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习近平 ：

中国将推 5 大举措扩大开放
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习近平 ：中国将推 5 大举措扩大开放

      ວັນທີ 28 ມິຖນາ, ກອງປະຊມສຸດຍອດຜູນຳເສດຖະກິດຂະ

ຫນາດໃຫຍ 20 ປະເທດ ຫລື G20  ຄ້ັງທີ 14 ໄດຈັດຂ້ຶນທ່ີເມືອງ

ໂອຊາກາ ປະເທດຍີ່ປຸນ. ພະນະທານ ສີຈິ້ນຜິງ(Xi Jinping) 

ປະທານປະເທດຈີນໄດເຂ້ົາຮວມກອງປະຊມດ່ັງກາວ ແລະ ຂ້ຶນ

ກາວຄໍາປາໄສອັນສໍາຄັນທ່ີມີຫົວຂ້ໍວາ “ຈູງມືກັນ ພອມກັນກາວ

ໄປຫນາ, ຮວມແຮງກັນສາງເສດຖະກິດໂລກທີ່ມີຄຸນນະພາບ

ສູງ”, ເຊ່ິງໄດຖະແຫຼງວາ ປະເທດຈີນຈະເປີດຕະຫຼາດຕ່ືມອີກ, 

ພະຍາຍາມເຮັດໃຫການພັດທະນາທ່ີມີຄຸນນະພາບສູງນ້ັນປະກົດ

ຜົນເປັນຈິງ, ເພ່ືອອອກແຮງຢາງບຢຸດຢ້ັງໃນການກສາງເສດ

ຖະກິດໂລກໃຫມີອະນາຄົດອັນສວຍງາມຂ້ຶນ. 

      ພະນະທານ ສີຈ້ິນຜິງ ເນ້ັນຫນັກວາ, ໃນປັດຈຸບັນ, ເສດຖະ

ກິດຈີນມີຄວາມຫມ້ັນຄົງ ແລະ ຂະຫຍາຍໄປໃນທິດທາງທ່ີດີຂ້ຶນ, 

ຈັງຫວະການເພ່ີມຂ້ຶນຂອງລວມຍອດຜະລິດຕະພັນພາຍໃນຫຼາຍ

ປີລຽນຕິດກັນມານ້ີໄດຮັກສາໄວຢູໃນລະດັບ 6% ຂ້ຶນໄປ . ບົນ

ພ້ືນຖານມາດຕະການທ່ີນຳໃຊໃນມໆ ມານ້ີ ພວກຂາພະເຈ້ົາ ຈະ

ສະເຫນີມາດຕະການອັນສໍາຄັນຈຳນວນໜ່ຶງຕ່ືມ, ເພ່ືອເລ່ັງລັດ

ປະກອບເປັນສະພາບການໃໝແຫງການເປີດປະຕູສູພາຍນອກ, 

ພະຍາຍາມເຮັດໃຫການພັດທະນາທ່ີມີຄຸນນະພາບສູງນ້ັນປະກົດ

6 月 28 日，二十国集团领导人第十四次峰会在日本大阪举行。中国国

家主席习近平出席并发表题为《携手共进，合力打造高质量世界经济》的重

要讲话，宣布中国将进一步开放市场，努力实现高质量发展，为创造世界经

济更加美好的明天不懈努力。
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ຜົນເປັນຈິງ. 

      ອັນທີ 1, ເປີດກວ້າງຕະຫຼາດຕື່ມອີກ. ພວກຂາພະເຈົ້າ

ຈະປະກາດບັນຊີລາຍຊ່ືດານລົບ(Negative List)ຂອງທຶນຕາງ

ປະເທດທ່ີອະນຸຍາດໃຫເຂ້ົາມາ ສະບັບປີ 2019, ເປີດກວ້າງຕ່ືມ

ຂະແໜງກະສິກໍາ, ຂະແໜງບແຮ, ຂະແໜງການຜະລິດ ແລະ

ຂະແໜງບໍລິການ. ສາງໃໝເຂດທົດລອງການຄາເສລີ 6 ເຂດ,

ສາງເຂດໃຫມຂອງເຂດທົດລອງການຄາເສລີ ນະຄອນຊຽງ

ໄຮ, ເລ່ັງລັດສຳຫຼວດກສາງເຂດທາເຮືອການຄາເສລີ ແຂວງ

ໄຫຫນານ ໃຫໄວຂ້ຶນ. 

      ອັນທີ 2, ເປັນເຈ້ົາການເປີດກວາງຂາເຂ້ົາ. ພວກຂາພະ

ເຈົ້າຈະເປັນຜູຫຼຸດລະດັບພາສີລົງເອງຕື່ມອີກ, ພະຍາຍາມລົບ

ລາງອຸປະສັກທາງການຄາທີ່ບແມນພາສີ, ເພີ່ມການຫຼຸດຜອນ

ຕ້ົນທຶນທ່ີມາຈາກລະບົບກົນໄກຂ້ັນຕອນຂອງການນຳເຂ້ົາ. ຈັດ

ງານວາງສະແດງສິນຄາຂາເຂົ້າສາກົນຈີນ ຄັ້ງທີ 2 ໃຫມີ

ຜົນສໍາເລັດຢາງຈົບງາມ. 

      ອັນທີ 3, ສືບຕ່ໍປັບປຸງສະພາບແວດລອມການດໍາເນີນທຸລະ

ກິດຢາງຕເນ່ືອງ. ພວກຂາພະເຈ້ົາຈະປະຕິບັດລະບຽບກົດຫມາຍ

ວາດວຍການສ່ົງເສີມການລົງທຶນຕາງປະເທດສະບັບໃຫມ ນັບ

ແຕ ວັນທີ 1 ມັງກອນ ປີຫນາ ເປັນຕ້ົນໄປ, ຈະນໍາເອົາລະບຽບ

ການໃຊແທນຜົນເສຍຫາຍໂດຍການປັບໃໝຕການລະເມີດສິດ, 

ເພີ່ມລະດັບການປົກປອງຄວາມຍຸດຕິທໍາທາງແພງ ແລະ ລະ

ດັບການປົກປອງທາງອາຍາ, ຍົກສູງລະດັບການປົກປອງສິດ

ຊັບສິນທາງປັນຍາ. 稿件来源：《人民日报》有删减

      ອັນທີ 4, ປະຕິບັດນະໂຍບາຍເອ້ືອອຳນວຍທ່ີສະເໝີພາບ

ກັນຢາງຮອບດານ. ພວກຂາພະເຈົ້າຈະຍົກເລີກການຈໍາກັດ

ຢາງຮອບດານຕລາຍການທີ່ຢູນອກບັນຊີລາຍຊື່ດານລົບຂອງ

ທຶນຕາງປະເທດທ່ີອະນຸຍາດໃຫເຂ້ົາມາ. ສໍາລັບໄລຍະຫັຼງຈາກ

ອະນຸຍາດໃຫເຂ້ົາມາແລວນ້ັນ, ແມນຈະປະຕິບັດທ່ີສະເໝີພາບ

ກັນ ແລະ ບມີການເລືອກປະຕິບັດຕວິສາຫະກິດທຸກປະເພດທ່ີຈົດ

ທະບຽນໃນເຂດແດນຈີນ, ສາງໃຫສົມບູນກົນໄກການຟອງຮອງ

ຂອງວິສາຫະກິດຕາງປະເທດ. 

      ອັນທີ 5, ເພ່ີມກຳລັງແຮງໃນການເຈລະຈາດານເສດຖະ

ກິດການຄາ. ພວກຂາພະເຈົ້າຈະຊກຍູໃຫມີການຕົກລົງເຫັນດີ

ນຳກັນຢາງໄວຕສົນທິສັນຍາວາດວຍການພົວພັນແບບຄູຮວມ

ທາງດານເສດຖະກິດຢາງຮອບດານໃນພາກພ້ືນ, ເລ່ັງລັດການ

ເຈລະຈາ ສົນທິສັນຍາວາດວຍການລົງທຶນຢູ່ເອີລົບກາງ, ເລ່ັງ

ລັດຂະບວນການເຈລະຈາ ສົນທິສັນຍາວາດວຍການຄາເສລ ີ

ລະຫວາງ ຈີນ-ຍ່ີປຸນ-ສາທາລະນະລັດເກົາຫລີ. 

      ພະນະທານ ສີຈ້ິນຜິງ  ເນ້ັນຫນັກວາ, ປະເທດຈີນມີຄວາມ

ຫມ້ັນໃຈຕການເດີນຕາມທາງທ່ີດີຂອງຕົນເອງ, ຕການປະຕິບັດ

ວຽກງານທ່ີດີຂອງຕົນເອງ, ຢູຮວມກັນໂດຍສັນຕິກັບທຸກປະເທດ

ໃນໂລກ, ຮວມມືກັນ ແລະ ຮວມກັນຮັບຜົນປະໂຫຍດ, ຮ່ວມກັນ

ກສາງປະຊາຄົມຮວມຊາຕາກຳຂອງມະນຸດ, ເພ່ືອສືບຕພະຍາ

ຍາມຢາງບຢຸດຢັ້ງ ໃນການສາງສາເສດຖະກິດໂລກໃຫມີອະ

ນາຄົດອັນດີງາມ. 
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在中国四川、云南、贵州三省交界处，有一片山水

相连绿意盎然的区域，这里世代生活着汉族、彝族、苗族、

白族等众多民族。村庄毗邻、鸡犬相闻，因此，这片三省

交界的地带也被叫做“鸡鸣三省”，意思是只要村子里的

一只鸡叫起来，三省临近的村庄都能听得见。

赤水河和渭河相汇于此，三省分居于悬崖的三侧。长

久以来，此地都是地理死角，交通闭塞，来往极度困难。

7 月 7 日，位于三省交界处的鸡鸣三省大桥主拱合龙，之

后将进入桥面铺装阶段，今年年底将正式通车。

目前，云南、贵州两岸有桥相连，而四川、云南两

岸隔河相望，若要到对岸，需开车两个半小时，或爬山、

渡河约一个半小时。大桥建成后，到河对岸开车仅 1 分

钟可达，步行也就 300 米，使天堑变通途，将助力鸡鸣

三省大峡谷旅游产业项目落地，助推当地山区群众脱贫奔

小康。

天堑变通途

      ສາມແຂວງທ່ີຕິດຈອດກັນຢູປະເທດຈີນຄື ແຂວງເຊສວນ,ຢຸນນານ ແລະ

ກຸຍໂຈວ ມີເຂດແຄວນໜ່ຶງທ່ີມີສາຍພູສີຂຽວອຸມທຸມ, ທ່ີແຫງນ້ີມີປະຊາຊົນຫຼາຍ

ຊົນເຜົ່າພັກດຳລົງຊີວິດຢູນໍາກັນແຕໃດໆມາຄື ຊົນເຜົ່າຮ່ານ（the Han 

nationality ）, ຊົນເຜ່ົາຢີ（Yi ethnic group）, ຊົນເຜ່ົາມ້ົງ（Miao 

ethnic group） ແລະ ຊົນເຜ່ົາປາຍ（Bai ethnic group） ເປັນຕ້ົນ. 

ຫຼາຍບານຢູໃກຄຽງກັນ ກໄດຍິນສຽງໄກຂັນ ແລະ ສຽງໝາເຫ່ົາ ດັງກອງ

ກັງວານໄປເຖິງກັນ, ສະນັ້ນ, ຂົງເຂດທີ່ສາມແຂວງມີຊາຍແດນຕິດຕກັນຢູ

ທ່ີນ້ີກໍຖືກເອ້ີນວາ “ໄກຂັນສາມແຂວງໄດ້ຍິນໃນເວລາດຽວກັນ”, ໝາຍຄວາມ

ວາ ພຽງແຕໄກໂຕໜ່ຶງຢູໃນບານໃດໜ່ຶງມີສຽງຂັນຂ້ຶນ, ບານອ່ືນທ່ີຢູໃກຄຽງ

ຂອງສາມແຂວງນ້ີລວນແຕໄດຍິນໝົດ.

      ແມນ້ໍາຊືສຸຍ（Chishui River） ແລະ ແມນ້ໍາເວີຍເຫີ（Weihe Ri-

ver） ໄຫຼມາພົບກັນຢູທ່ີນ້ີ, ສາມແຂວງແບງກັນຕ້ັງຢູສາມດານຂອງເຫວສູງ

ຊັນ. ດົນນານມາແລວ, ບອນນ້ີກໍແມນມູມຕັນທາງພູມສາດ, ການຄົມມະນາ

ຄົມຖືກອັດຕັນ, ການໄປມາຫາສູກັນແສນຫຍຸງຍາກລໍາບາກ. ວັນທີ 7 ກໍລະ

0q;8=jgIaf.shv5xtladr6,lkf
dkpgxaoglahomk'zjkomujltf;d

|   图片故事g]njv']k;0v'I6[rk[
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I6[musobj'F dkod=jlhk'37h'7hes]ad0v' 0q;wdj0aolk,c0;'
图①鸡鸣三省大桥主拱圈合龙  CNSphoto

I6[mulv'F 0q;wdj0aolk,c0;'mujde]a'fegouodkod=jlhk'
图②正在施工的鸡鸣三省大桥  新华社 图

I6[mulk,F ;ylt;tdvode]a'fegouo'komujrkdltsok,0q;wdj0aolk,
c0;'
图③工程人员在鸡鸣三省大桥施工现场作业  新华社 图

①

②

③

ກົດ, ໂຄງຫຼັກຂອງຂົວໄກຂັນສາມແຂວງ(ເປັນຊື່ຂອງຂົວ)ທີ່ຕັ້ງຢູບອນຕິດ

ຈອດສາມແຂວງນ້ີໄດຕໃສກັນຢາງມີຜົນສໍາເລັດ, ແລວກກາວເຂ້ົາໄລຍະປູ

ພ້ືນໜາຂົວ, ທາຍປີນ້ີ ຈະເປີດໃຫລົດແລນຢາງເປັນທາງການ.

      ປັດຈຸບັນນ້ີ, ສອງຝ່ັງແຂວງຢຸນນານ ແລະ ແຂວງກຸຍໂຈວມີຂົວເຊ່ືອມ

ຕກັນແລວ, ແຕແຂວງເຊສວນ ແລະ ແຂວງຢຸນນານຍັງຖືກແມນ້ໍາກ້ັນຢູ, ຖາ

ຕອງການໄປຝ່ັງກົງກັນຂາມ, ຈໍາເປັນຕອງຂັບລົດສອງຊ່ົວໂມງເຄ່ິງ, ຫືຼວາ

ປີນພູ ຂາມແມນໍ້າກຕອງໃຊເວລາປະມານໜຶ່ງຊົ່ວໂມງເຄິ່ງ. ພາຍຫຼັງຂົວ

ໃຫຍສາງສໍາເລັດແລວ, ຂັບລົດໄປຮອດຕາຝ່ັງກົງກັນຂາມໃຊພຽງແຕ 1 ນາ

ທີເທົ່ານັ້ນ, ການຍາງກພຽງແຕ 300 ແມັດເທົ່ານັ້ນ, ການຫັນອຸປະສັກພູມ

ສາດໃຫກາຍເປັນເສັ້ນທາງຜານທີ່ສະດວກນີ້, ຈະເປັນການຍູໜູນໂຄງການ

ຂະແໜງການທອງທຽວຮອມພູໃຫຍລະຫວາງສາມແຂວງໄກຂັນນີ້ ໄດຮັບ

ການຈັດຕັ້ງປະຕິບັດຕົວຈິງ, ຊວຍເຫຼືອເຮັດໃຫພແມປະຊາຊົນເຂດພູດອຍ

ທອງຖ່ິນໄດຫລຸດພ້ົນອອກຈາກຄວາມທຸກຍາກ ແລະ ພອມກັນກາວເຂ້ົາສູສັງ

ຄົມອ່ີມໜໍາສໍາລານ.

|   图片故事g]njv']k;0v'I6[rk[

稿件来源：本刊综合



08

ປະຕູໃຫຍແຫງການເປີດປະຕູສູພາຍນອກຂອງຈີນ ບຫອນຈະປິດດອກ, ແຮງ

ຈະເປີດກວາງອອກອີກ ເຊື່ອວາທົ່ວໂລກຈະເປັນສັກຂີພິຍານ, ຈີນຈະບສາງ

ກໍາແພງສູງໃດໆ, ແລະ ກໍບຫາງເຫີນອອກຈາກປະເທດໃດໆ. ກົງກັນຂາມ, ລະ

ດັບພາສີຂອງຈີນຈະຫລຸດລົງຕ່ືມ, ບັນຊີລາຍຊ່ືດ້ານລົບຈະສ້ັນເຂ້ົາ, ການອະ

ນຸມັດເຂ້ົາຕະຫຼາດແຮງສະດວກກວາເກ່ົາ, ກົດລະບຽບຕະຫຼາດແຮງໂປ່ງໃສ. 

ປະເທດຈີນທ່ີເປີດປະຕູກວາງກວາເກ່ົາ, ຈະມີການພົວພັນແລກປຽນກັບທ່ົວໂລກ

ທ່ີຕ້ັງໜາກວາເກ່ົາ, ເຊ່ິງຈະສາງກາລະໂອກາດໃຫແກໂລກຫຼາຍກວາເກົ່າ,

ແລະ ໃຫການອຸທິດຍິງໃຫຍກວາເກ່ົາ. 

----ທານ ເລີ້ຢູເສິງ（Yue Yucheng） ຮອງລັດຖະມົນຕີກະຊວງການ

ຕາງປະເທດຈີນ ກາວປາຖະກະຖາໃນງານລຽງອາຫານທຽງຂອງເວທີປາ

ໄສສັນຕິພາບຂອງໂລກຄ້ັງທີ 8 ໃນວັນທີ 8 ກໍລະກົດ

中国开放的大门不会关上，只会越开越大。相信世界将见证，中

国不会构筑任何高墙，也不会和任何国家脱钩。相反，中国的关

税水平会更低，负面清单更短，市场准入更便利，市场规则更透

明。一个更加开放的中国，将同世界形成更加积极的互动，也将

给世界创造更多机遇，作出更大贡献。

——7月8日，中国外交部副部长乐玉成在第八届世界和平论坛午

餐会上演讲时表示

ພວກເຮົາກໍາລັງກາວເຂ້ົາສູຍຸກສະໄໝໃໝແຫງໂລກາພິວັດ, ເຊ່ິງພວກເຮົາ

ເອ້ີນວາໂລກາພິວັດ 4,0 . ການປະຕິວັດອຸດສາຫະກໍາຄ້ັງທີ 4 ຈະເສີມສາງ

ການຮວມມືກັນໃນຂອບເຂດທົ່ວໂລກໃນອະນາຄົດ. ໃນກອງປະຊມຜູນໍາໜາ

ໃໝປະຈໍາປີທ່ີຕາຫຼຽນ（Dalian City）, ພວກເຮົາຈະຊອກຫາວິທີແກໄຂ

ໃນອະນາຄົດທີ່ຮັບປະກັນໃຫແກການຖືຄົນເປັນຫຼັກ, ມີລັກສະນະກວມລວມ

ແລະ ພັດທະນາແບບຍືນຍົງ.

----ທານ Claus Schwab ຜູລິເລີ່ມກອງປະຊມເວທີປາໄສເສດຖະກິດ

ໂລກທັງເປັນປະທານປະຕິບັດງານ ໄດຊີ້ອອກໃນກອງປະຊມເວທີປາໄສດາ

ວອດ (Davos )ລະດູຮອນ ປີ 2019

我们正在进入全球化的一个新时期，我们称之为全球化4.0。第

四次工业革命将塑造未来的全球合作。在大连的新领军者年会

上，我们将寻求确保未来是以人为本的、具备包容性和可持续的

解决方案。

——世界经济论坛创始人兼执行主席克劳斯·施瓦布在2019年

夏季达沃斯论坛上指出

ສຽງ声音 ຕົວເລກ数字

ຫວາງມໆນີ້, ແຂວງຈຽງຊ(Jiangsu Provience)ຂອງປະເທດຈີນສະ

ເໜີຂໍສຳຫຼວດຄວາມຄິດເຫັນກຽວກັບ “ວັນພັກວຽກ 2,5 ມ້ື” , ເຊ່ິງໄດເຮັດ

ໃຫສັງຄົມເກີດການສົນທະນາຮອບໃໝຕ “ວັນພັກວຽກ 2,5  ມ້ື”. ການຄອງ

ຄອຍມາໂດຍຕະຫຼອດຂອງສັງຄົມຕກັບ “ວັນພັກວຽກ 2,5 ມ້ື” , ແມນພໍທ່ີຈະ

ສະແດງໃຫເຫັນວາ ບວາລະບົບນີ້ຈະໄດຮັບການສົ່ງເສີມພາຍໃນຂອບເຂດ

ໃຫຍສາໃດກໍຕາມ, ແຕທິດທາງຂອງມັນກໍໄດສະແດງເຖິງຄວາມໄຝຝັນຕຊີ

ວິດການເປັນຢູອັນດີງາມຂອງພແມປະຊາຊົນແລວ.

近日，中国江苏省提出探索“2.5天小长假”，引发了社会对

“2.5天小长假”的新一轮讨论。社会对“2.5天小长假”的一致

期待，足以说明不管这项制度能够在多大范围内推广，其方向都

代表了人民群众对美好生活的向往  新华社 图

2.5 天 ວັນພັກວຽກ 2,5 ມື້ 

|   资讯0=h,6o0jk;lko

ຕ້ົນເດືອນກໍລະກົດ, ໃນກອງປະຊມຄະນະກໍາມະການມໍລະດົກໂລກອົງການຢູ

ເນສໂກສະຫະປະຊາຊາດຄ້ັງທີ 43 ທ່ີໄດຈັດຂ້ຶນຢູນະຄອນຫຼວງບາກູ ຂອງປະ

ເທດອາເຊີໄບຈານ (Azerbaijan) , ສະຖານທີ່ພັກເຊົາສໍາລັບນົກອົບພະ

ຍົບທ່ີຫວງຫາຍ(The Yellow Sea)ຂອງປະເທດຈີນ (ໄລຍະທີໜ່ຶງ), ແລະ 

ຊາກຫັກພັງບູຮານຫຼຽງຊາຫູ(The Liangzahu Archaeological 

Ruins)ຖືກລະບຸເຂ້ົາໃນ “ບັນຊີລາຍຊ່ືມໍລະດົກໂລກ” ຢາງເປັນທາງການ. ຮອດ

ປັດຈຸບັນນ້ີ, ປະເທດຈີນມີມໍລະດົກໂລກ 55 ແຫງແລວ, ເຊ່ິງຈັດຢູອັນດັບໜ່ຶງ

ຂອງໂລກ.

7月初，在阿塞拜疆巴库举行的第43届联合国教科文组织世界遗

产委员会会议上，中国黄（渤）海候鸟栖息地（第一期）、良渚

古城遗址正式列入《世界遗产名录》。至此，中国已拥有55处世

界遗产，位居世界第一  新华社 图

2 处 2 ບອນ 

“ແຜນການພັດທະນາຕາໜາງທາງລົດໄຟໄລຍະກາງ ແລະ ໄລຍະຍາວ” 

ຂອງຈີນ ໄດສະໜອງໂຄງຮາງທີ່ຊັດເຈນໃຫແກການພັດທະນາລະບົບທາງ

ລົດໄຟຄວາມໄວສູງ, ພອມດຽວກັນນັ້ນ ໂດຍອາໄສລະບົບມາດຕະຖານລະ

ບຽບການແລະການອອກແບບ, ຕົ້ນທຶນການກສາງທາງລົດໄຟຄວາມໄວ

ສູງຂອງຈີນ ແມນພຽງແຕເກືອບ 2/3 ຂອງຕົ້ນທຶນການກສາງຂອງປະ

ເທດອື່ນ. ບົດຮຽນທາງດານການພັດທະນາທາງລົດໄຟຄວາມໄວສູງຂອງ

ຈີນແມນມີຄວາມຫມາຍເຫມາະສົມແກການຖອດຖອນຂອງປະເທດອ່ືນ. 

——ບົດລາຍງານ “ການພັດທະນາທາງລົດໄຟຄວາມໄວສູງຂອງຈີນ” ທີ່

ຖະແຫຼງໂດຍທະນາຄານໂລກ, ໃນວັນທີ 8 ເດືອນກໍລະກົດ

中国的《中长期铁路网规划》为高铁体系发展提供了清晰框架。

与此同时，凭借设计和程序标准化，中国建设高铁成本约为其他

国家建设成本的2/3。中国高铁的发展经验值得别国借鉴。

——7月8日，世界银行发布《中国的高速铁路发展》报告
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ຫວາງມໆ ນ້ີ, “ສ່ິງມະຫັດສະຈັນ” ຢາງໜ່ຶງຂອງສວນອຸທິດຍານຢວນໝິງຢວນ

(The Old Summer Palace)ໄດດຶງດູດນັກທອງທຽວເຂ້ົາມາທຽວຊົມ

ຢາງຫຼວງຫຼາຍ. ແກນບົວບູຮານທ່ີຄ້ົນພົບໃນສວນອຸທິຍານຢວນໝິງຢວນ,ໃນ

ວັນທີ 7 ກໍລະກົດ ໄດເບ່ັງບານເປັນຄ້ັງທໍາອິດຢູທ່ີແຫຼງດອກບົວສວນອຸທິຍານ

ຢວນໝິງຢວນ. ຕາມຮູມາວາ, ປີ 2017, ຢູທ່ີຊາກຫັກພັງຢູຢວນພາກຕາເວັນ

ອອກສຽງໃຕສຸດຂອງສວນສາງຊົນສວນຢວນໝິງຢວນ, ພະນັກງານວິຊາ

ການໄດຄ້ົນພົບແກນບົວ 11 ເມັດ. ໂດຍຜານການທົດລອງກາເມັດປູກ 8 ເມັດ

ໃນຫັ້ນ ຂອງຜູຊຽວຊານສະພາບັນດິດວິທະຍາສາດແຫງຊາດຈີນ, ໃນທີ່ສຸດ

ກມີແກນບົວບູຮານ 6 ເມັດ ໄດແຕກໜອອກດອກຢາງສໍາເລັດຜົນ.

最近，圆明园一项“奇观”吸引游客蜂拥而至。圆明园考古出土

的古莲子，7月7日在圆明园荷花基地首次盛开。据了解，2017

年，在圆明园遗址公园长春园最东南隅的如园遗址，工作人员发

现了11颗古莲子。经过中科院专家对其中的8颗进行培育实验，

最终有6颗古莲子在播种之后成功发芽开花  cfp 图

 6 颗 6 ເມັດ 

ຂະແໜງການດອກໄມໄດກາຍເປັນຂະແໜງການສໍາຄັນແຫງການກສາງ 

“ໄພ້ອາຫານສີຂຽວ”   （ເຊ່ິງເປັນຫນ່ຶງໃນແຜນຍຸດທະສາດພັດທະນາ “ໄພສາມ

ໃບ” ຂອງແຂວງຢຸນນານ, ລວມມີ “ໄພພະລັງງານສີຂຽວ”,   “ໄພອາຫານສີ

ຂຽວ”, “ໄພຈຸດໝາຍປາຍທາງໃນການດຳລົງຊີວິດແບບມີສຸຂະພາບແຂງ

ແຮງ”）ຂອງແຂວງຢຸນນານ. ນັກຂາວໄດຊອກຮູໃນຫວາງມໆ ນ້ີວາ, ຕາແສງ

ໂຕວນານ（Dounan Town）ນະຄອນຄຸນໝິງໄດເປັນອັນດັບໜ່ຶງຂອງຈີນ

ຢາງລຽນຕິດກັນເປັນ 21 ປີໃນດານປະລິມານການຄາ, ຍອດມູນຄາການຄາ

ກະແສເງິນສົດ, ແລະ ຈໍານວນເທ່ືອຄົນທ່ີເຂ້ົາຮວມໃນການຄາຂາຍດອກໄມ, 

ໄດກາຍເປັນ “ເຄ່ືອງຊ້ີສາຍລົມຂອງຕະຫຼາດ” ແລະ “ຕາຕະລາງພະຍາກອນລາ

ຄາ” ຂອງຂະແໜງການດອກໄມຈີນຢາງແທຈິງ.

花卉产业已成为云南打造“绿色食品牌”的重要产业。记者近日

了解到，昆明斗南花卉小镇已连续21年交易量、交易额、现金

流、交易人次居中国第一，真正成为中国花卉的“市场风向标”

和“价格晴雨表”  新华社 图

21 年 21 ປີ  

ໃນມໆ ມານ້ີ, ນັກຂາວໄດຮັບຮູຂາວຈາກພະແນກການຄາແຂວງຢຸນນານວາ: 

ເດືອນມິຖນາປີນ້ີ, ບົນພ້ືນຖານການຫຸຼດເວລາລວມທັງໝົດຂອງການແຈງຜານ

ພາສີຂອງແຂວງຢຸນນານໃນປີກາຍຖືກຫຍ້ໍສ້ັນລົງ 2/3 ນ້ັນ, ເວລາລວມທັງ

ໝົດໃນການແຈງຜານພາສີຂອງການນຳເຂ້ົາ ແລະ ການສ່ົງອອກ ກມີການ

ຫຼຸດລົງຢາງຕເນື່ອງ, ເວລາລວມທັງໝົດໃນການແຈງຜານພາສີຂອງການ

ສົ່ງອອກທີ່ຜານດານຊາຍແດນໄດສັ້ນເຂົ້າຕື່ມ 56% ທຽບໃສເດືອນທັນວາ

ຂອງປີກາຍນ້ີ. ສະຖິຕິຊ້ີໃຫເຫັນວາ, ເດືອນມິຖນາ ເວລາລວມທັງໝົດໃນການ

ແຈງຜານພາສີຂອງການສ່ົງອອກຂອງແຂວງຢຸນນານແມນ 0,52 ຊ່ົວໂມງ,

ເວລາລວມທັງໝົດໃນການແຈງຜານພາສີຂອງການນຳເຂົ້າຂອງແຂວງ

ຢຸນນານແມນ 25,15 ຊ່ົວໂມງ.

近日，记者从云南省商务厅获悉，今年6月，云南省整体通关时

间在去年压缩三分之二的基础上，进口和出口整体通关时间均

继续压缩降低，口岸出口整体通关时间比去年12月进一步压缩

56%。数据显示，6月，云南出口整体通关时间为0.52小时；云

南进口整体通关时间为25.15小时  新华社 图

56%

ຢູໃນຫໍພິພິທະພັນວັດທະນະທໍາຫີນປະດັບເອ ທ່ີຮາມ້ີຊິນຈຽງ（Hami Stone 

Culture Museum,Xinjiang Provience）, ໜາໂຕະທ່ີປະກອບດວຍ

ກອນຫີນຫຼາກຫຼາຍຮູບແບບໄດດຶງດູດສາຍຕານັກທອງທຽວຢາງຫຼວງຫຼາຍ. 

“ພາເຂ້ົາ”ຫີນປະຫຼາດ ທ່ີປະກອບດວຍ “ເຍ່ືອງອາຫານພິເສດ” 1088 ເຍ່ືອງ,

“ໂຕະຈັດພາເຂ້ົາ” ມີເສ້ັນຜາກາງຍາວ 16,8 ແມັດ, ກວມເອົາເນ້ືອທ່ີ 200

ກວາຕາລາງແມັດ.

在新疆哈密赏石文化博物馆里，一桌由象形石组成的“奇石宴”

吸引了众多游客的目光。“奇石宴”由1088道“特色菜品”组

成，“宴席桌”直径16.8米，占地面积200多平方米  新华社 图

1088 道 1088 ເຍື່ອງ
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ວັນທີ 28 ມິຖນາ, ກິດຈະກໍາ “ວາງສະແດງຜົນງານການຢຽມຢາມຈີນຂອງ

ຈິດຕະກອນລາວ” ທ່ີຈັດຂ້ຶນໂດຍ ສູນວັດທະນະທໍາຈີນປະຈໍາ ສປປ ລາວ ແລະ

ສະຖາບັນວິຈິດສິນແຫງຊາດລາວ ໄດຈັດຂ້ຶນຢູທ່ີສະຖາບັນວິຈິດສິນແຫງຊາດ

ລາວທ່ີນະຄອນຫຼວງວຽງຈັນ. ຮູບນ້ີແມ່ນຜູເຂ້ົາຊົມກໍາລັງຊົມການ “ວາງສະ

ແດງຜົນງານການຢຽມຢາມຈີນຂອງຈິດຕະກອນລາວ”.

6月28日，由老挝中国文化中心和老挝国家美术学院合办的“老

挝画家赴华创作汇报展”活动在位于万象的国家美术学院举办。

图为参观者观看“老挝画家赴华创作汇报展” 新华社 图

ການແລກປ່ຽນ交流 ວິທະຍາສາດ ແລະ ເຕັກໂນໂລຊີ科技

ວັນທີ 1 ກໍລະກົດ, ຢູທ່ີສູນປະຊມສາກົນຕາຫຼຽນ（Dalian International

Conference Center）, ຫຸນຍົນຜາຕັດກໍາລັງສາທິດການຜາຕັດຢູ.

7月1日，在大连国际会议中心，手术机器人进行手术模拟操作 

新华社 图

ວັນທີ 22 ເດືອນກໍລະກົດ, “ສາຍແນນຮ່ວມກັນໂດຍອາໄສສາຍນ້ຳດຽວກັນ 

ເປັນຄອບຄົວດຽວກັນ” ຊດສຳມະນາ ຝຶກອົບຮົມພະນັກງານຂາວສານ ແລະ

ນັກຂາວສື່ມວນຊົນປະເທດແມນ້ຳລານຊາງ-ແມນ້ຳຂອງຄັ້ງທີ 3 ໄດເປີດ

ຂ້ຶນທ່ີນະຄອນຄຸນໝິງ. ຊດຝຶກອົບຮົມດ່ັງກາວ ມີຫົວຂ້ໍ “ສຳຜັດຄວາມງົດງາມ

ຂອງຢຸນນານ”,  ມີກຳນົດເວລາໄປຈົນເຖິງວັນທີ 29 ເດືອນກໍລະກົດ, ມີພະ

ນັກງານຂາວສານ ແລະ ນັກຂາວສ່ືມວນຊົນ ຈຳນວນ 16 ຄົນ ທ່ີມາຈາກປະ

ເທດໄທ, ມຽນມາ, ກຳປູເຈຍ ແລະ ປະເທດລາວ ເຂ້ົາຮວມ.  ຮູບນ້ີແມນສະ

ຖານທ່ີເປີດຊດສຳມະນາ.

7月22日，“一江情·一家亲”第3期澜沧江—湄公河国家新闻

官员及媒体记者培训活动在昆明开班。本次培训主题为：“体验

云南美”，时间持续至7月29日，共有来自老挝、泰国、缅甸、

柬埔寨4个国家的16位新闻官员和媒体记者参加。图为开班仪

式现场  陈创业 图

ວັນທີ 22 ເດືອນກໍລະກົດ, ຫຸນ Sci-Tech innovAtion boRd (STAR 

MARKET) 25 ກຸມ ງວດທຳອິດໄດເຂົ້າຕະຫຼາດທີ່ສູນຕະຫຼາດຫຼັກຊັບຊຽງ

ໄຮ SSE(Shanghai Stock Exchange), STAR MAKET ໄດເຂ້ົາ

ສູຕະຫຼາດຫັຼກຊັບຢາງເປັນທາງການ. STAR MARKET ຄາຍຄືຫໍຄອຍທາງ

ທະເລ ເພື່ອຊີ້ນຳທິດທາງເສດຖະກິດໃໝ,  ໂດຍຖືເອົາທຶນຮອນເປັນກຳລັງ

ແຮງ, ເພື່ອບຳລຸງສາງ “ເຕັກໂນໂລຊີທີ່ຍອດຢຽມ” (Hard & Core

Technology), ເພື່ອຊກດັນເສດຖະກິດຈີນໃຫມີການພັດທະນາດວຍຄຸນ

ນະພາບສູງ, ຮູບນີ້ເປັນການຖາຍຮູບລວມຂອງຜູຕາງໜາວິສາຫະກິດທີ່

ເຂ້ົາຕະຫຼາດຫັຼກຊັບ.

7月22日，首批25只科创板股票在上海证券交易所上市交易，科

创板正式开市。科创板像是一座灯塔，为新经济指引方向，以资

本的力量，培育“硬科技”，助推中国经济高质量发展。图为上

市企业代表上台合影  新华社 图
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ວັນທີ 12-16 ສິງຫາ, ງານວາງສະແດງຜົນງານການປະດິດສາງໃໝ ແລະ 

ປະດິດສາງກິດຈະການຂອງຈີນ(China Entrepreneurial Innovati-

on Exp)ຄ້ັງທີ 4 ໄດຈັດຂ້ຶນທ່ີນະຄອນອູຫຼານຊາປູເຂດປົກຂອງຕົນເອງ(Cha-

bu City)ມົງໂກນໃນ. ງານວາງສະແດງນ້ີລວມມີ 4 ຫອງວາງສະແດງຫົວຂ້ໍ

ສະເພາະ, ຄື ຫອງວາງສະແດງນະວັດຕະກຳໃໝ ແລະການນໍາໃຊ 5G, ຫອງ

ໂຊ(Roadshow) ຜົນງານຂອງງານວາງສະແດງຜົນງານນະວັດຕະກຳ

ໃໝ ແລະ ປະດິດສາງກິດຈະການ(mass entrepreneurship and 

innovation), ຫອງວາງສະແດງສຸຂະພາບວັດທະນະທໍາ ແລະ ການທອງ

ທຽວອັດສະລິຍະ, ແລະ ຫອງວາງສະແດງຜົນງານການປະດິດສາງໃໝ ແລະ 

ປະດິດສາງກິດຈະການຂອງເຂດມົງໂກນໃນ, ເຊ່ິງໄດ ເຕ້ົາໂຮມ ແລະ  ວາງ

ສະແດງໂຄງການ, ຜະລິດຕະພັນ ແລະ ເຕັກນິກວິຊາການ ທີ່ດີເດັ່ນໃນຂົງ

ເຂດການປະດິດສາງໃໝ ແລະ ປະດິດສາງກິດຈະການຂອງຈີນ, ຕ້ົນຕໍແມນ

ວາງສະແດງການນໍາໃຊ 5G ແບບປະດິດສາງໃໝຂອງຂະແໜງການ ແລະ

 ຂົງເຂດຕາງໆ.

8月12-16日，第四届中国创业创新博览会将在内蒙古乌兰察布

市举办。创博会共设置四大主题展厅，即5G创新应用展厅、双

创博览会成果发布路演厅、智慧文旅健康展厅和内蒙古双创成果

展厅，集中展示中国创业创新领域优秀项目、产品、技术等，重

点展示5G赋能各行业领域的创新应用  cfp 图

ວັນທີ 30 ສິງຫາ ຫາ ວັນທີ 1 ກັນຍາ, ງານວາງສະແດງກາເຟສາກົນຈີນ

ປີ 2019 ຈະຈັດຂ້ຶນຢູທ່ີສູນວາງສະແດງສາກົນຈີນນະຄອນຫຼວງປັກກ່ິງ. ເນ້ືອ

ໃນວາງສະແດງກວມລວມເອົາຜະລິດຕະພັນທັງໝົດຕາມຕອງໂສຂະແໜງ

ການກາເຟ ຄື ຫມາກກາເຟ, ຜົງກາເຟ, ກາເຟສໍາເລັດຮູບ, ເຄ່ືອງບົດກາ

ເຟ, ເຄ່ືອງອົບກາເຟ, ເຕ້ົາກາເຟ, ຮານກາເຟພິເສດ ເປັນຕ້ົນ. 

8月30日至9月1日，2019中国国际咖啡展览会将在北京中国国

际展览中心举办。展会展示内容涵盖从咖啡豆、咖啡粉、速溶咖

啡、咖啡机、烘焙机、咖啡壶、特许咖啡店等咖啡产业链上的全

部产品  新华社 图

ວັນທີ 20-23 ກັນຍາ, ງານວາງສະແດງສິນຄາຈີນ-ອາຊຽນຄ້ັງທີ 16 ຈະ

ຈັດຂຶ້ນທີ່ນະຄອນໜານໜິງເຂດກວາງຊີ, ຫົວຂໍ້ແມນ “ຮວມກັນກສາງ ໜຶ່ງ

ແລວ ໜ່ຶງເສ້ັນທາງ, ພອມກັນວາດພາບວິໄສທັດການຮວມມື”, ປະເທດຫົວ

ຂ້ໍແມນອິນໂດເນເຊຍ. ງານວາງສະແດງຄ້ັງນ້ີຈະລົງເລິກສ່ົງເສີມບົດບາດຊກ

ຍູການຮວມກັນກສາງ “ໜ່ຶງແລວ ໜ່ຶງເສ້ັນທາງ”, ແລະ ລົງເລິກການຮວມ

ມືດານເສດຖະກິດການຄາຕື່ມອີກກາວໜຶ່ງ, ເພື່ອສາງເປັນປະຊາຄົມຮວມ

ຊາຕາກໍາຈີນ-ອາຊຽນທ່ີມີສາຍພົວພັນສະໜິດແໜນກວາເກ່ົາ.

9月20-23日，第16届中国—东盟博览会将在广西南宁举行，主

题为“共建‘一带一路’、共绘合作愿景”，主题国是印度尼西

亚。本次博览会将进一步发挥推动共建“一带一路”、深化经

贸合作方面的作用，助力打造更为紧密的中国—东盟命运共同体  

新华社 图

ໂອກາດທາງທຸລະກິດ商机

|   资讯0=h,6o0jk;lko

ງານວາງສະແດງຂະແໜງການວັດທະນະທຳ ປີ 2019 ການປະດິດຄິດ

ສາງຢຸນນານ ຈະຈັດຂຶ້ນວັນທີ 8 ເຖິງ 12 ສິງຫາ ທີ່ສູນວາງສະແດງສາ

ກົນນະຄອນຄຸນໝິງ. ຮູບນີ້ແມ່ນເຄື່ອງປະດັບເປັນເອກະລັກຂອງຊົນເຜົ່າ.

创意云南2019文化产业博览会将于8月8日至12日在昆明国际会

展中心举行。 图为民族元素创意首饰  本刊记者 杨峥 图



|   聚焦95fl5,

7=]eryglfle]a[dkoltgs]u,lts]v';aolhk'8ah' lkmk]tot]af

xt-k-qo9uo 7q[7v[ (W xu——

c2h,0=h,6odkog8u[.spj0v'xtgmf9uo.s,j｜
sq;gs;ujpG rk[sp=hcsj'7;k,dhk;sohkIv[fhko
.o0q'g0fg8adoyd;ymtpklkf0ahol6'0v'9uo

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｜华为 ：中国高科技领域全面进步的缩影

尼日利亚是一个人口近 1.7 亿的非洲大国，这里的通信资费由 10 年前的 1 美元降低到现

在的 0.06 美元，是华为让尼日利亚人买得起手机、打得起电话，生活发生了实实在在的变化。

而在老挝，由于华为海外市场的优惠政策，当地人买到的华为手机比中国便宜 2 成，老挝华为

千元机已经成功占据了年轻人的主要市场。华为的故事，是一部中国品牌努力创新、坚韧前行

的编年史。

①

12
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      ໃນວັນທີ 29 ມີນາ, ຫົວເຫວ່ີຍໄດເຜີຍແຜບົດລາຍງານ

ປະຈໍາປີ 2018, ເຊິ່ງໃນບົດລາຍງານໄດຂຽນວາ: ຜົນງານ

ຂອງຫົວເຫວ່ີຍ ໄດເພ່ີມຂ້ຶນຢາງແຂງແຮງ ແລະ ໝ້ັນທຽງ, ບັນ

ລຸລາຍຮັບຈາກການຈໍາໜາຍທ່ົວໂລກ 721,2 ຕ້ືຢວນ, ສົມທຽບ

ການເພ່ີມຂ້ຶນ 19,5%, ກໍາໄລສຸດທິ 59,3 ຕ້ືຢວນ, ສົມທຽບການ

ເພ່ີມຂ້ຶນ 25,1% . ໃນປີ 2018 ຄາໃຊຈາຍໃນການຄ້ົນຄວ້າພັດ

ທະນາຂອງຫົວເຫວ່ີຍ ສູງເຖິງ 101,5 ຕ້ືຢວນ, ການລົງທຶນໃນ

ການຄົ້ນຄວ້າພັດທະນາກວມ ເອົາ14,1% ຂອງລາຍຮັບຈາກ

ການຈໍາໜາຍ.

      ວັນທີ 16 ພຶດສະພາ, ຫົວເຫວ່ີຍນໍາສະເໜີໂທລະສັບມືຖື 
5G ລຸນຫລາສຸດຢູປະເທດອັງກິດ.

      ວັນທີ 6 ມິຖນາ, ກຄືມ້ືທ່ີກກະຊວງອຸດສາຫະກໍາແລະ ເຕັກ

ໂນໂລຊີຂ້ໍມູນຂາວສານ ແຫງ ສປ ຈີນ（Ministry of Industry

and Information Technology, ຊ່ືຫຍ້ໍ MIIT）ມອບປາຍ
5G ນ້ັນ, ເຈ້ົາໜາທ່ີຂອງຫົວເຫວ່ີຍ ກໄດປະກາດຕພາຍນອກ

ວາ: ໄດເຮັດສັນຍາການຄາ 5G ຈໍານວນ 46 ສະບັບ ຊ່ຶງຮວມ

vtmy[kpI6[rk[

I6[musobj'F z6h-q,de]a'-q,g[yj'Ihkolkmyfg7njvC0v'[=]ylafsq;gs;jup 
muj'ko;k'ltcf' g8ad3o3]-uvaflt]ypt0v'dv'xt-5,vaflt]ypt3]d
7ah'mu #
图①在第三届世界智能大会智能科技展上，观众参观华为展台  

新华社 图

I6[mulk,F czjo37ltok ,n4n sq;gs;ujp Mate X 0v'[=]ylafsq;gs;ujp.o
;aomu @$ d5,rk 
图③华为公司2月24日发布的华为Mate X手机海报  新华社 图

I6[mulujF ]t[q[g7njvCgda[0=h,6o(Flash memory system)muj7qho7;hkzt
]yf3fpsq;gs;ujp
图④华为研发的闪存系统  新华社 图

②

③

④

13

I6[mulv'F [=]ylaf[u;kpfu (BYD) da[[=]ylaf sq;gs;jupIj;,4tcs]CdjP;
da[ ]t[q[muj[=j,u7qo0a[muj,u-nj;jk 15od5jp(Cloud track, rklk9uo;jk Yun 
gui) 

图②比亚迪、华为联合发布“云轨”无人驾驶系统  新华社 图
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ມືກັບ 30 ປະເທດທ່ົວໂລກແລວ, ຈໍານວນສິນຄາສ່ົງໃຫຖານສະ

ຖານີຮັບສ່ົງສັນຍານ 5G ນັ້ນຫາຼຍເກີນ 1 ແສນອັນ, ເປັນອນັ

ດັບທີ 1 ຂອງໂລກ.

      ເປັນໜ່ຶງໃນ 500 ວິສາຫະກິດໃຫຍເຂ້ັມແຂງທ່ີສຸດໃນໂລກ, 

ເປັນໂຮງງານໂທລະສັບມືຖືອັດສະລິຍະ (Smart phone)

ລາຍໃຫຍເປັນອັນດັບ 3 ຂອງໂລກ, ແລະ ເປັນຜູຜະລິດອຸປະ

ກອນການສ່ືສານລາຍໃຫຍເປັນອັນດັບ 2 ຂອງໂລກ…… ບໍລິ

ສັດຫົວເຫວີ່ຍເຮັດໃຫຜູຄົນທີ່ໃສໃຈຕຍີ່ຫໍ້ຂອງຈີນທຸກຄົນຕາງກ 

ຕອງ ຊ່ືນຊົມກັນຢູທ່ົວໄປ. ເບ້ືອງຫັຼງ “ແສງລັດສະໝີ” ຂອງຫົວ

ເຫວີ່ຍ ນັ້ນ,ມັນແມນການພັດທະນາ ແລະ ຄວາມເຂັ້ມແຂງ

ທາງດານເສດຖະກິດຂອງຈີນທີ່ເຂັ້ມແຂງໃຫຍເປັນອັນດັບ 2 

ຂອງໂລກ, ຫາກແຕວາເລ່ືອງເລ່ົາຂອງຫົວເຫວ່ີຍ,ພັດແມນປະ

ຫວັດສາດທ່ີຮຽບຮຽງຕາມວັນເດືອນປີ ຂອງຄວາມພະຍາຍາມ

ປະດິດສາງສ່ິງໃໝ ແລະ ກາວໄປຂາງໜາຢາງເຂ້ັມແຂງໃນ

ການສາງຍ່ີຫ້ໍຂອງຈີນຂ້ຶນ.

      ຫັຼກໝ້ັນແໜນແກນເຮັດແທທໍາຈິງ, ຈ່ິງຈະສາມາດໄປເຖິງ

ຫັຼກໄຊ. ເຕີບໃຫຍໄປຄຽງຂາງກັບຜູບໍລິໂພກ, ຈ່ິງສາມາດມີກຳ

ໄລ ໃນກໍາມື. “ສາຍລົມຫົວເຫວ່ີຍ” ທ່ີພັດຜານໄປຢູເທິງໂລກນ້ີ

ໂດຍຄົນຂອງຫົວເຫວ່ີຍ ນ້ັນ,ກໍາລັງເຮັດໃຫຜະລິດຕະພັນທ່ີ “ຜະ

ລິດໂດຍຈີນ” (Made in China) ກາຍເປັນກະແສນິຍົມຂອງ

ໂລກ.

      ປະເທດໄນຈີເຣຍ(Nigeria)ເປັນປະເທດໃຫຍໃນແຖບອາ

ຟຣິກກາ ຊຶ່ງມີປະຊາກອນເກືອບ 170 ລານຄົນ, ຄາໃຊຈາຍ

ການສ່ືສານຂອງປະເທດນ້ີຈາກ 1 ໂດລາໃນໄລຍະ 10 ປີກອນ

ຫຼຸດລົງມາເປັນ 0,06 ໂດລາ ໃນປະຈຸບັນ, ແມນຫົວເຫວີ່ຍ ທີ່

ເຮັດໃຫຄົນໄນຈີເຣຍ ສາມາດຊ້ືໂທລະສັບໄດ, ໃຊໂທລະສັບໄດ,

ເຮັດໃຫການດໍາລົງຊີວິດຂອງເຂົາເຈົ້າໄດຮັບການປຽນແປງ

ຢາງແທຈິງ. 

      ສໍາລັບຢູລາວ, ເນ່ືອງຈາກວາມີນະໂຍບາຍພິເສດໃນຕະຫຼາດ

ຕາງປະເທດຂອງຫົວເຫວ່ີຍ, ຄົນທອງຖ່ິນນ້ີຊ້ືໂທລະສັບຫົວເຫວ່ີຍ

ໄດຖືກກວາຢູປະເທດຈີນ 20%, ໂທລະສັບຫົວເຫວ່ີຍຢູລາວ ໜວຍ

ລະ 1 ພັນຢວນ ໄດກາຍເປັນຕະຫຼາດຕ້ົນຕໍທ່ີຍຶດຄອງຈິດໃຈຂອງ

ຊາວໜຸມ(ຄົນໄວໜຸມ)ໄປແລວ. ລາຍຮັບສະເລຍຂອງຄົນທອງ

ຖິ່ນນີ້ບສູງ, ທຽບໃສໂທລະສັບໄອໂຟນຂອງອາເມລິກາທີ່ມີລາ

ຄາແພງແລວ, ຫຼາຍຄົນກຍິນດີຊື້ໂທລະສັບຫົວເຫວີ່ຍດີກວາ, 

ປະເທດຊີລ(ີChile)ທີ່ປະສົບໄພຈາກແຜນດິນໄຫວ, ໂຄງລາງ

ພ້ືນຖານເຄຫາສະຖານພັງຖະຫລ່ົມເປັນຈໍານວນຫຼວງຫຼາຍ, ຕອງ

ການຄວາມຊວຍເຫືຼອ ຈາກຕາງປະເທດຢາງຮີບດວນ. ບັນດາ

ນັກວິສະວະກອນຂອງຫົວເຫວ່ີຍໄດບຸກລຸຍຜານເສດຊາກຫັກພັງ

ທັງຫຼາຍ, ມຸງໜາສວນທາງກັບຝູງຊົນທີ່ກໍາລັງພາກັນໜີເອົາ

ຕົວລອດຈາກເຂດໄພພິບັດດັ່ງກາວນີ້, ເພື່ອເຂົ້າໄປຟື້ນຟູວຽກ

ງານຖານສະຖານີຫົວເຫວ່ີຍ, ພະນັກງານຂອງຫົວເຫວ່ີຍທຸກຄົນ

ຕາງກດຶງເອົາພຶດຕິກຳຕົວຈິງອອກມາເຮັດໃຫລູກຄາຮັບຮູວາ:

ຫົວເຫວີ່ຍຄືເພື່ອນຮວມງານທີ່ໜາໄວວາງໃຈທີ່ສຸດ. ເມື່ອຄິດ

ຍອນຫລັງເຖິງປະສົບການທ່ີຈໍາຝັງໃຈໃນໄລຍະເວລານ້ັນຍາມ

ໃດ ວິສະວະກອນຂອງຫົວເຫວ່ີຍກຍັງຄົງປຽມລ້ົນໄປດວຍຄວາມ

①

②

③
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ພາກພູມໃຈຢາງສຸດຊ້ຶງ.

      ດວຍຄວາມມຸ່ງມານະອັນນ້ີເອງ, ຫົວເຫວ່ີຍເລ່ີມຈາກວິສາ

ຫະກິດເອກະຊົນທ່ີມີຕ້ົນທຶນເບ້ືອງຕ້ົນພຽງແຕ 21.000 ຢວນເທ່ົາ

ນ້ັນ, ຮອດປັດຈຸບັນເຕີບໃຫຍຂະຫຍາຍຕົວມາເປັນບໍລິສັດຂາມ

ຊາດທ່ີມີຜະລິດຕະພັນຊົມໃຊຢູໃນ 170 ກວ່າປະເທດ ແລະ ພາກ

ພ້ືນ, ມູນຄາຈໍາໜາຍປະຈໍາປີຈໍານວນ 700 ກວາຕ້ືຢວນ.

      “ວາລະສານທຸລະກິດປະຈໍາອາທິດ”ຂອງສະຫະລັດອາເມ

ລິກາໄດຂຽນໄວແບບນ້ີ: ຖາວາບມີຫົວເຫວ່ີຍ, ປະຊາຊົນຢູໄຊ

ບີເຣຍ(Siberia) ກບສາມາດຮັບສັນຍານສື່ສານໄດ, ນັກປະ

ຈົນໄພຢູເທິງພູເຂົາໄຟກິລິມານຈາໂຣ (Kilimanjaro) ກບອາດ

ຊອກຫາຄົນຂໍຄວາມຊອຍເຫືຼອໄດ. ຢູຈອມພູເອເວີເຣສ (Ever-

est) ຂອງພູເຂົາຫິມະໄລທ່ີມີຄວາມສູງ 8 ພັນກວ່າແມັດ, ຂ້ົວ

ໂລກເໜືອ ແລະ ຂ້ົວໂລກໃຕທ່ີອຸນຫະພູມລົບ 40 ອົງສາ ກລວນ

ແຕເຫັນຮອງຮອຍຂອງຫົວເຫວ່ີຍທັງນ້ັນ.

      ບໍລິສັດ ຫົວເຫວ່ີຍ(HUAWEI TECHNOLOGIES CO., 

LTD),ໄດກາຍເປັນນາມບັດທ່ີໃໝອຽມໃບໜ່ຶງຂອງພາບພົດປະ

ເທດຈີນ, ເຮັດໃຫໂລກໄດເຫັນຄວາມບຸກບືນ ແລະ ຄວາມທະ

ເຍີທະຍານຂອງປະເທດຈີນ. ຄວາມສໍາເລັດຂອງຫົວເຫວີ່ຍກ

ແມນພາບຫຍ້ໍອັນໜ່ຶງແຫງຄວາມໃຝຝັນຂອງຈີນ.

      ຄວາມຈິງແລວ, ຄວາມສໍາເລັດຂອງຫົວເຫວ່ີຍບໄດແມນ

ໝາກຜົນຂອງການຕສູແບບໂດດດຽວຢາງແນນອນ, ມັນແມນ

ຕົວແທນອັນໜຶ່ງແຫງການບຸກທະລຸຮອບດານຂອງອຸດສາຫະ

ກໍາການປະດິດສາງສື່ສານຂອງຈີນຕາງຫາກ, ທັງແມນພາບ

④

⑤

ຫຍ້ໍຂອງຄວາມກາວໜາຮອບດານໃນຂົງເຂດເຕັກນິກວິທະຍາ

ສາດຂ້ັນສູງຂອງຈີນນໍາອີກ. “ຈິດໃຈຫົວເຫວ່ີຍ” ກແມນຈິດໃຈ

ດຽວກັນຂອງວິສາຫະກິດເຕັກນິກວິທະຍາສາດຂ້ັນສູງຂອງຈີນ

ທັງມວນເຊ່ັນກັນ, ເຊ່ິງຈິດໃຈເຫ່ົຼານ້ີລວມທັງຄວາມບາກບ່ັນຝາ

ຟັນ, ເປັນເຈ້ົາຕົນເອງ, ບຸກເບີກປະດິດສາງສ່ິງໃໝ, ເປີດກວ້າງ

ສູພາຍນອກ ແລະ ອ່ືນໆ. 

      ຈິດໃຈເຫ່ົຼານ້ີໄດຊຶມເລິກເຂ້ົາໃນໃຈພະນັກງານຢູໃນຫຼາຍໆ

ຂົງເຂດວຽກງານເຊັ່ນ: ການສື່ສານ, ໄຟຟາພະລັງງານນິວ

ເຄລຍ, ລົດໄຟຄວາມໄວສູງ, ເຕັກນິກວິສະວະກໍາ, ດາວທຽມ, 

ການຜະລິດແບບແມນຢຳສຸດຍອດ ແລະ ອື່ນໆ. ເບິ່ງແຕອຸດ

ສາຫະກໍາການສ່ືສານເປັນຕົວຢາງ, ເບ້ືອງຫັຼງແຫງຄວາມສໍາ

ເລັດຂອງຫົວເຫວີ່ຍແມນການບຸກທະລຸໂດຍລວມຂອງວິສາຫະ

ກິດທັງຫຼາຍເຊັ່ນວາ: ບໍລິສັດໂທລະຄົມມະນາຄົມຈົ່ງຊີ່ນ(ZTE 

Corporation), ບໍລິສັດ ໄຟເບີໂຮມ (Fiberhome Com-

munication Technology Co., Ltd), ບໍລິສັດ ໂພເດີວີໂອ

ຈີນ (China Potevio), ກຸ່ມບໍລິສັດ ຕາຖັງ ແຫງຊາດຈີນຈຳ

ກັດ(China Datang Corporation Ltd.) ເຫ່ົຼານ້ີເປັນຕ້ົນ. 
稿件来源：本刊综合

vtmy[kpI6[rk[

I6[musobj'F mujot7vos];'[6gvoql vkpgil(Buenos Aires) xtgmfvk
d-a'8uoF ]6d7hkmuj-nh,n4nsq;gs;ujp Y6 mujoevvd0kpgxao7ah'mevyf.omhv'
4yjofajCdjk;de]a'pjk'vvd9kdIhko
图①在阿根廷首都布宜诺斯艾利斯，购买到当地发售的首部华为

Y6手机的顾客走出商店  新华社 图

I6[mulv'F l6omqf]v'dkoxtfyflhk'g8ad3o3]-udkolnjlko0=h,6o0jk;
lkovk2̂yddk.8h 0v'[=]ylafsq;gs;jupwfh.shdkovq[Iq,[5d7t]tdvo0v'
0tggso'djP;0hv'gxaorao7qo grnjvpqdl6']tfa[dkorafmtokg8ad3o3]
-u.omhvC4yjo0v'xtgmfvk2^yddk.8h
图②华为南非信息通信技术创新体验中心为南非培训千名行业人

才，从而提升南非本地科技发展水平  新华社 图

I6[mulk,F Ihko;k'ltcf'0v'[=]ylafsq;gs;ujp.o'ko;k'ltcf'zt
]yf8traodkolnjlkogvg]ad38^oyd7ah'mevyf0vCxtgmf]k;
图③老挝首届电子通讯商品展上的华为公司展台  新华社 图

I6[mulujF dkogxuf[=]ydko 5G 0v'3;fk32o(Vodafone) xtgmfva'
dyf ,ulj;osobj'wfhoe.-hv5xtdvo 0v'[=]ylafsq;gs;ujp
图④英国沃达丰开通的5G服务，部分采用了华为5G设备  

新华社 图

I6[mushkF v5xtdvodkolnjlko[=]ylafsq;gs;jupmuj[=]ylaf[^vfc[o LHTC 

de]a'oe.-hF  mujg,nvC7koko ]afgro-yo;kgop(South Canaan,Pe-
nnsylvania) xtgmfltst]afvkg,]ydk
图⑤在美国宾夕法尼亚州南迦南镇，LHTC 宽带公司使用的华为

通信设备  新华社 图
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7=]eryglfle]a[dkoltgs]u,lts]v';aolhk'8ah' 

lkmk]tot]af xt-k-qo9uo 7q[7v[ (W xu——

0hvp c]t ,k85r6,0v'0hvp｜

s5jopqo0v'9uo g8u[38 <gxaoz6h.spj< c]h;

      ການຄ້ົນຄວາ ແລະ ພັດທະນາການຜະລິດ, ແລະ ການນໍາ

ໃຊຫຸນຍົນ, ແມນຂີດໝາຍສໍາຄັນແຫງການຊ່ັງຊາລະດັບການ

ປະດິດສາງໃໝດານເຕັກນິກວິທະຍາສາດ ແລະ ຂະແໜງການ

ປະດິດສາງສຸດຍອດຂອງປະເທດໃດໜ່ຶງ. ຊມປີ 70 ສະຕະວັດ

ແລວນ້ີ, ຫຸນຍົນຂອງຈີນຫາກເລ່ີມຕ້ົນ, ປັດຈຸບັນນ້ີ, ຫຸນຍົນຍ່ີຫ້ໍ

ຂອງຈີນເອງອີງໃສການປະດິດສາງໃໝດານເຕັກນິກ, ໄດກາວ

ເຂ້ົາສູຕະຫຼາດສາກົນແລວ.

      ໃນພິທີປິດງານກິລາໂອລິມປິກລະດູໜາວທ່ີພຽງຢາງ (P-

yeong chang) ປະເທດສາທາລະນະລັດເກົາຫີຼໃນປີ 2018, 

ຫຸນຍົນເຄື່ອນທີ່ 24 ເຄື່ອງໄດປະສານຢາງກົມກຽວກັບນັກສະ

ແດງຂີ່ສະເກັດ, ເຮັດໃຫ “8 ນາທີຂອງປັກກິ່ງ” ເປັນທີ່ປະຈັກ

ຕາທົ່ວໂລກ. ຫຼາຍຄົນບທັນຮູວາ, ຫຸນຍົນເຫຼົ່ານີ້ລວນແຕມາ

ຈາກບໍລິສັດຊິນຊົງ(SIASUN Robot & Automation CO.

LTD)ນະຄອນເສິນຢາງ(Shenyang City). ເຊ່ິງ 8 ນາທີນ້ີ,

ສໍາລັບນັກຄ້ົນຄວາວິທະຍາສາດຂອງບໍລິສັດນ້ີແລວ, ມັນແມນ
8 ນາທີທ່ີກົດດັນຈົນເກືອບໃຈຂາດກວາໄດ.

      ການສະແດງຮອບ 8 ນາທີນ້ີ ກໍແມນພິທີສຳລັບຜູເຖິງອາ

ຍຸກະສຽນຂອງວິສາຫະກິດຄົ້ນຄວາຜະລິດຫຸນຍົນອຸດສາຫະກໍາ

ແຫງທໍາອິດຂອງຈີນ, ປີ 2018, ບໍລິສັດຊິນຊົງເສິນຢາງມີອາ

ຍຸ 18 ປີພໍດີ.

      ທານ ຫວັງທຽນຢານ (Wang Tianran)ເປັນໜ່ຶງໃນຊຽວ

ຊານຄົ້ນຄວາຫຸນຍົນກອນເພິ່ນຢູປະເທດຈີນ, ຊມປີ 70 ສະຕະ

ວັດແລວນ້ີ, ເພ່ິນແລະ ນັກວິທະຍາສາດກຸມໜ່ຶງປະດິດສາງຫຸນ

ຍົນລຸນທໍາອິດຂອງຈີນ, ແຕຍອນວາເວລານ້ັນຍັງບທັນບັນລຸການ

ຫັນເປັນອຸດສາຫະກໍາ, ຫຸນຍົນບໄດຮັບການສ່ົງເສີມນໍາໃຊ. ປີ
1999, ປະເທດຈີນສະເໜີວາຈະ “ພັດທະນາເຕັກນິກສູງ, ບັນລຸ 

ການຫັນເປັນອຸດສາຫະກໍາ”. ປີທີສອງ, ພະນັກງານເຕັກນິກວິ

ທະຍາສາດ 20 ກວາຄົນຂອງສະຖາບັນຄ້ົນຄວາອຸດສາຫະກໍາ

ອັດຕະໂນມັດນະຄອນເສິນຢາງສະພາບັນດິດວິທະຍາສາດແຫງ

ຊາດຈີນພອມກັນ “ລົງທະເລ”, ເຊ່ິງໄດກາວບາດຕີນທໍາອິດແຫງ

ການອອກຈາກຫອງທົດລອງເຂ້ົາສູຕະຫຼາດຫຸນຍົນຈີນ.

      ໃນເບ້ືອງຕ້ົນແຫງການສາງຕ້ັງວິສາຫະກິດ, ບມີຜະລິດ

ຕະພັນ, ບມີລູກຄາ, ມີພຽງແຕຄວາມກະຕືລືລ້ົນແຫງການ “ຕອບ

ບຸນຄຸນປະເທດຊາດດວຍອຸດສາຫະກໍາ” ແລະ ມັນສະໝອງທີ ່

ສະຫຼາດ 20 ກວາຫົວ. ເພ່ືອບຸກເບີກຕະຫຼາດ, ບັນດາຊຽວຊານ

庆祝中华人民共和国成立 70 周年系列策划——

我和我的祖国｜中国机器人 长大成“人”

2018 年平昌冬奥会的闭幕式上，24 个移动机器人与轮滑演员

默契配合，让“北京 8 分钟”惊艳世界。这场 8 分钟的表演也是中

国第一家工业机器人研制企业的成人礼，2018 年，沈阳新松 18 岁。
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ທີ່ພົວພັນພຽງເຄື່ອງຈັກໃນເມື່ອກອນນັ້ນ, ດຽວນີ້ກຫັນໜາໄປ

ສູລູກຄາເພ່ືອຈໍາໜາຍຜະລິດຕະພັນ, ເຊ່ິງສໍາລັບພວກເພ່ິນແລວ, 

ອັນນ້ີກແມນສ່ິງທ່ີຍາກກວາໝູ.

      ຫຸນຍົນດູດຝຸນໄຮອາກາດ( Robot Vacuum Cleaner) 

ແມນໜຶ່ງໃນອຸປະກອນແກນກາງແຫງການປະດິດສາງແຜນ

ຊິມ(chip), ຫຸນຍົນແບບນ້ີສາມາດດຳເນີນການຈັບເອົາ, ການ

ເຄື່ອນຍາຍ ແລະ ການນໍາສົ່ງແຜນຊິມຢາງມີໄຫວພິບພາຍ

ໃຕສິ່ງແວດລອມໄຮອາກາດ. ຫຸນຍົນດູດຝຸນໄຮອາກາດແບບ

ນ້ີ, ແຕກອນມີແຕປະເທດອາເມລິກາທ່ີກໍາໄດເຕັກນິກຄ້ົນຄວາ

ພັດທະນາຂອງມັນ, ອຸປະກອນປະດິດສາງແຜນຊິບຂອງຈີນ

ລວນແຕຕອງການນໍາເຂ້ົາໝົດ. ປີ 2005, ບໍລິສັດຊິນຊົງເລ່ີມ

ຄ້ົນຄວາພັດທະນາຫຸນຍົນດູດຝຸນໄຮອາກາດ, ເຊ່ິງເທ່ົາກັບວາ

ເລ່ີມຕ້ົນຈາກສູນ(ຫືຼວາຈາກການບມີຫຍັງເລີຍ).

      ປີ 2009, ຫຸນຍົນດູດຝຸນໄຮອາກາດທ່ີຄ້ົນຄວາພັດທະນາ

ໂດຍບໍລິສັດຊິນຊົງເອງໄດເຂ້ົາສູຕະຫຼາດ. ປັດຈຸບັນນ້ີ, ຄວາມ

ສາມາດບັນທຸກສູງສຸດຂອງຫຸນຍົນດູດຝຸນໄຮອາກາດທີ່ກໍາລັງ

ທົດລອງຢູນ້ັນບັນລຸເຖິງ 16 ກິໂລແລວ. ນັບແຕນ້ີເປັນຕ້ົນໄປວິ

ສາຫະກິດຈີນສາມາດນໍາໃຊແຜນຊິບທີ່ຜະລິດດວຍຫຸນຍົນດູດ

ຝຸນໄຮອາກາດທ່ີຜະລິດໂດຍປະເທດຈີນເອງແລວ.

      ພາຍໃນໄລຍະເວລາບເຖິງ 20 ປີນ້ີ, ບໍລິສັດຊິນຊົງກໍໄດ

ປຽນແປງປະຫວັດສາດຫຸນຍົນຈີນທ່ີມີແຕການນໍາເຂ້ົາບມີການ

ສ່ົງອອກນ້ັນໄປແລວ.

①

②

稿件来源：《央视网》有删减

vtmy[kpI6[rk[

I6[musobj'F rtoad'ko0v'[=]ylafs5jopqoc]t3v38g,8yd-yo-q'glyo1kC
4ns5ho9edaf(SIASUN Robot & Automation CO.LTD)ot7voglyo1k'
(Shenyang City) de]a'mqf]v'xa[x5'c0o0v's5jopqo
图①沈阳新松机器人自动化股份有限公司工作人员对机器手臂进

行调试  新华社 图

I6[mulv'F s5jopqomuj7;[75,3fp,aolts,v'muj7qho7;hk c]t zt]yf3fp
[=]ylafs5jopqoc]t3v38g,8yd-yo-q'glyo1kC4ns5ho9edaf
图②沈阳新松机器人自动化股份有限公司研发的脑波控制机器人  

新华社 图
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      “ຕ່ັງນວດທ່ີລູກຊ້ືໃຫແມມາຮອດແລວ, ແມໄປຮັບເອົາເຄ່ືອງ

ຢູຈຸດຮັບສົ່ງເຄື່ອງຕະຫຼາດແລງໜອງດວງເດີ້, ຖາບສະດວກ 

ລູກຊິບອກພະນັກງານສ່ົງເຄ່ືອງ ສ່ົງໄປໃຫແມຮອດເຮືອນເລີຍ, 

ຈາຍຄາເຂົາໄປສ່ົງໃຫເລັກນອຍກະໄດແລວ.” ນາງ ສຳລີ ໄຊ

ຍະສອນ, ນັກສຶກສາລາວ ທ່ີພວມຮຽນປະລິນຍາໂທວິຊາພົວພັນ

ສາກົນຢູຄະນະພົວພັນສາກົນມະຫາວິທະຍາໄລຢຸນນານ, ກຳ

ລັງລົມກັບແມຢູວຽງຈັນປະເທດລາວຜານວິດີໂອທາງວີແຊັດ

庆祝中华人民共和国成立 70 周年系列策划——

感知新中国｜老挝留学生共享中国互联网发展红利
■ 本刊记者 杨春梅 / 文

ກຽວກັບເລ່ືອງໄປຮັບເອົາເຄ່ືອງ. 

      ປີ 2009, ນາງ ສຳລີ ໄຊຍະສອນ ໄດມາສຶກສາຮ່ຳຮຽນ

ຢູປະເທດຈີນເປັນຄັ້ງທຳອິດ, ມາຮຽນພາສາຈີນຢູມະຫາວິທະ

ຍາໄລຊ່ີເປີຍ, ນາງ ສຳລີ ໄຊຍະສອນ ເລ່ົາສູນັກຂາວຟັງວາ:

“ຕອນນ້ັນຍັງບມີວີແຊັດ, ໂທຫາຄົນໃນຄອບຄົວແມນໃຊບັດໂທ

ທາງໄກຕາງປະເທດ 17908”, ບັດໂທລະສັບ 17908 ບັດໜ່ຶງ

ມີມູນຄາໂທ 50 ຢວນ, ໂທໄດບພໍເທ່ົາໃດນາທີເທ່ົານ້ັນ.  ເວລາ

从西北大学到云南大学，10 年的中国留学生活，让老挝留学生张丽·赛雅颂

感受到中国互联网和物流的飞速发展。她认为，中国是现在全球网络第三方支付发

展得最好最快的国家，而老挝作为互联网起步较晚的国家，可以借鉴中国的经验，

未来能少走一些弯路。
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ນ້ັນນາງໄດຮັບທຶນການສຶກສາຈາກສະຖາບັນຂົງຈ້ື, ແຕລະເດືອນ

ໄດເງິນອຸດໜູນຄາຄອງຊີບ 1400 ຢວນ, ເງິນທ່ີເຫືຼອຈາກການ

ປະຢັດກິນປະຢັດໃຊ, ແມນຈາຍຄາໂທລະສັບຈົນໝົດ, ຈ່ັງແມນ

ສົມກັບຄຳວາ  “ມະນຸດເງິນເດືອນບພໍໃຊ. ”

      ຄຽງຄູກັບການພັດທະນາອິນເຕີເນັດ 4G ຂອງລາວ, ໂທ

ລະສັບອັດສະລິຍະ (ສະມາດໂຟນ)ຢູລາວໄດຮັບການນຳໃຊນັບ

ມ້ືນັບຫຼາຍຂ້ຶນ, ຄົນໃນຄອບຄົວ ແລະ ໝູເພ່ືອນຂອງ ນາງ ສຳລີ 

ໄຊຍະສອນ ໄດຖືເອົາວີແຊັດ ເປັນໜ່ຶງໃນເຄ່ືອງມືການສ່ືສານ

ຫາກັນ, “ປັດຈຸບັນນ້ີ ຂອຍໃຊຊິມເນັດຂອງເຖິງຊນ（Tencent 

king card）, ແພກເກັດເດືອນລະ 19 ຢວນ, ກສາມາດ ໃຊ

ດາຕາ App ເຖິງຊນ（Tencent）ໂດຍບເສຍຄາ, ປະຢັດເງິນ

ທ່ີສຸດເລີຍ.”

      ໃນໄລຍະທ່ີຮຽນຢູມະຫາວິທະຍາໄລຢຸນນານ, ນາງ ສຳລີ

ໄຊຍະສອນ ໄດຮັບທຶນການສຶກສາຈາກລັດຖະບານຈີນ, ແຕ

ລະເດືອນໄດເງິນອຸດໜູນຄາຄອງຊີບເດືອນລະສາມພັນ(3000)

ຢວນ, “ເມື່ອທຽບກັບປີ 2009, ດຽວນີ້ຕອງການພຽງແຕດາ

ຕາອິນເຕີເນັດ ກສາມາດໂທທາງໄກໄປຕາງປະເທດໄດແລວ,

ບມີຄາໂທທາງໄກຕາງປະເທດອີກແລວ, ຄາຄອງຊີບຂອງ

ຂອຍຕ່ຳລົງ, ແລະ ຍັງສາມາດທອນເງິນໄດອີກ”

      ດຳລົງຊີວິດຢູຈີນ 10 ປີ, ນາງ ສຳລີ ໄຊຍະສອນ ຮູສຶກໄດ

ເຖິງການພັດທະນາດານອິນເຕີເນັດຂອງຈີນທີ່ນຳເອົາຄວາມ

ສະດວກສະບາຍ ແລະ ຜົນປະໂຫຍດອັນແທຈິງມາໃຫ, ຂະນະ

ດຽວກັນ, ການເຊ່ືອມໂຍງກັນລະຫວາງຈີນ ແລະ ປະເທດອອມ

ຂາງໄດສາງຄວາມປະທັບໃຈຢາງເລິກເຊ່ິງໃຫກັບລາວ.

      ປີ 2009, ຖາຊິຂົນສ່ົງສິນຄາຂະໜາດນອຍຈາກຄຸນໝິງ

ໄປລາວ, ຕອງເອົາສິນຄາສົ່ງໃຫລົດເມລະຫວາງປະເທດຄຸນ

ໝິງຫາວຽງຈັນຢູສະຖານີຂົນສ່ົງລົດໂດຍສານສາຍໃຕຄຸນໝິງ, 

ເສຍທັງເວລາ ແລະ ເງິນ.  ປັດຈຸບັນນ້ີ, ການຄາອີເລັກໂຕຼນິກ 

ແລະ ຈໍລະຈອນສິນຄາຂອງຈີນ ໄດບັນລຸການພັດທະນາໄປຕາມ

ກະແສໂລກາພິວັດແລວ, ລາວກມີບໍລິສັດຂົນສ່ົງຂາມປະເທດທ່ີ

ມາຈາກຈີນ.  ນາງ ສຳລີ ໄຊຍະສອນ ເລ່ົາໃຫນັກຂາວຟັງວາ: 

ໝູຄົນລາວຂອງລາວກມັກຊື້ເຄື່ອງຜານຮານຄາອອນລ ເຊັ່ນ:

ຖາວປາວ, ຈ່ິງຕຸງ, ທຽນມາວ ແລະອ່ືນໆ, ສິນຄາ ສ່ົງຈາກຈີນ

ໄປລາວໂດຍກົງ, ຜານລະບົບການຈໍລະຈອນສິນຄາຂາມ

ປະເທດສົ່ງຮອດຮານອິນເຕີເນັດທີ່ໃກເຮືອນ,  ຮັບເອົາສິນຄາ

ປາຍທາງໄດຢາງສະດວກສະບາຍຫຼາຍ.

      ໃກຈະສຳເລັດການສຶກສາແລວ, ນາງ ສຳລີ ໄຊຍະສອນ

ກຳລັງຂຽນບົດວິທະຍານິພົນປະລິນຍາໂທຂອງລາວກຽວກັບ

“ການຄ້ົນຄວາການພັດທະນາຈາຍຜານຝາຍທີ 3 ທາງອິນເຕີ

ເນັດຂອງລາວ” ລາວເຫັນວາ: ປັດຈຸບັນ, ຈີນເປັນປະເທດທີ່

ການຈາຍຜານຝາຍທີ 3 ທາງອິນເຕີເນັດທ່ີພັດທະນາໄດດີທ່ີສຸດ

ໄວທີ່ສຸດໃນໂລກ, ແຕປະເທດລາວໃນຖານະເປັນປະເທດທີ່

ອິນເຕີເນັດພັດທະນາອາວຊາແດ, ສາມາດຖອດຖອນເອົາປະ

ສົບການຂອງຈີນ, ໃນອະນາຄົດຈ່ຶງສາມາດຫີຼກລ້ຽງຄວາມຜິດ

ພາດໄດ.

vtmy[kpI6[rk[

ok' le]u w-ptlvo
张丽·赛雅颂  受访者供图
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]q[]hk'7;k,m5dpkd rhv,daolhk'7;k,Iaj',u ｜
s]5frqhovvd9kd7;k,m5dpkd
<lts]t7;k,gxao3lf< rhv,daolhk'7;k,Iaj',u
消除贫困 共同富裕｜脱贫“脱单”共致富

2013 年 11 月 3 日，中国国家主席习近平来到湖南湘西土家族

苗族自治州花垣县十八洞村，与苗族群众促膝谈心，提出了“实事求

是、因地制宜、分类指导、精准扶贫”的重要指示。近年来，十八洞

村发生了翻天覆地的变化，如今寨子里的村民脱贫致富，人均纯收入

从 2013 年的 1668 元增加到了去年的 10000 多元。

①
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      ຕອນເຊ້ົາວັນທີ 16 ເດືອນກຸມພາ ປີ 2019, ມີຝົນຕົກລົງ

ມາຄອຍໆ ເລີຍເຮັດໃຫອາກາດໜາວເຢັນລົງ. ຢູບານຊົນເຜ່ົາ

ມົ້ງ ໄຟໃນເຕົາແມນກຳລັງລຸກແຮງຢູ  ປະຊາຊົນຂອງບານ

ສິບແປດຖໍ້າ(shi ba dong) ເມືອງຮວາຢວນ(Huayuan

County) ເຂດປົກຄອງຕົນເອງ ກິ່ງແຂວງຊຽງຊີ ຊົນເຜົ່າ

ມ້ົງຊົນເຜ່ົາທູຈາ (Xiangxi Tujia and Miao Autonomo-

us Prefecture)ແຂວງຫູນານ(Hunan Province) ທ່ີມາຈາກ

ຄົນລະທິດລະທາງ ກຳລັງທົນກັບອາກາດອັນໜາວເຢັນນ້ີ ເພ່ືອ

ມາເຕ້ົາໂຮມກັນຢູເດ່ີນກາງບານ.

      “ຫຸຼດພ້ົນອອກຈາກຄວາມທຸກຍາກ ທັງສະຫຼະໂສດ ”“ເພ່ືອ

ມາແຕງງານກັບຄົນໃນບານສິບແປດຖໍ້າສາ”.......ສຽງໂຮ

ຮອງໄດຍິນມາເປັນໄລຍະໆ. ຍັງບທັນຮອດ 9 ໂມງ, ຢູເດີ່ນ

ບານ ແມນເຕັມໄປດວຍບັນຍາກາດອັນຟົດຟ້ືນແລວ.

      ຊາວໜຸມບາວສາວທີ່ເປັນໂສດຈຳນວນຫຼາຍຮອຍຄົນທີ່

ມາຈາກພາຍໃນກິ່ງແຂວງຊຽງຊີ ແລະ ຕາງແຂວງກຳລັງ

ເຕ້ົາໂຮມກັນຢູທ່ີນ້ີ ເພ່ືອມາເຂ້ົາຮວມງານຫາຄູຄ້ັງທ່ີສາມຂອງ

ບານສິບແປດຖ້ໍາ.

      ຢູໃນກຸມຄົນເຫ່ົຼານ້ີ ຍິງສາວເຜ່ົາມ້ົງອາຍຸ 29 ປີຜູຊ່ື ນາງ

ຢາງຢຸນເຟີຍ(Yang Yunfei)ທີ່ແຕງຕົວສວຍງາມສະດຸດຕາ

ນ້ັນ ແມນໄດດຶງດູດສາຍຕາຂອງຜູຄົນເປັນພິເສດ. ໃນຕອນເຊ້ົາໆ

ຂອງມື້ນັ້ນ ລາວກໍໄດເລີ່ມແຕງຕົວແລວ ເພາະລາວຫວັງວາ

ຈະສາມາດຫາ “ຊາຍໜຸມໃນດວງໃຈ” ໃຫແກຕົນເອງໃນງານ

ຫາຄູຂອງມ້ືນ້ີ.

      ບານສິບແປດຖ້ໍາທ່ີຕ້ັງຢູໃນເຂດພູດອຍວູຫິຼງ(Wu Yi Mo-

untain)ນ້ີ ເຄີຍເປັນເຂດທຸລະກັນດານທ່ີມີພູຜາສູງຊັນທຽວໄປ

ມາຍາກ ຊີວິດການເປັນຢູຂອງປະຊາຊົນທຸກຍາກ  ແລະ ການ

vtmy[kpI6[rk[
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I6[musobj'F rujohvCIj;,-kfgzqjk,qh'muj,k9kdg,nv's;kgsu(Huayuan 
County ) de]a'ltcf'g7njv'fqo8umuj[hkoly[cxf4he
图①来自花垣县的苗族同胞在十八洞村表演都乐舞  新华社 图

I6[mulv'F [hkoly[cxf4he(rklk9uo;jk  shi ba dong)

图②十八洞村  新华社 图
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ຫາຄູ່ເປັນບັນຫາ“ແກ້ໄຂຍາກ”, ປີ 2013, ປະຊາຊົນຜູເປັນໂສດ

ທ່ີມີອາຍຸສູງກວາ 40 ປີຂ້ືນໄປຍັງມີ 30 ກວາຄົນ.

      ປີ 2013, ແນວຄວາມຄິດ “ການຊວຍເຫືຼອລົບລາງຄວາມ

ທຸກຍາກແບບຖືກຈຸດຖືກເປ້ົາໝາຍ” ຖືກສະເໜີອອກທ່ີບານສິບ

ແປດຖໍ້າເປັນຄັ້ງທຳອິດ. ໄລຍະປີມໆຜານມານີ້ ພະນັກງານ 

ແລະ ມວນຊົນພອມກັນອອກແຮງງານ ສາງເສ້ັນທາງກວາງ

ທີ່ຄົດລຽວອອກມາ ເຊິ່ງໄດເປີດ “ທາງຜານ” ໃນການເຊື່ອມ

ໂຍງກັບພາຍນອກ, ຂະແໜງການຕາງໆເຊ່ັນ: ການຕອນຮັບ

ນັກທອງທຽວ ການຈຳໜາຍຜະລິດຕະພັນກະສິກຳສີສັນພິເສດ

ການດຳເນີນທຸລະກິດຮານອາຫານໃນເຮືອນ ແລະ ອ່ືນໆຕາງ

ກໄດຮັບການພັດທະນາຂ້ຶນຢາງວອງໄວ.

      ເມ່ືອມີເສ້ັນທາງຜານແລວ ແນວຄິດຕາງໆກໍຈະປະກົດ

ຂ້ຶນ ລາຍຮັບກໍຈະສາມາດເພ່ີມຂ້ຶນໄດ. ບານສິບແປດຖ້ໍາບພຽງ

ແຕສາມາດຫຼຸດພົ້ນອອກຈາກຄວາມທຸກຍາກໄດ ລາຍຮັບສະ

ເລຍຕຫົວຄົນຂອງຊາວບານກໍເພີ່ມຂຶ້ນຈາກ 1668 ຢວນໃນປ ີ  
2013 ມາເປັນ 12128 ຢວນໃນປີກາຍ.

      ໃນເມ່ືອກອນ ນາງ ຢາງຢຸນເຟີຍ（Yang Yunfei） ເຄີຍ

ເປັນຍິງສາວທີ່ທຸກຍາກໃນບານ. ພປູແມຍາອາຍຸສູງແລວມັກ

ເຈັບປວຍເປັນພະຍາດຕາງໆ ລາວກັບນອງຊາຍນອງສາວກໍ

ຕອງຮຽນໜັງສືໂດຍອາໄສແຕພແມທ່ີເຮັດໄຮເຮັດນາໃນ ເນ້ືອ

ທ່ີດິນບຮອດ 3 ມູ ທັງຄອບຄົວຈ່ຶງສາມາດດຳລົງຊີວິດໄດ.  ເພ່ືອ

ແບງເບົາພາລະໃນຄອບຄົວ ພໍແຕຮຽນຈົບຊ້ັນກາງ ນາງ ຢາງ

ຢຸນເຟີຍ ກໍອອກໄປເຮັດວຽກຢູຕາງຖ່ິນເລີຍ.

      ເມ່ືອເຫັນເຖິງການປຽນແປງຂອງບານ ນາງ ຢາງຢຸນ

ເຟີຍ ໄດຕັດສິນໃຈກັບເມືອບານເກີດໃນ 3 ປີກອນນ້ີ. ຫັຼງຈາກ

ໄດຮັບການຝຶກອົບຮົມລາໆໂດຍບເສຍຄາໃຊຈາຍຈາກທິມງານ

ຊວຍເຫຼືອລຶບລາງຄວາມທຸກຍາກແລວ ລາວໄດກາຍເປັນຜູ 

ນຳທຽວຄົນໜ່ຶງພາຍໃນບານ ປີກາຍນ້ີກໍໄດເຂ້ົາຮວມສະຫະກອນ

ຖັກແສວເຜ່ົາມ້ົງ ເປີດຮານຂາຍເຄ່ືອງຫັດຖະກຳການຖັກແສ່ວ

ຊົນເຜົ່າມຽວຢູໃນເຮືອນຂອງຕົນ. ປັດຈຸບັນນີ້ ລາວໄດກາຍ

ເປັນຍິງສາວທີ່ມີຝີມືທັກສະຈົນມີຊ່ືສຽງໄປທ່ົວບານຕາງໆທ່ີຢູໃນ

ບໍລິເວນອອມຂາງນ້ັນ.

      “ເມ່ືອຫຸຼດຈາກຄວາມທຸກຍາກແລວ ຂອຍຍັງຈະຕອງສະ

ຫຼະໂສດອີກ.” ໃນເມ່ືອມີລາຍຮັບທ່ີໝ້ັນຄົງແລວ ນາງ ຢາງຢຸນ

ເຟີຍ ເລ່ີມມະໂນພາບເຖິງຄູຄອງຂອງຕົນເອງ: ບກຽວວາລາຍ

ຮັບຈະມີເທ່ົາໃດ ຂໍພຽງແຕເປັນຄົນຊ່ືສັດຈິງໃຈ ມີຄຸນສົມບັດດີ 

ແລະ ດຸໝັ່ນຂະຫຍັນພຽນກໍພໍແລວ. ໃນຕໜາ ທັງສອງຄົນຈະ

ຮວມຈິດຮວມໃຈກັນສາງຄວາມຮັ່ງມີ ແລະ ຊີວິດການເປັນຢູ

ທ່ີອ່ິມໜຳສຳລານດວຍສອງມືທ່ີຂະຫຍັນພາກພຽນ.

      ຄົນທ່ີມີຄວາມຄິດຄືກັນກັບ ນາງ ຢາງຢຸນເຟີຍ ຍັງມີ ນາງ 

ຢາງຕົງເຊຍ(Yang Dongxia) ເຊ່ິງເປັນຍິງສາວໃນຕາແສງ

ຂາງບານທ່ີມີອາຍຸ 35 ປີ. ຫັຼງຈາກທ່ີຮູຂາວວາໃນປີນ້ີບານສິບ

ແປດຖ້ໍາຈະຈັດງານຫາຄູອີກຄ້ັງໜ່ຶງ ນາງ ຢາງຕົງເຊຍ ແລະ 

ນາງ ຢາງຕົງເມີຍ(Yang Dongmei)ຜູເປັນນອງສາວໄດພາ

ກັນມາລົງຊ່ືສະໝັກ.

      ຢູໃນງານຫາເນ້ືອຄູ ສອງເອ້ືອຍນອງໄດໃສຊດຊົນເຜ່ົາ

ມ້ົງທ່ີສວຍງາມແລວສະແດງບົດເພງທ່ີຂຽນດວຍຕົນເອງ ທ່ີມີ
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ຊ່ືວາ “ຊວຍລົບລາງຄວາມທຸກຍາກແບບຖືກຈຸດຖືກເປ້ົາໝາຍ

ເປັນນະໂຍບາຍທ່ີດີເລີດ”, ເຊ່ິງໄດສະແດງໃຫເຫັນເຖິງຄວາມ

ສາມາດພິເສດອີກດານຂອງພວກເຂົາ. ນາງ ຢາງຕົງເຊຍ

ທັງຍິ້ມທັງເວົ້າວາ:“ເພງດັ່ງກາວນີ້ທັງເປັນການສະແດງເຖິງ

ຄວາມປາດຖະໜາທ່ີດີຕຊີວິດການເປັນຢູໃນຕໜາ ຍັງເປັນການ

ສະແດງຄວາມຂອບອົກຂອບໃຈຕນະໂຍບາຍຊວຍເຫືຼອລຶບລາງ

ຄວາມທຸກຍາກແບບຖືກຈຸດຖືກເປົ້າໝາຍອັນເປັນນະໂຍບາຍ

ທ່ີດີເລີດນ້ີ.”

      “ຕ້ັງແຕປີ 2013 ຈົນຮອດປັດຈຸບັນນ້ີ ຫມົດທັງບານມີຊາວ

ໜຸມທີ່ເປັນໂສດຈຳນວນ 30 ຄົນໄດແຕງງານແລວ.” ທານ 

ສືເຕິງກາວ(SHI Denggao)ຫົວໜາທິມງານຊວຍເຫຼືອລົບ

ລາງຄວາມທຸກຍາກໄດຍົກມືນັບນ້ິວ. ລາວທັງຍ້ິມທັງເວ້ົາວາ: 

“ແຕກອນທຸກຍາກ ການຫາຄູນີ້ກໍເປັນເລື່ອງທີ່ໜາອຸກອັ່ງໃຈ.

ດຽວນ້ີລາຍຮັບເພ່ີມຂ້ຶນແລວ ການຫາຄູແມນຍັງຕອງເບ່ີງວາ

ທັງສອງຄົນຖືກຕາຕອງໃຈກັນຫືຼບ.”

      ສາຍຝົນທ່ີຕົກລົງມາເບົາໆໄດຄຽງຄູກັບງານຫາເນ້ືອຄູຂອງ

ບານສິບແປດຖ້ໍາຈົນຕະຫຼອດວັນ, ໃນມ້ືນ້ີ ຊາວໜຸມບາວສາວທັງ

ລົມກັນທັງຍ້ິມຫົວໄປນໍາຢາງມວນຊ່ືນທາມກາງສາຍຝົນ,ດອກກຸ

ຫຼາບຫຼາຍໆດອກໄດສ່ົງເຖິງມືຂອງຄົນທ່ີຕົນເອງມັກ,ເໝືອນກັບ

ວາຄວາມໜາວເຢັນໃນອາກາດນ້ັນກໍໄດຫາຍໄປແລວ.

稿件来源：本刊综合

②

③
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I6[musobj'F -k;[hko[hkoly[cxf4hede]a'gIafvksko-toyfsobj'mujgIaf
fh;pg0qhkmuj,u-nj;jk-uxk(Ciba)
图①十八洞村村民在制作糍粑  新华社 图

I6[mulv'F ok' 1k'15og2up(Yang Yunfei) de]a',hPog7njv',n4ad
clj;gzqjk,qh'.oshv'le]a[4adclj;gzqjk,qh'
图②杨云妃在苗绣坊内整理苗绣制品  新华社 图

I6[mulk,F ok' 1k'15og2up de]a']q,daoda[z6h[jk;3lfz6hsobj'mujg0qhk
Ij;,'koskgonhv76j
图③杨云妃和参加相亲会的单身男嘉宾交流  新华社 图
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gruj,mt;udkoIj;,,nfhkodkolbdlk]ts;jk'c0;'15ooko
da[ xtgmf]k; -5dp6hdkog-njv,3p'fhko9yf.90v'xt-k-qo
加强滇老教育合作  促进民心相通

■ 本刊特约观察员 孔志坚 中国（昆明）南亚东南亚研究院老挝研究所副所长

      ການພົວພັນລະຫວາງປະເທດແມນຢູທ່ີການໃກຊິດກັນຂອງ

ປະຊາຊົນ ການໃກຊິດກັນຂອງປະຊາຊົນແມນຢູທີ່ການເຊື່ອມ

ໂຍງດານຈິດໃຈ ແລະ ສິ່ງສຳຄັນຂອງການເຊື່ອມໂຍງດານ

ຈິດໃຈກໍຄືການສຶກສາ. ເພ່ີມທະວີການຮວມມືດານການສຶກສາ

ລະຫວາງແຂວງຢຸນນານກັບປະເທດລາວ, ສົ່ງເສີມການພັດ

ທະນາຊັບພະຍາກອນມະນຸດຂອງປະເທດລາວ, ເຊິ່ງຈະຊວຍ

ສາງເປັນພ້ືນຖານດານຈິດໃຈປະຊາຊົນທ່ີໝ້ັນແກນຂອງ “ແຜນ

ແມບົດວາດວຍການສາງຄູຮວມມືຊາຕາກຳຈີນ - ລາວ” ທ່ີສອງ

ປະເທດຈີນລາວໄດລົງນາມໃນວັນທີ 30 ເດືອນເມສາ ປີ 2019.

      1. ສະພາບການຮວມມືດານການສຶກສາລະຫວາງ

ແຂວງຢຸນນານ ແລະ ປະເທດລາວໃນປັດຈຸບັນ

      ປີ 1990, ສອງປະເທດຈີນ-ລາວໄດເລ່ີມມີການສ່ົງນັກ

ສຶກສາທ່ີຮຽນຕ ແລະ ຮຽນບຳລຸງໃຫກັນ ແລະ ກັນ, ຈົນຮອດ

ປັດຈຸບັນນ້ີ, ປະເທດລາວເປັນໜ່ຶງໃນບັນດາປະເທດທ່ີສ່ົງນັກສຶກ

ສາໄປຮຽນຢູປະເທດຈີນຫຼາຍທ່ີສຸດ, ເຊ່ິງຈັດເປັນອັນດັບທີ 10 

ໃນທ່ົວໂລກ(ທ່ີສ່ົງນັກຮຽນໄປຮຽນຢູຈີນ). 

      ແຂວງຢຸນນານເປັນແຂວງພຽງແຫງດຽວຂອງປະເທດ

ຈີນທ່ີມີຊາຍແດນຕິດກັບປະເທດລາວ, ເຊ່ິງເປັນສະຖານີທໍາອິດ

国之交在于民相亲，民相亲在于心相通，心相通的关键在教育。加强云

南与老挝教育合作，助推老挝人力资源发展，有助于夯实 2019 年 4 月 30 日

中老签署的《构建中老命运共同体行动计划》的民意基础。
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ໃນການເຂ້ົາມາຮຽນຢູປະເທດຈີນຂອງນັກສຶກສາລາວ. ປັດຈຸ

ບັນນີ້ ໂຮງຮຽນທຸກລະດັບທຸກປະເພດຂອງແຂວງຢຸນນານໄດ້

ຮັບສະໝັກນັກສຶກສາລາວທ່ີມີໄວອາຍຸແຕກຕາງກັນ, ໄດສາງ

ເປັນລະບົບການສຶກສາຕຢູຕາງປະເທດທ່ີສົມບູນພໍສົມຄວນ. ປັດ

ຈຸບັນນີ້ ໂຮງຮຽນອຸດົມສຶກສາຂອງແຂວງຢຸນນານກຳລັງຕັ້ງ

ໜາສາງຕັ້ງກົນໄກການຮວມມືບຳລຸງສາງບຸກຄະລາກອນກັບ

ມະຫາວິທະຍາໄລແຫງຊາດລາວ ມະຫາວິທະຍາໄລສຸພານຸວົງ

ແຂວງຫຼວງພະບາງ ແລະ ໂຮງຮຽນອຸດົມສຶກສາອ່ືນໆຂອງປະ

ເທດລາວ. ຈົນຮອດປີ 2017, ໄດມີນັກສຶກສາລາວຈຳນວນ 6000 

ກວາຄົນໄດສຳເລັດການສຶກສາແລວກັບໄປສູປະເທດລາວ ໃນ

ນັກສຶກສາເຫ່ົຼານ້ີແມນກວມເອົາຊ້ັນສູງ ປະລິນຍາຕີ ປະລິນຍາ

ໂທ ປະລິນຍາເອກ ໂດຍມີຫຼາຍລະດັບວຸດທິການສຶກສາ, ພວກ

ເຂົາໄດສາງຕ້ັງສະມາຄົມສຳລັບນັກສຶກສາລາວທ່ີຮຽນຈົບຈາກ

ແຂວງຢຸນນານປະເທດຈີນຂ້ຶນຢູທ່ີນະຄອນຫຼວງວຽງຈັນ. ບພຽງ

ແຕເທ່ົານ້ີ ມະຫາວິທະຍາໄລຊົນເຜ່ົາຢຸນນານ ແລະ ໂຮງຮຽນ

ອຸດົມສຶກສາອື່ນໆໄດເປີດພາກວິຊາພາສາລາວສຳລັບນັກສຶກ

ສາຈີນເປັນໄລຍະຍາວ, ເຊິ່ງໄດບຳລຸງສາງບຸກຄະລາກອນ

ວິຊາພາສາລາວເປັນຈຳນວນຫຼາຍ ແລະ ໄດມີການປະກອບ

ສວນອັນພ້ົນເດ່ັນໃນການເປັນຂົວຕດານພາສາໃຫແກການແລກ

vtmy[kpI6[rk[
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图①在老挝乌多姆塞省中老友谊学校，学生在毕业典礼上表演   

新华社 图
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图②在老挝首都万象寮都公学，当地学生在咨询留学中国事宜  

新华社 图
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ປຽນດານເສດຖະກິດການຄາລະຫວາງປະເທດຈີນ ແລະ ປະ

ເທດລາວ.

      2. ສືບຕຍົກລະດັບໃນການຄ້ົນຄິດຕການຮວມມື

ແລກປຽນດານການສຶກສາລະຫວາງແຂວງຢຸນນານ

ແລະ ປະເທດລາວ

      ອັນທ່ີໜ່ຶງ, ໃຫມີຄວາມສອດຄອງກັບຄວາມຮຽກຮອງຕອງ

ການຂອງການພັດທະນາບຸກຄະລາກອນການສຶກສາພາຍໃນ

ປະເທດລາວ. ປະເທດລາວເປັນປະເທດທີ່ຖືຂະແໜງກະສິກຳ

ເປັນພ້ືນຖານ, ຊາວກະສິກອນກວມເອົາ 70% ຂອງປະຊາກອນ

ທົ່ວປະເທດ, ລັດຖະບານລາວຮຽກຮອງໃຫມີນັກສຶກສາລາວ

ຈຳນວນຫຼາຍຂ້ຶນຮາຮຽນວິຊາສະເພາະ ດ່ັງເຊ່ັນ: ເຕັກນິກຂ້ໍມູນ

ສ່ືສານຂາວສານ, ຂະແໜງກະສິກຳ ແລະ ສັດຕະວະແພດ, ເພ່ືອ

ສາມາດຮັບໃຊເຂົ້າໃນການພັດທະນາເສດຖະກິດຂອງປະເທດ

ລາວໃຫດີກວາເກ່ົາ.  ຕສ່ິງນ້ີ, ແມນຄວນສົມທົບສອດຄອງກັບ

ຄວາມຮຽກຮອງຕອງການຂອງປະເທດລາວ, ປັບປຸງໂຄງສາງ

ວິຊາຮຽນ ແລະ ລະດັບວຸດທິການສຶກສາຂອງນັກສຶກສາທີ່ໄປ

ຮຽນຢູຕາງປະເທດ, ຊວຍເຫືຼອປະເທດລາວບຳລຸງສາງບຸກຄະ

ລາກອນ.

      ອັນທ່ີສອງ, ຊກດັນການຮວມມືດານການສຶກສາວິຊາຊີບ, 

ບຳລຸງສາງບຸກຄະລາກອນດານການຮວມມືຢາງແທຈິງຂອງ

ສອງປະເທດຈີນ-ລາວ. ສະໜັບສະໜຸນຢາງແຂງແຮງຕການ

ຮວມມືສາງຕ້ັງໂຮງຮຽນດວຍຫຼາກຫຼາຍຮູບແບບລະຫວາງສະ

ຖາບັນການສຶກສາວິຊາຊີບຂອງປະເທດລາວ ແລະ ໂຮງຮຽນ

ວິຊາຊີບຂອງແຂວງຢຸນນານ, ຮວມມືກັນສາງຕ້ັງໂຮງຮຽນວິ

ຊາຊີບ ແລະ ສູນຝຶກອົບຮົມ, ຮວມມືກັນພັດທະນາຊັບພະຍາກອນ

ແລະ ໂຄງການດານການຮຽນການສອນ, ສຸມໃສໃນການບຳ

ລຸງສາງບຸກຄະລາກອນທ່ີສາມາດໃຊງານໄດ ແລະ ບຸກຄະລາ

ກອນມີຄວາມສາມາດຫຼາຍດານ ທ່ີມີຄວາມຕອງການຢາງຮີບ

ດວນໃນການພັດທະນາກສາງແລວທາງເສດຖະກິດຈີນ-ລາວ. 

ສະໜັບສະໜູນໃຫວິສາຫະກິດຈີນທ່ີຕ້ັງຢູປະເທດລາວສ່ົງພະນັກ

ງານຄົນລາວທ່ີດີເດ່ັນມາບຳລຸງສຶກສາຕຢູປະເທດຈີນ, ຫັຼງຈາກ

ທ່ີຮຽນຈົບ ສາມາດເຮັດໃຫພວກເຂົາມີການປະກອບສວນເຂ້ົາໃນ

ການຮວມມືເສດຖະກິດຂອງສອງປະເທດຈີນ-ລາວໃຫຫຼາຍຂ້ຶນ.

      ອັນທ່ີີສາມ, ສາງຫັຼກສູດທ່ີມີຄຸນນະພາບສູງຂອງການຮວມ

ມືຈີນ-ລາວ, ຍົກລະດັບຄຸນນະພາບການຮວມມືດານການສຶກສາ. 

ຕກັບນັກສຶກສາລາວທ່ີມາຮຽນຢູຈີນ ແນະນຳໃຫປະຕິບັດຕາມ

ຫັຼກການໃຊວິທີການສອນທ່ີສອດຄອງກັບສະພາບຂອງນັກຮຽນ,

ສອງປະເທດຈີນ-ລາວຮວມມືກັນພັດທະນາຫັຼກສູດທ່ີມີຄຸນນະພາບ

ສູງ. ກອນອ່ືນໝົດ, ໃນການຝຶກອົບຮົມດານພາສາສາມາດຮຽບ

ຮຽງຕຳລາທີ່ມີສອງພາສາ ແລະ ເປີດຫຼັກສູດທີ່ມີສອງພາສາ

ທ່ີແນໃສນັກສຶືກສາລາວ, ເພ່ືອຍົກສູງປະສິດທິພາບການຮາຮຽນ

ພາສາ. ສອງ, ແມນສາງຫຼັກສູດທີ່ສອດຄອງກັບຄວາມຮຽກ

ຮອງຕອງການໃນການພັດທະນາເສດຖະກິດສັງຄົມຂອງປະ

ເທດລາວ ຫຼືວາເປັນປື້ມຕຳລາທີ່ຖືເອົາຄວາມຕອງການຂອງ

ຕະຫຼາດການປະກອບອາຊີບຂອງນັກສຶກສາລາວເປັນທິດນຳ

ແລະ ສາມາດຕອບສະໜອງຄວາມຕອງການຂອງເສດຖະກິດ

ສັງຄົມປະເທດລາວ ພອມທັງສາມາດເຂ້ົາໃຈໄດງາຍ. ເຮັດໃຫ້

ນັກສຶກສາລາວຮຽນໃຫໄດຮັບຜົນ ຮຽນໃຫໄດຄວາມຮູວິຊາສະ

ເພາະ ແລວຈ່ຶງສາມາດເສີມຂະຫຍາຍບົດບາດ. 

ນັກສັງເກດການທີ່ນັດໝາຍພິເສດສຳລັບວາລະສານນີ້: ຂົງຈື່

ຈຽນ (Kong Zhijian), ຮອງຫົວໜາ ສູນຄ້ົນຄວາປະເທດລາວສະ

ຖາບັນຄ້ົນຄວາອາຊີໃຕ-ອາຊີຕາເວັນອອກສ່ຽງໃຕ(ຄຸນໝິງ)ຈີນ.   

vtmy[kpI6[rk[

oadlbdlkmuj,k9kdxtgmf]k;de]a' mafltotc]dxjPomuj 9n15o-y'oP; • 
l;o;k'ltcf'ot;af8tde;afmtotme15ooko (Ziyun Qingniao • 
Yunnan Cultural and Creative Expo Park )

老挝留学生在昆明紫云青鸟云南文化创意博览园内参观交流  

新华社 图
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ot7vo,k'-n,u8ts]kf0v'dyo <c[[lkdqo< csj'sobj'
边城见闻 | 芒市有个“国际化”菜街

■ 本刊记者 张莹琳 / 文 李文君 / 图

      ຢູນະຄອນມາງຊື(Mangshi City) ເຂດປົກຄອງຕົນເອງ

ກ່ິງແຂວງເຕີຫົງ ຊົນເຜ່ົາໄທລ້ື ຊົນເຜ່ົາຈິງໂປ (Dehong  Dai 

and Jingpo Autonomous Prefecture) , ການດຳລົງ

ຊີວິດຂອງຜູຄົນ ແມນອາຊີບຄາຂາຍເຄື່ອງກະສິກຳແບບສັງ

ລວມແຫງທີໜຶ່ງຢູຕະຫລາດຂອງນະຄອນມາງຊື. ສຽງຈາວ

ຂາຍ ແລະ ສຽງຊວນດ່ືມ, ມີຜູຄົນຂວັກໄຂວໄປມາເຕັມຕະຫຼາດ, 

ພວມເປັນການບັນທຶກເຖິງການຊວງຊິງໃນສະຖານທ່ີຕົວຈິງຂອງ

ບາດກາວເດີນຂອງແຕລະຄົນ, ທັງພວມແບກຫາບເອົາຄວາມ

ມຸງຫວັງໄປສູຊີວິດທ່ີດີງາມຂອງແຕລະຄົນ.

      ຄົນທອງຖ່ິນເອ້ີນຢາງຄຸນເຄີຍວາຕະຫຼາດຄາຂາຍເຄ່ືອງ

ກະສິກຳເປັນ “ຕະຫລາດຖະໜົນຂອງກິນ”. ຢູໃນຖະໜົນຂອງ

ກິນນີ້ ແມນເຕັມໄປດວຍອາຫານການກິນທີ່ເປັນເອກະລັກທຸກ

ປະເພດ, ເຊ່ັນວາ: ໝາກຫຼອດທ່ີສຸກແດງໃສ, ໝາກມ້ີໜວຍໃຫຍໆ , 

ເຫັດການບາຂົ້ວກິ່ນຫອມຫວນ, ຫເຂົ້າຕົ້ມເຂົ້າໜົມແໜບກິ່ນ

ຫອມຊວນຄົນກິນ, ຊາເພຍໝາກນາວທ່ີສ້ົມເຜັດແຊບຊອຍ ແລະ

ອ່ືນໆ.....  ຟືນ-ເຂ້ົາ-ນ້ໍາມັນ-ເກືອ ທຸກສ່ິງທຸກຢາງສໍາລັບອາຫານ

ສາມຄາບຕມື້ ແມນໜີບມົ້ມຖະໜົນສາລະພັດຂອງກິນແຫງນີ້,

ຄວາມຄອງຄອຍ ແລະ ຄວາມຫວັງຂອງຜູຄົນຕຊີວິດການເປັນ

菜市场是一座城市最具生活气息的地方，总是带着浓浓的烟火味。走进德宏傣

族景颇族自治州芒市第一综合农贸市场，不仅当地百姓舌尖上的食材琳琅满目，来

自缅甸、越南、泰国的美食也随处可见。

①
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ຢູ ກໍແມນເຊື່ອມຕິດຈອດຢາງສະໜິດແໜນກັບຖະໜົນສາລະ

ພັດຂອງກິນແຫງນ້ີ.

      “ເອ້ືອຍອ່ີເປົານ້ັນ ບພຽງແຕຂາຍຜັກດອງໄດດີ, ລາວທັງ

ຟອນງາມນຳອີກ.” ຜູຄົນມັກເອ້ີນວາ “ເອ້ືອຍອ່ີເປົາ” ນ້ັນ ແມນ

ລາວມີຊ່ືວາຊຽງອ່ີເປົາ (Xiang Yubao), ລາວແມນແມຄາ

ຂາຍຜັກດອງຜູໜຶ່ງ. ລາວມັກຈະເອົາໃຈໃສໃຊພາສາໄທລື້ອະ

ທິບາຍທາທາງການຟອນແຕລະແບບ, ໂດຍພາຍໃຕການເອົາ

ໃຈໃສນຳພາຂອງລາວ, ຄົນທັງຫຼາຍຍິ່ງຟອນດວຍຄວາມກະ

ຕືລືລ້ົນ, ທຸກທາທາງການຟອມລວນແຕປົກຫຸມໄປດວຍກ່ິນອາຍ

ແຫງຄວາມມວນຊ່ືນ. ຊຽງອ່ີເປົາຟອນກງາມຫຼາຍ, ເຮັດການ

ຄາຂາຍກໍຮ່ັງມີລ້ໍາລວຍ.

      “ຜັກດອງລົດເຜັດຂອງຂອຍກິນແຊບທ່ີສຸດ! ພຽງແຕຕອງ

ໃຊໃຈເຮັດ, ເກືອ ແລະ ໝາກເຜັດ ທ່ີເປັນເຄ່ືອງປຸງອາຫານທຳ

ມະດາເຫຼົ່ານີ້ ກໍສາມາດດອງອາຫານທີ່ມີລົດຊາດແຊບຊອຍ

ອອກມາໄດ”. ນັບແຕເລ່ີມຮຽນເຮັດອາຫານຜັກດອງມ້ືທຳອິດ

ເປັນຕ້ົນມາ, ໃນເວລາ 30 ກວ່າປີມານ້ີ, ຊຽງອ່ີເປົາ ໄດເອົາ

ທັກສະການເຮັດທ່ີແມຂອງລາວມອບໃຫມາຈ່ືຈຳໃສໃຈໄວໂດຍ

ຕະຫຼອດ. ລາວຄັດຈອນເລືອກເຟັ້ນຢາງລະອຽດຕເຄື່ອງປຸງ 

ແລະ ເຄ່ືອງຂອງທ່ີຈະເອົາມາເຮັດຂອງກິນນ້ັນ, ອີງຕາມສວນ

ປະສົມປຸງແຕງຕາມທ່ີແມເຄີຍສອນມາ, ເພ່ືອເຮັດໃຫລົດຊາດ

ຜັກດອງລົດເຜັດໃຫໄດດີຈົນເຖິງທີ່ສຸດອີ່ຫຼີ. ລົດຊາດຂອງຜັກ

ດອງເຫຼົ່ານີ້ ໄດຮັບການຍອມຮັບຂອງພວກລູກຄາ, ພອມທັງ

ໄດມີລູກຄາຂາປະຈຳຈຳນວນຫຼາຍ. “ຂາຍຜັກດອງລົດເຜັດ

ມາໄດ 30 ກວ່າປີແລວ, ຊີວິດການເປັນຢູຂອງຂອຍກໍນັບມ້ືນັບ

ດີຂ້ຶນແລວ.” ຊຽງອ່ີເປົາກາວ.

      ຢູຖະໜົນຂອງກິນ, ຜູທ່ີເຮັດການຄາການຂາຍ ແມນທັງ

ຫຍຸງວຽກທັງມີຄວາມສຸກ, ສວນໃນຈິດໃຈຂອງຄົນທີ່ມາຊອກ

ຊື້ເຄື່ອງຂອງກໄດຮັບການແບງປັນລົດຊາດແຫງຄວາມສຸກ

ເຊ່ັນກັນ. “ຂອຍແມນລູກເຂີຍຂອງຊົນເຜ່ົາຈິງໂປ(Jingpo e-

thnic group), ແຕງງານກັບສາວຊົນເຜ່ົາຈິງໂປແມນຄວາມ

ສຸກທ່ີສຸດຂອງຂອຍໃນຊີວິດນ້ີ.” ຕອນເຊ້ົາໆ, ຈາງປາວເຮີ(Zh-

ang Baohe) ກໍມາຮອດຖະໜົນຂອງກິນກະກຽມຈັດແຈງ

ເຄ່ືອງຢູຂອງກິນໝົດມ້ື, ລາວດໍາລົງຊີວິດຢູເມືອງມາງຊືນ້ີ 59
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I6[musobj'F s,kdgzafmuj,u-nj;jk-h;o-h;o]hk
图①涮涮辣

I6[mulv'F zadfv'muj9af0kp0v'gvnhvpvujgxqk
图②玉宝姐售卖的腌菜
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ປີແລວ. ປີ 1960 ຈາງປາວເຮີ ມາເມືອງມາງຊືກັບພ, ຈາກ

ນ້ັນ ກໍໄດຕ້ັງຫັຼກປັກຖານດຳລົງຊີວິດຢູບອນນ້ີເລີຍແລວ.

      “ອັນນ້ີແມນຖ່ົວເນ່ົາຈິງໂປ, ນ້ັນແມນນ້ໍາຂົມ. ເບ່ິງນ້ີແມ,

ຂີງເສືອອັນນ້ີ ແມນເຄ່ືອງປຸງທ່ີສຸດຍອດ.” ເລ່ີມທໍາອິດ, ເຄ່ືອງ

ປຸງອາຫານຈິງໂປເປັນແນວໃດ ຈາງປາວເຮີກ່ໍເບິ່ງບອອກ. 

ດຽວນ້ີ ລາວສາມາດເອ້ີນຊ່ືເຄ່ືອງປຸງທຸກຢາງໄດຢາງຖືກຕອງ.

ຫັຼງຈາກອອກບໍານານ, ທຸກໆເຊ້ົາ ຈາງປາວເຮີກມາຊອກເລືອກ

ຊື້ຂອງກິນທີ່ສົດໃໝຢູຕະຫຼາດຖະໜົນຂອງກິນນີ້. ກັບເມືອຮອດ

ເຮືອນ, ຜູເປັນເມຍກເອົາເຄ່ືອງທ່ີຊ້ືມາເຫ່ົຼານ້ີ ມາເຮັດອາຫານ

ຈິງໂປທ່ີມີລົດຊາດດ້ັງເດີມຂະໜານແທ. ມາເຖິງມ້ືນ້ີ, ລົດຊາດ

ອາຫານຈິງໂປແມນໄດເຂົ້າສູຊີວິດປະຈຳວັນຂອງລາວຢາງ

ສົມບູນແລວ. ໃນເມື່ອສິ້ນສຸດການຊອກຊື້ໝົດແລວ ຈາງປາວ

ເຮີກໍຖືເອົາຜັກໜອກ ຍາງກັບເມືອເຮືອນຢາງສະບາຍຫາຍຫວງ.

      ຖະໜົນຂອງກິນສາງຕ້ັງຂ້ຶນໃນເດືອນມັງກອນ ປີ 1998. 

ຢູນະຄອນມາງຊື, ຜູຄົນຈຳນວນຫຼາຍທ່ີເຄີຍເຂ້ົາຮວມ ຫືຼບກໄດ

ເຫັນເປັນພະຍານ ລວນແຕສາມາດເວົ້າອອກມາໄດສອງປະ

ໂຫຍກເຖິງການປຽນແປງຂອງຖະໜົນຂອງກິນນີ້ ຄື: ໃນເວ

ລາ 20 ກວ່າປີມານີ້, ຖະໜົນຂອງກິນທີ່ເຄີຍຮົກເຮື້ອວຸນວາຍ 

ໄດຖືກປຽນມາເປັນບອນທີ່ສະອາດເປັນລະບຽບຮຽບຮອຍ; ຢູ

ເທິງຖະໜົນຂອງກິນ, ບພຽງແຕສາມາດໄດຍິນສຽງປາກເວ້ົາ

ພາສາທອງຖ່ິນ, ແຕຍັງສາມາດໄດຍິນສຽງຕລອງລາຄາຂອງ

ລູກຄາ ແລະ ຊາວຄາຂາຍດວຍສຽງເວ້ົາສຳນຽງທອງຖ່ິນຕາງໆ

ເປັນຕ້ົນແມນ ສຳນຽງຄຸນຫມິງ (Kunming) , ເຊສວນ (Si-

chuan) ແລະ ກຸຍໂຈວ (Guizhou); ປະເພດຂອງສິນຄາກອຸ 

ດົມສົມບູນຂຶ້ນບຢຸດຢັ້ງ, ບແມນຈະມີແຕຂອງກິນທີ່ເປັນຂອງ

ທອງຖ່ິນ, ແຕຫາກຍັງມີຂອງຢູຂອງກິນທ່ີມີເອກະລັກສະເພາະ

ຂອງປະເທດທ່ີມາຈາກອາຊີໃຕ ແລະ ອາຊີຕາເວັນອອກສ່ຽງ

ໃຕ ນໍາອີກ.

①

②

③
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图①菜摊一角

I6[mulv'F vksko0v'dyos]kds]kp-toyfmuj0kp16j4tsoqo0v'dyo,k'-n
图②大菜街里销售的各种食物

I6[mulk,F 8ts]kf7hk0kpg7njv'g]dsobj'ot7vo,k'-n(Mangshi City)
图③芒市第一综合市场
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安宁温泉 ：天下第一汤

      ຕາແສງບນ້ໍາອຸນ ນະຄອນອານໜິງ ຕ້ັງຢູ ກິໂລແມັດທີ 7 

ທາງທິດເໜືອຂອງເທດສະບານນະຄອນອານໜິງ, ຫາງຈາກ

ໃຈກາງນະຄອນຄຸນຫມິງປະມານ 35 ກິໂລແມັດ ແລະ ຫາງຈາກ

ສະໜາມບິນສາກົນ ສາງສຸຍ( CHANGSHUI ) ນະຄອນຄຸນ

ຫມິງ ປະມານ 64 ກິໂລແມັດ, ນອນຢູພາຍໃນຂອບເຂດວົງ

ເສດຖະກດິ ຈາກເມອືງຄນຸມງິເດນີທາງດວຍລດົປະມານເຄິງ່

ຊ່ົວໂມງ . ໃນຖານະທ່ີເປັນເຂດພັກຜອນແບບສັງລວມທາງດານ

ວັດທະນະທໍາ, ທອງທຽວ, ສຸຂະພາບ ແລະ ກາຍະກໍາ ຂອງ “ຕາ

ແສງທ່ີເຕັມໄປດວຍພູຜາ ແລະ ລໍາທານ”ທ່ີຢູໃກໆ ກັບຕົວເມືອງ

ຄຸນໝິງ ແລະ ສະໜາມບິນສາກົນ ສາງສຸຍ, ຊ່ຶງເປັນບອນລວບ

ລວມຊັບພະຍາກອນນໍ້າຮອນໃຕດິນ, ປະຫວັດສາດທາງດານ

ວັດທະນະທໍາມະນຸດຊາດ, ການຮັກສາສຸຂະພາບແບບນິເວດວິ

ທະຍາ ແລະ ກິລາກາຍະກໍາຕາງໆເຫຼົ່ານີ້ເຂົ້າເປັນໂຄງຮາງ

ໜ່ຶງດຽວ. ສະນ້ັນ, ຕາແສງບນ້ໍາອຸນ ບພຽງແຕເປັນແຫຼງສໍາ

ຄັນຂອງຈຸດໝາຍການດໍາລົງຊີວິດເພື່ອສຸຂະພາບຢູໃນແຂວງ

ຢຸນນານເທ່ົານ້ັນ, ແຕຍັງເປັນເວທີສໍາຄັນຂອງແຂວງຢຸນນານ

ໃນການຮັບໃຊຂ້ໍລິເລ່ິມ “ໜ່ຶງແລວ ໜ່ຶງເສ້ັນທາງ” ແລະ ການ

ຫັນໜາໄປສູການພົວພັນແລກປຽນກັບອາຊີອາຄະເນອີກດວຍ.

      ສີສັນພິເສດທ່ີພ້ົນເດ່ັນທ່ີສຸດຂອງບນ້ໍາອຸນອານໜິງ ກຄື: ມີ

ປາກບນ້ໍາ 9 ບອນ,ປະລິມານນ້ໍາໄຫຼ 1,000 ກວ່າໂຕນໃນທຸກໆ

ຄືນ ແລະ ເວັນ. ອຸນຫະພູມນ້ໍາຂອງບນ້ໍາອຸນດ່ັງກາວຢູລະຫວາງ
42 ℃ -45 ℃ , ບມີກ່ິນສາບຂອງທາດກຳມະຖັນ, ປະກອບມີ

ແຮທາດຕາງໆປະລິມານເລັກໜອຍ ເຊ່ັນ: ການຊຽມກາກໂບ

ນາດ(Calcium carbonate), ແມກນີຊຽມ(magnesium),

ໂປຕາດຊຽມ(potassium) ແລະ ຣາດອນ(Radon)ເປັນ

ຕ້ົນ, ອາບກດີ ແລະ ດ່ືມກໄດ, ມີສັບພະຄຸນສູງທາງດານການ

ປ່ິນປົວພະຍາດ, ຈົນ ທານ ຢາງເຊ້ິນ(Yang Shen) ນັກປາດ

ລືຊື່ໃນລາຊະວົງໝິງ ຍົກຍອງສົມຍານາມວາເປັນ “ບນໍ້າອຸນ

ອັນດັບໜ່ຶງໃນປັດຕະພີ”.

      ໂຮງແຮມບນ້ໍາອຸນພາຍໃນເຂດດ່ັງກາວເຄີຍຕອນຮັບບັນ

ດານັກປະຕິວັດອາວຸໂສລຸ້ນເກົ່າ ແລະ ຜູນໍາແຫງລັດທີ່ສຳຄັນ

ຕໆ ກັນມາ ເຊ່ັນ: ທານ ຫີຼວເຊ້ົາສີ(Liu Shaoqi ,ຜູຊົງຄຸນວຸດ

ທິອາວຸໂສໃນການສະຖາປະນາປະເທດຈີນໃຫມ່), ທານ ໂຈວ

ເອີ່ນຫຼາຍ(Zhou Enlai, ອະດີດນາຍົກລັດຖະມົນຕີປະເທດຈີນ), 

ເປັນຕ້ົນ, ແລະ ກເຄີຍຕອນຮັບສົມເດັດ ພະບໍຣົມມະນາດ ນໍໂຣ

ດົມສີຫານຸ ມະຫາກະສັດ ແຫງ ລາຊະອານາຈັກກຳປູເຈຍ ແລະ

ບັນດາປະມຸກລັດຄົນອ່ືນໆ, ບຸກຄົນສໍາຄັນດານການເມືອງ ແລະ 

ການທະຫານຂອງປະເທດຕາງໆ, ມັນໄດກາຍເປັນ “ຫອງຮັບ

ແຂກທາງການທູດ ແລະ ເປັນຕາແສງບນ້ໍາອຸນແຫງເມືອງລະ

ດູບານໃໝ” ຂອງແຂວງຢຸນນານທ່ີຫັນໜາສູອາຊີໃຕ ແລະ ອາ

ຊີຕາເວັນອອກສຽງໃຕ.

      ມາຮອດປັດຈຸບັນນ້ີ, ບນ້ໍາອຸນກຍັງແມນ “ສ່ິງຈໍາເປັນ” ໃນການ

ດໍາລົງຊີວິດຂອງຊາວເມືອງຄຸນໝິງຄືເກ່ົາ. ອາງແຊນ້ໍາອຸນກາງ

ແຈງທ່ີອອມຮອບດວຍກຸມພູຜາ, ສະປາ SPA ບນ້ໍາອຸນທ່ີປະສົມປະ

ສານກັບນ້ໍາມັນຫອມລະເຫີຍຈາກພືດທໍາມະຊາດເຊ່ັນນ້ີ, ຄົນຢູໃນ

ບນ້ໍາອຸນ, ກຮູສຶກເໝືອນຢູໃນກາງປາໄມ, ຊຳລະລາງຄວາມອິດ

ເມ່ືອຍຫມົດທັງຕົວອອກໄປ, ເຮັດໃຫຮາງກາຍແລະຈິດໃຈຂອງ

ຄົນເຮົາໄດຮັບຄວາມສະຫງົບສຸກທ່ີຫາອັນປຽບບໄດເລີຍ.
稿件来源：安宁市委宣传部 供稿供图

安宁温泉水温在 42℃ -45℃之间，且无硫磺味，含重碳酸钙、镁、钾、氡等微量元素，

宜浴宜饮，具有较高的医疗价值，被誉为“天下第一汤”。
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我与“一带一路”｜点“亮”梦想的老挝青年

      ທາວ ໄຊສີ ຜູຊວຍວິສະວະກອນຂອງບໍລິສັດໄຟຟານ້ໍາໄຜ

ລາວຈຳກັດ ເກີດຢູໃນບານນອຍບານໜ່ຶງຂອງແຂວງອຸດົມໄຊ, 

ປູຍາຕາຍາຍໄດດຳລົງຊີວິດຢູໃນເຂດຫາງໄກສອກຫີຼກຕະຫຼອດ

ມາ. ເນື່ອງຈາກວາຂາດເຂີນເຄື່ອງຈັກໄຟຟາ, ຍາມຄາຄືນ

ຕອນໃນໄວເດັກຂອງ ທາວ ໄຊສີ ແມນຜານໄປດວຍຄວາມ

ມືດດຳໝົດ, ໂສມໜາພາຍນອກເຂດພູເປັນແນວໃດ, ລາວຈິນ

ຕະນາການບເຖິງເລີຍ.

      ທາວ ໄຊສີ ໄດຫວນຄືນວາ, ຕອນຍາມນອຍມີເທ່ືອໜ່ຶງ

ລາວໄດໄປຍາງເລາະຕະຫຼາດກັບພ, ເທ່ືອນ້ັນເປັນເທ່ືອທຳອິດ

ຂອງລາວທ່ີໄດເຫັນໜວຍໂທລະທັດ, ເປັນໜາອັດສະຈັນຫຼາຍ.  

“ພໄດບອກວາ, ໂທລະທັດຕອງມີໄຟຟາຈ່ຶງຈະສາມາດເບ່ິງໄດ,

ບານເຮົາບມີໄຟຟາຈຶ່ງເບິ່ງບໄດ, ໃນເວລານັ້ນຂອຍຮູສຶກວາ

ເສຍດາຍຫຼາຍ.”

        ພໄດບອກໃຫ ໄຊສີ ວາ, ຖາມີໂທລະທັດກສາມາດຮັບ

ຮູໂລກພາຍນອກເຂດພູແລວ. ຕມາ, ທາວ ໄຊສີ ໄດຮັບຮູວາ

ສະຖານີໄຟຟານໍ້າຕົກອັນໃຫຍທີ່ສຸດໃນທົ່ວໂລກແມນຕັ້ງຢູປະ

ເທດຈີນ——ຄືເຂື່ອນໄຟຟານໍ້າຕົກ ຊານເສຍ(Three Gor-

ges Hydroelectric Power Station). ສະນ້ັນ, ທາວ ໄຊສີ 

ກຕ້ັງຄວາມໃຝຝັນໃຫແກຕົນເອງວ່າຈະໄປຮຽນເຕັກນິກຜະລິດ

ໄຟຟາ ຊົນລະປະທານຢູທ່ີປະເທດຈີນ.

      ທາວ ໄຊສີ ເວ້ົາວາ: “ຍາມເວລາທ່ີຈະຈົບມັດທະຍົມນ້ັນ, 

ພາຍໃນແຂວງກຳລັງຄັດເລືອກນັກສຶກສາທ່ີຈະໄດຮັບທຶນການ

ສຶກສາໄປຮຽນຕຢູຈີນ, ເພື່ອໃຫຄວາມໃຝຝັນຂອງຕົນກາຍ

ເປັນຈິງ, ຂອຍພະຍາຍາມກະກຽມການສອບເສັງຢາງສຸດຄວາມ

ສາມາດ, ເຊ່ິງໃນແຕລະມ້ືໄດເບ່ິງບົດຮຽນຈົນຮອດເວລາເດິກ

ດ່ືນ. ຄົນໃນຄອບຄົວກໃຫການສະໜັບສະໜູນຂອຍຢາງເຕັມທ່ີ, 

ເຂົາເຈ້ົາກໃຫກຳລັງໃຈແກຂອຍຄືກັນ.”

      ໃນທີ່ສຸດ, ທາວ ໄຊສີ ໄດກາຍເປັນໜຶ່ງໃນສາມຄົນນັກ

ສຶກສາລາວທ່ີໄປຮຽນຕຢູປະເທດຈີນດວຍການສ່ົງໄປຮຽນຂອງ

ພາກລັດແຂວງອຸດົມໄຊໃນປີນັ້ນ, ລາວໄດຮຽນວິຊາບໍລິຫານ

ການດຳເນີນເຂື່ອນໄຟຟານໍ້າຕົກທີ່ມະຫາວິທະຍາໄລເຕັກນິກ

ວິຊາຊີບຊົນລະປະທານຫວງເຫີ(Huang He River). ໃນເວ

ລາ 3 ປີທ່ີຮຽນຢູຈີນ, ທາວ ໄຊສີແມນມີຄວາມປາດຖະໜາຮັບ

ເອົາຄວາມຮູແທໆ , ຄະແນນການຮຽນຂອງລາວກໍຈັດຢູໃນແຖວ

ໜາເລ້ືອຍໆ.

      ເຂ່ືອນໄຟຟານ້ຳຕົກນ້ໍາໄຜ ຕ້ັງຢູເມືອງລອງແຈງແຂວງ

在今年 4 月召开的第二届“一带一路”国际合作高峰论坛上，来自老

挝的年轻人塞西，分享了他和“一带一路”建设有关的经历，讲述了老挝

南湃水电站点亮他儿时梦想的动人故事。
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ໄຊສົມບູນປະເທດລາວ, ເລ່ີມການກສາງນັບແຕເດືອນກຸມພາ 

ປີ 2014 ໂດຍບໍລິສັດນໍຣິນໂກນັບແຕ ນ້ີເປັນໂຄງການຫັຼກໝາຍ

ແຫງການຮວມມືເສດຖະກິດສາກົນລະຫວາງລາວ ແລະ ຈີນ. 

ຫຼັງຈາກຮຽນຈົບແລວ, ທາວ ໄຊສີ ໄປເຮັດວຽກຢູທີ່ເຂື່ອນ

ໄຟຟານ້ໍາຕົກນ້ໍາໄຜ, ໄດນຸງຊດໄຟຟາທ່ີເຄີຍຝັນມາ, ແລະ ຮັບຜິດ

ຊອບການດຳເນີນ ກັບ ການຮັກສາຂອງເຂ່ືອນໄຟຟານ້ໍາຕົກ.

      ໃນໄລຍະເວລາ 2 ປີທ່ີເຮັດວຽກຢູໂຄງການເຂ່ືອນໄຟຟາ

ນ້ຳຕົກນ້ຳໄຜ, ທາວ ໄຊສີ ໄດເປັນສັກຂີພິຍານໃນປະລິມານ

ການຜະລິດໄຟຟາສະສົມຂອງເຂື່ອນໄຟຟາໄດບຸກທະລຸເຖິງ
700 ລານກິໂລວັດຕຊ່ົວໂມງ, ໄຟຟາໄດກວມລວມໄປເຖິງນະ

ຄອນຫຼວງວຽງຈັນ ແຂວງໄຊສົມບູນ ແລະ ຂົງເຂດອື່ນໆທີ່ມີ

ຄວາມຕອງການໄຟຟາຫຼາຍທ່ີສຸດ. ການເບ່ິງໂທລະທັດໄດກາຍ

ເປັນເລື່ອງປົກກະຕິແລວ, ຫຼັງຈາກທີ່ມີໄຟຟາໃຊ, ຊີວິດການ

ເປັນຢູຂອງປະຊາຊົນທອງຖ່ິນໄດນັບມ້ືນັບສະດວກຂ້ຶນກວາເກ່ົາ.

      ໃນຊມປີທ່ີຜານມາ, ຄວາມຕອງການການນຳໃຊໄຟຟາ

ຂອງປະເທດລາວໄດເພ່ີມຂ້ຶນດວຍຄວາມໄວ 13% ຕປີ, ໂຄງ

ການເຂື່ອນໄຟຟານ້ຳຕົກນ້ຳໄຜໄດສະໜອງຄວາມຕອງການ

ຂອງການນຳໃຊໄດຢາງພຽງພໍໄຟຟາໄດກາຍເປັນສວນໜຶ່ງ.

ປັດຈຸບັນ, ຫຼັງຈາກຕອນກາງຄືນໄດມາເຖິງ, ການເດີນທາງ 

ແລະ ການອອກແຮງງານຂອງພວກຊາວບານແມນສະດວກຂ້ຶນ

ແລວ, ການຮຽນ ແລະ ການເລາະຫຼິ້ນຂອງພວກເດັກນອຍກ

ສະດວກກວາເກ່ົາ.

      ໂຄງການເຂ່ືອນໄຟຟານ້ຳຕົກນ້ຳໄຜຍັງໄດແບງດິນນາ 

ແລະ ທີ່ດິນປູກຝັງສຳລັບການຜະລິດໃຫແກ່ແຕລະຄອບຄົວທີ່

ຖືກຍົກຍາຍ, ອຳນວຍຄວາມສະດວກໃນການບຳລຸງເຕັກນິກ

ຕາງໆຢາງເປັນປົກກະຕິໃຫແກຊາວບານ, ສະຫນອງແນວພັນ

ປາ ໝູນອຍ ເບຍຕ້ົນໄມກິນໝາກ ແລະອ່ືນໆໃຫປະຊາຊົນທ່ີໄດ

ຮັບຜົນກະທົບ.

      ທານ ບຸນສອນ ວົງພະຈັນ ນາຍບານບານຫນຶ່ງຂອງ

稿件来源：《央视网》有删减

ເມືອງລອງແຈງແຂວງໄຊສົມບູນປະເທດລາວເວົ້າວາ:“ເຂົາ

ເຈ້ົາໄດດຶງສາຍໄຟຟາມາໃຫພວກເຮົາ, ພວກເຮົາໄດມີໄຟຟາ

ໃຊແລວ. ເຂົາເຈົ້າຈະສືບຕຊວຍເຫລືອພວກເຮົາປັບປຸງຊີວິດ

ການເປັນຢູຕໄປອີກ.

      ປັດຈຸບັນ, ເຂ່ືອນໄຟຟານ້ຳຕົກນ້ຳໄຜໄດກາຍເປັນບອນ

ຜະລິດໄຟຟາເປັນຕົ້ນຕໍ, ທັງມີການລວມເອົາການທອງທຽວ 

ກັບ ຂະແໜງການປະມົງເຂົ້ານຳ, ໄດຊກຍູການພັດທະນາ

ເສດຖະກິດສັງຄົມຂອງປະເທດລາວ, ປັບປຸງລະດັບໂຄງລາງ

ພື້ນຖານຂອງທອງຖິ່ນ, ຊວຍເຫຼືອປະຊາຊົນທອງຖິ່ນໄດຫຼຸດ

ພົ້ນອອກຈາກຄວາມທຸກຍາກ, ພອມດຽວກັນນັ້ນກໍໄດໃຕແສງ

ສະຫວາງໃຫແກຄວາມໃຝຝັນຍາມໄວເດັກຂອງ ທາວ ໄຊສີ.

vtmy[kpI6[rk[

②

I6[musobj'F g0njvow22hkohe8qdohewzjmuj8ah'16jc0;'w-lq,[6o
图①位于老挝赛颂奔省的南湃水电站  新华社 图

I6[mulv'F mhk; w-lu  z6h-j;p;ylt;tdvo0v'[=]ylafw22hko=hkwzj]k;9edaf
图②老挝南湃电力有限公司助理工程师塞西  视频截图
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中国公司带来了医疗队
■ 章建华 / 文

      ບານຈັດສັນເຂ່ືອນໄຟຟານ້ໍາໄຜແຂວງໄຊສົມບູນທ່ີຕ້ັງຢູ

ເຂດພູດອຍທາງພາກກາງຂອງລາວ, ສອງສາມມື້ມານີ້ຂອນ

ຂາງຟົດຟື້ນ, ຜູຄົນທຽວເຂົ້າທຽວອອກຫອງການບານ ແລະ 

ເຕ້ັນທ່ີຕ້ັງຢູກາງເດ່ີນ——ທັງນ້ີກໍຍອນວາບໍລິສັດຈີນທ່ີລົງທຶນກ

ສາງເຂື່ອນໄຟຟາໄດນໍາໜວຍງານແພດເຂົ້າມາປິ່ນປົວກວດ

ສຸຂະພາບແບບບເສຍຄາໃຫກັບປະຊາຊົນພາຍໃນບານ.

      ໄຊສົມບູນມີພູຫຼາຍ, ບຄອຍມີທ່ົງພຽງ, ສວນຫຼາຍຕອງໄດ

ຂາມພູຊາວສາມສິບຫຼັກຈຶ່ງຈະພົບບານໜຶ່ງ, ປະຊາຊົນເຂດພູ

ດອຍສວນຫຼາຍຖາງປາເຮັດໄຮ, ເກັບເຄ່ືອງປາຂອງດົງ ແລະ 

ລາສັດ, ເງ່ືອນໄຂດານສາທາລະນະສຸກແມນຕາຫຼາຍ.

中老共同投资建设的南湃水电站位于老挝中部山区里的赛颂奔省，

这里长期处于贫穷落后状态。负责运营的南湃电力有限公司为当地村民

免费盖新房、盖学校、修道路，教他们种庄稼以及培训各种生产技能，

让老挝人民充分享受“一带一路”工程项目为老挝的经济发展所带来的

红利。

      ປະມານ 6 ປີກອນ, ບໍລິສັດນໍຣິນໂກ ແລະ ຝາຍລາວໄດ 

ຮວມກັນລົງທຶນກສາງໂຄງການເຂື່ອນໄຟຟານໍ້າໄຜ, ເຮັດໃຫ

ເຂດພູດອຍມີເສ້ັນທາງເພ່ີມຂ້ຶນຫຼາຍສິບຫັຼກ, ປະຊາຊົນໃນເຂດ

ນັ້ນໄດມາຊມນຸມກັນຢູຕາມສອງຟາກທາງໃຫຍ, ເກີດມີຊ່ອງ

ທາງໃນແລກປຽນເຄ່ືອງປາຂອງດົງກັບສິນຄາຈາກພາຍນອກ.

      ບໍລິສັດໄຟຟານ້ໍາໄຜຈໍາກັດທ່ີເປັນຜູຮັບຜິດຊອບບໍລິຫານ

ໂຄງການໄດສາງບານຈັດສັນທ່ີມີໂຮງຮຽນ, ຫອງການບານ, 

ສະຖານທີ່ເຄື່ອນໄຫວທາງເສດຖະກິດ ແລະ ວັດທະນະທໍາໃຫ

ແກປະຊາຊົນ 3 ບານທ່ີໄດຮັບຜົນກະທົບ. ເນ່ືອງຈາກພ້ືນຖານ

ໂຄງລາງຂອງບານຈັດສັນດີກວາຢູເທິງພູຫຼາຍ, ລັດຖະບານ

①

②
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ລາວຈຶ່ງໄດຍົກຍາຍປະຊາຊົນອອກຈາກອີກສອງບານທີ່ຢູໃນ

ເຂດທ່ີມີເງ່ືອນໄຂຕາໃຫເຂ້ົາມາໃນບານຈັດສັນ. ນອກນ້ັນ, ຊົນ

ເຜົ່າສວນນອຍຈໍານວນໜຶ່ງທີ່ແຈກຢາຍຢູຕາມພູກໍສະໝັກໃຈ

ມາຢູໃນບານຈັດສັນ.

      ອີງໃສສະພາບເງ່ືອນໄຂດານສາທາລະນະສຸກທ່ີຍັງຕາ,ບໍ

ລິສັດໄຟຟານໍ້າໄຜໄດເຊີນເອົາຜູຊຽວຊານຈາກໂຮງໝໍທີ່ສັງ

ກັດຈາກກະຊວງສາທາລະນະສຸກລາວ ແລະ ແພດຈາກໂຮງ

ໝໍແຂວງໂດຍກົງ  ລວມທັງໝົດ 13 ຄົນປະກອບເປັນໜວຍແພດ

ມືອາຊີບ, ຈັດການປິ່ນປົວພະຍາດແບບກຸສົນໃຫແກປະຊາຊົນ

ໃນບານຈັດສັນໃນລະຫວາງວັນທີ 17 ຫາ 21 ມິຖນາ. ນອກນ້ັນ,

ບໍລິສັດຍັງໄດເຜີຍແຜ ແລະ ໃຫຄວາມຮູກຽວກັບສຸຂະອະນາ

ໄມ, ລວມທັງແນະນໍາວິທີການປ່ິນປົວ ແລະ ຮັກສາສຸຂະພາບທ່ີ

ຖືກຫັຼກການໃຫແກປະຊາຊົນທ່ີກວດພົບພະຍາດ.

      ນາງ ສອນລຸນ ແມເຮືອນທ່ີອາໄສຢູໃນບານຈັດສັນ, ພາຍ

ຫັຼງກວດສຸຂະພາບແລວລາວໄດຮັບຢາຈໍານວນໜ່ຶງ. ລາວກາວ

ກັບພວກເຮົາວາ “ຫຼັງຈາກມີໄຟຟາ, ຊີວິດການເປັນຢູຂອງ

ພວກເຮົາດີຂ້ຶນໃນຫຼາຍດານ, ພວກເຮົາພໍໃຈຫຼາຍ. ບໍລິສັດໄດ 

ຊວຍພວກເຮົາຫຼາຍຢາງ.” ປະຊາຊົນທີ່ອາໄສຢູບານຈັດສັນ

ເຂື່ອນນໍ້າໄຜກອນໜານີ້ແມນອາໄສຢູໃນປາເລິກ, ຢູພາຍໃຕ

ຄວາມທຸກຍາກຫຼາຫຼັງມາເປັນເວລາດົນນານ. ບໍລິສັດໄຟຟາ

ນໍ້າໄຜນອກຈາກຈະຊົດເຊີຍເປັນເງິນສົດແລວ, ຍັງໄດສາງ

vtmy[kpI6[rk[

③

④

I6[musobj'{ljuF xt-k-qomhv'4yjode]a'pjk'16jmk'mujcx'.s,j
图①④当地村民行走在整修过的道路上  新华社 图

I6[mulv'F r;dgfadohvpde]a'g8t[komuj[hko9aflao[hkoohewzj
图②孩子们在南湃移民村里踢足球  新华社 图

I6[mulk,F xt-k-qomhv'4yjode]a's]q[]uh7;k,Ihvo16j.8h-kp7k
图③当地村民在屋檐下纳凉  新华社 图
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ເຮືອນໃໝ, ສາງໂຮງຮຽນ, ສອມແປງເສັ້ນທາງ, ສອນວິທ ີ

ເຮັດກະສິກໍາ ລວມທັງຝຶກອົບຮົມທັກສະວິຊາຊີບອື່ນໆ, ເຮັດ

ໃຫຊີວິດຂອງເຂົາເຈ້ົາດີຂ້ຶນຫຼາຍ, ຄອບຄົວມີລາຍຮັບເພ່ີມຂ້ຶນ.

      ຄຳຫຼາ ຍາຍມາຈາກແຂວງຜ້ົງສາລີທ່ີຢູຫາງອອກໄປຫຼາຍ

ຮອຍຫຼັກ. ລາວກາວວາ ພາຍຫຼັງທີ່ເຂື່ອນໄຟຟານໍ້າໄຜສາງ

ສໍາເລັດ, ພ້ືນຖານໂຄງລາງທ່ີສົມບູນໄດເຮັດໃຫພະຍາດທ່ີເກີດ

ຂ້ຶນຢູໃນທອງຖ່ິນຫຸຼດໜອຍລົງ, ການໄປມາຫາສູກັນ, ການຜະ

ລິດ ແລະ ການດໍາລົງຊີວິດກສະດວກສະບາຍຫຼາຍ, ຕົນເອງ

ຢາກເຮັດອາຊີບປູກຝັງລຽງສັດ ໃນອະນາຄົດ. 

      ບົວແກວ ຜູ້ມາຮັບການປ່ິນປົວທ່ີມາຈາກເມືອງແປກແຂວງ

ຊຽງຂວາງທີ່ຢູຫາງອອກໄປຫຼາຍສິບຫຼັກກາວວາ: “ບໍລິສັດ

ຈີນສາມັກຄີຮັກແພງກັບປະຊາຊົນໃນທອງຖິ່ນ, ໃຫການຊວຍ

ເຫືຼອແກ່ພວກເຮົາຫຼາຍຢາງ, ພວກເຮົາດີໃຈຫຼາຍ.”

      ທານໝໍ ເຕິອິນ ທີ່ເຂົ້າຮວມການກວດສຸຂະພາບເທື່ອນີ ້

ກາວວາ ການກວດສຸຂະພາບເທື່ອນີ້ໄດນໍາໃຊເຄື່ອງມືແພດ

ທ່ີທັນສະໄໝ, ປະຊາຊົນເຂ້ົາຮວມຢາງກະຕືລືລ້ົນ, ສະແດງໃຫ້

ເຫັນເຖິງການມີສະຕິຄວາມຮັບຮູດານນ້ີຂອງປະຊາຊົນມີສູງຂ້ຶນ.

      ທານ ບຸນຊ  ນາຍບານບານຈັດສັນກາວວາ ພາຍຫັຼງທ່ີ

ເຂື່ອນໄຟຟາສໍາເລັດການກສາງບໍລິສັດໄດດໍາເນີນການຫຼາຍ

ຢາງເພື່ອຟື້ນຟູຊີວິດການເປັນຢູຂອງປະຊາຊົນ, ທັງສະໜອງ

ເຄ່ືອງອຸປະໂພກ, ໃຫການຝຶກອົບຮົມກຽວກັບການລຽງປາ, ຕາ

ແຜນແພ, ຫຍິບປັກຖັກແສ່ວ ຈັດສັນວຽກ ແລະ ດານອ່ືນໆ.

      ທານ ເຫີ ຢາວເຫວີຍ (He Yaowei), ຜູ້ອໍານວຍການ

ບໍລິສັດໄຟຟານ້ໍາໄຜຈໍາກັດກາວວາ ການບໍລິການສຸຂະພາບ

ແບບບເສຍຄາໃນເທ່ືອນ້ີ,  ບພຽງແຕຮັດແໜນການພົວພັນລະ

ຫວາງບໍລິສັດກັບຄົນໃນທອງຖ່ິນ, ແຕຍັງເສີມສາງການສາງຄູ

ຮວມຊາຕາກໍາລາວ-ຈີນອີກດວຍ.

      ທານ ເຫີຢາວເຫວີຍ ກາວວາ ເພ່ືອສາງຄຸນຄາທາງສັງ

ຄົມດວຍການ “ສ່ົງເສີມການພັດທະນາແບບຍືນຍົງໃນທອງຖ່ິນ”,

ໃນໄລຍະບໍລິຫານງານຕະຫຼອດ 25 ປີຂອງບໍລິສັດໄຟຟານໍ້າ

ໄຜຈໍາກັດ, ບໍລິສັດໄດສະໜອງກອງທຶນພັດທະນາໃຫແກແຂວງ

ໄຊສົມບູນໃນທຸກປີ, ເພື່ອນໍາໃຊເຂົ້າໃນການປັບປຸງພື້ນຖານ

ໂຄງລາງ ແລະ ຄຸນນະພາບຊີວິດຂອງປະຊາຊົນ, ເຮັດໃຫປະ

ຊາຊົນລາວໄດຮັບຜົນປະໂຫຍດຈາກການພັດທະນາເສດຖະກິດ

ຂອງລາວທີ່ເປັນຜົນພວງມາຈາກໂຄງການ “ໜຶ່ງແລວ ໜຶ່ງ

ເສ້ັນທາງ” ຢາງເຕັມທ່ີ. 
稿件来源：《新华社》有删减

vtmy[kpI6[rk[

①

②

I6[musobj'F mjkos,=9uode]a'd;fl50trk[.shcdj-k;[hkomhv'4yjo
图①中国医生为当地村民体检  新华社 图

I6[mulv'F xt-k-qomhv'4yjode]a']=4hkd;fl50trk[
图②当地村民等待体检  新华社 图
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<r;dgIqk9t[=j8hv'fnj,ohelhk'mujgxaolugs]nv'vudc]h;<
“我们再也不用喝发黄的井水了”

■ 孙广勇 文 / 图

      ພາຍໃນສໍານັກງານໃໝຫັຼງໜ່ຶງທ່ີເມືອງນາຊາຍທອງນະ

ຄອນຫຼວງວຽງຈັນປະເທດລາວ, ທາວ ຄໍາຫຼາ ພະນັກງານຄົນ

ໜ່ຶງຂອງບໍລິສັດນ້ໍາປະປາໄດເອົາໃບສະເໜີເປັນກອງອອກຈາກ

ຕູເກັບຮັກສາເອກະສານ, ແລະ ເວ້ົາກັບນັກຂາວວາ: “ແຕກອນ,

ບອນນ້ີພຽງແຕມີ 11 ບານເທ່ົານ້ັນທ່ີມີນ້ໍາປະປາໃຊ້ໄດ. ພາຍ

ຫຼັງທີ່ໄດສໍາເລັດການຈັດວາງເຄືອຂາຍທໃໝສຳເລັດໃນທາຍ

ເດືອນ ກຸມພາ ທີ່ຜານມາ, ກໍມີ 1900 ກວາຄອບຄົວໄດມາຂ ໍ

ສະເໜີລົງທະບຽນເອົານໍ້າປະປາເຂົ້າເຮືອນແລວ, ຄົນທົ່ວໄປ

ໄດຄາດຫວັງວາຈະໄດນໍາໃຊນໍ້າປະປາທີ່ສະອາດ ແລະ ສະ

ດວກມາດົນແລວ.”

      ໃນຕອນເຊ້ົາໆ, ທານ ສົມໄໝ ທ່ີເປັນປະຊາຊົນທອງຖ່ິນກໍ

ໄດມາເຖິງບໍລິສັດນ້ໍາປະປາເມືອງນາຊາຍທອງເພ່ືອສະເໜີລົງ

ທະບຽນເອົານໍ້າປະປາເຂົ້າເຮືອນແລວ. ລາວຖືໃບຈາຍເງິນ 

ແລະ ເວ້ົາຕນັກຂາວດວຍຄວາມດີໃຈວາ: “ພວກເຮົາຈະບຕອງ

老挝万象居民颂迈来到纳塞通县自来水公司申

请自来水入户。拿着缴费收据，他高兴地对记者说：“我

们再也不用喝发黄的井水了。感谢中国公司！” 颂迈

感谢的是中国企业承建的万象市政供水项目，该项目

为万象市区东北部的 60 多个村庄提供清洁的自来水。

rtoad'ko7qo]k;de]a'8yf8k,d;fg[yj'fk8hk0=h,6o0v'dkoltsov'ohemuj]af;ylkstdyfohextxkot7vos];';P'9ao
老挝工作人员在万象市自来水公司的控制中心监测供水信息数据 
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ດື່ມນໍ້າສາງທີ່ເປັນສີເຫຼືອງອີກແລວ. ຂອບໃຈບໍລິສັດປະເທດ

ຈີນ!”

      ປະເທດລາວເມ່ືອກາວເຂ້ົາສູລະດູແລງ, ອາກາດກໍຮອນ

ອົບເອົ້າ. ເມື່ອນັກຂາວໄດມາເຖິງບານກໍາຊັງເມືອງນາຊາຍ

ທອງ, ພໍດີແມນຕອນທຽງ, ມາຮອດບພໍເທົ່າໃດກໍເຫື່ອໄຫຼໄຄ

ຍອຍແລວ.

      ພາຍໃນເດີ່ນບານຂອງຊາວນາຊື່ຄໍາຕາ ແມນເຕັມໄປ

ດວຍເຂ້ົາສານ, ໝ້ໍຢູໃນເຮືອນຄົວກໍກໍາລັງຫຸງເຂ້ົາຢູ. ທາວ ຄໍາ

ຕາ ຊ້ີມືໃສກັອກນ້ໍາອັນໃໝ ແລະ ເວ້ົາກັບນັກຂາວວາ: “ດຽວນ້ີ

ມີນໍ້າປະປາແລວ, ບພຽງແຕບຕອງເປັນຫວງນໍາເລື່ອງນໍ້າ

ດ່ືມ ກັບ ການແຕງກິນເທ່ົານ້ັນ, ຍັງສາມາດອາບນ້ໍາຢາງສະດວກ

ສະບາຍເລີຍ, ຂອຍຮູສຶກວາດີໃຈອ່ີຫີຼ!”

      ທາວ ໄຊທອງ ທ່ີເປັນບານໃກເຮືອນຄຽງຕ້ັງໃຈພານັກ

ຂາວໄປເບິ່ງນໍ້າສາງທີ່ຕັ້ງຢູແຈເດີ່ນບານ. ເຖິງວາໄດເອົາ

ເຕ້ັນກ້ັງໄວແລວກໍຕາມ, ແຕນ້ໍາສາງກໍຍັງຂຸນຢູ. “ຂອຍໄດດໍາ

ລົງຊີວິດຢູບອນນີ້ມາຕະຫຼອດຊີວິດແລວ, ແຕກອນນໍາໃຊນໍ້າ

ໃນສາງໝົດ, ເມ່ືອຮອດລະດູແລງກໍອາດຈະສູບນ້ໍາບຂ້ຶນ. ບາງ

ເວລານໍ້າຂຸນຫຼາຍ, ດື່ມບໄດ,ພຽງແຕສາມາດໃຊມາອາບໄດ

ທນ້ັນ, ອາບແລວກໍຮູສຶກວາໜຽວໂຕໜຽວຄີງ.”  ໄຊທອງ ທັງ

ຍິ້ມທັງເວົ້າວາ: “ຂອບໃຈຫຼາຍໆທີ່ບໍລິສັດປະເທດຈີນໄດຊວຍ

ຕິດຕ້ັງທນ້ໍາປະປາໃຫແກພວກເຮົາ, ນ້ໍາປະປານ້ີຫວານເໝືອນ

ດ່ັງພວກເຮົາຄິດໄວອ່ີຫີຼ.

      ຊາວບານໄດຍອງຍໍຢາງບຂາດນ້ັນ ກໍແມນໂຄງການສະ

ໜອງນໍ້າພາຍໃນຕົວເມືອງນະຄອນຫຼວງວຽງຈັນທີ່ຮັບເໝົາກ 

ສາງດວຍບໍລິສັດຂອງຈີນ. ໂຄງການນ້ີໄດລວມທັງການກສາງ

ທສະໜອງນໍ້າອັນໃໝທີ່ມີຄວາມຍາວ 427 ກິໂລແມັດ, ການ

ປຽນທເກົ່າທີ່ມີຄວາມຍາວ 152 ກິໂລແມັດ, ການກສາງຖັງ

ໃສນ້ໍາຂະໜາດໃຫຍ 3 ຫັຼງ ແລະ ໂຮງງານນ້ໍາຊົນນະບົດ 2 ແຫງ

ແລະ ການວາງເຄືອຂາຍທ, ພອມດວຍກສາງສໍານັກງານຂະ

ໜາດນອຍໃໝ 8 ຫຼັງໃຫແກບໍລິສັດນ້ໍາປະປາ ແລະ ໂຄງການ

ອ່ືນໆອີກດວຍ. ໂຄງການດັ່ງກາວນີ້ໄດເລີ່ມການກສາງນັບແຕ 

ເດືອນເມສາ ປີ 2017, ແລະ ໄດສໍາເລັດໃນເດືອນກຸມພາຂອງ

ປີນ້ີ, ການສະໜອງນ້ໍາແຕລະມ້ືບັນລຸເຖິງ 30.000 ແມັດກອນ,

ສາມາດສະໜອງນ້ໍາປະປາທ່ີສະອາດໃຫແກບານຊົນນະບົດຈໍາ

①
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ນວນ 60 ກວາບານພາຍໃນເຂດຕາເວັນອອກສຽງເໜືອຂອງ

ຕົວເມືອງນະຄອນຫຼວງວຽງຈັນ.

      “ລັດຖະບານລາວໄດຈັດການຂະຫຍາຍເຄືອຂາຍທສະ

ໜອງນໍ້າປະປາຂອງນະຄອນຫຼວງວຽງຈັນເຂົ້າໃນໜາທີ່ອັນ

ສໍາຄັນຢາງໜຶ່ງ, ແລະ ຈັດເຂົ້າໃນແຜນການການພັດທະນາ

ເສດຖະກິດສັງຄົມ 5 ປີຄ້ັງທີ 8. ຫັຼງຈາກໂຄງການໄດດຳເນີນ

ແລວ, ຈະສາມາດສະໜອງນໍ້າປະປາສະອາດທີ່ສອດຄອງກັບ

ມາດຖານຂອງອົງການອະນາໄມໂລກ, ຊກຍູສໍາເລັດເປ້ົາໝາຍ

ທ່ີບັນລຸການສະໜອງນ້ໍາປະປາກວມເອົາກາຍກວາ 95% ພາຍ

ໃນນະຄອນຫຼວງວຽງຈັນ, ຈະມີຜົນປະໂຫຍດຕການພັດທະນາ

ກາຍເປັນຕົວເມືອງທັນສະໄໝຂອງນະຄອນຫຼວງວຽງຈັນ.”

ທານ ຄໍາເຜີຍ ຜູຈັດການໃຫຍຂອງລັດວິສາຫະກິດນໍ້າປະປາ

ນະຄອນຫຼວງວຽງຈັນກາວ.

      ທານ ທອງລຸນ ສີສຸລິດ ນາຍົກລັດຖະມົນຕີປະເທດລາວໄດ

ກາວວາ, ຝາຍຈີນນໍາໃຊແນວຄວາມຄິດທັນສະໄໝທ່ີສຸດ, ເຄ່ືອງ

ອຸປະກອນ ແລະ ເຕັກນິກອັນທັນສະໄໝທີ່ສຸດມາໃຫການຊວຍ

ເຫຼືອສະໜັບສະໜູນອັນລໍ້າຄາແກປະເທດລາວ, ເຊິ່ງໄດສອງ

ແສງໃຫເຫັນເຖິງມິດຕະພາບອັນແໜນແກນທີ່ສຸດຂອງປະຊາ

ຊົນສອງປະເທດ. ຫວັງວາສອງຝາຍຈະສືບຕເພີ່ມທະວີການ

ຮວມມືດານຊົນລະປະທານ, ກສາງຕົວແບບການຮວມມືທາງ

ດານຊັບພະຍາກອນນ້ໍາແມນ້ໍາລານຊາງ-ແມນ້ໍາຂອງ.

vtmy[kpI6[rk[

②

③

I6[musobj'F ]af;ylkstdyfohextxkot7vos];';P'9ao lk0k ohext
xkg,nv'ok-kpmv'
图①万象自来水公司纳赛通（县）分公司

I6[mulv'F -k;[hkog,nv'ok-kpmv'ot7vos];';P'9aopqd3xhphv'
p=8=j37'dkoltsov'oherkp.oot7vos];';P'9ao mujIa[gs,qkd+lhkC
3fp[=]ylaf0v'9uo
图②万象市纳塞通县村民对中企承建的万象市政供水项目伸出大

拇指

I6[mulk,F rtoad'ko0v']af;ylkstdyfohextxkok-kpmv'de]a'gda[
,hPogvdtlko0=ltgsou]q'mt[Pogvqkohextxkg0qhkgInvo9kdxt-k-qo
图③纳塞通县自来水公司办事处工作人员整理申请自来水入户的

居民材料
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   老挝留学生的铁道工程师梦
■ 刘 颖 / 文

      ນັກສຶກສາຕາງປະເທດ ທ່ີມາຈາກລາວ 12 ຄົນ ໄດຮ່ຳ

ຮຽນ ແລະ ດຳລົງຊີວິດຫຼາຍກວາເຄ່ິງປີ, ໄດຜານ “ດານພາ

ສາ” ຂ້ັນພ້ືນຖານ ແລະ ເລ່ີມເຂ້ົາຮຽນວິຊາສະເພາະ ຢູຄະນະ

ຄົມມະນາຄົມທາງລົດໄຟມະຫາວິທະຍາໄລເຕັກໂນໂລຊີຊຽງ

ໄຮ(Shanghai university of applied technology). ພວກ

ເຂົາມີຄວາມໃຝຝັນອັນດຽວກັນ—ຢາກກາຍເປັນນັກວິສະວະ

ກອນທາງລົດໄຟທ່ີດີທ່ີສຸດຂອງມາຕຸພູມ.

        ປັດຈຸບັນນ້ີ, ທາງລົດໄຟຈີນ-ລາວທ່ີກຳລັງກສາງຢູນ້ັນ 

ເປັນສັນຍາລັກແຫງມິດຕະພາບຈີນ-ລາວ ແລະ ຈະນຳຄວາມ

承载着中老两国友谊和共同繁荣愿景的中老铁路正在建设中，上海

应用技术大学发挥轨道交通专业特长，与老挝苏发努冯大学开展了服务

中老铁路的教育合作。

ຈະເລີນຮຸງເຮືອງຮວມກັນມາສູສອງຊາດຈີນ-ລາວ, ມະຫາວິ

ທະຍາໄລເຕັກນິກຊຽງໄຮໄດເສີມຂະຫຍາຍຄວາມຊໍານານ

ດານວິຊາສະເພາະຄົມມະນາຄົມທາງລົດໄຟ, ໄດຮວມມືກັບມະ

ຫາວິທະຍາໄລສຸພານຸວົງໃນດານການສຶກສາບໍລິການທາງລົດ

ໄຟຈີນລາວ. ເດືອນກັນຍາ ປີ 2018 ມະຫາວິທະຍາໄລສຸພາ

ນຸວົງໄດສ່ົງນັກສຶກສາຊດທໍາອິດ 10 ກວາຄົນມາຮຽນວິຊາສະ

ເພາະວິສະວະກຳທາງລົດໄຟຢູມະຫາວິທະຍາໄລເຕັກໂນໂລຊ ີ

ຊຽງໄຮ.
  稿件来源：新华社

 oadlbdlk7qo]k; de]a'IPo;y-k;ylt;tde3pmk 
老挝留学生在土木工程学专业课上学习  新华社 图
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老牌文学杂志《滇池》隶属于昆明市文学艺术界联合会，创刊于

1979 年。《滇池》文学月刊立足云南，面向中国，四十年来，刊发了

一大批有着深远影响的名家作品。

      ວາລະສານວັນນະຄະດີຍ່ີຫ້ໍເກ່ົາ ຄື “ຕຽນສື”（Dianchi 

Lake, ໜອງຕຽນສືເຊິ່ງເປັນໜອງແຫງໜຶ່ງທີ່ຕັ້ງຢູນະຄອນ

ຄຸນໝິງ ） ຂ້ຶນກັບສະຫະພັນວົງການສິລະປະວັນນະຄະດີນະຄອນ

ຄຸນໝິງ, ເຊ່ິງສາງຂ້ຶນໃນປີ 1979. ວາລະສານວັນນະຄະດີ “ຕຽນ

ສື ” ມີທ່ີຕ້ັງຢູແຂວງຢຸນນານ ແລະ ຫັນໜາໄປສູທ່ົວປະເທດຈີນ, 
40 ປີ ຜານມານີ້ ໄດລົງພິມຜົນງານທີ່ມີຜົນສະທອນຢາງເລິກ

ເຊ່ິງຂອງນັກປະພັນທ່ີມີຊ່ືສຽງຈໍານວນຫຼວງຫຼາຍ. 

      ເດືອນພະຈິກ 2018, ວາລະສານວັນນະຄະດີ “ຕຽນສື” 

ໄດເປີດຄໍລໍາວັນນະຄະດີພາສາຈີນອາຊີອາຄະເນຂຶ້ນ. ຄໍລໍານີ້

ແນໃສການກສາງເວທີພາສາແມໃຫແກນັກຂຽນພາສາຈີນ

ຂອງອາຊີອາຄະເນ, ທັງເປັນການສະໜອງປອງຢຽມຕິດຕາມ

ການປະດິດສາງດານການຂຽນພາສາຈີນຂອງອາຊີອາຄະເນ

ໃຫແກວົງການວັນນະຄະດີຈີນ. ເຮັດໃຫນັກຂຽນພາສາແມໄດ 

ເຂົ້າຮວມໃນກະແສພາສາຈີນຫຼາຍຂຶ້ນກວາເກົ່າ,ວັນນະຄະດີ

 “ຕຽນສື” ໄດຕັ້ງລາງວັນວັນນະຄະດີຕຽນສື-ວັນນະຄະດີພາ

ສາຈີນອາຊີອາຄະເນ ຂ້ຶນສະເພາະ, ແຕລະປີຈະມອບລາງວັນ

ໃຫແກນັກຂຽນຜູໜ່ຶງ, ເງິນລາງວັນແມນ 1 ຫມ່ືນຢວນຈີນ.

      ຄໍລໍານ້ີ ຈະຮັບເອົາບົດປະພັນຂອງນັກປະພັນທ່ີໃຊພາສາ

ຈີນໃນການຂຽນບົດອາຊີອາຄະເນຕະຫຼອດການ. ປະເພດບົດ

ແມນ ນະວະນິຍາຍເລ່ືອງສ້ັນ ແລະ ປານກາງ, ບົດຮອຍແກວ 

ແລະ ກາບກອນກະວີ. ອີເມວສຳລັບຮັບບົດປະພັນແມນ: 666-

42913@qq.com .

稿件来源：昆明市文学艺术界联合会 供稿供图

;k]tlko;aoot7tfu]kpgfnvo <8Poln< 
gxaoxjv'1hP,csj'dkoxtraofh;prklk9uo0v'vk-uvk7tgo

《滇池》文学月刊，东南亚华文写作的窗口
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     “ການຊອກຄູຮັກໃນ 50 ປີກອນນ້ັນ, ແມນດວຍຄວາມເຊ່ືອ

ໃຈກັນຮັກກັນວາຈະຢູນຳກັນຕະຫຼອດຊີວິດ. ທຸກມ້ືນ້ີ ໃນເສ້ັນທາງ

ໄປສູຄວາມຢູດີກິນດີ, ຄວາມສຸກຂອງຄົນແມນການມີຊີວິດໃໝ

ຄັ້ງທີສອງ.” ສຽງໂທລະສັບຈາກເບື້ອງນັ້ນ, ພຕູ ຫວັງເຫິງດ ີ
(Wang Hengdi) ທ່ີມີອາຍຸ 83 ປີ ເວ້ົາດວຍຄວາມຕ່ືນເຕ້ັນ

ຕນັກຂາວເພື່ອແບງປັນເລື່ອງລາວການຂຽນກາບກອນໃຫ້ຄູ

ຄອງຂອງເພ່ິນ. ໃນມ້ືບຸນແຫງຄວາມຮັກ(ວັນສອງ 7 ຊ່ືພາສາ

ອັງກິດແມນ(Double Seventh festival) ຂອງເມືອງອີຢວນ
(Yiyuan  County)ແຂວງຊານຕົງ(Shandong Provience)

ຄ້ັງທີ 11  , ຄູຜົວເມຍ ຫວັງເຫິງດີ ແລະ ສຽວຣູຜິງ (Xiao Rupi-

ng) ໄດຮັບການຍົກຍອງໃຫເປັນ “ຄວາມຮັກແຫງຄວາມປະ

ທັບໃຈຂອງເມືອງອີຢວນ”. ຜູເຖ້ົາສອງຄົນນ້ີທັງຍ້ິມຫົວທັງເວ້ົາ

ວາ: “ພວກເຮົາແຕງງານກັນໄດ້ 59 ປີລະ, ມີຄວາມສຸກຫຼາຍ”.

     ເລ່ືອງລາວແຫງຄວາມຮັກຄືແນວນ້ີ,  ໃນມ້ືບຸນແຫງຄວາມ

ຮັກ (ຫືຼ ວັນສອງ 7)  ແຮງປະກົດວາມີຄວາມໂລແມນຕິກຫຼາຍ. 

ວັນທີ 7 ສິງຫາ ແມນມື້ວັນບຸນສອງ 7 ຂອງປີນີ້, ນອກຈາກ

ຄວາມຮັກທ່ີເປັນຫົວຂ້ໍຕ້ົນຕໍທ່ີນິລັນດອນແລວ, ບຸນແຫງຄວາມ

ຮັກ(ວັນສອງ 7) ຍັງເປັນມ້ືບຸນປະເພນີຂອງຈີນ, ຍ່ິງເຮັດໃຫທັດ

ສະນະຄະຕິກຽວກັບຄວາມຮັກທ່ີຊ່ືສັດພັກດີຕກັນ ແລະ ຄອບຄົວ

ປອງດອງກັນຂອງຄົນເຊື້ອຊາດຈີນຍິ່ງຊຶມເລິກເຂົ້າສູຈິດໃຈ

ຂອງຄົນ.

      ສະແດງຄວາມສຸກອອກມາ
     “ຮອດຍາມບັນຍາກາດມື້ບຸນແຫງຄວາມຮັກ, ໂອກາດ

ນັດພໍ້ກັນມີພຽງຄາຄືນດຽວ”. ໃນຕຳນານທີ່ເລົ່າຕກັນມານັ້ນ, 

;aolv' (G <;aocsj'7;k,Iad0v'9uo< 
gxao;aomuj,u7;k,Iad,u7;k,s,kp

 c]t ,u;afmtotme
七夕节 ：有情有意有文化的“中国情人节”

送花、表白、领证、单身派对、发朋友圈晒幸福……8 月 7 日是

农历七月初七，又称七夕节，是牛郎织女鹊桥相会的日子。七夕是中

国传统节庆中唯一一个以爱情为主题的节日，比西方的情人节又多了

一份中华传统文化的韵味，近年来逐渐成为中国年轻人的“新宠”。
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ມ້ືຂ້ຶນ 7 ຄາເດືອນ 7 ແມນມ້ືນັດພ້ໍກັນປີໜ່ຶງເທ່ືອດຽວຢູເທິງຂົວ

ໂຄງຮູບວົງເດືອນຂອງຊາຍໜຸມລຽງງົວ ແລະ ຍິງສາວຕາ

ຜາ, ຫືຼເວ້ົາອີກແບບໜ່ຶງຕາມບູຮານວາ ກຸມດາວໜຸມລຽງງົວ 

ກັບ ກຸມດາວສາວຕາຜາ ໄດນັດພໍ້ກັນຢູເທິງສາຍທາງຊາງ

ເຜືອກ, ແຕວາໃນສັງຄົມສະໄໝໃໝ ຄູຮັກຈຳນວນຫຼາຍຖືເອົາ

ວັນນ້ີເປັນວັນສິລິມົງຄຸນສຳລັບການໝາຍໝ້ັນງານດອງນຳກັນ. 

ໃນວັນແຫງຄວາມຮັກ ຫຼືວັນສອງ 7 ຂອງປີກາຍນີ້, ແຕຕອນ

ເຊ້ົາໆ ຕວນຊື (Duan Chi ) ແລະ ຄູຮັກ ຫິຼນຈ້ິງຊ (Lin Jingchu)

ທ່ີຢູເຂດເມືອງຫູລີ ນະຄອນເຊຍເມິນ ແຂວງຟູຈຽນ (Huli C-

ounty Xiamen City Fujian province) ກໍມາເຂ້ົາແຖວຢູ 

ໜາປະຕູຫອງການຂຶ້ນທະບຽນຂໍແຕງງານ, ປະມານໜຶ່ງຊົ່ວ

ໂມງຫັຼງຈາກນ້ັນ ໃນທ່ີສຸດ ທັງສອງຄົນກໍໄດຮັບ “ປ້ຶມແດງນອຍ” 

ທ່ີສັກສິດ, ເຊ່ິງເຮັດໃຫການເປັນຄູຮັກໄດຖືກເລ່ືອນຂ້ັນຂ້ຶນເປັນ

ຄູຜົວເມຍ. ຫິຼນຈ້ິງຊ ເວ້ົາດວຍຄວາມດີໃຈວາ : “ພວກເຮົາຕ້ັງ

ໃຈເລືອກເອົາວັນແຫງຄວາມຮັກ(ວັນສອງ 7)ມ້ືນ້ີ ມາເຮັດໃບ

ຢ້ັງຢືນ ແມນເພ່ືອຢາກໃຫໜຸມລຽງງົວ ແລະ ສາວຕາຜາ ເປັນ

ສັກຂີພິຍານໃຫແກຄວາມຮັກຂອງພວກເຮົາ, ຍິ່ງເພື່ອເຮັດໃຫ

ທັງສອງຝາຍຈ່ືຈຳຄວາມຊ່ືສັດພັກດີທ່ີມີໃຫກັນໄວເປັນຢາງດີ.”

      ວັນສອງ 7 (ວັນແຫງຄວາມຮັກ), ແມນຂາດບໄດທ່ີຈະ

ຕອງນຳເອົາຄວາມຮັກອອກມາສະແດງ. ລູເມີຍຊີ (Lu Meiqi) 

ຊາວຈີນຕາງດາວຢູມາເລເຊຍ ໄດເອົາຂອງຂວັນໃນມ້ືບຸນແຫງ

ຄວາມຮັກ (ວັນສອງ7) ອອກມາໂຊໃນກຸມໝູເພ່ືອນເທິງວີແຊັດ

ຂອງຕົນ, ພອມທັງແນບດວຍຄຳເວ້ົາວາ “ສຸກສັນວັນແຫງຄວາມ

ຮັກ, ເຈ້ົາຜູທ່ີຢູຕາງແດນ, ຕອນຄາຢາລືມແນມຂ້ຶນເບ່ິງດວງ

ເດືອນ”. ລາວເວ້ົາວາ: “ແຟນຂອງຂອຍເຮັດທຸລະກິດອະສັງຫາ

ລິມະຊັບຢູປະເທດຈີນ, ຄວາມຮັກຕາງແດນເປັນເລື່ອງທີ່ບງ

າຍ. ຂອຍໄດສັ່ງຂະໜົມເຄັກວັນແຫງຄວາມຮັກໃຫລາວກອນ

ໜ່ຶງ ເພ່ືອໃຫຄົນທັງໝົດໃນຫອງການຂອງລາວພໍກັນກິນ.”

      ງານສັງສັນປາຕີ້ “ລົດຊາດແບບຈີນ”
      “ເຈ້ົາຟາເຈ້ົາແມທໍລະນີເອ້ີຍ, ຜູຂາຂໍໃຫເຈ້ົາແມທັງເຈັດ

ຈົ່ງລົງມາຈາກສະຫວັນ........” ສາວນອຍ 20 ກວ່າຄົນທີ່ນຸງ

ເຄ່ືອງປະເພນີພ້ືນເມືອງຂອງຊົນເຜ່ົາຮ່ານ, ທັງຮອງເພງທັງຟອນ

ລໍາ. ແຕວາພວກເຂົາຮອງເພງໃນເທື່ອນີ້ ພັດບແມນການອະ

ທິຖານຂໍສີມືຄວາມຊຳນານງານ, ຂໍຄວາມສວຍງາມ ແລະ ຂໍ

ຈິດໃຈສອງໃສແບບທ່ີປະເພນີເຄີຍເຮັດມານ້ັນ, ແຕຫາກແມນ

ພວກເຂົາພວມກະກຽມການສະແດງພອນສະຫວັນຄວາມສາ

ມາດຕໜາ “ຊາຍໜຸມທັງຫຼາຍ”.

      ກອນມ້ືບຸນແຫງຄວາມຮັກຂອງປີກາຍນ້ີ, ຍິງຊາຍທ່ີຍັງ

ໂສດຫລາຍກວ່າ 40 ຄົນຂອງນະຄອນໜິງໂປແຂວງເຈິຈຽງ ໄດ

ຖອດເຄື່ອງນຸງປະຈຳເປັນປົກກະຕິຂອງຕົນອອກ, ແລວປຽນ

ເປັນການນຸງຖືແບບຊົນເຜົ່າຮັ້ນດັ້ງເດີມຂອງຈີນ, ພວກເຂົາ

ມາໂຮມຕົວກັນທອງທຽວເທິງເຮືອສຳລານ ແລະ ເຂົ້າຮວມ

ງານສັງສັນປາຕີ້ຜູກມິດສາງສຳພັນໝູເພື່ອນ ທີ່ເອີ້ນວາ “ລົດ

ຊາດແບບຈີນ”, ເພ່ືອພອມກັນສະຫຼອງ “ວັນແຫງຄວາມຮັກ ຫືຼ 

ວັນສອງ 7” ທ່ີໂລແມນຕິກ.

     “ວັນແຫງຄວາມຮັກ ຫືຼວັນສອງ 7, ເຄ່ືອງນຸງແບບຊົນເຜ່ົາ

ຮັ້ນ( Han nationality), ງານສັງສັນປາຕີ້, ເຮືອສຳລານ, 

ຊາຍໜຸມຍິງສາວຜູເປັນໂສດ, ສ່ິງເຫ່ົຼານ້ີລວນແຕບແມນເລ່ືອງ

ແປກ, ແຕວາເມື່ອເອົາກິດຈະກຳການເຄື່ອນໄຫວຕາງໆເຫຼົ່າ

ນີ້ມາໂຮມເຂົ້າກັນນັ້ນ ຂອຍພັດເຄີຍພົບພໍ້ແຕເທື່ອດຽວນີ້.” ຫຼີ

ຊເຟີງ (Li Xufeng) ວິສະວະກອນຊອບແວທ່ີມີອາຍຸ28 ປີ ກາວ

ວາ : “ ໃນປະເພນີວັນບຸນສອງ 7 ນ້ັນ ມີແຕຜູຍິງທ່ີສາມາດຂໍອະ

ທິຖານໄດ, ແຕວາ ເທ່ືອນ້ີ ໃນທ່ີສຸດ ຜູຊາຍກໍມີໂອກາດໃນການ

ຂໍຄວາມຮັກ ນ້ັນກໍຄືການ 'ຂໍແຕງງານ' ໄດ”.

      “ງານບຸນແຫງຄວາມຮັກ ຫືຼວັນສອງ 7, ພວກເຮົາຫວັງ

ວາມັນຈະບເປັນພຽງແຕເລື່ອງສະເພາະທີ່ຂຶ້ນກັບຄູຮັກ, ແຕກໍ

ສາມາດກາຍເປັນການສະຫຼອງຄວາມມວນຊື່ນຂອງຊາວໜຸມ

ທ່ີຍັງເປັນໂສດ.” ຜູຮັບຜິດຊອບກິດຈະກຳກາວແນະນຳ, “ພອມ

ດຽວກັນ, ການເຂ້ົາມາຮວມຂອງປັດໃຈປະເພນີ ດ່ັງເຊ່ັນເຄ່ືອງ

ນຸງແບບຈີນ, ກສາມາດເຮັດໃຫຊາວໜຸມຍຸກປັດຈຸບັນສຳຜັດ

ເຖິງຄວາມມີສະເໜຂອງວັດທະນະທຳເຊ້ືອຊາດຈີນ.”

      ລົດຊາດວັດທະນະທຳທີ່ເຕັມປ່ຽມ
      “ກອນແຕງງານກັນໄດໃຫຄຳໝ້ັນສັນຍາວາຈະເຮັດວຽກ

ເຮືອນການຊານທຸກຢາງ, ແຕຫັຼງຈາກແຕງງານແລວພັດເຮັດ

①
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ບໄດ, ທານຄິດວາກາບກອນຄູອັນໃດຕໄປນ້ີ ທ່ີຄູຄອງຂອງ ທານ

ຢາກເວົ້າເພື່ອບັນລະຍາຍເຖິງທານ?” ຖາມີຫົວຂໍ້ລັກສະນະນີ້

ມາໃຫທານຕອບ, ທານຈະເລືອກເອົາຂ້ໍໃດ?

      ປີແລວນ້ີ, ລາຍການບັນເທີງຂອງສະຖານີໂທລະພາບສູນ

ກາງຈີນ ທີ່ເອີ້ນວາ “ຊມນຸມກາບກອນຈີນ” (The Chinese 

Poetry Competition)ເປັນເທ່ືອທຳອິດທ່ີຖືເອົາຫົວຂ້ໍຄວາມ

ຮັກ ມາດຳເນີນລາຍການພິເສດໃນວັນແຫງຄວາມຮັກ, ຈາກ

“ຜູເກີດຫຼັງຊມປີ 40” ຮອດ “ຜູເກີດຫຼັງຊມປີ 90”, ຄູຜົວເມຍ

ເກືອບ 50 ຄູຂອງຊາວຈີນຮວມກັນຂ້ຶນເວທີແຂງຂັນຄວາມສາ

ມາດ.  ຢຽນຟາງ (Yan Fang) ຜູກຳກັບລາຍການແນະນຳ

ວາ, ດວຍສາມຂ້ໍນ້ີຄື : “ຮວມທຸກຮວມສຸກ”  “ເຊ່ືອມໃຈເປັນດວງ

ດຽວກັນ”  “ສາຍໃຈກົງກັນ”, ໂດຍປ່ິນອອມບົດກະວີແຫງຄວາມ

ຮັກຂອງຈີນ, ຖືເອົາຮູບແບບການຕອບຫົວຂ້ໍຄຳຖາມ, ເພ່ືອສະ

ແດງໃຫເຫັນວາຄົນຈີນມີຄວາມຮູສຶກອັນງົດງາມ ແລະ ຄວາມ

ເຂົ້າໃຈສະເພາະແນວໃດຕກັບຄວາມຮັກ, ເພື່ອສະແດງອອກ

ໃຫເຫັນເຖິງວາໃນຫຼາຍຮອຍຫຼາຍພັນປີຜານມານີ້ ຄົນຈີນໃຝ

ສະແຫວງຫາຄວາມຮັກທ່ີຊ່ືສັດພັກດີ, ທ່ີອົງອາດກາຫານ ແລະ

ເສຍສະຫຼະ.

      ການສືບທອດວັດທະນະທຳ ແມນການປະພັນບົດ

      ເລື່ອງໜາໃໝ
      ນັບແຕປີ 2006 ທ່ີມ້ືບຸນແຫງຄວາມຮັກ ຫືຼວັນສອງ 7  ໄດ

ຖືກຈັດເຂ້ົາໃນ ບັນຊີລາຍຊ່ືມໍລະດົກວັດທະນະທຳທ່ີບເປັນວັດຖ 

ລະ ດັບຊາດຂອງຈີນຊດທີໜຶ່ງເປັນຕົ້ນມາ, ແມນເປັນເວລາ
13 ປີແລວ.  ຢາງສ້ິວ (Yang Xiu) ຮອງເລຂາທິການສະມາ

ຄົມຮີດຄອງປະເພນີຈີນ ທັງເປັນຮອງນັກຄົ້ນຄວາ ສະຖາບັນ

ຄ້ົນຄວາສິລະປະກຳແຫງຊາດຈີນ ເຫັນວາ, “ບຸນວັນແຫງຄວາມ

ຮັກ ຫືຼວັນສອງ 7 ແມນມ້ືບຸນປະເພນີທ່ີສຳຄັນຂອງຈີນ. ການເອົາ

ໃຈໃສ ທັງຂຸດຄ້ົນຢາງຮອບດານຕເນ້ືອໃນສຳຄັນທາງດານວັດ

ທະນະທຳຂອງມື້ບຸນດັ່ງກາວ ແມນການສືບທອດ ແລະ ການ

ເພ່ີມຄວາມອຸດົມສົມບູນຕວັດທະນະທຳປະເພນີ.”
稿件来源：本刊综合

②

③

④

vtmy[kpI6[rk[

I6[musobj'F laopkIad.o;aolv' ((;aocsj'7;k,Iad9uo ;aomu ( gfnvo

( 8k,xt8ymyo9aomt7t8y9uo )
图①情定七夕  新华社 图

I6[mulv'F z6hpy'z6hsobj'de]a'sv,cdh,zq;fh;p7;k,Iad
图②一名女士给自己的老公深情一吻  新华社 图

I6[mulk,F zq;g,pg4Qk76jsobj',v[0v'0;ao.shcdjdao
图③一对老年夫妇相互赠送礼物  新华社 图

I6[mulujF g9qhk[jk;g9qhklk;c8j''ko.s,j76jsobj' .lj-5f[6Ikog0qhkIj;,rymu
c8j''ko8k,xtgrou
图④一对新人身着古代婚服参加传统婚礼仪式  新华社 图
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十二生肖——兔

十二生肖，又叫属相，包括鼠、牛、虎、兔、龙、蛇、马、羊、猴、鸡、

狗、猪。十二生肖以 12 年为 1 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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      ປີເກີດປີເຖາະ (ປີກະຕາຍ) ຈັດປີຕາມລຳດັບມີຄື: ປີ 1975,

ປີ 1987, ປີ 1999, ປີ 2011, ປີ 2023.

      ໃນຕຳນານນິທານເທບທິດາຊາງເອີບິນຂ້ຶນສູດວງເດືອນ

ທີ່ເລົ່າສືບຕກັນມາຢາງແຜຫຼາຍນັ້ນ, ຊາງເອີ (ຫຼືເທບທິດາ

ແຫງດວງເດືອນ) ມີອ້ີຖ (ກະຕາຍຫຍົກ) ເປັນຄູຄຽງຂາງ. ຄົນ

ບູຮານເຫັນວາ ສາເຫດທ່ີມີກະຕາຍຢູເທິງດວງເດືອນ ຫືຼ ບາງ

ເທ່ືອເປັນຍອນມີເງົາຮູບກະຕາຍຢູເທິງໜາດວງເດືອນ, ຫືຼບາງ

ເທື່ອກໍແມນຍອນວາ ດວງເດືອນ ແລະກະຕາຍ ລວນແຕຂຶ້ນ

ກັບຢິນ (Yin, ຢິນ ໃນຕຳລາຢິນຢາງຂອງຈີນ Yin-Yang ຜູ-

ແມ, ຂາວ-ດຳ), ຍັງມີການເວ້ົາແບບອ່ືນອີກວາ ດັງຂອງກະ

ຕາຍໂຄງເປີດອອກຄືກັນກັບຮູບເດືອນແຮມ. ລົດສຳຫຼວດດວງ

ເດືອນຄັນທຳອິດຂອງປະເທດຈີນໃໝ, ກໍແມນເອົາຊື່ມາຈາກ

“ກະຕາຍຫຍົກ”, ເຊ່ິງສາມາດເຫັນໄດວາ ຄົນຈີນມີຄວາມຮູສຶກ

ຫຼາຍແບບກຽວກັບກະຕາຍ.

      ຜູຄົນທ່ີເຊ່ືອເລ່ືອງວັດທະນະທຳປີເກີດ ຄົງເຫັນວາ, ຄົນທ່ີ 

ເກີດປີເຖາະ (ປີກະຕາຍ) ມັກຈະມີນິດໄສອອນຫວານ, ສຸຂຸມ, ມີ 

ມາລະຍາດດີ; ມີສະເຫນ, ສະຫຼາດ, ອົດທົນຮອບຄອບ; ໃຈດີ, 

ຊື່ສັດ, ມີຄວາມຮັບຜິດຊອບ. ເມື່ອທຽບກັບຄົນປີເກີດອື່ນ, ຄົນ

ເກີດປີເຖາະ ມັກຈະເປັນຄົນເຂ້ົາກັບຜູອ່ືນໄດຢາງມີຄວາມສຸກ.

      ການແນະນຳປະເພນີ:

      ໃນປ້ຶມບັນທຶກສັງລວມກຽວກັບປະເພນີ ແລະ ບຸນຂອງຈີນ

ທ່ີມີຊ່ືວາ “ຊຍສືກວາງຈ້ີ” ຂອງເສິນຢວນຈ້ິງ (Chen Yuan-

jing) ໃນລາຊະວົງຊົ້ງ ໄດຂຽນໄວວາ, ໃນສະໃຫມບູຮານ ຜູ

ຄົນມີປະເພນີ “ຫອຍຫົວກະຕາຍ” ໃສເທິງໜາໂຄງປະຕູໃນມື້

ອອກໃໝໜຶ່ງຄາເດືອນໜຶ່ງ. ນອກນັ້ນ ຍັງມີຮີດຄອງໃນການ

ສົ່ງຂອງຕອນດວຍຮູບກະຕາຍ, ໃນຮູບນັ້ນ ມີເດັກນອຍຫົກຄົນ

ຢູອອມໂຕະ, ຢູເທິງໂຕະມີຄົນຖືຮູບກະຕາຍສິລິມຸງຄຸນຢູໃນມື,

ເພ່ືອອວຍພອນໃຫເດັກນອຍທ່ີໄດຮັບຂອງຕອນນ້ີມີຊີວິດສະຫງົບ

ສຸກໃນອະນາຄົດ.

      ກະຕາຍ ກັບບຸນໄຫວພະຈັນໃນຍາມກາງລະດູໃບໄມຫ່ົຼນ 

ແມນພົວພັນກັນສະໜິດແໜນ. ໃນ “ປ້ຶມຮວບຮວມກາບກອນຫໍ

ດອກໂບຕັນ” ທ່ີຂຽນໂດຍຈີຄຸນ (Ji Kun) ໃນລາຊະວົງໝິງ ໄດ

ບັນທຶກໄວວາ: “ບຸນໄຫວດວງເດືອນຢູນະຄອນຫຼວງ ມີຮູບປັ້ນ

ກະຕາຍດວຍດິນຈຳນວນຫຼາຍ, ມີແບບທີ່ນຸງເຄື່ອງນັ່ງຢູຄາຍ

ຄືຄົນ, ເດັກນອຍຍິງຊາຍກໍເອົາມັນມາບູຊາ.” ຮູບປ້ັນກະຕາຍ

ໃຫຍມີຂະໜາດແມັດເຄິ່ງ, ອັນນອຍມີຂະໜາດຫນຶ່ງເຊັນ, ຫົວ

ກະຕາຍສ່ຳໂຕຄົນ, ມືຖືຄັນຊິງຊ່ັງ, ມີເຮັດເປັນແບບແມພິມ, ແຕມ

ລາຍຮູບ, ເຄ່ືອງນຸງມີສີສັນ.
稿件来源：本刊综合
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p5dltws,csj' &G ,kg4y'c]h;F mjkodP,rhv,fuc]h;[=
5G 时代来临 你准备好了吗

5G 绝对是 2019 年最火的热词之一，除手机外的多款 5G 终端产

品纷纷推出，主角光环亮眼。那么， 5G 到底“神”在那里？

①
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      ວັນທີ 6 ມິຖນາ, ກະຊວງອຸດສາຫະກໍາ ແລະ ເຕັກໂນໂລ

ຊີຂ້ໍມູນຂາວສານ ແຫງ ສປ ຈີນ ໄດອອກໃບທະບຽນອະນຸຍາດ

ນໍາໃຊ 5G ດານການຄາ ໃຫແກ ກຸມບໍລິສັດໂທລະຄົມມະນາ

ຄົມແຫງປະເທດຈີນຈໍາກັດ ( China Telecom ), ກຸມບໍລິສັດ

ສ່ືສານເຄ່ືອນທ່ີແຫງປະເທດຈີນຈໍາກັດ ( CMCC ) , ກຸມບໍລິ

ສັດສ່ືສານເຄືອຂາຍແຫງປະເທດຈີນຈໍາກັດ ( China Unicom)

ແລະ ບໍລິສັດເຄືອຂາຍວິທະຍຸ-ໂທລະພາບແຫງປະເທດຈີນຈໍາ

ກັດ ( CBN )ຢາງເປັນທາງການ. ສໍາລັບຜູດໍາເນີນທຸລະກິດ

ແລວ, ການອອກໃບທະບຽນ 5G ເໝືອນກັບການດໍາລົງຕໍາ

ແໜງດວຍໃບຢັ້ງຢືນ, ການນໍາໃຊທາງການຄາຢາງສົມບູນ

ພອມທ່ີຈະປະຕິບັດຕົວຈິງແລວ. ແຕສໍາລັບປະຊາຊົນທ່ົວໄປແລວ, 

ການມາເຖິງຂອງຍຸກ 5G ເບ່ິງຄືວາມາໄວກວາການຄາດຝັນ

ຂອງຜູຄົນ, ທານຮຽນຮູເຂ້ົາໃຈກຽວກັບ 5G ຫຼາຍສາໃດ? ຍຸກ

ສະໄໝແຫງ 5G ມາເຖິງແລວ, ທານກຽມພອມດີແລວບໍ?

      5G ຫຼາຍກວາ 4G ຈັກ G ?

      5G ແມນຄໍາຫຍ້ໍຂອງພາສາອັງກິດ fifth-generation, 

ເວ້ົາແບບທ່ົວໄປກໍແມນ ເຕັກນິກການສ່ືສານເຄ່ືອນທ່ີລຸນທີ 5 . 

      5G ເທ່ົາກັບ 4G ບວກ 1G ບໍ? ບ!

      ຖາວາສົມທຽບ 4G ເປັນ “ການສາງເສ້ັນທາງ”, ສວນ

vtmy[kpI6[rk[

②

③

I6[musobj'F z6h-q,de]a'lezafc;jo8k VR mujlqjC0=h,6o[qornho4kovyog8ugoaf 5G
图①参观者在体验基于 5G 网络传输的 VR 全息眼镜  新华社 图

I6[mulv'F z6hg0qhkIj;,;k'ltcf'0v'dv'xt-5,l5fpvf]t[q[0=h,6o
.spjX,tsk0=h,6oK?j c]t dkoxtfyflhk'rafmtokdko7hkmk'vvo]kp 
csj'xtgmf9uo de]a'7;[75,]qf9qd7aosobj'de]a'fegouo'komujot7vo
lng9p9;'(Shijiazhuang City)c0;'gsugx(Hebei Provience)

3fpzjko g8adoyd7;,75,mk'wd
图②参展商在数博会上通过 5G 技术远程操控河北石家庄的一台

挖掘机进行作业  新华社 图

I6[mulk,F z6h-q,7qosobj'de]a'-q,g[yj'g7njv'gIqkg8uh Router 5G
图③参观者在一组5G路由器展品旁驻足观看  新华社 图
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5G ກໍແມນ “ການກສາງຕົວເມືອງ”.  4G ແມນການສາງ

ເສ້ັນທາງຂ້ໍມູນ, 5G ແມນການສາງເສ້ັນທາງແບບສາມມິຕິ. 

ເວ້ົາງາຍໆກໍຄື, 5G ບແມນເຕັກນິກຈຸດດຽວ, ຫາກແມນສາງ

ເປັນນິເວດເຊ່ືອມໂຍງເຊ່ືອມຈອດທ່ີຂາມຂະແໜງການ.

      5G ເກັ່ງສາໃດ?

      ຄວາມໄວຂອງເຄືອຂາຍອິນເຕີເນັດສູງສຸດ 4G : ຄວາມ

ໄວໃນການດາວໂຫຼດທາງທິດສະດີສູງສຸດບັນລຸ 100M ຕວິນາ

ທີ5G : ຄວາມໄວການນໍາສ່ົງຂ້ໍມູນສາມາດບັນລຸ 10G ຕວິນາ

ທີ, ກໝາຍຄວາມວາ, ໜຶ່ງວິນາທີສາມາດດາວໂຫຼດຮູບເງົາ
1G ໄດເລ່ືອງໜ່ຶງ.

      ການໜວງເວລາຕາສຸດ

      ຄໍາສ່ັງທ່ີອອກຈາກມັນສະໝອງຂອງຄົນສ່ົງໄປເຖິງນ້ີວຕີນ

ທີ່ໄກກວາໝູໃຊເວລາປະມານ 100 ມິລິວິນາທີ(ລິບດາ), ຄໍາ

ສ່ັງທ່ີອອກຈາກ ສູນຂ້ໍມູນເທິງເມກ(cloud) ສ່ົງໄປເຖິງຈຸດໝາຍ

ປາຍທາງກໍຄວບຄຸມຢູພາຍໃນ 100 ມິລິວິນາທີ, ບດ່ັງນ້ັນ ປະ

ຕິກິລິຍາກໍຈະຊາລົງ. ສວນການນໍາສົ່ງຂໍ້ມູນຕົວເລກທາງໄກ

ຂອງ 5G ຕອງການພຽງແຕ ສອງສາມມິລິວິນາທີ, ເຊ່ິງໄວ

ກວາເສັ້ນປະສາດຫຼາຍສົມຄວນ, ສາມາດຮັບເອົາຂໍ້ມູນຂາວ

ສານໃນຂອບເຂດອອມຂາງໃນຂະນະດຽວກັນກວາໄດ.

      ຄວາມຈຸຂະຫນາດໃຫຍ  

      ໃນຍຸກ 5G , ພາຍໃນຂອບເຂດ 1 ຕາຕະລາງກິໂລແມັດ

ສາມາດບັນລຸການເຊ່ືອມຕເຄືອຂາຍ 1 ລານຈຸດໃນເວລາດຽວ

ກັນ. ລັກສະນະບໍລິມາດສູງຂອງ 5G ເຮັດໃຫຜູຊົມໃຊພາຍໃນ

ຂົງເຂດທີ່ມີຄົນແອອັດ ແລະ ຕອງການດາຕາ-ຂໍ້ມູນ(Data)

ສູງ, ກສາມາດຊົມໃຊເຄືອຂາຍອິນເຕີເນັດຄວາມໄວສູງໄດຄືກັນ.

       ຄາບໍລິການຕາກວາ

      ເລ່ີມແຕລຸນ 4G ເປັນຕ້ົນມາ, ຄາບໍລິການຂ້ໍມູນກນັບມ້ືນັບ

ຫລຸດລົງ, ນ້ີແມນທາອຽງການຂະຫຍາຍຕົວທ່ີບສາມາດຫັນກັບ

ຄືນໄດ. ເມ່ືອເຖິງເວລາການນໍາໃຊ 5G ດານການຄາຕົວຈິງ

ແລວ, ລາຄາບໍລິການເຄືອຂາຍອິນເຕີເນັດຈະຫລຸດລົງຕ່ືມອີກ .

      ຄວາມເຂົ້າໃຈ 5G ທີ່ຖືກຕອງ

     ໃນຍຸກ 5G, ເຄືອຂາຍລົດຍົນອັດສະລິຍະ (ICV), ເຄືອ

ຂາຍອິນເຕີເນັດ, ອິນເຕີເນັດອຸດສາຫະກໍາ, ເຮືອນອັດສະລິຍະ
(SmartHome), ໂດຼນ ຫືຼເຮືອບິນບັງຄັບຂະຫນາດນອຍ (Dr-

ones), ຂະແໜງການອຸດສາຫະກໍາສ່ືສານ ເປັນຕ້ົນ ຈະມີການ
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ຄາບໍລິການຕາກວາ

ການໜວງເວລາຕາສຸດ

ຄວາມຈຸຂະຫນາດໃຫຍ 

5G+ທ່ີຢູອາໃສ: ເຮືອນອັດສະລິຍະ

ເຮັດໃຫຊີວິດການເປັນຢູດີຂ້ຶນກວາ

ເກ່ົາ

5G+ການເດີນທາງ: ການເດີນ

ທາງປອດໄພໂດຍບມີຜູຂັບຂ່ີ

ວິທີການເປີດ 5G ທີ່ຖືກຕ້ອງ

5G+AR/VR: 

ເພ່ີມຄວາມຮູ້ສຶກສຳຜັດຕົວຈິງ

5G+ການຜະລິດອັດສະລິຍະ: ສາ

ມາດບັນລຸເຖິງຫຸ່ນຍົນບ່ໍມີສາຍຄວບ

ຄຸມໂດຍສູນຂ້ໍມູນເທິງເມກ(cloud) 

5G+ການປ່ິນປົວ: ການຕັດຊະນີອາການ
ພະຍາດທາງໄກ, ການຜ່າຕັດທາງໄກ
ແລະ ການແພດທາງໄກຕິດຕາມຄວບ
ຄຸມທາງການແພດທາງໄກ

ຄວາມໄວຂອງອິນເຕີເນັດສູງ

5&GGgdaj'lje.f



稿件来源：本刊综合

ພັດທະນາແບບກາວກະໂດດ, ຂະແໜງການຕາງໆ ເຊ່ັນ: ອຸດ

ສາຫະກໍາ ປັນຍາປະດິດ AI (Artificial Intelligence) ຈະ

ເລີນຂ້ຶນຢາງວອງໄວ.

     5G+ການເດີນທາງ: ການເດີນທາງປອດໄພໂດຍ

ບມີຜູຂັບຂີ່

      ຕາມທິດສະດີແລວ 5G ສາມາດບັນລຸການເດີນທາງໂດຍ

ບມີຜູຂັບຂ່ີເລີຍ, ລັກສະນະສ່ົງ-ຮັບຄໍາສ່ັງໄວ ກສາມາດຮັບປະ

ກັນໃຫລະບົບຂັບຂີ່ມີປະຕິກິລິຍາຢາງວອງໄວຕກໍລະນີສຸກເສີນ

ພາຍໃນເວລາທ່ີສ້ັນກວາ.

      5G+ທ່ີຢູອາໃສ: ເຮືອນອັດສະລິຍະເຮັດໃຫຊີວິດການ

ເປັນຢູດີຂື້ນກວາເກົ່າ

      5G ແມນເງ່ືອນໄຂລວງໜາຂອງເຮືອນອັດສະລິຍະ (ເຮືອນ

ທັນສະໄໝ), ໃນອະນາຄົດ ເຄ່ືອງເຮືອນເຊ່ັນຕູເຢັນ, ຈັກຊັກເຄ່ືອງ,

ຈົນເຖິງໂຕະ ແລະ ຕ່ັງ ກໍລວນແຕ່ເຊ່ືອມຕເຂ້ົາລະບົບເຄືອຂາຍ.

      5G ມາແລວ, ຈະຕອງປຽນມືຖືບ?

      ຢາກນໍາໃຊເຄືອຂາຍ 5G, ແນນອນຈະຕອງປຽນມາໃຊ 

ມືຖືທ່ີຮອງຮັບສັນຍານ 5G ໄດ. ຜູຊຽວຊານແນະນໍາວາ, ສະ

ເພາະປັດຈຸບັນນີ້ ລາຄາຂາຍມືຖືເຫລົ່ານີ້ຍັງສູງ ແຕພາຍຫຼັງ

ເດືອນມີນາ 2020, ມືຖື 5G ຈະຂາຍໃນລາຄາປະມານ 6 ພັນ

ຢວນ; ໄຕມາດທີສ່ີຂອງປີ 2020, ລາຄາຂາຍປະມານ 2 ພັນ

ຢວນ, ແຕຄຸນນະພາບເທ່ົາກັບ ມືຖືລາຄາໝ່ືນຢວນໃນປັດຈຸບັນ

ນ້ີອີກ. 

      ຕາມຂາວທ່ີປະກາດໂດຍບໍລິສັດດໍາເນີນທຸລະກິດໃຫຍສາມ

ແຫງຂອງຈີນໃຫຮູວາ, ຜູນໍາໃຊບຕອງປຽນຊິມໂທລະສັບມືຖື

ກໍສາມາດສໍາຜັດການຫຼິ້ນອິນເຕີເນັດດວຍຄວາມໄວສູງ ແລະ

ກິດຈະການຄວບຄຸມດວຍສຽງໄດ, ເຊິ່ງເຮັດໃຫການດໍາລົງຊີ

ວິດງາຍດາຍຂ້ຶນຕ້ັງຫຼາຍເທ່ົາ.

①

②

③

I6[musobj'F 7qorydkoz6hsobj'de]a']v'0Po38soa'lnfh;p c0oxaopkxtfyf AI 
图①一名残疾人在试用人工智能手臂写书法  新华社 图

I6[mulv'F .-hv5xtdvo 5G+8K 4jkpme c]t 4jkpmvflqfdko4adclj;
0v'ot7vol639; ( rklk9uo;jk Suxiu)
图②5G+8K设备拍摄并直播苏绣制作  新华社 图

I6[mulk,F z6h-q,de]a'lezaf4aCfyo-kp(sandbox)vaflt]ypt 5G
图③观众体验5G智能沙箱  新华社 图

vtmy[kpI6[rk[
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藏族人家的酥油茶
■ 本刊记者 朱东然 / 文

清晨的云南省迪庆藏族自治州，阳光倾洒在藏族人家的房屋上，

从大大小小的窗户里飘出了打酥油茶的声音 ；夜晚，老老少少都端

着酥油茶，坐在窗边，闲聊家常。从清晨到日暮，酥油茶就这样存

在于藏族人家的日常生活里。

-kgoup0v'7v[7q;-qogzqjkmyg[f

      ໃນຕອນເຊ້ົາເຂດປົກຄອງຕົນເອງກ່ິງແຂວງຕີຊ້ິງເຜ່ົາທິ

ເບດແຂວງຢຸນນານ, ແສງຕາເວັນສອງໃສຫອງໃນເຮືອນຂອງ

ຊົນເຜົ່າທິເບດ, ຈາກທຸກປອງຢຽມນອຍໃຫຍມີສຽງຕີຊາເນີຍ

ດັງລອຍອອກມາ; ໃນຍາມຄ່ຳຄືນ, ທັງຜູເຖ້ົາຜູໜຸມນອຍຕາງ

ກໍຖືຊາເນີຍ, ນ່ັງຂາງປອງຢຽມ, ລົມກັນຕາມປະສາຄົນໃນຄອບ

ຄົວ. ນັບແຕຕອນເຊ້ົາຈົນຮອດຄອຍແລງ, ຊາເນີຍ, ກໍດຳລົງ

ຄົງຢູໃນຊີວິດຂອງຄອບຄົວຊົນເຜ່ົາທິເບດ-ຕີຊ້ິງເຊ່ັນນ້ີແຫຼະ……

    ຊາເນີຍຂອງຊົນເຜ່ົາຕີຊ້ິງ, ແມນການປະສົມກັນຂອງເນີຍ 

ແລະ ຊາອັນເຂ້ັມຂຸນ. ລອງຊິມຊານ້ີອຶກທຳອິດ, ມັກຈະຄິດວາ

ທັງມັນທັງເມືອກເກີນໄປ,ແຕອຶກທີສອງພັດມີກິ່ນຫອມບໍລິສຸດ

ອອກມາ, ອຶກທີສາມແມນຍາກທ່ີຈະລືມມັນລົງ.

      ມີຄົນເຄີຍບັນລະຍາຍເຖິງຊາເນີຍວາ “ຊາເນີຍດ່ືມໄປຫລາຍ

ແລວກໍກາຍເປັນຄວາມລ້ຶງເຄີຍ ຈົນວາຂາດມັນບໄດພຸນລະ”.

      ໃນຖານະທ່ີເປັນແຂກຜູມີກຽດ, ເມ່ືອເຈ້ົາຍົກຈອກຂ້ຶນມາ

①

②
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ຊິມຊາເນີຍ, ກໍແມນມີຄວາມພິເສດຫລາຍ.

      ເມ່ືອແຂກນ່ັງລົງ, ເຈ້ົາພາບຈະນຳເອົາຖວຍທ່ີເຮັດດວຍ

ໄມ(ຫລືຈອກຊາ)ມາວາງຢູທາງຫນາຂອງແຂກ. ເມື່ອເວລາ

ເຫຍັ້ນຊາ, ເຈົ້າພາບຈະສັ່ນການ້ຳຊາຄອຍໆສອງສາມເທື່ອ, 

ເພ່ືອໃຫນ້ຳມັນໃນຊາກະຈາຍຢາງສະຫມຳສະເຫມີ. ຊາທ່ີຫາກໍ

ຫຍິ້ນລົງນ້ັນ, ແຂກບສາມາດດ່ືມໄດໃນທັນທີ, ຕອງໄດລົມກັນ

ກັບເຈ້ົາພາບກອນ.

      ເມ່ືອເວລາກິນນ້ຳຊາ, ແຂກຕອງໄດຍົກຖວຍຊາຂ້ຶນມາ, 

ໃຊນ້ິວນາງຈຸມນ້ຳຊາໃຫປຽກຫນອຍຫນ່ຶງແລວດີດອອກໄປສາມ

ຄ້ັງ, ເພ່ືອເປັນການອຸທິດແດເທບພະເຈ້ົາ, ມັງກອນ ແລະ ແມ

ທໍລະນີ. ແລະເປ່ົາຄອຍໆລົງໃນຖວຍຮອບຫນ່ຶງ, ເພ່ືອເປ່ົາຮອຍ

ນ້ຳມັນທ່ີລອຍເທິງຊາໃຫຍະອອກໄປ, ຫລັງຈາກນ້ັນຈ່ຶງດ່ືມລົງ

ໄປອີກອຶກຫນ່ຶງ.

      ການດ່ືມຊາບສາມາດດ່ືມໃຫຫມົດໃນເທ່ືອດຽວ, ຕອງເຫລືອ

ໄວປະມານເຄ່ິງຫນ່ຶງ,  ໃຫເຈ້ົາພາບຕ່ືມໃສແລວຄອຍດ່ືມອີກ, 

ໂດຍປົກກະຕິແມນດ່ືມສາມຖວຍເພ່ືອຄວາມເປັນສິລິມຸງຄຸນ.

      ຖາວາທານບຢາກດ່ືມອີກ, ກໍບໃຫໄປແຕະຕອງມັນອີກ. ສົມ

ມຸດວາດ່ືມໄປແລວເຄ່ິງຫນ່ຶງ, ຫລັງຈາກນ້ັນບຢາກດ່ືມແລວ, ເມ່ືອ

ເຈ້ົາພາບຫຍ້ິນຕ່ືມຈົນເຕັມ, ເຈ້ົາກໍຈ່ົງວາງໄວຄືເກ່ົາ.

      ເມ່ືອແຂກກຽມບອກລາກັບ, ສາມາດດ່ືມຕິດຕກັນໄດຫລາຍ

ອຶກ, ແຕບໃຫດ່ືມຈົນກຽງ.

      ໃນຍາມຄອຍບາຍຂອງບາງວັນ, ທານສາມາດຍາງໄປ

ແບບບມີຈຸດຫມາຍເທິງຖະຫນົນຕີຊ້ິງ, ຕາກແສງແດດອັນອົບ

ອຸນຈັກຫນອຍຫນຶ່ງ, ຊົມເບິ່ງກຸມເມກເຝື້ອທີ່ບໄກຈາກພູຫິມະ, 

ຍາງແບບສະບາຍເຂ້ົາໄປໂຮງນ້ຳຊາເນີຍ ຫລື ລານບານເຮືອນ

ຕາມແຄມທາງ, ດ່ືມນ້ຳຊາເນີຍຈັກອຶກຫນ່ຶງ, ກິນເຂ້ົາຫນົມຈານ

ປາຈັກຄຳ……ບຟາວບຮີບຮອນໄປໃສ, ພັກຜອນຢາງສະບາຍ

ຫາຍຫວງ.

      ຊິມເບິ່ງເຄື່ອງດື່ມລົດຊາດຫນຶ່ງ, ແທຈິງແລວກໍຄືການ

ລອງລົດຊາດຫນ່ຶງຂອງຊີວິດ

vtmy[kpI6[rk[

I6[musobj'F -k;[hkomyg[foaj'fnj,-kgoup c]t ]q,dao
图①藏族群众坐在一起喝酥油茶聊天  CNSphoto

I6[mulk,F 4h;p-kgoupmujl;p'k,
图③制作精美的酥油茶碗  新华社 图

③
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I6[mulv'F ;ymudkoc8j'-kgoup
图②酥油茶制作方法 本刊记者 武瑞 绘图
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钟书阁凭什么每天超万人光顾？

gxaospa'Ihko0kpxbh,9q'l5jgdu

c8j]t,nh9bj',y7qog0qhkIhkos]kpd;jks,njo7qo

      ຖືກສະມາຄົມພິມຈໍາໜາຍປຶ້ມ ແລະ ໜັງສືພິມຂອງຈີນ 
(The Books and Periodicals Distribution Associati-

on of China, BPDAC  )ຈັດເປັນ“ຮານຂາຍປ້ຶມທ່ີດີທ່ີສຸດຂອງ

ປະເທດຈີນ”, ໄດຮັບລາງວັນໃຫຍການອອກແບບສາກົນເປັນ

ສິບກວາຄ້ັງ ມີສາຂາຈຳຫນາຍໃນປະເທດຈີນເປັນ 18 ແຫງ, 

ແຕລະມ້ືມີລູກຄາເຂ້ົາຮານແບບບຂາດສາຍ ຈົນເຖິງວາຕອງ

ໄດນຳໃຊມາດຕະການຈຳກັດຈຳນວນຄົນ. ໃນຍຸກປັດຈຸບັນທີ່

ຮານຂາຍປຶ້ມຕົວຈິງສວນໃຫຍໃນປະເທດຈີນໄດປະເຊີນໜາ

ກັບບັນຫາເອົາຕົວລອດໃຫໄດນີ້ ເປັນຫຍັງຮານຂາຍປຶ້ມຈົງສູ

ເກ(ີzhongshuge)ຈຶ່ງສາມາດພັດທະນາຢາງຈະເລີນໃນແຕ

ລະເຂດໄດ? 

      ຄວາມງາມດ້ານຮູບແບບ

      ຮານຂາຍປ້ຶມຈົງສູເກີ ເປັນຮານຂາຍປ້ຶມທ່ີມີລະດັບສູງ, 

ການອອກແບບຂອງແຕລະຮານແມນໄດຫຼອມລວມເອົາວັດ

ທະນາທຳທີ່ແຕກຕາງກັນຂອງແຕລະທອງຖິ່ນຮວມເຂົ້າກັນ,

被中国书刊发行业协会评为“中国最美书店”、十余次获国际设计大奖、在中国已

经开了 18 家连锁店，每天店内顾客络绎不绝，甚至要采取限流措施。在中国多数实体

书店面临着生存困境的今天，钟书阁为何能在各地蓬勃发展？

vtmy[kpI6[rk[

② ③

I6[musobj'F Ihko0kpxbh,9q'l6jgdulk0kot7vos];'xaddyj'
图①钟书阁北京店  cfp 图

I6[mulv'F Ihko0kxbh,9q'l6jgdulk0kg0f-uIhvpot7vo-P'wI
图②钟书阁上海徐汇店  cfp 图

I6[mulk,F  Ihko0kpxbh,9q'l6jgdulk0kot7vosk'39;(Hangzhou 
City)

图③钟书阁杭州店  新华社 图
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ເຊິ່ງໄດສາງຄວາມງາມ ແລະ ຄວາມເປັນເອກະລັກໃນດານ

ສະພາບແວດລອມ ດານການຕົກແຕງ ແລະ ດານອ່ືນໆ, ຄວາມ

ປະຈັກຕາອັນພິເສດດັ່ງກາວພໍທີ່ຈະສາມາດດຶງດູດໃຫນັກອານ

ຢຸດເດີນທາງໄດໃນເມ່ືອຫຼຽວເຫັນ.

      ເພ່ືອບັນລຸແນວຄວາມຄິດ “ຮານຂາຍປ້ຶມທ່ີດີທ່ີສຸດ” ໃຫ 

ເປັນຈິງ, ທານ ຈິນຫາວ（Jin Hao） ເຊ່ິງເປັນຜູກຕ້ັງຮານຂາຍ

ປ້ຶມຈົງສູເກີເຄີຍໄປສຶກສາສຳຫຼວດຮານຂາຍປ້ຶມຫຼາຍຮອຍກວາ

ແຫງໃນທ່ົວປະເທດຈີນ, ເລ່ີມຈາກແນວຄວາມຄິດ ມາເປັນການ

ອອກແບບ ຈົນມາຮອດການຕົກແຕງແມນໄດມີການຫາງຫາ

ກະກຽມເປັນເວລາ 1 ປີກວາ. ໂດຍແຕກຕາງຈາກຮູບແບບ

“ການກອບປີ້ສາຂາຍອຍ” ຂອງຮານຂາຍປຶ້ມອື່ນໆ, ສາຂາ

ຍອຍຂອງຮານຂາຍປ້ຶມຈົງສູເກີບແມນສາຂາຍອຍແບບກອບປ້ີ 

ເຊ່ິງຮານຂາຍປ້ຶມຈົງສູເກີໃນແຕລະບອນແມນຈະອີງໃສສະພາບ

ແວດລອມທ່ີຕ້ັງທ່ີແຕກຕາງກັນ ເພ່ືອສະໜອງມາດຕະຖານການ

ເລືອກປ້ຶມ ແລະ ການກຳນົດຫົວຂ້ໍຕ້ົນຕໍທ່ີສອດຄອງກັບມັນ.

      ຄວາມງາມດານເນື້ອໃນ

      ຫັຼງຈາກສຳເລັດຄວາມງາມທາງດານຮູບແບບແລວ ສ່ິງ

ທີ່ສຳຄັນກວານັ້ນແມນຕອງເຮັດໃຫມີຄວາມສວຍງາມດານ

ເນື້ອໃນພອມ, ເຊິ່ງນີ້ກໍຄື “ຄວາມງາມ” ອັນທີ່ສອງຂອງຮານ

ຂາຍປຶ້ມຈົງສູເກີ. ຈຸດພິເສດຂອງຮານຂາຍປຶ້ມຍັງຢູທີ່ຕົວປຶ້ມ

ເອງຄືເກົ່າ ຮານຂາຍປຶ້ມຈົງສູເກີຍຶດໝັ້ນໃນອັດຕາສວນອັນ

ແນນອນຂອງປຶ້ມໜັງສື, ໂດຍຍຶດຖືເປົ້າໝາຍທີ່ວາ “ຊອກປຶ້ມ

ດີໆໃຫແກຜູອານ ຊອກຜູອານໃຫແກປຶ້ມດີໆ”, ໄດຈັດຕັ້ງທິມ

ງານຈຳນວນ 6 ຄົນ ເພ່ຶອໄວເລືອກປ້ືມໂດຍສະເພາະ ຕາມປົກ

ກະຕິໃນແຕລະມື້ ໄວໜຸມເຫຼົ່ານີ້ຈະເລີ່ມເຮັດວຽກຕັ້ງແຕຕອນ

ເຊ້ົາ 8 ໂມງ, ຈົນຮອດຕອນຄາ 1 ໂມງ 2 ໂມງຈ່ືງໄດພັກຜອນ,

 ພວກເຂົາຈະຄັດເລືອກຈາກປຶ້ມທີ່ຈັດພິມໃໝໃນແຕລະປີເປັນ

ຈຳນວນ 1 ລານປະເພດ, ມີພຽງແຕປ້ຶມທ່ີເໝາະສົມທ່ີສຸດເທ່ົາ

ນ້ັນຈ່ຶງສາມາດເຂ້ົາມາໃນຮານຂາຍປ້ຶມຈົງສູເກີ.

      ຄວາມງາມດານການບໍລິການ

      ຖາຢາກຮັກສາລູກຄາໄວ ນອກຈາກຕອງໃສໃຈຄັດເລືອກ

ເນ້ືອໃນແລວ ການບໍລິການຢາງຮູໃຈລູກຄາກສຳຄັນເຊ່ັນດຽວ

ກັນ, ເຊິ່ງຈຸດນີ້ໄດກາຍເປັນຈຸດແຂງທີ່ສຳຄັນຂອງຮານຂາຍ

ປ້ຶມຈົງສູເກີ.

      ຮານຂາຍປ້ຶມຈົງສູເກີໄດມີ “ຖານວາງປ້ຶມແບບສວນຕົວ”

ໂດຍສະເພາະ ເພ່ືອໃຊເກັບມຽນປ້ຶມທ່ີຜູອານໄດຊ້ືໃນຮານ, ຖາ

①
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稿件来源：本刊综合

ບໄດຮັບການອະນຸຍາດຈາກຕົວຜູອານເອງ ຄົນອ່ືນຈະບສາມາດ

ເປີດອານໄດ, ເຊິ່ງຈຸດນີ້ສາມາດຕອບສະໜອງຕາມ “ຄວາມ

ຝັນຂອງຜູອານທ່ີວາຢາກເປັນເຈ້ົາຂອງຮານຂາຍປ້ຶມນອຍໆ”.

ການບໍລິການ “ສາງຫອງອານປ້ຶມແບບເຖິງທ່ີ” ຍ່ິງເປັນການ

ເຮັດໃຫຜູອານຕິດອົກຕິດໃຈຂ້ຶນຕ່ືມອີກ.

      ເພ່ືອຮັບປະກັນວາຜູອານສາມາດຊ້ືປ້ຶມໃໝປະເພດຕາງໆ

ໄດກອນໝູ, ຮານຂາຍປ້ຶມຈົງສູເກີໄດມີການແນະນຳລາຍການ

ປ້ຶມໃຫແກຜູອານທ່ີມັກມາເປັນປະຈຳ ໂດຍອີງໃສຄວາມມັກຂອງ

ຜູອານ, ເຊິ່ງນີ້ຈະເຮັດໃຫຜູອານມີແຮງບັນດານໃຈໃນການ

ປຽນແທນປ້ຶມອານເປັນປະຈຳ. ການເພ່ີມຄວາມຖ່ີໃນການປຽນ

ປຶ້ມອານໃຫໄວຂຶ້ນນັ້ນ ຈະສາມາດຍົກສູງອັດຕາການຊື້ເພີ່ມ

ຂຶ້ນອີກຂອງລູກຄາ. ໃນເມື່ອຂາດປຶ້ມທີ່ຜູອານຕອງການ ພະ

ນັກງານໃນຮານຈະໂທຈັດຊື້ນຳສຳນັກພິມແບບຊໍ້າໄປຊໍ້າມາ. 

ສຳລັບຜູອານທີ່ຊອກປຶ້ມທີ່ຕົນເອງມັກບເຫັນນັ້ນ ຮານຂາຍປຶ້ມ

ຈົງສູເກີແມນມີລະບົບການຈົດທະບຽນລາຍການຂາດປ້ຶມ.

      ນອກຈາກການຊ້ືຂາຍ ການອານປ້ຶມ ແລະ ການບໍລິການ

ກາເຟເພ່ີມຕ່ືມ ນ້ັນແລວ  ຮານຂາຍປ້ຶມຈົງສູເກີຍັງຖືເອົາຮານ

ເປັນຕົວບັນຈຸ ເພ່ືອຈັດກິດຈະກຳການແລກປຽນຕາງໆເປັນໄລ

ຍະເຊ່ັນ: ການເຊັນຂາຍປ້ຶມໃໝ ຊາລອນ(salon)ອານປ້ຶມງານ

ແບງປັນ ແລະ ອື່ນໆ. ໂດຍຜານກິດຈະກຳເຫຼົ່ານີ້ ຮານຂາຍ

ປ້ຶມຈົງສູເກີສາມາດເຕ້ົາໂຮມຈຳນວນຜູອານ ຫຼາຍຂ້ຶນກວ່າເກ່ົາ

ເພ່ືອມາເຂ້ົາຮວມກິດຈະກຳການອານປ້ຶມ, ມາສຳຜັດຮັບຮູ  ແລະ 

ແບງປັນຄວາມສຸກໃນການອານປ້ຶມ. “ຫວັງວາຈະສາງມັນໃຫ

ກາຍເປັນເວທີການແລກປຽນລະຫວາງຮານຂາຍປ້ຶມ ແລະ ຜູ

ຂຽນປ້ຶມ ລະຫວາງຮານຂາຍປ້ຶມ ແລະ ຜູອານຕະຫຼອດຮອດລະ

ຫວາງຜູອານນຳກັນ ເຮັດໃຫຄົນມັກຮັດໃນການອານປ້ືມຫລາຍ

ຂ້ຶນກວາເກ່ົາ”. ທານ ຈູຍຸຍກວງ(ZHU Ruiguang) ເຊ່ິງເປັນ

ເຈົ້າຂອງຮານຂາຍປຶ້ມຈົງສູເກີສາຂານະຄອນກຸຍຢາງ(Gui-

yang City)ໄດກາວຄືແນວນີ້, ຫວັງວາໂດຍຜານຄວາມພະ

ຍາຍາມ ສາມາດສາງຮານຂາຍປ້ຶມກາຍເປັນຈຸດທ່ີໝ້ັນແຫງຊີ

ວິດວັດທະນະທຳດານຈິດໃຈຂອງທອງຖ່ິນ, ໃຫຜູທີ່ຮັກມັກປຶ້ມທັງ

ຫຼາຍສາມາດຍາງເຂ້ົາມາ ແລະ ຢູຕໄປ.

      ບວາຮູບແບບ ເນ້ືອໃນ ຫືຼວາການບໍລິການແມນເຮັດໄດດີ

ເກືອບວາສົມບູນແບບແລວ, ມີຫຼາຍຮານແຕລະມ້ືມີຄົນເຂ້ົາຫຼາຍກວາ 
1 ໝື່ນຄົນ, ເຊິ່ງໄດກາຍເປັນຈຸດເຊັກອິນ(check in)ຂອງ

ເນັດໄອດໍໃນແຕລະຕົວເມືອງແລວ. ເຖິງແມນວາຮານຂາຍ

ປ້ຶມຈົງສູເກີຖືກຮັບຮູຢາງກວາງຂວາງເພາະຄວາມສວຍງາມ

ພາຍນອກກໍຕາມ ນັກຊຽວຊານເຫັນວາ ສິ່ງທີ່ດຶງດູດຈິດໃຈ

ຂອງຮານຂາຍປ້ຶມຈົງສູເກີ ໂດຍຕ້ົນຕໍແລວແມນການສາງສະ

ພາບແວດລອມວັດທະນະທຳທ່ີສະບາຍ ແລະ ສະຫງາ ເພ່ືອເຮັດ

ໃຫຜູອານໄດອານປ້ຶມ ແລະ ຊ້ືປ້ຶມໂດຍທ່ີບຮູສຶກຕົວ.

vtmy[kpI6[rk[

②

③

I6[musobj'F Ihko0kpxbh,9q'l6jgdulk0kg0f-uIhvp( Xuhui District) 
ot7vo-P'wI ( Shanghai City)
图①钟书阁上海徐汇店  cfp 图

I6[mulv'F z6hvjkode]a'vjkoxB,muj Ihko0kpxbh,9q'l6jgdulk0kot7vo1a'
39;(Yangzhou City)
图②读者在扬州钟书阁书店内阅读  cfp 图

I6[mulk,F lk;ohvpde]a'vjkoxbh,mujIhko0kxbh,9q'l6jgdu(g-yj'.-h-nj0v'
oadxtrao mjko Qian Zhongshu gxao-nj0v'Ihko) 
图③女孩在杭州钟书阁书店阅读  新华社 图
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dkopyh,sq;（;ad7adg]nvd）

笑（节选）
■ 高士其 / 文

作者简介 ：高士其（1905 年 11 月—1988 年 12 月 19 日）

中国著名科学家、科普作家和社会活动家，中国科普事业的

先驱和奠基人。半个世纪以来，高士其在全身瘫痪的情况下，

写下了数百万字的科学小品、科学童话故事和多种形式的科

普文章，引导了一批又一批青少年走上科学道路，被亲切称

为“高士其爷爷”。
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随着现代医学的发展，我们对于笑的认识，更加深

刻了。

笑，是心情愉快的表现，对于健康是有益的。笑，是

一种复杂的神经反射作用，当外界的一种笑料变成信号，

通过感官传人大脑皮层，大脑皮层接到信号，就会立刻指

挥肌肉或一部分肌肉动作起来。

小则嫣然一笑，笑容可掬，这不过是一种轻微的肌

肉动作，一般的微笑，就是这样。

大则是爽朗的笑，放声的笑，不仅脸部肌肉动作，就

是发声器官也动作起来。捧腹大笑，手舞足蹈，甚至全身

肌肉、骨骼都动员起来了。

笑在胸腔，能扩张胸肌，使人呼吸正常。 

笑在肚子里，腹肌收缩了而又张开，及时产生胃液，

帮助消化，增进食欲，促进人体的新陈代谢。

笑在心脏，血管的肌肉加强了运动，使血液循环加强，

淋巴循环加快，使人面色红润，神采奕奕。

笑在全身，全身肌肉都动作起来，兴奋之余，使人

睡眼充足。精神饱满。

笑，也是一种运动，不断地变化发展。笑的声音有

大有小 ；有远有近 ；有高有低 ；有粗有细 ；有快有慢 ；有

真有假 ；有聪明的，有笨拙的 ；有柔和的，有粗暴的 ；有

爽朗的，有娇嫩的 ；有现实的，有浪漫的 ；有冷笑，有热

情的笑，如此等等，不一而足，这是笑的辩证法。

……

笑，你是嘴边一朵花，在颈上花苑里开放。

你是脸一朵云，在眉宇双目间飞翔。

你是美的姐妹，艺术的娇儿。

你是爱的伴侣，生活有了爱情，你笑得更甜。笑，你

是治病的良方，健康的朋友。

你是一种动力，推动工作与生产前进。

笑是一种个人的创造，也是一种集体生活感情融洽

的表现。

笑是一件大好事，笑是建设社会主义精神文明的一

个方面。

我这篇科学小品，再加上外国的资料，可以在大百

科全书中，在笑的项目下，占有一席的地位。

让全人类都有笑意，笑容和笑声，把悲惨的世界变

成欢乐的海洋。 
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      ຄຽງຄູກັບການພັດທະນາຂອງການແພດສະໄໝໃໝ, ຄວາມ

ຮັບຮູຂອງພວກເຮົາຕກັບການຫົວ ຍ່ິງໄດເພ່ີມຄວາມເລິກເຊ່ິງ

ຂ້ຶນ.

      ການຫົວ ຫືຼ ການຍ້ິມຫົວ, ແມນການສະແດງອອກຂອງ

ຄວາມສຸກມວນຊື່ນທາງໃຈ, ເຊິ່ງມັນມີປະໂຫຍດຕການມີສຸຂະ

ພາບເຂັ້ມແຂງ. ການຫົວ, ແມນປະຕິກິລິຍາການສະທອນກັບ

ຄືນຢາງໜ່ຶງຂອງເສ້ັນປະສາດທ່ີຊັບຊອນ, ໃນເມ່ືອ ພາຍນອກ

ທີ່ເປັນປັດໄຈຂອງການຫົວປຽນແປງເປັນສັນຍານ, ຜານອະ

ໄວຍະວະຮັບຮູຄວາມຮູສຶກສົ່ງໄປເຖິງຊັ້ນເປືອກຂອງສະໝອງ

ໃຫຍ, ຊັ້ນເປືອກສະໝອງໃຫຍຮັບເອົາສັນຍານ ກໍຈະບັນຊາ

ກາມເນ້ືອຫືຼກາມເນ້ືອສວນໜ່ຶງເໜັງຕີງຂ້ຶນມາຢາງທັນທີ.

      ການຫົວຍ້ິມນອຍໆ, ຫົວຍ້ິມຈົນໜາບານ, ນ້ີເປັນພຽງແຕ

ການເໜັງຕີງຂອງກາມເນື້ອແບບຄອຍໆຢາງໜຶ່ງ, ການຫົວ

ຍ້ິມໂດຍທ່ົວໄປກໍເປັນເຊ່ັນນ້ັນ.

      ການຫົວຫລາຍ ແມນການຫົວແບບໝົດຈິດໝົດໃຈ, ຫົວ

ແບບອອກສຽງ, ບພຽງແຕກາມເນ້ືອໃບໜາເໜັງຕີງ, ອະໄວ

ຍະວະອອກສຽງກໍມີການເໜັງຕີງຕາມມານຳກັນ. ການຫົວ

ແບບຈົນເຈັບທອງເຈັບໃສ, ຈົນຕີນຊັກມືງໍ, ຈົນເຖິງວາກາມ

ເນ້ືອ ແລະ ກະດູກໝົດຕົນໂຕ ຖືກຊັກດຶງໃຫເໜັງຕີງນຳກັນ.

      ການຫົວຢູໃນຊວງເອິກ, ສາມາດເຮັດໃຫກາມເນ້ືອໜາ

ເອິກຂະຫຍາຍຕຶງອອກ, ເຮັດໃຫການຫາຍໃຈເປັນປົກກະຕິ.

      ການຫົວຢູໃນຊວງທອງ, ກາມເນື້ອທອງຫົດໂຕເຂົ້າ

ແລວກໍຂະຫຍາຍໂຕອອກ, ຂະນະນ້ັນກໍເກີດມີນ້ໍາຍອຍໃນກະເພາະ

ອາຫານ, ຊວຍການຍອຍອາຫານ, ເພ້ີມຄວາມຢາກອາຫານ,

ຊກຍູການເຜົາຜານອາຫານແລະສາງຈຸລັງໃໝຂອງຮາງກາຍ.

      ການຫົວຢູໃນຫົວໃຈ, ກາມເນ້ືອຂອງເສ້ັນເລືອດໄດເພ່ີມ

ການເໜັງຕີງ, ເຮັດໃຫການໝູນວຽນຂອງເລືອດເພ່ີມຂ້ຶນ, ການ

ໝູນວຽນຂອງນໍ້າເຫຼືອງເພີ່ມໄວຂຶ້ນ, ເຮັດໃຫສີໜາຄົນເປັນສີ

ແດງຮຸມໆ, ສີສັນໃບໜາເປັນປະກາຍດີ.

      ການຫົວແບບໝົດຕົນໂຕ, ກາມເນ້ືອໝົດຕົນໂຕເໜັງຕີງ

ຂຶ້ນ, ສົດຊື່ນເຫຼືອຫຼາຍ, ເຮັດໃຫການນອນຫຼັບຂອງຄົນພຽງພໍ

ເຕັມປຽມ. ຈິດໃຈອາລົມແຈມໃສ.

      ການຫົວ, ກໍແມນການກິລາຢາງໜ່ຶງ, ມີການພັດທະນາ

ປຽນແປງຢາງບຢຸດເຊົາ. ສຽງຫົວ ມີທັງແຮງທັງຄອຍ; ມີໃກ 

ມີໄກ; ມີສູງມີຕາ; ມີຫຍາບມີລະອຽດ; ມີໄວມີຊາ; ມີແທມີທຽມ;

ມີແບບສະຫຼາດ, ມີແບບໂງງາວ; ມີແບບອອນໂຍນ, ມີແບບ

ຫຍາບຄາຍ; ມີແບບເປີດໃຈ, ມີແບບອວດອົ່ງ; ມີແບບເປັນ

ຄວາມຈິງ, ມີແບບໂຣແມນຕິກ; ມີການຫົວແບບແຫງໆ, ມີການ
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ຫົວແບບຄຶກຄ້ືນ, ເຫ່ົຼານ້ີ ແລະອ່ືນໆ,ບແມນມີພຽງແຕຢາງດຽວ,

ເຊ່ິງນ້ີແມນ ວິທີວິນິດໄສຂອງການຫົວ.

      ……

     ການຍ້ິມຫົວເອ້ີຍ, ເຈ້ົາເໝືອນດອກໄມດອກໜ່ຶງທ່ີຢູຂາງ

ປາກ, ເບ່ັງບານຢູໃນສວນດອກໄມເທິງລໍາຄໍ.

      ເຈ້ົາຄືເຝ້ືອປອຍໜ່ຶງຢູເທິງໃບໜາ, ໂບຍບິນຢູລະຫວາງ

ໜາຜາກ.

      ເຈ້ົາເປັນເອ້ືອຍນອງທ່ີງົດງາມ, ນາງຟາແຫງສິລະປະ.

     ເຈ້ົາແມນຄູຄອງທ່ີຮັກ, ຊີວິດເຈ້ົາມີຄວາມຮັກ, ເຈ້ົາຍ້ິມ

ຫົວຍິ່ງຫອມຫວານ. ການຍິ້ມຫົວເອີ້ຍ, ເຈົ້າເປັນຕຳລາຢາດ ີ

ຂອງການປ່ິນປົວພະຍາດ, ເປັນເພ່ືອນມິດຂອງສຸຂະພາບທ່ີເຂ້ັມ

ແຂງ.ເຈົ້າແມນແຮງຍູຢາງໜຶ່ງ, ຊກຍູວຽກງານກັບການຜະ

ລິດໃຫເດີນໄປໜາ.

      ການຫົວເປັນການປະດິດສາງຢາງໜ່ຶງຂອງບຸກຄົນ, ທັງ

ແມນການສະແດງອອກຢາງໜ່ຶງທ່ີກົມກືນຂອງຄວາມຮູສຶກຂອງ

ຊີວິດທັງມວນ.

      ການຫົວ ແມນເລ່ືອງດີທ່ີໃຫຍໂຕຢາງໜ່ຶງ,ການຫົວຍ້ິມ

ແມນດານໜຶ່ງຂອງອະລິຍະທຳທາງຈິດໃຈຂອງການກສາງ

ລະບອບສັງຄົມນິຍົມ.

      ຜົນງານນອຍທາງວິທະຍາສາດບົດນີ້ຂອງຂາພະເຈົ້າ, 

ບວກໃສກັບຂ້ໍມູນຂອງຕາງປະເທດ, ໃນຫົວຂ້ໍການຫົວຍ້ິມຂອງ

ສາລານຸກົມຄົບເຫ້ັຼມ, ແມນສາມາດຈັດໃຫຢູໃນບອນແຖວໜາ

ໄດ.

      ຂໍໃຫມວນມະນຸດທັງຫຼາຍຈ່ົງມີການຍ້ິມການຫົວ, ການຫົວ

ຍ້ິມ ແລະ ສຽງຫົວ ເຮັດໃຫໂລກທ່ີໂສກເສ້ົາປຽນເປັນທະເລຫຼວງ

ແຫງຄວາມເບີກບານມວນຊ່ືນ.

      ແນະນຳນັກຂຽນໂດຍຫຍ້ໍ: ທ.ກາວຊືຊີ (Gao shiqi, ພະ

ຈິກ 1905 — ວັນທີ 19 ທັນວາ 1988) ແມນນັກວິທະຍາສາດ

ທີ່ມີຊື່ສຽງ, ນັກຂຽນວິທະຍາສາດຍອດນິຍົມ ແລະ ນັກເຄື່ອນ

ໄຫວສັງຄົມຂອງຈີນ, ຜູວາງຮາກຖານ ແລະ ຜູບຸກເບີກວຽກ

ງານວິທະຍາສາດຍອດນິຍົມຂອງຈີນ. ເຄ່ິງສະຕະວັດມານ້ີ, ລາວ

ຢູໃນສະພາບທ່ີເປັນອຳມະພາດໝົດຕົວ, ກາວຊືຊີ ໄດຂຽນບົດ

ຄວາມວິທະຍາສາດຍອດນິຍົມຫຼາຍຮູບແບບລວມທັງນິຍາຍ

ວິທະຍາສາດ ແລະ ຜົນງານສ້ັນທາງວິທະຍາສາດເປັນຈຳນວນ

ຫຼາຍລານຕົວໜັງສື, ເຊິ່ງໄດຊັກນຳຄົນໄວຫນຸມຈາກລຸນສູລຸນ

ໃຫເດີນຕາມເສ້ັນທາງວິທະຍາສາດ, ລາວຍັງຖືກຂະໜານນາມ

ດວຍຄວາມຮັກແພງໃກຊິດວາ: “ພຕູກາວຊືຊີ”.

|   汉语rklk9uo
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教师节 

■ 本刊记者 杨春梅 / 文

    教师节就要来了，达伦尼找到琳，

一起商 如何为老师庆祝节日。

ວັນຄູໃກເຂ້ົາມາແລວ, ດາລຸນນີມາຫາຫລີນ ເພ່ືອປຶກສາ
ຫາລືກັນ ຈະສະເຫີຼມສະຫຼອງວັນຄູແນວໃດ.

达伦尼：琳，你知道中国从什么时

候开始庆祝教师节的吗？

ດາລຸນນີ: ຫລີນ,  ຢູຈີນເລີ່ມສະເຫຼີມສະຫຼອງວັນຄູມາແຕເມື່ອ

ໃດ ເຈ້ົາຮູບ ?

琳：知道。1985年，中国的教师们有

了第 个属于自己的节日。

ຫລີນ: ຮູແທ. ປີ 1985, ຄູອາຈານທັງຫຼາຍຂອງຈີນມີວັນໜ່ຶງທ່ີ
ເປັນຂອງໂຕເອງແລວ.

达伦尼：今年 该是第35个教师节了？

ດາລຸນນີ:   ວັນຄູປີນ້ີຄົບຮອບ 35 ປີແລວແມນບ ?

琳：是的。你准备在教师节做点什么？

ຫລີນ: ແມນແລວ. ເຈ້ົາກຽມຊິເຮັດຫຍັງໃນວັນຄູບ?

达伦尼：我打算送给李老师 束 合

花。 合花是 母 爱 的象 征，我觉得

李老师就像我的妈妈 样关心照顾

我。你呢？

ດາລຸນນີ: ຂອຍຄິດວາສິມອບ ດອກລິນລ່ີ ໃຫຄູ1ຊ, ດອກລິນລ່ີ

ແມນສັນຍາລັກຄວາມຮັກຂອງແມ, ຂອຍຮູສຶກວາຄູຫຼີ ຫວງ

ໃຍຂອຍຄືແມຂອງຂອຍ. ແລະ ເຈ້ົາແດ່?

琳：我想做 张贺卡送给老师。

ຫລີນ:  ຂອຍຢາກເຮັດບັດອວຍພອນມອບໃຫຄູ.

达伦尼：琳，你有最喜欢的老师吗？

ດາລຸນນີ: ຫລີນ, ເຈ້ົາມີຄູອາຈານທ່ີມັກທ່ີສຸດບ ?

琳：我最喜欢的 位老师，是初中时

我数学的王老师。他从中国 所名

牌大学毕业后，就来到我们农村的初

中 书，也是我接触到的第 个从大

城市来的老师。他经常跟我们讲大

城市的故事，为我打开了认识外面世

界的 扇窗，激励着我努力学习，到大

城市去看看。

ຫລີນ: ຄູຄົນໜຶ່ງທີ່ຂອຍມັກທີ່ສຸດ, ແມນຄູຫວາງ ທີ່ສອນວິຊາ

ເລກໃນຊັ້ນມັດທະຍົມຕອນຕົ້ນ.  ຫຼັງຈາກເພິ່ນຈົບມະຫາວິທະ

ຍາໄລທີ່ມີຊື່ສຽງແຫງໜຶ່ງຂອງຈີນແລວ, ກມາສອນຢູມັດທະ

ຍົມຕອນຕ້ົນຢູຕາແສງຂອງພວກເຮົາ, ແມນຄູທ່ີມາຈາກເມືອງ

ໃຫຍຄົນໜຶ່ງທີ່ຂອຍໄດໃກຊິດ. ຕອນນັ້ນ, ເພິ່ນມັກເວົ້າເລື່ອງ

ລາວຕາງໆຂອງຕົວເມືອງໃຫຍສູພວກເຮົາຟັງ, ເປັນປະຕູທີ່

ເຮັດໃຫຂອຍໄດຮັບຮູໂລກພາຍນອກ, ກະຕຸນຂອຍໃຫຕ້ັງໃຈຮ່ຳ

ຮຽນ, ເພ່ືອໄປເບ່ິງເມືອງໃຫຍ.

达伦尼：名牌大学毕业，他 该在大
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城市工作啊，怎么去了农村？

ດາລຸນນີ:  ຈົບຈາກມະຫາວິທະຍາໄລທ່ີມີຊ່ືສຽງ, ເພ່ິນຄວນເຮັດ

ວຽກຢູໃນຕົວເມືອງໃຫຍ, ເປັນຫຍັງຄືໄປເຮັດວຽກຢູຊົນນະບົດ ?

琳：当时王老师参加了 个应届大学

生志愿者支教活动，正好分到我

们学校。好多年过去了，和王老师一

起来支教的老师都回到了城市，只有他

坚守下来。从那时起，我就默默下定

决心，以后要和王老师 样，为农村

教育贡献自己的 份力量。

ຫລີນ: ຕອນນັ້ນ ຄູຫວາງ ເຂົ້າຮວມກິດຈະກຳນັກສຶກສາທີ່ຫາ

ກຮຽນຈົບຈາກມະຫາວິທະຍາໄລໄປເປັນອາສາສະໝັກສອນຢູ

ຊົນນະບົດຫາງໄກສອກຫີຼກ, ພໍດີເພ່ິນຖືກສ່ົງມາໂຮງຮຽນພວກ

ເຮົາ.  ຫຼາຍປີຜານໄປ, ຄູທີ ່ມາສອນພອມກັບຄູຫວາງ 

ຕາງກກັບຕົວເມືອງໝົດ, ມີແຕເພິ່ນຍັງສືບຕເຮັດວຽກຢູນີ້.  

ນັບແຕນັ້ນເປັນຕົ້ນມາ, ຂອຍຄິດຢູໃນໃຈວາ, ຕອງເຮັດຄືຄ ູ

ຫວາງ ໃຫໄດ, ປະກອບສວນເຫ່ືອແຮງຂອງຕົນໃຫກັບການສຶກ

ສາຊົນນະບົດ.

达仑尼：以后你想 成 什 么 样 的

老师？

ດາລຸນນີ:  ເຈ້ົາຢາກເປັນຄູແບບໃດ ໃນອະນາຄົດ ?

琳：热爱我的讲台，与学生亦师亦友，

注重学生独立能力和思维能力的培

养，而不仅仅以分数来区分学生优秀

与否。

ຫລີນ:  ຂອຍຮັກການສອນ, ເປັນທັງຄູ ແລະ ເປັນໝູເພ່ືອນຂອງ

ນັກຮຽນ, ເອົາໃຈໃສຝຶກຝົນຄວາມສາມາດໃນການເພ່ິງຕົນເອງ 

ແລະ ຄວາມສາມາດໃນການຄິດຂອງນັກຮຽນ, ບແມນເອົາແຕ່

ຄະແນນມາເປັນສ່ິງຕັດສິນວາແມນນັກຮຽນດີເດ່ັນຫືຼບ.

达伦尼：我相信你 定会成 名

好老师。对了，这么多年过去了，你和

王老师还有联系吗？

ດາລຸນນີ: ຂອຍເຊ່ືອວາເຈ້ົາຕອງເປັນຄູທ່ີດີຄົນໜ່ຶງໄດຢາງແນ

ນອນ, ຫຼາຍປີຜານໄປແລວ, ເຈ້ົາຍັງຕິດຕພົວພັນ ກັບ ຄູຫວາງ

ຢູບ ?

琳：虽然现在见面的机会少了，但是

每个教师节，我都会给王老师打电话

问好。老师的恩情，我永远忘不了。

ຫລີນ:  ດຽວນ້ີ ເຖິງວາຈະມີເວລາພົບກັນໜອຍ, ແຕວັນຄູທຸກ

ປີ, ຂອຍຕອງໂທລະສັບຖາມສະບາຍດີ ຄູຫວາງ. ບຸນຄຸນຂອງ

ຄູ, ຂອຍບມີວັນລືມ.

达伦尼：我也是。每次回老挝，我都会

给老师带点中国特产，去找老师叙

叙旧。她告诉我，能被自己的学生记在

心里，她很开心。

ດາລຸນນີ: ຂອຍກເຊ່ັນກັນ, ທຸກຄ້ັງທ່ີກັບປະເທດລາວ, ຂອຍມັກ

ຈະນຳເອົາເຄ່ືອງທ່ີເປັນເອກະລັກຂອງຈີນໄປຕອນເພ່ິນເລັກນອຍ, 

ໄປລົມເລ່ືອງລາວເກ່ົາໆກັບຄູ. ເພ່ິນບອກຂອຍວາ, ນັກຮຽນຂອງ

ເພ່ິນຍັງມີເພ່ິນຢູໃນໃຈ, ເພ່ິນກດີໃຈຫຼາຍ.

琳：师恩难忘，我们要一直与老师保

持联系。

ຫລີນ:  ບຸນຄຸນຄູລືມຍາກ. ພວກເຮົາຕອງຮັກສາການຕິດຕພົວ

ພັນກັບຄູໄວຕະຫຼອດໄປ.
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本刊记者  杨春梅 / 整理

云南农业大学老挝留学生 酷伟

我一直关注《占芭》杂志，最喜欢看的是“聚焦”栏目。

2019 年 3 月刊里的《和亚洲象做朋友》一文，讲述了老

挝与中国共同划定“中国西双版纳尚勇—老挝南塔南木哈

生物多样性联合保护区域”后，又新增了 3 片联合保护区，

将亚洲象的栖息地和连片的森林保护起来，使得亚洲象可

以从老挝到中国“跨境游”。这篇文章让我及时了解到老

挝与中国的跨境合作项目，是一个非常好的新闻。

    ກູເວດ, ນັກສຶກສາລາວ ຈາກມະຫາວິທະຍາໄລກະສິກຳຢຸນ

ນານ: ຂາພະເຈ້ົາໄດຕິດຕາມວາລະສານ “ຈຳປາ” ມາໂດຍຕະ

ຫຼອດ, ມັກອານທ່ີສຸດແມນຄໍລໍາ “ຈຸດສຸມ”.  ເນ້ືອໃນຄໍລໍາ “ເປັນ

ເພື່ອນມິດກັບຊາງອາຊີ”  ໃນວາລະສານສະບັບເດືອນມີນາ 
2019, ເຊ່ິງໄດເລ່ົາເຖິງພາຍຫັຼງທ່ີລາວ ແລະ ຈີນໄດຮວມກັນ

ກຳນົດ“ເຂດສະຫງວນຮວມດ້ານຊີວະນານາພັນຊາງຢົງກິ່ງ

ແຂວງສິບສອງພັນນາປະເທດຈີນ ແລະ ເຂດນໍ້າມາແຂວງ

ຫຼວງນໍ້າທາປະເທດລາວ”, ແລະ ກໄດເພີ່ມເຂດຮວມກັນປົກ

ປັກຮັກສາຂ້ຶນຕ່ືມອີກ 3 ແຫງ, ເພ່ືອປົກປອງປາ ແລະ ທ່ີຢູອາ

ໄສຂອງຊາງອາຊີ, ເຮັດໃຫຊາງອາຊີ ສາມາດ “ຂາມແດນໄປ

ມາ” ລະຫວາງລາວ-ຈີນໄດ. ບົດຄວາມນ້ີເຮັດໃຫຂາພະເຈ້ົາໄດ 

ຮັບຮູໂຄງການການຮວມມືຂາມແດນລະຫວາງລາວ-ຈີນຢາງ

ທັນການ ແລະ ກແມນຄໍລຳໜ່ຶງທ່ີດີທ່ີສຸດ.

      ດາລຸນນີ, ຜູປະກອບການອາຊີບອິດສະຫຼະລາວ: ຂາພະ

ເຈ້ົາແມນຜູປະກອບການອາຊີບອິດສະຫຼະຜູໜ່ຶງ, ຂາພະເຈ້ົາມີ

ຄວາມສົນໃຈໃນວັດທະນະທຳຈີນ ແລະ ພາສາຈີນເປັນພິເສດ. ວາ

ລະສານ “ຈຳປາ” ແມນໜ່ືງໃນຊອງທາງທ່ີດີທ່ີສຸດທ່ີເຮັດໃຫຂາ

ພະເຈົ້າຮູຈັກປະເທດຈີນ. ຜານການອານວາລະສານ, ຂາພະ

ເຈົ້າໄດເພີດເພີນກັບຄວາມສວຍສົດງົດງາມຂອງພູຜາປາໄມ

ແມນ້ໍາລຳເຊຂອງຈີນ, ຮັບຮູວັດທະນະທຳຂອງປະເທດຈີນ, ເຮັດ

ໃຫເຂ້ົາໃຈປະເທດຈີນຢາງເລິກເຊ່ິງກວາເກ່ົາ. ຂາພະເຈ້ົາໄດ

ຮຽນຮູຫຼາຍຄຳສັບ ແລະ ປະໂຫຍກ “ພາສາຈີນ” ທ່ີມີຢູໃນຄໍລຳ

ຂອງວາລະສານ, ປັດຈຸບັນສາມາດໃຊພາສາຈີນສື່ສານໃນຊ ີ

ວິດປະຈຳວັນກັບໝູເພ່ືອນຄົນຈີນໄດແລວ. 

老挝自由职业者 达伦尼

我是一名自由职业者，对中国文化和中文特别感兴

趣。《占芭》杂志是我了解中国的最权威渠道之一。通过

杂志，我领略了中国的壮美山河，了解了中国的历史文化，

加深了对中国的认识。我从每期的“汉语”栏目里学到了

很多中文词汇和语句，现在可以跟中国朋友进行日常交

流了。

64



“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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