
ນາຍົກລັດຖະມົນຕີສາມປະເທດ, ພະນະທ�ານ ຊວນ ຫລຼີກໄພ (ໄທ), ພະນະທ�ານ ພ� ຄິດທິງ 
(ອົດສະຕຣາລີ) ແລະ ພະນະທ�ານ ��ໄຕ ສີພັນດອນ (ລາວ) ເຂົ້າຮ�ວມພິທີເປີດ��ໃຊ�ຂົວ 

ມິດຕະພາບລາວ-ໄທ ແຫ�ງທີ 1 ຢ�າງເປັນທາງການ, ວັນທີ 8 ເມສາ 1994.

ພະນະທ�ານ ໜູຮັກ ພູມສະຫວັນ, ອາດີດປະທານປະເທດ ແຫ�ງ ສປປ ລາວ, ເດີນທາງມາຮອດຂົວ ເພື່ອເປັນ 
ປະທານຮ�ວມ ກັບ ເຈົ້າຊີວິດລາດຊະການທີ 9 ແຫ�ງລາດຊະອານາຈັກໄທ, ພະນະທ�ານ ພູມິພົນ ອາດຸນຍະເດດ

ມີຄວາມໝາຍຫຼາຍກວ�າຄ�າວ�າ ຂົວ: 25ປີ ແຫ�ງມິດຕະພາບລາວ, ອົດສະຕຣາລີ ແລະ ໄທ

     ມື້ນີ້ ຊາວຫ້າປີກ່ອນ ຄື ວັນທີ 23 ເມສາ 1994, ຂົວມິດ 
ຕະພາບລາວ-ໄທ ແຫ່ງທີ 1 ສ້າງຂ້າມແມ່ນ້ຳຂອງໄດ້ຖືກເປີດ 
ນໍາໃຊ້ຢ່າງເປັນທາງການ. ຂົວແຫ່ງນີ້ໄດ້ສ້າງຂຶ້ນດ້ວຍງົບປະ 
ມານ ແລະ ການກໍ່ສ້າງຈາກປະເທດອົດສະຕຣາລີ ເພື່ອເປັນ 
ຂອງຂັວນ ສຳລັບ ປະຊາຊົນລາວ ແລະ ປະຊາຊົນໄທ, ຂົວ 
ແຫ່ງນີ້ໄດ້ກາຍເປັນສິ່ງປຸກສ້າງໃຫ່ຍ ແຫ່ງອັນທຳອິດ ເພື່ອ 
ການ ëເຊື່ອມໂຍງí ລະຫວ່າງ ນະຄອນຫຼວງວຽງຈັນ ແລະ 
ແຂວງ ໜອງຄາຍ, ແລະ ຂົວໄດ້ຖືກນຳໃຊ້ແທນລະບົບການ 
ໃຊ້ເຮືອຂ້າມຝາກທີ່ເຄີຍເປັນພຽງວິທີດຽວໃນການຂົນສົ່ງ 
ທັງຄົນ ແລະ ສິນຄ້າ ລະຫວ່າງສອງເມືອງດັ່ງກ່າວ. 
 ສອງທົດສະວັດເຄິ່ງຕໍ່ມາກໍ່ຄືປີນີ້,ເຫດການປະຫວັດສາດ 
ຂອງການເປ ີດນຳໃຊ້ຂ ົວມ ິດຕະພາບແຫ່ງນ ີ ້ຍ ັງສ ືບຕ ໍ ່ 
ເປັນສັນຍາລັກອັນສຳຄັນ ທັງທາງດ້ານປະຫວັດສາດ ແລະ 
ດ້ານການພັດທະນາ ຂອງ ສປປ ລາວ, ໄປພ້ອມກັບ ການ 
ສະເຫຼີມສະຫຼອງ ຄົບຮອບ 67 ປີ ສາຍພົວພັນການທູດ 
ລະຫວ່າງ ສປປ ລາວ ແລະ ອົດສະຕຣາລີ. ຂົວມິດຕະພາບ 
ແຫ່ງນີ້ ຖືເປັນໂຄງການໜຶ່ງ ທີ່ປະຊາຊົນອົດສະຕຣາລີທັງ 
ໝົດໃຫ້ຄວາມສຳຄັນຍ້ອນຜົນທີ່ໄດ້ຮັບອັນໃຫ່ຍຫຼວງຕະຫຼອດ
ໄລຍະເວລາຜ່ານມາ. ຂ້າພະເຈົ້າ ມີຄວາມພາກພູມໃຈທີ່ສຸດ 
ທີ່ ການສະເຫຼີມສະຫຼອງຄົບຮອບ 25 ປີ ຂອງຂົວມິດຕະພາບ 
ແຫ່ງນີ້ ໄດ້ຕົກມາຖືກໂອກາດທີ່ຂ້າພະເຈົ້າມາຮັບໜ້າທີ່ຕຳ 
ແໜ່ງເປັນເອກອັກຄະລັດຖະທູດ ອົດສະຕຣາລີ ປະຈຳ ສປປ 
ລາວ.
  ໃນເວລາຕັດສິນໃຈມອບທຶນເພື່ອກໍ່ສ້າງຂົວແຫ່ງນີ້ ອົດສະ 
ຕຣາລີຮັບຮູ້ວ່າຜົນໄດ້ຮັບດ້ານເສດຖະກິດ ສຳລັບທັງປະເທດ 
ລາວ ແລະ ໄທ ແມ່ນຕ້ອງເພີ່ມຂື້ນສູງຫຼາຍ. ເຊັ່ນທຸກປີ 
ມີຍານພາຫະນະ ເກືອບ 7,000 ຄັນ ຂ້າມຂົວແຫ່ງນີ້. ໃນປີ 
2017 ມີ ນັກທ່ອງທ່ຽວຈຳນວນ 863,642 ຄົນໄດ້ເຂົ້າມາ 
ປະເທດລາວ ໂດຍຜ່ານຂົວແຫ່ງນີ້ - ກາຍທົບສອງເທື່ອ ຂອງ 
ການເຂົ້າມາລາວຂອງນັກທ່ອງທ່ຽວ ຜ່ານ ທາງສະໜາມບິນ 
ສາກົນວັດໄຕ. ຕັ້ງແຕ່ມື້ເປີດນຳໃຊ້ຂົວເປັນ ຕົ້ນມາ ບໍລິມາດ 
ຂອງການນຳເຂົ້າ ແລະ ສົ່ງອອກ ຜ່ານຂົວ ແຫ່ງນີ້ ມີປະລິມານ 
ເພີ່ມຂື້ນ ຫຼາຍກວ່າ 100 ເປີເຊັນ. 
    ແລະລັດຖະບານອົດສະຕຣາລີ ກໍ່ຍັງຮູ້ອີກວ່າ ພື້ນຖານໂຄງ 
ລ່າງທີ່ສຳຄັນແຫ່ງນີ້ ຈະກາຍມາເປັນສິ່ງກໍ່ສ້າງທີ່ສຳຄັນຫຼາຍ 
ກວ່າ ຈະພຽງແຕ່ສິ່ງກໍ່ສ້າງເທົ່ານັ້ນ ໂດຍສະເພາະດ້ານການ 
ເຊື່ອມໂຍງ ສອງປະເທດບ້ານໃກ້ເຮືອນຄຽງ ຂອງສອງຝັ່ງແມ່ 
ນ້ຳຂອງ.
    ຂົວມິດຕະພາບແຫ່ງທຳອິດທີ່ສ້າງຂື້ນດ້ວຍສີມັງນີ້ ແມ່ນສິ່ງ 
ກໍ່ສ້າງໃໝ່ ທີ່ເຮັດໃຫ້ມີສັນຕິພາບ ດ້ານສາຍພົວພັນລະຫວ່າງ 
ສປປ ລາວ ແລະ ປະເທດໄທ ເກີດຂື້ນ. ສິ່ງກໍ່ສ້າງນີ້ ຍັງເປັນ 
ຕົວແທນຂອງການຮ່ວມມືແບບຈິງໃຈ ລະຫວ່າງ ສາມ ປະ 
ເທດຂອງພວກເຮົາ. ຂົວແຫ່ງນີ້ ອອກແບບ ແລະ ບໍລິຫານ 
ການກໍ່ສ້າງໂດຍຄົນອົດສະຕຣາລີ, ນຳເຂົ້າວັດຖຸອຸປະກອນ 
ໃນການກໍ່ສ້າງຈາກສາມປະເທດ, ແລະ ໄດ້ຮັບກໍ່ສ້າງຕົວຈິງ 
ໂດຍຊ່າງກໍ່ສ້າງຄົນລາວ ແລະ ຄົນໄທ. 
  ທຸກເທື່ອທີ່ຂ້າພະເຈົ້າຂ້າມຂົວມິດຕະພາບແຫ່ງນີ້, ຂ້າພະ 
ເຈົ້າມີຄວາມພາກພູມໃຈຫຼາຍທີ່ໄດ້ເຫັນສາຍພົວພັນອັນສະ
ໜິດແໜ້ນຂອງທັງສາມຊາດສືບຕໍ່ເຂັ້ມແຂງ. ຂ້າພະເຈົ້າດີໃຈ 
ທຸກເທື່ອທີ່ເຫັນທັງສອງຟາກຂອງຂົວແຫ່ງນີ້ ສືບຕໍ່ໄດ້ຮັບການ 
ບູລະນະ ປັບປຸງ ໂດຍລັດຖະບານຂອງລາວ ແລະ ໄທດ້ວຍ 
ດີຕະຫຼອດມາ ເພື່ອອຳນວຍຄວາມສະດວກໃຫ້ທັງປະຊາຊົນ 
ແລະ ສິນຄ້າຈາກທັງສອງປະເທດໄດ້ຂ້າມໄປ-ມາສະດວກ. 
ຕະຫຼອດໄລຍະເວລາ 25 ປີ ຂົວແຫ່ງນີ້ ຍັງສືບຕໍ່ມີການປັບປຸງ 
ຫຼາຍດ້ານ ເພື່ອໃຫ້ມັນມີປະສິດທິຜົນສູງສຸດ ໂດຍໄດ້ຮັບການ 
ສະໜັບສະໜູນ ຈາກລັດຖະບານ ອົດສະຕຣາລີ ລັດຖະບານ 
ລາວ ແລະ ລັດຖະບານໄທ ເປັນໄລຍະໆ. 
   ຍ້ອນເຫດຜົນຕ່າງໆທີ່ກ່າວມາທັງໝົດ, ສຳລັບຂ້າພະເຈົ້າ 
ແລ້ວ ຂົວແຫ່ງນີ້ ຍັງສືບຕໍ່ເປັນສັນຍາລັກມິດຕະພາບອັນແຂງ 
ແກ່ນ  ລະຫວ່າງ ສປປລາວ, ໄທ ແລະ ອົດສະຕຣາລີ, ທັງເປັນ 
ສັນຍາລັກຂອງອົດສະຕຣາລີ ເພື່ອສືບຕໍ່ເຈດຈຳນົງ ໃນການ 
ເສີມສ້າງສັນຕິພາບ ແລະ ຄວາມຈະເລີນຮຸ່ງເຮືອງຂອງບັນດາ 
ປະເທດ ເພື່ອນບ້ານຂອງ ອົດສະຕຣາລີ. ຕະຫຼອດສອງທົດ 
ສະວັດເຄິ່ງຜ່ານມາ, ຂົວແຫ່ງນີ້ ຍັງໄດ້ເນັ້ນຢໍ້າໃຫ້ທຸກຄົນ 
ເຫັນວ່າ ການມີສ່ວນຮ່ວມດ້ານການກໍ່ສ້າງທີ່ມີຄຸນນະພາບສູງ 
ແລະ ການມີພື້ນຖານໂຄງລ່າງທີ່ຢືນຍົງ ສາມາດພັດທະນາ 

ປະເທດໄດ້ ທັງໃນໄລຍະສັ້ນ ແລະ ໄລຍະຍາວ. 
     ປີ 2019 ໂອກາດຄົບຮົບ 25 ປີ ຂົວມິດຕະພາບແຫ່ງນີ້, ຂ້າພະເຈົ້າ 
ຂໍຕັ້ງໜ້າສືບຕໍ່ ຮ່ວມກັນສະເຫຼີມສະຫຼອງຂົວມິດຕະພາບແຫ່ງນີ້ ພ້ອມກັນ 
ທັງສາມປະເທດ ພ້ອມກັນກັບປະຊາຊົນລາວ ແລະ ປະຊາຊົນໄທ. 
   ເວລາທ່ານຂ້າມຂົວແຫ່ງນີ້ ເທື່ອຕໍ່ໄປ, ທ່ານຈະເຫັນທຸງຊາດ ອົດສະ 
ຕຣາລີ ປັກຢູ່ທາງກາງຂອງຂົວ ທຸງທັງໝົດພວມປີວສະບັດ ຕາມກະແສລົມ 
ຂອງແມ່ນ້ຳຂອງ. ທຸງຊາດອົດສະຕຣາລີ ໄດ້ປັກຢູ່ທາງກາງ ຂອງ 
ທຸງຊາດລາວ ແລະ ທຸງຊາດໄທ ເພື່ອເນັ້ນຢ້ຳໃຫ້ ຜູ້ທີ່ເດີນທາງຂ້າມຂົວ 
ແຫ່ງນີ້ ເຫັນເຖິງມິດຕະພາບອັນແໜ້ນແຟ້ນ ຂອງສາມປະເທດພວກເຮົາ 
ແລະ ຈະປັກຢູ່ເທິງຂົວແຫ່ງນີ້ ຮອດທ້າຍປີນີ້. 
     ໃນຕອນເຊົ້າຂອງວັນທີ 26 ເມສາ 2019, ຂ້າພະເຈົ້າ ຈະເຂົ້າຮ່ວມພິທີ 
ຕັກບາດພະສົງ ຢູ່ກາງຂົວ ຮ່ວມກັບ ນະຄອນຫຼວງວຽງຈັນ ແລະ ແຂວງ 
ໜອງຄາຍ ເພື່ອເປັນການອວຍພອນພິເສດໃຫ້ແກ່ຂົວແຫ່ງນີ້. ຕໍ່ຈາກນັ້ນ, 
ຜູ້ແທນຈາກສາມຊາດ ຈະໄດ້ເຂົ້າຮ່ວມການແຂ່ງຂັນກິລາ ຕີກອຟ ມິດຕະ 
ພາບ, ເຂົ້າຮ່ວມງານວາງສະແດງຮູບພາບ ແລະ ເຂົ້າຮ່ວມງານສະແດງ 
ວັດທະນະທຳ ທີ່ຈັດຂື້ນໂດຍ ແຂວງໜອງຄາຍ. ໃນຕອນເຊົ້າ ຂອງວັນທີ 
27 ເມສາ, ຂ້າພະເຈົ້າ ຂໍເຊີນຊວນ ປະຊາຊົນ ທັງສອງຊາດລາວ ແລະ ໄທ 
ເຂົ້າຮ່ວມ ງານຍ່າງ ແລະ ຂີ່ລົດຖີບຂ້າມຂົວແຫ່ງນີ້ ເພື່ອສະເຫຼີມສະຫຼອງ 
ສາຍພົວພັນອັນແໜ້ນແຟ້ນ ລະຫວ່າງປະຊາຊົນສອງຊາດ ທີ່ເກີດຈາກ 
ການມີສ່ວນຮ່ວມຂອງ ຂົວແຫ່ງນີ້. 
     ຂໍຖືໂອກາດນີ້ ແຈ້ງ ໜ້າແຟດບຸກທາງການຂອງສະຖານທູດ Australia 
in Laos ຈະໄດ້ແບ່ງປັນ 25 ເລື່ອງເລົ່າ 25 ຄວາມຊົງຈໍາ ກ່ຽວກັບຂົວ 
ຕະຫຼອດ 25 ປີຜ່ານມາ, ລວມມີ ການໄດ້ຮັບກຽດການໃຫ້ສໍາພາດ ໂດຍ 
ລັດຖະມົນຕີ ກະຊວງການຕ່າງປະເທດ, ລັດຖະມົນຕີ ປະຈຳ ສຳນັກງານ 
ນາຍຍົກລັດຖະມົນຕີ, ລັດຖະມົນຕີກະຊວງອຸດສະຫະກຳ ແລະ ການຄ້າ, 

ລັດຖະມົນຕີ ກະຊວງຄົມມະນາຄົມ ແລະ ຂົນສົ່ງ ແຫ່ງ ສປປລາວ ລວມທັງ 
ການໃຫ້ສຳພາດຂອງ ຜູ້ວ່າ ແຂວງໜອງຄາຍ, ອາດີດ ເອກອັກຄະລັດຖະທູດ 
ອົດສະຕຣາລີ ປະຈຳ ສປປ ລາວ. 
    ກິດຈະກໍາທັງໝົດເຫຼົ່ານີ້ ຈະຮ່ວມເປັນສ່ວນໜຶ່ງ ເພີ່ມພູນຄູນສ້າງ ສາຍ 
ພົວພັນ ທີ່ແໜ້ນແຟ້ນ ແລະ ຍາວນານ ດ້ານການທູດ ຂອງ ສປປລາວ ແລະ 
ອົດສະຕຣາລີ, ເຊິ່ງປີນີ້ ຄົບຮອບ 67 ປີ, ແລະ ຄົບຮອບ 45 ປີ ທີ່ອົດສະຕຣາລີ 
ເປັນປະເທດຄູ່ຮ່ວມເຈລະຈາທຳອິດ ຂອງ ອາຊຽນ. 
    ເສັ້ນທາງແຫ່ງມິດຕະພາບທັງໝົດເຫຼົ່ານີ້ ຖືເປັນໂອກາດອັນດີ ທີ່ຈະໄດ້ 
ລຳລຶກ ແລະ ສະທ້ອນໃຫ້ເຫັນເຖິງຄວາມກ້າວໜ້າອັນໃຫ່ຍຫຼວງ ດ້ານສະຖຽຍ 
ລະພາບ ແລະ ການເຕີບໃຫ່ຍຂະຫຍາຍໂຕດ້ານເສດຖະກິດໃນພາກພື້ນ ຂອງ 
ພວກເຮົາ. ຖ້າຈະເວົ້າໄປແລ້ວ ຄືກັນກັບຂົວມິດຕະພາບ, ທີ່ຜົນປະໂຫຍດ 
ທັງໝົດ ສາມາດຮ່ວມກັນຍາດມາໄດ້ ຍ້ອນມີການນັບຖືເຊິ່ງກັນ ແລະ ກັນ, 
ມີການຮ່ວມມືດ້ວຍຄວາມຈິງໃຈນຳກັນ ແລະ ມີຄວາມປາດຖະໜາ ທີ່ຈະສົ່ງຕໍ່ 
ຄວາມຈະເລີນຮຸ່ງເຮືອງ ແບບຢືນຍົງໃຫ້ຄົນຮຸ້ນໃໝ່ໃນອະນາຄົດນຳກັນ. ອົດສະ 
ຕຣາລີ ຈະສືບຕໍ່ ຕັ້ງໜ້າເຮັດວຽກຮ່ວມກັບ ປະຊາຊົນລາວ, ປະຊາຊົນໄທ ແລະ 
ບັນດາປະເທດພາກພື້ນ, ຍ້ອນພວກເຮົາໄດ້ຮ່ວມກັນສ້າງເສັ້ນທາງ ແຫ່ງ 
ມິດຕະພາບນີ້ ຂຶ້ນມານຳກັນ.

ພະນະທ່ານ ຈ໋ອງ-ເບີນາດ ຄາຣາສ໌ໂກ 
ເອກອັກຄະລັດຖະທູດ ອົດສະຕຣາລີ ປະຈໍາ ສປປ ລາວ

ວັນທີ 26 ແລະ 27 ເມສາ ນີ້ ເປັນມື້ ຄົບຮອບ 25 ປີ 
ການເປີດນ�າໃຊ�ຂົວມິດຕະພາບລາວ-ໄທ ແຫ�ງທີ 1 ຢ�າງເປັນທາງການ

ພິທີເປີດຂົວມິດຕະພາບລາວ-ໄທ ແຫ�ງທີ 1 ພວມຖືກກະກຽມຢູ� ກາງຂົວ ຢ�າງຕັ້ງໜ�າ ແລະ 
ເຕັມໄປດ�ວຍຄວາມຕື່ນເຕັ້ນ ໃນວັນທີ 8 ເມສາ 1994

ປ�າຍສັນຍາລັກ ຕັ້ງຢູ�ດ�ານໜຶ່ງກາງຂົວມິດຕະພາບ 
ສະແດງເຖິງມິດຕະພາບຂອງ ສາມປະເທດ

ຂົວໄດ�ຖືກອອກແບບ ແລະ ບ�ລິຫານການກ�່ສ�າງໂດຍອົດສະຕຣາລີ, ໄດ�ຮັບການກ�່ສ�າງ 
ໂດຍຊ�າງກ�່ສ�າງຄົນລາວ ແລະ ຄົນໄທ ພ�ອມນ�າໃຊ�ວັດຖຸກ�່ສ�່ງຈາກລາວ ແລະ ໄທ.


