สะพานมิตรภาพ 1 (หนองคาย-นครหลวงเวียงจันทน)
1. แมน้ําโขง
1.1 แมน้ําโขงเปนแมน้ําที่มปี ริมาณน้ําไหลเฉลี่ยตอป
มากเปนอันดับ 10 ของโลก และมีความยาวเปนอันดับ 12
ของโลก ตนแมน้ําไหลมาจากธิเบต ไหลผานประเทศ
สาธารณรัฐประชาชนจีน สหภาพพมา ราชอาณาจักรไทย
สาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว ราชอาณาจักร
กัมพูชา และไหลออกสูทะเลในเขตประเทศเวียดนาม โดยมี
ความยาวทั้งสิน้ 4,200 กิโลเมตร และตรงจุดที่ตงั้ ของสะพานขามแมน้ําโขงหนองคาย-เวียงจันทน (สะพาน
มิตรภาพ 1) แมน้ําโขงมีความกวางประมาณ 640 เมตร มีปริมาณน้ําไหลเฉลี่ย 4,500 ลูกบาศกเมตรตอ
วินาที และอยูหางจากทะเล 1,553 กิโลเมตร
1.2 หลังจากแมน้ําโขงไหลออกจากประเทศจีนตรงบริเวณพรมแดนติดตอ 3 ประเทศ
[ไทย-ลาว-พมา (สามเหลี่ยมทองคํา)] แมนา้ํ โขงเริ่มเปนพรมแดนระหวางไทยและลาว ยาวเรื่อยมา ประมาณ
110 กิโลเมตร ผานอําเภอเชียงแสนและอําเภอเชียงของ จังหวัดเชียงราย และจึงไหลเขาสูประเทศลาว
ผานเมืองหลวงพระบาง และกลับมาเปนเขตพรมแดนระหวางไทยและลาวอีกครั้งหนึ่งที่อําเภอเชียงคาน
จังหวัดเลย และเปนพรมแดนเรื่อยไปจนถึงอําเภอโขงเจียม จังหวัดอุบลราชธานี โดยมีความยาวมของ
พรมแดนในชวงที่ 2 ประมาณ 880 กิโลเมตร
1.3 ตั้งแตจดุ สามเหลี่ยมทองคํา เรื่อยลงมาจนถึง
ทะเล มีความยาวประมาณ 2,400 กิโลเมตร แมวาจะมี
การคมนาคมขามไปมาของประชาชนบน 2 ฝงโขงและมี
เรือขนสง สินคาตางๆ ขึ้นลองตามลําน้ําโขงจํานวนมาก
พอควรตามฝงแมน้ําชวงดังกลาว แตก็ไมมีสะพานขามแต
อยางใด
2. แนวคิดเกี่ยวกับสะพานขามแมน้ําโขง
2.1 กอนสงครามโลกครั้งที่ 2 เปนชวงที่ประเทศลาวตกอยูภายใตการปกครองของประเทศฝรัง่ เศส
ลาวมีการคมนาคมขนสงเชือ่ มโยงกับประเทศเวียดนามและกัมพูชา โดยดานเวียดนามมีถนนเชื่อมกับ
กรุงฮานอย เมืองไฮฟอง เมืองเว และเมืองดานัง และดานกัมพูชามีถนนเชื่อมตอระหวางเวียงจันทนกับ
พนมเปญ ดังนั้น สินคาของลาวสวนมากจึงสงผานทางทาเรือที่ฮานอย ไซงอน หรือพนมเปญ สินคา
จํานวนนอยมากที่ไดสงผานเขากรุงเทพฯ หลังจากสงครามโลกครั้งที่ 2 ลาวไดเปลี่ยนเสนทางขนสงสินคา
มาผานประเทศไทยมากขึ้น โดยใชวิธีการขนสงลงเรือขามแมน้ําโขงมาขึ้นทางฝงไทย หรือใชแพขนาน

ยนตขนสินคาขามไปและมาระหวาง ฝงไทยและลาว ซึ่งวิธีดงั กลาวไมสะดวกและไมคลองตัว ทําให
เสียเวลามากเพราะมีเรือขนสงจํากัดและมีคาใชจายในการขนสงสินคาสูง
2.2 แนวความคิดในการกอสรางสะพานขามแมน้ําโขงเพื่อเชื่อมระหวางประเทศไทยและประเทศ
ลาว ไดมีโครงการที่จะสรางมานานกวา 35 ปแลว โดยมีวัตถุประสงคเพื่ออํานวยความสะดวกดาน
การคมนาคมขนสงเชนเดียวกับสะพานขามแมน้ําโขงในประเทศจีน ทัง้ นี้เพราะเห็นวาจะทําใหเกิดประโยชน
แกประเทศทัง้ สอง โดยเฉพาะประเทศลาวซึ่งเปนประเทศ ที่ไมมีเขตแดนติดทะเล ทําใหการคมนาคม
ขนสงลําบากมาก แมวาลาวจะสามารถใชลําน้ําโขงในการออกสูทะเลไดแตก็มคี วามยาวถึง 1,600
กิโลเมตร ทัง้ ยังไมสามารใชเดินเรือไดตลอดแนว เพราะบางสวนมีแกงกลางน้ํากั้นอยู เทาที่ผานมาลา
วจะตองอาศัยประเทศเพื่อนบานเปนเสนทางขนสงสินคาผานเขา-ออกสูทะเลเพื่อติดตอกับประเทศอื่นๆ
อีกที่หนึ่ง ดังนั้น อาจสรุปวัตถุประสงคของการสรางสะพานนี้นอกจากประโยชนเพื่ออํานวยความสะดวก
ในการขนสงสินคา และเปนเสนทางใหประเทศลาวไดขนถายสินคาผานประเทศไทยแลว ยังเปน
การเสริมสรางสัมพันธไมตรีระหวางไทยกับลาวใหแนนแฟนยิ่งขึ้นดวย
3. ความเปนมาของโครงการ
3.1 เริ่มจากแนวความคิดทีจ่ ะสรางสะพาน
ขามแมน้ําโขงดังกลาวในป พ.ศ. 2499 องคการยู
ซอมและการรถไฟแห ง ประเทศไทย ได เริ่ มทํา
การสํารวจความเป น ไปไดแ ละความเหมาะสมของ
การสรางสะพาน และผลการสํารวจไดเสนอการวาง
แนวสะพานไว 3 แหง หรือ 3 ทางเลือก แตมิได
ดําเนินการตอไป จนถึงในป พ.ศ. 2508
คณะกรรมการประสานงาน สํารวจลุมแมน้ําโขงตอนลาง ซึ่งขณะนั้นประกอบดวย 4 ประเทศ คือ ไทย
ลาว เวียดนาม และกัมพูชา ก็ไดบรรจุโครงการนี้ไวในแผนพัฒนา 10 ป และในป พ.ศ. 2510 รัฐบาล
ญี่ปุนไดใหความชวยเหลือดานการสํารวจและศึกษาความเหมาะสมในการออกแบบกอสราง ซึง่ ควรจะ
สรางเปนสะพานโครงสรางเหล็กที่มีทงั้ ถนนใหรถยนตและรถไฟผาน และเสนอเลือกเสนทางหนองคายเวียงจันทน
3.2 ตอมาในป พ.ศ. 2514 ธนาคารพัฒนาเอเชีย หรือ ADB ไดดําเนินการศึกษาทบทวนโครงการ
นี้อีกครัง้ หนึ่ง โดยตองการพิจารณาใหความชวยเหลือทางดานเงินทุน ตอจากผลการศึกษาที่ปรากฏออกมา
สรุปไดวา ยังไมคุมคาเพียงพอตอการลงทุน ฉะนัน้ สํานักงานพลังงานแหงชาติ (กรมพัฒนาและสงเสริม
พลังงานในปจจุบัน) จึงไดพิจารณาศึกษาปรับปรุงลักษณะของสะพานจากแบบโครงเหล็กใหเปนแบบ
คอนกรีตอัดแรงเพื่อผลในการลดตนทุน การกอสราง แตในขณะเวลานั้นสถานการณทางการเมืองของ
ประเทศลาวมีการเปลี่ยนแปลง โครงการนีจ้ ึงหยุดชะงักลง

3.3 หลังจากสถานการณทางการเมืองของลาวไดกลับคืนสภาวะเรียบรอยแลวและในโอกาสที่
ฯพณฯ พลเอก ชาติชาย ชุณหะวัณ นายกรัฐมนตรีไดเดินทางไปเยือนลาวเมื่อเดือนพฤศจิกายน 2530
ผูนําคณะรัฐบาลของทั้งสองฝายไดเจรจาปรึกษาขอราชการหลายเรื่อง เรื่องหนึ่งที่ไดมีการพิจารณาคือ
เห็นชอบที่จะใหมีการกอสรางสะพานขามแมน้ําโขงหนองคาย-เวียงจันทน ดังนัน้ ทั้งไทยและลาวจึงไดออก
แถลงการณรวมตกลงในหลักการทีจ่ ะมีการกอสราง สะพานขามแมน้ําโขงขึ้น หลังจากนั้นก็ไดมี
ความกาวหนาในการดําเนินงานตามขอตกลงนี้ตอเนือ่ งมาตามลําดับกลาวคือ
3.4 ในเดือนมกราคม 2532 ในคราวประชุมคณะกรรมการโครงการพัฒนาลุมแมน้ําโขงของไทย
ไดมีมติใหดําเนินงานโครงการสะพานที่มที ั้งถนนและทางรถไฟและโดยที่โครงการนี้ไดริเริ่มมาจากคณะ
กรรมการฯ แมน้ําโขง จึงไดมอบหมายใหสํานักงานพลังงานแหงชาติเปนหนวยงานที่รับผิดชอบและ
ดําเนินการประสานงานตามโครงการนี้
3.5 ตอมาในเดือนกุมภาพันธ 2532
ฯพณฯ นายกรัฐมนตรีออสเตรเลีย (นาย
R.J.HAWKE) เดินทางมาเยือนประเทศไทยและมี
แถลงการณวา รัฐบาลออสเตรเลีย จะสนับสนุนเงิน
ชวยเหลือคากอสรางสะพานใหวงเงิน 30 ลาน
ดอลลารสหรัฐ
3.6 เดือนเมษายน 2532 ไดมีการประชุม
ไตรภาคีของคณะที่ปรึกษา 3 ฝาย ไทย-ลาว-ออสเตรเลีย ขึ้น ณ นครหลวงเวียงจันทน สรุปผลการ
ประชุมวาจะมีการทําบันทึกความเขาใจ 3 ฝาย ระหวางออสเตรเลีย ไทยและลาว เพื่อกําหนดความ
รับผิดชอบของแตละฝาย และพิจารณาหาขอสรุปรวมลงนามเปนขอตกลงกอนที่จะมีการเริ่มงานใน
โครงการ
3.7 ในที่สุดเมื่อเดือนมกราคม 2533 จึงมีการลงนามในบันทึกความเขาใจรวมกัน ที่ทําเนียบ
รัฐบาลของไทย โดยมี ฯพณฯ นายกรัฐมนตรีเปนประธาน สาระสําคัญประกอบดวยการกําหนดหนาที่
ความรับผิดชอบของแตละฝาย รวมทั้งหนวยงานที่รบั ผิดชอบโครงการของแตละฝาย คือ ออสเตรเลีย
ไดแก AIDAB (The Australian International Development Assistance Bureau) ซึ่งอยูในสังกัด
กระทรวงการตางประเทศและการคา ฝายลาวไดแก กระทรวงคมนาคม ขนสง ไปรษณียและกอสราง
สวนไทยไดแก สํานักงานพลังงานแหงชาติ (กรมพัฒนาและสงเสริมพลังงานในปจจุบัน)
กระทรวงวิทยาศาสตร เทคโนโลยีและสิ่งแวดลอม
4. การดําเนินงานโครงการ
4.1 ตามขอตกลงในบันทึกความเขาใจ 3 ฝาย รัฐบาลออสเตรเลียใหความชวยเหลือในสวนแรก
เปนคาใชจายในการปรับปรุงการศึกษาความเหมาะสมของโครงการในวงเงิน 1.5 ลานดอลลาร

ออสเตรเลีย หรือประมาณ 30 ลานบาท โดยวาจางบริษัท Maunsell and Partners และบริษัท Sincliar
Knight and Partners มาดําเนินการตั้งแตเดือนเมษายน 2533 จนเสร็จสิ้นในเดือนธันวาคม 2533
ตอจากนั้นรัฐบาลออสเตรเลียไดใหความชวยเหลือในดานงบประมาณเพื่อใชในการออกแบบรายละเอียด
เพื่อกอสรางสะพาน ซึ่งแบบรายละเอียด ไดเริ่มดําเนินการเมื่อเดือนมกราคม 2534 และเสร็จสิน้ ลงใน
เดือนมิถุนายน 2534 รัฐบาลออสเตรเลียไดนําไปเปดประมูลแกบริษัทรับเหมากอสรางของออสเตรเลีย
และผลสุดทาย ไดคัดเลือกบริษัท John Holland Construction Pty. Ltd. ใหมาดําเนินการ
เปนผูรับเหมากอสรางสะพานรวมกับบริษัท Kinsun อีกบริษัทหนึ่งจากประเทศไทย ซึ่งก็ได เซ็น
สัญญาวาจางตัง้ แตเดือนตุลาคม 2534 ในวงเงินประมาณ 30.5 ลานดอลลารออสเตรเลีย หรือประมาณ
600 ลานบาท และไดมีพิธีเปดโครงการกอสรางสะพาน เมือ่ วันที่ 24 พฤศจิกายน 2534 โดย ฯพณฯ
นายกรัฐมนตรีไทย (นายอานันท ปนยารชุน) ฯพณฯ นายก รัฐมนตรีลาว (นายคําไต สีพันดอน) และ
รัฐมนตรีวาการกระทรวงการคาและพัฒนาโพนทะเลของออสเตรเลีย (นายนีล บลูเอ็ท) รวมเปนประธาน
ในพิธี การกอสรางทั้งหมดจะเสร็จสิ้นตามกําหนดในราวเดือนมีนาคม 2537
4.2 ดานการกอสราง ทีมบริหารงานประกอบดวยเจาหนาที่จากรัฐบาลไทยและสาธารณรัฐ
ประชาธิปไตยประชาชนลาว จะทํางานรวมกับวิศวกรประจําโครงการของออสเตรเลีย ซึ่งทั้งหมดนี้จะ
รวมกันรับผิดชอบในดานงานธุรการและบริหารโครงการเมื่อการกอสรางเสร็จเรียบรอยแลว รัฐบาลของ
ไทยและลาวจะเปนเจาของสะพานรวมกันและจะรับผิดชอบรวมกันในการดําเนินงาน การบํารุงรักษา
และการบริหารงานสําหรับสะพานขามแมน้ําโขงแหงนี้
4.3 ดานความรับผิดชอบ และการดําเนินงานของฝายไทยประกอบดวยเรื่องของการจัดเตรียม
คาใชจายตางๆ เพื่อเปนคากอสราง และการสรางสิ่งอํานวยความสะดวกในการควบคุมการเดินทางผาน
แดนของประชาชนในบริเวณชายแดนฝงประเทศไทย ไดแก อาคารควบคุม (ดานรวม) ของกรมศุลกากร
สําหรับการปฎิบัติงานของเจาหนาทีห่ นวยงานตางๆ ลักษณะเดียวกันกับดานสะเดาทางภาคใต และ
อาคารสํานักงาน/บานพักของแตละหนวยงานเปนเงินรวมทั้งสิน้ 136 ลานบาท การกอสรางถนนจากตัว
สะพานไปยังทางหลวงสายจังหวัด
หนองคายที่มีอยูเดิมและถนนเชื่อมตอไปยังตัวเมือง โดยกรมทางหลวงเปนผูดาํ เนินการ ซึง่ รวมคา
เวนคืนที่ดนิ เปนเงิน 330 ลานบาท โดยสรุปก็คือ ฝายไทยจายเงินสมทบในโครงการนี้รวมทั้งสิน้ ประมาณ
467 ลานบาท
4.4 นอกจากนี้ฝายไทยยังใหสิทธิ์ในการยกเวนภาษีเงินไดที่จายโดยออสเตรเลีย และภาษี
ศุลกากร ภาษีนําเขา และภาษีอื่นๆ สําหรับอุปกรณและของใชทรี่ ัฐบาลออสเตรเลียและบุคลากรของ
ออสเตรเลียนําเขามาใชภายใตโครงการนี้ รวมทั้งการประสานงานอํานวยความสะดวกตางๆ แกการ
ดําเนินโครงการทั้งหมดอีกดวย

5. ลักษณะของโครงการ
ลักษณะของโครงการจะประกอบดวย สะพานและสิง่ กอสรางประกอบจากความรวมมือ ของทั้ง 3
ประเทศ ไทย-ลาว และออสเตรเลีย โดยออสเตรเลียใหความชวยเหลือในการออกแบบและกอสราง
สะพานแมน้ําโขง รวมถึงถนนจากคอสะพานยาวไปจนถึงอาคารดานศุลกากรและดานตรวจคนเขา
เมืองของทั้งไทยและลาว และรวมถึงสิ่งกอสรางประกอบอื่นๆ เชน Traffic Changeover และการ
ปองกันตลิง่ เปนตน ฝายไทยกอสรางถนนเชื่อมจากทางหลวงสายเอเชียหมายเลข 12 ตรงจุดซึง่ หางจาก
หนองคายประมาณ 10 กิโลเมตร ความยาว 9 กิโลเมตร และกอสรางอาคารดานศุลกากรและดานตรวจ
คนเขาเมือง และเชนเดียวกัน ฝายลาวจะตองปรับปรุงถนนเขาเชื่อมโยงตัวสะพานและอาคารดาน
ศุลกากรและดานตรวจคนเขาเมือง
6. ลักษณะของสะพานและสิ่งกอสรางประกอบอื่นๆ
จากผลการศึก ษาความเหมาะสมของโครงการสะพานข ามแม น้ํา โขงหนองคาย-เวียงจันทน
(มิตรภาพ) ซึ่งออสเตรเลียใหความชวยเหลือศึกษาทบทวน แสดงใหเห็นวา สะพานขามแมน้ําโขง ควร
กอสรางเปนแบบคอรกรีตอัดแรง เสริมเหล็กแบบ Box Girder ชวงแมน้ําประกอบดวยตอมอ 6 ตอมอ
ระยะหางระหวางตอมอสะพานชวงกลางแมน้ํา (Main Structure) 105 เมตร ชวงบนฝง ทัง้ 2 ขาง
ประกอบดวยตอมอ 8 ตอมอของฝงไทย และ 7 ตอมอของฝงลาว (Approach Structure) ประมาณ 30
เมตร โดยกําหนดใหมี Navigation Clearance ขนาดกวาง 60 เมตร สูง 10 เมตร ความยาวของสะพาน
ทั้งสิน้ ประมาณ 1,200 เมตร พืน้ ผิวจราจรประกอบดวย ชองจราจร 2 ชองทาง ความกวางรวมไหลทาง
ชองละ 4 เมตร โดยตามแนวเสนกลางสะพานกอสราง (Wide Raised Center Line Delineator) กวาง
0.5 เมตร มีชอ งทางเดินทัง้ 2 ขาง ขางละ 1.5 เมตร โดยมี Concrete Barrer และ Concrete Edge
Panel ปองกันคนเดินเทาทัง้ 2 ขาง ทําใหความกวางของผิวจราจรทัง้ สิน้ เปน 12.7 เมตร ถัดจากสะพาน
ชวง Approach Structure ทั้ง 2 ขาง จะกอสรางเปน Bridge Approach Embankment เพื่อลดระดับ
ลงสูระดับพืน้ ผิวปกติ และไปสิ้นสุดขอบเขตงานตามความชวยเหลือของออสเตรเลียที่อาคารทําการ
ดานศุลกากรและตรวจคนเขาเมือง และเพื่อเปลี่ยนกฎจราจรจากการขับรถชิดซายในประเทศไทยเปน
ขับรถชิดขวาในประเทศลาวแลว ไดกําหนดใหกอสราง Traffic Change ทางฝงประเทศลาว ชว งก อ น
ถึง อาคารด า นศุ ล กากรและตรวจคนเขาเมื อ งของลาว และโดยเหตุที่ ฝง ตลิ่ งขางประเทศลาวไดรบั
อิทธิพลของการกัดเซาะอยูบา ง งานปองกันตลิง่ ยาว 400 เมตร จากสะพานขึ้นไปทางเหนือน้ําตึงรวมไวใน
งานกอสรางสะพานดวย นอกจากนี้สิ่งกอสรางประกอบดวยสวนยอยอื่นๆ ทีร่ วมอยูในการกอสราง
สะพานตามความชวยเหลือของออสเตรเลียก็มีระบบไฟฟาสองสวาง ระบบโทรศัพทวงจรปด และระบบ
ดับเพลิง การตกแตงเสาประดับทางสถาปตยกรรมและตอมอสุดสะพาน เปนตน

7. ผลตอบแทนทางเศรษฐกิจของโครงการ
ผลประโยชนของโครงการสะพานจะชวยลดคาใชจายในการขนสงสินคาซึ่งแตเดิม ขนถาย
สินคาใชแพขนานยนต และลดความลาชาในการปฎิบัติงานและความสิ้นเปลืองในการขนถายสินคา อีก
ทั้งจะชวยสงเสริมปริมาณการคาระหวาง 2 ประเทศ โดยเฉพาะจะเปนการเปดทางออกสูทะเล
โดยสะดวกใหกับประเทศลาว
8. ผลกระทบตอสิ่งแวดลอม
จากผลการศึกษาทางดานผลกระทบตอสิ่งแวดลอมพบวา โครงการสะพานมิตรภาพ ไมมี
ผลกระทบมากนักตอคุณภาพน้ํา การประมง และไมมีผลกระทบตอโบราณวัถุที่อยู ในประเทศไทย
และลาว ในชวงระหวางการกอสราง หากมีการควบคุมอยางเพียงพอจะไมมีผลกระทบมากมายนักตอ
คุณภาพของอากาศ สะพานมิตรภาพจะไมสรางปญหาดานการใชที่ดินมากนัก นอกจากนี้ผลกระทบใน
ระหวางการกอสราง เชน ปญหาของขยะและฝุน จะสามารถควบคุมและลดปริมาณได ปญหาดาน
เสียงรบกวนจาการกอสรางจะมีในระยะสัน้ และปรากฏอยูเฉพาะพื้นที่เทานัน้
9. การเตรียมการพิธีเปดสะพานฯ
9.1 กระทรวงวิทยาศาสตร ไดมีหนังสือกราบเรียน ฯพณฯ นายกรัฐมนตรี เมื่อวันที่ 24
สิงหาคม 2536 เพื่อพิจารณานําความกราบบังคมทูลพระบาทสมเด็จพระเจาอยูหัวเสด็จฯ ไปทรงเปน
ประธานรวมกับประธานประเทศลาวในพิธีเปดสะพานฯ ในเดือนเมษายน 2537 ซึ่ง ฯพณฯ
นายกรัฐมนตรีไดเห็ยชอบใหสํานักเลขาธิการคณะรัฐมนตรีนําความกราบเรียนราชเลขาธิการเมื่อวันที่
31 สิงหาคม 2536 เพื่อนําความกราบบังคมทูลตอไป
9.2 กระทรวงการตางประเทศไดเสนอความเห็นเมื่อวันที่ 6 กันยายน 2536 เพื่อประกอบการ
พิจารณาของคณะรัฐมนตรีในเรื่องที่ประธานประเทศลาวมีสาสนกราบบังคมทูลเชิญเสด็จฯ ไปเยือน
ประเทศลาววาการเสด็จฯ ไปทรงรวมพิธีเปดสะพานฯ และการเสด็จฯ ไปเยือนลาวจะเปนพระมหา
กรุณาธิคุณอันลนพน ควรที่รัฐบาลจะจัดเตรียมการเสด็จฯ อยางสมพระเกียรติ โดยยึดแนววาเปน
การเสด็จฯ เยือนเพียง 1 วัน ไมมีการประทับคางแรม เมื่อเสร็จพิธีเปดสะพานแลว จะเสด็จฯ ตอไปยังฝงลาว
9.3 คณะรัฐมนตรีไดมีมติในคราวประชุมเมื่อวันที่ 12 ตุลาคม 2537 ใหนําความกราบบังคมทูล
พระกรุณาโปรดเกลาฯ รับเชิญเสด็จฯ ไปเยือนลาว และอนุมตั ิใหแตงตัง้ คณะ กรรมการเตรียมการเสด็จ
ระดับชาติ โดยมี ฯพณฯ นายกรัฐมนตรีเปนประธาน และใหกระทรวงการตางประเทศรับไปพิจารณา
องคประกอบของคณะกรรมการฯ เพื่อเสนอ ฯพณฯ นายกรัฐมนตรีพิจารณาแตงตั้งตอไป
9.4 กรมพัฒนาและสงเสริมพลังงานไดเชิญหนวยงานที่เกี่ยวของมารวมประชุมเมื่อวันที่ 12
ตุลาคม 2536 เพื่อปรึกษาหารือเกี่ยวกับการเตรียมการพิธีเปดสะพานฯ ซึ่งที่ประชุมเห็นวาในการพิจารณา

เตรียมการเสด็จฯ นัน้ ควรมีการตั้งคณะกรรมการหรือคณะอนุกรรมการ ขึ้ น คณะหนึ่ ง เพื่ อ การนี้
โดยเฉพาะ และให แ จ ง ความเห็ น ดั ง กลล า วต อ สํา นั ก เลขาธิ ก ารนายกรัฐมนตรี
9.5 สํานักเลขาธิการนายกรัฐมนตรี ไดมหี นังสือเมื่อวันที่ 8 พฤศจิกายน 2536 วา ฯพณฯ
นายกรัฐมนตรี ไดมีบญ
ั ชาเห็นชอบใหแตงตัง้ คณะอนุกรรมการเตรียมการสําหรับพิธีเปดสะพานฯ โดยอยู
ภายใตคณะกรรมการเตีรยมการเสด็จเยือนลาว และใหกรมพัมนาและสงเสริมพลังงานพิจารณา
องคประกอบคณะอนุกรรมการฯ เพื่อเสนอ ฯพณฯ นายกรัฐมนตรีตอ ไป
9.6 สํานักเลขาธิการไดมีหนังสือแจงกระทรวงการตางประเทศ เมื่อวันที่ 10 พฤศจิกายน 2536 วา
พระบาทสมเด็จพระเจาอยูหวั ทรงรับเชิญเสด็จฯ ไปทรงเปนประธานในพิธีเปดสะพานมิตรภาพ และเสด็จฯ
เยือนลาวอยางเปนทางการ ทัง้ นี้ ทรงพระกรุณาโปรดเกลาฯ ใหรางกําหนดการเสด็จฯ ดังกลาวขึ้น
ทูลเกลาฯ ถวายประกอบพระราชดําริ
9.7 โดยความเห็นชอบของรัฐมนตรีวาการกระทรวงวิทยาศาสตรฯ กรมพัฒนาและสงสริม
พลังงานไดยกรางองคประกอบคณะอนุกรรมการเตรียมการสําหรับพิธีเปดสะพานฯ ซึ่ ง มี
รัฐมนตรีวาการกระทรวงวิทยาศาสตรฯ เปนประธานคณะอนุกรรมการฯ และอธิบดีกรมพัฒนาและ
สงเสริมพลังงานเปนอนุกรรมการและเลขานุการเสนอสํานักเลขาธิการนายกรัฐมนตรี เมื่อวันที่ 19
พฤศจิกายน 2536 เพื่อนําเสนอ ฯพณฯ นายกรัฐมนตรีแตงตั้ง
9.8 คณะทํางานรวมไทย-ลาว-ออสเตรเลีย เพื่อเตรียมการพิธีเปดสะพานฯ (Bridge Opening
Ceremony Working Group) ไดมีการประชุมตัง้ แตเดือนเมษายน 2536 โดยไดแยกกลุมเจาหนาทีเ่ พื่อ
พิจารณาในเรือ่ ง
(1) รูปแบบและขั้นตอนพิธกี าร
(2) การประชาสัมพันธและการจัดทําของที่ระลึก
(3) การรักษาความปลอดภัย
10. พิธเี ปดสะพานมิตรภาพ
10.1 ไดมีพิธีเปดสะพานมิตรภาพอยางเปนทางการเมื่อวันที่ 8
เมษายน 2537 โดยพระบาทสมเด็จพระเจาอยูหัวเสด็จพระราชดําเนิน
มาเปนประธานในพิธรี วมกับประธานประเทศ แหงสาธารณรัฐ
ประชาธิปไตยประชาชนลาว (ฯพณฯ หนูฮกั พูมสะหวัน) โดยมี ฯพณฯ
นายกรัฐมนตรีออสเตรเลีย (นายพอล คีตติง) กลาวสงมอบสะพาน
มิตรภาพแก ฯพณฯ นายกรัฐมนตรีไทย (นายชวน หลีกภัย) และ ฯพณฯ
นายกรัฐมนตรีลาว (นายคําไต สีพันดอน) ทามกลางประชาชนไทย-ลาว
มารวมในงานเปนจํานวนมาก

10.2 สะพานมิตรภาพไดเปดใชงานเพื่อการจราจรไดตั้งแตเวลา 08.00 น. ของวันที่ 23 เมษายน
2537 โดยเปดใชงานทุกวัน ตั้งแตเวลา 08.00 น. ถึง 18.00 น. ตามทีฝ่ ายไทยและลาวไดตกลงกันไวใน
ระยะแรก
10.3 เริ่มตัง้ แตวันที่ 15 ตุลาคม 2544 จนถึงปจจุบัน ดานสะพานมิตรภาพไทย-ลาว (หนองคายนครหลวงเวียงจันทน) ไดขยายเวลาเปดดานเปนระหวาง 06.00-22.00 น. ตามมติทปี่ ระชุม
คณะกรรมาธิการรวมไทย-ลาว ครั้งที่ 10

รวบรวมขอมูลโดย
สถานเอกอัครราชทูต ณ เวียงจันทน
พฤศจิกายน 2549

แหลงขอมูล:

1. กระทรวงมหาดไทย
2. หนังสือ การเสด็จพระราชดําเนินไปทรงเปดสะพานมิตรภาพไทย-ลาว และการเสด็จ
พระราชดําเนินเยือนสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว อยางเปนทางการ
ระหวาง 8-9 เมษายน พุทธศักราช 2537 จัดทําโดยสํานักราชเลขาธิการ
(ป พ.ศ. 2540)
3. แฟมขอมูลเกี่ยวกับสะพานมิตรภาพไทย-ลาว แหงที่ 1 (หนองคาย-นครหลวง
เวียงจันทน) ของสถานเอกอัครราชทูตฯ
4. บันทึกการประชุมคณะกรรมาธิการรวมไทย-ลาว ครั้งที่ 10
5. บันทึกการประชุมคณะผูว าราชการจังหวัดและเจาแขวงชายแดนไทย-ลาว ครั้งที่ 3

