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 Vietnam’s investment in Laos has 
reached almost US$5 billion, the Vietnamese 
Ministry of Planning and Investment 
announced on Saturday, Tuoi Tre News 
reported. The combined capital Vietnamese 
investors had channeled into Laos has hit 
$4.9 billion so far, the ministry said during the 
2016 Vietnam-Laos investment cooperation 
meeting in the central city of Da Nang. The 
gathering was a national-level event chaired 
by the Vietnamese and Lao governments and 
attended by leaders of ministries, authorities 
as well as businesses from the two nations. 
According to the Vietnamese ministry, Laos 
tops the list of 68 countries and territories 
that have business operations in Vietnam. 
Meanwhile, Vietnam ranks second among the 
nations investing in Laos, it added.
 Vietnamese enterprises have 
carried out many successful operations in 
Laos, contributing to the socio-economic 
development of the country and being 
praised and highly evaluated by the local 
government. Businesses from Vietnam have 
been cooperating with Lao authorities to do 
community work in several of the country’s 
localities, including the construction of 
schools, infirmaries, houses and roads for 
the Laotian people, with financial support 
topping tens of millions of dollars.

Vietnam’s investment in Laos hits 
nearly $5 billion

 Aung San Suu Kyi will continue 
to lead the National League for Democracy 
(NLD), despite holding ministerial positions 
that constitutionally ban her from party 
activities, according to the NLD spokesperson, 
reported The Irrawaddy.Myanmar’s 2008 
Constitution states that if a government minister 
is a member of any political party, “shall 
not take part in its party activities during the 
term of office, from the day appointed as a 
Union minister.” Suu Kyi was approved as a 
Cabinet member on March 24; her portfolio 
of multiple ministerial positions in foreign 
affairs, education, the President’s office and 
electric power and energy was approved 
on Wednesday by the Union Parliament, 
designating her the new government’s “super 
minister.”
 The NLD spokesperson Zaw Myint 
Maung said the Noble Peace Laureate will 
remain “the leader” of the party she has presided 
over since its formation in 1988, but she will 
no longer be involved in the party’s activities.
The NLD-government will take power on 
April 1, after being sworn in at Parliament 
on Wednesday.Zaw Myint Maung explained 
that during this time the party’s leadership 
will be supplemented by a newly formed five-
member secretariat and the party’s existing 
central executive committee (CEC).

‘Super Minister’ Suu Kyi to remain 
NLD’s leader

 ได้ยินช่ือกันมานานกับเมนูอาหารหวานสุดฮิตของ

ชาวไทย กับ ‘ลอดช่องสิงคโปร์’ ท่ีไม่มีคนไทยคนไหน

ไม่เคยทานอย่างแน่นอน แต่คงมีไม่ก่ีคนท่ีจะให้ความ

สนใจถึงประวัติความเป็นมา ว่าทำาไมของหวานชนิดน้ี

จึงถูกเรียกว่า ‘ลอดช่องสิงคโปร์’ บางคนอาจจะคิดว่า 

คงจะมีจุดกำาเนิดมาจากประเทศสิงคโปร์ บ้างก็บอกว่า 

จริงๆ แล้วมันคือลอดช่องของไทยเราน้ันเอง เพราะ 

หากย้อนไปเม่ือประมาณ 60 ปีก่อน ร้านน้ีบังเอิญไป

ต้ังอยู่บริเวณ หน้าโรงภาพยนต์สิงคโปร์ (เดิม) หรือ

โรงหนังเฉลิมบุรี บนถนนเยาวราช และเม่ือลูกค้าจะ

ไปทาน ก็มักจะเรียกว่า “ไปทานลอดช่องหน้าโรง

หนัง สิงคโปร์” สุดท้ายก็เรียกให้ส้ันลงว่า “ลอดช่อง

สิงคโปร์”แทน ส่งผลให้ร้าน “สิงคโปร์โภชนา” เป็น

ร้านต้นกำาเนิดลอดช่องสิงคโปร์ ท่ีเรียกกันติดปากมา

จนถึงปัจจุบัน

ลอดช่องสิงคโปร์ที่จริงแล้วเป็นของหวาน

จากสิงคโปร์ หรือเปล่านะ ?
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