວ ໜ່ຶງເສ້ັນ
ທາງ”, ປະເທດລາວ ກັບ ວິສາຫະກິດຈີນ ໄດຮວມມືລົງທຶນໃນ
ຫຼາຍໂຄງການແບບສີຂຽວ ແລະ ແບບຍືນຍົງ ເຊ່ັນ: ເຂດພັດ
ທະນາກວມລວມໄຊເສດຖາ ເຂດເສດຖະກິດພິເສດບເຕນແດນ
ງາມ, ທາງລົດໄຟລາວ-ຈີນ, ພະລັງງານໄຟຟານໍ້າຕົກ ແລະ 
ອ່ືນໆ, ໂຄງການດ່ັງກາວໃນຂະນະທ່ີພັກດັນການກສາງພ້ືນຖານ
ໂຄງລາງ ເລ່ັງລັດຄວາມໄວການພັດທະນາຂອງ ສປປ ລາວ 
ນັ້ນແລວ ຍັງໄດສາງວຽກເຮັດງານທຳໃຫປະເທດລາວຢາງ
ຫຼວງຫຼາຍ. 
      ປີນ້ີ, 10 ປະເທດອາຊຽນ ກັບ ຈີນ, ຢ່ິປຸນ, ສ. ເກົາຫີຼ, 
ອົດສະຕາລີ, ນູແວນເຊລັງ  ທັງໝົດ 15 ປະເທດອາຊີ-ປາຊີຟິກ 
ໄດຮວມກັນລົງນາມ ສັນຍາຄູຮວມເສດຖະກິດຮອບດານໃນ
ພາກພ້ືຶນ(RCEP) ນ້ັນ, ແລະ ໄດມີຜົນບັງຄັບໃຊຢາງເປັນທາງ
ການແລວ. ເຂດການຄາເສລີທ່ີມີປະຊາກອນຫຼາຍທ່ີສຸດ ແລະ
ຂະໜາດການຄາໃຫຍທ່ີສຸດຂອງໂລກ, ໄດສາງຕ້ັງຂ້ຶນຢາງເປັນ
ທາງການ, ເຊິ່ງໝາຍຄວາມວາກະຕິກາການຄາໃນພາກພ້ືນ
ຍິງ່ຈະເປນັເອກະພາບຂຶ້ນ, ການໄປມາຫາສູກັນຂອງຄົນ ກັບ 
ການຂົນສ່ົງສິນຄາ ຍ່ິງຈະສະດວກໂລງລຽນຂ້ຶນ, ຂອບເຂດການ
ຫຼຸດຜອນ ແລະ ຍົກເວັ້ນພາສີຂອງສິນຄາຍິ່ງຈະກວາງຂວາງ
ຂ້ຶນ, ປະເທດລາວຈະໂອບກອດຕອນຮັບໂອກາດພັດທະນາອັນ
ໃໝອຽມໃນພາກພື້ນທີ່ມີລະດັບການເປີດປະຕູສູພາຍນອກຍິ່ງ
ສູງກວາເກ່ົາ.
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公路， 故事的灵感来源
无论是古代的各条驿道，还是现代高速便捷的交通

网，公路始终连接着城市，也诉说着众多无名之辈的故事。

人们遍布在公路上的各个角落，或品尝美食，或找寻创作

灵感，或体验人生。但在路上，大家始终对陌生与新鲜的

事物充满好奇，从而赋予了公路新的情感内涵，公路本身

的功能似乎也在延伸和改变。

     ບວາຈະເປັນເສັ້ນທາງໄປສະນີຕາງໆໃນສະໄໝບູຮານ 

ຫືຼວາເຄືອຂາຍຄົມມະນາຄົມທ່ີໃຊຄວາມໄວສູງ ແລະ ສະດວກ

ໃນປັດຈຸບັນນີ້, ທາງຫຼວງລວນແຕເຊື່ອມຕຕົວເມືອງຕາງໆ 

ແລະ ເລ່ົາເລ່ືອງລາວຕາງໆຂອງຄົນທໍາມະດາຫຼາຍຄົນ. ຜູຄົນ

ກະຈາຍຢູທ່ົວທຸກຫົນແຫງຂອງທາງຫຼວງ, ບາງຄົນຊີມອາຫານ

ແຊບໆ ບາງຄົນຊອກຫາແຮງບັນດານໃຈຂອງການປະດິດສາງ 

ບາງຄົນກໍສໍາຜັດຊີວິດ. ແນວໃດກໍຕາມ, ໃນເມື່ອຢູເທິງເສັ້ນ

ທາງ, ທຸກຄົນກໍເຕັມໄປດວຍຄວາມຢາກຮູຕສ່ິງທ່ີບຮູຈັກ ແລະ 

ສິ່ງໃໝໆ, ສະນັ້ນຈຶ່ງໄດໃຫຄວາມໝາຍໃໝດານອາລົມແກ

ທາງຫຼວງ ແລະ ບົດບາດຂອງທາງຫຼວງນ້ັນກໍຄືຊິໄດຂະຫຍາຍ

ຕົວ ແລະ ປຽນແປງແລວ.

     ໃນຮູບເງົາດ້ານທາງຫຼວງທ່ີເປັນແບບຢາງເລ່ືອງໜ່ຶງ, ຕົວ

ລະຄອນຕົ້ນຕໍຈະສໍາເລັດການສໍາຜັດຊີວິດຕອນໜຶ່ງໃນການ

ເດີນທາງ, ໂດນຜານຂ້ັນຕອນຕາງໆຕາມເສ້ັນທາງເພ່ືອຊກຍູ

ໃຫສໍາເລັດຫົວຂ້ໍຂອງຮູບເງົາ. ຢູເທິງທາງຫຼວງຂອງຈີນ, ຄົນ

ເຫ່ົຼານ້ີກໍພວມສະແດງເລ່ືອງລາວຂອງຕົນ: ສະແຫວງຫາເປ້ົາ

ໝາຍໜ່ຶງ. ເປ້ົາໝາຍນ້ີອາດຈະບແມນສ່ິງທ່ີສໍາຄັນທ່ີສຸດ, ສໍາ

ລັບສ່ິງຕາງໆທ່ີໄດຮັບໃນການເດີນທາງຄ້ັງນ້ີ ແມນລ້ໍາຄາທ່ີສຸດ.

ທາງຫຼວງໃນທະເລຊາຍຢູພາກຕາເວັນຕົກສຽງເໜືອຈີນ

中国西北地区的沙漠公路 CFP 图ສະແກນລະຫັດ QR Code ຟັງວາລະສານ
扫描二维码 轻松听杂志
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      ໃນໄລຍະສິບປີນ້ີ, ນັກຂຽນຈີນທານ ຮູເສິງ(Hu Cheng) 

ໄດເດີນທາງໄປສູພາກສານເປີຍ(Shaanbei, ພາກເໜືອຂອງ
ແຂວງສານຊີ “Shaanxi Province” ຈີນ)ສາມເທ່ືອ. ພູມສັນ
ຖານຂອງພາກສານເປີຍ ສວນຫຼາຍບມີການປຽນແປງຫຼາຍ
ໃນຮອຍພັນປີທ່ີຜານມາ, ປ້ຶມບັນທຶກ ແລະ ສີລາຈາລຶກທ່ີອຸດົມ
ສົມບຸນນ້ັນ ມີບາງຢາງຍັງຄົງຕົວຢູໃນປັດຈຸບັນນ້ີ. ສໍາລັບທານ 
ຮູເສິງ ຈະສຸມໃສເສ້ັນທາງໄປສະນີບູຮານຕາງໆ, ເພ່ິນຄິດວາ 
ເສັ້ນທາງສາມາດເຊື່ອມຕປະຫວັດສາດ, ພູມສາດ ແລະ ວັດ
ທະນະທໍາ.
       ເພ່ິນຍາງຕາມເສ້ັນທາງບູຮານ, ແຕເພ່ິນບໄດຂຽນກຽວ
ກັບທິວທັດ ແລະ ບູຮານສະຖານໂດຍເຈດຕະນາ, ກົງກັນຂາມ 
ເພ່ິນພັດໄດສຸມໃສບັນທຶກເລ່ືອງລາວຂອງຄົນທ່ີເພ່ິນໄດພົບ ແລະ 
ມີຊີວິດຊີວາ. ເພ່ິນຄິດວາທະແນມແຕແຫຼງທອງທຽວຍັງຄົງມີ
ຢູ, ບພຽງແຕຄົນບູຮານໄດ້ຂຽນກຽວກັບມັນ, ຄົນໃນປັດຈຸບັນກໍ
ຂຽນໄດ, ຄົນໃນອະນາຄົດກໍຂຽນໄດ. ແຕສໍາລັບຄົນທໍາມະດາ
ໃນເສັ້ນທາງບູຮານນີ້ ພວກເຂົາເຈົ້າດໍາລົງຊີວິດໃນສະໄໝນີ້
ຮວມກັນກັບພວກເຮົາ ແລະ ຈະລາຈາກສະໄໝນີ້ຮວມກັນກັບ
ພວກເຮົາ, ພວກຄົນເຫ່ົຼານ້ີສາມາດສອງແສງສະໄໝຂອງພວກ
ເຮົາຢາງແທຈິງໄດ. “ຄົນທໍາມະດາທ່ີພົບກັນໃນການເດີນທາງ 
ອາດຈະບມີໂອກາດທີ່ຖືກບັນທຶກ ແລະ ຖືກຂຽນໃນໝົດຊີວິດ
ຂອງເຂົາ.” ຢູເທິງເສ້ັນທາງນ້ັນ, ທານ ຮູເສິງ ຊອກຫາແຫຼງ
ກຳເນີດຂອງແຮງບັນດານໃຈ, ເຊິ່ງທັງສາມາດເຫັນປະຫວັດ
ສາດໄດ ແລະ ພອມທັງສໍາຜັດເຖິງປັດຈຸບັນໄດ.

ເມ່ືອເດີນທາງ, ແມນ "ຍາງ" ລະຫວາງປະຫວັດສາດ ແລະ ປັດຈຸບັນ

在路上，是“行走”于历史和现在之间

ທາງຫຼວງຕູຄູ (Duku)ຢູທີ ່ເຂດປົກຄອງຕົນເອງຊົນເຜົ ່າອຸຍກູຊິນຈຽງ
(Xinjiang Uygur Autonomous Region)

位于中国新疆维吾尔自治区的独库公路 CFP 图

ທາງຫຼວງຢູທ່ີກ່ິງແຂວງປົກຄອງຕົນເອງຊົນເຜ່ົາມົງໂກນຊົນເຜ່ົາຈາງໄຫສ່ີ(Haixi Mongolian and Tibetan 

Autonomous Prefecture) ແຂວງຊິງໄຫ(Qinghai Province)ຈີນ

位于中国青海省海西蒙古族藏族自治州的公路 CFP 图 41
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ເມ່ືອເດີນທາງ, ແມນຊອກຫາກະວີ ແລະ ທາງໄກ
在路上，是寻找诗与远方

       ທານ ຈາງຖາວ(Zhang Tao) ເປັນຜູມັກຮັກການທອງ

ທຽວແບບຂັບລົດດວຍຕົນເອງຜູໜ່ຶງ. ລາວຄິດວາ ຜູທ່ີມັກທອງ

ທຽວໂດຍຂັບລົດດວຍຕົນເອງ ລວນແຕມັກຮັກວິທີການທອງ

ທຽວທ່ີມີລັກສະນະຂອງຕົນ ແລະ ເສລີ, ໄປບອນມີທິວທັດທ່ີສວຍ

ງາມເພື່ອຊອກຫາ “ກະວີ ແລະ ທາງໄກ”, ບັນລຸຄວາມດຸນ

ດຽງຂອງຈິດໃຈ.

      ສິບກວາປີມານ້ີ, ລາວໄດເດີນທາງໂດຍນໍາອຸປະກອນການ

ຖາຍຮູບປະເພດຕາງໆໄປນຳສະເໝີ. ລາວບຄິດວາການໃຊ

ເວລາມາຖາຍຮູບແມນເລື່ອງທີ່ເສຍໃຈ ເພາະວາກອງຖາຍ

ຮູບສາມາດຮັກສາຄົນ ເລ່ືອງລາວ ແລະ ສ່ິງຕາງໆຕາມທາງ

ໄວໃນຮູບ ແລະ ວິດີໂອໄດ, ເຊ່ິງຕົນເອງສາມາດທົບທວນໄດ, 

ກໍສາມາດແບງປັນຄວາມດີໃຈໃນການເດີນທາງກັບຜູອື່ນໄດ. 

ລາວເວ້ົາວາ: “ນັກທອງທຽວຈີນມີຄວາມຍຶດໝ້ັນຕຄຳສັບທ່ີວາ 

‘ທິວທັດສວຍງາມຄືຮູບແຕມ’ ຄໍານ້ີ, ສະນ້ັນ ວັດທະນະທໍາການ

ທອງທຽວທາງຫຼວງຂອງຈີນ ຕົ້ນຕໍແມນໄປຊອກຫາທິວທັດທີ່

ສວຍງາມ.” ນອກຈາກນີ້ແລວ, ລາວຍັງບຢາກເສຍໂອກາດ

ຂອງການພົບໜາກັນກັບຄົນປະເພດຕາງໆຕາມທາງ: ທີມຂີ່

ລົດຖີບທີ່ມີອຸປະກອນສົມບູນ, ແມປານາສາວທີ່ແກວງຜາແພ

ຫຼາຍສີເພື່ອຖາຍຮູບ, ເນັດໄອດໍ້ທີ່ຖາຍທອດສົດກັບທີ່ຕະຫຼອດ

ທາງ...ພວກເຂົາເຈົ້າກໍກາຍເປັນສາກທິວທັດທີ່ມີລັກສະນະພິ

ເສດ.
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①

②

ຮູບ ① ໜອງເອ້ືອຍນອງຢູທ່ີເມືອງບາທາງ ກ່ິງແຂວງປົກຄອງຕົນເອງຊົນ
ເຜ່ົາຈາງກັນຈີ ແຂວງເສສວນ

图① 中国四川省甘孜藏族自治州巴塘县的姊妹湖 CFP 图

ຮູບ ② ທິວທັດຂອງເມືອງບາທາງ

图② 巴塘县风光 受访者供图

ຮູບ ③ ທາງຫຼວງອອມພູເຢລາຊັ່ນ(The Yela Mountain)ຢູທີ່ສາຍໃຕ
ຂອງທາງຫຼວງເສສວນ-ຊີຈາງ

图③ 位于川藏公路南线的业拉山盘山公路 CFP 图
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       ສໍາລັບຫຼາຍໆຄົນ, ການທອງທຽວໂດຍຂັບລົດດວຍຕົນເອງ
ຕາມເສັ້ນທາງເສສວນ-ຊີຈ້າງ(Sichuan-Xizang, ຕອນທີ່
ເລີ່ມແຕນະຄອນເສິງຕູແຂວງເສສວນ “Chengdu City, 

Sichuan Province” ເຖິງນະຄອນລາຊາເຂດປົກຄອງຕົນ
ເອງຊີຈ້າງ “Lhasa City, Xizang Autonomous Region”) 
ແມນເພື່ອຊອກຫາເສລີພາບ ແລະ ຫົວໃຈທີ່ແທຈິງຂອງຕົນ, 
ບາງຄົນແມນເພ່ືອຊອກຫາອາຫານແຊບໆ ແລະ ທິວທັດທ່ີສວຍ
ງາມ, ສໍາລັບນາງ ໂຊມູ(Cuomu), ເສັ້ນທາງນີ້ແມນເສັ້ນ
ທາງສຳລັບການໄປຮຽນຂອງລາວ. ໃນຄວາມຊົງຈຳໃນໄວ
ເດັກຂອງນາງໂຊມູ, ແມນຈະໃຊເວລາສອງມື້ເດີນທາງຈາກ
ບານເກີດຂອງລາວ--ເມືອງບາທາງ ກິ່ງແຂວງປົກຄອງຕົນ
ເອງຊົນເຜ່ົາຈາງກັນຈີ(Batang County, Ganzi Tibetan 

Autonomous Prefecture) ແຂວງເສສວນ ໄປເຖິງນະ
ຄອນເສິງຕູ(ປະມານ 700 ກິໂລແມັດ). ຈາກເມືອງນອຍເຖິງ
ຕົວເມືອງເອກ ຈົນເຖິງໄປຮອດນະຄອນຫຼວງປັກກ່ິງເພ່ືອຮຽນ
ຢູມະຫາວິທະຍາໄລ, ເສັ້ນທາງຍາວໆເສັ້ນນີ້ອາດຈະແປກຜິດ
ທຳມະດາ ອາດຈະສະຫງາ ອາດຈະສວຍງາມ, ເປັນສັກຂີພິ
ຍານຂອງເລ່ືອງລາວການເຕີບໃຫຍຂອງລາວ.

     ມີຄວາມປາຖະໜາ, ມີຄວາມມຸງຫວັງ, ຍັງມີຄວາມອາໄລ
ແລະ ຄິດເຖິງ. ດັ່ງນັ້ນ, ເສັ້ນທາງນີ້ກໍເປັນເສັ້ນທາງກັບບານ
ຂອງລາວ. ຕາມການກສາງ ແລະ ການພັດທະນາຂອງທາງ
ຫຼວງ, ໄລຍະເດີນທາງຂອງປັດຈຸບັນໄດຫຸຼດລົງຢາງຫຼວງຫຼາຍ. 
ເຖິງແມນໄດເດີນຕາມເສ້ັນທາງນ້ີເປັນຫຼາຍໆເທ່ືອທ່ີນັບບຖວນ
ກໍຕາມ, ແຕນາງ ໂຊມູ ຍັງມົວເມົານໍາທິວທັດທີ່ແກວນເຄີຍ: 
ລົມເບົາໆໄດພັດເອົາກ່ິນຫອມອອນໆຂອງດອກໄມປາ, ຝູງງົວ
ກະທິງຍາງຮວມກັນກັບລົດ ແລະ ມີເມກທ່ີລອຍຢູເທິງພູຢູໄກໆ, 
ເຊ່ິງແມນທິດທາງທ່ີລາວຈະກັບໄປບານ. ນາງ ໂຊມູ ເວ້ົາວາ: 
“ທຸກໆຄົນກໍບສາມາດລືມຮາກຖານຂອງຕົນໄດ, ຫົວໃຈຂອງ
ຂອຍແມນຢູໃນບານສະເໝີ.” ບວາຈະໄປທິດເໜືອເພ່ືອໄປຮຽນ 
ຫືຼວາໄປທິດໃຕເພ່ືອກັບບານ, ລາວແມນຢູເທິງເສ້ັນທາງສະເໝີ.
       ເສ້ັນທາງຫຼວງແມນແຫຼງກຳເນີດຂອງແຮງບັນດານໃຈ
ສໍາລັບເລ່ືອງລາວຕາງໆຕະຫຼອດ. ສໍາລັບຄໍາຕອບຂອງບັນຫາ
ຕາງໆທີ່ກຽວກັບເສັ້ນທາງນັ້ນ, ອາດຈະສາມາດຊອກຫາໄດ
ແຕຢູຕາມເສ້ັນທາງເດີນນ້ັນເອງ.

ເມ່ືອເດີນທາງ, ແມນໄປຮຽນ ກໍແມນກັບບານຫຼາຍກວາ
在路上，是求学，更是回家

本刊综合

③
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海上升明月，天涯共此时。每年的农

历八月十五，是中国的传统节日——中秋

节，在老挝又称“月福节”。对于中秋节来

说，赏月必须是重头戏。今天带大家来“解

锁”中国从古至今人们赏月的习俗，看看

你最喜欢哪种。

       ເມ່ືອດວງຈັນທ່ີໃສແຈງຂ້ຶນຈາກທະເລທ່ີກວາງໃຫຍໄພ

ສານ, ເຮົາກັບເພື່ອນມິດທີ່ຄິດຮອດກັນຄົງຈະແນມເບິ່ງພະຈັນ

ດວງດຽວກັນຢູຄົນລະເຟ້ືອງໂລກ.  ມ້ື 15 ຄຳເດືອນ 8 ຂອງ

ທຸກປີຕາມປະຕິທິນຈັນທະຄະຕິຈີນ, ແມນບຸນປະເພນີຂອງຈີນ

—ບຸນໃນກາງລະດູໃບໄມຫຼົ ່ມ, ຢູປະເທດລາວເອີ້ນວັນບຸນນີ້

ວາ “ບຸນໄຫວພະຈັນ”. ສຳລັບບຸນໄຫວພະຈັນ, ການຊົມເບິ່ງ

ພະຈັນ ແມນກິດຈະກຳທີ່ສຳຄັນຫຼາຍ. ມື້ນີ້ຂໍພາທຸກຄົນມາໄຂ

ເບິ່ງປະເພນີການຊົມເບິ່ງພະຈັນຂອງປະຊາຊົນຈີນນັບແຕອະ

ດີດຈົນເຖິງປັດຈຸບັນ, ມາເບ່ິງວາເຈ້ົາມັກແບບໃດທ່ີສຸດ. 武瑞 设计 

|   中华之窗xjv'1hP,ljv'9uo

44



ຄົນບູຮານຊົມເບ່ິງພະຈັນ “ເລ່ົາເລ່ືອງລົມກັນ”

古人赏月聊“八卦”

     ເທິງພະຈັນມີຫຍັງແທ, ສາມາດເຮັດໃຫພວກເຮົາເບ່ິງໄປ

ເບ່ິງມາໄດ?  ເມ່ືອຄົນບູຮານເຫັນເງົາພະຈັນໃນຮູບແບບທ່ີບມີ

ກົດເກນແນນອນ, ຈະຈິນຕະນາການເອົາວາໃນພະຈັນມີພະລາ

ຊະວັງ, ປູກຕົ້ນກຸຍ(Sweet Olive), ຍັງມີເທວະດາອາໄສຢູ, 

ເຊິ່ງໄດສາງເປັນເລື່ອງເລົ່າອຳມະຕະຈຳນວນຫຼາຍ ເຊັ່ນ: 

ທາວ ອູກາງ(Wugang) ຂຶ້ນໄປພະລາຊະວັງເທິງພະຈັນຕັດ

ຕ້ົນກຸຍ, ແຕຕ້ົນກຸຍທ່ີຖືກຕັດໄປເທ່ົາໃດກໍປ່ົງຄືນເທ່ົານ້ັນ; ນາງ 

ສາງເອີ໋(Chang'e) ກິນຢາອາຍຸຍືນແລວບິນຂຶ້ນໄປເປັນເທ

ວະດາຢູເທິງພະຈັນ, ແລະ ແຍກຈາກຄອບຄົວໂດຍມີດິນຟາ

ຂວາງກ້ັນ; ກະຕາຍທິບກໍບິນຂ້ຶນໄປພະລາຊະວັງເທິງພະຈັນເພ່ືອ

ຢູນໍາກັນກັບນາງສາງເອ໋ີ ແລະ ຕຳຢາອາຍຸຍືນ… ເລ່ືອງເລ່ົາ

ເຫຼົ່ານີ້ທີ່ມີຄວາມກຽວຂອງກັບພະຈັນ ລວນແຕເປັນສັນຍະລັກ

ຂອງບຸນໄຫວພະຈັນທ່ີເປັນຄວາມຫວັງຢາກເຕ້ົາໂຮມກັນ. 

      ການປະສົມປະສານກັນລະຫວາງບຸນໄຫວພະຈັນ ແລະ 

ເລ່ືອງເລ່ົາເທບນິຍາຍນ້ັນ, ເຮັດໃຫມັນເຕັມໄປດວຍສີສັນໂຣແມນ

ຕິກ, ທັງສະແດງເຖິງຄວາມໝາຍ “ການເຕົ້າໂຮມພອມໜາ

ຂອງຄອບຄົວ”, ທັງສະແດງໃຫເຫັນເຖິງກະແສນິຍົມໃນການ

ຫ້ິຼນບຸນໄຫວພະຈັນ. 

       ການຊົມເບ່ິງພະຈັນມີຈຸດກຳເນີດມາຈາກຈິນຕະນາການ 

ແລະ ຄວາມເຄົາລົບສັດທາທີ່ມີຕພະຈັນ, ກິດຈະກຳການຊົມ

ເດືອນໃນບຸນໄຫວພະຈັນຂອງປະຊາຊົນ ຄາດວາເລ່ີມຂ້ຶນໃນສະ

ໄໝລາຊະວົງເວ້ິຍ ແລະ ຈ້ິນ(The Wei  and Jin  Dynasties, 

ຄ.ສ. 220-420), ແຕຕອນນ້ັນຍັງບທັນກາຍເປັນປະເພນີເທ່ືອ. 

ມາຮອດສະໄໝລາຊະວົງຖາງ(The Tang Dynasty, ຄ.ສ. 
618-907), ການຊົມພະຈັນໃນບຸນໄຫວພະຈັນ, ຄວາມມວນຊ່ືນ

ທາທາງການຊົມເບ່ິງພະຈັນຂອງຄົນບູຮານ

古人的赏月“姿势”

CFP 图
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ໃນຄຳຄືນທ່ີພະຈັນສວຍງາມແມນໄດຮັບຄວາມນິຍົມຫຼາຍ. ໂດຍ

ສະເພາະແມນບັນດິດ, ພວກເຂົາເຈ້ົາບາງຄົນພົບກັນເປັນກຸມ, 

ເລ່ົາບົດກອນແຂງກັນ; ບາງຄົນກໍໄປຫາແມນ້ໍາລຳທານ, ເພ່ືອ

ຊົມເບິ່ງຄວາມແຈງສະຫວາງຂອງແສງຈັນ; ບາງຄົນພັດໄປ

ຫາບອນງຽບໆ, ເບິ່ງພະຈັນຂຶ້ນລົງ, ສຳຜັດຄວາມຮູສຶກການ

ຂຶ້ນລົງຂອງຊີວິດ; ບາງຄົນຊີວິດເສົ້າໝອງ, ເບິ່ງພະຈັນຢາງ

ໂດດດຽວ, ຄິດຮອດບານເກີດ ແລະ ຄົນຮັກ. 

     ການຊົມເດືອນໃນບຸນໄຫວພະຈັນຮຸງເຮືອງທ່ີສຸດແມ່ນໃນ

ສະໄໝລາຊະວົງຊ້ົງ(The Song Dynasty, ຄ.ສ. 960-1279). 

ເມ່ືອຮອດມ້ືນ້ີ,  ຮານອາຫານທຸກຮານໃນເມືອງຫຼວງບູຮານຕ່ົງ

ຈ່ິງ(Dongjing, ນະຄອນໄຄເຟິງ, ແຂວງເຫີໜານ "Kaifeng 

City, Henan Province" ໃນປັດຈຸບັນ)ລວນແຕປະດັບຕົບ

ແຕງໜາຮານຄືນໃໝ, ຈຳໜາຍເຫ້ົຼາດີທ່ີຫາກໍເປີດໄຫໃໝ. ຫາງ

ຮານມີໝາກໄມສົດກອງເຕັມ, ລະດັບຄວາມຄຶກຄ້ືນຂອງຕະຫຼາດ

ກາງຄືນແມນພົບເຫັນໄດຍາກໃນໜ່ຶງປີ. ຂຸນນາງ ແລະ ຄົນຮ່ັງ

ມີຊົມເບ່ິງພະຈັນຢູໃນສາລາຂອງຕົນ, ປະຊາຊົນທ່ົວໄປແມນໄດ

ຍາດກັນຈອງຮານອາຫານ, ເພ່ືອຄວາມສຸກຄວາມມວນຊ່ືນໃນ

ການໄດເຫັນພະຈັນກອນ. ສິ່ງທີ່ຄຸມຄາທີ່ຈະກາວເຖິງກໍຄື, ໃນ

ສະໄໝລາຊະວົງຊົ້ງໃຕ(The Southern Song Dynasty, 

ຄ.ສ. 1127 -1279) ເມ່ືອເວລາຊົມເບ່ິງພະຈັນ ໄດມີປະເພນີການ

ເບ່ິງໂຄມໄຟເຂ້ົາມາ. ໃນຄືນໄຫວພະຈັນ, ແສງຈັນທ່ີຢູສູງ ແລະ 

ແສງຈາກໂຄມໄຟໄດສະທອນກັນ, ມີເອກະລັກເປັນພິເສດ.
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       ການພັດທະນາຂອງດາລາສາດ ແລະ ອຸຕຸນິຍົມວິທະຍາ
ໃນປັດຈຸບັນ, ໄດເຮັດໃຫປະສົບການການຊົມເບິ່ງພະຈັນຂອງ
ປະຊາຊົນມີຄວາມອຸດົມສົມບູນ: ພະຈັນເວລາໃດງາມທີ່ສຸດ, 
ບອນໃດດີທ່ີສຸດໃນການຊົມພະຈັນ, ເຈ້ົາລວນແຕສາມາດຮັບຮູ
ໄດກອນລວງໜາ; ໄປທາງແຄມແມນ້ໍາຢູຊຽງໄຮ(Shanghai 

City), ໜອງສ່ີຫູ(The West Lake)ຢູນະຄອນຫາງໂຈວ(Hang-

zhou City), ນໍ້າພຸພະຈັນສຽວຢູເມືອງຕຸນຫວງ(Dunhuang 

City), ພູເອີເໝີຍ(The Mount Emei)ຢູແຂວງເສສວນ(Sichuan 

Province), ທ່ົງຫຍາທ່ີກວາງໃຫຍຢູເຂດປົກຄອງຕົວເອງມົງ
ໂກນໃນ(Inner Mongolia Autonomous Region), ແຜນ
ການຊົມເບ່ິງພະຈັນທ່ີເຈ້ົາຢາກໄດ, ທ່ີຄວນມີກໍມີຄົບ. 
      ວິທະຍາສາດເຕັກໂນໂລຊີໃນສະໄໝປັດຈຸບັນ ໄດເລີ່ມ 
“ການທອງທຽວຊົມຈັນ” ທີ່ໂຣແມນຕິກ, ເປັນຫຍັງຄືບຂຶ້ນໄປ
ເທິງຟາໂດຍກົງແລວຊົມພະຈັນເລີຍ? ດວຍເຫດນີ້, ໃນຄືນ
ບຸນໄຫວພະຈັນ ປະລິມານການຄ້ົນຫາຖຽວການບິນ ແລະ ປະ
ລິມານການຈອງລວງໜາເພີ່ມຂຶ້ນເປັນຈຳນວນຫຼາຍ. ບຸກຄົນ
ໃນຂະແໜງວຽກງານດັ່ງກາວແນະນຳວາ, ຫາກຢາກທະລຸ
ຜານຊ້ັນເມກ, ຊົມເບ່ິງພະຈັນທ່ີງາມທ່ີສຸດ, ສາມາດເລືອກຖຽວ
ການບິນທີ່ບິນຈາກເໜືອໄປໃຕ ແລະ ຈາກຕາເວັນຕົກໄປຕາ
ເວັນອອກ, ຜົນຂອງການຊົມເບ່ິງພະຈັນແມນດີທ່ີສຸດ. 
      ນອກຈາກທີ່ໃຊໜວຍຕາຂອງຕົນເບິ່ງພະຈັນໂດຍກົງ
ແລວ, ມວນຊົນກໍຍັງເບິ່ງຮູບພະຈັນທີ່ບັນດາສື່ມວນຊົນນຳສະ
ເໜີມາ. ຄົນບູຮານຊົມເບິ່ງພະຈັນມັກເລົ່າບົດກອນແຂງກັນ, 
ຄົນສະໄໝປັດຈຸບັນຊົມເບິ່ງພະຈັນກໍສາມາດປັດເບິ່ງມືຖື, ພະ
ຈັນທ່ີຢູໃນສ່ືສັງຄົມອອນລາຍງາມກວາທ່ີຕາເຮົາເຫັນອີກກໍເປັນ
ໄດ, ຜູຫຼົງໄຫຼໃນການຖາຍຮູບໃຊເລນກອງໂຟກັສໄກ(Long-

Focus Lens) ຖາຍຮູບການປຽນແປງຮູບຮາງຂອງພະຈັນກັບ
ອາຄານເກ່ົາທ່ີແຕກຕາງກັນ. 
       ແສງ ແລະ ເງົາ ໃນສະໄໝປັດຈຸບັນກໍຊວຍໃນການ “ຊົມ
ເບິ່ງພະຈັນ” ໄດ. ເຂດປັກກິ່ງຟາງ(Beijing Fang) ຖະໜົນ
ສຽນເໝິນ(Qianmen) ທ່ີຕ້ັງຢູເສ້ັນໃຈກາງຂອງປັກກ່ິງ(Bei-

jing) ໄດນຳໃຊເຕັກໂນໂລຊີການສາຍພາບໄປຍັງວັດຖ(Pro-

jection Mapping) ເພ່ືອສະແດງການເລ່ົາເລ່ືອງ ເທບນິຍາຍ
ໃນບຸນໄຫວພະຈັນ, ແສງຈັນເທິງຟາ ແລະ ແສງກັບເງົາຈາກ
ການສາຍພາບດວຍເຕັກໂນໂລຊີ ໄດສະທອນພາບເຊິ່ງກັນ 
ແລະ ກັນ, ຄົນໃນສະໄໝປັດຈຸບັນໄດນຳໃຊວິທີໃໝນຳເອົາອາ
ລົມຄວາມຮູສຶກທີ່ຄົນສະໄໝບູຮານຝາກຝັງໄວສະແດງອອກ
ມາ. ສວນສາທາລະນະວິກຕໍເຣຍ(The Victoria Park)ຢູເຂດ
ບໍລິຫານພິເສດຮົງກົງ(Hong Kong Special Administrative 

Region), ໄຟປະດັບຮູບວົງມົນທີ່ສູງເທົ່າຕຶກສາມຊັ້ນ ມີຊື່ວາ 
“ພະຈັນຂ້ຶນໃໝ”, ພະຈັນນ້ີ ປະກອບດວຍຂວດປລາສຕິກ ແລະ 
ວັດສະດຸອ່ືນທ່ີສາມາດໃຊຄືນໃໝໄດ 7000 ກວາອັນ, ເມ່ືອສະທອນ
ພາບເທິງສະນ້ໍາໃນສວນສາທາລະນະວິກຕໍເຣຍເປັນຮູບພະຈັນ
ມົນດວງໜ່ຶງ. 
      ທານຈົນສາມາດຖືເອົາພະຈັນກັບບານໄດ. ປັດຈຸບັນດອກ
ໄຟພະຈັນທີ່ໃຊໃນເຮືອນກຳລັງດັງ, ນຳໃຊວັດສະດຸເຄື່ອງປັ້ນ
ດິນເຜົາມາຄືນສະພາບພື້ນຜິວຫຼຸບໂນນຂອງດວງຈັນໄດຢາງ
ສົມບູນແບບ, ອາໄສການປຽນແປງດານສະຫວາງຂອງພະ
ຈັນມາບອກເວລາໂດຍປະມານ, ທັງໃຊແສງໄຟສີອອນທີ່ໃກ
ຄຽງກັບສີພະຈັນທຳມະຊາດ, ຊວຍໃຫບັນລຸການເປີດໄຟແລວ
ສາມາດ “ຊົມເບ່ິງພະຈັນ”. 
      ພວກເຮົາຕອງການບຸນໄຫວພະຈັນອັນໃດອັນໜ່ຶງ, ເພ່ືອ
ເງີຍຫນາຂຶ້ນເບິ່ງດວງຈັນ, ແລະ ສົນທະນາໜອຍໜຶ່ງກັບພະ
ຈັນ. ເຖິງແມນວາພະຈັນມີມ້ືມືດມ້ືແຈງມ້ືເຕັມມ້ືຂາດສະຫັຼບກັນ
ໄປ, ແຕບວາໃນຍາມໃດ, ບວາຄົນເຮົາຈະຢູບອນໃດ, ພວກ
ເຮົາກໍລວນແຕຮວມຊ່ືນຊົມແສງຈັນດວງນ້ີກັນໄປ. ຫວັງວາຄົນ
ທ່ີເຮົາຄິດຮອດນ້ັນ,ຈ່ົງມີຄວາມສຸກປອດໄພຕະຫຼອດໄປ, ບວາຈະ
ມີສາຍພູສາຍນ້ໍາຂວາງກ້ັນກໍຕາມ, ກໍລວນແຕສາມາດຊົມເບ່ິງ
ດວງຈັນທ່ີສວຍງາມນ້ີຮວມກັນ. 

ວິທີຫ້ິຼນແບບໃໝໃນການຊົມເບ່ິງພະຈັນຂອງຄົນສະໄໝໃໝ

现代人赏月新玩法

ຮູບ ① ຕ່ົງຝ່ັງມິງຈູ ໄຂມຸກຕາເວັນອອກ(The Oriental Pearl Radio&

Television Tower) ຂອງນະຄອນຊຽງໄຮ

图① 上海东方明珠 CFP 图

ຮູບ② ເຂດປັກກ່ິງຟາງຢູທ່ີເຂດສ່ີເຊິງ(Xi Cheng District) ນະຄອນຫຼວງ
ປັກກ່ິງ ຈັດການສະແດງແສງໄຟບຸນໄຫວພະຈັນ

图② 位于北京市西城区的北京坊举行中秋灯光秀 CFP 图

ຮູບ ③ ໄຟ “ພະຈັນຂ້ຶນໃໝ” ຢູທ່ີສວນສາທາລະນະວິກຕໍເຣຍຮົງກົງຈີນ

图③ 中国香港维多利亚公园“初升的月亮”照明装置 CFP 图

vtmy[kpI6[rk[

本刊综合

47

|   中华之窗xjv'1hP,ljv'9uo



wxF wx "s]yholtdu" o=kdaogokt

      ລະດູຮອນທີ່ຮອນແຮງ, ລະດູຫນາວທີ່ບມີຫິມະຕົກ, ຕົວ
ເມືອງພາກໃຕຈີນຈະບມີສາຍໃຍພົວພັນກັບກິລານ້ໍາກອນ ແລະ 
ຫິມະ ຊ້ັນບໍ?
       ເຄ່ືອງຈັກທ່ີມີເນ້ືອທ່ີຫຼາຍສິບຕາແມັດໜວຍໜ່ຶງ, ຜາພົມ
ສະກີສີຂາວທ່ີນຸມນວນຮາບພຽງແຜນໜ່ຶງ, ພຽງແຕນຸງເຄ່ືອງ

ອຸປະກອນສະກີແລວ ກໍສາມາດສໍາຜັດ ແລະ ຮຽນຮູສະກີຢູເທິງ
ນ້ັນໄດເລີຍ. ໃນພາກໃຕຈີນ, ສວນຫຼາຍມີດິນຟາອາກາດທ່ີອົບ
ອຸນ, ບຄອຍຈະມີສະໜາມສະກີກາງແຈງ, ຫຼິ້ນສະກີເປັນການ
ເຄ່ືອນໄຫວທ່ີສາມາດເຮັດໄດພຽງແຕສອງສາມເທ່ືອໃນຕະຫຼອດ
ປີ. ປັດຈຸບັນນ້ີ, ໃນຊຸບເປີມາເກັດຈໍານວນບໜອຍຂອງຕົວເມືອງ
ໃນເຂດສາມຫຼ່ຽມປາກແມນໍ້າຢາງຊີກຽງໄດກສາງສະໜາມ
ສະກີຕົວເມືອງ, ຕິດຕ້ັງເຄ່ືອງສະກີຈຳລອງຈຳນວນໜ່ຶງ ແລະ 
ກະກຽມຄູຝຶກໃຫດີ, ກໍສາມາດບໍາລຸງສາງຜູມັກກິລານໍ້າກອນ 
ແລະ ຫິມະໃໝຈຳນວນໜ່ຶງ.
      ໃນເມ່ືອກອນ, ເຄ່ືອງສະກີຈຳລອງແມນພຽງແຕໃຊໃນ
ການຝຶກອົບຮົມຫິມະສະກີອາຊີບເທົ່ານັ້ນ, ໃນຊີວິດປະຈໍາວັນ
ເຄື່ອງສະກີບມີຫຼາຍປານໃດ, ການຫຼິ້ນສະກີກໍບໄດຮັບຄວາມນິ
ຍົມຫຼາຍໃນເຂດສາມຫຼ່ຽມປາກແມນໍ້າຢາງຊີກຽງ, ກິດຈະ

炎热的夏天，不下雪的冬天，难道南方城市注定与

冰雪运动无缘了吗？

一台几十平方米的机器，一张滚动的白色顺滑雪毯，

只需要穿戴雪具，就可以在上面体验和学习滑雪。在中国，

大部分南方地区气候温暖，很少有室外滑雪场，滑雪也变

成了一年中只能偶尔为之的活动。如今，在中国长三角地

区城市的不少商场里都开设了城市滑雪空间，摆上几台模

拟滑雪机，配备好教练，就能培育出一批新的冰雪运动爱

好者。

①

ສະແກນລະຫັດ QR Code ຟັງວາລະສານ
扫描二维码 轻松听杂志
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ກໍາກິລານ້ໍາກອນ ແລະ ຫິມະກໍບມີຫຼາຍ. ແຕວາ, ໃນ 5 ປີມາ
ນ້ີ, ຈຳນວນສະໜາມເຄ່ືອງສະກີຢູນະຄອນຊຽງໄຮ(Shanghai 

City)ໄດເພີ່ມຂຶ້ນເປັນ 40 ກວາແຫງ ແລະ ໄດຂະຫຍາຍຕົວ
ຢາງວອງໄວໄປເຖິງນະຄອນຫາງໂຈວ(Hangzhou City), 
ນະຄອນຊໂຈວ(Suzhou City), ນະຄອນນິງໂບ(Ningbo City) 

ແລະອື່ນໆ. “ເຄື່ອງສະກີມີຄວາມຈໍາກັດນອຍໃນດານເວລາ 
ສະຖານທ່ີ ແລະ ເງ່ືອນໄຂທໍາມະຊາດ, ເຊ່ິງຈະໄດໃຫການສ່ົງ
ເສີມຕການເຜີຍແຜສະກີໃນທົ່ວປະເທດ.” ທານ ປຽນຢູເຊິ່ງ
(Bian Yusheng) ປະທານບໍລິສັດພັດທະນາວັດທະນະທໍາກິລາ
ຊາງຊ່ິງ(Shangqing)(ຊຽງໄຮ) ຈໍາກັດກາວເຊ່ັນນ້ັນ.
       ຜູບໍລິໂພກຕ້ົນຕໍຂອງໂຄງການເຄ່ືອງສະກີຈໍາລອງແມນ
ຜູທ່ີມີອາຍຸລະຫວາງ 20 ຫາ 45 ປີ. ທານຈ່ິນໄຫຕ່ົງ(Jin Haidong)

ຜູກສາງສະຖານທ່ີສະກີແຫງໜ່ຶງໃນນະຄອນຫາງໂຈວກາວວາ, 
ໃນບັນດາສະມາຊິກທ່ີຮຽນໃນຮານສະກີຂອງພວກເຂົາ, ຜູໃຫຍ 
ແລະ ເດັກນອຍຕາງກໍກວມເອົາ 50%, ແລະ ຜູບໍລິໂພກທ່ີເປັນ
ພແມ-ເດັກນອຍແບບຄອບຄົວດຽວກັນແມນມີຫຼາຍ.
      ນ້ີແມນມີສາຍພົວພັນກຽວກັບລັກສະນະຂອງເຄ່ືອງສະກີ
ຕົນເອງ. ໃນດານໜ່ຶງ, ພະນັກງານທັງໄວໜຸມ ແລະ ໄວກາງຄົນ
ທີ່ເຮັດວຽກໜັກນັ້ນ, ສາມາດນໍາໃຊເວລາຫວາງເພື່ອຮຽນຮູ
ທັກສະຫຼິ້ນສະກີຢູຮານຄາທີ່ໃກກັບບານເຮືອນ, ແລະ ຄູຝຶກສາ
ມາດໃຫການຊີ້ນຳຢາງຕເນື່ອງສໍາລັບສະພາບການຂອງນັກ
ຮຽນ, ເຮັດໃຫຫ້ິຼນສະກີສະດວກກວາ ແລະ ມີປະສິດທິພາບສູງ
ກວາ. ໃນອີກດານໜ່ຶງ, ສໍາລັບລູກຄາພແມ-ເດັກນອຍທ່ີມີຄວາມ
ກັງວົນດານຄວາມປອດໄພນ້ັນ, ເຄ່ືອງສະກີແມນສາມາດຄວບ
ຄຸມໄດຫຼາຍກວາ, ຣີໂມດທີ່ຢູໃນມືຂອງຄູຝຶກສອນສາມາດຢຸດ
ເຄື່ອງສະກີໄດໃນທຸກເວລາ, ໃນດານຂາງຂອງເຄື່ອງຈັກກໍມີ
ປຸມຢຸດສຸກເສີນ, ແລະ ຜາພົມສະກີທ່ີອອນນວນສໍາລັບຫິມະແທ
ຈິງ ມັນຈະສາມາດຫຼຸດຄວາມຢານກົວຕການລົ້ມທາວຂອງຜູ
ເລ່ີມຮຽນໃໝຫຼາຍກວາ.
      ການຝຶກຢູເທິງເຄ່ືອງສະກີສາມາດຮຽນສະກີຢາງແທຈິງ
ໄດບໍ? ຄວາມຈິງແລວ, ຫິມະແທຈິງມີແຮງຮຸກຖນອຍກວາຜາ
ພົມສະກີ, ຜູທ່ີຮຽນເຄ່ືອງສະກີສາມາດປັບຕົວໄດຢາງວອງໄວ
ເມ່ືອຮອດສະຫນາມຫິມະແທ, ເພາະວາມີທັກສະກິລິຍາທ່ີຄືກັນ, 
ແລະ ປບັຕົວງາຍ, ນອກຈາກນັ້ນ, ຖາໄດຝກຶເທງິເຄື່ອງສະກີ
ເລ້ືອຍໆແລວ, ຈະມີພ້ືນຖານທ່ີໜັກແໜນກວາ.
      ທານ ຢາງຈ້ືຊວນ(Yang Zhiquan)ເປັນຜູຄ້ົນຄວາພັດ
ທະນາເຄ່ືອງສະກີຂອງຈີນຜູໜ່ຶງ. ໃນປີ 2019, ສະຖານທ່ີສະກີ
ໃນຕົວເມືອງຕາງໆໄດກສາງຂຶ້ນເປັນຈໍານວນຫຼວງຫຼາຍ. ໃນ
ປີນີ້, ທານ ຢາງຈີ້ຊວນໄດຂາຍເຄື່ອງຈັກເກືອບ 200 ໜວຍ, 

ໃນຊມປີມໆ ມານ້ີ, ປະລິມານການຂາຍກໍຮັກສາຈໍານວນປະມານ
70 ຫາ 80 ໜວຍຕປີ, ສໍາລັບລູກຄາແມນມາຈາກນະຄອນ
ເຊິ່ນເຈິ້ນ(Shenzhen City) ນະຄອນກວາງໂຈວ(Guang-

zhou City) ນະຄອນຊາວສ່ິງ(Shaoxing City) ນະຄອນຊ່ິງ
ຕາວ(Qingdao City) ແລະອ່ືນໆ. ປັດຈຸບັນນ້ີ, ທ່ົວປະເທດຈີນ
ມີວິສາຫະກິດທີ່ສາມາດຜະລິດເຄື່ອງສະກີຢາງເປັນຂະໜາດ
ໃຫຍປະມານເຈັດແປດແຫງ, ເຊິ່ງຕັ້ງຢູນະຄອນຫຼວງປັກກິ່ງ, 
ນະຄອນຊຽງໄຮ, ນະຄອນອູສີ່(Wuxi City), ນະຄອນຊາງຊ
(Changshu City) ແລະ ບອນອ່ືນໆ, ມີລາຄາແຕ 3 ແສນຢວນ
ຫາ 5 ແສນຢວນ, ເຊ່ິງໄດຫຸຼດຕ້ົນທຶນໃນການກສາງສະຖານທ່ີ
ສະກີຂອງຕົວເມືອງ.
       ປາຍທາງສຸດທາຍຂອງເຄ່ືອງສະກີ, ຍັງເປັນສະຫນາມ
ສະກີຕົວແທ. “ຖາບໄປສະກີໃນສະໜາມສະກີທ່ີແທຈິງຕະຫຼອດ
ຊີວິດ, ເຄ່ືອງສະກີຈໍາລອງຈະກາຍເປັນເກມຊະນິດໜ່ຶງ.” ທານ 
ປຽນຢູເຊ່ິງ ອະທິບາຍວາ, “ຮຽນຢູເທິງເຄ່ືອງສະກີກອນ, ແລວ
ໄປຝຶກຕົວຈິງຢູໃນສະໜາມສະກີທ່ີແທຈິງ, ນ້ີແມນສາຍພົວພັນທ່ີ
ຊວຍເຫືຼອເກ້ືອກຸນກັນ. ສໍາລັບເຄ່ືອງສະກີທ່ີເປັນສ້ົນໜາຂອງກິ
ລາສະກີທັງໝົດ, ມັນໄດເສີມຂະຫຍາຍບົດບາດໃນການໂຄສະ
ນາເຜີຍແຜໄດ.”

ຮູບ ① ຜູ້ຊົມສໍາຜັດຮູສຶກເຄ່ືອງສະກີຈໍາລອງໃນສວນສະແດງໂສກ່ັງ(Shou

gang)ຂອງງານຕະຫຼາດນັດການຄາການບໍລິການສາກົນຈີນ

图① 参观者在2022年中国国际服务贸易交易会首钢园展区体验

滑雪模拟设备 CFP 图

ຮູບ ② ສູນຝຶກອົບຮົມສະກີໃນຫອງລີງຕູ(Lingdu,ສູນອົງສາ)ຊຽງໄຮ

图② 上海零度滑雪室内训练中心 CFP 图
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       ມະນຸດມັກກິນນ້ໍາຕານຫຼາຍປານໃດກັນແທ? ທານ ຊສ້ື(Su 

Shi) ນັກກະວີທ່ີລືຊ່ືຂອງຈີນ, ເຊ່ິງເປັນນັກກິນທ່ີກິນແຕເໜືອຮອດ
ໃຕ ກິນອາຫານທ່ົວທຸກຫົນແຫງນ້ັນ ໄດກາວໄວໃນບົດກະວີວາ: 
“ຖາຫາກໄດກິນໝາກລ້ິນຈ່ີມ້ືລະສາມຮອຍໜວຍ ຍອມເປັນຄົນ
ຫຼິງນານຕະຫຼອດໄປເລີຍ(ຫຼິງນານ ເປັນຊື່ເຂດໃນສະໄໝຈີນບູ
ຮານ ປັດຈຸບັນຢູພາກພື້ນເຂດປົກຄອງຕົນເອງຊົນເຜົ່າຈ້ວງ
ກວາງຊີ “Guangxi Zhuang Autonomous Region” ແຂວງ
ກວາງຕຸງ “Guangdong Province” ແລະ ແຂວງໄຫນານ
“Hainan Province”)”, ຈາກຖອຍຄໍາເຫ່ົຼານ້ີພໍຈະສະທອນໃຫ
ເຫັນເຖິງແຮງດຶງດູດຂອງອາຫານຫອມຫວານທ່ີມີຕມະນຸດເຮົາ. 
ນໍ້າຕານໃຫພະລັງງານແກຮາງກາຍ, ອັນນີ້ເປັນສິ່ງທີ່ລໍ້າຄາ
ຫຼາຍສໍາລັບມະນຸດສະໄໝປະຖົມບູຮານທີ່ຂາດແຫຼງອາຫານທີ່
ໝ້ັນຄົງ.

人类究竟有多爱吃糖呢？

一张嘴从北吃到南、吃遍了三山五岳的大文豪苏轼这样说“日啖荔枝三百颗，不辞长作岭南人”，足可见香甜食物对

人类的诱惑力。糖能为身体提供能量，这对缺乏稳定食物来源的古人来说非常宝贵，但对于现代人来说，糖藏在几乎大部

分食物之中，不再匮乏，早已过量。

随着物质生活的不断丰富，国民健康意识也在不断增强，越来越多的中国年轻人对当前高糖、多味的营养摄入不再满意，

他们对高糖和高热量食品的偏爱继续减少。低糖、低脂肪和低卡路里正受到越来越多中国年轻人的青睐，悄然成为一种“新

食尚”。

      ແຕສໍາລັບຄົນສະໄໝປັດຈຸບັນແລວ, ປະເພດ ແລະ ລົດ
ຊາດຂອງອາຫານແມນນັບມ້ືນັບອຸດົມສົມບູນ ແລະ ຫຼາກຫຼາຍ
ຂ້ຶນ, ເຂ້ົາໜົມປັງ(Cookie) ເຂ້ົາຈ່ີ ຊານົມ ກາເຟ...ໃນທຸກມ້ືນ້ີ 
ນໍ້າຕານຈະແຝງຢູໃນອາຫານເກືອບເປັນສວນໃຫຍ, ບໄດມີ

ຮູບ ① ສະຫັຼດຊ້ີນເອິກໄກ ຜັກ ແລະ ໝາກໄມ

图① 鸡胸肉蔬果沙拉 CFP 图

ຮູບ② ເຂດຂາຍ CHOCDAY ໃນຊບເປີມາເກັດຖະໜົນຊາວຢາງ(Chao-

yang Road) ນະຄອນຫຼວງປັກກ່ິງ

图② 北京市朝阳路一家超市里的每日黑巧销售区 CFP 图
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ຄວາມຂາດແຄນອີກຕໄປ ແລະ ໄດເກີນປະລິມານຄວາມຕອງ
ການອີກດວຍ, ແຕການຮັບປະທານນ້ໍາຕານເຂ້ົາໄປຫຼາຍເກີນ
ໄປ ແມນຈະມີຜົນຮາຍຕຮາງກາຍຫຼາຍກວາຜົນດີ. ຖາຫາກ
ອາຫານທ່ີຮັບປະທານເຂ້ົາໄປນ້ັນມີປະລິມານນ້ໍາຕານຫຼາຍເກີນ
ໄປ, ກອນອ່ືນໝົດ ແມນຈະເກີດພະຍາດທາງຊອງປາກ ແລະ 
ນໍ້າຕານທີ່ເປັນສວນເກີນນັ້ນຈະຫັນປຽນເປັນໄຂມັນ ແລະ ສະ
ສົມໄວໃນຮາງກາຍ ເຊິ່ງຈະພາໃຫເກີດຄວາມອວນ. ພອມ
ດຽວກັນນ້ັນ ອາຫານທ່ີມີປະລິມານນ້ໍາຕານສູງນ້ັນ ບພຽງແຕ
ຈະສິ້ນເປືອງປະລິມານການຊຽມ(Calcium)ຫຼາຍຢູໃນຮາງ
ກາຍມະນຸດ ແລະ ພາໃຫເກີດອາການໂຣກກະດູກອອນເພຍ
(Osteoporosis) ແລະ ອ່ືນໆເທ່ົານ້ັນ; ຫາກຍັງກະຕຸນໃຫລະ
ບົບການລ່ັງສານນ້ໍາຍອຍໃນກະເພາະຜິດປົກກະຕິ, ແລະ ອາດ
ຈະກໃຫເກີດໂຣກເປັນແຜໃນກະເພາະ. 
      ເມ່ືອເວ້ົາເຖິງຊັອກໂກແລັດດໍາ(Dark Chocolate)ທ່ີບ
ມີນ້ໍາຕານ, ຄວາມຮູສຶກທໍາອິດຂອງພວກທານແມນຫຍັງ? ມັນ
ອາດຈະບຄອຍກຽວຂອງກັບຄວາມຫວານຊື່ນ(Sweet) ແລະ 
ຄວາມໂຣແມນຕິກ(Romantic), ຄຸນລັກສະນະທີ່ເຫຼືອໄວກັບ
ຜະລິດຕະພັນຈະເປັນພຽງອາຫານແກຫິວ, ເຕີມພະລັງງານ 
ຫືຼ ແປງໂກໂກ(Cocoa Powder) ທ່ີມີຜົນດີຕເສ້ັນເລືອດໝາກ
ຫົວໃຈ. ຫວາງບດົນມານີ້, CHOCDAY(ຍີ່ຫໍ້ຊັອກໂກແລັດ) 
ແລະ Keep(ແອັບເພາະກາຍແບບເຄື່ອນທີ່ຊະນິດໜຶ່ງ) ໄດ
ຮວມນໍາກັນນໍາສະເໜີຊັອກໂກແລັດປະເພດໜ່ຶງ, ເຊ່ິງຢູໃນຄໍາ

ເວ້ົາໂຄສະນານ້ັນ ກໍໄດເນ້ັນຢ້ໍາວາ “ຊັອກໂກແລັດດໍາທ່ີກິນໄດ
ໃນຊວງຫຸຼດໄຂມັນ”, ກຸມເປ້ົາໝາຍທ່ີແນໃສນ້ັນ ກໍຄືຜູມັກຮັກກິ
ລາເພາະກາຍ(Fitness) ທີ່ໃຫຄວາມສໍາຄັນຫຼາຍຕການຄວບ
ຄຸມນ້ໍາຕານ ແລະ ໄຂມັນ.
      ມັນມີຢູແທບ ອາຫານທ່ີທັງດີຕສຸຂະພາບ ທັງກິນແລວມີ
ຄວາມສຸກ? ແນນອນຢູແລວ! ຕໍາລາປຸງແຕງອາຫານພ້ືນເມືອງ
ຫຼາຍໆຢາງທີ່ເປັນເອກະລັກ ແລະ ນະວັດຕະກໍາໃໝດານອຸດ
ສາຫະກໍາສະໄໝປັດຈຸບັນ, ເຮັດໃຫອາຫານມີປະລິມານນ້ໍາຕານ
ໜອຍ ແຕບເສຍລົດຊາດ.
       ເນ່ືອງຈາກພູມສັນຖານ ແລະ ພູມອາກາດຂອງປະເທດ
ຈີນມີຄວາມຫຼາກຫຼາຍ, ອາຫານພື້ນເມືອງທີ່ເປັນເອກະລັກຈໍາ
ນວນໜຶ່ງຂອງຊົນເຜົ່າກຸມນອຍທີ່ປະດິດຂຶ້ນມາຕາມສະພາບ
ຂອງທອງຖິ່ນນັ້ນ ທັງດີຕສຸຂະພາບ ທັງມີຄວາມສຸກໃນເວລາ
ກິນ, ຕົວຢາງເຊ່ັນ: ເຂ້ົາໜົມຈັນບາ(Zanba) ທ່ີເຮັດດວຍແປງ
ຊິງເຄີ(Highland Barley Noodles), ໝີ່ທັນຍາພືດທີ່ເຮັດ
ດວຍເຂ້ົາບັກວິດ(Buckwheat) ຂອງຊົນເຜ່ົາຈ້າງ ແລະອ່ືນໆ, 
ແມນມີລົດປາກ ແລະ ລົດຊາດອັນພິເສດຂອງທັນຍາພືດ ຖາ
ບວກໃສຊານົມເນີຍ(Butter Milk Tea)ທີ່ເປັນເອກະລັກຂອງ
ທອງຖິ່ນແລວ, ຈະເຮັດໃຫອາຫານມີທັງສີສັນ ກິ່ນຫອມ ແລະ 
ລົດຊາດດີອີກ, ອາຫານດ່ັງກາວນ້ັນ, ຍັງສາມາດຕອບສະໜອງ
ຄວາມຕອງການດານແຄລໍຣີໃນການດໍາລົງຊີວິດຢູເຂດພູພຽງ, 
ເຊ່ິງສາມາດສາງຄວາມສົມດຸນລະຫວາງຄວາມຕອງການດານ
ລົດຊາດ ແລະ ແຄລໍຣີໄດ.
      ທານ ກາວໜິງ(Gao Ning) ຜູກຕ້ັງບໍລິສັດ Sharkfit 

ເຕັກໂນໂລຊີສຸຂະພາບຈໍາກັດ ທ່ີຕ້ັງຢູນະຄອນປິນໂຈວ(Binzhou 

City) ແຂວງຊານຕົງ(Shandong Province) ກາວວາ, 
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      ພະຍາຍາມກິນອາຫານທ່ີມີນ້ໍາຕານໜອຍ, ມີໂປຣຕິນສູງ 

ແລະ ເຍືອໃຍສູງ. ອາຫານເຫ່ົຼານ້ີສາມາດເຮັດໃຫຄວາມຮູສຶກ

ອ່ີມໄດ, ເຮັດໃຫພວກເຮົາບຮູສຶກຫິວງາຍ ແລະ ຈະເຮັດໃຫຫຸຼດ

ຜອນການຮັບປະທານປະລິມານນ້ໍາຕານ ຫືຼ ແຄລໍຣີທ່ີບຈໍາເປັນ, 

ຫຸຼດຜອນພາລະການເຮັດວຽກຂອງຮາງກາຍ.

      ຮັບປະກັນການນອນທີ່ພຽງພໍ. ການນອນ ແລະ ການ

ເລືອກປະເພດອາຫານຮັບປະທານແມນມີຄວາມກຽວຂອງກັນ

ໃນລະດັບໜ່ຶງ, ຖາຫາກນອນບພຽງພໍ ອາດຈະຢາກເລືອກກິນ

ອາຫານທີ່ມີປະລິມານນໍ້າຕານ, ໄຂມັນ, ເກືອ ແລະ ແຄລໍຣີ
(Calories) ສູງໄດງາຍຂ້ຶນ.

      ໃຫເບ່ິງສະຫຼາກສິນຄາອາຫານ. ຕາຕະລາງສວນປະສົມ

ຂອງອາຫານ ແມນຈະຈັດລຽງລໍາດັບຕາມປະລິມານແຕສູງ

ຫາຕາ, ຖາຫາກນໍ້າຕານແມນຈັດລຽງຢູໃນລໍາດັບແຖວໜາ

ຂອງຕາຕະລາງ, ທານຕອງໄດກວດເບ່ິງຢາງລະອຽດ!

       ຈັດຊ້ືອາຫານທ່ີຂຽນວາ “ບມີສວນປະສົມນ້ໍາຕານ” ຫືຼ “ບ

ມີນ້ໍາຕານ”. ຢູໃນຊບເປີມາເກັດ(Super Market) ພວກເຮົາ

ສາມາດຊອກເຫັນສິນຄາບມີນ້ໍາຕານຫຼາຍຊະນິດທ່ີໃຊແທນອາ

ຫານທົ່ວໄປທີ່ມີນໍ້າຕານໄດ, ເຊັ່ນວາ: ນໍ້າຖົ່ວເຫຼືອງ, ຊອດ

ແອັບເປ້ີນ(Apple Sauce), ເຂ້ົາໂອັດ(Oatmeal) ແລະອ່ືນໆ.

ຄວາມຮູເພ່ີມເຕີມ
链 接

ຊ້ິນເອິກໄກເປັນອາຫານທ່ີຜູຫຸຼດຫຸນ ແລະ ຜູເພາະກາຍມັກກິນ, 
ແຕຍອນວິທີການປຸງແຕງແຕກຕາງກັນ, ຜົນໄດຮັບກໍຈະມີຄວາມ
ແຕກຕາງກັນຫຼາຍ. “ລົດຊາດຂອງອາຫານທອດຈະແຊບກວາ, 
ແຕແຄລໍຣີສູງ. ອາຫານທີ່ຕົ້ມດວຍນໍ້າຈະມີແຄລໍຣີຕາ ແຕບ
ແຊບ.” ເດືອນມີຖນາ 2017, ລາວໄດລິເລີ່ມທຸລະກິດ, ເພື່ອ
ຄົ້ນຫາວິທີການປຸງແຕງຊິ້ນເອິກໄກທຸກຊະນິດໃຫແກຜູມັກຮັກ
ການເພາະກາຍ ແລະ ຜູຫຼຸດຫຸນ. “ມີໂປຣຕິນສູງ, ແຄລໍຣີຕາ 
ອັນນ້ີເປັນເງ່ືອນໄຂພ້ືນຖານ. ໃນຂະນະທ່ີຮັບປະກັນຄວາມແຊບ
ນົວແລວ, ຍັງສາມາດຫຸຼດຜອນປະລິມານໄຂມັນ.”
      ນອກຈາກນີ້ແລວ, ແນວຄວາມຄິດຂອງສານແທນນໍ້າ
ຕານ(Sugar Substitute) ໄດປາກົດຂຶ້ນ—ກໍຄື ບໄດປະສົມ
ສານນໍ້າຕານທົ່ວໄປທີ່ກວມລວມທັງນໍ້າຕານອອຍ, ເຊັ່ນວາ: 
ສານເອີຣິທິໂທ(Erythritol), ສານໂມໂກໄຊ(Mogroside), 
ສານສະເຕໂວ(Steviol Glycosides) ແລະ ສານລົດຊາດຫວານ
ອ່ືນໆທ່ີສາງດວຍມະນຸດ ຫືຼ ສານທໍາມະຊາດ, ໂດຍພາຍໃຕຫົວ
ໜວຍຄວາມຫວານທີ່ເທົ່າທຽມກັນ, ແຄລໍຣີຂອງມັນຈະຕາ
ກວານໍ້າຕານອອຍຫຼາຍ, ຈະບເຮັດໃຫປະລິມານນໍ້າຕານໃນ
ຮາງກາຍຫຼາຍເກີນໄປ. ຍ່ີຫ້ໍໂຄຄາໂຄລາ(Coca-Cola) ໄດ
ເປີດຕົວເຄື່ອງດື່ມໂຄັກທີ່ບມີນໍ້າຕານ, ຮານຊານົມໄດນໍາໃຊ
ສານນ້ໍາຕານທ່ີບມີພະລັງງານ(Zero Energy) ແທນນ້ໍາຕານ
ໝາກໄມ(Fructose), ເຄື່ອງດື່ມ Genki Forest ທີ່ເນັ້ນ
ໜັກຈຸດຂາຍ “ບມີນ້ໍາຕານອອຍ” ໄດເປັນທ່ີນິຍົມຫຼາຍໃນຕະຫຼາດ
ໄວໜຸມ.

ຮູບ① ສໍານັກງານໃຫຍຂອງແອັບເພາະກາຍ Keep ທ່ີນະຄອນຫຼວງປັກກ່ິງ

图① 位于北京市的Keep运动健身APP总部 CFP 图

ຮູບ ② ນ້ໍາດ່ືມທ່ີມີນ້ໍາຕານໜອຍ

图② 低糖饮料 CFP 图
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②

ການຄວບຄຸມນ້ໍາຕານ
控糖小贴士

本刊综合
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①

走进玉溪

的历史
回响

■ 本刊记者 曹曦桐 / 文
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      ປີ 1972, “ຂຽງຮູບເສືອກັດຄວາຍທ່ີຫ່ໍຼດ້ວຍທອງສໍາລິດ” 
ວັດຖບູຮານທອງທີ່ຄົ້ນພົບຢູໃນກຸມຂຸມສົບບູຮານພູລີເຈຍຊານ
(Lijiashan) ໄດບັນລະຍາຍເຖິງຊວງເວລາທ່ີເຄ່ັງຂຶມນ້ັນວາ:
ເສືອໂຫດໂຕໜ່ຶງກຳລັງກັດຫາງຂອງແມຄວາຍຢາງຮຸນແຮງ, 
ເຖິງແມນວາມີເຂົາຄວາຍທ່ີໃຫຍທ່ີສາມາດແທງເສືອໄດ, ແຕ
ແມຄວາຍຍັງຄົງອົດທົນ ແລະ ບຍອມຕເສືອ, ມັນຢາກປົກປອງ
ຄວາຍນອຍທ່ີບໍລິສຸດໄຮດຽງສາທ່ີຢູກອງທອງ. “ຂຽງຮູບເສືອ
ກັດຄວາຍທ່ີຫ່ໍຼດ້ວຍທອງສໍາລິດ” ເປັນພາຊະນະສຳລັບໃສເຄ່ືອງ
ເຊັ່ນໄຫວ, ໃນນາມທີ່ເປັນວັດຖມຸງຄຸນທີ່ໃຊຕິດຕກັບເທບ, ມັນ
ສະແດງອອກເຖິງຄວາມຄິດເຫັນຂອງຄົນຕຽນບູຮານ(Dian) 
ທ່ີມີຕການມີຊີວິດ ແລະ ຄວາມຕາຍ,ທັງໄດເຮັດໃຫຄົນລຸນຫັຼງ
ໄດຮູສຶກເຖິງຄວາມອົບອຸ່ນຂອງອານາຈັກເກ່ົາແກບູຮານແຫງ
ນີ້.(ອານາຈັກຕຽນບູຮານ "Dian Kingdom": ອານາຈັກທີ່
ດຳລງົຢູໃກກບັໜອງຕຽນສື(The Dianchi Lake) ແຂວງຢຸນ

从保存中华文明遗迹的李家山、

江川贝丘遗址，到现在交通便利、人

民宜居的玉溪，那些看似隔着几千年

的文明，隐隐之中透露出传承的文脉，

那就是山水玉溪赋予她的孩子们对生

活亘古不变的热爱之情。

ຮູບ ① ຂຽງຮູບເສືອກັດຄວາຍທ່ີຫ່ໍຼດ້ວຍທອງສໍາລິດ

图① 牛虎铜案  玉溪市委宣传部供图

ຮູບ ② ແຈໜ່ຶງຂອງຊາກກອງເປືອກຫອຍ

图② 贝丘遗址一角  曹曦桐 图

ຮູບ ③ ເຄ່ືອງເອຢອງຕາງໆທ່ີຄ້ົນພົບໃນກຸມຂຸມສົບບູຮານພູລີເຈຍຊານ

图③ 李家山古墓群出土的饰品   曹曦桐 图

ຮູບ ④ ເປືອກຂອງພາຊະນະທອງທ່ີບັນທຶກການຕາແຜນ

图④ 纺织场面铜贮贝器  玉溪市委宣传部供图
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②

③

④

55



ນານເປັນເວລາເກືອບຫາຮອຍປີ, ນັບແຕສະໄໝສົງຄາມລະ
ຫວາງລັດບູຮານຈີນ(The Warring States Period, ກອນຄ.ສ. 
475-221)ຮອດສະໄໝຈັກກະພັດອູ ຂອງລາຊະວົງຮ້ັນ(Emperor 

Wu of the Han Dynasty, ຈັກກະພັດຂອງລາຊະວົງຮານຕາ
ເວັນຕົກຈີນບູຮານ, ຄອງລາຊະສົມບັດໃນປີກອນ ຄ.ສ. 141-87).
      ກຸມຂຸມສົບບູຮານພູລີເຈຍຊານ ຕ້ັງຢູຝ່ັງທະເລສາບຊິງຢຸນ 
(The Xingyun Lake), ພາກເໜືອຂອງເຂດຈຽງຊວນ(Jiang-

chuan District), ນະຄອນຢູຊີ(Yuxi City), ມີການຂຸດຄ້ົນສອງ
ຄ້ັງຄື ໃນປີ 1972 ແລະ ປີ 1992, ຕມາຂຸດຄ້ົນພົບຂຸມສົບອີກ 2 

ແຫງ, ລວມທັງໝົດ 87 ແຫງ, ຄ້ົນພົບວັດຖບູຮານທ່ີເປັນທອງ 
4000 ກວາລາຍການ(ຊດ). ວັດຖບູຮານທ່ີຂຸດຄ້ົນພົບ ບພຽງ
ແຕມີສີສັນວັດທະນະທຳຂອງທົ່ງພຽງພາກກາງຈີນ(Central 

Plains)ແລະ ເອກະລັກທອງຖິ່ນຂອງອານາຈັກຕຽນບູຮານ, 
ແຕຍັງມີອົງປະກອບທ່ີມາຈາກອາຊີໃຕ ແລະ ອາຊີຕາເວັນຕົກ, 
ເຊ່ິງໄດປາກົດວາ ໃນສອງພັນປີກອນ ແຂວງຢຸນນານໄດມີການ
ຕິດຕໄປມາຫາສູກັບເຂດທ່ົງພຽງພາກກາງ, ແລະ ຍັງມີການ
ແລກປຽນກັບໂລກທ່ີມີອະລິຍະທໍາແຕກຕາງກັນຜານເສ້ັນທາງ
ສາຍໄໝພາກໃຕ. 
       ທານ ຈາງຢົງຄາງ(Zhang Yongkang) ຫົວໜາຄະ
ນະກຳມະການພິນິດໄສວັດຖບູຮານ ແຂວງຢຸນນານ ໄດກາວ
ເຖິງ ປະສົບການການເຂ້ົາຮວມການຂຸດຄ້ົນຂຸມສົບບູຮານວາ: 
“ໃນຕອນທຳອິດ, ພວກເຮົາໄດຂຸດລົງໄປ 3 ແມັດປາຍຢູຂອບ
ຂຸມສົບທ່ີຫາເຫັນລວງໜາ, ແຕສຸດທາຍກໍບເຫັນຫຍັງ, ເລ່ີມສົງ

ໄສວາຕົນຄາດການຜິດພາດຫຼືບ. ແຕຄຽງຄູກັບການຂຸດທີ່ຕ
ເນ່ືອງນ້ັນ, ຫອກທອງກໍປາກົດອອກມາ, ຂວານທອງກໍອອກມາ
ແລວ, ຕາມມາດວຍເປືອກຂອງພາຊະນະ, ຫົວຄວາຍທອງ… 
ປາກົດອອກມາຕໜາສາຍຕາຂອງພວກເຮົາເທ່ືອລະອັນ, ນ້ີເຮັດ
ໃຫພວກເຮົາຕ່ືນເຕ້ັນຫຼາຍ!” ສ່ິງທ່ີເຮັດໃຫ ທານ ຈາງຢົງຄາງ 
ຮູສຶກຕື່ນເຕັ້ນຍິ່ງຂຶ້ນກໍຄື, ເປືອກຂອງພາຊະນະທີ່ຂຸດອອກມາ, 
ມີເປືອກຫອຍລາຍ(Monetaria Annulus) ຈຳນວນຫຼາຍທີ່
ເກີດຈາກມະຫາສະໝຸດອິນເດຍ. ການຄ້ົນພົບຂອງມັນໄດບອກ
ກາວແກຜູຄົນໃນໂລກວາ, ດົນນານມາແລວສອງພັນກວາປີ
ກອນ, ອານາຈັກຕຽນບູຮານ ໄດເກີດມີການຕິດຕກັບປະເທດ
ແຄມຝ່ັງມະຫາສະໝຸດອິນເດຍ.
       “ແມນ້ໍາຈິນຊາ(The Jinsha River), ແມນ້ໍາລານຊາງ 
ແລະ ແມນ້ໍານູຈຽງ(The Nujiang River), ລວມເຖິງ ແມນ້ໍາ
ແດງ ແລະ ແມນ້ໍາຈູຈຽງ(The ZhuJiang River), ການເຊ່ືອມ
ໂຍງທາງທຳມະຊາດເຫ່ົຼານ້ີ, ໄດເຮັດໃຫແຂວງຢຸນນານເຊ່ືອມ
ຕກັບ ອາຊີຕາເວັນອອກສຽງໃຕ, ອາຊີໃຕ, ຈົນຮອດອາຊີກາງ
ທ່ີຢູຫາງໄກອອກໄປອີກ”, ຕາມຄວາມຄິດຂອງທານ ຈາງຢົງ
ຄາງ, ແມນ້ໍາເປັນແລວທາງການອົບພະຍົບຂອງຊົນເຜ່ົາບູຮານ, 
ການອົບພະຍົບຂອງຊົນເຜົ່າທີ່ແຕກຕາງໄດນຳວັດທະນະທຳທີ່
ແຕກຕາງກັນມາເຂ້ົາຫາກັນ.
      ຢູນະຄອນຢູຊີ, ເກືອບວາທຸກບອນແມນເຕັມໄປດວຍ “ສົມ
ບັດອັນລໍ້າຄາ”. ຢູມຸມຝາຂອງໂຮງຮຽນປະຖົມ ຊຽວໂຮເວີ້ຍ
(Xiaohouwei) ຂອງບານລີຈົງ(Lizhong Village) ຕາແສງ

ທິວທັດຂອງນະຄອນຢູຊີ

玉溪一景 玉溪市委宣传部供图

56



ຊຽນເວີຍ(Qianwei Town) ເຂດຈຽງຊວນ, ເນີນພູນອຍໆ
ທີ່ຢູບໄກ, ເປັນກອງເປືອກຫອຍກອງຢູເຕັມ, ຖາວາບຖາມ, 
ຕອງມີຄົນທ່ີບຮູວານ້ີແມນຊາກກອງເປືອກຫອຍທ່ີມີຊ່ືສຽງຂອງ
ຈຽງຊວນ. ທານ ຈຽງຈືຫົຼ(Jiang Zhilong) ນັກຄ້ົນຄວາ ຂອງ
ສະຖາບັນຄົ້ນຄວາບູຮານຄະດີ ແລະ ບູຮານວັດຖແຂວງຢຸນ
ນານກາວວາ “ເປືອກຫອຍນໍ້າຈືດທີ່ໄດຮັບການຮັກສາຢາງ
ຄົບຖວນສົມບູນນ້ັນ ແມນ ຫອຍນ້ໍາຈືດທຳມະຊາດໄດເຫືຼອໄວຫັຼງ
ຈາກທ່ີຕາຍແລວ, ແຕເປືອກຂອງຫອຍນ້ໍາຈືດທ່ີຖືກເຈາະເປັນ
ຮູຢູຫາງ ແມນສອດຄອງກັບລັກສະນະການກິນອາຫານຂອງ
ຄົນບູຮານ.”  ສ່ິງທ່ີເຮັດໃຫຄົນອົດບໄດທ່ີຈະຍ້ິມອອກມາ, ກໍຄືທ່ີ
ແທຄົນບູຮານກໍເປັນ “ນັກກິນ”, ຂີ້ເຫຍື້ອທີ່ເຫຼືອຈາກການປຸງ
ແຕງອາຫານກອງຈົນເປັນເນີນພູນອຍ. 
      ອັນມັດຜົມທ່ີເປັນແຜນຄຳລາຍຕະປູ, ແວນທອງສຳລິດ, 
ເຄ່ືອງປະດັບຫີນເພັດສີຂຽວ, ສາຍແອວຄຳ, ສາຍຄໍຄຳ… ກຽວ
ກັບອານາຈັກຕຽນບູຮານ, ເຖິງແມນວາການບັນທຶກອັກສອນ
ມີໜອຍຫຼາຍ, ແຕວາຜານວັດຖບູຮານທ່ີຄ້ົນພົບ, ຄົນລຸນຫັຼງກໍສາ
ມາດສຳຜັດກັບອານາຈັກລຶກລັບນ້ີໄດ. 
     ໃນປັດຈຸບັນ, ຄວາມຮຸງເຮືອງຂອງວັດຖບູຮານໃນກຸມ
ຂຸມສົບບູຮານພູລີເຈຍຊານ ແລະ ອານາຈັກຕຽນບູຮານໄດ
ຄອຍໆສູນຫາຍໄປໃນຄວັນຝຸນຂອງປະຫວັດສາດ, ແຕວາພວກ
ມັນໄດນຳເອົາການບຳລຸງວັດທະນະທຳ ແລະ ພະລັງຊີວິດມາ
ສູດິນແດນບານເກີດຢູຊີແຫງນ້ີ. ຢູຫໍພິພິຕະພັນທອງພູລີເຈຍຊານ

ແຂວງຢຸນນານ, ຊາກກອງພູຫອຍບານລີຈົງ ຕາແສງຊຽນ
ເວີຍ ເຂດຈຽງຊວນ ນະຄອນຢູ້ຊີ, ພິພິທະພັນມໍລະດົກທຳມະຊາດ
ໂລກຟອດຊິວເສີງຈຽງ(Fossil)...ການພັດທະນາຊດຂະແໜງ
ການທ່ີນຳໃຊວັດຖບູຮານ, ໄດເຮັດໃຫໝາກຜົນຂອງການນຳໃຊ
ການປົກປັກຮັກສາວັດຖບູຮານເກີດປະໂຫຍດຕປະຊາຊົນດີຂ້ຶນ;
ຢູສວນສາທາລະນະດິນຊມຝູຮາຍວານ(Fuhaiwan) ເມືອງ
ເສີງຈຽງ(Chengjiang County), ພູຜາແມນ້ໍາທ່ີໃສແຈງ, 
ຕ້ົນໄມໃບຫຍາທ່ີຂຽວອຸມທຸມ, ອອມຮອບຢູນ້ີແມນລະຄອນກວນ
ສົວ(Guansuo) ທ່ີເປັນມໍລະດົກວັດທະນະທຳທ່ີບເປັນວັດຖລະດັບ
ຊາດ, ຄວາມມີຊີວິດຊີວາຂອງວັດທະນະທຳຊົນເຜ່ົາທ່ີສອງແສງ
ອອກມາໃໝ ເຊ່ັນ ໂຄມໄຟໄທຜິງ(Taiping) ທ່ີເປັນມໍລະດົກວັດ
ທະນະທຳທີ່ບເປັນວັດຖລະດັບແຂວງ ເປັນຕົ້ນ; ອາຫານແຊບ
ທ່ີມີລັກສະນະພິເສດຫຼາຍຢາງຂອງຢູຊີ ເຊ່ັນ ປາໝ້ໍທອງ, ເຂ້ົາ
ມັນຝຣ່ັງໝ້ໍທອງ, ແປງຖ່ົວເວີຍຊື(Weishi), ເຂ້ົາປຸນນ້ໍາສ້ົມ ແລະ
ອ່ືນໆ, ຍັງຄອງໃຈແຂກນັກກິນຈາກທຸກທິດ. 
       ຈາກພູລີເຈຍຊານ ແລະ ຊາກພູຫອຍຈຽງຊວນ ທ່ີຮັກສາ
ຮອງຮອຍຂອງອະລິຍະທໍາຈີນ, ຈົນມາຮອດນະຄອນຢູຊີໃນ
ປັດຈຸບັນ ທ່ີການຄົມມະນາຄົມສະດວກສະບາຍ, ປະຊາຊົນຢູດີມີ
ສຸກ, ອະລິຍະທຳທ່ີເບ່ິງຄືແຍກຈາກໄປຫຼາຍພັນປີ, ແຕສາຍໃຍ
ແຫງວັດທະນະທຳທ່ີຕົກທອດກັນນ້ັນກໍໄດຄອຍປາກົດອອກມາ, ນ້ັນ
ກໍຄື: ຄວາມຮັກຫອມຕຊີວິດທ່ີບເຄີຍປຽນແປງຕະຫຼອດມາ ຂອງ
ສາຍພູສາຍນ້ໍາຢູຊີທ່ີມີຕລູກຫຼານຂອງຕົນ.

ທິວທັດຂອງນະຄອນຢູຊີ

玉溪一景 玉溪市委宣传部供图
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中共二十大对老挝同样重要

      ປີ 2022 ເປັນປີທ່ີມີຄວາມຫມາຍຄວາມສໍາຄັນຕພັກ, ລັດ
ຖະບານ ແລະ ປະຊາຊົນຈີນ, ເພາະວາກອງປະຊມໃຫຍຜູແທນ
ທົ່ວປະເທດຄັ້ງທີ 20 ຂອງພັກກອມມູນິດຈີນຈະຈັດຂຶ້ນໃນວັນທ ີ
16 ຕຸລາ 2022 ທ່ີນະຄອນຫຼວງປັກກ່ິງ.
      ກອງປະຊມຄ້ັງນ້ີຈະຈັດຂ້ຶນໃນທາມກາງບັນຍາກາດທ່ີ ສປ 
ຈີນ ຍາດໄດຜົນສໍາເລັດຫຼາຍຢາງໃນການພັດທະນາເສດຖະ
ກິດ-ສັງຄົມ, ເສດຖະກິດສືບຕຂະຫຍາຍຕົວຢາງຕເນ່ືອງ, ຊີວິດ
ການເປັນຢູຂອງປະຊົນໄດຮັບການປັບປຸງໃຫດີຂ້ຶນເລ້ືອຍໆ, ສັງ
ຄົມມີຄວາມສະຫງົບປອດໄພ, ປະຊາຊົນບັນດາເຜົ່າມີຄວາມ
ສາມັກຄີປອງດອງ, ຖານະບົດບາດຂອງ ສປ ຈີນ ໄດຮັບການ
ຍົກສູງຢູໃນເວທີພາກພ້ືນ ແລະ ສາກົນ, ກາຍເປັນປະເທດທ່ີມີ
ຄວາມກາວໜາຢູໃນໂລກທາງດານເສດຖະກິດ, ວິທະຍາສາດ-
ເຕັກໂນໂລຊີ, ການທະຫານ ແລະອ່ືນໆ. ພອມນ້ັນ, ກອງປະຊມ
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■ 老挝外交部外交学院 老中合作研究项目

中国共产党第二十次全国代表大会将于 2022 年 10

月 16 日在北京开幕，这对于中国共产党、中国政府以及

中国人民来说意义重大。这次会议成果也将成为老挝党和

政府在今后研究制定党的政策方针，实现国家富强、社会

文明、人民幸福的重要理论和行动依据。

ສະແກນລະຫັດ QR Code ຟັງວາລະສານ
扫描二维码 轻松听杂志
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ໃຫຍຄ້ັງທີ 20 ຂອງພັກກອມມູນິດຈີນ ຈະໄຂຂ້ຶນໃນໄລຍະທ່ີພັກ
ກອມມູນິດຈີນນຳພາປວງຊົນທັງຊາດ ກາວເຂົ້າສູການສາງ
ປະເທດສັງຄົມນິຍົມທ່ີທັນສະໄໝຢາງຮອບດານ ເພ່ືອສາງ ສປ 
ຈີນ ໃຫກາຍເປັນປະເທດ“ຮ່ັງມີເຂ້ັມແຂງ, ປະຊາທິປະໄຕ ແລະ 
ສີວິໄລ, ປອງດອງກົມກຽວ ແລະ ສວຍສົດງົດງາມ” ແລະ  ໃນ
ໄລຍະໂອກາດການສາງຕ້ັງພັກກອມມູນິດຈີນຄົບຮອບ 101 ປີ.
      ພັກກອມມູນິດຈີນ ຈະນຳໃຊທິດສະດີ ແລະ ພຶດຕິກໍາທ່ີອຸດົມ
ສົມບູນສົມທົບກັບຜົນສຳເລັດທ່ີຍາດມາໄດໃນໄລຍະ 100 ກວາ
ປີຜານມາ, ສືບຕເດີນໜາໂດຍບຫວ່ັນໄຫວກັບສ່ິງທາທາຍ ແລະ 
ພາຍຸລົມແດງໃດໆ.  ນັບແຕພັກກອມມູນິດຈີນໄດຮັບການສາງ
ຕ້ັງຂ້ຶນໃນປີ 1921 ເປັນຕ້ົນມາ, ພັກກອມມູນິດຈີນໄດຖືເອົາການ
ສະແຫວງຫາຄວາມສຸກຂອງປະຊາຊົນ ແລະ ການຟ້ືນຟູຄວາມ
ຈະເລີນຮຸງເຮືອງຄືນໃໝຂອງປະຊາຊາດຈີນເປັນອຸດົມການແຕ
ຫົວທີ ແລະ ເປັນພາລະກຳຂອງຕົນຢາງສະເໝີຕ້ົນສະເໝີປາຍ, 
ສາມັກຄີ ແລະ ນໍາພາປະຊາຊົນບັນດາເຜົ່າໃນທົ່ວປະເທດບຸກ
ບືນສູຊົນເຮັດສຳເລັດພາລະກິດປົດປອຍຊາດ, ນໍາພາປະເທດ
ຊາດກາວຂຶ້ນສູຄວາມຮັ່ງມີເຂັ້ມແຂງ ປະຊາຊົນມີຄວາມສຸກ, 
ເຊ່ິງເປັນວິລະກຳທາງປະຫວັດສາດທ່ີສະຫງາລາສີທ່ີສຸດໃນປະ
ຫວັດສາດຂອງປະຊາຊາດຈີນ ໃນໄລຍະຫລາຍພັນປີ. ອັນພົ້ນ
ເດັ່ນແມນພັກກອມມູນິດຈີນ ໄດນໍາພາປວງຊົນທັງຊາດສູຊົນ
ເຮັດສຳເລັດເປ້ົາຫມາຍ 100 ປີ ເຫດການທີໜ່ຶງ ໃນການສາງ
ສັງຄົມຢູດີກິນດີຢາງຮອບດານ, ຄວາມທຸກຍາກໄດຮັບການລົບ
ລາງໂດຍເດັດຖານໃນຂອບເຂດທ່ົວປະເທດໃນປະຫວັດສາດທ່ີ
ບເຄີຍມີມາກອນ.
       ຜົນສໍາເລັດທ່ີພັກ, ລັດຖະບານ ແລະ ປະຊາຊົນຈີນຍາດ
ມາໄດນ້ັນ ສະແດງໃຫເຫັນຢາງຈະແຈງວາພາຍໃຕການຊ້ີນໍາ-

ນໍາພາຂອງພັກກອມມູນິດຈີນທ່ີສະຫຼາດສອງໃສ ສົມທົບກັບຄວາມ
ສູ້ຊົນຂອງປະຊາຊົນຈີນທັງຫຼາຍ, ພັກກອມມູນິດຈີນໄດ້ຜານຜາ
ການທົດສອບຈາກພາຍຸລົມແດງຕ່າງໆຢ່າງສໍາເລັດຜົນ.
      ປັດໄຈ ແລະ ສາຍເຫດທ່ີພາໃຫພັກກອມມູນິດຈີນປະສົບ
ຜົນສຳເລັດມີຫລາຍຢາງ. ໃນນັ້ນ, ການຍຶດໝັ້ນການນຳພາ
ຂອງພັກ, ຍຶດໝ້ັນຖືປະຊາຊົນສຳຄັນກວາໝູ, ຍຶດໝ້ັນການປະ
ດິດສາງໃໝໃນດານທິດສະດີ, ຍຶດໝັ້ນຄວາມເປັນເອກະລາດ
ເປັນເຈົ້າຕົນເອງ, ຍຶດໝັ້ນເສັ້ນທາງທີ່ມີສີສັນພິເສດຂອງຈີນ, 
ຍຶດໝ້ັນໃນການຫວງໃຍຊາຕາກຳຂອງໂລກ,  ຍຶດໝ້ັນການບຸກ
ເບີກປະດິດສາງໃໝ, ຍຶດໝັ້ນການກາຕສູ, ຍຶດໝັ້ນແນວໂຮມ
ເອກະພາບ ແລະ ຍຶດໝັ້ນການປະຕິວັດຕົນເອງ, ເປັນປັດໄຈ
ສຳຄັນຕັດສິນຜົນສຳເລັດ ໃນການຊ້ີນຳ-ນຳພາຂອງພັກກອມມູ
ນິດຈີນຕະຫລອດໄລຍະ 100 ກວາປີທ່ີຜານມາ. 
       ກອງປະຊມໃຫຍຜູແທນທົ່ວປະເທດຄັ້ງທີ 20 ຂອງພັກ
ກອມມູນິດຈີນ, ບສະເພາະແຕມີຄວາມຫມາຍຄວາມສຳຄັນຕັດ
ສິນຊ້ີຂາດອະນາຄົດ ແລະ ໂຊກຊະຕາຂອງປະຊາຊົນຈີນ, ແຕ
ຍັງມີຄວາມຫມາຍຄວາມສໍາຄັນແກປະເທດເພື່ອນມິດ ແລະ 
ປະເທດທ່ີມີອຸດົມການດຽວກັນກັບ ສປ ຈີນ ໂດຍສະເພາະແມນ 
ສປປ ລາວ ທ່ີເປັນປະເທດບານໃກເຮືອນຄຽງ, ມີອຸດົມການສັງ
ຄົມນິຍົມເຊ່ັນດຽວກັນກັບ ສປ ຈີນ ແລະ ຍັງເປັນປະເທດຄູຮວມ
ຊາຕາກໍາທີ່ມີການພົວພັນກັນຢາງສະໜິດແໜນ ແລະ ເລິກ
ເຊ່ິງ, ກອງປະຊມຄ້ັງນ້ີຈະເປັນບອນອີງທາງດານທິດສະດີ ແລະ 
ພຶດຕິກຳທ່ີສຳຄັນໃຫແກ ພັກ ແລະ ລັດຖະບານ ສປປ ລາວ ໃນ
ການຄົ້ນຄວາວາງແນວທາງນະໂຍບາຍຂອງພັກໃນຕໜາ, 
ເພື່ອເຮັດໃຫປະເທດຊາດຮັ່ງມີເຂັ້ມແຂງ, ສັງຄົມມີຄວາມສີວິ
ໄລ, ປະຊາຊົນມີຄວາມຜາສຸກ. 

CFP 图

来源：老挝国家广播电台
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       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

ພາສາລາວ: ຖາຫາກວາຄົນຈະພ້ົນທຸກໄດດວຍການບູຊາອອນ

ວອນແລວ ໃນໂລກນີ້ກໍຈະບມີໃຜມີຄວາມທຸກເລີຍ ເພາະວາ

ໃຜໆຕາງກໍບູຊາອອນວອນເປັນ.

中：求人不如求己

ຄໍາອະທິບາຍ: ການເຮັດດວຍຕົນເອງດີກວາການຂໍຄວາມ

ຊວຍເຫຼືອຈາກຄົນອື່ນ. ສຸພາສິດນີ້ບອກໃຫພວກເຮົາຮູວາ ຖາ

ຫາກທຽບກັບການທ່ີພວກເຮົາລໍຖາຜູອ່ືນແບບຢູໃນທາຮັບ ແລະ

ຊກຄວາມຮັບຜິດຊອບໃຫຜູອື່ນນັ້ນ ແມນບເທົ່າກັບການເຮັດ

ວຽກຕາມມາດຕະຖານຂອງເຮົາເອງ ເພື່ອເປັນເຈົ້າການບັນ

ລຸເປ້ົາໝາຍ ແລະ ມີຜົນສຳເລັດດວຍຕົນເອງ.
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ພາສາລາວ: ນາດີຖາມຫາເຂ້ົາປູກ ລູກດີຖາມຫາພແມ

中： 门虎

ຄໍາອະທິບາຍ: ໝາຍຄວາມວາລຸນພມີຄວາມສາມາດ, ລູກຫຼານ

ກໍເປັນຄົນບທໍາມະດາ; ກໍໝາຍເຖິງວາຄົນລຸນຫັຼງບດູຫມ່ິນຮາກ

ເຫງ້ົາຂອງຕົນເອງ.

释义：比喻父辈有才能， 孙乜身手不

凡；乜指后生 弟不辱门庭。

ພາສາລາວ: ໃນນ້ໍາມີປາ ໃນນາມີເຂ້ົາ

中：鱼米之乡

ຄໍາອະທິບາຍ: ໝາຍເຖິງບອນທ່ີອຸດົມສົມບູນທ່ີຜະລິດປາ ແລະ 

ເຂ້ົາຫຼາຍໆ, ຫືຼເອ້ີນວາອູເຂ້ົາອູປາ, ສວນຫຼາຍແມນນໍາມາພັນ

ລະນາທ່ົງພຽງຍານກາງ ແລະ ຕອນໃຕຂອງແມນ້ໍາຢາງຊີກຽງ

ເຊ່ິງມີພູມສັນຖານທ່ີອອນໂຍນ, ແມນ້ໍາລໍາເຊທ່ີໜາແໜນ, ດິນ

ຟາອາກາດກໍອົບອຸນ ແລະ ຊມຊ່ືນ, ສະນ້ັນ ມັນມີຜະລິດຕະພັນທ່ີອຸ

ດົມສົມບູນ ແລະ ເປັນໜ່ຶງໃນພ້ືນທ່ີຜະລິດສະບຽງອາຫານທ່ີສໍາ

ຄັນຂອງປະເທດຈີນ.

释 义：指 盛 产 鱼 和 大 米 的 富 庶 之 ，

常用来形容中国的长江中下游平

原，那里 势平缓，河流密布，气候温暖

湿润，因此物产 丰富，是中 国重 要 的

粮食产区之 。

ພາສາລາວ: ນໍາກົ້ນຜູໃຫຍ ໝາບຂົບ ນໍາກົ້ນຜູເຖົ້າ ຜີເປົ້າ

ບກິນ

中：大树底下好乘凉

ຄໍາອະທິບາຍ: ເທ້ີງໃສຕ້ົນໄມໃຫຍ ກໍສາມາດຕາກອາກາດເຢັນ

ໄດ, ປຽບທຽບວາມີທ່ີເພ່ິງພາອາໄສ ເຮັດສ່ິງໃດສ່ິງໜ່ຶງກໍງາຍ.

释义：背靠大树，就可以乘凉。比喻有所

依托，事情就好办。

ພາສາລາວ: ນ້ໍາເຊາະນານ ຫີນດານກໍຫຸຼຍ

中：绳锯木断，水滴石穿

ຄໍາອະທິບາຍ:ໃຊເຊືອກມາເລື່ອຍ ກໍສາມາດຕັດໄມຂາດໄດ; 

ຢອດນໍ້າຕົກລົງຢາງລຽນຕິດ ກໍສາມາດທະລຸຊອດຜານກອນ

ຫີນໄດ. ປຽບທຽບວາເຖິງແມນວາເປັນກໍາລັງນອຍ ແຕຖາ

ຍຶດໝ້ັນຢາງບຢຸດຢ້ັງ ສຸດທາຍກໍສໍາເລັດຜົນໄດ.

释义：用绳当锯子，乜能把木 锯断；水

滴不断地滴，乜可以滴穿石 。比喻力量虽

小，但只要坚持下去，事情就能成功。

ພາສາລາວ: ນ້ໍາຍ່ິງເລິກຍ່ິງໄຫຼງຽບ

中：静水流深，智者无言

ຄໍາອະທິບາຍ: ໜານ້ໍາເບ່ິງຄືວາສະຫງົບ, ແຕຢູດານລຸມທ່ີເລິກ

ລົງໄປບມີໃຜຮູວາມີກະແສແຮງຫຼາຍປານໃດໄຫຼຜານໄປ, ຄື

ກັນກັບຄົນທ່ີມີປັນຍາທ່ີຍ່ິງໃຫຍມັກຈະມິດງຽບບອອກປາກອອກ

ສຽງ. ປຽບທຽບວາເປັນຄົນທ່ີບມັກສະແດງຕົນເອງ, ມີທາທີທ່ີ

ອອນໂຍນ, ແຕມີຄວາມຄິດເຫັນທ່ີຊັດເຈນ ແລະ ຖືກຕອງຕທຸກ

ສ່ິງທຸກຢາງ, ມີໂລກໃນຈິດໃຈທ່ີອຸດົມສົມບູນ.

释义：水面看起来平静，但下面却狠深，

乜不知有多少的劲流在涌动，就像拥

有大智慧的人常常沉默寡言，不声不

响。比喻 人 世不张杨，态度柔和，而心

中有沟壑，拥有丰富的内心世界。

CFP 图
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ພາສາລາວ: ນ້ໍາເຕ້ົາເປ່ົາດັງໄກ

中： 瓶不响，半瓶晃荡

ຄໍາອະທິບາຍ: ຖານ້ໍາເຕັມແກວ ເມ່ືອສ່ັນຈະບມີສຽງ, ແຕຖາ

ນໍ້າບເຕັມແກວ ເມື່ອສັ່ນຈະເກີດມີສຽງດັງ. ປຽບທຽບວາຄົນ

ທ່ີມີຄວາມຮູທ່ີຮ່ັງມີເປັນຄົນຖອມຕົວ ແລະ ເວ້ົາໜອຍ, ສໍາລັບ

ຄົນທ່ີບມີຄວາມຮູຫຼາຍມັກສະແດງຕົນເອງຫຼາຍ.

释义：瓶中装满水晃不响，装半瓶

水时 晃就响。比喻允 实的人谦虚寡

言，而浅薄的人偏偏爱炫耀自己。

ພາສາລາວ: ນົກກະແດບເດ້ົາຫາກິນໄກເຂດ

中：兔子不吃窝边草

ຄໍາອະທິບາຍ: ໝາຍຄວາມວາກະຕາຍບກິນຫຍາທີ່ຢູຂາງຮັງ

ຂອງຕົນເອງ, ປຽບທຽບວາບເຮັດຊົ່ວໃນບານເມືອງຂອງຕົນ

ຫຼືບລະເມີດຜົນປະໂຫຍດຂອງຄົນອອມຂາງ. ປັດຈຸບັນນີ້ຕົ້ນຕໍ

ແມນນໍາໃຊໃນດານສາຍພົວພັນຜູບາວຜູສາວ ໝາຍຄວາມວາ

ບສະແຫວງຫາຄົນຕາງເພດທີ່ຢູອອມຂາງຕົນ ເຊັ່ນ: ເພື່ອນທີ່

ຮຽນໃນຫອງດຽວກັນ, ເພ່ືອນບານໃກຄຽງ, ເພ່ືອນຮວມງານ

ແລະອ່ືນໆ.

释义：意 兔子不吃自己窝旁的草，比喻不

在乡里作恶或不 侵犯 周 围人的利益。现

常用于男女关系方面，指不去追求身

边的异性，如同学、邻居、同事等。

ພາສາລາວ: ນົກເຄ້ົາທວງຕາແມ

中：五十步笑佰步

ຄໍາອະທິບາຍ: ຜູທ່ີຖອຍຫັຼງຫາສິບກາວໃນຍາມສົງຄາມສຽດສີ

ຜູທີ່ຖອຍຫລັງຮອຍກາວ. ປຽບທຽບວາຕົນເອງມີຄວາມຜິດ

ພາດຄືກັນກັບຄົນອ່ືນ, ພຽງແຕໃນລະດັບຕາກວາ, ແຕຊ້ໍາພັດ

ສຽດສີຄົນອ່ືນ.

释义：战时后退了五十步的人讥笑后退了佰

步的人。比喻自己跟别人有同样的缺点错

误，只是程度上轻 些，却去讥笑别人。

ພາສາລາວ: ນົກໃນຂັນອອກ ນົກນອກຂັນເຂ້ົາ

中：这山望着那山高

ຄໍາອະທິບາຍ: ຢູເທິງພູໜວຍນ້ີເບ່ິງໄປພູໃກຄຽງໜວຍອ່ືນ ແມນ

ສູງກວາ, ປຽບທຽບວາບພໍໃຈກັບວຽກງານຫຼືສະພາບແວດ

ລອມຂອງຕົນເອງ ແລະ ຄິດວາວຽກງານອ່ືນ ແລະ ສະພາບແວດ

ລອມອ່ືນດີກວາ.

释义：在这座 山 上 看 着 旁 边 的 另 座

山更高，比喻对自己的工作或坏境不满

意，总认 别的工作、别的坏境更好。

ພາສາລາວ: ນອງຊິໄປໃຫອາຍຈູງຈາກ ອາຍຊິໄປໃຫນອງ

ລາກແຂນ

中：手足情深

ຄໍາອະທິບາຍ: ພັນລະນາເຖິງຄວາມຮັກແພງອັນເລິກເຊິ່ງລະ

ຫວາງອາຍເອື້ອຍນອງຫຼື ໝູເພື່ອນ, ໃກຊິດຄືກັບມື ແລະ ຕີນ

ຂອງຄົນດຽວ, ເຊ່ິງບຢາກຈະແຍກອອກຈາກກັນ.

释义：形 容 兄弟 姐妹 或 朋 友之间 的 感

情深厚，就好像 个人的手和脚 样亲

近，互相离不开。
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魅力普洱 | 马帮菜里追寻“美食梦”

       ຕາແສງນາຂົວດີ(Nakeli Town)ທ່ີຕ້ັງຢູເມືອງປົກຄອງ
ຕົນເອງຊົນເຜ່ົາຮານີ-ຊົນເຜ່ົາຢີນິງເອີ ນະຄອນພູເອີ(Ning'er 

Hani and Yi Autonomous County, Pu'er City) ແຂວງ
ຢຸນນານເຄີຍເປັນບອນພັກທີ່ສໍາຄັນໃນເສັ້ນທາງຊາມ້າບູຮານ
(Tea Horse Road). ໃນຊມປີມໆມານີ້, ຕາແສງນາຂົວດີ
ໄດພັດທະນາການທອງທຽວຊົນນະບົດຢາງເຂັ້ມແຂງ, ແລະ 
ການເປີດນໍາໃຊຂອງເສ້ັນທາງລົດໄຟລາວ-ຈີນກໍໄດສາງເນ້ືອ
ໃນໃໝໃຫແກ “ຄວາມຝັນຂອງການທອງທຽວ” ຂອງພວກ
ເຂົາເຈ້ົາ.
       “ອາຫານກອງມາຕາງ” ເປັນອາຫານເອກະລັກພິເສດທ່ີ
ສາງຂ້ຶນໂດຍກອງມາຕາງທ່ີຍາງຕາມເສ້ັນທາງຊາມ້າບູຮານ
ຕາມກົດເກນເຄ່ືອນໄຫວ ແລະ ຄວາມຊິນເຄີຍການ ກິນ. ໃຊໝ້ໍ
ໜຶ່ງຈຶ່ງຈະສາມາດແຕງອາຫານໂຕະໜຶ່ງ, ຝາໝໍ້ແມນໃຊມາ
ຂົ້ວ ໝໍ້ແມນໃຊມາຕົ້ມແກງ, ສໍາລັບອາຫານຕົ້ນຕໍແມນອາ
ຫານດອງ ແລະ ອາຫານທີ່ເກັບຕາມທາງ, ເຊິ່ງຈະມີຄວາມ
ແຕກຕາງກັນຕາມການປຽງແປງຂອງລະດູການ.
       ສຳລັບທານ ເຈ້ົາຢ້ີ(Zhao Yi), ຜູສືບທອດມໍລະດົກວັດທະ

ນະທຳທ່ີບເປັນວັດຖຂອງນະຄອນພູເອີ ຄື “ທັກສະການແຕງອາ
ຫານກອງມາຕາງ” ລຸນທີ 5 ໄດກາວວາ: ອາຫານ “ສາມອາຍ
ນອງມາຕາງ”—ຊ້ີນງົວເຂ້ົາໜົມປ້ີງ, ຊ້ີນແຫງ ແລະ ໄສກອກ
ປ້ີງ ແລະ ອາຫານ “ສາມເອ້ືອຍນອງມາຕາງ”—ຜັກກາດຂາວ
ນົມຖ່ົວເຫືຼອງ, ເຕ້ົາຮວຍ ແລະ ກາກເຕ້ົາຮູ  ແມນອາຫານທ່ີ
ເພ່ິນຊຳນານເປັນພິເສດ.
      ການເປີດນໍາໃຊຂອງເສັ້ນທາງລົດໄຟລາວ-ຈີນໄດອໍາ
ນວຍຮູບແບບການເດີນທາງທ່ີສະດວກວອງໄວກວາໃຫແກນັກ
ທອງທຽວ, ເຮັດໃຫຈໍານວນນັກທອງທຽວທີ່ມາຕາແສງນາ
ຂົວດີໄດເພີ່ມຂຶ້ນຢາງຫຼວງຫຼາຍ, ມີນັກທອງທຽວບໜອຍໄດ
ມາເຖິງຮານເກົ່າແຫງນີ້ເພື່ອຊີມອາຫານກອງມາຕາງ ແລະ 
ຮຽນຮູປະຫວັດສາດຂອງມັນ.
        ທານ ເຈ້ົາຢ້ີ ເວ້ົາດວຍຄວາມດີໃຈວາ: “ປີນ້ີນັກທອງທຽວ
ຂອງຕາແສງນາຂົວດີມາຈາກຫຼາຍແຂວງ ເຊັ່ນ: ແຂວງເຈີ້
ຈຽງ(Zhejiang Province), ແຂວງກວາງຕຸງ(Guang-

dong Province), ແຂວງໄຫນານ(Hainan Province) 
ແລະ ແຂວງອື່ນໆ, ຂາພະເຈົ້າດີໃຈທີ່ປະຫວັດສາດຂອງເສັ້ນ
ທາງຊາມ້າບູຮານ, ອາຫານກອງມາຕາງ ແລະ ວັດທະນະທຳ
ຊົນເຜົ່າກຸ່ມນ້ອຍທີ່ເປັນເອກະລັກສະເພາະຂອງພວກເຮົາໄດ
ຮັບຄວາມເຂ້ົາໃຈຈາກນັກທອງທຽວທ່ົວປະເທດ.” 

位于云南省普洱市宁洱哈尼族彝族自治县的那柯里

小镇曾是茶马古道上的重要驿站。近年来，那柯里大力发

展乡村旅游，而中老铁路的开通为小镇人民的“旅游梦”

赋予了新的内涵。

普洱市委宣传部供稿 姚程程 图
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■  本刊记者 杨春梅 / 整理

ຈິນດາ: ສະບາຍດີ, ບັນດາຜູອານທ່ີຮັກເພງ! ວາລະສານ ຈຳປາ ສະບັບນ້ີ ໄດເຊ້ືອເຊີນໝູເພ່ືອນນັກຂາວ ສອງ

ທານ ທ່ີເຂ້ົາຮວມກິດຈະກຳການສຳພາດຕາມເສ້ັນທາງລົດໄຟລາວ-ຈີນ ໄລຍະທີສອງ—ທານ ເອກະສັນ ທິບ

ພະຈັກ, ໂຄສົກ-ນັກຂາວ ໂທລະພາບແຫງຊາດລາວ ແລະ  ທານ ກະຕາຍ ມາກໂນຊາ, ໂຄສົກ-ນັກຂາວ ວິທະ

ຍຸກະຈາຍສຽງແຫງຊາດລາວ, ພວກເຂົາເຈ້ົາຈະແບງປັນຄວາມຄິດຄວາມເຫັນກຽວກັບສ່ືມວນຊົນລາວ-ຈີນ

ຮວມກັນດຳເນີນການສຳພາດໃນຄ້ັງນ້ີ.
金达 ：读者朋友们，大家好！本期《占芭》杂志邀请到了参与“中老情·幸福路”联合采访活动第

二阶段的两位记者朋友——老挝国家电视台新闻主播阿卡善·皮帕佳和老挝国家广播电台新闻主播

嘎代·马诺萨，他们将与我们分享中老媒体联合采访的所思所想。

ທ່ານ ເອກະສັນ ທິບພະຈັກ ໂຄສົກ-ນັກຂ່າວໂທລະພາບແຫ່ງຊາດລາວ: ທີ່ສະຖານີໄຟຟ້າປາກ

ມອງ 2 ແຂວງຫຼວງພະບາງ, ຂ້າພະເຈ້ົາໄດ້ຮັບຮູ້ຄວາມໝາຍຄວາມສຳຄັນຂອງພະລັງງານໄຟຟ້າ

ຕກັບເສັ້ນທາງລົດໄຟລາວ-ຈີນ, ຍ້ອນວ່າມີສະຖານີໄຟຟ້າ 230 ກິໂລວົນປາກມອງ 2 ສະໜອງ

ໄຟຟ້າໃຫ້ແກ່ເສັ້ນທາງລົດໄຟລາວ-ຈີນຢ່າງໝັ້ນຄົງ ແລະ ລະອຽດ ຈຶ່ງເຮັດໃຫ້ເສັ້ນທາງລົດໄຟ

ລາວ-ຈີນມາສາດແລ່ນລົດດ້ວຍຄວາມປອດໄພໄດ້.
老挝国家电视台新闻主播、记者阿卡善·皮帕佳 ：我在琅勃拉邦北蒙 2 变电站了解到了电

力对于老中铁路的重要性，正是 230 千伏北蒙 2 变电站稳定有序的电力保障，老中铁路才

能安全运行。

ສຳລັບພວກຂາພະເຈົ້າແລວ, ການເປີດນຳໃຊເສັ້ນທາງລົດໄຟລາວ-ຈີນ, ບພຽງແຕເຮັດໃຫພວກເຮົາມີເສັ້ນທາງ

ລົດໄຟທີ່ທັນສະໄໝເສັ້ນໜຶ່ງ, ທັງຍັງຂັບເຄື່ອນການພັດທະນາຫຼາຍດານທີ່ຕິດພັນກັບເສັ້ນທາງລົດໄຟ ເຊັ່ນ: ພະລັງ

ງານໄຟຟາ, ພື້ນຖານໂຄງລາງ, ລະບົບຮາດແວ-ຊອບແວ ເປັນຕົ້ນ. ສິ່ງເຫຼົ່ານີ້ລວນແຕເປັນຜົນງານທີ່ປະຊາຊົນ

ລາວ-ຈີນຮວມກັນສາງຂ້ຶນ, ໃນຖານະທ່ີເປັນຜູສ່ືຂາວຄົນໜ່ຶງ, ຂາພະເຈ້ົາຢາກເລ່ົາເລ່ືອງປະຕິກິລິຍາທ່ີເສ້ັນທາງລົດ

ໄຟລາວ-ຈີນນຳມາ ໃຫຫຼາຍຄົນຮັບຮູນຳ, ແລະ ໃຫເຂົາເຈ້ົາຮັບຮູວາເສ້ັນທາງລົດໄຟລາວ-ຈີນ ໄດເຮັດໃຫປະເທດ

ລາວມີການປຽນແປງແບບພິກຟາຂວ້ໍາເເຜນດິນ.
对我们来说，老中铁路的开通，不仅让我们拥有了一条现代化的铁路，还带动了老挝与铁路配套的电力能源、

基础设施、软硬件系统等方方面面的发展。这些都是老中人民通力合作共建出来的，作为一个媒体人，我

想把老中铁路带来的连锁效应，讲给更多人听，让大家了解老中铁路为老挝带来的翻天覆地的变化。
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ທານ ກະຕາຍ ມາກໂນຊາ ໂຄສົກ-ນັກຂາວ ສະຖານີວິທະຍຸກະຈາຍສຽງແຫງຊາດລາວ: 

ການເລົ່າເລື່ອງລາວເສັ້ນທາງລົດໄຟລາວ-ຈີນໃຫດີ, ເປັນວຽກງານອັນໜຶ່ງທີ່ສຳຄັນໃນການ

ໂຄສະນາຂອງສ່ືມວນຊົນລາວ, ສ່ືມວນຊົນລາວ-ຈີນຮວມກັນດຳເນີນການສຳພາດຂາວໃນຄ້ັງ

ນ້ີ, ໄດສະໜອງໂອກາດໄປເກັບກຳຂ້ໍມູນ ແລະ ລົງຂາວຕາມເສ້ັນທາງລົດໄຟລາວ-ຈີນທ່ີຫາຍາກ

ໃຫແກຜູສ່ືຂາວລະດັບຊາດພວກເຮົາ, ພວກເຮົາໄດໃຫຄວາມສຳຄັນຢາງຍ່ິງຕກັບການຮວມມື

ເທ່ືອນ້ີ.
老挝国家广播电台新闻主播、记者嘎代·马诺萨 ：讲好老中铁路的故事，是老挝国家

新闻宣传的重要工作之一。这次老中联合采访，为我们国家的媒体人提供了难得的到

老中铁路沿线实地采访的机会，我们非常重视这次合作。

ຕກັບຫົວຂ້ໍຮອນເດ່ັນທ່ີເສ້ັນທາງລົດໄຟລາວ-ຈີນມີຢູນ້ັນ ສົມທົບ ກັບ ປະເດັນທ່ີປະຊາຊົນເອົາໃຈໃສທ່ີສຸດຕເສ້ັນທາງລົດໄຟລາວ-ຈີນ, 

ພວກເຮົາໄດອອກແຜນ ພອມທັງ ເຜີຍແຜຜະລິດຕະພັນສ່ືມວນຊົນໃໝທ່ີຍອດນິຍົມຫຼາຍໆອັນ, ໃນນ້ັນ ວິດີໂອ “ປະຊາຊົນບານນາເຕີຍ

ໄດຍົກຍາຍໄປບານຈັດສັນໃໝແລວ” ທີ່ສະຖານີວິທະຍຸກະຈາຍສຽງແຫງຊາດລາວ ລົງໂພສຢູເຟສບຸກນັ້ນ, ມີຜູເຂົ້າຊົມເກືອບ 2 

ລານເທ່ືອ, ເຊ່ິງໄດສາງຍອດວິວສູງສຸດຂອງເພຈເຟສບຸກໃນບັນດາສ່ືມວນຊົນທາງການຂອງປະເທດລາວ ເປັນຄ້ັງປະຫວັດສາດ, ນ້ີຖື

ວາເປັນຜົນສຳເລັດບາດກາວໃຫຍໃນການສຳຫຼວດໂຄສະນາເສັ້ນທາງລົດໄຟລາວ-ຈີນຂອງພວກເຮົາ. ການສຳພາດເທື່ອນີ້, ພວກ

ເຮົາໂດຍຜານການສະແດງໃຫເຫັນໜາຕາຂອງບານຈັດສັນໃໝຢູພາກສະໜາມ, ສຳພາດຄວາມຮູສຶກຂອງຊາວບານ, ແລະ ອອກ

ຂາວຕົວຈິງ, ບພຽງແຕໄດ້ຕອບໂຕ້ສຽງທ່ີບິດເບືອນບາງຢາງ, ຍັງໄດເຕ້ົາໂຮມຄວາມຮູສຶກດຽວກັນຂອງປະຊາຊົນ, ມີຫຼາຍຄົນໄດ້

ຄອມເມ້ັນວາ: ຫວັງວາເສ້ັນທາງລົດໄຟສາມາດກສາງໄປຮອດບອນທ່ີໄກກວາອີກ. ນອກຈາກນ້ັນ ຊາວເນັດຍັງໄດຂົນຂວາຍປຸກລະ

ດົມໃຫທຸກຄົນຮວມກັນຮັກສາເສ້ັນທາງແຫງ “ທອງຄຳ”  ເສ້ັນນ້ີໃຫດີ.
针对老中铁路这个热点话题以及民众们对老中铁路最关心的问题，我们策划推出了多个新媒体爆款产品，其中老挝国家广

播电台脸书主页发布的“那堆村民搬新家了”的视频目前已有近 200 万的阅读量，创造了老挝主流媒体脸书主页历史上最

高浏览量，这是我们在探索老中铁路媒体宣传方面取得的一大突破。这次我们现场展示安居村面貌，采访安居村村民的感受，

推出真实的报道，不仅很好地回应了一些歪曲事实的负面声音，还引发了民众共鸣，不少人留言希望铁路修到更远的地方，

并呼吁大家齐心守护好这条“黄金线路”。

ຈິນດາ: ຂອບໃຈການແບງປັນຂອງສອງທານ, ຫວັງຢາງຍ່ິງວາ ໃນອະນາຄົດສ່ືມວນ

ຊົນລາວ-ຈີນຈະເພ່ີມທະວີການຮວມມື ແລະ ການແລກປຽນໃຫຫຼາຍກວາເກ່ົາ, ເລ່ົາ

ເລ່ືອງລາວກຽວກັບເສ້ັນທາງລົດໄຟລາວ-ຈີນ, ການຮວມມືມິດຕະພາບລາວ-ຈີນ ໂດຍ

ຜານຫຼາຍຊອງທາງ ແລະ ຫຼາຍລະດັບ, ເພື່ອຜັນຂະຫຍາຍບົດບາດຂອງສື່ມວນຊົນ, 

ເຮັດໃຫມິດຕະພາບລາວ-ຈີນລົງເລິກສູຈິດໃຈຂອງຜູຄົນຕ່ືມອີກ.
金达 ：谢谢二位的分享，期待未来中老双方展开更多的媒体合作与交流，通过

多渠道多层面讲好中老铁路、中老友好合作的故事，进一步发挥媒体作用，让

中老友谊深入人心。
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