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我和“一带一路”｜邹小龙和他的熊猫汉语学校

相约 2019 商洽会 共享繁荣发展
oafrq[dao.odv'xt-5,le,tokdko7hkxu 2019

Ij;,c[j'xaodkorafmtokmuj,u7;k,;afmtotme4k;vo
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“最牛云南味”抖音大赛

拍一段你认为最有趣、最奇葩的云南美食视频，加上 # 最牛云南味 # 标签在自己
的抖音账号上发布，并将视频发到投稿邮箱。我们将挑选出 10 个视频在“澜湄趴”
上展播，入选者可获昆明饭店过桥米线券一份。 
       投稿邮箱 ：ynzhanba@163.com

     ຖາເຈ້ົາແລະຄົນຮັກຂອງເຈ້ົາແມນມາຈາກປະເທດບໍລິເວນແມນ້ໍາລານຊາງ-ແມນ້ໍາຂອງ, ເຈ້ົາຍິນດີທ່ີ

ຈະແບງປັນເລ່ືອງຄວາມຮັກຂອງພວກເຈ້ົາໃຫພວກເຮົາຟັງບໍ? ພວກເຮົາຈະພິມເລ່ືອງຄວາມຮັກນ້ີອອກຢູໃນ

ວາລະສານ“ຈໍາປາ” ແລະບັນຊີທາງການວິແຊັດທ່ີມີຊ່ືວາລານເມີຍພາ, ສໍາລັບຄາຕອບແທນແມນມີໃຫຫຼາຍ.

“我的澜湄爱情”征文
 

       如果你和你的爱人来自澜湄流域国家，你愿意把你们的爱情故事分享给大家吗？
我们将在《占芭》杂志和“澜湄趴”微信公众号上刊登，稿酬从优。

     ຖາຍທໍາວິດີໂອຕອນໜ່ຶງທ່ີກຽວກັບອາຫານແຂວງຢຸນນານທີໜາສົນໃຈທ່ີສຸດແລະເປັນໜາອັດສະຈັນທ່ີສຸດ

ຕາມຄວາມຄິດຂອງເຈ້ົາແລະເອົາລົງເຜີຍແຜ ຫືຼ ໂພສຢູເທິງບັນຊີຕິກຕອກ(TikTok)ຂອງຕົນໂດຍແຮັດແທັກ

ຄຳວາ“ລົດຊາດຂອງແຂວງຢຸນນານທ່ີຄັກທ່ີສຸດ” ພອມທັງສ່ົງມາຍັງອີເມວພວກເຮົາ, ພວກເຮົາຈະຄັດເລືອກ

ວິດີໂອຈໍານວນ10 ຕອນ ແລະ ສ່ົງລົງຢູໃນບັນຊີທາງການວິແຊັດລານເມີຍພາ, ຜູທ່ີຖືກຄັດເລືອກນ້ັນຈະໄດຮັບ

ບັດສົມມະນາບຸນຄຸນເຂ້ົາປຸນຂາມຂົວຂອງໂຮງແຮມຄຸນໝິງໃບໜ່ຶງ.

      ອີເມວຕິດຕ: ynzhanba@163.com

'koxtd;f[qf7;k,sq;0=h “7;k,Iadc,jo=hk]hko-hk' - c,jo=hk0v'0v'0hvp”

'koxtd;f8yd8Jvd(Tik Tok).osq;0=h "]qf-kfcsj'c0;'15ookomuj7admujl5f"
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mjko lu9yhozy' g;qhkdjP;da[vt]yptme
习近平谈文明

 5 月 15 日，中国国家主席习近平在北京国家会议中

心出席亚洲文明对话大会开幕式，并发表题为《深化文明

交流互鉴 共建亚洲命运共同体》的主旨演讲。

谈亚洲文明

璀璨的亚洲文明，为世界文明发展史书写了浓墨重

彩的篇章，人类文明因亚洲而更加绚烂多姿。

谈和平

维护和平是每个国家都应该肩负起来的责任。没有

和平，冲突不断甚至战火纷飞，经济增长、民生改善、社

会稳定、人民往来等都会沦为空谈。

谈发展

亚洲近几十年快速发展，一条十分重要的经验就是

敞开大门，主动融入世界经济发展潮流。如果各国重新回

到一个个自我封闭的孤岛，人类文明就将因老死不相往来

而丧失生机活力。

谈交流互鉴

人类只有肤色语言之别，文明只有姹紫嫣红之别，但

绝无高低优劣之分。认为自己的人种和文明高人一等，执

意改造甚至取代其他文明，在认识上是愚蠢的，在做法上

是灾难性的！

谈中华文明

今日之中国，不仅是中国之中国，而且是亚洲之中国、

世界之中国。未来之中国，必将以更加开放的姿态拥抱世

界、以更有活力的文明成就贡献世界。
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      ວັນທີ 15 ພຶດສະພາ , ທານ ສີຈ້ິນຜິງ ປະທານປະເທດ

ແຫງ ສາທາລະນະລັດ ປະຊາຊົນຈີນ ໄດເຂົ້າຮວມພິທີເປີດ

ກອງປະຊມປຶກສາຫາລືອະລິຍະທໍາອາຊີທີ່ຫໍປະຊມແຫງຊາດ

ນະຄອນຫຼວງປັກກິງ(China National Convention Cen-

ter), ພອມທັງ ກາວປາໃສທີ່ສຳຄັນໃນຫົວຂໍ້ "ລົງເລິກການ

ແລກປຽນດານອະລິຍະທຳ ຮວມກັນກ່ໍສາງປະຊາຄົມຮວມຊາ

ຕາກໍາຂອງອາຊີ". ວາລະສານເຮົາຂໍນຳເອົາຄໍາອະພິປາຍ

ກຽວກັບອະລິຍະທໍາ ຂອງ ປະທານ ສີຈ້ິນຜິງ ທ່ີກາວໃນກອງປະ

ຊມ ມາສະເໜີຕ່ໍຜູອານ.

      ເວົ້າເຖິງອະລິຍະທໍາຂອງອາຊີ

      ອະລິຍະທໍາອາຊີທ່ີຮຸງເຮືອງເຫືຼອງເຫ້ືຼອມ, ໄດຂຽນພາກ

ສວນອັນເຂັ້ມຂຸນຫຼາກຫຼາຍສີສັນໃຫແກປຶ້ມປະຫວັດສາດແຫງ

ການພັດທະນາຂອງອະລິຍະທໍາໂລກ,  ເພາະສະນັ້ນ ຈຶ່ງເຮັດ

ໃຫອາລິຍະທຳຂອງມວນມະນຸດຍ່ິງມີສີສັນຫຼາກຫຼາຍ.

      ເວົ້າເຖິງສັນຕິພາບ

      ການຮັກສາສັນຕິພາບແມນພາລະໜາທ່ີທ່ີທຸກປະເທດຄວນ

ຈະແບກຫາບ. ຫາກບ່ໍມີສັນຕິພາບແລວ, ຂ້ໍຂັດແຍງຈະມີຂ້ຶນບ່ໍ

ເຊົາຈົນນໍາໄປສູແປວໄຟແຫງສົງຄາມ. ບັນດາຄໍາເວ້ົາທ່ີວາ:

ເສດຖະກິດຂະຫຍາຍຕົວ, ຊີວິດການເປັນຢູຂອງປະຊາຊົນໄດ

ຮັບການປັບປຸງດີຂ້ືນ, ສັງຄົມມີຄວາມໝ້ັນຄົງ ແລະ ປະຊາຊົນ

ມີການໄປມາຫາສູກັນ ແລະ ອື່ນໆ, ລວນແຕຈະກາຍເປັນຄໍາ

ເວ້ົາໂມຂະ.

      ເວົ້າເຖິງການພັດທະນາ

      ສາເຫດທີ່ພາໃຫມີການພັດທະນາທີ່ໄວວາຂອງອາຊີໃນ

ໄລຍະຫຼາຍ ທົດສະວັດທີ່ຜານມານັ້ນ, ແມນຍອນປະສົບການ

ຂໍ້ໜຶ່ງທີ່ສໍາຄັນທີ່ສຸດ ນັ້ນກໍ່ຄືການເປີດປະຕູສູພາຍນອກ, ເປັນ

ເຈ້ົາການເຊ່ືອມໂຍງເຂ້ົາສູກະແສການພັດທະນາດານເສດຖະ

ກິດຂອງໂລກ. ຖາຫາກວາໃຫທຸກປະເທດກັບຄືນໄປສູສະພາວະ

ຄວາມໂດດດຽວປິດປະເທດແບບຢູໃຜຢູມັນນັ້ນ, ອະລິຍະທໍາ

ຂອງມວນມະນຸດກ່ໍຈະເສຍພະລັງທ່ີຊີວິດຊີວາໄປ ຍອນບ່ໍມີການ

ໄປມາຫາສູກັນ.

      ເວ້ົາເຖິງການແລກປຽນ ແລະ ຖອດຖອນບົດຮຽນ

ນຳກັນ

      ມວນມະນຸດເຮົາອາດຈະມີຄວາມແຕກຕາງກັນທາງດານ

ຜິວໜັງ ແລະ ພາສາເທ່ົານ້ັນ, ອະລິຍະທໍາອາດຈະແຕກຕາງ

ກັນຍອນຫຼາກຫຼາຍສີສັນເທ່ົານ້ັນ. ແຕມັນບ່ໍມີການຈຳແນກສູງ

ຕ່ໍາ ຫືຼ ດີຊ່ົວ. ຫາກເຫັນວາເຊ້ືອຊາດ ແລະ ອະລິຍະທໍາຂອງຕົນ

ເອງຈະເໜືອກວາເຂົາ, ແລະ ຢາກຈະໄປປັບປຸງ ຫືຼ ຈັນກະທ່ັງ

ຢາກໄປປຽນແທນອະລິຍະທໍາອື່ນນັ້ນ, ການຮັບຮູແບບນີ້ຖືວາ

ເປັນແນວຄວາມຄິດທີ່ໂງຈາຫລາຫຼັງ, ການກະທຳມັນກໍເປັນ

ຄວາມຫາຍຍະນະ.

      ເວົ້າເຖິງອະລິຍະທໍາຊົນຊາດຈີນ

      ປະເທດຈີນໃນປັດຈຸບັນນ້ີ, ບ່ໍພຽງແຕເປັນປະເທດຈີນຂອງ

ປະເທດເຮົາເທ່ົານ້ັນ, ແຕຫາກຍັງເປັນປະເທດຈີນຂອງມະຫາ

ທະວີບອາຊີ ເປັນປະເທດຈີນຂອງໂລກ. ປະເທດຈີນໃນອານາ

ຄົດ, ຍອມຈະໂອບກອດທົ່ວໂລກດວຍທາທາງຍິ່ງເປີດກວາງ

ກວາເກົ່າ ແລະອຸທິດໃຫແກໂລກໂດຍຖືເອົາໝາກຜົນອະລິຍະ

ທໍາທີມີຊີວິຊີວາກວາເກ່ົາ.
稿件来源：新华社
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美人之美 美美与共
■ 本刊记者 杨燕 / 文 

      ຊວງໄລຍະຕົ້ນລະດູຮອນ(ຕາມປະຕິທິນພື້ນເມືອງຂອງ

ຈີນ), ກອງປະຊມປຶກສາຫາລືອະລິຍະທໍາອາຊີ ແລະ ກິດຈະກໍາ

ຕາງໆທ່ີເຕັມໄປດວຍຫຼາກຫຼາຍສີສັນນ້ັນເຮັດໃຫຄົນທ່ົວໂລກໄດ

ສໍາຜັດຄວາມອຸດົມສົມບຸນ ກັບ ກວ້າງໃຫຍໄພສານຂອງດິນ

ແດນອາຊີ , ແລະ ຮຽນຮູຄວາມສວຍສົດງົດງາມດານພູຜາ

ປາໄມ ແມນ້ໍາລຳເຊ ຂອງອາຊີ, ໄດສໍາຜັດ ແລະ ຮູສຶກຄວາມ

ຮຸງເຮືອງຫຼາກຫຼາຍຂອງອະລິຍະທໍາອາຊີຢາງແທຈິງ. ກິດຈະ

ກໍາທີ່ຫຼາກຫຼາຍສີສັນທີຈັດໃນຊວງໄລຍະກອງປະຊມນັ້ນ ເຊັ່ນ: 

ງານວາງສະແດງສິນລະປະກໍາ, ງານວາງສະແດງວັດຖບູ

ຮານ,ວາງສະແດງຮູບພາບ,ງານດົນຕີ,ເທດສະການອາຫານ... 

|   聚焦95fl5,

孟夏时节，亚洲文明对话大会让世人领略了亚洲的地大物博、山

河秀美，真切感受到了亚洲文明的绚烂多彩。艺术展、文物展、图片展、

音乐会、艺术节、美食节……一系列丰富多彩的配套活动全方位展示

了亚洲丰富的文化，为促进亚洲各国民心相通，增强文化自信，赓续

文明之美，搭建了广阔的舞台。

本刊特别策划——
ຄໍລຳພິເສດສຳລັບວາລະສານສະບັບນີ້
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ໄດສະແດງໃຫເຫັນເຖິງວັດທະນາທໍາທ່ີອຸດົມສົມບູນຂອງອາຊີ,

ພອມທັງສ່ົງເສີມຈິດໃຈໃກຊິດກັນຂອງປະຊາຊົນທຸກປະເທດອາ

ຊີ, ເພີ່ມທະວີຄວາມເຊື່ອໝັ້ນຕົນເອງທາງດານວັດທະນາທໍາ, 

ສືບທອດຄວາມງົດງາມທາງດານອະລິຍະທໍາຢາງຕເນື່ອງ

ແລະ ກສາງເວທີທ່ີກວາງຂວາງຕ່ືມອີກ.

      ໃນງານວາງສະແດງ "ອະລິຍະທໍາພູມປັນຍາ--ມໍລະດົກ

ວັດທະນະທໍາທີ່ບເປັນວັດຖຂອງອາຊ" ນັ້ນ, ໄດວາງສະແດງ

ວັດຖສ່ິງຂອງທ່ີງົດງາມ ຈຳນວນ 320 ຢາງ(ຊດ)ຂອງ 14 ປະ

ເທດອາຊີ  ເຊ່ັນ: ເຄ່ືອງປ້ັນດິນເຜ່ົາຂອງປະເທດຍ່ີປຸນ, ສິນລະ

ປະເຈຍຂອງປະເທດເກົາຫຼີໃຕ, ເຄື່ອງໃຊທອງເຫຼືອງຂອງປະ

ເທດເນປານ, ພິນຕໍາບູລາ( tamboura)ຂອງປະເທດກາຊັກ

ສະຖານ, ສິລະປະການມັດຍອມຜາແພຂອງປະເທດມາເລ

ເຊຍ.....ເປັນຕົ້ນ, ເຊິ່ງໄດສະແດງໃຫຜູຊົມເຫັນເຖິງການສືບ

ທອດທາງສິລະປະກຳ ແລະ ວັດທະນະທຳອັນປານີດຂອງປະ

ເທດຕາງໆ. 

       "ງານວາງສະແດງຮູບພາບມໍລະດົກໂລກ" ໄດນໍາໃຊຮູບ

ພາບທີ່ສວຍງາມສະແດງໃຫເຫັນມໍລະດົກວັດທະນະທຳຂອງ

ໂລກ 80 ກວ່າແຫງ(ລາຍ)ຂອງ 21 ປະເທດ ແລະ  ເຂດແຄວນ

ທະວີບອາຊີ ເຊ່ັນ: ມີກໍາແພງເມືອງຈີນ, ມັດສະຢິດອິດສະລາມ

ເມກຄາ(Great Mosque of Mecca), ທັດສະມາຮານ 
(Taj Mahal), ອັງກໍວັດ ເປັນຕ້ົນ, ເຊ່ິງໄດດຶງດູດຄວາມສົນໃຈ

ຈາກຜູຊົມຢາງຫຼວງຫຼາຍ. ຜູເຂ້ົາຊົມຕາງກໍອຸທານວາ: "ເໝືອນ

ກັບໄດກາວເຂົ້າສູ ‘ສວນດອກໄມນາໆພັນ’ແຫງວັດທະນະທໍາ

ອາຊີ!"

      "ຄວາມງົດງາມແຫງອາຊີ - ງານວາງສະແດງອະລິຍະ

ທໍາອາຊີ" ໄດລວບລວມເອົາມໍລະດົກທາງວັດທະນະທໍາອັນລ້ໍາ

ຄາ 400 ກວາຊດ ຈາກ 49 ປະເທດ ມາວາງສະແດງ. ຜູຄົນ

ທີ່ເຂົ້າງານນີ້ສາມາດຜານຂາມກາລະເວລາກາວໄປສູຈຸດນັດ

ໝາຍແຫງອະລິຍະທໍາພອມໆກັນ. ສິ່ງທີ່ເອົາມາສາທິດນັ້ນມີ

ຫຼາຍຢາງ ເຊ່ັນ:" ອະນຸສາວະລີວັດພູບຸສຊີລອນ(Mount Bush

Ceylon )" (ແບບຈຳລອງ) ຂອງທານເຈີ້ງເຫີ(ນັກເດີນທະ

ເລຂອງຈີນ)ທ່ີຫໍພິພິທະພັນໂກລົມໂບສີລັງກາ ທ່ີເກັບຮັກສາໄວ, 

ກະເປົາເງິນໜັງທຽມທີ່ມີກາມາເຕັ້ນໃນຍຸກລາດຊະວົງຖັງທີ່ຫໍ

ພິພິທະພັນແຂວງຊານຊີທ່ີເກັບສະສົມໄວ, ໄຫແກະສະຫັຼກດອກ

ໄມໃນຍຸກລາດຊະວົງຢວນທີ່ຫໍພິພິດຕະພັນປະເທດອີລານທີ່ໄດ

ເກັບສະສົມ.... ເປັນຕ້ົນ, ສ່ິງຂອງເຫ່ົຼານ້ີ ລວນແຕເປັນສັກຂີພິ

|   聚焦95fl5,

ຍານທີ່ຢືນຢັນເຖິງປະຫວັດແຫງການແລກປຽນວັດທະນະທໍາ

ອາຊີໃນອະດີດທ່ີຜານມາ.

      ……

      "ເທດສະການອາຫານອາຊີ" ໄດຈັດຂ້ຶນຢູ 4 ຕົວເມືອງໃນ

ໄລຍະດຽວກັນຄື: ປັກກ່ິງ, ກວາງໂຈວ, ເຊີງຕູ, ຫັງໂຈວ. ອາ

ຫານທີ່ເອົາມາສາທິດນັ້ນມີຄື:ໝາກຖົ່ວລຽນຂອງມາເລເຊຍ 

ໝາກມັງຄຸດຂອງປະເທດໄທ, ໝາກເຊີຣີຂອງປະເທດຕວກກ ີ

ໝາກພິລາຂອງປະເທດອິດສະຣາແອນ, ຂະໜົມແປງບິນຂອງ

ປະເທດອິນເດຍ ກຽວຂອງຈີນ....  ເຮັດໃຫຜູເຂ້ົາຮວມໄດສໍາ

ຜັດກັບມົນສະເໜຂອງອາຫານທີ່ແຊບຊອຍ, ເຊິ່ງໄດສົ່ງເສີມ

ໃຫເກີດຄວາມຮູສຶກທ່ີມີຈຸດມຸງໝາຍດຽວກັນ. ໃນທ່ີນ້ີ,ສາມາດ

ເວ້ົາໄດວາ ອາຫານໄດກາຍເປັນທູດພິເສດໃນການແລກປຽນ

ວັດທະນະທໍາອາຊີອີກດວຍ.

      ເມື່ອຫວນຄືນປະຫວັດສາດ, ເສັ້ນທາງສາຍໄໝ, ເສັ້ນ

ທາງໃບຊາ, ເສັ້ນທາງເຄື່ອງເທດ, ແຕລະເສັ້ນທາງເຫຼົ່ານັ້ນ 

ເຄີຍໄດເຊ່ືອມໂຍງອະລິຍະທໍາອາຊີເຂ້ົາກັນຢາງໃກຊິດ. ຫຼຽວ

ເບິ່ງປັດຈຸບັນ, ຈາກອົງການອາຊຽນໄປຫາອົງການຮວມມື

ຊຽງໄຮ, ຈາກພາກລັດໄປເຖິງພາກເອກະຊົນ, ກົນໄກການ

ຮວມມືປຶກສາຫາລືອະລິຍະທໍາອາຊີໄດຖືກສາງຕັ້ງຂຶ້ນແລວ. 

ຖາຢາກດໍາເນີນການສົນທະນາກຽວກັບອະລິຍະທໍາບົນພ້ືນຖານ

ທີ່ມີຮາກເຫງົ້າອັນດຽວກັນ.  ແລະ ເພື່ອໄດພັດທະນາ ແລະ 

ຮຸງເຮືອງໄປພອມກັນ, ເຮົາຈໍາຕອງເຕ້ົາໂຮມກໍາລັງແຮງອັນ

ເຂັ້ມແຂງມາກສາງປະຊາຄົມຮວມຊາຕາກໍາອາຊີ ແລະ ປະ

ກອບສວນເຂົ້າໃນການກສາງອະນາຄົດສົດໃສຂອງອະລິຍະ

ທໍາມວນມະນຸດອີກດວຍ.
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演员在表演《国风》  新华社 图
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      ເດືອນພຶດສະພາ ທ່ີນະຄອນຫຼວງປັກກ່ິງ, ທຸກສ່ິງທຸກຢາງ

ໄດສະແດງຄວາມສວຍງາມຂອງຕົນອອກມາຢາງກະຕືລືລົ້ນ. 

ນັກຂາວຂອງເຮົາໄດພົບກັນກັບໝູເພ່ືອນນັກຂາວທ່ີມາຈາກປະ

ເທດລາວໃນກອງປະຊມປຶກສາຫາລືອະລິຍະທໍາອາຊີ. ພວກ

ເຂົາຕາງກໍ່ໄດສະແດງຄວາມຄິດເຫັນວາ, ຫວັງວາຈະສາ

ມາດແນະນຳຄວາມໃຫຍໂຕມະໂຫລານຂອງກອງປະຊມໃຫຍ

ຄັ້ງນີ້ອອກມາຢາງຮອບດານ ແລະ ຍິ່ງຫວັງວາສື່ມວນຊົນຈະ

ສາມາດເສີມຂະຫຍາຍບົດບາດເຂົ້າໃນການປຶກສາຫາລືອະລິ

ຍະທໍາລະຫວາງບັນດາປະເທດທີ່ລຽບຕາມແມນໍ້າລານຊາງ-

ແມນ້ໍາຂອງ. 

       "ໃນສອງປີກອນ, ຂາພະເຈ້ົາໄດໄປປີນພູຫິມະຢູແຂວງ

ຢຸນນານ, ຊົມການຟອນລໍາທໍາເພງຂອງຊົນເຜົ່າສວນໜອຍ, 

ຈ່ັງເປັນປະສົບການທ່ີເປັນໜາປະທັບໃຈອ່ີຫີຼ ! " ທານ ສັງຄົມໄຊ

ບຸນຜານຸວົງ ນັກຂາວຂອງໜັງສືພິມວຽງຈັນທາມ ໄດເວ້ົາເຖິງ

ວັດທະນະທໍາຂອງແຂວງຢຸນນານຢາງຕ່ືນເຕ້ັນ. ຄຽງຄູກັນກັບ

ການສໍາພາດທີ່ກຽວພັນເຖິງປະເທດຈີນໄດນັບມື້ນັບຫຼາຍຂຶ້ນ, 

ຄໍາສັບພາສາຈີນທ່ີທານ ສັງຄົມໄຊ ບຸນຜານຸວົງຮູຈັກນ້ັນ ກໍນັບ

ມື້ນັບຫຼາຍຂຶ້ນ, ນອກຈາກຮູຈັກຄໍາສັບທີ່ໃຊໃນຊີວິດປະຈໍາວັນ

ແລວ, ເພິ່ນຍັງໄດຮຽນຮູຄໍາສັບທີ່ມີຄວາມນິຍົມໃນປັດຈຸບັນ

ທີ່ມີຄວາມກຽວພັນຢາງໃກຊິດກັບການພັດທະນາຂອງລາວ 

ແລະ ຈີນ ເຊ່ັນ: "ໜ່ຶງແລວ ໜ່ຶງເສ້ັນທາງ" ແລະ "ສະຖາບັນ

ຂົງຈ້ື" ເປັນຕ້ົນ. ເພ່ິນຍັງ ເວ້ົາວາ, ດຽວນ້ີປະຊາຊົນລາວສວນ

ຫຼາຍຫວັງວາເສັ້ນທາງລົດໄຟລາວ-ຈີນ ສາມາດເປີດການ

ນໍາໃຊໃຫໄວເທົ່າທີ່ຈະໄວໄດ, ເພື່ອຊກຍູການໄປມາຫາສູກັນ

亚洲文明对话大会上的“老挝声音”
■ 本刊记者 刘子语 / 文

5 月的北京，万物并秀。本刊记者

在亚洲文明对话大会现场采访了老挝媒

体人。他们希望通过自己的工作全方位

呈现大会盛况，更希望媒体能在澜（沧

江）湄（公河）流域国家文明对话中发

挥作用。
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ລະຫວາງສອງຝາຍ, ສາງໂອກາດການປະກອບອາຊີບທີ່ຍິ່ງ

ຫຼາຍກວາເກ່ົາ, ແລະ ສ່ົງເສີມການພັດທະນາຮວມກັນ. ໂດຍ

ສະເພາະແມນການພັດທະນາຮວມມືລະຫວາງປະເທດລາວ

ກັບ ແຂວງຢຸນນານ, ເພິ່ນຫວັງວາຄົນລາວຮໍ່າຮຽນພາສາ

ຈີນຫຼາຍກວາເກົ່າ, ແລະ ສາມາດມາເຮັດວຽກຢູແຂວງຢຸນ

ນານໄດ; ຄົນຢຸນນານກໍສາມາດຮຽນພາສາລາວຄືກັນ, ແລະ ໄປ

ທຽວຢູລາວຫຼາຍຂຶ້ນ, ເພື່ອຮັບຮູເຂົ້າໃຈປະເທດລາວໃຫຫຼາຍ

ຂ້ຶນກວາເກ່ົາ.

      ໜາພິເສດ "ປະເທດຈີນ • ຢຸນນານ" ໃນໜັງສືພິມວຽງຈັນ

ທາມທຸກໆວັນສຸກທ່ີຮວມກັນຈັດພິມໂດຍໜັງສືພິມ ວຽງຈັນທາມ 

ປະເທດລາວ ກັບ ກຸມກິດຈະການໜັງສືພິມລາຍວັນຢຸນນານໄດ

ຈໍາໜາຍຢູທ່ົວປະເທດລາວ, ອັນນ້ີຈ່ຶງເຮັດໃຫ ທານ ທອງຫລ່ໍ ດວງ

ສະຫວັນ ບັນນາທິການໃຫຍຂອງໜັງສືພິມ ວຽງຈັນທາມ ຖືສຳ 

ຄັນຫຼາຍຕ່ໍບົດບາດຂອງພາສາໃນການແລກປຽນດານອະລິຍະ

ທຳ. "ຄົນລາວມັກອານໜ້າພິເສດຂອງໜັງສືພິມ ‘ປະເທດຈີນ•

ຢຸນນານ’ ຫຼາຍ, ຄົນຈີນທ່ີຢູລາວກໍມັກອານຄືກັນ." ທານ ທອງຫ່ໍຼ 

ດວງສະຫວັນ ເວ້ົາວາ, ໜ້າພິເສດຂອງໜັງສືພິມ "ປະເທດຈີນ•

ຢຸນນານ" ໄດສະໜອງຂໍ້ມູນຂອງປະເທດຈີນ ໂດຍສະເພາະ

ແມນຂ້ໍມູນການແລກປຽນການຮວມມືລະຫວາງແຂວງຢຸນນານ

ກັບ ປະເທດລາວອັນຫຼວງຫຼາຍ, ເຊິ່ງໄດຊກຍູການຮັບຮູເຊິ່ງ

ກັນ ແລະ ກັນ ແລະ ການແລກປຽນຂອງສອງຝາຍ, ລາວຍັງ

ຫວັງວາສືບຕ່ໍເພ່ີມທະວີການຮວມມື ກັບ ກຸມກິດຈະການໜັງສືພິມ

ລາຍວັນຢຸນນານ ໃຫຫຼາຍກວາເກົ່າ. ລາວ ໄດອານເວັບໄຊ 
yunnangateway ພາກພາສາລາວດວຍຄວາມສົນໃຈ, 

ແລະ ໄດບັນທຶກເວັບໄຊ ແລະ ວິທີຕິດຕໍ່ບັນນາທິການຂອງ

ເວັບໄຊໄວ ແລະ ເວົ້າວາ, ຫວັງວາເວັບໄຊ yunnang-

ateway ສາມາດສະໜອງຂໍ້ມູນໃຫຫຼາຍກວາເກົ່າ, ສະເໜ ີ

ບົດຂາວທີ່ມີທັງພາສາລາວ ແລະ ພາສາຈີນນັ້ນໃຫຫຼາຍຂຶ້ນ, 

ເພື່ອໃຫຜູຊົມຜູອານຂອງປະເທດລາວມີໂອກາດເຂົ້າໃຈ ແລະ 

ເຂ້ົາຮວມການຮວມມືລະຫວາງລາວ-ຈີນ ກໍຄື ລາວ-ຢຸນນານ

ໃຫຫຼາຍຂ້ຶນກວາເກ່ົາ.

vtmy[kpI6[rk[

①

②
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图①老挝琅勃拉邦的“2018 宋干小姐”评选现场（资料图片） 

新华社 图

I6[ ② mjko mv's]=j f;'lts;ao(-hkp) [aookmydko.spj  c]t mjko 
la'7q,w- [5ozko5;q'(0;k)oad0k; 0v'soa'lnry,;P'9aomk,wfhIa[
dkolerkf9kdoad0jk;;k]tlko "9exk" .odv'xt-5,xbdlksk]nvt
]yptmevk-u

图②《万象时报》总编辑通罗·端沙万（左）、记者桑坎赛·本
潘努翁（右）在亚洲文明对话大会现场接受本刊记者采访  

本刊记者 刘子语 图
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      ວັດທະນະທໍາແຂວງຢຸນນານມີຫຼາຍແບບຫຼາຍສີ, ເຄີຍປະ

ກອບສວນອັນພິເສດເຂ້ົາໃນການແລກປຽນ ແລະ ຮຽນຮູເຊ່ິງ

ກັນ ແລະ ກັນຂອງ ອະລິຍະທຳອາຊີ, ໃນກອງປະຊມປຶກສາຫາ

ລືອະລິຍະທຳອາຊີຄ້ັງນ້ີ ວັດທະນະທໍາຢຸນນານກ່ໍໄດສະແດງມົນ

ສະເໜທ່ີພ້ົນເດ່ັນອອກມາ.

云南元素闪耀亚洲文明对话大会
■ 本刊记者 杨燕 张芳 / 文

      ຢຸນນານຂອງທົ່ວໂລກ

      "ທາງໃຫຍເຊື່ອມໂຍງເຂົ້າກັນ——ງານວາງສະແດງ

ຜົນງານສິລະປະກໍາອາຊ"ໄດວາງສະແດງຜົນງານ 130 ຢາງ 

ທີ່ປະດິດສາງໂດຍນັກສິລະປະກໍາຈຳນວນ 120 ທານ ທີ່ມາ

ຈາກ 41 ປະເທດໃນອາຊີ (ລວມທັງປະເທດລັດເຊຍ). ການ

云南文化多姿多彩，对亚洲文明交流互鉴作出过独

特贡献，此次也在亚洲文明对话大会上呈现出不凡的风姿。

|   聚焦95fl5,
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ວາງສະແດງດັ່ງກາວໄດແບງເປັນສາມພາກສວນ ຄື: ການ

ແຕມຮູບຝາຍຕາເວັນອອກ,ປະເທດຈີນທີ່ສວຍງາມ , ການ

ຍອງຍໍ ແລະ ຊວຍສາງຄວາມງາມແກຜູອ່ືນ. ມັນໄດຜານຮູບ

ແບບຈັກຂຸສໍາຜັດ ແລະ ພາສາສິລະປະ ທ່ີອຸດົມສົມບູນ ເຊ່ັນ:ຮູບ

ແຕມດວຍນໍ້າໝຶກແບບຈີນ, ຮູບແຕມດວຍນໍ້າມັນແບບຕາ

ເວັນຕົກ, ຮູບພິມດວຍແມພິມແກະສະຫັຼກ, ຮູບປ້ັນປະຕິມາກອນ 

ແລະ ອ່ືນ ໆ,ເຊ່ິງໄດສະແດງຈິດວິນຍານຂອງວັດທະນະທໍາຈີນ

ໄປຍັງ ປະຊາຊົນຂອງປະເທດຕາງ ໆ ໃນອາຊີ ແລະ ທ່ົວໂລກ,

ແລະ ສະແດງໃຫເຫັນເຖິງ ຄວາມສໍາພັນ ທາງແຫຼງກຳເນີດ

ຂອງວັດທະນະທໍາ ໃນບັນດາປະເທດອາຊີ ກໍຄື ການຄົງຕົວຢູ

ຮວມກັນ ແລະ ເຊ່ືອມໂຍງເຂ້ົາກັນ.

      ໃນພາກສ່ວນທີສອງທ່ີພາດຫົວຊ່ືວາ:"ປະເທດຈີນທ່ີສວຍ

ງາມ" ນ້ັນ, ມີຜົນງານຫຼາຍຢາງ ທ່ີສະແດງເຖິງ ວັດທະນະທໍາ

ມະນຸດຊາດ ແລະ ທິວທັດທໍາມະຊາດຂອງຢຸນນານ. ນັກແຕມ

ທີ່ມາຈາກບັງກະລາເທດໄດນໍາເອົາສຸນທອນທັດຂອງເຂົາສຸມ

ໃສຢຸນນານ, ເຊັ່ນ: ຜົນງານຮູບແຕມ"ປາຫີນ"ທີ່ແຕມໂດຍ 

ທ.Mintu Kumar Dai ,ບໍ່ພຽງແຕຈະເຮັດໃຫເຮົາສາມາດ

ສາໍຜດັກບັທາທາໍນອງຂອງມລໍະດກົໂລກແຫງນີໄ້ດ,ແຕຍງັຈະ

ເຮັດໃຫເຮົາຮູສຶກວາ ດິນແດນແຫງນີ້ເປັນດິນແດນແຫງ ສັນ

ຕິພາບ ແລະ ສະຫງົບສຸກ ທີ່ສາມາດຝາກຝັງແນວຄວາມຄິດ 

ແລະ ຈິດໃຈອາລົມໄດ. ຜົນງານຮູບແຕມ "ຟອນລໍາເພ່ືອພວກ

ເຮົາ" ທ່ີແຕມໂດຍ ນ. Tamina Hafez Lisa ໄດສະແດງເຖິງ

ບັນຍາກາດທ່ີຄຶກຄ້ືນ ແລະ ອົບອຸນຂອງ"ຊາວເຜ່ົາອາຊ້ີ ຟອນ

ລໍາທໍາເພງໃຕແສງເດືອນ" ດວຍລີລາການປະພັນທີ່ມີຄວາມ

ລຽນໄຫຼ ແລະ ມີສີສັນອັນເຂ້ັມຂຸນ, ເຮັດໃຫຜູຊົມມີຄວາມຮູສຶກ

ໃນໃຈທີ່ຢາກຟອນລໍາຕາມທໍານອງເພງ……ຜົນງານເຫຼົ່າ

ນີ້ໄດສະແດງພາບພົດຂອງຢຸນນານໃນຍຸກປັດຈຸບັນນີ້ທີ່ສວຍ

ງາມ ແລະ ຄວາມມີຊີວິດຊີວາ ໃນວັດທະນະທໍາຕາງໆທ່ີແຕກ

ຕາງກັນ.

      ມົນສະເໜຂອງອາຫານຢຸນນານ

      ໃນຊວງໄລຍະກອງປະຊມປຶກສາຫາລືອະລິຍະທຳອາຊີ

ນ້ັນ, ອາຫານແຊບນົວຂອງແຂວງຢຸນນານໄດເຂ້ົາຮວມ "ເທດ

ສະການອາຫານແຊບນົວຂອງອາຊີ", ເພ່ືອ "ແຂງຂັນ" ເປັນລົດ

ຊາດສຸດຍອດ ກັບ ອາຫານແຊບນົວຂອງປະເທດຕາງໆ .

      ໃນເທດສະການອາຫານແຊບນົວດ່ັງກາວນ້ີ, ອາຫານຢຸນ

ນານໄດດຶງດູດເອົາຄວາມສົນໃຈ ແລະ ຄວາມນິຍົມຊົມຊອບ

ຈາກແຂກ ແລະ ນັກກິນດື່ມຈໍານວນຫຼວງຫຼາຍ ທັງພາຍໃນ

ແລະ ຕາງປະເທດ. ທານ ຫີຼນ ຊາວຈີນຕາງດາວທ່ີມາຈາກປະ

ເທດກໍາປູເຈຍໄດເວ້ົາວາ:"ໃນງານວາງສະແດງຄ້ັງນ້ີເຮົາໄດ

ເຫັນວິສາຫະກິດຂອງຢຸນນານມາເຂ້ົາຮວມການວາງສະແດງ,

ຂອຍໄດລອງຊິມອາຫານ ແລະ ຂະໜົມຫວານຂອງຢຸນນານ

ຈໍານວນໜ່ຶງ, ຂອຍຮູສຶກວາທຸກຢາງເຫ່ົຼານ້ີແມນດີຫຼາຍ."

      ຂໍ້ໄດປຽບຂອງອາຫານຢຸນນານແມນມາຈາກວັດຖປຸງ

ແຕງອາຫານແບບສີຂຽວທີ່ມີປະໂຫຍດຕໍ່ສຸຂະພາບ ແລະ ມີ

ລົດຊາດແບບດັ້ງເດີມ ຊຶ່ງຊອກຫາໄດພຽງແຕຢູແຂວງຢຸນ

ນານເທົ່ານັ້ນ. ຂະໜົມ "ສຸຍຊປີງ" ທີ່ເປັນອາຫານພື້ນເມືອງ

ຂອງເມືອງລ້ີຈຽງແຂວງຢຸນນານ ໄດຮັບຄວາມນິຍົມຊົມຊອບ

ຫຼາຍຈາກນັກກິນດ່ືມ, ພຽງແຕໃນຕອນເຊ້ົາວັນດຽວ ກໍໄດຂາຍ

ອອກຫຼາຍກວ່າ 200 ອັນແລວ. ທານ ຫຼີວຊີນ ຮອງເລຂາທິ

ການສະມາຄົມອາຫານ ແລະ ເຄື່ອງດື່ມຂອງແຂວງຢຸນນານ 

ໄດເວົ້າວາ: "ວິທີການຂອງການຜະລິດຂະໜົມ 'ສຸຍຊປີງ' ມີ

ຄວາມຊັບຊອນຫຼາຍ, ສາມາດເອີ້ນໄດວາເປັນການອົບຈີ່ອາ

ຫານແບບສະເພາະຂອງຄົນຢຸນນານ, ລົດຊາດຂອງມັນ ແລະ 

ການສອງແສງຄືນຈາກຕະຫຼາດ ຕາງກໍສາມາດພິສູດໃຫເຫັນ

ວາ‘ສຸຍຊປີງ’ມີຄວາມເປັນໄປໄດໃນການພັດທະນາ ແລະ ແຜ

ຂະຫຍາຍກວ້າງໄປຕ່ືມ."

      ທານ ຢາງໄອຈູນ ປະທານຮວມ ກ່ໍຕ້ັງສະມາຄົມອາຫານ 

ແລະ ເຄ່ືອງດ່ືມຂອງແຂວງຢຸນນານ ໄດແນະນໍາ ໃຫຮູວາ,ອາ

ຫານຢຸນນານເປັນປັດໄຈຕົວແທນຂອງວັດທະນະທໍາຢຸນນານ, 

ທັງເປັນທູດການແຜກະຈາຍວັດທະນະທໍາທີ່ໃກຊິດສະໜິດສະ

ໜົມທ່ີສຸດ.ການທ່ີເຂ້ົາຮວມງານວາງສະແດງດ່ັງກາວນ້ີ ແມນ

ມີຄວາມສໍາຄັນຫຼາຍ ຕ່ໍກັບ ການຍົກສູງຊ່ືສຽງ ແລະ ອິດທິພົນ

ຂອງວັດທະນະທໍາອາຫານແຊບນົວຢຸນນານໃນຕາງແຂວງ 

ແລະ ຕາງປະເທດ. ເພິ່ນເວົ້າວາ:" ໃນບັນດາປະເທດທີ່ລຽບ

ຕາມ'ໜຶ່ງແລວໜຶ່ງເສັ້ນທາງ'ນັ້ນ,ຊອງຫວາງການພັດທະນາ

ຂອງອາຫານຢຸນນານຍັງກວາງໃຫຍໄພສານພໍສົມຄວນ."
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庆祝中华人民共和国成立 70 周年系列策划——

新中国成长档案｜中国组建最早的综合性航天发射中心

      ສູນຍິງດາວທຽມຈິວສວນ(Jiuquan Satellite Launch 

Centre, JSLC) ຂອງຈີນ ຫຼື ເອີ້ນອີກຊື່ໜຶ່ງວາ:" ເມືອງອາ

ວະກາດສາຍລົມບົວລະພາຕົ່ງເຟີ່ງ", ສາງຕັ້ງຂຶ້ນໃນວັນທ່ີ 20 

ຕຸລາ 1958, ເປັນສູນຍິງຍານອາວະກາດແບບສັງລວມທ່ີສາງ

ຕັ້ງຂຶ້ນກອນໝູ ແລະ ມີຂະໜາດໃຫຍທີ່ສຸດຂອງປະເທດຈີນ, 

ພອມກັນນີ້ ຍັງເປັນສະໜາມຍິງຍານອາວະກາດບັນທຸກຄົນ

ແຫງໜຶ່ງແຫງດຽວຂອງຈີນ,ເປັນໜຶ່ງໃນບັນດາສູນທົດລອງ

ຍິງດາວທຽມວິທະຍາສາດ, ດາວທຽມທົດລອງເຕັກນິກ ແລະ 

ລູກສອນໄຟບັນທຸກຂົນສົ່ງຂອງຈີນ, ໜາທີ່ຕົ້ນຕໍແມນຍິງຍານ

ອາວະກາດບັນທຸກຄົນ ກູໄພສຸກເສີນ, ຍິງດາວທຽມ ແລະ ທົດ

中国酒泉卫星发射中心又称“东风航天城”，组建于 1958 年 10 月 20 日，

是中国组建最早、规模最大的综合性航天发射中心，同时也是中国唯一的载人

航天发射场，是中国科学卫星、技术试验卫星和运载火箭的发射试验中心之一，

主要承担载人航天发射与应急搜救、卫星发射和各种火箭试验任务。
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ລອງຍິງລູກສອນໄຟຊະນິດຕາງໆ.

      ເບື້ອງຫຼັງການກສາງ

      ໃນຊມປີ 50 ສັດຕະວັດທີ 20, ປະເທດຈີນໄດມີການຕັດສິນ

ໃຈທີ່ຍິ່ງໃຫຍໃນການພັດທະນາກິດຈະການເຕັກນິກວິທະຍາ

ສາດປອງກັນຊາດແບບຍອດຢຽມ. ໃນເດືອນ ມີນາ ປີ 1958,

ປະເທດຈີນເລີ່ມກສາງສະໜາມທົດລອງອາວຸດຈະຫຼວດແຫງ

ທໍາອິດຂຶ້ນຢູທີ່ແຄມຝັ່ງແມນໍ້າ ໂຣສູຍທີ່ຕັ້ງຢູຂອບທະເລຊາຍ

ປາຕານຈີຫິຼນ.

      "ເທິງຟາໄຮນົກບິນ, ເທິງດິນໄຮຫຍາປ່ົງ, ດິນແດນໄຮ

ເງົາຄົນ, ລົມພັດຕອງກອນຫີນແລນກ້ິງ", ອັນນ້ີມັນແມນເລ່ືອງ

ລາວຄວາມຈິງທີ່ເລົ່າຂານກັນມາຂອງທະເລຊາຍເກີປີ້ຖານ
(Gobi). ເມ່ືອປະເຊີນໜາກັບສະພາບແວດລອມທໍາມະຊາດທ່ີ

ແສນໂຫດຮາຍ ແລະ ເງື່ອນໄຂການຮັບປະກັນທີ່ຫຍຸງຍາກ

ແສນເຂັນແບບນ້ີ, ນັກກສາງທັງຫຼາຍຕສູກັບຄວາມໜາວຈັດ,

ຄວາມຮອນເອ້ົາ, ຕານລົມລຸຍຊາຍ, ຂຸດໂພງດິນ, ນອນກາງ

ດິນກາງຊາຍ, ກິນໝາກທັນຊາຍ ແລະ ໜາມຕ້ົນອູດເພ່ືອແກ

ຫິວເຂ້ົາຢາກນ້ໍາ. ຫັຼງຈາກນ້ັນເປັນເວລາ 2 ປີ 6 ເດືອນ ສະ

ໜາມທົດລອງສັງລວມອາວຸດຈະຫຼວດແຫງທໍາອິດຂອງປະ

ເທດຈີນກຜຸດໂຜຊອນຂຶ້ນມາຢູໃນທາມກາງທະເລຊາຍເກີປີ້

ຖານ(Gobi)ດິນແດນບອນຄົນບທອງຜີບທຽວແຫງນີ້ໄດຢາງ

ໜາອັດສະຈັນ. 

      ການບອກເລົ່າຈາກຜູຜານປະສົບການ

      ຫວັງສີເລ້ີ: ເຂ້ົາຮວມໃນການກສາງສະໜາມອາວຸດຈະ

ຫຼວດແຫງທໍາອິດຂອງປະເທດຈີນ, ໃນເວລານ້ັນແມນເຮັດໜາ

ທີ່ເປັນຄົນຂັບລົດໄຟ, ຮັບຜິດຊອບຂົນສົ່ງລໍາລຽງວັດຖອຸປະ

vtmy[kpI6[rk[

②

|   聚焦95fl5,

I6[①3I''komqf]v'dko8ah'4kopy'9ts];f0v'l6opy'fk;mP,9y;
l;o(Jiuquan Satellite Launch Centre, JSLC)

图①酒泉卫星发射中心垂直总装测试厂房  新华社 图

I6[ ② .o;aomu 11 ,y45ok xu 2013, pkovt;tdkfgluo39 jg]d 10 4nd
lqj'0bhol6jmhv'2hkmujl6opy'fk;mP,9y;l;o(Jiuquan)

图②2013年6月11日，神舟十号飞船在酒泉卫星发射中心发射
升空  新华社 图
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ກອນທ່ີຕອງການໃນການກສາງສະໜາມຍິງຈະຫຼວດ.  

      ການກສາງສະໜາມຍິງຈະຫຼວດ, ກອນອ່ືນກຕອງສາງ

ເສ້ັນທາງສາກອນ. ໃນເວລານ້ັນຢູທະເລຊາຍເກີປ້ີຖານ(Gobi)

ບມີເສັ້ນທາງຫຍັງເລີຍ, ພາຍຫຼັງປູທາງລົດໄຟແລວຈິ່ງສາ

ມາດຂົນສ່ົງວັດຖກສາງໄດ. ຕອນນ້ັນຂອບເຂດດໍາລົງຊີວິດຕ້ົນ

ຕໍຂອງສູນຍິງດາວທຽມ ຈິວສວນ ບໄດມີເຮືອນມີຫອງນອນ 

ຫຍັງຈັກຫອງເລີຍ, ທັງກົມກອງທະຫານແມນພາກັນກາງເຕ້ັນ

ນອນໝົດ. ສາຍລົມປົນຂ້ີຊາຍຂອງທະເລຊາຍເກີປ້ີແຮງຫຼາຍ, 

ພັດມາຍາມໃດແມນເຮັດໃຫທົ່ວເຂດດໍາລົງຊີວິດມືດປານກາງ

ຄືນ, ຈົນເຖິງວາຜາເຕ້ັນ ແລະ ທັງຊາມລາງໜາອ່ີຫຍັງຕາງໆ

ກຖືກພັດປິວໄປທົ່ວທີບທົ່ວແດນ. ຄົນງານກັບມາຕອນຄາກ

ຕອງຊອກເອົາຜາເຕ້ັນກັບຄືນມາສາກອນ, ຈັດແຈງບອນນອນ

ແລວຈ່ິງໄດເຂ້ົານອນ.

      ຢູທະເລຊາຍເກີປ້ີຖານ(Gobi) ນ້ໍາໃຊມີຄາປານນ້ໍາມັນ. 

ຄົນງານທຸກຄົນຕື່ນມາຕອນເຊົ້າ ຢາຍນໍ້າໃຫຜູລະຊາມ, ນັ້ນ

ເປັນປະລິມານນຳສະເພາະມ້ືໜ່ຶງຂອງແຕລະຄົນ. ຕ່ືນມາຕອນ

ເຊົ້າລາງໜາ, ບໃຫຖອກນໍ້າຖິ້ມ;ຕອນທຽງເລີກວຽກມາຍັງ

ໄດລາງໜາອີກ, ແລວນ້ໍາໃນຊາມນ້ີກໍບໄດຖອກອີກ; ຈົນຮອດ

ຕອນຄາມາກໍຍັງໄດໃຊນ້ໍາຊາມນ້ີລາງໜາລາງຕີນອີກ. ເນ່ືອງ

ຈາກວາບມີນໍ້າຊັກເຄື່ອງ, ເຄື່ອງນຸງຂອງຄົນງານແຕລະຄົນ

ນ້ັນຈົນມີຄາບເຫ່ືອເຄັມສີຂາວຂາວຊືມອອກມາ. ເຄ່ືອງນຸງຊດ

ໜ່ຶງເອົາມືລູບລູບເບ່ິງຊ່ື ໆ ກມີສຽງດັງເກີດຂ້ຶນ. ເນ່ືອງຈາກວາ

ຢູທອງຖ່ິນນ້ັນບມີນ້ໍາສາງ, ແລະ ກບມີຄວາມສາມາດຊິໄປຂຸດນ້ໍາ

ສາງເລິກໄດ, ຕອງອາໄສແຕລົດໄຟຂົນນ້ໍາມາໃຫ. ຄົນງານທຸກ

ຄົນຖືວານ້ໍາໃຊຍັງມີຄາກວານ້ໍາມັນຊ້ໍາອີກ.

      ສະໄໝນ້ັນເງ່ືອນໄຂລໍາບາກຫຼາຍ, ແຕເພ່ືອປະເທດຊາດ

ແລວ, ເຮົາກໍບໄດຮູສຶກວາມັນລໍາບາກຫຍັງ, ໃຜກໍມີຄວາມ

ຫາວຫັນໃນການເຮັດວຽກໝົດ. 

      "ທີໜ່ຶງ" ຂອງປະເທດຈີນໃໝທ່ີໄດພິສູດຢູບອນນ້ີ

      ວັນທີ 5 ພະຈິກ 1960, ຈີນປະສົບຜົນສໍາເລັດໃນການຍິງ

ຈະຫຼວດໜາດິນລູກທໍາອິດທີ່ຈີນປະດິດເອງ, ເຊິ່ງແມນຈຸດຫັນ

ປຽນອັນສໍາຄັນໃນກິດຈະການເຕັກນິກວິທະຍາສາດຊັ້ນຍອດ

ຂອງວຽກງານປອງກັນຊາດຈີນ.

      ວັນທີ 27 ຕຸລາ 1966, ຈີນປະສົບຜົນສໍາເລັດໃນການທົດ

ລອງຍິງຈະຫຼວດບັນທຸກລະເບີດປະລະມະນູເປັນຄ້ັງທໍາອິດ.

      ວັນທີ 24 ເມສາ 1970, ຈີນປະສົບຜົນສໍາເລັດໃນການຍິງ

ດາວທຽມ "ຕ່ົງຟາງຫົງ ເລກ 1" ດວງທໍາອິດຂ້ຶນຟາຢາງມີໄຊ,

ເປັນຂີດໝາຍບົ່ງບອກວາປະເທດຈີນມີເຕັກນິກດາວທຽມເປັນ

ຂອງຕົນແລວ.

      ວັນທີ 26 ພະຈິກ 1975, ຈີນປະສົບຜົນສໍາເລັດໃນການຍິງ

ດາວທຽມແບບໄປກັບໄດເປັນດວງທໍາອິດ, ເປັນຂີດໝາຍບົ່ງ

ບອກເຖິງປະເທດຈີນມີເຕັກນິກຂຶ້ນສູອາວະກາດກັບຄືນສູໜາ

①

|   聚焦95fl5,
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ດິນດວຍຍານອາວະກາດໄດແລວ.

      ວັນທີ 18 ພຶດສະພາ 1980, ຈີນປະສົບຜົນສໍາເລັດໃນການ

ຍິງລູກສອນໄຟບັນທຸກປະເພດໄລຍະໄກເປັນລູກທໍາອິດ, ເປັນ

ຂີດໝາຍບົ່ງບອກເຖິງປະເທດຈີນມີຄວາມສາມາດໂຈມຕີໄລ

ຍະໄກໄດແລວ.

      ວັນທີ 20 ກັນຍາ 1981, ຈີນປະສົບຜົນສໍາເລັດໃນການໃຊ

ລູກສອນໄຟລູກດຽວສົ່ງດາວທຽມໜຶ່ງຈຸ 3 ດວງ ——"ດາວ

ທຽມທົດລອງວິທະຍາສາດເລກ 9",ເປັນຂີດໝາຍບ່ົງບອກເຖິງ

ປະເທດຈີນກຳໄດເຕັກນິກລູກສອນໄຟລູກດຽວສົ່ງດາວທຽມ

ຫຼາຍໜວຍແລວ.

      ວັນທີ 20 ພະຈິກ 1999, ຍານອາວະກາດທົດລອງໄຮຄົນ

ຂັບ ເສີນໂຈ ເລກ 1 (Shenzhou One)ປອຍຂ້ຶນສູເວຫາ,ເປັນ

ການເປີດສາກວິສະວະກໍາອາວະກາດບັນທຸກຄົນຂອງປະເທດຈີນ.

      ວັນທີ 15 ຕຸລາ 2003, ຍານອາວະກາດບັນທຸກຄົນ "ເສິນ

ໂຈ ເລກ 5 " ລໍາທໍາອິດຂອງຈີນບິນຂ້ຶນສູເວຫາ, ເຊ່ິງໄດສ່ົງ  

ທານ ຢາງ ລ້ີເຫວີຍ ຂ້ຶນສູຮວງອາວະກາດ, ຄວາມຝັນທ່ີຈະບິນ

ຂ້ຶນຟາຂອງຊົນຊາດຈີນໄດເກີດເປັນຈິງ, ເປັນຂີດໝາຍວາປະ

ເທດຈີນກຳໄດເຕັກນິກເດີນອາວະກາດບັນທຸກຄົນໂດຍເປັນ

ເຈ້ົາຕົນເອງຢາງການເອກະລາດແລວ.

      ວັນທີ 25 ກັນຍາ 2008, ຍານອາວະກາດ ເສິນໂຈ ເລກ
8 ໄດຍິງຂ້ຶນສູທອງຟາ,  ທານ ຈາຍຈ້ືກ່ັງ ນັກບິນອາວະກາດ

ຂອງຈີນອອກປະຕິບັດໜາທີ່ຢູນອກຍານອະວະກາດ, ໄດສຳ

ເລັດການເດີນກາວຢູອາວະກາດເປັນຄັ້ງທໍາອິດໃນປະຫວັດ

ສາດການເດີນອາວະກາດຂອງຊາດຈີນ. ປະເທດຈີນກາຍເປັນ

ປະເທດທີ 3 ທີ່ມີຄວາມສາມາດສົ່ງນັກບິນອາວະກາດຂຶ້ນໄປ

ຍາງເດີນຢູເທິງອາວະກາດໄດ, ພອມກັນນ້ີ ຍັງໝາຍຄວາມວາ

ຈີນກຳໄດເຕັກນິກອອກໄປຢູນອກຍານອາວະກາດໄດແລວ.

      ວັນທີ 29 ກັນຍາ 2011, ເຄ່ືອງບິນເນເປ້ົາໝາຍໜວຍທໍາ

ອິດ ທຽນກົ່ງ ເລກ1(Tiangong-1 Target Spacecraft)

ຂອງຈີນ ປອຍຂ້ຶນສູອາວະກາດ, ແລວໄປເຊ່ືອມຕໃສກັບຍານ

ອາວະກາດເສີນໂຈເລກ 8 ແລະ ເສີນໂຈເລກ 9 ທ່ີປອຍຂ້ຶນໄປ

ຕາມຫຼັງນັ້ນ, ເປັນຂີດໝາຍບົ່ງບອກວາປະເທດຈີນມີເຕັກນິກ

ເຊ່ືອມຕສະຫລັບຍານຢູເທິງອາວະກາດໄດແລວ.

      ວັນທີ 17 ທັນວາ 2015, ດາວທຽມສໍາຫຼວດອາຕອມວັດ

ຖມືດ(WIMP) ໝາຍເລກ "ຫງໍຄົງ" ດວງທໍາອິດຂອງຈີນປອຍ

ຂ້ຶນສູອາວະກາດ, ເປັນຂີດໝາຍບອກວາຈີນໄດກາວອອກໄປຢູ

ຂົງເຂດສໍາຫຼວດອາວະກາດເລິກໄກໄດອີກກາວໜຶ່ງທີ່ສໍາຄັນ.

      ວັນທີ 16 ສິງຫາ 2016, ດາວທຽມທົດລອງວິທະຍາສາດ

ຄັອນທັມ(Quantum) ໝາຍເລ "ໂມຈື" ດວງທໍາອິດ ປອຍຂ້ຶນ

ສູອາວະກາດ, ເປັນຂີດໝາຍບອກວາຈີນໄດມີການບຸກທະລຸທີ່

ສຳຄັນຍ່ິງໃຫຍຢູຂົງເຂດວິທະຍາສາດຊອງຫວາງອາວະກາດ.

      ວັນທີ 15 ກັນຍາ 2016, ຫອງທົດລອງຊອງຫວາງອາວະ

ກາດຫອງທໍາອິດ "ທຽນກ່ົງ ເລກ 2 " (Space Laboratory)

ຍິງຂຶ້ນສູອາວະກາດ, ເປັນຂີດໝາຍບອກວາຈີນໄດສຳເລັດ

ການກາວກະໂດດຂາມທີ່ສຳຄັນຍິ່ງໃຫຍຈາກການສອດສອງ

ເບິ່ງເປັນໄລຍະເວລາສັ້ນໆ ຈົນກາວມາເຖິງລົງຈອດຢູປະຈໍາ

ໄດເປັນໄລຍະກາງ.
稿件来源：本刊综合

②

vtmy[kpI6[rk[
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I6[ ① oadmjv'mjP;de]a'mjP;-q,l6opy'fk;mP,9y;l;o(Jiuquan)

图①游客在酒泉卫星发射中心参观  新华社 图

I6[ ② I6[gmy': fk;mP, “8qj'/k'sq'g]d 1” (I6[0=h,6o)

I6[]5j,: xt-k-qode]a'co,g[yj'fk;mP, “8qj'2jk'sq'g]d 1” muj[yo
zjkomhv'2hk.oot7vos];'xaddyj'(I6[0=h,6o)

图②上图：“东方红一号”人造地球卫星（资料照片）。

下图：人们争相眺望“东方红一号”通过北京上空（资料照片）  

新华社 图
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——7=]edjP;da[dkoltgs]u,lts]v';aolhk'8ah' 

lkmk]tot]af xt-k-qo9uo 7q[Iv[ 70 xu 

dkolezafIa[I6hxtgmf9uo.s,j|“0hkrtg9qhkwfhIa[
zqoxt3spf9kddkorafmtok0v'xtgmf9uo.s,j”

庆祝中华人民共和国成立 70 周年系列策划——

感知新中国｜“我从中国发展中受益”
■ 本刊记者 覃雪丹 / 文

“3 年来，我看到昆明的基础设施不断完善，呈贡新区一座座高楼拔地而起，

变得越来越热闹。”老挝留学生苏哲在云南省昆明市生活了 3 年，目前在云南师范

大学读研究生，他说：“我很荣幸能成为中国发展的见证者，并从中国的发展中受益。”

|   聚焦95fl5,

①
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      "ໃນ 3 ປີທີ່ຜານມາ, ຂາພະເຈົ້າໄດເຫັນໂຄງລາງພື້ນ

ຖານຂອງນະຄອນຄຸນໝິງນັບມຶ້ນັບດີຂຶ້ນ, ຕຶກອາຄານຫຼັງໃໝ

ຫຼາຍຫຼັງທີ່ເຂດໃໝເສີງກົ້ງກໍໄດຜຸດພົ້ນຂຶ້ນຈາກໜາດິນ ແລະ 

ບັນຍາກາດກໍນັບມ້ືນັບຟົດຟ້ືນກວາເກ່ົາ." ທາວ ສັກ ສີວິໄລ ນັກ

ສຶກສາລາວທ່ີດໍາລົງຊີວິດຢູນະຄອນຄຸນໝິງໄດ 3 ປີແລວ, ປັດ

ຈຸບັນລາວກໍາລັງຮຽນປະລິນຍາໂທຢູມະຫາວິທະຍາໄລສາງ

ຄູຢຸນນານ, ລາວເວົ້າວາ:" ຂາພະເຈົ້າຮູສຶກເປັນກຽດຫຼາຍທີ່

ໄດເປັນສັກຂີພິຍານໃນການພັດທະນາຂອງປະເທດຈີນ, ພອມ

ທັງໄດຮັບຜົນປະໂຫຍດຈາກການພັດທະນາຂອງປະເທດຈີນ

ອີກດວຍ."

      ເດືອນກໍລະກົດ ປີນ້ີ, ທາວ  ສັກ ສີວິໄລ ຈະຮຽນຈົບຈາກ

ມະຫາວິທະຍາໄລສາງຄູຢຸນນານແລວ. ກອນການຈົບ, ລາວ

ໄດຮັບທຶນການສຶກສາລັດຖະບານປະເທດຈີນຂອງມະຫາວິທະ

ຍາໄລຊົນເຜົ່າສູນກາງ, ແລະ ໃນຫຼາຍປີຕໜາ ລາວຈະສືບ

ຮຽນຕຊ້ັນສູງກວາເກ່ົາໃນປະເທດຈີນ. ທາວ ສັກ ສີວິໄລ ເວ້ົາ

ວາ: "ຖາວາບມີທຶນການສຶກສາລັດຖະບານຈີນ, ຂາພະເຈົ້າ

ຈະບມີໂອກາດມາເຖິງປະເທດຈີນ ມາເຖິງແຂວງຢຸນນານ

ໄດ, ກໍຈະບສາມາດມີໂອກາດຮັບການສຶກສາທາງວິຊາການ

ໄດ."

      ກອນການມາຮາຮຽນຢູປະເທດຈີນ, ທາວ ສັກ ສີວິໄລ

ເປັນອາຈານສິດສອນພາສາລາວຢູແຂວງຫຼວງນໍ້າທາໄດ
3 ປີແລວ."ແຕກອນ, ຄວາມຄິດສວນຕົວຂອງຂາພະເຈົ້າ

ແມນເປັນອາຈານສອນຢູໃນບານເກີດຂອງຕົນ, ແລວກໍແຕງ

ດອງເອົາເມຍ ແລະ ດໍາລົງຊີວິດແບບໝ້ັນຄົງຖາວອນຢູນ້ັນ." 

ທາວ ສຸກ ບອກກັບນັກຂາວວາ, ຫັຼງຈາກມາເຖິງປະເທດຈີນ,

ເງື່ອນໄຂແລະ ລະດັບການສຶກສາຂອງປະເທດຈີນໄດເຮັດໃຫ

ລາວຮູສຶກວ່າຕ່ືນເຕ້ັນໃຈຫຼາຍ, ອັນນ້ີກໍໄດເຮັດໃຫລາວຍ່ິງເພ່ີມທະ

ວີຄວາມຕັດສິນໃຈ ແລະ ຄວາມເຊ່ືອໝ້ັນຕົນເອງວາຈະພະຍາ

ຍາມສາງຜົນສໍາເລັດໃນຂົງເຂດວິຊາສະເພາະຂອງຕົນ ເຊິ່ງ

ກໍຄືວິຊາກຽວກັບຊົນເຜົ່ານັ້ນອອກມາ. "ມາເຖິງປະເທດຈີນ, 

ແນວຄວາມຄິດ ແລະ ວິໄສທັດຂອງຂາພະເຈ້ົາໄດເກີດມີການ

ປຽນແປງ ແລະ ມີການຍົກລະດັບສູງຂ້ຶນ. ຂາພະເຈ້ົາຄິດວາ, 

ພວກເຮົາຄວນອົງອາດກາຫານໄປເຮັດສ່ິງໃດໜ່ຶງທ່ີເຮົາຢາກ

ເຮັດເມື່ອຍັງເປັນໜຸມ, ອັນນີ້ກໍແມນແຮງບັນດານໃຈທີ່ຂາພະ

ເຈົ້າໄດຮັບຈາກການພັດທະນາອັນວອງໄວຂອງປະເທດຈີນ."

ທາວສັກ ສີວິໄລ ເວ້ົາວ່າ.

vtmy[kpI6[rk[
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      ການປຽນແປງແບບນ້ີກໍໄດສອງແສງອອກຢູໃນການຊັກ

ນໍາຄອບຄົວໂດຍ ທາວ ສັກ ສີວິໄລ ຄືກັນ, ໃນປັດຈຸບັນ, ລາວ 

ຈະພອມກັນກັບຄອບຄົວຂອງຕົນມາສາງແຜນການວຽກງານ

ປະຈໍາເດືອນໃນແຕລະເດືອນ. "ແຕກອນ, ພແມຂອງຂາພະ

ເຈົ້າໄດເຮັດທຸລະກິດການຄາຂາຍຫຼາຍຢາງ, ກໍຄື ການຂາຍ

ນ້ໍາກອນ ແລະ ການຂາຍກະແລັມເປັນຕ້ົນ, ແຕລວນແຕບໄດ

ຮັບຜົນສໍາເລັດ, ສາເຫດຕົ້ນຕໍກໍແມນບໄດມີແຜນການທີ່ເປັນ

ລະບົບ ແລະບໄດຮຽນອັນພຽງພໍ. ຫຼັງຈາກຂາພະເຈົ້າໄດມາ

ຮຽນຢູປະເທດຈີນ, ນອກຈາກຮຽນຄວາມຮູດານວິຊາການ

ແລວ, ຂາພະເຈ້ົາຍັງໄດຮຽນຄວາມຮູດານການເງິນຈຳນວນ

ບໜອຍ. ຕົວຢາງວາ, ຂາພະເຈ້ົາໄດໄປເຖິງເມືອງທົງໄຮນະ

ຄອນຢູຊີແຂວງຢຸນນານເພ່ືອທັດສະນະສຶກສາເຕັກນິກການປູກ

ພືດທ່ີໃຊ້ເປັນຢາ, ກໍເພ່ືອສະສົມປະສົບການພັດທະນາໄວໃຫຫຼາຍ

ຂ້ຶນກອນກັບເມືອປະເທດລາວ."

      "ຂາພະເຈ້ົາຢາກເປັນຊຽວຊານພາສາສາດໃນອະນາຄົດ,

ແລະ ກັບເມື່ອປະເທດລາວສິດສອນຄວາມຮູຂອງຕົນທີ່ໄດຮັບ

ຢູປະເທດຈີນ, ແລະ ເພື່ອສາງສາພັດທະນາບານເມືອງຂອງ

ຕົນ" ທາວ ສັກ ສີວິໄລ ເຊື່ອໝັ້ນວາ, ຄວາມໃຝຝັນຂອງຕົນ

ຈະສາມາດກາຍເປັນຈິງໄດໃນມ້ືໃດມ້ືໜ່ຶງຢາງແນນອນ.

②

I6[ ① ,tsk;ymtpkw]lhk'7615ooko

图① 云南师范大学  本刊记者 刘江林 图

I6[ ② mhk; lad lu;yw] oadlbdlk]k;muj,kIPo16j9uo

图② 老挝留学生苏哲  受访者供图
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dkosaoxjPo (W xu.o8q;g,nv'-kpcfo
ot7voxk;-koG rao]tot[qf.s,jcsj'

glahomk'lkpws,
70 年变迁看边城｜保山 ：描绘丝路新篇

■ 本刊记者 刘子语 伍平 李文君 杨艳鹏 / 文 李文君 / 图

      ນະຄອນປາວຊານແຂວງຢຸນນານເປັນເຂດທ່ີບຸກເບີກພັດ

ທະນາ ແລະ ການເປີດປະຕູສູພາຍນອກທີ່ໄວທີ່ສຸດໃນປະຫວັດ

ສາດຂອງແຂວງຢຸນນານ, ພາຍໃຕພູມຫຼັງແຫງການກໍ່ສາງ

"ໜຶ່ງແລວ ໜຶ່ງເສັ້ນທາງ" ໂດຍສະເພາະແມນການກໍ່ສາງ

ແລວເສດຖະກິດຈີນ-ມຽນມາ ເຮັດໃຫທາແຮງດານພູມສັນ

ຖານຂອງນະຄອນປາວຊານປາກົດພ້ົນເດ່ັນຫຼາຍ.

      ດານຊາຍແດນແຫງໜຶ່ງ, "ເກີດ" ມີໂອກາດ

ແຫງການຮວມແບງປັນ ແລະ ຕາງຝາຍຕາງມີຜົນ

ປະໂຫຍດ

      ດານລະດັບຊາດໂຮວຊຽວຕັ້ງຢູໃນເຂດຂອງຕາແສງ

ໂຮວຊຽວນະຄອນເທິງຊົງ (ເຊ່ິງເປັນດານສາກົນ). ທຸກມ້ືນ້ີທັງ

ຄົນ ທັງ ລົດ ມີການມາຫາສູກັນຢາງບ່ໍຂາດສາຍ. ໃນໄຕມາດ

ທີໜຶ່ງຂອງປີນີ້, ມູນຄາການຄາຂາເຂົ້າຂາອອກຂອງດານ

ໂຮວຊຽວບັນລຸເຖິງ 1,45 ຕ້ືຢວນ.

      ໂດຍອາໄສດານໂຮວຊຽວ, ກາລະໂອກາດໃນການຮວມ

ແບງປັນ ແລະ ຕາງຝາຍຕາງໄດຮັບຜົນປະໂຫຍດໄດຢ່ັງຮາກ

ແຕກຫນ່ໍຢູທ່ີນ້ີ, "ອອກໄປຈາກນະຄອນເທິງຊົງ ເຂດລຽບຕາມ

ແລວຈີນ-ມຽນມາມີທາແຮງບົ່ມຊອນຂອງຕະຫຼາດຢາງຫຼວງ

ຫຼາຍ" ທານ ຈິນເປິນກາງ ຜູດຳເນີນງານ ຂອງບໍລິສັດເສດຖະ

ກິດການຄາ ຈິນສິນ ເທິງຊົງ ເວ້ົາວາ:ແຕປີ 2019 ເປັນຕ້ົນມາ 

ພວກເພິ່ນເລີ່ມມີການຮວມມືດານກະສິກຳກັບປະເທດມຽນມາ 

ເຊັ່ນ: ການປູກໝາກກວຍ ແລະ ຕົ້ນຢາງພາລາ ແລະອື່ນໆ 

ແລວນຳເຂົ້າຈາກດານໂຮວຊຽວ. ຕາມ ທານ ຈິນປຶນກາງ 

ເວົ້າວາ ປັດຈຸບັນນີ້ພວກເພິ່ນກຳລັງທົດລອງປູກຕົ້ນອາໂວກາ

ໂດ(avocado), ໝາກນັດ ແລະ ຕົ້ນໝາກໄມຫຼາຍຊະນິດ, 

保山市是云南历史上开发开放最早的地区之一，在“一带一路”

建设特别是中缅经济走廊建设的背景下，保山的区位优势更加突出。

①

18
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ໃນອະນະຄົດພວກເພິ່ນຈະກຽມສົ່ງຜະລິດຕະພັນດັ່ງກາວໄປ

ຂາຍສູປະເທດອ່ືນ.

      ໃນບອນທ່ີບ່ໍໄກຈາກຕຶກອາຄານກວດກາຂອງດານໂຮວ

ຊຽວ, ເຂດຮວມມືການພັດທະນາເສດຖະກິດຊາຍແດນ ເຊິ່ງ

ເອ້ີນວາ ເຂດເຫີຍນີຖັງ ກຳລັງມີການກ່ໍສາງຢາງຄຶກຄ້ືນ. ທານ

ຢັງເຟີຍລອງ ຮອງຫົວໜາກົມແຜນການ ແລະ ການກໍ່ສາງ

ຂອງເຂດຮວມມືການພັດທະນາເສດຖະກິດຊາຍແດນແນະນຳ

ໃຫຮູວາ, ເຂດຮວມມືການພັດທະນະເສດຖະກິດຊາຍແດນແຍກ

ເປັນສອງພາກສວນຄື ພາກສວນໃນປະເທດ ແລະ ພາກສວນ

ຕາງປະເທດ, ພາກສວນພາຍໃນປະເທດຈີນ ເຂດຈົງເຫີມີຈຸດ

ສຸມໃສພັດທະນາຂະແໜງການສຸຂະພາບ, ເຂດເຊຍເຈຍ ເຂດ

ສວນໂລຈິດສຕິກພາກດານພາສີ ( Bonded logistics park )

ເລ່ີມມີການກ່ໍສາງ, ວັດຖໃໝແບບ ສິລິໂຄນ ແມນກະນີສ(silic-

on manganese), ກຼາຟາຍ ອີເລັກໂທຼດ(graphite elec-

trode) ແລະອື່ນໆ ໄດເຂົ້າປະຈຳເຂດສວນ, ບົດບາດຕົ້ນຕໍ

ຂອງເຂດເຫີຍນີຖັງແມນເປັນປະຕູປອງຢຽມ ເພື່ອບັນລຸການ

ຄາຂາຍຊາຍແດນ ແລະ ການຄາຂາຍມູນຄາໜອຍ, ສາງໂລ

ຈິສຕິກຂະໜາດນອຍ, ການວາງສະແດງສິນຄາ, ການກິນ

ພັກເຊົາ 5 ບົດບາດນັ້ນ. ພາກສວນຕາງປະເທດ ເຂດສວນ

ອຸດສາຫະກຳມີຈິນາ (Myitkyina )ມຽນມາ ມີຈຸດສຸມໃສການ

ພັດທະນາຂະແໜງວັດຖກະສິກຳ, ການປຸງແຕງຜະລິດຕະພັນ

ປູກຝັງລຽງສັດ ແລະ ການປະກອບເຄ່ືອງມືອຸປະກອນດານກະ

ສິກຳ ແລະອື່ນໆ. ວັນທີ 12 ເດືອນເມສາ, ໃນເວລານັກຂາວ

ໄປສຳພາດທ່ີເຂດສວນອຸດສາຫະກຳ ມູດາ ປາວຊານ-ມັນດະ

ເລ (Mandalay Muda Industrial Zone), ທ້າວ ພູເສມິງ ຜູ

ຮັບຜິດຊອບ ໂຄງການໄດນຳສະເໜີຜົນສຳເລັດການກໍ່ສາງ

ຂອງໂຄງການໃຫຟັງວາ: ໄດເຊັນສັນຍາກັບ 9 ວິສາຫະກິດ

ເພື່ອເຂົ້າດຳເນີນກິດຈະການ, ມີ 6 ວິສາຫະກິດໄດບັນລຸເຈດ

ຈຳນົງການລົງທຶນ, ມີ 2 ວິສາຫະກິດໄດເຂົ້າດຳເນີນກິດຈະ

ການ ແລະອ່ືນໆ ອີກ.

      ເຂດສວນອຸດສາຫະກຳ ມູດາ ປາວຊານ-ມັນດະເລ ຕ້ັງຢູ

ເມືອງໃຫມເຂດສວນອຸດສາຫະກຳ ມຽວຕາ ທິດຕາເວັນອອກvtmy[kpI6[rk[

②

③

④

I6[① ,5,sobj'.og0fot7voxk;-ko(Baoshan City)c0;'15ooko
图①保山市区一角 

I6[ ② oad0jk;de]a'lerkfz6hIa[zyf-v[0v' “1;o9qj'1;o” g,nv'
s]q's]y'(Longling County)

图②记者采访龙陵“园中园”的负责人 

I6[ ③ oad0jk;de]a'lerkfz6hIa[zyf-v[rq;raorkpovd0v'[=]ylaf;af
ltf54ko-u]u7vos]q'9ujxk;-ko9edaf

图③记者采访保山隆基硅材料有限公司外联负责人  

I6[ ④ ]qf[aom5dg0qhkg,nv'9kdfjko-kpcfo3I;-P; (Houqiao Port)

图④货车从猴桥口岸入境 
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ສຽງໃຕຂອງນະຄອນ , ກຳນົດແຜນການໃຊເນ້ືອທ່ີດິນ 1905

ມູ້, ຄາດຄະເນມູນຄາການລົງທຶນ 3,5 ຕື້ຢວນ, ເນື້ອທີ່ການກໍ ່

ສາງລວມ 6 ເເສນຕາລາງແມັດ "ຕະຫຼາດຂອງອາຊີຕາເວັນ

ອອກສຽງໃຕໃຫຍຫຼາຍ, ມີຄວາມອຸດົມສົມບູນໃນດານຊັບພະ

ຍາກອນມະນຸດ, ປະເທດມຽນມາໄດປະກາດນະໂຍບາຍຫຼຸດ

ຜອນພາສີຫຼາຍຢາງ" ທ້າວ ພູມິງຊີ ເວ້ັາວາ ຜານການກ່ໍສາງ

ເຂດສວນຂາມຊາຍແດນ ມີຜົນປະໂຫຍດຕໍ່ການເຊື່ອມໂຍງ

ເຊ່ືອມຈອດທາງດານໂຄງລາງພ້ືນຖານ, ຊັບພະຍາກອນ, ພະ

ລັງງານ, ຕະຫຼາດ, ບຸກກະລະກອນມະນຸດ ແລະອ່ືນໆ.

      ເຂດສວນອຸດສາຫະກຳ ມູດາ ປາວຊານ-ມັນດະເລ  ເປັນ

ສວນປະກອບອັນສຳຄັນຂອງ "ສອງສວນ" ໃນ "ໜ່ຶງເສ້ັນສອງ

ສວນ" ຂອງນະຄອນປາວຊານ. "ໜ່ຶງເສ້ັນສອງສວນ" ເຊ່ິງໄດ

ເຮັດໃຫເສັ້ນທາງຄົມມະນາຄົມລະຫວາງນະຄອນປາວຊານ 

ກັບ ປະເທດມຽນມາ ເຊື່ອມໂຍງເຊື່ອມຈອດກັນເປັນ "ເສັ້ນ"

ເຮັດໃຫເຂດສວນອຸດສາຫະກຳຂາມຊາດເຊ່ືອມຕ່ໍກັນ, ເຮັດໃຫ

ຜະລິດຕະພັນ ກັບ ອຸດສາຫະກຳໄຫຼລຽນເຂ້ົາກັນເສີມສາງ ແລະ 

ຕາບຈູນທາແຮງເຊິ່ງກັນ ແລະ ກັນ, ເຊິ່ງມາດຕະການດັ່ງ

ກາວ ແມນເພື່ອກໍ່ສາງນະຄອນປາວຊານເປັນໃຈກາງແຜລັດ

vtmy[kpI6[rk[

ສະໝີໄປສູອາຊີໃຕ ແລະ ອາຊີຕາເວັນອອກສຽງໃຕຢາງຕັ້ງ

ໜາ ແລະ  ເປັນການດຳເນີນປະດິດສາງໃໝໃນການທັງເຮັດ

ທັງທົດລອງນຳໜາໄປກອນ.

①

② ③

I6[ ① g0foy7q,0tcso'dkozt]yf-u]u7vod5jp9ujot7voxk;-ko(Baoshan
City) c0;'15ooko

图①保山市硅基产业园区

I6[ ② g0foy7q,0tcso'dkom5]tdyfgvg]ad38̂oyd0hk,-kpcfo0v'ot
7vog4y'3lj'(Tengchong City)c0;'15ooko

图②腾冲市跨境电子商务产业园区

I6[ ③ rtoad'kofjko-kpcfode]a'[=]ydkooadmjv'mjP;mujg0qhk- vvd
g,nv'mujfjko-kpcfo3I;-P; (Houqiao Port)

图③海关工作人员在猴桥口岸服务出入境旅客
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]q[]hk'7;k,m5dpkd rhv,daolhk'7;k,Iaj',u——

 <I6[c[[soy'g8u< csj'dkos]5frqho
vvd9kd7;k,m5dpkd

消除贫困 共同富裕——摆脱贫困的“宁德模式”
■ 董建国 / 文

      ນະຄອນໜິງເຕີ(Ningde City), ແຂວງຝູຈຽນ(Fujian 

Province), ແຕກອນແມ່ນທຸກຍາກຫຼາຫັຼງ, ຖືກເອ້ີນເປັນເຂດ

ທຸກຍາກພຽງແຫງດຽວຢູເຂດແຄມທະເລພາກຕາເວັນອອກ

ສຽງໃຕຂອງຈີນ. ຫຼາຍ10 ປີຜານມາ, ນະຄອນໜິງເຕີຍຶດໝ້ັນ

ການຊວຍເຫຼືອຫຼຸດຜອນຄວາມທຸກຍາກຢາງບໍ່ລົດລະມາໂດຍ

ຕະຫຼອດ, ຍຶດໝ້ັນຈິດໃຈທ່ີວາ "ນົກອອນແອຕອງອອກບິນກອນ" 

ແລະ "ນໍ້າຍອຍເທື່ອລະຢາດເຮັດໃຫກອນຫີນຊອດໄດ", ເຊິ່ງ

ໄດກາຍເປັນຕົວແບບທ່ີມີຊີວິດຊີວາໃນການຫຸຼດຜອນຄວາມທຸກ

ຍາກ ແລະ ສາງຄວາມຮ່ັງມີ.

      ອຳລາ "ການລອງລອຍຢູທະເລ" "ການຢູຕາມ
ພູ" ດຳລົງຊີິວິດແບບໃໝ
      ບານເຊຍສີ(Xiaqi Village)ເມືອງຝູອານ(Fuan 

福建省宁德福安市下岐村是当地面积最大的“连家船民”集中安置点。

如今，3000 多名曾经长年“海上漂”的连家船民，实现岸上安居乐业。

住上了面海而建的楼房的船民们，日子过得红火。

dkoxP[mP[p5dc8jdjvo da[ xaf95[ao0v'g0fg,nv'.s,jg,nv'glqksoy'(Shouning County) ot7vosoy'g8u(Ningde City)c0;'
269hPo(Fujian Province)

福建省宁德市寿宁县县城昔今对比  新华社 图
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County)ນະຄອນໜິງເຕີແມນບອນຈັດສັນແບບລວມສູນທີ່ມີ

ເນ້ືອທ່ີໃຫຍສຸດສຳລັບປະຊາຊົນທ່ີເຄີຍອາໄສເທິງເຮືອໃນເມືອງ

ດ່ັງກາວ. ປັດຈຸບັນນ້ີ,  ປະຊາຊົນທ່ີອາໄສເທິງເຮືອ 3.000 ກວາ

ຄົນທີ່ເຄີຍດຳລົງຊີວິດກາງທະເລເປັນເວລາຍາວນານນັ້ນ,ໄດ

ດຳລົງຊີວິດຢູເທິງຝ່ັງຢາງມີຄວາມຢູເຢັນເປັນສຸກ.  ຊາວເຮືອ

ຜູໄດຂ້ຶນອາໄສຢູຕຶກອາຄານທ່ີອວາຍໜາໄປສູທະເລນ້ັນ, ລວນ

ແຕມີຊີວິດການເປັນຢູດີຂ້ຶນ.

      ທາວ ຈຽງເສິງຄຸນ (Jiang Chengkun) ປະຊາຊົນ

ທີ່ເຄີຍອາໄສຢູເທິງເຮືອຫວນຄືນອະດີດ, ໃນເວລານັ້ນບອນ

ຢູເທິງເຮືອກວາງບ່ໍຮອດ 2 ແມັດ, ໝົດຄອບຄົວແຫຍກັນຢູ, ເວ

ລານອນພິກຄີງກໍ່ຍັງຍາກ, ເທິງເຮືອຍັງຕອງລຽງເປັດລຽງ

ໄກອີກ.                        

       ເລ່ີມແຕຊມປີ 1990 ເປັນຕ້ົນມາ, ນະຄອນໜິງເຕີເປັນ

ນະຄອນທ່ີເລ່ີມຕ້ົນກອນໝູໃນແຂວງຝູຈຽນ ທ່ີນຳພາປະຊາຊົນ

ທີ່ດຳລົງຊີວິດຢາງກະແຈກກະຈາຍຫາງໄກສອກຫຼີກຢູເທິງພູ

ຫຼື ເທິງເກາະດອນກາງທະເລ, ຍົກຍາຍໄປຢູບອນທີ່ມີເງື່ອນ

ໄຂການດຳລົງຊີວິດທ່ີດີ. ລັດຖະບານໄດທຸມງົບປະມານ 7 ລານ

ກວາຢວນ ເພ່ືອດຳເນີນການ "ແບງເປັນງວດເປັນໄລຍະ, ຍົກ

ຍາຍທັງໝົດ" ຕໍ່ປະຊາຊົນບານເຊຍສີທີ່ອາໄສເທິງເຮືອ. ມາ

ຮອດປັດຈຸບັນນ້ີ, ປະຊາຊົນທ່ີອາໄສເທິງເຮືອ ໄດຂ້ຶນຢູເທິງຝ່ັງ

ໝົດແລວ. "ທຸກພາກສວນໄດຊວຍຫຼຸດຜອນຄວາມທຸກຍາກໃນ

ທຸກໆປີ, ສະໜອງລູກປາ, ສະໜອງເຕັກນິກ, ສະໜອງທຶນຮອນ. 

ປັດຈຸບັນນີ້, ປະຊາຊົນໃນບານເຮົາ ມີລາຍຮັບ 2 ໝື່ນຢວນ

ຕ່ໍຄົນຕ່ໍປີ."

      ປະຊາຊົນທ່ີອາໄສຢູເທິງພູກ່ໍທະຍອຍກັນລົງຈາກພູ. ບານ

ຕຸງຊານ(Dongshan Village), ຕາແສງຊານຊາ(Sansha 

Town)ເມືອງເຊຍຜູ(Xiapu County)ເປັນບານຊົນເຜົ່າເຊີ
(She Ethnic), ດຳລົງຊີວິດຢູເທິງພູມາທຸກເຊັ່ນຄົນ, ຫຼາຍ

ຄົນອາໄສຢູໃນເຮືອນທີ່ມຸງດວຍຫຍາ, ບໍ່ມີນ້ຳ, ບໍ່ມີໄຟຟາ, ບໍ່

ມີເສັ້ນທາງ, ບໍ່ມີປອງຢຽມ, ລໍາບາກຫຼາຍ. ນັບແຕປີ 1997

ເປັນຕົ້ນມາ, ພາຍໃຕການຊວຍເຫຼືອຢາງຕໍ່ເນື່ອງຈາກອຳ

ນາດການປົກຄອງທອງຖ່ິນ, ປະຊາຊົນທ່ີອາໄສຢູເທິງພູໄດຄອຍ

ທະຍອຍກັນລົງຈາກພູ.

      "ຍາຍຈາກບານທຸກຍາກເຮັດໃຫມີຟາດິນກວາງໃຫຍ"

ທານ ຈົ່ງຈູຊິນ(Zhong Zuqin), ເລຂາໜວຍພັກບານຕຸງ

ຊານ ເວົ້າວາ: ປັດຈຸບັນນີ້, ປະຊາກອນບານຕຸງຊານມີເຖິງ
1500 ກວາຄົນ. ໂດຍອາໄສສະຫະກອນກະເສດ, ໄດນຳພາ

ປະຊາຊົນພັດທະນາອຸດສາຫະກຳປູກລຽງໄຄທະເລຊະນິດໃໝ,

ເຕັກນິກໃໝ ແລະ ປຸງແຕງໄຄທະເລ.  ປັດຈຸບັນນ້ີ ເນ້ືອທ່ີການ

ປູກໄຄທະເລໃນທ່ົວບານມີ 2000 ກວາມູ(1 ມູເທ່ົາກັບ 667 ແມັດ

ຕາ), ປະລິມານການປຸງແຕງໄຄທະເລມີ 1000 ວາໂຕນຕໍ່ປີ,

ມູນຄາການຜະລິດປະມານ 50 ລານຢວນ.

      ຊັບໃນດິນສິນໃນນ້ຳຊວຍສາງຄວາມຮັ່ງມີໃຫປະ
ຊາຊົນ

①
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      ວັນຊາດຈີນທີ່ມີມື້ພັກຍາວໃນແຕລະປີ, ຊາວເມືອງຈຳ

ນວນບໍ່ໜອຍຂັບລົດມາສວນກະສິກຳນິເວດວິທະຍາພູສູງຂອງ

ບານຢາງເຫວີຍ(Yangwei Village), ຕາແສງຊິ່ງຢວນ
(Qingyuan Town), ເມືອງໂຊວໜິງ(Shouning County),

ເພ່ືອເກັບໝາກກີວີທ່ີຫາກ່ໍສຸກໃໝໆ ຢູກັບສວນ, ເຄ່ິງໂລຂາຍໃນ

ລາຄາ 20 ຢວນ. 

      "ສວນໝາກໄມແມນການດຳເນີນການປູກພືດຫຼາຍຊະ

ນິດ, ດິນຕອນດຽວໃຊໄດຫຼາຍເທື່ອ, ປີໜຶຶ່ງປູກພືດໄດຫຼາຍຊະ

ນິດ" ທານ ຈາງເຫິງມາວ ທີ່ປຶກສາດານເຕັກນິກຂອງບໍລິສັດ

ກະສິກຳນິເວດວິທະຍາໜອງຟາຈຳກັດເມືອງໂຊວໜິງ ຊ້ີມືໃສ

ໝາກກີວີ ທີ່ຫາກໍ່ເກັບຈາກສວນວາ: ກອງຕົ້ນໝາກກີວີ ສາ

ມາດປູກພືດໄດ 3 ລະດູ, ລະດູທີ1ປູກມັນຝຣ່ັງ, ລະດູທີ 2 ປູໝາກ

ໂມ ແລະ ໝາກຖ່ົວດິນ, ລະດູທີ3 ປູກຜັກ, ເຊ່ິງສາມາດຍົກສູງ

ປະສິທິພາບການຜະລິດຂອງທ່ີດິນໄດຢາງຫຼວງຫຼາຍ.

      ຢູໜິງເຕີ, ອຸດສາຫະກຳ ແລະ ການປະມົງທ່ີມີທາແຮງ ແລະ

ເອກະລັກພິເສດສຳຄັນຫຼາຍຂະແໜງໄດກາຍເປັນຈັກເລັ່ງ

ຄວາມໄວ ເຮັດໃຫຊາວກະສິກອນຫຼຸດພົ້ນອອກຈາກຄວາມທຸກ

ຍາກ ແລະ ສາງຄວາມຮ່ັງມີໄວຂ້ຶນ. ຍາງຢູໃນສະຖານທ່ີແຫງ

ນ້ີ, ຈະໄດກ່ິນຊາທ່ີຫອມໄປທ່ົວ. ປັດຈຸບັນນ້ີ, ສວນຊາຢູນະຄອນ

ໜິງເຕີມີ 66.700 ກວາເຮັກຕາ, ມີຊາຫຼາຍຊະນິດເຊັ່ນ: ຊາ

ແດງ, ຊາຂຽວ, ຊາຂາວ ແລະ ຊາປະເພດອ່ືນໆ. 

      ປະລິມານການຜະລິດຜະລິດຕະພັນທາງທະເລຂອງໜິງ

ເຕີອຸດົມສົມບູນຢູໃນອັນດັບຕ້ົນຂອງປະເທດ, ມີປາເຫືຼອງປາກົດ

ຂະໜາດໃຫຍ, ສາຫຼາຍທະເລ, ໄຄທະເລ, ໄດນຳເອົາລາຍ

ໄດມາສູປະຊາຊົນແຫງນີ້ຢາງຫຼວງຫຼາຍ. ນັກຂາວເຫັນດິນ

ທາມທ່ີກວາງໃຫຍຢູບານສຸຍເຊ່ິງ(Shuisheng Village), ຕາ

ແສງນາເກືອ(Yantian Town), ເມືອງເຊຍຜູ(Xiapu Coun-

ty) ເທິງດິນຫາດຊາຍປັກເຕັມໄປດ້ິວໄມໄຜທ່ີໃຊເພ່ືອປູກຝັງໄຄ

ທະເລ.

      ບານສຸຍໝົດບານມີປະຊາກອນເກືອບ 1 ພັນຄົນແມນເຄີຍ

ດຳລົງຊີວິດຢູເທິງເຮືອກາງທະເລ, ໄລຍະມໍ່ໆມານີ້,ປະຊາຊົນ

ອາໄສແຫຼງທຳມະຊາດດິນຫາດຊາຍລຽງປູ, ຫອຍນາງລົມ, 

ສາຫຼາຍທະເລ ແລະ ຜະລິດຕະພັນທະເລອ່ືນໆ, ເຊ່ິງລວມຍອດ

ມູນຄາການຜະລິດຕ່ໍປີຫຼາຍກວາ 10 ລານຢວນ, ລາຍຮັບຕ່ໍຄົນ

ຕ່ໍປີຫຼາຍກວາໝ່ືນຢວນ, ມາຮອດປັດຈຸບັນນ້ີຫຼາຍກວາເຄ່ິງໜ່ຶງ

ຂອງປະຊາກອນໝົດບານຕາງກ່ໍໄດຂ້ຶນອາໄສຢູໃນຕຶກອາຄານ.

      ຕົວເລກສະຖິຕິສະແດງໃຫເຫັນວາ: 5 ປີມານ້ີ, ປະຊາຊົນ

ທຸກຍາກ 155.000 ຄົນຢູນະຄອນໜິງເຕີ ສາມາດຫຸຼດພ້ົນອອກ

ຈາກຄວາມທຸກຍາກ, ບານທຸກຍາກ 244 ບານ ທ່ີຂ້ືນທະບຽນ

ໄດຫຸຼດພ້ົນອອກຈາກຄວາມທຸກຍາກແລວ, ລາຍຮັບທ່ີສາມາດ

ນຳໃຊໄດຂອງຊາວກະສິກອນມີເຖິງ 13.000 ກວາຢວນຕໍ່ຄົນ

ຕ່ໍປີ.  ທາຍປີ 2017, ອັດຕາການເກີດຄວາມທຸກຍາກຂອງນະ

ຄອນໜິງເຕີຫຸຼດລົງຮອດ 0,028％ .

稿件来源：新华社
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图①宁德市周宁县七步镇苏家山村的“农旅结合”基地  
新华社 图 
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图②宁德市周宁县玛坑乡：茶旅结合，助农增收  新华社 图

I6[ ③ mhk; 1k'-k',y; -k;[hko0v'[hko8qj'-ko(Dongshan) 8kcl'
-ko-k(Sansha) g,nv'lkx6 (Xiapu County)ot7vosoy'g8ude]a'gda[

djP;g0qhkok

图③宁德市霞浦县三沙镇东山村村民杨昌苗在收割水稻  
新华社 图
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中老全面战略合作伙伴关系 10 周年 : 回顾与展望

      ປີ 2019 ເປັນປີທ່ີສອງປະເທດລາວ - ຈີນ ສ້າງສາຍພົວ

ພັນຄູ່ຮ່ວມມືແບບຍຸດທະສາດຮອບດ້ານຄົບຮອບ 10 ປີ. ໃນໄລຍະ
10 ປີທີ່ຜ່ານມາ, ທັງສອງຝ່າຍໄດ້ອີງໃສ່ທິດທາງ "ໝັ້ນຄົງ

ຍາວນານ, ເພ່ືອນບ້ານມິດຕະພາບ, ໄວ້ເນ້ືອເຊ່ືອໃຈກັນ, ຮ່ວມ

ມືຮອບດ້ານ", ບົນພ້ືນຖານເນ້ືອໃນຈິດໃຈຕາມທິດ "4 ດີ", ເຮັດ

ໃຫ້ການຮ່ວມມືໃນຂົງເຂດການເມືອງ, ເສດຖະກິດ, ການສຶກ

ສາ, ວັດທະນະທໍາ, ສາທາລະນະສຸກ, ວິທະຍາສາດ ເປັນຕົ້ນ

ລ້ວນແຕ່ໄດ້ບັນລຸຜົນສໍາເລັດອັນໃຫຍ່ຫຼວງ. ມາຮອດເດືອນ ເມ

ສາ ປີ 2019 ສອງປະເທດ ລາວ - ຈີນ ໄດ້ລົງນາມຮ່ວມກັນ
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2019 年是中老建立全面战略合作伙伴关系 10 周年。10 年来，双方按照“长期稳定、睦邻友好、彼此信赖、

全面合作”方针，秉持“四好”精神，在政治、经济、教育、文化、卫生、科技等领域的合作都取得丰硕成果。4 月，

《构建中老命运共同体行动计划》的签署将为中老关系长远发展提供指引和遵循，开启中老关系新时代。

■ 本刊特约观察员 寸佳莅  中国（昆明）南亚东南亚研究院老挝研究所 研究实习员

①

②



ກ່ຽວກັບ "ແຜນແມ່ບົດວ່າດ້ວຍການກສ້າງຄູ່ຮ່ວມຊາຕາກໍາ 

ລາວ - ຈີນ ລະຫວ່າງພັກກອມມຸນິດຈີນ ແລະ ພັກປະຊາຊົນ ປະ

ຕວິດັລາວ" , ຕໄປເອີນ້ຫຍໍວ້າ່: "ແຜນແມບ່ດົວາ່ດວ້ຍຄູຮ່ວ່ມ

ຊາຕາກໍາ ລາວ - ຈີນ",ເພ່ືອເປັນການສະໜອງທາງດ້ານການ

ຊີ້ນໍາ ແລະ ປະຕິບັດຕາມການພັດທະນາສາຍພົວພັນລາວຈີນ

ໃນໄລຍະຍາວ, ທັງເປັນການເປີດສັກກະລາດໃໝ່ຂອງສາຍ

ພົວພັນລາວ - ຈີນ ອີກດ້ວຍ.

      ຫວນຄືນການຄົບຮອບ 10 ປີ ຂອງສາຍພົວພັນຄູ່

ຮ່ວມມືຍຸດທະສາດຮອບດ້ານ ລາວ - ຈີນ

      1. ຄວາມໄວ້ເນ້ືອເຊ່ືອໃຈກັນດ້ານການເມືອງນັບມ້ືນັບ

ເພີ່ມທະວີຂຶ້ນ. ຜູ້ນໍາຂັ້ນສູງຂອງສອງພັກສອງລັດຮັກສາມູນ

ເຊ້ືອການພົບປະກັນປະຈໍາປີ, ອົງການການປົກຄອງທຸກລະດັບ 

ແລະ ພາກສ່ວນທ່ີກ່ຽວຂ້ອງມີການໄປມາຫາສູ່ກັນຢ່າງສະໜິດ

ແໜ້ນ.  ທ່ານ ຈູມມະລີ ໄຊຍະສອນ ອະດີດ ປະທານປະເທດ

ລາວ ໃນໄລຍະແຕ່ປີ 2009–2015 ໄດ້ມາຢ້ຽມຢາມປະເທດ

ຈີນເປັນ 6 ຄ້ັງ, ທ່ານ ບຸນຍັງ ວໍລະຈິດ ປະທານປະເທດລາວ, 

ໄດ້ມາຢຽມຢາມຈີນແລ້ວ 5 ຄ້ັງ ນັບແຕ່ປີ 2016 ຈົນເຖິງປັດ

ຈຸບັນ . ໃນປີ 2017 ຍັງໄດ້ດຳເນີນການຢ້ຽມຢາມເຊ່ີງກັນ ແລະ

ກັນຂອງການນໍາຂັ້ນສູງຂອງທັງສອງປະເທດ. ນອກນັ້ນ, ຍັງ

ໄດ້ເພ່ີມທະວີການແລກປ່ຽນຮຽນຮູ້ເຊ່ິງກັນ ແລະ ກັນ ເປັນຕ້ົນ

ແມ່ນໃນດ້ານການເມືອງການປົກຄອງ, ການປະຕິຮູບ ແລະ

ເປີດປະຕູສູ່ໂລກພາຍນອກ ແລະ ການຊ່ວຍເຫືຼອລົບລ້າງຄວາມ

ທຸກຍາກ, ແລະ ໄດ້ສືບຕສ່ົງເສີມວຽກງານການສຶກສາອົບຮົມ

ຖັນແຖວພະນັກງານຂອງພັກ - ລັດ.

      ການຮ່ວມມືທ່ີມີໝາກຜົນຕົວຈິງສືບຕຂະຫຍາຍຕົວຕເນ່ືອງ.

ປັດຈຸບັນນ້ີ, ສປ ຈີນ ໄດ້ເປັນອັນດັບໜ່ຶງຂອງປະເທດທ່ີໃຫ້ການ

ຊ່ວຍເຫືຼອລາວຫຼາຍທ່ີສຸດ, ເປັນອັນດັບໜ່ຶງຂອງປະເທດທ່ີເຂ້ົາ

ມາລົງທຶນໃນລາວ, ເປັນປະເທດຄູ່ຄ້າໃຫຍ່ອັນດັບທີ່ 2 ກັບປະ
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图①老挝琅勃拉邦一景：向僧人布施  cfp 图
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图②在磨憨中劲投资有限责任公司仓库，工人在搬运从老挝进口
的香蕉  新华社 图

I6[ ③ oadmjv'mjP; de]a'4jkpI6[my;maf8kg;ao8qdfyo16jgmy'r6lus];'
rt[k'xtgmf]k;

图③游客们在老挝琅勃拉邦的普西山山顶拍摄落日景观  

新华社 图



ເທດລາວ ແລະ ເປັນປະເທດອັນດັບທີ 3 ໃນດ້ານແຫຼ່ງທີ່ມາ

ຂອງນັກທ່ອງທ່ຽວທີ່ເຂົ້າມາທ່ຽວລາວ. ໂຄງການໃຫຍ່ຈຳ

ນວນໜຶ່ງ ເປັນຕົ້ນແມ່ນ ໂຄງການເສັ້ນທາງລົດໄຟ ລາວ - 

ຈີນ, ດາວທຽມລາວ ແຊັດ 1, ເຂດຮ່ວມມືເສດຖະກິດບເຕັນ-

ບຫ່ານ, ເຂດພັດທະນາກວມລວມໄຊເສດຖາ ແລະ ໂຄງການ

ກສ້າງເສ້ັນທາງດ່ວນວຽງຈັນ - ວັງວຽງໄດ້ຊຸກຍູ້ການຮ່ວມມື

ທ່ີມີໝາກຜົນຕົວຈິງຂອງສອງຝ່າຍໃຫ້ສືບຕພັດທະນາ.

      ການແລກປ່ຽນທາງສັງຄົມ - ວັດທະນະທໍານັບມ້ືນັບໃກ້

ຊິດ. ປີ 2019 ເປັນປີທ່ອງທ່ຽວ ລາວ - ຈີນ, ຕາມແຜນຂອງ

ຝ່າຍລາວຄາດວ່າຈະສາມາດດຶງດູດ ແລະ ຕ້ອນຮັບນັກທ່ອງ

ທ່ຽວຊາວຈີນໃຫ້ບັນລຸເຖິງ 1 ລ້ານ ເທ່ືອຄົນ. ນັກສຶກສາລາວ

ທ່ີໄປສຶກສາຕຢູ່ ສປ ຈີນ ນັບມືນັບຫຼາຍຂ້ຶນ.ເຊ່ິງໃນນ້ັນ,ໄດ້ຮັບ

ທຶນການສຶກສາຈາກລັດຖະບານຈີນຖືວ່ານອນຢູ່ໃນແຖວໜ້າ

ຂອງນັກສຶກສາຈາກບັນດາປະເທດອາຊຽນ, ໄດ້ຈັດຕັ້ງຖານ

ການສຶກສາ ແລະ ຝຶກອົບຮົມທາງດ້ານເຕັກນິກ - ວິຊາຊີບ 

ລາວ - ຈີນ ຢູ່ທ່ີແຂວງຫູ່ນານ. ສປ ຈີນ ໄດ້ໃຫ້ການຊ່ວຍເຫືຼອ

ສ້າງໂຮງໝໍມະໂຫສົດ ເຊ່ິງຖືວ່າເປັນໂຮງໝໍຄົບວົງຈອນທ່ີປະ

ກອບມີເຄ່ືອງມືອຸປະກອນພ້ືນຖານທ່ີດີທ່ີສຸດໃນ ສປປ ລາວ,ເຄື່ອງ

ມືທາງການແພດມີຄວາມທັນສະໄໝທີ່ສຸດ, ພາຍໃນໂຮງໝໍມີ

ພະແນກ ແລະ ຫ້ອງການທ່ີໃຫ້ການບໍລິການສົມບູນແບບທ່ີສຸດ.

ສິ່ງເຫຼົ່ານີ້, ເປັນການຢັ້ງຢືນໃຫ້ເຫັນໃນທາງປະຫວັດສາດອັນ

ໜຶ່ງຂອງມິດຕະພາບ ລາວ - ຈີນ ໃນໄລຍະທີ່ຜ່ານມາ. ບົດ

ເພງ "ໜຶ່ງແລວ ໜຶ່ງເສັ້ນທາງ" ທີີ່ຄິດແຕ່ງ ແລະ ຮ້ອງໂດຍ

ເພ່ືອນມິດຊາວລາວ ທ່ີອອກອາກາດຜ່ານທາງອິນເຕີເນັດ ໄດ້

ຮັບການຕີລາຄາຊົມເຊີຍຈາກເພື່ອນມິດຊາວເນັດຈໍານວນ

ຫຼວງຫຼາຍ.

      ເບິ່ງອະນາຄົດຂອງສາຍພົວພັນຄູ່ຮ່ວມມືຍຸດທະ

ສາດຮອບດ້ານຂອງສອງປະເທດ ລາວ - ຈີນ 

       "ແຜນແມ່ບົດວ່າດ້ວຍການສ້າງຄູ່ຮ່ວມຊາຕາກໍາ ລາວ-

ຈີນ" ເປັນເອກະສານການຮ່ວມມືສອງຝ່າຍສະບັບທໍາອິດຂອງ

ຈີນທີ່ລົງນາມໃນນາມຂອງພັກເພື່ອກສ້າງປະຊາຄົມຮ່ວມຊາ

ຕາກໍາຂອງມວນມະນຸດ.ສອງຝ່າຍຈະຢືນຢູ່ຈຸດເລ່ີມຕ້ົນໃໝ່ຂອງ

ປະຫວັດສາດ, ຈະເສີມຂະຫຍາຍບົດບາດທ່ີເປັນຜູ້ລິເລ່ີມ ແລະ

ຜູ້ສາທິດຢ່າງເຕັມປ່ຽມ.

      ຮ່ວມມືກັນຮັດແໜ້ນຄວາມໄວ້ເນ້ືອເຊ່ືອໃຈກັນດ້ານການ

ເມືອງ.ສອງຝ່າຍຈະສືບຕເພີ່ມທະວີການແລກປ່ຽນຢ້ຽມຢາມ

ເຊ່ິງກັນໃນຂ້ັນຕ່າງໆ, ດຳເນີນການສົນທະນາແລກປ່ຽນແບບ
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ຮອບດ້ານ,ຫຼາຍລະດັບ ແລະ ເປັນລະບົບກົນໄກ. ສຸມໃສ່ເພີ່ມ

ທະວີການແລກປ່ຽນຮ່ວມມືໃນດ້ານການຄຸ້ມຄອງພັກຄຸ້ມຄອງ

ລັດ ແລະ ການກວດກາທາງດ້ານວິໄນ ເປັນຕົ້ນ. ພ້ອມດຽວ

ກັນ ກໍເພີ່ມທະວີການປະສານສົມທົບ ແລະສະໜັບສະໜູນເຊິ່ງ

ກັນໃນວຽກງານພາກພື້ນ ແລະສາກົນ, ລົງເລິກການຮ່ວມມື

ພາຍໃຕ້ຂອບຫຼາຍຝ່າຍ.

      ເປີດກວ້າງການຮ່ວມມືທີ່ເຮັດແທ້ທຳຈິງໃນຂົງເຂດທີ່

ກວ້າງຂວາງກວ່າເກົ່າ. ສອງຝ່າຍຈະຍຶດໝັ້ນຫຼັກການຕ່າງ

ຝ່າຍຕ່າງໄດ້ຮັບຜົນປະໂຫຍດ, ຄຽງຄູ່ກັບການສືບຕສົ່ງເສີມ

ດໍາເນີນໂຄງການສໍາຄັນນ້ັນ ທັງສອງຝ່າຍຍັງຈະສືບຕເພ່ີມທະ

ວີການຮ່ວມມື ແລະ ແລກປ່ຽນໃນຂົງເຂດວັດທະນາທໍາ ເຊ່ັນ: 

ການສຶກສາ, ສາທາລະນະສຸກ, ຂ່າວສານ, ພິມຈຳໜ່າຍ, ຮູບ

ເງົາ ແລະ ລະຄອນໂທລະພາບ ເປັນຕ້ົນ. ພ້ອມດຽວກັນນ້ັນ,ຍັງ

ຈະເພີ່ມທະວີການຮ່ວມມືໃນຂົງເຂດຊີວິດການເປັນຢູ່ຂອງປະ

ຊາຊົນ ແລະ ການຫຸຼດຜ່ອນຄວາມທຸກຍາກ, ປະຕິບັດໂຄງການ

ຊ່ວຍເຫືຼອລາຍໃຫຍ່ຕລາວ 8 ໂຄງການຢ່າງມີປະສິດທະພາບ, 

ສຸມກຳລັງສົ່ງເສີມການພັດທະນາທາງດ້ານເສດຖະກິດ ແລະ 

ປັບປຸງຊີວິດການເປັນຢູ່ຂອງປະຊາຊົນລາວໃຫ້ນັບມື້ດີຂຶ້ນ.

      ຮ່ວມກັນກສ້າງຄູ່ຮ່ວມຊາຕາກໍາສີຂຽວ.  ສອງຝ່າຍຈະ

ຍຶດໝ້ັນການຢູ່ຮ່ວມກັນ ແລະ ຄຸ້ມຄອງບໍລິຫານຮ່ວມກັນ, ປະຕິ

ບັດການຮ່ວມມືໃນບັນດາຂົງເຂດ ເຊ່ັນ: ສ່ິງແວດລ້ອມນິເວດ,

ປ້ອງກັນ ແລະ ຫຼຸດຜ່ອນໄພພິບັດ, ການປົກປັກຮັກສາສັດປ່າ 

ແລະ ພືດພັນ, ສົ່ງເສີມໃຫ້ຄູ່ຮ່ວມຊາຕາກໍາມີການພັດທະນາ

ແບບຍືນຍົງ.
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图①中国援建的老挝国际会议中心外景  新华社 图

I6[ ② oadIPo]k;7qosobj'de]a'cotoe8qogv'.odkoc0j'0ao  “0q;
rklk9uo” .og0fc0j'0aoxtgmf]k;0v''koc0j'0aodkog;qhkrklk
9uooadIPo,afmtpq,mqj;3]d

图②一名老挝学生在“汉语桥”世界中学生中文比赛老挝赛区比
赛中进行自我介绍  新华社 图
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|   观察la'gdfdko

ສູນຈ່າລ້ີ(Cun Jiali) : ນັກຝຶກງານຄ້ົນຄວ້າຂອງສູນຄ້ົນຄວ້າ

ລາວ ສະຖາບັນຄົ້ນຄວ້າອາຊີໃຕ-ອາຊີຕາເວັນອອກສຽງໃຕ

(ຄຸນໝິງ)ຈີນ (ນັກສັງເກດການພິເສດ)   
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相约 2019 商洽会 共享繁荣发展

■ 本刊记者 刘江林 / 文

      ເບຍລາວ, ກາເຟຫວຽດນາມ, ຮັງນົກແອນມາເລເຊຍ, 

ຜາພົມອັບການິດສະຖານ, ເກີບຜູຍິງຈາກອິນເດຍ.....ໃນວັນທີ
12-18 ມິຖນານ້ີ, ກອງປະຊຸມປຶກສາຫາລືການຄ້າການລົງທຶນ

ແລະ ງານວາງສະແດງສິນຄ້າອາຊີໃຕ້-ອາຊຕາເວັນອອກ

ສຽງໃຕ້(ເອ້ີນຫຍ້ໍວ່າ "ກອງປະຊຸມສຳມະນາການຄ້າ" SSACEIF) 

ໄດຈັດຂ້ຶນຢາງສຳເລັດຢູທ່ີສູນວາງສະແດງສິນຄ້າສາກົນຕຽນ

ສືຄຸນໝິງ. ວິສາຫະກິດ 3348 ແຫງທ່ີມາຈາກ 74 ປະເທດ-ພາກ

ພື້ນ ແລະອົງການຈັດຕັ້ງສາກົນ, ລວມທັງຈາກ 20 ເມືອງ

ແລະ ແຂວງຂອງສປ ຈີນ ໄດເຂ້ົາຮວມ, ໃນນ້ັນລວມມີ 20 ວິ

ສາຫະກິດຈາກ 500 ວິສາຫະກິດແຖວໜາຂອງໂລກ ແລະ 18 

ວິສາຫະກິດຈາກ 500 ວິສາຫະກິດແຖວໜາຂອງຈີນ.

      ຫໍວາງສະແດງໂດດເດັ່ນມີສີສັນ "ຢຸນນານດີຈີ
ຕອນ" ເບິ່ງເຫັນສະດຸດຕາ
       ເຕົ້າໂຮມກັນຢູທີ່ຖັນແຖວໜາແຫງການເປີດກວາງ, 

ຮວມແບງປັນການພັດທະນາທີ່ມີຄວາມວັດທະນາຖາວອນ.

ກອງປະຊມສຳມະນາການຄາເທື ່ອນີ ້ ປະເທດຫົວຂໍ ້ຕົ ້ນຕໍ
(Theme Country)ແມນສີລັງກາ, ປະເທດແຂກສຳຄັນ
(Guest Country Of Honorແມນກຳປູເຈຍ. ມີການຈັດວາງ

ຫໍວາງສະແດງທັງໝົດ 17 ຫໍ, ເນ້ືອທ່ີການວາງສະແດງມີ 1,7 

ແສນຕາລາງແມັດ, ທັງຫມົດລວມມີ  7.500 ຮານວາງສະ

ແດງມາດຕະຖານ. "ງານວາງສະແດງອາຊີໃຕທີ່ບເຄີຍປິດ

ລົງຈັກເທື່ອ" ແລະ ສູນການຄາຂາຍວາງສະແດງສິນຄາຂາ

ເຂ້ົາອາຊີໃຕອາຊີຕາເວັນອອກສຽງໃຕ ໄດເປີດຫໍວາງສະແດງ

ແລະ ດຳເນີນການໃນມ້ືທຳອິດ. ໃນໄລຍະງານວາງສະແດງ, 

ມີຄົນຄັບຄາໜາແໜນໃນທຸກຫໍວາງສະແດງ, ໃນ 7 ມ້ື ລວມມີ 

ຜູຊົມຈຳນວນ 350.000 ຄົນ ມາເລາະງານ.

      ກອງປະຊມສຳມະນາການຄາຄ້ັງນ້ີ ມີ 4 ຫໍວາງສະແດງ

ທີ່ສາງຕັ້ງຂຶ້ນເປັນເທື່ອທຳອິດຄື: ໃນຫໍການຮວມມືເພື່ອລົງທຶນ

ໃສ "ໜ່ຶງແລວ ໜ່ຶງເສ້ັນທາງ",ຜູຊົມສາມາດເຂ້ົາໃຈຮັບຮູໝາກ

ຜົນຍິ່ງໃຫຍຂອງແຂວງຢຸນນານທີ່ໄດຮັບໃນການເປີດກວ້າງ

ຢູແຖວໜາ ແລະ ໃຈກາງແຫງການແຜລັດສະໝີ ລວມທັງ

ການເຂ້ົາຮວມກສາງ "ໜ່ຶງແລວ ໜ່ຶງເສ້ັນທາງ";  ໃນຫໍພະລັງ

ງານສີຂຽວ, ບໍລິສັດ ລົງທຶນພະລັງງານເຄືອຂ່າຍໄຟຟ້າຢຸນ

ນານຈໍາກັດ (Yunnan Power Grid Energy Invest-

ment Co., Ltd)  ເນັ້ນໃສການນໍາສະເໜີສອງແອັບ(App) 

ຄື: ແອັບ "ສາກຖານສີສັນຢຸນນານ" ອັນນ້ີເຈ້ົາຂອງລົດພະລັງ

ງານໃໝ ສາມາດສະແກນສາກຖານ ຫຼື ສາກແບັດເຕີລີ ໄດ

ນຳແທງເສົາສາກແບັດ 7.000 ແຫງຢູຢຸນນານ, ເພ່ືອໃຫການ

ເດີນທາງແບບສີຂຽວເປັນຈິງແບບໄຮກັງວົນ, ສວນ ແອັບ 

"ພະລັງງານສີສັນຢຸນນານ" ແມນເພື່ອໃຫວິສາຫະກິດທີ່ນໍາໃຊ

ໄຟຟາດໍາເນີນການວິນິດໄສການປະຫຍັດພະລັງງານ, ສະໜອງ

ວິທີການແກໄຂອັດສະລິຍະໃນການນຳໃຊພະລັງງານ; ໃນຫໍຜະ

ລິດຕະພັນນິເວດທຳມະຊາດປາໄມ, ໝາກມວງຄຸນນະພາບ

ດີເລີດທີ່ນຳມາໂດຍ ບໍລິສັດເຕັກນິກໂລຢີກະສິກຳໂກໂບຢຸນ

|   云南15ooko

老挝啤酒、越南咖啡、马来西亚燕窝、阿富汗地毯、印度女鞋……6 月 12-18 日，

2019 南亚东南亚国家商品展暨投资贸易洽谈会在昆明滇池国际会展中心成功举办。来自 74

个国家、地区和国际组织，20 个中国省区市的 3348 家企业出席，其中包括世界 500 强企

业 20 家，中国 500 强企业 18 家。
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ນານຈຳກັດ (Yunnan Cobo Agricultural Technology 

Co., Ltd) ແມນໄດຮັບຄວາມນິຍົມເປັນຢາງດີ, ທານນາງ ຈູ

ທ່ີມາຈາກປັກກ່ິງ ກາວຍອງຍໍບຂາດປາກວາ: "ຜະລິດຕະພັນທອງ

ຖິ່ນຂອງຢຸນນານແມນດີສົມຄຳເລົ່າລືແທໆ, ທັງເປັນທຳມະ

ຊາດ ທັງແຊບອ່ີຫີຼ !"; ໃນເຂດວາງສະແດງດີຈີຕອນຢຸນນານ

ນັ້ນ, ຜູຊົມສາມາດສໍາຜັດກັບຄວາມໄວ "5G" ໄດຢາງເລິກ

ເຊິ່ງ, ລວມທັງການນຳໃຊຜະລິດພັນແບບຕາງໆຂອງ"ມືຖື

ໜວຍໜຶ່ງ" ໃນສະຖານທີ່ທີ່ແຕກຕາງກັນ, ການຫັນເປັນດີຈີ

ຕອນ ແລະ ການຫັນສູຄວາມທັນສະໄໝແບບອັດສະລິຍະໄດ

ກາຍເປັນຈຸດສົນໃຈທ່ີພ້ົນເດ່ັນທ່ີສຸດ.

      14 ກິດຈະກຳໃນໄລຍະກອງປະຊມ ກສາງເປັນເວ
ທີສົນທະນາທີ່ດີເດັ່ນ
      ໃນໄລຍະກອງປະຊມ ແລະ ງານສຳມະນາການຄ້ານ້ີ, 14 

ກິດຈະກໍາໃນໄລຍະກອງປະຊມ ເຊ່ັນວາ: ເວທີປາໃສການຮວມ

ມືຈີນ-ອາຊີໃຕຄ້ັງທີ 2, ກອງປະຊມສຳມະນາການເຊ່ືອມຈອດ

ໂອນຍາຍເຕັກໂນໂລຢີອາຊີໃຕ-ອາຊີຕາເວັນອອກສຽງໃຕ 
2019, ກອງປະຊມສຳມະນາການຄາຈີນ-ອາຊີໃຕຄັ້ງທີ 14,

ສັບປະດາສິລະປະກຳຈີນ-ອາຊີໃຕອາຊີຕາເວັນອອກສຽງໃຕ 
2019,ເວທີປາໃສການຄາຈີນ-ອາຊີຕາເວັນອອກສຽງໃຕຄັ້ງ

ທີ 3, ເວທີປາໃສຄັງປັນຍາຈີນ-ອາຊີໃຕອາຊີຕາເວັນອອກ

ສຽງໃຕຄັ້ງທີ 7, ພິທີເຊັນສັນຍາໂຄງການຮວມມືເສດຖະກິດ

ການຄາໃນກອງປະຊມສຳມະນາການຄາ 2019 ແລະ ກິດຈະ

ກຳອື່ນໆ ທີ່ປິ່ນອອມຂົງເຂດດັ່ງເຊັ່ນ: ການແລກປຽນບຸກຄະ

ລາກອນທີ່ມີຄວາມຮູຄວາມສາມາດ, ການໂອນຍາຍເຕັກໂນ

ໂລຢີ, ການເຊ່ືອມໂຍງເຊ່ືອມຈອດ, ການທອງທຽວຂາມແດນ, 

ເສດຖະກິດຂາມແດນ, ການຮວມມືດານການສຶກສາ ແລະ ສິ

ລະປະກຳວັດທະນະທຳມະນຸດຊາດ ໄດຮັດແໜນເລິກເຊິ່ງຕື່ມ

ໃຫແກເວທີການຮວມມືແລກປຽນສາກົນ, ຊກຍູໃຫບັນດາປະ

ເທດ ແລະ ເຂດແຄວ້ນທ່ີເຂ້ົາຮວມກອງປະຊມ ຍ່ິງມີການຕິດ

ຕພົວພັນແລກປຽນ ແລະ ການຮວມມືທ່ີກວ້າງຂວາງອອກ.

      ບັນລຸການເຊັນສັນຍາທີ່ມີມູນຄາ 609,3 ຕື້ຢວນ
ປະດິດສາງໂອກາດການຮວມມືທີ່ຍິ່ງຫຼາຍກວາ
      ໂດຍສະຖິຕິໃນຂ້ັນເລ່ີມຕ້ົນແລວຮູວາ, ໂຄງການທ່ີໄດເຊັນ

ສັນຍາພາຍໃນໄລຍະກອງປະຊຸມປຶກສາຫາລືການຄ້າການລົງ

ທຶນ ແລະ ງານວາງສະແດງສິນຄ້າອາຊີໃຕ້-ອາຊຕາເວັນອອກ

ສຽງໃຕປະຈຳປີ 2019 ລວມທັງ 407 ໂຄງການ, ມູນຄາຂອງ

ການເຊັນສັນຍາແມນ 609,3 ຕ້ືຢວນ. ໃນນ້ັນ, ໂຄງການທ່ີນຳ

ໃຊທຶນພາຍໃນແມນ 389 ໂຄງການ, ມູນຄາແມນ 598,9 ຕື້

ຢວນ;ໂຄງການທ່ີນຳໃຊທຶນພາຍນອກແມນ 18 ໂຄງການ, ມູນ

ຄາແມນ 10,3 ຕ້ືຢວນ.
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图①2019商洽会经贸合作项目签约仪式  本刊记者 杨峥 图
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图②云南民族舞蹈舞动文化旅游馆  本刊记者 杨峥 图
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老挝人眼中的商洽会
■ 本刊记者 姚程程 覃雪丹 刘江林 / 文

      ໃນລະຫວາງໄລຍະກອງປະຊຸມການຄ້າການລົງທຶນ ແລະ 

ງານວາງສະແດງສິນຄ້າອາຊີໃຕ້-ອາຊີຕາເວັນອອກສຽງໃຕ້
2019 (SSACEIF)(ເອີ້ນຫຍໍ້ວາ "ກອງປະຊມສຳມະນາການ

ຄາ"), ຫໍວາງສະແດງຂອງປະເທດລາວ ແລະ ຫໍວາງສະແດງ

ສິນຄາລາວໄດຮັບຄວາມນິຍົມຢາງຫລວງຫລາຍຈາກຜູເຂົ້າ

ຮວມງານຢ່າງຫຼວງຫຼາຍ, ສິນຄາທີ່ເປັນຕົວແທນເອກະລັກ

ຂອງລາວເຊ່ັນ: ເບຍລາວ, ຊາບູຮານລາວ, ເຟີນິເຈີໄມດູໄມ

ແດງ, ເຄ່ືອງຫັດຖະກຳ ແລະອ່ືນໆ ລວນແຕໄດຮັບຄວາມສົນ

ອກົສນົໃຈຈາກແຂກຜູເຂົາ້ຮວມງານທີມ່າຈາກທງັປະເທດຈນີ

ແລະ ຕາງປະເທດ. ອີງຕາມຂ້ໍມູນທ່ີຮັບຊາບມາ, ງານຄ້ັງນ້ີໄດ

ດຶງດູດເອົາວິສາຫະກິດຈາກປະເທດລາວ 30 ແຫງເຂົ້າຮວມ

ວາງສະແດງ, ມີຮານວາງສະແດງທັງຫມົດ 82 ຮານ. ພະນັກ

ງານລັດຖະກອນຂອງລາວ, ບຸກຄົນຈາກວົງການທຸລະກິດ  ປັນ

ຍາຊົນ ແລະ ວິສາຫະກິດທ່ີເຂ້ົາຮວມການວາງສະແດງ, ລວມ

ທັງນັກທຸລະກິດຈາກແຕລະບອນຕາງກໍຕ້ັງໜາເຂ້ົາຮວມກິດຈະ

ກຳ ແລະ ການເຊັນສັນຍາຂອງໂຄງການໃນໄລຍະກອງປະຊມ.

      ລາວ-ຈີນນັດພົບກັນທ່ີກອງປະຊມສຳມະນາການ

ຄາ ສະແຫວງຫາການພັດທະນາຮວມກັນ

      ໃນກອງປະຊມປຶກສາຫາລືວຽກງານ "ໂຄງການການກ

ສາງການຮວມມືດານບໍລິການສາທາລະນະສຸກ ແລະ ການປ່ິນ

ປົວ" ລະຫວາງໂຮງຫມໍປະຊາຊົນຫມາຍເລກຫນ່ຶງ ແຂວງຢຸນ

ນານ ແລະ ໂຮງຫມໍແຂວງຫລວງພະບາງ ປະເທດລາວ, ສອງ

ຝາຍເຫັນວາ ຕອງສົ່ງເສີມແຕລະຫນາວຽກຂອງໂຄງການກ

ສາງໃຫມີຄວາມຄືບໜາຢາງຮອບດານ. 

      ໃນກິດຈະກຳແນະນຳສະເພາະຂອງເຂດເສດຖະກິດພິ

ເສດບເຕັນ ໃນກອງປະຊຸມສຳມະນາການຄ້າ 2019, ເຂດເສດ

ຖະກິດພິເສດບເຕັນໄດລົງນາມໃນສັນຍາການຮວມມືໃນຂອບ

ຍຸດທະສາດກັບ ວິສາຫະກິດ 19 ແຫງ ທ່ີພົວພັນເຖິງດານການ

ທອງທຽວວັດທະນະທຳ, ການເງິນ, ດານຕົວເມືອງ ແລະ ການ

ປ່ິນປົວພະຍາດ.

      ໃນກອງປະຊມພົບປະເຈລະຈາສອງຝາຍກ່ຽວກັບການ

ຮວມມືດານການທອງທຽວລະຫວາງແຂວງຢຸນນານ ກັບ 

ປະເທດລາວ, ທັງສອງຝາຍໄດ ດຳເນີນການແລກປຽນຄວາມ

ຄິດເຫັນໃນຫຼາຍດານເຊ່ັນ: ວິທີການສ່ົງເສີມການແນະນຳ ແລະ

ໂຄສະນາການທອງທຽວສອງຝາຍ,ເສີມຂະຫຍາຍການຂົນ

ສົ່ງຂາເຂົ້າຂາອອກໃຫມີຄວາມສະດວກວ່ອງໄວ,ຊກຍູການກ

ສາງຫັນເປັນມາດຕະຖານຂອງການທອງທຽວສອງຝາຍ,ເພີ່ມ

ທະວີການຮວມມືຝຶກອົບຮົມບຸກຄະລາກອນດານການທອງທຽວ

 ແລະ ຮ່ວມກັນສ່ົງເສີມປີທອງທຽວລາວ-ຈີນ 2019 ເປັນຕ້ົນ.

     ກອງປະຊຸມສຳມະນາການຄ້າ 2019 ໃນສາຍຕາ

ຂອງຄົນລາວ

      ທານ  ຄຳພອນ ວົງສັນຕິ ກົງສຸນໃຫຍ ສປປລາວ ປະຈຳ

2019 南亚东南亚国家商品展暨投资贸易洽谈会期间，老挝商品展人气

火爆，以老挝啤酒、老挝古树茶、红木家具、手工制品为代表的老挝特色产

品备受中外参展客商青睐。老挝驻昆明总领事坎蓬·冯桑迪说 ：“老挝政府

对本次商洽会十分重视，商洽会除了帮助企业交流商品和产业信息，还有助

于加强各国沟通、互信。”
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ຄຸນຫມິງ ກາວວາ :" ລັດຖະບານລາວໃຫຄວາມສຳຄັນຕກັບ

ກອງປະຊມສຳມະນາການຄ້າຄ້ັງນ້ີຫລາຍ,ກອງປະຊມດ່ັງກາວ

ນອກຈາກຈະຊວຍໃຫ້ວິສາຫະກິດໄດ້ແລກປຽນສິນຄາ ແລະ 

ຂໍ້ມູນດານຂະແໜງການແລວ, ຍັງສາມາດເພີ່ມພູມການຕິດ

ຕສ່ືສານ ແລະ ຄວາມໄວ້ເນ້ືອເຊ່ືອໃຈລະຫວາງບັນດາປະເທດ."

      ນ້ີເປັນຄ້ັງທຳອິດທ່ີໄດມາແຂວງຢຸນນານ, ທັງເປັນຄ້ັງທຳ

ອິດທ່ີໄດມາປະເທດຈີນ ຂອງ ທານ ຄຳເຜີຍ ແກວສຸພັນ ບັນນາ

ທິການຂອງໜັງສືພິມ "ຈຳປາໃຫມ" ຂອງແຂວງຈຳປາສັກ, 

ລາວໄດເວ້ົາກັບນັກຂາວວາ, ໃນຊ່ວງໄລຍະທ່ີຢູຢຸນນານ, ລາວ

ໄດເຫັນເສ້ັນທາງທ່ີກວາງຂວາງ ແລະ ບມີຂຸມບມີບວກ, ສອງ

ຟາກທາງມີດອກໄມເບ່ັງບານອອກດອກ, ມີຕຶກສູງລຽນກັນເປັນ

ຖັນແຖວ ແລະ ອ່ືນໆ, ລາວເວ້ົາວ່າທຸກສ່ິງທຸກຢ່າງແຕກຕ່າງ

ກັນກັບຄວາມຄິດຂອງລາວໜ້ອຍໜຶ່ງ,ລາວຫວັງວາບານເກີດ

ຂອງຕົນຈະມີບັນຍາກາດຕົວເມືອງແບບນ້ີເຊ່ັນດຽວກັນ. ເມ່ືອ

ເວ້ົາເຖິງງານວາງສະແດງ, ລາວໄດບອກກັບນັກຂາວວາ:" ຫໍ

ວາງສະແດງຢຸນນານດີຈີຕອນທີ່ໄດຮັບການສາງຂຶ້ນເປັນຄັ້ງ

ທຳອິດໃນງານນີ້, ເຮັດໃຫຂອຍໄດສຳຜັດກັບປະສົບການວິຖີຊີ

ວິດເຕັກໂນໂລຢີຂ້ັນສູງຂອງຊາວຈີນ."

      ທານນາງ ກົວຊາຊາ(Guo shasha) ຜູ້ຈັດການຝາຍ

ຈຳໜາຍຂອງ ບໍລິສັດຊາບູຮານຈຳປາຄຳ ປະເທດລາວ ກາວ

ວາ : "ກອງປະຊມສຳມະນາການຄາ ເປັນເວທີທ່ີດີຫລາຍ,ຜານ

ການເຂ້ົາຮວມງານຄ້ັງນ້ີ, ກໍໄດຮັບຄວາມສົນໃຈຈາກຮານຄາ

ທີ່ເຂົ້າຮວມງານແລະ ລູກຄາ ຫລາຍຂຶ້ນກວາເກົ່າ, ເຊິ່ງຈະ

ເປັນການຊວຍຊກຍູການພັດທະນາຂະແຫນງໃບຊາຂອງປະ

ເທດລາວ.ການວາງສະແດງ 4K, ປັນຍາປະດິດ (AI) ແລະ 

ເທັກນິກດີຈີຕອນປະເພດຕາງໆທີ່ໄດ້ວາງສະແດງໃນງານປີ

ນ້ີໄດເຮັດໃຫຄົນເປີດຫູເປີດຕາ, ພວກເຮົາຫວັງວາຈະສາມາດ

ນຳໃຊເຕັກນິກເຫລ່ົານ້ີເຂ້ົາໃນການໂຄສະນາຈຳຫນາຍສິນຄາ, 

ເຮັດໃຫຊາບູຮານລາວສາມາດໂຄສະນາເຜີຍແຜໄປສູພາຍ

ນອກໄດດີຍ່ິງຂ້ຶນ. " 
稿件来源 ：本刊综合

①

②

vtmy[kpI6[rk[
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图① 老挝金占芭茶业有限公司的古树茶吸引众多市民、茶友前来

选购 本刊记者 姚程程 图

I6[ ② suo1qdmuj0kp16j.oIhko;k'ltcf'xtgmf]k;.os=xtgmfvk-u
vk7tgo

图② 东南亚馆老挝展位上售卖的玉石  本刊记者 杨峥 图
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“收获满满的中国行”
■ 本刊记者 覃雪丹 / 文

            ໃນວັນທີ 9 - 17 ມິຖນາ, ກິດຈະກຳການຢຽມຢາມ

ກັນຂອງສ່ືມວນຊົນ 5 ປະເທດອະນຸພາກພ້ືນແມນ້ໍາຂອງຄ້ັງທີ 7 

ໄດຈັດຂ້ຶນທ່ີນະຄອນຄຸນໝິງແຂວງຢຸນນານຢາງສຳເລັດ, ລັດຖະ

ກອນ ແລະ ນັກຂາວອົງການສື່ຈຳນວນ 16 ຄົນທີ່ມາຈາກປະ

ເທດລາວກຳປູເຈຍ ມຽນມາ ແລະ ໄທໄດພົບກັນທ່ີນະຄອນຄຸນ

ໝິງແຫງລະດູບານໃໝມີມົນສະເໜ ແລະ ນະຄອນຊົງຊ້ີງທ່ີເປັນ

ນະຄອນໃຫຍທີ່ປົກຄອງໂດຍກົງຈາກສູນກາງ. ໃນ 9 ວັນອັນ

ສ້ັນໆຂອງການເດີນທາງຄ້ັງນ້ີ, ທຸກຄົນໄດພັດທະນາຈາກການ

ຮູຈັກກັນໄປເຖິງການຮູຈັກລຶ້ງເຄີຍກັນ, ມືແຫງມິດຕະພາບທິ່

ຈັຍກັນແຮງໄດກຳແໜນຂ້ຶນ, ເສ້ັນທາງແຫງການຮວມມືນັບມ້ື

ນັບກວາງຂວາງອອກຕ່ືມ.

      ວິສາຫະກິດລາວ ຖືເອົາໂອກາດກອງປະຊມສຳ
ມະນາການຄາຄັ້ງນີ້ ເພືີ່ອບຸກເບີກຕະຫຼາດຈີນ
      ໃນໄລຍະດຳເນີນກິດຈະກຳການຢຽມຢາມກັນຂອງສ່ືມວນ

ຊົນ 5 ປະເທດອະນຸພາກພ້ືນແມນ້ໍາຂອງນ້ັນ, ພໍດີຖືກຍາມກອງ

ປະຊຸມປຶກສາຫາລືການຄາການລົງທຶນ ແລະ ງານວາງສະແດງ

ສິນຄ້າອາຊີໃຕ-ອາຊີຕາເວັນອອກສຽງໃຕ້ 2019(ໂດຍເອ້ີນຫຍ້ໍ

ວາ ກອງປະຊມສຳມະນາການຄາ) ໄດຈັດຂ້ຶນທ່ີນະຄອນຄຸນໝິງ. 

ຄະນະຜູແທນສ່ືມວນຊົນຈາກປະເທດລາວມີ 5 ຄົນໄດເຂ້ົາຮວມ

ພິທີເປີດຂອງງານວາງສະແດງດ່ັງກາວ ແລະ ພອມທັງໄດທັດສະ

ນະສຳພາດງານວາງສະແງສິນຄາຂອງປະເທດລາວ.

      ເມ່ືອເລາະເບ່ິງເຂດວາງສະແດງສະເພາະປະເທດລາວ

ແລວ, ທານ ຫຸມແພງ ທີ່ມາຈາກໂທລະພາບແຫງຊາດລາວ

ໄດເວ້ົາຢາງເອກອາງທະນົງໃຈວາ:" ຂອຍເຄີຍມາປະເທດຈີນ

ຫຼາຍຄັ້ງແລວ, ທຸກຄັ້ງທີ່ມາເລາະເບິ່ງງານວາງສະແດງສິນ

ຄານ້ັນ, ຂອຍກໍມັກມາເບ່ິງຮານວາງສະແດງຂອງປະເທດລາວ

ເຮົາ. ຍອນມີຄຸນນະພາບທ່ີດີ, ສິນຄາທ່ີມີສີສັນປະເທດລາວເຊ່ັນ:

ເບຍລາວ ເຟີນີເຈີໄມກາເຟ ຜະລິດຕະພັນກະສິກກຳ ແລະ ອ່ືນໆ

ໄດຮັບຄວາມນິຍົມຊົມຊອບຈາກຜູບໍລິໂພກອຸປະໂພກຂອງຈີນ

ຫຼາຍ." 

      ຫັຼງຈາກສຳເລັດການສຳພາດກອງປະຊມສຳມະນາການ

ຄາປະຈຳປີ 2019ແລວ, ສະມາຊິກຄະນະຜູແທນສ່ືມວນຊົນປະ

ເທດລາວທະຍອຍກັນເວ້ົາວາ, ໂດຍຖືເອົາເວທີກອງປະຊມສຳ

ມະນາການຄາດັ່ງກາວນີ້, ສາມາດຊວຍໃຫວິສາຫະກິດລາວ

ທັງຫຼາຍເຂ້ົາໃນການບຸກເບີກຕະຫຼາດປະເທດຈີນໄດ, ເພ່ືອຍົກ

近日，第七届“大湄公河次区域五国媒体互访”活动在昆明顺利举行，

来自老挝、柬埔寨、缅甸和泰国的 16 位新闻官员和媒体记者相约在魅

力春城昆明和山城重庆。短短 9 天的行程，大家从相识到相知，友谊之

手越拉越紧。

①
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ສູງກຳລັງການແຂງຂັນສາກົນຂອງຕົນ ແລະ ປະກອບສວນ

ເຂ້ົາໃນການພັດທະນາປະເທດຊາດຂອງລາວ.

      ການແລກປຽນລະຫວາງສ່ືມວນຊົນ ຊກຍູການ
ເຊື່ອມໂຍງດານຈິດໃຈຂອງປະຊາຊົນ
      " ສື່ມວນຊົນມີບົດບາດສຳຄັນໃນດານການຊກຍູການ

ຮວມມື ແລະ ການເພ່ີມທະວີການແລກປຽນ." ທານ ວິລະພົນ

ສິງຫາວະລະ ຫົວໜາພະແນກຄຸມຄອງສື່ມວນຊົນ ກົມສື່ມວນ

ຊົນ ກະຊວງຖະແຫຼງຂາວ ວັດທະນະທຳ ແລະ ທອງທຽວ ປະ

ເທດລາວໄດເວົ້າວາ, ໃນຊມປີມານີ້, ຂົງເຂດການຮວມມືລະ

ຫວາງຈີນ ກັບ 5 ປະເທດອະນຸພາກພື້ນແມນໍ້າຂອງ ໄດນັບມື້

ນັບກວາງຂວາງກວາເກົ່າ, ໃນນັ້ນກໍໄດລວມການຮວມມືລະ

ຫວາງບັນດາອົງການສ່ື. ທານ ວິລະພົນ ສິງຫາວະລະ ຍັງເວົ້າ

ຕື່ມວາ, ຫວາງມໆມານີ້ ໂທລະພາບແຫງຊາດລາວ ໄດເຊັນ

ສັນຍາການຮວມມືກຽວກັບໂຄງການການສົ່ງໂທລະພາບດີຈີ

ຕອນລາວດວຍຊອງທາງ LDTV ກັບໂທລະພາບວິທະຍຸກະຈາຍ

ສຽງແຂວງຢຸນນານ ." ລາຍການໂທລະພາບຈະຖາຍທອດ

ດວຍສອງພາສາລາວ ແລະ ຈີນ, ເຊ່ິງມັນຈະເຮັດໃຫປະຊາຊົນ

ສອງປະເທດລາວ ແລະ ຈີນ ໄດເພ່ີມທະວີການເຂ້ົາໃຈເຊ່ິງກັນ

ແລະ ກັນ, ແລະ ໃກຊິດຂ້ຶນກວາເກ່ົາ."

      ພາຍຫັຼງສ້ິນສຸດການຢຽມຢາມກຸມກິດຈະການໜັງສືພິມລາຍ

ວັນຢຸນນານແລວ, ເພ່ືອນຮວມງານສ່ືມວນຊົນລາວໄດເວ້ົາວາ, 

ກິດຈະກຳການຢຽມຢາມສື່ມວນຊົນລະຫວາງ 5 ປະເທດໃນ

ຂົງເຂດອະນຸພາກພ້ືນແມນ້ໍາຂອງ ທ່ີກຸມກິດຈະການໜັງສືພິມລາຍ

ວັນຢຸນນານ ເປັນຝາຍຈັດຕ້ັງປະຕິບັດນ້ັນ, ໄດສະໜອງເວທີທ່ີດີ

ໃຫແກການຮວມມືແລກປຽນລະຫວາງສື່ມວນຊົນຂອງບັນດາ

ປະເທດລຸມແມນ້ໍາລານຊາງ-ແມນ້ໍາຂອງ.

      " ໂດຍຜານແຂວງຢຸນນານ, ສາຍພົວພັນລະຫວາງຈີນ 

ກັບ ປະເທດອາຊີໃຕ-ອາຊີອາຄະເນຈະຍິ່ງແໜນແຟນ ແລະ 

ໃກຊິດຂ້ຶນກວາເກ່ົາ, ເຊ່ິງກສາງເປັນສະຖານະພາບແຫງການ

ຮວມມືທີ່ເປີດກວາງ, ສົ່ງເສີມການພັດທະນາເສດຖະກິດສັງ

ຄົມຮວມກັນຂອງພາກພ້ືນ."

      ໃນໄລຍະດຳເນີນກິດຈະກຳນ້ັນ, ທ່ີແຂວງຢຸນນານ, ກຸມສ່ື

ມວນຊົນຍັງໄດເຂ້ົາຮວມເວທີປຶກສາຫາລືການຮວມມືຈີນ-ອາຊີ

ໃຕ, ເວທີປຶກສາຫາລືສ່ືມວນຊົນຈີນ-ອາຊີໃຕ ແລະ ກິດຈະກຳອ່ືນໆ

ອີກດວຍ; ທ່ີນະຄອນຊົງຊ້ີງ, ກຸມສ່ືມວນຊົນໄດທັດສະນະສຶກສາ

ສູນວາງສະແດງການພັດທະນາເສດຖະກິດດີຈີຕອນນະຄອນຊົງ

ຊ້ີງ ມະຫາວິທະຍາໄລສິລະປະກຳເຊສວນແລະ ສະຖານທ່ີອ່ືນໆ.
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图①老挝展区人头攒动，观众开启“买买买”模式  

本刊记者 杨峥 图
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图②“大湄公河次区域五国媒体互访”活动老挝媒体团参观云南
日报报业集团  本刊记者 覃雪丹 图 
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云花绽放在“一带一路”

在“一带一路”倡议的推动下，作为云南名片的鲜花香

飘世界，为沿线国家增添美丽。目前，云南鲜花已出口到以

“一带一路”沿线国家为主的 50 多个国家和地区，其中出口

到南亚、东南亚地区的约占 30%。
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      ພາຍໃຕການຊກຍູຂອງຂໍ້ລິເລີ່ມ "ໜຶ່ງແລວ ໜຶ່ງເສັ້ນ

ທາງ", ການທີ່ເປັນນາມບັດຂອງຢຸນນານ, ກິ່ນຫອມດອກໄມ 

ສົດຢຸນນານໄດປິວໄປທົ່ວທຸກມູມໂລກ, ເຊິ່ງໄດສາງຄວາມ

ສວຍງາມໃຫແກບັນດາປະເທດທ່ີຢູລຽບຕາມ "ໜ່ຶງແລວ ໜ່ຶງ

ເສັ້ນທາງ". ປັດຈຸບັນນີ້, ດອກໄມສົດຂອງແຂວງຢຸນນານຖືກ

ສົ່ງອອກໄປ 50 ກວາປະເທດ ແລະ ພາກພື້ນທີ່ເປັນປະເທດ

ຢູລຽບຕາມ "ໜ່ຶງແລວ ໜ່ຶງເສ້ັນທາງ" ເປັນຫັຼກແລວ, ໃນນ້ັນ 

ການສົ່ງອອກພາກພື້ນອາຊີໃຕ ແລະ ອາຊີຕາເວັນອອກສຽງ

ໃຕກວມເອົາປະມານ 30%.

      ຂະແໜງການດອກໄມເປັນໜຶ່ງໃນແປດຂະແໜງການ

ຈຸດໜັກ "ຍີ່ຫໍ້ສີຂຽວ" ຂອງແຂວງຢຸນນານ, ກໍເປັນໜຶ່ງໃນ

ບັນດາຂະແໜງການກະສິກໍາທັນສະໄໝທີ່ມີລັກສະນະພູພຽງ

ຂອງແຂວງຢຸນນານທ່ີມີຊ່ືສຽງໂດງດັງກວາໝູ, ຂະຫຍາຍຕົວ

ໄວກວາໝູ  ແລະ ມີກໍາລັງບົ່ມຊອນຫຼາຍກວາໝູ. ຂະແໜງ

ການດອກໄມຂອງແຂວງຢຸນນານໄດກໍ່ສາງລະບົບຕອງໂສ

ອຸດສາຫະກໍາຄົບຂະແໜງການທີ່ລວມມີທັງການຜະລິດ, ການ

ປຸງແຕງ, ການຄາຂາຍ, ການຂົນສ່ົງ, ການຈໍາໜາຍ, ການ

ຄົ້ນຄວາ ແລະ ການບໍລິການສົມທົບແບບສັງຄົມເຂົ້າເປັນອັນ

ດຽວກັນ, ມີພື້ນຖານອຸດສາຫະກໍາຢາງໜັກແໜນ, ກາຍເປັນ

ໂຄງຮາງການພັດທະນາອັນດີງາມທີ່ຖືດອກໄມຕັດສົດ ແລະ

ດອກໄມປູກໃນໂຖເປັນຫຼັກ, ຜະລິດຕະພັນຫຼາຍປະເພດ ຄື ຕົ້ນ

ໄມປະດັບສີຂຽວ ແລະ ດອກໄມສໍາລັບປຸງແຕງພັດທະນາໄປ

ພອມກັນ, ແລະ ຂະແໜງການທີໜຶ່ງ ທີສອງ ທີສາມ(ຄືຂະ

ແໜງການກະສິກໍາ, ຂະແໜງການອຸດສາຫະກໍາ ແລະ ຂະແໜງ

ການບໍລິການ)ເຊື່ອມໂຍງກັນພັດທະນາຢາງກົມກຽວກັນ. ລະ

ຫວາງໄຕມາດທີໜຶ່ງຫາທີສາມຂອງປີ 2018 ເນື້ອທີ່ທັງໝົດ

ສໍາລັບປູກດອກໄມໃນທ່ົວແຂວງຢຸນນານບັນລຸເຖິງ 1,58 ລານ

ມູ ( 1 ເຮັກຕາເທົ່າກັບ 15 ມູ້ ) , ຍອດມູນຄາສັງລວມຂອງ

ດອກໄມບັນລຸ 38,6 ຕ້ືຢວນ ; ຍອດມູນຄາສ່ົງອອກດອກໄມບັນ

ລຸ 120 ລານຢວນ, ທຽບໃສໄລຍະດຽວກັນເພ່ີມຂ້ຶນ 20,1% ; 

ຍອດຜະລິດຕະພັນດອກໄມຕັດສົດແມນ 8,05 ຕື້ການ, ໃນນັ້ນ

ປະລິມານສ່ົງອອກຈໍາໜາຍຂອງດອກໄມຕັດສົດແມນ 7,63 ຕ້ື

ການ, ເຊ່ິງກວມເອົາ 94,8% ຂອງຍອດຜະລິດຕະພັນດອກໄມ

ຕັດສົດ. 

      ເຊຍຢູ ຜູອໍານວຍການໃຫຍ ບໍລິສັດກະສິກໍາເຈຍຫາຍຢູຊີ 

ເຊ່ິງ 5 ປີກອນປູກຕ້ົນດອກສ້ົມ ເວລານ້ັນມີພຽງແຕ 15% ໄດ

ສົ່ງອອກໄປປະເທດຍີ່ປຸນ, ມາເລເຊຍ ແລະ ໄທ. ປັດຈຸບັນນີ້, 

ເພິ່ນໄດນໍາພາຊາວສວນປູກດອກໄມ 500 ກວາຄອບຄົວພາ

ກັນປູກຕົ້ນດອກສົ້ມ 800 ກວາມູ້, ເຊິ່ງແຕລະອາທິດໄດສົ່ງ

ອອກດອກສົ້ມປະມານ 1 ແສນການ, ປະເທດສົ່ງອອກທີ່ເພີ່ມ

ຂ້ຶນໃໝລວມມີ ຫວຽດນາມ, ສິງກະໂປ, ມຽນມາ, ແລະ ສະຫະ

ລັດອາລັບເອມິເລດ, ປະລິມານສົ່ງອອກເພີ່ມຂຶ້ນເຖິງປະມານ
25%. ເຊຍຢູ ກາວວາ: "ໂດຍຄຽງຄູກັບການກາວໜາຂອງ
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ຂ້ໍລິເລ່ີມ "ໜ່ຶງແລວ ໜ່ຶງເສ້ັນທາງ" , ດອກໄມສົດຂອງແຂວງ

ຢຸນນານກໍໄດກາວໄປເຖິງບັນດາປະເທດທີ່ຢູລຽບຕາມສາຍ

ທາງນີ້ ດວຍຄວາມໄວທີ່ວອງໄວກວາເກົ່າ ແລະ ປະລິມານ

ທ່ີຫຼາຍກວາເກ່ົາ."

      ບໍລິສັດດອກໄມຕຽນຫວັງຢຸນນານຈໍາກັດ ບ່ໍພຽງແຕນໍາ

ເອົາດອກໄມແຂວງຢຸນນານໄປຈໍາໜາຍຢູທ່ີຕະຫຼາດມຽນມາ, 

ຫາກຍັງໄດກໍ່ສາງແຫຼງສາທິດສົ່ງເສີມເຕັກນິກປູກດອກໄມ

ຕາງໆຄື ດອກລິລີ່, ດອກກາເນຊັ່ນ, ດອກກຸຫຼາບ, ດອກເບນ

ຈະມາດ ເປັນຕົ້ນ ຈໍານວນ 30 ມູ້ ຢູທີ່ເມືອງເໝີຍມິວປະເທດ

ມຽນມາ, ໂດຍຜານການເຊ່ືອມໂຍງດານເຕັກນິກ ແລະ ການ

ເຜີຍແຜເບຍແນວພັນໃໝ, ປຸກລະດົມຊາວກະສິກອນທອງຖິ່ນ

ປະກອບອາຊີບດານການປູກດອກໄມ. ພອມດຽວກັນນັ້ນ, ຍັງ

ຈັດຊດຝຶກອົບຮົມສິລະປະການຈັດດອກໄມ, ເພ່ືອສາງໂອກາດ

ຈັດຫາວຽກງານໃຫແກຊາວໜຸມທອງຖ່ິນ.  ທານ ຕົງຢຸຍ ຮອງ

ຜູອຳນວຍການຂອງກຸມບໍລິສັດອຸດສາຫະກໍາດອກໄມໂຕວນານ

ແຂວງຢຸນນານ ແນະນໍາວາ, ຕະຫຼາດດອກໄມໂຕວນານນະ

ຄອນຄຸນໝິງເປັນຕະຫຼາດຄາຂາຍດອກໄມທ່ີໃຫຍທ່ີສຸດຂອງປະ

ເທດຈີນ, ແຕລະມ້ື ມີດອກໄມຕັດສົດ 40  ກວາສາຍພັນ 500 

ກວາແນວພັນໄດສໍາເລັດການຄາຂາຍຢູທ່ີນ້ີ ເຊ່ັນ: ດອກກຸຫຼາບ, 

ດອກກາເນຊັ່ນ, Gypsophila paniculata, ດອກເບນຈະ

ມາດອາຟະລິກາ, ດອກລິລີ່ ເປັນຕົ້ນ. ເຊິ່ງວິສາຫະກິດ ແລະ 

ຜູດໍາເນີນທຸລະກິດ 3000 ກວາແຫງ, ຕະຫຼອດຮອດນາຍໜາ

ດອກໄມ ( ໂບຼກເກີ ) ສິບພັນຄົນຂ້ຶນໄປ ທ່ີເຕ້ົາໂຮມກັນຢູທ່ີນ້ີ ໄດ

ນໍາເອົາດອກໄມສົດສົ່ງໄປເຖິງຕົວເມືອງຂະຫນາດກາງ 80

ກວາແຫງພາຍໃນປະເທດຈີນ, ແລະ 50 ກວາປະເທດ ແລະ 

ພາກພ້ືນ ໂດຍສະເພາະແມນບັນດາປະເທດທ່ີຢູລຽບຕາມ "ໜ່ຶງ

ແລວ ໜ່ຶງເສ້ັນທາງ" ເຊ່ັນ ລັດເຊຍ,ໂປແລນ, ສິງກະໂປ ເປັນ

ຕ້ົນ.

      ສູນການຄາປະມູນຂາຍດອກໄມສາກົນຄຸນໝິງແມນຕະ

ຫຼາດປະມູນຂາຍດອກໄມສົດສະເພາະກິດທີ່ໃຫຍທີ່ສຸດຂອງທະ

ວີບອາຊີ, ປີ 2017 ສູນນ້ີໄດປະມູນຂາຍດອກໄມຕັດສົດປະເພດ

ຕາງໆຈໍານວນ 1,104 ຕື້ການ. ທານຈາງລີ້ ຜູອໍານວຍການ

ໃຫຍຂອງສູນປະມູນຄາຂາຍກາວວາ, ພາຍໃຕການຊກຍູຂອງ

ຂ້ໍລິເລ່ີມ  "ໜ່ຶງແລວ ໜ່ຶງເສ້ັນທາງ", ການຮວມມືດານຂະແໜງ

ການແບບເປີດປະຕູໃຫແກກັນລະຫວາງປະເທດຈີນກັບບັນດາ

ປະເທດອາຊີຕາເວັນອອກສຽງໃຕ ໄດສ່ົງກໍາລັງດັນໃໝໃຫແກ

ການເຄື່ອນໄຫວດານການຄາລະຫວາງສອງຝາຍ, ໂດຍສະ

ເພາະແມນການເປີດການຈະລາຈອນຕະຫຼອດສາຍຂອງເສັ້ນ

ທາງ 3R ສາກົນ ຄຸນໝິງ-ບາງກອກ, ເຊິ່ງເຮັດໃຫການສົ່ງ

ອອກດອກໄມສົດຂອງແຂວງຢຸນນານແຮງສະດວກສະບາຍ
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ກວາເກ່ົາ. "ປັດຈຸບັນນ້ີ, ໂດຍເພ່ິງພາອາໄສທາແຮງດານຄຸນ

ນະພາບ, ອັດຕາການສ່ົງອອກດອກໄມສົດຂອງແຂວງຢຸນນານ

ໄປສູບັນດາປະເທດອາຊີໃຕ ແລະ ອາຊີຕາເວັນອອກສຽງໃຕ

ໄດບັນລຸເຖິງ 20% ຫາ 30% ແລວ." ທານ ຈາງລ້ີ ເວ້ົາ.

      ຕາມຄວາມຮັບຮູ້ແລ້ວ, ຂ້ໍລິເລ່ີມ  "ໜ່ຶງແລວ ໜ່ຶງເສ້ັນ

ທາງ" ສະເໜີມາໄດ 5 ປີຜານມານີ້, ສາຍການບິນຂອງສະ

ໜາມບິນຄຸນໝິງໄດປົກຫຸມເອົາ 35 ຕົວເມືອງຂອງ 10 ປະ

ເທດອາຊີຕາເວັນອອກສຽງໃຕ ແລະ 5 ປະເທດອາຊີໃຕແລວ,

ເຊິ່ງກາຍເປັນໜຶ່ງໃນສະໜາມບິນທີ່ມີສາຍການບິນສາກົນທີ່

ຫັນໜາໄປສູຂົງເຂດອາຊີໃຕ ແລະ ອາຊີຕາເວັນອອກສຽງໃຕ 

ຫຼາຍກວາໝູໃນທົ່ວປະເທດຈີນ, ເຊິ່ງໄດສາງຄວາມສະດວກ

ໃຫແກການສົ່ງອອກດອກໄມສົດຂອງແຂວງຢຸນນານໄປສູທຸກ

ມູມໂລກ ເພື່ອສາງຄວາມຫອມຫວນໄປທົ່ວໂລກນີ້. ຫຼຽງມິນ 

ຜູດໍາເນີນທຸລະກິດດອກໄມເວ້ົາວາ : "ແຕກອນ ດອກໄມສົດທ່ີ

ສົ່ງອອກສິງກະໂປ ຕອງສົ່ງໄປຮອດແຂວງກວາງຕຸງ ແລະ 

ນະຄອນເຊິນເຈ້ິນ ກອນ, ຂົນລົງຈາກຍົນແລວ ຈ່ຶງສ່ົງໄປເຖິງ

ສະຖານທີ່ໂດຍຜານບໍລິສັດສາຍການບິນອື່ນ, ເຊິ່ງບໍ່ພຽງແຕ

ສິ້ນເປືອງເວລາເທົ່ານັ້ນ, ຫາກຍັງມີການເສຍຫາຍຂອນຂາງ

ຫຼາຍອີກດວຍ. ປັດຈຸບັນນ້ີດອກໄມສົດສາມາດສ່ົງອອກຈາກນະ

ຄອນຄຸນໝິງໄປຫາປະເທດສິງກະໂປ, ມະເລເຊຍ, ແລະ ໄທ 

ໂດຍກົງໄດ, ເຊ່ິງບ່ໍພຽງແຕປະຢັດເວລາເທ່ົານ້ັນ, ຫາກຍັງປະ

ຢັດຄາຂົນສ່ົງອີກດວຍ."
稿件来源：本刊综合

vtmy[kpI6[rk[

I6[ ① g0fg,nv'9yhosoy' (Jinning District)ot7vo75os,y'de]a'
rafmtok0tcso'dkofvdw,hmuj,ugvdt]ad

图①昆明市晋宁区发展特色花卉产业 本刊记者  杨峥 图

I6[ ② rtoad'ko75h,7v'[=]ysko0v'4kofvdw,hg,nv'-q's,y'(Songming
County) ot7vo75os,y'de]a'd;fg[yj'fvdsohk'q;（Shilin Country）

图②昆明市嵩明县花卉基地的管理人员在查看红掌盆景  
新华社 图

I6[ ③ -k;dtlydvofvdw,hde]a'g]nvd c]t s5h,s=jfvdw,hlqfmujskd=gda[

djP;,kmujl;ov5flkstdezt]yffvdw,h9uo1h;o (Jinyuan Flower 

Industrial Park) g,nv'lnsuo gzqjk1uxqd7v'8qogv'ot7vo75os,y'

图③花农在昆明市石林彝族自治县锦苑花卉产业园内分拣、包装
刚采摘的鲜花  新华社 图

I6[ ④ rkp.oIhko0kpfvdw,hIhkosobj'muj8ts]kfxkd7v'[k'dvd

xtgmfwm, rtoad'kode]a'oegvqkfvdw,hmujskd=oeg0qhk,k9kdc0;'
15ooko ,ks=jgxao-=jfvdw,h c]t da[fvdw,h

图④在泰国曼谷帕空鲜花市场的一家花店，工作人员将从云南进
口的鲜花制作成花束和花盒  新华社 图

②

③

④

|   云南15ooko



38
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 “打造老中双边经贸合作新平台”
■ 孙广勇 文 / 图

|   交流dkoc]dxjPo

经过近 10 年的发展，作为中老两国的国家级合作项目、中国在

老挝唯一的国家级境外经贸合作区、“一带一路”建设规划的早期收获

项目，赛色塔综合开发区对促进老挝工业化进程、提升中老两国经贸

合作水平发挥着重大作用。

①



      ໃນເຂດພັດທະນາກວມລວມໄຊເສດຖານະຄອນຫຼວງວຽງ

ຈັນປະເທດລາວ, ໂຄງສາງອາຄານເຫັຼກຂະໜາດໃຫຍໄດເລ່ີມ

ຕັ້ງຂຶ້ນ, ເຄື່ອງຈັກຂະໜາດໃຫຍກຳລັງດຳເນີນການກສາງ

ຢາງເຄ່ັງຮອນ.

      ທານ ບຸນຍັງ ວໍລະຈິດ ເລຂາທິການໃຫຍຄະນະບໍລິຫານ

ງານສູນກາງພັກປະຊາຊົນ ປະຕິວັດລາວ ປະທານປະເທດ ແຫງ

ສາທາລະນະລັດ ປະຊາທິປະໄຕ ປະຊາຊົນລາວ ໄດລົງສໍາ

ຫຼວດເຂດພັດທະນາກວມລວມໄຊເສດຖາໃນຊວງໄລຍະນີ້,

ແລະ ໄດຝາກຄວາມຫວັງວາຢາກສາງໃຫເຂດນິຄົມການຮວມ

ມືລະດັບຊາດຂອງສອງປະເທດ ລາວ - ຈີນ ນ້ີ ກາຍເປັນເຂດ

ພັດທະນາສີຂຽວ, ຕເນື່ອງ ແລະ ຈະເລີນຮຸງເຮືອງ ພອມທັງ

ຍົກສູງລະດັບຊີວິດການເປັນຢູຂອງປະຊາຊົນໃນທອງຖິ່ນນັ້ນ

ໃຫດີຂ້ຶນ.

      ໃນແຈໜຶ່ງຂອງເຂດນິຄົມ, ສາງເກັບນໍ້າມັນຂະໜາດ

ໃຫຍ 10 ກວາແຫງ ໄດຈັດວາງໄວຢາງເປັນລະບຽບຮຽບ

ຮອຍ. ພື້ນຖານໂຄງລາງ ແລະ ເຄື່ອງໃຊອຸປະກອນທີ່ກຽວ

ຂອງເຊັ່ນ: ສະຖານີສະໜອງພະລັງງານ, ຫອງການດັບເພີງ,

ໂຮງງານບໍາບັດນ້ໍາເສຍ ແລະ ສູນກວດກາ ແລະ ວິໄຈຜະລິດ

ຕະພັນນໍ້າມັນ ເປັນຕົ້ນ ກໄດສາງສໍາເລັດຂັ້ນພື້ນຖານແລວ.

ໂຮງງານປຸງແຕງນໍ້າມັນເຊື້ອໄຟທີ່ທັນສະໄໝກໄດເລີ່ມກຕົວ

ເປັນຮູບຮາງຂ້ຶນ.

      ທາວ ທະລີວັນ ອະດີດພະນັກງານເຮັດວຽກສັງກັດໃນບໍລິ

|   交流dkoc]dxjPo
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②

I6[ ① xt86.spj0v'g0frafmtokd;,];,w-g-f4k

图①赛色塔综合开发区大门

I6[②9ko-kplkmyf8q;9e]v'czoza'0v'g0frafmtokd;,];,w-
g-f4k

图②赛色塔综合开发区沙盘
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ສັດຫຸນສວນ ຕົງຢຽນ ປີໂຕຣລຽມ ລາວ - ຈີນ ຈໍາກັດ(ເອີ້ນ

ຊ່ືຫຍ້ໍວາ: ຕົງຢຽນ ປີໂຕຣລຽມ) ໄດໃຫໃຫສໍາພາດກັບນັກຂາວ

ວາ: "ໂຄງການນີ້ແມນໂຄງການກັ່ນນໍ້າມັນປີໂຕຣລຽມແຫງ

ທໍາອິດຂອງລາວ, ຍອດມູນຄາການລົງທຶນຕາມແຜນການທັງ

ໝົດແມນ1,5 ຕ້ືໂດລາສະຫະລັດ, ແບງເປັນ 3 ໄລຍະກສາງ. 

ປັດຈຸບັນ, ໄລຍະທີ 1 ຂອງໂຄງການວິສະວະກໍາໂຍທາໄດສໍາ

ເລັດຢາງເປັນພ້ືນຖານ ຄາດວາໃນຫົກເດືອນຕ້ົນປີ 2020 ສາ

ມາດດຳເນີນການຜະລິດໄດແລວ, ພາຍຫຼັງດຳເນີນການຜະ

ລິດໄລຍະທີ 1 ຈະສາມາດຜະລິດນ້ໍາມັນແອັດຊັງ ແລະ ນ້ໍາມັນ

ກາຊວນ ໄດເຖິງ 800.000 ໂຕນຕປີ ". 

      ຕົງຢຽນ ປີໂຕຣລຽມ ເປັນບໍລິສັດຮວມທຶນລະຫວາງກຸມບໍ

ລິສັດລົງທຶນກສາງແຂວງຢຸນນານ ສປຈີນ ກັບ ບໍລິສັດນ້ໍາມັນ

ເຊື້ອໄຟ ປະເທດລາວ. ຕາມແຜນຄາດວາພາຍຫຼັງທີ່ດຳເນີນ

ການຜະລິດແລວຈະສາມາດບັນລຸມູນຄາການຜະລິດອຸດສາຫະ

ກໍາໄດເຖິງ 1,5–2,0 ຕ້ືໂດລາສະຫະລັດ. ສາມາດສາງວຽກ

ເຮັດງານທໍາໄດຫຼາຍກວາ 1000 ຕໍາແໜງງານ.

      ທານ ປອ ສຸພັນ ແກວມີໄຊ ລັດຖະມົນຕີກະຊວງແຜນການ 

ແລະ ການລົງທຶນ ໄດຕີລາຄາສູງຕໂຄງການດັ່ງກາວວາ: 

"ໂຄງການກັ່ນນໍ້າມັນປີໂຕຣລຽມຈະມີບົດບາດຕການພັດທະ

ນາອຸດສາຫະກໍາ ແລະ ການກສາງລະບົບວິສະວະກໍາເຄມ ີ

ຂອງ ສປປ ລາວ, ສາມາດຊວຍຫຼຸດຜອນການຂາດດຸນການ

ຄາຂາອອກ, ຄ້ໍາປະກັນຄວາມປອດໄພໝ້ັນຄົງໃນການສະໜອງ

ຜະລິດຕະພັນນ້ໍາມັນເຊ້ືອໄຟ, ສ່ົງເສີມເສດຖະກິດຂອງລາວໃຫ

ມີການພັດທະນາຢາງວອງໄວ ແລະ ຍືນຍົງ ອີກດວຍ".

      ປັດຈຸບັນ, ເຂດພັດທະນາໄດດຶງດູດເອົາວິສາຫະກິດທັງ

ໝົດ 59 ບໍລິສັດເຂ້ົາມາລົງທຶນຈາກປະເທດຈີນ, ຍ່ີປຸນ, ສິງກະ

ໂປ,ໄທ ເປັນຕ້ົນ , ຂົງເຂດກໍາລັງການຜະລິດເຊ່ິງລວມເອົາພະ

ລັງງານວິສະວະກໍາເຄມີ, ການຜະລິດສິນຄາອີເລັກໂຕຣນິກ, 

ຢາປົວພະຍາດຊີວະວິທະຍາ, ການປຸງແຕງຜະລິດຕະພັນກະສິ

ກໍາ ເປັນຕ້ົນ. ທານ ຫີຼວຫູ ປະທານເຂດພັດທະນາກວມລວມໄຊ

ເສດຖາໄດໃຫຮູວາ: "ພາຍຫຼັງວຽກງານກສາງຂອງເຂດພັດ

ທະນາທັງສາມໄລຍະສໍາເລັດແລວ ຄາດວາຈະສາມາດດຶງດູດ

ໄດປະມານ 150 ວິສາຫະກິດ, ມູນຄາການຜະລິດແຕລະປີຈະ

ສາມາດບັນລຸເຖິງ 6 ຕື້ໂດລາສະຫະລັດ, ສາງໂອກາດວຽກ

ເຮັດງານທໍາແກທອງຖິ່ນໄດຫຼາຍກວາ 30.000 ຕໍາແໜງ

ງານ, ຄາດຄະເນການມອບອາກອໃຫລັດໃນແຕລະປີປະມານ
300 ລານໂດລາສະຫະລັດ".

      ທານ ວິຈິດ ຊິນດາວົງ ຜູຊວຍລັດຖະມົນຕີກະຊວງແຜນ

ການ ແລະ ການລົງທຶນ ກາວຕນັກຂາວວາ: ໃນອະນາຄົດ,

ເຂດພັດທະນາກວມລວມໄຊເສດຖາຈະກາຍເປັນພາກສວນ

ໜ່ຶງຂອງເມືອງໃໝນະຄອນຫຼວງວຽງຈັນ. "ເຂດພັດທະນາຈະ

ເສີມຂະຫຍາຍທາແຮງທາງດານທ່ີຕ້ັງ, ຊັບພະຍາກອນ ແລະ 

ນະໂຍບາຍ ຂອງ ສປປ ລາວ ນໍາໃຊທາແຮງໃນດານທຶນຮອນ, 

ເຕັກໂນໂລຢີ, ການຄຸມຄອງ ແລະ ດານຂະແໜງການຂອງຈີນ

 ເພື່ອກສາງເວທີໃໝແຫງການຮວມມືທາງເສດຖະກິດການ

ຄາຂອງສອງຝາຍ ລາວ - ຈີນ"

      ຄຽງຄູກັບການກສາງເສ້ັນທາງລົດໄຟ ລາວ - ຈີນ ແລະ

ພອມກັນກສາງ "ໜ່ຶງແລວ ໜ່ຶງເສ້ັນທາງ" ເຂດພັດທະນາກວມ

①
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ລວມໄຊເສດຖາກໍໄດຮັບກາລະໂອກາດອັນໃໝ. "ເຂດພັດທະ

ນາທີ່ໃກກັບເສັ້ນທາງລົດໄຟລາວ - ຈີນ, ສະຖານີຂົນສົ່ງສິນ

ຄາວຽງຈັນ ແລະ ສະຖານີຂົນສ່ົງໂດຍສານວຽງຈັນ ກັບ ເຂດ

ພັດທະນາກໄດເຊື່ອມຈອດດວຍເສັ້ນທາງຫຼາຍສາຍເຊັ່ນດຽວ

ກັນ. ໃນໄລຍະທີ 2 ຂອງເຂດພັດທະນາ ແມນຈະກສາງເຂດ

ໂລຈິສຕິກ ແລະ ຕົວເມືອງການຜະລິດເປັນສີຂຽວ ອີກດວຍ".

      ໃນໂຮງງານຜະລິດເສ້ືອຜາ "ອິນເດຍຕາເວັນອອກ" ຂອງ

ອີນເດຍ ຢູໃນເຂດອຸທິຍານນັ້ນໄດຜະລິດໂສງຄາບອຍໃນແຕ

ລະປີບັນລຸເຖິງ 1 ລານຜືນ, ກໍາມະກອນຄົນລາວຫຼາຍຮອຍຄົນ

ກກໍາລັງຂຸນຂຽວຕວຽກງານຂອງຕົນ. ທານ ສານຈາຍ ຜູຈັດ

ການ ບໍລິສັດ ກາວຕນັກຂາວວາ: "ວັດຖດິບ ແລະ ເສ້ືອຜາສໍາ

ເລັດຮູບໃນໂຮງງານລວນແຕຂົນສ່ົງຈາກບາງກອກເຖິງວຽງ

ຈັນທັງໝົດ. ພາຍຫັຼງທ່ີເສ້ັນທາງລົດໄຟລາວ - ຈີນ ແລະ ເສ້ັນ

ທາງລົດໄຟ ໄທ - ຈີນ ເປີດນໍາໃຊຢາງເປັນທາງການແລວ 

ວຽກງານດານໂລຈິສຕິກຍິ່ງຈະເພີ່ມຄວາມສະດວກສະບາຍ

ຂຶ້ນ, ຕົ້ນທຶນການຂົນສົ່ງກຈະຫຼຸດລົງເປັນຈໍານວນຫຼວງຫຼາຍ. 

ຕາມແຜນການຂະຫຍາຍການຜະລິດຂອງ ບໍລິສັດ ກໄດດໍາ

ເນີນການຕິດຕັ້ງເຄື່ອງມືທໍາການຜະລິດອັນໃໝຂຶ້ນ. ຄາດວາ

ໃນອະນາຄົດຈະບັນລຸປະສິດທິຜົນຂອງການຜະລິດສູງຂຶ້ນເຖິງ
50 ເທົ່າ. ໂດຍຜານການຝຶກອົບຮົມ, ກໍາມະກອນທາງດານ

ເຕັກນິກທີ່ເປັນຄົນລາວກສາມາດຄວບຄຸມການທໍາງານຂອງ

ເຄ່ືອງຈັກທ່ີທັນສະໄໝເຫ່ົຼານ້ີໄດທັງໝົດ".

      ໃນເວລາທ່ີ ທານ ບຸນຍັງ ວໍລະຈິດ ປະທານປະເທດ ແຫງ

ສາທາລະນະລັດ ປະຊາທິປະໄຕ ປະຊາຊົນລາວ ລົງສໍາຫຼວດ

ເຂດພັດທະນາກວມລວມໄຊເສດຖານັ້ນ ທານໄດກາວວາ: ມີ

ຫຼາຍວິສາຫະກິດທ່ີເຂ້ົາມາລົງທຶນໃນ ສປປ ລາວ ກໄດໃຫຄວາມ

ສົນໃຈເຂ້ົາມາລົງທຶນໃນເຂດພັດທະນາດ່ັງກາວ. "ສປ ຈີນ ໄດ

ປະກອບສວນອັນໃຫຍຫຼວງເຂົ້າໃນການພັດທະນາເສດຖະກິດ

ສັງຄົມຂອງ ສປປ ລາວ, ຂ້ໍລິເລ່ີມ ‘ໜ່ຶງແລວ ໜ່ຶງເສ້ັນທາງ’ 

ໄດເຊ່ືອມໂຍງກັບ ແຜນຍຸດທະສາດ ‘ຫັນຈາກເປັນປະເທດບມີ

ທາງອອກສູທະເລ(Landlock) ໃຫກາຍເປັນປະເທດເຊື່ອມຕ

ທາງບົກ(Landlink)’. ການຮວມມືຂອງສອງປະເທດ ລາວ - 

ຈີນ ໄດເພີ່ມທະວີເຂັ້ມແຂງຂຶ້ນເທື່ອລະກາວ ເຊິ່ງຈະນໍາເອົາ

ຜົນປະໂຫຍດທີ່ແທຈິງມາສູປະຊາຊົນສອງປະເທດຢາງຫຼວງ

ຫຼາຍ".

② ③
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图①②赛色塔综合开发区内的企业和厂房
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图③赛色塔综合开发区内的老挝第一个石油炼化项目
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我和“一带一路”｜邹小龙和他的熊猫汉语学校
■ 本刊记者 杨春梅 / 文

      "zhi chi shi ri zi ci si " ໃນຫອງຮຽນທ່ີມີແສງແຈງດີໄດ

ມີສຽງອານໜັງສືດັງໆອອກມາ, ນັກຮຽນຄົນລາວກຳລັງຝຶກ

ອານການອອກສຽງຄຳສັບ ແລະ ປະໂຫຍກພາສາຈີນຕາມຄູ

ສອນທ່ີເປັນຄົນຈີນ. ຢູນອກຫອງຮຽນ ໂຈວສຽວຫຼອງ ທີເປັນຜູ

ອຳນວຍການຂອງໂຮງຮຽນພາສາຈີນແພນດາ ກຳລັງຈອບ

ຟັງຢູງຽບໆ. ລາວພວມຕິດຕາມປະເມີນເບິ່ງລະດັບການສິດ

ສອນຂອງອາຈານສອນພາສາຈີນ ເພື່ອກວດສອບເບິ່ງວາ

ສອດຄອງກັບຄວາມຕອງການຂອງໂຮງຮຽນ ຫືຼ ບ່ໍ.

      ໂຮງຮຽນພາສາຈີນ ແພນດາແມນຕ້ັງຢູຖະໜົນ T2 ນະ

ຄອນຫຼວງວຽງຈັນປະເທດລາວ, ເຊິ່ງແມນໂຮງຮຽນທີເປັນ

ສູນຝືກອົບຮົມພາສາຈີນເອກະຊົນທ່ີໃຫຍສຸດໃນປະເທດລາວໃນ

ປັດຈຸບັນນີ້. ໂຈວຊຽວຫຼອງ ຮູຢູໃນໃຈວາການໄດຜົນສຳເລັດ

“zhi chi shi ri zi ci si ”，明亮的教室里发出琅琅读书声，老挝学员们正跟着

中国教师，一词一句练习汉语发音。教室外面，一位年轻小伙在旁听，他就是

熊猫汉语学校校长邹小龙。他正在跟踪评估教师的教学水平，考察教师是否符

合学校要求。
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ຂອງໂຮງຮຽນມາໃນມື້ນີ້ບໍ່ແມນເລື່ອງງາຍ, ສະນັ້ນການຄັດ

ເລືອກອາຈານສອນພາສາຈີນທ່ີດີ ຈ່ຶງສຳຄັນທ່ີສຸດ. ໂຈວຊຽວ

ຫຼອງ ກາວຕ່ໍນັກຂາວວາ: "ຖາຫາກຊອກຫາອາຈານທ່ີເໝາະ

ສົມບໍ່ໄດ, ດີແທ ເປັນເດືອນສອງເດືອນກໍຈະບໍ່ເປີດສອນເທື່ອ,

ຈົນກວາຈະຊອກໄດອາຈານສອນເປັນທ່ີພໍໃຈ ."

      ປີ 2008 ໂຈວຊຽວຫອຼງ ຕອນທີຍ່ັງເປນັນກັສກຶສາປທີີ

ສາມຂອງມະຫາວິທະໄລ ພາຍຫຼັງທີ່ໄດມາທອງທຽວປະເທດ

ລາວກ່ໍຫົຼງມັກປະເທດລາວ. ປີ 2012  ໂຈວຊຽວຫຼອງ ໄດມາ

ປະເທດລາວອີກເທື່ອໜຶ່ງ, ເທື່ອນີ້ ລາວມາເພື່ອຊອກຫາໂອ

ກາດໃນການປະກອບອາຊີບ. ຜານການສຶກສາຄ້ົນຄວາ, ໂຈວ

ຊຽວຫຼອງ ໄດສັງເກດເຫັນວາ ໂຮງຮຽນຝຶກອົບຮົມພາສາຈີນ

ໃນປະເທດລາວຍັງມີໜອຍຢູ, ຄົນລາວຊອກຮຽນພາສາຈີນ

ຍັງມີຄວາມຫຍຸງຍາກ ແລະ ຄົນຈີນທີ່ໄປອາໄສຢູທີ່ປະເທດ

ລາວທີ່ຢາກຮຽນພາສາລາວກໍ່ຍັງມີຄວາມຫຍຸງຍາກຄືກັນ. 

ສຸດທາຍ ລາວຈ່ຶງຕົກລົງສືບຕ່ໍຮັບເອົາໂຮງຮຽນຝຶກອົບຮົມພາ

ສາຈີນແຫງໜ່ຶງ ເພ່ືອເປີດເປັນໂຮງຮຽນສອງພາສາ.

      ໃນການເປີດໂຮງຮຽນເປ້ືອງຕ້ົນ,  ໂຈວຊຽວຫຼອງ ໄດຂ່ີ

ລົດຖີບໄປທຸກບອນເພື່ອແຈກໃບໂຄສະນາ, ແຕວາການຊອກ

ຄົນມາຮຽນແມນຍາກຫຼາຍ, ມີມື້ໜຶ່ງ ມີແມຍິງຜູໜຶ່ງທີ່ມີອາຍຸ

ປະມານ 40 ປີມາເວ້ົານຳ ໂຈວຊຽວຫຼອງ ວາ ຕົນເຄີຍຈາຍ

ຄາຮຽນມາແລວ ແຕຍັງບໍ່ທັນຮຽນໝົດເທື່ອ. ເພາະສະນັ້ນ, 

ໂຈວຊຽວຫຼອງ ຈ່ືງໄດສອນແມຍິງຜູນ້ີຕົວຕ່ໍຕົວ. ຄິດບ່ໍເຖິງວາ 

ມ້ືຖັດມາ ແມຍິງຜູນ້ັນກ່ໍໄດນຳພາ10 ກວາຄົນມາ ເພ່ືອຮຽນພາ

ສາຈີນນໍາກັນ, ຍອນແນວນ້ັນຫອງຮຽນພາສາຈີນທຳອິດຂອງ

ທາວ ໂຈວຊຽວຫຼອງ ກ່ໍໄດເປີດສອນຂ້ຶນ.

      ໃນໄລຍະເວລາ 7 ປີ, ໂຮງຮຽນພາສາຈີນ ແພນດາ ມີ

ການພັດທະນາຂ້ຶນຫຼາຍ ທຳອິດໂຮງຮຽນມີແຕອາຈານສອນ1 

ຄົນ ,ມີຫອງຮຽນ 2 ຫ້ອງ, ຈົນມາເຖິງປັດຈຸບັນມີອາຈານປະຈຳ 
12 ຄົນ, ມີຫອງຮຽນ 8 ຫ້ອງ ແລະ ມີນັກຮຽນທັງໝົດ 200 ກວາ

ຄົນ. ໄລລວມແລວມີນັກຮຽນຄົນລາວມາອົບຮົມ 5000 ກວາ

ຄົນ ແລະ ນັກຮຽນຄົນຈີນ 1500 ກວາຄົນ. "ໃນຕອນເລ່ີມຕ້ົນ

ເປີດໂຮງຮຽນ ບໍ່ໄດຄິດເຖິງວາຈະມີການພັດທະນາໄວຂະ

ໜາດນີ້" ທາວ ໂຈວຊຽວຫຼອງ ເຫັນວາ ການຂະຫຍາຍຕົວ

ຂອງໂຮງຮຽນພາສາຈີນແພນດາ ແມນໄດຮັບປະໂຫຍດຈາກ

ຂໍ້ລິເລີ່ມ "ໜຶ່ງແລວ ໜຶ່ງເສັ້ນທາງ". "ໂດຍຄຽງຄູກັບນະໂຍ

ບາຍດຶງດູດການລົງທຶນທີ່ປະກາດນຳໃຊ ວິສາຫະກິດຈີນທີ່ມາ

ລົງທຶນຢູລາວນັບມື້ນັບຫຼາຍຂຶ້ນ ໂອກາດປະກອບອາຊີບກໍ່ເພີ່ມ

ຂ້ຶນ ສາເຫດດ່ັງກາວເຮັດໃຫຄົນລາວທ່ີມາຮຽນພາສາຈີນ  ແລະ

ຄົນຈີນທ່ີຢາກຮຽນພາສາລາວກໍຫຼາຍຂ້ຶນ."

      ຄຽງຄູກັບຄວາມຄືບໜາຂອງການກ່ໍສາງ "ໜ່ຶງແລວ ໜ່ຶງ

ເສັ້ນທາງ", ການຮວມມືໃນຂົງເຂດການສຶກສາລະຫວາງປະ

ເທດຈີນ ກັບປະເທດລາວນັບມື້ນັບເລິກເຊິ່ງ. ພາຍໃຕການສະ

ໜັບສະໜູນດານນະໂຍບາຍ, ໂຮງຮຽນຊັ້ນສູງຂອງຈີນ ກໍທະ

ຍອຍກັນມາປະກາດຮັບສະໝັກເອົານັກສຶກສາລາວທີ່ຢາກໄປ

ຮຽນຢູຈີນ, ກິດຈະການຂອງໂຮງຮຽນພາສາຈີນ ແພນດາ ກ່ໍ

ຂະຫຍາຍຕົວຈາກການຝຶກອົບຮົບພາສາດານດຽວ ມາເພີ່ມ

ກິດຈະການສ່ົງນັກສຶກສາໄປຮຽນຕ່ໍຢູ ສປ ຈີນນຳ. ນອກຈາກ

ນັ້ນ "ພວກເຮົາຍັງຊວຍໂຮງຮຽນຊັ້ນສູງຈາກແຂວງເສຊວນ 

ແລະ ແຂວງກວາງຊີໃນງານວາງສະແດງໃຫຂໍ້ມູນການສຶກ

ສາຕາງປະເທດ, ເພື່ອໃຫການຊວຍເຫຼືອແກນັກຮຽນລາວທີ່

ຢາກໄປຮຽນຕ່ໍຢູ ສປ ຈີນ, ຜານການພັດທະນາມາຫຼາຍປີ ກິດ

ຈະການສ່ົງນັກສຶກສາໄປຮຽນຕ່ໍຢູ ສປ ຈີນ ໄດກາຍເປັນກິດຈະ

ການຕ້ົນຕໍຂອງພວກເຮົາ." ທາວ ໂຈວຊຽວຫຼອງ ກາວວ່າ. ມາ

ຮອດປີ 2018  ໂຮງຮຽນພາສາຈີນ ແພນດາ ໄດສ່ົງນັກຮຽນ

ໄປຮຽນຕ່ໍຢູ ສປ ຈີນ ມີຮອດ 500 ກວາຄົນແລວ, ສໍາລັບເປ້ົາ

ໝາຍໃນການສ່ົງນັກຮຽນໄປຮຽນຕ່ໍຢູ ສປ ຈີນ ໃນປີ 2019 ມີ 

ຈໍາ ນວນ 200 ຄົນ ພວກເຮົາໃຊເວລາພຽງແຕເຄິ່ງປີກໍ່ໄດ

ບັນລຸຕາມເປົ້າໝາຍແລວ. ໃນປະຈຸບັນ ໂຮງຮຽນພາສາຈີນ

ແພນດາ ກັບ ມະຫາວິທະຍາໄລລານໂຈວກ່ໍເລ່ີມມີການຮວມມື

ກັນຢາງເປັນທາງການແລວ.

      ໂຈວຊຽວຫຼອງ ເວ້ົາວາ: "ພວກເຮົາໄດຈັດຫາໂຄງການ

ທຶນການສຶກສາໃຫແກນັກຮຽນດີເດັ່ນ ແລະ ຄອບຄົວທຸກຍາກ

ເພ່ືອຊວຍໃຫເຂົາເຈ້ົາໄປຮຽນຕ່ໍຢູຈີນໂດຍໃຫທຶນການສືກສາຟ

ຣີແກເຂົາເຈ້ົາ,  ແລະ ຫວັງເປັນຢາງຍ່ິງວາໃນອະນາຄົດອັນ

ໃກນີ້ ພວກເຂົາຈະກາຍເປັນທູດສັນທະໄມຕີໃນການຊກດັນ

ການແລກປຽນດານວັດທະນະທຳ ແລະ ເສດຖະກິດລະຫວາງ

ຈີນ-ລາວ" .

vtmy[kpI6[rk[

mjko 39;-P's]v'(z6hmujlv'0hk'0;k)

邹小龙（右二）  受访者供图
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遇见安宁——

太平 ：向往中的生活

      ໃນວັນທີ 7 ມິຖນາ ພໍດີຮອດບຸນຕວນອູທ່ີເປັນບຸນປະເພນີ 

ຂອງຈີນ(ບຸນຕວນອູ ໝາຍເຖິງ ບຸນຫ່ໍເຂ້ົາຕ້ົມ ແລະ ບຸນຊວງ

ເຮືອມັງກອນ ຂອງຈີນ) ນະຄອນອານຫນິງໄດຈັດກິດຈະກໍາສະ

ເພາະສໍາລັບພຶດຕິກຳແຫງຄວາມສີວິໄລຍຸກສະໄຫມໃຫມທີ່

ເມືອງໃຫມ ທາຍຜິງ, ເຊ່ິງເອ້ີນວາ "ບຸນຕວນອູ • ບຸນປະເພນີ 

ຂອງພວກເຮົາ" ພອມທັງມີກິດຈະກໍາທີ່ເປັນສາທາລະນະປະ

ໂຫຍດແສງສະຫວາງສະຖານີແຫງທໍາອິດຂອງການຍາງ

ທາຍຜິງຄັ້ງທີ 4 ທີ່ເມືອງໃຫມທາຍຜິງຕາແສງທາຍຜິງນະ

ຄອນອານຫນິງ.

      ກິດຈະກໍາການຍາງຖືກນໍາເຂ້ົາເປັນປັດໄຈວັດທະນະທໍາ

ເຄ່ືອງນຸງເຜ່ົາຮານ  ຜູມັກການຍາງທ່ີເຂ້ົາຮວມງານນຸງເຄ່ືອງ

ນຸງເຜົ່າຮານ ຖືໂຄມໄຟດອກລາຍ ຖືຄັນຮົ່ມເຈຍ ຫລື ຖືໃບວີ 

ຍາງໄປຕາມເສ້ັນທາງວົງວຽນຂອງການຍາງທ່ີມີຄວາມຍາວ
10 ກິໂລ ໂດຍໄດສຳຜັດດວຍຕົນເອງຕໍ່ສິ່ງແວດລອມທໍາມະ

ຊາດທີ່ສວຍສົດງົດງາມ ແລະ ໂຄງລາງພື້ນຖານທີ່ສະດວກ

ຂອງເມືອງໃໝທາຍຜິງແຂວງຢຸນນານ.

      ຫລັງຈາກກິດຈະກໍາໄດສິ້ນສຸດລົງ, ຈໍານວນລວມກິໂລ

ແມັດຂອງທຸກຄົນທີ່ຍາງໄດນັ້ນ ຈະຖືກຄິດໄລເຂົ້າເປັນກອງ

ທຶນສາທາລະນະປະໂຫຍດ, ເພື່ອບໍລິຈາກໃຫແກຜູທຸກຍາກ 

ຜູພິການ ເດັກນອຍທີ່ບໍ່ໄດອາໄສຢູກັບພໍ່ແມຈໍານວນ 32 ຄົນ. 

ເມືອງໃຫມຕາແສງທາຍຜິງ ເຄີຍເປັນເຂດທີ່ມີປະຊາຊົນຊົນ

ເຜົ່າປາຍຊົນເຜົ່າຫນອຍຂອງປະເທດຈີນອາໃສຢູຈຳນວນ

ຫຼວງຫຼາຍ, ໃນວັນຈັດງານມ້ືນ້ັນໄດມີ 2000 ກວາຄົນໄດຮວມ

ກັນສະແດງ "ແສເຈົ ້າເຜົ ່າປາຍ", ເຊິ ່ງໄດປະສົບຜົນສຳ

ເລັດໃນການທາທາຍທຳລາຍສະຖິຕິຂອງ "ສຸດຍອດແຫງສະ

ຖິຕິປຶ້ມບັນທຶກກິນແນສຂອງໂລກ" (China Records),ຈຶ່ງ

ເຮັດໃຫປະຊາຊົນໄດສໍາຜັດເຖິງລັກສະນະພິເສດຂອງຊົນເຜົ່າ

ປາຍ.

      ຕ້ັງແຕໄດຈັດຄ້ັງທ່ີຫນ່ຶງຂ້ຶນມາໃນປີ 2016 ,ກິດຈະກໍາສະ

ເພາະດັ່ງກາວໄດກາຍເປັນຫນຶ່ງໃນກິດຈະກໍາດານການພັກ

ຜອນ ດານວັດທະນະທໍາ ແລະ ດານການກິລາທ່ີໄດຮັບຄວາມ

ນິຍົມຫລາຍພາຍໃນຂົງເຂດນະຄອນຄຸນຫມິງ ແລະ ຂົງເຂດ

ພາກກາງຂອງແຂວງຢຸນນານ. ໃນຊມປີຜານມານີ້, ເມືອງ

ໃຫມຂອງຕາແສງທາຍຜິງນະຄອນອານຫນິງໄດຢຶດຫມັ້ນຈຸດ

ທີ່ຕັ້ງການພັດທະນາທີ່ເປັນ "ເມືອງໃຫມນິເວດສວນນາສວນ

ນ້ໍາທ່ີເຫມາະແກການດໍາລົງຊີວິດ ແລະ ການເຮັດວຽກ", ສ່ົງ

ເສີມຮູບແບບການດໍາລົງຊີວິດທີ່ມີຄວາມສີວິໄລ ມີສຸຂະພາບ

ແຂງແຮງ ແລະ ມີຄວາມເປັນສີຂຽວ,ຈຶ່ງມີຈໍານວນຄົນທີ່ນັບ

ມື້ນັບຫລາຍຂຶ້ນໄດມາດໍາລົງຊີວິດຢູເມືອງໃຫມທາຍຜິງ ແລະ

"ດຳລົງຊີວິດຕາມຄວາມປາຖະຫນາ".
稿件来源：安宁市委宣传部供稿供图

自 2016 年首次举办以来，“我们的节日暨徒步太平”系列活动已成为昆

明市、滇中地区最受欢迎的主题休闲、文化、体育活动之一。近年来，安宁

市太平新城坚持“宜居、宜业、山水田园生态新城”的发展定位，倡导践行文明、

健康、绿色的生活方式，越来越多的人住进太平新城，过上“向往中的生活”。
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grnjvrao]tok,yf8trk[c,johe]hko-hk'{c,johe0v' 

      ຫວາງມ່ໍໆມານ້ີ, ສຳນັກພິມວາລະສານ "ຈຳປາ" ໄດຈັດ

ກິດຈະກໍາການສະເຫຼີມສະຫຼອງ ຄົບຮອບ1 ປີຂອງບັນຊີທາງ

ການວິແຊັດທ່ີດຳເນີນການດວຍຫຼາຍພາສາ ທ່ີເອ້ີນວາ "ລານ

ເມີຍພາ" , ເຊ່ິງຈັດຂ້ຶນທ່ີຮານອາຫານຄຸນໝິງ, ໂດຍມີບັນນາ

ທິການ ແລະ ນັກຂາວຂອງສຳນັກພິມ, ພະນັກງານສະຖານກົງ

ສຸນໃຫຍຂອງປະເທດກຳປູເຈຍ ໄທ ແລະ ມຽນມາປະຈຳນະ

ຄອນຄຸນໝິງແຂວງຢຸນນານ, ພອມດວຍຜູແທນນັກສຶກສາ

ຕາງປະເທດທີ່ມາຈາກປະເທດແມນໍ້າລານຊາງ-ແມນໍ້າຂອງ

ທີ່ຮຽນຢູນະຄອນຄຸນໝິງໄດເຂົ້າຮວມ, ເຂົາເຈົ້າໄດຊິມອາ

ຫານຢຸນນານ, ແບງປັນເລ່ືອງລາວກຽວກັບ "ລົດຊາດ" ແລະ 

ແລກປຽນມິດຕະພາບແມນ້ໍາລານຊາງ-ແມນ້ໍາຂອງຮວມກັນ.

近日，《占芭》杂志社多语种微信公众号“澜湄趴”1 周年庆祝活动在昆明饭店举行。

杂志社编辑、记者，澜湄流域国家驻昆总领事馆官员，以及留学生代表们齐聚一堂，品

尝云南美食、分享“味道”故事、畅叙澜湄情谊。

品尝云南美食  分享“味道”故事  畅叙澜湄情谊
——《占芭》杂志社举行多语种微信公众号“澜湄趴”运行 1 周年庆祝活动

■ 本刊记者 杨春梅 刘江林 / 文 陈创业 / 图

      ສຸມໃສຕໍ່ເນື້ອໃນ, ສາງຂົວມິດຕະພາບຂຶ້ນ

      ໃນຖານະທ່ີເປັນບັນຊີທາງການວິແຊັດແຫງທຳອິດທ່ີເຜີຍ

ແຜອອກຕໍ່ປະເທດແມນໍ້າລານຊາງ-ແມນໍ້າຂອງດວຍ 6 ພາ

ສາ ກໍຄື: ພາສາຈີນ ອັງກິດ ລາວ ໄທ ມຽນມາ ແລະກຳປູເຈຍ, 

ເລ່ີມຈາກເບ້ືອງຕ້ົນຂອງການສາງຕ້ັງ ບັນຊີທາງການ "ລານ

ເມີຍພາ" ກໍໄດຢືດໝັ້ນການນຳໃຊພາສາທີ່ມີຊີວິດຊີວາ-ສົດ

ໃໝ ແລະ ໃກຊິດຕົວຈິງມາເລົ່າເລື່ອງລາວແຂວງຢຸນນານ-

ເລື່ອງລາວປະເທດຈີນ ແລະ ເລື່ອງລາວປະເທດແມນໍ້າລານ

ຊາງ-ແມນ້ໍາຂອງໃຫດີ, ເພ່ືອສ່ົງເສີມບົດບາດອັນຕ້ັງໜາເຂ້ົາ

ໃນການຊກຍູການເຊື່ອມໂຍງຈິດໃຈຜູອານຂອງປະເທດຈີນ 

ກັບ ປະເທດລຸມແມນ້ໍາຂອງ. ຊົງຢຽນ ຮອງບັນນາທິການໃຫຍ
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I6[ ① oadlbdlk8jjk'xtgmflts]v'“ ;aogduf” .sh “]kog,uprk” 

图①留学生读者为“澜湄趴”庆生

I6[ ② I6[muj]t]bd.odyf9tdelts]v'“;aogduf” 0v' “]kog,uprk” 7q[
Iv[sobj'xu 

图②“澜湄趴”周年庆活动留影

I6[ ③ ;q'fqo8u The funny 0v'oadlbdlk]k;mujIPo16j,tsk;ymtpkw]
15ookoIhv'gr']k; “ sohkIad”grnjvxtdv[lj;o.odyf9tdelts]v'

“;aogduf” 0v' “]kog,uprk” 

图③云南大学老挝留学生The funny乐队演唱老挝歌曲《可爱》

① 

②

③



ປະຈຳຂອງສຳນັກພິມວາລະສານ  "ຈຳປາ" ກາວວາ, ການ

ສາງຕ້ັງ ແລະ ການພັດທະນາຂອງບັນຊີທາງການວິແຊັດ"ລານ

ເມີຍພາ" ແມນແຍກອອກບ່ໍໄດຈາກການສະໜັບສະໜູນ ແລະ 

ການຊວຍເຫຼືອຂອງສະຖານກົງສຸນໃຫຍ 4 ປະເທດຄືປະເທດ

ລາວ ມຽນມາ ກໍາປູເຈຍແລະໄທ ພອມດວຍເພ່ືອນມິດຜູອານ, 

"ພາຍໃຕຄວາມພະຍາຍາມຂອງພວກເຮົາ ແລະ ການສະໜັບ

ສະໜູນຂອງພວກທານ, ມັນໄດເຕີບໃຫຍຂະຫຍາຍຕົວຂຶ້ນໄປ

ເລ້ືອຍໆ, ແລະ ໄດກາຍເປັນເສ້ັນແຫງການສາງສຳພັນ- ຂົວ

ແຫງການແລກປຽນ ແລະ ປອງຢຽມແຫງການເຝົ້າຄອຍ

ຄວາມຫວັງລະຫວາງພວກເຮົາ ກັບ ບັນດາເພື່ອນມິດໃນເຂດ

ລຸມແມນ້ໍາຂອງ."

      ໃນໜ່ຶງປີທ່ີຜານມາ, ບັນຊີທາງການ"ລານເມີຍພາ" ລວມ

ທັງໝົດໄດເຜີຍແຜບົດຈໍານວນ 370 ກວາບົດ, ມີຈຳນວນ 3

ແສນກວາເທ່ືອຄົນຈາກ 5 ປະເທດທ່ີເຄີຍເຂ້ົາອານ ແລະ ມີຜູ

ອານຫຼາຍພັນຄົນໄດກົດຕິດຕາມ. ເພື່ອນມິດປະເທດເຂດແມ

ນ້ໍາລານຊາງ-ແມນ້ໍາຂອງໄດສາງສາຍພົວພັນມິດຕະພາບອັນ

ໜາແໜນບົນເວທີແຫງນ້ີ. ໂດຍຜານບັນຊີທາງການວິແຊັດນ້ີ, 

ປວງຊົນທັງຫຼາຍໄດຮຽນຮູເລື່ອງອາຫານຈີນ, ເຂົ້າໃຈອາລະ

ຍະທຳວັດທະນະທຳຂອງຈີນ. ໂດຍນຳໃຊເວທີນ້ີ, ພວກເຮົາໄດ 

ປະຕິບັດໜາທ່ີສາທາລະນະປະໂຫຍດຢາງຕ້ັງໜາ, ເມ່ືອແຂວງ

ອັດຕະປືປະເທດລາວໄດປະສົບໄພນ້ໍາຖວມໃນປີແລວນ້ີ, "ລານ

ເມີຍພາ" ໄດຮີບຮອນຈັດຕັ້ງຊອກຫາພະນັກງານກູໄພທີ່ເວົ້າ

ພາສາລາວໄດ, ຊວຍສາງຊອງທາງການບໍລິຈາກແລະ ຮັບ

ຮວບຮວມກໍາລັງການຊວຍເຫືຼອ, ໄດປະກອບສວນກຳລັງຂອງ

ຕົນເຂົ້າໃນມິດຕະພາບຈີນ-ລາວ ແລະ ມິດຕະພາບແມນໍ້າ

ລານຊາງ-ແມນໍ ້າຂອງທາງເດີນທາງຜານມາ,ເຮັດໃຫມ ື

ແຫງມິດຕະພາບຍ່ິງກໍາຍ່ິງແໜນ.

      ຈັດກິດຈະກຳ ແລະ ເປີດປອງຢຽມແຫງການແລກ

ປຽນ

      ໃນວັນທີ່ຈັດກິດຈະກຳນັ້ນ, ສະຖານກົງສຸນໃຫຍປະເທດ

ລາວປະຈຳນະຄອນຄຸນໝິງໄດສົ່ງສານມາອວຍພອນ, ສານ

ອວຍພອນຂຽນວາ: ສຳນັກພິມໄດຈັດກິດຈະກໍາການສະເຫຼີມ

ສະຫຼອງ "ລານເມີຍພາ" ຄົບຮອບ 1 ປີຂ້ຶນ ເພ່ືອລົງເລິກການ

ແລກປຽນກັບປວງຊົນຜູອານ, ຂໍອວຍພອນໃຫກິດຈະກຳຄັ້ງ

ນ້ີໄດຮັບຜັນສຳເລັດອັນຈົບງາມ. ທານນາງ ນິທິວັດດີ ມານິຄຸນ 

ກົງສຸນໃຫຍປະເທດໄທປະຈຳນະຄອນຄຸນໝິງໄດສົ່ງຄວາມ

ອວຍພອນມາໃນຮູບແບບວິດີໂອ, ພະນັກງານສະຖານກົງສຸນ

ໃຫຍປະເທດມຽນມາ ກັບ ປະເທດກຳປູເຈຍໄດມາສົ່ງຄວາມ

ອວຍພອນເຖິງສະຖານທ່ີຈັດງານຕົວຈິງ.

       ວົງດົນຕີ The funny ຂອງນັກສຶກສາລາວທີ່ຮຽນ

ຢູມະຫາວິທະຍາໄລຢຸນນານໄດຮອງເພງລາວທ່ີມີຊ່ືວາ "ບານ

ເກີດເຮົາ" ເພ່ືອຮວມສະຫຼອງໃນສະຖານທ່ີຈັດງານ, ສຽງເພງ

ມວນໆ, ທວງທຳນອງເພງທີ່ເບີກບານ, ເຮັດໃຫບັນຍາກາດ

ໃນງານຟົດຟ້ືນຫຼາຍ.

      ໃນສະຖານທ່ີຈັດງານ, ທຸກຄົນໄດຖືເອົາ "ລົດຊາດ" ເປັນ

①
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ຫົວຂໍ້ຫຼັກ. ຮວມກັນຊິມອາຫານຢຸນນານ, ຮວມກັນສະກົດຄໍາ 

"ແຜນທ່ີອາຫານຢຸນນານ" , ແລະ ຮວມກັນສຳພັດຮັບຮູສະເໜ

ຂອງວັດທະນະທຳອາຫານຢຸນນານ.

      ທາວອອນຕານັກສຶກສາລາວທ່ີມາຮຽນຢູຈີນໄດນຳເອົາ

ອາຫານລາວເຍື່ອງໜຶ່ງມີຊື່ວາ “ລາບ” ທີ່ເປັນອາຫານຕົນ

ເອງມັກທີ່ສຸດມາປະກອບສວນແບງປັນກັບທຸກຄົນໃນງານ,

ພອມມີການແນະນໍາວິທີການປຸງແຕງອາຫານຢາງລະອຽດ

 ແລະທັງໃຫມີການລອງຊີມອາຫານເພ່ືອຕ່ືມເຕັມລົດຊາດການ

ຊີມອາຫານຂອງທຸກຄົນ.  ລາບທີ່ເປັນອາຫານບໍ່ພຽງແຕໄດ

ຮັບຄວາມນິຍົມທ່ີປະເທດລາວເທ່ົານ້ັນ, ຍັງໄດຮັບຄວາມນິຍົມ

ທີ່ປະເທດໄທແລະກິ່ງແຂວງສິບສອງພັນນາກິ່ງແຂວງເຕີຫົງ

ຂອງແຂວງຢຸນນານຄືກັນ,ຈາກອາຫານເຍ່ືອງນ້ີ, ຄົນທັງຫຼາຍ

ໄດສັງເກດເຫັນຄວາມເຊ່ືອມໂຍງທາງວັດທະນະທໍາລະຫວາງ

ປະເທດໃນເຂດລຸມແມນ້ໍາຂອງ.

      ນອກຈາກເລື່ອງລາວກຽວກັບ"ລົດຊາດ"ແລວ, ເລື່ອງ

ລາວຄວາມຮັກກໍເປັນຫົວຂ້ໍສຳຄັນຂອງວັນນ້ັນ. ພາຍໃນກິດຈະ

ກໍາ,ທານເສີນຈຽນທ່ີເປັນຊາຍໜຸມມາຈາກແຂວງຢຸນນານກັບ

ນາງສາວເສີນເວີນຢູ ທ່ີມາຈາກປະເທດໄທໄດເລ່ົາເລ່ືອງຄວາມ

ຮັກລານຊາງແມນໍ້າຂອງຂອງເຂົາເຈົ້າໃຫທຸກຄົນຟັງ.“ຍາມ

ຫາກ່ໍແຕງດອງ,ບ່ໍວາແຕວັດທະນະທໍາ-ພາສາປາກເວ້ົາ ຫືຼວາ

ຮີດຄອງການດໍາລົງຊີວິດ, ລວນແຕມີຄວາມແຕກຕາງກັນຈຳ

ນວນໜ່ຶງ.ດຽວນ້ີ, ພວກເຮົາຍ່ິງເຂ້ົາໃຈຮີດຄອງປະເພນີວັດທະ

ນະທໍາຂອງກັນແລະກັນ, ແລະການເຂ້ົາກັນແລະກັນໄດ ກໍຍ່ິງ

ເພ້ີມຂ້ຶນ.” 

      ໃນວັນຈັດງານກັນ, ບັນຊີທາງການວິແຊັດ"ລານເມີຍ

ພາ"ຍັງໄດຖະແຫຼງຂາວຕໍ່ພາກນອກກຽວກັບການເລີ່ມຕົ້ນ

ການແຂງຂັນຕິກຕອກ(TikTok) ໃນຫົວຂໍ້ “ລົດຊາດຢຸນນານ

ແຊບທ່ີສຸດ” ແລະການແຂງຂັນບົດຄວາມໃນຫົວຂ້ໍ "ຄວາມຮັກ

ແມນ້ໍາລານຊາງ-ແມນ້ໍາຂອງຂອງຂອຍ".

      ສຽງໃນມື້ຈັດງານ, ບັນທຶກເລື່ອງລາວແມນໍ້າ

ລານຊາງ-ແມນໍ້າຂອງ

      ໃນເດືອນກັນຍາ ປີ 2018, ນາງສຸພາລິນນັກສຶກສາລາວ 

ຫາກໍ່ໄດມາຮຽນຢູນະຄອນຄຸນໝິງ, ໝູເພື່ອນໄດແນະນຳບັນ

ຊີທາງການວິແຊັດ"ລານເມີຍພາ"ຕ່ໍລາວ. “ ຈາກ ‘ລານເມີຍ

ພາ’, ຂອຍໄດຮູການຕ່ໍລອງລາຄາ,ຮູແຫຼງທອງທຽວທ່ີມີເຄ່ືອງ

ກິນແຊບແລະບອນຫຼິ້ນມວນຂອງປະເທດຈີນຢາງຫຼວງຫຼາຍ. 

ຂໍອວຍພອນໃຫບັນຊີທາງການວິແຊັດ‘ລານເມີຍພາ’ນັບມື້ນັບ

ດີຂ້ຶນ.”

      ທາວເຕິ້ງຈືເວີນ ນັກສຶກສາກໍາປູເຈຍ ທີ່ມາຮຽນຢູຈີນ

ເວົ້າວາ: “ບົດຄວາມທີ່ເປັນພາສາກໍາປູເຈຍທີ່ໄດສະເໜີອອກ

ໃນທຸກວັນພະຫັດໃນ‘ລານເມີຍພາ’ໜາສົນໃຈຫຼາຍ,ມັນໄດກວມ

ເອົາເນື້ອໃນການຫຼິ້ນກິນມວນຊື່ນແລະປະຫວັດສາດວັດທະນະ

ທໍາຂອງຢຸນນານ, ມັນເປັນປອງຢຽມແລະ ເວທີແຫງໜຶ່ງໃຫ 

ແກຄົນກໍາປູເຈຍເຂ້ົາໃຈແຂວງຢຸນນານຫຼາຍກວາເກ່ົາ.
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图①领馆官员出席“澜湄趴”周年庆活动
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图②著名滇菜大师鄢赪制作美食
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图③“澜湄趴”一岁生日快乐
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面塑艺人陈海亮　巧手捏出大千世界

看陈海亮捏面人是一种享受。只见红、白、黄、绿、蓝、黑等各色面

团，被他随手一掰，先在小木棍上捏一个头形，然后辅以搓、捏、团、挑、

揉、压等多种捏塑手法，捏出身子、衣服、头发，再点缀别的颜色的彩面，

就捏出了眼睛、鼻子、嘴巴……几分钟时间，一个面塑人物就捏成了。
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      ປ້ັນຄົນແປງ, ຫລືເອ້ີນວາ "ຫຸນແປງ ຫືຼຕຸກກະຕາແປງ" 
ແມນໃຊແປງເຂົ້າໜຽວເປນັສວນປະກອບທີ່ສຳຄັນ, ປຸງແຕງ
ເປັນສີສັນແຕກຕາງກັນ, ຈາກນັ້ນໃຊມືຫຼືເຄື່ອງມືແບບງາຍໆ
ເພ່ືອເຮັດເປັນຮູບຮາງຄົນແປງທ່ີເບ່ິງຄືມີຊີວິດຈິງອອກມາຫຼາກ
ຫຼາຍຊະນິດ.
      ຫຸນແປງ ແມນສິລະປະຫັດຖະກຳພ້ືນເມືອງຂອງຈີນ, ທຸກ
ເທື່ອທີ່ມີບຸນວັດ, ຕະຫຼາດນັດ ແລະການຕັ້ງຮານຂາຍເຄື່ອງທີ່
ຄຶກຄ້ືນ, ໃນຂະນະນ້ັນ ຫຸນແປງ ຫືຼຕຸກກະຕາແປງນອຍໆທ່ີປານີດ
ມີຊີວິດຊີວາ ມັກຈະດຶງດູດສາຍຕາຂອງພວກເດັກນອຍ. ນັບ
ແຕຮູບຊົງຕົວລະຄອນໃນນິທານເທບນິຍາຍຈີນຈົນເຖິງ 18 ພະ
ອໍລະຫັນ, ນັບແຕປີເກີດ 12 ນັກສັດ ຈົນເຖິງນົກໜູປູປາ ແລະ 
ແມງໄມ, ເບິ່ງໄປແລວຄືມີຊີວິດຈິງ, ມີທາທາງຄວາມງາຍ
ດາຍບໍລິສຸດ, ມີຫຼາຍສີສັນແລະບຈືດຊືດ.
      ເສິນໄຮລຽງ ທ່ີມີອາຍຸ 52 ປີໃນປີນ້ີ ແມນຄົນເມືອງຢົງຊິງ
ແຂວງເຫີເປີຍ, ນັບຕ້ັງແຕຍັງນອຍ ລາວໄດຮຽນທັກສະການ
ປັ້ນຫຸນແປງນໍາສິນລະປະກຳຫຸນແປງພື້ນເມືອງ. ເພິ່ນໄດສືບ
ຕສືບທອດບົນພື້ນຖານທັກສະການປັ້ນຫຸນແປງທີ່ເປັນມູນເຊື້ອ,
ສຸມຈິດໃຈໃນການຄ້ົນຄວ້າຄ້ົນຫາ ເພ່ືອສາງເປັນຮູບຊົງທ່ີມີເອ
ກະລັກສະເພາະຂອງຕົນເອງ, ຜົນງານການສາງຫຸນຕຸກກະຕາ
ແປງຂອງເພ່ິນແມນໄດຮັບລາງວັນຫຼາຍເທ່ືອ.
      ຢູໃນເຮືອນຂອງເສິນໄຮລຽງ, ມີຕຸກກະຕາຫຸນແປງຮູບ
ຊົງທາທາງຕາງໆທັງນອຍໃຫຍວາງໄວຢູເທິງຖານຮານ, ມີ
ທຸກຮູບຊົງຂອງບຸກຄົນໃນປະຫວັດສາດ-ຕົວລະຄອນ-ນິທານ, 
ມີຮູບແບບເໝືອນຈິງທັງເໝືອນມີຊີວິດຈິງ, ເຊ່ັນວາ: ເທບທິດາ
ຊາງເອີທີ່ສວຍງາມຈັບໃຈ, ເທບພະເຈົ້າແຫງຈັກກະວານທີ່
ຄຶກຄັກມີຊີວິດຊີວາ ແລະ ໝູຈູບາເຈ ທ່ີຊ່ືສັດໜາຮັກ.
      ແປງໜຽວທ່ີມີສີສັນຕາງໆ, ມີດຕັດນອຍດວງໜ່ຶງ, ແຜນ
ປຼາສະຕິກຊາຝາມືແຜນໜຶ່ງ, ມີດແກະສະຫຼັກສອງດວງ ແລະ
ຫວີປຼາສະຕິກນອຍອັນໜ່ຶງ, ເຊ່ິງສ່ິງເຫ່ົຼານ້ີແມນເຄ່ືອງມືທ່ີມີສຳ
ລັບປັ້ນແຕງຫຸນແປງຂອງເສິນໄຮລຽງ. ການທີ່ເບິ່ງ ເສິນໄຮ
ລຽງ ປ້ັນແຕງຫຸນແປງນ້ີ ກຖືວາເປັນສ່ິງທ່ີເຮັດໃຫມີຄວາມສຸກ
ຄວາມພໍໃຈຢາງໜ່ຶງ. ເມ່ືອເບ່ິງກອນແປງສີຕາງໆເຊ່ັນ ແດງ-
ຂາວ-ເຫຼືອງ-ຂຽວ-ຟາ-ດຳ, ຖືກມືເພິ່ນຈັບໜຽງໄປມາ, ທຳ
ອິດປ້ັນຮູບຮາງສວນຫົວອອກມາຢູການໄມນອຍອັນໜ່ຶງ, ຈາກ
ນັ້ນກໍເພີ່ມເຕີມດວຍວິທີການປັ້ນແຕງຫຼາຍແບບເຊັ່ນ: ບິດ-
ປັ້ນ-ບີບເຂົ້າ-ດຶງ-ກໍ້-ຂົ່ມ, ແລວກໍປັ້ນສວນຕົນໂຕ-ເຄື່ອງນຸງ 
ແລະ ສວນຫົວອອກມາ, ແລະແຕງແຕມສີສັນດານນອກ, ເຊ່ິງ
ເປັນການແຕງແຕມແກນຕາ-ດັງ-ປາກ...ອອກມາແລວ...

ບພໍເທົ່າໃດນາທີ ຫຸນຄົນແປງອັນໜຶ່ງກໍຖືກປັ້ນແຕງອອກມາ
ແລວ.
      "ການຄ້ົນຄຶດເຮັດຫຸນແປງ ແມນວຽກທ່ີໃຊຄວາມປານີດ 
ຕອງການຄວາມທຸມເທຢາງຫຼວງຫຼາຍ. ບຄວນເບິ່ງເຫັນແຕ
ວາດຽວນີ້ຂາພະເຈົ້າປັ້ນເປັນເຮັດເປັນຢາງຄອງແຄວແລວ, 
ເຊິ່ງຊົ່ວວາຊິເຮັດໄດແນວນີ້ແມນຜານການງົມຝຶກແອບອອກ
ມາເປັນເວລາອັນຍາວນານ, ການປັ້ນແຕງຫຸນແປງ ແມນ
ຕອງການຄວາມອົດທົນຢາງສູງ." ເສິນໄຮລຽງກາວ, ບົດຮຽນ
ເລ່ີມຕ້ົນຂອງການເຮັດຫຸນແປງແມນງາຍ, ແຕຖາຈະເຮັດໃຫ
ເປັນດີອ່ີຫ່ີຼແມນຍາກ.
      "ນອກຈາກຄວາມອົດທົນ, ຄວາມຄິດຈິນຕະນາການກໍຍ່ິງ
ສຳຄັນ, ສ່ິງສຳຄັນທ່ີສຸດຂອງຫຸນແປງ ແມນແນວຄວາມຄຶດກຽວ
ກັບທາທາງ ແລະ ຄວາມຮູສຶກທີ່ສະແດງອອກຂອງຫຸນແປງ, 
ເຊ່ິງກໍແມນການເຮັດໃຫຫຸນແປງທ່ີຢຸດນ້ີງຢູນ້ັນໃຫຄາຍຄືເໜັງ
ຕີງໄດ." ເສິນໄຮລຽງກາວ, ເພື່ອປັ້ນແຕງເອົາຈິດວິນຍານ
ຂອງບຸກຄົນໃນນິທານເທບນິຍາຍຕາງໆອອກມານັ້ນ, ເພິ່ນກໍ
ຈົນເຄີຍບໄດຫັຼບບໄດນອນ, ເພ່ືອໃຊເວລາເປັນເວລາຫຼາຍມື້ຕິດ
ຕກັນງົມຫາຮູບແບບຂອງບຸກຄົນເຫ່ົຼານ້ັນ.
      ຫຸນແປງໄດນຳເອົາຄວາມສຸກຢາງຫຼວງຫຼາຍມາສູເສິນໄຮ
ລຽງ, ເພິ່ນເວົ້າວາ: ຫຸນແປງແມນສິລະປະກຳພື້ນເມືອງຈີນ
ທີ່ລໍ້າຄາຢາງໜຶ່ງ, ບວາບານເມືອງຈະປຽນແປງໄປແບບໃດ
ກໍດີ ກໍຫວັງວາມັນຈະຍັງສາມາດສືບທອດຕໄປໄດຕະຫຼອດ.

稿件来源 ：本刊综合

vtmy[kpI6[rk[

I6[ ①② mjko gluowI]P' de]a'xahos5j,cxh'

图①②陈海亮在创作面塑作品  新华社 图

②



12 oadlafxugduf --- xults]6 ( xu'q;) 
十二生肖——牛

十二生肖，又叫属相，包括鼠、牛、虎、兔、龙、蛇、马、羊、猴、鸡、

狗、猪，以 12 年为一个轮回。生肖作为中国悠久的民俗文化符号，古

往今来留下了大量描绘生肖形象和象征意义的诗歌、春联、绘画、书

画和民间工艺作品。
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      ປີເກີດປີສະຫູຼ (ປີງົວ) ປີຕາມລໍາດັບມີຄື: ປີ 2021,ປີ 2033,

ປີ 2045.

      ໃນສະໄໝບູຮານທ່ີຍັງບທັນມີເຄ່ືອງຈັກ, ປະຊາຊົນຊາວ

ຜູອອກແຮງງານຈີນ ມີແຕອາໃສງົວຄວາຍມາຄາດໄຖຊວຍ

ໃນການເຮັດວຽກງານປູກຝັງ. ເພາະສະນ້ັນ, ຄົນຈີນຈ່ຶງມີຄວາມ

ຮູສຶກເລິກເຊິ່ງຕງົວຄວາຍ, ເຊິ່ງໄດນຳເອົາຄຸນງາມຄວາມດ ີ

ເຊ່ັນ: ຄວາມດຸໝ່ັນຂະຫຍັນພຽນໃນການເຮັດວຽກໜັກ ແລະ ບ

ຮຽກຮອງຄາຕອບແທນ ຍົກໃຫແກງົວຄວາຍ.

      ໃນສະໄໝບູຮານ, ງົວແມນເຄ່ືອງເຊ່ັນໄຫວເທບພະເຈ້ົາ

ທ່ີມີຄຸນຄາສູງ, ແມນຖືກນຳໃຊໃນການໄຫວຟາດິນຂອງບຸດສະ

ຫວັນ (ເຈົ້າຈັກກະພັດ). ໃນການຮວມຕົວກັນເປັນພັນທະມິດ

ຂອງກະສັດ ໃນສະໄໝສົງຄາມລັດໄລຍະລະດູໃບໄມປົ່ງ ແລະ

ລະດູໃບໄມຫ່ົຼນ, ກະສັດຕັດເອົາເລືອດຈາກຫູງົວມາທາໃສປາກ.

      "ອາວເຊີມີເຊີ" ທ່ີເປັນນິທານຕຳນານສາງໂລກຂອງຊົນ

ເຜ່ົາຮານີຊົນເຜ່ົານອຍຂອງປະເທດຈີນ, ເຊ່ິງໄດບັນທຶກເລ່ືອງ

ລາວກຽວກັບສວນຕາງໆຂອງງົວທ່ີໄດກາຍເປັນທຸກສັບພະສ່ິງ

ໃນທຳມະຊາດ. ເຂດແຄວ້ນຊົນເຜົ່າຫານນັບຖືລາຊາງົວ, ຢູ

ເມືອງເສິງຕູ ກໍຍັງມີວັດລາຊາງົວແຫງໜ່ຶງທ່ີມີກົກເຄ້ົາມາແຕ

ສະໄໝປີທີ 7 ກະສັດຄັງສີ.

      ເຂົາຄວາຍ-ເຂົາງົວ-ເຂົາກະທິງ ເຂົາເຫ່ົຼານ້ີແມນໜ່ຶງໃນ

ເຄື່ອງປະດັບເອເທິງປະຕູທີ່ມັກພົບເຫັນຫຼາຍທີ່ສຸດ. ຊົນເຜົ່າຕິ

ເບດຊົນເຜົ່ານອຍຂອງຈີນ, ມາເຖິງດຽວນີ້ເມື່ອພວກເຂົາໄດ

ຂາງົວແລວ ຍັງເອົາເຂົາງົວຫອຍໄວເທິງປະຕູຢູ. ການມີເຂົາ

ງົວໜອຍຫຼາຍຊາໃດ, ຈະເປັນການບົງບອກເຖິງລະດັບຄວາມ

ສາມາດຂອງການລາເນື້ອ, ຈົນເຖິງວາການນຸງຖືແຕງຕົວ 

ລ ວນແຕໃຊ ເຂ ົາງ ົວເຮ ັດເປ ັນເຄ ື ່ອງປະດ ັບເອ ຢ ອງ.

      ແນະນຳປະເພນີພ້ືນເມືອງ:

      ການລົງແສງົວໃນລະດູໃບໄມປ່ົງ ຫລືມີຊ່ືເອ້ີນອີກວາ "ການ

ເລ່ີມຕ້ົນລະດູໃບໄມປ່ົງ" ມີຄວາມໝາຍເຖິງການຊວນໃຫຊາວ

ກະສິກອນເລ່ີມຕ້ົນການປູກຝັງ. ສະໄໝລາດຊະວົງຊິງ, ໃນທຸກ

ປີ ສຳນັກພະລາດຊະວັງຈະມີລາດຊະອົງການກຽວກັບ "ຮູບ

ແຜນວາດເທບການປູກຝັງລະດູໃບໄມປົ່ງ" ສົ່ງໄປເຖິງເຂດ

ທອງຖິ່ນ. ສີສັນສວນຕາງໆໃນຮູບແຜນວາດເທບການປູກຝັງ

ລະດູໃບໄມປ່ົງ ແມນອອກແບບຕາມການພົວພັນລະຫວາງຫາ

ສວນປະກອບຂອງຢິນຢາງກັບປະຕິທິນຈີນບູຮານໃນປີນ້ັນ, ທາ

ທາງ-ການນຸງຖື ແລະອາຍຸຂອງເທບແຫງການປູກຝັງເປັນ

ຄືແນວນີ້, ແມນມີບົດບາດເປັນປະຕິທິນບັນທຶກເຫດການ.

      ເຂດຈິນຮວາຂອງແຂວງເຈິຈຽງແມນມັກການຊົນງົວ. 

ຊົນເຜ່ົາມ້ົງຊົນເຜ່ົາສວນນອຍຂອງຈີນມີປະເພນີການແຕງງານ

ດວຍການຍາດຫາງງົວ. ພິທີແຕງງານໃນມ້ືນ້ັນ ຝາຍຍິງຈູງງົວ

ມາທີ່ສະໜາມ, ເຈົ້າສາວຈະຕັດຫາງງົວ, ເຈົ້າບາວຈະຍາດ

ເອົາຫາງງົວຢາງໄວວາ, ເຊິ່ງຈະຕອງຍາດເອົາໃຫໄດກອນ

ທີ່ພແມຝາຍຍິງຈະມາເຖິງ, ບສະນັ້ນການແຕງດອງຈະບມີ

ການເກີດຂ້ຶນໄດ.
稿件来源 ：本刊综合
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-P'[k]k.o7;k,/ao---- [k]kgdu9qj'
梦里的香巴拉——巴拉格宗
■ 本刊记者 李文君 文 / 图

巴拉格宗景区位于云南省香格里拉藏族自治州西北部的尼西乡境内，

是香格里拉最具特色的景区综合体，拥有“香格里拉小江南”的美誉。今

年 5 月，我有幸来到了巴拉格宗风景区，一睹这里世外桃源般的美景。
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      ແຫ່ຼງທ່ອງທ່ຽວບາລາເກິຈ່ົງຕ້ັງຢູ່ພາຍໃນຕາແສງໜີຊີທ່ີ

ຢູ່ພາກຕາເວັນຕົກສຽງເໜືອຂອງກ່ິງແຂວງເຜ່ົາຕິເບດປົກຄອງ

ຕົນເອງຊຽງເກິຣີລາແຂວງຢຸນນານ, ເປັນຕົວລວມຂອງແຫ່ຼງ

ທ່ອງທ່ຽວທີ່ມີສີສັນພິເສດທີ່ສຸດຂອງຊຽງເກິຣີລາ, ທັງໄດ້ມີຊື່

ສຽງຮຽງນາມວ່າເປັນ "ເມືອງພາກໃຕ້ຂອງຊຽງເກິຣີລາ".
( ໝາຍເຫດ: ຊຽງບາລາ ເປັນອີກຊ່ືໜ່ຶງຂອງຊຽງເກິຣີລາ,ແປ

ຕາມສຽງພາສາເຜ່ົາຈ້າງຫືຼຕິເບດ,ມີຄວາມໝາຍວ່າ ດວງພະ

ອາທິດ ແລະ ດວງພະຈັນໃນຫົວໃຈ)

      ເດືອນພຶດສະພາປີນ້ີ, ຂ້າພະເຈ້ົາມາຮອດແຫ່ຼງທ່ອງທ່ຽວ

ບາລາເກີຈ່ົງ, ເພ່ືອມາຊົມທິວທັດທ່ີສວຍສົດງົດງາມແບບເມືອງ

ສະຫວັນນອກເມືອງຄົນຢູ່ທ່ີນ້ີ.

      ບ້ານບາລາ----ເຜ່ົາຊົນທ່ີລັບລ້ີຢູ່ຫ່າງຈາກເມືອງ

ຄົນ

      ບ້ານບາລາ, ເປັນບ້ານເກ່ົາແກ່ທ່ີປະກອບດ້ວຍລູກເຕ້ົາ

ຂອງວິລະຊົນນັກຮົບກໍາບາ (Kamba) ທົງໝົດ 9 ຄອບຄົວ,

rk[;y;my;mafrkps]a'sy,t8qdmujg0fmy;maf[k]kgdu9qj'
(Balagezong) ot7vo-a'gdu^iu]k
香格里拉市巴拉格宗景区的雪后风光  新华社 图



"ຄໍາພີເຜ່ົາຈ້າງ" ລະບຸວ່າ : ຕະກຸນໜ່ຶງຂອງເຜ່ົາຈ້າງເບ່ືອກັບ

ການສົງຄາມສູ້ຮົບແລ້ວ, ໃຊ້ເວລາຫຼາຍປີ, ຢຽບຍ່າງທ່ົວພູຜາ

ແລະ ແມ່ນໍ້າທຸກສາຍຂອງພູພຽງກໍາບາ, ຈາກ "ບາຖັງ" ທີ່

ຍາວໄກ ມາຮອດບ່ອນເລິກໃນຮ່ອມພູ ເພ່ືອຊອກຫາບ້ານເມືອງ

ທ່ີສວຍງາມເພ່ືອຫົຼບໜີຫ່າງໄກຈາກສົງຄາມ ແລະ ຄວາມລໍາ

ບາກ, ສຸດທ້າຍກໍມາຕ້ັງພູມລໍາເນົາຢູ່ທ່ີນ້ີ, ສະນ້ັນ ຢູ່ຕີນພູຫິມະ

ທີ່ຕັ້ງຢູ່ຕອນທ້າຍຂອງຮ່ອມພູບາລາເກິຈົ່ງ ກໍປະກົດມີບ້ານສະ

ຫງົບງຽບແຫ່ງໜ່ຶງຄື----ບ້ານບາລາ. 

      ເຮອືນໄມ້ແບບເຜົ່າຈ້າງທີ່ລຽບຕາມຮ່ອມພູ ໄດກ້ສາ້ງ

ຢູ່ຕາມພູມສັນຖານຂອງພູຢ່າງສະຫຼັບຊັບຊ້ອນກັນ, ເມື່ອຮອດ

ລະດູຮ້ອນ, ທ່ົງນາ ແລະ ທ່ົງຫຍ້າອັນກວ້າງໃຫຍ່ຂອງບ້ານຈະ

ເປັນສີຂຽວອຸ່ມທຸ່ມ, ສ່ວນເມື່ອຮອດລະດູໃບໄມ້ຫຼົ່ນແລ້ວ ກໍຈະ

ກາຍເປັນສີເຫືຼອງຄໍາເປັນແຜ່ນໆ.

      ໝູ່ບ້ານ, ຟາມລ້ຽງສັດ, ພະທາດ, ຮ່ອມພູ, ຈອມພູຫິມະ ຮ່ວມ

ກັນຄົງຕົວຢູ່ໃນກາລະເທສະແຫ່ງໜ່ຶງຢ່າງສະໜົມກົມກຽວ, ໄທ

ບ້ານ ແລະ ສະພາບແວດລ້ອມອັນເລິກລັບກໍດໍາລົງຄົງຕົວຮ່ວມ

ກັນຢ່າງຖືກຕ້ອງປອງດອງ.

      ກໍາບັງຂອງຂອບຟ້າ----ຮ່ອມພູໃຫຍ່ບາລາເກີຈ່ົງ

      "ໃນຮ່ອມພູຍັງມີຮ່ອມພູ, ເໜືອຮ່ອມພູຍັງມີຮ່ອມພູ, ສະຫລັບ

ຊັບຊ້ອນກັນ, ເນ່ືອງນິດລຽນຕິດກັນ "ແມ່ນເອກະລັກພິເສດກວ່າ

ໝູ່ຂອງຮ່ອມພູຊຽງເກິຣີລາ, ເຊິ່ງກໍແມ່ນຮ່ອມພູດວງພະຈັນ

ສີຟ້າທີ່ໄດ້ຂຽນຢູ່ໃນປຶ້ມ "ເສັ້ນຂອບຟ້າທີ່ຫາຍສາບສູນ(Lost

Horizon )" ຂອງ ທ່ານ James Hilton  ນັກຂຽນນະວະ

ນິຍາຍຂອງປະເທດອາເມລິກາ.

      ສອງຝ່ັງແມ່ນ້ໍາແມ່ນພູຊັນເຫວເລິກ , ຕີນຮ່ອມພູແມ່ນນ້ໍາ

ໄຫຼເສາະເຈ່ືອນພູຜາຢ່າງແຮງໆ, ເຊ່ິງກາຍເປັນກໍາບັງທ່ີບສາ

ມາດຂ້າມຜ່ານໄດ້, ເຖິງຈະແມ່ນໄທບ້ານບ້ານບາລາກໍຕ້ອງ

ຢຸດບາດຕີນຢູ່ທີ່ນີ້ເຊັ່ນກັນ. ປັດຈຸບັນນີ້, ຢູ່ຕາມໜ້າຜາຊັນທີ່ມີ

ລວງຍາວ 2.5 ກິໂລແມັດນ້ີ, ເພ່ິນໄດ້ສ້າງທາງເທິງພູເຫວຊັນ

ຄົດໆລ້ຽວໆສາຍໜ່ຶງ,ເຊ່ິງສາມາດນໍາພາຄົນໄປຊອກຄ້ົນຄວາມ

ລັບຢູ່ໃນບ່ອນເລິກຂອງຮ່ອມພູໄດ້. ຢູ່ຈຸດສຸດທ້າຍຂອງຮ່ອມພູ, 

ນ້ໍາໄຫຼຄ່ອຍໆຊ້າລົງ, ທ່ານສາມາດລ່ອງເຮືອໄປສໍາຜັດທໍາມະ

ຊາດແບບໃກ້ຊິດຢ່າງສຸດໃຈ.

      ຮອງຮອຍເທບພະເຈົ້າຢູ່ເມືອງຄົນ----ພະທາດ

ຊຽງບາລາ

      ພະທາດຊຽງບາລາແມ່ນພະທາດທໍາມະຊາດແຫ່ງໜ່ຶງ,

ຕັ້ງຢູ່ເຂດຫິມະທີ່ມີລະດັບສູງຈາກລະດັບໜ້ານໍ້າທະເລ 4200 
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ກວ່າແມັດ. ໜ່ວຍພູຮູບຮ່າງພີຣະມິດ ( Pyramid ) ທ່ີມີມາຕາມ

ທໍາມະຊາດນັ້ນ ຖືກປົກຫຸ້ມດ້ວຍຫິມະຂາວຈ່ານຜ່ານ, ຕັ້ງຊຶ່ງ

ລ່ຶງຢູ່ຢ່າງສະຫງ່າຜ່າເຜີຍ. ຢູ່ສອງຂ້າງຂອງພະທາດຕ່າງມີພູ

ຫິມະໜ່ວຍໜ່ຶງ, ພູໜ່ວຍໜ່ຶງມີຮູບຮ່າງຄ້າຍຄືພະສົງອົງໜ່ຶງກໍາ

ລັງສູດມົນ, ອີກໜ່ວຍໜ່ຶງມີຮູບຮ່າງຄ້າຍຄືໜັງສືທໍາທ່ີເປີດໄວ້. 

ເຊິ່ງພະທາດ, ໜັງສືທໍາ, ພະສົງຄືພູສູງສາມໜ່ວຍນີ້ຖືກຄົນ

ເຮົາສົມມຸດເປັນພະພຸດ, ພະທໍາ, ແລະ ພະສົງ, ຈ່ັງຊ້ັນແຫຼະ ແຕ່

ລະປີຈຶ່ງມີຜູ້ເຫຼື້ອມໃສໃນສາສະໜາຈໍານວນຫຼວງຫຼາຍທະຍອຍ

ກັນມາອ້ອມພູບູຊາ ແລະ ສັກກະລະ.

      ພູໜ່ວຍໜຶ່ງມີສີ່ລະດູ----ພູຫິມະເກີຈົ່ງ

      ຄໍາສຸພາສິດທ້ອງຖ່ິນຄື “ ໃນຮ່ອມພູແມ່ນລະດູຮ້ອນ ເຂດ

ພູດອຍແມ່ນລະດູບານໃໝ່, ພູພຽງແມ່ນລະດູໃບໄມ້ຫຼົ່ນ ແລະ 

ພູຫິມະແມ່ນລະດູໜາວ ” ເຊິ່ງເປັນການພັນລະນາເຖິງລັກສະ

ນະຈຸດພິເສດດິນຟ້າອາກາດແບບສາມມິຕິຂອງພູຫິມະເກີຈ່ົງຄື

"ພູຫນ່ວຍໜ່ຶງມີສ່ີລະດູ, ໄລຍະຫ່າງກັນພຽງຫ້າຫັຼກ ດິນຟ້າອາ

ກາດກໍຕ່າງກັນ" .

      ພູຫິມະເກີຈ່ົງມີລະດັບສູງຈາກລະດັບໜ້ານ້ໍາທະເລ 5545 

ແມັດ, ເທິງຈອມພູມີຫິມະຕະຫຼອດປີ, ເໝືອນດ່ັງທາດພີຣະມິດສີ

ຂາວເງິນໜ່ວຍໜ່ຶງ, ຕ້ັງຢູ່ເທິງກຸ່ມເມກ. ຫິມະແຄມຕາຝ່ັງທ່ີຕີນພູ

ກໍສືບຕລະລາຍຢ່າງລັບໆຢູ່ຕະຫຼອດ, ລະຫວ່າງການເໜັງຕິງ

ແລະ ຄວາມງຽບສະຫງົບ ຄືແນວນີ້, ເຊິ່ງເປັນການສົມທຽບ

ຢ່າງຈະແຈ້ງກັບພູສັກສິດທີ່ຕັ້ງໝັ້ນທຽງຢູ່ຫັ້ນ. ນໍ້າລະລາຍ

ຂອງຫິມະໄຫຼລົງຕາມພູ, ສ້າງຄວາມປຽກຊຸ່ມໃຫ້ແກ່ຊີວະນາ

ນາພັນທ່ີຖືພູຫິມະເປັນບ້ານເມືອງຂອງຕົນ. ລະດູນ້ີ, ດອກຕູ້ຈຸ່ນ

ທີ່ຕີນພູພາກັນເບັ່ງບານຢ່າງສຸດຂີດ, ເໝືອນດັ່ງວ່າເປັນການ

ປູແຜ່ນພົມທ່ີມີຫຼາກຫຼາຍສີສັນໃຫ້ແກ່ພູສັກສິດໜ່ວຍນ້ີ.

      ຂໍ້ມູນທີ່ເປັນປະໂຫຍດ

      ລົດຕັກຊີ

      ລາຄາອ້າງອີງ: ຖ້ຽວດ່ຽວລາຄາ 150-200 ຢວນ, ຖ້ຽວ

ໄປກັບ 300-350 ຢວນ, ດີທ່ີສຸດແມ່ນເວລາໄປຕ້ອງນັດເວລາ

ກັບກັບຜູ້ຂັບລົດ, ທັງຈົດເອົາເບີໂທຂອງຜູ້ຂັບລົດ, ເພ່ືອຫີຼກເວ້ັນ

ການຈ້າງລົດບໄດ້ໃນຍາມກັບຄືນ.

      ລົດປະຈໍາທາງຂອງແຫ່ຼງທ່ອງທ່ຽວ

      ແຕ່ເມືອງເກ່ົາບູຮານຕູເຄ້ີຈ່ົງໄປຮອດແຫ່ຼງທ່ອງທ່ຽວບ

າລາເກີຈ່ົງ ຄ່າໄປກັບແມ່ນ 50 ຢວນ, ໃນລະດູຮ້ອນ ລົດອອກ

ເວລາ 8:30, ໃນລະດູໜາວ ລົດອອກເວລາ 9:00, ໄລຍະເດີນ

ທາງແມ່ນ : 1-1,5 ຊ່ົວໂມງ; ເວລາກັບຄືນແມ່ນ 15:00 ໂມງ, 

ສະຖານທ່ີຂ້ຶນລົດ: ລານຈອດລົດຂອງແຫ່ຼງທ່ອງທ່ຽວ.

      ໄປດ້ວຍລົດສ່ວນຕົວ

      ອອກຈາກນະຄອນຊຽງເກິຣີລາ, ເດີນທາງຕາມເສັ້ນ

ທາງຫຼວງແຫ່ງຊາດເລກ 214, ຮອດທາງສາມແຍກຫົວຂົວ

ຕອນເທິງຕາແສງໜີຊີ ( ປະມານ 50 ກິໂລແມັດ ) ,ບ່ອນນ້ີມີ

ປ້າຍໂຄສະນາຂະໜາດໃຫຍ່ຂອງແຫ່ຼງທ່ອງທ່ຽວບາລາເກິຈົ່ງ,

ລ້ຽວຂວາເຂ້ົາສູ່ທາງຫຼວງຂອງແຫ່ຼງທ່ອງທ່ຽວ,ມຸ່ງໜ້າໄປ 17 

ກິໂລແມັດກໍຮອດສູນຕ້ອນຮັບນັກທ່ອງທ່ຽວຂອງແຫຼ່ງທ່ອງ

ທ່ຽວບາລາເກີຈົ່ງ. ໄລຍະເວລາຂັບລົດແມ່ນ: 40 ນາທີ ຫາ
1 ຊ່ົວໂມງ.
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图①香巴拉佛塔
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图②巴拉格宗雪山下的佛塔群
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图③高山杜鹃
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智慧旅游的科技感玩法
■ 本刊记者 刘子语 李恒强 韩成圆 王欢 / 文

2019 云南国际智慧旅游大会展览集合了 60

余家国内外企业，围绕游前、游中、游后全部环节，

展示了智慧旅游的科技感玩法。

      ວັນທີ 21 ພຶດສະພາ, ກອງປະຊມການທອງທຽວອັດສະລິ

ຍະສາກົນຢຸນນານ 2019 ໂດຍມີຫົວຂ້ໍ " ການທອງທຽວອັດສະ

ລິຍະເຮັດໃຫຊີວິດດີງາມກວາເກົ່າ " ໄດເປີດຂຶ້ນຢູທີ່ນະຄອນ

ຄຸນໝິງຢາງເປັນທາງການ. ຫໍວາງສະແດງທ່ີມີເນ້ືອທ່ີ 10000

ຕາລາງແມັດໄດເຕ້ົາໂຮມວິສາຫະກິດທັງພາຍໃນ ແລະ ຕາງ

ປະເທດ 60 ກວາແຫງ. ວິສາຫະກິດທ່ີໄດເຂ້ົາວາງສະແດງນ້ັນ

ແມນປ່ິນອອມຂະບວນການທອງທຽວທັງໝົດຄື ກອນການທອງ

ທຽວ, ໃນເວລາທອງທຽວ ແລະ ຫັຼງການທອງທຽວ, ເຊ່ິງໄດ

ສະແດງໃຫເຫັນເຖິງວິທີການທອງທຽວແຂວງຢຸນນານດວຍ

ເຕັກນິກວິທະຍາສາດແບບສຳພັດ.

      ເຄີຍໄດຍິນ AR, VR, ແລະ MR, ແຕທານເຄີຍໄດຍິນ 
XR ບໍ? "XR ແມນຊື່ເອີ້ນລວມແຫງການນໍາເອົາເຕັກນິກຕົວ

ຈິງຕາງໆປະສານສົມທົບເຂົ້າເປັນອັນດຽວ. " ພະນັກງານບໍ

ລິສັດເຕັກນິກ Escher VR ອະທິບາຍໃຫນັກຂາວ. ໃນງານວາງ

ສະແດງຄ້ັງນ້ີ, ບໍລິສັດເຕັກນິກ Escher VR ໄດນໍາເອົາແຜນ

ແກໄຂສຳລັບການທອງທຽວອັດສະລິຍະ 5G+XR ມາວາງ

①
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ສະແດງກັບທ່ີແລວ.

      ຕາມການຮຽນຮູວາ, ແຜນແກໄຂສຳລັບການທອງທຽວ

ອັດສະລິຍະ 5G+XR ສາມາດສາງລະບົບຕາງໆໃຫແກແຫຼງ

ທອງທຽວໄດເຊ່ັນ ການຖາຍທອດສົດ, ກອງສອງທາງໄກກາ

ລະເທສະ, ສ່ິງທ່ີຕິດຕ້ັງຢູໃນລົດບັນທຸກເຄ່ືອນທ່ີ, ການນໍາທຽວ,

ປະຫວັດສາດປະກົດຕົວຄືນໃໝ, ຕາແສງດີຈີຕອນ,ແລະ ໂຮງ

ຮູບເງົາ 4D ແລະອ່ືນໆ, ພອມທັງດໍາເນີນການເກັບມຽນ, ຕົບ

ແຕງ, ແບງປັນ, ຫັນປຽນລະຫັດ ແລະ ຮຽບຮຽງລະຫັດ ຕາມ

ຖານຂ້ໍມູນທ່ີຕາງກັນ, ສຸດທາຍກໍສາມາດປະກົດຕົວຢູຕໜານັກ

ທອງທຽວດວຍຮູບແບບ ແວນຕາ VR, ແວນຕາ AR, ໂປຣ

ແກມນໍາໃຊຂອງມືຖື, ແລະ Web browser ເປັນຕ້ົນ.

      ຕາມສະຖານທ່ີວາງສະແດງ, ຜູເຂ້ົາຊົມຈໍານວນບໜອຍ

ໄດ "ທຽວຊົມ" ຫຼາຍກ່ິງແຂວງ ແລະ ນະຄອນຂອງແຂວງຢຸນ

ນານ ໂດຍຜານກອງສອງທາງໄກ VR ຂອງບໍລິສັດເຕັກນິກ 
EscherVR , ໄດຂີ່ລົດລາງ VR "ປະກົດຕົວກັບທີ່" ແລະ ດໍາ

ເນີນການ " ສົນທະນາ " ກັບໄດໂນເສົາ ໂດຍຂາມຜານກາລະ

ເທສະ. ພະນັກງານທ່ີສະຖານທ່ີວາງສະແດງແນະນໍາວາ, ລົດ

ລາງ VR ຂອງເຂົາເຈ້ົາໄດທົດລອງນໍາໃຊຢູທ່ີແຫຼງທອງທຽວ

ປາຫີນທີ່ມີຊື່ສຽງໂດງດັງແລວ, ຮູບຈໍາລອງດີຈີຕອນທີ່ອອກ

ແບບດວຍບໍລິສັດເອງກໍໄດນໍາໃຊຢູທ່ີນະຄອນລ້ີຈຽງແລວ. 

      ມາຮອດຮານວາງສະແດງຂອງບໍລິສັດຖົງເສິງອ້ີຫົຼງ, ຜູບັນ

ຍາຍເນ້ືອໃນໃຫແກນັກຂາວນ້ັນ ນອກຈາກມີພະນັກງານແລວ, 

ຍັງມີຫຸນຍົນທ່ີມີຊ່ືວາ "ຖົງຖົງ" ອີກດວຍ. ຕາມຂ້ໍມູນຮັບຮູວາ, 

ໂປຣແກມຄຸມຄອງການເດີນທາງສະມາດ ( smart ) ຂອງບໍ

ລິສັດຖົງເສິງອ້ີຫົຼງ ລວມມີການບໍລິການຫຼາຍຢາງ ເຊ່ັນ: ການບໍ

ລິການພັກແບບວອງໄວ, ການອອກເດີນທາງອັດສະລິຍະ, ແລະ 

ໂຮງແຮມອັດສະລິຍະ ເປັນຕົ້ນ, ເຊິ່ງສາມາດຕອບສະໜອງ

ຄວາມຮຽກຮອງຕອງການທຸກດານຂອງນັກທອງທຽວໄດ.

      ທິມງານ "ທຽວແຂວງຢຸນນານດວຍມືຖືໜວຍດຽວ"
(Yunnan at your finger tips)ໄດປະກາດເປີດໂຕຊາພູເອີ

ທ່ີມີລະບົບປອງກັນການປອມແປງ NFC ລຸນໜ່ຶງທ່ີຫາກ່ໍໄດສ່ົງ

ເຂ້ົາຕະຫຼາດບດົນກອນນ້ີ. ຜູບໍລິໂພກນໍາໃຊລະບົບ NFC ທາງ

ມືຖື ເພື່ອສະແກນບາໂຄດຂອງໃບຊາ, ກໍສາມາດຊອກຮູໄດຂໍ້

ມູນຂອດຕາງໆຂອງໃບຊາຄື ການຜະລິດ, ການເກັບມຽນໃນ

ສາງ, ການຂົນສົ່ງ, ແລະ ການບໍລິໂພກເປັນຕົ້ນ, ເຊິ່ງເປັນ

ການຮັບປະກັນທ່ີມີປະສິດທິຜົນໃຫແກການເກັບມຽນໃບຊາເປັນ

ໄລຍະຍາວ ແລະ ການທົດສອບຄວາມແທຈິງ ແລະ ແຫຼງທ່ີມາ

ຂອງຊາ. ແຂວງຢຸນນານໄດປ່ິນອອມເປົ້າໝາຍຂອງນັກທອງ

ທຽວຄື "ວາໄປກໍໄປ, ສະບາຍອົກສະບາຍໃຈ, ແລະ ບຕອງ

ເປັນຫວງການເດີນທາງຕະຫຼອດ" , ກສາງໂຄງການ "ທຽວ

ທົ່ວແຂວງຢຸນນານດວຍມືຖືໜວຍດຽວ ",ເຊິ່ງເປັນການຂັບ

ເຄື່ອນການຫັນປຽນ ແລະ ຍົກລະດັບການທອງທຽວຂອງ

ແຂວງຢຸນນານ ພາຍໃຕເສດຖະກິດດີຈີຕອນ.

vtmy[kpI6[rk[

I6[ ① g0f;k'ltcf'0v'[=]ylaf8hk9jP'(DJ-Innovations)

图①“大疆”公司展区  CNSphoto

I6[ ② z6h-q,lv'7qode]a'lezafda[dkomjv'mjP;c[[ VR

图②两位观众体验VR旅游  CNSphoto

I6[ ③ z6h-q,de]a'mjP;-q,s=;k'ltcf's5jopqovaflt]ypt[=]ylafcmogluo
(Ten-cent)

图③观众在腾讯智能机器人展馆参观  cfp 图
②

③
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6月6日，中国工业和信息化部正式向中国电信、中国移动、中国联通、中国广电发放5G商用牌照，中国进入5G商用元年  新华社 图

近日，在山东省滨州市博兴县乐安社区，社区居民和外国友人一

起包粽子过端午节  新华社 图

乌东德水电站位于四川省会东县和云南省禄劝县交界处金沙江河

道上，水电站设计总库容74.08亿立方米，年发电量389.1亿千

瓦时。图为建设中的乌东德水电站大坝主体工程  新华社 图

ວັນທີ 6 ເດືອນມິຖນາ, ກະຊວງອຸດສະຫະກຳ ແລະ ເຕັກໂນໂລຊີຂ້ໍມູນຂາວສານແຫງສາທາລະນະລັດປະຊາຊົນຈີນ(MIIT : Ministry of Industry & Information

Technology)ໄດອອກປາຍທະບຽນການຄາ 5G  ຢາງເປັນທາງການໃຫແກບໍລິສັດໂທລະຄົມຈີນ(china Telecom),ບໍລິສັດຫຍີຕ້ົງຈີນ(china Mobile),

ບໍລິສັດລຽນທ່ົງຈີນ(China Unicom) ແລະ ວິທະຍຸໂທລະພາບຈີນ,ປະເທດຈີນໄດເຂ້ົາສູປີເລ້ີມຕ້ົນຂອງ 5G ສໍາລັບການຄາແລວ.

ໄລຍະມໆມານີ້, ຢູເຂດຊມຊົນເລີ້ອາງເມືອງປໍຊິ່ງນະຄອນປີ່ນໂຈວແຂວງ

ຊານຕົງ,ປະຊາຊົນເຂດຊມຊົນ ແລະ ເພື່ອນມິດຕາງປະເທດ ເຮັດເຂົ້າຕົ້ມ

ນຳກັນເພ່ືອສະຫຼອງວັນບຸນເຂ້ົາຕ້ົມ.

ເຂື່ອນໄຟຟານໍ້າຕົກອູຕົງເຕີຕັ້ງຢູແມນໍ້າຈິນຊາຈຽງທີ່ເປັນບອນໄຂວກັນລະ

ຫວາງເມືອງຮວຍຕົ່ງແຂວງເສຊວນ ແລະ ເມືອງລູຊວງແຂວງຢຸນນານ, 

ປະລິມານສະສົມນ້ໍາລວມຂອງເຂ່ືອນໄຟຟານ້ໍາຕົກແມນ 7,408 ຕ້ືແມັດກອນ, 

ປະລິມານການຜະລິດໄຟຟາຕປີໄດບັນລຸເຖິງ 38,91 ຕ້ືກິໂລວັດໂມງ. ອັນນ້ີ

ແມນໂຄງການຫັຼກຂອງເຂ່ືອນໄຟຟານ້ໍາຕົກອູຕົງເຕີທ່ີກຳລັງກ່ໍສາງຢູ.
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6月4日，亚足联在巴黎召开特别代表大会，确认中国获得2023

年亚洲杯举办权，这是中国继2004年后再度承办该项赛事。图

为亚足联主席萨尔曼（前左）向中国体育总局副局长、中国足球

协会党委书记杜兆才颁发2023亚洲杯承办权证书  新华社 图

2019年6月5日12时6分，中国在黄海海域用长征十一号海射运

载火箭，将技术试验卫星捕风一号A、B星及五颗商业卫星顺利

送入预定轨道，试验取得成功  新华社 图

四川省眉山市青神县瑞峰镇黄桷村养蚕大户方华平正在给蚕喂食

桑叶。养蚕业成为该县贫困农民脱贫的重要途径  cfp 图

贵州省赤水市有众多大大小小的瀑布群，素有“千瀑之市”的美

誉，飞瀑美景吸引八方游客前来赏景度假  新华社 图

ວັນທີ 4 ເດືອນມິຖນາ, ສະຫະພັນບານເຕະອາຊີ(Asian Football Asso-

ciation)ໄດຈັດກອງປະຊມໃຫຍຕົວແທນພິເສດຢູປາຣີຂ້ຶນ ເພ່ືອຢືນຢັນການໄດ

ຮັບສິດທິຈັດງານກິລາບານເຕະເອຊຽນຄັບຂອງປະເທດຈີນ ໃນປີ 2023, ນ້ີ

ແມນປະເທດຈີນຈະໄດຈັດການແຂງຂັນດ່ັງກາວອີກຄ້ັງໜ່ຶງຫັຼງຈາກປີ 2004. 

ຮູບພາບນ້ີແມນ ທານ Salman ປະທານສະຫະພັນບານເຕະອາຊີ(ຊາຍ)ມອບ

ໃບຢ້ັງຢືນການຈັດງານກິລາບານເຕະເອຊຽນຄັບໃນປີ 2023 ໃຫແກ ທານ ດູ

ຈາວໄຊ ຮອງຫົວໜາກົມໃຫຍການກິລາ ສປ ຈີນ ແລະ ທັງເປັນເລຂາຄະນະພັກ

ສະມາຄົມບານເຕະຈີນ. 

ໃນເວລາ 12 ໂມງ 6 ນາທີ ວັນທີ 5 ມິຖນາ 2019, ປະເທດຈີນໄດສ່ົງດາວ

ທຽມທົດລອງ A、B ປູເຟີນເລກທີ 1 ແລະ ດາວທຽມການຄາ 5 ດວງເຂ້ົາ

ສູວົງໂຄຈອນທີ່ກຳນົດໄວກອນຢາງສຳເລັດຜົນຢູເຂດທະເລຮວງໄຮ ດວຍ

ການນໍາໃຊຈະຫຼວດສົ່ງຍານຊາງເຈີນເລກທີ 11, ການທົດລອງດັ່ງກາວນີ້

ໄດຮັບຜົນສຳເລັດຢາງຈົບງາມ. ອັນເປັນຄ້ັງທໍາອິດທ່ີປະເທດຈີນໄດດຳເນີນ

ການທົດລອງເຕັກນິກຈະຫຼວດສ່ົງຍານຢູເທິງທະເລ.

ທານ ຟາງຮາວຜີງ ຜູລຽງມອນໃນບານຮວງເຈຍຕາແສງຢຽວເຟີນເມືອງ

ຊິ່ງເຊີນນະຄອນເມີຍຊາງແຂວງເສຊວນກຳລັງເອົາໃບມອນລຽງມອນຢູ.

ຂະແໜງການລຽງມອນໄດກາຍເປັນວິທີທາງສຳຄັນໃນການຫຼຸດພົ້ນອອກ

ຈາກຄວາມທຸກຍາກຂອງປະຊາຊົນເມືອງນ້ີ. 

ຢູນະຄອນຊື້ສວຍແຂວງກຸຍໂຈວມີກຸມນໍ້າຕົກຕາດນອຍໃຫຍຫຼາຍແຫງ, 

ມີຊື່ສຽງຮຽງນາມວາເປັນ “ເມືອງທີ່ມີນໍ້າຕົກຕາດພັນແຫງ”, ພາບວີວທີວ

ທັດອັນສວຍງາມຂອງນໍ້າຕົກຕາດໄດດຶງດູດນັກທອງທຽວຈຳນວນຫຼາຍທີ່

ມາຈາກທ່ົວໂລກມາທຽວຊົມ.



62

|   汉语rklk9uo

wxs]q[Ihvomujg,nv']tf6[ko.s,j75os,y'
到春城昆明去避暑

■ 本刊记者 覃雪丹 / 文

　七月，中国大部分 区进入

炎热的夏季。达伦妮利用暑假时

间，到中国的东部沿海 区游

览了一番。回到昆明后，她忍

住向好友琳赞叹春城昆明凉

爽的天气。 

ເດືອນກໍລະກົດ, ຫຼາຍເຂດຂອງປະເທດຈີນໄດ້ເຂົ ້າສູ ່ລະ

ດູແລ້ງທີ່ຮ້ອນເອົ້າແລ້ວ. ນາງ ດາລຸນນີ ໄດ້ນໍາໃຊ້ເວລາພັກ

ໃນລະດູຮ້ອນ, ໄປທ່ຽວຫຼິ້ນເຂດແຄມທະເລພາກຕາເວັນອອກ

ຂອງປະເທດຈີນ. ຫຼັງຈາກກັບຄືນ ຄຸນໝິງ ແລ້ວ, ລາວອົດບ

ໄດ້ທີ່ຢາກອຸທານກັບໝູ່ເພື່ອນຊະໜິດ ນາງ ຫຼີນ ວ່າອາກາດ

ຂອງເມືອງລະດູບານໃໝ່ຄຸນໝິງຈ່ັງແມ່ນເຢັນສະບາຍຫຼາຍ.

达伦妮：琳，我旅游回来了。

ດາລຸນນີ: ຫີຼນ, ຂ້ອຍໄປທ່ອງທ່ຽວມາແລ້ວ.

琳：你去哪里玩啦？

 ຫີຼນ: ເຈ້ົາໄປທ່ຽວຫ້ິຼນໃສມາລະ?

达伦妮：我去了中国东部沿海

区 的几个城市，有 南京、上

海、杭 、苏 ，那边真的太

热了。

ດາລຸນນີ: ຂ້ອຍໄດ້ໄປທ່ຽວຕົວເມືອງທີ ່ເຂດແຄມທະເລ

ພາກຕາເວັນອອກຂອງປະເທດຈີນ ມີ: ນະຄອນນານກ່ິງ ຊຽງໄຮ

ຫາງໂຈວ ແລະ ຊູໂຈວ, ແຖວນ້ັນຈ່ັງແມ່ນຮ້ອນແທ້ໆ.

琳：现在是中国的夏季，东部

沿海 区正是高温天，肯定会

非常热。而 且 ，你在昆明呆得
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久了，到了热 的 方 感 受会更

明显。
 

ຫຼີນ: ດຽວນີ້ກໍາລັງເປັນຊ່ວງລະດູຮ້ອນໃນປະເທດຈີນ, ອາ

ກາດຢູ່ເຂດແຄມທະເລພາກຕາເວັນອອກກໍາລັງເປັນອາກາດ

ຮ້ອນຢູ່, ອີກຢ່າງເຈົ້າໄດ້ດໍາລົງຊີວິດຢູ່ຄຸນໝິງມາດົນແລ້ວ,

ເມື່ອໄປຮອດບ່ອນຮ້ອນຈຶ່ງຈະເກີດມີຄວາມຮູ້ສຶກທີ່ຍິ່ງຊັດເຈນ

ກວ່າ.

达伦 妮：你说 的 没 错。我 很

奇，同样是夏季，昆明为什么

这么凉快呢？

ດາລຸນນີ: ກໍເປັນຄືເຈົ ້າເວົ ້າຫັ ້ນແຫຼະ. ແຕ່ຂ້ອຍແປກໃຈ

ຫຼາຍ, ທັງທີ່ເປັນລະດູຮ້ອນຄືກັນ, ເປັນຫຍັງອາກາດຂອງຄຸນ

ໝິງຄືເຢັນສະບາຍຄືແນວນ້ີເດ?

琳：昆 明 处低纬度高原，天

气常如二三月，阳光明媚，

雨量 充 沛，气候如春，所以又

称“春城”。 很 多来自中国

北方 区的人，冬天和夏天在昆

明居住躲避严寒和酷暑，春天

和秋天 再 回到自己的家乡。这些

人，我们称他们为“候鸟”。

ຫຼ ີນ: ຄຸນໝິງ ຕັ ້ງຢູ ່ເຂດພູພຽງທີ ່ເຂດເສັ ້ນຂະໜານຕາ, 

ໂດຍທົ່ວໄປແລ້ວ ອາກາດສ່ວນຫຼາຍແມ່ນຄ້າຍຄືກັບອາກາດ

ຍາມເດືອນກຸມພາ ແລະ ມີນາ, ແສງຕາເວັນແມ່ນແຈ້ງສະ

ຫວ່າງ ແລະ ມີປະລິມານນ້ໍາຝົນທ່ີພຽງພໍ, ຈ່ຶງເໝືອນເປັນລະດູ

ບານໃໝ່, ສະນ້ັນຄຸນໝິງຍັງຖືກຂະໜານນາມໃຫ້ເປັນ "ເມືອງ

ລະດູບານໃໝ່" .ຄົນເຂດພາກເໜືອຂອງປະເທດຈີນຫຼາຍໆຄົນ, 

ເຂົາເຈ້ົາພາກັນມາດໍາລົງຊີວິດຢູ່ຄຸນໝິງໃນຊ່ວງລະດູໜາວ ແລະ

ລະດູຮ້ອນ ເພື່ອປົບໜີຄວາມໜາວຈັດ ກັບ ຄວາມຮ້ອນເອົ້າ, 

ເມື່ອຮອດລະດູບານໃໝ່ ແລະ ລະດູໃບໄມ້ຫຼົ່ນ, ກໍກັບຄືນບ້ານ

ເກີດເມືອງນອນຂອງຕົນເອງ. ຄົນເຫ່ົຼານ້ີ, ພວກເຮົາເອ້ີນເຂົາ

ເຈ້ົາເປັນ "ນົກອົບພະຍົບ".

达伦 妮：原来 如 此。在 我 的 家

乡，夏天 同 样非常 炎热。吹

空 、吃冰棍、游泳是夏天里

最 享 受的事情。琳，夏天的时候

8kcl'o=hkv5joot7vovjkosoy' c0;'15ookomujvhv,cvh,fh;pxjkw,h
森林环抱中的安宁温泉镇  本刊记者 杨峥 图
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你喜欢做什么呢？
      

ດາລຸນນີ: ທີ ່ແທ້ເປັນແນວນີ ້ເນາະ. ຢູ ່ບ້ານຂ້ອຍ, ລະດູ

ຮ້ອນກໍຮ້ອນຫຼາຍ, ການເປີດແອເຢັນ ກິນກາແລັມ ແລະ ໄປ

ລອຍນ້ໍາເປັນເລ່ືອງທ່ີສະບາຍໃຈທ່ີສຸດໃນລະດູຮ້ອນ. ຫີຼນ, ເຈ້ົາ

ມັກເຮັດຫຍັງທ່ີສຸດໃນຍາມລະດູຮ້ອນຈ່ັງຊ້ີ?

琳：我和你差不多。但是，在昆

明 我 从来没 有 用 过 空 和

风 扇，你 在昆 明 生 活这 么久

了，是 是 很 少看到空 和风

扇？

ຫຼີນ: ຂ້ອຍກໍຄ້າຍຄືກັນກັບເຈົ ້າຫັ ້ນແຫຼະ. ແຕ່ວ່າ, ຢູ ່ຄຸນ

ໝິງ ຂ້ອຍບເຄີຍໃຊ້ແອເຢັນ ກັບ ພັດລົມຈັກເທ່ືອ, ເຈ້ົາກໍໄດ້ດໍາ

ລົງຊີວິດຢູ່ຄຸນໝິງດົນແລ້ວ, ແລະ ເຈ້ົາເຄີຍສັງເກດບວ່າຢູ່ຄຸນ

ໝິງແມ່ນຈະເຫັນເຄ່ືອງແອເຢັນ ກັບ ພັດລົມ ໄດ້ຍາກ?

达伦妮：好像是的。如果我在老

挝，夏天不开空 的 话 肯 定不

行，因为老挝实在太热啦。有 句

玩 笑 话 说得好，“命 都是空

给的。”
      

ດາລຸນນີ: ຄືຊິແມ່ນແນວນັ້ນຫັ້ນແຫຼະ. ຖ້າຂ້ອຍຢູ່ລາວ, ບ

ເປີດແອເຢັນແມ່ນຢູ່ບໄດ້ແນ່ນອນ, ຍ້ອນວ່າອາກາດຢູ່ລາວ

ແມ່ນຮ້ອນແທ້ຮ້ອນວ່າ. ມີຄໍາເວົ ້າຫຼ ິ ້ນຄໍາໜຶ ່ງເວົ ້າໄດ້

ຖືກຫຼາຍ: ຊີວິດຂອງເຮົາແມ່ນຂຶ ້ນຢູ ່ກ ັບແອເຢັນແລ້ວ.

琳：哈 哈 哈，我 能理解你 的 感

受。
      

ຫຼ ີນ: ຮາຮາຮາ, ຂ້ອຍສາມາດເຂົ ້າໃຈຄວາມຮູ ້ສຶກຂອງ

ເຈ້ົາ.

达伦妮：虽然夏天 很 热，但我还

是 很喜欢。夏天的水果种类丰

富，西瓜、榴莲、芒果、李子等

等，都在这个季节上市。
     

ດາລຸນນີ: ເຖິງແມ່ນວ່າອາກາດໃນລະດູຮ້ອນຈະຮ້ອນອີ ່

ຫີຼກໍຕາມ, ແຕ່ຂ້ອຍກໍມັກ. ຍ້ອນວ່າໝາກໄມ້ຊະນິດຕ່າງໆໃນລະດູ

ຮ້ອນແມ່ນມີຢ່າງຫຼວງຫຼາຍ: ໝາກໂມ ໝາກຖຸລຽນ ໝາກມ່ວງ 

ໝາກໝ້ັນ ແລະອ່ືນໆ, ເຊ່ິງມີຂາຍເຕັມຕະຫຼາດໃນຍາມນ້ີ.

琳：夏天还有必备解暑零食——

冰淇淋。
      

ຫຼ ີນ: ຍັງມີຂອງກິນຫຼ ິ ້ນຢ່າງໜຶ່ງທີ ່ຂາດບໄດ້ໃນການພັກ

ຮ້ອນລະດູແລ້ງ ກໍຄື ກາແລັມ(ຫືຼ ໄອສະຄີຼມ).

达伦妮：没错。
   

ດາລຸນນີ: ແມ່ນແລ້ວ.

琳：说到冰淇淋，我现在就想

吃了。咱们先去买冰淇淋吃，然

后一起去游泳，怎么样？
     

ຫຼີນ: ເມື່ອເວົ້າເຖິງກາແລັມ,ດຽວນີ້ຂ້ອຍກໍຄຶດຢາກຈະກິນ

ແລ້ວ. ພວກເຮົາໄປຊື້ກາແລັມກິນ ແລ້ວໄປລອຍນໍ້ານໍາກັນ

ເນາະ, ເປັນແນວໃດ?

达伦妮：好啊！赶紧走吧！
      

ດາລຸນນີ: ໄດ້ເລີຍ! ໄປດຽວນ້ີເລີຍໄປ໋!
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本刊记者  覃雪丹 / 整理

老挝语翻译肖晓怡 ：

《占芭》杂志是我在老挝工作生活时经常翻阅的杂志

之一。它涵盖了中国各地的人文风情，中国当下的时尚与

流行，中老两国的时事新闻等内容。《占芭》杂志为我学

习老挝语，掌握新词汇，熟悉语法，了解中老时事新闻的

通俗表达提供了很多帮助，是我不断提高老挝语水平的良

师益友。同时，也给学汉语的老挝人提供了良好的平台，

帮助他们进一步了解中国。

老挝中文教师安松 ：

我在读书的时候就经常阅读《占芭》杂志，工作之后，

仍坚持阅读。现在，我从事中文教学工作，为了向学生们

传递更准确、更广泛的知识，我会主动了解中国的历史文

化和经济发展状况。在这方面，《占芭》杂志很好地满足

了我的工作需求，特别是一些中国词汇的老挝语表达，非

常准确、权威，让我受益匪浅。

      ນາງ ສຽວສິວຢີ ນັກແປພາສາລາວ: ວາລະສານ "ຈໍາປາ"

ເປັນໜຶ່ງໃນວາລະສານທີ່ຂອຍມັກອານໃນຊີວິດວຽກງານປະ

ຈໍາວັນໃນເວລາຢູປະເທດລາວ. ມັນໄດກວມເອົາເນື້ອໃນເຊັ່ນ

ວາ: ປະເພນີວັດທະນະທຳມະນຸດຊາດໃນແຫງຕາງໆຂອງປະ

ເທດຈີນ, ກະແສນິຍົມ ແລະ ສະໄໝນິຍົມ(ແຟຊ່ັນ)ໃນປັດຈຸບັນ

ຂອງຈີນ ແລະ ຂາວສານກຽວກັບວຽກງານໃນປັດຈຸບັນລະ

ຫວາງສອງຊາດຈີນ-ລາວ.ວາລະສານ "ຈໍາປາ" ໄດໃຫ ການ

ຊວຍເຫືຼອຢາງຫຼວງຫຼາຍແກຂອຍໃນການຮ່ໍາຮຽນພາສາລາວ, 

ການຮຽນຮູກໍາໄດຄໍາສັບໃໝ, ການຮູຈັກຄຸນເຄີຍກັບຫັຼກໄວຍະ

ກອນ ແລະ ເຂົ້າໃຈຄຳສັບປະໂຫຍກທີ່ນິຍົມໃຊໃນຂາວສານ

ກຽວກັບການພົວພັນຈີນ-ລາວ, ເຊິ່ງເປັນເພື່ອນມິດຄູອາຈານ

ທີ່ດີຂອງຂອຍໃນການພັດທະນາພາສາລາວຂອງຕົນ. ພອມ

ດຽວກັນນ້ັນ, ມັນກໍໄດອໍານວຍເວທີອັນດີໃຫແກຄົນລາວທີ່ຮຽນ

ພາສາຈີນ ແລະ ຊວຍເຫືຼອເຂົາເຈ້ົາຮຽນຮູເຂ້ົາໃຈປະເທດຈີນ

ໄດຫຼາຍກວາເກ່ົາ.

      ທາວອັນສອນ ຄູສອນພາສາຈີນທ່ີເປັນຄົນລາວ:ເມ່ືອຂອຍ

ຍັງເປັນນັກສຶກສາ, ຂອຍມັກອານວາລະສານ "ຈໍາປາ" ຫຼາຍ. 

ຫັຼງຈາກໄດເຂ້ົາເຮັດວຽກແລວ, ຂອຍກໍຍັງຢຶດໝ້ັນອານວາລະ

ສານ "ຈໍາປາ" ຢູ. ດຽວນ້ີ, ຂອຍໄດເປັນອາຈານສອນພາສາ

ຈີນ.ໃນນາມທີ່ເປັນຄູສອນພາສາຈີນຜູໜຶ່ງເພື່ອສິດສອນສົ່ງຕໍ່

ຄວາມຮູທີ່ຍິ່ງຖືກຕອງ ແລະ ຍິ່ງກວາງຂວາງໃຫນັກຮຽນ,

ຂອຍໄດຕື່ນຕົວຮຽນຮູເຂົ້າໃຈສະພາບການພັດທະນາເສດຖະ

ກິດ-ວັດທະນະທໍາ-ປະຫວັດສາດຂອງຈີນ. ໃນດານນີ້,ວາລະ

ສານ "ຈໍາປາ" ໄດຕື່ມເຕັມຄວາມຕອງການຂອງວຽກງານ

ໃຫແກຂອຍໄດເປັນຢາງດີ, ໂດຍສະເພາະແມນສຳນວນພາ

ສາລາວຕ່ໍຄຳສັບພາສາຈີນແມນຖືກຕອງຫຼາຍ, ໜາເຊ່ືອຖືໄດ, 

ເຮັດໃຫຂອຍໄດຮັບຜົນປະໂຫຍດບ່ໍໜອຍເລີຍ.
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