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中老铁路通车一周年：“硬联通”促进“心联通”
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ຄວາມຫຼາກຫຼາຍດ້ານຊວີະນານາພັນເຮດັໃຫ້ໜ່ວຍໂລກເຕັມໄປດ້ວຍຄວາມມີຊວີິດຊວີາ ແລະ ນີ້ຄືພື້ນຖານແຫ່ງ

ການຄງົຕວົ ແລະ ການພດັທະນາຂອງມວນມະນດຸ.  ການປົກປັກຮັກສາຊວີະນາໆພນັມີຜນົຊວ່ຍຕໍ່ການອະນລຸກັຮກັສາ

ໜວ່ຍໂລກທີ່ເປນັບ້ານເມືອງຂອງພວກເຮາົ, ແລະ ຈະຊວ່ຍຊຸກຍູກ້ານພດັທະນາແບບຍນືຍງົຂອງມວນມະນດຸ.

  ——ທາ່ນ ສີຈິ້ນຜິງ ປະທານປະເທດແຫງ່ ສປ ຈນີ

(ຄດັຈາກ “ສີຈິ້ນຜິງວາ່ດ້ວຍການປົກຄອງປະເທດ ແລະ ບໍລິຫານການເມືອງ ” ເຫຼັ້ມທີ 4 )
生物多样性使地球充满生机，也是人类生存和发展的基础。保护生物多样性有助于维护地球家园，促进人类可持续发展。

—— 中国国家主席习近平

（摘自《习近平谈治国理政》第四卷）

9uo8ah'sohk-5dp6h0t[;odkoIadlk-u;tokMraomqj;3]d
中国积极推动全球生物多样性治理进程

ການເຄື່ອນໄຫວຂອງປະເທດຈີນ, ເສີມສ້າງຄວາມໝັ້ນ 

ໃຈໃນການອະນລຸກັຊວີະນາໆພັນທົ່ວໂລກ

中国行动，提振全球生物多样性保护信心

ການກໍ່ສາ້ງສວນອທິຸຍານແຫງ່ຊາດເປນັຫຼກັໝາຍ
ບົ່ງບອກເຖງິການປະດິດສ້າງໃໝ່ດ້ານລະບບົທີ່ຍິ່ງໃຫຍ່ສຳ
ຄນັອນັໜຶ່ງໃນຂງົເຂດອະລິຍະທຳລະບບົນເິວດຂອງປະເທດ
ຈນີໄດ້ຖກືຈດັຕັ້ງປະຕິບດັ, ຍງັເປນັມາດຕະການປະຕິບດັ
ຕວົຈງິຂອງປະເທດຈນີໃນການຕັ້ງໜ້າຊກຸຍູອ້ະນລຸກັຊວີະ
ນາໆພນັທົ່ວໂລກ. 

ນີ້ຄືພາບວວິທິວທດັຂອງໜຽນເປົ໋າຢູເ້ຈ(ີNianbao-
yuze), ເຊິ່ງເປນັເຂດໃຈກາງຂອງສວນອທິຸຍານແຫງ່ຊາດ
ຊາ່ງຈຽງຢຽນ(Three-River-Source National Park)
ທີ່ຕັ້ງຢູ່ໃນເມອືງຈວິຈື້(Jiuzhi) ກິ່ງແຂວງປົກຄອງຂອງຕນົ
ເອງຊນົເຜົ່າຈາ້ງ ໂກໂລ(້Guoluo) ແຂວງຊງິໄຫ(Qinghai). 

建设国家公园，标志着中国生态文明领域的一个重

大制度创新落地生根，也是中国积极推动全球生物多样性

保护的务实举措。

这是中国三江源国家公园核心区青海省果洛藏族自

治州久治县境内的年保玉则国家地质公园风光。 新华
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ມະໂນທດັຂອງປະເທດຈນີ, ປະກອບສວ່ນໃນການວາດ

ພາບແຫງ່ການຮັກສາຊວີະນາໆພນັ

中国理念，助力描绘生物多样性治理蓝图

“ຕ້ອງຍດຶຖ ືແລະ ປະຕິບດັຢ່າງໜັກແໜ້ນສໍາລບັມະ
ໂນທັດ ພຂູຽວນໍ້າໃສ ກໍຄືພເູງນິພຄູຳ, ວາງແຜນການພດັທະ
ນາໂດຍຢນືໃນມມູລະດັບສູງແຫງ່ມະນດຸ ແລະ ທຳມະຊາດ
ຢູ່ຮ່ວມກັນຢ່າງກົມກຽວກັນ” ບົດລາຍງານຂອງກອງປະຊຸມ
ໃຫຍຜູ່ແ້ທນທົ່ວປະເທດຄັ້ງທີ 20 ຂອງພກັກອມມນູດິຈນີ
ໄດ້ຊີ້ອອກວາ່, ຄວາມທນັສະໄໝແບບຈນີ ກຄໍືການຫນັ

ໃນການກໍ່ສ້າງ “ໜຶ່ງແລວ ໜຶ່ງເສັ້ນທາງ”, ການອະນຸ
ລັກຊວີະນາໆພັນກາຍເປນັເນື້ອໃນທີ່ສໍາຄັນ. ປະເທດຈນີໄດ້
ເພີ່ມທະວກີານອະນລຸກັຊວີະນາໆພນັໂດຍຜາ່ນການຮວ່ມ
ມືທະວີພາຄີ ແລະ ພະຫພຸາຄີ, ປະຕິບດັຄຳສັນຍາຂອງປະ

ເປນັທນັສະໄໝທີ່ມະນດຸ ແລະ ທຳມະຊາດຢູຮ່ວ່ມກນັຢ່າງ
ກົມກຽວກັນ. 
     ນີ້ຄືພາບວວິໃນລະດໃູບໄມຫຼ້ ົ່ນຂອງເຂດສະຫງວນ
ທຳມະຊາດລະດບັຊາດ ຊາ້ຍຫັ່ນປາ້(Saihanba) ທີ່ຕັ້ງ
ຢູໃ່ນແຂວງເຫີເປຍີ(Hebei). 

“ 必须牢固树立和践行绿水青山就是金山银山的理

念，站在人与自然和谐共生的高度谋划发展。” 中共二十

大报告指出，中国式现代化是人与自然和谐共生的现代化。

这是位于河北省的塞罕坝国家级自然保护区秋景。新

华社 图

ຈບັມືກັນຮ່ວມເດີນທາງ, ພ້ອມກັນສ້າງສາໂລກທີ່ສວຍງາມ ແລະ ສະອາດ

携手同行，共同建设清洁美丽的世界

ນກົນບິປອນເນຍ(Nipponia nippon) ໃນຖານະທີ່
ເປນັຂອງຂວນັທີ່ປະເທດຈນີໄດສ້ົ່ງມອບອອກໄປ ແມນ່ໄດ້
ສືບຂະຫຍາຍພນັຢ່າງສຳເລດັໃນປະເທດຍີີ່ປຸ່ນ, ເຮດັໃຫ້ຍີ່
ປຸ່ນທີ່ນກົນບິປອນເນຍພາຍໃນປະເທດເຄີຍສນູພນັນັ້ນໄດ້
ກັບມາມີ “ນກົສິລິມງົຄນຸ” ແບບນີ້ອີກຄັ້ງໃໝ.່ ພາບດັ່ງກາ່ວ
ແມນ່ນກົນບິປອນເນຍທີ່ຢູໃ່ນສວນນເິວດນກົນບິປອນເນຍ 
ເມອືງຢາງຊຽ່ນ(Yangxian) ນະຄອນຮັ້ນຈົ່ງ(Hanzhong) 
ແຂວງສັນສີ່(Shaanxi).

朱鹮作为中国送出的礼物，在日本成功繁衍生息，让

经历过本土朱鹮灭绝的日本重新有了这种 “ 吉祥鸟 ”。这

是中国陕西省汉中市洋县朱鹮生态园内的朱鹮。新华社 图

ປະເທດຈນີ ແລະ ຣດັເຊຍຮວ່ມມກືນັອານລຸກັເສືອຶ
ໂຄງ່ໄຊບີລຽນ(Siberian tiger), ມເີສຶືອທີ່ “ທຽ່ວຂາ້ມຊາຍ
ແດນ” ນບັມື້ນບັຫຼາຍຂຶ້ນ. ພາບດັ່ງກາ່ວແມນ່ເສອືໂຄງ່ໄຊ
ບີລຽນໄດເ້ຄື່ອນໄຫວຢູ່ໃນເຂດຝກຶຊອ້ມການປ່ອຍປ່າຂອງ
ສນູສືບພນັດແູລສດັວງົຕະກນຸເສືອ ແລະ ແມວ(Felidae) 
ເຫິງຕ້າວເຫີຈ(ຶHengdaohezi) ຂອງປະເທດຈນີ. 

 中国与俄罗斯联手保护东北虎，老虎 “ 跨境游 ” 越来

越多。这是东北虎在中国横道河子猫科动物饲养繁育中心

野化训练区活动。新华社 图

ເທດຈນີໃນການຮວ່ມກນັສ້າງສາບ້ານເມືອຶງອນັສວຍງາມ. 
在 “ 一带一路 ” 建设中，生物多样性保护成为重要内

容。中国通过双多边合作加强生物多样性保护，践行共建

美好家园的中国之诺。
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ວັນທີ 8 ເດືອນທນັວາຢູ່ໃນເຂດນໍ້າມນັເຊື້ອໄຟ ຈິ່ນຫຼງົ 

2 ທີ່ຕັ້ງຢູນ່ະຄອນຄາຣາເມ(Karamay) ເຂດປົກຄອງຕນົ

ເອງຊນົເຜົ່າວວິອຍຸກຊູນິຈຽງ(Xinjiang Uygur Autonomous 

Region), ເຄື່ອຶງເຈາະສຳຫຼວດນໍ້າມນັເຊື້ອໄຟ, ຈກັດດູນໍ້າ

ມນັ, ຕົ້ນຫິຼວແດງໂກປ(ີGobi Red Willow) ແລະ ຫິມະ

ໄດ້ປະກອບເປນັພາບວິວອນັສວຍງາມໃນຍາມລະດໜູາວ. 
12 月 8 日，新疆维吾尔自治区克拉玛依市的金龙 2

油区，石油勘探井架、抽油机、戈壁红柳与雪挂景观构成

一幅冬日美景。 中新社 图

ລະດໜູາວຄັ້ງທຳອດິຫຼງັຈາກງານກລິາໂອລມິປກິ
ລະດໜູາວປັກກິ່ງ, ຄວາມກະຕືລລືົ້ນຂອງປະຊາຊນົໃນ
ການຫຼິ້ນກລິາຫິມະແມນ່ບໍ່ໄດ້ຫຼຸດໜ້ອຍຖອຍລງົ. ໂດຍຄຽງ
ຄູກັ່ບລະດບັການຫຼິ້ນສະເກດັຫິມະທີ່ດີຂຶ້ນເລື້ອຍໆ ນກັມກັ
ຮກັກລິາຫິມະທີ່ນບັມື້ນບັຫຼາຍໄດ້ເລີ່ມຄົ້ນຫາ “ວທີິການຫຼິ້ນ
ແບບໃໝ”່. ຮູບພາບດັ່ງກາ່ວແມນ່ທ້າວ ເວີ້ຍເຫວີຍ(Wei Wei) 
ຜູຈ້ດັການຂອງສວນສາທາລະນະເຂດ V-PARK ລີສອດ
ແຄມໜອງ ວາ້ນເຂຊີົ່ງຮົ່ວ(Vanke Songhua Lake Resort) 
ນະຄອນຈີ່ຫິຼນ(Jilin) ແຂວງຈີ່ຫິຼນ(Jilin) ກຳລງັໃຊຈ້ກັ
ເລື່ອຍແກະສະຫຼກັບອ່ນແປນ້ໂດດ. 

北京冬奥会后首个雪季，群众参与冰雪运动热情不减。

随着滑雪水平的不断提高，越来越多的爱好者开始探索起

“新玩法”。图为吉林省吉林市万科松花湖度假区 V-PARK

地形公园主理人魏维用电锯为跳台塑形。 新华社 图

冰雪季来临

]tf6sy,t,kg4y'
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ວນັທີ 12 ເດືອນທນັວາ, ຢູ່ທີ່ທົ່ງພຽງຫິມະອນັກວາ້ງໃຫຍຂ່ອງ

ເມອືງຢູໝິ້ນ(Yumin) ເຂດຖາເສິງ(Tacheng) ເຂດປົກຄອງຕນົເອງ 

ຊນົເຜົ່າອຍຸກຊູນິຈຽງ ແມນ່ປົກຫຸ້ມໄປດວ້ຍຫິມະ, ແສງອາທິດຄາ້ຍ

ແລງ ແລະ ໂລກທີ່ເຕມັໄປດ້ວຍຫິມະຂາວໄດ້ສະທ້ອນເຂົ້າກນັເປນັ

ພາບສວຍງາມ, ມີມາ້ພນັດີກຳລງັແລນ່ຢູ່ເທິງເດີ່ນຫິມະ.
12 月 12 日，新疆维吾尔自治区塔城地区裕民县的旷野雪原银

装素裹，夕阳与银白的世界交相辉映，骏马雪地漫步。 CFP 图

ໃນມໍໆ່ ມານີ້, ພະແນກສວນປ່າໄມຂ້ອງນະຄອນ

ໂຮຮອັດ(Hohhot)ເຂດປົກຄອງຕນົເອງມງົໂກນໃນ

(Inner- Mongolia Autonomous Region) ໄດ້

ສາ້ງຫິມະດວ້ຍແຮງງານມະນດຸຢູ່ພາຍໃນສວນວດັ

ທະນະທຳເສັ້ນທາງສາຍໄໝທົ່ງຫຍາ້, ເນື້ອທີ່ປະ

ມານ 1 ໝື່ ນຕາແມດັ, ແລະ ເປດີບໍລກິານສູສ່າທາ

ລະນະຊນົໂດຍບໍ່ເສຍຄາ່. ຮບູພາບດັ່ງກາ່ວແມນ່ໃນ

ວນັທີ 14 ເດືອນທນັວາ ເດກັນອ້ຍກຳລງັຫຼິ້ນຫິມະ

ໃນສວນສາທາລະນະ. 
近日，内蒙古自治区呼和浩特市园林部门在草

原丝绸之路文化公园内人工造雪，面积约 1 万平方

米，免费对外开放。图为 12 月 14 日，儿童在公

园内玩雪。 中新社 图
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中老铁路
通车一周年

“硬联通”促进“心联通”

ຂະບວນລົດໄຟ “ຟູ້ຊງິ” ກໍາລັງເດີນທາງຢູ່ເສັ້ນທາງລົດໄຟລາວ-ຈນີ ທີ່ເຂດຈິ້ນໜິງ(Jinning) ນະຄອນຄຸນໝິງ 

一辆“复兴号”列车行驶在中老铁路昆明市晋宁区 新华社 图

|   占芭阅读9exkrkvjko
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ວັນທີ 3 ທນັວາ 2022, ເປນັວັນການເປດີນາໍໃຊທ້າງ

ລດົໄຟລາວ-ຈນີຄບົຮອບ 1 ປ.ີ ຈາກເມອືງແດນໃຕແ້ຫງ່

ເມກເຝື້ອເຈດັສ(ີແຂວງຢນຸນານ) ໄປຮອດເມອືງແຫງ່ດວງ

ຈນັ(ນະຄອນຫຼວງວຽງຈນັ), ເສັ້ນທາງລດົໄຟລາວ-ຈນີ ໄດ້

ທະລກຸານກດີຂວາງຂອງພຜູາ ແລະ ແມນ່ໍ້າ, ເຮດັໃຫ້ສອງ

ປະເທດລາວ-ຈນີ ບນັລກຸານເຊື່ອມໂຍງເຊື່ອມຈອດເຊິ່ງກນັ 

2022 年 12 月 3 日，是中老铁路正式通车一周年的日子。从彩云之南到月亮之城，中老铁路打破山河阻隔，中老两

国实现互联互通、双向奔赴。一年来，这条奔涌的“大动脉”，为各地注入新的发展动能，给沿线人民带来幸福与期盼。

一条铁路，连接的是希望，创造的是未来。 

ແລະ ກັນ. ຕະຫຼອດ 1 ປຜີາ່ນມາ, “ເສັ້ນເລືອດໃຫຍ”່ ທີ່ຟົດ

ຟື້ນເສັ້ນນີ້ ໄດສ້ບູສດີພະລງັຂບັເຄື່ອນອນັໃໝອ່ຽ່ມໃຫ້ແກ່
ການພດັທະນາຂອງທ້ອງຖິ່ນ, ພ້ອມທງັນາໍເອາົຄວາມຜາ

ສຸກ ແລະ ຄວາມຄອງຄອຍໃຫ້ແກປ່ະຊາຊນົລຽບຕາມທາງ

ລດົໄຟ. ທາງລດົໄຟເສັ້ນນີ້, ແມນ່ໄດເ້ຊື່ອມໂຍງກບັຄວາມ

ຫວັງ ແລະ ເປນັເສັ້ນທາງເສີມສ້າງອະນາຄດົ.

|   占芭阅读9exkrkvjko
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ຕະຫຼອດ 1 ປຜີາ່ນມາ, ເສັ້ນທາງ “ເງນິຄາໍ” ທີ່ຂາ້ມ

ພູຜາແມ່ນໍ້າລໍາເຊ ແລະ ເຊື່ອມຕໍ່ປະເທດລາວ ກັບ ຈນີ ສາຍ

ນີ້, ມີການຂົນສົ່ງຜູ້ໂດຍສານ ແລະ ສິນຄ້າເປນັຢ່າງດີ, ແລະ

ເຮດັໃຫ້ ການຮວ່ມມເືສດຖະກດິການຄາ້ທີ່ລຽບຕາມທາງ

ລົດໄຟໄດ້ແໜ້ນແຟ້ນຂຶ້ນ, ໄດ້ກາຍເປນັ “ເສັ້ນທາງສາຍເຫັຼກ

ກາ້” ທີ່ເລັ່ງລດັການເຊື່ອມໂຍງເຊື່ອມຈອດ ແລະ ຊຸກຍູກ້ານ

ພດັທະນາຮວ່ມກນັຂອງພາກພື້ນ. ດັ່ງລຸມ່ນີ້ແມນ່ “ຜນົ

ງານ” ທາງລດົໄຟລາວ-ຈນີ ໄດ້ມອບໃຫ້ໃນຕະຫຼອດ 1 ປີ

ຜາ່ນມານີ້.

zqo'komuj4nd[5dmt]5.s,jg]njvpM

1 不断刷新的“成绩单”

ທາງລດົໄຟລາວ-ຈນີ ໃນຕອນປະເທດຈນີໄດ້ປ່ອຍລດົ 42 

ຖຽ້ວຕໍ່ມື້, ຈາໍນວນການປ່ອຍລດົພາຍໃນມື້ສູງສຸດມີເຖງິ 65 ຖຽ້ວ, 

ຈາໍນວນການຂນົສົ່ງຜູໂ້ດຍສານພາຍໃນມື້ດຽວສງູສດຸມີເຖງິ 8200 

ເທື່ອຄນົ, ໄລລ່ວມຂນົສົ່ງຜູໂ້ດຍສານ 1,3 ລາ້ນເທື່ອຄນົ.

ການອອກເດີນທາງແຮງ່

ສະດວກວ່ອງໄວ ແລະ ມີປະສິດທິພາບສູງ

CFP 图

一年来，这条跨越山河、连接中国和老挝的黄金线

路，人畅其行、货畅其流，沿线经贸合作更密切，成为

加速地区互联互通、推动共同发展的“钢铁丝路”。

出行便捷高效
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ນບັແຕກ່ານເປດີນາໍໃຊທ້າງລດົໄຟລາວ-ຈນີ ເປນັເວລາ 1 ປມີານີ້, ປະລິ

ມານການຂນົສົ່ງສິນຄ້າສະສມົມີເຖງິ 11,2 ລາ້ນໂຕນ, ໃນນັ້ນສິນຄ້າຂນົສົ່ງໃນ

ຕອນປະເທດຈນີມເີຖງິ 8,77 ລາ້ນໂຕນ, ສິນຄ້າຂນົສົ່ງໃນຕອນປະເທດລາວ

ມເີຖງິ 2,43 ລາ້ນໂຕນ; ໄດ້ປ່ອຍອອກຂະຂວນລດົໄຟຂາ້ມແດນ 3000 ຖຽ້ວ, 

ປະລມິານການຂນົສົ່ງສິນຄ້າສະສມົເກນີ 1,9 ລາ້ນໂຕນ; ປະລມິານການຂນົ

ສົ່ງສິນຄ້າພາຍໃນເດືອນດຽວໄດ້ເພີ່ມຂຶ້ນ 3,5 ເທົ່າ ເມື່ອທຽບໃສ່ໄລຍະການເປດີ

ລດົໄຟໃນເດືອນທາໍອດິ, ປະລມິານການຂນົສົ່ງສິນຄາ້ຂາ້ມແດນໄດ້ເພີ່ມຂຶ້ນ 4 

ເທົ່າ ເມື່ອທຽບໃສໄ່ລຍະການເປດີລດົໄຟໃນເດືອນທາໍອິດ.

ປະລິມານການຂນົສົ່ງສິນຄ້າມີການເພີ່ມຂຶ້ນຢ່າງແຂງແຮງ

ພາຍໃນທົ່ວປະເທດຈນີມ ີ25 ແຂວງ/ເຂດປົກຄອງ

ຕນົເອງ/ນະຄອນໃຫຍ ່ໄດ້ເປດີຂະຂວນລດົໄຟຂນົສົ່ງສິນຄ້າ

ຂາ້ມແດນ, ຂະຂວນລດົໄຟຂນົສົ່ງສນິຄາ້ຂາ້ມແດນຈາກ 2 

ຂະບວນຕໍ່ມື້ໃນເບື້ອງຕົ້ນ ເພີ່ມຂຶ້ນມາຮອດ 12 ຂະບວນຕໍ່

ມື້ໃນປັດຈຸບນັ, ເຊິ່ງໄດ້ປົກຄມຸໄປເຖງິ 10 ປະເທດ ທີ່ຮວ່ມສ້າງ

“ໜຶ່ງແລວ ໜຶ່ງເສັ້ນທາງ” ເຊັ່ນ: ປະເທດລາວ, ໄທ, ມຽນມາ, 

ມາເລເຊຍ, ກາໍປູເຈຍ, ສິງກະໂປ ເປນັຕົ້ນ, ປະເພດສິນຄ້າ ໄດ້

ເພີ່ມຂຶ້ນເຖງິ 1200 ກວາ່ຢ່າງ. 

ຈນີໄດ້ແຕງ່ຕັ້ງວຊິາການດ້ານທາງລດົໄຟໃນຂງົເຂດຕາ່ງໆ ທງັໝດົ 540 ຄນົໄປປະ

ເທດລາວ, ເພື່ອຊ່ວຍເຫືຼອວຽກງານການຄຸມ້ຄອງດາໍເນນີງານຂອງຝ່າຍລາວ; ມີພະນກັງານ

ຄົນລາວ 700 ກວ່າຄົນໄດ້ສໍາເລດັການອົບຮົມ ແລະ ໄດ້ເຂົ້າຮ່ວມວຽກງານການຄຸ້ມຄອງທາງ

ລດົໄຟລາວ-ຈນີ, ແລະ ໄດ້ກາຍເປນັບກຸຄະລາກອນເຕັກນກິດ້ານທາງລດົໄຟຮຸນ່ທີໜຶ່ງຂອງ

ປະເທດລາວ.

ການຄຸ້ມຄອງດາໍເນນີງານມີຄວາມປອດໄພ ແລະ ຄວາມໝັ້ນຄງົ

ຂອບເຂດແຜລ່ດັສະໝີໄດ້ເປດີກວາ້ງ  

武瑞 设计 

货运强劲增长

辐射范围拓展

运营管理安全稳定
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中老铁路为货物流通提速助力

ຂະບວດລດົໄຟລາວ-ຈນີ ຖຽ້ວທໍາອິດຂອງຈນີທີ່ນາໍໃຊຮ້ບູແບບໃໝຂ່ອງການເຂົ້າອອກ
ເມືອງ ''ລດົໄຟຜາ່ນດ່ານໄວ'' ໄດ້ແລນ່ໄປຮອດທາ່ບກົລດົໄຟສາກົນນະຄອນເສີງຕູ ່

中国首列采用进境“铁路快通”新模式的中老班列抵达成都国际铁路港 CFP 图
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ລດົໄຟຂະບວນສາຍດວ່ນຊວ່ຍໜູນການຂົນສົ່ງ. ວັນ
 ທີ 10 ມງັກອນ  2022,  ຂະບວນ ລດົ ໄຟ ຂນົ ສົ່ງ ສິນຄ້າສາ
ກນົ “ ສາຍດວ່ນແມນ່ໍ້າລາ້ນ ຊາ້ງ- ແມ ່ນໍ້າຂອງ” ທີ່ມຄີວາມ 
ໄວ 120 ກ ິໂລ ແມດັ ຕໍ່ ຊົ່ວ ໂມງ ໄດ້ ເປດີ ການນຳ ໃຊ,້  ໄດ້ບນັລ ຸການ
 ເດີນທາງຈາກນະຄອນຄນຸໝິງຮອດນະຄອນຫຼວງ ວຽງ ຈນັ
 ປະເທດ ລາວ ໂດຍ ກົງ ໃຊເ້ວລາພາຍ ໃນ 26 ຊົ່ວ ໂມງເທົ່ານັ້ນ. 
“ ສາຍດວ່ນແມນ່ໍ້າລາ້ນ ຊາ້ງ- ແມ ່ນໍ້າຂອງ” ເປນັຜະລດິຕະ
ພນັການຂນົສົ່ງສິນຄ້າ “ຫນັເປນັແບບລດົໄຟໂດຍສານ” 
ຂອງທາງລດົໄຟລາວ-ຈນີ ຮອບວຽນຄງົທີ່, ມນັມລີກັສະ
ນະພິເສດຫຼາຍຂໍ້ ເຊັ່ນ: ການແຈງ້ພາສີໂດຍໄວ, ຄວາມໄວ
ການແລນ່ລດົສງູ, ສາມາດຄວບຄມຸເວລາສົ່ງເຖງິຂອງສິນ
ຄາ້ໄດ ້ແລະອື່ນໆ, ປັດຈຸບນັ, ໄດປ້ະຕິບດັການຂນົສົ່ງສນິ
ຄ້າລວມ 260 ກວ່າຂະບວນ. ຮູບແບບໃໝຂ່ອງການຂົນສົ່ງ
ສນິຄາ້ສາກນົ ທາງ ລດົ ໄຟຕາ່ງໆ ເຊັ່ນ: “ສາຍດວ່ນແມນ່ໍ້າ
ລາ້ນ ຊາ້ງ- ແມ ່ນໍ້າຂອງ + ການຄ້າເອເລກັໂຕນຼກິຂາ້ມຊາດ”
“ສາຍດ່ວນແມນ່ໍ້າລາ້ນ ຊາ້ງ-ແມ ່ນໍ້າຂອງ + ຂະບວນລດົໄຟ
ຈນີ-ເອີຣົບ” ແລະອື່ນໆ,  ໄດ້ ເພີ່ມ ຄວາມ ສາມາດ  ການຂນົ ສົ່ງ 
ສິນຄ້າ ຂາ້ມ  ແດນ  ແລະ  ຜນົ ສະທ້ອນຂອງ ທາງ ລດົ ໄຟລາວ-
ຈນີ, ເຮດັໃຫ້ມີບໍລິສດັຫຼາຍກວາ່ເກົ່າສາມາດໄດ້ຮບັໂອກາດ
ແລະ ຜນົປະໂຫຍດທີ່ມາຈາກທາງລດົໄຟລາວ-ຈນີ.

ການຂນົສົ່ງແບບຮວ່ມດ້ວຍຮບູການຊວ່ຍໜນູການ
ແຈງ້ພາສີ. ວນັ ທີ 10 ພຶດສະພາ ນີ້,  ຂະບວນລດົ ໄຟ ລາວ-
ຈນີ  ຖຽ້ວ ທຳ ອດິ ຂອງ ຈນີ ທີ່ ໃຊຮ້ບູ ແບບ ໃໝຂ່ອງການເຂົ້າ
ເມອືງ “ ລດົ ໄຟ ຜາ່ນດາ່ນໄວ” ( ລດົ ໄຟ ເຂົ້າ -ອອກ ດາ່ນ ພາສີ 
ຢ່າງ ວອ່ງ ໄວ) ໄດ້ ແລນ່ໄປ ເຖງິ ທາ່ ບກົ ລດົ ໄຟ ສາກນົ ເສີງ ຕູ ່
(Chengdu) ຢ່າງ ສຳ ເລດັ ຜນົ, ພ້ອມທງັ ໄດ ້ສຳ ເລດັ ທກຸໆ 
ຂັ້ນຕອນຂອງການ ແຈງ້ ພາສີ,  ຂະບວນລດົ ໄຟ ລາວ-ຈນີ
ໄດ້ກາ້ວ ເຂົ້າ ສູ ່ຍກຸ “ ລດົ ໄຟ ຜາ່ນດາ່ນໄວ”. ການທີ່ນາໍໃຊ້
ຮບູແບບ “ ລດົ ໄຟ ຜາ່ນດາ່ນໄວ”, ຂະບວນລດົໄຟສາມາດ
ຍື່ນຄາໍຮອ້ງຂໍຕໍ່ດາ່ນພາສີຢູບ່ອ່ນອອກເດີນທາງ, ຂັ້ນຕອນ
ຕາ່ງໆ ເຊັ່ນ: ການແຈງ້ພາສ,ີ ການກວດກາ, ການລວບ
ລວມໃບແຈງ້ພາສີ, ການອະນຍຸາດໃຫ້ເຂົ້າອອກເມອືງ 
ແລະ ຂັ້ນຕອນອື່ນໆແມນ່ສາໍເລດັຢູ່ບອ່ນດຽວ, ແລະ ບໍ່ຈາໍ
ເປນັຕ້ອງມີຂັ້ນຕອນການແຈງ້ພາສີໃດໆຢູ່ທີ່ບ່ອນທາງ

ອອກ ກໍຈະອະນຸຍາດໃຫ້ເຂົ້າອອກໂດຍກົງໄດ້. ວັນທ ີ
30 ສິງຫາ ນີ້,  ຂະບວນ ລດົ ໄຟຂນົສົ່ງສິນຄ້າສາກນົຖຽ້ວທາໍ
ອດິຂອງ ທາງ ລດົ ໄຟ ລາວ-ຈນີ “ລະບອບແບບໃບສັ່ງດຽວ” 
(ໃບ ຂນົສົ່ງແບບຮວ່ມດ້ວຍຮບູການສາມາດ ຈດັ ລະບຽບ ຂັ້ນ
ຕອນການ ຂົນ ສົ່ງ ສິນຄ້າ ທັງ ໝົດດ້ວຍໃບດຽວ)ໄດ້ ອອກ ຈາກ 
ສະຖານີ ຕາ ເວນັຕົກ ວັງ ຈ່າ ຍິ້ງ(Wangjiaying)  ນະຄອນ ຄຸນ
 ໝິງ,  ໂດຍຜ່ານ 2 ຮູບການຂົນສົ່ງ ຄື:  ທາງລົດ ໄຟ  ແລະ  ທາງ
ຫຼວງ, ພຽງແຕໃ່ຊໃ້ບຢັ້ງຢນືການຂນົສົ່ງສະບບັດຽວກສໍາ
ມາດສາໍເລດັການຂນົສົ່ງຂາ້ມແດນຈາກຄນຸໝິງໄປຫາວຽງ
ຈນັໄດ້, ໃນຂະນະທີ່ບນັລກຸານຜາ່ນດາ່ນໂດຍໄວນັ້ນ ກສໍາ
ມາດຫຼຸດຜອ່ນຄາ່ໃຊຈ້າ່ຍຂອງຕອ່ງໂສກ້ານສະໜອງໄປ
ພ້ອມກັນໃນການນາໍເຂົ້າ ແລະ ສົ່ງອອກ.

ດາ່ນອດັສະລິຍະຊວ່ຍໜນູການເຊື່ອມໂຍງເຊື່ອມ
ຈອດກນັ.  ແຂວງ ຢນຸນານ ເປນັ ຜູນ້າໍໜ້າໃນ ການ ຈດັ ຕັ້ງປະ
ຕິບດັ ໂຄງການ ທດົ ລອງ ການ ກໍ່ສ້າງ “ດາ່ນອດັສະລິຍະ” ຢູ ່
ຕາແສງໃຫຍບ່ໍ່ຫານ  ເມອືງ ຫ້ຼາ ກິ່ງແຂວງສິບສອງພນັນາ,   
 ເປດີ ຊອ່ງ ທາງ ທລຸະ ກດິ ແຫງ່ ປະຕຊູາດ ຢູ່ ດາ່ນຊາຍແດນ
ທາງ ຫຼວງ ບໍ່ຫານ  ເພື່ອແບງ່ກະແສສນິຄາ້ ຂອງ ປະຊາຊນົ 
ຢູ່ ເຂດຊາຍ ແດນ, ຍົກສູງຄວາມ ສາມາດ ດ້ານ ການ ແຈງ້ຜ່ານ
 ດ່ານ ພາສີ ຢ່າງສຸດຂີດ. ຜ່ານ ການ ກໍ່ສ້າງ ລະບົບອັດສະລິຍະ,  
ເວລາ ຂອງການກວດກາ  ແລະ ປ່ອຍ ລົດ ບນັທຸກສິນຄ້າ ແລະ 
ຜູ້ຂັບຂີ່ ແມ່ນ ສັ້ນ ລົງ, ສະພາບ ການ ເຄື່ອນ ໄຫວ ຂອງ ດ່ານ ແມ່ນ 
ສາມາດ ເຫັນ ໄດ້, ຄຸມ້ ຄອງໄດ້, ຍອ້ນກັບຄືນ ໄດ້, ບນັດາ ວິ ສາ 
ຫະກດິ ສາມາດຕິດຕາມເບິ່ງ ຄວາມ ຄືບ ໜ້າ ຂອງ ການແຈງ້
ພາສີ  ແລະ  ການ ຂົນ ສົ່ງ ໄດ້ໃນ ທຸກ ເວລາ ແລະ ທຸກ ແຫ່ງ ຫົນ. 
ແພຼດຟອມສາຍຕາແບບພາໂນຣາມາ(Panoramic viewing
platform) ສາມາດເຕືອນໄພອັດຕະໂນມັດ ແລະ ຈັດ
ການສະຖານະການຜິດປົກກະຕິກບັທີ່ກບັບອ່ນໄດ້. ພາຍ
ຫັຼງລະບົບດັ່ງກ່າວຖກື ເປດີ ນຳ ໃຊ ້ແລ້ວ, ປະລິມານ ການຜ່ານ
ດາ່ນຂອງລດົບນັທກຸສິນຄ້າ ຢູດ່າ່ນບໍ່ຫານຈະ ເພີ່ມ ຂຶ້ນ ຈາກ 
360 ກວາ່ ຄນັ ຕໍ່ມື້ເປນັ 800 ກວາ່ ຄນັຕໍ່ມື້, ປະສິດທິພາບ
 ການຜາ່ນດາ່ນ ກຈໍະຍກົສງູຂຶ້ນຢ່າງຂະໜາດໃຫຍ,່ ການ 
ເຄື່ອນ ໄຫວ ຂອງດາ່ນ  ແລະ ການ ຂນົ ສົ່ງ ຂາ້ມ ແດນຈະ ຍິ່ງ 
ປອດ ໄພ , ມີປະສິດທິພາບ ແລະ ສະດວກວ່ອງໄວ.
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ທາງລດົໄຟລາວ-ຈນີ ໄດ້ຕອບສະໜອງຄວາມຕ້ອງ
ການໃນດ້ານການຮໍ່າຮຽນ, ການຢຽ້ມຢາມພີ່ນອ້ງ, ການປົວ
ພະຍາດ, ການທອ່ງທຽ່ວ, ການຄ້າ ແລະ ດ້ານຕາ່ງໆ  ຂອງ
ປະຊາຊນົລາວ, ສົ່ງເສີມຈາໍນວນນກັທອ່ງທຽ່ວຂີ່ລດົໄຟເພີ່ມ
ຂຶ້ນຢ່າງຫຼວງຫຼາຍ. ຕະຫຼອດ 1 ປຜີາ່ນມາ,  ທາງລດົໄຟ
ລາວ-ຈນີ ໄດ້ເປດີບໍລິການນໍາໃຊສ້ະຖານກີາສີ, ສະຖານນີາ
ໝໍ້  ສະຖານເີມືອງງາ, ສະຖານນີາເຕີຍ ແລະ ສະຖານຕ່ີາງໆ, 
ສະຖານຂີນົສົ່ງຜູໂ້ດຍສານໄດ້ເພີ່ມຂຶ້ນເຖງິ 10 ແຫງ່; ລດົ
ໄຟ “ຂະບວນລາ້ນຊາ້ງ” ພິເສດທີ່ສັ່ງຊື້ໃໝ່ ກັບ ຂະບວນລົດ
ໄຟທາໍມະດາ, ໄດ້ບນັລໃຸຫ້ລດົໄຟຄວາມໄວສງູ ກບັ ລດົໄຟ
ທາໍມະດາ ໄດ້ເດີນທາງລາງລດົດຽວກນັ; ໄດ້ເພີ່ມບອ່ນຂາຍ
ປີ້ໃນຕວົເມືອງ, ແກ່ຍາວເວລາການຂາຍປີ້ ແລະ ເວລາເປດີ
ບໍລກິານຂອງຫ້ອງລໍຖາ້, ໄດ້ເພີ່ມທະວກີານເຊື່ອມໂຍງລະ
ຫວາ່ງສະຖານ ີກບັ ຕວົເມືອງ... ທາງລດົໄຟໄດ້ຫຼອມລວມ
ເຂົ້າກບັຊວີດິປະຈາໍວນັຂອງປະຊາຊນົລາວ, ໄດກ້າຍເປນັ
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中老铁路为老挝发展注入澎湃动能

ທາງເລືອກບລູິມະສິດດ້ານການຄມົມະນາຄມົຂອງຄນົ
ທ້ອງຖິ່ນ.

ຕາມຂໍ້ມນູສະຖຕິິຂອງກະຊວງຖະແຫຼງຂາ່ວ, ວດັທະ
ນະທາໍ ແລະ ທອ່ງທຽ່ວ ສະແດງໃຫ້ເຫັນວາ່, ນບັແຕເ່ປດີ
ການນາໍໃຊທ້າງລດົໄຟລາວ-ຈນີ ເປນັຕົ້ນມາ, ໄດ້ຂນົສົ່ງຜູ້
ໂດຍສານຈາກນະຄອນຫຼວງວຽງຈນັໄປເຖງິນະຄອນຫຼວງ
ພະບາງສງູສດຸມເີຖງິ 2700 ກວາ່ເທື່ອຄນົຕໍ່ມື້, ນກັທອ່ງ
ທຽ່ວສວ່ນຫຼາຍແມນ່ນຍິມົອອກເດີນທາງດ້ວຍລດົໄຟ. 10
ເດືອນຕົ້ນປ ີ2022, ໃນນກັທອ່ງທຽ່ວ 33,6 ໝື່ ນຄນົນັ້ນ 
ມ ີ85,27% ແມນ່ເລອືກຂີ່ລດົໄຟຈາກນະຄອນຫຼວງວຽງ
ຈນັໄປນະຄອນຫຼວງພະບາງ. ທ້າວ ວລິາໄຊ ພະນກັງານ
ປະຈາໍການຢູ່ສະຖານລີດົໄຟວຽງຈນັກາ່ວວາ່: ທາງລດົໄຟ
ລາວ-ຈນີ ບໍ່ພຽງແຕເ່ຮດັໃຫ້ການເດີນທາງໄປຕາ່ງແຂວງ
ຂອງຄນົລາວສະດວກສະບາຍເທົ່ານັ້ນ, ຍງັເຮດັໃຫ້ນກັທອ່ງ
ທຽ່ວຕາ່ງປະເທດຫຼາຍຄນົທີ່ມາຈາກປະເທດອອ້ມຂາ້ງ ໂດຍ
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ສະເພາະແມນ່ນກັທ່ອງທຽ່ວຂອງປະເທດໄທ ໄດ້ຂີ່ລດົໄຟໄປ
ທຽ່ວຢູ່ວັງວຽງ ຫືຼ ຫຼວງພະບາງ, ນີ້ໄດ້ສົ່ງເສີມຂະແໜງການ
ການທອ່ງທຽ່ວ ແລະ ການພດັທະນາເສດຖະກດິຂອງຕວົ
ເມືອງຕາ່ງໆທີ່ຢູ່ລຽບຕາມທາງລດົໄຟລາວ-ຈນີ.

ທາງລດົໄຟລາວ-ຈນີ ໄດ້ເພີ່ມເຕີມຄວາມມີຊວິີດຊວີາ
ໃຫ້ແກປ່ະເທດລາວ. ຕາມຂໍ້ມນູສະຖຕິິຂອງບໍລິສດັທາງລດົ
ໄຟລາວ-ຈນີ ທີ່ເປນັບໍລສິດັຄຸມ້ຄອງທາງລດົໄຟລາວ-ຈນີ 
ຕອນປະເທດລາວ ສະແດງໃຫ້ເຫັນວາ່, ນບັແຕເ່ດືອນມງັ
ກອນຫາເດືອນຕລຸາປນີີ້, ຍອດມນູຄາ່ການຄ້າຂາເຂົ້າ-ຂາ
ອອກຂອງດາ່ນພາສບີໍ່ເຕນ່ທີ່ໄດເ້ຊື່ອມຕໍ່ທາງລດົໄຟຂອງ
ສອງຊາດລາວ-ຈນີ ມເີຖງິ 1,024 ຕື້ໂດລາ, ແມນ່ໄດ້ເພີ່ມ
ຂຶ້ນ 1,8 ເທົ່າ ເມື່ອທຽບໃສ່ໝດົປ ີ2021. ພາຍໃຕ້ບດົບາດ
ການເຊື່ອມຈອດດາ້ນພື້ນຖານໂຄງລາ່ງຂອງທາງລດົໄຟ, 
ທາງລດົໄຟລາວ-ຈນີ ຈະເຮດັໃຫ້ການພວົພນັລະຫວາ່ງປະ
ເທດລາວ ກບັ ບນັດາປະເທດທີ່ຮວ່ມສ້າງ “ໜຶ່ງແລວ ໜຶ່ງ
ເສັ້ນທາງ” ນບັມື້ນບັແໜ້ນແຟ້ນ, ໄປຄຽງຄູກ່ນັນັ້ນ ອດຸສາ
ຫະກາໍຕາ່ງໆທີ່ລຽບຕາມທາງລດົໄຟລາວ-ຈນີ ກຈໍະເປດີ
ກວາ້ງຄວາມສາມາດການຜະລດິ ແລະ ຍກົລະດບັ, ຜນົ
ຜະລດິແຮເ່ຫັຼກ, ແປງ້ມນັຕົ້ນ, ຢາງພາລາ ຕາ່ງກໄໍດເ້ພີ່ມ
ຂຶ້ນ 1,8 ລາ້ນໂຕນ, 2 ລາ້ນໂຕນ, 1 ລາ້ນໂຕນຕາມລາໍດບັ.

ທາງລດົໄຟລາວ-ຈນີ ໄດ້ຊກຸຍູກ້ານບກຸເບີກພດັທະ
ນາຊບັພະຍາກອນ. ເຂດຮ່ວມມືເສດຖະກດິບໍ່ເຕນ່-ບໍ່ຫານ 
ໄດ້ຮບັການພດັທະນາຢ່າງຈະເລີນຮຸງ່ເຮອືງ, ສິ່ງແວດລອ້ມ
ການດາໍເນນີທລຸະກດິໄດ້ຮບັການປັບປງຸຢ່າງບໍ່ຢດຸຢັ້ງ, ການ
ດຶງດູດການລົງທຶນໄດ້ຮັບຄວາມຄືບໜ້າຢ່າງຕໍ່ເນື່ອງ, ອັດຕະ
ພາບຕະຫຼາດໄດ້ເພີ່ມຂຶ້ນໃໝ່ 135 ແຫງ່, ເຊິ່ງໄດ້ຮບັຄວາມ
ນຍິມົຫຼາຍກວາ່; ເຂດພດັທະນາກວມລວມໄຊເສດຖາ ສະ
ສົມສໍາເລດັການລົງທຶນລວມທັງໝົດ 934 ລາ້ນໂດລາ, ມີວິສາ
ຫະກດິ 116 ແຫງ່ມາຈາກ 7 ປະເທດ ແລະ ເຂດແຄວນ້
ເຂົ້າມາຕັ້ງຫຼກັປັກຖານຢູ່ທີ່ນີ້; ມີວິສາຫະກດິ 446 ແຫງ່ລງົ
ນາມເຂົ້າປະຈາໍເຂດພດັທະນາເສດຖະກດິພິເສດບໍ່ເຕນ່
ແດນງາມ, ມນູຄາ່ລງົທຶນສະສົມມີເຖງິ 975 ລາ້ນໂດລາ. 

ທາ່ນ ສົມມາດ ພນົເສນາ ຮອງປະທານ ສະພາແຫງ່
ຊາດ ສປປ ລາວ ກ່າວວ່າ, ການເປດີນາໍໃຊຂ້ອງທາງລດົໄຟ
ລາວ-ຈນີ ໄດ້ສະໜອງໂອກາດການພັດທະນາໃໝ່ໃຫ້ແກ່ປະ
ເທດລາວ, ປະຊາຊົນຈາກທ້ອງຖິ່ນຕາ່ງໆ, ວິສາຫະກດິຕາ່ງ  ໆ
ລວ້ນແຕໄ່ດ້ຮບັຜນົປະໂຫຍດ, ທາງລດົໄຟລາວ-ຈນີ ໄດ້ຊຸກ
ດນັເສດຖະກດິຂອງປະເທດລາວກາ້ວເຂົ້າສູ່ລະດບັໃໝ.່

vtmy[kpI6[rk[

ຮບູ ①  ທີ່ນະຄອນຫຼວງວຽງຈນັ ສປປ ລາວ, ການສະແດງບັ້ງໄຟພຸ
ເພື່ອສະຫຼອງບນຸທາດຫຼວງ

图① 老挝首都万象庆祝塔銮节的烟花表演 新华社 图

ຮບູ ② ຂະບວນລດົໄຟຂົນສົ່ງສິນຄ້າ ກາໍລງັຈະເດີນທາງຜາ່ນອໂຸມງ
ມິດຕະພາບ ທີ່ຕັ້ງຢູ່ຊາຍແດນລາວ-ຈນີ

图② 货物列车即将驶入位于中老边境的友谊隧道 新华社 图

ຮບູ ③ ສະຖານລີດົໄຟນະຄອນຫຼວງວຽງຈນັ 

图③ 老挝万象火车站 新华社 图

②

③

本刊综合
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ດ້ວຍທາ່ແຮງທີ່ມເີວລາຂນົສົ່ງສັ້ນ ຕົ້ນທຶນການໂລຈສິ
ຕິກຕໍ່າ ມຄີວາມປອດໄພທີ່ເຂັ້ມແຂງ ສຂີຽວ ເປນັມດິກບັ
ສິ່ງແວດລອ້ມ ແລະອື່ນໆ, ສມົທບົກບັຜນົປະໂຫຍດນະໂຍ
ບາຍຂອງ “ສນັຍາຄູຮ່ວ່ມເສດຖະກດິຮອບດາ້ນຂອງພາກ
ພື້ນ(ອາເຊບັ, RCEP)”, ທາງລດົໄຟລາວ-ຈນີໄດ້ ສົ່ງເສີມກໍ່
ສາ້ງຕະຫຼາດໃຫຍທ່ີ່ຍິ່ງເປດີປະຕສູູພ່າຍນອກລະຫວາ່ງຈນີ 
ລາວ ແລະ ບນັດາປະເທດອາຊຽນອື່ນໆຫຼາຍຂຶ້ນ.

ໂດຍການຂຶ້ນຂີ່ລດົໄຟລາວ-ຈນີ, ໝາກຖົ່ວລຽນໜວ່ຍ
ໜຶ່ງທີ່ຫາກໍ່ຖກືເກບັຈາກຕົ້ນໄມໃ້ນສວນໝາກໄມໄ້ທ ຈະສາ
ມາດໄປຮອດມຂືອງຜູບໍ້ລິໂພກໃນນະຄອນຄນຸໝິງຈນີພາຍ
ໃນພຽງແຕ ່7 ມື້. ໃນວນັທີ 28 ເດືອນເມສາ, ບໍລິສດັຂນົສົ່ງ
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中老铁路让互联互通效应日益凸显

ຄອນເທັນເນ ີກຸມ່ບໍລສິດັທາງລດົໄຟແຫງ່ຊາດຈນີ ຈາໍກດັ 
ຮວ່ມກບັກຸມ່ບໍລິສດັທາງລດົໄຟແຫງ່ຊາດຈນີ ສາຂາຄນຸໝິງ
ຈາໍກັດ ແລະ ບໍລິສັດທາງລດົໄຟລາວ-ຈນີ ຈາໍກັດ, ໄດ້ຮວ່ມ
ກນັອອກຜະລດິຕະພນັການບໍລກິານຂນົສົ່ງຮວ່ມກນັໂດຍ
ທາງຫຼວງ ແລະ ທາງລົດໄຟ ຄື ຂະບວນລົດໄຟສາຍເຢນັສະ
ເພາະສາໍລບັໝາກໄມເ້ລີ່ມເດີນທາງຈາກດາ່ນບໍ່ຫານຈນີ 
ໄປສູນ່ະຄອນຄນຸໝິງແຂວງຢນຸນານ, ແລວ້ແຈກຢາຍເຖງິ
ນະຄອນກວງໂຈ່ວແຂວງກວາງຕຸງ້ ນະຄອນຈງົກິ່ງ ນະຄອນ
ຊຽງໄຮ ແລະ ບອ່ນອື່ນໆ. ນາງ ຢາງຈູລງິ(Yang Jvling) 
ຜູອ້າໍນວຍການໃຫຍບໍ່ລສິດັຂນົສົ່ງຄອນເທນເນສີາຂາຄນຸ
ໝິງ ກຸມ່ບໍລິສດັທາງລດົໄຟແຫງ່ຊາດຈນີ ຈາໍກດັ ກາ່ວວາ່, 

ວັນທີ 21 ເມສາ 2022, ຂະບວນລດົໄຟຂົນສົ່ງສິນຄ້າ ທາງລດົໄຟລາວ-ຈນີ ຖຽ້ວທໍາອິດຂອງແຂວງກັນຊູ(Gansu) ສປ ຈນີ ກຽມພ້ອມ
ລໍຖາ້ອອກເດີນທາງທີ່ລານຂນົສົ່ງສິນຄ້າສັງລວມ ສະຖານຕີາເວນັຕກົທາງລດົໄຟນະຄອນຕນຸຫວງ(Dunhuang)

4月21日，中国甘肃省首趟中老铁路国际货运列车在敦煌市铁路西货站综合货场等待发车 新华社 图
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ຂະບວນລດົໄຟສາຍເຢນັສະເພາະໝາກໄມສ້າມາດເພີ່ມ
ທະວປີະສິດທິຜນົຂນົສົ່ງຫຼາຍກວາ່ໜຶ່ງເທົ່າ, ຫຼຸດເວລາລງົ
ແລະ ຫຼຸດຕົ້ນທຶນຂອງການຂນົສົ່ງໝາກໄມຂ້າ້ມຊາດ. ນີ້
ແມນ່ເທື່ອທາໍອດິທີ່ຂນົສົ່ງໝາກໄມສ້ດົໂດຍຮບູແບບການ
ຂົນສົ່ງຮ່ວມກັນໂດຍທາງຫຼວງ ແລະ ທາງລົດໄຟ, ແລະ ຂະ
ບວນລດົໄຟສາຍເຢນັທີ່ໃຊຄ້ອນເທັນເນທີງັໝດົຂະບວນ ຫຼງັ
ຈາກການເປດີນາໍໃຊຂ້ອງທາງລດົໄຟລາວ-ຈນີ, ເຊິ່ງໄດ້ເຮດັ
ໃຫ້ຮບູແບບໂລຈສິຕິກຂາ້ມຊາດສາຍເຢນັສມົບນູກວາ່ເກົ່າ, 
ມຜີນົປະໂຫຍດໃຫ້ຕະຫຼາດພາຍໃນ ແລະ ບນັດາປະເທດ
ອາຊຽນຫຼາຍກວ່າເກົ່າ. ວັນທີ 3 ທນັວາ, ສະຖານທີ່ຄຸມ້ຄອງ
ກວດກາສະເພາະໝາກໄມນ້າໍເຂົ້າໃນດາ່ນລດົໄຟບໍ່ຫານ

ໄດ້ເປດີການນາໍໃຊຢ່້າງເປນັທາງການ, ຂະບວນລດົໄຟນາໍ
ເຂົ້າໝາກໄມຂ້ະບວນທີ່ຂນົສົ່ງໂດຍລດົໄຟຕະຫຼອດທາງ
ຜ່ານບ່ອນນີ້ໄປສູ່ສະຖານບີໍ່ຫານຂອງທາງລົດໄຟລາວ-ຈນີ, 
ແລະ ເດີນທາງໄປສູທ່ກຸແຫງ່ຂອງທົ່ວປະເທດ.

ໃນໜຶ່ ງປທີີ່ພາຍຫຼງັການເປດີນາໍໃຊຂ້ອງທາງລດົໄຟ
ລາວ-ຈນີ, ບດົບາດນາໍພາແຜລ່ດັສະໝີໄດ້ເພີ່ມຂຶ້ນເປນັອີກ
ບາດກາ້ວໜຶ່ງ, ຊອ່ງທາງໂລຈສິຕິກສາກນົຂນົສົ່ງທາງບກົ
ແລະ ທາງທະເລຮວ່ມກນັສະດວກວອ່ງໄວກວາ່, ຜນົປະ
ໂຫຍດຂອງການເຊື່ອມໂຍງເຊື່ອມຈອດນບັມື້ນບັພົ້ນເດັ່ນ
ຂຶ້ນ, ເຊິ່ງໄດປ້ະກອບກາໍລງັຊກຸດນັໃໝໃ່ຫ້ແກກ່ານໄປມາ
ຫາສູດ່າ້ນເສດຖະກດິການຄາ້ລະຫວາ່ງຈນີ ກບັ ອາຊຽນ. 
ວນັທີ 7 ກໍລະກດົ, ສະໜາມປ່ຽນຕໍ່ລາງລດົສະຖານວີຽງຈນັ
ໃຕ(້ທາ່ນາແລງ້)ຂອງທາງລດົໄຟລາວ-ຈນີໄດເ້ປດີການນາໍ
ໃຊ,້ ຂະບວນລດົໄຟຂນົສົ່ງສິນຄ້າຂອງທາງລດົໄຟລາວ-ຈນີ
ໄປສູທ່ິດເໜືອສາມາດຮອດສນູແຈກຢາຍໂລຈສິຕິກຈນີ
ຕາ່ງໆ ເຊັ່ນ: ນະຄອນເສິງຕູ(່Chengdu) ນະຄອນຈງົກິ່ງ
ນະຄອນຊອີານ(Xi’an) ແລະອື່ນໆ, ແລວ້ເຊື່ອມຕໍ່ກບັຂະ
ບວນລດົໄຟຈນີ-ເອຣີບົ; ຕາມທິດໃຕ້ສາມາດຜາ່ນທາງລດົ
ໄຟຮາງຂະໜາດໜຶ່ ງແມດັຮອດນະຄອນຫຼວງບາງກອກ
ໄທ ແລະ ທາ່ກາໍປັ່ນແຫຼມຊະບງັ, ບນັລກຸານເຊື່ອມໂຍງ
ເຊື່ອມຈອດລະຫວາ່ງລດົໄຟຈນີ-ລາວ-ໄທ.

ການເຊື່ອມໂຍງເຊື່ອມຈອດຂອງທາງລດົໄຟລາວ-ຈນີ
ນາໍເອາົໂອກາດຍິ່ງຫຼາຍກວາ່ເກົ່າມາໃຫ້, ພາຍໃຕ້ການເປນັ
ຕວົແບບຂອງທາງລດົໄຟລາວ-ຈນີ, ແຮງ່ມຫຼີາຍປະເທດ
ມຄີວາມກະຕືລລືົ້ນຫຼາຍຂຶ້ນເຂົ້າໃນການຮວ່ມກນັກໍ່ສາ້ງ 
“ໜຶ່ງແລວ ໜຶ່ງເສັ້ນທາງ”; “ຖະແຫຼງການຮວ່ມກຽ່ວກບັເພີ່ມ
ທະວລີງົເລິກກໍ່ສ້າງຄູຮ່ວ່ມຊາຕາກາໍລາວ-ຈນີ” ສົ່ງເສີມລາວ-
ຈນີມກີານແລກປ່ຽນ ການຮວ່ມມ ືແລະ ການເປດີປະຕສູູ່
ພາຍນອກທີ່ລວງເລກິກວາ່ເກົ່າ; ປະມກຸລດັສອງຊາດຈນີ
ອິນໂດເນເຊຍ ເປນັສກັຂພິີຍານຂອງການທດົລອງນາໍໃຊລ້ດົ
ໄຟຄວາມໄວສູງຈາກາຕາ-ບນັດງຸ, ແລະ ຕີລາຄາສູງຕໍ່ສອງ
ຝ່າຍເຊື່ອມຕໍ່ຂໍ້ລິເລີ່ມ “ໜຶ່ງແລວ ໜຶ່ງເສັ້ນທາງ” ແລະ ແຜນ
ການ “ຈຸດຄໍ້າທະເລໂລກ”; ຈນີ-ໄທໄດລ້ງົນາມແຜນການ
ຮວ່ມມຮືວ່ມກນັສົ່ງເສີມກໍ່ສາ້ງ “ໜຶ່ ງແລວ ໜຶ່ ງເສັ້ນທາງ”, 
ແລະ ໄດປ້ະກາດຖະແຫຼງການຮວ່ມກຽ່ວກບັການກໍ່ສາ້ງ
ຄູຮ່ວ່ມຊາຕາກາໍທີ່ໝັ້ນຄງົກວາ່ເກົ່າ ຈະເລີນກວາ່ເກົ່າ ແລະ 
ຍນືຍງົກວ່າເກົ່າ... ທາງລດົໄຟລາວ-ຈນີໄດ້ພວົພນັກັບໂລກ
ແລະ ເຊື່ອມຕໍ່ກບັຍກຸສະໄໝ, ເຊິ່ງໄດບ້ນັຈຸຄວາມໄຝ່ຝັນ 
ແລະ ຄວາມຫວັງທີ່ຕາ່ງຝ່າຍຕາ່ງມີຜນົປະໂຫຍດ.

本刊综合
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沿着铁路看发展

ລົດໄຟຂະບວນຕ່າງໆທີ່ໄປໆມາໆ ແລະ ແລ່ນຜ່ານສາຍພູສາຍນໍ້າ, ເຮດັໃຫ້ມິດຕະ

ພາບແຜຂ່ະຫຍາຍໄປຕາມທາງລດົໄຟລາວ-ຈນີ; ເລື່ອງຕາ່ງໆທີ່ອບົອຸນ່, ໄດ້ບນັທກຸ 

ຄວາມໄຝ່ຝັນຂອງປະຊາຊນົສອງປະເທດລາວຈນີ.ນາຍບ້ານນາໍພາສະແຫວງຫາຄວາມ

ຮັ່ງມ,ີ ຫວົໜ້າປະຈາໍຂະບວນລດົໄຟຮບັໃຊຜູ້ໂ້ດຍສານ, ຫວົໜ້າດາ່ນພາສີສົ່ງເສີມການ

ເຊື່ອມໂຍງເຊື່ອມຈອດ, ຜູອໍ້ານວຍການໂຮງງານຄົ້ນພບົກາລະໂອກາດ, ຜູອໍ້ານວຍການ

ໂຮງຮຽນບາໍລງຸສາ້ງບກຸຄະລາກອນ. ພວກເຂາົເຈົ້າໃນວງົການຕາ່ງໆ, ໄດ້ບນັລະ

ຍາຍການພດັທະນາຢູ່ລຽບຕາມທາງລດົໄຟລາວ-ຈນີ ດ້ວຍປະສບົການຂອງຕນົ.

武瑞 设计 

vtmy[kpI6[rk[

ຮບູ ① ທ່ານ ຈາ່ງຮງຸເລ(Zhang Honglei) 

图① 张宏雷 受访者供图

ຮບູ ②  ນາງ ໄທມະນ ີທາໍມະວົງ 

图② 苔玛尼·棠马冯 受访者供图

一趟趟飞驰的列车，跨越

山河，让友谊在中老铁路上绵

延 ；一个个温暖的故事，承载

中老两国人民的梦想。村长带

领致富，列车长服务乘客，海

关关长助力通达，厂长发现机

遇，校长培养人才。各行各业

的他们，通过自己的经历讲述

着中老铁路沿线的发展。
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ບາ້ນນາຂວົດີ(Nakeli) ທີ່ຕັ້ງຢູຕ່າແສງທງົສນິ(Tong-
xin) ເມືອງປົກຄອງຕົນເອງເຜົ່າຮານເີຜົ່າຢໜິີງເອີ(Ning’er) 
ນະຄອນພເູອ(ີPu’er) ແຂວງຢນຸນານ ເຄີຍເປນັບອ່ນພກັ
ເຊາົທີ່ສາໍຄນັຂອງເສັ້ນທາງຊາມາ້ບຮູານ. ໃນປມີໍ່ໆມານີ້, 
ບ້ານນາຂວົດີຖວືດັທະນະທາໍເສັ້ນທາງຊາມາ້ບຮູານ ແລະ 
ວດັທະນະທາໍຮດີຄອງພື້ນແຜນ່ຊນົເຜົ່າເປນັລກັສະນະພິ
ເສດ, ເພືີ່ອກໍ່ສ້າງຍີ່ຫໍ້ການທອ່ງທຽ່ວພກັຜອ່ນນເິວດຊນົນະ
ບດົ.

ທາ່ນ ຈ່າງຮງຸເລ(Zhang Honglei) ຫວົໜ້າຄະນະ
ກາໍມະການບ້ານນາຂວົດີ ແນະນາໍວາ່, ຂີ່ລດົຈາກສະຖານີ
ໜິງເອີຂອງທາງລດົໄຟລາວ-ຈນີ ໄປຮອດບ້ານນາຂົວດີ ຈະ
ໃຊເ້ວລາພຽງແຕບ່ໍ່ຮອດເຄິ່ງຊົ່ວໂມງ. ຫຼງັຈາກທາງລດົໄຟ
ລາວ-ຈນີເປດີການນາໍໃຊແ້ລວ້, ບ້ານນາຂວົດີໄດ້ປັບປງຸພື້ນ
ຖານໂຄງລາ່ງ, ເປດີລດົເມສາຍພິເສດລະຫວາ່ງສະຖານີ
ລດົໄຟ ກັບ ບ້ານນາຂົວດີ, ເພື່ອອາໍນວຍຄວາມສະດວກໃຫ້
ແກນ່ກັທ່ອງທຽ່ວ. ຮາ້ນກາເຟ ເຮອືນພັກ ຮາ້ນອາຫານ ສວນ
ເກບັໝາກໄມ ້ແລະອື່ນໆມຈີາໍນວນນບັມື້ນບັຫຼາຍຂຶ້ນ, ຄນົ
ທີ່ມາສ້າງທລຸະກດິຂອງຕນົ ມາອາໄສຢູ່ ແລະ ມາທອ່ງທ່ຽວ
ກໍນບັມື້ນບັຫຼາຍຂຶ້ນ. ລາຍໄດ້ຂອງຊາວບ້ານເພີ່ມຂຶ້ນ, ຂໍ້ມນູ
ແລະ ຊອ່ງທາງຫຼາຍຂຶ້ນ, ຄວາມກະຕືລືລົ້ນຂອງການເຮດັ
ວຽກທາໍງານກສໍງູຂຶ້ນ. “ຕໍ່ໄປ, ບາ້ນນາຂວົດີຈະສືບຕໍ່ສາ້ງ
ສາ 'ບອ່ນແຫງ່ຄວາມຄິດຮອດບ້ານເກດີເມອືງນອນ', ຂດຸ

okp[hkoG ;aog;]kmuj,u7;k,s;a' c,jofu'kos]kp
村长：有奔头的日子很美

ຄົ້ນວດັທະນະທາໍທີ່ເປນັເອກະລກັຂອງທ້ອງຖິ່ນ, ບນັລເຸປົ້າ
ໝາຍທີ່ວາ່:ໜຶ່ງບ້ານໜຶ່ງຜະລິດຕະພນັ ທກຸບ້ານລວ້ນແຕ່
ມີເອກະລັກຂອງໃຜມນັ.” ທາ່ນ ຈ່າງຮຸງເລ ກາ່ວວ່າແນວນັ້ນ.

ນາງ ໄທມະນ ີທຳມະວົງ ຮອງນາຍບ້ານ ບ້ານທ່າພະ
ລານໄຊ ເມອືງສສີດັຕະນາກ ນະຄອນຫຼວງວຽງຈນັ ກາ່ວ
ວາ່, ທາງລດົໄຟລາວ-ຈນີເປດີການນາໍໃຊແ້ລວ້, ການເດີນ
ທາງຂອງຊາວບ້ານສະດວກວອ່ງໄວຂຶ້ນ, ລາຍໄດ້ກໍເພີ່ມຂຶ້ນ, 
ຊວີດິກມໍຄີວາມຫວງັນບັມື້ນບັຫຼາຍກວາ່ເກົ່າ, ຊາວບາ້ນ
ຫຼາຍຄນົໄດຂ້ີ່ລດົໄຟຫຼາຍເທື່ອແລວ້ ແລະ ຄິດວາ່ມນັສະ
ດວກ ວ່ອງໄວ ແລະ ປອດໄພດີ, ສໍາລບັລາຄາປີ້ລດົໄຟກໍສົມ
ເຫດສົມຜນົ. ໃນວັນພກັ ແລະ ມື້ບນຸຕາ່ງໆ, ຊາວບ້ານຂີ່ລດົ
ໄຟ ໃຊເ້ວລາພຽງແຕໜ່ຶ່ ງຊົ່ວໂມງກສໍາມາດໄປຮອດເມອືງ
ວັງວຽງ, ເຊິ່ງເປນັສະຖານທີ່ທອ່ງທ່ຽວທີ່ມີຊື່ສຽງ.

ຕາມຄວາມຄິດເຫັນຂອງນາງ ໄທມະນ ີທຳມະວງົ, 
ທາງລດົໄຟລາວ-ຈນີ ບໍ່ພຽງແຕໄ່ດ້ອາໍນວຍຄວາມສະດວກ
ຫຼາຍຕໍ່ການຂນົສົ່ງສນິຄາ້ ແລະ ຜູໂ້ດຍສານ, ໄດສ້ົ່ງເສມີ
ການພດັທະນາການຄ້າ ການລງົທຶນ, ຍງັໄດ້ສ້າງວຽກເຮດັ
ງານທາໍໃຫ້ແກປ່ະຊາຊນົທ້ອງຖິ່ນ. ລາວຫວງັວາ່, ປະເທດ
ລາວຈະຂະຫຍາຍເສັ້ນທາງຫຼາຍກວ່າເກົ່າໄປແຕ່ເໜືອ
ຮອດໃຕ້ ແລະ ເຊື່ອີມຕໍ່ປະເທດອາຊຽນອື່ນໆ, ເພື່ອອາໍນວຍ
ກາໍລງັຊກຸດນັທີ່ຍນືຍງົໃຫ້ແກກ່ານພດັທະນາຈະເລນີຮຸງ່
ເຮອືງຂອງລາວ.

■ 本刊记者 刘子语 毕漪倩 / 文

①

②

中国村长

老挝村长
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列车长 （司机） ：一条心护航一条路

ທາ່ນ ເຫີຈຽ້ນໂປ(He Jianbo), ອາຍ ຸ33 ປ,ີ ເປນັ

ຫວົໜ້າປະຈາໍຂະບວນລດົໄຟຜູໜ້ຶ່ ງຂອງພະແນກປະຕິບດັ

ງານການຂນົສົ່ງຜູໂ້ດຍສານ ກຸມ່ບໍລສິດັທາງລດົໄຟແຫງ່

ຊາດຈນີ ສາຂາຄນຸໝິງ ຈາໍກດັ, ປັດຈຸບນັນີ້ເຮດັວຽກຢູທ່າງ

ລດົໄຟລາວ-ຈນີ. ກຸມ່ຂະບວນຂອງທາ່ນໄດ້ຮບັຄວາມຍອ້ງ

ຍໍຫຼາຍຈາກຜູໂ້ດຍສານຍອ້ນການບໍລກິານທີ່ອບົອຸນ່ ແລະ 

ຮອບດ້ານ.

■ 本刊记者 刘子语 杨春梅 / 文

①

ໃນໜຶ່ ງປມີານີ້, ທາ່ນ ເຫີຈຽ້ນໂປ ໄດ້ເຮດັວຽກຢູ່ຂະ

ບວນລົດໄຟລາວ-ຈນີ 50 ກວ່າຄັ້ງ, ທຸກຄັ້ງລວ້ນແຕ່ມີຄວາມ

ພາກພມູໃຈເຊັ່ນກນັ. ທາ່ນກາ່ວວາ່, ທກຸບອ່ນທີ່ເລກັນອ້ຍ

ຂອງຂະບວນຜູໂ້ດຍສານລດົໄຟລາວ-ຈນີ ລວ້ນແຕໄ່ດ້ສະ

ແດງອອກເຖງິຄວາມເອາົໃຈໃສທ່ີ່ “ຄິດເຖງິສິ່ງທີ່ຜູໂ້ດຍສານ

ຄິດເຖງິ”. ສະພາບແວດລອ້ມຂອງຕູລ້ດົໄຟສະອາດຮຽບ

ຮອ້ຍ, ພະນກັງານອໍານວຍການບໍລິການຢ່າງລະມັດລະວັງ, 

ອປຸະກອນ ແລະ ການບໍລກິານທີ່ມສີສີນັພິເສດໄດຍ້ກົສງູ

ປະສບົການຂີ່ລດົໄຟຂອງຜູໂ້ດຍສານຢ່າງຫຼວງຫຼາຍເຊັ່ນ: 

ຂອດຜກູພນັຈນີຫ້າສີ, ເຄື່ອງຕິດຕໍ່ຮບີດວ່ນ, ເຄື່ອງກນັສນູ

ເສຍຂອງກະເປາົໂດຍສານອັນໃຫຍ່ ຫ້ອງນອ້ຍແມ່ລູກ

ອອ່ນ ຮາ້ນຄ້າມິດຕະພາບ ແລະອື່ນໆ.

“ຕໍ່ໄປຂາ້ພະເຈົ້າຈະນາໍໃຊຄ້ວາມຮຽກຮອ້ງຕ້ອງການ

ທີ່ມມີາດຕະຖານສງູກວາ່ເກົ່າຕໍ່ຕນົເອງ, ຕັ້ງໃຈເພີ່ມທະວີ

ການບໍລິການໃນດ້ານການເບິ່ງເຫັນ ການຍນິຟັງ ການຊມິ

ລົດ ການດົມກິ່ນ ແລະ ການສຳຜັດ, ເຮດັໃຫ້ຜູ້ໂດຍສານສໍາ

ຜດັການບໍລກິານທີ່ດີ, ແລະ ຮບັປະສບົການຂີ່ລດົໄຟທີ່ດີ

ງາມ.” ທາ່ນ ເຫີຈຽ້ນໂປ ຍງັມີຄວາມຫວັງນອ້ຍໜຶ່ງ, ໃນຖາ

ນະທີ່ເປນັຫວົໜ້າປະຈາໍຂະບວນລດົໄຟຜູໜ້ຶ່ ງຂອງກຸມ່ກະ

ກຽມສາຍສາກົນ, ທາ່ນຫວັງວາ່ຂະບວນລດົໄຟຜູໂ້ດຍສານ

ຈະໄປຮອດລາວໂດຍໄວ. “ພວກເຮາົຈະໃຫ້ເພື່ອນມດິສາກນົ

ຮູສຶ້ກເຖງິຄວາມກະຕືລລືົ້ນການບໍລກິານຂອງພະນກັງານ

ລດົໄຟຈນີ, ພ້ອມກັນນັ້ນຍງັຈະຖລືດົໄຟເປນັຂົວຕໍ່ ເພື່ອເຜີຍ

ແຜວັ່ດທະນະທາໍຈນີໃຫ້ດີຫຼາຍຂຶ້ນ.”

中国列车长
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ຮບູ ①  ທ່ານ ເຫີຈຽ້ນໂປ(He Jianbo)

图① 何建波 受访者供图

ຮບູ ② ທ່ານ ສົມຊາຍ ລາວລິ້ວ

图② 宋赛·老刘 受访者供图

②

ທາ່ນ ເຫີຈຽ້ນໂປ ຂຽນເລື່ອງຊາວໜຸມ່ຢູ່ເທິງທາງລດົ

ໄຟລາວ-ຈນີ, ຊາວໜຸມ່ລາວ ທ່ານ ສົມຊາຍ ລາວລິ້ວ ກໍສະ

ແຫວງຫາຄວາມໄຝ່ຝັນຂອງຕນົໃນທາງລດົໄຟສາຍດຽວ

ກັນນີ້. 

ຄວາມໄຝ່ຝັນຂອງທ່ານ ສົມຊາຍ ລາວລິ້ວ ແມ່ນກາຍ

ເປນັຜູຂັ້ບລດົໄຟລາວ-ຈນີ. ເດືອນມິຖຸນາ 2020, ທາ່ນ ສົມ

ຊາຍ ລາວລິ້ວ ໄດ້ຜາ່ນການສອບເສງັຂອງບໍລິສດັທາງລດົ

ໄຟລາວ-ຈນີ ຈາໍກດັ ແລະ ເຂົ້າໃນຫ້ອງຮຽນຝກຶອບົຮມົຂອງ

ທາງລດົໄຟລາວ-ຈນີ. ທາ່ນໄດຕ້ັ້ງໃຈຮໍ່າຮຽນຢ່າງດໝຸັ່ນ, 

ແລະ ໄດກ້າໍແໜ້ນຄວາມຮູທິ້ດສະດີ ແລະ ເຕກັນກິການ

ປະຕິບດັງານຢ່າງວອ່ງໄວ, ເຊິ່ງເປນັຜູພ້ົ້ນເດັ່ນໃນນກັຮຽນ

ຈາໍນວນຫຼວງຫຼາຍ.

ວັນທີ 3 ທນັວາ 2021, ທາ່ນ ສົມຊາຍ ລາວລິ້ວ ໄດ້

ເຂົ້າຮ່ວມພິທີເປດີການນາໍໃຊຂ້ອງທາງລດົໄຟລາວ-ຈນີ, ໃນ

ຖານະທີ່ເປນັຜູແ້ທນຜູຂັ້ບລດົໄຟຝ່າຍລາວ, ທ່ານລາຍງານ

ຕໍ່ຜູນ້າໍສອງປະເທດ: ວຽກງານການເປດີນາໍໃຊຂ້ອງສະຖາ

ນລີດົໄຟວຽງຈນັໄດ້ກະກຽມພ້ອມແລວ້. ປະສບົການນີ້ເຮດັ

ໃຫ້ລາວຕື່ນເຕັ້ນໃຈ ແລະ ລມືຍາກ, ລາວກຍໍິ່ງຮູສ້ກຶເຖງິ

ຄວາມຮບັຜິດຊອບຂອງຕນົ. ໃນການຂບັລດົໄຟແຕລ່ະຄັ້ງ, 

ທາ່ນລວ້ນແຕເ່ຕືອນຕນົເອງວາ່ຕອ້ງພະຍາຍາມເຮດັວຽກ

ງານແຕລ່ະປະການໃຫ້ດີ, ຮກັສາຄຸມ້ກນັການດາໍເນນີງານ

ຂອງລດົໄຟໃຫ້ດີ.

ໃນເວລາໜຶ່ ງປນີັ້ນ, ທາ່ນ ສມົຊາຍ ລາວລິ້ວ ໄດປັ້ບ

ປງຸເຕກັນກິການຂບັລດົໄຟຢ່າງຕໍ່ເນື່ອງ, ພ້ອມທງັໄດເ້ປນັ

ສກັຂພິີຍານຕໍ່ກບັການປ່ຽນແປງໃໝຂ່ອງບາ້ນເກດີເມອືງ

ນອນພາຍຫຼງັການເປດີນາໍໃຊທ້າງລດົໄຟລາວ-ຈນີ. ທາ່ນ

ກາ່ວວາ່, ຄວາມໄຝ່ຝັນ ແລະ ຄວາມຮກັຫອມໄດປ້ກຸລະ

ດມົໃຫ້ລາວສູ້ຊນົ ແລະ ເຕີບໃຫຍຢ່່າງບໍ່ຢຸດຢັ້ງ.
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ຢູ່ທີ່ດາ່ນລດົໄຟບໍ່ຫານຂອງເມອືງຫ້ຼາ ກິ່ງແຂວງປົກ

ຄອງຕນົເອງຊນົເຜົ່າໄທລື້ ສິບສອງພນັນາ, ລດົຂນົສົ່ງສິນຄ້າ

ກາໍລງັຂຸນ້ຂຽວຂົນເຄື່ອງເຂົ້າອອກຢ່າງມີລະບຽບ. ທາ່ນ ໂຈວ

ປາວຮວາ(Zhou Baohua) ຮອງຫວົໜ້າດາ່ນພາສີເມືອງ

ຫ້ຼາທີ່ຂຶ້ນກັບອງົການພາສີຄນຸໝິງ ກບັ ເພື່ອນຮວ່ມງານກາໍ

ລງັເຮດັວຽກຢ່າງຈງິຈງັ ເພື່ອຮບັປະກນັການແຈງ້ພາສີສິນ

ຄ້າ ດ້ວຍຄວາມປອດໄພ ແລະ ຄວາມວອ່ງໄວຢ່າງສຸດຂດີ.

 ທ່ານ ໂຈວປາວຮວາ ແນະນໍາວ່າ, ຕະຫຼອດການເປດີ

ນາໍໃຊທ້າງລດົໄຟລາວ-ຈນີ ເປນັເວລາ 1 ປມີານີ້, ດ່ານພາ

ສີເມືອງຫ້ຼາໄດ້ຍາດແຍງ່ໂອກາດໃນການຈດັຕັ້ງປະຕິບດັສນັ

ຍາອາເຊບັ(RCEP) ໃຫ້ບນັລຜຸນົເປນັຈງິ, ຕັ້ງໜ້າຈດັຕັ້ງ

ປະຕິບດັລະບບົພາສີດຽວໃນທົ່ວປະເທດ, ປະຕິຮບູລດົໄຟ

ດວ່ນ ແລະ ລະບບົປະຕິບດັງານອື່ນໆ, ດາໍເນນີການແຈງ້

ພາສີແບບນດັໝາຍ 7X24 ຊົ່ວໂມງ, ປັບປງຸຂັ້ນຕອນການ
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海关关长：黄金通道蒸蒸日上

ກວດກາການເຂົ້າ-ອອກເມອືງໃຫ້ດີຂຶ້ນຢ່າງຕໍ່ເນື່ອງ, ເຊິ່ງ

ໄດ້ຫຼຸດຜອ່ນຕົ້ນທຶນການຂນົສົ່ງສິນຄ້າ ແລະ ຕົ້ນທຶນທລຸະ

ກດິຂອງວສິາຫະກດິຢ່າງມປີະສດິທິຜນົ. ນບັຕັ້ງແຕເ່ປດີ

ການນາໍໃຊທ້າງລດົໄຟລາວ-ຈນີ ເປນັຕົ້ນມາ, ມາຮອດວນັ

ທີ 30 ພະຈກິປນີີ້, ປະລິມານສິນຄ້າຂາເຂົ້າ-ຂາອອກ ໂດຍ

ຜາ່ນອງົການພາສີຄນຸໝິງກວດກາ ແລະ ປ່ອຍອອກມີເຖງິ

ເກອືບ 2 ລາ້ນໂຕນ, ມນູຄາ່ສິນຄ້າກາຍ 13,2 ຕື້ຢວນ(ປະ

ມານ 1,83 ຕື້ໂດລາສະຫະລດັ). ມາຮອດປັດຈຸບນັນີ້, ເວ

ລາການແຈງ້ພາສີຂາເຂົ້າ-ຂາອອກຂອງທາງລດົໄຟລາວ-

ຈນີ ຖກືຫຍໍ້ລງົເຄິ່ງໜຶ່ ງ ເມື່ອທຽບໃສເ່ວລາເປດີການນາໍໃຊ້
ລດົໄຟໃນເບື້ອງຕົ້ນ, ເຊິ່ງໄດ້ນອນຢູແ່ຖວໜ້າດາ່ນພາສີທາງ

ລດົໄຟຂອງທົ່ວປະເທດຈນີ.

“ໄລຍະເວລາໃນການແຈງ້ພາສີຂາເຂົ້າ-ຂາອອກຂອງ

ຂະບວນລດົຂນົສິນຄ້າສາກນົຕາມທາງລດົໄຟລາວ-ຈນີ

ໄດ້ຫຍໍ້ລງົຢ່າງຕໍ່ເນື່ອງ, ຄວາມອາດສາມາດໃນການຂນົສົ່ງ

ສິນຄ້າຂາ້ມແດນກໍເພີ່ມຂຶ້ນຢ່າງຕໍ່ເນື່ອງ, ທາງລດົໄຟລາວ-

ຈນີ ມີການພດັທະນາໄປໃນທິດທາງທີ່ດີຢ່າງຕໍ່ເນື່ອງ, ພວກ

ເຮາົຮູສຶ້ກພາກພມູໃຈຢ່າງຍິ່ງ.” ວນັທີ 30 ພະຈກິປີ້ນີ້, ຈຸດ

ກກັກນັນາໍເຂົ້າໝາກໄມດ້າ່ນລດົໄຟບໍ່ຫານ ໄດ້ຮບັການ

ອະນມຸດັຈາກກົມພາສີແຫງ່ຊາດຈນີ.  ທາ່ນ ໂຈວປາວຮວາ

ກາ່ວວ່າ, ໃນອະນາຄດົ, ໄປຄຽງຄູກັ່ບ ຈຸດກວດກາທີ່ກາໍນດົ

ໄວຮ້ບັອະນມຸດັການນາໍໃຊ ້ແລະ ບວກກບັການສົ່ງເສີມ

ການອະນມຸດັສນິຄາ້ກະສກິາໍຈາກປະເທດອອ້ມຂາ້ງເຂົ້າ

ມາຈນີ, ສິນຄ້າກະສິກໍາທີ່ມີຄນຸນະພາບຈາກລາວ, ໄທ ແລະ

ປະເທດອື່ນໆ, ຈະສາມາດຂນົສົ່ງຜາ່ນທາງລດົໄຟໄປຈາໍ

ໜາ່ຍສູ່ຕະຫຼາດຈນີໄດ້ຢ່າງສະດວກວ່ອງໄວ, ບດົບາດຂອງ

ການຂົນສົ່ງສາກົນທາງລົດໄຟລາວ-ຈນີ ເທິງ“ເສັ້ນທາງແຫງ່

ເງນິຄາໍ” ນີ້ຈະນບັມື້ນບັພົ້ນເດັ່ນ.

■ 本刊记者 刘子语 杨春梅 / 文

①
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ຕະຫຼອດ 1 ປມີານີ້, ການແລກປ່ຽນລະຫວາ່ງທາ່ນ 

ວິລະກອນ ເກດຕະວົງ ຫົວໜ້າດ່ານພາສີສາກົນບໍ່ເຕ່ນ ກັບ 

ພະນກັງານຝ່າຍຈນີທີ່ເຮດັວຽກຢູວ່ຊິາຊບີດຽວກນັ ນບັມື້ນບັ

ແໜ້ນແຟ້ນຂຶ້ນ, ນີ້ເຮດັໃຫ້ລາວມກີາໍລງັແຮງເຮດັວຽກຢ່າງ

ສຸດຄວາມສາມາດຫຼາຍ. ທ່ານເວົ້າວ່າ,  ຕນົເອງໄດ້ເຮດັວຽກ

ຢູ່ລະບບົດາ່ນພາສີ ສປປ ລາວ ນບັແຕປ່ ີ1999 ເປນັຕົ້ນ

ມາ, ຕະຫຼອດ 23 ປຜີາ່ນມາ, ທາ່ນໄດເ້ປນັສກັຂພິີຍານ

ໃຫ້ເຫັນເຖງິ ລະດບັຄວາມສະດວກວອ່ງໄວການແຈງ້ພາ

ສີຂອງ ສປປ ລາວ ມີການຍົກສູງຂຶ້ນຢ່າງບໍ່ຢຸດຢັ້ງ, ໂດຍສະ

ເພາະແມນ່ຫຼງັຈາກເປດີການນາໍໃຊທ້າງລດົໄຟລາວ-ຈນີ 

ເປນັຕົ້ນມາ, ການປ່ຽນແປງດັ່ງກາ່ວແຮງ່ພົ້ນເດັ່ນຂຶ້ນ.

ໃນນາມທີ່ເປນັປະເທດດຽວທີ່ບໍ່ມຊີາຍແດນຕິດກບັ

ທະເລໃນບນັດາປະເທດອາຊຽນ, ຕະຫຼອດມາ ການຄມົມະ

ນາຄມົແມນ່ສິ່ງຂດີຂວາງ ຈາໍກດັການພດັທະນາຂອງປະ

ເທດລາວ. ທ່ານ ວິລະກອນ ເກດຕະວົງ ກາ່ວວ່າ, ທາງລດົ

ໄຟລາວ-ຈນີ ໄດ້ບກຸທະລຂຸໍ້ຈາໍກດັໃນແຕກ່ອ່ນ, ເຮດັໃຫ້ປະ

ເທດລາວເຊື່ອມໂຍງເຊື່ອມຈອດກນັກບັໂລກຢ່າງໃກຊ້ດິ. 

ການຂນົສົ່ງທີ່ສະດວກສະບາຍ ແລະ ການຜາ່ນດາ່ນແບບ

ອດັສະລິຍະຂອງທາງລດົໄຟລາວ-ຈນີ, ກາໍລງັດຶງດດູການ

ລງົທຶນຈາກປະເທດອອ້ມຂາ້ງ ແລະ ທົ່ວໂລກ. 

ທາ່ນ ວລິະກອນ ເກດຕະວງົ ແນະນາໍວາ່, ປັດຈຸບນັ

ນີ້ ມຜີູຕ້າງໜ້າມາຈາກຫຼາຍຂະແໜງການ ຫືຼ ພາກສວ່ນ

ຕາ່ງໆ ໄດ້ມາທດັສະນາສຶກສາ ແລະ ແລກປ່ຽນກນັຢູດ່າ່ນ

ບໍ່ເຕນ່, ໃນນັ້ນບໍ່ພຽງແຕມ່ບີກຸຄນົ ແລະ ຂະແໜງການທີ່

ກຽ່ວຂອ້ງພາຍໃນປະເທດລາວ, ຍງັມາຈາກປະເທດອອ້ມ

ຂອ້ງ, ເຊ ັ່ນ: ກມົພາສແີຫງ່ປະເທດໄທ, ດາ່ນພາສໜີອງ

ຄາຍ, ຂະແໜງການກຽ່ວຂອ້ງຂອງປະເທດໄທເປນັຕົ້ນ. 

ພວກເພິ່ນເຂົ້າມາເຕົ້າໂຮມກນັຢູບ່ໍ່ເຕນ່ເພື່ອປກຶສາຫາລລືະ

ບຽບການດ້ານການຄຸມ້ຄອງການຂນົສົ່ງສິນຄ້າ ແລະ ລະ

ບຽບການການເກບັພາສີ, ເພື່ອເຮດັໃຫ້ການຂນົສົ່ງສິນຄ້າ

ສາມາດສະດວກວ່ອງໄວ ແລະ ມີປະສິດທິຜນົສູງຂຶ້ນ.

ຕາມທດັສະນະຂອງ ທາ່ນ ວລິະກອນ ເກດຕະວງົ, 

ທາງລດົໄຟລາວ-ຈນີບໍ່ພຽງແຕເ່ຮດັໃຫ້ການຄມົມະນາຄມົ

ການຂນົສົ່ງຂອງປະເທດລາວກາ້ວເຂົ້າສູລ່ະດບັໃໝເ່ທົ່າ

ນັ້ນ, ຫາກຍງັໄດເ້ຮດັໃຫ້ການຄຸມ້ຄອງຂອງລະບບົພາສໄີດ້

ຮບັການປັບປງຸຂຶ້ນ, ເຊັ່ນ: ໃນດາ້ນການເກບັພາສຍີິ່ງມວີິ

ທະຍາສາດ ແລະ ແມນ່ຢໍາ. ທາ່ນຫວງັວາ່, ໃນອະນາຄດົ 

ທາງລດົໄຟລາວ-ຈນີ ຈະເພີ່ມທະວກີານກະຕຸນ້ຄນົຕາ່ງ

ປະເທດມາລງົທຶນຢູລ່າວໃຫ້ຫຼາຍຂຶ້ນຕື່ມ, ແລະ ຊຸກຍູເ້ຮດັ

ໃຫ້ປະເທດລາວກາຍເປນັສູນການຂົນສົ່ງທາງບົກ ແລະ ໃຈ

ກາງການຂນົ ສົ່ງ ທາງ ລດົ ໄຟຂອງພາກພື້ນແມນ່ໍ້າຂອງ.

vtmy[kpI6[rk[

ຮບູ ① ທ່ານ ໂຈວປາວຮວາ(Zhou Baohua)

图① 周保华 受访者供图

ຮບູ ② ທ່ານ ວິລະກອນ ເກດຕະວົງ 

图② 维拉贡·戈达冯 受访者供图

②
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ທາ່ນ ຕ້ວນລີ້ເຊິ້ງ(Duan Lisheng) ຜູຮ້ບັຜິດຊອບ

ຂອງບໍລິສດັເຕັກນກິຊວີະພາບດງົລຽນຢນຸນານ ຈຳກດັ ໄດ້

ດາໍເນນີການຄົ້ນຄວາ້ການພດັທະນາ ແລະ ການນາໍໃຊຊ້ບັ

ພະຍາກອນພືດຢາເປນັໄລຍະດນົນານແລວ້. ບໍລສິດັຂອງ

ທາ່ນຕົ້ນຕໍແມນ່ດາໍເນນີທລຸະກດິການຄົ້ນຄວາ້ພດັທະນາ

ຜະລດິຕະພນັເຕກັນກິຊວີະພາບ ແລະ ການນາໍເຂົ້າສົ່ງ

ອອກ, ຍອ້ນວາ່ເຫັນດີຕໍ່ຊບັພະຍາກອນຢາຊວີະພາບ ແລະ

ທາ່ແຮງທີ່ຕັ້ງຂອງແຂວງຢນຸນານ ແລະ ລາວ, ບໍລສິດັດັ່ງ

厂长：效能高了路子宽了

z6hv=ko;pdko3I''koG xtlyfmyrk[l6'd;jkgdqjkF 
glahomk'd;hk'0;k'd;jkgdqjk

ກາ່ວໄດ້ຮວ່ມກບັທຶນລາວຈດັຕັ້ງບໍລິສດັປງຸແຕງ່ຕົ້ນມງັ

ກອນລາວຈາໍກດັຢູ່ແຂວງຄາໍມວ່ນລາວ, ຕົ້ນຕໍແມນ່ຄົ້ນ

ຄວາ້ພດັທະນາຢາທີ່ເຮດັດ້ວຍວດັຖຸດິບຈາກຕົ້ນມງັກອນ. 

ປມີໍ່ໆມານີ້, ບໍລສິດັດງົລຽນຢນຸນານໄດເ້ປດີຕະຫຼາດໂດຍ

ນາໍໃຊທ້າ່ແຮງຂອງທ້ອງຖິ່ນໃນດາ້ນຊບັພະຍາກອນ ເສດ

ຖະກດິ ວັດທະນະທາໍ ແລະອື່ນໆ.

ນບັ ແຕເ່ປດີ ການນຳ ໃຊທ້າງລດົໄຟລາວ-ຈນີ ເປນັເວ

ລາ 1 ປມີານີ້, ບໍລສິດັຂອງທາ່ນ ຕ້ວນລີ້ເຊິ້ງ ໄດ້ຮບັ ໝາກ

ຜົນ ໃໝ່, ທ່ານກ່າວວ່າ: ໂດຍຜ່ານທາງລົດໄຟລາວ-ຈນີ, ເວລາ

ການຂນົສົ່ງຂອງໂຮງງານໄດ້ຫຼຸດລງົ, ໄດ້ປະຢັດຕົ້ນທຶນຢ່າງ

ຫຼວງຫຼາຍ, ໄດ້ອາໍນວຍການຮບັປະກນັທີ່ເຂັ້ມແຂງໃຫ້ແກບໍ່

ລສິດັໃນດ້ານການປັບປງຸອປຸະກອນ ການຍກົລະດບັຂອງ

ເຕກັນກິ ການຄົ້ນຄວາ້ພດັທະນາຜະລດິຕະພນັ. ໃນ ຂະ 

ນະດຽວກນັນັ້ນ, ທາງລດົໄຟລາວ-ຈນີຍງັໄດ້ສົ່ງເສມີການ

ແລກປ່ຽນລະຫວາ່ງສອງຕະຫຼາດ ແນວຄວາມຄິດການຄຸມ້

ຄອງສອງປະເພດ ຮູບແບບການຂາຍສອງຊະນດິຂອງ

ພາຍໃນປະເທດ ແລະ ສາກນົ, ເພື່ອສົ່ງເສີມບໍລສິດັປັບປງຸ

ຍກົລະດບັຮບູແບບການຜະລດິ ແລະ ການຂາຍ, ບນັລຸ

ການເສມີຂະຫຍາຍຂອງຕອ່ງໂສອ້ດຸສາຫະກາໍ ແລະ ຂະ

ໜາດທລຸະກດິ. ໃນອະນາຄດົ, ບໍລິສດັດງົລຽນຢນຸນານຈະ

ຕ້ອນຮັບໂອກາດຂອງ “ໜຶ່ງແລວ ໜຶ່ງເສັ້ນທາງ” ແລະ ທາງ

ລດົໄຟລາວ-ຈນີ ເປນັອກີກາ້ວໜຶ່ງ, ປັບປງຸຊອ່ງທາງການ

ຄົ້ນຄວາ້ພັດທະນາ ແລະ ການຂາຍຜະລິດຕະພັນ, ຍົກສູງ

ລະດບັການຄຸມ້ຄອງ ແລະ ດາໍເນນີງານແບບສາກນົ, ເພີ່ມ

ທະວຄີວາມສາມາດການແຂງ່ຂນັທີ່ເປນັແກນ່ກາງຂອງ

ບໍລິສັດ.

■  本刊记者 刘子语 姚程程 / 文

①
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ປະສດິທິພາບສງູກວາ່ເກົ່າ, ເສັ້ນທາງກວາ້ງຂວາງ

ກວ່າເກົ່າ. ນາງ ນງົລກັ ມະຫາໄທ ຫວົໜ້າຝ່າຍຜະລິດໂຮງ

ງານຜະລດິຢາ ປົວ ພະ ຍາດ Elemento Pharme ຂອງ

ລາວ ກໍມີຄວາມຮູສຶ້ກແບບນີ້ເຊັ່ນກັນ.

ໂຮງງານຜະລິດຢາ ປົວ ພະ ຍາດ Elemento Phar-

me ໄດ້ເຂົ້າມາປະຈໍາເຂດເສດຖະກດິພິເສດບໍ່ເຕ່ນແຂວງຫຼວງ

ນໍ້າທາລາວໃນເດືອນຕລຸາ ປ ີ2020. ເຂດເສດຖະກດິພິເສດ

ບໍ່ເຕນ່ເປນັແຖວໜ້າຂອງການແລກປ່ຽນຮວ່ມມລືາວຈນີ, 

ເຊິ່ງມກີານສະໜບັສະໜນູດ້ານນະໂຍບາຍທີ່ເຂັ້ມແຂງ ມີ

ທາ່ແຮງດ້ານການຄມົມະນາຄມົທີ່ພົ້ນເດັ່ນ, ມີຕົ້ນທຶນການ

ຜະລິດທີ່ຕໍ່າ, ການເປດີນໍາໃຊຂ້ອງທາງລົດໄຟລາວ-ຈນີ ຍິ່ງ

ເຮດັໃຫ້ບໍ່ເຕນ່ກາຍເປນັດິນແດນດຶງດດູທີ່ຮອ້ນແຮງສາໍລບັ

ວສິາຫະກດິປະເທດຕາ່ງໆມາລງົທຶນ. ໂຮງງານຜະລິດຢາ 

ປົວ ພະ ຍາດ Elemento Pharme ກຍໍອ້ນວາ່ເຫັນໄດ້ຕໍ່

ກບັໂອກາດຕາ່ງໆຂອງບໍ່ເຕນ່, ຈຶ່ງເລອືກສາ້ງຕັ້ງໂຮງງານ

ຢູທ່ີ່ນີ້.

ນາງ ນງົລກັ ມະຫາໄທ ແນະນາໍວາ່, ປັດຈຸບນັນີ້ ໂຮງ

ງານຜະລດິຢາ ປົວ ພະ ຍາດ Elemento Pharme ສາ

ມາດຜະລດິຢາ 20 ກວາ່ຊະນດິ, ແລະ ຕົ້ນຕໍແມນ່ສມຸໃສ່
ພະຍາດເບົາຫວານ ແລະອື່ນໆ. ຈາໍນວນຜະລດິຢາຕໍ່ປີ

ຂອງໂຮງງານຜະລດິຢາແມນ່ຮອ້ຍລາ້ນເມດັ, ແລະ ຕົ້ນຕໍ 

ແມນ່ຂາຍພາຍໃນປະເທດລາວ. ນາງເວົ້າວ່າ, ຫຼງັຈາກການ

ເປດີນາໍໃຊຂ້ອງທາງລດົໄຟລາວ-ຈນີ, ພວກເຂາົເຈົ້າມີຄວາມ

ຮູສຶ້ກທີ່ເລິກເຊິ່ງຕໍ່ກັບ “ການປ່ຽນແປງ” ແລະ “ສິ່ງໃໝ່”. “ທາງ

ລດົໄຟລາວ-ຈນີ ເຮດັໃຫ້ການຂນົສົ່ງສາກນົນບັມື້ນບັສະ

ດວກວອ່ງໄວ, ເວລາການຂນົສົ່ງຂອງວດັຖຸດິບທີ່ໂຮງງານ

ຕອ້ງການໄດ ້ສັ້ນລງົ, ຕົ້ນທຶນດາ້ນການເກບັ ສະ ສມົ ວດັ ຖຸ 

ດິບໄດ້ຫຼຸດລງົ, ປະສິດທິພາບຂອງການຜະລິດໄດ້ເພີ່ມຂຶ້ນ.”

ນາງກາ່ວຢ່າງດີໃຈວາ່, ໂຮງງານຜະລດິຢາ ປົວ ພະ ຍາດ 

Elemento Pharme ໄດ້ເສີມຂະຫຍາຍຊອ່ງທາງຕະ

ຫຼາດເປນັອກີບາດກາ້ວໜຶ່ ງ, ປະລມິານການຂາຍໄດ້ເພີ່ມ

ຂຶ້ນຢ່າງຕໍ່ເນື່ອງ.

“ໃນອະນາຄດົ, ຜະລິດຕະພນັຢາທີ່ຜະລິດໂດຍພວກ

ເຮາົຈະຂນົສົ່ງເຖງິໂຮງໝໍ ແລະ ຮາ້ນຂາຍຢາຕາ່ງໆຂອງ

ລາວໂດຍຜາ່ນທາງລົດໄຟລາວ-ຈນີ. ພວກເຮາົຍັງຫວັງວາ່,

ຜະລິດຕະພນັຢາຂອງພວກເຮາົຈະສົ່ງອອກເຖງິບນັດາປະ

ເທດອາຊຕີາເວນັອອກສຽ່ງໃຕ້ໂດຍຜາ່ນລດົໄຟ, ເພື່ອປະ

ກອບສວ່ນເຂົ້າໃນການຮກັສາສຂຸະພາບຂອງປະຊາຊນົໃນ

ພາກພື້ນ.” ນາງ ນງົລກັ ມະຫາໄທ ໄດມ້ແີຜນການທີ່ຊດັ

ເຈນກວ່າເກົ່າຕໍ່ອະນາຄດົ.
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ຮບູ ①  ທ່ານ ຕ້ວນລີ້ເຊິ້ງ(Duan Lisheng)

图① 段立胜 受访者供图

ຮບູ ②  ນາງ ນງົລກັ ມະຫາໄທ 

图② 罗拉·玛哈苔 受访者供图
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ວທິະຍາໄລເຕກັນກິ ວຊິາຊບີກະສິກາໍ ຢູຊ້ ີ ເປນັສະ

ຖາບນັອາຊວີະສຶກສາຊັ້ນສງູດ້ານກະສິກຳແຫງ່ໜຶ່ງ.  ຫຼາຍ

ປຜີາ່ນມານີ້ ໂຮງຮຽນໄດດ້ຳເນນີການເຄື່ອນໄຫວສຳຫຼວດ

ຢ່າງຕັ້ງໜ້າໃນຂງົເຂດການກໍ່ສາ້ງວຊິາຊບີ, ການບຳລງຸ

ສ້າງບກຸຄະລາກອນ, ການບໍລິການດ້ານວຊິາການ, ການ

ແລກປ່ຽນວັດທະນະທຳ ແລະອື່ນໆ.  “ທາງລົດໄຟລາວ-ຈນີ 

ໄດກ້າຍເປນັ ‘ເຄື່ອງເລັ່ງ’ ການພດັທະນາອາຊວີະສກຶສາ
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校长：培养中老友谊接班人

ຂອງນະຄອນຢູຊ້.ີ”  ທ່ານນາງ ລູສິ້ນ(Lu Xin)   ຜູອ້ຳນວຍ

ການ ວິທະຍາໄລເຕັກນກິວິຊາຊບີກະສິກໍາຢູຊ້ ີແນະນໍາວາ່, 

ວທິະຍາໄລເຕກັນກິວຊິາຊບີກະສິກາໍຢູຊ້ ີກາໍໂອກາດຂອງ

ການເປດີປະຕສູູ່ພາຍນອກ, ໄດ້ເຂົ້າເປນັສະມາຊກິຂອງສະ

ຫະພນັອາຊວີະສຶກສາແມນ່ໍ້າລາ້ນຊາ້ງ-ແມນ່ໍ້າຂອງ, ເຊິ່ງ

ໄດ້ມີການຮບັສະໝກັນກັສຶກສາຕາ່ງປະເທດຈາກລາວ, ໄທ 

ແລະ ປະເທດອື່ນໆ, ໄດຈ້ດັຫ້ອງຮຽນສາກນົທີ່ຝກຶອບົຮມົ

ເຕັກນກິກະສິກຳ, ເພີ່ມທະວີການກະກຽມ ແລະ ຝກຶອບົຮມົ

ບກຸຄະລາກອນຄອູາຈານ,  ຍງັໄດ້ປັບປງຸວຊິາຈຸດສມຸຂອງ

ວິທະຍາໄລ.  ໃນຂະນະດຽວກັນນັ້ນ, ຍງັໄດ້ແນະນຳສະພາບ

ຂອງປະເທດອາຊໃີຕ້-ອາຊຕີາເວນັອອກສ່ຽງໃຕ້  ແລະ ຄວາມ

ຮູກ້ຽ່ວກບັທາງລດົໄຟລາວ-ຈນີ ຕໍ່ນກັຮຽນ, ເປດີຫ້ອງຮຽນ

ເສີມສຳລບັພາສາປະເທດອອ້ມຂາ້ງ. “ນກັຮຽນໃນໂຮງຮຽນ

ຫຼາຍຄນົກາໍລງັພະຍາຍາມຮຽນພາສາຂອງປະເທດບາ້ນ

ໃກເ້ຮອືນຄຽງ, ຫວງັວາ່ມື້ໜຶ່ ງເຂາົເຈົ້າສາມາດໄປຕາ່ງປະ

ເທດ ແລະ ສາມາດປະກອບອາຊບີ ຫືຼ ສ້າງກດິຈະກາໍໄດ້.”

ໃນອະນາຄດົ, ວິທະຍາໄລ ເຕັກນກິວິຊາຊບີກະສິກໍາ 

ຢູຊ້ ີຈະບຳລງຸສາ້ງບກຸຄະລາກອນດ້ານເຕກັນກິວຊິາການ

ກະສກິຳໃຫ້ຫຼາຍກວາ່ເກົ່າຕາມທດັສະນະທີ່ຫນັເປນັສາ

ກນົ, ສາ້ງຍີ່ຫໍ້ອາຊວີະສຶກສາດ້ານກະສິກຳແບບສາກນົທີ່

ມລີກັສະນະຢນຸນານ, ພ້ອມທງັສມົທບົກບັຝ່າຍລາວ ເພື່ອ

ສາ້ງກນົໄກການຮວ່ມມອືນັຍາວນານໃນດາ້ນອາຊວີະສກຶ

ສາດ້ານກະສິກຳ ແລະ ດາໍເນນີການຮວ່ມມືຢ່າງຮອບດ້ານ 

ອທິຸດກຳລງັແຮງຂອງການສຶກສາອາຊວີະສຶກສາເຂົ້າໃນ

ການກໍ່ສ້າງ “ໜຶ່ງແລວ ໜຶ່ງເສັ້ນທາງ”.

“ອະນາຄດົຂອງມດິຕະພາບລາວ-ຈນີ ແມນ່ຂຶ້ນກບັ
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ການແລກປ່ຽນລະຫວາ່ງຊາວໜຸມ່,  ພື້ນຖານການເຊື່ອມ

ໂຍງເຊື່ອມຈອດກນັແມນ່ຢູນ່ຳການສື່ສານລະຫວາ່ງໃຈກບັ

ໃຈ.” ທາ່ນ ຫີຼນຈຸນສງຸ (Lin Junxiong) ປະທານສະພາ 

ທງັເປນັຜູອ້າໍນວຍການໂຮງຮຽນລຽວໂຕວ໌ ທີ່ນະຄອນຫຼວງ

ວຽງຈນັປະເທດລາວ ກາ່ວອທຸານຄືແນວນີ້.

ໂຮງຮຽນລຽວໂຕວ ໌ຕັ້ງຢູ່ນະຄອນຫຼວງວຽງຈນັ ສປປ 

ລາວ, ເຊິ່ງສ້າງຕັ້ງຂຶ້ນດ້ວຍຜູນ້າໍພາຂອງຊາວຈນີຕາ່ງດ້າວ, 

ເປນັໜຶ່ ງຂອງໂຮງຮຽນສອນພາສາລາວ-ຈນີ ທີ່ມອີດິທິພນົ

ທີ່ສດຸໃນປະເທດລາວ. ປັດຈຸບນັ, ໂຮງຮຽນລຽວໂຕວ໌ ໄດ້ພດັ

ທະນາມາເປນັໂຮງຮຽນສງັລວມ ທີ່ລວມມອີະນບຸານ, ປະ

ຖມົ, ມດັທະຍມົຕົ້ນ, ມດັທະຍມົປາຍ, ແລະ ດາໍເນນີຮບູ

ແບບການສອນພາສາຈນີເປນັຕົ້ນຕໍ ແລະ ສອນທງັພາສາ

ຈນີ  ແລະ  ພາສາລາວ ໄປ ພ້ອມກນັ. ນກັຮຽນທງັຫຼາຍຂອງ

ໂຮງຮຽນລຽວໂຕວ໌ ບໍ່ພຽງແຕເ່ວົ້າພາສາຈນີໄດ້ລຽ່ນໄຫຼດີ, ຍງັ

 ເອາົໃຈໃສຕ່ໍ່ການຮວ່ມມ ືລາວ-ຈນີ, ນກັຮຽນຫຼາຍຄນົຮຽນ

ຈບົໄປແລວ້ ລວ້ນແຕໄ່ດ້ກາຍເປນັຜູມ້ຄີວາມຮູຄ້ວາມສາ

ມາດທີ່ມີການປະກອບສ່ວນຕໍ່ມິດຕະພາບ ລາວ-ຈນີ.

“ໄປຄຽງຄູກັ່ບການຮວ່ມມືລະຫວ່າງລາວ-ຈນີ ໄດ້ເຂົ້າ

ສູລ່ວງເລິກ, ຄວາມກະຕືລືລົ້ນດ້ານການຮຽນພາສາຈນີຂອງ

ເຍາົວະຊົນລາວໄດ້ເພີ່ມຂຶ້ນເລື້ອຍໆ.” ທ່ານ ຫີຼນຈຸນສຸງ ກ່າວ

ວາ່, ໂຮງຮຽນລຽວໂຕວ໌ ກບັ ມະຫາວທິະຍາໄລຊາວຈນີຕາ່ງ

ດາ້ວ ໄດດ້ຳເນນີການຮວ່ມມສືາ້ງຕັ້ງຫ້ອງກຽມພາສາຂອງ

ມະຫາວິທະຍາໄລ, ເພື່ອຊວ່ຍໄວໜຸມ່ດີເດັ່ນຂອງລາວຫຼາຍ

ຂຶ້ນໃຫ້ສາມາດໄປຮຽນຢູ່ຈນີ.

ທາ່ນ ຫີຼນຈຸນສງຸ ຮູດີ້ວາ່,  ທາງລດົໄຟລາວ-ຈນີ ໄດ້

ສະໜອງພະລງັຂບັເຄື່ອນທີ່ມີກຳລງັແຮງໃຫ້ແກກ່ານເຊື່ອມ

ໂຍງເຊື່ອມຈອດ ແລະ ເພີ່ມທະວີຄວາມເຂົ້າໃຈກນັລະຫວ່າງ

ປະຊາຊນົຂອງສອງຊາດ, ພາລະກດິດ້ານການສຶກສາຍງັ

ເປນັພາລະໜ້າທີ່ອັນໜັກໜ່ວງ ແລະ ເປນັເສັ້ນທາງຍາວໄກ.

“ພວກເຮາົຍນິດີບຳລງຸສາ້ງຜູມ້ຄີວາມຮູຄ້ວາມສາ

ມາດຢ່າງຫຼວງຫຼາຍທີ່ຕອບສະໜອງ ກບັຄວາມຕ້ອງການ

ດ້ານການພດັທະນາຂອງຍກຸສະໄໝ ເພື່ອມດິຕະພາບ

ລາວ-ຈນີ.”  ທ່ານ  ຫີຼນຈຸນສຸງ ມີຄວາມປາຖະໜາຢ່າງແຮງ

ກາ້ຕໍ່ນກັຮຽນຂອງຕນົ ກໍຄື:  ຕັ້ງໃຈຮໍ່າຮຽນ, ມີເປົ້າໝາຍອນັ

ສງູສົ່ງ, ກາຍເປນັທດູມດິຕະພາບ ເພື່ອການແລກປ່ຽນວດັ

ທະນະທຳລະຫວ່າງລາວ-ຈນີ.

vtmy[kpI6[rk[

ຮບູ ①  ທ່ານນາງ ລູສິ້ນ(Lu Xin) 

图① 陆欣 受访者供图

ຮບູ ② ທ່ານ ຫີຼນຈຸນສຸງ(Lin Junxiong) 

图② 林俊雄 受访者供图

②

老挝校长
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ເມື່ອເສັ້ນທາງແຫງ່ມດິຕະພາບພບົກບັ “ເສັ້ນທາງ

ສາຍໄໝສາຍເຫັຼກ”, ທາງລດົໄຟລາວ-ຈນີເຮດັໃຫ້ເສັ້ນທາງ

ການພດັທະນາທີ່ໃຫ້ສອງປະເທດຮວ່ມມ ືແລະ ຕາ່ງຝ່າຍ

ຕາ່ງມີຜນົປະໂຫຍດນັ້ນ ຍິ່ງຍາ່ງໄປຍິ່ງໄປໄກ.

ເທິງທາງລດົໄຟສາຍນີ້, ມຄີາໍສນັຍາທີ່ເຊື່ອມຕໍ່ສອງ

“ຄອບຄວົ”. ວນັທີ 22 ພະຈກິ, ນກັຂາ່ວຂອງສນູການສື່

ສານສາກນົພາກພື້ນອາຊໃີຕ້-ອາຊຕີາເວນັອອກສຽ່ງໃຕ້
ແຂວງຢຸນນານ ໄດ້ມາຮອດວິທະຍາໄລເຕັກນກິວິຊາຊບີລດົ

ໄຟຄນຸໝິງ, ແລະ ໄດ້ບນັທຶກການຮໍ່າຮຽນ ແລະ ຊວີດິປະ

ຈາໍວນັຂອງນກັສກຶສາລາວ. ໃນເວລາທີ່ທາໍມະດາ, ພວກ

ເຂາົເຈົ້າຮູສຶ້ກເຖງິຄວາມຮບັຜິດຊອບທີ່ໃຫຍກ່ວາ່ຂອງຕນົ: 

ນກັສກຶສາໃນປັດຈຸບນັ, ອາຈານໃນອະນາຄດົ, ພວກເຂາົ

ເຈົ້າກາໍລງັສະແຫວງຫາຄວາມໄຝ່ຝັນແຫງ່ການພດັທະນາ

ທາງລດົໄຟຂອງລາວ.

ໂດຍຜາ່ນວທີິຕາ່ງໆເຊັ່ນ ການຝກຶອບົຮມົວຊິາການ

ກຽ່ວກບັທາງລດົໄຟ, ຄ ູແລະ ລກູສດິສບືທອດກນັ ແລະ

ອື່ນໆ, ຝ່າຍຈນີໄດ້ບາໍລງຸສ້າງບກຸຄະລາກອນດ້ານເສັ້ນທາງ

ລດົໄຟຈາໍນວນໜຶ່ງໃຫ້ແກຝ່່າຍລາວ, ເຊິ່ງເປນັການສິດສອນ

ແລະຖອດຖອນປະສບົການແບບບໍ່ມີການຈົ່ງໄວຈ້ກັໜ້ອຍ.

ພາຍໃຕ້ການສິດສອນນາໍພາຂອງຄອູາຈານຈນີ, ຊາວໜຸມ່

3 占芭花开友谊路

fvd9=kxkvvdfvdg[aj'[ko
8k,glahomk'csj',yf8trk[

当友谊之路，遇上“钢铁丝路”，中老铁路让两国合

作共赢的发展之路越走越长。

中老两国员工本着共同的梦想和目标，携手同行，不

惧困难，始终以炽热的青春，饱满的热情，不懈地坚守在

中老铁路沿线。在这个大家庭里结出的承载中老友谊的占

芭花，花期恒久，朵朵昌盛。
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ລາວຕາ່ງໆໄດ້ຮຽນຮູເ້ຕກັນກິ ແລະ ຄວາມຮູຂ້ອງລດົໄຟທີ່

ເປນັແຖວໜ້າ, ໄດ້ບນັລຄຸວາມໄຝ່ຝັນທີ່ກາຍເປນັຄນົລດົໄຟ

ລຸນ້ທາໍອດິຂອງລາວ. ສາໍລບັຄນົລດົໄຟຈນີທີ່ຢູ່ລາວ, ເຖງິ

ແມນ່ວາ່ຢູ່ໄກຈາກບາ້ນເຮອືນ, ແຕພ່ວກເຂາົເຈົ້າເຮດັວຽກ 

ແລະ ດາໍລງົຊວີດິຮວ່ມກນັກບັຄູຮ່ວ່ມງານລາວ, ຊວ່ຍເຫືຼອ

ເຊິ່ງກນັ ແລະ ກນັ, ເຊິ່ງໄດ້ມຄີວາມຊງົຈາໍທີ່ລືມຍາກຫຼາຍ, 

ຊວິີດໃນບອ່ນທີ່ໄກຈາກບ້ານເຮອືນກໍອບົອຸນ່ຂຶ້ນ.

ພະນກັງານລາວ-ຈນີຍດຶຖຄືວາມໄຝ່ຝັນ ແລະ ເປົ້າ

ໝາຍຮວ່ມກັນ, ຈບັມືກາ້ວໜ້າຮວ່ມກັນ, ບໍ່ຢາ້ນກົວຄວາມ

ຫຍຸງ້ຍາກ, ຍດຶໝັ້ນໜ້າທີ່ຢູລ່ຽບຕາມທາງລດົໄຟລາວ-ຈນີ

ດ້ວຍກາໍລັງໜຸມ່ແໜ້ນ ແລະ ຄວາມກະຕືລືລົ້ນເຕັມທີ່. ດອກ

ຈາໍປາທີ່ອອກດອກເບັ່ງບານໃນຄອບຄວົໃຫຍ່ນີ້, ໄດ້ບນັທກຸ

ມິດຕະພາບລາວ-ຈນີ, ຈະເບັ່ງບານຕະຫຼອດໄປ ແລະ ແຕ່

ລະດອກມີຄວາມຈະເລີນຮຸງ່ເຮອືງ.

ຄອູາຈານ ແລະ ນກັຮຽນລາວ ຂອງວິທະຍາໄລເຕັກນກິວິຊາຊບີທາງລດົໄຟຄນຸໝິງ ຢູ່ຫໍພກັຮອ້ງເພງ ແລະ ຫຼິ້ນກຕ້ີານາໍກັນ

昆明铁道职业技术学院教师在宿舍内和老挝学员一起弹唱 中新社 图
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“ໂອດ້ວງຈໍາປາ ເວລາຊົມນອ້ງ ນກຶເຫັນພັນຊ່ອງ ມອງ
ເຫັນຫົວໃຈ ເຮາົນກຶຂຶ້ນໄດ້ ໃນກິ່ນເຈົ້າຫອມ...”, ໃນວິທະຍາ
ໄລເຕັກນກິວິຊາຊບີລດົໄຟຄນຸໝິງ, ນກັສຶກສາລາວກຸມ່ໜຶ່ງ
ໄດຮ້ອ້ງເພງ “ດວງຈາໍປາ”, ບດົນີ້ທີ່ເປນັເພງພື້ນເມອືງມຊີື່
ສຽງຢູ່ໃນລາວ.

ພວກເຂາົເຈົ້າແມນ່ນກັສຶກສາລາວ 40 ຄນົທີ່ກະຊວງ
ສຶກສາທິການ ແລະ ກລິາລາວ ໄດ້ຄດັເລືອກສົ່ງມາຮຽນໃນ
ວທິະຍາໄລເຕກັນກິວຊິາຊບີລດົໄຟຄນຸໝິງ, ຫຼງັຈາກຮຽນ
ຈບົສອງປຢີໃູນວທິະຍາໄລເຕກັນກິວຊິາຊບີລດົໄຟຄນຸໝິງ
ແລວ້, ພວກເຂາົເຈົ້າຈະກບັຄືນໄປລາວໃນເດືອນກລໍະກດົ
ປໜ້ີາ ແລະ ກາຍເປນັອາຈານວຊິາລດົໄຟຊດຸທາໍອດິຂອງ
ລາວ, ແລະ ສອນໃນວິທະຍາໄລເຕັກນກິວິຊາຊບີລດົໄຟສົມ
ບນູແຫງ່ທາໍອດິຂອງລາວ ກຄໍື ວທິະຍາໄລເຕກັນກິວຊິາ
ຊບີລດົໄຟລາວ.

ກອ່ນທາງລດົໄຟລາວ-ຈນີເປດີການນາໍໃຊຢ່້າງເປນັ
ທາງການ, ລາວບໍ່ມວີທິະຍາໄລທີ່ສອນວຊິາລດົໄຟ, ກບໍໍ່ມີ
ບກຸຄະລາກອນວຊິາການດ້ານລດົໄຟ. ປະເທດຈນີມສີພຸາ

fvd9=kxksv,F 7;k,Iadcr'
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占芭花香，桃李情深

ສິດໜຶ່ງເວົ້າວາ່: “ມອບປາໃຫ້ຄນົ ບໍ່ເທົ່າສອນວິຊາການຫາ
ປາໃຫ້ຄນົ.” ເພື່ອເຮດັໃຫ້ທາງລດົໄຟລາວ-ຈນີກາຍເປນັກາໍ
ລງັຊຸກດນັອນັຍນືຍງົທີ່ສົ່ງເສີມການພດັທະນາເສດຖະກດິ
ສງັຄມົລາວ, ຊ່ວຍເຫືຼອລາວບາໍລງຸສ້າງທີມບກຸຄະລາກອນ
ລດົໄຟຂອງຕນົເປນັສິ່ງທີ່ຈາໍເປນັ, ວນັທີ 30 ເມສາ 2019,
 ໂຄງການຈນີ “ຊວ່ຍການກໍ່ສາ້ງວທິະຍາໄລເຕກັນກິວຊິາ
ຊບີລດົໄຟລາວ” ໄດ້ສາ້ງຕັ້ງຂຶ້ນຢ່າງເປນັທາງການ, ວທິະ
ຍາໄລເຕກັນກິວຊິາຊບີລດົໄຟຄນຸໝິງຮບັຜິດຊອບຕໍ່ວຽກ
ງານການກໍ່ສາ້ງລະບບົສິດສອນຂອງວທິະຍາໄລ, ການກໍ່
ສ້າງວິຊາ, ການກໍ່ສ້າງຊບັພະຍາກອນຄອູາຈານ ແລະ ປຶ້ມ
ແບບຮຽນ, ແລະ ການຈດັຕັ້ງບໍລິຫານການສິດສອນ ແລະ 
ການຮຽນ. ພາຍຫຼງັການຝກຶອບົຮມົເປນັສອງປແີລວ້, ວິທະ
ຍາໄລເຕກັນກິວຊິາຊບີລດົໄຟຄນຸໝິງຍງັຈະດາໍເນນີການ
ຮວ່ມມຍືາວນານດ້ານເຕກັນກິການສິດສອນເປນັເວລາ 5 
ປ,ີ ເພື່ອຊວ່ຍເຫືຼອວທິະຍາໄລເຕກັນກິວຊິາຊບີລດົໄຟລາວ
ພດັທະນາໃຫ້ສຸກງອມ.

■ 本刊记者 毕漪倩 姚程程 / 文

①
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ຕອນເຊົ້າເວລາ 9 ໂມງ, ຢູ່ຫ້ອງຝກຶຊອ້ມຂນົສົ່ງສນິ
ຄ້າທາງລດົໄຟ, ນກັສຶກສາລາວສາຂາວຊິາການຂນົສົ່ງ
ທາງລດົໄຟຫຼາຍຄນົໄດຝ້ກຶການນຳໃຊລ້ະບບົລດົຍກົຄຽ່ນ
ຖາ່ຍ 3 ມຕິິ, ອາຈານ ຈ່າ່ງເສຍເມຍີ(Zhang Xuemei) 
ແລະ ຢລີຸນຈຸນ(You Lingjun) ໄດ້ຊີ້ນຳນກັສຶກສາແຕລ່ະ
ຄນົ. ເຂາົເຈົ້າຕັ້ງໃຈເວົ້າໃຫ້ຊາ້ລງົ ແລະ ອະທິບາຍທບົທວນ
ເນື້ອໃນຫຼກັ, ເພື່ອໃຫ້ນກັສຶກສາລາວເຂົ້າໃຈຢ່າງສະດວກ. 
ຫຼງັຈາກການຝກຶອບົຮມົພາສາໃນຂັ້ນພື້ນຖານແລວ້, ປັດ
ຈຸບນັ ນກັສຶກສາລາວ 40 ຄນົ ກໍາລງັສຶກສາຢູ່ໃນ 6 ສາຂາ
ວຊິາຕາ່ງໆເຊັ່ນ ການຂນົສົ່ງທາງລດົໄຟ, ຫວົຈກັລດົໄຟ
ແລະອື່ນໆ.

ໃນສນູຝກຶອບົຮມົການຂບັລດົເຄື່ອງຈກັຈຳລອງ, ທາ່ນ
ສຄຸານທອນ ປານປັນຍາ, ອາຍ ຸ40 ປ,ີ ກຳລງັຮຽນຂບັລດົ
ເຄື່ອງຈກັພະລງັງານໄຟຟາ້ກບັໝູຮ່ວ່ມຫ້ອງ. ຫນັໜ້າໄປ
ຫາປຸມ່ທີ່ມຮີບູຊງົ ແລະ ສີຕາ່ງໆເທິງໜ້າໂຕະບນັຊາ, ເພິ່ນ
ໄດ້ຟັງຄາໍອະທິບາຍຂອງອາຈານເປນັພາສາຈນີກອ່ນ, ແລວ້
ແປເປນັພາສາລາວ ແລະ ຂຽນລງົໃນປື້ມບນັທຶກຂອງລາວ. 
“ໃນພາສາລາວບໍ່ມີຄຳສັບວິຊາການດັ່ງກາ່ວ, ຊັ້ນຂອ້ຍຕ້ອງ
ແປເປນັພາສາລາວເອງ, ເຊິ່ງເຮດັໃຫ້ຈື່ງາ່ຍຂຶ້ນ.” ທາ່ນ ສຸ
ຄານທອນ ປານປັນຍາ ເວົ້າວາ່, ຍອ້ນຕນົເອງມອີາຍສຸງູ, 
ຄວາມສາມາດຈື່ຈາໍບໍ່ດີຄືຄນົອື່ນ, ມີແຕຂ່ຽນໃນເຈຍ້ຈຶ່ງ
ບໍ່ລືມໃນມື້ທີສອງ.

“ເຈົ້າຈະຄິດຮອດບ້ານບໍ?” ເມື່ອໄດ້ຍນິຄາໍຖາມນີ້ 
ທາ່ນ ສຄຸານທອງ ປານປັນຍາ ຕອບຢ່າງບໍ່ໄດ້ຄິດວາ່: “ເຈົ້າ,  
ຄິດຮອດ, ຢາກກັບບ້ານແທ້.” ແລວ້ລາວຢຸດສອງສາມວິນາ
ທີ ແລະ ເວົ້າຕໍ່ໄປວາ່, “ແຕວ່າ່, ພວກເຮາົມາທີ່ນີ້ມີໜ້າທີ່ຮັບ
ຜິດຊອບຂອງຕນົ, ພວກເຮາົມານີ້ແມນ່ເພື່ອຮຽນຄວາມຮູ,້ 
ເຮາົຕ້ອງຮຽນເປນັຢ່າງດີ, ແລວ້ກບັລາວແລວ້ກຈໍະສາມາດ
ບາໍລງຸສ້າງບກຸຄະລາກອນດ້ານເສັ້ນທາງລດົໄຟຂອງລາວ.”

ຄືທາ່ນ ສຄຸານທອງ ປານປັນຍາ ໄດ້ເວົ້ານັ້ນ, ໃນພາ
ສາລາວບໍ່ມີຄາໍສບັວິຊາການດ້ານລດົໄຟ, ນີ້ເປນັຄວາມຫຍຸງ້
ຍາກໃຫຍໜ່ຶ່ ງໃນການສິດສອນ. ຕໍ່ກບັບນັຫານີ້, ວທິະຍາ
ໄລເຕັກນກິວິຊາຊບີລດົໄຟຄນຸໝິງໄດ້ພ້ອມກນັເລີ່ມຕົ້ນວຽກ
ງານຕາ່ງໆ ເຊັ່ນ: ການຮຽບຮຽງ ແລະ ການທະບຽນຂອງ

一堂课，是知识，更是责任

ແຜນການຫຼກັສດູວິຊາການລດົໄຟລາວ, ການຮຽບຮຽງມາດ
ຕະຖານຫຼກັສດູວຊິາການພາສາລາວ ແລະ ການພດັທະ
ນາປຶ້ມແບບຮຽນ. ທາ່ນ ດ້ວນຢູໂປ(Duan Yubo) ຫວົໜ້າ
ຫ້ອງການກດິຈະການສິດສອນຂອງວທິະຍາໄລເຕກັນກິວິ
ຊາຊບີລດົໄຟຄນຸໝິງ ແນະນາໍວາ່, “ວິທະຍາໄລມີແຜນການ
ຮຽບຮຽງ ແລະ ພິມຈາໍໜາ່ຍມາດຕະຖານສິດສອນສອງພາ
ສາລາວຈນີ ແລະ ປຶ້ມແບບຮຽນ 42 ຫວົ, ເຊິ່ງຈະແບ່ງເປນັ
ສາມງວດສາໍເລດັການແປເປນັພາສາລາວ ແລະ ການພິມ
ຈາໍໜາ່ຍ, ເພື່ອອາໍນວຍການສະໜບັສະໜນູຕໍ່ກບັການສິດ
ສອນຂອງວທິະຍາໄລເຕກັນກິວຊິາຊບີລດົໄຟລາວ ແລະ
ຄອູາຈານຈນີໄປລາວຊວ່ຍເຫືຼອການສິດສອນ.”

vtmy[kpI6[rk[

ຮບູ ① ຄອູາຈານຂອງວິທະຍາໄລເຕັກນກິວິຊາຊບີທາງລດົໄຟຄນຸໝິງ 
ກໍາລງັ ອະທິບາຍໂຄງສ້າງຂະບວນລດົໄຟ ໃຫ້ແກນ່ກັຮຽນລາວ

图① 昆明铁道职业技术学院教师为老挝学员讲解列车结构 中新

社 图

ຮບູ ② ນກັຮຽນລາວຂອງວທິະຍາໄລເຕກັນກິວຊິາຊບີທາງລດົໄຟຄນຸ
ໝິງ ກາໍລງັຮຽນຂບັລດົໄຟ

图② 昆明铁道职业技术学院的老挝学员正在学习电力机车驾驶技

术 黄议娴 图

②

ການສິດສອນ, ແມ່ນຄວາມຮູ,້ ຍິ່ງແມ່ນຄວາມຮັບຜິດຊອບ
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“ອາຫານຈນີທີ່ຂອ້ຍມກັທີ່ສດຸແມນ່ເປດັຢາ້ງ. ສາໍລບັ
ມື້ນີ້, ຂົ້ວໝາກເຜດັຂີ້ໜຊູີ້ນຟັກໝ ູແລະ ໜື້ ງໄຂໄ່ກແ່ຊບ
ຫຼາຍ, ໂດຍສະເພາະແມນ່ຂົ້ວໝາກເຜດັຂີ້ໜຊູີ້ນຟັກໝ,ູ 
ມນັຄ້າຍຄືລາບໃນອາຫານລາວ.” ໃນເວລາເຂົ້າທຽ່ງ, ຢູໂ່ຮງ
ອາຫານຂອງວທິະຍາໄລເຕກັນກິວຊິາຊບີລດົໄຟຄນຸໝິງ, 
ທາ່ນ ຈນັທະລາ ໄຊບວົທອງ ຈາກແຂວງສະຫວນັນະເຂດ
ພາກໃຕ້ຂອງປະເທດລາວກນິເຂົ້າຢ່າງມີລດົຊາດ.

ເພື່ອແຕງ່ອາຫານທີ່ຖກືປາກຂອງນກັສກຶສາລາວ, 
ວທິະຍາໄລເຕກັນກິວຊິາຊບີລດົໄຟຄນຸໝິງໄດຈ້າ້ງ ທາ່ນ 
ເຊນິຊຊີງົ(Chen Shixiong) ພໍ່ຄວົທີ່ເຮດັອາຫານລດົຊາດ
ໄທລື້ມາປງຸແຕງ່ອາຫານໃຫ້ແກນ່ກັສກຶສາລາວ. “ຂາ້ພະ
ເຈົ້າກະກຽມອາຫານສາມເທື່ອໃນແຕລ່ະມື້, ສໍາລບັອາຫານ
ທຽ່ງ ແລະ ອາຫານຄໍ່າມອີາຫານ 8 ເຍື່ອງ, ສວ່ນຫຼາຍແມນ່
ອາຫານລດົຊາດໄທລື້ ເພາະວາ່ມນັຄ້າຍຄືກບັລດົຊາດອາ
ຫານລາວ, ຫວງັວາ່ພວກເຂາົເຈົ້າສາມາດກນິອາຫານລດົ
ຊາດບ້ານເກດີຢູໃ່ນຈນີ.” ທາ່ນ ເຊນິຊຊີງົ ແນະນາໍວາ່, ອາ
ຫານທີ່ພວກນກັສຶກສາລາວມກັກນິທີ່ສດຸແມນ່ຕີນໄກພ່ດັ
ພະໂລທ້ີ່ລາວແຕງ່, ເຖງິແມນ່ວາ່ຈະຕ້ອງກະກຽມເປນັໜຶ່ ງ
ສອງມື້, ແຕລ່າວກໍບໍ່ຮູສຶ້ກເມື່ອຍ.

“ໃນເມື່ອກອ່ນ, ເມື່ອຮອດທ້າຍອາທິດ, ພໍ່ຄວົຂອງວິ
ທະຍາໄລຈະກະກຽມອາຫານ ແລະ ພວກເຮາົຈະຮວ່ມ
ກນັແຕງ່ອາຫານລາວ.” ທາ່ນຈນັທະລາ ໄຊບວົທອງ ເວົ້າ

一餐饭，是美味，更是真情

ວາ່. ຕຳໝາກຫຸງ່, ແກງຍາໍ, ຊີ້ນຂົ້ວພິເສດຂອງລາວ...
ອາຫານລາວແຕລ່ະເຍື່ອງໄດ້ກາຍເປນັ “ສດູລບັ” ຂອງ
ການສື່ສານລະຫວາ່ງຄອູາຈານຈນີ ກບັ ນກັສຶກສາລາວ. 
ໃນແກງໜຶ່ ງຖວ້ຍ ແລະ ອາຫານໜຶ່ ງເຍື່ອງ, ຄອູາຈານ
ໄດ້ຊມີອາຫານລາວ, ກໍໄດ້ຮຽນຮູລ້ດົຊາດ ແລະ ຄວາມ
ມັກຂອງນັກສຶກສາລາວ, “ພໍ່ຄົວຂອງວິທະຍາໄລກໍມາ
ກນິອາຫານລາວກບັພວກເຮາົຮວ່ມກນັ, ພວກເຮາົແລກ
ປ່ຽນຮວ່ມກນັ, ພໍ່ຄວົຈນີຍງັຈະປັບປງຸອາຫານຕາມລດົ
ຊາດທີ່ພວກເຮາົມກັ.” ທາ່ນ ຈນັທະລາ ໄຊບວົທອງ ເວົ້າ
ຄືແນວນັ້ນ.

ປັດຈຸບນັນີ້, ໃນຫໍອາຫານຕາ່ງໆຂອງວທິະຍາໄລ, 
ລວ້ນແຕສ່າມາດເຫັນທາ່ນ ຈນັທະລາ ໄຊບວົທອງກນິອາ
ຫານແຊບໆກບັໝູເ່ພື່ອນຈນີ. ຄາບເຂົ້າທີ່ງາ່ຍດາຍ ເຮດັ
ໃຫ້ຄອູາຈານ ແລະ ນກັສຶກສາຍິ່ງໃກຊ້ດິເຂົ້າກັນ.

ໃນເພງ “ດວງຈາໍປາ” ຮອ້ງວາ່: “ເມື່ອໄດ້ພດັພາກໜີ
ໄປໄກຈາກບ້ານເກດີເມືອງນອນ ຮຽມຈະເອາົເຈົ້າເປນັເພື່ອນ
ຮວ່ມເຫງາົເທົ້າສິ້ນຊວີາ ເຈົ້າດວງຈາໍປາມາລາງາມຍິ່ງມິ່ງ
ເມອືງລາວເອຍີ!” ພວກນກັສກຶສາລາວທີ່ຮອ້ງເພງ “ດວງ
ຈາໍປາ” ນີ້ໃນວທິະຍາໄລເຕກັນກິວຊິາຊບີລດົໄຟຄນຸໝິງ
ນັ້ນ, ກາໍລງັຄິດເຖງິຄອບຄວົຢູບ້່ານເກດີເມອືງນອນ, ພ້ອມ
ທງັກາໍລງັປາຖະໜາເຖງິການພບົກນັໃໝທ່ີ່ດີງາມກວາ່
ເກົ່າ ແລະ ອະນາຄດົທີ່ສົດໃສກວາ່ເກົ່າ.

ນັກຮຽນລາວຂອງວິທະຍາໄລເຕັກນກິວິຊາຊບີທາງລດົໄຟຄນຸໝິງ ຮບັປະທານອາຫານຢູ່ໂຮງອາຫານ

老挝学员在昆明铁道职业技术学院食堂用餐 中新社 图

ອາຫານຄາບໜຶ່ ງ, ມີລົດຊາດແຊບຊອ້ຍ, ຍິ່ງມີມິດຕະພາບແທ້ຈງິ
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ຕະຫຼອດໜຶ່ງປມີານີ້, ພະນກັງານຈນີທີ່ຖກືສບັຊອ້ນ
ໄປປະຈາໍຢູ່ທາງລດົໄຟລາວ-ຈນີ ຕອນປະເທດລາວ ໃນ
ຂະນະທີ່ໄດ້ບາໍລງຸຮກັສາອປຸະກອນຂອງທາງລດົໄຟລາວ-
ຈນີນັ້ນ, ຍງັໄດຖ້ອດຖອນບດົຮຽນໃຫ້ແກພ່ະນກັງານຄນົ
ລາວທີ່ເຮດັວຽກຢູ່ທາງລດົໄຟ, ໃນພ້ອມດຽວກັນນັ້ນ ພະນກັ
ງານລາວ ກໄໍດ້ເຮດັໃຫ້ເພື່ອນຮວ່ມງານຈນີໄດ້ຮູສຶ້ກເຖງິຄວາມ
ອບົອຸນ່ປານຄອບຄວົດຽວກນັ,  ເຂາົເຈົ້າຮວ່ມຈດິຮວ່ມໃຈ
ກນັ, ຊວ່ຍເຫືຼອເຊິ່ງກນັ ແລະ ກນັ, ເຊິ່ງໄດ້ຜກູມດັໄມຕີຈດິ
ມິດຕະພາບອນັເລິກເຊິ່ງ.

ສະຖານເີມອືງງາຕັ້ງຢູພ່າກເໜືອຂອງປະເທດລາວ, 
ທ້າວ ຄາ່ງທາວ(Kang Tao)ເຄີຍເປນັພະນກັງານຈນີ ຜູ້
ດຽວຂອງສະຖານແີຫງ່ນີ້.  ໜຶ່ ງປມີານີ້, ລາວ ກບັ ເພື່ອນ

gfuomk'Ij;,daoF ,uw,8u9yf,yf8trk[vaopk;oko

一路同行，情深谊长

ຢູ່ທາງລດົໄຟລາວ-ຈນີຕອນປະເທດລາວ, ມເີລື່ອງ
ລາວຄອູາຈານ ກັບ ລກູສິດຂາ້ມຊາດຢ່າງຫຼວງຫຼາຍ. ຈາກ
ຫາກໍ່ຮູຈ້ກັກັນເຖງິເຂົ້າໃຈກນັຢ່າງເລິກເຊິ່ງ, ພະນກັງານ

ລາວ-ຈນີ ໄດ້ກາຍເປນັອາ້ຍນອ້ງທີ່ດີ, ເອື້ອຍນອ້ງທີ່ດີ, ໝູ່
ເພື່ອນທີ່ດີ ແລະ ຄູຮ່ວ່ມທີ່ດີ ທີ່ສາມາດລງົເຮອືລາໍດຽວກນັ
ໄດ້ ແລະ ຮວ່ມສຸກຮ່ວມທກຸນຳກັນ.

ບອ່ນທີ່ເຮດັໃຫ້ຈດິໃຈສະຫງບົສຸກກໍແມນ່ບ້ານຂອງເຮາົເອງ

此心安处是吾乡

ຮວ່ມງານຄນົລາວ ໄດ້ອອກເຫື່ອເທແຮງເຝົ້າຮກັສາສະຖາ
ນແີຫງ່ນີ້, ການບໍລກິານທີ່ດີ ນອກຈາກໄດຮ້ບັການຕີລາ
ຄາຢ່າງສງູຂອງປະຊາຊນົທີ່ຢູລ່ຽບຕາມທາງລດົໄຟ, ຍງັໄດ້
ຮບັການຍອ້ງຍໍສນັລະເສີນຈາກຜູມ້າທດັສະນະ ແລະ ນກັ
ທອ່ງທຽ່ວຈາກຕາ່ງປະເທດ,  ສະຖານເີມືອງງາ ຖກືຄນົທ້ອງ
ຖິ່ນເອີ້ນເປນັ “ສະຖານທີີ່ມຈີນີ 1 ຄນົ ແລະ ລາວ 9 ຄນົ” 
ຢ່າງເປນັກັນເອງ.

ຢູທ່ີ່ນີ້, ທ້າວ ຄ່າງທາວ ຍງັສອນພາສາຈນີໃຫ້ພະນກັ
ງານລາວ.  ນາງ ຍາດີ ພະນກັງານຄນົລາວ ຮບັຜິດຊອບ 
ກດິຈະການການຂນົສົ່ງຜູໂ້ດຍສານກາ່ວວາ່:“ຕອນເລີ່ມຕົ້ນ 
ຂອ້ຍບໍ່ຍນິດີໄປເຮດັວຽກຢູຫ້່ອງຂາຍປີ້,  ເພາະວາ່ເປນັຫວ່ງ
ວາ່ຕນົເອງບໍ່ສາມາດຜາ່ນຄວາມຫຍຸງ້ຍາກດ້ານພາສາຈນີ, 

ທີ່ຫຼວງພະບາງ ສປປ ລາວ, ພະນກັງານສອງຝ່າຍລາວ ຈນີ ຂອງທາງລດົໄຟລາວ-ຈນີ ບາໍລງຸຮກັສາເສັ້ນທາງພ້ອມກັນ

在老挝琅勃拉邦，中老两国员工共同维护中老铁路线路 新华社 图
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ແມນ່ອາຈານຄາ່ງທາວໃຫ້ກໍາລງັໃຈແກຂ່ອ້ຍ. ພາຍໃຕ້ການ
ຊວ່ຍເຫືຼອຂອງລາວ, ຂອ້ຍໄດເ້ອາົໃຈໃສຝ່ກຶເວົ້າພາສາຈນີ
ທກຸມື້, ປັດຈຸບນັນີ້ ຂອ້ຍບໍ່ພຽງແຕສ່າມາດດາໍເນນີວຽກງານ
ການຂາຍປີ້ໄດ້ດີ, ຍງັສາມາດອາ່ນໜງັສືຈນີໄດ້,  ພ້ອມທງັ
ສາມາດຂຽນພາສາຈນີໄດ້.” ວັນທີ 13 ເມສາ 2022, ສະຖາ
ນເີມືອງງາ ເລີ່ມດາໍເນນີການບໍລິການຂາຍປີ້ຜູໂ້ດຍສານ; ໄປ
ຄຽງຄູກ່ບັການເພີ່ມຂຶ້ນຂອງຜູໂ້ດຍສານ, ສະຖານໄີດ້ເພີ່ມ
ພະນກັງານຈນີ 1 ຄນົ, ເລື່ອງລາວໄມຕີຈດິມດິຕະພາບ
ລາວ-ຈນີ ຍງັຈະສືບຕໍ່.

ທ້າວ ຫຼິວອິນເນນີ(ແປຕາມສຽງ) ແມນ່ຜູຮ້ຽນຂບັ
ລດົໄຟ ຂອງສນູຄຸມ້ຄອງນະຄອນຫຼວງວຽງຈນັ ຂອງທາງ
ລດົໄຟລາວ-ຈນີ, ກອ່ນໜ້ານີ້ລາວເຄີຍໄປຮຽນຢູ່ຈນີ, ຫຼງັ
ຈາກເປດີການນາໍໃຊທ້າງລດົໄຟລາວ-ຈນີແລວ້, ລາວໄດ້
ກບັປະເທດຊາດຂອງຕນົ, ເພື່ອເຂົ້າຮວ່ມການຄຸມ້ຄອງ
ວຽກງານຂອງທາງລດົໄຟລາວ-ຈນີ. ຕະຫຼອດ 1 ປມີານີ້, 
ລາວໄດຜ້ກູສຳພນັມດິຕະພາບອນັເລກິເຊິ່ງ ກບັ ອາຈານ
ອຈູູນ້ຫງົ(Wu Junhong), ທ້າວ ອຈູູນ້ຫງົ ສອນລາວຂບັ

ທ້າວ ວິລະໄຊ ອາຍ ຸ23 ປ ີ ປັດຈຸບນັໄດ້ເຮດັວຽກຄຸມ້
ຄອງໄຟສນັຍານເຂົ້າ-ອອກ ຂອງສະຖານລີດົໄຟນະຄອນ
ຫຼວງວຽງຈນັ, ກອ່ນໜ້ານີ້, ລາວໄດ້ເຮດັວຽກຢູ່ອກີສອງ
ສະຖານມີາກອ່ນແລວ້. ລາວກາ່ວວາ່: “ຄຈູນີໄດສ້ດິສອນ
ຄວາມຮູໃ້ຫ້ພວກເຮາົໝດົທກຸຢ່າງເລຍີ.” ຈາກຄອູາຈານ 
ລາວຍັງຮຽນໄດ້ 2 ຢ່າງ: “ຄວາມດຸໝັ່ນຂະຫຍັນພຽນ 
ແລະ ເອາົຈງິເອາົຈງັຕໍ່ໝົດທກຸຄນົ, ເຊັ່ນນີ້ສໍາຄນັຫຼາຍ.”

ນາງ ຮກັສະນ ີອາຍ ຸ24 ປ ີເປນັເພື່ອນຮຽນຫ້ອງດຽວ
ກນັໃນມະຫາວທິະຍາໄລ ກບັ ທ້າວ ວລິະໄຊ, ປັດຈຸບນັນີ້ 
ລາວໄດ້ຝກຶງານຢູ່ຕາໍແໜງ່ການຂນົສົ່ງຜູໂ້ດຍສານຂອງ
ທາງລດົໄຟລາວ-ຈນີ.  “ຂອ້ຍກາໍລງັພະຍາຍາມກາຍເປນັ
ພະນກັງານຂອງບໍລສິດັ, ແຕກ່ອ່ນຂອ້ຍບໍ່ເຄີຍຮບັຮູຄ້ວາມ
ຮູກ້ຽ່ວກບັທາງລດົໄຟ, ມານີ້ແມນ່ເປນັການເລີ່ມຕົ້ນໃໝ,່ 
ຂອ້ຍຮູສຶ້ກຕື່ນເຕັ້ນຫຼາຍ.” ນາງ ຮກັສະນ ີໄດ້ເພິ່ງພໍໃຈ ກບັ 
ການເລອືກຂອງຕນົເອງຫຼາຍ, ລາວກາ່ວວາ່:“ການເຮດັ
ວຽກ ແລະ ການຮຽນກດໍີຫຼາຍ, ອາຈານມຄີວາມອດົທນົ

ລດົໄຟ, ເຂາົເຈົ້າເປນັທງັຄອູາຈານ ແລະ ໝູເ່ພື່ອນ, ຮຽນ
ນາໍກນັ ແລະ ເຕີບໃຫຍພ່້ອມກນັ. ມາຮອດປັດຈຸບນັນີ້, 
ທ້າວ ຫິຼວອນິເນນີໄດຂ້ບັລດົໄຟກາຍກວາ່ 35000 ກໂິລ
ແມດັຢ່າງປອດໄພແລວ້, ລາວຍງັເສງັໄດ້ເປນັຮອງຜູຂ້ບັ
ລດົຮຸນ່ທາໍອດິຂອງປະເທດລາວ, ຂບັລດົອກີ 25000 ກິ
ໂລແມດັ ລາວກຈໍະສາມາດເຂົ້າຮວ່ມການສອບເສງັເປນັ
ຜູຂັ້ບລດົ  ແລະ ຂບັລດົໄຟເປນັເອກະລາດໄດ້ແລວ້. 

ພາຍໃຕກ້ານຊີ້ນາໍ ແລະ ການຊວ່ຍເຫືຼອຢ່າງຈງິຈງັ
ຂອງຄຈູນີ, ນກັຮຽນ ຄື ທ້າວ ຫິຼວອິນເນນີ ແລະອີກ 66 ຄນົ 
ທງັໝດົໄດ້ຜາ່ນການສອບເສງັ, ແລະ ໄດ້ຮບັໃບວທິຸເປນັຮອງ
ຜູຂ້ບັລດົໄຟ. ຢູ່ທາງລດົໄຟລາວ-ຈນີ ຕອນປະເທດລາວ,  
ກຸມ່ບໍລສິດັທາງລດົໄຟແຫງ່ຊາດຈນີ ສາຂາຄນຸໝິງ ໄດ້ດາໍ
ເນນີການສອນພາສາຈນີ, ການອບົຮມົກດິຈະການສອງ
ຕໍ່ສອງ, ຄອູາຈານນາໍພາລກູສິດດາໍເນນີການຝກຶຊອ້ມ, ມາ
ຮອດປັດຈຸບນັນີ້ ໄດບ້າໍລງຸສາ້ງພະນກັງານລາວຫຼາຍກວາ່
590 ຄນົ ເຂົ້າຮວ່ມການຄຸມ້ຄອງ ແລະ ຮກັສາທາງລດົໄຟ
ລາວ-ຈນີຢ່າງເປນັທາງການ.

ເຕີບໃຫຍພ້່ອມກັນກັບທາງລດົໄຟລາວ-ຈນີ

与中老铁路一起成长

ຫຼາຍ, ເຖງິແມນ່ວາ່ພວກເຮາົບໍ່ເຂົ້າໃຈພາສາຂອງກນັ ແລະ 
ກັນ, ແຕຂ່ອ້ຍຄິດວ່ານີ້ບໍ່ແມນ່ສິ່ງກດີຂວາງ.”

ຄວາມກາ້ວໜ້າ ແລະ ຄວາມຮູສ້ກຶຂອງຄນົໄວໜຸມ່
ພວກນີ້ ໄດດ້ຶງດດູຫຼາຍຄນົມາເຂົ້າຮວ່ມການກໍ່ສາ້ງທາງ
ລດົໄຟລາວ-ຈນີ ຢ່າງຕໍ່ເນື່ອງ. ບໍລິສດັທາງລດົໄຟລາວ-ຈນີ 
ຈາໍກດັ ໄດ້ອງີຕາມຄວາມຕ້ອງການໃນດ້ານການຂນົສົ່ງ
ຕົວຈິງຂອງທາງລົດໄຟ ຍຶດຖແືນວຄິດນໍາເອົາຜົນປະ
ໂຫຍດມາສູປ່ະຊາຊນົ, ໄດ້ຮບັສະໝກັພະນກັງານທ້ອງ
ຖິ່ນຢ່າງຕັ້ງໜ້າ. ຕາມຕວົເລກສະຖຕິິບໍ່ຄບົຖວ້ນ, ພະນກັ
ງານທີ່ເຮດັວຽກຢູຂ່ງົເຂດຕາ່ງໆຂອງທາງລດົໄຟ ເຊ ັ່ນ: ເອາົ
ເຄື່ອງຂຶ້ນລງົ, ໂລຈສິຕກິ, ຍາມປອ້ງກນັຄວາມປອດໄພ,
ຜູເ້ຮດັອະນາໄມ ທງັໝດົ 3500 ກວາ່ຄນົ; ບວກກບັທາງ
ລດົໄຟລາວ-ຈນີ ໄດ້ດຶງຂະແໜງການຕາ່ງໆພດັທະນາ
ຂຶ້ນ ເຊັ່ນ: ໂລຈສິຕິກ, ການຄມົມະນາຄມົດາ້ນຕວົເມອືງ, 
ການຄາ້ຂາຍ, ການທອ່ງທຽ່ວເປນັຕົ້ນ, ທາງລດົໄຟລາວ-
ຈນີ ໄດນ້າໍເອາົຕາໍແໜງ່ວຽກເຮດັງານທາໍແກປ່ະເທດລາວ
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ໂດຍທາງອອ້ມປະມານ 1 ແສນ ກວາ່ຕາໍແໜ່ງ.
ໃນຕະຫຼອດ 1 ປທີີ່ຜ່ານພົ້ນໄປນັ້ນ, ພະນັກງານຝ່າຍ

ຈນີ ກໍໄດ້ຈບັມືກນັກັບພະນກັງານຝ່າຍລາວ ແລະ ເຕີບໃຫຍ່
ມາພ້ອມກັນ. ກ່ອນການເປດີນາໍໃຊທ້າງລດົໄຟລາວ-ຈນີ ບໍ່
ດນົ, ກຸ່ມບໍລິສັດທາງລດົໄຟແຫງ່ຊາດຈນີໄດ້ຕັ້ງໜ້າປະສານ
ງານ ກັບ ພາກສວ່ນກ່ຽວຂອ້ງຂອງລດັຖະບານລາວ, ເຊິ່ງໄດ້
ແຕງ່ຕັ້ງຜູມ້ຄີວາມຮູຄ້ວາມສາມາດດາ້ນຂງົເຂດວຊິາການ
ດ້ານທາງລດົໄຟໃນພາກສວ່ນຕາ່ງໆ ທງັໝດົ 540 ຄນົໄປ
ປະເທດລາວ, ເພື່ອຊີ້ນາໍ ແລະ ຊວ່ຍເຫືຼອວຽກງານການຄຸມ້
ຄອງດໍາເນນີງານຂອງຝ່າຍລາວ. ນາງ ຫວັງຊູ(Wang Shu) 
ປ ີນີ້ອາຍຸ 33 ປ,ີ ນັບແຕ່ເດືອນກັນຍາ2021, ລາວ ໄດ້ຈາກນະ
ຄອນຄນຸໝິງມາເຮດັວຽກຢູ່ນະຄອນຫຼວງວຽງຈນັ, ລາວຮູ ້
ສກຶເພິ່ງພໍໃຈຫຼາຍຕໍ່ກບັຄວາມກາ້ວໜ້າຂອງຕນົຕະຫຼອດ
ໄລຍະ 1 ປຜີາ່ນມາ. ລາວກາ່ວວາ່:“ພວກເຮາົກໄໍດ້ເຕີບໃຫຍ່່
ໄປພ້ອມກບັທາງລດົໄຟລາວ-ຈນີ. ຢູ່ທີ່ນີ້, ພວກເຮາົໄດຝ້ກຶ
ຊອ້ມການເຮດັວຽກຢູຫຼ່າຍຕາໍແໜງ່ງານ, ພວກເຮາົໄດ້ຄຸນ້
ເຄີຍວຽກງານຢ່າງໄວວາ, ການຝກຶຝົນຫຼໍ່ຫຼອມຢ່າງຮອບ
ດ້ານແບບນີ້ ເຮດັໃຫ້ຂອ້ຍຮຽນໄດ້ຄວາມຮູຫຼ້າຍຢ່າງ, ຢູຈ່ນີ
ຂອ້ຍເຄີຍເປນັພະນກັງານປະຈາໍຂະບວນລດົໄຟ, ແຕມ່ານີ້ 
ຂອ້ຍໄດ້ຮັບຕໍາແໜ່ງເປນັຜູ້ປະຈໍາການ ແລະ ຫົວໜ້າປະຈໍາ
ຂະບວນລດົໄຟມາແລວ້.”

ເມື່ອເວົ້າເຖງິຄວາມກາ້ວໜ້າຂອງນກັຮຽນ ແລະ ໝູ່
ເພື່ອນ ນາງ ຫວັງຊູ ມີຄວາມຊື່ນໃຈເປນັຢ່າງຍິ່ງ:“ຄວາມສາ
ມາດດ້ານການດາໍເນນີກດິຈະການຂອງເຂາົເຈົ້າ ມຄີວາມ
ກາ້ວໜ້າຢ່າງຫຼວງຫຼາຍ, ດຽວນີ້ເຂາົເຈົ້າສວ່ນຫຼາຍກສໍາ
ມາດດາໍເນນີວຽກເອກະລາດໄດແ້ລວ້. ຍງັມນີກັຮຽນສວ່ນ
ໜຶ່ງສາມາດສອນນກັຮຽນໃໝ່ແລວ້.” ລາວເວົ້າວ່າ, ໃນການ
ແຂ່ງຂັນທັກສະພະນັກງານ ທາງລົດໄຟລາວ-ຈນີ ຕອນປະ
ເທດລາວ ຄັ້ງທໍາອິດທີ່ຈັດຂຶ້ນໃນທ້າຍເດືອນພະຈກິ ປ ີ2022, 
ພະນກັງານລາວ-ຈນີ ໄດ້ເຂົ້າຮວ່ມການແຂງ່ຂນັພ້ອມກນັ, 
ໃນຂອບການແຂງ່ຂນັກດິຈະການການຂນົສົ່ງຜູໂ້ດຍສານ
ຂອງສະຖານນີະຄອນຫຼວງວຽງຈນັ ກແໍມນ່ຄນົລາວຜູປ້ະ
ຈາໍການດ້ານການຂນົສົ່ງຜູໂ້ດຍສານຍາດໄດ້ລາງວນັທີ
ໜຶ່ງ.”

 ຜູໄ້ດ້ລາງວນັທີໜຶ່ ງຜູນ້ີ້ ກແໍມນ່ ນາງ ພນັໄຊ  ປນີີ້ອາ
ຍ ຸ28 ປ ີເປນັພະນກັງານທ້ອງຖິ່ນລາວ ປະຈາໍການຢູສ່ະ
ຖານລີດົໄຟນະຄອນຫຼວງວຽງຈນັ ພ້ອມທງັເປນັ  ພະ ນກັ
ງານບໍລຫິານດາ້ນວຊິາສະເພາະ. “ກອ່ນໜ້ານີ້ ຂອ້ຍໄດ້
ຮຽນກດົໝາຍ ແລະ ການພວົພນັສາກນົຢູ່ລາວ, ແລວ້ໄປ

ຮຽນການບໍລຫິານທລຸະກດິຢູຈ່ນີເປນັເວລາ 3 ປ,ີ  ຮຽນຈບົ
ແລວ້ກມໍາເຂົ້າເຮດັການຢູນ່ີ້.” ເຖງິແມນ່ວາ່ມໂີອກາດ ແລະ 
ທາງເລອືກຫຼາຍ, ແຕຍ່ອ້ນຄວາມມກັຮກັຕໍ່ວຽກງານການ
ບໍລກິານດາ້ນທາງລດົໄຟ, ນາງ ພນັໄຊ ຈຶ່ງໄດຕ້ກົລງົມາ
ເຮດັວຽກຢູ່ບໍລິສັດທາງລດົໄຟລາວ-ຈນີ ຈາໍກດັ, ລາວບໍ່ພຽງ
ແຕເ່ປນັສກັຂພິີຍານຂອງມດິຕະພາບລາວ-ຈນີແລວ້ ຫາກ
ຍງັໄດ້ເຕີບໃຫຍກ່ບັສາຍພວົພນັມດິຕະພາບລາວ-ຈນີ ໄປ
ພ້ອມກັນອີກດ້ວຍ.

vtmy[kpI6[rk[

ຮບູ ①② ພະນກັງານສອງຊາດ ລາວຈນີ ເຂົ້າຮວ່ມ ການແຂງ່ຂນັທກັ
ສະພະນກັງານທາງລດົໄຟລາວ-ຈນີ ຢູ່ສະຖານລີດົໄຟນະຄອນຫຼວງ
ວຽງຈນັ

图①② 中老两国员工在老挝万象火车站参加铁路员工技能大赛 新

华社 图

②

①

本刊综合
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把中老铁路故事讲给你听4

①

②

③

武瑞 设计 

④
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ທາງລດົໄຟລາວ-ຈນີ ໃນສາຍຕາຂອງພວກເຂາົຈະ

ເປນັແນວໃດ? 10 ກວາ່ປກີອ່ນ, ລາວເຄີຍ ເດີນທາງມາ

ທຽ່ວປະເທດລາວ, ໂດຍໃຊເ້ວລາ 10 ກວາ່ຊົ່ວໂມງໃນການ

ຂີ່ລດົໂດຍສານ, ປັດຈຸບນັ ກບັມາຢຽບແຜນ່ດິນນີ້ອກີຄັ້ງ, 

ລາວຮູສ້ກຶໄດເ້ຖງິການປ່ຽນແປງອນັພິກຟາ້ຂວໍ້າແຜນ່ດິນ;   

ລາວເປນັຄນົລາວທີ່ເກດີ ແລະ ເຕີບໃຫຍໃ່ນດິນເເດນນີ້, ເຊິ່ງ

ໄດ້ເປນັສກັຂພິີຍານໃນການພບົເຫັນປະເທດລາວຫນັຈາກ

“ປະເທດທີ່ບໍ່ມີຊາຍແດນຕິດກບັທະເລ” ກາຍມາເປນັ “ປະ

ເທດທີ່ເຊື່ອມໂຍງເຊື່ອມຈອດພາກພື້ນ”. ລດົໄຟທີ່ແລນ່ໄປ

ແລນ່ມາຢ່າງໄວວານັ້ນ, ຍງັເຮດັໃຫ້ໄລຍະການເດີນທາງ

ຂອງ ສປປ ລາວ ກັບຜູຄ້ນົຈາກຕາ່ງແດນນັ້ນສັ້ນລງົ; ລາວ

ເຄີຍເດີນທາງໄປທົ່ວທກຸຫນົແຫງ່, ຈຶ່ງໄດຮູ້ສ້ກຶວາ່ຊວ່ງເວ

ລາທີ່ດຳລງົຊວິີດຢູລ່າວເປນັຊວ່ງເວລາທີ່ມີຄວາມສກຸທີ່ສດຸ; 

ພວກເຂາົເປນັຄູຄ່ອງທີ່ມຄີວາມຝັນຢາກທອ່ງທຽ່ວຮອບ

ໂລກ, ຄັ້ງນີ້, ພວກເຂາົມາຮອດປະເທດລາວແລວ້, ເປນັການ

ເລີ່ມຕົ້ນການເດີນທາງທີ່ມີຄວາມຫມາຍ ແລະ  ໜ້າຈດົຈຳ

ທີ່ສຸດ.

ບໍ່ວາ່ພວກເຂາົຈະມາຈາກໃສ, ໃນຂະນະທີ່ຂຶ້ນຂີ່ລດົ

ໄຟ “ຂະບວນລາ້ນຊາ້ງ”, ພວກເຂາົຮູສ້ກຶປະທບັໃຈຫຼາຍ

ເຖງິຄວາມງາມຂອງທິວທດັທຳມະຊາດໃນລະຫວາ່ງທາງ: 

ບໍ່ວາ່ຈະເຕມັປ່ຽມໄປດວ້ຍ ຄວາມສກຸຢ່າງລົ້ນເຫືຼອ, ຫືຼຈະ

ເປນັປະສບົການເດີນທາງທີ່ເຕມັໄປດວ້ຍການຜອ່ນຄາຍ 

ແລະ ຄວາມສະດວກສະບາຍ, ຫືຼສິ່ງທີ່ຕື່ນຕາຕື່ນໃຈຕາ່ງໆ 

ໃນລະຫວາ່ງການເດີນທາງ. ຄັ້ງນີ້, ຈະໃຫ້ພວກເຂາົນາໍເອາົ

ເລື່ອງທາງລດົໄຟລາວ-ຈນີມາເລົ່າສູທ່າ່ນຟັງ.

vtmy[kpI6[rk[

ຮບູ ① ທ່ານ  ເຈເຣນີ(Jeroen) ຄນົໂຮນລງັ ຊມົເບິ່ງ ທາງນອກຂອງ
ສະຖານລີດົໄຟຫຼວງພະບາງ

图① 荷兰人杰若恩在老挝琅勃拉邦站外打卡 图片来源于网络

ຮບູ ② ນາງ ເທຣຊ(ີTracy) ຄນົອກູານດາ ໃນລະຫວາ່ງທາງທຽ່ວປະ
ເທດລາວ

图② 乌干达游客特蕾西在老挝的旅途中 图片来源于网络

ຮບູ ③ ນາງ ນນີາ່ ຄນົລາວ ກັບ ສາມີຖ່າຍຮູບນາໍກັນ

图③ 老挝人倪娜和丈夫的合影 图片来源于网络

ຮບູ ④ ນາງ ອາດຽນນາ(Adriana) ຄນົຊູແອດັ(Sweden) ນັ່ງຢູ່ລດົ
ໄຟ “ຂະບວນລາ້ນຊາ້ງ” 

图④ 瑞典游客阿德里安娜（左）坐上“澜沧号”列车 图片来源

于网络

ຮບູ ⑤ ສະຖານລີດົໄຟຫຼວງພະບາງ ສປປ ລາວ

图⑤  老挝琅勃拉邦火车站 新华社 图

⑤

无论来自何方，当他们乘上“澜沧号”列车的时候，伴随着沿途的美景，内心都会

有很多感触：或是沉甸甸的幸福感，或是轻松舒适的旅途体验，或是沿途收获的惊喜。这次，

让他们把中老铁路的故事，讲给你听。
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杰若恩 （Jeroen） ：期待中老泰铁路的互联互通

ທ້າວ ເຈເຣນີ(Jeroen) ເປນັຄນົໂຮນລງັທີ່ດຳລງົຊີ
ວິດ ເເລະ ເຮດັວຽກຢູ່ບາງກອກປະເທດໄທ ເປນັເວລາຫຼາຍ
ກວາ່10 ປ,ີ  ໃນແຕລ່ະມື້ລາວຈະບນັທຶກວິດີໂອໂຕເອງກຽ່ວ
ກບັສິ່ງຕາ່ງໆທີ່ລາວໄດ້ເຫັນ ແລະ ພບົພໍ້ໃນບນັດາປະເທດ
ອາຊຕີາເວນັອອກສຽ່ງໃຕ້ຜາ່ນກອ້ງຖາ່ຍຮບູ. ວນັທີ 12 ຕຸ
ລາປ ີ2022, ລາວໄດ້ມີໂອກາດຂຶ້ນຂີ່ລດົໄຟ “ຂະບວນລາ້ນ
ຊາ້ງ” ຈາກຫຼວງພະບາງໄປວັງວຽງປະເທດລາວ.

ຢູ່ບໍ່ໄກຈາກສະຖານຫຼີວງພະບາງ, ລາວແນມເຫັນ
ພຜູາອນັສູງຊນັຢັ່ງຢາຍຈນົສຸດສາຍຕາ, ເຂົ້າໃຈເລີຍວາ່ເສັ້ນ
ທາງສາຍນີ້ຕ້ອງລອດຜາ່ນຫຼາຍອໂຸມງ, ເຊິ່ງສະເເດງໃຫ້
ເຫັນເຖງິຄວາມຍາກລຳບາກ ໃນເວລກໍ່ສາ້ງເສັ້ນທາງລດົ
ໄຟສາຍນີ້. 

ຫຼງັຈາກເຂົ້າໄປໃນສະຖານລີດົໄຟແລວ້, ທ້າວ ເຈ
ເຣນີ ເວົ້າວາ່, ທີ່ນີ້ເຮດັໃຫ້ລາວຮູສ້ກຶຄືກນັກບັຢູທ່ີ່ສະໜາມ
ບິນ. ໂຄງລາ່ງຟື້ນຖານໃນສະຖານຂີອ້ນຂາ້ງສມົບນູ, ປາ້ຍ
ກຊໍດັເຈນເຊັ່ນກນັ, ມຫີນາ້ຈໍຂະຫນາດໃຫຍຢູ່ທ່າງເຂົ້າສະ
ຖານ,ີ ເຊິ່ງສະເເດງຂໍ້ມນູກຽ່ວກບັການເຂົ້າອອກສະຖານ ີ
ຂອງຂະບວນລດົໄຟຕາ່ງໆ, ທກຸຄນົກຍໍາ່ງໄປຕາມກະແສ
ຄນົ ແລະ ຕາມຄຳແນະນຳອນັຈະແຈງ້, ດັ່ງນັ້ນ, ໃນເວລາ
ທີ່ ເຂົ້າໄປໃນສະຖານຈີຶ່ງມີຄວາມເປນັ ລະບຽບຮຽບຮອ້ຍດີ. 

ທ້າວ ເຈເຣນີ ຮູສຶ້ກຕກົຕະລຶງກັບທິວທດັທີ່ສວຍງາມ
ໃນລະຫວາ່ງທາງ: “ເຖງິແມນ່ວາ່ເວລາສວ່ນຫຼາຍພວກເຮາົ

ຈະຜາ່ນແຕອ່ໂຸມງມາເກອືບຕະຫຼອດການເດີນທາງ, ແຕ່
ຫຼງັຈາກອອກຈາກອໂຸມງແລວ້, ເຈົ້າສາມາດເບິ່ງເຫັນທິວ
ທດັທີ່ມສີະເຫນເ່ຊ ັ່ນນີ້, ເມື່ອເບິ່ງອອກໄປໄກໆ, ຈະເຫັນ
ທ້ອງຟ້າແຈມ່ແຈງ້ ແລະ ເມກສີຂາວ, ນໍ້າໃສ ແລະ ພຂູຽວ, 
ແລະ ຍງັມທີົ່ງນາອນັກວາ້ງໃຫຍສ່ດຸສາຍຕາ, ປະເທດທີ່
ສວຍງາມແຫງ່ນີ້ສາມາດເຮດັໃຫ້ເຈົ້າເຊໄີພ້ໄດ້ຫຼາຍຢ່າງ.”

ຈາກຫຼວງພະບາງເດີນທາງໄປຫາວງັວຽງໃຊເ້ວລາ
ປະມານໜຶ່ ງຊົ່ວໂມງ ເມື່ອຫວນຄືນປະສບົການທອ່ງທຽ່ວ
ໃນລາວທີ່ຜ່ານມາ, ເຈເຣນີ ຮູສຶ້ກລະບາຍຄວາມໃນໃຈຫຼາຍ.  
ເມື່ອປະມານ 11 ປກີອ່ນ, ມພີຽງແຕລ່ດົໂດຍສານເທົ່ານັ້ນ
ທີ່ລາວສາມາດເດີນທາງໄດ້, ແຕກ່ອ່ນຈາກວຽງຈນັໄປຫຼວງ
ພະບາງ, ຢ່າງຫນອ້ຍຕອ້ງໃຊເ້ວລາ 12 ຊົ່ວໂມງແຕປັ່ດຈຸ
ບນັຂີ່ລດົໄຟໃຊເ້ວລາປະມານ 1 ຊົ່ວໂມງ ກບັ 40 ນາທີ ກໍ
ໄປຮອດຈຸດໝາຍປາຍທາງແລວ້.

ໃນປະເທດໄທ, ພາຫະນະທີ່ລາວໃຊໃ້ນການເດີນທາງ
ແລະ ທ່ອງທ່ຽວຫຼາຍທີ່ສຸດກໍຄືລົດໄຟ. ສະຖານບີາງຊື່
(Bang sue Grand station), ເຊິ່ງເປນັສະຖານໃີຫຍ່
ຂອງທາງຂອງລດົໄຟ ຈນີ-ໄທ ໄດສ້າ້ງສຳເລດັແລວ້, ລາວ
ຫວງັວາ່ໃນອະນາຄດົ, ເສັ້ນທາງລດົໄຟລາວ-ຈນີ ຈະຂະ
ຫຍາຍມາຮອດໄທ, ເພື່ອບນັລກຸານເຊື່ອມຕໍ່ລະຫວາ່ງທາງ
ລດົໄຟລາວ-ຈນີ-ໄທ.
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特蕾西 （Tracy） ：这是我最快乐的一段时光

ນາງ ເທຣຊ(ີTracy) ເປນັຄນົປະເທດ ອກູານດາ,  
ໂດຍຜາ່ນການທອ່ງທຽ່ວທີ່ບໍ່ອາດຫຼງົລືມໄດ້, ລາວລະບາຍ
ຄວາມໃນໃຈຂຶ້ນວາ່: “ຂອ້ຍຫຼງົຮກັປະເທດລາວຢ່າງເລກິ
ເຊິ່ງແລວ້.”

ມື້ນັ້ນ, ລາວຂີ່ລດົໄຟ “ຂະບວນລາ້ນຊາ້ງ” ຈາກນະ
ຄອນຫຼວງວຽງຈນັມາຫຼວງພະບາງ.

ມາຮອດບອ່ນຂາຍປີ້ຂອງບໍລສິດັທາງລດົໄຟລາວ-
ຈນີຈາໍກດັແລວ້, ນາງ ເທຣຊ ີກໍຍິ່ງຮູສຶ້ກແປກໃຈ ເພາະພະ
ນກັງານຂາຍປີ້ທ້ອງຖິ່ນສາມາດເວົ້າພາສາຈນີໄດ້, ເຊິ່ງລາວ
ເອງກມໍພີື້ນຖານພາສາຈນີຄືກນັ, ຈຶ່ງສາມາດສື່ສານກນັ
ໄດເ້ປນັຢ່າງດີ. ພະນກັງານຂາຍປີ້ໄດອ້ະທິບາຍທກຸໆຂັ້ນ
ຕອນໃຫ້ລາວ, ເພື່ອຫີຼກລຽ່ງບໍ່ໃຫ້ລາວພາດເວລາຂອງການ
ຊື້ປີ້. ໃນທີ່ສດຸລາວກສໍາມາດຊື້ປີ້ລດົໄຟຂອງມື້ນັ້ນໄດ້ສຳ
ເລດັ, ລາວເວົ້າດວ້ຍຄວາມດີໃຈວາ່: “ຄວາມຮູພ້າສາຈນີ
ຂອງຂອ້ຍ, ຊວ່ຍຂອ້ຍໄດ້ຫຼາຍເລີຍ.” 

ນາງ ເທຣຊ ີ ນັ່ງຢູ່ເທິງລດົໄຟ ແລະ ເລົ່າຄວາມສຸກໃຈ
ທີ່ໄດ້ຮບັຈາກການທອ່ງທຽ່ວຄັ້ງນີ້ວາ່: “ຂະບວນລດົໄຟຖຽ້ວ
ນີ້ແລນ່ທຽ່ງດີຫຼາຍ, ເຖງິວາ່ມນັຈະຢູໃ່ນອໂຸມງ, ແຕລ່ດົໄຟກໍ
ແລນ່ໄດ້ໄວຫຼາຍ, ເໝືອນດັ່ງລດົໄຟໃຕ້ດິນທີ່ຢູໃ່ນຕວົເມືອງ.” 
“ປະເທດລາວເປນັປະເທດທີ່ສວຍງາມປະເທດໜຶ່ງ, ຂອ້ຍ
ແນະນຳໃຫ້ທກຸຄນົມາທ່ຽວຫຼິ້ນ ແລະ ມາຢຽ້ມຢາມເບິ່ງ.”

  ເມື່ອອອກຈາກສະຖານ,ີ ນາງ ເທຣຊ ີປະທບັໃຈ

ກບັພຜູາທີ່ອອ້ມຮອບດ້ວຍປ່າໄມຂ້ຽວງາມທີ່ຢູ່ຕໍ່ໜ້າ. ພໍ
ອອກຈາກສະຖານ,ີ ກໍໄດ້ເຂົ້າໄປໃນໃຈກາງເມອືງຕາມປາ້ຍ
ຊີ້ບອກ, ເຊິ່ງປາ້ຍດັ່ງກ່າວມີສາມພາສາຄື: ພາສາລາວ, ຈນີ
ແລະ ອງັກດິ ເພື່ອອຳນວຍຄວາມສະດວກໃຫ້ກບັນກັທອ່ງ
ທຽ່ວປະເທດຕາ່ງໆ. 

ໃນຕະຫຼອດທາງ, ນາງ ເທຣຊ ີໄດພ້ບົກບັຄນົທີ່ເປນັ
ມດິມຄີວາມກະຕືລືລົ້ນຫຼາຍຄນົ, ລາວໄດ້ເລົ່າເລື່ອງໜຶ່ງໃຫ້
ຟັງວາ່: “ຈາກບອ່ນພກັມາຫາສະຖານແີມນ່ຂອ້ນຂາ້ງໄກ, 
ຄາ່ລດົກແໍພງໜ້ອຍໜຶ່ ງ, ແຕຫຼ່ງັຈາກອາຈານພາສາຈນີ
ຂອງຂອ້ຍຮູສ້ະພາບການຂອງຂອ້ຍ, ລາວກບໍອກໃຫ້ນກັ
ຮຽນຂອງລາວໄປສົ່ງຂອ້ຍຢູສ່ະຖານລີດົໄຟ, ຕອນນີ້ນກັຮຽນ
ຄນົນັ້ນ ກໍໄດ້ກາຍເປນັເພື່ອນທີ່ດີຂອງຂອ້ຍແລວ້.” 

 ສິ້ນສດຸການທອ່ງທຽ່ວຢູ່ປະເທດລາວແລວ້, ນາງ
 ເທຣຊ ີກກໍະກຽມເດີນທາງໄປປະເທດຫວຽດນາມ. ເມື່ອ
ຫນັກບັມາເບິ່ງວດີິໂອທີ່ຕນົເອງຖາ່ຍໃນລະຫວາ່ງທອ່ງທຽ່ວ, 
ເທຣຊ ີກໍກາ່ວຢ່າງປະທບັໃຈວາ່: “ຢູ່ໃນໂຮງແຮມທີ່ຂອ້ຍພກັ
ນັ້ນ, ມີຜູຍ້ງິຄນົໜຶ່ງບອກຂອ້ຍວາ່, ຂອ້ຍແມນ່ນກັທ່ອງທ່ຽວ
ທີ່ມຄີວາມດີໃຈທີ່ສດຸທີ່ລາວເຄີຍພບົ, ສາຍຕາຂອງຂອ້ຍ
ເຕັມໄປດ້ວຍຄວາມສກຸ, ຄິດຄະນງຶຄືນຊວງ່ເວລານັ້ນ, ຂອ້ຍ
ຮູສ້ກຶວາ່, ນີ້ເປນັຊວ່ງເວລາໜຶ່ ງທີ່ຂອ້ຍມຄີວາມສກຸທີ່ສດຸ
ໃນເວລາດົນນານມາ, ຂອບໃຈເດີປະເທດລາວ.” 

ພາບຕາເວນັຕກົດິນໃນເມືອງວັງວຽງ

老挝万荣日落  CFP 图
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ນາງ ນນີາ່ ເປນັຄນົລາວທີ່ເກດີແລະເຕີບໃຫຍຢູ່່ນີ້,
ສາມຂີອງລາວເປນັຄນົຈນີ, ມື້ໜຶ່ ງຂອງເດືອນ 12 ປນີີ້, 
ພວກເຂາົຕ້ອງໄປສະເຫລມີສະຫຼອງຄບົຮອບວນັເກດີໜຶ່ ງ
ປໃີຫ້ກັບເພື່ອນສະໜິດພິເສດ ກໍຄື : ລດົໄຟ “ຂະບວນລາ້ນ
ຊາ້ງ”.

ໃນມື້ນີ້, ພວກເຂາົມາຮອດສະຖານລີດົໄຟນະຄອນ
ຫຼວງວຽງຈນັ ແລະ ຊື້ປີ້ໄປວງັວຽງ. ລດົໄຟ “ຂະບວນລາ້ນ
ຊາ້ງ” ເປນັທີ່ນຍິມົຫຼາຍ, ປົກກະຕິຈະຊື້ປີ້ໄດ້ຍາກຫຼາຍ, ນາງ
ນນີາ່ ເຫັນນກັທອ່ງທຽ່ວຢນືລຽນແຖວເປນັຈຳນວນຫຼວງ
ຫຼາຍ, ລວ້ນແລວ້ແຕຊ່ື້ປີ້ລວ່ງຫນາ້ໄວ ້2-3 ມື້ກອ່ນອອກ
ເດີນທາງ.

ສາມີຂອງນາງ ນນີາ່ ເວົ້າວ່າ: “ທຸກໆຄັ້ງທີ່ໄດ້ເຫັນຄຳ
ວາ່ວຽງຈນັ 2 ຄຳນີ້, ຂອ້ຍຮູສຶ້ກວາ່ເມອືງນີ້ເປນັ ເມອືງໜຶ່ ງ 
ທີ່ອບົອຸນ່ຫຼາຍ, ເຮດັໃຫ້ຂອ້ຍມຄີວາມສກຸຫຼາຍ. ຍອ້ນວາ່:
ໃນຊວ່ງເວລາທີ່ເປດີປທ່ີອງທຽ່ວ ລາວ-ຈນີ, ຂອ້ຍໄດ້ພບົກບັ
ນາງ ນນ່ີາ, ພວກເຮາົນັດພົບກັນຄັ້ງທຳອິດຢູ່ທີ່ຫໍວັດທະນະ
ທຳ ນະຄອນຫຼວງວຽງຈນັ, ເມື່ອຫວນຄືນເທື່ອໄດກຕໍາມ,
ລວ້ນແລວ້ແຕເ່ຕັມໄປດ້ວຍຄວາມສຸກເດ.”

ໃນເມື່ອກ່ອນ,ເວລາສາມີຂອງນາງ ນນ່ີາ ຈະເດີນທາງ
ກບັປະເທດຈນີເປນັເວລາ 10 ກວາ່ມື້, ນາງ ນນີາ່ຮູສຶ້ກວາ່
ເວລານັ້ນເປນັຊວ່ງເວລາທີ່ຍາວນານຫຼາຍ, ແຕປັ່ດຈຸບນັ
ມີລົດໄຟລາວ-ຈນີ, ປະມານ 1 ອາທິດ, ພວກເຂາົກໍສາມາດ
ພບົກນັໄດ້ແລວ້.

ຈາກນະຄອນຫຼວງວຽງຈນັໄປຫາວງັວຽງໄລຍະທາງ

ok' ouojk ： 7;k,l5d.odkogfuomk'
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倪娜：“澜沧号”的幸福旅程

ທງັໝດົແມນ່ 123 ກໂິລແມດັ, ແຕໃ່ຊເ້ວລາພຽງ 58 ນາ
ທີເທົ່ານັ້ນ. ພາຍຫຼງັມາຮອດເມອືງວງັວຽງ, ຄອບຄວົກພໍາ
ກນັໄປຫຼິ້ນນໍ້າຢູ່ນໍ້າຊອງ.  ນໍ້າຊອງ ຖກືຂະໜານນາມວາ່
ເປນັ“ກຸຍ້ລນິ(Guilin)” ຂອງລາວ ແລະ ມທິີວທດັທຳມະ
ຊາດທີ່ເປນັເອກະລກັພິເສດ.  ດວ້ຍສາຍນໍ້າທີ່ໃສສະອາດ, 
ປະສບົການພກັຜອ່ນລອ່ງເຮອື, ເບີກບານມວ່ນຊື່ນໄປກບັ
ກລິາພາຍເຮອື, ຄອບຄວົຂອງນາງ ນນີາ່ກຳລງັເບີກບານ
ມວ່ນຊື່ນກບັການເດີນທາງທອ່ງທ່ຽວຄັ້ງນີ້. 

ເມື່ອທຽບໃສປ່ະເທດລາວ, ຈງັຫວະການດຳລງົຊວີດິ
ຢູ່ຈນີຈະໄວກວາ່.  ຜວົຂອງນາງ ນນີາ່ ກາ່ວວາ່, ຈງັຫວະ
ຄວາມຊາ້ກມໍຂີໍ້ດຂີອງມນັຄກືນັ, ເຊ ັ່ນວາ່: “ຂອ້ຍເປນັຄນົ
ຈນີ ແລະ ຮກັວດັທະນະທຳຈນີ, ແຕ່ຫຼງັຈາກມາຮອດລາວ
ແລວ້, ຂອ້ຍກໍ່ເຫັນວາ່ປະເທດນີ້ມສີະເໜຫຼ່າຍ, ແລະ ຂອ້ຍ
ກໍເຊື່ອໝັ້ນວາ່ໃນອະນາຄດົອນັໃກ້ໆ ນີ້, ປະຊາຊນົຂອງສອງ
ປະເທດຈະສາມາດນຳໃຊທ້າງລດົໄຟຈນີ-ລາວ ໃນການ
ເດີນທາງ ໄປມາຫາສູ່ກັນ ແລະ ໄດ້ສໍາຜັດກັບວັດທະນະທຳ
ທີ່ແຕກຕາ່ງກັນຂອງສອງປະເທດ.”

ສດຸທ້າຍ, ນາງ ນນີາ່ ໄດ້ເຊື້ອເຊນີພະນກັງານທາງລດົ
ໄຟ ແລະ ນັກທ່ອງທ່ຽວຈາກລາວ, ສ ເກາົຫີຼ, ອັງກດິ, ອົດສະ
ຕຣາລ ີນຳໃຊກ້ອ້ງມາບນັທຶກຊວ່ງເວລາທີ່ເຂາົເຈົ້າເວົ້າວາ່ 
“ສຸກສັນວັນເກດີ” ກັບລດົໄຟ “ຂະບວນລາ້ນຊາ້ງ”.  ນີ້ແມນ່
ຂອງຂວນັພິເສດທີ່ເຊື່ອມຕໍ່ມດິຕະພາບລະຫວາ່ງບນັດາ
ປະເທດ.

38

|   占芭阅读9exkrkvjko



 ນາງ  ອາດຽນນາ(Adriana) ແລະ ທ້າວ ດີລານ
(Dylan): ເປນັຄູສ່າມພີນັລະຍາ, ພວກເຂາົມາຈາກຊູ
ແອດັ(Sweden) ແລະ ເວວສ໌(Wales). ພວກເຮາົຮກັມກັ
ການຄົ້ນຫາ, ຢູຄ່ຽງຂາ້ງກນັ, ໄປທອ່ງທຽ່ວນຳກນັ ແລະ ໄປ
ສຳຜດັຜາ່ນຜາ່ພ້ອມກນັສະເໝີ ເພື່ອໄປເບິ່ງທຳມະຊາດ 
ແລະ ທິວທດັອະລິຍະທຳຂອງສະຖານທີ່ຕາ່ງໆໃນໂລກ. ໃນ
ມື້ໜຶ່ ງ ຫຼງັຈາກສຳເລດັການງານທີ່ເຮດັວຽກແຕ ່9 ໂມງແຕ່
ເຊົ້າຕະຫຼອດ 5 ໂມງແລງ, ພວກເຂາົກໄໍດ້ຈອງປີ້ຍນົສອງ
ໃບ, ຈາກບອ່ນນີ້, ພວກເຂາົກໍໄດ້ເລີ່ມຕົ້ນການທ່ອງທ່ຽວທົ່ວ
ໂລກດ້ວຍ “ໜັງສືຜາ່ນແດນສອງຫວົ ແລະ ໜຶ່ງຄວາມຝັນ”.

 ມາປະເທດລາວຄັ້ງນີ້, ຫຼວງພະບາງເປນັຈຸດໝາຍ
ປາຍທາງແຫງ່ທາໍອດິໃນການມາທອ່ງທຽ່ວປະເທດລາວ
ຂອງພວກເຂາົ, ໃນລະຫວາ່ງທອ່ງທຽ່ວຢູ່ຫຼວງພະບາງ, 
ພວກເຂາົໄດທ້ຽ່ວຊມົນໍ້າຕກົຕາດທີ່ໃຫຍສ່ງູ, ລອງຊມີອາ
ຫານພື້ນເມອືງທີ່ມເີອກະລກັພິເສດ, ແນນ່ອນ, ສຳລບັຄູສ່າ
ມພີນັລະຍາທີ່ຢາກໄປທອ່ງທຽ່ວທົ່ວທກຸມມຸໂລກແບບນີ້,  
ມີພຽງແຕກ່ານທອ່ງທຽ່ວໃນຫຼວງພະບາງຂອງປະເທດລາວ
ແມນ່ບໍ່ພຽງພໍຢູ່ແລວ້. ດ້ວຍເຫດນັ້ນ, ພວກເຂາົຈຶ່ງຕດັສິນ
ໃຈຂຶ້ນນັ່ງລດົໄຟ “ຂະບວນລາ້ນຊາ້ງ” ເພື່ອໄປທຽ່ວຕໍ່ຢູ່ນະ
ຄອນຫຼວງວຽງຈນັປະເທດລາວ. 

 ຫຼງັຈາກຮອດຫຼວງພະບາງ, ສິ່ງທີ່ປະກດົພາບຢູ່ຕໍ່
ໜ້າກແໍມນ່ອາຄານສະຖານທີີ່ມເີອກະລກັສີສນັພິເສດ, ມີ
ພຜູາຄຽງຄູກ່ບັສາຍນໍ້າ, ເຕັມໄປດ້ວຍພະລງັ ແລະ ຄວາມອາ
ລງັການ. ແມນ່ແຕຕ່ຶກສະຖານກີສໍາມາດສຳຜດັໄດ້ເຖງິ

ok' vkfPook  c]t  mhk; fu]ko ： 
xtgmf]k; 7nlt4koucsj'7;k,/ao

阿德里安娜 （Adriana） 和迪伦 （Dylan） ：

梦的这一站——老挝

ຄວາມອດຸມົສມົບນູຂອງຫຼວງພະບາງ ເມອືງປະຫວດັສາດບູ
ຮານພນັປໄີດແ້ລວ້, ເອກະລກັວດັທະນະທຳຂອງຕາ່ງປະ
ເທດແບບນີ້ເຮດັໃຫ້ ນາງ ອາດຽນນາ ແລະ ທ້າວ ດີລານ 
ຕາ່ງກໍພາກັນຍອ້ງຍໍຊມົເຊຍີຢ່າງບໍ່ຂາດປາກ.

  “ຫຼງັຈາກຜາ່ນອໂຸມງໄປແລວ້ກຈໍະເຫັນແສງສະ
ຫວາ່ງປະມານ 10 ວນິາທີ, ແລວ້ກໍຕໍ່ໃສອ່ໂຸມງອກີ, ແຕວ່າ່
ທິວທັດພາຍນອກແມນ່ງາມຫຼາຍ, ແມນ່ມີຄວາມແຕກຕາ່ງ
ຈາກສະຖານທີ່ທີ່ຂອ້ຍເຄີຍໄປໃນເມື່ອກອ່ນຢ່າງສິ້ນເຊງີ,
ເຊິ່ງພວກເຮາົກໍບໍ່ອາດພາດວີວທີ່ສວຍງາມນັ້ນໄດ້ທຸກພາບ.”

   ນາງ ອາດຽນນາ ກາ່ວວາ່, ການທອ່ງທຽ່ວຄັ້ງນີ້,
ມຄີວາມອດັສະຈນັທີ່ສດຸ, ຄວາມໄວຂອງຂະບວນລດົໄຟ
ໄວຫຼາຍ, ດີກວາ່ທາງເລອືກອື່ນໆອກີ ເຊັ່ນວາ່: ການຂີ່ລດົ
ໂດຍສານກໍຕ້ອງໃຊເ້ວລາເຖງິ 10 ຊົ່ວໂມງ. “ຕວົຂອງລດົໄຟ
ມຄີວາມຍາວຫຼາຍ, ແຕໄ່ລຍະເວລາຂອງການຂບັເຄື່ອນ
ພດັໃຊເ້ວລາທີ່ສັ້ນອີ່ຫີຼ, ຄວາມຮູສ້ກຶແບບນີ້ດີຫຼາຍ ເພາະ
ມນັໄດເ້ພີ່ມຄວາມສະບາຍ ແລະ ຄວາມສກຸໃຫ້ກບັການ
ທອ່ງທ່ຽວຂອງຂອ້ຍ.”

 ທ້າວ ດີລານກາ່ວວາ່: “ໃນລະຫວ່າງຖາ່ຍທຳວິດີໂອ
ກມໍຄີວາມປະທບັໃຈຫຼາຍ, ເພາະເຈົ້າບໍ່ຮູວ້າ່ວນິາທີຖດັໄປ
ຈະເກດີຫຍງັຂຶ້ນ, ແຕໂ່ດຍປົກກະຕກິເໍປນັແບບນີ້ຢູແ່ລວ້, 
ການທອ່ງທຽ່ວຂອງພວກເຮາົຈຶ່ງເຕມັໄປດ້ວຍຄວາມຕື່ນ
ຕາຕື່ນໃຈໄດ”້ ບາງເທື່ອ, ນີ້ອາດຈະແມນ່ມນົສະເໜທ່ີ່ມຢີູ່
ໃນລາວ. 

本刊综合

ທິວທດັຫຼວງພະບາງ ສປປ ລາວ

老挝琅勃拉邦风景 CFP 图
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中老铁路一周年图集
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60 岁玩说唱、70 岁跳探戈、80 岁当游戏主播……

短视频平台上的中国老龄人群展示了他们多姿多彩的生

活，体现出他们打破刻板印象、紧跟社会潮流的个性化态

度。不止是互联网，在生活中，越来越多的老年人正在用

行动告诉我们，不要轻易给老年人设限，他们的生活可能

远比你想象中精彩。本期，让我们一起走进两位女性的退

休生活，看看她们如何用热爱重新定义自我价值。

vud;ymumk'.s,jvaosobj' .odko.-h-u;yfs]a'[=koko

退休生活的
另一种打开方式

ຮອ້ງເພງແຣບັ(Rap) ໃນໄວ 60 ປ,ີ ເຕັ້ນແທງໂກ້
(Tango) ໃນໄວ 70 ປ,ີ ເປນັຜູຖ້າ່ຍທອດສົດການຫຼິ້ນເກມ

(Streamer) ໃນໄວ 80 ປ.ີ.. ວດີິໂອສັ້ນໃນສື່ສງັຄມົອອນ

ລາຍໄດສ້ະແດງໃຫ້ເຫັນເຖງິ ຊວີດິໃນຫຼາກຫຼາຍຮບູແບບ

ຫຼາກຫຼາຍສີສັນຂອງກຸ່ມຄນົສູງອາຍຂຸອງຈນີ, ມນັສະທ້ອນ

ໃຫ້ເຫັນວາ່ພວກເພີ່ນໄດ້ທບັມາ້ງພາບພດົເກົ່າໆ ແລະ ໃຊຊ້ີ

ວດິແບບເປນັຕວົຂອງຕວົເອງພ້ອມທງັມທີດັສະນະຄະຕິທີ່

ນໍາທັນກະແສຂອງສັງຄົມ. ບໍ່ພຽງແຕໃ່ນໂລກອອນລາຍ, ໃນ

ຊວີດິຈງິນບັມື້ນບັມຜີູສ້ງູອາຍຈຸາໍນວນຫຼາຍໃຊກ້ານກະທາໍ

ບອກພວກເຮາົວາ່ ຢ່າສາ້ງຂດີຈາໍກດັໃຫ້ຜູສ້ງູອາຍ,ຸ ຊວີດິ

ຂອງພວກເພິ່ນສາມາດມີສີສັນໄດ້ຫຼາຍກວ່າທີ່ເຈົ້າຄິດ. ຕອນ

ນີ້, ພວກເຮາົຈະຕິດຕາມເບິ່ງຊວີດິຫຼງັບາໍນານຂອງແມຍ່ງິ

ສອງທາ່ນໄປພ້ອມໆກນັ, ມາເບິ່ງວາ່ພວກເຂາົຈະນາໍໃຊ້
ຄວາມມກັຮກັມານຍິາມຄນຸຄາ່ຂອງຕນົເອງອກີຮອບໃໝ່
ຄືແນວໃດ.武瑞 设计 

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

ເສົາອາທິດ, ນບັມື້ນບັກາຍເປນັທາງເລືອກໃນການພກັ

ຜ່ອນຢ່ອນອາລົມຂອງຄົນໄວໝຸມ່. ໂດຍສະເພາະໃນປ ີ

2017 ພາຍຫຼງັທີ່ລາຍການບນັເທີງປະເພດແຂງ່ຂນັດ້ານ

ທກັສະໃນການເລົ່າເລື່ອງຕະຫຼກົລາຍການທາໍອດິຂອງຈນີ 

“ແຂງ່ຂນັດຽ່ວໄມໂຄໂຟນ(ROCK & ROAST) ພາກ I” ໄດ້ອອກ

ອາກາດ, ດຽ່ວໄມໂຄໂຟນຫືຼເວົ້າຕະຫຼກົດຽ່ວ(Talk show)

ດຽ່ວໄມໂຄໂຟນ  “ລາ່ຝັນ” ຫຼງັບາໍນານ 

退休 “ 逐梦 ” 脱口秀

ໄດ້ກາຍເປັນອຸດສາຫະກ�າໜຶ່ ງທີ່ຂະຫຍາຍຕວົໃນວດັທະນ

ະທາໍຈນີ. ໃນແຕລ່ະປລີາຍການບນັເທີງດັ່ງກາ່ວມຜີູເ້ຂົ້າແ

ຂງ່ຂນັບໍ່ຂາດສາຍ, ແຕ່ໃນຄັ້ງນີ້ແສງໄຟສະປອດໄລໄ້ດ້ສາດ

ສອ່ງໄປທີ່ແມປ່າ້ໄວ 58 ປ ີທາ່ນໜຶ່ງ. ອາຍ ຸ58 ປີ,ີ ໃນເວທີ

ດຽ່ວໄມໂຄໂຟນທີ່ເປນັຖິ່ນຂອງຄນົຮຸນ່ໃໝຖ່ເືປນັເລື່ອງທີ່ບໍ່

ຄອ່ຍພົບເຫັນ.

ຄວາມຈງິແລວ້, ດຽ່ວໄມໂຄໂຟນເປນັບດົບາດທີ່ຕ້ອງ

ແມປ່າ້ຫວງ ໃນເວທີ "ການແຂງ່ຂັນດຽ່ວໄມໂຄໂຼຟນ'' ຄັ້ງທີ 5

黄大妈在《脱口秀大会》第五季的现场 图片来源于网络

43

|   生活方式;y4u-u;yf



ໃນງານເທດສະການຮບູເງາົສາກົນປັກກິ່ງ ປນີີ້,  ນກັ

ສະແດງອາຍ ຸ84 ປ ີທາ່ນນາງ ອຢູຽ້ນຊູ ່(Wu Yanshu) 

ໄດ້ຮບັລາງວນັນກັສະແດງນາໍຍງິຍອດຢຽ້ມ “ທຽນຖານ 

(Tiantan Awards)”  ຈາກຮບູເງາົເລື່ອງ “ອີ່ແມ!່”, ໃນປັດ

ຈຸບນັທີ່ຄນົຈາໍນວນໜຶ່ງຄດິວາ່ “ຕອ້ງຮບີໂດງ່ດງັ”, ຊື່ສຽງ

ຂອງ ທາ່ນ ນາງ ອຢູຽ້ນຊູ ່ເບິ່ງຄືວາ່ຈະມາຊາ້ແດຈ່ກັໜ້ອຍ, 

ແຕລ່າວພດັກາ່ວວາ່:“ຂອ້ຍຈະບໍ່ຍດຶຕິດ ຫືຼ ຢາ້ນກວົສິ່ງໃດ  

ເປນັພຽງເພາະອາຍຂຸອ້ຍແມນ່ 84 ປດີອກ.”

ທາ່ນນາງ ອຢູຽ້ນຊູ ່ເກດີເມື່ອປ ີ1938, ເມື່ອຕອນອາ

ຍ ຸ21 ປ ີໄດ້ສະແດງຮູບເງາົເລື່ອງທາໍອິດໃນຊວິີດໂດຍໄດ້ຮບັ

ບດົເປນັນາງເອກ, ຈາກນັ້ນກປໍະຈາໍຢູ່ໂຮງລະຄອນແຂວງ

ຊານຊ(ີShanxi) ຈນົບາໍນານ. ຈນົເຖງິເຄິ່ງສະຕະວດັຕໍ່

ມາ, ພາຍຫຼງັອາຍຄຸບົ 7 ຮອບ ລາວຈຶ່ງມີໂອກາດຫວນຄືນ

ສູຈ່ເໍງນິອກີຄັ້ງໜຶ່ ງ. ຕະຫຼອດໄລຍະຫຼາຍສບິກວາ່ປນີັ້ນ, 

ລາວໄດ້ສະແດງເປນັຫຼາຍຕວົລະຄອນທີ່ມຊີາຕາກາໍ ແລະ 

ບກຸຄະລິກທີ່ແຕກຕາ່ງກັນໃນຮູບເງາົ ແລະ ລະຄອນໂທລະ

ພາບຫຼາຍກວ່າ 20 ເລື່ອງ.

ໃນຮບູເງາົເລື່ອງ “ອີ່ແມ!່”, ທ່ານ ນາງ ອຢູຽ້ນຊູ ່ຮບັບດົ

ເປນັຄນົໃນຄອບຄວົຂອງຜູປ່້ວຍໂຣກຄວາມຈາໍເສື່ອມ(Al-

zheimer's disease), ໃນເວລາທີ່ລກູສາວໄວ 65 ປ ີລົ້ມ

ປ່ວຍ, ແມອ່າຍ ຸ85 ປ ີທີ່ແກສ່ະລາກາຍເປນັຜູເ້ບິ່ງແຍງພຽງ

ຄນົດຽວ. ໃນກອງຖ່າຍທາໍ, ລາວເປນັຜູທ້ີ່ມີອາຍຫຼຸາຍທີ່ສດຸ 

ແລະ ອາວໂຸສທີ່ສດຸ, ແຕພ່ດັບໍ່ຍອມໃຫ້ໃຜມາເບິ່ງແຍງບໍລິ

ການ. ຕອນນັ້ນມສີາກໜຶ່ ງ, ລກູສາວທີ່ພະຍາດພວມຂຶ້ນ

ອາໄສປະສບົການຊວີດິ. ໃນຫຼາຍປຜີາ່ນມາມນັຖກືຜກູຂາດ

ໂດຍຄົນໄວໜຸ່ມ, ຄົນໄວກາງຄົນ ແລະ ຜູ້ສູງອາຍຸທີ່ມີຄຸນສົມ

ບດັຢ່າງແທ້ຈງິພດັບໍ່ມໜ້ີາໃນເວທີດຽ່ວໄມໂຄໂຟນ. ໂຊກດີ

ທີ່ປາ້ຫວງ(Huang) ມາແລວ້. ລາວລກັມາແຂງ່ຂນັດຽ່ວ

ໄມໂຄໂຟນໂດຍບໍ່ໄດ້ບອກຄອບຄວົ, ພໍແຕເ່ອຍີປາກກສໍາ້ງ

ຄວາມຕກົຕະລງຶໃຫ້ແກກ່າໍມະການທງັສີ່, ໃນສະໜາມ

ແຂງ່ຂນັດ້ານການເລົ່າເລື່ອງຕະຫຼກົນີ້ລາວໄດ້ຮບັຄວາມນິ

ຍມົຈາກຜູຊ້ມົ ແລະ ໄດ້ເຂົ້າຮອບດ້ວຍຄະແນນເຕມັ. ຈາກ

ທດັສະນະຂອງຄນົຮຸນ່ປາ້ທີ່ຂາດໄປດນົນານຕໍ່ກບັການ

ເວົ້າຕະຫຼກົດຽ່ວນັ້ນ, ໃນທີ່ສດຸກມໍຄີນົເລີ່ມມາຕື່ມຕາບໃສ່
ໃຫ້ແລວ້.

ປາ້ຫວງກາ່ວວາ່: “ຂອ້ຍເດົາໄດ້ວາ່ເປນັຫຍງັຄັ້ງນີ້

ຂອ້ຍຈຶ່ງໄດ້ຮບັຄວາມນຍິມົ, ຍອ້ນວາ່ໃນເວລາທີ່ຜູຊ້ມົຫຼາຍ

ຄນົເຫັນຂອ້ຍ, ພວກເຂາົອາດຈະນກຶເຖງິແມຂ່ອງຕນົເອງ,  

ພວກເຂາົຈະຄິດວ່າໃນຂະນະທີ່ແມຂ່ອງຕນົຍງັເຕັ້ນລາໍຢູໃ່ນ

ສວນສາທາລະນະໃດໜຶ່ງ, ແມ່ຂອງຄນົອື່ນຈນົໄປເຖງິການ

ດຽ່ວໄມໂຄໂຟນແລວ້, ພວກເຂາົຈຶ່ງຄິດວາ່ມນັເປນັເລື່ອງ

ແປກໃໝ.່” ທາ່ມກາງຄນົໄວໜຸມ່, ປາ້ຫວງທີ່ຢນືຕວົກງົ, 

ຜມົກດູໆມກັເປນັທີ່ສະດດຸຕາສະເໝີ, ແຕສ່ິ່ງທີ່ເຮດັໃຫ້ຜູ້
ຊມົຕກົຕະລຶງບໍ່ແມນ່ພຽງແຕອ່າຍ ຸ58 ປທີີ່ບໍ່ຄືໃຜ, ແຕແ່ມນ່

ຍອ້ນປາ້ຫວງຄນົນີ້, ທີ່ບໍ່ວາ່ຈະຢູໃ່ນຊວ່ງອາຍໃຸດ,ກລໍວ້ນແຕ່
ເປນັຕວົຂອງຕວົເອງຢ່າງມຄີວາມສກຸ, ມຄີວາມໝັ້ນໃຈ, ຢູ່
ສະບາຍ ບໍ່ຄາດຫວັງຫຍງັ. ດັ່ງທີ່ລາວກາ່ວໄວວ້າ່: “ຄນົອາ

ຍເຸທົ່າຂອ້ຍອາດຈະເປດີປ່ອງຢຽ້ມແຕສ່ອງບານ, ແຕຂ່ອ້ຍ

ເປດີຫຼາຍບານ, ເພື່ອໃຫ້ເຂາົເຈົ້າໄດ້ຮູວ້າ່ຄວາມຈງິແລວ້ຫຼງັ

ບາໍນານຍງັສາມາດໃຊຊ້ວິີດແບບນີ້ໄດ້.”

ປາ້ຫວງມກັດຽ່ວໄມໂຄໂຟນ, ຍອ້ນລາວມ່ວນໃນການ

ຊວນຫວົໃຫ້ຜູຄ້ນົ, ນອກນັ້ນຍງັໄດ້ຜກູມິດກັບໝູທ່ີ່ມີອາລມົ

ມກັມວ່ນ ຫືຼ ມກັຕະຫຼກົ), ແນວຄິດທີ່ສາໍຄນັອກີຢ່າງໜຶ່ ງ

ແມນ່ລາວຫວງັວາ່ການປະກດົຂຶ້ນຂອງຕນົເອງຈະສາມາດ

ທບັມາ້ງພາບພດົເກົ່າໆທີ່ຄນົຮຸນ່ໃໝມີ່ຕໍ່ຜູສ້ງູອາຍ,ຸ ເຮດັໃຫ້

ຄນົຮຸນ່ໃໝຮູ່ວ້າ່, ພວກເຂາົບໍ່ພຽງແຕສ່າມາດເຕັ້ນລາໍໃນ

ສວນສາທາລະນະ, ລຽ້ງເດັກນອ້ຍ, ແຕຍ່ງັສາມາດເປັ່ງປະ

ກາຍຢູ່ໃນເວທີດຽ່ວໄມໂຄໂຟນ.

ຢ່າງໃດກຕໍາມ, ຊວີດິມອີດິສະຫຼະ, ອາຍບຸໍ່ສາມາດ

ຈາໍກັດເຈົ້າໃນການເຮດັສິ່ງທີ່ຢາກເຮດັ.

“ເຮດັວຽກ” ຫຼງັບາໍນານໃນວົງການບນັເທີງ

退休 “ 上岗 ” 影视圈
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ແຮງກາໍລງັຮບີຮອ້ນຈະເຂົ້າເຮອືນ, ແມຜູ່ທ້ີ່ກາໍລງັຕື່ນຕກົໃຈ

ພດັຫາກະແຈເຮອືນບໍ່ເຫັນ. ຕາມບດົປະພນັ, ຕອ້ງການ

ພຽງແຕໃ່ຫ້ແມທ່ບຸກະຈກົປ່ອງຢຽ້ມໃຫ້ແຕກກໍພໍ. ບໍ່ຄິດເລີຍ

ວາ່, ໃນຕອນນັ້ນ ທາ່ນນາງ ອຢູຽ້ນຊູ ່ທບຸກະຈກົປ່ອງຢຽ້ມ

ແຕກແລວ້ກໃໍຊສ້ອກສອງຂາ້ງຄໍ້າລະບຽງແລວ້ລອດຜາ່ນ

ປ່ອງຢຽ້ມທີ່ກະຈກົແຕກເຂົ້າໄປໃນເຮອືນ. ອາໄສພື້ນຖານ

ທີ່ເຄີຍຫຼິ້ນກລິາບານບວ້ງມາເປນັເວລາດນົນານ ລາວໄດ້
ສໍາເລດັການສະແດງດັ່ງກາ່ວໄດ້ຢ່າງຈບົງາມ.

ນອກນັ້ນຍງັມອີກີສາກໜຶ່ງ, ຢູໃ່ນທະເລທີ່ບໍ່ໄກຈາກ

ຝັ່ງປານໃດ, ທາ່ນນາງ ອຢູຽ້ນຊູ ່ແລະ ຜູຮ້ບັບດົເປນັລກູສາວ 

ທາ່ນ ນາງ ຊເີໝີຍຈວນ(Xi Meijuan) ຕອ້ງສະແດງວາ່

ກໍາລັງຊວ້ນຊູເອົາກັນ ແລະ ກັນ. ຫຼາຍຄົນເປນັຫ່ວງວ່າລາວ

ຈະເຄື່ອນໄຫວບໍ່ສະດວກເທິງຫາດຊາຍ ແລະ ໃນນໍ້າທະເລ, 

ຈຶ່ງສະເໜີຂໍຊວ່ຍ. ທາ່ນນາງ ອຢູຽ້ນຊູ ່  ໂບກມຄືອ່ຍໆເພື່ອ

ປະຕິເສດ ແລະ ຍາ່ງລງົທະເລດ້ວຍຕນົເອງ. ສາກທີ່ຖາ່ຍ

ທາໍຢູ່ແຄມທະເລ, ຕໍ່ມາໄດກ້າຍເປນັສາກທີ່ຜູຈ້ດັຮບູເງາົ 

ທາ່ນນາງ ອນິລູ(້Yin Lu) ມກັທີ່ສດຸ. ລາວກາ່ວວາ່ ອາ

ຈານອຢູູບ່ອ່ນນັ້ນ, ເປນັຄວາມຮກັທີ່ໂອບອອ້ມອາລີ, ປັນຍາ

ຄວາມສະຫຼາດ, ຄວາມສກຸຂມຸ, ຄວາມສະຫງບົງຽບ ທງັ

ໝດົຄອ່ຍໆສະສມົເທື່ອລະໜ້ອຍ, ດັ່ງນັ້ນຈຶ່ງບໍ່ຈາໍເປນັຕ້ອງ

ກງັວນົ ແລະ ຢາ້ນກວົ, “ເຖງິວາ່ຈະແກສ່ະລາ, ພວກເຮາົ

ຍງັສາມາດມສີີສນັ, ສະຫງາ່, ມເີອກກະລກັຄືກນັກບັລາວ

ໄດ້, ຍງັສາມາດໃຊຊ້ວິີດຕໍ່ໄປໄດ້ດ້ວຍດີ .”

“ເຄົາລບົ ແລະ ມກັຮກັໃນບດົບາດ, ການສະແດງທີ່

ມາຈາກໃຈ.” ສດັທາຕໍ່ທກຸບດົບາດເຮດັໃຫ້ລາວມພີະລງັ

ສ້າງສນັທີ່ເຕັມອີ່ມຢູຕ່ະຫຼອດ, ສວ່ນໃນຊວິີດຈງິ, ໃນໄວ 84 

ປ ີລາວຍງັສາມາດເຮດັທ່າໂຄ້ງຕວົ, ທ່າຈກີຂາ, ເຮດັທ່າຄໍ້າ

ຍກົຕວົ(ທາ່ອອກກຳລງັກາຍ ທີ່ໃຊມ້ ືແລະ ຕີນຄໍ້າຍກົຕວົ) 

ໄດໜ້ຶ່ ງນາທີ ແລະ ທກຸມື້ຕອ້ງຍາ່ງໃຫ້ໄດປ້ະມານ 6000 

ກາ້ວ, ຮອ່ງຮອຍແຫງ່ການເວລາໄດປ້ະທບັຢູ່ເທິງໃບໜ້າ

ຂອງລາວ, ແຕຄ່ນົທີ່ມຫີວົໃຈທີ່ເຕມັປ່ຽມຈະບໍ່ຢາ້ນກວົຕໍ່

ຄວາມຊະລາ, ຈດິໃຈຂອງລາວຍງັໜຸມ່ຢູ່.

vtmy[kpI6[rk[

ຮບູ ① ທ່ານນາງ ອຢູ່ຽນຊູ(່Wu Yanshu) ນກັສະແດງນຳຂອງຮບູ
ເງາົເລື່ອງ “ອີ່ແມ່!” ເປດີຕົວຢູ່ພິທີປດິສາກ ຂອງເທດສະການຮູບເງາົສາ
ກົນປັກກິ່ງຄັ້ງທີ 12 

图① 电影《妈妈!》主演吴彦姝亮相第十二届北京国际电影节闭

幕式 CFP 图

ຮບູ ② ໂພສເຕີ ຮູບເງາົເລື່ອງ “ອີ່ແມ!່” ຕິດຢູ່ໂຮງຮູບເງາົແຫງ່ໜຶ່ ງຂອງ 
ນະຄອນຢຊີາງ(Yichang) ແຂວງຫເູປຍີ(Hubei)

图② 湖北省宜昌市一家电影院里《妈妈!》的电影海报 CFP 图

① ②

本刊综合
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"VBA" G gxao'koc0j'0ao pyj'gxao;y4udko.-h-u;yf

露天场地、没有门票，球员和观众都是当地农民，现

场气氛堪比职业篮球赛……今年夏天，贵州省黔东南苗族

侗族自治州台盘村，因为一场场超燃篮球赛引发了全网的

关注。这场在大山里的比赛，被许多网友称为“村 BA”。

它是台盘村篮球赛传统守住乡土味的尝试，也是互联网时

代下人们对美好生活的共鸣。

武瑞 设计 
ສະແກນລະຫັດ QR Code ຟັງວາລະສານ

扫描二维码 轻松听杂志
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ສະໜາມກາງແຈງ້, ບໍ່ມປີີ້ເຂົ້າຊມົ, ນກັກລິາ ແລະ 

ຜູຊ້ມົລວ້ນແຕເ່ປນັຊາວນາໃນທ້ອງຖິ່ນ, ບນັຍາກາດໃນສະ

ໜາມປຽບເໝືອນງານແຂງ່ຂນັກລິາບານບ້ວງແບບມອືາ

ຊບີ... ໃນລະດຮູອ້ນທີ່ຜາ່ນມານີ້, ບ້ານໄຖຜານ(Taipan) 

ກິ່ງແຂວງປົກຄອງຕນົເອງຊນົເຜົ່າມົ້ງ ຊນົເຜົ່າຕົ້ງ ຊຽນຕງົ

ນານ(Qiandongnan Miao and Dong Autonomous 

Prefecture) ແຂວງກຸຍ້ໂຈວ(Guizhou), ເນື່ອງຈາກມີ

ງານແຂງ່ຂນັຫຼາຍໆງານທີ່ໜ້າຄຶກຄກັມວ່ນຊື່ນນັ້ນ ໄດ້ດຶງ

ໃນຖານະເປນັມໍລະດກົດາ້ນວດັທະນະທາໍທີ່ບໍ່ເປນັ
ວດັຖຸຂັ້ນແຂວງຂອງແຂວງກຸຍ້ໂຈວ, “ບນຸສສືນິ(Chi Xin)” 
ເປນັບນຸປະເພນພີື້ນເມອືງຂອງຊາວນາເຜົ່າມົ້ງທີ່ຢູ່ພາກຕາ
ເວນັອອກສຽ່ງເໜືອກິ່ງແຂວງຊຽນຕງົນານ, ເຊິ່ງຈດັຂຶ້ນຫຼງັ
ຈາກແລວ້ລະດເູກບັກຽ່ວ ເປນັການສະເຫີຼມສະຫຼອງລວ່ງ
ໜ້າຕໍ່ການເກບັກຽ່ວສະບຽງອາຫານຢ່າງອດຸມົສມົບນູ. ໃນ
ລະຫວາ່ງວນັບນຸ, ຊາວບ້ານຈະມກີານຈດັກດິຈະກາໍຕາ່ງໆ 
ໃນນັ້ນກລິາບານບ້ວງແມນ່ລາຍການໜຶ່ ງທີ່ມຄີວາມຄຶກ
ຄື້ນຫຼາຍທີ່ສດຸ, ເຊິ່ງບາ້ນທີ່ຮກັສາໄດດີ້ທີ່ສດຸ ແລະ ມຂີະ
ໜາດໃຫຍທ່ີ່ສດຸນັ້ນຕ້ອງນບັເປນັບ້ານໄຖຜານ. ງານແຂງ່
ຂນັບານບ້ວງຢູ່ທີ່ນີ້ແມນ່ສືບຕໍ່ມາເປນັຫຼາຍສິບປ ີໂດຍບໍ່
ເຄີຍຂາດສາຍ.

ດດູຄວາມສນົໃຈຈາກຊາວເນດັທງັຫຼາຍ. ງານແຂງ່ຂນັໃນ

ເຂດພດູອຍດັ່ງກາ່ວນີ້ ໄດຖ້ກືຊາວເນດັຂະໜານນາມວາ່

ເປນັສະມາຄມົບານບ້ວງຊາວບ້ານ ຫືຼ “VBA”(Village 

Basketball Association). ມນັເປນັການທດົລອງຂອງ

ປະເພນກີລິາບານບວ້ງຂອງບາ້ນໄຖຜານໃນການຮກັສາ

ລດົຊາດຄວາມເປນັຊນົນະບດົ, ຍງັເປນັຄວາມຮູສ້ກຶຮວ່ມ

ກນັຂອງຜູຄ້ນົຕໍ່ຊວີດິອນັສວຍງາມພາຍໃຕ້ຍກຸສະໄໝອນິ

ເຕີເນດັ.

ສາໍລບັຊາວບ້ານບ້ານໄຖຜານແລວ້, ງານແຂງ່ຂນັກິ
ລາບານບ້ວງບໍ່ພຽງແຕເ່ປນັກດິຈະກໍາພິເສດທີ່ມີໃນບນຸເທດ
ສະການ, ແຕ່ມັນເປນັສິ່ງທີ່ຄ້າຍຄືກັນກັບການປູກຝັງ ແລະ
ການເກບັກຽ່ວ ກຄືໍເປນັສິ່ງທີ່ປົກກະຕິທົ່ວໄປແຕຂ່າດມນັ
ບໍ່ໄດ້.

ບໍ່ຈາໍເປນັຕ້ອງມຊຸີດສະເພາະ, ບໍ່ຈາໍເປນັຕ້ອງມຄີວາມ
ສາມາດການຫຼິ້ນທີ່ສູງ, ຢູ່ໃນບ້ານນອ້ຍໆແຫງ່ນີ້ ກລິາບານ
ບວ້ງຄືສິ່ງມກັຮກັຮວ່ມກນັຂອງຊາວບາ້ນ ແລະ ຍງັເປນັວິ
ຖຊີວິີດແບບທາໍມະຊາດຢ່າງໜຶ່ງ. ເຖງິແມນ່ວາ່ຈະບໍ່ມງີານ
ແຂງ່ຂນັ, ຢູທ່ີ່ສະໜາມກລິາບານບ້ວງໃນຍາມຄໍ່າກໍມີຄວາມ
ຄຶກຄື້ນຫຼາຍ, ບນັດາເດັກນອ້ຍ, ໄວໜຸມ່ ຕະຫຼອດຮອດລຸນ້
ລງຸປາ້ອາວອາກສໍາມາດແລນ່ໄລ,່ ສົ່ງບານ ແລະ ຊຸດບານ

ຄວາມມັກຮັກ ຄືຈຸດລິເລີ່ມຂອງທກຸຢ່າງ

热爱，是一切的起点

ຢູ່ສະໜາມບານບ້ວງບ້ານໄຖຜານ(Taipan) ເຕັມໄປດ້ວຍຜູ້ຄນົ

台盘村篮球赛现场人山人海 CFP 图
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ກລິາບານບ້ວງເປນັສາຍແນນທີ່ຜກູພນັກນັລະຫວາ່ງ
ຜູຄ້ນົທີ່ເຕີບໃຫຍຢູ່່ໃນເຂດພດູອຍ ແລະ ຕວົເມອືງ. ເມື່ອ
ກອ່ນ, ຈາກບາ້ນໄຖຜານໄປນະຄອນຄາຍຫີຼ(Kaili) ຊາວ
ບ້ານຕ້ອງໄດ້ຂີ່ລດົເມທີ່ສັ່ນສະເທືອນໄປມາ ແລະ ຂີ່ລຽບ
ອອ້ມຕາມເສັ້ນທາງພດູອຍ, ໄລຍະທາງທີ່ບໍ່ຮອດ 30 ກໂິລ
ແມດັຕ້ອງໃຊເ້ວລາເປນັ 2 ຊົ່ວໂມງ. ໃນປ ີ2004 ຫຼງັຈາກ
ເສັ້ນທາງຫຼວງໄດສ້າ້ງສຳເລດັແລວ້ໄດມ້ໄີວໜຸມ່ນບັມື້ນບັ
ຫຼາຍໄດ້ກາ້ວອອກຈາກເຂດພູດອຍ. ແຕວ່່າໃນງານແຂງ່ຂັນ
ຂອງ “ບຸນສືສິນ” ແຕລ່ະປ ີຈະເປນັໂອກາດທີ່ດີທີ່ສຸດທີ່ພວກ
ເຂາົກບັມາບາ້ນເກດີເມອືງນອນ.   ຕາບໃດທີ່ບາ້ນຍງັຢູ່, 
ສະໜາມກລິາ ແລະ ງານແຂງ່ຂນັກລິາບານບ້ວງຍງັຢູ,່ ໝູ່
ເພື່ອນທີ່ຫຼິ້ນບານບ້ວງນຳກນັ ແລະ ພໍ່ແມພ່ີ່ນອ້ງທີ່ເບິ່ງ
ງານແຂງ່ຂນັບານບ້ວງນັ້ນຍງັຢູ ່ນີ້ກຄືໍເຫດຜນົທີ່ພວກເຂາົ
ຕ້ອງໄດ້ກບັໄປ. ປ ີ2020 ເມອືງໄຖຈຽງ(Taijiang) ທີ່ບ້ານ
ໄຖຜານຕັ້ງຢູນ່ັ້ນໄດ້ຫຼຸດພົ້ນອອກຈາກຄວາມທກຸຍາກການ
ເດີນທາງຄມົມະນາຄມົກໄໍດຮ້ບັການປັບປງຸຂຶ້ນຢ່າງຫຼວງ

ຢູໃ່ນສະໜາມໄດ້. ແມນ່ແຕຄ່ນົເຖົ້າທີ່ມອີາຍ ຸ70-80 ປ ີກໍ
ຍງັບໍ່ແນໃ່ຈເຊັ່ນກນັວາ່ ໃນບາ້ນນີ້ໄດເ້ລີ່ມມກີານຫຼິ້ນກລິາ
ບານບ້ວງຕັ້ງແຕຍ່າມໃດ, ແຕທ່ກຸຄນົທີ່ຍາ່ງເຂົ້າສະໜາມ
ກລິາແມນ່ສາມາດເຂົ້າກບັກລິາປະເພດນີ້ໄດ້ທກຸເວລາເລີຍ.

ທາ່ນ ອຢຸູນຊຽນ(Wu Yunquan) ທີ່ມີອາຍ ຸ75 ປ ີເປນັ
ນກັກລິາອາວຸໂສໃນທີມບານບ້ວງຂອງບ້ານ. ລາວຫວນຄືນ
ວາ່: “ແຕກ່ອ່ນບໍ່ມບີານບ້ວງດີໆໃຫ້ຫຼິ້ນ, ໄດ້ຫຼິ້ນແຕບ່ານທີ່
ເຮດັດວ້ຍຢາງພາລາ ແລະ ເປນັສະໜາມຂີ້ຕມົອກີ, ເມື່ອ
ຍາມຝຸນ່ຫຼາຍຈນົເບິ່ງບໍ່ເຫັນຄນົ.” ແຕຄ່ວາມສກຸທີ່ໄດ້ຈາກ
ການຫຼິ້ນບານບ້ວງແມນ່ບໍ່ມສີິ່ງໃດສາມາດຢດຸມນັໄດ້, ຫຼງັ
ຈາກນັ້ນມາ ວັດທະນະທໍາບານບ້ວງທີ່ສືບທອດມາເປນັລຸ້ນ
ຕໍ່ລຸນ້ໄດ້ຄອ່ຍໆສົ່ງມາເຖງິມືຂອງລຸນ້ໄວໜຸມ່.

ທ້າວ ເຊງິເຊເຟີຍ(Zeng Xuefei) ແມນ່ເລີ່ມຫຼິ້ນກິ
ລາບານບ້ວງກບັພໍ່ປູ.່ ພໍ່ປູຂ່ອງລາວເຄີຍເປນັຕວົແທນຂອງ
ກິ່ງແຂວງຊຽນຕງົນານເຂົ້າຮວ່ມງານແຂງ່ຂນັລະດບັແຂວງ 
ແລະ ຍງັຄວາ້ເອາົລາງວນັປະເພດທີໜຶ່ງ, ເຊິ່ງລາງວນັນັ້ນ
ແມນ່ເກບີໜງັຄູໜ່ຶ່ ງ. ໃນເວລານັ້ນ ເກບີໜງັເປນັສິ່ງທີ່ຫາ
ຍາກຫຼາຍ, ພໍ່ປູໄ່ດ້ເກບັຮກັສາໄວເ້ປນັໄລຍະດນົນານ, ເພື່ອ

ການລ້ຽງຊບີຂອງຄອບຄົວ ຈຶ່ງຈໍາເປນັເອົາໄປຂາຍ. ຫັຼງຈາກ
ພໍ່ປູເ່ສຍຊວີດິແລວ້ ເຊງິເຊເຟີຍກໄໍດ້ຫຼິ້ນກລິາບານບ້ວງກບັ
ພໍ່ ແລະ ອາວ. ທີ່ຈງິແລວ້ ໃນທີ່ນີ້ບໍ່ໄດ້ມີ “ການສອນ” ແລະ 
“ການຮຽນ” ບານບ້ວງທີ່ເປນັວຊິາຊບີ, ບນັດາຜູໃ້ຫຍມ່ແີຕ່
ນາໍພາເຊງິເຊເຟີຍມາຮອດສະໜາມກລິາ, ໃຫ້ລາວໄດ້ “ສາໍ
ຜດັ” ໝາກບານ, ອາດມີການແນະນາໍວິທີຊຸດບານໃນບາງ
ຄັ້ງຄາວ ຄື ເຊັ່ນດຽວກນັກບັເຊງິເຊເຟີຍທີ່ໄດ້ນາໍພາບນັດາ
ລຸນ້ນອ້ງຫຼິ້ນກລິາບານບ້ວງໃນໄລຍະຫຼງັນັ້ນເອງ.

ຄວາມຜກູພນັແບບຍາດຕິພີ່ນອ້ງທີ່ຮວ່ມສາຍເລືອດ
ດຽວກນັ ແລະ ປະເພນງີານແຂງ່ຂນັກລິາບານບ້ວງອນັເລິກ
ເຊິ່ງໃນທ້ອງຖິ່ນໄດ້ເຮດັໃຫ້ບນັດາຊາວບ້ານມຄີວາມມກັຮກັ
ຕໍ່ງານແຂງ່ຂນັພື້ນເມອືງຫຼາຍກວາ່ຕໍ່ງານແຂງ່ຂນັແບບມື
ອາຊບີ. ຄືດັ່ງທີ່ຊາວບ້ານ ຫີຼເຫວິນຈຸ່ນ(Lv Wenjun) ໄດ້ເວົ້າ
ວາ່: “ ເຖງິຄນົອື່ນຊຫຼິິ້ນໄດ້ດີປານໃດ ກໍບໍ່ມ່ວນເທົ່າງານແຂງ່
ຂນັຢູທ່ີ່ນີ້ຂອງພວກເຮາົ. ຢູທ່ີ່ນີ້ມຄີອບຄວົ  ແລະ ຍາດຕິພີ່
ນອ້ງພວກຂອ້ຍກຳລງັຫຼິ້ນບານບ້ວງ ຂອ້ຍຈະມກັເບິ່ງແບບ
ນີ້ຫຼາຍກວ່າ.”

ຮກັສາລກັສະນະຊນົນະບດົຂອງ “ VBA ”

守住 “ 村 BA” 的乡土味

ຫຼາຍ ເຮດັໃຫ້ໄວໜຸມ່ທີ່ອອກໄປເຮດັວຽກຢູຕ່າ່ງຖິ່ນສາມາດ
ກັບບ້ານໄປ-ມາພາຍໃນມື້ດຽວນັ້ນມີຄວາມເປນັໄປໄດ້.

ໃນ “ບນຸສືສິນ” ຂອງປນີີ້, ຊາ່ງພາບ ທາ່ນ ເຢາົຊຸນເຫວີຍ
(Yao Shunwei) ໄດ້ຖາ່ຍວດີິໂອແຂງ່ຂນັກລິາບານບ້ວງ
ອັນໜຶ່ງລົງ ແລະ ເຮດັໃຫ້ບ້ານໄຖຜານໄດ້ໂດງ່ດັງໄປຢ່າງກະ
ທນັຫນັ: ບໍລິເວນອອ້ມຂາ້ງຂອງບອ່ນນັ່ງຜູຊ້ມົລວ້ນແຕແ່ມນ່
ຜູ້ຄົນທີ່ມາເບິ່ງງານແຂ່ງຂັນ, ຢູ່ໃນນັ້ນຈະມີຄົນເຖົ້າ ມີແມ່ຍງິ
ທີ່ອຸມ້ລກູມາຊມົເບິ່ງເປນັຈຳນວນບໍ່ໜ້ອຍ. ງານແຂງ່ຂນັທີ່
ເຕັມໄປດ້ວຍສຽງຮອ້ງໂຮ ແລະ ສຽງຕົບມືນັ້ນໄດ້ເລີ່ມແຕ່ກາງ
ເວນັຈນົເຖງິກາງຄືນ ຈາກກາງຄືນຈນົເຖງິຟາ້ແຈງ້ ແຕຜູ່້
ຊມົກໍຍງັບໍ່ໄດ້ຫຼຸດລງົຈກັໜ້ອຍ.

ຫືຼວາ່ ການໂດ່ງດງັຂອງ “VBA” ມນັບໍ່ໄດ້ເປນັຄວາມ
ບງັເອນີ, ເຊິ່ງມນັເປນັການສະແດງເຖງິທດັສະນະການໃຊ້
ຊວີດິທີ່ມຄີວາມຕັ້ງໜ້າ ແລະ ເບິ່ງໂລກໃນແງດີ່ຂອງຊາວ
ບ້ານ, ບນັດາຊາວເນດັເອງກໍໄດ້ຖກືກະຕຸນ້ດ້ວຍຄວາມມກັ
ຮກັອນັບໍລິສດຸຜດຸຜອ່ງດັ່ງກາ່ວນີ້; ສິ່ງສຳຄນັຂອງ “VBA” 
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ກຄືໍຄາໍວາ່ “V ຫືຼວາ່ບ້ານ(Village)” ນັ້ນ  ເປນັຫວົໃຈຫຼກັ, 
“ລກັສະນະຊນົນະບດົ”  ກໍຄືສີສັນທີ່ແທ້ຈງິທີ່ສຸດ. ປັດຈຸບນັ
ນີ້ ປະເພນກີລິາບານບ້ວງແມນ່ໄດ້ຫຼອມລວມເຂົ້າໃນຄວາມ
ເປນັທນັສະໄໝ, ງານແຂງ່ຂນັຕາ່ງໆສາມາດຖາ່ຍທອດສົດ
ໄດ້ໂດຍຜາ່ນເຄຶືອຂາ່ຍອິນເຕີເນດັທີ່ມີຄວາມໄວສູງ ແລະ ຍງັ
ມມີມຸການຊມົເບິ່ງແບບໃໝທ່ີ່ຖາ່ຍດວ້ຍເຮອືບິນທີ່ບໍ່ມຄີນົ
ຂບັ(Drone), ງານແຂງ່ຂນັກລິາທີ່ຈດັໃນພດູອຍນີ້ໄດ້ສາ້ງ
ຄວາມປະທບັໃຈໄປທົ່ວອນິເຕີເນດັ. ເພາະສະນັ້ນ ບ້ານໄຖ
ຜານໄດມ້ນີກັທອ່ງທຽ່ວຫຼາຍໆຄນົທີ່ມາທຽ່ວຍອ້ນຄວາມ
ລືຊື່, ເຊິ່ງເປນັການບົ່ມສ້າງໂອກາດໃໝໃ່ຫ້ແກບ້່ານນັ້ນເອງ. 

ສະໜາມກລິາບານບ້ວງກຳລງັກໍ່ສາ້ງຢູ່ ເຮອືນຊານ
ທີ່ຢູ່ສອງຂາ້ງຖະໜນົຫຼກັຂອງບ້ານກຳລງັທາປນູໃສຝ່າ
ດ້ານນອກຄືນໃໝ ່ບນັດາຕຶກອາຄານທີ່ປະກອບໂຄງເຫັຼກ
ແມນ່ກຳລງັດຳເນນີການກໍ່ສາ້ງ. ໃນຊວ່ງໄລຍະທີ່ຈດັງານ
ແຂງ່ຂນັກລິາບານບ້ວງນັ້ນ ໂຮງແຮມເຮອືນພກັ 10 ກວາ່
ແຫງ່ຂອງບ້ານໄຖຜານແມນ່ເຕມັໝດົ, ເຈົ້າຂອງຮາ້ນເຝທີີ່
ຕັ້ງໜ້າຮາ້ນຢູ່ຂາ້ງສະໜາມກລິານັ້ນມລີາຍຮບັຫຼາຍກວາ່ 
5000 ຢວນ, ເຊິ່ງເປນັສາມເທົ່າຂອງມື້ປົກກະຕິທົ່ວໄປ. ມີ
ຊາວບ້ານຄນົໜຶ່ ງເວົ້າວາ່, ຢາກເປດີເຮອືນພກັແຫງ່ໜຶ່ ງ
ກອ່ນທີ່ຈະຮອດ “ບນຸສສືນິ” ປໜ້ີາ. ໄວໜຸມ່ຫຼາຍໆຄນົທີ່
ໄດ້ອອກໄປເຮດັວຽກຢູຕ່າ່ງຖິ່ນ ປັດຈຸບນັນີ້ກມໍແີຜນກບັມາ
ບາ້ນເພື່ອມາປົກປັກຮກັສາ “ບານບວ້ງຊນົນະບດົ” ແລະ 
ສົ່ງເສີມການພດັທະນາຂອງຊນົນະບດົ. ຕໍ່ກບັການປັບປງຸ
ພັດທະນາບ້ານໃນອະນາຄົດ, ບັນດາຊາວບ້ານຍັງມີຄວາມ
ຄິດຫຼາຍໆຢ່າງ: ສ້າງບອ່ນຈອດລດົ ແລະ ຖະໜົນອາຫານ
ທ້ອງຖິ່ນ, ການສະແດງເຖງິວດັທະນະທຳປະເພນທີີ່ມສີີ
ສນັພິເສດ... ທາ່ນ ຈັ່ງເຕີ໋(Zhang De) ເລຂາພກັປະຈຳ
ບ້ານຜູທີ້ໜຶ່ ງກາ່ວວາ່. “ ຕ້ອງຮກັສາລກັສະນະຊນົນະບດົ
ຂອງ ‘VBA’ ໄວ,້ ໃຫ້ຊາວບ້ານໄດ້ມີລາຍຮັບທີ່ໝັ້ນຄງົ.”

ຜູຄ້ນົແປກໜ້າ ແລະ ເລື່ອງແປກໃໝທ່ີ່ເກດີຂຶ້ນຈາກ
ກະແສນຍິມົຈາກອນິເຕີເນດັຈຳນວນຫຼວງຫຼາຍນີ້ ຈະເກດີ
ມຜີນົກະທບົແນວໃດຕໍ່ກລິາບານບ້ວງ ແລະ ປະເພນທີີ່ໄດ້
ສບືທອດຕໍ່ກນັມາ? ອນັນີ້ພວກເຮາົບໍ່ມຄີຳຕອບ. ແຕວ່າ່, 
ເພື່ອອະນຸລັກຮັກສາລັກສະນະຊົນນະບົດຂອງ “VBA” ໄວ້, 
ຊາວບ້ານບ້ານໄຖຜານໄດ້ເຫັນດີເຫັນພ້ອມກນັມາແຕໃ່ດໆ
ແລວ້ວ່າ: ສະໜາມກລິາຕ້ອງເປນັກາງແຈງ້ ແລະ ເປດີສູສ່າ
ທາລະນະ, ບໍ່ເກບັຄາ່ປີ້ ແລະ ບໍ່ປ່ອຍໃຫ້ເຊົ່າສູພ່າຍນອກ
ເພື່ອທລຸະກດິ.
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ຮບູ ①②③ ສະໜາມບານບ້ວງບ້ານໄຖຜານ

图①②③ 台盘村篮球比赛现场 CFP 图

①

②

③

本刊综合
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当 水 下 考 古 遇 上 科

技，尘封百余年的历史随

古船破浪而出，开启自己

的下一段“旅程”；当千年

敦煌遇上科技，壁画彩绘

在数字世界中保存，文化

遗产的生命更加璀璨。“科

技”，这个在当下流行且充

满未来感的名词，也在帮

助我们守护历史，延续记

忆。从考古挖掘到文物保

护，每一次的接力和传承

似乎都在讲述着辉煌的故

事，而科技让传承永续。

ເມື່ອ ການຄົ້ນຄວາ້ບຮູານ ຄະດີ ໃຕ້ ນໍ້າພບົກບັ ເຕກັ ໂນ
ໂລ ຊ,ີ ປະຫວດັສາດ ທີ່ ຖກືຝຸ່ນຈບັເຕມັໄປໝດົເປນັເວລາ
 ຮອ້ຍກວາ່ ປ ີໄດປ້ະກດົຕວົອອກມາຕາມການຜາ່ ຄື້ນ ຟອງ
ຂອງເຮອືບຮູານ,  ເຊິ່ງຈະເລີ່ ມຕົ້ນ  “ການ ເດີນ ທາງ ” ຂອງຕນົ

ໃນໄລຍະຂາ້ງໜ້າອກີ;  ເມື່ອເມອືງຕນູຫວງ(Dunhuang) 
ພນັປພີບົ ກບັ ເຕັກ ໂນ ໂລ ຊ,ີ ຈດິຕະກາໍຝາກຳແພງຈະ ໄດ້ ຖກື 
ຮກັສາ ໄວ ້ໃນ ໂລກ ດີຈຕີອນ, ຊ ີວິດ ຂອງ ມໍ ລະ ດກົ ດ້ານວັດ ທະ 
ນະ ທາໍ ຈະແວວວາວຕ້ອງຕາຍິ່ງຂຶ້ນ . “ເຕັກ ໂນ ໂລ ຊ ີ”, ເຊິ່ງເປນັ
ຄາໍນາມທີ່ຮບັຄວາມນຍິມົໃນປັດຈບຸນັ ແລະ ເຕມັໄປດວ້ຍ
ຄວາມຮູສຶ້ກຂອງອະນາຄດົດັ່ງກາ່ວນີ້, ກຈໍະຊວ່ຍພວກເຮາົ
ປົກປອ້ງປະຫວັດສາດ ແລະ ສືບຕໍ່ຄວາມຊົງຈໍາ. ຈາກ ການ 
ຂດຸ ຄົ້ນ ທາງບຮູານ ຄະດີ ເຖງິ ການ ປົກ ປັກ ຮກັ ສາບຮູານວດັ
ຖຸທາງວດັທະນະທາໍ, ການຖາ່ຍທອດ ແລະ  ສືບທອດແຕ່
ລະຄັ້ງ  ເບິ່ງ ຄື ວາ່ ຈະເປນັການ ບອກເລົ່າ ເລື່ອງລາວ ທີ່ ຮຸງ່
 ເຮອືງ , ແຕວ່າ່ເຕກັ ໂນ ໂລ ຊ ີຈະເຮດັ ໃຫ້ ການ ສບື ທອດ  ຍນືຍງົ
ຕະຫຼອດກາລະນານ .
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ຍາມຮຸງ່ແຈງ້ຂອງວນັ ທີ 21 ພະຈກິ  2022  ນາ່ນນໍ້າ 
ເຫີງຊາ ຂອງປາກ ແມ ່ນໍ້າຢາງຊຈີຽງ ໄດເ້ປນັພະຍານເຫັນ
 ການ ບກຸທະລ ຸຄັ້ງ ປະຫວດັສາດ ໃໝ ່ໃນ ດ້ານ ບຮູານ ຄະດີ ໃຕ້
ນໍ້າຂອງ ຈນີ  ຄື: ເຮອື ບຮູານ “ປາກແມ່ນໍ້າຢາງຊກີຽງເລກ 2” 
ທີ່ ຈົມລົງນອນຫັຼບ ຢູ່ ພື້ນ ນໍ້າ ມາ ເປນັ ເວລາ 150 ກວ່າ ປນີັ້ນ  ໄດ້ 
ຮບັ ການ ຄົ້ນ ພບົ ຄືນ ໃໝ,່ ມນັເໝືອນ ກບັ“ ແຄບ ຊນູ ເວລາ 
(Time capsule)” ເມດັໜຶ່ ງ,  ໄດ້ ສະແດງ ໃຫ້ ເຫັນ ຄວາມ 
ຈະເລີນຮຸງ່ ເຮອືງ ດ້ານ ການ ຂນົສົ່ງບນົເສັ້ນທາງນໍ້າແຫງ່ ເງນິ
ຄາໍຂອງ ແມ ່ນໍ້າຢາງ ຊ ີຈຽງຢ່າງເຕມັຕາ ນບັຕັ້ງ ແຕ ່ສະ ໄໝ
ຕອນທ້າຍ ລາດ ຊະ ວົງ ຊງິຂອງ ຈນີເປນັຕົ້ນມາ.

ໃນການສາໍຫຼວດ ແລະ ການເກບັກູໂ້ດຍລວມຂອງ
ເຮອືບຮູານດັ່ງກາ່ວ, ພະລງັແຮງຂອງເຕກັໂນໂລຊສີາມາດ
ເຫັນໄດ້ຢູ່ທົ່ວທກຸແຫງ່. ສະພາບແວດລອ້ມນໍ້າຂຸນ້ເປນັສິ່ງ
ກດີຂວາງທີ່ຍາກທີ່ຈະຂາ້ມຜາ່ນໄດຂ້ອງວຽກງານບຮູານ
ຄະດີໃຕນ້ໍ້າໃນປັດຈຸບນັ, ໃນຕອນເລີ່ມຕົ້ນຂອງວຽກງານບູ
ຮານຄະດີ, ນກັບຮູານຄະດີ ແລະ ພະນກັງານວທິະຍາ
ສາດ-ເຕກັໂນໂລຊໄີດ້ດາໍເນນີການຮວ່ມມຂືາ້ມຂງົເຂດວຊິາ
ການ, ນາໍໃຊອ້ປຸະກອນຢັ່ງສືບທໍລະນຟີີຊກິທາງທະເລຊະ
ນດິຕາ່ງໆຢ່າງກວມລວມ ເຊັ່ນ: ເຮອືບໍ່ມີຄນົຂບັ, ໂຊນາຫຼາຍ
ລຳແສງ, ໂຊນາສະແກນດ້ານຂາ້ງ, ເຄື່ອງວດັແທກໜ້າຕດັ
ແນວຕັ້ງຊັ້ນດິນຕື້ນ, ເຄື່ອງວດັແທກແຮງແມເ່ຫຼັກ ແລະ 
ອື່ນໆ, ເພື່ອດຳເນນີການສຳຫຼວດໃຕ້ນຳ້ຂອງນາ່ນນໍ້າປາກ
ແມນ່ໍ້າຢາງຊຈີຽງ, ສມົທບົກບັການຄົ້ນຫາສຳຫຼວດການ
ດຳນໍ້າ, ພາບວວີທິວທດັແບບພາໂນຣາມາຂອງເຮອືບຮູານ
ທີ່ນອນຫຼບັຢູເ່ທິງພື້ນທະເລໄດ ້ຮບັ ການ ສະ ແດງອອກ ຢ່າງ 
ມ ີປະສິດທິ ຜນົ, ເຊິ່ງ ເປນັການຜາ່ນຜາ່ຄວາມຫຍຸງ້ຍາກທີ່
ສະພາບ ນຳ້ ທີ່ ສບັສນົ ແລະ ປ່ຽນ ແປງ ໄວ ແລະ ບໍ່ສາມາດ
ເບິ່ງເຫັນໄດ້ຢູ່ໃຕ້ນໍ້າພາຍໃນ ເຂດ ຊາກ ຫກັ ພງັ ຂອງເຮອື ບູ
ຮານຢ່າງມີປະສິດທິຜນົ.

ເພື່ອປົກປອ້ງຄວາມເປນັຕົ້ນກໍາເນດີ ແລະ ຄວາມສົມ
ບນູຂອງມໍລະດກົວດັທະນະທາໍໃຕນ້ໍ້າໃນລະດບັທີ່ໃຫຍທ່ີ່
ສຸດ, ການເກບັກູຄ້ັ້ງນີ້ໄດ້ນາໍໃຊເ້ຕັກໂນໂລຊ ີ “ການເຄື່ອນຍາ້ຍ
ບຮູານວດັຖຸທງັໝດົດ້ວຍຄານກົ່ງແບບບໍ່ສາໍຜດັກນັ” ທີ່ປະ

ດິດສາ້ງຄັ້ງທາໍອດິໃນໂລກ, ພ້ອມທງັໄດ້ສາ້ງເຮອືສະເພາະ
ວສິະວະກາໍທີ່ມຊີື່ວາ່ ກາໍປັ່ນ“ເຟນລີ້(Fenli)”. ທງັສອງສົ້ນ
ຂອງກໍາປັ່ນ “ເຟນລີ້” ມີອປຸະກອນຍກົ ດ້ວຍບາດກາ້ວດຽວ
ກນັທີ່ຮອງຮບັກາໍລງັແຮງສະເໝີກນັ ແລະ ຄວາມໝັ້ນຄງົ
ທີ່ເຂັ້ມແຂງ, ແລະ ເປດີຮຢູູເ່ຄິ່ງກາງຂອງເຮອື, ປະກອບເປນັ

ການກັບຄືນມາຂອງເຮອືບຮູານ

古船归来
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ຮບູ ① ເຄື່ອງເຄືອບລວດລາຍ ທີ່ຄົ້ນອອກຈາກເຮອືບຮູານ “ປາກແມ່
ນໍ້າຢາງຊກີຽງເລກ 2” 

图① “长江口二号”古船出水的青花瓷器 中新社 图

ຮບູ ②  ທ່າກາໍປັ່ນເລກ 1 ເຊິ່ງເປນັບອ່ນເກົ່າຂອງໂຮງງານຜະລິດ ກໍາ
ປັ່ນຊຽງໄຮ ເປດີປະຕລໍູຖາ້ ການກັບມາຂອງເຮອືບຮູານ

图② 上海船厂旧址1号船坞打开闸门静候古船 新华社 图

①

②
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ສະຮບູວງົເດອືນທີ່ມຄີວາມຍາວ 56 ແມດັ ແລະ ຄວາມ
ກວາ້ງ 20 ແມດັ. ເຕັກໂນໂລຊດີັ່ງກາ່ວນີ້ໄດ້ຖກືອຸປະມາຢ່າງ
ເໝາະສົມວ່າເປນັ “ການຈັບຕຸກກະຕາເດັກນອ້ຍ”. ຂັ້ນຕອນ
ທາໍອິດ, ເອາົໂຄງສ້າງປະກອບ “ແຜນ່ທ້າຍ-ຄານທາງນອນ”
ທີ່ໃຊສ້ະເພາະສາໍລບັການເກບັກູເ້ຮອືບຮູານນັ້ນໃຫ້ຈມົລງົ
ຮອດຕາໍແໜງ່ຂອງການອອກແບບ, ຫຼງັຈາກນັ້ນ, ຕິດຕັ້ງ
ຄານຮບູກົ່ງ 22 ຊດຸໃຫ້ສອດຜາ່ນບອ່ນໃຕລຸ້ມ່ຂອງເຮອືບູ
ຮານ, ໃຊຊ້ໍ່ສາຍເຫັຼກ 46 ຊໍ່ທີ່ປະກອບມເີສັ້ນເຫັຼກທງັໝດົ
1426 ເສັ້ນໃຫ້ເຊື່ອມຕໍ່ກາໍປັ່ນ “ເຟນລີ້” ກບັ ຕູຈ້ມົນໍ້າຢູໃ່ນ
ຄານຮບູກົ່ງທີ່ອູມ້ຫອບເຮອືບຮູານຢ່າງສາໍເລດັຜນົ, ແລວ້
ດຶງຂຶ້ນຕູຈ້ມົນໍ້າດັ່ງກາ່ວສາມາດອອກຈາກໜ້ານໍ້າໄດ້.

ເຮອື ບູຮານປາກແມ່ນໍ້າຢາງຊກີຽງເລກ 2  ແມ່ນເຮອືໃບ
ລມົບຮູານ ທີ່ ໄດ ້ຄົ້ນ ພບົ ຢູ່ ຈນີໂດຍ ມຂີະໜາດ ໃຫຍ ່ສດຸ,  ມີ
ການອະນລຸກັ ຮກັສາໄວ ້ຂອ້ນຂາ້ງຄບົ ຖວ້ນ  ແລະ ມ ີວດັຖຸ 
ບຮູານ ທາງ ວດັທະນະທຳ ທີ່ ອດຸມົສມົບນູ. ປັດຈຸ ບນັ, ເຮອື ບູ
ຮານລາໍດັ່ງກາ່ວໄດ້ຄົ້ນພບົ ວດັຖຸ ບຮູານ ທາງ ວດັທະນະທຳ 
700 ກວ່າອັນ,  ໃນ ນັ້ນ ມີ ເຄື່ອງ ປັ້ນດິນ ເຜົາ ແລະ ເຄື່ອງເຄືອບ
 ເກອືບ 600 ອນັ,  ກມໍໂີຄງສາ້ງປະກອບຂອງ ລຳ ເຮອື  ເຊັ່ນ:
ເສາົ ກະໂດງ  ແລະ ຫາງເຮອືເປນັຕົ້ນ, ແລະ ມວີດັຖຸ ໂລຫະ
ເຊັ່ນ : ສະ ໝໍເຫັຼກ  ແລະ  ເຄື່ອງ ເຈາະເປນັຕົ້ນ, ຍງັມວີດັຖຸ
ອື່ນໆ  ເຊັ່ນ:  ກະດກູ ສັດ, ອງົປະກອບຂອງສິ່ງກໍ່ສ້າງເປນັຕົ້ນ, 
ມນັໄດ້ ສະ ແດງ ໃຫ້ ເຫັນ ຮບູ ພາບຢ່າງມຊີວີດິຊວີາຂອງ ການ 
ຄ້າ ເຮອື ຄ້າ , ການ ເດີນ ເຮອື  ແລະ ການດາໍລງົ ຊ ີວິດ ຢູ ່ໃນ ເຮອື
 ໃນ ເວ ລາ ນັ້ນ .

ວນັ ທີ 25 ພະຈກິ  2022, ໃນ“ການອູມ້ຫອບ”ຂອງ
ກາໍປັ່ນ“ເຟນລີ້” , ເຮອື ບຮູານ ດັ່ງກາ່ວໄດ້ ກບັ ຄືນ ສູ ່ແມ ່ນໍ້າ
ຮວງ ປ ູຈາກ ນາ່ນນຳ້ ເຫີງ ຊາ, ຄອ່ຍໆເດີນ ຜາ່ນໜ້າ ຕຶກສງູ
ສຽບຟາ້ໃນເຂດຫາດຊາຍວາ້ຍທານນະຄອນຊຽງ ໄຮ, “ຕັ້ງ 
ຖິ່ນ ຖານ” ຢູ່ ທາ່ ກຳ ປັ່ນ ເລກ 1 ເຊິ່ງ ເປນັ ບອ່ນ ເກົ່າ ຂອງໂຮງ
ງານຜະລດິ ກຳ ປັ່ນ ຊຽງ ໄຮ ທີ່ ມ ີປະຫວດັ ມາ ເປນັເວລາ 120 
ກວາ່ ປ.ີ ແລະ ນີ້ກເໍປນັພຽງການເປດີສາກເທົ່ານັ້ນ, ໃນຖາ
ນະທີ່ເປນັໂຄງການແຫງ່ທຳອດິໃນໂລກທີ່ປະຕິບດັພ້ອມ
ກນັຂອງການເກບັກູເ້ຮອືບຮູານໃຕ້ນຳ້, ການຍກົຍາ້ຍໂດຍ
ລວມ, ການປົກປັກຮັກສາບຮູານຄະດີ ແລະການວາງແຜນ-
ການກໍ່ສາ້ງຫໍພິພິທະພນັ, ເຮອືບຮູານ “ປາກແມນ່ໍ້າຢາງ
ຊກີຽງເລກ 2” ຍັງຈະສ້າງຄວາມຕື່ນຕາຕື່ນໃຈ ແລະ ຄວາມ
ຄອງຄອຍທີ່ຫຼາຍກວາ່ເກົ່າອີກ.

ການເບິ່ງຄືນປະຫວດັສາດແມນ່ເພື່ອກາ້ວໄປສູອ່ະ
ນາຄດົ.

ການຕກົສີຈາກຖກືແສງ ສະ ຫວາ່ງ, ຄວາມ ບໍ່ ໝັ້ນຄງົ 
ດ້ານ ໂຄງ ສ້າງ, ຄວາມ ເສຍ ຫາຍ ຂອງ ດິນ ຟ້າ ອາ ກາດ, ການ
ເຊາະ ເຈື່ອນຈາກໄພນໍ້າຖວ້ມ, ການຜຜຸອ່ຍຂອງຮບູ ແຕມ້
ຝາກຳແພງ... ເມື່ອ ໃດ ໜຶ່ ງ, ຖໍ້າໂມ ກາວຄຂູອງຕນູຫວງ
ທີ່ຕັ້ງຢູ່ ແຂວງກນັຊແູມນ່ປະ ເຊນີໜ້າ ກບັ ຄວາມ ຫຍຸງ້ ຍາກ 
ໃນ ການ ປົກ ປັກ ຮັກ ສາ. ຊຸມປ ີ1980, ທ່ານ ຝານຈນິຊ(ືFan 
Jinshi) ຮອງຜູອ້ຳນວຍການສະຖາບນັຄົ້ນຄວາ້ຕນູຫວງ
ກໄໍດນ້າໍສະເໜີແນວຄວາມຄດິເບື້ອງຕົ້ນຂອງ “ຕນູຫວງດີ
ຈຕີອນ” ອອກມາ, ຈຸດປະສງົແມນ່ນຳໃຊເ້ຕກັໂນໂລຊຄີອມພິວ
ເຕີ ແລະ ເຕກັໂນໂລຊຮີບູພາບດີຈຕີອນ ເພື່ອບນັລເຸຖງິການ
ອະນຸລັກຮັກສາ ແລະ ນຳໃຊວັ້ດຖຸບູຮານທາງວັດທະນະທຳ
ຂອງຖໍ້າຫີນຕນູຫວງຢ່າງຖາວອນ,ຫວງັຈະໃຊມ້າດຕະ
ການຢ່າງນີ້ເພື່ອຮກັສາມິ່ງບ້ານມິ່ງເມອືງທີ່ແວວວາວ ແລະ 
ງດົງາມ. ໂດຍຜາ່ນເວລາ 30 ກວາ່ປ,ີ ສະຖາບນັຄົ້ນຄວາ້ 
ຕນູຫວງໄດ້ສ້າງຕັ້ງລະບບົເຕກັໂນໂລຊຫຼີກັໆຄບົຊຸດຂຶ້ນ ຄື: 
ການເກບັກຳຂໍ້ມນູແບບດີຈຕີອນ, ການປງຸແຕງ່ຂໍ້ມນູແບບ
ດີຈຕີອນ, ການເກບັມຽ້ນຂໍ້ມູນແບບດີຈຕີອນ, ການສະແດງ
ຂໍ້ມນູແບບດີຈຕີອນ ແລະອື່ນໆ, ໄດ້ກາຍເປນັເຕກັໂນໂລຊດີີຈີິ
ຕອນຂອງການຫນັແຫຼງ່ຊບັພະຍາກອນເປນັແບບດີຈຕີອນ 
ຈຳນວນຫຼວງຫຼາຍເຊັ່ນ: ການເກບັກຳຮບູຖາ່ຍດີຈຕີອນ, 
ການກໍ່ສ້າງຖໍ້າຫີນຄືນໃໝ່ 3 ມິຕິ, ທຽ່ວຊມົພາບວີວທິວທັດ
ພາໂນຣາມາຂອງຖໍ້າຫີນເປນັຕົ້ນ, ເຮດັໃຫ້ວດັຖຸບຮູານທາງ
ວດັທະນະທຳຂອງຕນູຫວງສາມາດອອກຈາກຖໍ້າ ແລະ 
ກາ້ວໄປສູ່ຕາ່ງປະເທດໄດ້.

ການເກບັຮກັສາຂໍ້ມນູຊວ່ຍໃຫ້ມະນດຸສືບຕໍ່ແນວຄິດ
ຂອງເຂາົເຈົ້າ ແລະ ບນັທຶກອາລຍິະທາໍອນັງດົງາມ. ໃນມື້
ນີ້, ເຕກັໂນໂລຊກີານເກບັຮກັສາຂໍ້ມນູໄດມ້ກີານບກຸທະລຸ
ກາ້ວຫນາ້ໃໝອີ່ກ. ທີມງານຊວີະວິທະຍາສັງເຄາະຂອງມະ
ຫາວິທະຍາໄລ ທຽນສິນ(Tianjin) ໄດ້ປະດິດສ້າງວິທີການ
ເກບັຮັກສາ DNA , ເຊິ່ງໄດ້ເກບັຮັກສາຮູບແຕ້ມຝາກຳແພງ
ຂອງຕນູຫວງທີ່ເລືອກໄວ ້10 ແຜນ່ເຂົ້າໄປໃນ DNA. ໂດຍ
ຜາ່ນການທດົລອງທີ່ເລັ່ງລດັຄວາມໄວໃຫ້ເກົ່າລງົ, ຂໍ້ມນູຮບູ
ແຕມ້ຝາກຳແພງສາມາດເກບັຮກັສາໄວໄ້ດຫຼ້າຍພນັປໃີນ

ຮັກ ສາ   ຈດິຕະກໍາຝາກຳແພງເມືອງຕນູຫວງໄວ້
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ອນຸຫະພມູປົກກະຕິຢູໃ່ນຫ້ອງທດົລອງ, ແລະ ສາມາດເກບັ
ຮກັສາໄວໄ້ດເ້ຖງິ 20,000 ປໄີດໃ້ນສະພາບແວດລອ້ມອນຸ 
ຫະ ພມູ 9,4°C .

ຫຼກັມນູຂອງການເກບັຮກັສາຂໍ້ມູນ DNA ແບງ່ອອກ
ເປນັສອງຂັ້ນຕອນ: ການຂຽນຂໍ້ມນູ ແລະ ການອາ່ນຂໍ້ມນູ.
ມນັທາໍລາຍເຂດແດນລະຫວາ່ງ ອງົຄະທາດ ແລະ ອະນງົ
ຄະທາດ, ເຊື່ອມຕໍ່ສອງລະບບົທີ່ສາໍຄນັ ຄື: ຊວີດິ ແລະ ຂໍ້
ມນູ; ຈຸດພິເສດຂອງມນັມຄືີ: ຄວາມໜາແໜ້ນຂອງການເກບັ
ຮກັສາແມນ່ສງູ, ໄລຍະເວລາທີ່ໃຊໄ້ດຂ້ອງຂໍ້ມນູທີ່ເກບັຮກັ
ສາໄວແ້ມນ່ຍາວນານ, ແລະການໃຊພ້ະລງັງານແມນ່ຕໍ່າ, 
ໂມເລກນຸ DNA ໄດກ້າຍເປນັໜຶ່ງໃນສື່ເກບັຮກັສາຂໍ້ມນູທີ່
ເຊື່ອຖໄືດ້ຫຼາຍທີ່ສດຸໃນໂລກ. ທີມງານຊວີະວທິະຍາສງັ
ເຄາະຂອງມະຫາວທິະຍາໄລທຽນສນິ ຍງັໄດສ້ງັເຄາະໂຄ
ໂມໂຊມ(Chromosome) ທຽມສາຍໜຶ່ງເພີ່ມເຕີມເຂົ້າໃນ
ເຊື້ອໝກັກັ່ນເຫຼົ້າ, ພ້ອມທງັຍງັໄດ້ອດັເຂົ້າໃສຮ່ບູພາບສອງ
ໃບ ແລະ ຂໍ້ມູນວິດີໂອຕອນໜຶ່ງ. ໃນຂະນະທີ່ແມເ່ຊື້ອ ສືບພັນ 
ແລະ ຂະຫຍາຍປະລິມານຂອງຕນົຢ່າງບໍ່ຂາດສາຍ, ຂໍ້ມນູ
ດີຈຕີອນດັ່ງກາ່ວກໍມກີານລອກແບບດ້ວຍລາຄາຖກື ແລະ 
ມຄີວາມໝັ້ນຄງົ, ເຊິ່ງຈະເຮດັໃຫ້ ຂໍ້ ມນູ ມໍລະດກົ ທາງວດັ
ທະນະທຳຂອງ ມະນດຸສາມາດຮກັສາໄວເ້ປນັເວລາ  ພນັ ປີ
ໝື່ນປໄີດ້.

“ເຄື່ອງໝາຍບນັທຶກອາລິຍະທໍາ ——ການວາງສະແດງສິລະປະຕນຸຫວງ”  
ໄດ້ວາງສະແດງຢູ່ ຫໍສິລະປະຍກຸສະໄໝມິນເສິ່ງ(Minsheng) ປັກກິ່ງ

“文明的印记——敦煌艺术大展”在北京民生现代美术馆展出 CFP 图

本刊综合
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ປະເທດຈນີຍນິດີຮວ່ມກບັປະເທດຕາ່ງໆ ຖເືອາົງານວາງສະແດງສິນຄາ້ຈນີ-ອາຊໃີຕ ້ເປນັຖານເວທີ ເພື່ອມາເຕົ້າໂຮມ

ຄວາມເຫັນເປນັເອກະພາບກນັໃນການສາມັກຄີ-ປະສານສົມທບົກັນ ແລະ ປກຶສາຫາລືກັນເພື່ອພດັທະນາ, ສືບຕໍ່ປະດິດສ້າງ

ຈຸດເຕີບໃຫຍດ້່ານການຮວ່ມມອືນັໃໝອ່ອກມາຢ່າງບໍ່ຢດຸຢັ້ງ, ຊຸກຍູສ້ົ່ງເສີມການພດັທະນາໃຫ້ມຄີນຸນະພາບສງູໃນການຮວ່ມ

ກນັກໍ່ສ້າງຂໍ້ລິເລີ່ມ “ໜຶ່ງແລວ ໜຶ່ງເສັ້ນທາງ”, ເສີມກຳລງັໃຫ້ຂໍ້ລິເລີ່ມວາ່ດ້ວຍການພດັທະນາທົ່ວໂລກໄດ້ຮບັການຈດັຕັ້ງປະຕິ

ບດັເປນັຈງິ, ເພື່ອຮ່ວມກັນປະດິດສ້າງອະນາຄດົທີ່ຍິ່ງສວຍສົດງດົງາມ ແລະ ຮຸງ່ເຮອືງຈະເລີນກວາ່ເກົ່າ.

                          —— ທາ່ນ ສີຈິ້ນຜິງ ປະທານປະເທດຈນີ ສົ່ງສານອວຍພອນຕໍ່ງານວາງສະແດງສິນຄ້າ ຈນີ-ອາຊໃີຕ້ຄັ້ງທີ 6

中国愿同各国一道，以中国—南亚博览会为平台，凝聚团结协作、共谋发展的共识，不断打造新的合作增长点，推动

共建“一带一路”高质量发展，助力全球发展倡议落地落实，共同开创更加繁荣美好的未来。

—— 中国国家主席习近平向第 6 届中国—南亚博览会致贺信

“ທົ່ວທກຸຫນົທກຸແຫງ່ເຕມັໄປດວ້ຍກາລະໂອກາດ” 

“ຖານເວທີໃຫຍ ່ໂອກາດຫຼາຍ” “ທກຸເທື່ອທີ່ມາ ແມນ່ມຜີນົ

ຮບັຢ່າງລົ້ນເຫືຼອ” …ໃນວນັທີ 19 ຫາວນັທີ 22 ພະຈກິ ປີ

2022, ງານວາງສະແດງສິນຄ້າຈນີ-ອາຊໃີຕ້ຄັ້ງທີ 6 ພ້ອມ

ກັບ ງານແລກປ່ຽນສິນຄ້າຂາເຂົ້າ-ຂາອອກ ຄຸນໝິງ ສປ ຈນີ 

ຄັ້ງທີ 26 ໄດ້ຈດັຂຶ້ນຢູທ່ີ່ນະຄອນຄນຸໝິງ, ເຮດັໃຫ້ນກັທລຸະ

ກດິ ທີ່ເຂົ້າຮວ່ມຈຳນວນບໍ່ໜ້ອຍ ແມນ່ມຄີວາມຄາດຫວງັ

ຢ່າງເຕັມປ່ຽມ.

ຫວົຂໍ້ຂອງງານວາງສະແດງສນິຄາ້ຈນີ-ອາຊໃີຕຄ້ັ້ງ

ນີ້ແມນ່ “ຊມົໃຊໂ້ອກາດອນັໃໝຮ່ວ່ມກນັ ປກຶສາຫາລກືານ

ພດັທະນາອນັໃໝ່ຮວ່ມກນັ”, ລວມທງັມີຜູແ້ທນທີ່ກຽ່ວຂອ້ງ

ທີ່ມາຈາກ 80 ປະເທດ ເຂດແຄ້ວນ ແລະ ອງົການຈດັຕັ້ງ

ສາກນົ, ແລະ ອງົການລດັຖະບານພາຍໃນປະເທດຈນີຈາໍ

ນວນ 30 ກວາ່ອງົການ, ວສິາຫະກດິອນັມຊີື່ສຽງທງັພາຍ

ໃນ ແລະ ຕາ່ງປະເທດຈາໍນວນ 64 ແຫງ່ທີ່ຈດັຢູໃ່ນອນັດບັ

ຕົ້ນ 500 ແຫງ່ຂອງໂລກ ແລະ ອນັດັບຕົ້ນ 500 ແຫງ່ຂອງ

ຈນີ ແລະ ອງົການທີ່ກຽ່ວຂອ້ງມາເຂົ້າຮວ່ມ. ປ ີ2022 ເປນັ

ປທີີ 10 ຂອງງານວາງສະແດງສິນຄ້າຈນີ-ອາຊໃີຕ້ ທີ່ໄດ້ຮບັ

ການອະນຍຸາດຍກົລະດບັ, ໂດຍຜາ່ນການພດັທະນາຢ່າງ

ບໍ່ຢດຸຢັ້ງ, ມນັໄດ້ກາຍເປນັເວທີທີ່ຊມົໃຊໂ້ອກາດ ແລະ ແບງ່

ປັນຜນົງານການພດັທະນາຮວ່ມກັບໂລກແລວ້.

ການພດັທະນາອນັໃໝ່ອຽ່ມໃນ 10 ປີ

十年新变化

ງານວາງສະແດງສິນຄ້າຈນີ-ອາຊໃີຕ້ໃນ 6 ຄັ້ງທີ່ຜ່ານ

ມາ, ລະດບັລກັສະນະແບບສາກນົລກັສະນະແບບວຊິາ
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十年南博 机遇共享
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ສູນວາງສະແດງສິນຄ້າສາກົນຕຽ່ນສື ຄນຸໝິງ ເຊິ່ງເປນັສະຖານທີ່ຈດັງານວາງສະແດງສິນຄ້າຈນີ-ອາຊໃີຕ້ຄັ້ງທີ 6 

第6届南博会举办地昆明滇池国际会展中心 新华社 图

ການ ແລະ ລກັສະນະແບບຕະຫຼາດນບັມື້ນບັສງູຂຶ້ນ, ວງົ

ການໝູເ່ພື່ອນນບັມື້ນບັຂະຫຍາຍຕວົຂຶ້ນ. ເລີ່ມຈາກຄັ້ງທາໍ

ອດິມາເຖງິຄັ້ງທີ 6, ຫໍວາງສະແດງສນິຄາ້ຂອງງານວາງ

ສະແດງສິນຄ້າຈນີ-ອາຊໃີຕ້ ເພີ່ມຈາກ 6 ແຫງ່ມາເປນັ 13 

ແຫງ່, ໃນນັ້ນລວມທງັຫໍວາງສະແດງວຊິາການຈາໍນວນ 8 

ແຫງ່ທີ່ກວມເອາົເສດຖະກດິດີຈຕີອນ ພະລງັງານສີຂຽວ 

ແລະອື່ນໆ, ພື້ນທີ່ການວາງສະແດງເພີ່ມຂຶ້ນຈາກ 51100 

ຕາແມດັ ເປນັ 130000 ຕາແມດັ, ປະເທດ ທ້ອງຖິ່ນເຂດ

ແຄວນ້ ແລະ ອງົການຈດັຕັ້ງສາກນົທີ່ເຂົ້າຮວ່ມງານວາງ

ສະແດງ ແລະ ກອງປະຊຸມນີ້ເພີ່ມຂຶ້ນຈາກ 42 ແຫງ່ມາເປນັ

80 ແຫ່ງ… ງານວາງສະແດງສິນຄ້າຈນີ-ອາຊໃີຕ້ຄັ້ງນີ້, ປະ

ລມິານການລງົທຶນທີ່ໄດເ້ຊນັສນັຍາອນັເຕົ້າໂຮມກນັຂອງ

ຝ່າຍຕາ່ງໆລື່ນກາຍ 400 ຕື້ຢວນຈນີ; ປະລິມານການລງົ

ທຶນທີ່ໄດ້ເຊນັສນັຍານອກງານວາງສະແດງ ແລະ ກອງປະ

ຊຸມລື່ນກາຍ 200 ຕື້ຢວນຈນີ.

ນດັພບົກນັທີ່ງານວາງສະແດງສນິຄາ້ຈນີ-ອາຊໃີຕ,້ 

ມຫີວົຄິດປະດິດສາ້ງໃໝມ່າທກຸໆປ.ີ ໃນງານວາງສະແດງ

ສິນຄ້າຈນີ-ອາຊໃີຕ້ຄັ້ງນີ້ປະກດົຕວົຈຸດພົ້ນເດັ່ນອອກມາຈາໍ

ນວນຫຼວງຫຼາຍໃນດ້ານການຈດັຕັ້ງງານໃຫ້ມກີານປະດິດ

ສາ້ງໃໝ ່ແລະ ດ້ານກດິຈະກາໍພາຍໃນໄລຍະງານວາງສະ

ແດງ. 

ການຈດັຕັ້ງນາໍໃຊຮ້ບູແບບ ທາງອອຟລາຍ + ທາງ

ອອນລາຍ “ສອງທາງເຊື່ອມໂຍງກນັ” ແຕກ່ຖໍທືາງອອຟ

ລາຍເປນັຫຼກັ, ພາກສວ່ນອອຟລາຍຈດັຂຶ້ນຢູທ່ີ່ສນູວາງສະ

ແດງສິນຄ້າສາກນົ ຕຽ່ນສື(Dianchi), ພາກສວ່ນອອນ

ລາຍຈດັຂຶ້ນໂດຍຜາ່ນ “ຖານເວທີແບບດີຈຕີອນຂອງງານ
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①

ວາງສະແດງສນິຄາ້ຈນີ-ອາຊໃີຕ”້, ເຊິ່ງອາໍນວຍການບໍລິ

ການໃນການວາງສະແດງທາງອອນລາຍ ການຖາ່ຍທອດ

ສດົເພື່ອການຂາຍສິນຄ້າ ການປກຶສາຫາລືເຊນັສນັຍາ 

ແລະອື່ນໆ ໂດຍບໍ່ເກບັຄາ່ໃຊຈ້າ່ຍນຳວສິາຫະກດິທີ່ເຂົ້າ

ຮວ່ມການວາງສະແດງທງັໝົດ.

ໂດຍສມຸໃສຫ່ວົຂໍ້ “ຮວ່ມກນັຊມົໃຊໂ້ອກາດອນັໃໝ ່

ຮວ່ມກນັປກຶສາຫາລເືພື່ອການພດັທະນາອນັໃໝ”່, ຈຶ່ງໄດ້

ເພີ່ມເຕີມເວທີປກຶສາຫາລກືານຮວ່ມມກືານພດັທະນາໃນ

ພາກພື້ນມະຫາສະໝດຸອນິເດຍ, ເວທີປກຶສາຫາລກືານ

ຮວ່ມມືການລງົທຶນການຄ້າສາກົນຂອງສັນຍາ RCEP,  ເວ

ທີປກຶສາຫາລກືານເປດີກວາ້ງຕາມແຄມທາງໃນຍກຸໃໝ່
(2022), ເວທີປກຶສາຫາລືການປະດິດສ້າງໃໝ່ ແລະ ການ

ພັດທະນາຫນັການຄ້າທັງພາຍໃນ ແລະ ພາຍນອກເປນັເອ

ກະພາບກັນປະຈາໍປ ີ2022 ແລະ ກດິຈະກໍາຂອງກອງປະ

ຊມຸອື່ນໆ. ໃນນັ້ນ, ເວທີປກຶສາຫາລກືານຮວ່ມມກືານພດັ

ທະນາໃນພາກພື້ນມະຫາສະໝຸດອິນເດຍ ເປນັເວທີປກຶສາ

ຫາລືຄັ້ງໜຶ່ງທີ່ຈດັຂຶ້ນມາເພື່ອຮຽກຮອ້ງຂໍ້ລິເລີ່ມວາ່ດ້ວຍການ

ພດັທະນາທົ່ວໂລກ, ເຊິ່ງໄດ້ຮບັການຕອບຮບັອນັຫ້າວຫນັ

ຈາກບກຸຄນົສຳຄນັຂອງລດັຖະບານຕາ່ງປະເທດ.

ອີງຕາມຫໍວາງສະແດງທີ 14 ແລະ ທີ 15 ມາຈດັຕັ້ງ

ສູນການຄ້າສິນຄ້ານາໍເຂົ້າຈາກອາຊໃີຕ້-ອາຊຕີາເວນັອອກ

ສຽ່ງໃຕ້, ປະດິດສ້າງ “ງານວາງສະແດງສິນຄ້າຈນີ-ອາຊໃີຕ້

ທີ່ຈະບໍ່ປດິລງົຕະຫຼອດໄປ”, ກໍຄືປະດິດສ້າງຖານເວທີການ

ບໍລິການແບບສັງລວມທີ່ເປດີປະຕສູູທ່ງັສອງຝ່າຍ ຄື “ຝ່າຍ

ອອນລາຍ ແລະ ຝ່າຍອອຟລາຍ”ທີ່ຖສິືນຄ້ານໍາເຂົ້າຈາກອາ

ຊໃີຕ້-ອາຊຕີາເວນັອອກສຽ່ງໃຕອນັມຊີື່ສຽງ ແລະ ຄນຸນະ

ພາບສງູເປນັຫຼກັ, ມສິີນຄ້ານາໍເຂົ້າຈາກປະເທດຕາ່ງໆເຕົ້າ

ໂຮມກນັ, ມີສິນຄ້າການທອ່ງທຽ່ວທີ່ມີເອກະລກັພິເສດຂອງ

ແຂວງຢນຸນານເຕົ້າໂຮມກນັ, ແລະ ລວມເອາົການຄ້າເສດ

ຖະກດິ ການທ່ອງທ່ຽວ ແລະ ການສໍາຜັດວັດທະນະທໍາເປນັ

ເອກະພາບກັນ.

ຄວາມຄາດໝາຍໃໝ່ໃນເວລາ 10 ປີ

十年新期待

ສາໍລບັຕໍ່ໝູເ່ພື່ອນສາກນົທີ່ນບັມື້ນບັຫຼາຍຂຶ້ນນັ້ນແລວ້, 

ງານວາງສະແດງສິນຄ້າຈນີ-ອາຊໃີຕ້ໝາຍເຖງິການຮ່ວມມື 

ມິດຕະພາບ ແລະ ອະນາຄດົທີ່ມີຄວາມຄາດໝາຍຮວ່ມກັນ.

ເມື່ອຮບັຜນົສາໍເລດັອນັຍິ່ງໃຫຍພ່າຍຫຼງັເຂົ້າຮວ່ມ

ການວາງສະແດງສນິຄາ້ແລວ້, ບໍລສິດັພດັທະນາຕົ້ນຊາ

ບຮູານສາວຈນັ ຈຳກດັ ລາວ ທີ່ເບິ່ງເຫັນໂອກາດດີຕໍ່ຕະຫຼາດ

ຈນີ ກຈໍດັຕັ້ງບໍລສິດັໃບຊາສາວຈນັຢນຸນານທີ່ຖເືອາົການ

ປັບປຸງ ແລະ ການຈໍາໜາ່ຍເປນັຫັຼກແຫ່ງໜຶ່ງຢູ່ນະຄອນຄຸນ

ໝິງແຂວງຢນຸນານ. “ຄຽງຄູກ່ນັກບັການເປດີນາໍໃຊຂ້ອງ

ທາງລດົໄຟລາວ-ຈນີ, ການແລກປ່ຽນລະຫວາ່ງປະຊາຊນົ

ລາວ ແລະ ປະຊາຊນົຈນີນບັມື້ນບັສະດວກຂຶ້ນ, ຂະບວນ

ການນີ້ ໄດເ້ຮດັໃຫ້ຄນົຮູຈ້ກັໃບຊາສາວຈນັຫຼາຍກວາ່ເກົ່າ, 

ພ້ອມດຽວກັນນັ້ນ ໃບຊາສາວຈັນຂອງລາວເພີ່ມເຕີມຮູບແບບ

ການຂນົສົ່ງປະເພດໜຶ່ງໃນການເຂົ້າສູຕ່ະຫຼາດຈນີ.” ທາ່ນ 

ຈາ່ງເຈິ້ນ(Zhang Zhen)ຄູຮ່ວ່ມງານຂອງໃບຊາສາວຈນັ

ລາວບອກໃຫ້ຮູວ້າ່, “ການມຖີານເວທີດັ່ງງານວາງສະແດງ

ສິນຄ້າຈນີ-ອາຊໃີຕ້ທີ່ມພີະລງັອດິທິພນົເຂັ້ມແຂງ ມກີາໍລງັ

ເຜີຍແຜອ່ນັກວາ້ງຂວາງມລີະດບັຄວາມເຊື່ອໝັ້ນອນັສງູ 

ແລະ ມີສິນຄ້າເຕົ້າໂຮມແບບນີ້, ໄດ້ຍກົສູງລະດບັຊື່ສຽງຂອງ

ໃບຊາສາວຈນັລາວຢູຈ່ນີ,ກຊໍວ່ຍເຫືຼອພວກເຮາົແບງ່ປັນຊາ

ຕົ້ນຊາບຮູານຂອງລາວໃຫ້ແກໝູ່ຊ່າອນັຍິ່ງຫຼາຍກວ່າ.”

ເມື່ອໄດ້ຮບັຂາ່ວວາ່ ງານວາງສະແດງສິນຄ້າຈນີ-ອາ

ຊໃີຕຈ້ະຈດັຂຶ້ນຢູ່ທີ່ນະຄອນຄນຸໝິງອກີຄັ້ງໜຶ່ ງນັ້ນ, ທາ່ນ 

H.E CHHEAN LEANG ຮອງລດັຖະມນົຕີກະຊວງ

ຂາ່ວສານຂອງປະເທດກາໍປເູຈຍສະແດງຄວາມຄາດຫວງັ

ອນັເລກິອອກມາ. ໃນເດືອນ ມຖິຸນາ 2014, ທາ່ນ H.E 
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ຮບູ ① ຜູ້ສືບທອດຖັກແສວ່ຊນົເຜົ່າຢ ີ ໄດ້ສະແດງການຖັກແສວ່ ຢູ່ຫໍ
ວາງສະແດງການທ່ອງທ່ຽວ ແລະ ວັດທະນະທໍາ ຂອງງານວາງສະ
ແດງສິນຄ້າຈນີ-ອາຊໃີຕ້ 

图① 彝绣传承人在南博会旅游文化馆内进行刺绣展示 新华社 图

ຮບູ ② ຫໍວາງສະແດງເສດຖະກດິດີຈຕີອນຂອງງານວາງສະແດງສິນ
ຄ້າຈນີ-ອາຊໃີຕ້ຄັ້ງທີ 6

图② 第6届南博会上的数字经济馆 CFP 图

②

本刊综合

CHHEAN LEANG ນາໍພາຄະນະຜູແ້ທນຂາ່ວສານປະ

ເທດກາໍປເູຈຍມາເຂົ້າຮວ່ມງານວາງສະແດງສິນຄ້າຈນີ-ອາ

ຊໃີຕ້. ສາໍລບັທາ່ນແລວ້, ງານວາງສະແດງສິນຄ້າບໍ່ພຽງ

ແຕໄ່ດ້ອາໍນວຍຖານເວທີການສະແດງໃຫ້ແກຜ່ນົຜະລດິ

ຕະພນັກາໍປເູຈຍເທົ່ານັ້ນ, ກໄໍດ້ແນະນາໍວສິາຫະກດິທີ່ເຂົ້າ

ຮວ່ມງານວາງສະແດງໃຫ້ແກວ່ສິາຫະກດິ ແລະຄູຮ່ວ່ມມື

ຂອງປະເທດອື່ນໆ ທີ່ລວມທງັປະເທດຈນີອນັຍິ່ງຫຼາຍກວາ່. 

ໂດຍເປນັຜູເ້ຮດັວຽກງານໃນຂະແໜງການຂາ່ວສານ, ທາ່ນ 

H.E CHHEAN LEANG ສມຸໃສຕ່ໍ່ການແລກປ່ຽນກບັ

ໝູເ່ພື່ອນໃນວງົການຂາ່ວສານຫຼາຍ. ທາ່ນເວົ້າວາ່, ໃນ 10 

ປທີີ່ຜາ່ນມາ, ໂດຍຖເືອາົງານວາງສະແດງສິນຄ້າຈນີ-ອາຊີ

ໃຕ້ ເປນັເວທີການແລກປ່ຽນ ລາຍການຮວ່ມມລືະຫວາ່ງສື່

ມວນຊນົປະເທດກາໍປເູຈຍ ແລະ ແຂວງຢນຸນານ ສປ ຈນີ

ນບັມື້ນບັຫຼາຍຂຶ້ນ, ຂງົເຂດການຮວ່ມມກືຍໍິ່ງກວາ້ງຂວາງ

ກວາ່, ຮບູແບບການຮວ່ມມຍືິ່ງຫຼາກຫຼາຍກວາ່. ໃນອະນາ

ຄດົ, ຄາດຫວງັວາ່ງານວາງສະແດງສິນຄ້າຈນີ-ອາຊໃີຕ້ຍິ່ງ

ເຮດັຍິ່ງດີຂຶ້ນ, ພາໃຫ້ຍິ່ງຫຼາຍຄນົຮູເ້ຖງິແຂວງຢນຸນານທີ່

ເປດີກວາ້ງ, ຮູເ້ຖງິງານມະໂຫລານທີ່ງດົງາມກຄືໍ ງານວາງ

ສະແດງສິນຄ້າຈນີ-ອາຊໃີຕ້.

“ໃນການເຂົ້າຮວ່ມງານວາງສະແດງສນິຄາ້ຈນີ-ອາ

ຊໃີຕແ້ຕລ່ະຄັ້ງ, ຄຽງຄູກ່ນັກບັການເພີ່ມເຕີມອນັຍິ່ງໃຫຍ່

ຂອງການຈາໍໜາ່ຍຜນົຜະລດິຕະພນັນັ້ນ, ລກູຄ້າຂອງພວກ

ເຮາົກເໍພີ່ມຂຶ້ນເຊັ່ນດຽວກນັ.” ທາ່ນ ຈາ້ວເໜິງເຊິ້ງ(Zhao 

Nengsheng) ທີ່ເປນັຄນົໄທ ແລະ ເປນັພໍ່ຄ້າຂອງຮາ້ນອາ

ຫານ ຈາ່ຕໍ່ຈາ່(Jiaduojia) ຢນຸຝາງ(Yunfang) ຄນຸໝິງ

ເລົ່າສູກ່ນັຢ່າງດີໃຈວາ່, ໃນປັດຈຸບນັ ຜູບໍ້ລິໂພກຂອງຈນີນບັ

ມື້ນບັນຍິມົນາໍສິນຄ້າຂອງປະເທດໄທແລວ້. “ຂອ້ຍຄາດຫວງັ

ຕໍ່ການເປດີງານວາງສະແດງສິນຄ້າຈນີ-ອາຊໃີຕ້, ຄາດຫວງັ

ວາ່ຈະໄດແ້ນະນາໍສນິຄາ້ປະເທດໄທອນັຍິ່ງຫຼາຍກວາ່ໃຫ້

ແກຜູ່ບໍ້ລິໂພກຂອງຈນີ.”
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希望老中两国青年

携手共创美好未来
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ທ້າວ ທັງສຸພາ ລາວທັງ ຜູ້ອາໍນວຍການ  ສູນການສຶກສາ B-YOU
老挝必优教育中心校长 唐雄华

ເມື່ອເວົ້າເຖງິສາຍແນນລະ ຫວາ່ງຂອ້ຍ ກບັ ແຂວງ

ຢນຸນານ, ແມນ່ຕອ້ງເວົ້າເຖງິອາຈານສອນພາສາຈນີຂອງ

ຂອ້ຍກອ່ນ.

ປ ີ2005, ອາຈານ ຊູຊຸນ້ຫົງ(Xu Shunhong) ຈາກ

ນະຄອນພເູອີແຂວງຢຸນນານ ສປ ຈນີ ໄດ້ເດີນທາງມາຮອດ

ບ້ານເກດີຂອງຂອ້ຍ ກຄືໍ ແຂວງອດຸມົໄຊ ສປປ ລາວ ເພື່ອ

ສ້າງໂຮງຮຽນມິດຕະພາບລາວ-ຈນີ, ຂອ້ຍແມນ່ນກັຮຽນຊຸດ

ທາໍອິດຂອງເພິ່ນ.

ໃນໄລຍະການຮຽນ, ຂອ້ຍມໂີອກາດໄປຮຽນຢູ່ມະຫາ

ວິທະຍາໄລສ້າງຄຢຸູນນານ. ໃນປ ີ2019, ໃນສັບປະດາແລກ

ປ່ຽນການສຶກສາອາຊຽນ-ຈນີ, ຂອ້ຍໄດ້ເຂົ້າຮວ່ມການແຂງ່

ຂນັບນັຍາຍພາສາຈນີ “ລາງວນັເຈົ້າຍງິສິລນິທອນ” ຂອງ 

“ຂວົພາສາຈນີ”(Chinese Bridge) ເປນັການແຂງ່ຂນັສໍາ

ລບັນກັສຶກສາປະເທດອາຊຽນທີ່ຮຽນຢູ່ປະເທດຈນີ ແລະ ໄດ້

ຮບັລາງວັນອນັດບັທີໜຶ່ງ. 

ໂດຍຜາ່ນການຮຽນຢູ່ມະຫາວທິະຍາໄລສາ້ງຄຢູນຸ

ນານເປນັເວລາ 5 ປ,ີ ຂອ້ຍໄດຮ້ບັຮູເ້ຖງິຄວາມສາໍຄນັໃນ

在中国留学期间，唐雄华认识到了人才培养的重要性。

回到老挝后，他创办必优教育中心，与云南省展开多方面

的合作。他希望老中两国青年在致力于国家发展的同时，

也积极投身到老中合作和友好往来中，携手共创美好未来。

ທ້າວ ທັງສຸພາ ລາວທງັ 
唐雄华 受访者供图
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ການອບົຮມົບົ່ມສາ້ງຜູມ້ຄີວາມຮູຄ້ວາມສາມາດທີ່ມຕີໍ່ປະ

ເທດຊາດ. ຫຼງັຈາກຮຽນຈບົແລວ້, ຂອ້ຍ ແລະ ຜູຮ້ວ່ມທຶນ

ໄດ້ຮວ່ມກນັສາ້ງຕັ້ງ ສນູການສຶກສາ B-YOU. ໂດຍຜາ່ນ

ຄວາມພະຍາຍາມ 2  ປ,ີ ສູນການສຶກສາ B-YOU ໄດ້ຮບັ

ການພດັທະນາຢ່າງວອ່ງໄວ. ຈາກໄລຍະການເລີ່ມຕົ້ນພຽງ

ແຕມີ່ຫ້ອງຮຽນຫ້ອງດຽວເທົ່ານັ້ນ ມາຮອດປັດຈຸບນັນີ້ ພວກ

ເຮາົໄດ້ສ້າງໂຮງຮຽນສາຂາ 3 ແຫງ່ຢູນ່ະຄອນຫຼວງວຽງຈນັ. 

ພວກເຮາົຍງັໄດ້ມກີານຮວ່ມມກືບັໜວ່ຍງານຫຼາຍແຫງ່ຂອງ

ແຂວງຢນຸນານ ເຊັ່ນ: ບໍລິສດັແປພາສາຂອງແຂວງຢນຸນານ, 

ສະມາຄມົການຮ່ວມມືເສດຖະກດິ ແລະ ເຕັກນກິ ກບັຕາ່ງ

ປະເທດນະຄອນຄນຸໝິງ, ມະຫາວິທະຍາໄລສ້າງຄຢຸູນນານ 

ເປນັຕົ້ນ, ເພື່ອດາໍເນນີການຮວ່ມມໃືນດາ້ນການສອນພາ

ສາ, ການອບົຮມົບົ່ມສ້າງສຳລບັການສ້າງພາລະກດິ ແລະ 

ການປະກອບອາຊບີ, ການໂຄສະນາຮບັສະໝກັນກັຮຽນ,  

ການສ້າງຖານການຝກຶງານ ແລະ ດ້ານຕາ່ງໆ.

“ການສ້າງຄນຸຄາ່ ແລະ ການສົ່ງຕໍ່ຄນຸຄາ່” ແມນ່ນໍ້າ

ໃຈ ສືບທອດຂອງມະຫາວິທະຍາໄລສ້າງຄຢຸູນນານ, ຂອ້ຍ

ຈະສົ່ງຕໍໍ່ນໍ້າໃຈແບບນີ້ຕໍ່ໆໄປ.

   ແຂວງຢນຸນານເປນັແຂວງໜຶ່ ງແຂວງດຽວທີ່ຢູ່ໃກ້
ກບັປະເທດລາວທີ່ສດຸ, ເຊິ່ງມທີາ່ແຮງດ້ານທີ່ຕັ້ງທີ່ບໍ່ສາ

ມາດປ່ຽນແທນໄດ້ໃນດ້ານການຮວ່ມມລືະຫວາ່ງລາວ-ຈນີ, 

ແມນ່ເປນັສະຖານທີ່ການເລອືກບລູມິະສດິດາ້ນການສກຶ

ສາ, ບກຸຄະລາກອນ, ເສດຖະກດິການຄ້າ ແລະ ການລງົ

ທຶນ. ໃນອະນາຄດົ, ຂອ້ຍຫວງັວາ່ຈະສາມາດອງີໃສພ່ື້ນ

ຖານຂະແໜງການສຶກສາພດັທະນາໄປຍງັການຄ້າສາກນົ, 

ການແລກປ່ຽນວດັທະນະທາໍ, ການທອ່ງທຽ່ວ ແລະ ດ້ານ

ອື່ນໆ ເພື່ອເພີ່ມທະວີການແລກປ່ຽນ ແລະ ການຮວ່ມມື ກັບ

ແຂວງຢນຸນານຕື່ມອກີ. ນອກຈາກນັ້ນ, ຍງັຫວງັວາ່ຄນົໄວ

ໜຸມ່ລາວ-ຈນີ ໃນຂະນະທີ່ສມຸໃສສ່າ້ງສາພດັທະນາປະ

ເທດ ຊາດຂອງຕນົແລວ້ ຍງັສາມາດຕັ້ງໜ້າເຂົ້າຮ່ວມກດິຈະ

ການການສົ່ງເສີມການຮວ່ມມື ແລະ ມິດຕະພາບລາວ-ຈນີ, 

ເພື່ອຈບັມືກັນສ້າງອະນາຄດົທີ່ສົດໃສ.

本刊记者 杨春梅 编译

 CFP 图
ສະແກນລະຫັດ QR Code ຟັງວາລະສານ

扫描二维码 轻松听杂志
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普洱市委宣传部供稿 姚程程供图

ຂຶ້ນຂີ່ເທິງ “ລດົໄຟດວ່ນ” ຂອງທາງລດົໄຟລາວ-ຈນີ,
ທາງລດົໄຟ ແລະ ອດຸສາຫະກາໍການຜະລດິສີຂຽວ ໄດບ້ນັ
ລກຸານພດັທະນາແບບລວມສນູ, ນະຄອນພເູອ ີແຂວງຢນຸ
ນານທີ່ “ມຊືາ້ຍມກີາເຟ ມຂືວາມຊີາ” ໄດ້ຕ້ອນຮບັໂອກາດ
ການພດັທະນາທີ່ໃຫຍຫຼ່ວງ, ນະຄອນພເູອທີີ່ສວຍງາມມີ
ສະເໜ່ເພີ່ມຂຶ້ນຢ່າງຫຼວງຫຼາຍ.

ໃນປທີີ່ຜາ່ນມາ ຫຼງັຈາກການເປດີນາໍໃຊຂ້ອງທາງລດົ
ໄຟລາວ-ຈນີ, ທາ່ແຮງຂອງນະຄອນພເູອນີບັມື້ນບັພົ້ນເດັ່ນ
ຂຶ້ນ, ບໍ່ພຽງແຕໄ່ດດ້ຶງດດູວສິາຫະກດິກາເຟທີ່ມຊີື່ສຽງຈາໍ
ນວນໜຶ່ ງ ໄດສ້າ້ງສາຍການຜະລດິການປງຸແຕງ່ກາເຟຢູ່
ທີ່ນະຄອນພູເອີ, ຍັງໄດ້ເຮດັໃຫ້ກາເຟພູເອີຂີ່ລົດໄຟໄປທົ່ວປະ
ເທດ, ອດຸສາຫະກາໍການຜະລິດກາເຟພເູອີໄດ້ຮບັການພດັ
ທະນາຢ່າງມຄີນຸນະພາບສງູ. ຕາມສະຖຕິິ, ໃນສາມໄຕ
ມາດຕົ້ນປ ີ2022, ກາເຟທີ່ມເີນື້ອທີ່ດິນ 678000 ມູ(້ໜຶ່ ງ
ມູປ້ະມານ 667 ຕາແມດັ)ຂອງນະຄອນພເູອມີປີະລມິານ
ການຜະລິດ 54000 ໂຕນ, ເຊິ່ງໄດ້ເພີ່ມຂຶ້ນ 23,4% ເມື່ອ
ທຽບກບັປກີາຍ; ມນູຄາ່ຜະລິດສງັລວມ 4,75 ຕື້ຢວນ, ເຊິ່ງ
ໄດ້ເພີ່ມຂຶ້ນ 170,4% ເມື່ອທຽບກບັປກີາຍ; ລາຄາຫວົໜວ່ຍ
ສະເລຍ່ຂອງແກນ່ກາເຟແມນ່ 31,4 ຢວນຕໍ່ກໂິລ, ເຊິ່ງໄດ້
ເພີ່ມຂຶ້ນ 36,6% ເມື່ອທຽບກັບປກີາຍ.

ໜຶ່ງປມີານີ້, ນາງ ຊື່ຢີ້ສິ່ນ(Shi Yixin) ຜູຮ້ບັຜິດຊອບ
ຂອງ Xinyi Coffee, ໄດ້ເຂົ້າຮວ່ມງານວາງສະແດງ ແລະ
ກດິຈະກາໍຕາ່ງໆທີ່ສາໍຄນັ ໂດຍນາໍສະເໜີຜະລດິຕະພນັ
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ກາເຟຂອງຕນົເອງ. “ລດົໄຟໄດ້ເຮດັໃຫ້ໄລຍະທາງລະຫວາ່ງ
ນະຄອນພເູອກີບັບອ່ນອື່ນໆສັ້ນລງົ ເຮດັໃຫ້ກາເຟພເູອ ີໄດ້
ຮບັຄວາມນຍິມົຫຼາຍກວາ່ເກົ່າ.”

ນກັທອ່ງທຽ່ວພາຍໃນ ແລະ ຕາ່ງປະເທດກໍໄດ້ມາທຽ່ວ
ພເູອ,ີ ໄດນ້າໍເອາົໂອກາດໃໝໃ່ຫ້ແກກ່ານພດັທະນາແບບ
ລວມສນູຂອງວດັທະນະທາໍຊາ-ກາເຟ ແລະ ການທອ່ງ
ທຽ່ວພເູອ.ີ ການສາໍຜດັຊາ-ກາເຟ ການພກັຜອ່ນໃນສວນ 
ການທອ່ງທຽ່ວແບບພກັຜອ່ນຢ່ອນໃຈ ແລະອື່ນໆໄດ້ຮບັ
ຄວາມນຍິມົຫຼາຍ.

ຂີ່ລົດໄຟເຂົ້າໄປນະຄອນພູເອີ, ນັກທ່ອງທ່ຽວເບິ່ງອອກ
ໄປທາງປ່ອງຢຽ້ມກສໍາມາດເຫັນສວນຊານເິວດທີ່ລຽນຕດິ
ກນັໄດ້. ມາຮອດປັດຈຸບນັ, ເນື້ອທີ່ປກູຊາທົ່ວນະຄອນມີ
1,94 ລາ້ນມູ,້ ເນື້ອທີ່ເກບັກຽ່ວໃບຊາໄດ້ມ ີ185,7 ໝື່ນມູ,້ 
ຜນົຜະລິດໃບຊາມີ 11,97 ໝື່ ນໂຕນ, ເຊິ່ງໄດ້ເ້ພີ່ມຂຶ້ນ 
11,07% ເມື່ອທຽບກບັປກີາຍ, ມນູຄາ່ຜນົຜະລດິລວມ
ມີ 32,145 ຕື້ຢວນ.

“ການເປດີນາໍໃຊຂ້ອງທາງລດົໄຟລາວ-ຈນີ ໄດເ້ຮດັ
ໃຫ້ຕົ້ນທຶນການຂນົສົ່ງໃບຊາຫຼຸດລງົຢ່າງຫຼວງຫຼາຍ, ໄດ້ເພີ່ມ
ທະວີຄວາມສາມາດການແຂງ່ຂນັດ້ານລາຄາຂອງໃບຊາ
ໃນຕະຫຼາດພາຍໃນ.” ທາ່ນ ຫີຼຮງຸຢີ້ງ(Li Hongying) ປະ
ທານສວນອດຸສາຫະກາໍຊາສຍຸຈີ່ລງິ(Shuizhiling) ຈງິສິ່ງ
(Jing xing) ເມອືງປົກຄອງຕນົເອງຊນົເຜົ່າຮານໂີມຈ້ຽງ
(Mojiang) ກາ່ວວ່າ, ລົດໄຟໄດ້ເຮດັໃຫ້ໄລຍະຫາ່ງ ລະຫວ່າງ
ຜູດ້ື່ມຊາ, ຜູຂ້າຍຊາ ແລະ ຜູປ້ກູຊາໃຫ້ສັ້ນລງົ, ໄດ້ເພີ່ມທະ
ວີການແລກປ່ຽນ ແລະ ການໄປມາຫາສູກັ່ນ.

搭上中老铁路这趟“快车”，铁路与绿色产业实现融

合发展，“左手咖啡，右手茶”的云南省普洱市迎来巨大

发展机遇，美丽普洱魅力倍增。
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玉溪市委宣传部供稿供图

ໃນອາທິດທີສາມຂອງເດືອນທນັວາ 2022, ເວທີປກຶ

ສາຫາລືການດາໍລງົຊວີດິທີ່ມຄີນຸນະພາບ ຈນີ (ຢູຊ້)ີ ຄັ້ງທີ 

2 ໄດ້ຈດັຂຶ້ນຢູ່ ນະຄອນຢູຊ້,ີ ບນັດາຜູຊ້ຽ່ວຊານແຖວໜ້າຂອງ

ຈນີໄດ້ປກຶສາຫາລືກ່ຽວກັບ “ຢູຊ້ທີີ່ມີຄນຸນະພາບ” ແລະ ສືບ

ຕໍ່ປະດິດສ້າງ IP “ເວທີປກຶສາຫາລື ຢູຊ້”ີ ຮວ່ມກັນ ໂດຍປິ່ນ

ອອ້ມຫວົຂໍ້ “ຊຸກຍູກ້ານພດັທະນາໃຫ້ມີຄນຸນະພາບສງູ ປະ

ດິດສາ້ງການດາໍລງົຊວີດິອນັມຄີນຸນະພາບສງູ”, ເຊິ່ງເພື່ອ

ຍກົສງູຍີ່ຫໍ້ຕວົເມອືງນະຄອນຢູຊ້ ີແລະ ສົ່ງເສີມໃຫ້ເສດຖະ

ກດິສັງຄມົຂອງຢູຊ້ມີີການພດັທະນາທີ່ມີຄນຸນະພາບສູງ.

ນະຄອນຢູຊ້ເີປນັ “ຫໍພິພິທະພນັ” ດາ້ນທາໍມະຊາດ 

ແລະ ປະຫວດັສາດ, ມດີິນຟ້າອາກາດທີ່ເໝາະສມົກບັ

dhk;g0qhkl6jot7vo1uh-u G g;muxbdlksk]ndkof=k]q'-u;yf
muj,u75ootrk[ 9uo (1uh-u)  7ah'mu @ 9af0bho16j1uh-u

ການດາໍລງົຊວິີດ, ແລະ ສີ່ລະດກູານທງັສະບາຍເໝືອນລະ

ດໃູບໄມປ້ົ່ງຕະຫຼອດປ,ີ ເປນັໜຶ່ ງໃນຕວົເມອືງທີ່ເໝາະສມົ

ກບັການດາໍລງົຊວີດິທີ່ສດຸຢູພ່າຍໃນຈນີ, ພ້ອມທງັເປນັຂອດ

ສາໍຄນັຂອງການກໍ່ສາ້ງ “ໜຶ່ ງແລວ ໜຶ່ ງເສັ້ນທາງ” ແລະ 

ຂອດສາໍຄນັຂອງການສ້າງສາ ສນູແຜລ່ດັສະໝີອວາ່ຍໜ້າ

ໄປສູອ່າຊໃີຕ ້ອາຊຕີາເວນັອອກສຽ່ງໃຕ.້ ໃນຫຼາຍປທີີ່ຜາ່ນ

ມາ, ນະຄອນຢູຊ້ ີສມຸໃສຕ່ໍ່ການກໍ່ສາ້ງຄວາມສີວໄິລທາງນິ

ເວດຢ່າງເລິກເຊິ່ງ, ສຸມໃສຕ່ໍ່ການສ້າງສາສິ່ງແວດລອ້ມການ

ເຮດັທລຸະກດິທີ່ແທດເໝາະກບັການພດັທະນາເສດຖະ

ກດິ ແລະ ເອກະລກັຂະແໜງການຂອງນະຄອນຢູຊ້,ີ ສມຸ

ໃສຕ່ໍ່ປະດິດສາ້ງຖານຜະລດິອນັກາ້ວໜ້າຂອງແຂວງຢນຸ

ນານ ສະຖານທີ່ຂັ້ນສງູໃນການຜະລດິຢາການແພດຊວີະ

ວິທະຍາ ແລະ ເຂດສາທິດການຫນັປ່ຽນ ແລະ ຍກົລະດບັ

ຂະແໜງການບໍ່ແຮ.່

走进玉溪│第二届中国（玉溪）品质生活论坛在玉溪举办

多年来，玉溪深耕生态文明建设，着力构建与玉溪

经济发展和产业特色相匹配的营商环境，着力打造云南省

先进制造基地、生物医药高地、矿业产业转型升级示范区。
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ພາສາລາວ: ປາໃຫຍກ່ນິປານອ້ຍ ປານອ້ຍກນິປາຊວິ ປາ

ຊວິບໍ່ມີຫຍງັກນິ ກນິຂີ້ດິນ

中：大鱼吃小鱼，小鱼吃虾米

ຄາໍອະທິບາຍ: ໝາຍຄວາມວາ່ໂຕໃຫຍຂ່ົ່ມເຫັງໂຕນອ້ຍ, 

ໂຕເຂັ້ມແຂງຂົ່ມເຫັງໂຕອອ່ນແອ, ໂຕອອ່ນແອຕກົເປນັອາ

ຫານຂອງໂຕເຂັ້ມແຂງ. ພນັລະນາເຖງິສະພາບແວດລອ້ມ

ທີ່ມກີານຈາໍກດັຕໍ່ກນັເປນັວງົວຽນ, ຕົ້ນຕໍແມນ່ໃຊສ້າໍລບັ

ຊວິີດປະຈາໍວັນ ແລະ ການເຮດັວຽກ.

ພາສາລາວ: ປາກເປນັທາໍ ຫວົໃຈເປນັຍກັ

中：口蜜腹剑

释义：嘴上像抹了蜜 样甜，心里却藏

了 把伤人的剑。形容 个人嘴巴说 好

听，而内心险恶、处处想陷害人。

ຄາໍອະທິບາຍ: ປາກຫວານຄືໄດທ້ານໍ້າເຜິ້ງ ແຕໃ່ນໃຈ ໄດ້
ເຊື່ອງດາບດວງໜຶ່ ງໄວເ້ພື່ອທາໍລາຍຜູອ້ື່ນ. ພນັລະນາເຖງິ

ຜູໜ້ຶ່ ງເວົ້າໄດ້ດີດ້ວຍປາກ ແຕ່ມີຈດິໃຈມານຮາ້ຍ ແລະ ຢາກ

ລອບກັດຄນົອື່ນຢູ່ຕະຫຼອດ.

ພາສາລາວ: ປກຸເຮອືນຜິດ ຄິດຈນົເຮອືນພງັທະລາຍ ເອາົ

ເມຍຜິດ ຄິດຈນົວັນຕາຍ

中： 失足成仟古恨

ຄາໍອະທິບາຍ: ເມື່ອໄດ້ມີຄວາມຜິດທີ່ຮາ້ຍແຮງ ມນັຈຶ່ງກາຍ

       ອາລຳພະບດົ: ຄາໍສຸພາສິດບພຽງແຕໄດສະແດງໃຫ
ເຫັນເຖງິແກນແທວດັທະນະທຳຂອງປະເທດໜຶ່ ງ, ຍງັໄດ
ສະແດງໃຫ ເຫັນເຖງິຄວາມງົດງາມແຫ ງວັດທະນະທຳ
ຂອງປະເທດນັ້ນ. 
      ວາລະສານ “ຈຳປາ” ຈະຈັດພິມຄຳສຸພາສິດຈນີ-ລາວ
ລາວ-ຈນີ ທີ່ມຄີວາມໝາຍໃກຄຽງກນັ ຫືຼ ຄາຍຄືກນັຢູໃນ
ຄໍລຳ “ມວນກັບພາສາຈນີ” ເພື່ອຊກຍູການຖອດຖອນຮຽນ
ຮູວດັທະນະທາໍຮວມກນັ ແລະ ເຊື່ອມໂຍງດານຈດິໃຈຂອງ
ປະຊາຊນົສອງຊາດລາວ-ຈນີ. ເນື້ອໃນຂອງຄໍລາໍນີ້ໄດ ຄດັ
ເລືອກມາຈາກປຶ້ມ ສຸພາສິດລາວທີ່ຂຽນໂດຍຮອງສາດສະ
ດາຈານວິຊາພາສາລາວ ນາງ ແສງມະນ(ີLi Xiaoyuan) 

ແລະ ສາດສະດາຈານວິຊາພາສາລາວ ທານ ຈາງຫຼຽງໝິນ
(Zhang Liangmin) ຈາກມະຫາວທິະຍາໄລພາສາຕາງປະ
ເທດປັກກິ່ງ(Beijing ForeignStudies 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。

云南省南亚东南亚区域国际传播中心《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
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ເປນັຄວາມເສຍໃຈຕະຫຼອດຊວີດິ. ສພຸາສິດນີ້ບອກໃຫ້ພວກ

ເຮາົຮູວ່້າຕ້ອງຍ່າງຕາມເສັ້ນທາງຊວິີດທຸກໆບາດເປນັຢ່າງດີ 

ເພື່ອຫີຼກລຽ່ງການຈາ່ຍຄາ່ທີ່ເຈບັແສບຍອ້ນຄວາມຜິດຂອງ

ຕນົ.

释义： 且犯下严重错误，就成 终

身的憾事。启示我们要走好人生的每

步，避免为自己犯的错付出惨疼的代价。

ພາສາລາວ: ປູກຖົ່ວໄດ້ຖົ່ວ ປູກງາໄດ້ງາ

中： 瓜 瓜， 豆 豆

ຄາໍອະທິບາຍ: ປູກແກນ່ຂອງໝາກໄມ ້ຈະເກບັໄດ້ໝາກໄມ້
ໃນສດຸທ້າຍ; ປກູແກນ່ຂອງໝາກຖົ່ວ ຈະເກບັໄດ້ໝາກຖົ່ວ

ໃນສຸດທ້າຍ. ສຸພາສິດນີ້ເປນັຄໍາຂອງພຸດທະສາສະໜາ, ປຽບ

ທຽບເຖງິສາຍພົວພນັລະຫວາ່ງສາຍເຫດ ແລະ ຜນົໄດ້ຮບັ, 

ໝາຍຄວາມວ່າໄດ້ເຮດັສິ່ງແນວໃດ, ຈະຮບັຜນົແນວນັ້ນ.

释义： 下瓜的种子，就会收获瓜；

下豆的种子，就会收获豆。原 佛教

语，比喻因果报应关系，指做了什么事，

就会 到什么样的结果。

ພາສາລາວ: ປ່ອຍເຕົ່າໃຫ້ເຖງິໜອງ ທານຄ້ອງໃຫ້ເຖງິວັດ

中：帮人帮到底，送佛送到西

ຄາໍອະທິບາຍ: ຖາ້ຊວ່ຍຄນົອື່ນ, ຈະຊວ່ຍຈນົສຸດ, ຖາ້ແຫພ່ະ

ພດຸທະເຈົ້າ ຈະແຫເ່ຖງິສະຫວນັຢູ່ທິດຕາເວນັຕກົ. ໝາຍ

ຄວາມວ່າເຮດັສິ່ງດີຄວນເຮດັເຖງິຈບົ ບໍ່ຄວນຖິ້ມຢູ່ເຄິ່ງທາງ.

释义：帮助别人就帮到最后，送佛就送

到西天。指做 好事要做 到底，不要 半途

而废。

ພາສາລາວ: ເປດັຢາກມຫີອນ ນອນຄອນແກມໄກ ່ໄກພ່ດັ

ຢາກມີແຂວ້ ຄ້ຽວເອື້ອງດັ່ງຄວາຍ.

中： 高骛远

ຄາໍອະທິບາຍ: ປຽບທຽບບໍ່ເຮດັຕາມຄວາມຈງິ ແລະ ສະ

ແຫວງຫາເປົ້າໝາຍທີ່ສງູໂພດ ໄກໂພດທີ່ບໍ່ສາມາດບນັລຸ

ໄດ້ໃນປັດຈຸບນັ, ເຊິ່ງເປນັທາ່ທີແບບໜຶ່ງທີ່ບໍ່ມີວິທະຍາສາດ 

ແລະ ບໍ່ຄວນມີ.

释义：比喻脱离实际地追求目前不可能实

现 的 过 高、过 远 的 目 标，是 不 科

学、不可取的态度。

ພາສາລາວ: ປົບຊາ້ງຮາ້ຍ ໄປພໍ້ເສືອຫິວ

中：才出狼窝，又入虎穴

ຄາໍອະທິບາຍ: ເມື່ອກີ້ນີ້ໄດ້ໜີອອກຈາກຖໍ້າຂອງໝາປ່າ, 

ແລວ້ກໄໍດ້ຕກົເຂົ້າໃນຖໍ້າຂອງເສືອ. ປຽບທຽບວາ່ໄດ້ອອກ

ຈາກຄວາມອນັຕະລາຍ ແລວ້ໄດຕ້ກົໄປໃນຄວາມອນັຕະ

ລາຍທີ່ໃຫຍກ່ວ່າ.

释义：刚 从 狼 窝里逃 出来，又 掉进了虎

穴。比喻刚脱离危险，却又陷入 个更大

的危险之中。

ພາສາລາວ: ຜູນ້ອ້ຍປາກບໍ່ໄດ້ ໄອບໍ່ດງັ

中：人微言轻

ຄາໍອະທິບາຍ: ພນັລະນາເຖງິຄນົທີ່ມຖີານະຕໍ່າ, ຄາໍເວົ້າ

ຂອງລາວກໍບໍ່ໄດ້ຮບັຄວາມສົນໃຈຈາກຜູອ້ື່ນ.

释义：形容 个人的 位低，说的话乜不

受人重视。
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读者反馈

■  本刊记者 杨春梅 郭瑶 / 整理

ຈນີດາ: ສະບາຍດີ! ເພື່ອນມິດຜູ້ອ່ານທັງຫຼາຍທີ່ຮັກແພງ. ໃນເດືອນແລວ້ນີ້ ວາລະສານ “ຈໍາປາ” ທີ່ຂຶ້ນກັບ

ສນູການສື່ສານສາກນົພາກພື້ນອາຊໃີຕ-້ອາຊຕີາເວນັອອກສຽ່ງໃຕແ້ຂວງຢນຸນານ ໄດອ້ອກວາລະສານ 

ສະບບັພິເສດສາໍລບັກອງປະຊມຸໃຫຍຜູ່ແ້ທນທົ່ວປະເທດຄັ້ງທີ 20 ຂອງພກັກອມມນູດິຈນີ, ເຊິ່ງໄດ້ຮບັ

ຄວາມຮູສ້ກຶເຫັນດີເຫັນພ້ອມອນັແຮງກາ້ຈາກຜູອ້າ່ນຈາໍນວນຫຼາຍ. ວາລະສານສະບບັນີ້ ຈນິດາ ຈະ

ແບງ່ປັນຈດົໝາຍຈາກຜູ້ອາ່ນທ່ານໜຶ່ງ, ກໍຄື ທ່ານ ນາງ ມະນລີາ ສົມບັນດິດ ກົງສຸນໃຫຍ່ ສປປ ລາວ ປະ

ຈາໍທີ່ນະຄອນຄນຸໝິງ.
金达 ：亲爱的读者朋友们，大家好！上一期云南省南亚东南亚区域国际传播中心《占芭》杂志推出中

共二十大特刊，引起了很多读友的热烈反响。本期金达要和大家分享一位朋友的来信，他是老挝驻昆

总领事玛尼拉 · 宋班迪。

ທາ່ນ ນາງ ມະນລີາ ສົມບນັດິດ ກົງສຸນໃຫຍ ່ສປປ ລາວ ປະຈາໍທີ່ນະຄອນຄນຸໝິງ: ວາລະສານ “ຈາໍປາ” ສະບບັ

ເດືອນພະຈກິ ປ ີ2022 ເຮດັໃຫ້ຂາ້ພະເຈົ້າຮູສຶ້ກປະທບັໃຈເປນັພິເສດຫຼາຍ, ວາລະສານສະບບັນີ້ໄດ້ນາໍໃຊຮ້ບູ

ພາບອະທິບາຍຕາ່ງໆ ເຮດັໃຫ້ພວກເຮາົສາມາດເຂົ້າໃຈກອງປະຊມຸໃຫຍຜູ່ແ້ທນທົ່ວປະເທດຄັ້ງທີ 20 ຂອງ

ພກັກອມມນູດິຈນີ ຢ່າງຈະແຈງ້, ນອກຈາກນັ້ນວາລະສານສະບບັນີ້ ຍງັສມົທບົເລື່ອງລາວຂອງຜູຄ້ນົທາໍມະ

ດາຢ່າງຄອ່ງແຄ້ວ, ເພື່ອສອດຫ້ອຍເອາົ 10 ປທີີ່ບໍ່ທໍາມະດາ ຕະຫຼອດປ ີ2012 ຫາ 2022 ຂອງຈນີ, ໂດຍຜາ່ນ

ການປ່ຽນແປງທີ່ພວມເກດີຂຶ້ນຢູ່ໃນປັດຈຸບນັນີ້ ເຮດັໃຫ້ພວກເຮາົຮັບຮູຄ້ວາມໄຝ່ຝັນຂອງຈນີທີ່ອວ່າຍໜ້າໄປສູອ່ະ

ນາຄດົແມນ່ຄືແນວໃດ. ຈນີໄດໃ້ຊກ້ານກະທາໍຕວົຈງິຊກຸຍູຂ້ໍ້ລເິລີ່ມວາ່ດວ້ຍການພດັທະນາທົ່ວໂລກໂດຍຕະ

ຫຼອດມາ, ແລະ ໄດ້ຊຸກຍູກ້ານກໍ່ສ້າງປະຊາຄມົຄູຮ່ວ່ມຊາຕາກໍາຂອງມວນມະນດຸ. ສປປ ລາວ ເປນັປະເທດທາໍ

ອດິທີ່ໄດ້ລງົນາມ ໃນແຜນແມບ່ດົວາ່ດ້ວຍການຮວ່ມກນັສາ້ງຄູຮ່ວ່ມຊາຕາກາໍຂອງມວນມະນດຸ ແບບສອງຝ່າຍ

ກັບ ສປ ຈນີ. ຫຼາຍປຜີາ່ນມານີ້ ສອງພັກ-ລັດ ລາວຈນີ ໄດ້ເຕົ້າໂຮມຄວາມເຫັນເປນັເອກະພາບກັນ ແລະ ຈູງມື

ກາ້ວເດີນໄປໜ້າ,  ເຊິ່ງໄດ້ເພີ່ມພນູຄວາມອດຸມົສົມບນູຂອງຄູຮ່ວ່ມຊາຕາກໍາ ລາວ-ຈນີ ຢ່າງຕໍ່ເນື່ອງ,  ໄດ້ນາໍເອາົ

ໂອກາດການພດັທະນາທີ່ບໍ່ເຄີຍມມີາກອ່ນໃຫ້ແກປ່ະຊາຊນົສອງຊາດລາວຈນີ, ຄວາມໄຝ່ຝັນທີ່ໃໝອ່ຽ່ມກາໍ

ລງັແຕກໜໍ່ ອອກຈາວ.
老挝驻昆总领事玛尼拉·宋班迪 ：《占芭》杂志 2022 年 11 月刊让我眼前一亮，特刊不但以图解的方式，

让我们清晰读懂中共二十大，还非常巧妙地通过一个个普通人的故事，串起 2012-2022 年中国的非凡十
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ຈນິດາ: ຂອບໃຈ ການແບງ່ປັນ ແລະ ການຮັບຮອງຕໍ່ວາລະສານ “ຈໍາປາ”  ຂອງທາ່ນກົງສຸນໃຫຍ່ ມະນລີາ

ສົມບນັດິດ. ໃນ “ຖະແຫຼງການຮວ່ມກ່ຽວກັບການເພີ່ມທະວີລົງເລິກການກໍ່ສ້າງຄູຮ່ວ່ມຊາຕາກໍາລາວ-ຈນີ”

ທີ່ສອງຝ່າຍລາວຈນີລງົນາມຮວ່ມກນັນັ້ນ ໄດ້ກາ່ວເຖງິ, ສອງພກັສອງລດັລາວຈນີຈະຍດຶໝັ້ນໃຫ້ການນບັ

ຖ,ື ເອາົຈງິເອາົຈງັ ແລະ ສະໜບັສະໜນູເຊິ່ງກນັແລະກນັສະເໝີຕົ້ນສະເໝີປາຍ, ທາງສອງຝ່າຍໄດ້ຜກູ

ມດັໄມຕີຈດິມດິຕະພາບຢ່າງເລິກເຊິ່ງ ແລະ ໄດ້ສ້າງຂໍ້ເຊື່ອມຕໍ່ຢ່າງໜາແໜ້ນ. ເມື່ອເຂົ້າສູຍ່ກຸສະໄໝໃໝ,່ 

ພາຍໃຕ້ຄວາມພະຍາຍາມຂອງສອງຝ່າຍ, ການພັດທະນາສາຍພົວພັນລາວຈນີ ໄດ້ຮັບໝາກຜົນຕ່າງໆນາໆ,

ເຊິ່ງໄດ້ເຂົ້າເປນັໄລຍະດີທີ່ສດຸ. ພວກເຮາົເຊື່ອໝັ້ນວາ່, ຄູຮ່ວ່ມມຍືດຸທະສາດຮອບດ້ານລາວ-ຈນີ ຈະເຂົ້າ

ສູລ່ະດບັໃໝ,່ ການກໍ່ສ້າງຄູຮ່ວ່ມຊາຕາກາໍລາວ-ຈນີ ຈະສືບຕໍ່ເຂົ້າສູລ່ວງເລິກ ແລະ ແທ້ຈງິຢ່າງບໍ່ຢດຸຢັ້ງ, 

ເພື່ອຮ່ວມກັນແຕງ່ບດົການພດັທະນາທີ່ມີອະນາຄດົອນັສວຍສົດງດົງາມກວາ່ເກົ່າ.
金达 ：谢谢玛尼拉·宋班迪总领事的分享以及对《占芭》杂志的认可。中老双方共同发布的《关于进

一步深化中老命运共同体建设的联合声明》中提到，中老两党两国始终坚持彼此尊重、真诚相待、相

互支持，结下了深厚友谊，建立了牢固纽带。进入新时代，在双方共同努力下，中老关系发展取得一

系列丰硕成果，处于历史最好时期。我们相信，中老全面战略合作伙伴关系将再上新台阶，中老命运

共同体建设将进一步走深走实，共同书写中老发展更美好的未来。

ຂາ້ພະເຈົ້າມາຮບັຕາໍແໜງ່ຢູສ່ະຖານກງົສນຸໃຫຍ ່ສປປ ລາວປະຈາໍທີ່ນະຄອນຄນຸໝິງ ແຕປ່ ີ2021,  ແຂວງຢນຸນານໃນຖານະ

ເປນັປະຕແູຫ່ງການເປດີສູ່ ອາຊໃີຕ້-ອາຊຕີາເວນັອອກສ່ຽງໃຕ້ ຂອງຈນີ, ພ້ອມທັງເປນັພຽງແຂວງດຽວທີ່ມີຊາຍແດນຕິດຈອດກັບ

ປະເທດລາວ, ເຊິ່ງໄດ້ເສີມຂະຫຍາຍບດົບາດສາໍຄນັໃນດ້ານການຊຸກຍູກ້ານກໍ່ສ້າງຄູຮ່ວ່ມຊາຕາກາໍ ລາວ-ຈນີ. ຫຼງັຈາກເປດີ

ການນາໍໃຊທ້າງລດົໄຟລາວ-ຈນີແລວ້, ການໄປມາຫາສູກ່ນັລະຫວາ່ງວິສາຫະກດິການຄ້າ ລາວຈນີ ນບັມື້ນບັແໜ້ນແຟ້ນຂຶ້ນ,

ມນູຄາ່ການຄ້າລະຫວາ່ງສອງຝ່າຍ ມກີານເພີ່ມຂຶ້ນຢ່າງໄວວາ, ເຊິ່ງໄດ້ສ້າງເງື່ອນໄຂທີ່ດີໃນການເລັ່ງລດັການກໍ່ສ້າງ ແລວທາງ

ເສດຖະກດິລາວ-ຈນີ ທີ່ນອນຢູໃ່ນຂໍ້ລເິລີ່ມ “ໜຶ່ງແລວ ໜຶ່ງເສັ້ນທາງ”. ໂດຍຢນືຢູຈຸ່ດເລີ່ມຕົ້ນໃໝ ່ແຫງ່ປະຫວດັສາດ,  ທງັສອງ

ຝ່າຍ ລາວ ກບັ ຢນຸນານ ຕ້ອງຮວ່ມກນັວາງແຜນການພດັທະນາ, ຮວ່ມກນັຈດັຕັ້ງປະຕິບດັ “ແຜນແມບ່ດົວາ່ດ້ວຍການສ້າງ

ຄູຮ່ວ່ມຊາຕາກາໍ ລາວ-ຈນີ” ຢ່າງແທ້ຈງິ, ພ້ອມກນັປກຶສາຫາລື, ພ້ອມກນັສ້າງ ສາ, ພ້ອມກນັຊມົໃຊຄູ້ຮ່ວ່ມຊາຕາກາໍ ສ້າງສາ, 

ແລະ ພດັທະນາແລວທາງເສດຖະກດິລາວ-ຈນີໃຫ້ດີ, ເຮດັໃຫ້ມນັກາຍເປນັໃຈກາງຄມົມະນາຄມົການຂນົສົ່ງ ແລະ ສນູການ

ຄ້າຂອງພາກພື້ນ.
2021 年我到老挝驻昆总领馆任职，云南作为中国面向南亚东南亚开放的门户，是中国与老挝唯一接壤的省份，在推动老

中命运共同体建设中发挥着重要作用。老中铁路开通后，老中双方商贸企业之间的交往更加密切，双方贸易额得到快速增长，

为老滇加快落实“一带一路”倡议下老中经济走廊建设创造了有利条件。站在新的历史起点，老滇双方应共同谋划，将《构

建老中命运共同体行动计划》落到实处，共商、共建、共享命运共同体，建设和开发好老中经济走廊，使其成为区域国际

互联互通的枢纽和商贸中心。 

年，以及正在发生的变化。中国一直用实际行动推动全球发展倡议，推动构建人类命运共同体。

老挝作为第一个与中国签署构建人类命运共同体双边合作文件的国家，近年来老中两党两国凝

聚共识、携手前行，不断丰富老中命运共同体内涵，为老中两国人民带来前所未有的发展机遇，

一个个崭新的梦想正在生根发芽。
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