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คำานำา

 อาคารรัฐสภา ถนนอู่ทองใน เป็นสถานที่ประชุมเพื่อดำาเนินการตามอำานาจหน้าที่ของรัฐสภาในฐานะองค์กรที่ใช้

อำานาจฝ่ายนิติบัญญัติ ได้แก่ การประชุมสภาผู้แทนราษฎร การประชุมวุฒิสภา การประชุมร่วมกันของรัฐสภา การประชุม

สภานิติบัญญัติแห่งชาติ การประชุมสภาปฏิรูปการปกครองแผ่นดิน การประชุมคณะกรรมาธิการและคณะอนุกรรมาธิการ

ของแต่ละสภา รวมทั้งการประชุมเพื่อดำาเนินการร่างรัฐธรรมนูญของสภาร่างรัฐธรรมนูญ คณะกรรมาธิการยกร่างรัฐธรรมนูญ

คณะกรรมการร่างรัฐธรรมนูญ และการประชุมเพื่อการปฏิรูปประเทศของสภาปฏิรูปแห่งชาติและสภาขับเคลื่อนการ

ปฏิรูปประเทศท่ีผ่านมา นอกจากน้ี ยังเป็นท่ีทำาการของสำานักงานเลขาธิการสภาผู้แทนราษฎร และสำานักงานเลขาธิการวุฒิสภา

รวมตลอดถึงหน่วยงานอื่น ๆ ของรัฐสภาอีกด้วย

 อาคารรัฐสภา ถนนอู่ทองใน ยังเป็นสถานท่ีเช่ือมโยงระหว่างฝ่ายนิติบัญญัติกับภาคประชาชน เพ่ือส่งเสริมการมีส่วนร่วม

ทางการเมืองในระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุขของประชาชน อาทิ  เปิดโอกาสให้ประชาชนที่ร่วม

เข้าชื่อกันยื่นเสนอกฎหมายต่อรัฐสภาตามบทบัญญัติรัฐธรรมนูญ หรือยื่นข้อร้องเรียนหรือปัญหาความเดือดร้อนต่าง ๆ เพื่อ

นำาไปสู่การแก้ไข หรือแสดงออกทางการเมืองรูปแบบต่าง ๆ รวมทั้งใช้เป็นสถานที่สำาหรับศึกษาดูงานและเยี่ยมชมของนักเรียน 

นิสิต นักศึกษา และประชาชนท่ัวไป เพ่ือเผยแพร่ความรู้ด้านการเมืองการปกครองในระบอบประชาธิปไตยและการดำาเนินงาน

ของรัฐสภา

 อาคารรัฐสภา ถนนอู่ทองใน และอาคารแวดล้อมเป็นอัครสถานสำาคัญของชาติ ท่ีบอกเล่าเร่ืองราวอันทรงคุณค่ามากมาย 

เป็นสถานที่ประกอบกิจกรรมเพื่อความมั่นคงและผาสุกให้เกิดแก่ประชาชนในการตรากฎหมายของรัฐ พิทักษ์ปกป้อง

ผลประโยชน์ของชาติ การพิจารณาให้ความเห็นชอบเร่ืองสำาคัญ ๆ ของแผ่นดิน และสร้างความสมดุลแก่ระบอบการเมืองการปกครอง

ระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุขในระบบรัฐสภา โดยการตรวจสอบการใช้อำานาจรัฐตามวิถี

แห่งรัฐธรรมนูญ

 ตลอดระยะเวลาท่ีอาคารรัฐสภา  ถนนอู่ทองใน และอาคารแวดล้อมผ่านการใช้งานในกิจกรรมดังกล่าวมาอย่างยาวนาน

จำาเป็นต้องปรับเปลี่ยนเคลื่อนย้ายไปยังสัปปายะสภาสถาน รัฐสภาแห่งใหม่เพื่อรองรับบทบาท อำานาจและหน้าที่ของรัฐสภา

ที่มีความหลากหลายขึ้น

 สำานักงานเลขาธิการสภาผู้แทนราษฎร จึงได้จัดทำาหนังสือบันทึกความทรงจำา ๖ ทศวรรษ อาคารรัฐสภาไทย เพื่อให้

เร่ืองราวสำาคัญท่ีส่ังสมมาน้ัน ได้รับจัดเก็บเป็นบันทึกความทรงจำา และเป็นอนุสรณ์มรดกทางปัญญาอันทรงคุณค่า ซ่ึงเป็นหลักฐาน

แห่งความภาคภูมิใจให้คนรุ่นต่อไปได้ศึกษาเรียนรู้
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สารบัญ

ลือเลื่องสถ�ปัตย์คู่รัฐสภ�ไทย

     พระที่นั่งอนันตสม�คม : อ�ค�รรัฐสภ�แห่งแรก (พ.ศ. ๒๔๗๕ – ๒๕๑๗)            ๑๓

     อ�ค�รรัฐสภ� ถนนอู่ทองใน : สถ�นที่แห่งคว�มทรงจำ� (พ.ศ. ๒๕๑๗ – ๒๕๖๑)                     ๑๔

     สัปป�ยะสภ�สถ�น : อ�ค�รรัฐสภ�แห่งใหม่                ๑๘

     คว�มทรงจำ� อ�ค�รรัฐสภ�ไทย ถนนอู่ทองใน                          ๑๙

     อ�ค�รรัฐสภ� ถนนอู่ทองใน                  ๒๒

     ห้องประชุมรัฐสภ�                   ๓๖

     สโมสรรัฐสภ�                   ๔๐

     ก�รก่อสร้�งอ�ค�รรัฐสภ� ๒                  ๔๔

     สถ�นีจำ�หน่�ยนำ้�มันเชื้อเพลิง สโมสรรัฐสภ�                ๔๗

     พระบรมร�ช�นุส�วรีย์พระบ�ทสมเด็จพระปกเกล้�เจ้�อยู่หัว              ๔๘

     ลำ�ดับคว�มเป็นม�ในก�รสร้�งพระบรมร�ช�นุส�วรีย ์               ๕๒

     ก�รจัดสร้�งของที่ระลึกเนื่องในพิธีเปิดพระบรมร�ช�นุส�วรีย์              ๖๗

     ศ�ลพระสย�มเทว�ธิร�ช                   ๖๐

     ข้อมูลก�รเคลื่อนย้�ยพระบรมร�ช�นุส�วรีย์                                                                                 ๗๔ 

หน้�
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ง�นศิลป์ง�มสง่� เป็นนิรันดร์

      ง�นศิลป์ภ�ยในอ�ค�รรัฐสภ�                                                            ๑๘๓

       ภ�พจิตรกรรมแสดงพระร�ชกรณียกิจที่สำ�คัญของพระมห�กษัตริย์ไทยในพระบรมร�ชจักรีวงศ์                  ๑๘๓                                                                

       ประติม�กรรมในบริเวณอ�ค�รรัฐสภ�                                                                                    ๒๐๓

       ทำ�เนียบภ�พประธ�น                                                                                                       ๒๑๑

       ทำ�เนียบภ�พเลข�ธิก�ร                                                                                                     ๒๒๕

       ศิลปะคู่รัฐสภ�                                                                                                               ๒๓๓

       ง�นศิลป์ภ�ยนอก และสถ�นที่สำ�คัญโดยรอบอ�ค�รรัฐสภ�                                                   ๒๔๕

       สถ�นที่สำ�คัญโดยรอบอ�ค�รรัฐสภ�                                                                                        ๒๕๐

       พระบรมร�ช�นุส�วรีย์พระบ�ทสมเด็จพระปกเกล้�เจ้�อยู่หัว                                                         ๒๕๖

       ศ�ลพระสย�มเทว�ธิร�ชประจำ�รัฐสภ�                                                                                   ๒๖๐        

    

หน้�

อัครสถ�น สืบส�นเจริญเมือง

      ก�รประชุมเกี่ยวกับก�รสืบร�ชสันตติวงศ์                         ๗๙

      ก�รเสด็จพระร�ชดำ�เนินไปยังอ�ค�รรัฐสภ�ของพระมห�กษัตริย์และพระบรมวงศ�นุวงศ์                           ๘๕

      ก�รประชุมสภ�เพื่อพิจ�รณ�ร่�งรัฐธรรมนูญแห่งร�ชอ�ณ�จักรไทย                          ๘๙ 

      ก�รให้คว�มเห็นชอบบุคคลเป็นน�ยกรัฐมนตรี               ๙๙

      ก�รใช้อ�ค�รรัฐสภ�เพื่อกิจก�รด้�นต่�งประเทศ             ๑๐๓

      เหตุก�รณ์ท�งก�รเมืองเฉพ�ะที่เกี่ยวข้องกับอ�ค�รรัฐสภ� ถนนอู่ทองใน              ๑๕๕            

      รัฐสภ�ของประช�ชน                                                                               ๑๖๓

      สถิติก�รดำ�เนินง�นที่สำ�คัญของรัฐสภ�                                ๑๗๘
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    ความเป็นมาเกี่ยวกับการก่อสร้างอาคารรัฐสภา ถนนอู่ทองใน

    อาคารประกอบ การปรับปรุงอาคาร และอาคารอื่น ๆ

    พระบรมราชานุสาวรีย์พระบาทสมเด็จพระปกเกล้าเจ้าอยู่หัว

    ศาลพระสยามเทวาธิราช

    การคืนพื้นที่อาคารรัฐสภา ถนนอู่ทองใน

    การเคลื่อนย้ายพระบรมราชานุสาวรีย์พระบาทสมเด็จพระปกเกล้าเจ้าอยู่หัว

    

ลือเลื่องสถาปัตย์
คู่รัฐสภาไทย
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เปลี่ยนผ่านอาคารรัฐสภาไทย
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 รัฐสภาไทยกำาเนิดขึ้นภายหลังการเปลี่ยนแปลงการปกครองจากระบอบ

สมบูรณาญาสิทธิราชย์มาเป็นระบอบประชาธิปไตยในสมัยพระบาทสมเด็จ

พระปกเกล้าเจ้าอยู่หัว  และจากการประกาศใช้พระราชบัญญัติธรรมนูญการปกครอง

แผ่นดินสยามช่ัวคราว พุทธศักราช ๒๔๗๕ ซ่ึงถือเป็นรัฐธรรมนูญฉบับแรก ได้บัญญัติ

ให้มีสภาผู้แทนราษฎร ประกอบด้วยผู้แทนราษฎรชั่วคราว จำานวน ๗๐ คน และ

ได้มีการประชุมสภาผู้แทนราษฎรขึ้นเป็นครั้งแรก เมื่อวันที่ ๒๘ มิถุนายน ๒๔๗๕ 

โดยใช้ห้องโถงชั้นบนของพระที่นั่งอนันตสมาคมเป็นที่ประชุม จึงถือว่า “พระที่นั่ง

อนันตสมาคม” เป็นอาคารรัฐสภาแห่งแรกของประเทศไทย และได้รับพระบรมราชานุญาต

ให้ใช้เป็นที่ประชุมและที่ทำาการของสำานักงานเลขาธิการสภาต่อเนื่องมา

พระที่นั่งอนันตสมาคม อาคารรัฐสภาแห่งแรกของประเทศไทย

การประชุมสภาผู้แทนราษฎรในอดีต ณ ห้องโถง ชั้นบนของพระที่นั่งอนันตสมาคม

พระที่นั่ง
อนันตสมาคม

: อาคารรัฐสภาแห่งแรก 
(พ.ศ. ๒๔๗๕ – ๒๕๑๗)
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อาคารรัฐสภา ถนนอู่ทองใน 
: สถานที่แห่งความทรงจำา (พ.ศ. ๒๕๑๗ – ๒๕๖๑)

    เมื่อจำานวนสมาชิกสภาเพิ่มขึ้นตามสัดส่วนจำานวน

ประชากรที่เพิ่มขึ้นตามบทบัญญัติของรัฐธรรมนูญ พระที่นั่ง

อนันตสมาคมซ่ึงเคยใช้เป็นสถานท่ีประชุมสภาและท่ีทำางานของ

เจ้าหน้าท่ีสำานักงานเลขาธิการรัฐสภาเกิดความคับแคบ มีพ้ืนท่ี

ไม่เพียงพอสำาหรับการปฏิบัติงานของสมาชิกและเจ้าหน้าที่

ที่เพิ่มขึ้น  รวมทั้งในระยะต่อมาบทบัญญัติของรัฐธรรมนูญได้

เปลี่ยนรูปแบบของสภาจากสภาเดียวเป็นสองสภา นอกจาก

ทำาให้จำานวนสมาชิกสภาเพ่ิมข้ึนแล้ว ยังส่งผลให้มีการปรับปรุง

และแบ่งส่วนราชการภายในสำานักงานเลขาธิการรัฐสภาเพ่ือ

รองรับการปฏิบัติงานของสมาชิกท่ีเพ่ิมข้ึน  จึงเกิดความจำาเป็น

ต้องมีที ่ประชุมของสมาชิกและที ่ท ำางานของเจ้าหน้าที ่ 

ซึ ่งขณะนั้นไม่เพียงพอแก่การปฏิบัติงาน ประกอบกับเมื่อ

พิจารณาวัตถุประสงค์ของการก่อสร้างพระท่ีน่ังอนันตสมาคม 

คือ ต้องการใช้เป็นสถานที่ในการประกอบ

พระราชพิธีหรือรัฐพิธีสำาคัญ ๆ อาทิ การ

เสด็จออกมหาสมาคม การรับรองแขก

ต่างประเทศ ซึ่งดูเป็นการไม่เหมาะสมที่จะ

คงใช้ เป็นสถานท่ีประชุมและสถานที่

ทำางานต่อไปเรื ่อย ๆ  โดยไม่ขยับขยาย

หรือหาพื้นที่เพื่อจัดสร้างอาคารขึ้นใหม่ 

แม้ว่าจะได้รับพระบรมราชานุญาตให้ใช้

ก็ตาม จึงเกิดแนวคิดท่ีจะสร้างอาคารรัฐสภา

ขึ ้นใหม่หลายครั ้ง เร ิ ่มจากปี ๒๔๘๑ 

แต่แนวคิดดังกล่าวมิได้นำาไปสู่การดำาเนินการ

อาคารรัฐสภาแห่งใหม่ ถนนอู่ทองใน 
สร้างขึ้นทางทิศเหนือของพระที่นั่งอนันตสมาคม

(ถ่ายจากพระที่นั่งอนันตสมาคม)

ก่อสร้างแต่อย่างใด  ในระยะต่อมาได้มีข้อเสนอให้ใช้ท่ีดินทาง

ทิศเหนือของพระท่ีน่ังอนันตสมาคมเพ่ือใช้เป็นสถานท่ีก่อสร้าง

อาคารรัฐสภา เมื่อคณะรัฐมนตรีที่มีจอมพล ถนอม กิตติขจร 

เป็นนายกรัฐมนตรีในขณะนั้น พิจารณาข้อเสนอดังกล่าวแล้ว

มีมติเห็นชอบด้วย จากน้ันจึงนำาความกราบบังคมทูลขอพระราชทาน

ใช้ท่ีดินบริเวณดังกล่าว และได้รับพระมหากรุณาธิคุณล้นเกล้า

ล้นกระหม่อมพระราชทาน  ต่อมาคณะรัฐมนตรีได้มีมติอนุมัติ

ให้ทำาการก่อสร้างอาคารรัฐสภาแห่งใหม่ตามข้อเสนอโดยเร่ิม

ดำาเนินการก่อสร้างตั้งแต่วันที่ ๕ พฤศจิกายน ๒๕๑๓ และมี

พิธวีางศิลาฤกษ์ เม่ือวันท่ี ๗ กันยายน ๒๕๑๔ จนการดำาเนิน

การก่อสร้างแล้วเสร็จ และใช้เป็นสถานท่ีประชุมและท่ีทำาการ

ของสำานักงานเลขาธิการรัฐสภาเป็นครั้งแรก เมื่อวันที่ ๑๙ 

กันยายน ๒๕๑๗ เป็นต้นมา 
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 ตลอดระยะเวลา ๔๔ ปี (พ.ศ. ๒๕๑๗ – ๒๕๖๑) 

อาคารรัฐสภาแห่งนี้ได้ใช้เป็นสถานที่ประชุมเพื่อดำาเนินการ

ตามอำานาจหน้าท่ีของรัฐสภาในฐานะองค์กรที่ใช้อำานาจฝ่าย

นิติบัญญัติ ได้แก่ การประชุมสภาผู้แทนราษฎร การประชุม

วุฒิสภา การประชุมร่วมกันของรัฐสภา การประชุมสภานิติบัญญัติ

แห่งชาติ การประชุมสภาปฏิรูปการปกครองแผ่นดิน การประชุม

คณะกรรมาธิการและคณะอนุกรรมาธิการของแต่ละสภา 

การประชุมเพ่ือดำาเนินการร่างรัฐธรรมนูญของสภาร่าง

รัฐธรรมนูญ คณะกรรมาธิการยกร่างรัฐธรรมนูญ และคณะ

กรรมการร่างรัฐธรรมนูญ รวมทั้งการประชุมเพื่อดำาเนินการ

ปฏิรูปประเทศของสภาปฏิรูปแห่งชาติ และสภาขับเคลื่อน

การปฏิรูปประเทศท่ีผ่านมา นอกจากน้ี  ยังใช้เป็นสถานท่ีทำาการ

ของสำานักงานเลขาธิการรัฐสภา สำานักงานเลขาธิการสภา

ผู้แทนราษฎร สำานักงานเลขาธิการวุฒิสภา และใช้เป็นสถานที่

จัดกิจกรรมสำาคัญ ๆ ของรัฐสภาและสำานักงานเลขาธิการของ

ท้ังสองสภาด้วย

 นอกจากนี้ รัฐสภายังเป็นสถานที่เชื่อมโยงระหว่าง

ฝ่ายนิติบัญญัติกับภาคประชาชน เพื่อส่งเสริมการมีส่วนร่วม

ทางการเมืองของประชาชนในระบอบประชาธิปไตย อาทิ 

เปิดโอกาสให้ประชาชนท่ีร่วมเข้าช่ือกันเสนอกฎหมายต่อรัฐสภา

ตามบทบัญญัติรัฐธรรมนูญ หรือยื่นข้อร้องเรียนหรือปัญหา

ความเดือดร้อนต่าง ๆ เพื่อนำาไปสู่การแก้ไข หรือแสดงออก

อาคารรัฐสภา ถนนอู่ทองใน 
ภายหลังก่อสร้างเสร็จ เมื่อ พ.ศ. ๒๕๑๗

ทางการเมืองในรูปแบบต่าง ๆ รวมทั้งใช้เป็นสถานที่สำาหรับ

ศึกษาดูงานและเยี่ยมชมของนักเรียน นิสิต นักศึกษาและ

ประชาชนท่ัวไป เพ่ือเผยแพร่ความรู้ด้านการเมืองการปกครองใน

ระบอบประชาธิปไตย และการดำาเนินงานของรัฐสภา 

พิพิธภัณฑ์รัฐสภา แหล่งเรียนรู้ประวัติศาสตร์
การเมืองการปกครองของไทยภายในอาคารรัฐสภา
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 นอกจากน้ี ภายในบริเวณสถานท่ีต้ังของอาคารรัฐสภา 

ยังเป็นสถานท่ีประดิษฐานส่ิงศักด์ิสิทธ์ิอันเป็นท่ีเคารพสักการะ

และศูนย์รวมจิตใจของสมาชิกรัฐสภา บุคคลในวงงานรัฐสภา

ข้าราชการและเจ้าหน้าที่ของสำานักงานเลขาธิการสภาผู้แทน

ราษฎรและสำานักงานเลขาธิการวุฒิสภาที ่สำาคัญ  ได้แก่

พระบรมราชานุสาวรีย์พระบาทสมเด็จพระปกเกล้าเจ้าอยู่หัว 

พระมหากษัตริย์ผู้พระราชทานอำานาจอธิปไตยและรัฐธรรมนูญ

แก่ปวงชนชาวไทย ศาลพระสยามเทวาธิราชประจำารัฐสภา 

พระบรมราชานุสาวรีย์พระบาทสมเด็จพระปกเกล้าเจ้าอยู่หัว 
และศาลพระสยามเทวาธิราชประจำารัฐสภา

อันเป็นท่ีเคารพสักการะและศูนย์รวมจิตใจของชาวรัฐสภา

ซึ่งเป็นสถานที่ประดิษฐานพระสยามเทวาธิราช พระเสื้อเมือง 

พระทรงเมือง และพระภูมิชัยมงคล นอกจากนี้ บริเวณภายใน

และโดยรอบอาคารรัฐสภา ยังมีงานประติมากรรมและ

จิตรกรรมมากมาย ซึ่งถือเป็นงานศิลป์ที่เต็มไปด้วยความ

งดงามและสื ่อความหมายถึง ความสงบ สันติสุข ความ

แข็งแกร่ง และความเจริญรุ ่งเรืองของการพัฒนาระบอบ

ประชาธิปไตยของไทยที่ผ่านมา



17บันทึกความทรงจำา ๖ ทศวรรษ อาคารรัฐสภาไทย

 อย่างไรก็ตาม   เมื่อระยะเวลาผ่านไป จำานวนสมาชิก

ของสภาเพ่ิมข้ึนเป็นลำาดับตามสัดส่วนจำานวนประชากรท่ีเพ่ิมข้ึน

ส่งผลต่อการเพิ่มจำานวนข้าราชการและเจ้าหน้าที่เพื่อรองรับ

การปฏิบ ัต ิงานของสมาชิกให้เป ็นไปอย่างทั ่วถ ึงและ

มีประสิทธิภาพ จึงต้องดำาเนินการสร้างอาคารเพ่ิมเติม ไดแ้ก่ 

อาคารรัฐสภา ๒ ซ่ึงใช้เป็นสถานท่ีทำางานของสำานักงานเลขาธิการ

วุฒิสภา และที่ประชุมคณะกรรมาธิการ รวมทั้งปรับปรุง

สถานที่ให้สอดคล้องกับจำานวนสมาชิก คณะกรรมาธิการ 

คณะอนุกรรมาธิการ ข้าราชการและเจ้าหน้าที่ รวมทั้งใช้

ในการปฏิบัติงานต่าง ๆ  ในวงงานของรัฐสภา แต่การดำาเนินการ

ดังกล่าวยังไม่สามารถแก้ไขปัญหาเรื่องความไม่เพียงพอ

การชุมนุมเรียกร้องทางการเมือง บริเวณหน้าอาคารรัฐสภา

นักเรียน นิสิต นักศึกษา บุคคลทั่วไป เข้าศึกษาดูงาน 
เยี่ยมชมรัฐสภา และเข้าฟังการประชุมในห้องประชุมรัฐสภา

ของสถานที่เพื่อรองรับการปฏิบัติหน้าที่ของฝ่ายนิติบัญญัติ

และบุคคลดังกล่าวได้ และความไม่สะดวกในเรื่องสถานที่

จอดรถในการเข้ามาติดต่อราชการหรือชี้แจงของหน่วยงาน

ภายนอกได้ ทำาให้หลายปีที่ผ่านมา สำานักงานเลขาธิการของ

ท้ังสองสภาได้แก้ไขปัญหาโดยการจัดหาและเช่าสถานที่

ทำางานสำาหรับข้าราชการและเจ้าหน้าท่ีเพ่ิมเติมหลายแห่ง  

จากสาเหตุดังกล่าวทำาให้ข้าราชการและเจ้าหน้าที่ของ

รัฐสภาต้องแยกกันปฏิบัติหน้าที่อยู่ในแต่ละสถานที่ อันเป็น

อุปสรรคและข้อจำากัดในการปฏิบัติงานเพื่อสนับสนุนภารกิจ

ของฝ่ายนิติบัญญัติ รวมถึงบุคคลท่ีมาติดต่อราชการ ด้วยเหตุน้ี 

จึงมีความพยายามจัดหาสถานที่ก่อสร้างอาคารรัฐสภา

แห่งใหม่ขึ้นอีกครั้ง 

บรรยากาศภายในห้องประชุมรัฐสภา
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สัปปายะสภาสถาน 
: อาคารรัฐสภาแห่งใหม่

 ความพยายามจัดหาสถานที ่ก ่อสร้างอาคาร

รัฐสภาแห่งใหม่ เริ ่มจากการพิจารณาจัดหาสถานที่ทั ้งใน

กรุงเทพมหานคร ปริมณฑล และต่างจังหวัด ซึ่งใช้เวลาอยู่

หลายปี จนกระทั ่งเริ ่มมีความชัดเจนขึ ้นใน พ.ศ. ๒๕๕๑ 

ในการประชุมคณะกรรมการจัดหาสถานที่ก่อสร้างอาคาร

รัฐสภาแห่งใหม่ โดยมีนายสมัคร สุนทรเวช นายกรัฐมนตรี

ในขณะนั้นเป็นประธาน พร้อมด้วยนายชัย ชิดชอบ ประธาน

สภาผู้แทนราษฎรและประธานรัฐสภา นายประสพสุข บุญเดช

ประธานวุฒิสภา รวมทั ้งรองประธานสภาผู ้แทนราษฎร 

รองประธานวุฒิสภา และผู ้ท ี ่เก ี ่ยวข้องเข้าร่วมประชุม

ซึ่งที่ประชุมได้พิจารณาพื้นที่ก่อสร้างอาคารรัฐสภาแห่งใหม่ 

จำานวน ๓ แห่ง ได้แก่

 ๑. ที่ดินราชพัสดุ ถนนทหาร (เกียกกาย) เขตดุสิต 

กรุงเทพมหานคร 

สัปปายะสภาสถาน : อาคารรัฐสภาแห่งใหม่ 

 ๒. ท่ีดินราชพัสดุ กองคลังแสง กรมสรรพาวุธทหารบก 

จังหวัดนนทบุรี 

 ๓. ที ่ด ินบริเวณคลังเชื ้อเพลิง เขตคลองเตย 

กรุงเทพมหานคร

 หลังจากคณะกรรมการได้พิจารณาศึกษาถึงความ

เหมาะสมของสถานที่ดังกล่าว  รวมทั้งข้อดีและข้อจำากัดใน

ด้านต่าง ๆ  โดยคำานึงถึงความเหมาะสมท้ังด้านสถาปัตยกรรม

วิศวกรรม เศรษฐกิจ ส่ิงแวดล้อม คมนาคม และสาธารณูปโภค

แล้ว จึงมีมติเลือกบริเวณท่ีดินราชพัสดุ ถนนทหาร (เกียกกาย) 

แปลงริมนำ้าเจ้าพระยา เนื้อที่ ๑๑๙ ไร่ เป็นสถานที่ก่อสร้าง

อาคารรัฐสภาแห่งใหม่ หรือที่เรียกว่า “สัปปายะสภาสถาน” 

แปลว่า สภาแห่งความสงบร่มเย็นและปัญญา
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 ความทรงจำา... 
อาคารรัฐสภาไทย ถนนอู่ทองใน

 เม่ือ “สัปปายะสภาสถาน” เปิดทำาการเป็นอาคารรัฐสภา

แห่งใหม่แล้ว “อาคารรัฐสภา ถนนอู่ทองใน” ซึ่งเคยอยู่คู่กับ

สถาบันทางการเมืองและอำานาจนิติบัญญัติของไทยมาอย่าง

ยาวนาน นับตั้งแต่ พ.ศ. ๒๕๑๗ เป็นต้นมา จะเป็นสถานที่

แห่งความทรงจำา  ตลอดระยะเวลาที่ผ่านมา  อาคารรัฐสภา

ถนนอู่ทองใน ได้ใช้เป็นสถานที่สำาคัญระดับประเทศสำาหรับ

ปฏิบัติหน้าท่ีของฝ่ายนิติบัญญัติ เพื่อทำาหน้าที่ในการออก

กฎหมายมาบังคับใช้กับประชาชนและสังคมเป็นจำานวนมาก 

ควบคุมการบริหารราชการแผ่นดินของคณะรัฐมนตรีในฐานะ

ฝ่ายบริหารให้เป็นไปตามนโยบายที ่ได้แถลงไว้ต่อรัฐสภา 

ตลอดจนให้ความเห็นชอบในเร่ืองสำาคัญ ๆ  ของประเทศ  รวมท้ัง

เป็นสถานที่สำาหรับดำาเนินกิจกรรมต่าง ๆ

มากมาย อันก่อให้เกิดคุณประโยชน์ต่อประเทศชาติและประชาชน 

จนเกิดการพัฒนาเติบโตและก้าวหน้ามาได้จนทุกวันนี้ 

 อาคารรัฐสภา ถนนอู ่ทองใน คงเป็นสถานที่แห่ง

ความทรงจำาเต็มเป่ียมด้วยคุณค่าทางประวัติศาสตร์์การเมือง

การปกครองที ่ควรค่าแก่การจารึกไว้ในหน้าประวัติศาสตร์

การเมืองการปกครองไทย เพื่อเป็นมรดกแห่งความภาคภูมิใจ

ประทับไว้ในความทรงจำาของสมาชิกรัฐสภา บุคคลในวงงาน

รัฐสภา ข้าราชการและเจ้าหน้าที่ ซึ่งครั้งหนึ่งเคยปฏิบัติ

หน้าท่ีอย่างแข็งขันเพ่ือความเจริญก้าวหน้าของประเทศชาติ  

ณ อาคารรัฐสภาแห่งนี้ รวมทั้งอนุชนรุ่นหลังได้ศึกษาเรียนรู้

ประวัติศาสตร์ของรัฐสภาและอาคารรัฐสภาแห่งนี้ สืบไป
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 ประเทศไทยเริ่มใช้พระที่นั่งอนันตสมาคมเป็นอาคารรัฐสภา  สำาหรับเป็น

สถานที่ประชุมและที ่ทำางานของสำานักงานเลขาธิการของสภามาตั ้งแต่วันที ่

๒๘ มิถุนายน ๒๔๗๕ ภายหลังเปล่ียนแปลงการปกครอง และมีการใช้ต่อเน่ืองมาเป็น

เวลานาน การใช้พระท่ีน่ังอนันตสมาคมเป็นท่ีประชุมสภาน้ันนับเป็นพระมหากรุณาธิคุณ

ที่โปรดเกล้าฯ พระราชทานให้ใช้ เนื่องจากเป็นเขตพระราชฐาน แม้จะทรงใหค้วาม

ยินยอมให้ใช้ แต่เม่ือพิจารณาจากวัตถุประสงค์ของการก่อสร้างพระท่ีน่ังอนันตสมาคม  

ซ่ึงพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว มีพระราชประสงค์สร้างข้ึนเพื่อใช้เป็น

สถานที่ในการประกอบพระราชพิธีต่าง ๆ เพื่อเสด็จออกมหาสมาคม และรับรอง

แขกต่างประเทศ ดูจะเป็นการไม่เหมาะสมท่ีรัฐสภาจะยังคงใช้เป็นห้องประชุมต่อไป

เรื่อย ๆ โดยไม่ขยับขยายจัดสร้างอาคารเป็นของตนเองเป็นการถาวร ประกอบกับ

สภาพของโครงสร้างท่ีไม่สามารถขยายและปรับปรุงให้รองรับการประชุมท่ีมีสมาชิก

เพ่ิมข้ึน  อีกท้ังมีปัญหาในเร่ืองของระบบเสียงและระบบการถ่ายเทอากาศ  การท่ีจะ

ปรับปรุงติดต้ังอุปกรณ์ต่าง ๆ น้ันจะส่งผลให้เกิดความคับแคบและลดความสง่างาม

ของพระท่ีน่ังฯ ไปมาก ประกอบกับเหตุผลอ่ืนอีกหลายประการ เช่น ไม่มีพ้ืนท่ีเพียงพอ

สำาหรับเป็นห้องประชุมกรรมาธิการ ห้องทำางานของสมาชิก ห้องสมุด ห้องพักของ

คณะรัฐมนตรี และโดยเฉพาะอย่างยิ่งสำานักงานเลขาธิการรัฐสภานั้นยังทำางานแยก

กันอยู่ โดยใช้อาคารที่ได้รับความอนุเคราะห์จากสำานักพระราชวัง ๕ หลัง เป็น

สถานที่ทำางาน จึงมีแนวคิดที่จะต้องก่อสร้างอาคารรัฐสภาแห่งใหม่ซึ่งมีลักษณะ

ถาวรเป็นของตัวเอง

การประชุมสภา ณ พระที่นั่งอนันตสมาคม 

อาคารรัฐสภา 
ถนนอู่ทองใน
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 จากแนวคิดดังกล่าว เมื่อวันที่ ๑๕ สิงหาคม ๒๔๘๑ 

คณะรัฐมนตรีได้มีมติและแจ้งให้สภาผู้แทนราษฎรทราบ 

ความตอนหนึ่งว่า “สภาผู้แทนราษฎรซึ่งได้อาศัยใช้พระที่นั่ง

อนันตสมาคมเป็นสถานท่ีประชุมอยู่น้ันยังไม่เป็นการเหมาะสม 

สมควรที ่จะจัดสร้างที ่ประชุมขึ ้นใหม่” โดยมีการแต่งตั ้ง

คณะกรรมการพิจารณาจัดสร้างที่ประชุมและที่ทำาการของ

สภาผู้แทนราษฎรขึ้นคณะหนึ่งเป็นครั้งแรก โดยมีพระยา

ไชยยศสมบัติ เป็นประธานกรรมการ คณะกรรมการชุดนี้

ยังมิได้ทันเริ่มดำาเนินการใด ๆ คณะรัฐมนตรีที่แต่งตั้งคณะ

กรรมการชุดน้ีได้พ้นจากตำาแหน่ง จึงเป็นผลให้คณะกรรมการ

ระงับไปด้วย 

 ต่อมารัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช 

๒๔๘๙ กำาหนดให้รัฐสภาเป็นแบบสองสภา ประกอบด้วย

สภาผู้แทนและพฤฒสภา จึงกำาหนดให้ใช้พระท่ีน่ังอภิเษกดุสิต

เป็นที่ประชุมของพฤฒสภาอีกแห่งหนึ่ง และใช้พระที่นั ่ง

อนันตสมาคมเป็นท่ีประชุมสภาผู้แทนราษฎรและท่ีประชุมร่วมกัน

ของรัฐสภาตามเดิม ในเวลาต่อมา เมื่อประกาศใช้รัฐธรรมนูญ

แห่งราชอาณาจักรไทย (ฉะบับช่ัวคราว) พุทธศักราช ๒๔๙๐ แล้ว 

ได้ใช้พระท่ีน่ังอนันตสมาคมเป็นท่ีประชุมเพียงแห่งเดียว ไม่ว่า

จะเป็นท่ีประชุมร่วมกันของรัฐสภา สภาผู้แทนราษฎร หรือวุฒิสภา 

โดยจัดให้มีการประชุมต่างเวลากัน  

 ใน พ.ศ. ๒๔๙๓ สมัยรัฐบาลจอมพล ป. พิบูลสงคราม 

เป็นนายกรัฐมนตรี   ได้มีการรื้อฟื้นแนวคิดในการสร้างอาคาร

รัฐสภาขึ ้นอีกครั ้ง โดยแต่งตั ้งคณะกรรมการพิจารณา

จัดสร้างที ่ทำาการของรัฐสภาขึ ้น นับเป็นชุดที ่ ๒ โดยมี

เจ้าพระยาศรีธรรมาธิเบศ ประธานวุฒิสภาในขณะนั ้น

เป็นประธานกรรมการ  คณะกรรมการชุดนี้ได้ตกลงเลือก

ท่ีดินบริเวณท่าวาสุกรี  เขตดุสิต  ผนวกกับพ้ืนท่ีติดกับท่าวาสุกรี

บริเวณวัดราชาธิวาส ซึ่งได้ทำาการซื้อที่จากเอกชนให้เป็นที่ดิน

ของรัฐเพื ่อเป็นสถานที ่ก ่อสร้างรัฐสภา ในช่วงนั ้นได้มี

ประชาชนได้แสดงความคิดเห็นเก่ียวกับเร่ืองนี้ผ่านทางหน้า

หนังสือพิมพ์เป็นจำานวนมาก  ในฐานะท่ีรัฐสภา คือ สมบัติอัน

ลำ้าค่าของชาติ ควรจะได้สถานที่อันเหมาะสม กว้างขวาง

เพียงพอ  เพ่ือความครบถ้วนสมบูรณ์  และต้องมีความสง่างาม

เช่นเดียวกับรัฐสภาของชาติอื่น อย่างไรก็ตาม คณะรัฐมนตรี

ได้มีมติให้ความเห็นชอบให้ใช้พื้นที่ตามที่เสนอ แต่ระหว่าง

ดำาเนินการออกแบบอาคารนั ้น คณะรัฐมนตรีได้พ้นจาก

ตำาแหน่ง ทำาให้คณะกรรมการชุดนี้ต้องระงับไปด้วย

         ต่อมาใน พ.ศ. ๒๕๐๕ พลเอก หลวงสุทธิสารรณกร  ประธาน

สภาร่างรัฐธรรมนูญ (ประธานรัฐสภา) ในขณะนั้น ได้เสนอ

เหตุผลความจำาเป็นที่ควรทำาการก่อสร้างรัฐสภาแห่งใหม่ขึ้น

อีกครั้ง เพื่อให้รองรับการประกาศใช้รัฐธรรมนูญฉบับใหม่

ที่กำาหนดให้มีสองสภา คือ สภาผู้แทนและวุฒิสภา ซึ่งจอมพล 

สฤษด์ิ ธนะรัชต์ นายกรัฐมนตรีในขณะน้ันเห็นชอบและแต่งต้ัง

คณะกรรมการขึ้นคณะหนึ่ง นับเป็นชุดที่ ๓ โดยมี พลเอก

หลวงสุทธิสารรณกร เป็นประธานกรรมการ และนายประสิทธ์ิ 

ศรีสุชาต รองเลขาธิการสภาผู้แทนราษฎร เป็นกรรมการ

และเลขานุการ  ท้ังน้ี ประธานกรรมการได้เสนอความคิดเห็นว่า  

อาคารรั ฐสภาน่าจะมี รูปร่ างลักษณะศิลปกรรมและ

วัฒนธรรมให้หนักไปทางแบบไทย  และมีการแต่งต ั ้ง

คณะอนกุรรมการเลอืกหาสถานทีท่ีเ่หมาะสมในการกอ่สร้าง  

โดยมีหม่อมทวีวงศ์ ถวัลยศักดิ ์  เป็นประธานอนุกรรมการ

และมีนายประสิทธิ์ ศรีสุชาต เป็นเลขานุการอนุกรรมการ 

ซึ่ งได้มีการพิจารณาสถานที่สำาหรับใช้ก่อสร้างอาคาร

รัฐสภาหลายแห่ง ได้แก่ บริเวณท่าวาสุกรี บริเวณสนามม้า

ราชตฤณมัย  บริเวณหน้ากรมทางหลวงแผ่นดิน บริเวณ

สวนมิสกวัน บริเวณสนามเสือป่า และบริเวณหอประชุม

กองทัพบก แต่สถานท่ีดังกล่าวยังไม่มีความเหมาะสม ในที่สุด

มีการเสนอให้ใช้ท่ีดินบริเวณเชิงสะพานกรุงธนบุรี ซ่ึงด้านหน้า

ติดกับถนนจรัญสนิทวงศ์ เป็นรูปสี่เหลี่ยมจัตุรัส  กว้างยาว
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ด้านละ ๑ กิโลเมตร พ้ืนท่ีประมาณ ๖๒๕ ไร่ เป็นพ้ืนท่ีกว้างขวาง

จะทำาให้การก่อสร ้างอาคารได้อย ่างสง ่างาม ซ ึ ่งคณะ

รัฐมนตรีเห็นชอบด้วย อย่างไรก็ตาม ต่อมาจอมพล สฤษดิ์ 

ธนะรัชต์ นายกรัฐมนตรีได้ถึงแก่อสัญกรรมเสียก่อน ทำาให้

คณะกรรมการชุดน้ีระงับลงอีกคร้ัง ใน พ.ศ. ๒๕๐๗ เม่ือจอมพล 

ถนอม กิตติขจร เข้ารับตำาแหน่งนายกรัฐมนตรี พลเอก  

หลวงสุทธิสารรณกร ประธานสภาร่างรัฐธรรมนูญได้เสนอ

ต่อคณะรัฐมนตรีขอใช้พื้นที่บริ เวณสนามเสือป่าในการ

สร้างรัฐสภา  แต่คณะรัฐมนตรีพิจารณาแล้วเห็นว่า ควรระงับ

เรื่องการก่อสร้างไว้ก่อน เนื่องจากมีพระราชกระแสรับสั่ง

ของพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดช

มหาราช บรมนาถบพิตรว่า พระองค์ไม่ทรงติดพระทัยที่จะใช้

พระท่ีน่ังอนันตสมาคมเพ่ือการอ่ืน และมีพระบรมราชานุญาต

ให้ใช้เป็นท่ีประชุมต่อไปได้ ประกอบกับการสร้างอาคารรัฐสภา

ใหม่ต้องใช้เงินจำานวนมาก  ทำาให้แนวคิดในการก่อสร้างระงับลง

 จากนั้น แนวคิดในการก่อสร้างรัฐสภาใหม่ระงับไป

ระยะหน่ึง จนกระท่ัง พ.ศ. ๒๕๐๙ พลเอก หลวงสุทธิสารรณกร 

ประธานสภาร่างรัฐธรรมนูญได้เสนอให้มีการก่อสร้างอาคาร

รัฐสภาแห่งใหม่ข้ึนอีกคร้ังหน่ึง  ซ่ึงคณะรัฐมนตรีได้มีมติแต่งต้ัง

คณะกรรมการเพื่อดำาเนินการในเรื่องดังกล่าว นับเป็นชุดที่ ๔ 

โดยมีพลเอก หลวงสุทธิสารรณกร เป็นประธานกรรมการ 

และคณะรัฐมนตรีแนะนำาว่าให้พิจารณาใช้ที ่ดินบริเวณ

กรมการสัตว์ทหารบก  ตำาบลพญาไท  เป็นสถานที่ก่อสร้าง  

ซ่ึงคณะกรรมการพิจารณาแล้วเห็นว่าไม่เหมาะสม เน่ืองจากต้อง

ใช้เงินงบประมาณจำานวนมากเป็นค่าชดเชยที่ดิน   ประธาน

สภาร่างรัฐธรรมนูญจึงชี้แจงไปยังคณะรัฐมนตรีว่า เพื่อมิให้

ส้ินเปลืองค่าใช้จ่ายจนเกินไป และให้เป็นไปตามพระราชประสงค์

ให้ใช้พระท่ีน่ังอนันตสมาคมเป็นท่ีประชุมรัฐสภา และได้เสนอ

เหตุผลเพิ่มเติมในเรื่องนี้ไปอีกครั้ง ดังนี้ 

   

 

 ๑. รัฐสภานั ้น ควรยึดถือพระราชประสงค์ของ

พระบาทสมเด็จพระปกเกล้าเจ้าอยู่หัวพระราชทานพระบรม

ราชานุญาต ให้ใช้พระที่นั่งอนันตสมาคมเป็นที่ประชุมสภา 

ฉะน้ัน จะคงถือเอาพระท่ีน่ังอนันตสมาคมเป็นรัฐสภาต่อไป โดย

จะขอสร้างอาคารบางหลังข้ึนเพ่ือให้สะดวกแก่การปฏิบัติงาน

ธุรการของสภา สำาหรับพระท่ีน่ังอนันตสมาคมน้ัน จะคงใช้เพียง

ประกอบพิธีเปิดประชุมสภา ใช้สำาหรับพระราชพิธีและรัฐพิธี

ต่าง ๆ  ของสภา เช่น พิธีฉลองรัฐธรรมนูญ ซ่ึงเคยทำามาในกาลก่อน

เป็นต้น 

 ๒. สร้างอาคารสำานักงานเลขาธิการของสภาขึ ้น  

ให้มีห้องประชุมสภาและห้องประชุมคณะกรรมาธิการ

ของสภา โดยมีเครื่องอุปกรณ์ที่ทันสมัยครบถ้วน 

 ๓. สร้างอาคารสำาหรับเป็นที่ทำางานของสมาชิกสภา 

มีห้องสมุดเพื่อให้สมาชิกสภาได้ศึกษาหาความรู้ มีเจ้าหน้าที่

และเคร่ืองบริการให้แก่สมาชิกด้วย 

 ๔. สร้างอาคารสโมสรสภาเพื่อเป็นสถานที่บริการให้

แก่สมาชิกสภาโดยทั่วถึง 

 ๕.  จัดทำาบริเวณให้สวยงาม  รวมท้ังท่ีจอดรถให้สะดวก

แก่การมาประชุมของสมาชิกสภา 

 โดยจะใช้ท่ีดินทางทิศเหนือของพระท่ีน่ังอนันตสมาคม 

ซึ ่งเป็นพื ้นที ่ว่างเปล่า ประมาณเกือบ ๒๐ ไร่ และเคยใช้

เป็นที่ตั้งของหน่วยรถถัง กรมตำารวจ แต่ได้เลิกไปแล้ว เป็น

ที่ก่อสร้างอาคารรัฐสภา ต่อมาประธานสภาร่างรัฐธรรมนูญ

ได้นำาความกราบบังคมทูลขอพระราชทานที ่ด ินบริเวณ

ทิศเหนือของพระท่ีนั่งอนันตสมาคมเพ่ือเป็นที่สร้างอาคาร

รัฐสภา ซึ่งได้รับพระมหากรุณาธิคุณพระราชทานให้แก่

   ...สร้างอาคารสำาหรับเป็นที่ทำางานของสมาชิกสภา  

มีห้องสมุดเพื่อให้สมาชิกสภาได้ศึกษาหาความรู้มี

เจ้าหน้าท่ีและเคร่ืองบริการให้แก่สมาชิกด้วย...
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รัฐสภาตามที่ขอพระราชทาน จากนั้น คณะกรรมการสร้าง

อาคารรัฐสภาได้มีมติแต่งตั้งคณะอนุกรรมการเขียนแบบขึ้น 

โดยมีนายพล จุลเสวก สถาปนิกเอก กรมโยธาเทศบาล 

เป็นประธานอนุกรรมการ และมีอนุกรรมการช้ันผู้ใหญ่ เป็นท่ีปรึกษา

ตรวจแบบและตรวจสอบความมั่นคง ดังนี้

 - ฝ่ายสถาปนิก มี หม่อมเจ้าสมัยเฉลิม กฤดากร และ 

หม่อมเจ้ายาใจ จิตรพงศ์

 - ฝ่ายวิศวกรรม มี ดร. ชัย มุกตพันธ์

 - ฝ่ายสภา มีเลขาธิการรัฐสภา เป็นผู้กำาหนดรายละเอียด

และความต้องการในการใช้สอยทางฝ่ายสภาให้แก่คณะ

อนุกรรมการเขียนแบบ

 ท้ังน้ี  ประธานอนุกรรมการเขียนแบบ และเลขาธิการ

รัฐสภา ได้รับการอนุมัติให้เดินทางไปศึกษาดูงานที่รัฐสภาของ

ต่างประเทศ อาทิ อังกฤษ ฝรั่งเศส อิตาลี เยอรมนี สวีเดน 

นอร์เวย์ และสวิตเซอร์แลนด์ เพ่ือศึกษารูปแบบอาคารรัฐสภา

มาปรับใช้กับการก่อสร้างครั้งนี้ นอกจากนี ้  ฝ่ายวิศวกรรม

ร่วมกับคณะวิศวกรรมศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยได้

มีการเจาะสำารวจที่ดินเพื่อคำานวณความมั่นคงของอาคาร

อีกด้วย 

 เมื่อคณะกรรมการสร้างอาคารรัฐสภาพิจารณา

แบบและรายละเอียดท่ีคณะอนุกรรมการเขียนแบบเขียนขึ้น

เรียบร้อยแล้ว ได้เสนอคณะรัฐมนตรีเพื่อพิจารณาอนุมัติให้

ดำาเนินการก่อสร้างต่อไป แต่คณะรัฐมนตรีไม่ได้พิจารณาให้

ความเห็นชอบแต่อย่างใด เรื่องจึงยังระงับอยู่ 

          จนกระทั่งใน พ.ศ. ๒๕๑๒ นายประเสริฐ  ปัทมะสุคนธ์ 

เลขาธิการรัฐสภาในขณะนั้น ได้เสนอความเห็นต่อพันเอก 

นายวรการบัญชา ประธานรัฐสภาและประธานวุฒิสภา และ

พลตรี ศิร ิ สิร ิโยธิน ประธานสภาผู ้แทน เพื ่ออธิบายถึง

ความจำาเป็นที่จะต้องมีที่ประชุมสภา ที่ประชุมกรรมาธิการ

และสำานักงานของเจ้าหน้าท่ีสภา เพราะสถานท่ีเดิมไม่เพียงพอ

แก่การปฏิบัติงาน บางส่วนต้องทำางานท่ีพระท่ีน่ังอภิเษกดุสิต

ในขณะท่ีบางส่วนทำางานท่ีเรือนไม้ชั้นเดียวฝั่งตรงข้ามกับ

พระที ่น ั ่งอภิเษกดุสิต ซึ ่งประธานสภาคนก่อน (พลเอก 

หลวงสุทธิสารรณกร ประธานสภาร่างรัฐธรรมนูญ) ได้พิจารณา

เห็นชอบด้วยแล้ว  และได้เสนอให้คณะรัฐมนตรีพิจารณาต้ังแต่

พ.ศ. ๒๕๐๙ แต่เรื่องยังค้างอยู่ที่คณะรัฐมนตรี  เมื่อประธาน

ทั้งสองสภาได้พิจารณาทบทวนและเห็นชอบ  และเสนอให้

คณะรัฐมนตรีพิจารณาเร่ืองดังกล่าวโดยด่วน ในท่ีสุดคณะรัฐมนตรี

ได้มีมติเห็นชอบเมื่อวันที่ ๑๗ มิถุนายน ๒๕๑๒ และอนุมัติ

ให้ดำาเนินการก่อสร้าง ภายในวงเงิน ๗๘,๑๑๒,๖๒๘ บาท 

กำาหนดให้แล้วเสร็จประมาณ ๓ ปี จากนั้นได้มีการประกวด

ราคาก่อสร้างอาคารรัฐสภา ปรากฏว่า บริษัท พระนคร

ก่อสร้าง จำากัด เป็นผู้เสนอราคาก่อสร้างตำ่าสุด จึงได้เป็นผู้รับ

เหมาก่อสร้าง และทำาสัญญาก่อสร้างเมื่อวันที่ ๕ พฤศจิกายน 

๒๕๑๓ เป็นเงิน ๕๑,๐๒๗,๓๖๐ บาท กำาหนดแล้วเสร็จ

ภายใน ๘๕๐ วันนับแต่วันลงนามในสัญญา เฉพาะอาคาร

หลัก ๓ หลัง โดยมีผู้รับผิดชอบดำาเนินการดังนี้

         -  ดร.ชัย มุกตพันธ์ กับคณะ เป็นผู้ออกแบบทางวิศวกรรม 

         - นายพล จุลเสวก กับคณะ เป็นผู ้ออกแบบทาง

สถาปัตยกรรม 

         - นายดำารง ชลวิจารณ์ อธิบดีกรมโยธาธิการ เป็น

ผู้ควบคุมการก่อสร้าง  

         - นายเฉลียว วัชรพุกก์ อธิบดีกรมทางหลวง เป็น

กรรมการการตรวจจ้าง

         - นายสมศักดิ์ วนาสวัสดิ์ กรรมการผู้จัดการ บริษัท 

พระนครก่อสร้าง จำากัด เป็นผู้รับเหมาก่อสร้าง 

 

   ...บริษัท พระนครก่อสร้าง จำากัด เป็นผู้เสนอ
ราคาก่อสร้างตำ่าสุด  จึงได้เป็นผู้รับเหมาก่อสร้าง
และทำาสัญญาก่อสร้างเมื่อวันที่ ๕ พฤศจิกายน 

๒๕๑๓ ... 
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        ข้าราชการท่ีเคยปฏิบัติงานท่ีพระท่ีน่ังอนันตสมาคมหลายท่าน  ได้ถ่ายทอดให้ฟังว่า แม้การทำางาน

ท่ีพระท่ีน่ังอนันตสมาคมจะไม่สะดวกหลายประการ แต่ข้าราชการท่ีเคยปฏิบัติงานท่ีน่ันล้วนมีความ

ประทับใจในการทำางานท่ีน่ัน โดยได้เล่าถึงบรรยากาศในการทำางานว่า บรรยากาศดีมาก บางคร้ังต้อง

ลุยนำ ้าไปประชุม ที ่สำาคัญคือ ทำาให้ได้มีโอกาสเข้าเฝ้าพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร 

มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตรอย่างใกล้ชิด ได้ทำางานในสถานท่ีซ่ึงเป็นเขตพระราชฐาน

ซึ่งพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวได้ทรงสร้างไว้ อีกทั้งได้ทำางานใกล้ชิดผู้ใหญ่ด้วย

ความรู้สึกผูกพัน      

พันเอก นายวรการบัญชา ประธานรัฐสภา
ลงนามในสัญญาก่อสร้างอาคารรัฐสภา ถนนอู่ทองใน

เมื่อวันที่ ๕ พฤศจิกายน ๒๕๑๓ 
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พันเอก นายวรการบัญชา ประธานรัฐสภา
เป็นประธานในพิธีวางศิลาฤกษ์ตึกอาคารรัฐสภา

เมื่อวันที่ ๗ กันยายน ๒๕๑๔

 การก่อสร้างอาคารรัฐสภาน้ันมีเจตนาสร้างข้ึน เพ่ือให้

เป็นอาคารที่มีอุปกรณ์ทันสมัย  สามารถอำานวยความสะดวก

แก่กิจการธุรการของสภาได้โดยสมบูรณ์ และสมาชิกสภา

สามารถใช้สถานที่ปฏิบัติกิจการในหน้าท่ีได้อย่างเต็มภาคภูมิ 

ประกอบด้วยอาคาร ๓ หลัง ดังนี้

 อ�ค�รหลังที่ ๑ เป็นสำานักงานเลขาธิการรัฐสภา 

แบ่งออกเป็น ๓ ชั้น

 ชั้นที่ ๑ เป็นที่ทำางานของเจ้าหน้าที่ใช้เป็นที่ติดต่อ

งานทั่วไปกับสมาชิก และบุคคลภายนอก       

 ชั้นที่ ๒ เป็นห้องประชุมสภา สามารถจัดให้สมาชิก

เข้าร่วมประชุมได้ถึง ๔๕๐ คน และมีที่ให้ประชาชนและ

สื่อมวลชนเข้าฟังการประชุม และสังเกตการณ์ได้ไม่น้อยกว่า 

๒๐๐ คน

 ชั้นที่ ๓ เป็นห้องประชุมกรรมาธิการ ทั้งของวุฒิสภา

และสภาผู้แทนราษฎร โดยจัดแบ่งเป็นห้อง ๆ ที่มีขนาดเล็ก

และใหญ่ตามความต้องการอย่างเพียงพอ

 อ�ค�รหลังท่ี ๒ เป็นอาคาร ๗ ช้ัน ช้ันล่างเป็นโรงพิมพ์

ของรัฐสภา ต่อจากนั้นจัดเป็นห้องรับรอง ห้องสมุด และ

พิพิธภัณฑ์ของรัฐสภา รวมทั้งห้องทำางานของสมาชิกวุฒิสภา

และสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร

 อ�ค�รหลังที่ ๓ เป็นสโมสรรัฐสภา สูง ๒ ชั้น เพื่อ

ให้บริการแก่สมาชิกเกี่ยวกับอาหารและเครื่องดื่ม ตลอดจน

บริการทั่วไปในเรื่องการกีฬาและบันเทิง
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ขณะก่อสร้างอาคารรัฐสภา ถนนอู่ทองใน และบริเวณถนนหน้าอาคาร

 การตรวจรับอาคารน้ันเป็นไปด้วยความละเอียดรอบคอบเป็นอย่างย่ิง และเม่ือย้ายเข้ามาอยู่

คร้ังแรกใน พ.ศ. ๒๕๑๗ น้ัน ห้องทำางานข้าราชการในขณะนั้นยังไม่มีการติดตั้งเครื่องปรับอากาศเลย  

ส่งผลให้เกิดปัญหาในการทำางานมากโดยเฉพาะการจัดเรียงเอกสาร เนื่องจากเมื่อเปิดหน้าต่างและ

พัดลมก็ทำาให้ลมพัดเอกสารปลิว เม่ือสมาชิกรัฐสภาเห็นปัญหาดังกล่าว จึงขออนุมัติงบประมาณติดต้ัง

เคร่ืองปรับอากาศให้ใน พ.ศ.  ๒๕๑๘ ซ่ึงการดำาเนินการน้ันไม่ยากเน่ืองจากการไฟฟ้าได้ติดต้ังท่อสำาหรับ

เดินสายต่าง ๆ รอไว้ก่อนต้ังแต่มีการสร้างอาคารแล้ว
นายศิริชัย ไชยทิพย์อาสน์ 

อดีตรองเลขาธิการสภาผู้แทนราษฎร
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ด้านข้าง อาคารรัฐสภา ๑ เมื่อก่อสร้างเสร็จในปี ๒๕๑๗ 

อาคารรัฐสภา ๓ เมื่อก่อสร้างเสร็จในปี ๒๕๑๗  



30 บันทึกความทรงจำา ๖ ทศวรรษ อาคารรัฐสภาไทย

ทางเข้าชั้น ๒ อาคารรัฐสภา ๑ ทางเข้าห้องประชุม ถ่ายปี ๒๕๖๑
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การประชุมในห้องประชุม อาคารรัฐสภา ถนนอู่ทองใน

อาคารรัฐสภา ๓ ถ่ายปี พ.ศ. ๒๕๖๑

 นอกจากอาคารหลักทั ้ง ๓ หลังแล้ว ยังมี

การก่อสร้างอาคารอ่ืน ๆ อีก ๓ หลัง สำาหรับเป็นท่ีรับรอง

แขกของสมาชิกรัฐสภาเป็นครั ้งคราว  เป็นที ่เก็บ

ยานพาหนะ และเป็นกองรักษาการณ์ 

 ใน พ.ศ. ๒๕๑๗ ได้มีการย้ายที่ประชุม

จากพระที่นั่งอนันตสมาคมไปที่อาคารรัฐสภา ถนน

อู่ทองในที่สร้างขึ้นใหม่  โดยมีการประชุมที่พระที่นั่ง

อนันตสมาคมคร้ังสุดท้าย ในการประชุมสภานิติบัญญัติ

แห่งชาติ ชุดที่ ๒ ครั้งที่ ๖๖ เมื่อวันที่ ๑๔ กันยายน 

๒๕๑๗ เพ่ือพิจารณารัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย 

พุทธศักราช ๒๕๑๗  และมีการใช้อาคารรัฐสภาซึ่ง

สร้างเสร็จใหม่เป็นครั้งแรก  ในการประชุมสภานิติบัญญัติ

แห่งชาติ ชุดที่ ๒ ครั้งที่ ๖๗ เมื่อวันที่ ๑๙ กันยายน ๒๕๑๗ 

เพื่อพิจารณารัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช 

๒๕๑๗ ต่อเนื่อง อย่างไรก็ตาม หลังประกาศใช้รัฐธรรมนูญ

แห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช ๒๕๑๗ ซึ่งบัญญัติให้มี

สองสภา คือ สภาผู้แทนราษฎรและวุฒิสภา ได้มีการกลับ

ไปใช้พระที่นั่งอนันตสมาคมเป็นสถานที่ประชุมของวุฒิสภา

เป็นการชั่วคราว ในกรณีที่สภาทั้งสองจัดให้มีประชุมในเวลา

เดียวกัน ได้แก่ การประชุมวุฒิสภา ครั้งที่ ๓/๒๕๑๘ วันที่ ๒๔ 

ตุลาคม ๒๕๑๘ และการประชุมวุฒิสภา ครั้งที่ ๑๐/๒๕๑๙ 

วันที่ ๒๓ กันยายน ๒๕๑๙
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อาคารสโมสรรัฐสภา ถ่ายปี ๒๕๖๑
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ห้องประชุม ถ่ายปี ๒๕๖๑

 ในส่วนของพระที่นั ่งอนันตสมาคม  หลังจากไม่ได้

ใช้เป็นสถานที่ประชุมแล้ว  ได้มีการเปลี ่ยนพรมปูพื ้นใน

พระที่นั ่งอนันตสมาคม  ซึ่งมีสภาพทรุดโทรม  โดยใช้พรม

สีแดงแทน ทำาให้ภายในพระที่นั่งฯ มีความสง่างามขึ้น และ

ยังใช้เป็นสถานที่ประกอบพระราชพิธีและรัฐพิธีสำาคัญ ๆ  ใน

ระยะเวลาต่อมา

        ข้าราชการรัฐสภาท่ีมีโอกาสเข้ามาทำางานในช่วงท่ีเพ่ิงมีการย้ายท่ีทำาการรัฐสภาในช่วงแรกหลายท่าน

ล้วนแล้วแต่มีความทรงจำาท่ีดีต่ออาคารรัฐสภา  ถนนอู่ทองใน เป็นอย่างย่ิง หลายท่านภูมิใจว่า  มีโอกาสได้ทำางาน

ในอาคารท่ีมีความโอ่อ่า สง่างาม และมีความทันสมัยเป็นอย่างย่ิง ซ่ึงยังคงได้มีโอกาสทำางานในเขตพระราชฐานอยู่

ภูมิใจที่ได้ทำางานในองค์กรระดับชาติ และได้ทำางานในอาคารเดียวกันกับผู้ใหญ่ในบ้านเมือง การทำางานใน

อาคารรัฐสภาซ่ึงเป็นอาคารของตนเองน้ันในช่วงแรกที่ย้ายมานั้น ทำาให้รู ้สึกถึงความมีอิสระในการทำางาน

และเป็นเอกเทศ ทำาให้เกิดความรู้สึกผูกพันรักใคร่กับเพ่ือนข้าราชการด้วยกัน ซ่ึงในระยะแรกข้าราชการมี

จำานวนไม่มาก จึงเหมือนพ่ีน้องช่วยเหลือซึ ่งกันและกัน แม้จะเป็นงานในหน้าที ่ของกองอื ่นก็ตาม ในระยะ

เริ ่มต้นมีงานหลายอย่างที ่ถือว่าเป็นเอกลักษณ์พิเศษของรัฐสภาที่น่าภูมิใจ เช่น การจดชวเลข ซึ่งรัชกาลที่ 

๕ ทรงริเริ่มให้มีการสอนและสืบทอดกันต่อมา นอกจากนี้ การดูแลความปลอดภัยในเขตรัฐสภานั้น  ก็มีตำารวจ

รัฐสภาทำาหน้าที่ดูแลโดยเฉพาะ      
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ความสง่างามของอาคารรัฐสภา ถนนอู่ทองใน เมื่อแรกสร้างในปี ๒๕๑๗ 

ความสง่างามของอาคารรัฐสภา ถนนอู่ทอง ถ่ายเมื่อปี ๒๕๖๑ 
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 อาคารรัฐสภา ถนนอู่ทองใน นั้นมีความโอ่โถงเป็นศรีสง่าของแผ่นดิน และเป็นสถานที่สามารถพูด

และแสดงความคิดเห็นได้อย่างอิสระ โดยจะต้องไม่ลืมองค์ประกอบสำาคัญของการสนับสนุนงานรัฐสภา ใน 

๒ ส่วน ได้แก่ หอจดหมายเหตุและหอสมุด เพราะหอจดหมายเหตุต้องทำาหน้าที่เก็บบันทึกเหตุการณ์

สำาคัญทุกอย่างที่เกิดขึ้นในสภาในขณะที่หอสมุดต้องจัดเก็บองค์ความรู้ที่เป็นหนังสือไว้ใช้อ้างอิง เพื่อสนับสนุน

การทำางานของสมาชิกรัฐสภาซึ่งเป็นตัวแทนของประชาชนในการออกกฎหมาย  เพราะการออกกฎหมาย

จำาเป็นต้องมีความรู้ และต้องกลั่นกรองความรู้ที่ไม่ถูกต้องทิ้งไป อีกทั้งอาคารรัฐสภาแห่งใหม่จะต้องเป็น

แลนด์มาร์คของประเทศไทยในอนาคต

 การย้ายอาคารรัฐสภาแต่ละคร้ังน้ัน เป็นการเช่ือมโยงแกนประวัติศาสตร์ของชาติไทย จากพระบรม

มหาราชวัง อันเป็นตัวแทนของพระมหากษัตริย์ ผ่านถนนราชดำาเนิน ซ่ึงเป็นท่ีต้ังกระทรวงต่าง ๆ ท่ีทำาหน้าท่ี

ดูแลประชาชนมาจนถึงพระท่ีน่ังอนันตสมาคม ซึ่งเป็นรัฐสภาแห่งแรกสถานที่รวมตัวแทนของประชาชน  

เชื่อมต่อมายังอาคารรัฐสภา ถนนอู่ทองใน ไปจนถึงอาคารรัฐสภาแห่งใหม่ที่เกียกกาย ซึ่งเยื้องจากที่เดิมไป

ยังริมนำ้าเจ้าพระยา แต่คงอยู่ในแกนเดิมซึ่งแสดงถึงประวัติศาสตร์การผลักดันประชาธิปไตย ตามที่เคยมี

งานวิจัยของจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยได้วิเคราะห์ไว้

นายเดโช สวนานนท์  

อดีตสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร

นายพิทูร พุ่มหิรัญ  
อดีตเลขาธิการสภาผู้แทนราษฎร
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ห้องประชุมรัฐสภา 

ช่วงที่ ๑ (พ.ศ. ๒๕๑๗–๒๕๓๘)

 ห้องประชุมรัฐสภา ณ อาคารรัฐสภา ถนนอู่ทองใน เปิดใช้

สำาหรับการประชุมครั้งแรกเมื่อ พ.ศ. ๒๕๑๗ โดยขณะนั้น

จำานวนสมาชิกยังมีไม่มากนัก  ต่อมารัฐธรรมนูญแต่ละฉบับ

บัญญัติ ให้มีจำานวนสมาชิกเพิ่มขึ้นตามสัดส่วนจำานวน

ประชากรที่เพิ่มขึ้น ประกอบกับความก้าวหน้าทางเทคโนโลยี

สมัยใหม่  จึงต้องดำาเนินการปรับปรุงภายในห้องประชุม

รัฐสภาให้มีจำานวนที่นั่งเพียงพอกับจำานวนสมาชิกที่เพิ่มขึ้น

รวมทั้งรองรับความทันสมัยด้านระบบเทคโนโลยี ระบบภาพ 

และระบบเสียงภายในห้องประชุมให้มีความเหมาะสมและ

สอดคล้องกับการใช้งานมากขึ้น

ห้องประชุมรัฐสภา
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 ช่วงที่ ๒ (พ.ศ. ๒๕๓๙–๒๕๔๑)

 ช่วงที่ ๓ (พ.ศ. ๒๕๔๒–๒๕๖๑)
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 ค้อน ค้อนประธานรัฐสภา

เป็นสัญลักษณ์แทนการใช้อำานาจของ

ประธานในท ี ่ประช ุมสภา ปรากฏ

เป็นครั้งแรกในข้อบังคับการประชุม

ปรึกษาของสภาผู ้แทน พ.ศ. ๒๕๑๓ 

หมวด ๕ การอภิปราย ข้อ ๕๗ ว่า “ถ้า

ประธานให้สัญญาณด้วยการเคาะค้อน

หรือยืนขึ้น ให้ผู้ที ่กำาลังพูดอยู่หยุดพูด

และน่ังลงทันทีและให้ทุกคนน่ังฟังประธาน” ซ่ึงเป็นการใช้ค้อน

เพื่อควบคุมการประชุมให้อยู่ในความสงบ และมีการบรรจุ

อยู่ในข้อบังคับการประชุมจนถึงข้อบังคับการประชุมสภา

ผู้แทนราษฎร พ.ศ. ๒๕๖๒ หมวด ๔ การประชุม ส่วนที่ ๓ 

การอภิปราย ข้อ ๗๗ ว่า “ถ้าประธานให้สัญญาณด้วยการ

เคาะค้อนหรือยืนขึ ้น ให้ผู ้ที ่กำาลังพูด หยุดพูดและนั ่งลง

ทันที” และข้อบังคับการประวุฒิสภา พ.ศ. ๒๕๖๒ หมวด ๓ 

การประชุมวุฒิสภา ส่วนที่ ๓ การอภิปราย ข้อ ๖๓ ว่า “ถ้า

ประธานของที่ประชุมให้สัญญาณด้วยการเคาะค้อนหรือยืน

ขึ้น ให้ผู้ที่กำาลังพูดอยู่ หยุดพูดและนั่งลงทันที และให้ทุกคน

นั่งฟังประธานของที่ประชุม”
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 บัลลังก ์ บัลลังก์ประธานรัฐสภาหลังนี้ได้รับการใช้งาน

ตั้งแต่ประชุมรัฐสภาครั้งแรกในปี ๒๔๗๕ และใช้ต่อเนื่องกันตลอด

ช่วงเวลาที่มีการประชุมสภาที่พระที่นั่งอนันตสมาคม จนกระทั่ง

เม่ือมีการย้ายท่ีประชุมรัฐสภาไปยังอาคารรัฐสภา ถนนอู่ทองในจึงได้

ยุติการใช้บังลังก์หลังน้ีไป จนเม่ือปี ๒๕๖๒ นายพรเพชร วิชิตชลชัย 

ประธานสภานิติบัญญัติแห่งชาติ (สนช.) ได้นำาบังลังก์ประธาน

รัฐสภาหลังนี ้มาใช้ในห้องประชุมรัฐสภาชั ่วคราว 

ณ หอประชุมทีโอที เพื ่อใช้สำาหรับลงคะแนนเลือก

นายกรัฐมนตรีคนที่ ๓๐ ของประเทศไทย ปัจจุบัน 

บังลังก์หลังนี้ได้นำาไปใช้ในห้องกระทู้ถามแยกเฉพาะ

อาคารรัฐสภา ชั้น ๑ ถนนสามเสน
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 ภายหลังประเทศไทยเปลี ่ยนแปลงการปกครอง

มาเป็นระบอบประชาธิปไตย ใน พ.ศ. ๒๔๗๕ ได้มีการประชุม

สภาผู้แทนราษฎรครั้งแรก เมื่อวันที่  ๒๘ มิถุนายน ๒๔๗๕  

ณ พระที่นั ่งอนันตสมาคม ที่ประชุมมีมติตั้งหลวงประดิษฐ์  

มนูธรรม (ปรีดี พนมยงค์) เป็นเลขาธิการสภาผู้แทนราษฎร

คนแรก และถือว่าในวันเดียวกันนั้นเป็นวันสถาปนาสำานักงาน

เลขาธิการสภาผู้แทนราษฎร เพื่อเป็นหน่วยงานสนับสนุนด้าน

เลขานุการทั่วไปสำาหรับการประชุมของสภาผู้แทนราษฎร 

ประการหน่ึงต้องจัดให้มีบริการต่าง ๆ เพ่ืออำานวยความสะดวก

หรือบริการแก่สมาชิกที่มาประชุม โดยเฉพาะการบริการด้าน

อาหารเคร่ืองด่ืม ทำาให้มีความจำาเป็นต้องจัดหาสถานท่ีท่ีอยู่ใกล้

บริเวณสถานที่ใช้ประชุมสำาหรับจัดตั้งโต๊ะ เก้าอี้และอุปกรณ์

ต่าง ๆ เพ่ือให้เกิดความสะดวกแก่สมาชิกมาใช้บริการได้ เร่ิมแรก

นั้นได้ใช้อาคารใกล้บันไดขึ้นบนพระที่นั่งอนันตสมาคม ซึ่งเดิม

เป็นอาคารกองรักษาการณ์ของทหาร เพื่อใช้เป็นอาคารของ

สโมสร โดยมีนายสมาน ศรีจรูญ เป็นผู้จัดการสโมสรคนแรก 

 เมื่อเริ่มก่อตั้ง  เงินกองทุนของสโมสรส่วนใหญ่ได้รับ

จากคณะบุคคลผู้ทำาการเปลี่ยนแปลงการปกครอง สำาหรับ

มาจัดซื้อสิ่งของเครื่องใช้จำาเป็น  ในบางครั้งมีสมาชิกหรือผู้ใช้

บริการเป็นจำานวนมาก ต้องขอยืมอุปกรณ์ที ่จำาเป็นจาก

โรงแรมภายนอกเพื่อนำามาใช้ให้บริการ เช่น ช้อน ส้อม จาน

ชาม ผ้าปูโต๊ะ ผ้าเช็ดมือ เป็นต้น สำาหรับโต๊ะเก้าอี้ขอยืมจาก

สำานักพระราชวังเพื่อใช้ไปพลางก่อน ภายหลังจึงให้โรงเรียน

เพาะช่างจัดทำาเพิ ่มเติมให้ ส่วนพนักงานบริการจะใช้วิธี

การจ้างชั่วคราว เมื่อหมดงานหรือช่วงปิดสมัยประชุม ก็จะให้

พักงานไป จะเหลือแต่เพียงท่ีจำาเป็นสำาหรับให้บริการเจ้าหน้าที่

ของสภาเท่านั้น 

สโมสรรัฐสภา

 ในการจัดทำาบัญชีรายรับ รายจ่าย และบัญชีส่ิงของท่ี

จำาหน่ายในสโมสร  ให้เป็นหน้าที่รับผิดชอบของผู้จัดการ

สโมสรเป็นผู้จัดทำา พร้อมควบคุมและตรวจสอบ ส่วนการ

ตรวจบัญชีรายรับ รายจ่าย และงบดุลประจำาปี ให้เจ้าหน้าที่

ตรวจเงินแผ่นดินเป็นผู้ตรวจบัญชีทุกปีเช่นเดียวกับส่วนราชการ

อื่น ๆ ต่อมากิจการของสโมสรได้ขยายกว้างออกไป จึงจัด

ให้มีโรงครัวสำาหรับประกอบอาหารให้บริการขึ้นเอง บางเวลาได้

อนุญาตให้บุคคลภายนอกเช่าสถานที่ของสโมสรเพื่อจำาหน่าย

อาหารเครื่องดื่ม นอกจากนี้ ยังเพิ่มการจำาหน่ายสิ่งของเครื่อง

ใช้อุปโภคบริโภค อาทิ ข้าวสาร เสื้อผ้า เครื่องกระป๋อง และ

อื่น ๆ ด้วย โดยมีบริษัทห้างร้านส่งมาฝากขาย แล้วคิดเป็น

เปอร์เซ็นต์ให้กับสโมสร กิจการของสโมสรดำาเนินด้วยดี

มาโดยตลอด

 สำาหรับชื ่อของสโมสรนั ้นมีการเปลี ่ยนชื ่อเรียก

เรื่อยมา  โดยเรียกตามชื่อของสภาและสำานักงานเลขาธิการ

ของสภาในช่วงเวลานั้น ๆ ได้แก่ สโมสรสภาผู้แทนราษฎร 

หรือสโมสรรัฐสภา

 พ.ศ. ๒๔๗๖ มีการประกาศพระราชกฤษฎีกาจัดวาง

ระเบียบบริหารราชการสำานักงานเลขาธิการสภาผู้แทน

ราษฎร พ.ศ. ๒๔๗๖ ทำาให้สโมสรรัฐสภาเป็นหน่วยงานที่จัด

ตั้งขึ้นตามกฎหมายเป็นครั้งแรก เป็นแผนกหนึ่งขึ้นกับกอง

ปฏิคม  มีเจ้าหน้าท่ีประจำาแผนกสโมสร  ซ่ึงเป็นข้าราชการประจำา

เป็นผู ้บังคับบัญชา และมีพนักงานสโมสรซึ ่งเป็นลูกจ้าง

ประจำาเป็นผู้ปฏิบัติงาน 

 พ.ศ. ๒๔๗๙ ข้าราชการพลเรือนสังกัดสำานักงาน

เลขาธิการสภาผู ้แทนราษฎร  แยกออกเป็นข้าราชการ

พลเรือนฝ่ายสภาผู้แทนราษฎรตามพระราชบัญญัติระเบียบ
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ข้าราชการพลเรือน พ.ศ. ๒๔๗๙ ก็ยังคงจัดให้มีแผนกสโมสร

รัฐสภา สังกัดกองปฏิคม โดยมีหัวหน้าประจำาแผนกเป็น

ผู้บังคับบัญชาแผนกสโมสรเช่นเดิม

 พ.ศ. ๒๔๘๕ มีพระราชกฤษฎีกาจัดวางระเบียบ

ข้าราชการสำานักงานเลขาธิการสภาผู้แทนราษฎร พ.ศ. ๒๔๘๕

ได้ยุบแผนกสโมสรและไม่มีสายงานของสโมสรปรากฏอยู่ใน

การแบ่งส่วนราชการของสำานักงานฯ แต่ในทางปฏิบัติยังคง

ใช้เจ้าหน้าที่ของแผนกสโมสรมาปฏิบัติงาน โดยอยู่ในความ

รับผิดชอบของหัวหน้ากองปฏิคมและสถานที่

 พ.ศ. ๒๕๑๖ นายประสิทธิ์ ศรีสุชาต เลขาธิการ

รัฐสภาในขณะน้ัน ได้ขออนุมัติจ้างผู้จัดการสโมสรเพ่ือควบคุม

ดูแลกิจการของสโมสร โดยขึ ้นตรงต่อเลขาธิการรัฐสภา 

รวมทั้งได้มีดำาริร่างข้อบังคับสโมสรรัฐสภาขึ้น แต่เรื ่องมา

หยุดชะงักลงเนื่องจากเกิดเหตุการณ์วันมหาวิปโยค เมื่อวันที่ 

๑๔ ตุลาคม ๒๕๑๖

 พ.ศ. ๒๕๑๗  เม่ือมีการก่อสร้างอาคารรัฐสภาแห่งใหม่

บริเวณถนนอู่ทองใน ได้มีการก่อสร้างอาคารข้ึนจำานวน ๓ หลัง 

สำาหรับใช้ประชุมและเป็นสถานที่ทำาการของสำานักงาน

เลขาธิการรัฐสภา และเป็นอาคารสโมสรรัฐสภาสูง ๒ ชั้น 

ทำาให้สโมสรรัฐสภาเดิมซึ่งอยู่บริเวณพระที่นั่งอนันตสมาคม

ย้ายมาอยู่ในบริเวณอาคารรัฐสภาที่สร้างขึ้นใหม่ จากนั้นเพื่อ

ให้การดำาเนินกิจการของสโมสรรัฐสภามีกฎหมายรองรับ

และเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ จึงมีการจัดทำาข้อบังคับ

สโมสรรัฐสภาขึ้นในปี พ.ศ. ๒๕๑๗ และได้มกีารปรับปรุงใน 

พ.ศ. ๒๕๒๐ พ.ศ. ๒๕๒๖ พ.ศ. ๒๕๓๙ และ พ.ศ. ๒๕๔๓ 

ตามลำาดับ โดยข้อบังคับสโมสรรัฐสภาทุกฉบับกำาหนดให้มีคณะ

กรรมการสโมสรรัฐสภา  มีประธานรัฐสภาเป็นนายกสโมสร

รัฐสภาโดยตำาแหน่ง ทำาให้การดำาเนินกิจการ ต่าง ๆ ของสโมสร

ต้องเป็นไปตามมติของคณะกรรมการสโมสร 

 พ.ศ. ๒๕๔๕ มีประกาศรัฐสภาเรื่อง การแบ่งส่วน

ราชการภายในสำานักงานเลขาธิการสภาผู ้แทนราษฎร 

ลงวันที่ ๓๐ พฤษภาคม ๒๕๔๕ ซึ่งมีผลต่อการดำาเนินกิจการ

สโมสรรัฐสภา โดยเปลี ่ยนมาอยู ่ในความรับผิดชอบของ

กลุ่มงานกิจการทั่วไป สำานักบริหารงานกลาง สำานักงาน

เลขาธิการสภาผู้แทนราษฎร 

 พ.ศ. ๒๕๔๖ ม ีการใช ้ข ้อบ ังค ับสโมสรร ัฐสภา 

พ.ศ. ๒๕๔๖ ให้คณะกรรมการสโมสรรัฐสภาประกอบด้วย

กรรมการจำานวนหน่ึงท่ีมาจากการเลือกต้ังโดยท่ีประชุมใหญ่   

โดยให้มีจำานวนตามหรือใกล้เคียงกับอัตราส่วนของสมาชิก

สภาผู ้แทนราษฎรของแต่ละพรรคการเมืองที ่ม ีอยู ่ใน

สภาผู้แทนราษฎร  ท้ังน้ี  โดยคำานึงถึงอัตราส่วนระหว่างสมาชิก

สภาผู้แทนราษฎรและสมาชิกวุฒิสภาด้วย นอกจากน้ี กำาหนด

ให้ผู้ดำารงตำาแหน่งนายกสโมสรมาจากการเลือกกันเองจาก

บุคคลใดบุคลหนึ่งในคณะกรรมการสโมสรรัฐสภาซึ่งไม่ใช่

ผู้ดำารงตำาแหน่งประธานรัฐสภาโดยตำาแหน่ง 

 ต่อมา ได้มีการปรับปรุงและขยายพื้นที่ของอาคาร

สโมสรรัฐสภา และเปลี่ยนรูปแบบการให้บริการใหม่ โดย

เปิดโอกาสให้บุคคลภายนอกสามารถเช่าพื้นที่ของสโมสร

รัฐสภา เพื ่อจำาหน่ายสินค้าและบริการต่าง ๆ โดยรายได้

ของสโมสรรัฐสภามาจากค่าบำารุงสมาชิกสโมสรรัฐสภา 

เงินบริจาคที่คณะกรรมการจัดหาค่าเช่าจากร้านค้าที่จำาหน่าย

อาหาร เครื่องดื่ม และการให้บริการภายในสโมสรรัฐสภา

โดยไม่ได้รับการสนับสนุนจากเงินงบประมาณแต่อย่างใด
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 การให้บริการของสโมสรรัฐสภา  นอกจากจัดให้มี

บริการอาหารและเครื ่องดื ่มภายในห้องสโมสรรัฐสภา

แล้วบริเวณรอบนอกของสโมสรยังมีร้านจำาหน่ายสินค้า 

(ม ิน ิมาร ์ท) ร ้านจำาหน่ายดอกไม้ ร ้านจำาหน่ายเส ื ้อผ ้า 

การให้บริการด้านสุขภาพ อาทิ สถานประกอบการนวดแผนไทย 

อาคารสโมสรรัฐสภา ที่สร้างขึ้นพร้อมกับการก่อสร้างอาคารรัฐสภา ถนนอู่ทองใน เมื่อ พ.ศ. ๒๕๑๗

สโมสรรัฐสภา ถนนอู่ทองใน ถ่าย พ.ศ. ๒๕๖๑

ห้องออกกำาลังกาย รวมท้ังการบริการด้านอ่ืน ๆ อาทิ ร้านแต่งผม

สุภาพบุรุษและสตรี ร้านจำาหน่ายเครื่องหมายข้าราชการ 

เพื่อรองรับการให้บริการและความต้องการของสมาชิกและ

ผู้ใช้บริการที่หลากหลายมากขึ้น
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การให้บริการอาหารและเครื่องดื่มภายในสโมสรรัฐสภา

ร้านจำาหน่ายสินค้า (มินิมาร์ท)

ร้านจำาหน่ายเสื้อผ้า ห้องออกกำาลังกาย
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 เมื่อระยะเวลาผ่านไป รัฐธรรมนูญกำาหนดให้รัฐสภา

เป็นแบบสองสภา  ส่งผลให้สมาชิกรัฐสภามีจำานวนมากขึ้น

ทำาให้ข้าราชการและเจ้าหน้าท่ีของรัฐสภามีจำานวนเพิ่มขึ้น

ด้วย  เพื่อสนับสนุนและรองรับการปฏิบัติหน้าที่ของสมาชิก

ทั้งสองสภาให้เพียงพอและทั่วถึง ทำาให้พื้นที่เดิมของอาคาร

รัฐสภาท่ีสร้างข้ึนในปี พ.ศ. ๒๕๑๗  โดยเฉพาะอาคารรัฐสภา ๑ 

ซ่ึงเป็นอาคาร ๓ ช้ัน และอาคารรัฐสภา ๓ ซ่ึงเป็นอาคาร ๗ ชั้น 

ไม่เพียงพอต่อการปฏิบัติหน้าที่และดำาเนินกิจกรรมต่าง  ๆ  

แผ่นป้ายโครงการก่อสร้างอาคารรัฐสภา ๒

การก่อสร้างอาคารรัฐสภา ๒

จึงมีการก่อสร้างอาคารรัฐสภาเพ่ิมเติม ได้แก่ อาคารรัฐสภา ๒ 

เป็นอาคารสูง ๓ ชั้น และชั้นใต้ดิน ๑ ชั้น เพื่อใช้เป็นอาคาร

ที่ทำาการของสำานักงานเลขาธิการวุฒิสภา และห้องประชุม

คณะกรรมาธิการของทั้งสองสภา โดยเริ่มดำาเนินการก่อสร้าง 

เมื่อวันที่ ๑๔ พฤษภาคม ๒๕๓๓ มีพิธีวางศิลาฤกษ์ เมื่อ

วันที่ ๒๗ มิถุนายน ๒๕๓๔ งบประมาณก่อสร้าง จำานวน 

๒๗๐,๐๐๐,๐๐๐ บาท
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การก่อสร้างอาคารรัฐสภา ๒
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สมเด็จพระสังฆราช สกลมหาสังฆปรินายก เสด็จวางศิลาฤกษ์อาคารรัฐสภา ๒ 
โดยมีนายอุกฤษ มงคลนาวิน ประธานรัฐสภา สมาชิกรัฐสภา 

และข้าราชการรัฐสภาเข้าร่วมในพิธี เมื่อวันที่ ๒๗ มิถุนายน ๒๕๓๔

แผ่นศิลาฤกษ์ อาคารรัฐสภา ๒
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   ในอดีตด้านทิศเหนือของอาคารรัฐสภา บริเวณใกล้ประตู

ปราสาทเทวฤทธิ์ ใกล้กับอาคารรัฐสภา ๒ และสโมสรรัฐสภา  

พิธีเปิดสถานีจำาหน่ายนำ้ามันเชื้อเพลิง สโมสรรัฐสภา 
เมื่อวันที่ ๖ พฤษภาคม ๒๕๒๕

สถานีจำาหน่ายนำ้ามันเชื้อเพลิง 
สโมสรรัฐสภา

มีสถานีจำาหน่ายนำ้ามันเชื้อเพลิง  สโมสรรัฐสภา  ตั้งอยู ่

เพื่อเป็นสวัสดิการให้บริการแก่สมาชิกรัฐสภา ข้าราชการ 

และประชาชนทั่วไป
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พระบรมราชานุสาวรีย์
พระบาทสมเด็จ

พระปกเกล้าเจ้าอยู่หัว

 พระบรมราชานุสาวรีย์พระบาทสมเด็จพระปกเกล้าเจ้าอยู่หัว บริเวณหน้า

อาคารรัฐสภา ถนนอู่ทองใน ถือเป็นส่ิงหน่ึงอันเป็นท่ีเคารพสักการะ และเป็นศูนย์รวม

และยึดเหน่ียวจิตใจของสมาชิกรัฐสภา บุคคลในวงงานรัฐสภา ข้าราชการและเจ้าหน้าที่

ของสำานักงานเลขาธิการสภาผู ้แทนราษฎรและสำานักงานเลขาธิการวุฒิสภา

มาช้านาน ซึ่งพระบาทสมเด็จพระปกเกล้าเจ้าอยู่หัว ได้ทรงสละพระราชอำานาจ

ของพระองค์พร้อมพระราชทานรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรสยาม พุทธศักราช

๒๔๗๕ แก่ปวงชนชาวไทย ดังนั ้น เพื ่อเป็นการเทิดพระเกียรติและรำาลึกใน

พระมหากรุณาธิคุณของพระบาทสมเด็จพระปกเกล้าเจ้าอยู่หัว จึงเกิดแนวคิดในการ

สร้างพระบรมราชานุสาวรีย์

 ใน พ.ศ. ๒๕๑๓ พันเอก นายวรการบัญชา ประธานรัฐสภาในขณะนั้น 

ได้มีหนังสือเรียนคณะรัฐมนตรีว่า ตามที่คณะรัฐมนตรีได้อนุมัติให้สร้างรัฐสภาใหม่

สมควรจะมีอนุสาวรีย์พระราชทานรัฐธรรมนูญประดิษฐานอยู่ด้วย แต่คณะรัฐมนตรี

มิได้หยิบยกเรื่องขึ้นพิจารณา จากนั้นใน พ.ศ. ๒๕๑๔ สมาชิกสภาผู้แทนราษฎร   

กลุ่มหนึ่งได้ทำาหนังสือถึงจอมพล ถนอม กิตติขจร นายกรัฐมนตรีในขณะนั้น 

ขอให้พิจารณาจัดสร้างพระบรมราชานุสาวรีย์พระบาทสมเด็จพระปกเกล้าเจ้าอยู่หัว

ข้ึนบริเวณพระท่ีน่ังอนันตสมาคม แต่ก็ไม่มีผลท่ีจะก่อให้เกิดการดำาเนินการแต่อย่างใด
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 จนกระทั่ง พ.ศ. ๒๕๑๗ ได้มีการเสนอเรื่องดังกล่าว

ต่อคณะรัฐมนตรีอีกครั้ง ซึ่งคณะรัฐมนตรีในขณะนั้นมีมติ

เห็นชอบด้วยและมอบให้สำานักงานเลขาธิการรัฐสภาเป็น

เจ้าของเรื่องและได้มีหนังสือกราบบังคมทูลขอพระราชทาน

พระบรมราชานุญาตใช้ที่ดินบริเวณด้านทิศตะวันออกของ

พระท่ีน่ังอนันตสมาคมเป็นท่ีสร้าง ซ่ึงทรงพระกรุณาโปรดเกล้า ฯ 

พระราชทานพระบรมราชานุญาต

          อย่างไรก็ตาม ในช่วงเวลา ๒ - ๓ ปีต่อมา มีความผันผวน

ทางการเมือง  มีการเปลี่ยนรัฐสภาและรัฐบาลหลายชุด 

เป็นเหตุให้การพิจารณาสร้างพระบรมราชานุสาวรีย์พระบาท

สมเด็จพระปกเกล้าเจ้าอยู่หัว ล่าช้าไป จนกระท่ัง พ.ศ. ๒๕๑๙ 

สมัยสภาปฏิรูปการปกครองแผ่นดินมีความเห็นควรจะ

รื้อฟื้นเรื่องการสร้างพระบรมราชานุสาวรีย์พระบาทสมเด็จ

พระปกเกล้าเจ้าอยู่หัว ขึ้นใหม่ และควรจะรีบสร้างให้เสร็จ

โดยเร็ว พลอากาศเอก หะริน หงสกุล ประธานสภาปฏิรูป

การปกครองแผ่นดินในขณะนั้น จึงได้มีคำาสั่งแต่งตั้งคณะ

กรรมการฝ่ายต่าง ๆ ขึ้น เพ่ือดำาเนินการ ต่อเน่ืองมาจนถึงสมัย

ของสภานิติบัญญัติแห่งชาต ิ ได้มีการปรับปรุงคณะกรรมการ

ให้เหมาะสมยิ่งขึ้นใน พ.ศ. ๒๕๒๐ ในขณะนั้นได้รับความร่วม

มือจากบรรดาข้าราชการ พ่อค้า ประชาชน รวมทั้งธนาคาร 

ห้างร้าน บริษัท สมาคม และองค์การต่าง ๆ บริจาคเงินสมทบ

ร่วมด้วยเป็นจำานวนมาก
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 “… พระบาทสมเด็จพระปกเกล้าเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ ๗ ในพระบรมราชจักรีวงศ์ ทรงพระกรุณาโปรดเกล้า ฯ

พระราชทานรัฐธรรมนูญให้แก่ปวงชนชาวไทย เม่ือวันท่ี ๑๐ ธันวาคม ๒๔๗๕ นับแต่น้ันมาการปกครองระบอบประชาธิปไตย

ของประเทศไทยได้ดำาเนินมาเป็นเวลา ๔๗ ปีแล้ว ยังไม่มีส่ิงใดท่ีปวงชนชาวไทยจะถือเป็นสัญลักษณ์ เพ่ือเทิดพระเกียรติ

และระลึกถึงพระมหากรุณาธิคุณของพระองค์ท่านเลย...”

คำากราบบังคมทูลรายงานการก่อสร้างพระบรมราชานุสาวรีย์พระบาทสมเด็จพระปกเกล้าเจ้าอยู่หัว

ของพลอากาศเอก หะริน หงสกุล ประธานสภานิติบัญญัติแห่งชาติ

เนื่องในวโรกาสทรงประกอบพิธีเททองหล่อพระบรมราชานุสาวรีย์ฯ ณ อาคารรัฐสภา เมื่อวันที่ ๗ เมษายน ๒๕๒๒

 ต่อมาคณะกรรมการอำานวยการสร้าง

พระบรมราชานุสาวร ีย ์พระบาทสมเด็จ

พระปกเกล้าเจ้าอยู่หัว ได้ประชุมกัน เมื่อวันที่

๕ กุมภาพันธ์ ๒๕๒๒ และมีมติให้นำาความ

กราบบังคมทูลพระกรุณาขอย้ายสถานที่สร้าง

พระบรมราชานุสาวร ีย ์พระบาทสมเด็จ

พระปกเกล้าเจ ้าอยู ่ห ัว จากบริเวณด้าน 

ทิศตะวันออกของพระที ่นั ่งอนันตสมาคม 

มาสร้างบริเวณหน้าสำานักงานเลขาธิการรัฐสภา  

หรืออาคารรัฐสภา ถนนอู่ทองใน ท่ีสร้างเสร็จแล้ว 

ซึ่งอยู่ในบริเวณเขตพระราชฐาน และได้รับ

พระราชทานพระบรมราชานุญาต ต่อมา

คณะกรรมการอำานวยการสร้างพระบรม

ราชานุสาวรีย์พระบาทสมเด็จพระปกเกล้า

เจ้าอยู ่ห ัว ได้มอบหมายให้กรมศิลปากร

ออกแบบและดำาเนินการก่อสร้าง ในการนี้ คณะกรรมการ

อำานวยการสร้างพระบรมราชานุสาวรีย์พระบาทสมเด็จ

พระปกเกล้าเจ้าอยู่หัว ได้จัดทำาเหรียญที่ระลึกเพื่อเป็นการ

เทิดพระเกียรติ รวมทั ้งตราไปรษณียากรที ่ระลึก และ

เหรียญกษาปณ์ที่ระลึกในวันเปิดพระบรมราชานุสาวรีย์

พระบาทสมเด็จพระปกเกล้าเจ้าอยู่หัวด้วย เมื่อการดำาเนิน

การสร้างแล้วเสร็จได้มีพิธี เปิดพระบรมราชานุสาวรีย์

พระบาทสมเด ็จพระปกเกล ้าเจ ้าอย ู ่ห ัว ในว ันท ี ่  ๑๐ 

ธันวาคม ๒๕๒๓
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  วันที่ ๗ เมษายน ๒๕๒๒ พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร 
เสด็จพระราชดำาเนินพร้อมด้วยสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา เจ้าฟ้ามหาจักรีสิรินธร 
มหาวชิราลงกรณวรราชภักดี สิริกิจการิณีพีรยพัฒน รัฐสีมาคุณากรปิยชาติ สยามบรมราชกุมารี ไปทรงเป็นองค์ประธานประกอบพิธี
เททองหล่อพระบรมรูปพระบาทสมเด็จพระปกเกล้าเจ้าอยู่หัว ณ บริเวณหน้าสำานักงานเลขาธิการรัฐสภา เขตดุสิต กรุงเทพมหานคร
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๒๙ ธันวาคม ๒๕๑๒      นายประเสริฐ  ปัทมะสุคนธ์ เลขาธิการรัฐสภาในขณะนั้น ได้มีบันทึกถึงพันเอก นายวรการบัญชา 
            ประธานรัฐสภา (ผ่านประธานสภาผู้แทนราษฎร)  เกี่ยวกับการก่อสร้างอาคารรัฐสภาหลังใหม่ 
            ถนนอู่ทองใน ความในบันทึกตอนหนึ่งว่า “ความต้องการของรัฐสภา นอกจากห้องประชุมสภา                              
                                 ห้องประชุมคณะกรรมาธิการ สโมสรรัฐสภา  และห้องทำางานของสมาชิกแล้ว  กระผมได้ปรึกษาหารือ
                               กับประธานอนุกรรมการเขียนแบบ ให้เตรียมหาสถานที่ตั้งอนุสาวรีย์พระราชทานรัฐธรรมนูญไว้ด้วย
                               โดยต้ังความมุ่งหมายไว้ว่าอนุสาวรีย์น้ัน จะแสดงถึงรัชสมัยของพระบาทสมเด็จพระปกเกล้าเจ้าอยู่หัว
                               ซึ่งประเทศไทยได้เปลี่ยนแปลงการปกครองมาเป็นระบอบรัฐธรรมนูญ  ตามที่คณะราษฎรได้
                               กราบบังคมทูลขอพระราชทาน ได้แจ้งแก่นายช่างผู้ออกแบบว่า ถ้าสามารถจะทำาได้ก็ให้มีพระบรมรูปของ 
                              พระบาทสมเด็จพระปกเกล้าเจ้าอยู่หัว ประทับยืนอยู่หน้าอาคารสำานักงานที่จะสร้างใหม่บน  
                               พระแท่นคล้ายอนุสาวรีย์พระบาทสมเด็จพระพุทธยอดฟ้าจุฬาโลกเชิงสะพานพุทธยอดฟ้า                               
            ประทับยืนยื่นพระหัตถ์แสดงการพระราชทานรัฐธรรมนูญให้กับปวงชน  และ ณ ที่ตรงพระพักตร ์
            พระองค์ท่าน  ระยะห่างพอสมควร  จะมีรัฐธรรมนูญประดิษฐานตั้งอยู่บนแท่นลดหลั่นกันมา 
                              ห่างพอสมควร ซึ่งเป็นการแสดงว่าพระบาทสมเด็จพระปกเกล้าเจ้าอยู่หัวได้พระราชทานรัฐธรรมนูญ 
                               ณ เบ้ืองหลังพระองค์ท่านท่ีทรงประทับยืนอยู่น้ัน  จะมีผนังคอนกรีตแสดงภาพเป็นรูปปวงชนชาวไทย  
                               แสดงกิริยาอาการปีติยินดีในการได้รับพระราชทานรัฐธรรมนูญ นายช่างผู้เขียนแบบก็ได้แสดงหุ่นจำาลอง

                               สำานักงานเลขาธิการรัฐสภาขึ้นแล้ว โดยมีแท่นที่จะประดิษฐานอนุสาวรีย์ดังกล่าวไว้...”
๗ มกราคม ๒๕๑๓ พันเอก นายวรการบัญชา  ประธานรัฐสภา  มีหนังสือเรียนคณะรัฐมนตรี  (ผ่านเลขาธิการคณะ 
            รัฐมนตรี) ให้ความเห็นว่า สมควรมีอนุสาวรีย์พระราชทานรัฐธรรมนูญประดิษฐานอยู่หน้าอาคาร 
            รัฐสภาที่สร้างขึ้นใหม่  มีความในบันทึกตอนหนึ่งว่า  
                                      “เกี่ยวกับการสร้างสำานักงานเลขาธิการรัฐสภาซึ่งเป็นอาคารหลังใหญ่  มีสภาพโอ่โถงพอ    
                               สมควรน้ัน เดิมเจ้าหน้าท่ีได้ดำาริจะให้มีอนุสาวรีย์พระราชทานรัฐธรรมนูญประดิษฐานอยู่หน้าตัวอาคาร                                
                              ที่จะสร้างขึ้นใหม่ด้วย มีรายละเอียดตามบันทึกของเจ้าหน้าที่ที ่บันทึกเสนอความดำารินี้ต่อ
                               รองประธานรัฐสภาและข้าพเจ้า  ดังท่ีได้ส่งบันทึกน้ันมาพร้อมน้ี  ความดำาริของเจ้าหน้าท่ีสภาและนายช่าง  
                                ผู้ออกแบบน้ันได้ปรึกษาหารือกันไว้ก่อนแล้ว แต่มิได้เสนอมาแต่แรก ก็เพราะรอให้ได้รับอนุมัติในเร่ือง
                              การก่อสร้างสำานักงานเลขาธิการรัฐสภาเสียก่อน” 
    อย่างไรก็ตาม ข้อเสนอดังกล่าวนี ้ได้หยุดชะงักไป เนื ่องจากคณะรัฐมนตรีมิได้ 
            ยกเรื่องขึ้นพิจารณา 
๑๐ กันยายน ๒๕๑๔ สมาชิกสภาผู้แทนราษฎรกลุ่มหนึ่ง นำาโดยนายประมวล กุลมาตย์ ได้ทำาหนังสือถึงจอมพล ถนอม  
   กิตติขจร นายกรัฐมนตรีในขณะนั้น  ขอให้สร้างพระบรมราชานุสาวรีย์พระบาทสมเด็จ
   พระปกเกล้าเจ้าอยู่หัว ณ บริเวณพระที่นั่งอนันตสมาคม ความตอนหนึ่งในบันทึกว่า  

ลำาดับความเป็นมาในการสร้าง
พระบรมราชานุสาวรีย์พระบาทสมเด็จพระปกเกล้าเจ้าอยู่หัว
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            ...เนื่องด้วยพระบาทสมเด็จพระปกเกล้าเจ้าอยู่หัว ทรงเป็นพระมหากษัตริย์ซึ่งประกอบด้วย

                                ทศพิธราชธรรมอันยอดเยี่ยม ได้ครองราชย์มาเป็นเวลา ๙ ปี และได้พระราชทานรัฐธรรมนูญให้แก่   

                               คณะราษฎร เมื่อวันที่ ๑๐ ธันวาคม ๒๔๗๕ เพื่อให้ประเทศไทย ปกครองโดยระบอบประชาธิปไตย       

                              สืบมาจนกระท่ังทุกวันน้ี... นับว่าพระมหากษัตริย์พระองค์น้ีได้  มีพระมหากรุณาธิคุณแก่ประชาชนชาว   

                                ไทยท้ังชาติอย่างหาท่ีเปรียบมิได้ และถ้ามิใช่พระมหากษัตริย์ พระองค์น้ีพระราชทานรัฐธรรมนูญแก่ 

                             คณะราษฎรแล้ว เราก็ยังไม่มีโอกาสได้เป็นประชาธิปไตยมาจนตราบเท่าทุกวันนี้ 

    บัดนี้ เราเห็นว่าเป็นการสมควรที่จะได้แสดงความจงรักภักดีถวายความกตัญญูกตเวทีต่อ 

            พระองค์ซึ่งทรงล่วงลับไปแล้ว เห็นว่าควรจะได้สร้างอนุสาวรีย์ของพระองค์ไว้ ณ บริเวณพระที่นั่ง 

                     อนันตสมาคม โดยสร้างด้วยโลหะขนาดเท่าพระองค์จริง ประทับยืนบนพระแท่นในฉลองพระองค์ 

                     จอมทัพไทย...

    แต่บันทึกเสนอของสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรกลุ่มน้ีก็ยังไม่มีผลท่ีจะก่อให้เกิดการดำาเนินการ

                                  อย่างใดอย่างหน่ึงขึ้น

๒๕ มกราคม ๒๕๑๗ นายประมวล กุลมาตย์ สมาชิกสภานิติบัญญัติแห่งชาติและคณะ ได้เสนอความเห็นขอให้สร้าง 

                      พระบรมราชานุสาวรีย์พระบาทสมเด็จพระปกเกล้าเจ้าอยู่หัว ณ บริเวณพระที่นั่งอนันตสมาคม  

   ซ่ึงมีหลักการสำาคัญเช่นเดียวกับบันทึกท่ีเคยเสนอเม่ือปี ๒๕๑๔ แต่คร้ังน้ีได้เสนอแนะให้มอบหมาย

                              งานในการจัดสร้างให้สำานักงานเลขาธิการรัฐสภาเป็นเจ้าของเรื่อง 

๑๘ มิถุนายน ๒๕๑๗ คณะรัฐมนตรีในสมัยนายสัญญา ธรรมศักดิ์ เป็นนายกรัฐมนตรีได้นำาเรื่องการสร้างพระบรม                             

                              ราชานุสาวรียพ์ระบาทสมเด็จพระปกเกล้าเจ้าอยู่หัวพิจารณาปรึกษา และมีมติเห็นชอบให้สร้าง 

                      พระบรมราชานุสาวรีย์พระบาทสมเด็จพระปกเกล้าเจ้าอยู่หัว ณ บริเวณพระที่นั่งอนันตสมาคม                               

                               โดยมอบให้สำานักงานเลขาธิการรัฐสภาเป็นเจ้าของเรื่อง และเปิดโอกาสให้ประชาชนได้มีส่วนร่วม 

                                  ในการบริจาคเงินสร้าง และรัฐบาลจะช่วยเหลือสมทบตามกำาลังเงินงบประมาณ  พร้อมกันน้ีได้มีหนังสือ   

                               ด่วนมากถึงหม่อมราชวงศ์คึกฤทธิ์ ปราโมช ประธานสภานิติบัญญัติแห่งชาตใินขณะนั้นทราบด้วย

    ต่อมาหม่อมราชวงศ์คึกฤทธิ์ ปราโมช ประธานสภานิติบัญญัติแห่งชาติ ได้มีคำาสั่ง

                              แต่งตั้งคณะกรรมการขึ้นดำาเนินการ ๒ คณะ คือ คณะกรรมการจัดสร้างพระบรมราชานุสาวรีย์

                              พระบาทสมเด็จพระปกเกล้าเจ้าอยู่หัว และคณะกรรมการหาทุนสร้างพระบรมราชานุสาวรีย์

                              พระบาทสมเด็จพระปกเกล้าเจ้าอยู่หัว  

๑๖ กันยายน ๒๕๑๗        คณะกรรมการจัดสร้างพระบรมราชานุสาวรีย์พระบาทสมเด็จพระปกเกล้าเจ้าอยู่หัว และคณะกรรมการ  

                                  หาทุนสร้างพระบรมราชานุสาวรีย์พระบาทสมเด็จพระปกเกล้าเจ้าอยู่หัวได้มีมติให้สร้างพระบรม

                              ราชานุสาวรีย์พระบาทสมเด็จพระปกเกล้าเจ้าอยู ่ห ัว ทางด้านทิศตะวันออกของพระที ่น ั ่ง

                              อนันตสมาคม และมีมติตั ้งคณะอนุกรรมการออกแบบพระบรมราชานุสาวรีย์พระบาทสมเด็จ

                                 พระปกเกล้าเจ้าอยู่หัวโดยมีนาวาเอก สมภพ ภิรมย์ เป็นประธานอนุกรรมการ เพื่อพิจารณาออกแบบ 

                                      พระบรมรูป ขนาด และความเหมาะสมให้สอดคล้อง  กับพระท่ีน่ังอนันตสมาคม ท้ังน้ี คณะอนุกรรมการ
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                                      ออกแบบฯ ได้มีมติเม่ือวันท่ี ๑๕ ตุลาคม ๒๕๑๗ ว่าจะสร้างพระบรมรูปท่ีทรง เคร่ืองบรมราชภูษิตาภรณ์ 

                                ทรงพระมหาพิชัยมงกุฎ ประทับเหนือพระที่นั่งพุดตานกาญจนสิงหาสน์  ประดิษฐานอยู่บนแท่นฐาน 

                          ที ่แท่นฐานจะอัญเชิญกระแสพระราชดำารัส ในพระบาทสมเด็จพระปกเกล้าเจ้าอยู่หัวมาจารึกไว้  

                                 ให้เห็นอย่างเด่นชัด  ขนาดของพระบรมรูปอาจเป็นสองเท่าหรือเท่าครึ่งพระองค์จริง มีสุนทรียภาพ

                            เช่น พระบรมรูปพระบาทสมเด็จพระพุทธยอดฟ้าจุฬาโลกมหาราช มีฉากหลังพระบรมรูปเป็น

                            สถาปัตยกรรมแบบยุโรปที่เรียกว่า แบบเรอเนซอง เพื่อให้เข้ากับ สถาปัตยกรรมของพระที่นั่ง     

                              อนันตสมาคม รอบบริเวณเนินอนุสาวรีย์จะสร้างเป็นรั้วรอบเตี้ย ๆ กันบุคคลภายนอกเข้าไปใน    

                              เขตพระราชฐาน และอาจมีนำ้าพุสองข้างลานเพื่อความสวยงาม 

    ต่อมาในวันที ่ ๑๐ มีนาคม ๒๕๑๘ คณะกรรมการจัดสร้างพระบรมราชานุสาวรีย์  

                           พระปกเกล้าเจ้าอยู่หัวและคณะกรรมการหาทุนสร้างพระบรมราชานุสาวรียพ์ระปกเกล้าเจ้าอยู่หัว       

                              มีมติตั้งคณะอนุกรรมการเรียบเรียงจัดทำาพระราชประวัติพระบาทสมเด็จพระปกเกล้าเจ้าอยู่หัว

                              ขึ้นอีกคณะหนึ่ง

๖ พฤษภาคม ๒๕๑๘ ในสมัยนายประสิทธิ์ กาญจนวัฒน์ เป็นประธานรัฐสภา ได้ทำาหนังสือถึงเลขาธิการพระราชวังขอให ้

           นำาความกราบบังคมทูลพระกรุณาฯ ขอพระราชทานพระบรมราชานุญาตใช้ที่ดินบริเวณด้าน 

                            ทิศตะวันออกของพระที่นั่งอนันตสมาคมเป็นสถานที่สร้างพระบรมราชานุสาวรีย์พระบาทสมเด็จ   

                               พระปกเกล้าเจ้าอยู่หัว ต่อมาวันที่ ๓๐ พฤษภาคม  ๒๕๑๘  ได้รับแจ้งจากเลขาธิการพระราชวังว่า ได้     

                                  นำาความกราบบังคมทูลพระกรุณา ฯ แล้วทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ พระราชทานพระบรมราชานุญาต 

พ.ศ. ๒๕๑๙ - ๒๕๒๐ เกิดเหตุการณ์เปลี่ยนแปลงทางการเมืองในวันที่ ๖ ตุลาคม ๒๕๑๙ ได้มีการแต่งตั้งสภาปฏิรูป

                              การปกครองแผ่นดินทำาหน้าท่ีฝ่ายนิติบัญญัติ โดยมี พลอากาศเอก หะริน หงสกุล เป็นประธานสภาปฏิรูป 

            การปกครองแผ่นดิน ซึ่งได้มีการดำาเนินงานสานต่อจากสภาชุดก่อนที่ผ่านมาเพื่อจะให้มีการสร้าง 

                               พระบรมราชานุสาวรีย์พระบาทสมเด็จพระปกเกล้าเจ้าอยู่หัว ท้ังน้ี  เห็นควรใช้แบบพระบรมราชานุสาวรีย์

                               พระบาทสมเด็จพระปกเกล้าเจ้าอยู่หัวเดิม ที่นาวาเอก สมภพ ภิรมย์ ได้ออกแบบไว้แล้วตั้งแต่ต้น       

   เพราะว่าสง่างามสมภาคภูมิ และไม่ต้องเสียเวลาออกแบบใหม่ ถ้าออกแบบใหม่ต้องใช้เวลาเป็นปีถึง 

   จะลงมือสร้างได้

      คณะกรรมการที่ดำาเนินการได้ประชุมหารือกัน  และมีมติให้สร้างพระบรมรูปมีขนาด

                               หน่ึงเท่าคร่ึงพระองค์จริง ทรงเคร่ืองพระบรมราชภูษิตาภรณ์ ฉลองพระองค์ครุยสวมพระชฎามหากฐิน

                              ปักขนนกการเวก  เสด็จประทับเหนือพระท่ีน่ังพุดตานกาญจนสิงหาสน์พระหัตถ์วางเหนือพระเพลา    

                             ทั้งสองข้าง ฉากหลังของพระบรมรูปเป็นแบบเรอเนซอง 
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         จากนั้นในปี พ.ศ. ๒๕๒๐ พลอากาศเอก หะริน หงสกุล ประธานสภาปฏิรูปการปกครอง

            แผ่นดินได้ดำาเนินการแต่งตั้งคณะกรรมการชุดใหม่ขึ้นเพื่อดำาเนินการสร้างพระบรมราชานุสาวรีย์

                               ตลอดจนการสร้างเหรียญพระบรมรูปพระบาทสมเด็จพระปกเกล้าเจ้าอยู่หัว เพื่อพระราชทานแก ่                                

                               ผู้สมทบออกเงินสร้างพระบรมราชานุสาวรีย์พระบาทสมเด็จพระปกเกล้าเจ้าอยู่หัวโดยให้กรมศิลปากร

 .          เป็นผู้ออกแบบ และกรมธนารักษ์ เป็นผู้จัดสร้าง ซึ่งได้รับพระราชทานพระบรมราชานุญาตให้  

           สร้างได้ สำาหรับงบประมาณในการ จัดสร้างพระบรมราชานุสาวรีย์พระบาทสมเด็จพระปกเกล้าเจ้าอยู่หัว 

                          ได้รับอนุมัติจากคณะรัฐมนตรีนายธานินทร์  กรัยวิเชียร เป็นจำานวน ๑๐ ล้านบาท

พ.ศ. ๒๕๒๐ – ๒๕๒๑    ต่อมาสภาปฏิรูปการปกครองแผ่นดินสิ้นสุดลง เนื่องจากเกิดการรัฐประหารเมื่อวันที่ ๒๐ ตุลาคม 

                     ๒๕๒๐ และได้มีการแต่งตั้งสมาชิกสภานิติบัญญัติแห่งชาติขึ้น โดยมีพลอากาศเอก หะริน หงสกุล 

                      เป็นประธานสภานิติบัญญัติแห่งชาติ ซ่ึงคณะกรรมการชุดต่าง ๆ ได้ดำาเนินการสืบเน่ืองต่อมาโดยตลอด 

                     และในวันที่ ๑ มีนาคม ๒๕๒๑ ได้มีคำาสั่งประธานสภานิติบัญญัติแห่งชาติปรับปรุงคณะกรรมการ                              

             ชุดต่าง ๆ ที่ได้ตั้งขึ้นเป็น ๔ คณะ ได้แก่ 

    (๑)  คณะกรรมการอำานวยการสร้างพระบรมราชานุสาวรีย์พระบาทสมเด็จพระปกเกล้า 

   เจ้าอยู่หัว มีประธานรัฐสภา เป็นประธานกรรมการโดยตำาแหน่ง

    (๒) คณะกรรมการหาทุนสร้างพระบรมราชานุสาวรีย์พระบาทสมเด็จพระปกเกล้าเจ้าอยู่หัว 

   มีพลอากาศเอก หะริน หงสกุล เป็นประธานกรรมการ

    (๓) คณะกรรมการดำาเนินการสร้างพระบรมราชานุสาวรีย์พระบาทสมเด็จพระปกเกล้า 

   เจ้าอยู่หัว มีนายเกรียง กีรติกร เป็นประธานกรรมการ

    (๔) คณะกรรมการประชาสัมพันธ์การสร้างพระบรมราชานุสาวรีย์พระบาทสมเด็จ

   พระปกเกล้าเจ้าอยู่หัว มีพลโท เฉลิมชัย จารุวัสตร์ เป็นประธานกรรมการ

 “...ผมได้ของบประมาณไปยังรัฐบาลแล้ว ไปช้ีแจงด้วยตนเองกับนายกรัฐมนตรีว่า เท่าท่ีคณะรฐัมนตรี

เคยบอกว่าจะช่วยเหลืองบประมาณมาก็หลายปีแล้ว ไม่เห็นดำาเนินการอย่างใดเลย นายกรัฐมนตรีธานินทร์ 

กรัยวิเชียร ก็บอกว่า เอาละท้ัง ๆ ท่ีไม่ได้ต้ังงบประมาณไว้ ท่ีผมไปพูดก็ใกล้หมดงบประมาณปี ๒๕๒๐ แล้ว ท่าน

ก็บอกว่า เอาตกลงเอาไป ๑ ล้านบาท ตามท่ีผมขอในปี ๒๕๒๐ แล้วผมขออีก ๙ ล้านบาท คือ ผมขอท้ังหมด ๑๐ 

ล้านบาท เพราะคณะกรรมการชุดเดิมคำานวณไว้ว่า การสร้างพระบรมราชานุสาวรีย์พระบาทสมเด็จ 

พระปกเกล้าเจ้าอยู่หัว นี้ จะต้องใช้เงินระหว่าง ๑๑ ล้าน ถึง ๑๕ ล้านบาท ผมก็คิดว่า จะขอรัฐบาลสัก ๑๐ ล้าน

บาท นอกนั้นจะขอเรี่ยไรเอา...” พลอากาศเอก หะริน หงสกุล 
ประธานสภาปฏิรูปการปกครองแผ่นดิน
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            พ.ศ. ๒๕๒๓ สมเด็จพระนางเจ้ารำาไพพรรณี พระบรมราชินี ในพระบาทสมเด็จพระปกเกล้าเจ้าอยู่หัว พระราชทาน
เหรียญท่ีระลึกให้แก่ผู้บริจาคเงินร่วมสร้างพระบรมราชานุสาวรีย์พระบาทสมเด็จพระปกเกล้าเจ้าอยู่หัว ณ วังศุโขทัย 

 “...การบริจาคเงินร่วมสร้างพระบรมราชานุสาวรีย์พระบาทสมเด็จพระปกเกล้าเจ้าอยู่หัว ตอบแทน

ด้วยเหรียญที่ระลึกทองคำา ๑ บาท ...แจกแผ่นพับเชิญชวน แข่งกอล์ฟ ระดมทุน ถ้าบริจาคมาก จะได้เข้าเฝ้า

รับเหรียญที่สมเด็จพระนางเจ้ารำาไพพรรณี พระบรมราชินี ในพระบาทสมเด็จพระปกเกล้าเจ้าอยูห่ัว  ท่ีวังศุโขทัย 

เงินในการจัดสร้างอีกส่วนมาจากงบประมาณแผ่นดิน...”

      น�งส�วยุพิน หงษ์วิหค 

อดีตข้าราชการรัฐสภา
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 “....การสร้างพระบรมราชานุสาวรีย์พระบาทสมเด็จพระปกเกล้าเจ้าอยู่หัวในสมัยท่านประธาน 

หะริน หงสกุล ของบประมาณจากท่าน ธานินทร์ กรัยวิเชียร (นายกรัฐมนตรีในขณะน้ัน) และรับบริจาค ต้ัง

กรรมการหาทุน หม่อมกอบแก้ว อาภากร เป็นประธาน และนาวาอากาศตรี กำาธน สินธวานนท์ อยู่การไฟฟ้า

ฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย (กฟผ.) “ช่วยหาทุน” เป็นกรรมการประชาสัมพันธ์  และกรรมการก่อสร้าง.....”

                                                                               น�งส�ววัลลภ� บันทัดภันท์
                                อดีตข้�ร�ชก�รรัฐสภ�

๕ กุมภาพันธ์ ๒๕๒๒ คณะกรรมการอำานวยการสร้างพระบรมราชานุสาวรีย์พระบาทสมเด็จพระปกเกล้าเจ้าอยู่หัว 

                               ได้ทบทวนเกี่ยวกับสถานที่สร้างพระบรมราชานุสาวรียพ์ระบาทสมเด็จพระปกเกล้าเจ้าอยู่หัว และมี  

                                   มติให้นำาความกราบบังคมทูลพระกรุณาฯ ขอย้ายสถานท่ีสร้างพระบรมราชานุสาวรีย์จากบริเวณด้าน 

                                ทิศตะวันออกของพระที่นั่งอนันตสมาคมมาเป็น ณ บริเวณหน้าสำานักงานเลขาธิการรัฐสภา ถนน    

                               อู่ทองใน ซึ่งอยู่ในเขตพระราชฐาน ต่อมาราชเลขาธิการฯ แจ้งว่า ได้นำาความกราบบังคมทูลฯ   

                                และได้พระราชทานพระบรมราชานุญาต

    จากน้ัน คณะกรรมการอำานวยการสร้างฯ มอบหมายให้กรมศิลปากรออกแบบและดำาเนินการ 

   การก่อสร้าง รวมท้ังการร้ือถอนส่ิงก่อสร้างบริเวณหน้าตึกอาคารรัฐสภา ได้แก่ สระนำา้พุและดอกไม้ทอง 

                      ที่สร้างขึ้นมาตั้งแต่ พ.ศ. ๒๕๑๗ ทำาการปรับปรุงพื้นที่และสร้างพระบรมราชานุสาวรียป์ระทับเหนือ 

                               พระท่ีนั่งพุดตานกาญจนสิงหาสน์ พระหัตถ์วางเหนือพระเพลาทั้งสองข้าง ไม่มีฉากหลัง การแต่ง

                              พระองค์และพระที่นั่งที่ประทับเป็นสิ่งที่เหมือนจริงในวันพระราชทานรัฐธรรมนูญ 
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 - นายสนั่น ศิลากรณ์  เป็นผู้ปั้นองค์พระบรมรูป

 - นายประเทือง ธรรมรักษ์ เป็นผู้ปั้นพระที่นั่งพุดตานกาญจนสิงหาสน์

 - นายสาโรช จารักษ์ เป็นผู้ควบคุมการปั้น 

 - นายปกรณ์ เล็กสน เป็นผู้อำานวยการฝ่ายดำาเนินงานหล่อพระบรมรูป 

                  ทั้งนี้ การดำาเนินการดังกล่าวอยู่ภายใต้การอำานวยการของนายเดโช สวนานนท์ 

            อธิบดีกรมศิลปากร ในขณะนั้น

สมาชิกสภานิติบัญญัติแห่งชาติ ติดตามความคืบหน้าการดำาเนินงานปั้นพระบรมรูป
ณ โรงปั้นหล่อพระบรมรูป ที่ตั้งอยู่ในบริเวณรัฐสภา

 

     “...ใช้สวนและสนามเทนนิส ก่อนหน้านั้นเป็นห้องสมุดหรือบริเวณตึกวุฒิสภาในปัจจุบันเป็นโรงปั้นหล่อ

ต้องทำารายงานความคืบหน้ารายงานเลขาฯ ทุกวัน...”

                                                                               น�งส�ววัลลภ� บันทัดภันท์
                                อดีตข้�ร�ชก�รรัฐสภ�

    ในการดำาเนินงานปั้นหล่อพระบรมรูปนั้น ได้สร้างโรงงานปั้นหล่อชั่วคราวขึ้นในบริเวณ 

   รัฐสภา เนื่องจากกรมศิลปากรไม่มีสถานที่พอที่จะสร้างโรงงานขนาดใหญ่ได้ นอกจากนี้  การสร้าง 

                     โรงงานปั้นหล่อในบริเวณรัฐสภาจะเป็นประโยชน์คือเมื่อเวลามีการประชุมสภาสมาชิกของสภา     

                                  จะได้แวะดูความก้าวหน้าของการสร้างได้  รวมถึงส่ือมวลชนท่ีมาสังเกตการณ์การประชุมสภาจะได้แวะ  

                             ดูและช่วยไปประชาสัมพันธ์ต่อไป อีกทั้งจะได้เป็นกำาลังใจแก่เจ้าหน้าที่กรมศิลปากรที่ทำาการปั้น    

                               และหล่อพระบรมรูปด้วย  (โรงงานปั้นหล่อขณะนั้น  สร้างขึ้นบริเวณพื้นที่ทิศเหนือของตึกอาคาร      

                              รัฐสภา ๑ ที ่ใช้เป็นสถานที่ประชุม ขณะนั้นเป็นสวนหย่อมและสนามเทนนิส  ซึ ่งเป็นที ่ตั ้ง  

                               ของอาคารรัฐสภา ๒ ในเวลาต่อมา) ในการปั ้นพระบรมราชานุสาวรีย์พระบาทสมเด็จ

                            พระปกเกล้าเจ้าอยู่หัว มีผู้รับผิดชอบดำาเนินการ ดังนี้
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โรงปั้นหล่อพระบรมราชานุสาวรีย์พระบาทสมเด็จพระปกเกล้าเจ้าอยู่หัว 
 ที่ตั้งอยู่ในบริเวณรัฐสภา

 

        “...ทำางานใกล้ชิดกับประธานหะริน ดูที่โรงหล่อสัปดาห์ละครั้ง มีกรมศิลปากรมาช่วยดูในการออกแบบ 

ประทับใจว่า เกิดสัญลักษณ์ทางประชาธิปไตย การที่มีโรงหล่อบริเวณนี้ทำาให้ประธานหะรินได้ตรวจงาน

สะดวกและทำาให้สมาชิกท่ีมาประชุมได้เห็นความคืบหน้า และนำาความกราบทูลสมเด็จพระนางเจ้ารำาไพพรรณี

พระบรมราชินีในพระบาทสมเด็จพระปกเกล้าเจ้าอยู่หัว เป็นระยะและทำาให้มาประดิษฐานง่ายขึ้น...”

                                                                                น�ยศิริชัย ไชยทิพย์อ�สน์
       อดีตรองเลข�ธิก�รสภ�ผู้แทนร�ษฎร
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ในระหว่างดำาเนินการป้ันหุ่นจำาลองต้นแบบพระบาทสมเด็จ

พระปกเกล้าเจ้าอยู่หัวนั้น สมเด็จพระนางเจ้ารำาไพพรรณี 

พระบรมราชินีในพระบาทสมเด็จพระปกเกล้าเจ้าอยู่หัว แม้จะ

         วันท่ี ๑๐ กรกฎาคม ๒๕๒๑ สมเด็จพระนางเจ้ารำาไพพรรณี พระบรมราชินี ในพระบาทสมเด็จพระปกเกล้าเจ้าอยู่หัว เสด็จพระราชดำาเนินไปทอดพระเนตร
หุ่นจำาลองต้นแบบพระบาทสมเด็จพระปกเกล้าเจ้าอยู่หัว ณ โรงปั้นหล่อ ในบริเวณรัฐสภา เขตดุสิต กรุงเทพมหานคร

ทรงมีพระพลานามัยไม่สมบูรณ์แข็งแรง ทรงประชวรอยู่บ่อยคร้ัง 

แต่ก็ทรงมีขัตติยะมานะเสด็จพระราชดำาเนินไปทอดพระเนตร

หุ่นจำาลองพระบาทสมเด็จพระปกเกล้าเจ้าอยู่หัว ณ โรงป้ันหล่อ

ในบริเวณรัฐสภา ด้วยพระองค์เอง
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     วันท่ี ๗ เมษายน ๒๕๒๒ พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร เสด็จพระราชดำาเนินพร้อมด้วย
สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา เจ้าฟ้ามหาจักรีสิรินธร มหาวชิราลงกรณวรราชภักดี สิริกิจการิณีพีรยพัฒน รัฐสีมาคุณากรปิยชาติ 
สยามบรมราชกุมารี ไปทรงประกอบพิธีเททองหล่อพระบรมรูปพระบาทสมเด็จพระปกเกล้าเจ้าอยู่หัว ณ บริเวณหน้าสำานักงานเลขาธิการรัฐสภา 
เขตดุสิต กรุงเทพมหานคร
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 วันที่ ๑๐ ธันวาคม ๒๕๒๓ พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร  

เสด็จพระราชดำาเนินไปทรงเปิดพระบรมราชานุสาวรีย์พระบาทสมเด็จพระปกเกล้าเจ้าอยู่หัว ณ บริเวณหน้าสำานักงานเลขาธิการ 

รัฐสภา เขตดุสิต กรุงเทพมหานคร
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 บริเวณฐานพระบรมราชานุสาวรีย์พระบาทสมเด็จพระปกเกล้าเจ้าอยู่หัว ด้านหน้าจารึกข้อความบนแผ่นโลหะ โดยมี

พระราชลัญจกรพระแสงศรประจำาพระองค์ของพระบาทสมเด็จพระปกเกล้าเจ้าอยู่หัว และแบบจำาลองลายพระราชหัตถ์

 “ประชาธิปก ป.ป.ร.” จากนั้น จึงเป็นข้อความอักษรจารึกจำาลองลายพระราชหัตถ์ ความว่า
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 คำ�จ�รึกที่บริเวณผนังทั้ง ๒ ด้�นของพระบรมร�ช�นุส�วรีย์ฯ

แผ่นที่ ๑

พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาประชาธิปก พระปกเกล้าเจ้าอยู่หัว

พระมหากษัตริย์พระองค์ที่ 7 แห่งพระบรมราชจักรีวงศ์

เป็นพระราชโอรสในพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว

และ

สมเด็จพระศรีพัชรินทราบรมราชินีนาถ

เสด็จพระราชสมภพ เมื่อวันที่ 8 พฤศจิกายน พุทธศักราช 2436

ทรงศึกษาสำาเร็จวิชาการทหารจากโรงเรียนนายร้อยทหารบกเมืองวูลิซ ประเทศอังกฤษ

ทรงรับสัญญาบัตรเป็นนายร้อยตรีกิตติมศักดิ์แห่งกองทัพบกประเทศอังกฤษ

ต่อมาทรงศึกษาสำาเร็จหลักสูตรเสนาธิการทหารชั้นสูงสุดของประเทศฝรั่งเศส

เสด็จเถลิงถวัลยราชสมบัติ เมื่อวันที่ 26 พฤศจิกายน พุทธศักราช 2468

ทรงดำารงอยู่ในสิริราชสมบัติ รวม 9 ปี 3 เดือน 4 วัน

ทรงสละราชสมบัติ เมื่อวันที่ 2 มีนาคม 2477

สวรรคต ณ ประเทศอังกฤษ

เมื่อวันที่ 30 พฤษภาคม พุทธศักราช 2484

สิริพระชนมายุ 48 พรรษา

ทรงเป็นพระมหากษัตราธิราชเจ้าผู้ทรงคุณอันประเสริฐยิ่ง

รัฐบาลและประชาชนชาวไทยสำานึกในพระมหากรุณาธิคุณล้นเกล้าล้นกระหม่อม

จึงพร้อมใจกันสร้างพระบรมราชานุสาวรีย์นี้ประดิษฐานไว้เพื่อเฉลิมพระเกียรติชั่วกาลนาน

พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช สยามินทราธิราช บรมนาถบพิตร

เสด็จพระราชดำาเนินมาทรงประกอบพิธีเปิด

พระบรมราชานุสาวรีย์พระบาทสมเด็จพระปกเกล้าเจ้าอยู่หัว

เม่ือวันท่ี 10 ธันวาคม พุทธศักราช 2523
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แผ่นท่ี ๒

พระบาทสมเด็จพระปกเกล้าเจ้าอยู่หัว

พระมหากษัตริย์พระองค์ท่ี 7 แห่งพระบรมราชจักรีวงศ์

ทรงดำารงอยู่ในทศพิธราชธรรม

ทรงประกอบพระราชกรณียกิจอันนำาประโยชน์สุขอเนกประการมาสู่พสกนิกร

โดยพระปรีชาสามารถและพระราชขันติธรรม

ทรงนำาประเทศไทยผ่านพ้นวิกฤตกาลทางเศรษฐกิจ

ทรงปรับปรุงเพ่ิมพูนประสิทธิภาพของระบบบริหารบ้านเมือง

ทรงสร้างสรรค์ความเจริญรุ่งเรืองแก่ประเทศชาตินานัปการ

โปรดเกล้าฯ ให้ตราพระราชบัญญัติควบคุมกิจการค้าขายอันกระทบถึงความปลอดภัย

และความผาสุกแห่งสาธารณชน

ทรงเก้ือกูลสงวนรักษาเสริมสร้างศิลปวัฒนธรรมดำารงเอกลักษณ์ของชาติ

โปรดเกล้าฯ อุปถัมภ์บำารุงกิจการหอสมุดและจัดต้ังพิพิธภัณฑสถานสำาหรับพระนคร

ทรงต้ังสภากรรมการองคมนตรีอันเป็นรากฐานของกิจการรัฐสภา

ทรงสถาปนาคณะอภิรัฐมนตรี ฟ้ืนฟูการประชุมเสนาบดีข้ึนในรัชสมัย

โดยพระราชหฤทัยเป่ียมด้วยพระมหากรุณาเมตตาคุณมุ่งประโยชน์สุขแก่พสกนิกร

ทรงสละพระราชอำานาจแห่งพระมหากษัตริย์ในระบอบสมบูรณาญาสิทธิราชย์

พระราชทานอำานาจอธิปไตยในการปกครองแก่ปวงชน

เม่ือวันท่ี 24 มิถุนายน พุทธศักราช 2475

และพระราชทานรัฐธรรมนูญถาวรฉบับแรกแห่งพระราชอาณาจักรไทย

เม่ือวันท่ี 10 ธันวาคม พุทธศักราช 2475

พระเกียรติและพระมหากรุณาธิคุณสถิตสถาพรแผ่ไพศาล

ย่ังยืนตลอดจิรัฐิติกาลตราบนิรันดร
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         ภายหลังการเปิดพระบรมราชานุสาวรีย์พระบาทสมเด็จ

พระปกเกล้าเจ้าอยู่หัวแล้ว ได้มีการเปิดพิพิธภัณฑ์ที่ตั้งอยู่ 

ณ ห้องใต ้ฐานพระบรมราชานุสาวร ีย ์พระบาทสมเด็จ

พระปกเกล้าเจ้าอยู่หัว ซึ่งสมเด็จพระนางเจ้ารำาไพพรรณี 

พระบรมราชินี ในพระบาทสมเด็จพระปกเกล้าเจ้าอยู่หัว 

ได้พระราชทานสิ ่งของส่วนพระองค์ของพระบาทสมเด็จ

พระปกเกล้าเจ้าอยู่หัว เพื่อนำามาจัดแสดง พร้อมบรรยาย

นำาชมแก่สมาชิก นักเรียน นิสิต นักศึกษา และประชาชนท่ัวไป

ท่ีติดต่อขอเข้าชม เช่น โต๊ะ เก้าอ้ีทรงพระอักษร ฉลองพระองค์ 

พระมาลา  ฉลองพระบาท  หนังสือส่วนพระองค์ พระแสงปืน

เคร่ืองพระสุธารส เป็นต้น โดยเปิดให้เข้าชมตั้งแต่ พ.ศ. ๒๕๒๓ 

เป็นต้นมา ภายใต้การกำากับดูแลของสำานักงานเลขาธิการ

สภาผู้แทนราษฎร ต่อมามีการประกาศใช้พระราชบัญญัติ

สถาบันพระปกเกล้า พ.ศ. ๒๕๔๑ สำานักงานเลขาธิการ          

สภาผู้แทนราษฎรจึงได้ส่งมอบส่ิงของเคร่ืองใช้ส่วนพระองค์ของ

พระบาทสมเด็จพระปกเกล้าเจ้าอยู่หัว ท่ีจัดแสดงอยู่ ณ พิพิธภัณฑ์ 

ถนนอู่ทองใน ให้แก่สถาบันพระปกเกล้า นำาไปดำาเนินการ

จัดแสดงท่ีพิพิธภัณฑ์พระบาทสมเด็จพระปกเกล้าเจ้าอยู่หัว 

บริเวณเชิงสะพานผ่านฟ้าลีลาศ ถนนราชดำาเนิน จนถึงปัจจุบัน 

 ในส่วนสำานักงานเลขาธิการสภาผู้แทนราษฎรได้ใช้

พื้นที่ดังกล่าวจัดแสดงเป็นพิพิธภัณฑ์รัฐสภา  จัดแสดงสิ่งของ

เครื่องใช้เกี่ยวกับประวัติศาสตร์การเมืองการปกครองของ

ไทย เช่น รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย เคร่ืองบันทึกเสียง 

เครื่องพิมพ์ดีด อุปกรณ์ในการออกเสียงลงคะแนน อุปกรณ์

การจดรายงานการประชุมแบบชวเลข สมุดประจำาตัวสมาชิก 

ของที่ระลึกที่รัฐสภาไทยได้รับมอบจากต่างประเทศ รวมทั้ง

การจัดแสดงนิทรรศการต่าง ๆ พร้อมบรรยายนำาชมมาอย่าง

ต่อเนื่องจนถึงปลาย พ.ศ. ๒๕๖๑
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 กระทรวงคมนาคมมอบหมายให้การสื่อสารแห่ง

ประเทศไทยสร้างและจำาหน่ายตราไปรษณียากรท่ีระลึกในการ

สร้างพระบรมราชานุสาวรีย์พระบาทสมเด็จพระปรมินทร

มหาประชาธิปก พระปกเกล้าเจ้าอยู่หัว ชนิดราคา ๗๕ สตางค์ 

ขนาด ๒๗ x ๔๕ มิลลิเมตร พิมพ์เป็นสีหลายสี 

 ตราไปรษณียากรเป็นภาพพระบรมฉายาลักษณ์

พระบาทสมเด็จพระปกเกล้าเจ้าอยู่หัว ทรงลงพระปรมาภิไธย

ในรัฐธรรมนูญฉบับแรกของไทย เม่ือวันท่ี ๑๐ ธันวาคม ๒๔๗๕ 

            เหนือพระบรมฉายาลักษณ์เป็นภาพตราพระปรมาภิไธยย่อ 

การจัดสร้างของที่ระลึก
เนื่องในพิธีเปิดพระบรมราชานุสาวรีย์ฯ

(๑) ตร�ไปรษณีย�กรที่ระลึก

 ขอบภาพด้านล่างมีคำาว่า “POSTAGE 75 สต.” ST. 

ประเทศไทย THAILAND

 ขอบภาพด้านซ้ายมีคำาว่า “COMMEMORATING THE 

CONSTRUCTION OF THE ROYAL STATUE OF KING RAMA VII”

 ขอบภาพด้านขวามีคำาว่า “ที ่ระลึกในการสร้าง

พระบรมราชานุสาวรีย์ ร.๗”

 ผู้ออกแบบ :   นายประวัติ พิพิธปิยะปกรณ์

 จำานวนพิมพ์ :  ๖,๐๐๐,๐๐๐ ดวง  

 การส่ือสารแห่งประเทศไทยได้เริ่มนำาออกจำาหน่าย

ในวันที่ ๑๐ ธันวาคม ๒๕๒๓
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  ร�ยละเอียด :

 ด้านหน้า : เป็นพระบรมรูปพระบาทสมเด็จพระปกเกล้า

เจ้าอยู่หัว ระดับพระอังสา ทรงเคร่ืองบรมขัตติยราชภูษิตาภรณ์

และฉลองพระองค์ครุย ผินพระพักตร์เบื้องซ้าย เบื้องล่าง

พระบรมรูปมีข้อความว่า  “๑๐ ธันวาคม  ๒๔๗๕” ริมขอบเบ้ืองบน

มีข้อความว่า “พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาประชาธิปก” 

เบ้ืองล่างมีข้อความว่า “พระผู้พระราชทานอธิปไตยแก่ปวงชน

ชาวไทย”

(๒) เหรียญกษ�ปณ์ที่ระลึก

  ด้านหลัง : เป็นพระปรมาภิไธยย่อ “ป.ป.ร.”

ใต้พระมหามงกุฎ ริมขอบซ้ายมีข้อความว่า “ประเทศไทย”

ริมขวามีข้อความ “พ.ศ. ๒๕๒๓” เบื้องล่างด้านซ้ายมีเลขไทย

บอกราคา “๕” ด้านขวามีคำาว่า “บาท”

 เส้นผ่าศูนย์กลาง ๓๐ มิลลิเมตร

 นำ้าหนัก ๑๒ กรัม

 ลักษณะ เหรียญกลม วงขอบนอกมีเฟืองจักร

 วันที่ประกาศใช้ ๒๔ พฤศจิกายน พ.ศ. ๒๕๒๓

 ชนิดราคา ๕ บาท
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 คณะกรรมการสร้างพระบรมราชานุสาวรีย์พระบาทสมเด็จพระปกเกล้า

เจ้าอยู่หัว มีมติให้จัดสร้างเหรียญท่ีระลึกเพ่ือสมนาคุณแก่ผู้มีจิตศรัทธาบริจาคเงินสมทบ

ทุนสร้างพระบรมราชานุสาวรีย์พระบาทสมเด็จพระปกเกล้าเจ้าอยู่หัว สำาหรับนำาไป

สักการะบูชาและได้รับพระบรมราชานุญาตจากพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร 

มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร ให้จัดสร้างได้ เหรียญที่ระลึกเป็น

เหรียญแบบ Commemorative coin สร้างขึ้นเพื่อเป็นที่ระลึกและตอบแทนแก่

ผู้บริจาคสมทบทุนสร้างพระบรมราชานุสาวรีย์พระบาทสมเด็จพระปกเกล้าเจ้าอยู่หัว 

เป็นเหรียญที่มิได้กำาหนดราคาเป็นเงินตรา เหรียญชนิดนี้นอกจากจะนำาไปสักการะ

บูชาแล้ว ยังเก็บไว้เป็นท่ีระลึกได้ เพราะท่ีเหรียญมีพระบรมรูปพระมหากษัตริย์ และมี

พระปรมาภิไธยย่อ 

(๓) เหรียญที่ระลึกสำ�หรับสมน�คุณแด่ผู้บริจ�ค

         รูปลักษณะเหรียญ 

          ด้านหน้า : มีพระบรมรูปที่สร้างเป็นพระบรมราชานุสาวรีย์  ส่วนล่างของ

เหรียญมีตัวอักษรข้อความ “๑๐ ธันวาคม ๒๔๗๕” 

 ด้านหลัง : มีพระปรมาภิไธยย่อ ป.ป.ร. ภายใต้มหามงกุฎโดยไม่มีรัศมี  เป็น

ตัวอักษรไขว้อยู่ตรงกลางและลวดลายกนก ๓ ตัว ใต้พระปรมาภิไธย มีข้อความ

ว่า “สร้าง พ.ศ. ๒๕๒๐” ตัวอักษรวงรอบพระปรมาภิไธยและพระมหามงกุฎเป็น

ข้อความท่ีพระบาทสมเด็จพระปกเกล้าเจ้าอยู่หัวทรงสละพระราชอำานาจจารึกไว้ว่า   

“ข้าพเจ้ามีความเต็มใจที่จะสละอำานาจอันเป็นของข้าพเจ้าอยู่แต่เดิมให้แก่ราษฎร

โดยทั่วไป ฯลฯ”

 พระมหามงกุฎไม่มีรัศมี เป็นลักษณะพระมหามงกุฎที่ทรงใช้ในรัชกาลของ

พระองค์

 ผู้ออกแบบ  :  นายสนิท ดิษฐพันธุ์ 

 ประติมากร :  นายดวงแก้ว พิทยากรศิลป์ ประติมากร ๔ กองหัตถศิลป

กรมศิลปากร เป็นผู้ปั้นแบบเหรียญที่ระลึกด้านหน้า 

 นายสุนทร วิไล  ช่างศิลปกรรม ๒ กองหัตถศิลป กรมศิลปากร เป็นผู้ปั้น

แบบเหรียญที่ระลึกด้านหลัง

 เมื่อสร้างแล้วเสร็จ ได้นำาเข้าพิธีปลุกเสกเพื่อเป็นสิริมงคล ณ พระอุโบสถ

วัดบวรนิเวศวิหาร โดยมีสมเด็จพระญาณสังวร สมเด็จพระสังฆราช เป็นประธานในพิธี



70 บันทึกความทรงจำา ๖ ทศวรรษ อาคารรัฐสภาไทย

ศาล
พระสยาม
เทวาธิราช 
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 พระสยามเทวาธิราช เป็นเทวรูปประทับยืน หล่อด้วยทองคำา สูง ๘ นิ้ว 

ทรงเครื่องกษัตริย์ พระหัตถ์ขวาทรงพระขรรค์ พระหัตถ์ซ้ายยกขึ้นจีบดรรชนีเสมอ

พระอุระ องค์จริงประดิษฐาน ณ พระที่นั่งไพศาลทักษิณ ในพระบรมมหาราชวัง 

ซ่ึงพระบาทสมเด็จพระปรเมนทรรามาธิบดีศรีสินทรมหามงกุฏ พระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว

พระสยามเทวมหามกุฏวิทยมหาราช ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ ให้สร้างขึ ้น 

เนื่องจากทรงมีพระราชดำาริว่า ประเทศไทยมีเหตุการณ์ที่เกือบต้องเสียอิสรภาพ

หลายครั้ง แต่เผอิญมีเหตุให้รอดพ้นได้เสมอ คงจะมีเทพยดาองค์ใดองค์หน่ึงท่ีคอย

พิทักษ์รักษาอยู่ จึงสมควรสร้างรูปเทพพระองค์น้ันข้ึนไว้เพ่ือสักการะบูชา และทรงถวาย

พระนามว่า “พระสยามเทวาธิราช” ซึ่งเป็นสิ่งศักดิ์สิทธิ์คู่บ้านคู่เมืองของไทย

นับแต่นั้นมา

        พระสยามเทวาธิราชท่ีได้อัญเชิญมาประดิษฐาน ณ ศาลพระสยามเทวาธิราช

ประจำารัฐสภาน้ันเป็นองค์จำาลอง  นอกจากเป็นท่ีประดิษฐานของพระสยามเทวาธิราช

แล้ว ภายในศาลดังกล่าว ยังเป็นที่ประดิษฐานของพระเสื้อเมือง พระทรงเมือง 

และพระภูมิชัยมงคลร่วมอยู่ด้วย ทั้งนี้ ไม่พบหลักฐานที่แน่ชัดเกี่ยวกับประวัติ

ความเป็นมาของพระสยามเทวาธิราช พระเสื้อเมือง พระทรงเมือง และพระภูมิ

ชัยมงคล ที่ประดิษฐานอยู่ ณ ศาลพระสยามเทวาธิราชประจำารัฐสภา

   “...คงจะมีเทพยดาองค์ใด
องค์หน่ึงท่ีคอยพิทักษ์รักษาอยู่ 
จึงสมควรสร้างรูปเทพพระองค์
นั้นขึ้นไว้เพื่อสักการบูชา  และ
ทรงถวายพระนามว่า 
“พระสยามเทวาธิราช...”

 ศาลพระสยามเทวาธิราช ถ่ายเมื่อ พ.ศ. ๒๕๖๑ 
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 น�ยพิทูร พุ่มหิรัญ อดีตเลข�ธิก�รสภ�ผู้แทนร�ษฎร 

ซ่ึงเร่ิมรับราชการท่ีสำานักงานเลขาธิการสภาผู้แทนราษฎร ต้ังแต่ 

พ.ศ. ๒๕๑๘ ได้เล่าถึง ศาลพระสยามเทวาธิราชประจำารัฐสภา 

ในงานเสวนา “ภาพเล่าเรื่อง” ซึ่งเป็นส่วนหนึ่งของนิทรรศการ

และกิจกรรม “มองภาพ”เนื่องในวันพิพิธภัณฑ์ไทยประจำาปี 

๒๕๖๑ และครบ ๒ ทศวรรษ พ ิพ ิธภ ัณฑ์ร ัฐสภา เม ื ่อ

วันอังคารท่ี ๒๑ สิงหาคม ๒๕๖๑ ว่า ในอดีตบริเวณท่ีต้ังของ

อาคารรัฐสภา ๒ เคยเป็นสนามเทนนิส สวนหย่อม ร่มรื่น 

เป็นที่พักผ่อนของข้าราชการและเจ้าหน้าที่ 

นายอุกฤษ มงคลนาวิน ประธานรัฐสภา บวงสรวงศาลพระสยามเทวาธิราช 
เนื่องในวันคล้ายวันสถาปนาสำานักงานเลขาธิการรัฐสภา ๒๘ มิถุนายน ๒๕๓๑

การบวงสรวงศาลพระภูมิชัยมงคล 
เนื่องในวันคล้ายวันสถาปนาสำานักงานเลขาธิการรัฐสภา ๒๘ มิถุนายน ๒๕๒๖

ท่านจำาได้ว่า มีศาลไม้เล็ก ๆ  ๒ ศาล ตั้งอยู่ใกล้ ๆ  ต้นไม้ใหญ่  

ซึ่งเป็นที่ประดิษฐานพระสยามเทวาธิราช พระเสื้อเมือง 

พระทรงเมือง และพระภูมิชัยมงคล ต้ังแต่ท่ีท่านเร่ิมรับราชการ 

ณ สถานที่แห่งนี้แล้ว ต่อมามีการเปลี่ยนจากศาลไม้เป็นศาล

ก่ออิฐฉาบปูน ต่อมาเมื่อมีการก่อสร้างอาคารรัฐสภา ๒ ใน

บริเวณดังกล่าว จึงได้ทำาการสร้างศาลใหม่ขึ้น บริเวณหน้า

อาคารสโมสรรัฐสภา และอัญเชิญพระสยามเทวาธิราช พระ

เส้ือเมือง พระทรงเมือง พระภูมิชัยมงคล มาประดิษฐาน
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ก�รเคลื่อนย้�ยพระบรมร�ช�นุส�วรีย์

พระบ�ทสมเด็จพระปกเกล้�เจ้�อยู่หัว 

 คณะอนุกรรมการเคลื่อนย้าย บูรณะ ซ่อมแซม และ

การจัดสร้างพระบรมราชานุสาวรีย์พระบาทสมเด็จพระปกเกลา้

เจ้าอยู่หัว ได้มีการประชุม ครั้งที่ ๑/๒๕๖๒ เมื่อวันศุกร์ที่ ๔ 

มกราคม ๒๕๖๒ ที่ประชุมได้มีมติกำาหนดจัดพิธีบวงสรวง

อัญเชิญพระบรมรูปพระบาทสมเด็จพระปกเกล้าเจ้าอยู่หัว 

ไปบูรณะ ซ่อมแซม ณ สำานักช่างสิบหมู่ อำาเภอพุทธมณฑล 

จังหวัดนครปฐม ในวันเสาร์ที ่ ๕ มกราคม ๒๕๖๒ ซึ ่งมี 

การดำาเนินการตามขั้นตอน สรุปได้ ดังนี้

 ขั้นตอนพิธีก�ร

 เวลา ๐๘.๐๐ น. ประธานสภานิติบัญญัติแห่งชาติ 

(ศาสตราจารย์พิเศษพรเพชร วิชิตชลชัย) ประธานในพิธี มาถึง

บรเิวณพธิ ีมผีูเ้ขา้รว่มพธิทีัง้สิน้ จำานวน ๓๐๐ คน ประกอบดว้ย

 - นายสุรชัย เล้ียงบุญเลิศชัย รองประธานสภา

นิติบัญญัติแห่งชาติ คนที่หนึ่ง

 - เลขาธิการสภาผู้แทนราษฎร เลขาธิการวุฒิสภา

ผู ้บริหารสำานักงานเลขาธิการสภาผู ้แทนราษฎร ผู ้บริหาร

สำานักงานเลขาธิการวุฒิสภา

การเคลื่อนย้ายพระบรมราชานุสาวรีย์พระบาท
สมเด็จพระปกเกล้าเจ้าอยู่หัว
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 - คณะอนกุรรมการเคลื่อนย้าย บูรณะ ซอ่มแซม และ

การจัดสร้างพระบรมราชานุสาวรีย์พระบาทสมเด็จพระปกเกลา้

เจ้าอยู่หัว

 - สื่อมวลชน

 - ข้าราชการ ลูกจ้างสำานักงานเลขาธิการสภาผู้แทน

ราษฎร และสำานักงานเลขาธิการวุฒิสภา

 - เจ้าหน้าที่กรมศิลปากร

 - พนักงานฝ่ายช่างของบริษัท ซิโน-ไทย เอ็นจีเนียริ่ง 

แอนด์ คอนสตรัคชั่น จำากัด (มหาชน)

 เวลา ๐๘.๐๙ น. โหรพราหมณ์ประกอบพิธีบวงสรวง 

โดยประธานในพิธี จุดธูปเทียน ท่ีโต๊ะเคร่ืองบวงสรวง สักการะ

พระบรมราชานุสาวรีย์พระบาทสมเด็จพระปกเกล้าเจ้าอยู่หัว

และประธานในพิธ ีฯ รองประธานสภานิติบัญญัติแห่งชาติ 

คนที่หน่ึง เลขาธิการสภาผู้แทนราษฎร เลขาธิการวุฒิสภา 

ผู้บริหารสำานักงานเลขาธิการสภาผู้แทนราษฎร ผู้บริหาร

สำานักงานเลขาธิการวุฒิสภาปักธูปหางทีเ่คร่ืองบวงสรวง จากน้ัน

โหรพราหมณ์ได้อ่านโองการ และประกอบพิธีโดยประธาน

ในพิธี โปรยดอกไม้พระบรมร าช าน ุ ส า ว ร ี ย ์ พระบาท

สมเด็จพระปกเกลา้เจา้อยูหั่วและด ันพระบรมร ูปพระบาท

สมเด ็จพระปกเกล้าเจ้าอยู่หัว เพื่อเป็นพิธีเคล่ือน ซึ่งถือว่า

เป็นการเสร็จพิธีบวงสรวงอัญเชิญพระบรมรูปพระบาทสมเด็จ

พระปกเกล้าเจ้าอยู่หัว ไปบูรณะซ่อมแซม ณ สำานักช่างสิบหมู่ 

อำาเภอพุทธมณฑล จังหวัดนครปฐม

 เวลา ๐๘.๒๙ น. พิธีบวงสรวงพระสยามเทวาธิราช 

พระเสือ้เมอืง พระทรงเมอืง และพระภูมชัิยมงคล เพื ่ออัญเชิญ

ไปยังหอ้งพระของสำานกังานเลขาธิการสภาผู้แทนราษฎร ช้ัน ๓ 

อาคารรัฐสภา ๑ ประธานในพิธีจุดธูปเทียนสักการะพระสยาม

เทวาธริาช พระเสือ้เมอืง พระทรงเมอืง และพระภ ูม ิช ัยมงคล 

โหรพราหมณ์ประกอบพิธ ีบวงสรวง พระสยามเทวาธริาช 

พระเสื้อเมือง พระทรงเมือง และพระภูมิช ัยมงคล ประธาน

ในพิธีได้อัญเชิญพระสยามเทวาธิราช พระเส้ือเมือง พระทรง

เมือง และพระภูมิชัยมงคล วางบนพานซ่ึงมีเจ้าหน้าท่ีตารวจรัฐ

สภา จำานวน ๔ นาย ถือพานรอรับ จากน้ันเลขาธิการสภาผู ้

แทนราษฎรพร้อมด้วยผู ้บร ิหารของสำานักงานเลขาธิการ

สภาผู้แทนราษฎร และสำานักงานเลขาธิการวุฒิสภา เดินนำา

ขบวนอัญเชิญ ไปห้องพระของสำานักงานเลขาธิการสภาผู้แทน

ราษฎร ชั้น ๓ อาคารรัฐสภา ๑
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 ขั้นตอนก�รเคลื่อนย้�ย

 เวลา ๐๙.๐๐ น. เจ้าหน้าที่กรมศิลปากร และบริษัท 

ซิโน-ไทย เอ็นจีเนียร่ิง แอนด์ คอนสตรัคช่ัน จำากัด (มหาชน) 

ได้ดำาเนินการเคลื ่อนย้ายพระบรมรูปพระบาทสมเด็จ

พระปกเกล้าเจ้าอยู่หัว ตามแผนที่ได้ประสานไว้กับบริษัท 

ซิโน-ไทยฯ สว่นแรกสกดัสว่นพระบรมรปู และใชส้ลงิออ่นหุม้

พระบรมรูป โดยใช้เครนยกขึ้นบนรถบรรทุกของกรมศิลปากร

ท่ีจอดรอไว้บริเวณด้านหลัง และมีการดำาเนินการสกัดเคร่ืองสักการะ 

และสกดัปนูเพือ่ยกพระทีน่ัง่พดุตานกาญจนสงิหาสน ์จนเสรจ็

เรียบร้อย ซ่ึงสรุปส่ิงท่ีได้นำาไปบูรณะซ่อมแซม ณ สำานักช่างสิบหมู ่

อำาเภอพุทธมณฑล จังหวัดนครปฐม ประกอบด้วย

 - พระบรมรปูพระบาทสมเดจ็พระปกเกล้าเจา้อยูหั่ว

 - พระที่นั่งพุดตานกาญจนสิงหาสน์

 - แผ่นพระปรมาภิไธย

 - พานพุ่มประดับมาลา ๒ พาน

 - พานรองดอกไม้ ๒ พาน

 เวลา ๑๔.๐๕ น. เจ้าหน้าที่กรมศิลปากรได้อัญเชิญ
พระบรมรูปพระบาทสมเด็จพระปกเกล้าเจ้าอยู่หัวออกจาก
รัฐสภา ถนนอู่ทองใน นำาไปบูรณะ ซ่อมแซม ณ สำานักช่างสิบหมู่ 
อำาเภอพุทธมณฑล จังหวัดนครปฐม เพื่อดำาเนินการต่อไป
 
ก�รคืนพื้นที่อ�ค�รรัฐสภ� ถนนอู่ทองใน
 ใน พ.ศ. ๒๕๑๗ ได้มีการย้ายที่ประชุมสภาผู้แทน
ราษฎร จากพระที่นั่งอนันตสมาคมมาที่อาคารรัฐสภา ถนน
อู่ทองใน ที่สร้างขึ้นใหม่เป็นครั้งแรก และใช้ประชุมครั้งแรก
ในการประชมุสภานติบิญัญติัแห่งชาต ิชุดที ่๒ ครัง้ที ่๖๗ เมือ่
วันที่ ๑๙ กันยายน ๒๕๑๗ เพื่อพิจารณารัฐธรรมนูญแห่ง
ราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช ๒๕๑๗ 
 อาคารรัฐสภา ถนนอู่ทองใน มีพื้นที่ประมาณ ๑๘ ไร่ 
และเป็นพื้นที่ส่วนหนึ่งของโฉนดที่ดินเลขที่ ๙๙๙๑๐ (เนื้อที่ 
๒๔๓ ไร ่๑ งาน ๒๙ ตารางวา) โดยพืน้ทีด่งักลา่วเป็นทรพัยส์นิ
ของพระมหากษตัรยิ ์และมอีาคาร/สิง่ปลกูสรา้ง จำานวน ๑๓ 
รายการ ประกอบด้วย (๑) อาคารรัฐสภา ๑ (๒) อาคารรัฐสภา ๒ 
(๓) อาคารรัฐสภา ๓ (๔) ลานพระบรมราชานุสาวรีย์พระบาท
สมเด็จพระปกเกล้าเจ้าอยู่หัวและลานพระสยามเทวาธิราช
(๕) ทีท่ำาการสถานวีทิยโุทรทศันร์ฐัสภา และสถานทีจ่ำาหนา่ย
อาหาร (๖) อาคารที่จอดรถ ๒ ชั้น (๗) อาคารสโมสรรัฐสภา
และท่ีทำาการสถานีวิทยุโทรทัศน์รัฐสภา (๘) อาคารกองรักษาการณ์
ตำารวจรัฐสภาและที ่ทำาการธนาคารกรุงไทย สาขารัฐสภา
(๙) อาคารเรือนนอนสำาหรับเจ้าหน้าที ่ต ำารวจรัฐสภา 
(๑๐) พิพิธภัณฑ์รัฐสภา (๑๑) ศูนย์รับเรื่องราวร้องทุกข์
และห้องจำาหน่ายสินค้าที่ระลึก (๑๒) อาคารห้องประชุม
ยทุธศาสตรเ์พือ่การตดัสนิใจของรฐัสภาและหอ้งถา่ยเอกสาร
ของสำานักการพิมพ์ และ (๑๓) อาคารที ่พักพนักงานขับ
รถยนต์และที ่ทำาการห้องนายช่างของกลุ่มงานอาคาร
สถานที่ สำานักรักษาความปลอดภัยซึ่งสำานักงานเลขาธิการ
สภาผูแ้ทนราษฎรและสำานกังานเลขาธกิารวฒุสิภา ได้ร ่วมกัน
ส่งมอบพื ้นที ่ค ืนให้แก ่สำานกังานทรพัยส์นิพระมหากษตัรยิ ์
โดยจัดทำาเป็นบันทึกข้อตกลง เมื่อวันศุกร์ที่ ๒๘ ธันวาคม 
๒๕๖๑ เพื่อย้ายที่ทำาการไปยังอาคารรัฐสภาแห่งใหม่
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    การประชุมเกี่ยวกับการสืบราชสันตติวงศ์

    การเสด็จพระราชดำาเนินมายังอาคารรัฐสภาของพระมหากษัตริย์

    และพระบรมวงศานุวงศ์

    การประชุมสภาเพื่อพิจารณาร่างรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย  

    การให้ความเห็นชอบบุคคลเป็นนายกรัฐมนตรี

    การใช้อาคารรัฐสภาเพื่อกิจการด้านต่างประเทศ

    เหตุการณ์ทางการเมือง

    รัฐสภาของประชาชน

    สถิติการดำาเนินงานที่สำาคัญของรัฐสภา  

        

อัครสถาน
สืบสานเจริญเมือง
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การประชุมเกี่ยวกับ
การสืบราชสันตติวงศ์

  การสืบราชสันตติวงศ์ซึ่งมีกฎหมายกำาหนดไว้อย่าง

ชัดเจน เริ่มในสมัยรัชกาลที่ ๖ ที่มีการตรากฎมณเฑียรบาล

ว่าด้วยการสืบราชสันตติวงศ์ พุทธศักราช ๒๔๖๗ สำาหรับ

เป็นกลไกทางกฎหมายต่อการดำาเนินการดังกล่าว ต่อมาเมื่อ

วันท่ี ๒๔ มิถุนายน ๒๔๗๕ มีการเปล่ียนแปลงการปกครองจาก

ระบอบสมบูรณาญาสิทธิราชย์มาเป็นระบอบประชาธิปไตย 

ทำาให้หลักเกณฑ์การสืบราชสันตติวงศ์เปลี่ยนแปลงไปเช่นกัน 

นอกจากจะใช้บทบัญญัติตามกฎมณเฑียรบาลฯ แล้ว ยังจะ

ต้องได้รับความเห็นชอบจากรัฐสภาต่อการสืบราชสันตติวงศ์

ด้วย โดยในสมัยที ่กำาหนดให้พระที ่นั ่งอนันตสมาคมเป็น

อาคารรัฐสภานั้น ได้มีการประชุมสภาผู้แทนราษฎรและการ

ประชุมรัฐสภา เพื ่อให้ความเห็นชอบผู ้สืบราชสันตติวงศ์

ทรงราชย์เป็นพระมหากษัตริย์ จำานวน ๒ ครั้ง ได้แก่ ครั้งที่  ๑ 

ระหว่างวันที ่  ๖-๗ มีนาคม ๒๔๗๗ สภาผู ้แทนราษฎรให้

ความเห็นชอบให้ พระบาทสมเด็จพระปรเมนทรมหาอานันทมหิดล 

พระอัฐมรามาธิบดินทร ทรงราชย์ เป็นพระมหากษัตริย ์

และคร้ังท่ี ๒ เม่ือวันท่ี ๙ มิถุนายน ๒๔๘๙ รัฐสภาให้ความเห็นชอบ

ให้พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดช

มหาราช บรมนาถบพิตร ทรงราชย์เป็นพระมหากษัตริย์

 หลังจากนั้นมีการเปลี่ยนแปลงหลักการครั้งสำาคัญ

อีกคร้ังหน่ึงเม่ือมีการบังคับใช้รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย 

พุทธศักราช ๒๕๓๔ ซึ่งนอกเหนือจะต้องใช้บทบัญญัติตาม

กฎมณเฑียรบาลฯ ในการดำาเนินการแล้ว  ได้มีการกำาหนด

บทบาทของรัฐสภาที ่ม ีต ่อการสืบราชสันตติวงศ์ไว้เป็น 

๒ กรณี คือ 

 กรณีที่ ๑ กรณีที่ราชบัลลังก์หากว่างลงและเป็นกรณี

ที ่พระมหากษัตริย ์ได้ทรงแต่งตั ้งพระรัชทายาทไว้ตาม

กฎมณเฑียรบาลฯ แล้ว ให้คณะรัฐมนตรีแจ้งให้ประธานรัฐสภา

ทราบและให้ประธานรัฐสภาเรียกประชุมรัฐสภาเพ่ือรับทราบ 

และให้ประธานรัฐสภาอัญเชิญองค์พระรัชทายาทข้ึนทรงราชย์

เป็นพระมหากษัตริย์สืบไป แล้วให้ประธานรัฐสภาประกาศให้

ประชาชนทราบ  โดยสรุปคือ กรณีนี้รัฐสภามีหน้าที่รับทราบ

 กรณีท่ี ๒ กรณีท่ีราชบัลลังก์หากว่างลง และเป็นกรณี

ที่พระมหากษัตริย์มิได้ทรงแต่งตั้งพระรัชทายาทไว้ ให้คณะ

องคมนตรีเสนอพระนามผู้สืบราชสันตติวงศ์ต่อคณะรัฐมนตรี

เพื่อเสนอต่อรัฐสภา เพื่อรัฐสภาให้ความเห็นชอบ ในการนี้

จะเสนอพระนามพระราชธิดาก็ได้ เม่ือรัฐสภาให้ความเห็นชอบ

แล้ว ให้ประธานรัฐสภาอัญเชิญองค์ผู ้สืบราชสันตติวงศ์

ข้ึนทรงราชย์เป็นพระมหากษัตริย์สืบไป แล้วให้ประธานรัฐสภา

ประกาศให้ประชาชนทราบ  โดยสรุปคือ กรณีน้ีรัฐสภามีหน้าท่ี

ให้ความเห็นชอบ 

 อนึ่ง หลักการดังกล่าวได้กำาหนดไว้ในรัฐธรรมนูญ

ตั้งแต่ปี ๒๕๓๔ จนถึงรัฐธรรมนูญฉบับปัจจุบัน 

 ในปี ๒๕๕๙ สภานิติบัญญัติแห่งชาติทำาหน้าที่รัฐสภา 

ได้ดำาเนินการเกี่ยวกับการสืบราชสันตติวงศ์ ดังนี้ 

       ๑. การประชุมสภานิติบัญญัติแห่งชาติ คร้ังท่ี ๖๕/๒๕๕๙  

วันพฤหัสบดีที ่ ๑๓ ตุลาคม ๒๕๕๙ ที ่ประชุมรับทราบ
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เรื ่องที ่ประธานสภานิติบัญญัติแห่งชาติแจ้งต่อที ่ประชุม 

เร่ือง ประกาศสำานักพระราชวัง เร่ือง พระบาทสมเด็จพระปรมินทร

มหาภูมิพลอดุลยเดช มหิตลาธิเบศรรามาธิบดี จักรีนฤบดินทร 

สยามินทราธิราช บรมนาถบพิตร สวรรคต ลงวันที ่ ๑๓ 

ตุลาคม พุทธศักราช ๒๕๕๙ ต่อมาประธานสภานิติบัญญัติ

แห่งชาติได้เชิญสมาชิกสภานิติบัญญัติแห่งชาติยืนข้ึนเพ่ือ

น้อมเกล้าน้อมกระหม่อมรำาลึกในพระมหากรุณาธิคุณ

หาที่สุดมิได้ เป็นเวลา ๙ นาที ทั้งนี้ สภานิติบัญญัติแห่งชาติ

จะได้ดำาเนินการตามบทบัญญัติของรัฐธรรมนูญแห่งราช

อาณาจักรไทย (ฉบับชั่วคราว) พุทธศักราช ๒๕๕๗ มาตรา ๒ 

ประกอบกับรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช 

๒๕๕๐ มาตรา ๒๓ (บทบัญญัติเก่ียวกับการสืบราชสันตติวงศ)์ 

     ๒. การประชุมสภานิติบัญญัติแห่งชาติคร้ังท่ี ๗๖/๒๕๕๙

วันอังคารที่ ๒๙ พฤศจิกายน ๒๕๕๙ 

 ที่ประชุมพิจารณาเรื่องที่ประธานสภานิติบัญญัติ

แห่งชาติแจ้งต่อที่ประชุม คือ การดำาเนินการตามรัฐธรรมนูญ

แห่งราชอาณาจักรไทย (ฉบับชั่วคราว) พุทธศักราช ๒๕๕๗ 

มาตรา ๒ ประกอบกับรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย 

พุทธศักราช ๒๕๕๐ มาตรา ๒๓  

 โดยประธานสภานิติบัญญัติแห่งชาติได้แจ้งต่อท่ีประชุม

ว่า ตามท่ีได้มีประกาศสำานักพระราชวัง เร่ือง  พระบาทสมเด็จ

พระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช  มหิตลาธิเบศร รามาธิบดี 

จักรีนฤบดินทร สยามินทราธิราช  บรมนาถบพิตร  สวรรคต  

และนายกรัฐมนตรีได้มีหนังสือ ด่วนท่ีสุด ท่ี นร ๐๕๐๓/๔๔๕๔๙ 

ลงวันที่ ๒๙ พฤศจิกายน ๒๕๕๙ เรื่อง แจ้งเรื่องการสถาปนา

แต่งตั้งพระรัชทายาทไว้แล้วตามกฎมณเฑียรบาลว่าด้วยการ

สืบราชสันตติวงศ์ พระพุทธศักราช ๒๔๖๗ แจ้งว่า บัดนี้ 

ราชบัลลังก์ว่างลงและพระมหากษัตริย์ได้ทรงแต่งตั้ ง

พระบาทสมเด็จพระปรเมนทรรามาธิบดีศรีสินทร มหาวชิราลงกรณ 

มหิศรภูม ิพลราชวรางกูร ก ิต ิส ิร ิสมบูรณอดุลยเดช 

สยามินทราธิเบศรราชวโรดม บรมนาถบพิตร พระวชิรเกล้า

เจ ้าอยู ่ห ัว เป ็นพระรัชทายาทไว ้ตามกฎมณเฑียรบาล

ว่าด้วยการสืบราชสันตติวงศ์ พระพุทธศักราช ๒๔๖๗ แล้ว 

คณะรัฐมนตรีจึงแจ้งให้ประธานรัฐสภาและให้ประธาน

รัฐสภาเร ียกประชุมร ัฐสภาเพื ่อร ับทราบ และแจ้งให้

ประธานรัฐสภาอัญเชิญองค์พระรัชทายาทขึ้นทรงราชย์เป็น

พระมหากษัตริย์สืบไป ทั้งนี้ ตามบทบัญญัติของรัฐธรรมนูญ

แห่งราชอาณาจักรไทย (ฉบับชั่วคราว) พุทธศักราช ๒๕๕๗ 

มาตรา ๒ ประกอบกับรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย 

พุทธศักราช ๒๕๕๐ มาตรา ๒๓

 สภานิติบัญญัติแห่งชาติทำาหน้าที่รัฐสภาได้รับทราบ

การแจ้งมติคณะรัฐมนตรีดังกล่าว จากนั ้นประธานสภา

นิติบัญญัติแห่งชาติได้แจ้งต่อที่ประชุมว่า ในขั้นตอนต่อไป 

ประธานสภานิติบัญญัติแห่งชาติจะได้นำาความกราบบังคมทูล

อัญเชิญพระบาทสมเด็จพระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว ข้ึนทรงราชย์

สืบราชสันตติวงศ์สืบไปตามบทบัญญัติของรัฐธรรมนูญ

แห่งราชอาณาจักรไทย (ฉบับชั่วคราว) พุทธศักราช ๒๕๕๗ 

มาตรา ๒ ประกอบกับรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย

พุทธศักราช ๒๕๕๐ มาตรา ๒๓ โดยในโอกาสอันมหามงคลน้ี 

ประธานสภานิติบัญญัติแห่งชาติได้เชิญสมาชิกสภานิติบัญญัติ

แห่งชาติยืนขึ้นเพื่อน้อมเกล้าน้อมกระหม่อมถวายพระพรชัย

แด่สมเด็จพระเจ้าอยู่หัวรัชกาลใหม่ และกล่าวคำาถวายพระพร

พร้อมกันว่า “ขอพระองค์ทรงพระเจริญ” พร้อมกับโค้งคำานับ
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หนังสือราชการแจ้งเรื่องการสถาปนาแต่งตั้งพระรัชทายาท ตามกฎมณเฑียรบาลว่าด้วยการสืบราชสันตติวงศ์
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หนังสือราชการแจ้งเรื่องการสถาปนาแต่งตั้งพระรัชทายาท ตามกฎมณเฑียรบาลว่าด้วยการสืบราชสันตติวงศ์
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หนังสือราชการแจ้งเรื่องการสถาปนาแต่งตั้งพระรัชทายาท ตามกฎมณเฑียรบาลว่าด้วยการสืบราชสันตติวงศ์
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การประชุมสภานิติบัญญัติแห่งชาติ เมื่อวันที่ ๒๙ พฤศจิกายน ๒๕๕๙
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การเสด็จพระราชดำาเนินไปยังอาคารรัฐสภา
ของพระมหากษัตริย์และพระบรมวงศานุวงศ์

          วันที่ ๔ เมษายน ๒๕๒๕ พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เสด็จพระราชดำาเนินไปทรงเปิดงานนิทรรศการ

ภาพจิตรกรรมเทิดพระเกียรติพระมหากษัตริย์แห่งพระบรมราชจักรีวงศ์ ในโอกาสสมโภชกรุงรัตนโกสินทร์ ๒๐๐ ปี 

ณ ห้องประชุมรัฐสภา เขตดุสิต กรุงเทพมหานคร

         

 ตลอดระยะเวลา ๖ ทศวรรษที่ผ่านมา พระมหากษัตริย์และพระบรมวงศานุวงศ์ เสด็จพระราชดำาเนินไปทรงปฏิบัติ

พระราชกรณียกิจ ณ รัฐสภา รวมถึงการเสด็จพระราชดำาเนินเป็นการส่วนพระองค์ ดังนี้
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 วันที่ ๗ พฤศจิกายน ๒๕๓๗
 สมเด็จพระกนิษฐาธ ิราชเจ ้า กรมสมเด็จ
พระเทพรัตนราชสุดา เจ้าฟ้ามหาจักรีสิรินธร มหาวชิราลงกรณ
วรราชภักดี สิริกิจการิณีพีรยพัฒน รัฐสีมาคุณากรปิยชาติ 
สยามบรมราชกุมารี เสด็จพระราชดำาเนินไปทรงเป็นประธาน
ในพิธีมหาพุทธาภิเษกเหรียญพระไพรีพินาศ และพิธี
มหาชัยมังคลาภิเษก พระบรมรูปหล่อจำาลองพระบาทสมเด็จ
พระปกเกล้าเจ้าอยู่หัว ณ พิธีมณฑลรัฐสภา เขตดุสิต 
กรุงเทพมหานคร

     วันที่ ๕ มกราคม ๒๕๔๑

             สมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าพัชรกิติยาภา 
นเรนท ิราเทพยวด ี  กรมหลวงราชสาร ิณ ีส ิ ร ิพ ัชร 
มหาวัชรราชธิดา ทอดพระเนตรนิทรรศการ ในโอกาส
ท่ีเสด็จไปทรงรับฟังการบรรยายพิเศษ  เร่ือง “กระบวนการ
รัฐสภาไทย” ณ ห้องประชุมกรรมาธิการ อาคารรัฐสภา 
เขตดุสิต กรุงเทพมหานคร
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 วันที่ ๑๑ กุมภาพันธ์ ๒๕๔๒

         สมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าสิริวัณณวรี 

นารีรัตนราชกัญญา ทอดพระเนตรนิทรรศการ 

ในโอกาสที่เสด็จไปทรงเยี่ยมชมพิพิธภัณฑ์

รัฐสภา ณ อาคารรัฐสภา เขตดุสิต 
กรุงเทพมหานคร

 วันที่ ๑๓ มีนาคม ๒๕๔๕

 พระเจ้าวรวงศ์เธอ พระองค์เจ้า

สิริภาจุฑาภรณ์ เสด็จไปประทานเส้ือภาพวาด

ฝีพระหัตถ์ เพื่อทรงหาทุนจัดตั้งกองทุน

ช่วยเหลือผ ู ้ด ้อยโอกาสทางการศึกษา 

ณ อาคารรัฐสภา เขตดุสิต
กรุงเทพมหานคร
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 วันที่ ๒ สิงหาคม ๒๕๔๘

  สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จ
พระเทพร ัตนราชส ุดา เจ ้าฟ ้ามหาจ ักร ีส ิร ินธร 
มหาวชิราลงกรณ วรราชภักดี สิริกิจการิณีพีรยพัฒน 

รัฐสีมาคุณากรปิยชาติ สยามบรมราชกุมารี ทรงนำา

ข้าราชการ และนักเรียนนายร้อย ชั้นปีที่  ๔  และ ๕ 

โรงเรียนนายร้อยพระจุลจอมเกล้า ซึ่งศึกษาวิชาหัวข้อ

พิเศษทางประวัติศาสตร์ : เปรียบเทียบพัฒนาการ

ประชาธิปไตย ในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ ไปทัศนศึกษา 

ณ อาคารรัฐสภา กับพิพิธภัณฑ์พระบาทสมเด็จ

พระปกเกล้าเจ้าอยู่หัว เขตดุสิต กรุงเทพมหานคร

 วันที่ ๑๑ ธันวาคม ๒๕๕๘
 สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จ
พระเทพรัตนราชสุดา เจ ้าฟ้ามหาจักร ีส ิร ินธร 
มหาวชิราลงกรณ วรราชภักดี สิริกิจการิณีพีรยพัฒน 
ร ัฐส ีมาค ุณากรป ิยชาต ิ  สยามบรมราชก ุมาร ี
เสด็จพระราชดำาเนินไปทรงเปิดนิทรรศการและ
กิจกรรมเฉลิมพระเกียรติ สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า
กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี
เน่ืองในโอกาสฉลองพระชนมายุ ๕ รอบ ๒ เมษายน ๒๕๕๘ 
ณ อาคารรัฐสภา เขตดุสิต กรุงเทพมหานคร
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 ประเทศไทยได้มีการปกครองในระบอบประชาธิปไตย

อันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข นับตั้งแต่ พ.ศ. ๒๔๗๕ 

ซึ่งได้มีการร่างรัฐธรรมนูญเพ่ือใช้ในการปกครองประเทศ 

รัฐธรรมนูญทุกฉบับได้กำาหนดรูปแบบการบริหารการปกครอง

ประเทศอยู่ในระบบรัฐสภา (Parliament) โดยมีหลักสำาคัญ

ในการปกครองว่า“อำานาจอธิปไตยเป็นของปวงชนชาวไทย” 

การประชุมสภาเพื่อพิจารณา
ร่างรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย 

พระมหากษัตริย์ผู้ทรงเป็นประมุขใช้อำานาจนั้นทางรัฐสภา

คณะรัฐมนตรี และศาล ซึ่งอำานาจทั้ง ๓ ฝ่าย คือ อำานาจ

นิติบัญญัติ อำานาจบริหาร และอำานาจตุลาการ ดังนั้น รัฐสภา

จึงเป็นองค์กรที ่จ ัดตั ้งขึ ้นเพื ่อให้ทำาหน้าที ่น ิต ิบัญญัติ 

ซึ ่งสมาชิกรัฐสภาประกอบด้วยสมาชิกสภาผู ้แทนราษฎร

และสมาชิกวุฒิสภา  จำานวนสมาชิกของแต่ละสภามีจำานวน

นายมีชัย ฤชุพันธุ์ ประธานสภานิติบัญญัติแห่งชาติ
ลงนามรับสนองพระบรมราชโองการประกาศใช้รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช ๒๕๕๐
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และที่มาอย่างใด ย่อมขึ้นอยู่กับรัฐธรรมนูญที่บังคับใช้อยู่ใน

ขณะนั้น

 การประชุมของสมาชิกรัฐสภาเพ่ือพิจารณาร่าง

รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย นับตั้งแต่ พ.ศ. ๒๕๑๗ 

จนกระทั่งปัจจุบัน (๒๕๖๑) เป็นเวลากว่า ๔๐ ปี ซึ่งใช้

ห้องประชุมรัฐสภา ณ อาคารรัฐสภา ถนนอู่ทองใน เขตดุสิต 

กรุงเทพมหานคร เป็นสถานท่ีประชุมอันศักด์ิสิทธ์ิและสง่างาม

ซ่ึงห้องประชุมแห่งน้ีเป็นท่ีประชุมของสมาชิกรัฐสภาผู้ทรงเกียรติ 

ซึ่งเป็นผู้แทนปวงชนชาวไทยไม่อยู่ในความผูกมัดแห่งอาณัติ

มอบหมาย หรือความครอบงำาใด ๆ และต้องปฏิบัติหน้าที่

ด้วยความซื่อสัตย์สุจริตเพื่อประโยชน์ส่วนรวมของประเทศ

ชาติและความผาสุกของประชาชนโดยรวม  โดยปราศจากการ

ขัดกันแห่งผลประโยชน์  

 สมาชิกรัฐสภาได้มีการประชุมพิจารณาและให้ความ

เห็นชอบในเรื่องสำาคัญต่าง ๆ มากมาย และหนึ่งในการทำา

หน้าที่ของสมาชิกรัฐสภาดังกล่าว คือ การพิจารณายกร่าง

และให้ความเห็นชอบรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย 

ฉบับสำาคัญต่าง ๆ ของประเทศไทย รวมทั้งสิ้น ๖ ฉบับ ได้แก่

 ๑. รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช 

๒๕๑๗ (รัฐธรรมนูญฉบับที่ ๑๐)

 ๒. รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช 

๒๕๒๑ (รัฐธรรมนูญฉบับที่ ๑๓)

 ๓. รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช 

๒๕๓๔ (รัฐธรรมนูญฉบับที่ ๑๕)

 ๔. รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช 

๒๕๔๐ (รัฐธรรมนูญฉบับที่ ๑๖)

 ๕. รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช 

๒๕๕๐ (รัฐธรรมนูญฉบับที่ ๑๘)

 ๖. รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช 

๒๕๖๐ (รัฐธรรมนูญฉบับที่ ๒๐)

 รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทยทั้ง ๖ ฉบับ เป็น

รัฐธรรมนูญที ่ร่างโดยสภานิติบัญญัติแห่งชาติ สภาร่าง

รัฐธรรมนูญ และคณะกรรมการร่างรัฐธรรมนูญ

 ฉบับที่ ๑๐ รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย 

พุทธศักราช ๒๕๑๗ 

 รัฐธรรมนูญฉบับนี้ได้ชื่อว่าเป็นประชาธิปไตยมาก

ที่สุด เพราะว่ามีบทบัญญัติที่เปลี่ยนแปลงไปในทางก้าวหน้า

และเป็นแบบเสรีนิยมมากขึ้นในหลายเรื่อง เกิดจากประชาชน

เรียกร้องให้รัฐบาลประกาศใช้รัฐธรรมนูญฉบับใหม่โดยเร็ว 

แต่รัฐบาลได้ทำาการจับกุมกลุ่มผู้เรียกร้องรัฐธรรมนูญ จำานวน 

๑๓ คน โดยต้ังข้อกล่าวหาว่าทำาลายความสงบเรียบร้อยภายใน

ประเทศ และมีการกระทำาอันเป็นคอมมิวนิสต์ รวมทั ้ง

ใช้อำานาจตามมาตรา ๑๗ ของธรรมนูญการปกครองราชอาณาจักร 

พุทธศักราช ๒๕๑๕ ควบคุมผู้ต้องหาดังกล่าว ในระหว่างการ

สอบสวนโดยไม่มีกำาหนด ทำาให้ศูนย์กลางนิสิตนักศึกษา

แห่งประเทศไทย (ศนท.) ต้องออกมาเคลื่อนไหวให้รัฐบาล

ปล่อยตัวผู้ต้องหาทั้งหมดโดยไม่มีเงื่อนไข และขอให้รัฐบาล

ประกาศใช้รัฐธรรมนูญฉบับใหม่ภายใน ๑ ปี แต่รัฐบาลไม่ยอม

ปฏิบัติตามข้อเรียกร้องของนักเรียน นิสิต นักศึกษา และ

ประชาชน จึงเป็นเหตุให้ประชาชนได้เดินทางมาชุมนุม 

ณ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์เป็นจำานวนเรือนแสน เม่ือวันท่ี ๑๓

ตุลาคม ๒๕๑๖ ในช่วงบ่ายประชาชนได้เดินขบวนออกจาก

มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ผ่านถนนราชดำาเนินไปชุมนุมอยู่ที่

บริเวณพระบรมรูปทรงม้า จนกระทั่งช่วงเช้ามืดของวันที ่

๑๔ ตุลาคม ๒๕๑๖ กลุ่มผู้ชุมนุมได้ปะทะกับกองกำาลังของ

เจ้าหน้าที ่ตำารวจอย่างรุนแรงที ่ข้างพระตำาหนักจิตรลดา

รโหฐาน เหตุการณ์ลุกลามไปจนในที่สุดนำาไปสู่การจลาจล

ครั้งสำาคัญในประวัติศาสตร์ไทย  โดยมีผู้เสียชีวิตนับร้อยคน

และบาดเจ็บอีกเป็นจำานวนมาก ขณะที่สถานที่ราชการต่าง ๆ
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อันเป็นสัญลักษณ์ของอำานาจเผด็จการถูกประชาชนเผา

ทำาลายไปหลายแห่ง และจอมพล ถนอม กิตติขจร ได้ตัดสินใจ

ประกาศลาออกจากตำาแหน่งนายกรัฐมนตรี และเดินทางออก

นอกประเทศ ต่อมาพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร 

มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร ได้ทรงพระกรุณา

โปรดเกล้าฯ แต่งตั้งให้นายสัญญา ธรรมศักดิ์ ดำารงตำาแหน่ง

เป็นนายกรัฐมนตรี  เพื่อบริหารประเทศชาติในยามคับขัน 

หลังจากนั้นนายสัญญา ธรรมศักดิ์ จึงได้ประกาศให้สัญญา

กับประชาชนว่าจะเร่งร่างรัฐธรรมนูญให้แล้วเสร็จภายใน 

๖ เดือน และจัดให้มีการเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร

ในประเทศโดยเร็ว โดยรัฐบาลของนายสัญญา ธรรมศักดิ์ 

ได้แต่งตั้งคณะกรรมการร่างรัฐธรรมนูญ ซึ่งประกอบด้วย

กรรมการ จำานวน ๑๘ คน โดยคณะกรรมการชุดนี้ ได้นำา

รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช ๒๔๙๒ มาเป็น

แนวทางในการร่างรัฐธรรมนูญฉบับใหม่ รวมทั้งได้รับฟัง

ความคิดเห็นของประชาชนอย่างกว้างขวาง คณะกรรมการ

ใช้เวลายกร่างรัฐธรรมนูญนี้สำาเร็จภายในระยะเวลา ๓ เดือน 

และนำาเสนอคณะรัฐมนตรีให้พิจารณาปรับปรุงแก้ไข คณะ

รัฐมนตรีได้แก้ไขเพียงเล็กน้อย ต่อจากน้ันได้ส่งให้สภานิติบัญญัติ

แห่งชาติพิจารณาลงมติให้ความเห็นชอบ และพระบาทสมเด็จ

พระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร

ได้ทรงลงพระปรมาภิไธย และได้ประกาศใช้เม่ือวันท่ี ๗ ตุลาคม 

๒๕๑๗ รัฐธรรมนูญฉบับนี้มีจำานวน ๒๓๘ มาตรา ต่อมาได้มี

การแก้ไขเพิ่มเติมรัฐธรรมนูญฉบับนี้ ๑ ครั้ง เมื่อ พ.ศ. ๒๕๑๘ 

ในเร่ืองการรับสนองพระบรมราชโองการแต่งต้ังสมาชิก

วุฒิสภา จากเดิมให้ประธานองคมนตรีเป็นผู ้ลงนามรับสนอง

พระบรมราชโองการ ได้แก้ไขให้นายกรัฐมนตรีเป็นผู้ลงนาม

รับสนองพระบรมราชโองการ รัฐธรรมนูญฉบับน้ีมีระยะเวลา

การใช้บังคับเพียง ๒ ปี ได้ถูกยกเลิกโดยประกาศของคณะปฏิรูป

การปกครองแผ่นดินซ่ึงมีพลเรือเอก สงัด ชลออยู่ เป็นหัวหน้าคณะฯ 

เมื่อวันที่ ๖ ตุลาคม ๒๕๑๙ 

 ฉบับที่ ๑๓ รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย 

พุทธศักราช ๒๕๒๑ 

 รัฐธรรมนูญฉบับนี้ร่างโดยคณะกรรมาธิการร่าง

รัฐธรรมนูญของสภานิติบัญญัติแห่งชาติ ตามข้อกำาหนดใน

ธรรมนูญการปกครองราชอาณาจักร พุทธศักราช ๒๕๒๐ ซึ่ง

ร่างรัฐธรรมนูญฉบับนี้สภานิติบัญญัติแห่งชาติได้ดำาเนินการ

ประชุมยกร่าง ณ อาคารรัฐสภา ต่อมาสภานิติบัญญัติแห่งชาติ

ได้ให้ความเห็นชอบแล้วประกาศใช้เป็นรัฐธรรมนูญต้ังแต่วันที่

๒๒ ธันวาคม ๒๕๒๑ รัฐธรรมนูญฉบับดังกล่าวมีบทบัญญัติ

ทั้งหมดรวมบทเฉพาะกาล ๒๐๖ มาตรา โดยสาระสำาคัญของ

รัฐธรรมนูญฉบับนี้ นับว่าเป็นประชาธิปไตยพอสมควรหาก

ไม่นับบทบัญญัติเฉพาะกาลท่ีมีผลใช้บังคับอยู่ในช่วง ๔ ปีแรก

ของการประกาศใช้รัฐธรรมนูญฉบับนี้  อย่างไรก็ตาม  ได้มี

ความพยายามในการที่จะแก้ไขเพิ่มเติมรัฐธรรมนูญฉบับนี้

อยู่หลายครั้ง ซึ่งสุดท้ายก็ประสบความสำาเร็จครั้งแรก เมื่อ 

พ.ศ. ๒๕๒๘ ว่าด้วยเรื่องระบบการเลือกตั้ง โดยแก้ไขจาก

แบบรวมเขตรวมเบอร์หรือคณะเบอร์เดียวมาเป็นการเลือกตั้ง

แบบผสม เขตละไม่เกิน ๓ คน นับเป็นการแก้ไขเพ่ิมเติมคร้ังแรก 

และมีการแก้ไขเพิ่มเติม ครั้งที่ ๒ ใน พ.ศ. ๒๕๓๒ เกี่ยวกับ

เรื่องประธานรัฐสภา โดยแก้ไขให้ประธานสภาผู้แทนราษฎร

ดำารงตำาแหน่งเป็นประธานรัฐสภา รัฐธรรมนูญฉบับนี ้ได้

ใช้บังคับเป็นเวลายาวนานถึง ๑๒ ปีเศษ และถูกยกเลิกโดย

การรัฐประหาร คณะรักษาความสงบเรียบร้อยแห่งชาติ (รสช.) 

ภายใต้การนำาของพลเอก สุนทร คงสมพงษ์ ยึดอำานาจการปกครอง

ประเทศจากรัฐบาลของนายกรัฐมนตรี  พลเอก ชาติชาย ชุณหะวัณ 

เมื่อวันที่ ๒๓ กุมภาพันธ์ ๒๕๓๔ เป็นผลให้รัฐธรรมนูญฉบับนี้

สิ้นสุดลง
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 ฉบับที่ ๑๕ รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย 

พุทธศักราช ๒๕๓๔  

 รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช ๒๕๓๔ 

ยกร่างโดยสภานิติบัญญัติแห่งชาติ ซึ่งแต่งตั้งขึ้นโดยคณะ

รักษาความสงบเรียบร้อยแห่งชาติ (รสช.) ได้มีการประชุมยกร่าง

รัฐธรรมนูญฉบับนี้ ณ อาคารรัฐสภา และได้ประชุมลงมติเมื่อ

วันท่ี ๗ ธันวาคม ๒๕๓๔ โดยมีสมาชิกสภานิติบัญญัติแห่งชาติ

จำานวน ๒๙๒ คน ซึ่งพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร 

มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร ทรงแต่งตั้ง

ตามคำากราบบังคมทูลของประธานสภารักษาความสงบ

เรียบร้อยแห่งชาติ  เมื่อร่างรัฐธรรมนูญเสร็จแล้ว นายอุกฤษ 

มงคลนาวิน ประธานสภานิติบัญญัติแห่งชาติได้นำาขึ ้น

ทูลเกล้าฯ ถวายพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร

มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร เพื่อทรงลง

พระปรมาภิไธย และได้ประกาศใช้เม่ือวันท่ี ๙ ธันวาคม ๒๕๓๔ 

มีบทบัญญัติรวม ๒๒๓ มาตรา การร่างรัฐธรรมนูญฉบับนี้มี

ประเด็นปัญหาทางกฎหมายรัฐธรรมนูญหลายประเด็น อันก่อ

ให้เกิดความขัดแย้งทางความคิดระหว่างคณะกรรมาธิการ

พิจารณาร่างรัฐธรรมนูญของสภานิติบัญญัติแห่งชาติกับ

ประชาชนทั่วไป คือ ประเด็นที่มาของนายกรัฐมนตรี เพราะ

ประชาชนไม่เห็นด้วยในการกำาหนดให้บุคคลภายนอกเข้ามา

เป็นนายกรัฐมนตรีโดยไม่ผ่านการเป็นสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร

เนื่องจากจะทำาให้มีการสืบทอดอำานาจของคณะรักษาความ

สงบเรียบร้อยแห่งชาติ (รสช.) ปรากฏว่าเมื่อรัฐธรรมนูญนี้

มีผลบังคับใช้ บทบัญญัติมาตรา ๑๕๙ ได้เปิดโอกาสให้บุคคล

ภายนอกมาเป็นนายกรัฐมนตรีได้  และภายหลังจากที่มีีการ

เลือกตั้งทั่วไปตามรัฐธรรมนูญนี้ พรรคสามัคคีธรรมในฐานะ

พรรคการเมืองท่ีได้เสียงข้างมากเป็นพรรคแกนนำาในการจัดตั้ง

รัฐบาลประกาศสนับสนุนนายณรงค์ วงศ์วรรณ หัวหน้าพรรค

สามัคคีธรรม แต่ภายหลังได้เสนอช่ือ พลเอก สุจินดา คราประยูร

ให้มาดำารงตำาแหน่งนายกรัฐมนตรี โดยพลเอก สุจินดา คราประยูร  

ให้เหตุผลว่า “เสียสัตย์เพ่ือชาติ” ซ่ึงนับว่าเป็นการขัดกับกระแส

ความรู้สึกของประชาชนอย่างมาก โดยเฉพาะอย่างยิ่งชนชั้น

กลางในเมือง จึงเกิดการชุมนุมประท้วงทางการเมืองต่อต้าน

ไม่ยอมรับรัฐบาลใหม่ รัฐบาลต้องการจะควบคุมสถานการณ์

การชุมนุมประท้วง รัฐบาลจึงออกคำาสั่งให้ทหารและตำารวจ

เข้าสลายการชุมนุมของกลุ่มประชาชน ซึ่งรวมตัวกันประท้วง

อยู่ที่บริเวณอนุสาวรีย์ประชาธิปไตย ถนนราชดำาเนิน ในช่วง

ระหว่างวันท่ี ๑๗ ถึงวันท่ี ๒๐ พฤษภาคม ๒๕๓๕ สถานการณ์

เลวร้ายจนนำาไปสู่เหตุการณ์นองเลือดท่ีเรียกกันว่า“พฤษภาทมิฬ” 

ในที่สุดสถานการณ์ทางการเมืองบีบบังคับจนทำาให้ พลเอก 

สุจินดา คราประยูร ต้องลาออกจากตำาแหน่งนายกรัฐมนตรี

บรรดาสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรในขณะนั้นได้ดำาเนินการ

แก้ไขวิกฤตการณ์อันสืบเนื่องมาจากรัฐธรรมนูญ โดยเสนอ

ร่างรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย แก้ไขเพิ่มเติม รวม

๔ ฉบับ ซึ ่งนับว่าเป็นความสำาเร็จครั ้งแรกที ่สมาชิกสภา

ผู้แทนราษฎรได้แสดงเจตนาเป็นอันหนึ่งอันเดียวกันในการ

แก้ไขรัฐธรรมนูญไปสู่ความเป็นประชาธิปไตยให้มากยิ่งขึ้น 

แต่ทว่าความสำาเร็จในครั้งนี้ก็เป็นผลสืบเนื่องมาจากการ

สูญเสียครั้งสำาคัญ รัฐธรรมนูญฉบับนี้ถูกยกเลิกไปเมื่อวันที่ 

๑๑ ตุลาคม ๒๕๔๐ โดยการประกาศใช้รัฐธรรมนูญแห่งราช

อาณาจักรไทย พุทธศักราช ๒๕๔๐ 

 ฉบับที่ ๑๖ รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย 

พุทธศักราช ๒๕๔๐ 

 เม่ือรัฐบาลท่ีมาตามระบอบประชาธิปไตยของ พลเอก 

ชาติชาย ชุณหะวัณ ถูกรัฐประหารโดยคณะรักษาความสงบ

เรียบร้อยแห่งชาติ (รสช.) และพยายามสืบทอดอำานาจ

ทางการเมืองโดยผลักดันให้ พลเอก สุจินดา คราประยูร เข้ามา

ดำารงตำาแหน่งนายกรัฐมนตรีจึงทำาให้มีการต่อต้านการดำารง

ตำาแหน่งนายกรัฐมนตรีของพลเอก สุจินดา คราประยูร

ประชาชนจึงได้ออกมารวมตัวประท้วง ต่อต้าน โดยการอดข้าวอดนำา้

ของเรืออากาศตรี ฉลาด วรฉัตร และพลตรีจำาลอง ศรีเมือง 
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ได้ก่อให้เกิดการเดินขบวนท่ีท้องสนามหลวงและถนนราชดำาเนิน

ในเดือนพฤษภาคม ๒๕๓๕ ข้อเรียกร้องของพลังมวลชนต้องการ

ให้พลเอก สุจินดา คราประยูร ลาออกจากตำาแหน่งนายก

รัฐมนตรีและให้มีการแก้ไขรัฐธรรมนูญให้เป็นประชาธิปไตย

ยิ่งขึ้น โดยเฉพาะในบทบัญญัติที่จะกำาหนดให้นายกรัฐมนตรี

ต้องมาจากสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรหรือมาจากการเลือกตั้ง 

ความขัดแย้งระหว่างประชาชนและผู้นำาการประท้วง คือ 

พลตรี จำาลอง ศรีเมือง กับพลเอก สุจินดา คราประยูร มีส่วนสำาคัญ

ทำาให้เกิดสถานการณ์ปะทะกันระหว่างกองกำาลังทหารกับ

มวลชนผู้ชุมนุมประท้วงนำาไปสู่การนองเลือด โดยเรียกเหตุการณ์

นี้ว่า “พฤษภาทมิฬ” เมื่อเหตุการณ์ได้สงบลงด้วยพระบารมี

ปกเกล้าปกกระหม่อมพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร 

มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร จากน้ันกระแส

ความต้องการให้มีการปฏิรูปทางการเมืองจึงมีมากข้ึนเป็นลำาดับ  

ต่อมาภายหลังการเลือกต้ังท่ัวไป เม่ือวันท่ี ๑๓ กันยายน ๒๕๓๕ 

พรรคประชาธิปัตย์ได้เป็นแกนนำาจัดตั้งรัฐบาล โดยมีนายชวน 

หลีกภัย เป็นนายกรัฐมนตรี กระแสเรียกร้องให้มีการแก้ไข

รัฐธรรมนูญก็ยังคงมีมาอย่างต่อเนื่อง ศาสตราจารย์มารุต  

บุนนาค ซึ่งเป็นประธานรัฐสภาในขณะนั้น จึงได้มีคำาสัแ่ต่งตั้ง

คณะกรรมการขึ้นคณะหนึ่งเรียกว่า “คณะกรรมการพัฒนา

ประชาธิปไตย (คพป.)” เมื่อวันที่ ๙ มิถุนายน ๒๕๓๗ โดย

มีศาสตราจารย์นายแพทย์ประเวศ วะสี เป็นประธานคณะ

กรรมการ และศาสตราจารย์ไพศิษฐ์  พิพัฒนกุล เป็นกรรมการ

และเลขานุการคณะกรรมการ มีหน้าที่ดังต่อไปนี้ คือ

 ๑. ศึกษา พิจารณา ค้นคว้า ตรวจสอบ รวบรวม

ความคิดเห็น และเรียบเรียงบทบัญญัติขึ้นเป็นร่างรัฐธรรมนูญ

 ๒. ศึกษา พิจารณา ค้นคว้า ตรวจสอบ รวบรวม

ความคิดเห็น และเรียบเรียงบทบัญญัติขึ้นเป็นร่างกฎหมาย

ว่าด้วยการเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร พรรคการเมือง 

และร่างกฎหมายอื ่น ๆ อันจำาเป็นต่อการพัฒนาระบอบ 

การปกครองแบบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรง

เป็นประมุข

 ๓. ศึกษา พิจารณา ค้นคว้า ตรวจสอบ รวบรวม

ความคิดเห็น และยกร่างข้อเสนอแนะเพื่อการจัดทำาแผนหรือ

โครงการพัฒนาหรือปฏิรูปการเมืองการปกครองของ

ประเทศไทย  ในระยะเฉพาะหน้าและระยะยาวให้สอดคล้อง

กับระบอบการปกครองแบบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์

ทรงเป็นประมุข

 ต่อมาคณะกรรมการพัฒนาประชาธิปไตยได้เสนอ

ข้อสรุปต่อประธานรัฐสภา ๒ ประการ ที่สำาคัญ คือ

 ๑. ควรมีองค์กรที่ทำาหน้าที่พัฒนาการเมืองอย่าง

ต่อเนื่อง

 ๒. ควรมีการปฏิรูปการเมือง โดยแก้ไขเพิ ่มเติม

รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ ๕) 

พุทธศักราช ๒๕๓๘ มาตรา ๒๑๑ ให้มีการตั้งคณะกรรมการ

พิเศษเพื่อยกร่างรัฐธรรมนูญแห่งชาติ

 หลังการประกาศพระราชกฤษฎีกายุบสภาผู้แทน

ราษฎร พ.ศ. ๒๕๓๘ เป็นช่วงเวลาของการเลือกตั้งทั่วไป 

แนวทางของคณะกรรมการพัฒนาประชาธิปไตยได้รับการ

ตอบสนองจากบรรดานักการเมือง นักวิชาการ และประชาชน

ทั่วไปอย่างกว้างขวาง ส่งผลให้แนวคิดนี้ถูกหยิบยกขึ้นมาใช้

เป็นประเด็นหาเสียงของพรรคการเมืองต่าง ๆ 

 ภายหลังการเลือกตั้งทั่วไป พ.ศ. ๒๕๓๘ รัฐบาลโดย

การนำาของนายบรรหาร ศิลปอาชา นายกรัฐมนตรี ได้ตอบ

สนองต่อเสียงเรียกร้องดังกล่าว โดยได้แถลงนโยบายต่อ

รัฐสภา เมื่อวันที่ ๒๖ กรกฎาคม ๒๕๓๘ ความตอนหนึ่งว่า 

“จะสนับสนุนให้มีการแก้ไขรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย 

ฉบับปัจจุบัน มาตรา ๒๑๑  ทั ้งนี ้ โดยคำานึงถึงข้อเสนอ

ของคณะกรรมการพัฒนาประชาธิปไตย” ต่อมาวันที ่ 

๘ สิงหาคม ๒๕๓๘ นายบรรหาร ศิลปอาชา นายกรัฐมนตรี ได้มี



94 บันทึกความทรงจำา ๖ ทศวรรษ อาคารรัฐสภาไทย

คำาสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการขึ้นคณะหนึ่ง คือ คณะกรรมการ

การปฏิรูปทางการเมือง โดยมีนายชุมพล ศิลปอาชา เป็น

ประธานคณะกรรมการ และมีรองศาสตราจารย์ประณต  

นันทิยะกุล เป็นกรรมการและเลขานุการ คณะกรรมการ

ชุดนี้มีภารกิจที่สำาคัญ ๆ คือ จัดทำาแผนพัฒนาการเมืองให้

สอดคล้องกับแนวนโยบายแห่งรัฐและการปกครองระบอบ

ประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข รวมทั้ง

วิธีการปฏิรูปการเมืองและพิจารณาแนวทางการดำาเนินการ

แก้ไขรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย มาตรา ๒๑๑ ทั้งนี้ 

โดยคำานึงถึงข้อเสนอของคณะกรรมการพัฒนาประชาธิปไตย

และองค์กรประชาธิปไตยอื่น ๆ ในที่สุดคณะกรรมการปฏิรูป

ทางการเมืองได้เสนอข้อสรุปต่อนายกรัฐมนตรี คือ ให้แก้ไข

เพิ่มเติมรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย มาตรา ๒๑๑ 

ใน ๒ ลักษณะ คือ การแก้ไขเพิ่มเติมรัฐธรรมนูญบางมาตรา

ให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์และวิธีการที่บัญญัติในมาตรา ๒๑๑ 

หรือการแก้ไขเพิ่มเติมรัฐธรรมนูญทั้งฉบับ ซึ่งคณะรัฐมนตรี

เห็นชอบให้มีการแก้ไขเพิ่มเติมรัฐธรรมนูญทั้งฉบับ โดยใหม้ี

คณะกรรมการยกร่างรัฐธรรมนูญ ประกอบด้วยกรรมการ

โดยตำาแหน่ง ผู้แทนพรรคการเมือง สมาชิกวุฒิสภา นักวิชาการ 

และผู้แทนประชาชนกลุ่มสาขาอาชีพต่าง ๆ จำานวน ๖๗ คน 

เพื่อยกร่างรัฐธรรมนูญใหม่ทั้งฉบับ

 ต่อมารัฐบาลของนายบรรหาร ศิลปอาชา ได้เสนอ

ร่างรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย แก้ไขเพิ่มเติม มาตรา 

๒๑๑ ต่อรัฐสภาวาระที่หนึ่ง ซึ่งที่ประชุมได้ลงมติรับหลักการ

ในคราวประชุมร่วมกันของรัฐสภา ครั้งที่ ๑ (สมัยสามัญ 

ครั ้งที ่สอง) เมื ่อวันที ่ ๑๗ พฤษภาคม ๒๕๓๙ และต่อมา

ที่ประชุมรัฐสภาในคราวประชุมร่วมกันของรัฐสภา ครั้งที่ ๑ 

(สมัยสามัญ ครั้งที่หนึ่ง) ได้พิจารณาร่างรัฐธรรมนูญแห่ง

ราชอาณาจักรไทย แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ ๖) พุทธศักราช 

๒๕๓๙ มาตรา ๒๑๑ ตามที่คณะกรรมาธิการวิสามัญพิจารณา

แล้วเสร็จในวาระที่สอง เมื่อวันที่ ๒๒ สิงหาคม ๒๕๓๙ โดย

ที่ประชุมได้มีมติกำาหนดกรอบประเด็นสำาคัญต่าง ๆ เพื่อให้

คณะกรรมาธิการวิสามัญนำามติของรัฐสภากลับไปพิจารณา

ใหม่โดยกำาหนดกรอบใน ๕ ประเด็น ดังนี้

 ๑. ให้มีองค์กรที่ทำาหน้าที่ยกร่างรัฐธรรมนูญโดยให้

ใช้รูปแบบของสภาร่างรัฐธรรมนูญ

 ๒. องค์ประกอบของสมาชิกสภาร่างรัฐธรรมนูญให้

มาจากประชาชนทั่วไปและนักวิชาการ

 ๓. ที่มาของสมาชิกสภาร่างรัฐธรรมนูญ ให้มาจาก

การเลือกตั้งทางอ้อม โดยรัฐสภาเป็นผู้เลือก ส่วนจำานวนนั้น

ให้คณะกรรมาธิการวิสามัญเป็นผู้กำาหนด

 ๔. เมื่อร่างรัฐธรรมนูญแล้วเสร็จ ให้รัฐสภาลงมติให้

ความเห็นชอบ

 ๕. กรณีท่ีรัฐสภาไม่ให้ความเห็นชอบในร่างรัฐธรรมนูญ

ฉบับใหม่ ให้นำาร่างรัฐธรรมนูญไปให้ประชาชนลงประชามติ

 หลังจากท่ีคณะกรรมาธิการวิสามัญได้นำาร่าง

รัฐธรรมนูญกลับไปแก้ไขตามมติของรัฐสภาแล้ว จึงนำาร่าง

ดังกล่าวเข้าสู่ที่ประชุมอีกครั้งในคราวประชุมร่วมกันของ

รัฐสภา ครั้งที่ ๓ (สมัยสามัญ ครั้งที่หนึ่ง) เมื่อวันที่ ๑๔ 

กันยายน ๒๕๓๙ โดยให้มีสภาร่างรัฐธรรมนูญเพื่อทำาหน้าที่

ยกร่างรัฐธรรมนูญฉบับใหม่ ซึ่งถือได้ว่าเป็นกุญแจที่นำาไปสู่

การปฏิรูปทางการเมืองให้เป็นผลสำาเร็จ

 สภาร่างรัฐธรรมนูญประกอบด้วยสมาชิกสองประเภท 

ประเภทหนึ ่งมาจากการเลือกโดยอ้อมเป็นผู้สมัครรับ

เลือกจากจังหวัดต่าง ๆ โดยขั้นแรกให้ผู้สมัครเลือกกันเอง

ให้เหลือจังหวัดละ ๑๐ คน จากนั้นจึงให้รัฐสภาลงคะแนน

เลือกให้เหลือเพียงจังหวัดละ ๑ คน มีจำานวนทั้งสิ้น ๗๖ คน

และอีกประเภทหน่ึงให้สภาสถาบันอุดมศึกษาต่าง ๆ ท่ีมีการให้
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ปริญญาสาขานิติศาสตร์ รัฐศาสตร์ หรือรัฐประศาสนศาสตร์ 

เสนอบัญชีรายชื่อบุคคลผู้มีความเช่ียวชาญในสาขากฎหมาย

มหาชน  สาขารัฐศาสตร์หรือรัฐประศาสนศาสตร์ และผู้มี

ประสบการณ์ด้านการเมือง การบริหารราชการแผ่นดิน หรือ

การร่างรัฐธรรมนูญ ประเภทละไม่เกิน ๕ คน ต่อประธาน

รัฐสภา เพ่ือนำาเสนอให้รัฐสภาทำาการเลือกในแต่ละสาขาให้ได้

จำานวนตามที่กำาหนด คือ

 ๑. ผู้เชี่ยวชาญสาขากฎหมายมหาชน จำานวน ๘ คน

 ๒. ผู้เช่ียวชาญสาขารัฐศาสตร์หรือรัฐประศาสนศาสตร์ 

จำานวน ๘ คน

 ๓. ผู้มีประสบการณ์ด้านการเมือง การบริหารราชการ

แผ่นดิน หรือการร่างรัฐธรรมนูญ จำานวน ๗ คน

 วันที่ ๒๖ ธันวาคม ๒๕๓๙ มีการประชุมร่วมกันของ

รัฐสภา ครั้งที่ ๓ (สมัยสามัญ ครั้งที่หนึ่ง) ที่ประชุมรัฐสภา

ลงคะแนนเลือกต้ังสมาชิกสภาร่างรัฐธรรมนูญ จำานวน ๙๙ คน

โดยคัดเลือกจากผู้ได้รับการคัดเลือกจากจังหวัดต่าง ๆ จ ำานวน

๗๖ คน และคัดเลือกผู้เชี ่ยวชาญด้านนิติศาสตร์  รัฐศาสตร์ 

รัฐประศาสนศาสตร์ และผู ้มีประสบการณ์ด้านการเมือง

การบริหารราชการแผ่นดินหรือการร่างรัฐธรรมนูญจากบัญชี

รายชื่อที่สถาบันอุดมศึกษาต่าง ๆ ได้เสนอมา จำานวน ๒๓ คน

 วันที่ ๗ มกราคม ๒๕๔๐ สภาร่างรัฐธรรมนูญได้

ประชุมเป็นครั้งแรก ได้มีมติเลือกประธานสภาร่างรัฐธรรมนูญ 

และรองประธานสภาร่างรัฐธรรมนูญ ดังนี้

 นายอุทัย พิมพ์ใจชน เป็นประธานสภาร่างรัฐธรรมนูญ

 ศาสตราจารย์กระมล ทองธรรมชาติ เป็นรองประธาน

สภาร่างรัฐธรรมนูญ คนที่หนึ่ง

 นางยุพา อุดมศักด์ิ เป็นรองประธานสภาร่างรัฐธรรมนูญ 

คนที่สอง

 ต่อมาวันที่ ๑๔ มกราคม ๒๕๔๐ สภาร่างรัฐธรรมนูญ

ได้มีมติตั้งคณะกรรมาธิการสามัญคณะต่าง ๆ ดังต่อไปนี้

 ๑. คณะกรรมาธิการยกร่างรัฐธรรมนูญ ๑๗ คน 

(แต่งต้ังเพ่ิมเติมอีก ๑๒ คน รวมเป็น ๒๙ คน)  โดยนายอานันท์  

ปันยารชุน เป็นประธานคณะกรรมาธิการ และศาสตราจารย์

บวรศักดิ์  อุวรรณโณ เป็นเลขานุการคณะกรรมาธิการ

 ๒. คณะกรรมาธิการประชาสัมพันธ์ ๑๗ คน โดย

นายสมเกียรติ อ่อนวิมล เป็นประธานคณะกรรมาธิการ และ

นายธงชาติ รัตนวิชา เป็นเลขานุการคณะกรรมาธิการ

 ๓. คณะกรรมาธิการรับฟังความคิดเห็นและประชาพิจารณ์

๓๘ คน โดยศาสตราจารย์อมร รักษาสัตย์ เป็นประธาน

คณะกรรมาธิการ และนายสน่ัน อินทรประเสริฐ เป็นเลขานุการ

คณะกรรมาธิการ

 ๔. คณะกรรมาธิการวิชาการ ข้อมูล และศึกษา

แนวทางการร่างกฎหมายประกอบรัฐธรรมนูญ ๑๗ คน

โดยศาตราจารย์กระมล   ทองธรรมชาติ  เป็นประธานคณะ

กรรมาธิการ และรองศาสตราจารย์วิสุทธิ์ โพธิแท่น เป็น

เลขานุการคณะกรรมาธิการ

 ๕. คณะกรรมาธิการการจดหมายเหตุ ตรวจรายงาน

การประชุมและกิจการสภา ๑๗ คน โดยนายเดโช สวนานนท์ 

เป็นประธานคณะกรรมาธิการ และนายสุนทร  ทิพย์มณี เป็น

เลขานุการคณะกรรมาธิการ

 หลังจากสภา ร่าง รัฐธรรมนูญได้มีมติตั้ งคณะ

กรรมาธิการสามัญและวิสามัญ พร้อมทั้งกำาหนดภารกิจใน

การดำาเนินงานแล้ว คณะกรรมาธิการยกร่างรัฐธรรมนูญจึงได้

ทำาการยกร่างรัฐธรรมนูญ โดยมีกรอบแนวความคิดในการ

ยกร่างรัฐธรรมนูญ คือ

 กรอบที่ ๑ เกี่ยวกับสิทธิเสรีภาพและการมีส่วนร่วม

ของพลเมือง ประกอบด้วยสิทธิ เสรีภาพและการมีส่วนร่วม

ของพลเมืองว่าด้วยหลักการในการแก้ไขปัญหาสิทธิเสรีภาพ

และหน้าที่ที่ยังไม่มีผลบังคับได้จริง และการแก้ไขปัญหาการ

จำากัดสิทธิเสรีภาพโดยกฎหมายหรือกฎเกณฑ์ท่ีกว้างเกินควร 

จนกระทบสาระสำาคัญของสิทธิเสรีภาพ และหลักการในการ
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แก้ไขปัญหาเกี่ยวกับการมีส่วนร่วมระบอบการเมืองมากขึ้น 

และการแก้ไขปัญหาการกระจายอำานาจท่ียังไม่เป็นรูปธรรม

ชัดเจนในการปฏิบัติ

 กรอบที่ ๒ เกี่ยวกับการตรวจสอบการใช้อำานาจรัฐ 

ซึ่งประกอบด้วย ศาล รัฐธรรมนูญ ศาลยุติธรรม ระบบการ

ควบคุมการทุจริต  การแสดงบัญชีทรัพย์สินและหนี้สิน 

คณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตและ

ประพฤติมิชอบในวงราชการ (ป.ป.ป.) ที่เป็นอิสระ ตุลาการ

คดีอาญาของผู้ดำารงตำาแหน่งทางการเมือง การตรวจเงิน

แผ่นดิน

 กรอบท่ี ๓ เก่ียวกับสถาบันการเมืองและความสัมพันธ์

ระหว่างสถาบันการเมือง ซึ่งประกอบด้วยสภาผู้แทนราษฎร 

วุฒิสภา พรรคการเมือง คณะรัฐมนตรี และความสัมพันธ์

ระหว่างรัฐสภาและคณะรัฐมนตรี 

 จากกรอบแนวคิดดังกล่าวจึ งนำาสู่การยกร่าง

รัฐธรรมนูญโดยมีทั ้งหมด ๓๓๙ มาตรา เมื ่อยกร่างเสร็จ

ได้เสนอสู่ท่ีประชุมของสภาร่างรัฐธรรมนูญในวาระท่ีหนึ่งเพ่ือ

พิจารณารับร่างรัฐธรรมนูญ ในวันท่ี ๗-๘ พฤษภาคม ๒๕๔๐ 

โดยที ่ประชุมมีมติเห็นชอบให้รับหลักการร่าง ๘๙ เสียง 

งดออกเสียง ๑ เสียง จากน้ัน ท่ีประชุมได้มีมติต้ังคณะกรรมาธิการ

พิจารณาร่างรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช .... 

จำานวน ๓๓ คน โดยนายอานันท์ ปันยารชุน เป็นประธาน

คณะกรรมาธิการ และศาสตราจารย์บวรศักดิ์ อุวรรณโณ 

เป็นเลขานุการคณะกรรมาธิการ เพ่ือพิจารณาร่างรัฐธรรมนูญ 

และกำาหนดให้แปรญัตติภายใน ๓๐ วัน คณะกรรมาธิการ

พิจารณาร่างรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช .... 

ได้ทบทวนแก้ไขร่างรัฐธรรมนูญประกอบความคิดเห็นของ

ประชาชนจากเวทีประชาพิจารณ์ และคำาขอแปรญัตติ

ของสมาชิกสภาร่างรัฐธรรมนูญ จำานวน ๕๗ คน จนแล้วเสร็จ

ภายใน ๑ เดือน จากนั ้น ได้เสนอร่างรัฐธรรมนูญสู ่

การพิจารณาของสภาร่างรัฐธรรมนูญในวาระที่สอง ซึ่งเป็น

การพิจารณาเรียงตามลำาดับมาตรา ตั้งแต่วันที่ ๗ กรกฎาคม

๒๕๔๐ จนกระทั่งวันที่ ๓๐ กรกฎาคม ๒๕๔๐ เป็นอันจบ

การพิจารณาในวาระที่สอง โดยได้พิจารณาปรับให้คงเหลือ 

๓๓๖ มาตรา และต่อจากนั้นที่ประชุมมีมติเห็นสมควรให้รอ

ไว้ ๑๕ วัน ก่อนจะลงมติในวาระที่สาม เมื่อวันที่ ๑๕ สิงหาคม 

๒๕๔๐ ที่ประชุมสภาร่างรัฐธรรมนูญได้ลงมติ โดยผลการ

ลงมติ คือ เห็นชอบ ๙๒ เสียง ไม่เห็นชอบ ไม่มี และงดออกเสียง

๔ เสียง

 สภาร่างรัฐธรรมนูญใช้ระยะเวลาในการจัดทำาร่าง

รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช .... ทั้งสิ้น 

๒๓๓ วัน จากนั้นจึงได้เสนอเข้าสู่การพิจารณาของรัฐสภา

ในคราวประชุมร่วมกันของรัฐสภา ครั้งที่ ๒-๖ (สมัยสามัญ

ครั้งที่สอง) ตั้งแต่วันที่ ๔-๑๐ กันยายน ๒๕๔๐ รัฐสภาได้

พิจารณาแล้วเสร็จ และรอการพิจารณาลงมติไว้ ๑๕ วัน 

จากน้ันในวันท่ี ๒๗ กันยายน ๒๕๔๐ ในคราวประชุมร่วมกัน

ของรัฐสภา ครั้งที่ ๗ (สมัยสามัญ ครั้งที่สอง) รัฐสภาจึงได้

ลงมติให้ความเห็นชอบร่างรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย

พุทธศักราช ....  ซึ่งผลการลงมติ คือ เห็นชอบ ๕๗๘ เสียง 

ไม่เห็นชอบ ๑๖ เสียง และงดออกเสียง ๑๗ เสียง ในวันที่ ๑๑ 

ตุลาคม ๒๕๔๐ นายวันมูหะมัดนอร์ มะทา ประธานรัฐสภา 

นายมีชัย  ฤชุพันธุ์ ประธานวุฒิสภา พลเอก ชวลิต ยงใจยุทธ 

นายกรัฐมนตรี นายชวน หลีกภัย ผู้นำาฝ่ายค้านในสภาผู้แทนราษฎร 

นายอุทัย พิมพ์ใจชน ประธานสภาร่างรัฐธรรมนูญ พร้อมด้วย

ศาสตราจารย์ไพศิษฐ์ พิพัฒนกุล เลขาธิการสภาผู้แทนราษฎร 

และนายพินิต อารยะศิริ เลขาธิการวุฒิสภา เข้าเฝ้าฯ พระบาท

สมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช 

บรมนาถบพิตร ทูลเกล้าฯ ถวายร่างร ัฐธรรมนูญแห่ง

ราชอาณาจักรไทยเพื่อทรงลงพระปรมาภิไธย เมื่อทรงลง

พระปรมาภิไธยแล้ว ประธานรัฐสภาได้ลงนามรับสนอง

พระบรมราชโองการ จากนั้นจึงได้อัญเชิญรัฐธรรมนูญแห่ง

ราชอาณาจักรไทยไปยังสำานักงานเลขาธิการคณะรัฐมนตรีเพ่ือ
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ประทับพระราชลัญจกร ๔ องค์ คือ พระราชลัญจกรมหาโองการ

พระราชลัญจกรไอยราพต (องค์ใหญ่) พระราชลัญจกรหงสพิมาน

และพระราชลัญจกรพระครุฑพ่าห์ ประกาศใช้ในราชกิจจา

นุเบกษา โดยมีผลใช้บังคับต้ังแต่วันท่ี ๑๑ ตุลาคม ๒๕๔๐ ต่อมาได้

ส้ินสุดลงในวันท่ี ๑๙ กันยายน ๒๕๔๙ โดยการรัฐประหารจาก

คณะการปฏิรูปการปกครองในระบบอบประชาธิปไตยอันมี

พระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข 

 ฉบับที่ ๑๘ รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย 

พุทธศักราช ๒๕๕๐ 

 รัฐธรรมนูญซ่ึงประกาศใช้เม่ือวันท่ี ๒๔ สิงหาคม ๒๕๕๐ 

มีบทบัญญัติ ๓๐๙ มาตรา โดยมีนายมีชัย ฤชุพันธุ์ ประธาน

สภานิติบัญญัติแห่งชาติ เป็นผู้รับสนองพระบรมราชโองการ

ช่วงที่มีการประกาศใช้รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย 

(ฉบับชั ่วคราว) พุทธศักราช ๒๕๔๙ นั ้น ได้มีการยกร่าง

รัฐธรรมนูญโดยกำาหนดให้มีสภาร่างรัฐธรรมนูญ (สสร.) เพื่อทำา

หน้าที่ร่างรัฐธรรมนูญให้แล้วเสร็จภายใน ๑๘๐ วัน นับแต่วัน

เปิดประชุมสภาร่างรัฐธรรมนูญคร้ังแรก จากน้ันให้มีการเผยแพร่

ร่างรัฐธรรมนูญ่ให้ประชาชนรับทราบ และจัดให้มีการออกเสียง 

ประชามติ การลงประชามติมีขึ ้นเมื่อวันที่ ๑๙ สิงหาคม 

๒๕๕๐ โดยผลของการลงประชามติ คือ ประชาชนลงคะแนน

เห็นชอบร่างรัฐธรรมนูญร้อยละ ๕๗.๘๑ ไม่เห็นชอบร่าง

รัฐธรรมนูญร้อยละ ๔๒.๑๙ ดังนั้น ร่างรัฐธรรมนูญฉบับนี้

จึงผ่านการลงประชามติของประชาชนทั้งประเทศ และได้

ประกาศใช้เป็นกฎหมายสูงสุดในการปกครองประเทศ ต่อมา

ได้ถูกยกเลิกไปเมื่อวันที่ ๒๒ พฤษภาคม ๒๕๕๗ เพราะการ

เข้ายึดอำานาจการปกครองประเทศของคณะรักษาความสงบ

แห่งชาติ (คสช.) โดยประกาศคณะรักษาความสงบแห่งชาติ 

ฉบับที ่ ๕/๒๕๕๗ เรื ่อง การสิ ้นสุดของรัฐธรรมนูญแห่ง

ราชอาณาจักรไทยและภายหลังจึงมีประกาศฉบับที่ ๑๑/๒๕๕๗ 

เรื่อง การสิ้นสุดของรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทยให้สิ้น

สุดลง ยกเว้นหมวดที่ ๒ พระมหากษัตริย์

 ฉบับที่ ๒๐ รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย 

พุทธศักราช ๒๕๖๐ 

 คณะรักษาความสงบแห่งชาติ (คสช.) ได้เข้าควบคุม

อำานาจการปกครองประเทศ และได้ประกาศใช้รัฐธรรมนูญ

ฉบับที่ ๑๙ รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย (ฉบับชั่วคราว) 

พุทธศักราช ๒๕๕๗ ต่อมาได้มีการแต่งตั้งคณะกรรมาธิการ

ยกร่างรัฐธรรมนูญ (กมธ.) จำานวน ๓๖ คนเข้ามาทำาหน้าที่

ร่างรัฐธรรมนูญ มีศาสตราจารย์ ดร.บวรศักดิ์ อุวรรณโณ

เป็นประธาน ใช้เวลาร่างรัฐธรรมนูญฉบับน้ี่ ๑๐ เดือน จนเสร็จสิ้น 

ได้ส่งมอบให้สภาปฏิรูปแห่งชาติ (สปช.) วันที่ ๒๒ สิงหาคม 

๒๕๕๘ ต่อมาวันที่ ๖ กันยายน  ๒๕๕๘  เข้าสูก่ารพิจารณา

ของสภาปฏิรูปแห่งชาติ เพื่อลงมติเห็นชอบหรือไม่เห็นชอบ

ร่างรัฐธรรมนูญ ที่ประชุมสภาปฏิรูปแห่งชาติลงมติไม่รับร่าง

รัฐธรรมนูญ ด้วยคะแนน ๑๓๕ ต่อ ๑๐๕ เสียง งดออกเสียง 

๗ คน เป็นผลทำาให้ร่างรัฐธรรมนูญฉบับนี้ เป็นอันตกไป และ

คณะกรรมาธิการยกร่างรัฐธรรมนูญชุดนี้ต้องถูกยุบไป ต่อมา

คณะรักษาความสงบแห่งชาติ (คสช.) ได้แต่งตั้งคณะกรรมการ

ร่างรัฐธรรมนูญ (กรธ.) ขึ้นโดยมีนายมีชัย ฤชุพันธุ ์ประธาน

กรรมการร่างรัฐธรรมนูญ ดังนี้

 รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย (ฉบับชั่วคราว) 

พุทธศักราช ๒๕๕๗ แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ ๑) พุทธศักราช 

๒๕๕๘ ได้บ ัญญัต ิให ้ม ีคณะกรรมการร ่างร ัฐธรรมนูญ

มีหน้าที่ร่างรัฐธรรมนูญเพื่อใช้เป็นหลักในการปกครอง และ

เป็นแนวทางในการจัดทำากฎหมายประกอบรัฐธรรมนูญและ

กฎหมายอื ่น โดยได้ก ำาหนดกลไกเพื ่อจ ัดระเบียบและ

สร้างความเข้มแข็งแก่การปกครองประเทศขึ้นใหม่ด้วยการ

จัดโครงสร้างของหน้าที่และอำานาจขององค์กรต่าง ๆ ตาม

รัฐธรรมนูญ และสัมพันธภาพระหว่างฝ่ายนิติบัญญัติกับฝ่าย

บริหารให้เหมาะสม การให้สถาบันศาลและองค์กรอิสระอื่น
ซึ่งมีหน้าที่ตรวจสอบการใช้อำานาจรัฐสามารถปฏิบัติหน้าที่
ได้อย่างมีประสิทธิภาพ สุจริต เที่ยงธรรม และมีส่วนในการ
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ป้องกันหรือแก้ไขวิกฤติของประเทศตามความจำาเป็นและ
ความเหมาะสม การรับรอง ปกป้อง และคุ ้มครองสิทธิ
เสรีภาพของปวงชนชาวไทยให้ชัดเจนและครอบคลุมอย่าง
กว้างขวางยิ่งขึ้น โดยถือว่าการมีสิทธิเสรีภาพเป็นหลักการ
จำากัดตัดสิทธิเสรีภาพเป็นข้อยกเว้น  แต่การใช้สิทธิเสรีภาพ
ดังกล่าวต้องอยู่ภายใต้กฎเกณฑ์เพื่อคุ้มครองส่วนรวม 
การกำาหนดให้รัฐมีหน้าท่ีต่อประชาชนเช่นเดียวกับการให้
ประชาชนมีหน้าที่ต่อรัฐ การวางกลไกป้องกัน ตรวจสอบ และ
ขจัดการทุจริตและประพฤติมิชอบท่ีเข้มงวด เด็ดขาด เพ่ือมิให้
ผู้บริหารที่ปราศจากคุณธรรม จริยธรรม และธรรมาภิบาล
เข้ามามีอำานาจในการปกครองบ้านเมืองหรือใช้อำานาจตาม
อำาเภอใจ และการกำาหนดมาตรการป้องกันและบริหาร
จัดการวิกฤติการณ์ของประเทศให้มีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น 
ตลอดจนได้กำาหนดกลไกอื่น ๆ ตามแนวทางที่รัฐธรรมนูญ
แห่งราชอาณาจักรไทย (ฉบับชั่วคราว) พุทธศักราช ๒๕๕๗ 
ระบุไว้  เพื ่อใช้เป็นกรอบในการพัฒนาประเทศตามแนว
นโยบายแห่งรัฐและยุทธศาสตร์ชาติซึ่ งผู้ เข้ามาบริหาร
ประเทศแต่ละคณะจะได้กำาหนดนโยบายและวิธีดำาเนินการ
ทีเ่หมาะสมต่อไป ทั้งยังสร้างกลไกในการปฏิรูปประเทศ
ในด้านต่าง ๆ ที่สำาคัญและจำาเป็นอย่างร่วมมือร่วมใจกัน 
รวมตลอดทั้งการลดเงื่อนไขความขัดแย้งเพื่อให้ประเทศมี
ความสงบสุขบนพ้ืนฐานของความรู้รักสามัคคีปรองดอง การจะ
ดำาเนินการในเรื่องเหล่านี้ให้ลุล่วงไปได้ จำาต้องอาศัยความ
ร่วมมือระหว่างประชาชนทุกภาคส่วนกับหน่วยงานท้ังหลาย
ของรัฐตามแนวทางประชารัฐ ภายใต้กฎเกณฑ์ตามหลักการ
ปกครองในระบอบประชาธิปไตยและประเพณีการปกครอง
ท่ีเหมาะสมกับสถานการณ์ และลักษณะสังคมไทย หลักความ
สุจริต หลักสิทธิมนุษยชน และหลักธรรมาภิบาล อันจะ
ทำาให้สามารถขับเคลื่อนประเทศให้พัฒนาไปข้างหน้าได้
อย่างเป็นขั้นตอนจนเกิดความมั่นคง มั่งคั่ง และยั่งยืน ทั้งใน
ทางการเมืองการปกครอง เศรษฐกิจ และสังคมตามระบอบ
ประชาธ ิปไตยอ ันม ีพระมหากษัตร ิย ์ทรงเป ็นประม ุข 
ในการดำาเนินการดังกล่าว คณะกรรมการร่างรัฐธรรมนูญได้สร้าง
ความรับรู้ความเข้าใจแก่ประชาชนในหลักการและเหตุผล
ของบทบัญญัติต่าง ๆ  เป็นระยะ ๆ  เปิดโอกาสให้ประชาชน

เข้าถึงร่างรัฐธรรมนูญและความหมายโดยผ่านทางสื่อต่าง ๆ
อย่างกว้างขวาง และให้ประชาชนมีส่วนร่วมในการพัฒนา
สารัตถะของร่างรัฐธรรมนูญด้วยการเสนอแนะข้อควรแก้ไข
เพิ่มเติม เมื่อการจัดทำาร่างรัฐธรรมนูญแล้วเสร็จ ก็ได้เผยแพร่
ร่างรัฐธรรมนูญและคำาอธิบายสาระสำาคัญของร่างรัฐธรรมนูญ
โดยสรุปในลักษณะที่ประชาชนสามารถเข้าใจเนื้อหาสำาคัญ
ของร่างรัฐธรรมนูญได้ง่ายและจัดให้มีการออกเสียงประชามติ
เพื่อให้ความเห็นชอบแก่ร่างรัฐธรรมนูญทั้งฉบับ ในการนี ้
สภานิติบัญญัติแห่งชาติได้มีมติเสนอคำาถามเพ่ิมเติมในการ
ออกเสยีงประชามตวิา่ “ ทา่นเห็นชอบหรอืไมว่า่ เพือ่ให้การ
ปฏิรูปประเทศเกิดความต่อเน่ืองตามแผนยุทธศาสตร์แห่งชาต ิ
สมควรกำาหนดไว้ในบทเฉพาะกาลว่า ในระหว่าง ๕ ปีแรก 
นับแต่วันท่ีมีรัฐสภาชุดแรกตามรัฐธรรมนูญน้ี ให้ที่ประชุมร่วม
กันของรัฐสภาเป็นผู้พิจารณาให้ความเห็นชอบบุคคลซึ ่ง
สมควรได้รับการแต่งตั้งเป็นนายกรัฐมนตรี ” การออกเสียง
ประชามตปิรากฏผลวา่  ประชาชนผูมี้สทิธิออกเสยีงประชามติ
โดยคะแนนเสียงข้างมากเห็นชอบกับร่างรัฐธรรมนูญและ
ประเด็นเพิ่มเติมดังกล่าว  คณะกรรมการร่างรัฐธรรมนูญจึง
ดำาเนินการแก้ไขร่างรัฐธรรมนูญในส่วนท่ีเก่ียวข้องให้สอดคล้องกับ
ผลการออกเสียงประชามติในประเด็นเพิ่มเติม และได้ส่งให้
ศาลรัฐธรรมนูญพิจารณาว่า เป็นการชอบด้วยผลการออก
เสียงประชามติแล้วหรือไม่ ซ่ึงต่อมาศาลรัฐธรรมนูญได้วินิจฉัย
ให้คณะกรรมการร่างรัฐธรรมนูญแก้ไขเพ่ิมเติมข้อความบางส่วน และ
คณะกรรมการร่างรัฐธรรมนูญได้ดำาเนินการแก้ไขตามคำาวนิจิฉยั
ของศาลรัฐธรรมนูญแล้ว นายกรัฐมนตรีจึงนำาร่างรัฐธรรมนูญ
ขึ้นทูลเกล้าทูลกระหม่อมถวาย ต่อมารัฐธรรมนูญแห่ง
ราชอาณาจักรไทย (ฉบับชั่วคราว) พุทธศักราช ๒๕๕๗ แก้ไข
เพ่ิมเติม (ฉบับท่ี ๔) พุทธศักราช ๒๕๖๐ บัญญัติให้นายกรัฐมนตรี
ขอรับพระราชทานร่างรัฐธรรมนูญนั้นคืนมาแก้ไขเพิ่มเติม
เฉพาะบางประเด็นได้ เม่ือดำาเนินการแล้วเสร็จ นายกรัฐมนตรี
จึงนำาร่างรัฐธรรมนูญนั้นขึ้นทูลเกล้าทูลกระหม่อมถวาย 
พระบาทสมเด็จพระวชิรเกล้าเจ้าอยู ่ห ัว  เพื ่อทรงลง
พระปรมาภิไธย ประกาศใช้เป็นรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย
พุทธศักราช ๒๕๖๐ สืบไป
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การให้ความเห็นชอบบุคคล
เป็นนายกรัฐมนตรี

 ผู้นำาฝ่ายบริหารหรือประธานาธิบดีในระบบการเมือง

แบบประธานาธิบดี (Presidential System) ในหลายประเทศ

มาจากการเลือกต้ังของประชาชน อาทิ สหรัฐอเมริกา รัสเซีย

ฟิลิปปินส์ อินโดนีเซีย ซึ่งมีความแตกต่างกับผู้นำาฝ่ายบริหาร

หรือนายกรัฐมนตรีในระบบการเมืองแบบรัฐสภา (Parliamentary 

System) โดยมีที่มาจากเสียงส่วนใหญ่ในสภาผู้แทนราษฎร  

สำาหรับระบบการเมืองของประเทศอังกฤษหรือออสเตรเลีย

ได้มีประเพณีให้ผู้นำาพรรคการเมืองท่ีมีจำานวนสมาชิกสภาผู้แทน

ราษฎรมากที่สุดในสภาผู้แทนราษฎรเป็นนายกรัฐมนตรี

พร้อมทั้งเป็นแกนนำาในการจัดตั้งรัฐบาลด้วย ขณะที่ระบบ

การเมืองแบบรัฐสภาของประเทศไทยก่อนปี ๒๕๔๐ ยังมี

ประเพณีการปกครองหรือบทบัญญัติทางรัฐธรรมนูญฉบับ

ถาวรที่ไม่ชัดเจนในเรื่องนี้ โดยมีรูปแบบการได้มาซึ่งนายก

รัฐมนตรีด้วยวิธีการประชุมสภาผู้แทนราษฎรหรือรัฐสภาเพื่อ

ลงมติหยั่งเสียงในการเลือกนายกรัฐมนตรี หรือวิธีการที่ให้

พรรคการเมืองแต่ละพรรครวบรวมการลงนามของสมาชิก

สภาผู้แทนราษฎรของพรรคการเมืองนั้น ๆ  เพื่อสนับสนุนให้

ผู้ใดผู้หน่ึงเป็นนายกรัฐมนตรีและยื่นต่อประธานสภาผู้แทน

ราษฎร นอกจากนั้นยังมีเหตุการณ์พิเศษในเดือนมิถุนายน 

๒๕๓๕ ที่เป็นดุลพินิจของประธานสภาผู้แทนราษฎรในการ

เสนอช่ือบุคคลเป็นนายกรัฐมนตรีโดยปราศจากการลงนาม

สนับสนุนจากสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรผู้อื่น (อนึ่ง ระหว่างปี 

๒๔๗๕-๒๕๑๗ ขณะท่ีได้มีการกำาหนดให้พระท่ีน่ังอนันตสมาคม

เป็นอาคารรัฐสภา ได้มีการประสานภายในและการประชุมสภา

เพื ่อการได้มาซึ ่งนายกรัฐมนตรี จำานวนหลายครั ้ง แม้ว่า

บทบัญญัติตามรัฐธรรมนูญฉบับถาวรในช่วงเวลาดังกล่าว

ไม่ได้กำาหนดให้นายกรัฐมนตรีต้องมาจากความเห็นชอบของ

สถาบันนิติบัญญัติ ทั้งนี้ ไม่รวมถึงพระราชบัญญัติธรรมนูญ

การปกครองแผ่นดินสยามชั ่วคราว พุทธศักราช ๒๔๗๕ 

และการเลือกพระยามโนปกรณ์นิติธาดา เป็นประธาน

กรรมการราษฎร)

 อย่างไรก็ตาม บทบัญญัติตามรัฐธรรมนูญตั้งแต่ปี

๒๕๔๐ เป็นต้นมา (ยกเว้นรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย 

(ฉบับช่ัวคราว) พุทธศักราช ๒๕๔๙ ได้กำาหนดให้นายกรัฐมนตรี

ต้องได้รับความเห็นชอบจากสภาผู้แทนราษฎรหรือสภา

นิติบัญญัติแห่งชาติ แล้วแต่กรณี ดังนั้น การประชุมและลงมติ

ของสภาผู้แทนราษฎรหรือสภานิติบัญญัติแห่งชาติจึงเป็น

หลักเกณฑ์ที่สำาคัญตามรัฐธรรมนูญสำาหรับการได้มาซึ่งนายก

รัฐมนตรี 

 การลงมติของสภาผู้แทนราษฎรหรือสภานิติบัญญัติ

แห่งชาติในการให้ความเห็นชอบบุคคลเป็นนายกรัฐมนตรี  

มีรายละเอียดดังนี้

 ๑. การประชุมเพื่อปรึกษาหารือเลือกบุคคลเป็น

นายกรัฐมนตรี ตามขนบธรรมเนียมประเพณี

 ด้วยรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช 

๒๕๔๐ เป็นรัฐธรรมนูญฉบับถาวรฉบับแรกที่กำาหนดให้มี

การให้ความเห็นชอบบุคคลเพ่ือแต่งต้ังเป็นนายกรัฐมนตรีใน

ที่ประชุมสภาผู้แทนราษฎร  ทำาให้มีความเข้าใจว่าการให้
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ความเห็นชอบบุคคลเป็นนายกรัฐมนตรีจากที่ประชุมสภา

ผู้แทนราษฎรเกิดขึ้นครั้งแรก เมื่อวันที่ ๙ กุมภาพันธ์ ๒๕๔๔ 

(ทั้งนี้ ไม่รวมถึงพระราชบัญญัติธรรมนูญการปกครองแผ่นดิน

สยามชั่วคราว พุทธศักราช ๒๔๗๕ และการเลือกพระยา

มโนปกรณ์นิติธาดา เป็นกรรมการราษฎร) แต่โดยข้อเท็จจริง

แล้วเคยมีการเลือกนายกรัฐมนตรีจากที่ประชุมสภาผู้แทน

ราษฎรและรัฐสภาท่ีมีลักษณะเป็นการหย่ังเสียงอย่างไม่เป็น

ทางการมาแล้ว โดยตั้งแต่ พ.ศ. ๒๕๑๗ เป็นต้นมา ได้มีการ

ดำาเนินการในลักษณะดังกล่าวถึง ๔ ครั้ง ณ อาคารรัฐสภา 

ถนนอู่ทองใน เป็นธรรมเนียมปฏิบัติ ดังนี้ 

 ครั้งที่ ๑ หลังการเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร

เป็นการท่ัวไปแล้ว เมื่อวันที่ ๑๓ กุมภาพันธ์ ๒๕๑๘ ได้มีการ

เสนอชื่อบุคคล ๒ คน เพื่อให้ที่ประชุมเลือกเป็นนายกรัฐมนตรี 

ได้แก่ หม่อมราชวงศ์เสนีย์ ปราโมช หัวหน้าพรรคประชาธิปัตย์

และสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร กรุงเทพมหานคร กับพลตรี ชาติชาย  

ชุณหะวัณ รองหัวหน้าพรรคชาติไทย และสมาชิกสภาผู้แทน

ราษฎร จังหวัดนครราชสีมา (ภายหลังได้รับพระราชทานยศ

เป็นพลเอก) ผลการลงคะแนนเสียงปรากฏว่า  หม่อมราชวงศ์

เสนีย์ ปราโมช ได้คะแนน ๑๓๓ เสียง ขณะที่พลตรี ชาติชาย  

ชุณหะวัณ ได้คะแนน  ๕๒  เสียง  หลังจากน้ันจึงได้มีกระบวนการ

ทางกฎหมายเพื่อแต่งตั้งหม่อมราชวงศ์เสนีย์ ปราโมช เป็น

นายกรัฐมนตรีต่อไป 

 ครั้งที่ ๒ เมื่อคณะรัฐมนตรีคณะที่หม่อมราชวงศ์

เสนีย์  ปราโมช  เป็นนายกรัฐมนตรี ได้พ้นจากตำาแหน่ง  

เน่ืองจากไม่ได้รับความไว้วางใจจากสภาผู้แทนราษฎร  ในคราว

การแถลงนโยบายต่อสภาผู้แทนราษฎร หลังจากนั้นได้มี

การประชุมสภาผู้แทนราษฎร  เมื่อวันที่๑๓  มีนาคม ๒๕๑๘  

ซึ่งมีการเสนอชื่อบุคคล ๒ คน เพื่อให้ที่ประชุมเลือกเป็น

นายกรัฐมนตรีแทนตำาแหน่งท่ีว่าง ได้แก่ หม่อมราชวงศ์คึกฤทธ์ิ  

ปราโมช  หัวหน้าพรรคกิจสังคมและสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร

กรุงเทพมหานครกับพันเอก สมคิด ศรีสังคม หัวหน้าพรรค

สังคมนิยมแห่งประเทศไทยและสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร 

จังหวัดอุดรธานี ผลการลงคะแนนเสียง ปรากฏว่า หม่อมราชวงศ์

คึกฤทธ์ิ  ปราโมช  ได้คะแนน ๑๓๕ เสียง  ขณะท่ีพันเอก สมคิด  

ศรีสังคม ได้คะแนน  ๕๓ เสียง  หลังจากน้ันจึงได้มีกระบวนการ

ทางกฎหมายเพื่อแต่งตั้งหม่อมราชวงศ์คึกฤทธิ์ ปราโมช เป็น

นายกรัฐมนตรีต่อไป

 ครั้งที่ ๓ หลังการเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรที่

เป็นการเลือกตั้งทั่วไปแล้ว มีการประชุมรัฐสภา เมื่อวันท่ี ๑๑

พฤษภาคม ๒๕๒๒ โดยมีสมาชิกรัฐสภาเข้าประชุม จำานวน 

๓๔๙ คน จากสมาชิกรัฐสภาทั ้งหมด ๕๒๖ คน  โดยมีการ

เสนอชื่อพลเอก เกรียงศักดิ์ ชมะนันทน์  เป็นนายกรัฐมนตรี

ทั้งนี้  มีผู้สนับสนุนพลเอก เกรียงศักดิ์  ชมะนันทน์ จำานวน 

๓๑๑ เสียง มีผู้งดออกเสียง ๑๘ เสียง และมีสมาชิกสภาผู้แทน

ราษฎรเดินออกจากท่ีประชุม จำานวน ๒๐ คน หลังจากน้ัน จึงได้

มีกระบวนการทางกฎหมายเพื่อแต่งตั้ง พลเอก เกรียงศักดิ์  

ชมะนันทน์ เป็นนายกรัฐมนตรีต่อไป

 ครั้งที่ ๔ หลังจากที่พลเอก เกรียงศักดิ์  ชมะนันทน์  

นายกรัฐมนตรีได้ลาออกจากตำาแหน่ง ได้มีการประชุมรัฐสภา

เมื่อวันที่ ๓ มีนาคม ๒๕๒๓ ซึ่งมีการเสนอชื่อบุคคล จำานวน 

๘ คน เป็นนายกรัฐมนตรีแทนตำาแหน่งที่ว่าง โดยมีผลการ

ลงคะแนน ดังนี้
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                ลำาดับและชื่อ                   การลงคะแนนของสมาชิก
                                                      สภาผู้แทนราษฎร (เสียง)

การลงคะแนนของสมาชิก
     วุฒิสภา (เสียง)

  คะแนนรวม 
     (เสียง)

๑. พลเอก เปรม ติณสูลานนท์

๒. หม่อมราชวงศ์คึกฤทธิ์ ปราโมช

๓. พลเอก เกรียงศักดิ์ ชมะนันทน์

๔. พลอากาศเอก หะริน หงสกุล

๕. พลเอก เสริม ณ นคร

๖. พลอากาศเอก ทวี จุลละทรัพย์

๗. พลเรือเอก สงัด ชลออยู่

๘. นายสมัคร สุนทรเวช

ไม่ออกเสียง

บัตรเสีย

คะแนนเสียงรวม

๑๙๕
๗๙
 ๔
 ๒
-
-
-
-

 ๑
 ๔

๒๘๕

   ๒๐๐
๑
๑
-
๒
๒
๑
๑
-

๓

๒๑๑

  ๓๙๕
๘๐
๕
๒
๒
๒
๑
๑
๑

๗

๔๙๖

 หลังจากนั้นจึงได้มีกระบวนการทางกฎหมายเพื่อ
แต่งตั้งพลเอก เปรม ติณสูลานนท์ เป็นนายกรัฐมนตรีต่อไป

 ๒. การประชุมเพื ่อพิจารณาให้ความเห็นชอบ
บุคคลเป็นนายกรัฐมนตรี
 ด้วยรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช 
๒๕๔๐ และรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช 
๒๕๕๐  มีบทบัญญัติให้มีการให้ความเห็นชอบสมาชิกสภา
ผู้แทนราษฎรเพื่อแต่งตั้งเป็นนายกรัฐมนตรีในที่ประชุมสภา
ผู้แทนราษฎร ส่วนรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย (ฉบับ
ชั่วคราว) พุทธศักราช ๒๕๕๗ มีบทบัญญัติให้แต่งตั้งนายก
รัฐมนตรีตามมติของสภานิติบัญญัติแห่งชาติ จึงมีรายละเอียด
การให้ความเห็นชอบสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรและบุคคล 
เพื่อแต่งตั้งเป็นนายกรัฐมนตรี ดังนี้
 ครั้งที่ ๑ วันที่ ๙ กุมภาพันธ์ ๒๕๔๔ หลังการเลือกตั้ง

สมาชิกสภาผู้แทนราษฎรท่ีเป็นการเลือกต้ังท่ัวไปแล้ว สภาผู้แทน
ราษฎรมีมติให้ความเห็นชอบให้พันตำารวจโท ทักษิณ ชินวัตร 
หัวหน้าพรรคไทยรักไทยและสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรแบบ
บัญชีรายช่ือ เป็นนายกรัฐมนตรี แม้ว่ามีการเสนอช่ือเพียง ๑ ช่ือ 
แต่มีการลงคะแนนเสียงเพื่อให้ความเห็นชอบ โดยมีผู้ให้ความ
เห็นชอบ ๓๔๐ เสียง  ผู้ไม่ให้ความเห็นชอบ ๑๒๗ เสียง และ
มีผู้งดออกเสียง ๓๐ เสียง  หลังจากนั้นจึงได้มีกระบวนการ
ทางกฎหมายเพื่อแต่งตั้งพันตำารวจโท ทักษิณ ชินวัตร เป็น
นายกรัฐมนตรีต่อไป 
 ครั้งที่ ๒ วันที่ ๙ มีนาคม ๒๕๔๘ หลังการเลือกต้ัง

สมาชิกสภาผู้แทนราษฎรเป็นการท่ัวไปแล้ว สภาผู้แทนราษฎร

มีมติให้ความเห็นชอบให้พันตำารวจโท ทักษิณ ชินวัตร  หัวหน้า

พรรคไทยรักไทยและสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรแบบบัญชีรายชื่อ 
เป็นนายกรัฐมนตรี  แม้ว่ามีการเสนอชื่อเพียง ๑ ชื่อ แต่มีการ
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ลงคะแนนเสียงเพ่ือให้ความเห็นชอบ  โดยมีผู้ให้ความเห็นชอบ 
๓๗๗ เสียง  ผู้ไม่ให้ความเห็นชอบ ๑ เสียง และมีผู้งดออกเสียง 
๑๑๖ เสียง หลังจากนั้นจึงได้มีกระบวนการทางกฎหมายเพื่อ
แต่งตั้งพันตำารวจโท ทักษิณ ชินวัตร เป็นนายกรัฐมนตรีต่อไป
 ครั้งที่ ๓ วันที่ ๒๘ มกราคม ๒๕๕๑ หลังการเลือก
ตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรเป็นการทั่วไปแล้ว ในการประชุม
สภาผู้แทนราษฎรได้มีการเสนอบุคคล ๒ คน คือ นายสมัคร
สุนทรเวช หัวหน้าพรรคพลังประชาชนและสมาชิกสภา
ผู้แทนราษฎรแบบสัดส่วน และนายอภิสิทธ์ิ  เวชชาชีวะ หัวหน้า
พรรคประชาธิปัตย์ และสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรแบบสัดส่วน
เพ่ือเลือกเป็นนายกรัฐมนตรี โดยเม่ือมีการลงคะแนนเสียงแล้ว
ผลปรากฏว่า นายสมัคร  สุนทรเวช ได้คะแนนเสียง ๓๑๐ เสียง 
ขณะที่นายอภิสิทธิ์ เวชชาชีวะ ได้คะแนนเสียง ๑๖๓ เสียง
และมีผู้งดออกเสียง ๓ เสียง หลังจากนั้นจึงได้มีกระบวนการ
ทางกฎหมายเพื่อแต่งตั้งนายสมัคร  สุนทรเวช เป็นนายก
รัฐมนตรีต่อไป 
 ครั ้งที ่ ๔ วันที ่ ๑๗ กันยายน ๒๕๕๑ หลังจาก
นายสมัคร สุนทรเวช พ้นจากความเป็นนายกรัฐมนตรีแล้ว  
ในการประชุมสภาผู้แทนราษฎรได้มีการเสนอบุคคล ๒ คน 
คือ นายสมชาย  วงศ์สวัสดิ์  รองหัวหน้าพรรคพลังประชาชน
และสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรแบบสัดส่วน  และนายอภิสิทธิ์  
เวชชาชีวะ หัวหน้าพรรคประชาธิปัตย์และสมาชิกสภาผู้แทน
ราษฎรแบบสัดส่วน เพื่อเลือกให้เป็นนายกรัฐมนตรี โดยเมื่อ
มีการลงคะแนนเสียงแล้วผลปรากฏว่า นายสมชาย วงศ์สวัสดิ์ 
ได้คะแนนเสียง ๒๙๘ เสียง ขณะที่นายอภิสิทธิ์  เวชชาชีวะ  

ได้คะแนนเสียง ๑๖๓ เสียง และมีผู้งดออกเสียง ๕ เสียง 

หลังจากนั้นจึงได้มีกระบวนการทางกฎหมายเพื่อแต่งตั้งนาย

สมชาย วงศ์สวัสดิ์ เป็นนายกรัฐมนตรีต่อไป 
 ครั ้งที ่ ๕ วันที ่ ๑๕ ธันวาคม ๒๕๕๑ หลังจาก
นายสมชาย วงศ์สวัสดิ์ พ้นจากความเป็นนายกรัฐมนตรีแล้ว  
ในการประชุมสภาผู้แทนราษฎรได้มีการเสนอบุคคล ๒ คน 

คือ พลตำารวจเอก ประชา พรหมนอก  หัวหน้าพรรคเพ่ือแผ่นดิน
และสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรแบบสัดส่วน  และนายอภิสิทธิ์  
เวชชาชีวะ หัวหน้าพรรคประชาธิปัตย์และสมาชิกสภา
ผู้แทนราษฎรแบบสัดส่วน เพื่อเลือกเป็นนายกรัฐมนตรี โดย
เม่ือมีการลงคะแนนเสียงแล้ว ผลปรากฎว่า นายอภิสิทธ์ิ  เวชชาชีวะ  
ได้คะแนนเสียง ๒๓๕ เสียง ขณะที่ พลตำารวจเอก ประชา
พรหมนอก ได้คะแนนเสียง ๑๙๘ เสียง โดยมีผู้งดออกเสียง 
๓ เสียง หลังจากนั้นจึงได้มีกระบวนการทางกฎหมายเพื่อ
แต่งตั้งนายอภิสิทธิ์  เวชชาชีวะ เป็นนายกรัฐมนตรีต่อไป 
 ครั้งที่ ๖ วันที่ ๕ สิงหาคม ๒๕๕๔ หลังการเลือกต้ัง
สมาชิกสภาผู้แทนราษฎรเป็นการท่ัวไปแล้ว สภาผู้แทนราษฎร
มีมติให ้ความเห็นชอบให้นางสาวยิ ่งล ักษณ์  ช ินว ัตร 
สมาชิกพรรคเพ่ือไทยและสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรแบบ
บัญชีรายชื่อ เป็นนายกรัฐมนตรี  แม้ว่ามีการเสนอชื่อเพียง 
๑ ชื่อ แต่มีการลงคะแนนเสียงเพื่อให้ความเห็นชอบ โดยมี
ผู ้ให้ความเห็นชอบ ๒๙๖ เสียง ผู ้ไม่ให้ความเห็นชอบ 
๓ เสียง  และมีผู ้งดออกเสียง ๑๙๗ เสียง หลังจากนั ้นจึง
ได้มีกระบวนการทางกฎหมายเพื่อแต่งตั้งนางสาวยิ่งลักษณ์  
ชินวัตร เป็นนายกรัฐมนตรีต่อไป 
 คร้ังท่ี  ๗  วันท่ี  ๒๑  สิงหาคม  ๒๕๕๗  หลังจากรัฐธรรมนูญ
แห่งราชอาณาจักรไทย (ฉบับชั่วคราว)  พุทธศักราช  ๒๕๕๗
มีผลบังคับใช้  พร้อมทั้งมีการแต่งตั้งสมาชิกสภานิติบัญญัติ
แห่งชาติ ต่อมาสภานิติบัญญัติแห่งชาติมีมติให้ความเห็นชอบ
ให้พลเอก ประยุทธ์ จันทร์โอชา หัวหน้าคณะรักษาความสงบ
แห่งชาติและผู้บัญชาการทหารบก เป็นนายกรัฐมนตรี แม้ว่า
มีการเสนอชื่อเพียง ๑ ชื่อ แต่มีการลงคะแนนเสียงเพื่อให้
ความเห็นชอบ โดยมีผู้ให้ความเห็นชอบ ๑๙๑ เสียง หลังจากนั้น
จึงได้มีกระบวนการทางกฎหมายเพื่อแต่งตั้งพลเอก ประยุทธ์ 
จันทร์โอชา เป็นนายกรัฐมนตรีต่อไป 
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การใช้อาคารรัฐสภาเพื่อกิจการ
ด้านต่างประเทศ

 นับตั้งแต่ปี ๒๕๑๗ จนถึงปัจจุบัน รัฐสภาไทยได้

ใช้อาคารรัฐสภา ถนนอู่ทองใน เป็นสถานที่สำาหรับให้การ

ต้อนรับบุคคลสำาคัญจากต่างประเทศในฐานะอาคันตุกะของ

รัฐสภาไทย โดยบุคคลสำาคัญของรัฐสภาไทยซึ่งได้แก่ ประธาน

รัฐสภาและประธานสภาผู ้แทนราษฎร ประธานวุฒิสภา 

ประธานสภานิติบัญญัติแห่งชาติ ประธานสภาปฏิรูปแห่งชาติ 

ประธานสภาขับเคลื่อนการปฏิรูปประเทศ  รองประธานสภา

ผู้แทนราษฎร รองประธานวุฒิสภา รองประธานสภานติิบัญญัติ

แห่งชาติ รองประธานสภาปฏิรูปแห่งชาติ รองประธานสภา

ขับเคลื่อนการปฏิรูปประเทศ สมาชิกรัฐสภา สมาชิกสภา

นิติบัญญัติแห่งชาติ สมาชิกสภาปฏิรูปแห่งชาติ สมาชิกสภา

ขับเคล่ือนการปฏิรูปประเทศ ผู้นำาฝ่ายค้านในสภาผู้แทนราษฎร 

เลขาธิการสภาผู้แทนราษฎร รองเลขาธิการสภาผู้แทนราษฎร 

เลขาธิการวุฒิสภา และรองเลขาธิการวุฒิสภา ได้มีการ

พบปะหารือกับบุคคลสำาคัญจากต่างประเทศอย่างสมำ่าเสมอ 

ทั้งในการเดินทางเยือนต่างประเทศและการรับรองบุคคล

สำาคัญจากต่างประเทศ เช่น เอกอัครราชทูตต่างประเทศ

เข้าเยี ่ยมคารวะประธานรัฐสภาเพื ่อแนะนำาตัวในโอกาส

เข้ารับตำาแหน่งใหม่หรืออำาลาตำาแหน่ง การหารือกับแขก

ต่างประเทศท่ีเดินทางมาเยือนอย่างเป็นทางการ  การเดินทางไป

เยือนต่างประเทศอย่างเป็นทางการของผู้นำารัฐสภาไทย ซึ่งมี

กำาหนดการพบปะสนทนากับบุคคลสำาคัญของประเทศเจ้าภาพ

หลายวาระ การพบปะสนทนาของกลุ่มมิตรภาพสมาชิกรัฐสภา

ไทยกับประเทศคู่กลุ่ม เป็นต้น 

 ในช่วงระยะเวลาที ่ร ัฐสภาไทยใช้อาคารรัฐสภา   

ถนนอู ่ทองใน เป็นสถานที่ปฏิบัติงานของฝ่ายนิติบัญญัติ

 รัฐสภาไทยมีโอกาสได้ให้การต้อนรับและเปิดห้องประชุม

รัฐสภาสำาหรับการกล่าวสุนทรพจน์แก่ผู้นำาต่างประเทศของ

สองประเทศ ได้แก่ นายอฏัล พิหารี วาชเปยี นายกรัฐมนตรี

สาธารณรัฐอินเดีย และนายหลี่ เค่อเฉียง นายกรัฐมนตรี

สาธารณรัฐประชาชนจีน ตามลำาดับวันเวลาการเดินทางเยือน 

นอกจากนี ้ ย ังได้ใช้เป็นสถานที ่ต ้อนรับประธานรัฐสภา 

รองประธานรัฐสภา สมาชิกรัฐสภา เลขาธิการสภา ราชทูต 

คณะผู ้แทน คณะทูตานุทูต ผู ้บริหารของสำานักงานและ

องค์การระหว่างประเทศต่าง ๆ และเจ้าหน้าที่รัฐสภาของ

ต่างประเทศ อย่างต่อเนื่องอีกด้วย อย่างไรก็ตาม แม้ว่ารัฐสภา

ไทยจะไม่เคยใช้อาคารรัฐสภาแห่งนี้เป็นสถานที่จัดประชุม

ระหว่างประเทศ แต่ก็ได้ใช้สถานที ่นี ้เป็นสถานที่เตรียม

ความพร้อมของฝ่ายข้าราชการและสมาชิกรัฐสภาในการเป็น

เจ้าภาพจัดการประชุมระหว่างประเทศต่าง ๆ ที่รัฐสภาไทย

เข้าเป็นสมาชิก 
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 วันที่ ๙ ตุลาคม ๒๕๔๖ การเยือนของนายอฏัล 

พิหารี วาชเปยี (Atal Bihari Vajpayee) นายกรัฐมนตรีแห่ง

สาธารณรัฐอินเดีย พร้อมด้วยคณะ เดินทางมาเยือนไทย

อย่างเป็นทางการในฐานะแขกของรัฐบาลไทย ระหว่างวันที่

๙-๑๒ ตุลาคม ๒๕๔๖ และได้กล่าวปราศรัยที่ห้องประชุม

รัฐสภา ในวันพฤหัสบดีที่ ๙ ตุลาคม ๒๕๔๖ เวลา ๑๖.๒๕ 

นาฬิกา ณ อาคารรัฐสภา ๑ นับเป็นครั้งแรกในประวัติศาสตร์

นายอฏัล พิหารี วาชเปยี นายกรัฐมนตรีแห่งสาธารณรัฐอินเดีย ลงนามในสมุดเยี่ยมชมรัฐสภาไทย

   ๑. การกล่าวสุนทรพจน์ของผู้นำาต่างประเทศที่ห้องประชุมรัฐสภา

ของรัฐสภาไทยท่ีมีแขกระดับสำาคัญมาปราศรัยในห้อง

ประชุม โดยมีนายอุทัย พิมพ์ใจชน ประธานรัฐสภาและ

ประธานสภาผู้แทนราษฎร พันตำารวจโท ทักษิณ ชินวัตร นายก

รัฐมนตรี พลตรี มนูญกฤต รูปขจร รองประธานรัฐสภา

และประธานวุฒิสภา พร้อมสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรและ

สมาชิกวุฒิสภา ร่วมให้การต้อนรับ โดยสุนทรพจน์ของ

นายอฏัล พิหารี วาชเปยี มีสาระสำาคัญดังต่อไปนี้

๑.๑ การกล่าวสุนทรพจน์ของนายอฏัล พิหารี วาชเปยี นายกรัฐมนตรีแห่งสาธารณรัฐอินเดีย 
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นายอฏัล พิหารี วาชเปยี นายกรัฐมนตรีแห่งสาธารณรัฐอินเดีย กล่าวสุนทรพจน์ในห้องประชุมรัฐสภา 

 ๑. การแสดงความขอบคุณต่อรัฐสภาไทยที่ได้ให้

สิทธิพิเศษแก่ตนในฐานะผู้นำาต่างประเทศคนแรกที่ได้กล่าว

สุนทรพจน์ในห้องประชุมรัฐสภาแห่งนี้

 ๒. ความสัมพันธ์ระหว่างอินเดียและไทยท่ีมีรากฐาน

มาจากการมีมรดกทางวัฒนธรรมร่วมกัน อาทิ ประเพณีทาง

วัฒนธรรม ความเชื่อทางศาสนา และเทศกาลต่าง ๆ 

 ๓. สภาพการณ์ปัจจุบันที่ทั้งอินเดียและไทยต่างก็

กำาลังเผชิญหน้ากับประเด็นปัญหาและความท้าทายท่ีมี

ความซับซ้อนของยุคโลกาภิวัตน์ เช่น การก่อการร้ายข้ามชาติ 

การสร้างเสถียรภาพความมั่นคงทางทะเล อาชญากรรม

ข้ามชาติ โจรสลัด การค้ายาเสพติด การค้าสินค้าปลอม การดำารง

รักษาอัตลักษณ์และสภาพแวดล้อมทางวัฒนธรรมของ

ประเทศท่ามกลางการพัฒนาและการเปล่ียนแปลงที่เกิดขึ้น

อย่างรวดเร็ว เป็นต้น ในฐานะที่อินเดีย-ไทยเป็นประเทศที่

มีอาณาเขตติดทะเลและมีผลประโยชน์ร่วมกันด้านเศรษฐกิจ 

จึงควรร่วมมือกันเพื่อทำาให้อ่าวเบงกอลและทะเลอันดามัน
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กลายเป็นพื้นที่แห่งสันติภาพและการพัฒนาอย่างแท้จริง 

 ๔. จุดแข็งของไทย ได้แก่ (๑) การใช้ประโยชน์จาก

แหล่งทรัพยากรธรรมชาติที่อุดมสมบูรณ์อย่างเหมาะสมเพื่อ

สร้างความม่ันคงทางอาหาร (๒) การได้รับการยอมรับในฐานะ

ประเทศผู้ส่งออกผลิตภัณฑ์ทางการเกษตรระดับโลก (๓) การ

สร้างมาตรฐานด้านการท่องเที่ยวระดับโลก (๔) การยกระดับ

การเป็นแหล่งผลิตสินค้าอุตสาหกรรมที่มีคุณภาพ โดยใช้

เทคโนโลยีท่ีทันสมัยผสมผสานกับวัฒนธรรมการค้าของไทย 

(๕) การพัฒนาเศรษฐกิจและประเทศตามแนวทางการพัฒนา

อย่างย ั ่งย ืนของพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร 

มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร

 ๕. นโยบายของอินเดียที่ส่งเสริมให้ชุมชนชาวอินเดีย

ดั้งเดิมที่ตั้งถิ่นฐานอยู่ในไทย สร้างปฏิสัมพันธ์ทางวัฒนธรรม 

บริจาคเพื่อการกุศล และทำาหน้าที่เป็นสะพานเชื่อมความ

สัมพันธ์ระหว่างสองประเทศ

 ๖. การฟื ้นฟูนโยบายกระชับความสัมพันธ ์ก ับ

ประเทศเพื่อนบ้านในภูมิภาคตะวันออกของอินเดีย ซึ่งไทย

เป็นจุดเชื่อมสำาคัญระหว่างอินเดียกับประเทศอื่นในภูมิภาค

เอเชียและเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ อินเดียมุ่งมั่นที่จะพัฒนา

ความเป็นหุ้นส่วนที่มีผลประโยชน์ร่วมกันผ่านความร่วมมือ

ระดับภูมิภาค เช่น ความริเริ่มแห่งอ่าวเบงกอลสำาหรับความ

ร่วมมือหลากหลายสาขาทางวิชาการและเศรษฐกิจ (Bay of 

Bengal Initiative for Multi-Sectoral Technical and 

Economic Cooperation: BIMSTEC) ความร่วมมือ 

ลุ่มแม่นำ้าโขง-คงคา (Mekong–Ganga Cooperation: MGC) 

การประชุมสุดยอดอินเดีย-อาเซียน (the India-Asean 

summit) เป็นต้น นอกจากนี้ การขยายขอบเขตความร่วมมือ

ระดับทวิภาคีระหว่างอินเดียกับประเทศในภูมิภาคนี้จะช่วย

ให้ชาวอินเดียและนักลงทุนชาวต่างชาติสามารถดำาเนินธุรกิจ

ระหว่างกันได้อย่างสะดวกสบายมากขึ้น 

 ๗. การเสริมจุดแข็งซึ่งกันและกันระหว่างอินเดีย

กับไทย โดยอินเดียมีจุดแข็งคืออุตสาหกรรมซอฟต์แวร์เพื่อ

เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร ซึ่งอินเดียเป็น ๑ ใน ๖ 

ประเทศของโลกที่มีการพัฒนาขีดความสามารถด้านอวกาศ

แบบครบวงจรอย่างต่อเนื่อง  อินเดียสามารถร่วมมือกับไทย

เพื่อใช้เทคโนโลยีดังกล่าวในการพัฒนาประเทศ และในส่วน

ของไทยที่มีจุดแข็งด้านการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานและการ

ส่งเสริมการท่องเท่ียวน้ัน สามารถตอบสนองต่อความต้องการ

ของอินเดียในการพัฒนางานทั้งสองด้านเป็นอย่างมาก 

 ๘. ความร่วมมือที่เป็นรูปธรรมระหว่างอินเดีย-ไทย

 ในปัจจุบัน ได้แก่ (๑) การลงนามในเอกสารความร่วมมือ

ระหว่างอินเดีย-ไทย จำานวนหลายฉบับในสาขาต่าง ๆ ตั้งแต่

สาขาเกษตรกรรม สาขาเทคโนโลยีชีวภาพ ไปจนถึงสาขา

การท่องเที ่ยว (๒) ข้อเสนอของอินเดียเรื ่องการสถาปนา

ความสัมพันธ์แบบ “เมืองพี่เมืองน้อง” ระหว่างจังหวัดภูเก็ต

ของไทยกับเมืองพอร์ตแบลร์ของอินเดีย ซึ ่งทั ้งสองเมือง

ต่างก็หันหน้าเข้าหากันและมีทะเลอันดามันกั้นกลาง  ด้วย

ตำาแหน่งที่ตั้งทางภูมิศาสตร์ของสองเมืองสอดรับกับแนวคิด

เรือ่งการเชื่อมโยงการทอ่งเที่ยวขา้มภมูิภาคที่ควรส่งเสรมิให้

เกิดข้ึนท่ัวภูมิภาคเอเชีย (๓) การพัฒนาศักยภาพความเช่ือมโยง

ทางอากาศระหว่างไทย-อินเดีย และ (๔) การจัดตั ้งศูนย์

วัฒนธรรมในเมืองหลวงของกันและกัน องค์ประกอบเหล่านี้

ช่วยส่งเสริมกรอบการทำางานในการประสานความร่วมมือ

ระหว่างสองประเทศให้เป็นไปอย่างราบรื่น ภายหลังการ

เสร็จส้ินการกล่าวสุนทรพจน์ของนายอฏัล พิหารี วาชเปยี นั้น 

นายอุทัย พิมพ์ใจชน ประธานรัฐสภา พลตำารวจโท ทักษิณ  ชินวัตร 

นายกรัฐมนตรี พลตรี มนูญกฤต รูปขจร ประธานวุฒิสภา 

พร้อมสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรและสมาชิกวุฒิสภา ได้เดิน

ไปส่งนายกรัฐมนตรีอินเดีย บริเวณด้านหน้าอาคารรัฐสภา ๑ 

ชั้น ๒ เป็นอันเสร็จสิ้นการต้อนรับ
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 วันศุกร์ที่ ๑๑ ตุลาคม ๒๕๕๖ เวลา ๑๕.๐๐ นาฬิกา 

การเยือนของนายหลี่ เค่อเฉียง (Li Keqiang)  นายกรัฐมนตรี

แห่งสาธารณรัฐประชาชนจีน และการกล่าวสุนทรพจน์ 

ณ อาคารรัฐสภา ๑ นายสมศักด์ิ เกียรติสุรนนท์ ประธานรัฐสภา

และประธานสภาผู ้แทนราษฎร นายนิคม ไวยรัชพานิช 

รองประธานรัฐสภาและประธานวุฒิสภา นายเจริญ จรรย์โกมล 

และนายวิสุทธิ์ ไชยณรุณ รองประธานสภาผู้แทนราษฎร 

 ๑.๒ การกล่าวสุนทรพจน์ของนายหลี่ เค่อเฉียง นายกรัฐมนตรีสาธารณรัฐประชาชนจีน

นายอภิสิทธิ์ เวชชาชีวะ ผู้นำาฝ่ายค้านในสภาผู้แทนราษฎร

พร้อมด้วยสมาชิกรัฐสภา ร่วมให้การรับรองนายหลี่ เค่อเฉียง

นายกรัฐมนตรี สาธารณรัฐประชาชนจีน ในโอกาสเดินทาง

มาเยือนประเทศไทยอย่างเป็นทางการในฐานะแขกของ

รัฐบาลไทย พร้อมทั้งกล่าวสุนทรพจน์ต่อที่ประชุมร่วมกัน

ของร ัฐสภา ณ ห ้องประช ุมร ัฐสภา อาคารร ัฐสภา ๑ 

โดยสุนทรพจน์ของนายหลี่ เค่อเฉียง มีสาระสำาคัญดังต่อไปนี้

นายหลี่ เค่อเฉียง นายกรัฐมนตรีแห่งสาธารณรัฐประชาชนจีน (กลาง) 
ถ่ายภาพร่วมกับ นายสมศักดิ์ เกียรติสุรนนท์ ประธานรัฐสภาและประธานสภาผู้แทนราษฎร (ซ้าย)

และนายนิคม ไวยรัชพานิช รองประธานรัฐสภาและประธานวุฒิสภา
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 ๑. จุดเริ่มต้นของการติดต่อไปมาหาสู่กันระหว่างจีน

กับไทย เกิดขึ้นในระหว่างช่วงศตวรรษที่ ๑๔-๑๗ ซึ่งตรงกับ

สมัยราชวงศ์หมิงของจีนกับสมัยกรุงศรีอยุธยาของไทย มีการ

ส่งทูตเดินทางเยือนระหว่างกันบ่อยครั้ง  เจิ้งเหอนักเดินเรือ

ชาวจีนได้นำากองเรือเดินทางข้ามมหาสมุทรมาถึงกรุงศรีอยุธยา 

และได้แลกเปลี่ยนเทคโนโลยีการผลิตต่าง ๆ กับประชาชน

ท้องถ่ิน เช่น การทำานา และการทำาเคร่ืองถ้วยชาม ซ่ึงถ่ายทอด

สืบต่อกันมาจนถึงปัจจุบัน เครื่องสังคโลกที่สวยงาม และมี

ช่ือเสียงเป็นท่ีรู้จักไปท่ัวและวัดพนัญเชิงวรวิหารหรือวัดซำาปอกง

ในจังหวัดอยุธยาต่างก็เป็นหลักฐานทางประวัติศาสตร์ที่

แสดงให้เห็นถึงมิตรภาพที่แน่นแฟ้นยาวนานระหว่างจีนกับ

ไทย อีกทั้งยังมีชาวจีนจำานวนมากเดินทางสู่มหาสมุทรทางใต้

และตั้งรกรากอยู่ในประเทศไทย

การกล่าวสุนทรพจน์ของนายหลี่ เค่อเฉียง นายกรัฐมนตรีสาธารณรัฐประชาชนจีน ณ ห้องประชุมรัฐสภา อาคารรัฐสภา ๑

 ๒. การสถาปนาความสัมพันธ์ทางการทูตจีน-ไทย

เมื่อ ค.ศ. ๑๙๗๕ ภายหลังการสถาปนาความสัมพันธ์ดังกล่าว 

ไม่ว่าสถานการณ์ระหว่างประเทศและสภาพการณ์ภายใน

ประเทศของแต่ละฝ่ายได้เปลี ่ยนแปลงไป  อย่างไรก็ตาม 

แต่ความสัมพันธ์ระหว่างสองประเทศยังคงพัฒนามาด้วยดี

โดยตลอด ดังคำาพูดของนายเติ้ง เสี่ยวผิง อดีตผู้นำาจีน ที่เคย

เล่าว่า ความสัมพันธ์จีน-ไทยเป็นตัวอย่างของความร่วมมือฉัน

มิตรระหว่างประเทศที่มีระบอบสังคมต่างกัน

 ๓. ความร่วมมือระหว่างจีน-ไทย จีนกับไทยได้

ส่งเสริมความสัมพันธ์ทางเศรษฐกิจ การค้า และการแลกเปลี่ยน

ทางวัฒนธรรมอย่างต่อเนื่อง ค.ศ. ๒๐๑๒ ยอดมูลค่าการค้า

ระหว่างสองประเทศมีประมาณ ๗๐,๐๐๐ ล้านเหรียญสหรัฐฯ 

เพิ่มขึ้น ๘ เท่าภายในเวลา ๑๐ ปี ไทยมีจำานวนนักท่องเที่ยว
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จากจีนมากที่สุด ได้ส่งออกสินค้าไปยังจีนมากที่สุด โดยจีน

เป็นคู่ค้าอันดับที่ ๒ ของไทย ส่วนไทยเป็นคู่ค้าอันดับที่ ๒ 

ของจีนในกลุ่มประเทศอาเซียน และไทยยังส่งออกสินค้า 

รวมท้ังผลิตภัณฑ์ด้านเกษตรและยางพารามายังจีนมากท่ีสุด

อีกด้วย นอกจากนี้ ไทยยังเป็นประเทศที่จีนตั้งสถานกงสุล

มากท่ีสุด มิตรภาพระหว่างจีนกับไทยได้นำาผลดีท่ีเป็นรูปธรรม

ให้แก่ประชาชนทั้งสองประเทศ

 หลายปีมานี้ ความสัมพันธ์จีน-ไทยได้พัฒนามาก

ไปกว่าความสัมพันธ์ระดับทวิภาคี กลายเป็นต้นแบบและ

มีบทบาทสำาคัญต่อการพัฒนาความสัมพันธ์ระหว่างจีนกับ

อาเซียน ในบรรดาประเทศสมาชิกอาเซียน ไทยเป็นประเทศแรก

ที่ลงนามแถลงการณ์ร่วมว่าด้วยโครงการความร่วมมือใน

ศตวรรษที่ ๒๑ กับจีน ประเทศแรกที่ขับเคลื่อนความร่วมมือ

เชิงยุทธศาสตร์กับจีน ประเทศแรกที่ยกเว้นภาษีผักและผลไม้

เป็นศูนย์กับจีน ประเทศแรกที่สร้างศูนย์วัฒนธรรมจีน และ

ยังเป็นชาติแรกท่ีสร้างกลไกเจรจาด้านการป้องกันและการซ้อมรบ

ร่วมกันเป็นระยะเวลา ๒ ปีกับจีน ดังนั้น จีนยินดีร่วมกับไทย

เพื่อส่งเสริมความร่วมมือระดับภูมิภาคและพหุภาคีภายใต้

จีน-อาเซียน การเจรจาความร่วมมือเอเชีย การประชุม

ฟอรั่มโป๋อ๋าว การประชุมเอเปคและกรอบกลไกส่วนภูมิภาค

และสากลอื่น ๆ

 ๔. ผู ้นำาระดับสูงของสองประเทศติดต่อกันอย่าง

สมำ่าเสมอ ไปมาหาสู่กันเหมือนญาติพี่น้อง ผู้นำาทุกรุ่นของ

จีนส่วนใหญ่เคยเยือนไทย พระบรมวงศานุวงศ์ไทยเคยเสด็จ

เยือนจีนหลายคร้ัง ผู้นำารัฐบาล รัฐสภา และฝ่ายทหารก็ล้วนแล้ว

แต่เคยเดินทางเยือนจีน สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จ

พระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี เคยเสด็จเยือน

จีนกว่า ๓๐ ครั้ง ตั้งแต่เมืองหลวงเจริญรุ่งเรืองของจีนจนถึง

เขตชายแดนท่ีอยู่ห่างไกลในชนบททุรกันดาร พระองค์ทรงเป็น

ที่รักของประชาชนจีน ทรงพระราชนิพนธ์หนังสือแนะนำา

ประเทศจีนกว่า ๑๐ เล่ม และทรงแปลวรรณกรรมสมัยใหม่

ของจีน ซึ่งประชาชนไทยชื่นชอบหนังสือเหล่านี้ ในขณะที่ 

สมเด็จพระเจ้าน้องนางเธอ เจ้าฟ้าจุฬาภรณวลัยลักษณ์

อัครราชกุมารี กรมพระศรีสวางควัฒน วรขัตติยราชนารี ทรง

ชื่นชอบกู่เจิง และทรงเชี่ยวชาญในการเล่นกู่เจิง งานแสดง

ดนตรีท่ีพระองค์ทรงริเร่ิมเป็นงานท่ีมีช่ือเสียงในการแลก

เปลี่ยนวัฒนธรรมระหว่างสองประเทศ

 ๕. การไปมาหาสู ่กันของภาคเอกชนเป็นไปด้วย

ความจริงใจ พ.ศ. ๒๕๕๕ ตัวเลขประชาชนที่เดินทางระหว่าง

สองประเทศมีประมาณ ๓ ล้านคน เม่ือเข้าสู่ พ.ศ. ๒๕๕๖ จำานวนคร้ัง

ของการติดต่อกันเพ่ิมข้ึนประมาณร้อยละ ๒๕ ของแหล่งท่องเท่ียว

ต่างประเทศ ที ่นักท่องเที ่ยวจีนชอบที่สุดคือประเทศไทย

นอกจากนี ้ สองประเทศได้ร่วมมือกันสร้างสถาบันขงจื ้อ

และห้องเรียนขงจ้ือกว่า ๒๐ แห่ง และมีครูภาษาจีนอาสาสมัคร

กว่า ๗,๐๐๐ คน มาสอนภาษาจีนในประเทศไทย ยิ ่งไป

กว่านั ้นวัฒนธรรมและพุทธศาสนาก็เป็นสิ ่งที ่เชื ่อมโยง 

จิตวิญญาณของประชาชนทั้งสองประเทศ แต่ละปีมีการ

แลกเปล่ียนคณะวัฒนธรรมระหว่างกันกว่า ๒๐๐ คณะ 

 ๖. การให้ความช่วยเหลือซึ ่งกันและกันเมื ่อสอง

ประเทศเผชิญหน้ากับความยากลำาบาก ตั ้งแต่ทศวรรษ 

๑๙๗๐ เป็นต้นมา จีนกับไทยให้ความช่วยเหลือซึ่งกันและกัน

มาโดยตลอดในเหตุการณ์ฉุกเฉินต่าง ๆ เช่น วิกฤตนำ้ามัน

ปิโตรเลียม วิกฤตการเงินเอเชีย ภัยสึนามิในมหาสมุทรอินเดีย 

วิกฤตการเงินโลกปี ๒๐๐๘ แผ่นดินไหวในอำาเภอเวิ่นชวน 

มณฑลเสฉวน  ซึ่งอยู่ทางภาคตะวันตกของจีน และอุทกภัย

ร้ายแรงในไทย
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 ๗. ข้อเสนอของจีนต่อไทย เพ่ือผลักดันความร่วมมือ

ทางยุทธศาสตร์จ ีน-ไทย อย่างรอบด้านและยกระดับ

ความสัมพันธ์จีน-ไทย ในปัจจุบันเอเชียกลายเป็นภูมิภาค

ที่เศรษฐกิจคึกคักที่สุด และมีศักยภาพมากที่สุดในโลก นับวัน

เอเชียตะวันออกจะมีบทบาทสำาคัญยิ่งขึ้น ทั้งจีนและไทย

ต่างก็อยู่ในช่วงสำาคัญของการพัฒนาประเทศ จึงควรแสดง

บทบาทในกิจการสันติภาพและการพัฒนาของภูมิภาคนี้ โดย

จีนมีข้อเสนอต่อไทย ดังนี้ 

 ประการแรก มุ่งการพัฒนาในอนาคตร่วมกัน สืบทอด

ธรรมเนียมการเยือนและการแลกเปลี่ยนระหว่างผู้นำาระดับ

สูงอย่างสมำ่าเสมอต่อไป จีนยินดีต้อนรับพระบรมวงศานุวงศ์ 

ผู้นำารัฐสภา และคณะรัฐบาลท่ีเดินทางเยือนจีนทุกเม่ือ พร้อมกันน้ัน 

จะจัดส่งคณะผู ้แทนระดับสูงมาเยือนไทยอย่างต่อเนื ่อง

ความร่วมมือระหว่างสองประเทศน้ันนอกจากต้องให้ความสำาคัญ

กับการปฏิบัติตามโครงการที่ได้กำาหนดไว้อย่างจริงจังแล้ว 

ยังต้องวางแผนทางยุทธศาสตร์ในระยะยาว โดยพัฒนาการเมือง

และเศรษฐกิจร่วมกันระหว่างภาครัฐบาลและภาคเอกชน 

จีนยินดีที่จะร่วมมือด้านการคมนาคม ชลประทาน พลังงาน

และการศึกษากับไทยโดยพิจารณาจากแผนยุทธศาสตร์

พัฒนาประเทศไทย

 ประการที่สอง  กระชับความร่วมมืออย่างจริงจัง

 ความร่วมมือด้านเศรษฐกิจและการค้าเป็นเสาหลักของความ

สัมพันธ์ระหว่างสองประเทศ  จีนยินดีที่จะร่วมมือกับไทย

ทำาตามแผนปฏิบัติการว่าด้วยความร่วมมือทางยุทธศาสตร์ฯ 

ทั้งสองประเทศควรใช้กลไกคณะกรรมการเศรษฐกิจการค้า

จีน-ไทยให้เป็นประโยชน์ เพื่อให้ยอดการค้าสองฝ่ายบรรลุ

เป้าหมาย ๑๐ ล้านเหรียญสหรัฐฯ ในปี ๒๐๑๕ ไทยอุดมสมบูรณ์

ด้วยผลิตผลการเกษตร โดยเฉพาะข้าว จีนจะสนับสนุนให้

วิสาหกิจจีนนำาเข้าข้าวไทย ๑ ล้านตันภายใน ๕ ปีข้างหน้า 

และสร้างกลไกใหม่เพ่ือหารือความร่วมมือด้านการซ้ือขาย

ยางพารา มันสำาปะหลัง รวมทั ้งผลิตผลการเกษตรอื ่น ๆ 

ควบคู่ไปกับการไปมาหาสู่กันระหว่างประชาชนของสองประเทศ

อย่างสมำ่าเสมอ  และเพิ่มความสัมพันธ์ด้านเศรษฐกิจให้

ใกล้ชิดยิ่งขึ้น จีนจะพิจารณาจัดตั้งธนาคารเพื่อการชำาระเงิน

ด้วยเงินหยวนในประเทศไทย และสนับสนุนให้ธุรกิจจีนในไทย

ใช้เงินหยวนชำาระเงินในทางการค้าระหว่างสองประเทศ

 ประการที่สาม เร่งการเชื่อมโยงเส้นทางคมนาคม 

สาธารณูปโภคขั้นพื้นฐาน ไม่เพียงแต่เป็นรากฐานของการ

พัฒนาเศรษฐกิจและสังคม หากแต่ยังเป็นสายสัมพันธ์ที ่

ส่งเสริมการอยู่ร่วมกันอย่างสมานฉันท์กับประเทศเพื่อนบ้าน 

ความร่วมมือด้านการรถไฟระหว่างจีน-ไทยสามารถกลาย

เป็นจุดเด่นในความร่วมมือของทั้งสองประเทศ จีนมีเส้นทาง

รถไฟความเร็วสูงมากกว่า ๑๐,๐๐๐ กิโลเมตร มีศักยภาพ

ระดับแนวหน้าในการก่อสร้างและประสบการณ์สูงในการ

ควบคุมงาน การที่ไทยเดินหน้าโครงการรถไฟความเร็วสูง 

จะทำาให้การขนส่งสะดวก และยกระดับขีดความสามารถ

การแข่งขันในฐานะศูนย์กลางคมนาคมในภูมิภาค จีนยินดีที่

ไทยให้ความสนใจโครงการนี้กับทางจีน นอกจากนี้ จีนกับ

ไทยยังมีความร่วมมือด้านพลังงานไฟฟ้า  การจำาหน่ายไฟฟ้า 

พลังงานทดแทนและโครงการชลประทานด้วย

 ประการที่สี่ กระชับการแลกเปลี่ยนด้านวัฒนธรรม

และบุคลากร การแลกเปลี่ยนด้านวัฒนธรรมและบุคลากร

หย่ังรากลึกในหมู่ประชาชนและมีอนาคตท่ีสดใส จีนมีคำากล่าว

เก่าแก่ว่าเป็นญาติกันย่ิงต้องไปมาหาสู่กันอย่างใกล้ชิด  สำาหรับ
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เรื่องข้อเสนอการยกเว้นวีซ่าให้กับผู้ถือหนังสือเดินทาง

ธรรมดาของทั้งสองประเทศเพื่ออำานวยความสะดวกให้กับ

การไปมาหาสู่กันนั้น จีนยินดีหารือเบื้องต้นกับไทยในเรื่องนี้ 

นอกจากน้ี ยังมีความร่วมมือด้านการแลกเปล่ียนด้านวัฒนธรรม

และภาษาจีนผ่านสถาบันขงจื ่อและโรงเรียนขงจื ่อการ

สนับสนุนการสร้างศูนย์วัฒนธรรมไทยในประเทศจีนเพื่อ

เผยแพร่วัฒนธรรมและมนต์เสน่ห์ของไทย และการส่งเสริม

การยกระดับโรงเรียนอาชีวศึกษาของไทยโดยการจัดการ

เรียนร่วมกันและฝึกอบรมระยะสั้น

  ภายหลังการเสร็จสิ ้นการกล่าวสุนทรพจน์ของ

นายหล่ี เค่อเฉียง น้ัน นายสมศักด์ิ เกียรติสุรนนท์ ประธานรัฐสภา

และประธานสภาผู้แทนราษฎร นายนิคม ไวยรัชพานิช 

รองประธานรัฐสภาและประธานวุฒิสภา นายเจริญ จรรย์โกมล 

และนายวิสุทธิ ์ ไชยณรุณ รองประธานสภาผู ้แทนราษฎร 

นายอภิสิทธิ์ เวชชาชีวะ ผู้นำาฝ่ายค้านในสภาผู้แทนราษฎร

พร้อมด้วยสมาชิกรัฐสภาได้ เดินไปส่ งนายกรัฐมนตรี

สาธารณรัฐประชาชนจีนยังที่จอดรถยนต์เป็นอันเสร็จสิ้นการ

ต้อนรับ

 อน่ึง การประชุมร่วมกันของรัฐสภา  คร้ังท่ี ๑๓ (สมัย

สามัญทั ่วไป) วันศุกร์ที ่ ๑๑ ตุลาคม ๒๕๕๖ ที ่ประชุม

รัฐสภาได้มีมติเห็นชอบกับบันทึกความเข้าใจระหว่างรัฐบาล

แห่งสาธารณรัฐประชาชนจีน  สาธารณรัฐประชาธิปไตย

ประชาชนลาว ราชอาณาจักรไทย  ในการเริ่มใช้ความตกลง

ระหว่างรัฐบาลแห่งราชอาณาจักรกัมพูชา  รัฐบาลแห่ง

สาธารณรัฐประชาชนจีน  รัฐบาลแห่งสาธารณรัฐประชาธิปไตย

ประชาชนลาว รัฐบาลของสาธารณรัฐแห่งสหภาพเมียนมา 

รัฐบาลแห่งราชอาณาจักรไทย และรัฐบาลแห่งสาธารณรัฐ

สังคมนิยมเวียดนาม เพ่ืออำานวยความสะดวกในการขนส่งสินค้า

และบุคคลข้ามพรมแดนท่ีจุดผ่านแดนเชียงของ ราชอาณาจักรไทย

และห้วยทราย  สาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว 

และจุดผ่านแดนบ่อเต็นสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว

และโมฮาน สาธารณรัฐประชาชนจีน ตามท่ีคณะรัฐมนตรีเสนอ
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๒. การรับรองบุคคลสำาคัญต่างประเทศระดับประธานรัฐสภา รองประธานรัฐสภา 
และผู้บริหารขององค์การระหว่างประเทศท่ีเดินทางเยือนรัฐสภา ระหว่างปี ๒๕๓๐-ปัจจุบัน

          ๑๐ กุมภาพันธ์ ๒๕๓๐

  เวลา ๐๙.๓๕ น. ณ ห้องรับรอง ๑ อาคารรัฐสภา 

นายประเสริฐ  ดวงวิชัย เลขาธิการรัฐสภา นำา Mr. Lee Jae-hyung 

ประธานรัฐสภาสาธารณรัฐเกาหลี และคณะ เข้าเยี่ยมคารวะ

นายชวน  หลีกภัย ประธานสภาผู ้แทนราษฎร เนื ่องใน

โอกาสเดินทางเยือนประเทศไทย โดยมีนายใหม่ ศิรินวกุล                   

พ.ศ. ๒๕๓๐

รองประธานสภาผู้แทนราษฎร คนที่สอง ร่วมให้การต้อนรับ

 ทั้งสองฝ่ายได้สนทนาแลกเปลี่ยนความคิดเห็นกันใน

เรื่องต่าง ๆ ทั้งด้านการเมือง การค้า  การต่างประเทศ รวมทั้ง

ความร่วมมือและช่วยเหลือซ่ึงกันและกันตลอดระยะเวลา ๑๑ ปี 

ที่ได้มีความสัมพันธ์กันมา
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 ๒๐ กุมภาพันธ์ ๒๕๓๐ นายวาเลนติน เปโตรวิช คาซาตกิน เอกอัครราชทูตสหภาพโซเวียตประจำาประเทศไทย เข้าเยี่ยมคารวะ

                    ณ ห้องรับรอง ๑ อาคารรัฐสภา

 ๒๑ เมษายน ๒๕๓๐ H.E. Mr. Reha Aytaman เอกอัครราชทูตสาธารณรัฐตุรกีประจำาประเทศไทยเข้าเยี่ยมคารวะ

            เพื่อเยี่ยมอำาลาในโอกาสพ้นตำาแหน่ง ณ ห้องรับรอง ๑ อาคารรัฐสภา
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 ๒ มิถุนายน ๒๕๓๐ H.E. Mr. Abdul Hameed Khan Aliani เอกอัครราชทูตสาธารณรัฐอิสลามประจำาประเทศไทย 

                      เข้าเยี่ยมคารวะเนื่องในโอกาสมาดำารงตำาแหน่งในประเทศไทย ณ ห้องรับรอง ๑ อาคารรัฐสภา

๒๖ สิงหาคม ๒๕๓๐ Mr. M. Bow Director General Unesco เข้าเยี่ยมคารวะ นายชวน หลีกภัย ประธานสภาผู้แทนราษฎร 

                         ณ ห้องรับรอง อาคารรัฐสภา ซึ่งเป็นบุคคลที่รู้จักและคุ้นเคย
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 ฝ ่ายไทยกล่าวถึงการเด ินทางเย ือนสาธารณรัฐ

ฮังการีในปี ๒๕๓๗ ของคณะผู้แทนรัฐสภาไทยว่าได้รับการ

ต้อนรับอย่างอบอุ่น ฝ่ายฮังการีกล่าวว่า ฮังการีมีความมุ่งมั่น

จะพัฒนาประเทศไปในทางท่ีดีข้ึนภายหลังการเลือกต้ังในปี 

๒๕๓๗ รวมถึงได้หารือเกี่ยวกับพรรคการเมืองในรัฐสภาของ

ท้ังสองประเทศ และแผนการสร้างอาคารรัฐสภาแห่งใหม่ของไทย

 ๒๓ กุมภาพันธ์ ๒๕๓๘ 

 ศาสตราจารย์มารุต บุนนาค ประธานรัฐสภา

ให้การรับรอง Mr. Syed Yousuf Raza Gilani ประธาน

รัฐสภาสาธารณรัฐอิสลามปากีสถาน ณ ห้องรับรอง ๑ 

อาคารรัฐสภา ๑

 ทั้งสองฝ่ายกล่าวถึงการประชุมสหภาพรัฐสภา (IPU) 

ท่ีจะมีข้ึนในเดือนมีนาคม ๒๕๓๘ ณ กรุงมาดริด ราชอาณาจักร

สเปน ซึ่งทั้งสองประเทศจะได้เยี่ยมเยือนหารือกันในฐานะ

หน่วยประจำาชาติ นอกจากนี้ ยังได้กล่าวถึงระบบรัฐสภาของ

ปากีสถาน ประสบการณ์ทางการเมืองของประธานรัฐสภาไทย

และการเชิญประธานรัฐสภาเดินทางไปเยือนปากีสถาน 

 ๒๗ มีนาคม ๒๕๓๘

 นายเฉลิมพล สนิทวงศ์ชัย รองประธานสภาผู้แทน

ราษฎร คนที่หนึ่ง ให้การรับรองนายหนี จื้อฝู รองประธาน

สภาแห่งชาติ สาธารณรัฐประชาชนจีน ณ ห้องรับรอง ๑ 

อาคารรัฐสภา ๑

 รองประธานสภาผู้แทนราษฎร คนที่หนึ่ง กล่าวว่า ปี 

๒๕๓๘ เป็นปีครบรอบ ๒๐ ความสัมพันธ์ไทย-จีน ส่วนรอง

 ๒๒ กุมภาพันธ์ ๒๕๓๘

 ศาสตราจารย์มารุต บุนนาค ประธานรัฐสภา ใหก้าร

รับรองนายซอลธัน กัลป์ ประธานรัฐสภาสาธารณรัฐฮังการี

          ๒๑ กุมภาพันธ์ ๒๕๓๑

 เวลา ๑๐.๐๐ นาฬกิา ณ หอ้งรบัรอง ๑ อาคารรฐัสภา 

Mr. Chen Pixian รองประธานสภาประชาชนแห่งชาติของ

สาธารณรัฐประชาชนจีน คนที่ ๑ และคณะ เข้าเยี่ยมคารวะ

นายชวน  หลีกภัย ประธานสภาผู้แทนราษฎร เนื่องในโอกาส

เดินทางมาเยือนประเทศไทยอย่างเป็นทางการ ระหว่างวันที่ 

๒๙ มกราคม-๖ กุมภาพันธ์ ๒๕๓๐ ในฐานะแขกของรัฐสภาไทย

 ประธานสภาผูแ้ทนราษฎร ไดก้ล่าวต้อนรบัและแสดง

ความยินดีท่ีได้มีโอกาสพบปะเจรจากับคณะรองประธานสภา

ประชาชนแห่งชาติของสาธารณรัฐประชาชนจีน นอกจากน้ี ยังได้

สนทนากันถึงความสัมพันธ์ระหว่างทั้งสองประเทศที่มีความ

สัมพันธ์กันอย่างใกล้ชิดมาเป็นเวลาช้านาน ตลอดจนความ

เข้าใจอันดีระหว่างประชาชนของประเทศท้ังสอง และต่างก็มี

ความเห็นสอดคล้องกันว่าการแลกเปลี่ยนการเยือนระหว่าง

สมาชิกรัฐสภา เป็นก้าวหน่ึงของการพัฒนาความสัมพันธ์ทางด้าน

รัฐสภา พร้อมกันนี้ทั้งสองฝ่ายได้ปรึกษาหารือกันถึงการขยาย

ความสัมพันธ์ทางด้านเศรษฐกิจและการค้าให้ได้ผลดีย่ิงข้ึนต่อไป

พ.ศ. ๒๕๓๘พ.ศ. ๒๕๓๑
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ศาสตราจารย์ เจ เอ คาทิลิ รองประธานสภาผู้แทนราษฎร สาธารณรัฐอินโดนีเซีย และนายบุญเอื้อ ประเสริฐสุวรรณ ประธานรัฐสภาไทย 

ประธานสภาแห่งชาติ สาธารณรัฐประชาชนจีน กล่าวถึง

การประชุมสภาประชาชนแห่งชาติจีน สมัยที่ ๘ ว่าประสบ

ความสำาเร็จด้วยดี และกล่าวเชิญรองประธานสภาผู้แทนราษฎร 

ของไทยเดินทางไปเยือนจีนด้วย นอกจากนี้ รองประธาน

สภาผู้แทนราษฎร คนที่หนึ่ง ได้อธิบายถึงโครงสร้างและ

ระบบของรัฐสภาไทยและแสดงความประสงค์จะไปเดินทาง

ไปเยือนจีนหลังปิดสมัยประชุม

 ๓ เมษายน ๒๕๓๘

 ศาสตราจารย์มารุต บุนนาค ประธานรัฐสภาให้การ

รับรอง Mr. J. Gombojav รองประธานรัฐสภามองโกเลีย 

ณ ห้องรับรอง ๑ อาคารรัฐสภา ๑

 รองประธานรัฐสภามองโกเลีย กล่าวถึง การเสด็จ

เยือนมองโกเลียของสมเด็จพระ กนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จ

พระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมาร อย่างเป็นทางการ 

เมื่อปี ๒๕๓๕ และการเข้าเป็นสมาชิก APEC ของมองโกเลีย 

รวมทั ้งสนทนาเกี่ยวกับระบบรัฐสภาและพรรคการเมือง

ในมองโกเลีย

 ๑๑ กันยายน ๒๕๓๘

 นายบุญเอ้ือ ประเสริฐสุวรรณ ประธานรัฐสภา ให้การ

รับรองนายแฮรี่ เจนกินส์ รองประธานสภาผู้แทนราษฎร

เครือรัฐออสเตรเลียและคณะ ณ ห้องรับรอง ๑ อาคาร

รัฐสภา ๑

 ไทยกับออสเตรเลียมีความสัมพันธ์ท่ีดี  โดยออสเตรเลีย

ให้การช่วยเหลือประเทศไทยมาโดยตลอดและสำานักงาน

เลขาธิการรัฐสภาของทั้งสองประเทศมีการแลกเปลี่ยน

การเยือนในระดับเจ้าหน้าท่ีอยู่เสมอ ในการน้ี รองประธานสภาฯ 

ออสเตรเลียกล่าวเชิญประธานรัฐสภาเดินทางไปเยือน

ออสเตรเลียเมื่อโอกาสเอื้ออำานวย
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 นายบุญเอ้ือ ประเสริฐสุวรรณ ประธานรัฐสภา ให้การ
รับรองศาสตราจารย์ เจ เอ คาทิลิ รองประธานสภาผู้แทนราษฎร 

สาธารณรัฐอินโดนีเซีย ณ ห้องรับรอง ๑ อาคารรัฐสภา ๑

 รองประธานสภาผู้แทนราษฎรอินโดนีเซีย กล่าวถึง
ความสัมพันธ์ทางการทูตระหว่างไทย-อินโดนีเซียครบรอบ 
๔๕ ปี ท้ังน้ี ไทยและอินโดนีเซียต่างเป็นสมาชิกองค์การ AIPO, 
APPF และ IPU ซึ่งสมาชิกรัฐสภาของทั้งสองประเทศจะมี

โอกาสได้พบปะกันในโอกาสการประชุมขององค์กรดังกล่าว

 ๔ กรกฎาคม ๒๕๓๙
 นายบุญเอื้อ ประเสริฐสุวรรณ ประธานรัฐสภา
ให้การรับรองนายสะหมาน วิยะเกด ประธานสภาแห่งชาติ 
สาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว ณ ห้องรับรอง ๑ 
อาคารรัฐสภา ๑
 ประธานรัฐสภากล่าวว่า ไทยกับลาวมีความคล้ายคลึง
กันมากท้ังรูปร่างหน้าตา ภาษา ขนบธรรมเนียมประเพณีและ
วัฒนธรรม พร้อมกล่าวถึงไทยจะเป็นเจ้าภาพจัดการประชุม 
AIPO ในเดือนกันยายน ๒๕๓๙ ด้านประธานสภาแห่งชาติ 
สปป.ลาว กล่าวถวายพระพร พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร 
มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร ในวโรกาสทรง
ครองสิริราชสมบัติเป็นปีท่ี ๕๐ รวมถึงกล่าวถึงการประชุมสามัญ
ของสภาแห่งชาติลาว ครั้งที่ ๘

 

 ๑๒ กรกฎาคม ๒๕๓๙
      นายบุญเอื้อ ประเสริฐสุวรรณ ประธานรัฐสภา 
ให้การรับรอง Mr. Vassily Likhachev รองประธานสภา
สหพันธรัฐรัสเซีย ณ ห้องรับรอง ๑ อาคารรัฐสภา ๑
          รองประธานสภาสหพันธรัฐรัสเซีย กล่าวว่า ไทยกับรัสเซีย
มีความสัมพันธ์อันดีมาอย่างยาวนาน และรัสเซียเพิ่งเลือกตั้ง
ประธานาธิบดีไป โดยนายบอริส เยลต์ซิน ได้รับเลือกตั้งเป็น
ประธานาธิบดีอีกสมัย ประธานรัฐสภา กล่าวว่า รัฐสภาไทยจะ
เป็นเจ้าภาพจัดการประชุม AIPO ในเดือนกันยายน ๒๕๓๙ 
นี้ โดยจะเชิญคณะผู้แทนจากรัฐสภารัสเซียมาประชุมในฐานะ
ประเทศคู่เจรจาด้วย

 ๔ กันยายน ๒๕๓๙
 นายบุญเอื้อ ประเสริฐสุวรรณ ประธานรัฐสภา
ให้การรับรองนายน็อง ดึ๊ก หมั่นห์ ประธานสภาแห่งชาติ 
สาธารณรัฐสังคมนิยมเวียดนาม ณ ห้องรับรอง ๑ อาคาร
รัฐสภา ๑
 ประธานรัฐสภา กล่าวว่า ไทยกับเวียดนามมีความ
สัมพันธ์ทางการทูตมากว่า ๒๐ ปีแล้ว รวมทั้งสมาชิกรัฐสภา
ของท้ังสองประเทศยังได้พบปะกันในโอกาสการประชุม
องค์การรัฐสภาระหว่างประเทศต่าง ๆ เช่น IPU, APPF และ 
IPO นอกจากนี้ รัฐสภาไทยยังได้จัดตั้งกลุ่มมิตรภาพสมาชิก
รัฐสภาไทย-เวียดนาม ซึ่งมีสมาชิกจำานวน ๘๙ คน
 

นายสะหมาน วิยะเกด ประธานสภาแห่งชาติ สาธารณรัฐประชาธิปไตย
ประชาชนลาวและ นายบุญเอื้อ ประเสริฐสุวรรณ ประธานรัฐสภาไทย 

นายน็อง ดึ๊ก หมั่นห์ ประธานสภาแห่งชาติ สาธารณรัฐสังคมนิยมเวียดนาม 
และ นายบุญเอื้อ ประเสริฐสุวรรณ ประธานรัฐสภาไทย

พ.ศ. ๒๕๓๙

๑๓ พฤศจิกายน ๒๕๓๘
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 ๒๑ มกราคม ๒๕๔๐

 นายวันมูหะมัด นอร์ มะทา ประธานรัฐสภาและ

ประธานสภาผู้แทนราษฎร ให้การรับรอง ดร.ซาดูน ฮัมมาดี

ประธานสภาแห่งชาติสาธารณรัฐอิรัก ณ ห้องรับรอง ๑ 

อาคารรัฐสภา ๑

 ประธานสภาแห่งชาติสาธารณรัฐอิรัก กล่าวถึง

สหประชาชาติได้มีมาตรการควำ่าบาตรของอิรักและเสนอให้

รัฐบาลไทยหรือเอกชนไทยเข้าไปสำารวจโครงการขุดเจาะนำา้มัน

ในอิรัก  ซึ่งจะช่วยเพิ่มพูนการค้าระหว่างกันให้มากยิ่งขึ้น

ด้านประธานรัฐสภาเข้าใจถึงสถานการณ์ของอิรักและจะ

เสนอกระทรวงการต่างประเทศเพื่อจะประสานงานให้ความ

ช่วยเหลือแก่อิรักต่อไป

 ๑๗ เมษายน ๒๕๔๐

 นายโสภณ เพชรสว่าง รองประธานสภาผู้แทนราษฎร 

คนที่หนึ่ง ให้การรับรองนายแดน ทีฮอน ประธานรัฐสภา

อิสราเอล ณ ห้องรับรอง ๑ อาคารรัฐสภา ๑

             รองประธานสภาผู้แทนราษฎร คนท่ีหน่ึง กล่าวว่ารัฐอิสราเอล

เป็นประเทศเล็ก ๆ แต่ยิ ่งใหญ่ในตะวันออกกลางและ

เมื่อปี ๒๕๓๖ ไทยและอิสราเอลได้ทำาความตกลงร่วมกันใน

หลายด้าน  รวมทั้งเริ่มเปิดเส้นทางบินระหว่างกรุงเทลอาวีฟ-

กรุงเทพฯ เป็นครั้งแรก ด้านประธานรัฐสภาอิสราเอลได้

กล่าวถึงระบบรัฐสภาของอิสราเอล รวมทั้งการค้าระหว่างกัน

พ.ศ. ๒๕๔๐

นายแดน ทีฮอน ประธานรัฐสภาอิสราเอล และนายโสภณ เพชรสว่าง รองประธานสภาผู้แทนราษฎร คนที่หนึ่ง
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 ๑๒ กันยายน ๒๕๔๐

 นายวันมูหะมัด นอร์ มะทา ประธาน

รัฐสภาและประธานสภาผู้แทนราษฎร ให้การ

รับรอง Dr. Heinrich Neisser ประธานสภาผู้แทน

ราษฎร คนที่สอง แห่งสาธารณรัฐออสเตรีย 

ณ ห้องรับรอง ๑ อาคารรัฐสภา ๑

 ประธานสภาผู ้แทนราษฎร  คนที่สอง

ของออสเตรียกล่าวว่า ออสเตรียเพ่ิงได้เป็นสมาชิก

สหภาพยุโรปเมื่อ ๑ มกราคม ๒๕๓๘ และ

สอบถามถึงการรับร่างรัฐธรรมนูญใหม่ โดย

ประธานรัฐสภาได้ตอบคำาถามเก่ียวกับการเลือกตั้ง

ในรัฐธรรมนูญฉบับใหม่ และประธานสภาผู้แทนราษฎร 

คนท่ีสอง กล่าวถึงระบบการเมืองในยุโรปเปรียบเทียบ

กับอาเซียน

 ๔ พฤศจิกายน ๒๕๔๐ 

 นายวันมูหะมัด นอร์ มะทา ประธาน

รัฐสภาและประธานสภาผู้แทนราษฎร ให้การรับรอง

นายหวาง ฮันปิน รองประธานสภาประชาชน

แห่งชาติ สาธารณรัฐประชาชนจีน ณ ห้องรับรอง 

๑ อาคารรัฐสภา ๑

 รองประธานสภาประชาชนแห่งชาติ 

สาธารณรัฐประชาชนจีนกล่าวถึงความสัมพันธ์

ไทย-จีน ที่มีมาอย่างยาวนานและอยู่ในขั้นดีมาก

จี น ยิ น ดี ส นั บ สนุ น ไ ทย ใน โครงการพัฒนา

ลุ่มแม่นำ้าโขงและโครงการสร้างทางรถไฟจาก

ประเทศไทย ซึ่งจะเป็นประโยชน์ต่อการพัฒนา

ความสัมพันธ์ทั้งสองประเทศ

Dr. Heinrich Neisser ประธานสภาผู้แทนราษฎร คนที่สอง 
แห่งสาธารณรัฐออสเตรีย และนายวันมูหะมัด นอร์ มะทา ประธานรัฐสภาไทย 

นายหวาง ฮันปิน รองประธานสภาประชาชนแห่งชาติ สาธารณรัฐ
ประชาชนจีน และนายวันมูหะมัด นอร์ มะทา ประธานรัฐสภาไทย 
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 ๕ พฤศจิกายน ๒๕๔๐ 
 นายวันมูหะมัด นอร์ มะทา ประธานรัฐสภาและ
ประธานสภาผู้แทนราษฎร ให้การรับรอง Mr. Purno Agitok 
Sangma ประธานโลกสภาสาธารณรัฐอินเดีย ณ ห้อง
รับรอง ๑ อาคารรัฐสภา ๑
 ประธานรัฐสภากล่าวถึงความสัมพันธ์ระหว่างไทย-
อินเดียว่า มีความสัมพันธ์กันมาอย่างยาวนานทุกระดับต้ังแต่ระดับ
ราชวงศ์ รัฐบาลและรัฐสภา ด้านประธานโลกสภาสาธารณรัฐ
อินเดีย กล่าวถึงระบบรัฐสภาของอินเดีย พร้อมกล่าวว่าอินเดยี
จะขยายความสัมพันธ์ไปยังอาเซียนและภูมิภาคย่อยด้วย

 ๑๖ มกราคม ๒๕๔๑
 นายวันมูหะมัด นอร์ มะทา ประธานรัฐสภาและ
ประธานสภาผู้แทนราษฎร ให้การรับรอง ดร.ซาดูน ฮัมมาดี
ประธานสภาแห่งชาติสาธารณรัฐอิรัก ณ ห้องรับรอง ๑ 
อาคารรัฐสภา ๑
 ประธานสภาแห่งชาติสาธารณรัฐอิรักกล่าวว่า อิรัก
จะพัฒนาความสัมพันธ์กับไทยในทุกด้าน  พร้อมกล่าวถึง
สถานการณ์ทางการเมืองท่ีอิรักถูกควำา่บาตรจากสหประชาชาติ
จนต้องประสบปัญหาเกี่ยวกับสภาพแวดล้อมและสาธารณสุข

   
 ๗ เมษายน ๒๕๔๑
 นายโสภณ เพชรสว่าง รองประธานสภาผู้แทน
ราษฎร คนท่ีหน่ึง ให้การรับรองนายยาง ยองซอป ประธาน
สมัชชาประชาชนสูงสุด สาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชน
เกาหลี ณ ห้องรับรอง ๑ อาคารรัฐสภา ๑
 ประธานสมัชชาประชาชนสูงส ุด สาธารณรัฐ
ประชาธิปไตยประชาชนเกาหลี กล่าวว่า ทั้งสองฝ่ายมีการ
แลกเปลี่ยนการเยือนกันอย่างสมำ่าเสมอ เพราะเกาหลีเหนือ
กับไทยเปรียบเสมือนพี ่น้องกัน นอกจากนี ้ ยังกล่าวถึง
สันติภาพบนคาบสมุทรเกาหลีและการรวมประเทศระหว่าง
เกาหลีเหนือและเกาหลีใต้ พร้อมทั้งฝากความปรารถนาดี
ไปยังประธานรัฐสภาและประธานสภาผู้แทนราษฎร
 

Mr. Purno Agitok Sangma ประธานโลกสภาสาธารณรัฐอินเดีย 
และนายวันมูหะมัด นอร์ มะทา ประธานรัฐสภาไทย

ดร.ซาดูน ฮัมมาดี ประธานสภาแห่งชาติสาธารณรัฐอิรัก 
และนายวันมูหะมัด นอร์ มะทา ประธานรัฐสภาไทย 

นายยาง ยองซอป ประธานสมัชชาประชาชนสูงสุด 
สาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนเกาหลี และนายโสภณ เพชรสว่าง 

รองประธานสภาผู้แทนราษฎร คนท่ีหน่ึง

พ.ศ. ๒๕๔๑
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 ๑๕ มิถุนายน ๒๕๔๑

 นายวันมูหะมัดนอร์ มะทา ประธานรัฐสภาและ

ประธานสภาผู ้แทนราษฎร  ให้การรับรองนายวิคเตอร์ 

ออร์โดเนซ ผู้อำานวยการองค์การยูเนสโกประจำาประเทศไทย 

ณ ห้องรับรอง ๑ อาคารรัฐสภา ๑

 ผู้อำานวยการองค์การยูเนสโกประจำาประเทศไทย 

กล่าวถึงการมามอบหนังสือจากผู้อำานวยการใหญ่องค์การ

ยูเนสโกเกี่ยวกับการจัดการประชุมระดับเอเชีย-แปซิฟิก ว่า

ด้วยสมาชิกรัฐสภากับสื่อมวลชน พร้อมกล่าวว่า องค์การ

ยูเนสโกในประเทศไทยเป็นสำานักงานท่ีใหญ่ท่ีสุดของโลก รองจาก

สำานักงานใหญ่ที่กรุงปารีส สาธารณรัฐฝรั่งเศส ซึ่งการประชุม

ระดับเอเชีย-แปซิฟิกว่าด้วยสมาชิกรัฐสภากับสื่อมวลชน

ครั้งนี้จะเปิดโอกาสให้ประเทศต่าง ๆ รับรู้ถึงการฟื้นตัวทาง

เศรษฐกิจอย่างรวดเร็วของประเทศไทย

 ๓๐ พฤศจิกายน ๒๕๔๑

 นายวันมูหะมัดนอร์ มะทา ประธานรัฐสภาและ

ประธานสภาผู้แทนราษฎร ให้การรับรอง Mr. Ali Akbar 

Nategh Noori ประธานรัฐสภาสาธารณรัฐอิสลามอิหร่าน 

ณ ห้องรับรอง ๑ อาคารรัฐสภา ๑

 ประธานรัฐสภากล่าวว่า ไทยและอิหร่านมีความ

สัมพันธ์กันมาร่วม ๔๐๐ ปีแล้ว และควรส่งเสริมความ

สัมพันธ์ให้แน่นแฟ้นกันมากย่ิงข้ึน นอกจากน้ี รัฐสภาไทยยังได้

จัดต้ังกลุ่มมิตรภาพสมาชิกรัฐสภาไทย-อิหร่านข้ึนด้วย ส่วนประธาน

รัฐสภาอิหร่านกล่าวว่า รัฐสภาอิหร่านได้จัดต้ังกลุ่มมิตรภาพ

สมาชิกรัฐสภาอิหร่าน-ไทยขึ้นเช่นกัน และเห็นด้วยที่การ

พัฒนาความสัมพันธ์ของทั้งสองฝ่ายควรนำาไปปฏิบัติอย่าง

เป็นรูปธรรม

นายวิคเตอร์ ออร์โดเนซ ผู้อำานวยการองค์การยูเนสโกประจำาประเทศไทย และนายวันมูหะมัดนอร์ มะทา 
ประธานรัฐสภาไทย
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 ๑๘ ธันวาคม ๒๕๔๑

 นายวันมูหะมัด นอร์ มะทา ประธาน

รัฐสภาและประธานสภาผู้แทนราษฎร ให้การ

รับรอง Mr. Manuel B. Villar, Jr. ประธาน

สภาผู้แทนราษฎรสาธารณรัฐฟิลิปปินส์ ณ ห้อง

รับรอง ๑ อาคารรัฐสภา ๑

 ประธานรัฐสภากล่าวว่า รัฐสภาของทั้ง

สองประเทศมีความสัมพันธ์ท่ีดีต่อกัน มีการแลก

เปลี ่ยนการเยือนอยู ่เสมอ และมีการจัดตั ้ง

กลุ่มมิตรภาพสมาชิกรัฐสภาท้ังสองประเทศขึ ้น 

รวมท้ังหารือเก่ียวกับรัฐธรรมนูญใหม่ของท้ังสอง

ประเทศ ท้ังในด้านระบบรัฐสภา และการเป็นเจ้าของ

ที่ดินของคนต่างด้าว ด้านประธานสภาผู้แทน

ราษฎรฟิลิปปินส์กล่าวว่า ฟิลิปปินส์จะเป็น

เจ้าภาพจัดประชุม AIPO ในเดือนเมษายน ๒๕๔๒

 ๒๔ กุมภาพันธ์ ๒๕๔๒

 นายวันมูหะมัด นอร์ มะทา ประธาน

รัฐสภาและประธานสภาผู้แทนราษฎร ให้การ

รับรอง Mr. Ahmed Qurie (Abu Ala) 

ประธานสภานิติบัญญัติปาเลสไตน์ 

ณ ห้องรับรอง ๑ อาคารรัฐสภา ๑

 ประธานรัฐสภากล่าวว่า ประเทศไทยมี

นโยบายชัดเจนเก่ียวกับสันติภาพในตะวันออกกลาง

โดยสนับสนุนข้อมติของสหประชาชาติ ด้าน

ประธานสภานิติบัญญัติแห่งชาติปาเลสไตน์

ก ล่าวถึ งการเจรจาสันติภาพระหว่ า งรั ฐ

ปาเลสไตน์และรัฐอิสราเอลยังไม่เป็นที่พอใจ 

รวมทั้งกล่าวถึงระบบรัฐสภาของปาเลสไตน์

และเช ิญประธานรัฐสภาเด ินทางไปเย ือน

ปาเลสไตน์ด้วย

Mr. Manuel B. Villar, Jr. ประธานสภาผู้แทนราษฎรสาธารณรัฐฟิลิปปินส์ 
และนายวันมูหะมัด นอร์ มะทา ประธานรัฐสภาไทย 

Mr. Ahmed Qurie (Abu Ala) ประธานสภานิติบัญญัติปาเลสไตน์
 และนายวันมูหะมัด นอร์ มะทา ประธานรัฐสภาไทย

พ.ศ. ๒๕๔๒
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 ๑๖ เมษายน ๒๕๔๒
 นายวันมูหะมัด นอร์ มะทา ประธานรัฐสภาและ
ประธานสภาผู้แทนราษฎร  ให้การรับรอง นายหลี่ เผิง 
ประธานสภาประชาชนแห่งชาติ สาธารณรัฐประชาชนจีน 
ณ ห้องรับรองพิเศษ อาคารรัฐสภา ๒
 ประธานรัฐสภากล่าวว่า ไทย-จีนมีความสัมพันธ์ที่ดี
ในทุกระดับ มีการแลกเปล่ียนการเยือนสมำา่เสมอ ด้านประธาน
สภาประชาชนแห่งชาติสาธารณรัฐประชาชนจีน กล่าวชื่นชม
ประเทศไทยท่ีมีการพัฒนาในหลายเมืองและกล่าวถึงการ
เปิดประชุมสภาแห่งชาติจีน โดยมีเรื่องพิจารณา ๒ ประการ 
คือ การแก้ไขกฎหมายรัฐธรรมนูญและการควบคุมดูแลการ
ปฏิบัติงานของรัฐบาล พร้อมทั้งได้มอบเครื่องคอมพิวเตอร์
และเครื่องพิมพ์ดีดให้รัฐสภาไทยใช้ประโยชน์ด้วย

 ๒๗ เมษายน ๒๕๔๓
 นายวันมูหะมัด นอร์ มะทา ประธานรัฐสภาและ
ประธานสภาผู้แทนราษฎร ให้การรับรอง Mr. Jonathan 
Hunt ประธานสภาผู้แทนราษฎรนิวซีแลนด์ ณ ห้องรับรอง 
๑ อาคารรัฐสภา ๑

 ประธานรัฐสภากล่าวถึงไทยและนิวซีแลนด์มีความ
สัมพันธ์อันดีในทุกระดับ ด้านประธานสภาผู้แทนราษฎร
นิวซีแลนด์กล่าวว่า ท้ังสองฝ่ายควรเพ่ิมปริมาณการค้าระหว่างกัน
ให้มากยิ่งขึ้น นอกจากนี้ ทั้งสองฝ่ายได้หารือถึงระบบการ
เลือกต้ังสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร และระบบรัฐสภาของท้ังสอง
ประเทศ รวมทั้งการเดินทางไปประชุมสหภาพรัฐสภาครั้งที ่ 
๑๐๓ ที่ประเทศจอร์แดนด้วย

 ๒๒ ตุลาคม ๒๕๔๓
 นายพิชัย  รัตตกุล ประธานรัฐสภาและประธานสภา
ผู้แทนราษฎร ให้การรับรอง Hon. Mr. Jaime Crombet  
Hernandez  Baquero รองประธานสภานิติบัญญัติ
แห่งชาติสาธารณรัฐคิวบา ณ ห้องรับรอง อาคารรัฐสภา 
 Hon. Mr. Jaime  Crombet  Hernandez  Baquero 
รองประธานสภานิติบัญญัติแห่งชาติสาธารณรัฐคิวบา และคณะ 
เดินทางมาเยือนประเทศไทยอย่างเป็นทางการ ในฐานะแขก
ของรัฐสภาไทย ระหว่างวันที่ ๒๒ - ๒๗ ตุลาคม ๒๕๔๓ โดย
ได้เข้าเยี่ยมคารวะ นายพิชัย  รัตตกุล ประธานรัฐสภาและ
ประธานสภาผู้แทนราษฎร นายสนิท  วรปัญญา ประธานวุฒิสภา 
และนายเฉลิม  พรหมเลิศ รองประธานวุฒิสภา คนที่หนึ่ง

พ.ศ. ๒๕๔๓

นายหลี่ เผิง ประธานสภาประชาชนแห่งชาติ สาธารณรัฐประชาชนจีน และ นายวันมูหะมัด นอร์ มะทา ประธานรัฐสภาไทย 
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 ๓๑ ตุลาคม ๒๕๔๓

 นายพิชัย รัตตกุล ประธานรัฐสภาและประธาน
สภาผู้แทนราษฎร ให้การรับรอง Mr. Choe Thae Bok 
ประธานสมัชชาประชาชนสูงสุด สาธารณรัฐประชาธิปไตย
ประชาชนเกาหลี ณ ห้องรับรอง ๑ อาคารรัฐสภา ๑

 ทั้งสองฝ่ายหารือถึงการแลกเปลี่ยนการเยือนของ

ทุกระดับซึ่งจะช่วยยกระดับความสัมพันธ์ของสองประเทศ

ให้แน่นแฟ้นยิ ่งข ึ ้น  ประธานสมัชชาประชาชนสูงส ุด

สาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนเกาหลี กล่าวขอบคุณ

ที่เชิญเกาหลีเหนือเดินทางเข้าร่วมประชุม ARF เมื่อวันที่ ๒๗ 

กรกฎาคม ๒๕๔๓ ท่ีไทยเป็นเจ้าภาพ พร้อมท้ังกล่าวถึงการจัด

ประชุมร่วมกันระหว่างผู้นำาเกาหลีเหนือและเกาหลีใต้ และ

การรวมประเทศด้วย

 

 ๑ สิงหาคม ๒๕๔๔
 นายบุญชง  วีสมหมาย รองประธานสภาผู้แทนราษฎร 
คนที่สอง ให้การรับรอง นายจอห์น  เมอร์เรย์ ประธาน
สภาผู้แทนราษฎรรัฐนิวเซาท์เวลส์ ณ ห้องรับรอง อาคารรัฐสภา 

 นายจอห์น  เมอร์เรย์ (H.E. Mr. John H.  Murrey) 

ประธานสภาผู้แทนราษฎรรัฐนิวเซาท์เวลส์  และนายรัสเซล  โกรฟ

(Mr. Russell  D. Grove) เลขาธิการสภาผู ้แทนราษฎร

รัฐนิวเซาท์เวลส์  เครือรัฐออสเตรเลียเดินทางมาเยือนประเทศไทย

อย่างเป็นทางการ ในฐานะแขกของรัฐสภาไทย ระหว่างวันท่ี

๒๙ กรกฎาคม – ๒ สิงหาคม ๒๕๔๔ โดยได้เข้าเยี่ยมคารวะ 

นายบุญชง  วีสมหมาย รองประธานสภาผู้แทนราษฎร คนท่ีสอง 

และพลตรี มนูญกฤต  รูปขจร ประธานวุฒิสภา 

Mr. Choe Thae Bok ประธานสมัชชาประชาชนสูงสุด สาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนเกาหลี 
และนายพิชัย รัตตกุล ประธานรัฐสภาและประธานสภาผู้แทนราษฎร

พ.ศ. ๒๕๔๔
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 ๒๙ ตุลาคม ๒๕๔๔
 นายอุทัย  พิมพ์ใจชน ประธานรัฐสภา
และประธานสภาผู้แทนราษฎร ให้การรับรอง 
Mr. Abdelouahed  Radi ประธานสภา
ผู้แทนราษฎรราชอาณาจักรโมร็อกโก ณ ห้อง
รับรอง อาคารรัฐสภา
 H.E. Mr. Abdelouahed Radi 
ประธานสภาผู ้แทนราษฎร ราชอาณาจักร
โมร็อกโก และคณะเดินทางมาเยือนประเทศไทย
อย่างเป็นทางการในฐานะแขกของรัฐสภาไทย 
ระหว่างวันที่ ๒๘ ต ุลาคม - ๑ พฤศจ ิกายน 
๒๕๔๔ โดยได้เข้าเย่ียมคารวะนายอุทัย  พิมพ์ใจชน
ประธานรัฐสภาและประธานสภาผู้แทนราษฎร 
และเข้าพบปะหารือกับ นายบุญทัน  ดอกไธสง 
รองประธานวุฒิสภา คนที่สอง

 ๑๔ พฤศจิกายน ๒๕๔๔
 นายอุทัย  พิมพ์ใจชน ประธานรัฐสภา
และประธานสภาผู้แทนราษฎร ให้การรับรอง
นาย Peter  Milliken ประธานสภาผู้แทน
ราษฎรแคนาดา ณ ห้องรับรอง อาคารรัฐสภา
 H.E. Mr. Peter  Milliken ประธาน
สภาผู้แทนราษฎรแคนาดา (Speaker of the 
House of Commons of Canada) และ
คณะเดินทางมาเยือนประเทศไทยอย่างเป็น
ทางการ ในฐานะแขกของรัฐสภาไทย ระหว่าง
วันท่ี ๑๓ - ๑๘ พฤศจิกายน ๒๕๔๔ โดยได้เข้าเย่ียม
คารวะ นายอุทัย  พิมพ์ใจชน ประธานรัฐสภา
และประธานสภาผู้แทนราษฎร และพลตรี 
มนูญกฤต  รูปขจร ประธานวุฒิสภา
 
 

 

Mr. Abdelouahed  Radi ประธานสภาผู้แทนราษฎรราชอาณาจักรโมร็อกโก
และ นายอุทัย  พิมพ์ใจชน ประธานรัฐสภาและประธานสภาผู้แทนราษฎร

Mr. Peter  Milliken ประธานสภาผู้แทนราษฎรแคนาดา
 และ นายอุทัย  พิมพ์ใจชน ประธานรัฐสภาและประธานสภาผู้แทนราษฎร
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 ๑๖ มกราคม ๒๕๔๕
 นายอุทัย พิมพ์ใจชน ประธานรัฐสภาและประธาน
สภาผู ้แทนราษฎร ให้การรับรองนายเดนนิส ฮาสเทริท 
ประธานสภาผู้แทนราษฎรสหรัฐอเมริกา ณ ห้องรับรอง ๑ 
อาคารรัฐสภา ๑  
 ประธานสภาผู้แทนราษฎรสหรัฐอเมริกา กล่าวถึง
สถานการณ์ยาเสพติดของไทยในภาคเหนือ  ด้านประธานรัฐสภา
กล่าวว่า ครั้งนี้เป็นครั้งแรกที่ประธานสภาผู้แทนราษฎรของ
สหรัฐอเมริกา เดินทางมาเยือนไทย และชี้แจงว่าประเทศไทย
ไม่ใช่แหล่งผลิตยาเสพติด เป็นแค่ทางผ่านในการลำาเลียง
ยาเสพติดเท่านั ้น และกล่าวถึงสถานการณ์ทางการเมือง
ในประเทศไทยที่ดำา เนินไปด้วยดีหลังการประกาศใช้
รัฐธรรมนูญใหม่ พร้อมกล่าวเชิญประธานสภาผู้แทนราษฎร
สหรัฐฯ เดินทางมาเยือนรัฐสภาไทยอีกครั้งหนึ่ง

นายคิม ยอง นาม ประธานสภาบริหารสูงสุดของสภาประชาชนสูงสุด สาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนเกาหลี 
และนายอุทัย พิมพ์ใจชน ประธานรัฐสภาและประธานสภาผู้แทนราษฎร

 ๑ มีนาคม ๒๕๔๕
 นายอุทัย พิมพ์ใจชน ประธานรัฐสภาและประธาน
สภาผู้แทนราษฎร ให้การรับรองนายคิม ยอง นาม ประธานสภา
บริหารสูงสุดของสภาประชาชนสูงสุด สาธารณรัฐประชาธิปไตย
ประชาชนเกาหลี ณ ห้องรับรอง ๑ อาคารรัฐสภา ๑   
 ประธานสภาบริหารสูงสุดสาธารณรัฐประชาธิปไตย
ประชาชนเกาหลี กล่าวถึงความสัมพันธ์อันดีระหว่างไทย
กับเกาหลีเหนือ โดยเฉพาะเม่ือปี ๒๕๒๒ นายบุญเท่ง ทองสวัสด์ิ 
ประธานสภาผู้แทนราษฎร และคณะ เดินทางไปเยือนเกาหลีเหนือ
และกล่าวถึงการครบรอบวันเกิดปีท่ี ๙๐ ของอดีตประธานาธิบดี
คิม อิล ซุง ตลอดจนความพยายามของเกาหลีเหนือและ
เกาหลีใต้ในการรวมประเทศในอนาคตอันใกล้ ด้านประธาน
รัฐสภากล่าวอวยพรให้เกาหลีเหนือและเกาหลีใต้สามารถรวม
ประเทศกันได้สำาเร็จ 

พ.ศ. ๒๕๔๕
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 ๗ มีนาคม ๒๕๔๕
 นายอุทัย พิมพ์ใจชน ประธานรัฐสภาและประธาน
สภาผู้แทนราษฎร ให้การรับรอง นายอาห์เหม็ด อิบราฮิม 
เอลทาไฮร์ ประธานรัฐสภาสาธารณรัฐซูดาน ณ ห้องรับรอง 
๑ อาคารรัฐสภา ๑
 ประธานรัฐสภาสาธารณรัฐซูดานในคร้ังน้ีกล่าวว่า การ
เดินทางมาเยือนประเทศไทยตามคำาเชิญของนายไกรศักดิ์ 
ชุณหะวัณ ประธานคณะกรรมาธิการการต่างประเทศ วุฒิสภา 
ที ่เดินทางไปเยือนซูดานเมื ่อปี ๒๕๔๔ และอธิบายถึง
ประวัติศาสตร์และระบบการเมืองการปกครองของซูดานใน
ปัจจุบัน ด้านประธานรัฐสภากล่าวแสดงความหวังเกี่ยวกับ
การจัดตั้งสถานเอกอัครราชทูตซูดานประจำาประเทศไทย 
เพื่อส่งเสริมความร่วมมือในด้านอื่น ๆ ต่อไป 

 ๑๗ พฤษภาคม ๒๕๔๕
 นายสุชาติ ตันเจริญ รองประธานสภาผู้แทนราษฎร 
คนที่สอง ให้การรับรอง Mr. Cai  Fangbai รองประธาน
คณะกรรมาธิการการต่างประเทศ สภาประชาชนแห่งชาติ 
สาธารณรัฐประชาชนจีน ณ ห้องรับรอง ๑ อาคารรัฐสภา ๑   
 Hon. Mr. Cai  Fangbai รองประธานคณะกรรมาธิการ
การต่างประเทศ สภาประชาชนแห่งชาติ สาธารณรัฐ
ประชาชนจีน และคณะเดินทางมาเยือนประเทศไทยอย่าง
เป็นทางการในฐานะแขกของรัฐสภาไทย ระหว่างวันที่ ๒๙ 
พฤษภาคม – ๒ มิถุนายน ๒๕๔๕ โดยได้เข้าเยี ่ยมคารวะ 
นายสุชาติ ตันเจริญ รองประธานสภาผู้แทนราษฎร คนที่สอง 
และนายบุญทัน ดอกไทสง รองประธานสภาวุฒิสภา คนท่ีสอง

 ๓ กันยายน ๒๕๔๕
 นายอุทัย พิมพ์ใจชน ประธานรัฐสภาและประธาน
สภาผู ้แทนราษฎรให้การรับรองนายหลี ่ เผิง ประธาน
สภาประชาชนแห่งชาติ สาธารณรัฐประชาชนจีน ณ ห้องรับรอง ๑ 
อาคารรัฐสภา ๑  

 ประธานร ัฐสภากล ่าวถ ึ งระบบการเล ือกต ั ้ ง
ท่ีเปล่ียนแปลงจากเดิมภายหลังการประกาศใช้รัฐธรรมนูญใหม่ 
ด้านประธานสภาประชาชนแห่งชาติ สาธารณรัฐประชาชนจีน 
อธิบายถึงระบบของรัฐสภาจีน นอกจากนี้ ประธานรัฐสภายัง
ได้กล่าวเชิญชวนนักธุรกิจจีนเข้ามาร่วมประมูลเพื่อออกแบบ
และก่อสร้างอาคารรัฐสภาไทยแห่งใหม่ด้วย

นายอาห์เหม็ด อิบราฮิม เอลทาไฮร์ ประธานรัฐสภาสาธารณรัฐซูดาน 
และนายอุทัย พิมพ์ใจชน ประธานรัฐสภาและประธานสภาผู้แทนราษฎร

นายหลี่ เผิง ประธานสภาประชาชนแห่งชาติ สาธารณรัฐประชาชนจีน 
และนายอุทัย พิมพ์ใจชน ประธานรัฐสภาและประธานสภาผู้แทนราษฎร
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 ๖ พฤศจิกายน ๒๕๔๕
 นายอุทัย พิมพ์ใจชน ประธานรัฐสภาและประธาน
สภาผู้แทนราษฎร ให้การรับรองนายซันจิเบ๊กซ์ ทูเมอร์ อ็อกชีร์ 
ประธานรัฐสภามองโกเลีย ณ ห้องรับรอง ๑ อาคารรัฐสภา ๑  
 ประธานรัฐสภามองโกเลียกล่าวว่า มองโกเลียมีนโยบาย
ต่างประเทศที่ให้ความสำาคัญกับอาเซียนเป็นอันดับแรกและ
การแลกเปล่ียนการเยือนระหว่างกันในทุกระดับ รวมทั้งอธิบาย
ถึงระบบรัฐสภาของมองโกเลีย พร้อมกล่าวเชิญประธาน
รัฐสภาเข้าร่วมการประชุมกลุ่มประเทศที่กำาลังพัฒนา
ประชาธิปไตยใหม่ในเดือนมิถุนายน ๒๕๔๖ ที่มองโกเลียด้วย

 ๑๖ ธันวาคม ๒๕๔๕
 นายอุทัย  พิมพ์ใจชน ประธานรัฐสภาและประธาน
สภาผ ู ้แทนราษฎร ให ้การร ับรอง นายมหดี คาโรบ ี 
ประธานสภาที่ปรึกษาอิสลาม สาธารณรัฐอิสลามอิหร่าน 
ณ ห้องรับรอง ๑ อาคารรัฐสภา   
 นายมหดี คาโรบี ประธานสภาที ่ปรึกษาอิสลาม 
สาธารณรัฐอิสลามอิหร่าน และคณะ เดินทางมาเยือน
ประเทศไทยอย่างเป็นทางการ ในฐานะแขกของรัฐสภาไทย 
ระหว่างวันที่ ๑๔ - ๑๗ ธันวาคม ๒๕๔๕ โดยได้เข้าเยี่ยม
คารวะนายอุทัย  พิมพ์ใจชน ประธานรัฐสภาและประธาน
สภาผู้แทนราษฎร และพลตรี มนูญกฤต  รูปขจร ประธานวุฒิสภา

 ๒๗ ธันวาคม ๒๕๔๕
 นายอุทัย พิมพ์ใจชน ประธานรัฐสภาและประธาน
สภาผู้แทนราษฎรให้การรับรอง Mr. Pier Ferdinando 
Casini ประธานสภาผู้แทนราษฎรอิตาลี ณ ห้องรับรอง ๑ 
อาคารรัฐสภา ๑  
 ทั้งสองฝ่ายกล่าวว่า ไทยและอิตาลีมีความสัมพันธ์
ที ่ดีต่อกัน ดังจะเห็นได้จากพระที ่นั ่งอนันตสมาคมยังมี
สถาปัตยกรรมแบบอิตาลี และหารือเก่ียวกับอัตราส่วนสมาชิก
รัฐสภาสตรีของแต่ละประเทศ รวมทั้งการเสนอกฎหมาย
ท่ีเก่ียวกับเด็กและสตรี นอกจากน้ี ประธานรัฐสภาได้กล่าวเชิญ
ประธานสภาผู้แทนราษฎรอิตาลีเดินทางเยือนประเทศไทย
อย่างเป็นทางการอีกครั้งหนึ่ง

นายซันจิเบ๊กซ์ ทูเมอร์ อ็อกชีร์ ประธานรัฐสภามองโกเลีย และ 
นายอุทัย พิมพ์ใจชน ประธานรัฐสภาและประธานสภาผู้แทนราษฎร

นายมหดี คาโรบี ประธานสภาที่ปรึกษาอิสลาม สาธารณรัฐอิสลามอิหร่าน 
และนายอุทัย  พิมพ์ใจชน ประธานรัฐสภาและประธานสภาผู้แทนราษฎร

Mr. Pier Ferdinando Casini ประธานสภาผู้แทนราษฎรอิตาลี และ 
นายอุทัย  พิมพ์ใจชน ประธานรัฐสภาและประธานสภาผู้แทนราษฎร
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 ๘ มกราคม ๒๕๔๖

 นายอุทัย พิมพ์ใจชน ประธานรัฐสภาและประธาน

สภาผู้แทนราษฎร ให้การรับรองนายเกนาดี เซลเลสเนฟ 

ประธานสภาผู ้แทนราษฎรสหพันธรัฐรัสเซียและคณะ 

ณ ห้องรับรอง ๑ อาคารรัฐสภา ๑

 ประธานรัฐสภากล่าวว่า   คร้ังน้ีเป็นคร้ังแรกท่ีประธาน

สภาผู้แทนราษฎรรัสเซียเดินทางมาเยือนรัฐสภาไทย พร้อม

อธิบายถึงระบบรัฐสภาของไทย ด้านประธานสภาผู้แทนราษฎร

รัสเซียได้อธิบายถึงระบบรัฐสภาของรัสเซียเช่นกัน และ

พ.ศ. ๒๕๔๖ เป็นปีที่มีการเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร

นอกจากน้ี ท้ังสองฝ่ายยังได้หารือเก่ียวกับการพัฒนาเศรษฐกิจ

และการค้าระหว่างกัน

 ๒๙ มกราคม ๒๕๔๖

 นายอุทัย พิมพ์ใจชน ประธานรัฐสภาและประธาน

สภาผู้แทนราษฎร  ให้การรับรองนายอับดุลลาห์ ทาร์มูก ิ

ประธานรัฐสภาสาธารณรัฐสิงคโปร์ ณ ห้องรับรอง ๑ 

อาคารรัฐสภา ๑

 ทั้งสองฝ่ายหารือถึงจำานวนสมาชิกสตรีในสภาและ

สมัยประชุม  และกล่าวว่าไทยและสิงคโปร์ร่วมมือกันในด้าน

ต่าง ๆ  จะเป็นประโยชน์ต่อทั้งสองประเทศ โดยเฉพาะสิงคโปร์

เป็นประเทศเมืองท่าและมีความก้าวหน้าทางเทคโนโลยี 

ซึ่งไทยสามารถเรียนรู้จากสิงคโปร์ได้ นอกจากนี้ ยังได้หารือ

เกี่ยวกับระบบรัฐสภาของทั้งสองประเทศด้วย

 ๑๙ กุมภาพันธ์ ๒๕๔๖

 นายอุทัย พิมพ์ใจชน ประธานรัฐสภาและประธาน

สภาผู ้แทนราษฎร ให้การรับรองนายเหงียน วัน อัน 

ประธานสภาแห่งชาติสาธารณรัฐสังคมนิยมเวียดนาม 

ณ ห้องรับรอง ๑ อาคารรัฐสภา ๑

 ประธานรัฐสภากล่าวว่า รัฐสภาไทยจะเปิดความสัมพันธ์

กับรัฐสภาต่างประเทศให้มากขึ้น รวมทั้งกับสภาแห่งชาติของ

เวียดนามตลอดจนความร่วมมือระหว่างไทย - เวียดนามในเรื่อง

เศรษฐกิจและการลงทุนให้มากขึ้นโดยใช้หลักความจริงใจ 

ไม่หาผลประโยชน์แต่เพียงฝ่ายเดียว และกล่าวชมเวียดนามว่า

เป็นประเทศที่ประชาชนมีความเข้มแข็ง มีความอดทน และ

เฉลียวฉลาด ซึ ่งส่งผลต่อการพัฒนาประเทศ

พ.ศ. ๒๕๔๖

นายเหงียน วัน อัน ประธานสภาแห่งชาติสาธารณรัฐสังคมนิยมเวียดนาม และนายอุทัย พิมพ์ใจชน 
ประธานรัฐสภาและประธานสภาผู้แทนราษฎร
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 ๑๖ มีนาคม ๒๕๔๗

 นายสุชาติ ตันเจริญ รองประธานสภาผู้แทนราษฎร 

คนที่สอง ให้การรับรอง นายเหงียน วัน เอี่ยว รองประธาน

สภาแห่งชาติ สาธารณรัฐสังคมนิยมเวียดนาม ณ ห้องรับรอง ๑ 

อาคารรัฐสภา ๑

 รองประธานสภาแห่งชาติสาธารณรัฐสังคมนิยม

เวียดนาม กล่าวว่า ไทยกับเวียดนามมีความคล้ายคลึงกันมาก 

และต่างเป็นสมาชิก AIPO ทำาให้มีการไปมาหาสู่กันสมำ่าเสมอ 

นอกจากนี้ ยังกล่าวถึงเวียดนามจะเป็นเจ้าภาพจัดการประชุม 

ASEP ครั้งที่ ๓ ในเดือนมีนาคม ๒๕๔๗ ด้านรองประธานสภา

ผู้แทนราษฎร คนที่สอง กล่าวว่า รัฐสภาทั้งสองประเทศควรมี

การแลกเปลี่ยนการเยือนให้มากขึ้น

 ๒๑ มิถุนายน ๒๕๔๗

 นายอุทัย  พิมพ์ใจชน ประธานรัฐสภาและประธาน

สภาผู้แทนราษฎร ให้การรับรองนายหล่ี  เถ่ียย่ิง รองประธาน

สภาประชาชนแห่งชาติจีน สาธารณรัฐประชาชนจีน 

ณ ห้องรับรอง อาคารรัฐสภา   

          นายหล่ี  เถ่ียย่ิง รองประธานสภาประชาชนแห่งชาติจีน

สาธารณรัฐประชาชนจีนและคณะ เดินทางมาเยือนประเทศไทย

อย่างเป็นทางการในฐานะแขกของรัฐสภาไทย ระหว่างวันที่ 

๑๗ - ๒๑ มิถุนายน ๒๕๔๗ โดยได้เข้าเยี่ยมคารวะนายอุทัย

พิมพ์ใจชน ประธานรัฐสภาและประธานสภาผู้แทนราษฎร 

และนายนิพนธ์  วิสิษฐยุทธศาสตร์ รองประธานวุฒิสภา 

คนที่หนึ่ง

 

๗ ตุลาคม ๒๕๔๗

 นายอุทัย  พิมพ์ใจชน ประธานรัฐสภาและประธาน

สภาผู้แทนราษฎร ให้การรับรองนายคิม  วอน  กี ประธาน

รัฐสภาสาธารณรัฐเกาหลี ณ ห้องรับรอง อาคารรัฐสภา

 นายคิม  วอน  กี ประธานรัฐสภาสาธารณรัฐเกาหลี 

และคณะ (Speaker of the National Assembly and Party) 

เดินทางมาเยือนประเทศไทยอย่างเป็นทางการในฐานะแขก

ของรัฐสภาไทย ระหว่างวันท่ี ๖ - ๑๐ ตุลาคม ๒๕๔๗ โดยได้

เข้าเยี่ยมคารวะนายอุทัย พิมพ์ใจชน ประธานรัฐสภาและ

ประธานสภาผู้แทนราษฎร และนายสุชน  ชาลีเครือ ประธาน

วุฒิสภา การแลกเปล่ียนการเยือนให้มากข้ึน

พ.ศ. ๒๕๔๗
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 ๒๕ เมษายน ๒๕๔๘

 นายโภคิน พลกุล ประธานรัฐสภาและประธาน

สภาผู ้แทนราษฎร ให้การร ับรองนายฮายีย ์ ซ ูตาร ์โย 

ซูร์ยอร์กูริดนอร์ รองประธานสภาผู้แทนราษฎรสาธารณรัฐ

อินโดนีเซียและคณะ ณ ห้องรับรอง ๑ อาคารรัฐสภา ๑

 รองประธานสภาผู้แทนราษฎรอินโดนีเซีย กล่าวว่า 

รัฐสภาของทั้งสองประเทศมีการแลกเปลี่ยนการเยือนและ

มีความร่วมมือกันมาโดยตลอดและขอบคุณท่ีให้ความช่วยเหลือ

ผู้ประสบภัยสึนามิในจังหวัดอาเจะห์ นอกจากนี้ ทั้งสองฝ่าย

ได้หารือถึงระบบรัฐสภาของทั้งสองประเทศ อัตราการเจริญ

เติบโตทางเศรษฐกิจ และอัตราการเกิดของประชากรด้วย

 

 ๑๕ สิงหาคม ๒๕๔๘

 นายโภคิน พลกุล ประธานรัฐสภาและประธาน

สภาผู้แทนราษฎร ให้การรับรองนายไคมี โดรอน รองประธาน

รัฐสภารัฐอิสราเอล ณ ห้องรับรอง ๑ อาคารรัฐสภา ๑

 รองประธานรัฐสภาอิสราเอล กล่าวเชิญประธาน

รัฐสภาให้เดินทางไปเยือนอิสราเอลในเวลาที่เหมาะสม 

และท้ังสองฝ่ายได้หารือแลกเปล่ียนประสบการณ์ด้าน

วิทยาศาสตร์ เกษตรกรรม อาหารและการจัดการนำ้าของ

ของท้ังสองประเทศ นอกจากน้ี ยังได้กล่าวถึงปัญหาการก่อการร้าย

ทั้งในตะวันออกกลางและจังหวัดชายแดนภาคใต้ของไทย

อีกด้วย

 

พ.ศ. ๒๕๔๘
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 ๑๖ กันยายน ๒๕๔๘

 นายโภคิน พลกุล ประธานรัฐสภาและประธาน

สภาผู ้แทนราษฎร ให้การร ับรอง Mr. Salam Paul 

Somohardjo ประธานรัฐสภาสาธารณรัฐซูร ินาเม 

ณ ห้องรับรอง ๑ อาคารรัฐสภา ๑

 ประธานรัฐสภากล่าวแสดงความยินดีที่ได้พบกัน

อีกครั้งหลังจากที่ได้ไปเยือนซูรินาเมเมื่อต้นปี ๒๕๔๘ นับว่า

เป็นความสัมพันธ์ที่ดีมาก พร้อมกล่าวถึงสภาพโดยทั่วไปของ

ประเทศไทย นอกจากนี้ทั้งสองฝ่ายได้หารือถึงอุตสาหกรรม

นำา้มันปาล์มและพลังงานชีวภาพ รวมท้ังได้หารือถึงการปลูกผลไม้

ประเภทต่าง ๆ และการลงทุน

 

 ๑๒ กันยายน ๒๕๔๘

 นายโภคิน พลกุล ประธานรัฐสภาและประธานสภา

ผู้แทนราษฎร ให้การรับรอง  Mr. Véronique  Mathieu 

รองประธานสภายุโรป ณ ห้องรับรอง อาคารรัฐสภา 

 Mrs. Véronique  Mathieu รองประธานสภายุโรป

และคณะผู้แทนด้านความสัมพันธ์กับประเทศในเอเชีย

ตะวันออกเฉียงใต้และอาเซียน เดินทางมาเยือนประเทศไทย

อย่างเป็นทางการ ในฐานะแขกของรัฐสภาไทย ระหว่างวันที่ 

๑๑ - ๑๗ กันยายน ๒๕๔๘ โดยได้เข้าเย่ียมคารวะนายโภคิน พลกุล 

ประธานรัฐสภาและประธานสภาผู้แทนราษฎร และนายสุชน  

ชาลีเครือ ประธานวุฒิสภา และรองประธานรัฐสภา 
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 ๑๐ มีนาคม ๒๕๕๒

 นายชัย ชิดชอบ ประธานรัฐสภาและประธานสภา

ผู้แทนราษฎร ให้การรับรองนายทองสิง ทำามะวง ประธาน

สภาแห่งชาติ สาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว 

ณ ห้องรับรอง ๒ อาคารรัฐสภา ๑

 ประธานสภาแห่งชาติลาวกล่าวขอบคุณไทยท่ีเข้าร่วม

ประชุม APPF ที่ลาวเป็นเจ้าภาพ พร้อมแจ้งว่า ประธานสภา

แห่งชาติลาวจะเดินทางมาเยือนไทยในฐานะพระราชอาคันตุกะ

ในพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดช

มหาราช บรมนาถบพิตร นอกจากนี้ ยังหารือถึงระบบรัฐสภา

ทั ้งสองประเทศและพลังงานไฟฟ้าที่ลาวส่งมาขายในไทย 

และจะร่วมมือกับไทยในการพัฒนาประเทศร่วมกันต่อไป ด้าน

ประธานรัฐสภากล่าวว่า ไทยกับลาวควรมีการแลกเปลี่ยน

การเยือนสมำา่เสมอ ซึ่งฝ่ายไทยยินดีต้อนรับอย่างจริงใจ

 ๗ สิงหาคม ๒๕๕๒

 นายชัย ชิดชอบ ประธานรัฐสภาและประธาน

สภาผู้แทนราษฎร ให้การรับรองสมเด็จอัครมหาพญาจักรี

เฮง สัมริน ประธานสภาแห่งชาติกัมพูชา ณ ห้องรับรอง ๒ 

อาคารรัฐสภา ๑

 ประธานสภาแห่งชาติกัมพูชากล่าวว่า ไทยจัดการ

ประชุม AIPA ครั้งที่ ๓๐ ได้ดี และให้คณะผู้แทนรัฐสภาจาก

ราชอาณาจักรกัมพูชาเข้าร่วม แสดงถึงความสัมพันธ์อันดี

และขอบคุณที ่ให้ความช่วยเหลือกัมพูชามาโดยตลอด 

และขอให้มีการแลกเปล่ียนการเยือนในระดับรัฐสภาให้มากข้ึน 

นอกจากนี้ ทั้งสองฝ่ายยังได้หารือถึงระบบรัฐสภาของทั้งสอง

ประเทศด้วย

พ.ศ. ๒๕๕๒
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 ๑๒ ตุลาคม ๒๕๕๒

 นายชัย  ชิดชอบ ประธานรัฐสภาและประธาน

สภาผู้แทนราษฎร ให้การรับรองนายลินโป นัมเก เพนโจ

ประธานสภาท่ีปรึกษาแห่งราชอาณาจักรภูฏาน ณ ห้องรับรอง 

อาคารรัฐสภา   

 นายลินโป  นัมเก  เพนโจ ประธานสภาท่ีปรึกษาแห่ง

ราชอาณาจักรภูฏานและคณะ เดินทางมาเยือนประเทศไทย

อย่างเป็นทางการ ในฐานะแขกของรัฐสภาไทย ระหว่างวันที่ 

๑๐ - ๑๔ ตุลาคม ๒๕๕๒ โดยได้เข้าเยี่ยมคารวะ นายชัย  

ชิดชอบ ประธานรัฐสภาและประธานสภาผู ้แทนราษฎร

และนายประสพสุข บุญเดช ประธานวุฒิสภา 

 ๒๗ ตุลาคม ๒๕๕๒

 นายชัย ชิดชอบ ประธานรัฐสภาและประธาน

สภาผู้แทนราษฎร ให้การรับรอง นายลินโป จิกเม ชูลติม 

ประธานสภาผู้แทนราษฎรราชอาณาจักรภูฏาน 

ณ ห้องรับรอง ๒ อาคารรัฐสภา ๑

 ประธานสภาผู้แทนราษฎรภูฏานกล่าวถึงความสัมพันธ์

ระหว่างไทยกับภูฏานที ่ม ีความใกล้ชิดกันมาก มีการ

แลกเปล่ียนการเยือนในทุกระดับ มีการช่วยเหลือซ่ึงกันและกัน

ในยามยากลำาบาก ดังนั ้น ควรส่งเสริมการแลกเปลี ่ยน

การเยือนและศึกษาดูงานเพ่ิมข้ึน  ด้านประธานรัฐสภากล่าว

แสดงความเห็นด้วยและชื่นชมพระราชจริยวัตรของสมเด็จ

พระราชาธิบดีองค์ใหม่ของภูฏาน นอกจากนี้ ทั้งสองฝ่าย

ยังได้หารือเกี่ยวกับระบบรัฐสภาของทั้งสองประเทศด้วย
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  ๒๗ มีนาคม ๒๕๕๓
 นายชัย ชิดชอบ ประธานรัฐสภาและประธานสภา
ผู้แทนราษฎร ให้การรับรอง นายคิม  ยอง  โอ ประธานรัฐสภา
สาธารณรัฐเกาหลี ณ ห้องรับรอง อาคารรัฐสภา
 นายคิม  ยอง  โอ ประธานรัฐสภาสาธารณรัฐเกาหลี 
เดินทางมาเยือนประเทศไทยอย่างเป็นทางการในฐานะแขก
ของรัฐสภาไทย ระหว่างวันที ่ ๒๗ - ๓๐ มีนาคม ๒๕๕๓ 
โดยเข้าเย่ียมคารวะ นายชัย  ชิดชอบ ประธานรัฐสภาและประธาน
สภาผู้แทนราษฎร และนายประสพสุข  บุญเดช ประธานวุฒิสภา
 ๑ เมษายน ๒๕๕๓
 นายชัย ชิดชอบ ประธานรัฐสภาและประธานสภา
ผู้แทนราษฎร ให้การรับรองนายคอลีฟะห์  บิน  อะหมัด  
อัลเซาะห์รอนี ประธานสภาผู้แทนราษฎรแห่งราชอาณาจักร
บาห์เรน ณ ห้องรับรอง อาคารรัฐสภา
 นายคอลีฟะห์  บิน  อะหมัด  อัลเซาะห์รอนี 
ประธานสภาผู้แทนราษฎรแห่งราชอาณาจักรบาห์เรน 
เดินทางมาเยือนประเทศไทยอย่างเป็นทางการในฐานะ
แขกของรัฐสภาไทย ระหว่างวันที ่ ๑ - ๕ เมษายน ๒๕๕๓ 

พ.ศ. ๒๕๕๓
โดยเข้าเยี่ยมคารวะนายชัย  ชิดชอบ ประธานรัฐสภาและ
ประธานสภาผู ้แทนราษฎร และนายประสพสุข  บุญเดช 
ประธานวุฒิสภา 
 ๑๐ พฤศจิกายน ๒๕๕๓
 นายชัย ชิดชอบ ประธานรัฐสภาและประธานสภา
ผู้แทนราษฎร ให้การรับรองนายอู๋ ปางกั๋ว ประธานสภา
ประชาชนแห่งชาติ สาธารณรัฐประชาชนจีน ณ ห้องรับรอง 
๒ อาคารรัฐสภา ๑
 ประธานรัฐสภากล่าวว่า จากการเดินทางไปเยือน
จีนเมื่อเดือนมกราคม ๒๕๕๓ ได้รับการต้อนรับอย่างอบอุ่น 
และได้หารือถึงปัญหาอุทกภัยในประเทศไทยซ่ึงก่อความสูญเสีย
ต่อชีวิตและทรัพย์สินอย่างมาก ด้านประธานสภาประชาชน
แห่งชาติ สาธารณรัฐประชาชนจีน กล่าวว่า ไทย-จีนเป็น
พี่น้องกัน ไม่มีปัญหาในการพัฒนาความสัมพันธ์ใด ๆ โดย
เฉพาะ พ.ศ. ๒๕๕๓ เป็นปีครบรอบ ๓๕ ปีการสถาปนา
ความสัมพันธ์ทางการทูตระหว่างจีน-ไทย และกล่าวชม
ประเทศไทยที่เป็นเจ้าภาพจัดการประชุมสหภาพรัฐสภา 
(IPU) ครั้งที่ ๑๒๒ ประสบความสำาเร็จด้วยดี
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 ๒๑ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๔ 

 นายชัย ชิดชอบ ประธานรัฐสภาและประธานสภา

ผู้แทนราษฎร ให้การรับรองนายอุสมาน บาเยโร นาฟาดา 

รองประธานสภาผู้แทนราษฎรสหพันธ์สาธารณรัฐไนจีเรีย 

ณ ห้องรับรอง ๒ อาคารรัฐสภา ๑

 ทั้งสองฝ่ายหารือเกี ่ยวกับระบบรัฐสภาของทั ้ง
สองประเทศ ด้านรองประธานสภาผู้แทนราษฎรสหพันธ์
สาธารณรัฐไนจีเรีย กล่าวขอบคุณที่รองนายกรัฐมนตรีของ
ไทยเดินทางไปเยือนไนจีเรียเพ่ือเฉลิมฉลองเอกราชครบ ๕๐ ปี 
เมื่อเดือนตุลาคม ๒๕๕๓ นอกจากนี้ ไนจีเรียได้เปิดสถาน
เอกอัครราชทูตไนจีเรียประจำาประเทศไทยไปเมื่อปี ๒๕๔๔ 
และยังนำาเข้าข้าวจากไทยเป็นอันดับ ๑ ในทวีปแอฟริกาด้วย

พ.ศ. ๒๕๕๔
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 ๒๒ กันยายน ๒๕๕๔

 นายเจริญ จรรย์โกมล รองประธานสภาผู้แทนราษฎร 

คนที่หนึ่ง ให้การรับรองนายจีซุส คริสปิน ซี รีมูลลา 

รองประธานสภาผู้แทนราษฎรสาธารณรัฐฟิลิปปินส์ ณ ห้อง

รับรอง ๒ อาคารรัฐสภา ๑

 ทั้งสองฝ่ายหารือเก่ียวกับการปลูกอ้อยและนำ้าตาล 

ซึ่งคณะมีกำาหนดการเดินทางไปศึกษาดูงานโรงหีบอ้อย

ซ่ึงจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์  และเดินทางไปเย่ียมชมพ้ืนท่ี

ปลูกอ้อยในภาคอีสาน นอกจากนี ้ ยังได้หารือเกี ่ยวกับ

บทบาทของไทยและฟิลิปปินส์ในเวทีอาเซียน ซึ่งหากมีความ

ร่วมมือระหว่างกันจะสามารถก้าวข้ามสิ่งท้าทายต่าง ๆ ใน

ภูมิภาคนี้ไปได้
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 ๒ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๕

 นายสมศักดิ์ เกียรติสุรนนท์ ประธานรัฐสภาและ

ประธานสภาผู้แทนราษฎร ให้การรับรอง Mrs. Fehmida  

Mirza ประธานรัฐสภาสาธารณรัฐอิสลามปากีสถาน 

ณ ห้องรับรอง ๒ อาคารรัฐสภา ๑

 ประธานรัฐสภาสาธารณรัฐอิสลามปากีสถาน หารือ

เก่ียวกับการพัฒนาความร่วมมือและกระชับความสัมพันธ์

ด้านรัฐสภา ปากีสถานมีสตรีเป็นประธานรัฐสภาคนแรก

ซ่ึงท่ีผ่านมาสมาชิกรัฐสภาสตรีของปากีสถานมีบทบาทในการ

ผลักดันกฎหมายเป็นอย่างมาก ด้านประธานรัฐสภากล่าวว่า 

ในปี ๒๕๕๘ ประเทศในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้กำาลังจะ

รวมกลุ ่มเป ็นประชาคมอาเซ ียนแล้ว ซ ึ ่งสนับสนุนให้

ปากีสถานกระชับความสัมพันธ์กับอาเซียนด้วย

พ.ศ. ๒๕๕๕
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 ๖ กันยายน ๒๕๕๕

 นายสมศักดิ์ เกียรติสุรนนท์ ประธานรัฐสภาและ

ประธานสภาผู้แทนราษฎร ให้การรับรองนายมาร์ซูกี้ อาลี

ประธานสภาผู้แทนราษฎรสาธารณรัฐอินโดนีเซียและ

ประธานสมัชชารัฐสภาอาเซียน ณ ห้องรับรอง ชั้น ๒ 

อาคารรัฐสภา ๑

 ประธานสภาผู้แทนราษฎรสาธารณรัฐอินโดนีเซีย

หารือเกี่ยวกับการค้าของไทยซึ่งเป็นประเทศผู้ส่งออกข้าว

อันดับ ๑ และต้องการเรียนรู ้ด้านเกษตรกรรมของไทย 

พร้อมนี้ได้กล่าวเชิญคณะผู้แทนรัฐสภาไทยเข้าร่วมการ

ประชุม AIPA ครั้งที่ ๓๓ ที่ประเทศอินโดนีเซียเป็นเจ้าภาพ 

ด้านประธานรัฐสภากล่าวถึงการรวมตัวเป็นหนึ ่งเดียว

อย่างเหนียวแน่นและเข้มแข็งของอาเซียนจะสามารถแก้ไข

ปัญหาต่าง ๆ ได้

 ๓ ธันวาคม ๒๕๕๕

 นายสมศักดิ์ เกียรติสุรนนท์ ประธานรัฐสภาและ

ประธานสภาผู้แทนราษฎร ให้การรับรองนายเหวียน ซิง หุ่ง 

ประธานสภาแห่งชาติสาธารณรัฐสังคมเวียดนาม ณ ห้อง

อาหารสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร ชั้น ๒ อาคารรัฐสภา ๑

 ทั้งสองฝ่ายหารือเกี่ยวกับการบริหารจัดการร่วมกัน

ในเรื่องข้าว และบทบาทของทั้งสองประเทศในเวทีอาเซียน

ในด้านการขนส่งและการท่องเที่ยว นอกจากนี้ ยังมีแผนการ

จัดต้ังสถาบันการศึกษาด้านเศรษฐกิจและวัฒนธรรมของ

อาเซียน รวมทั้งการแลกเปลี่ยนการเยือนในระดับรัฐสภา 

ทั้งนี้ คณะผู้แทนรัฐสภาเวียดนามมีกำาหนดการเดินทางไป

จังหวัดอุดรธานีเพื่อกระชับความสัมพันธ์และเยี่ยมเยียน

ชาวไทยเชื้อสายเวียดนามด้วย
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 ๑๗ มกราคม ๒๕๕๖

 นายสมศักดิ์ เกียรติสุรนนท์ ประธานรัฐสภาและ

ประธานสภาผู้แทนราษฎร ให้การรับรองนายคัง ชางฮี 

ประธานรัฐสภาสาธารณรัฐเกาหลี ณ ห้องรับรอง ชั้น ๓ 

อาคารรัฐสภา ๓

 ประธานรัฐสภาสาธารณรัฐเกาหลี กล่าวขอบคุณไทย

ที่ได้ส่งทหารไทยเข้าร่วมรบในสงครามเกาหลี ซึ่งไทยกับ

เกาหลีจะดำาเนินความสัมพันธ์ในทุกด้านให้พัฒนาไปพร้อมกัน

นอกจากนี้ ได้ขอความร่วมมือให้การสนับสนุนเกาหลีในการ

มาลงทุนด้านทรัพยากรธรรมชาติและการสร้างถนนใน

ประเทศไทย ด้านประธานรัฐสภากล่าวว่า การแลกเปลี่ยน

พ.ศ. ๒๕๕๖ ความร่วมมือในด้านต่าง ๆ  จะต้องรักษาสิ่งแวดล้อมควบคู่

ไปกับการลงทุน ท้ังน้ีหากมีโอกาสเดินทางไปเยือนเกาหลีอีก 

จะนำาคณะนักธุรกิจไทยเชื้อสายเวียดนามเดินทางไปร่วม

เจรจาด้วย
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 ๙ เมษายน ๒๕๕๖

 นายสมศักดิ์ เกียรติสุรนนท์ ประธานรัฐสภาและ

ประธานสภาผู้แทนราษฎร ให้การรับรองนางปานี ยาท่อตู้ 

ประธานสภาแห่งชาติสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชน

ลาว ณ ห้องรับรอง ชั้น ๒ อาคารรัฐสภา ๑

 ประธานรัฐสภากล่าวว่า ไทยให้ความสำาคัญกับลาว

เป็นอย่างมาก เนื่องจากมีภาษาและวัฒนธรรมที่คล้ายคลึง

กันมาก และกล่าวถึงการเร่งรัดแก้ไขกฎระเบียบต่าง ๆ 

ที่จะอำานวยความสะดวกให้ประชาชนอาเซียนขับเคล่ือนไป

ข้างหน้า ประธานสภาแห่งชาติสาธารณรัฐประชาธิปไตย

ประชาชนลาว กล่าวถึงการค้าการลงทุนตามแผนพัฒนา

เศรษฐกิจและสังคมของลาว นอกจากนี้ ฝ่ายไทยยังได้กล่าว

ถึงแผนการจัดตั้งสถาบันการศึกษาของฝ่ายนิติบัญญัติเพื่อ

ส่งเสริมการเรียนรู้ด้านกฎหมาย การลงทุน เศรษฐกิจและ

วัฒนธรรมร่วมกัน 
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 ๒๘ สิงหาคม ๒๕๕๖

 นายสมศักดิ์ เกียรติสุรนนท์ ประธานรัฐสภาและ

ประธานสภาผู้แทนราษฎร ให้การรับรองนางฮาลิมา ยาข็อบ 

ประธานรัฐสภาสาธารณรัฐสิงคโปร์ ณ ห้องรับรอง ชั้น ๒ 

อาคารรัฐสภา ๑

 ประธานรั ฐสภากล่ าวชื่ นชมประธาน รัฐสภา

สาธารณรัฐสิงคโปร์ที่ เป็นสตรีท่านแรกที่ดำารงตำาแหน่ง

ประธานรัฐสภาสิงคโปร์และได้กล่าวว่าไทยได้เตรียมการ

เข้าสู่ประชาคมอาเซียน  ด้านประธานรัฐสภาสิงคโปร์กล่าวว่า

ความสัมพันธ์ระหว่างไทยและสิงคโปร์เป็นไปอย่างใกล้ชิด 

และให้ความช่วยเหลือซึ่ งกันและกันหลายโครงการ 

นอกจากนี้ ทั้งสองฝ่ายได้หารือถึงสถานการณ์ทางการเมืองของ

ท้ังสองประเทศด้วย
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 ๑ กันยายน ๒๕๕๖

 นายสมศักดิ์ เกียรติสุรนนท์ ประธานรัฐสภาและ

ประธานสภาผู้แทนราษฎร ให้การรับรอง นายข่ิน  อ่อง  ม้ินท์ 

ประธานสภาชาติพันธุ์สาธารณรัฐแห่งสหภาพเมียนมา 

ณ ห้องรับรอง อาคารรัฐสภา 

 นายขิ่น อ่อง มิ้นท์ ประธานสภาชาติพันธุ์สาธารณรัฐ

แห่งสหภาพเมียนมาและคณะ เดินทางมาเยือนรัฐสภาไทย

อย่างเป็นทางการ ในฐานะแขกของรัฐสภาไทย ระหว่างวันที่ 

๑ - ๔ กันยายน ๒๕๕๖ โดยได้เข้าเยี่ยมคารวะ นายสมศักดิ์  

เกียรติสุรนนท์ ประธานรัฐสภาและประธานสภาผู้แทนราษฎร 

และนายนิคม  ไวยรัชพานิช ประธานวุฒิสภา 

 ๒๓ กันยายน ๒๕๕๖

 นายสมศักดิ์ เกียรติสุรนนท์ ประธานรัฐสภาและ

ประธานสภาผู้แทนราษฎร ให้การรับรองนายฉ่วย มาน 

ประธานรัฐสภาและประธานสภาประชาชนสาธารณรัฐ

แห่งสหภาพเมียนมา ณ ห้องรับรอง ช้ัน ๒ อาคารรัฐสภา ๑

 ประธานรัฐสภากล่าวชื่นชมเมียนมาที่มีแนวทาง

บริหารประเทศให้เป็นระบอบประชาธิปไตย ด้านประธาน

รัฐสภาและประธานสภาประชาชนสาธารณรัฐแห่งสหภาพ

เมียนมากล่าวว่า ไทยและเมียนมามีความใกล้ชิดกันในหลายด้าน 

ทั้งด้านพรมแดน ศาสนาและวัฒนธรรม สามารถเรียนรู้

เรื่องต่าง ๆ จากไทยได้ นอกจากนี้ ยังหารือถึงรายละเอียด

หลักสูตรการเมืองการปกครองในระบอบประชาธิปไตยของ

สถาบันพระปกเกล้าอีกด้วย
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 ๑ ตุลาคม ๒๕๕๖

 นายสมศักดิ์ เกียรติสุรนนท์ ประธานรัฐสภาและ

ประธานสภาผู้แทนราษฎร ให้การรับรองนายเดวิด คาร์เตอร์ 

ประธานสภาผู้แทนราษฎรนิวซีแลนด์ ณ ห้องรับรอง ช้ัน ๒ 

อาคารรัฐสภา ๑

 ทั้งสองฝ่ายหารือเกี่ยวกับความสัมพันธ์ระหว่างไทย

และนิวซีแลนด์เป็นไปในเชิงบวก ช่วยเหลือซึ่งกันและกัน

มาโดยตลอด ทั้งไทยและนิวซีแลนด์ต่างเป็นประเทศที่ผลิต

อาหารได้เสมือนครัวของโลก และทั้งสองฝ่ายต่างให้ความ

สำาคัญโดยการขยายความร่วมมือในด้านต่าง ๆ  อย่างเป็นรูปธรรม 

ด้านประธานสภาผู้แทนราษฎรนิวซีแลนด์ กล่าวว่า เร็ว ๆ นี้ 

ได้ลงนามจัดต้ังกลุ่มมิตรภาพสมาชิกรัฐสภานิวซีแลนด์-ไทยด้วย
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 ๕ ตุลาคม ๒๕๕๖

 นายสมศักดิ์ เกียรติสุรนนท์ ประธานรัฐสภาและ

ประธานสภาผู้แทนราษฎร ให้การรับรองนายโอยันตา อุมาลา

  ตัสโซ ประธานาธิบดีแห่งสาธารณรัฐเปรู ณ ห้องรับรอง 

อาคารรัฐสภา 

 นายโอยันตา  อุมาลา  ตัสโซ ประธานาธิบดีแห่ง

สาธารณรัฐเปรูและคณะเดินทางมาเยือนประเทศไทยอย่าง

เป็นทางการ ในฐานะแขกของรัฐบาลไทย ระหว่างวันที่ ๔ - ๕ 

ตุลาคม  ๒๕๕๖  ก่อนเข้าร่วมการประชุมผู้นำาเขตเศรษฐกิจ  

APEC ครั้งที่ ๒๑ ที่บาหลี อินโดนีเซีย โดยได้เข้าพบปะหารือกับ

นายสมศักด์ิ  เกียรติสุรนนท์ ประธานรัฐสภาและประธานสภา

ผู้แทนราษฎร และนายนิคม  ไวยรัชพานิช ประธานวุฒิสภา

เมื่อวันเสาร์ท่ี ๕ ตุลาคม ๒๕๕๖ เวลา ๑๔.๔๕ นาฬิกา 

ณ ห้องรับรอง ช้ัน ๒ อาคารรัฐสภา ๑ 

 ๑๓ พฤศจิกายน ๒๕๕๖

 นายสมศักดิ์ เกียรติสุรนนท์ ประธานรัฐสภาและ

ประธานสภาผู้แทนราษฎร  ให้การรับรองนายกิโยม  กิกบาฟอริ 

โซโร ประธานรัฐสภาสาธารณรัฐโกตดิวัวร์ ณ ห้องรับรอง 

ชั้น ๒ อาคารรัฐสภา ๑

 ประธานรัฐสภากล่าวว่า การส่งเสริมการลงทุนระหว่างกัน

จะช่วยกระชับความสัมพันธ์ให้แน่นแฟ้นกันมากขึ้น และ

กล่าวเชิญชวนนักลงทุนชาวไทยไปลงทุนในโกตดิวัวร์ด้าน

ประธานรัฐสภาสาธารณรัฐโกตดิวัวร์ กล่าวถึงการแลกเปลี่ยน

การเยือน ความร่วมมือด้านรัฐสภา และสถานการณ์การเมือง

ในโกตดิวัวร์ นอกจากน้ี ยังกล่าวถึงสภาพเศรษฐกิจของโกตดิวัวร์

ว่ามีความเจริญเติบโตสูงและอุดมสมบูรณ์ด้วยทรัพยากรทาง

ธรรมชาติ
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พ.ศ. ๒๕๕๗
 ๒๓ พฤศจิกายน ๒๕๕๗

 ศาสตราจารย์พิเศษพรเพชร วิชิตชลชัย ประธาน

สภานิติบัญญัติแห่งชาติ ให้การรับรอง นายขิ่น  อ่อง  มินต์ 

ประธานสภาชาติพันธุ์สาธารณรัฐแห่งสหภาพเมียนมา 

ณ ห้องรับรอง อาคารรัฐสภา      

 นายข่ิน  อ่อง  มินต์ ประธานสภาชาติพันธ์ุสาธารณรัฐ

แห่งสหภาพเมียนมา และคณะ เดินทางมาเยือนประเทศไทย

อย่างเป็นทางการในฐานะแขกของสภานิติบัญญัติแห่งชาติ 

ระหว่างวันที่ ๒๓ - ๒๕ พฤศจิกายน  ๒๕๕๗ โดยได้เข้าเยี่ยม

คารวะศาสตราจารย์พิเศษพรเพชร วิชิตชลชัย ประธาน

สภานิติบัญญัติแห่งชาติ และนายเทียนฉาย กีระนันทน์ 

ประธานสภาปฏิรูปแห่งชาติ

พ.ศ. ๒๕๕๘

 ๑๔ กันยายน ๒๕๕๘

 ศาสตราจารย์พิเศษพรเพชร  วิชิตชลชัย ประธาน

สภานิติบัญญัติแห่งชาติ ให้การรับรอง นายซาเบร์  โฮซเซน

เชาว์ดรี ประธานสหภาพรัฐสภา ณ ห้องรับรอง อาคาร

รัฐสภา      

 นายซาเบร์  โฮซเซน  เชาว์ดรี ประธานสหภาพรัฐสภา 

(Inter-Parliamentary Union : IPU) และคณะ เดินทางมาเยือน

ประเทศไทยอย่างเป ็นทางการ ในฐานะแขกของสภา

นิติบัญญัติแห่งชาติ ระหว่างวันที่ ๑๔ - ๑๘ กันยายน ๒๕๕๘ 

โดยได้เข้าเย่ียมคารวะศาสตราจารย์พิเศษพรเพชร  วิชิตชลชัย 

ประธานสภานิติบัญญัติแห่งชาติ และพบปะหารือกับนายสุรชัย 

เลี ้ยงบุญเลิศชัย รองประธานสภานิติบัญญัติแห่งชาติ 

คนที่หนึ่ง

พ.ศ. ๒๕๕๙
 ๑๖ มีนาคม ๒๕๕๙

 ศาสตราจารย์พิเศษพรเพชร วิชิตชลชัย ประธาน

สภานิติบัญญัติแห่งชาติให้การรับรองนายวลาดีมีร์ อันเดร

เซนโค ประธานสภาผู ้แทนราษฎร สาธารณรัฐเบลารุส 

ณ ห้องรับรองพิเศษ ชั้น ๒ อาคารรัฐสภา ๒

 ทั ้งสองฝ่ายหาร ือถ ึงความสัมพันธ ์ด ้านร ัฐสภา

ท่ีดำ า เนิน ไปด้ วยดีและได้มี การลงนามความร่ วมมือ

ระหว่างรัฐสภาไทยและเบลารุสด้วย

 ๒ พฤศจิกายน ๒๕๕๙

 ศาสตราจารย์พิเศษพรเพชร วิชิตชลชัย ประธาน

สภานิติบัญญัติแห่งชาติ ให้การรับรองนางกูลมีรา อิซิมบาเยวา 

รองประธานสภาผู ้แทนราษฎรสาธารณรัฐคาซัคสถาน 

ณ ห้องรับรองพิเศษ ชั้น ๒ อาคารรัฐสภา ๒

 รองประธานสภาผู้แทนราษฎร สาธารณรัฐคาซัคสถาน

เดินทางมาเยือนประเทศไทยในโอกาสเข้าร่วมประชุม

รัฐมนตรีและสมาชิกรัฐสภาสตรี ครั้งที่ ๑๑ ณ โรงแรมรอยัล 

ออร์คิด เชอราตัน เจริญกรุง กรุงเทพฯ จัดโดยองค์กรสมาชิก

รัฐสภาแห่งเอเชียด้านประชากรและการพัฒนา (Asian Forum 

of Parliamentarians on Population and Development: 

AFPPD) ระหว่างวันท่ี ๓ - ๕ พฤศจิกายน ๒๕๕๙ โดยมีสมาชิก

สภานิติบัญญัติแห่งชาติ  และผู้บริหารสำานักงานเลขาธิการ

วุฒิสภา ปฏิบัติหน้าที่สำานักงานเลขาธิการสภานิติบัญญัติ

แห่งชาติ ร่วมให้การรับรอง
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พ.ศ. ๒๕๖๐
 ๒ มีนาคม ๒๕๖๐

 ศาสตราจารย์พิเศษพรเพชร วิชิตชลชัย ประธาน

สภานิติบัญญัติแห่งชาติ ให้การรับรองนายอะหมัด บิน อิบรอฮิม 

รอซิด อัลมัลลา ประธานสภาผู้แทนราษฎรราชอาณาจักร

บาห์เรน ณ ห้องรับรอง ชั้น ๒ อาคารรัฐสภา ๑

 ประธานสภานิติบัญญัติแห่งชาติกล่าวแสดงความ

ซาบซึ้งที่นายกรัฐมนตรีแห่งบาห์เรนเข้าร่วมพระราชพิธีถวาย

พระเพลิงพระบรมศพพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร 

มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร และขอบคุณ

รัฐบาลบาห์ เรน ท่ีช่วยแก้ไขภาพลักษณ์ประเทศไทยใน

องค์การความร่วมมืออิสลาม ในประเด็นเกี ่ยวกับปัญหา

ภาคใต้ ด้านประธานสภาผู้แทนราษฎรจักรบาห์เรน กล่าว

เชิญประธานสภานิติบัญญัติแห่งชาติเดินทางไปเยือนบาห์เรน

อย่างเป็นทางการ นอกจากน้ี ยังกล่าวว่า  สถานการณ์ปัจจุบัน

มีความเปล่ียนแปลงมากมายจึงต้องอาศัยความร่วมมือกันในเวที

ระหว่างประเทศ

 ๑๘ สิงหาคม ๒๕๖๐

 ศาสตราจารย์พิเศษพรเพชร วิชิตชลชัย ประธาน

สภานิติบัญญัติแห่งชาติ ให้การรับรอง นายเหวียน ซวน ฟุก 

นายกรัฐมนตรีสาธารณรัฐสังคมนิยมเวียดนามและคณะ 

ณ ห้องรับรอง ชั้น ๒ อาคารรัฐสภา ๑ 

 นายกรัฐมนตรีสาธารณรัฐสังคมนิยมเวียดนามและคณะ 

เดินทางเยือนประเทศไทยอย่างเป็นทางการในฐานะแขก

ของรัฐบาล ระหว่างวันที่ ๑๗ - ๑๘ สิงหาคม ๒๕๖๐ โอกาสนี้ 

นายกรัฐมนตรีเวียดนามแสดงความยินดีที่ไทยมีรัฐธรรมนูญ

ฉบับใหม่และขออวยพรให้ดำาเนินการเลือกตั้งโดยสำาเร็จ 

รวมทั้ง ขอให้ทางสภานิติบัญญัติแห่งชาติของไทยสนับสนุน

และเปิดโอกาสให้สินค้าของเวียดนามเข้ามาจำาหน่ายใน

ไทย และสนับสนุนนักลงทุนไทยเพิ่มการลงทุนในเวียดนาม 

ในขณะที่เวียดนามจะอำานวยความสะดวกให้นักลงทุนไทย

อย่างเต็มที่เช่นกัน นอกจากนี้ ขอให้สภานิติบัญญัติแห่งชาติ

และรัฐบาลไทยดูแลและให้การสนับสนุนแรงงานเวียดนาม

ในไทยตาม MOU ที่ได้ลงนามร่วมกันในปี ๒๕๕๘ พร้อมทั้ง

พิจารณาขยายขอบเขตงานของแรงงานเวียดนามซึ่งมีความ

สนใจด้านการบริการและการผลิตด้วย

 ๒๕ ตุลาคม ๒๕๖๐

 ศาสตราจารย์พิเศษพรเพชร วิชิตชลชัย ประธาน

สภานิติบัญญัติแห่งชาติ ให้การรับรองนายพัค จูซอน 

รองประธานรัฐสภาสาธารณรัฐเกาหลี และคณะ ในฐานะ

ผู้แทนพิเศษของประธานาธิบดีสาธารณรัฐเกาหลี 

ณ ห้องรับรองพิเศษ ชั้น ๒ อาคารรัฐสภา ๒ 

 ในโอกาสเดินทางเยือนประเทศไทยอย่างเป็น

ทางการในฐานะผู้แทนพิเศษของประธานาธิบดีสาธารณรัฐ

เกาหลี เพื่อเข้าร่วมในพระราชพิธีถวายพระเพลิงพระบรมศพ

พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดช

มหาราช บรมนาถบพิตร ในวันพฤหัสบดี ท่ี ๒๖ ตุลาคม ๒๕๖๐ 

โดยมี นางพิไลพรรณ สมบัติศิริ ประธานคณะกรรมาธิการ

การต่างประเทศสภานิติบัญญัติแห่งชาติ และคณะกรรมการ

บริหารกลุ่มมิตรภาพสมาชิกรัฐสภาไทย-เกาหลีใต้ นำาโดย

นายศรีศักดิ์ ว่องส่งสาร ประธานกลุ่มมิตรภาพฯ พร้อมด้วย 

นายนัฑ ผาสุข เลขาธิการวุฒิสภา ปฏิบัติหน้าที่เลขาธิการ

สภานิติบัญญัติแห่งชาติ ร่วมให้การรับรอง
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พ.ศ. ๒๕๖๑

 ๒ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๑

 ศาสตราจารย์พิเศษพรเพชร วิชิตชลชัย ประธาน

สภานิติบัญญัติแห่งชาติ  ให้การรับรองสมเด็จอัครมหาพญา

จักรี เฮง สัมริน ประธานสภาแห่งชาติ ราชอาณาจักร

กัมพูชา ณ ห้องรับรอง ชั้น ๒ อาคารรัฐสภา ๑

 ประธานสภานิติบัญญัติแห่งชาติกล่าวว่า ทั้งสองฝ่าย

มีการแลกเปลี่ยนการเยือนสมำ่าเสมอและช่วยเหลือกันมา

โดยตลอด ด้านประธานสภาแห่งชาติ ราชอาณาจักรกัมพูชา

กล่าวว่า การเดินทางมาเยือนไทยครั ้งนี ้ช ่วยยกระดับ

ความสัมพันธ์ด้านรัฐสภาให้แน่นแฟ้นขึ้นและขอบคุณฝ่าย

ไทยที่ช่วยปกป้องผลประโยชน์ของชาวกัมพูชาท่ีทำางานใน

ประเทศไทย พร้อมกล่าวเชิญประธานสภานิติบัญญัติแห่งชาติ

เดินทางไปเยือนกัมพูชาอย่างเป็นทางการ

 ๒๖ เมษายน ๒๕๖๑

 ศาสตราจารย์พิเศษพรเพชร วิชิตชลชัย ประธาน

สภานิติบัญญัติแห่งชาติ ให้การรับรองนายจิกมี ซางโป 

ประธานรัฐสภาราชอาณาจักรภูฏาน ณ ห้องรับรอง ชั้น ๒ 

อาคารรัฐสภา ๑ 

 ประธานสภานิติบัญญัติแห่งชาติกล่าวแสดงความ

ซาบซึ้งที่สมเด็จพระราชาธิบดีและสมเด็จพระราชินีแห่ง

ภูฏานเข้าร่วมพระราชพิธีถวายพระเพลิงพระบรมศพ

พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดช

มหาราช บรมนาถบพิตร และกล่าวเชิญประธานรัฐสภาภูฏาน

เข้ าร่ วมประชุมคณะกรรมาธิการว่ าด้ วยสั งคมและ

วัฒนธรรมของสมัชชารัฐสภาเอเชีย (APA) ในเดือนกุมภาพันธ์ 

๒๕๖๒ นอกจากนี้ ทั้งสองฝ่ายได้สนทนาเกี่ยวกับการพัฒนา

ทางการเมืองและการปฏิรูปประเทศของไทยด้วย

 ๑ มิถุนายน ๒๕๖๑

 ศาสตราจารย์พิเศษพรเพชร วิชิตชลชัย ประธาน

สภานิติบัญญัติแห่งชาติ  ให้การรับรองนางปานี ยาท่อตู้ 

ประธานสภาแห่งชาติ สาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชน

ลาว ณ ห้องรับรอง ชั้น ๓ อาคารรัฐสภา ๒ 

 ประธานสภานิติบัญญัติแห่งชาติกล่าวว่า ความสัมพันธ์

ไทย-ลาวอยู ่ในระดับที ่ดีมาก โดยเฉพาะปี ๒๕๖๑ เป็นปี

ครบรอบ ๖๗ ปีความสัมพันธ์ทางการทูตไทย-ลาวด้วย 

สำาหรับความสัมพันธ์ระดับรัฐสภามีการแลกเปลี่ยนการ

เยือนสมำ่าเสมอ ด้านประธานสภาแห่งชาติ สปป.ลาว กล่าว

ขอบคุณที่ฝ่ายไทยให้ความร่วมมือคุ้มครองสิทธิแรงงานลาว

ให้ทำางานในไทยอย่างปลอดภัย พร้อมสนับสนุนการประชุม

สมัชชารัฐสภาอาเซียน (AIPA) เพื่อการพัฒนาอาเซียนร่วมกัน

รวมทั้งขอให้ทางสภานิติบัญญัติแห่งชาติของไทยสนับสนุน
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    ๓. การใช้สถานที่ภายในอาคารรัฐสภาเป็นที่ประชุมเตรียมความพร้อมในการเข้าร่วม
และเป็นเจ้าภาพจัดการประชุมรัฐสภาระหว่างประเทศ จำานวน ๑๑ องค์กร ดังต่อไปนี้
 ๓.๑ สหภาพรัฐสภา (Inter-Parliamentary Union: 
IPU) คือ องค์การความร่วมมือระหว่างองค์กรนิติบัญญัติ
หรือรัฐสภานานาประเทศ จัดตั้งขึ้นในปี ๒๔๓๒ ในปัจจุบัน 
สหภาพรัฐสภามีรัฐสภาของประเทศต่าง ๆ เป็นสมาชิกสามัญ
รวมทั้งสิ้นจำานวน ๑๗๑ ประเทศ สำาหรับประเทศไทยนั้น 
ที่ประชุมรัฐสภามีมติเห็นชอบในหลักการให้ประเทศไทยเข้า
เป็นสมาชิกสหภาพรัฐสภาเมื่อวันที่ ๑๖ ธันวาคม ๒๔๙๒ 
โดยให้รัฐสภาไทยเป็นหน่วยประจำาชาติ และสมาชิกแห่ง
รัฐสภาไทยเป็นสมาชิกของหน่วยโดยตำาแหน่ง และได้แต่งตั้ง

คณะกรรมาธิการพิจารณาร่างข้อบังคับของหน่วยประจำาชาติ
ไทยในสหภาพรัฐสภา พร้อมกันนั้นทางรัฐบาลได้แปรญัตติ
ร่างพระราชบัญญัติงบประมาณประจำาปี พ.ศ. ๒๔๙๓ เพื่อต้ัง
งบประมาณสำาหรับสหภาพรัฐสภาในงบประมาณของสำานักงาน
เลขาธิการสภาผู้แทนราษฎร ซึ่งทำาให้รัฐสภาไทยเข้าร่วมเป็น
ภาคีของสหภาพรัฐสภาในเดือนกันยายน ๒๔๙๓ และจาก
การเป็นสมาชิกสหภาพรัฐสภา นอกเหนือไปจากการส่ง
ผู้แทนเข้าร่วมในการประชุมต่าง ๆ ของสหภาพรัฐสภาแล้ว
รัฐสภาไทยยังเป็นเจ้าภาพจัดการประชุมของสหภาพ
รัฐสภาอีกหลายครั้ง 

 ๒๗ มีนาคม ๒๕๕๓ สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา เจ้าฟ้ามหาจักรีสิรินธร มหาวชิราลงกรณวรราชภักดี 
สิริกิจการิณีพีรยพัฒน รัฐสีมาคุณากรปิยชาติ สยามบรมราชกุมารี เสด็จพระราชดำาเนินไปทรงเปิดการประชุมสมัชชาสหภาพรัฐสภา ครั้งที่ ๑๒๒ 
ณ โรงแรมเซ็นทารา แกรนด์ และบางกอก คอนเวนชั่นเซ็นเตอร์ แอท เซ็นทรัลเวิลด์ เขตปทุมวัน กรุงเทพมหานคร
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 ๓.๒ สม ัชชาร ั ฐสภาอา เซ ี ยน  (ASEAN 

Inter-Parliament Assembly: AIPA) เดิมใช้ช่ือว่าองค์การ

รัฐสภาอาเซียน (ASEAN Inter-Parliamentary Organization: 

AIPO) ซึ ่งก่อตั ้งอย่างเป็นทางการเมื ่อปี ๒๕๒๐ โดยการ

ริเริ ่มของรัฐสภาอินโดนีเซียในปี ๒๕๑๗ มีวัตถุประสงค์

เพื ่อสร้างความร่วมมือของรัฐสภาแห่งชาติในอาเซียน 

โดยแนวความคิดดังกล่าวได้รับความสนใจจากประเทศสมาชิก

อาเซียนอีกสี่ประเทศ คือ สหพันธรัฐมาเลเซีย สาธารณรัฐ

ฟิลิปปินส์ สาธารณรัฐสิงคโปร์ และราชอาณาจักรไทย จากนั้นจึง

ได้มีการประชุมเพ่ือหารือการจัดตั้งองค์การรัฐสภาอาเซียน 

และในปี ๒๕๒๐ ทั้งห้าประเทศสมาชิกผู้ก่อตั้งได้ลงนามเห็น

ชอบในธรรมนูญขององค์การรัฐสภาอาเซียน เพื่อจัดตั้ง

องค์การรัฐสภาอาเซียนอย่างเป็นทางการนับแต่นั้น 

 ต่อมาท่ีประชุมสมัชชาใหญ่องค์การรัฐสภาอาเซียน 

ครั้งที่ ๒๗ ณ เมืองเซบู สาธารณรัฐฟิลิปปินส์ ได้ประกาศใช้

ธรรมนูญขององค์กรฉบับใหม่ โดยได้เปลี่ยนชื่อจากองค์การ

รัฐสภาอาเซียน (AIPO) มาเป็นสมัชชารัฐสภาอาเซียน (ASEAN 

Inter-Parliamentary Assembly : AIPA) เพื่อสร้างความ

เข้มแข็งให้แก่องค์การและบูรณาการการทำางานของฝ่าย

นิติบัญญัติให้เป็นรูปธรรม ยกระดับความร่วมมือระหว่าง

รัฐสภาในประเทศสมาชิกอาเซียน ปรับปรุงโครงสร้างการทำางาน

ขององค์การ เพิ ่มช่องทางการทำางานร่วมกันกับอาเซียน 

รวมทั้งให้อำานาจที่ประชุมสมัชชาใหญ่ในการริเริ่มการจัดทำา

กฎหมายในประเด็นที่ประเทศสมาชิกให้ความสนใจร่วมกัน 

ทั้งนี้ รัฐสภาไทยได้ส่งผู้แทนเข้าร่วมในการประชุมต่าง ๆ ของ

สมัชชารัฐสภาอาเซียน และยังเป็นเจ้าภาพจัดการประชุม

ดังกล่าวอีกหลายครั้ง 

งานแถลงข่าวการเป็นเจ้าภาพจัดประชุมคณะกรรมาธิการปฏิบัติการ
และสมัชชาใหญ่องค์การรัฐสภาอาเซียน ครั้งที่ ๑๗ ณ จังหวัดภูเก็ต 

ประเทศไทย ระหว่างวันที่ ๑๖ - ๒๑ กันยายน ๒๕๓๙

พิธีเปิดประชุมคณะกรรมาธิการปฏิบัติการขององค์การรัฐสภาอาเซียน 
ณ จังหวัดภูเก็ต ประเทศไทย ระหว่างวันที่ ๑๖ - ๒๑ กันยายน ๒๕๓๙

  

พิธีเปิดการประชุมสมัชชาใหญ่องค์การรัฐสภาอาเซียน ครั้งที่ ๑๗ 
ณ จังหวัดภูเก็ต ประเทศไทย ระหว่างวันที่ ๑๖ - ๒๑ กันยายน ๒๕๓๙  
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พิธีเปิดการประชุม AIPO ด้านการพัฒนากฎหมายอาเซียน
 ระหว่างวันที่ ๒๐ - ๒๒ สิงหาคม ๒๕๔๐ 

การประชุมคณะกรรมาธิการวิสามัญว่าด้วยการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ 
และความร่วมมืออาเซียนด้านสาธารณสุขและกฎหมายสาธารณสุข 

ระหว่างวันที่ ๘ - ๑๑ สิงหาคม ๒๕๔๒

พิธีเปิดการประชุมสมัชชาใหญ่องค์การรัฐสภาอาเซียน ครั้งที่ ๒๒ 
ณ ประเทศไทย ระหว่างวันที่ ๒ - ๗ กันยายน ๒๕๔๔

คณะผู้แทนไทยในการประชุมสมัชชาใหญ่องค์การรัฐสภาอาเซียน 
ณ เมืองพัทยา จังหวัดชลบุรี ระหว่างวันที่ ๒ - ๘ สิงหาคม ๒๕๕๒ 
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นายวันมูหะมัดนอร์ มะทา ประธานรัฐสภาไทย แถลงข่าว
การประชุมสมาชิกรัฐสภาเอเชีย เมื่อวันที่ ๙ กรกฎาคม ๒๕๔๒

 ๓.๓ สหภาพสมาชิกรัฐสภาเอเชียและแปซิฟิก
(Asian-Pacific Parliamentarians’ Union : APPU) คือ 
องค์การระหว่างประเทศระดับภูมิภาคสำาหรับภูมิภาคเอเชีย
และแปซิฟิก จัดตั้งขึ้นโดยมีวัตถุประสงค์เพื่อรักษาอิสรภาพ
และการปกครองระบอบประชาธิปไตยในการธำารงสันติสุข
และความเจริญรุ่งเรืองอย่างยั่งยืนของทวีปเอเชียและแปซิฟิก 
สำาหรับประเทศไทยนั้นสภาร่างรัฐธรรมนูญได้ประชุมเป็นการ
ภายในเพื่อพิจารณาเรื่องการเข้าเป็นภาคีของสหภาพฯ 
เมื่อวันที่ ๙ มิถุนายน ๒๕๐๙ และได้ลงมติให้สมัครเข้าเป็น
สมาชิกของสหภาพฯ และให้จัดตั้งหน่วยประจำาชาติไทยขึ้น
พร้อมทั้งแต่งตั้งคณะกรรมการหน่วยประจำาชาติไทยให้มี
หน้าท่ีดำาเนินงานด้านสหภาพสมาชิกรัฐสภาเอเชีย และจากการ
เป็นสมาชิกสหภาพฯ รัฐสภาไทยได้ส่งผู้แทนเข้าร่วมในการ
ประชุมต่าง ๆ ของสหภาพรัฐฯ อย่างต่อเนื่อง  
 ๓.๔ สมาคมเลขาธิการรัฐสภา (Association of 
Secretaries General of Parliaments: ASGP) จัดตั้ง
ขึ้นเป็นครั้งแรกในการประชุมสหภาพรัฐสภา (IPU) ปี ๒๔๘๑ 
โดยมีผู้แทนจาก ๒๐ ประเทศเข้าร่วมประชุม และได้มีการจัด
ตั้งคณะอนุกรรมการเพ่ือทำาหน้าท่ีพิจารณาวัตถุประสงค์การ
จัดตั้งสมาคมฯ ถัดมาในเดือนเมษายน ๒๔๘๒ ได้มีการร่าง
ธรรมนูญ ระเบียบข้อบังคับ วัตถุประสงค์ และขอบเขต
การดำาเนินงานของสมาคมฯ ขึ้น จากนั้น ในวันที่ ๑๖ สิงหาคม 
๒๔๘๒ สมาคมฯ ได้เปิดการประชุมอย่างเป็นทางการ
ครั้งแรก โดยที่ประชุมได้ให้การรับรองธรรมนูญของสมาคม
ซึ่งมีชื่อว่า “หน่วยอิสระของเลขาธิการรัฐสภา” (Autonomous 
Section of Secretaries General of Parliaments) ต่อมา 
ในปี ๒๕๐๐ ได้มีการประชุมพิจารณาปรับปรุงโครงสร้างและ
ระบบงานของสมาคมฯ ให้แยกกันอย่างเด็ดขาดจากสหภาพ
รัฐสภา รวมทั้งเปลี่ยนชื่อสมาคมฯ จากเดิมมาเป็นชื่อปัจจุบัน 
คือ “สมาคมเลขาธิการรัฐสภา (ASGP)” ในปัจจุบัน สมาคม
เลขาธิการรัฐสภามีประเทศสมาชิกกว่า ๑๕๐ ประเทศ และ
จากการเป็นสมาชิกสมาคมฯ นอกเหนือไปจากการส่งผู้แทน

เข้าร่วมในการประชุมของสมาคมฯ แล้ว รัฐสภาไทยยังเป็น
เจ้าภาพจัดการประชุมของสมาคมฯ อีกหลายครั้ง คู่ขนานไป
กับการจัดประชุมสหภาพรัฐสภาอีกหลายครั้ง   
 ๓.๕ สมัชชารัฐสภาเอเชีย (Asian Parliamentary 
Assembly : APA) สมัชชารัฐสภาเอเชียเริ่มก่อตั้งขึ้นในปี 
๒๕๓๒ จากการเป็นสมาคมรัฐสภาเอเชียเพื ่อสันติภาพ 
(Association of Asian Parliaments for Peace : AAPP) 
โดยมีเป้าหมายในการส่งเสริมสันติภาพ ปกป้องสิทธิมนุษยชน 
และเสริมสร้างประชาธิปไตยในภูมิภาคเอเชีย ต่อมาในปี
๒๕๔๙ ได้มีการขยายความร่วมมือและยกระดับองค์กร
เป็นสมัชชารัฐสภาเอเชีย (Asian Parliamentary Assembly :
APA) เพื่อส่งเสริมกระบวนการด้านประชาธิปไตยและหลัก
ธรรมาภิบาลตลอดจนจิตวิญญาณที่จะสร้างสันติภาพและ
ความร่วมมือของภูมิภาคเอเชียทั้งหมด ในปัจจุบันมีประเทศ
สมาชิกจำานวนทั้งสิ้น ๔๒ ประเทศ และประเทศผู้สังเกตการณ์
จำานวน ๑๖ ประเทศ รัฐสภาไทยเป็นหนึ่งในประเทศผู้ร่วม
ก่อตั้งสมาคมรัฐสภาเอเชียเพื่อสันติภาพ (AAPP) ซึ่งมีส่วน
เสริมสร้างและผลักดันให้สามารถปรับเปลี่ยนจากสมาคม
รัฐสภาเอเชียเพื่อสันติภาพ (AAPP) เป็นสมัชชารัฐสภาเอเชีย 
(APA) ได้เป็นผลสำาเร็จ โดยที่ผ่านมารัฐสภาไทยได้ส่งผู้แทน
เข้าร่วมการประชุมสมัชชาใหญ่ และการประชุมคณะมนตรี
บริหารของ AAPP และ APA ตลอดจนรับเป็นเจ้าภาพจัดการ
ประชุม AAPP ครั้งที่ ๖ เมื่อปี ๒๕๔๘
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 ๓.๖ สมาคมสมาชิกรัฐสภาระหว่างประเทศด้าน
เทคโนโลยีสารสนเทศ (International Parliamentarians’ 
Association for Information Technology : IPAIT) 
เกิดจากแนวความคิดร่วมกันของสมาชิกรัฐสภาสาธารณรัฐ
ประชาชนจีน สาธารณรัฐเกาหลี สหรัฐอเมริกา และประเทศไทย 
ซ่ึงมีความสนใจในการพัฒนาเทคโนโลยีสารสนเทศของรัฐสภา 
โดยมีวัตถุประสงค์ในการสนับสนุนการพัฒนาเทคโนโลยี 
สารสนเทศในระดับสมาชิกรัฐสภา และแลกเปล่ียนข้อมูลข่าวสาร
ระหว่างประเทศ ในปัจจุบันมีประเทศสมาชิกจำานวนทั้งสิ้น
 ๔๗ ประเทศ และประเทศผู้สังเกตการณ์จำานวน ๑๔ ประเทศ 
โดยรัฐสภาไทยเป็นเจ้าภาพจัดการประชุม IPAIT ครั้งที่ ๒ 
ที่กรุงเทพฯ ในปี ๒๕๔๗ โดยที่ผ่านมารัฐสภาไทยได้ส่งผู้แทน
เข้าร่วมการประชุม IPAIT อย่างต่อเนื่อง 
 ๓.๗ องค์การสมาชิกรัฐสภานานาชาติเพ่ือการต่อต้าน
การทุจริต (Global Organization of Parliamentarians 
Against Corruption : GOPAC) คือ องค์การเครือข่ายระหว่าง
สมาชิกรัฐสภาทั่วโลก ซึ่งมีวัตถุประสงค์หลักเพื่อต่อต้านการ
ทุจริตและยกระดับธรรมาภิบาลของสมาชิกรัฐสภาและ
สถาบันนิติบัญญัติ GOPAC ก่อต้ังข้ึนเม่ือเดือนตุลาคม ๒๕๔๕ 
อันเป็นผลมาจากการประชุมระดับโลกของสมาชิกรัฐสภาเพ่ือ
ต่อต้านการทุจริต (Global Conference of Parliamentarians 
Against Corruption) ณ กรุงออตตาวา ประเทศแคนาดา 
ซึ่งได้มีการรับรองธรรมนูญ GOPAC ในการประชุม
ดังกล่าว และมีนิติฐานะเป็นนิติบุคคลระหว่างประเทศ
เมื่อปี ๒๕๔๖ ในปัจจุบัน GOPAC มีสมาชิกที่เป็น
สมาชิกรัฐสภาและอดีตสมาชิกรัฐสภาจำานวนกว่า 
๗๐๐ คน จากกว่า ๗๒ ประเทศ การประชุม 
GOPAC จะจัดขึ ้นทุก ๆ ๒ ปี โดยมีสมาชิกและ
ผู้สังเกตการณ์เข้าร่วมประชุม โดยที่ผ่านมารัฐสภา
ไทยส่งผู้แทนเข้าร่วมการประชุม GOPAC อย่างต่อเนื่อง 
แต่เป็นเพียงการเข้าร่วมประชุมเท่านั ้น มิได้มี
อำานาจในการกำาหนดทิศทางและการตัดสินใจ
ในท่ีประชุม GOPAC เพราะรัฐสภาไทยยังไม่มีการจัด

ตั้งหน่วยประจำาชาติไทยใน GOPAC  
 ๓.๘ การประชุมรัฐสภาภาคพื้นเอเชียและแปซิฟิก 
(Asia Pacific Parliamentary Forum : APPF) คือ
องค์กรการประชุมของสมาชิกรัฐสภาในภาคพื้นเอเชียและ
แปซิฟิก ซึ่งจัดตั้งขึ้นโดยการริเริ่มของนายยาซูฮิโร นากาโซเน่ 
สมาชิกสภาผู้แทนราษฎรและอดีตนายกรัฐมนตรีญี่ปุ่น 
ร่วมกับสมาชิกรัฐสภาของประเทศในภูมิภาคเอเชียแปซิฟิก
จำานวนหนึ่ง รวมทั้งประเทศไทย มีวัตถุประสงค์ให้สมาชิก
รัฐสภาได้หารือร่วมกันในประเด็นปัญหาต่าง ๆ ของภูมิภาค
ในยุคหลังสงครามเย็น และที่เป็นผลจากการเติบโตและการ
รวมตัวกันทางเศรษฐกิจท้ังภายในและภายนอกภูมิภาค รวมทั้ง
ส่งเสริมระบอบประชาธิปไตย  สิทธิเสรีภาพของพลเมือง
และสันติภาพภายในภูมิภาค ในปี ๒๕๓๔ ประเทศผู้ร่วม
ก่อตั้ง APPF ได้ทาบทามให้ไทยเข้าร่วมเป็นสมาชิกก่อตั้งของ 
APPF ซึ่งทำาให้รัฐสภาไทยส่งคณะผู้แทนเข้าร่วมการประชุม
เตรียมการก่อตั้ง APPF ในปีเดียวกันนั้น และในปี ๒๕๓๖ 
คณะผู้แทนไทยได้ร่วมลงนามในปฏิญญาโตเกียว (Tokyo 
Declaration) เพ่ือการจัดต้ัง APPF อย่างเป็นทางการ ในปัจจุบัน 
มีสมาชิกทั้งสิ้นจำานวน ๒๗ ประเทศ โดยที่ผ่านมารัฐสภาไทย
ได้ส่งผู้แทนเข้าร่วมการประชุม APPF อย่างต่อเนื่อง อีกทั้งยัง
เคยเป็นเจ้าภาพจัดการประชุมต่าง ๆ ของ APPF ด้วย
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 ๓.๙ การประชุมสมาชิกรัฐสภาเอเชียและแปซิฟิก
ว่าด้วยส่ิงแวดล้อมและการพัฒนา (The General Assembly 
of the Asia Pacific Parliamentarians’ Conference 
on Environment and Development: APPCED) 
เกิดขึ้นจากความร่วมมือของรัฐสภาของประเทศในภูมิภาค
เอเชียและแปซิฟิก โดยมีรัฐสภาของสาธารณรัฐเกาหลีเป็น
ผู้ประสานงาน โดยมีวัตถุประสงค์ให้สมาชิกรัฐสภาเอเชียและ
แปซิฟิกได้หารือเพ่ือหาแนวทางแก้ไขปัญหาส่ิงแวดล้อม ส่งเสริม
การพัฒนาประเทศอย่างยั่งยืนในระยะยาว และกระตุ้นให้
เกิดการกลั ่นกรองนโยบาย กฎหมาย และข้อบังคับของ
ประเทศสมาชิก เพื่อปกป้องสิ่งแวดล้อมและควบคุมมลภาวะ 
ในปัจจุบัน มีสมาชิกทั้งสิ้นจำานวน ๔๖ ประเทศ โดยที่ผ่านมา 
รัฐสภาไทยได้ส่งผู้แทนเข้าร่วมการประชุม APPCED อย่าง
ต่อเน่ือง อีกท้ังยังเคยเป็นเจ้าภาพจัดการประชุม APPCED ดว้ย 
 ๓.๑๐ การประชุมความเป็นหุ้นส่วนของรัฐสภา
เอเชียและยุโรป (Asia–Europe Parliamentary Partnership 
Meeting: ASEP) คือ องค์กรการประชุมที ่ท ำาหน้าที ่
สานสัมพันธ์ระหว่างภูมิภาคเอเชียและยุโรปโดยผ่านกลไก
ทางรัฐสภาและความร่วมมือระหว่างรัฐสภาของประเทศท่ีเป็น

สมาชิกการประชุมเอเชีย-ยุโรป (Asia–Europe 
Meeting : ASEM) และให้การสนับสนุน
การทำางานของการประชุมเอเช ีย-ย ุโรป 
ซ่ึงเป็นการประชุมของภาครัฐบาล ASEP จัดขึ้น
เป็นประจำาทุก ๒ ปี โดยจัดในเอเชีย ๑ ครั้ง 
และจัดในยุโรปอีก ๑ ครั้ง ก่อนการประชุม 
ASEM ปัจจุบัน ASEP ประกอบด้วยสมาชิก
จ ำานวนรวมทั ้ งส ิ ้น ๔๓ ประเทศ ก ับอ ีก 
๒ องค์การ (สหภาพยุโรป  และสำานักเลขาธิการ
อาเซียน) โดยที่ผ่านมารัฐสภาไทยส่งผู้แทน
เข้าร่วมการประชุม ASEAP อย่างต่อเนื่อง  
       ๓.๑๑ สหภาพลูกเส ือร ัฐสภาโลก 

                 (World Scout Parliamentary Union: 
                 WSPU)  คือ สมาคมอิสระซึ่งเป็นที่รวมของ
สมาชิกรัฐสภาท่ีสนใจในกิจการลูกเสือจากท่ัวโลก และส่งเสริม
การสร้างเครือข่ายลูกเสืออย่างใกล้ชิด ก่อตั้งโดยนาย Kim
Chong-Hon ประธานสมาคมลูกเสือรัฐสภาเกาหลี เม่ือปี ๒๕๓๔
WSPU มีวัตถุประสงค์ในการก่อตั้งเพื่อส่งเสริมสมาคมลูกเสือ
แห่งชาติ (National Scout Organization) ในฐานะองค์การ
ลูกเสือระดับประเทศและส่งเสริมกิจการลูกเสือโลก (World 
Scouting) โดยผ่านช่องทางของสมาชิกรัฐสภา รวมถึง
สนับสนุนให้มีการก่อต้ังสมาคมลูกเสือรัฐสภาแห่งชาติ (National 
Scout Parliamentary Association: NSPA) ภายใต้กรอบ
การทำางานของรัฐสภาในฐานะองค์การลูกเสือระดับรัฐสภา 
และแนวคิดที่ว่ากิจการลูกเสือเป็นวิธีการและการเคลื่อนไหว
ทางการศึกษาในรูปแบบที่ไม่เป็นทางการที่มีประสิทธิภาพ 
เริ่มมีการประชุมครั้งแรกในปี ๒๕๓๗ และจัดประชุมสมัชชา
ใหญ่มาแล้วจำานวน ๘ ครั้ง ปัจจุบันมีสมาชิกจำานวน ๑๐๓ 
ประเทศ รัฐสภาไทยเป็นสมาชิกและส่งผู้แทนเข้าร่วมการ
ประชุมตั้งแต่ครั้งแรก และเป็นเจ้าภาพจัดการประชุมสมัชชา
ใหญ่สหภาพลูกเสือรัฐสภาโลก ครั้งที่ ๙ ในปี ๒๕๖๑   

ประธานรัฐสภาไทย เลขาธิการสภา และ นพ. ประสพ รัตนากร ร่วมแถลงข่าวการประชุม
รัฐสภาระหว่างประเทศระดับภูมิภาคอาเซียนและเอเชียแปซิฟิก ณ ห้องรับรอง ๑
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เหตุการณ์ทางการเมือง
เฉพาะที่เกี่ยวข้องกับอาคารรัฐสภา ถนนอู่ทองใน

 เหตุการณ์การชุมนุมเป็นปรากฏการณ์ที่มีปรากฏ

ให้เห็นตลอดมาในสังคมไทย อันเป็นภาพสะท้อนความขัดแย้ง 

(conflict) เนื่องจากตราบใดที่มนุษย์ยังต้องอาศัยอยู่ร่วมกัน 

มีปฏิสัมพันธ์ต่อกัน และต้องพ่ึงพาอาศัยกัน โดยท่ีผ่านมามักจะ

มีการชุมนุมเรียกร้องจากภาคประชาชนในเร่ืองใหญ่ ๆ แบ่งออก

เป็นเรื่องที่กระทบต่อชีวิตความเป็นอยู่ของประชาชน ได้แก่ 

ปัญหาที่ดินทำากิน ปัญหาการก่อสร้างโครงการของรัฐ ปัญหา

ด้านผลกระทบอันเกิดจากทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดล้อม 

และปัญหาหนี้สินของประชาชน เป็นต้น ทั ้งหมดนี ้เป็น

เรื่องที่อยู่ ใกล้ตัวและมีผลกระทบโดยตรงต่อประชาชน 

นอกจากเรื่องท่ีกระทบต่อชีวิตความเป็นอยู่ของประชาชน

แล้ว ยังมีอีกเร่ืองท่ีมีความสำาคัญและเป็นปรากฏการณ์ท่ีส่งผล

กระทบต่อการเมืองไทยและการบริหารราชการแผ่นดินของ

รัฐบาลอย่างมีนัยสำาคัญ คือ เหตุการณ์ชุมนุมทางการเมือง 

ท้ังน้ี  เน่ืองจากประเทศไทยปกครองด้วยระบอบประชาธิปไตย 

การบริหารอำานาจรัฐมาจากเสียงข้างมากของพลเมืองผู้เป็น

เจ้าของอำานาจอธิปไตย โดยพลเมืองอาจใช้อำานาจของตน

ด้วยตนเองหรือผ่านผู้แทนที่ตนเลือกไปใช้อำานาจแทน ภายใต้

ระบอบประชาธิปไตยพลเมืองทุกคนสามารถแสดงความ

ยินยอมและเจตนาของตนได้เท่าเทียมกัน เมื่อผู้แทนที่เลือก

เข้าไปทำาหน้าท่ีไม่สามารถสะท้อนปัญหาหรือทำาหน้าท่ีแทน

ประชาชนได้ ประชาชนสามารถใช้สิทธิและเสรีภาพในการ

แสดงออกทางการเมืองเพื่อสะท้อนความต้องการของตนเอง

โดยรัฐสภาเป็นสถานที่ที ่มักถูกใช้เป็นศูนย์กลางในการ

ชุมนุมทางการเมือง ได้แก่ เนื่องจากรัฐสภาเปรียบเสมือน

 เม่ือพลเอก สุจินดา คราประยูร ได้รับพระบรมราชโองการ

โปรดเกล้าฯ ให้เข้าดำารงตำาแหน่งนายกรัฐมนตรีคนที่ ๑๙ 

ของประเทศไทย เมื่อวันที่ ๗ เมษายน ๒๕๓๕ ทันทีที่เข้า

ดำารงตำาแหน่งได้เกิดกระแสคัดค้านอย่างรุนแรงลุกลาม

ขยายวงกว้างอย่างรวดเร็วจากกลุ่มนักศึกษา กลุ่มประชาชน 

และกลุ ่มเคลื ่อนไหวทางการเมืองต่าง ๆ ต่อมาเมื ่อวันที ่ 

ศูนย์กลางทางการเมืองในเชิงสัญลักษณ์ (Political Icon) 

ที่ผ่ านมาประชาชนมักจะใช้บริ เวณอาคารรัฐสภาเป็น

ศูนย์กลางหรือจุดเริ ่มต้นในการนัดชุมนุมทางการเมือง 

โดยเหตุการณ์ชุมนุมทางการเมืองในแต่ละเหตุการณ์ก็จะ

มีที่มาและเหตุผลแตกต่างกันไปตามบริบทของสังคมหรือ

การเมืองในแต่ละยุคแต่ละสมัย ที่ทำาให้ประชาชนเกิดการ

รวมตัวเพ่ือเรียกร้องหรือคาดหวังการเปล่ียนแปลงทางการเมือง 

โดยเหตุการณ์ชุมนุมทางการเมืองที่เกิดขึ้นบริเวณอาคาร

รัฐสภาที่มีความสำาคัญ ได้แก่

 ๑. เหตุการณ์อดอาหารประท้วงหน้ารัฐสภา ปี ๒๕๓๕

 ๒. เหตุการณ์อดอาหารประท้วงหน้ารัฐสภา ปี ๒๕๓๗

 ๓. เหตุการณ์บุกรุกอาคารรัฐสภา ปี ๒๕๕๐

 ๔. เหตุการณ์ชุมนุมหน้าอาคารรัฐสภา ปี ๒๕๕๑

 ๕. เหตุการณ์บุกรุกอาคารรัฐสภา ปี ๒๕๕๓

 ๖. เหต ุการณ์ความไม ่ เป ็นระเบ ียบเร ียบร ้อย

              บริเวณอาคารรัฐสภาในเหตุการณ์ระหว่างปี 

                ๒๕๕๕ – ๒๕๕๗

๑. เหตุการณ์อดอาหารประท้วงหน้ารัฐสภา 
ปี ๒๕๓๕
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๘ เมษายน ๒๕๓๕ เรืออากาศตรี ฉลาด วรฉัตร เริ่มการอด

อาหารประท้วงท่ีหน้ารัฐสภาและประกาศจะอดอาหารไปจนกว่า

พลเอก สุจินดา คราประยูร จะลาออก และได้นายกรัฐมนตรี

ท่ีมาจากการเลือกต้ัง ท้ังน้ี มีบุคคลจากหลายวงการหลายอาชีพ

แวะเวียนไปให้กำาลังใจ เรืออากาศตรี ฉลาด วรฉัตร บริเวณหน้า

อาคารรัฐสภาอย่างไม่ขาดสาย

 วันที่ ๖ พฤษภาคม ๒๕๓๕ รัฐบาลแถลงนโยบาย

การบริหารราชการแผ่นดินต่อรัฐสภาในการประชุมร่วมกัน

ของรัฐสภา สมัยสามัญ ครั้งที่ ๑ แต่ถูกโจมตีจากสมาชิก

สภาผู้แทนราษฎรพรรคฝ่ายค้านและผู้ที่ไม่สนับสนุนนายก

รัฐมนตรีท่ีไม่ได้มาจากการเลือกต้ัง ส่วนบริเวณหน้า

รัฐสภามีประชาชนมาชุมชุมกัน เป็นจำ านวน

มากเพื ่อเรียกร้องให้นายกรัฐมนตรีลาออกจาก

ตำาแหน่ง ในขณะที่พลเอก สุจินดา คราประยูร 

แถลงนโยบายอยู ่นั ้น สื ่อโทรทัศน์ได้ถ่ายทอด

ให้เห็นถึงเก้าอี้ท่ีว่างเปล่าเป็นจำานวนมากในห้อง

ประชุมรัฐสภา เนื ่องจากสมาชิกสภาผู ้แทน

ราษฎรพรรคฝ่ายค้านท้ังหมดได้พากันออกมาร่วม

ชุมนุมกับประชาชนที่อยู่ในบริเวณด้านนอกอาคาร

รัฐสภา  ในขณะเดียวกันก็มีข่าวลือออกมาว่า

รัฐบาลจะใช้กำาลังเข้าสลายฝูงชน จากสภาพการณ์

ดังกล่าวทำาให้พลตรี จำาลอง ศรีเมือง ซึ่งกำาลังอยู่ใน

ระหว่างการอดอาหารประท้วงหน้าอาคารรัฐสภา 

ได้ตัดสินใจพาประชาชนออกเดินจากบริเวณ

หน้ารัฐสภา และลานพระบรมรูปทรงม้ามายัง

ท้องสนามหลวงและถนนราชดำาเนินกลางอันเป็น

ที ่ต ั ้งของอนุสาวรีย์ประชาธิปไตยในคืนวันที ่ 

๗ - ๘ พฤษภาคม ๒๕๓๕ จากนั ้นเหตุการณ์

เริ่มตึงเครียดมากยิ่งขึ้นเกิดการเผชิญหน้าระหว่าง

ฝ่ายประท้วงกับฝ่ายเจ้าหน้าท่ีท่ีถูกส่งมาควบคุมสถานการณ์

จนเป็นที่น่าวิตกว่าจะเกิดเหตุการณ์นองเลือดขึ้น

 วันท่ี ๑๗ พฤษภาคม พ.ศ. ๒๕๓๕ ขณะท่ีพลตรี จำาลอง 

ศรีเมือง นำากลุ่มผู้ชุมนุมเคลื่อนจากท้องสนามหลวงมุ่งสู่

รัฐสภา ได้เกิดเหตุการณ์ความรุนแรงระหว่างฝ่ายประท้วง

กับฝ่ายเจ้าหน้าที่ที่ถูกส่งมาควบคุมสถานการณ์ เกิดการต่อสู้

ปะทะกันอย่างยืดเย้ือยาวนานเป็นระยะเวลา ๔ วัน ๔ คืน ประชาชน

บาดเจ็บล้มตายจำานวนมาก พลตรี จำาลอง ศรีเมือง รวมทั้ง

นิสิต นักศึกษา และประชาชนนับพันคนถูกจับกุมในเหตุการณ์

รุนแรงครั้งนี้ ซึ่งได้รับการขนานนามว่า “พฤษภาทมิฬ”
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 เรืออากาศตรี ฉลาด วรฉัตร หน่ึงในผู้ชุมนุมคนสำาคัญ
ในเหต ุการณ์เด ือนพฤษภาคม พ.ศ. ๒๕๓๕ ประกาศ    
อดอาหารประท้วงอีกคร้ังเพ่ือกดดันให้รัฐบาลนายชวน หลีกภัย 
เร่งรัดให้มีการปฏิรูปการเมืองเพื่อพิทักษ์เจตจำานงของวีรชน
ประชาธิปไตย โดยเรืออากาศตรี ฉลาด วรฉัตร อาศัยวาระ
ครบรอบ ๒ ปี เหตุการณ์เดือนพฤษภาคม พ.ศ. ๒๕๓๕ เสนอ
ให้มีการแก้ไขรัฐธรรมนูญใน ๔ ประเด็น คือ
  ๑) ให้มีการร่างรัฐธรรมนูญฉบับสภาผู้แทนราษฎร        
 ๒) ให้คณะรัฐมนตรีมาจากการเลือกตั้ง 
 ๓) ให้มีการเลือกตั้งผู้ว่าราชการจังหวัด 
 ๔) ให้เลือกตั ้งนายกเทศมนตรีจากประชาชนทุก
ตำาบล ซึ ่งการดำาเนินการอดอาหารครั ้งนี ้ม ีนักวิชาการ
เห็นด้วยจำานวนมาก 
 โดยช่วงแรกที่เรืออากาศตรี ฉลาด วรฉัตร นั่งอด
อาหาร ไม่ค่อยจะมีผู้คนให้ความสนใจต่อข้อเรียกร้องมากนัก 
อาจเป็นเพราะข้อเรียกร้องน้ันถูกมองว่าไม่สามารถนำามาปฏิบัติ
ได้ หลังจากนั่งอดอาหารมาหลายวัน เรืออากาศตรี ฉลาด 
วรฉัตร ก็เร ิ ่มมีอาการอ่อนเพลีย
โดยร่างกายมีปฏิกิริยารุนแรง จึงได้มี
ประชาชนจำานวนหนึ่ง  ซึ่งเห็นแก่
ชีวิตของเรืออากาศตรี ฉลาด วรฉัตร
ร่วมกันออกมามีส่วนร่วมในการ
รักษาชีวิตของเรืออากาศตรี ฉลาด 
วรฉัตร เช่น พรรคพลังธรรมมีท่าที
พิจารณาเงื่อนไขข้อเสนอทั้ง ๔  ข้อ
โดยมีนายมานะ  มหาสุว ีระชัย 
สมาชิกสภาผู ้แทนราษฎร พรรค
พลังธรรม เสนอให้สภาผู้แทนราษฎร
ยกร่างรัฐธรรมนูญฉบับใหม่

๒. เหตุการณ์อดอาหารประท้วงหน้ารัฐสภา
พ.ศ. ๒๕๓๗

 กลางดึกของคืนวันที่ ๓๑ พฤษภาคม ๒๕๓๗ ซึ่ง
เป็นวันท่ี ๘ ของการอดอาหารของเรืออากาศตรีฉลาด วรฉัตร 
เรืออากาศตรี ฉลาด วรฉัตรได้อาเจียนอย่างรุนแรง คณะแพทย์
ผู้ดูแลเตรียมเคลื่อนย้ายเพื่อนำาไปรักษาตัวที่โรงพยาบาล 
แต่เจ้าตัวไม่ยินยอม คณะแพทย์จึงเปล่ียนวิธีการช่วยเหลือเขา
โดยการให้กลูโคสผสมนำ้าเกลือและฉีดยาบำารุงแทน
 เวลา ๐๙.๑๐ น. ม ีการต ิดป ้ายตรงท ี ่พ ักของ
เรืออากาศตรี ฉลาด วรฉัตร ว่า “ข้าฯ ขอตายที่นี่ ห้ามนำาส่ง
โรงพยาบาลเด็ดขาด ใครนำาส่งโรงพยาบาลถือว่าเป็นคนทรยศ” 
ทางด้านรัฐบาลยืนกรานว่าจะไม่ทำาอะไรเพื่อคน ๆ เดียว โดย
อ้างข้อกฎหมายว่าไม่อาจยกร่างใหม่ได้
 เวลา ๑๔.๔๐ น. นายสุลักษณ์ ศิวรักษ์ หรือ ส. ศิวรักษ์ 
นักคิดนักเขียนได้เดินทางมาเยี่ยมเรืออากาศตรี ฉลาด วรฉัตร 
โดยใช้เวลาพูดคุยกันอยู่ประมาณ ๕ นาที และให้สัมภาษณ์
ผู้สื่อข่าวเรียกร้องให้ประชาชนมาเยี่ยมให้กำาลังใจให้มาก ๆ 
เพื่อรัฐบาลจะได้เข้าใจถึงอำานาจประชาชน
 ในวันเดียวกันนี้เอง พรรคศรัทธาธรรม มหาวิทยาลัย
รามคำาแหงได้ออกแถลงการณ์สนับสนุนการเรียกร้องให้
สมาชิกสภาผู้แทนราษฎรร่างรัฐธรรมนูญของเรืออากาศตรี 

ฉลาด วรฉัตร พร้อมกันนั้นกลุ่มศิลปินได้โกนหัวเพื่อร่วมเรียก

ร้องเพิ่มอีก ๖ คน
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 ภายหลั งคณะปฏิ รู ปการปกครองในระบอบ
ประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข (คปค.) 
ได้เข้ายึดอำานาจจากรัฐบาลพันตำารวจโท ทักษิณ ชินวัตร 
เมื่อวันที่ ๑๙ กันยายน ๒๕๔๙ และได้มีการประกาศใช้
รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย (ฉบับช่ัวคราว) พ.ศ. ๒๕๔๙
และต้ังสมาชิกสภานิติบัญญัติแห่งชาติ (สนช.) ข้ึนมาทำาหน้าที่
ในฐานะฝ่ายนิติบัญญัติโดยก่อนการเลือกต้ังท่ัวไปทีก่ำาหนดข้ึน
ในวันอาทิตย์ท่ี  ๒๓ ธันวาคม ๒๕๕๐ สภานิติบัญญัติแห่งชาติ
ได้เร่งพิจารณาร่างกฎหมายจำานวนมาก โดยร่างกฎหมาย
หลายฉบับมีเน้ือหาละเมิดสิทธิเสรีภาพของประชาชน ส่งผล
ให้องค์กรภาคเอกชนออกมาเคล่ือนไหวแสดงความไม่เห็นด้วย
และคัดค้านการปฏิบัติหน้าที่ของสภานิติบัญญัติแห่งชาติ 
(สนช.) รวมทั้งคัดค้านการพิจารณาออกกฎหมาย ๑๑ ฉบับ 
 โดยเมื ่อวันที ่ ๑๒ ธันวาคม ๒๕๕๐ ประชาชน
หลายร้อยคนมาชุมนุมหน้าอาคารรัฐสภาเรียกร้องให้สภา
นิติบัญญัติแห่งชาติหยุดการออกกฎหมายอย่างรีบเร่ง 
แต่สภานิ ติ บัญญัติ แห่ งชาติ ไม่ รั บฟั ง เสี ย ง เรี ยกร้ อ ง 
ประชาชนกว่าร้อยคนจึงปีนร้ัวอาคารรัฐสภาเข้าไปนั่งหน้า
ห้องประชุม ต่อมาองค์กรภาคประชาสังคมรวมสิบคนถูกฟ้อง
ฐานยุยงให้ประชาชนกระด้างกระเดื่อง มั่วสุมก่อความวุ่นวาย
ในบ้านเมืองและบุกรุกโดยใช้กำาลังประทุษร้าย  ทำาให้มี
ผู้ถูกดำาเนินคดีจำานวน ๑๐ คน 

 เหตุการณ์  ๗  ตุลาคม  ๒๕๕๑  เป็นเหตุการณ์ที่ 
“กลุ่มพันธมิตรประชาชนเพื่อประชาธิปไตย” ปิดล้อมอาคาร
รัฐสภาในวันท่ี ๖ ตุลาคม ๒๕๕๑ เพ่ือกดดันไม่ให้คณะรัฐมนตรี 

๓. เหตุการณ์บุกรุกอาคารรัฐสภา พ.ศ. ๒๕๕๐

๔. การชุมนุมหน้าอาคารรัฐสภา พ.ศ. ๒๕๕๑

ที่มีนายสมชาย วงศ์สวัสดิ์ เป็นนายกรัฐมนตรี แถลงนโยบาย
ต่อที่ประชุมรัฐสภา  โดยอ้างว่ารัฐบาลขาดความชอบธรรม
ท่ีจะเข้ามาบริหารประเทศและไม่ต้องการให้แก้ไขรัฐธรรมนูญ 
จนเกิดเหตุการณ์วุ่นวายในวันท่ี ๗ ตุลาคม ๒๕๕๑
 วันจันทร์ที่ ๖ ตุลาคม ๒๕๕๑ หลังจากที่ผู้ชุมนุมจาก
จังหวัดต่าง ๆ ได้ทยอยเข้าสู ่ที ่ชุมนุมแล้ว เวลาประมาณ 
๒๐.๓๐ น. แกนนำาพันธมิตรได้ข้ึนเวทีและประกาศขยายพื้นท่ี
การชุมนุมไปยังหน้าอาคารรัฐสภา เพื่อทำาการปิดล้อมไม่ให้
รัฐบาลแถลงนโยบายได้ในวันรุ่งขึ้น (๗ ตุลาคม)
 เวลาประมาณ ๐๖.๒๐ น. ของเช้าวันอังคารที่ 
๗ ตุลาคม ๒๕๕๑ ตำารวจได้ระดมยิงแก๊สนำ้าตา เพื่อเป็นการ
เปิดเส้นทางให้คณะรัฐมนตรีและสมาชิกรัฐสภาเข้าไปประชุม
รัฐสภาเพื่อแถลงนโยบายต่อรัฐสภา  ทำาให้มีผู้ได้รับบาดเจ็บ 
กลุ่มพันธมิตรฯ ได้ตัดนำ้าตัดไฟในอาคารรัฐสภา ส่งผลให้
รัฐสภาต้องใช้ไฟฟ้าสำารอง 
 ต่อมาในเวลาประมาณ ๐๙.๓๐ น. การแถลงนโยบาย
ได้เริ่มขึ้น แต่สมาชิกสภาผู้แทนราษฎรและสมาชิกวุฒิสภา
หลายคนไม่ได้อยู่ในท่ีประชุม นายชัย ชิดชอบ ประธานรัฐสภา
ได้ให้นับองค์ประชุม ปรากฏว่าไม่ครบองค์ประชุม จึงได้ให้พัก
การประชุม และเมื ่อเปิดประชุมใหม่ปรากฏว่ามีเพียง
สมาชิกสภาผู ้แทนราษฎรพรรคร่วมรัฐบาลเท่านั ้น รวม
จำานวน ๓๒๐ คน ส่วนพรรคประชาธิปัตย์ และฝ่ายค้านได้
ควำา่บาตรการแถลงนโยบายครั้งนี้
 เมื่อนายสมชาย วงศ์สวัสดิ์ นายกรัฐมนตรี ได้แถลง
นโยบายเสร็จเมื่อเวลาประมาณ ๑๔.๐๐ น. แต่ก็ไม่สามารถ
จะเดินทางออกมาได้ เนื่องจากกลุ่มผู้ชุมนุมได้ปิดกั้นประตู
ทางออกทุกทาง จึงต้องเดินทางด้วยเฮลิคอปเตอร์ของตำารวจ
แทนเพื่อไปยังกองบัญชาการกองทัพไทย ถนนแจ้งวัฒนะ 
กรุงเทพมหานคร เพื ่อหารือกับผู ้บัญชาการ ๓ เหล่าทัพ
ถึงสถานการณ์ดังกล่าว
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 ต่อมาเวลาประมาณ ๑๗.๐๐ น. บรรดาสมาชิก
สภาผู้แทนราษฎรและสมาชิกวุฒิสภายังคงตกค้างอยู่ภายใน
อาคารรัฐสภา เนื่องจากกลุ่มผู้ชุมนุมไม่ยอมให้บุคคลกลุ่ม
ดังกล่าวออก โดยให้ผู้ที่จะออกจากอาคารรัฐสภาแสดงบัตร
และผู้ชุมนุมอนุญาตให้ออกเฉพาะผู้ที่ไม่ใช่สมาชิกสภาผู้แทน
ราษฎรและสมาชิกวุฒิสภาเท่านั้น อาทิ เจ้าหน้าที่รัฐสภา
และสื่อมวลชน ต่อมาตำารวจได้ใช้แก๊สนำ้าตายิงอีกหลายนัด
เพ่ือเปิดทางให้สมาชิกสภาผู้แทนราษฎรและสมาชิกวุฒิสภา
ออกไปได้ ทั้งนี้ เจ้าหน้าที่ตำารวจได้ระดมยิงแก๊สนำ้าตาอย่าง
ต่อเนื่องไปจนถึงช่วงคำ่าท่ีหน้ากองบัญชาการตำารวจนครบาล
และลานพระบรมรูปทรงม้า 
 จากการปะทะกันมีผู ้ได้รับบาดเจ็บและจากนั ้น
ไม่นาน พลเอก ชวลิต ยงใจยุทธ ได้ลาออกจากตำาแหน่งรอง
นายกรัฐมนตรีเพ่ือแสดงความรับผิดชอบต่อเหตุการณ์ท่ีเกิดขึน้ 

 วันท่ี ๒๖ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๓ ศาลฎีกาแผนกคดีอาญา
ของผู้ดำารงตำาแหน่งทางการเมืองมีคำาพิพากษายึดทรัพย์
มูลค่า ๔๖,๐๐๐ ล้านบาท ของอดีตนายกรัฐมนตรี พันตำารวจโท
ทักษิณ ชินวัตร ต่อมาต้นเดือนมีนาคม ๒๕๕๓ กลุ่มแนวร่วม
ประชาธิปไตยต่อต้านเผด็จการแห่งชาติ (นปช.) ได้มารวมกัน
ท่ีกรุงเทพฯ เพ่ือแสดงความต้องการให้นายอภิสิทธ์ิ เวชชาชีวะ
นายกรัฐมนตรี ประกาศให้มีการเลือกต้ังใหม่ โดยการเคลื่อนไหว
ดังกล่าวนำาโดยแนวร่วมประชาธิปไตยต่อต้านเผด็จการ
แห่งชาติ กลุ่มผู้สนับสนุนประชาธิปไตย และกลุ่มผู้สนับสนุน
อดีตนายกรัฐมนตรี พันตำารวจโท ทักษิณ ชินวัตร ต่อมาได้มี
ความเคลื่อนไหวโดยการรับบริจาคโลหิตของผู้ชุมนุมไปเท
ด้านนอกของบ้านพักนายอภิสิทธิ์  เวชชาชีวะ นายกรัฐมนตรี

 วิกฤตการณ์การเมืองท่ีเกิดข้ึนจากการประท้วงต่อต้าน
รัฐบาลตั้งแต่เดือนสิงหาคม ๒๕๕๖ ถึงพฤษภาคม ๒๕๕๗ 
เป้าหมายหลักของการประท้วง คือ การขจัดอิทธิพลทางการเมือง
ของอดีตนายกรัฐมนตรี พันตำารวจโท ทักษิณ ชินวัตร และมี
สาเหตุจากรัฐบาลพรรคเพื่อไทยได้เสนอร่างพระราชบัญญัติ
นิรโทษกรรมแก่ผู้ซึ ่งกระทำาความผิดเนื่องจากการชุมนุม
ทางการเมือง การแสดงออกทางการเมืองของประชาชน พ.ศ. .... 
โดยสภาผู้แทนราษฎรผ่านร่างพระราชบัญญัตินิรโทษกรรม
แก่ผู้ซึ ่งกระทำาความผิดเนื่องจากการชุมนุมทางการเมือง 
การแสดงออกทางการเมืองของประชาชน พ.ศ. .... เม่ือวันท่ี ๑ 
พฤศจิกายน ๒๕๕๖ เวลาประมาณ ๐๔.๐๐ น. ในระหว่างการ

๕. เหตุการณ์บุกรุกอาคารรัฐสภาใน พ.ศ. ๒๕๕๓ ๖. เหตุการณ์ความไม่เป็นระเบียบเรียบร้อย
บริเวณอาคารรัฐสภาในเหตุการณ์ระหว่าง
พ.ศ. ๒๕๕๕-๒๕๕๗

 เมื ่อเวลา ๑๐.๓๐ น. วันที ่ ๗ เมษายน ๒๕๕๓  
กลุ่มผู้ประท้วงแนวร่วมประชาธิปไตยต่อต้านเผด็จการแห่งชาติ
น ับร ้อยคนยกกำาล ังบ ุกฝ ่าแนวเจ ้าหน้าที ่ต ำารวจเข ้าไป
ภายในบริเวณรอบอาคารรัฐสภา โดยมีแกนนำาคอยปลุกระดม
อยู่บนรถเพ่ือให้ม็อบบุกเข้าไปสอบถามนายสุเทพ  เทือกสุบรรณ
รองนายกรัฐมนตรี  ว่าเป็นผู้สั่งเจ้าหน้าที่ขว้างระเบิดควันใส่
ผู้ชุมนุมหรือไม่ นอกจากน้ียังบุกเข้าไปในอาคารรัฐสภาและแย่งชิง
อาวุธปืนจากเจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภัย จากเหตุการณ์นี้
ทำาให้รัฐมนตรี และสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรต้องปีนร้ัวหนีข้าม
ไปยังพระที่นั่งวิมานเมฆ และทำาให้นายสุเทพ เทือกสุบรรณ 
รองนายกรัฐมนตรีฝ่ายความมั่นคงต้องรีบหนีออกจากอาคาร
รัฐสภา จากนั้นช่วงบ่ายมีเฮลิคอปเตอร์บินมารับนายสุเทพ 
เทือกสุบรรณ ทางด้านบริเวณพระที่นั่งวิมานเมฆ
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ประกาศใช้กฎหมายพระราชบัญญัติความมั ่นคงภายใน
ราชอาณาจักร ในบางพื้นที่ของกรุงเทพมหานคร ร่างพระราช
บัญญัติดังกล่าว จะนิรโทษกรรมผู้ประท้วงซึ่งเกี่ยวข้องกับ
เหตุการณ์ต่าง ๆ ในความไม่สงบทางการเมืองต้ังแต่ พ.ศ. ๒๕๔๗ 
รวมทั ้งยกฟ้องการพิพากษาลงโทษฉ้อราษฎร์บังหลวงของ
อดีตนายกรัฐมนตรี พันตำารวจโท ทักษิณ ชินวัตร และลบล้าง
ข้อกล่าวหาของนายอภิสิทธิ ์ เวชชาชีวะ และนายสุเทพ
เทือกสุบรรณ โดยร่างพระราชบัญญัติฉบับนี้เป็นการจุดชนวน
การคัดค้านจากทั้งพรรคประชาธิปัตย์และกลุ่มที่ไม่เห็นด้วย
กับรัฐบาล รัฐบาลถูกวิจารณ์ในประเด็นการออกเสียงลงคะแนน
ในสมัยประชุมก่อนรุ่งเช้าอย่างผิดปกติ เพ่ือป้องกันการคัดค้าน
จากสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรฝ่ายค้านที่จะประท้วงต่อการ
ทำาให้อดีตนายกรัฐมนตรี พันตำารวจโท ทักษิณ ชินวัตร พ้นจาก
ความรับผิด ส่วนผู้สนับสนุนวิจารณ์ว่า ร่างพระราชบัญญัติ
ฉบับนี้ว่าทำาให้ผู้รับผิดชอบต่อการสลายการชุมนุมเมื่อปี 
๒๕๕๓ พ้นจากความรับผิด 
 ต่อมาเมื่อวันที่ ๓๐ พฤษภาคม ๒๕๕๕ มีเหตุการณ์
ความไม่เป็นระเบียบเรียบร้อยในห้องประชุมรัฐสภา โดย 
นายสมศักดิ ์ เกียรติสุรนนท์ ประธานสภาผู ้แทนราษฎร 
พยายามจะปิดการอภิปรายและขอให้มีการลงคะแนนญัตติ
ขอเล่ือนพระราชบัญญัติปรองดองแห่งชาติ พ.ศ. .... ข้ึนมาเป็น
วาระเร่งด่วน จึงทำาให้สมาชิกสภาผู้แทนราษฎรพรรคประชาธิปัตย์
ส่วนหน่ึงไม่พอใจ จากน้ันได้มีสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรคนหน่ึง 
ข้ึนไปบนบัลลังก์ และพยายามดึงนายสมศักด์ิ เกียรติสุรนนท์ ออกจาก
เก้าอี้จนทำาให้สมาชิกสภาผู้แทนราษฎรฝ่ายรัฐบาลเข้าไป
รุมล้อมปกป้องประธานสภาผู้แทนราษฎร จากนั้นจึงเกิดเหตุ
ชุลมุนวุ ่นวาย จนประธานสภาผู ้แทนราษฎรต้องสั ่งพัก
การประชุม จากน้ันได้มีสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร อีกคนหน่ึง 
ได้ข้ึนไปบนบัลลังก์ และได้ดึงเก้าอ้ีประธานสภาผู้แทนราษฎร
ออกมา ต่อมาได้มสีมาชิกสภาผู้แทนราษฎรฝ่ายรัฐบาลเข้าไป

แย่งชิงเก้าอี้คืนมา จนเจ้าหน้าที่ตำารวจรัฐสภาและสมาชิก
สภาผู้แทนราษฎรคนอื่น ๆ เข้ามายุติเหตุการณ์ความไม่เป็น
ระเบียบเรียบร้อย
 ต่อมาเมื่อวันที่ ๓๑ พฤษภาคม ๒๕๕๕ ช่วงเวลา 
๑๗.๐๐ น. ในขณะที่นายสมศักดิ์ เกียรติสุรนนท์ ได้พยายาม
รวบรัดเลื่อนการลงมติพระราชบัญญัติปรองดองแห่งชาติ 
พ.ศ. .... ขึ ้นมาเป็นวาระเร่งด่วน โดยไม่รอสมาชิกสภา
ผู้แทนราษฎรพรรคประชาธิปัตย์ท่ีเดินออกจากห้องประชุม ทำาให้
สมาชิกสภาผู้แทนราษฎรพรรคประชาธิปัตย์บางคนไม่พอใจ 
จึงขว้างแฟ้มและกระดาษใส่นายสมศักดิ ์ เกียรติสุรนนท์
ต่อมาเมื่อวันที่ ๔ พฤศจิกายน ๒๕๕๖ เกิดการประท้วง
หลายจุดท่ัวกรุงเทพมหานครและในต่างจังหวัด มหาวิทยาลัย
และองค์กรหลายแห่งออกแถลงการณ์ประณามร่าง
พระราชบัญญัติปรองดองแห่งชาติ พ.ศ. .... โดยมีการตั้งเวที
ปราศรัยท่ีอนุสาวรีย์ประชาธิปไตยและใช้ถนนราชดำาเนินกลาง
เป็นสถานที่ชุมนุม ตั้งแต่วันที่ ๔ พฤศจิกายน ๒๕๕๖ จนถึง 
๑๒ มกราคม ๒๕๕๗  
 ต่อมาเม่ือวันท่ี ๒๙ มีนาคม ๒๕๕๗ บริเวณหน้าอาคาร
รัฐสภา นายสุเทพ เทือกสุบรรณ แกนนำาคณะกรรมการ
ประชาชนเพื่อการเปล่ียนแปลงปฏิรูปประเทศไทยให้เป็น
ประชาธิปไตยที่สมบูรณ์แบบอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็น
ประมุข (กปปส.) ได้นำาผู ้ชุมนุมเข้าไปยังอาคารรัฐสภา
และวางพานพุ่มเพื่อกราบสักการะพระบรมราชานุสาวรีย์
พระบาทสมเด็จพระปกเกล้าเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ ๗ และ
ปราศรัยตอนหน่ึงว่า  วันน้ีได้เข้าสักการะพระบรมราชานุสาวรีย์
รัชกาลที่ ๗ โดยขอตั้งปณิธานว่า จะต่อสู้ให้อำานาจอธิปไตย
เป็นของปวงชนชาวไทยอย่างแท้จริง และรัฐสภาแห่งนี้จะ
ไม่สามารถเปิดได้จนกว่าพวกเราจะปฏิรูปประเทศสำาเร็จ 
กระทั่งเวลา ๑๔.๓๐ น. ขบวนผู้ชุมนุมได้เดินทางออกจาก
รัฐสภาเพื่อกลับไปยังสวนลุมพินี
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รัฐสภาของประชาชน

 ร ัฐสภานั ้นนอกจากเป็นสถาบันที ่ท ำาหน้าที ่ ใน
ฐานะตัวแทนของประชาชนด้านนิติบัญญัติ การควบคุมการ
บริหารราชการแผ่นดิน การให้ความเห็นชอบในเรื่องสำาคัญ 
และการให้ความเห็นชอบและการพิจารณาเลือกบุคคลให้
ดำารงตำาแหน่งในองค์กรต่าง ๆ ตามรัฐธรรมนูญ ควบคู่กับ
การใช้งานอาคารรัฐสภา ถนนอู ่ทองใน เพื ่อรองรับการ
ปฏิบัติหน้าที่ดังกล่าวข้างต้นแล้ว รัฐสภายังเปิดให้ประชาชน
เข้ามาใช้พื้นที่เพื่อแสดงการมีส่วนร่วมทางการเมืองในการ
ขับเคลื่อนกฎหมายที่จำาเป็นโดยการเข้าชื่อเสนอกฎหมาย 
ตามรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช ๒๕๖๐ 
มาตรา ๑๓๓ ข้อ (๓) ท่ีระบุว่าผู้มีสิทธิเลือกต้ังจำานวนไม่น้อยกว่า
หนึ่งหมื่นคนเข้าชื่อเสนอกฎหมายตามหมวด ๓ สิทธิและ
เสรีภาพของปวงชนชาวไทย หรือหมวด ๕ หน้าที ่ของรัฐ 
และการเข้าร่วมกิจกรรมเสริมความรู้ด้านการทำาหน้าที่ของ
ฝ่ายนิติบัญญัติและประวัติศาสตร์การเมืองการปกครองภายใต้
ระบอบประชาธิปไตยในระบบรัฐสภาอันมีพระมหากษัตริย์
ทรงเป็นประมุข จากบริการต่าง ๆ ที ่ร ัฐสภาจัดไว ้ให ้
สำาหรับประชาชนในฐานะแหล่งการเรียนรู้ของประชาชน 
เช่น การบริการนำาชมห้องประชุมรัฐสภา ห้องสารนิเทศ  
พิพิธภัณฑ์รัฐสภา และกิจกรรมวันเด็กแห่งชาติ โดยนำาเสนอ
ตามลำาดับ คือ การเข้าชื่อเสนอกฎหมาย และ แหล่งการเรียน
รู้ของประชาชน  
๑. การเข้าชื่อเสนอกฎหมาย
 แนวคิดของการให้ประชาชนมีสิทธิเข้าช่ือเสนอ
กฎหมาย เป็นหลักการที่เป็นไปตามครรลองของการปกครอง
ในระบอบประชาธิปไตย การเข้าช่ือเสนอกฎหมาย (Initiative 

Process) คือ กระบวนการที่ให้ประชาชนเข้ามามีส่วนร่วม
ในทางการเมืองโดยการท่ีประชาชนจำานวนหน่ึงท่ีมีเจตนารมณ์
หรือความต้องการเช่นเดียวกันที่จะให้มีกฎหมายหรือแก้ไข
เปล่ียนแปลงกฎหมายฉบับใดฉบับหนึ่งมาร่วมเข้าชื่อกัน 
เมื่อมีผู้เข้าชื่อครบตามจำานวนที่กฎหมายของแต่ละประเทศ
กำาหนดแล้วให้สามารถเสนอกฎหมายได้ ซึ่งต้องเป็นประเภท
ของกฎหมายที่แต่ละประเทศได้กำาหนดไว้
  การเข้าชื่อเสนอกฎหมายโดยประชาชนจึงถือเป็นกลไก
สำาคัญของระบอบประชาธิปไตยทางตรง โดยไม่ต้องผ่านผู้แทน
ของประชาชน คือ สมาชิกสภาผู้แทนราษฎร อย่างไรก็ตาม 
การแสดงบทบาทอำานาจหน้าที่ของรัฐสภา ซึ่งเป็นองค์กร
นิติบัญญัติในการพิจารณาและให้ความเห็นชอบร่างกฎหมาย
เพื่อบังคับใช้ในสังคมนั้น ยังมีข้อจำากัดและอาจไม่สอดคล้อง
หรือไม่สนองตอบต่อความต้องการของประชาชนได้ครบทุกคน 
การกำาหนดให้ประชาชนมีสิทธิเข้าชื่อเสนอร่างกฎหมายที่
เห็นว่า จำาเป็นและเกี่ยวข้องกับกลุ่มตน จึงเป็นการให้สิทธิ
แก่ประชาชนเข้ามามีส่วนร่วมทางการเมืองตามหลักการของ
ประชาธิปไตยแบบมีส่วนร่วม อันจะช่วยในการอุดช่องว่าง
หรือเป็นส่วนเสริมให้ประชาธิปไตยแบบมีผู้แทนนั้นสมบูรณ์
ยิ่งขึ้น
 สำาหร ับประเทศไทยสิทธ ิในการเข ้าช ื ่อเสนอ
กฎหมายได้รับการรับรองเป็นครั้งแรกในรัฐธรรมนูญแห่ง
ราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช ๒๕๔๐ โดยได้บัญญัติไว้ใน 
มาตรา ๑๗๐ ซึ่งกำาหนดให้ผู้มีสิทธิเลือกตั้งจำานวนไม่น้อยกว่า 
๕๐,๐๐๐ คน มีสิทธิเข้าชื่อร้องขอต่อประธานรัฐสภาเพื่อให้
รัฐสภาพิจารณากฎหมายตามที่กำาหนดไว้ในหมวด ๓ สิทธิ
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และเสรีภาพของชนชาวไทย และหมวด ๕ แนวนโยบายพ้ืนฐาน
แห่งรัฐ ต่อมารัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช 
๒๕๕๐ ได้บัญญัติเกี่ยวกับการเข้าชื่อเสนอกฎหมายไว้ใน
มาตรา ๑๖๓ โดยกำาหนดให้ประชาชนผู้มีสิทธิเลือกตั้งจำานวน
ไม่น้อยกว่า ๑๐,๐๐๐ คน มีสิทธิเข้าชื่อร้องขอต่อประธาน
รัฐสภา เพื่อให้รัฐสภาพิจารณาร่างพระราชบัญญัติตามที่
กำาหนดไว้ในหมวด ๓ สิทธิและเสรีภาพของชนชาวไทย และ
หมวด ๕ แนวนโยบายพื้นฐานแห่งรัฐ นอกจากนี้ในมาตรา 
๒๙๑ ได้บัญญัติรับรองสิทธิของประชาชนในการเสนอญัตติ
ขอแก้ไขเพิ่มเติมรัฐธรรมนูญ โดยกำาหนดให้ประชาชนผู้มี
สิทธิเลือกตั้งจำานวนไม่น้อยกว่า ๕๐,๐๐๐ คน มีสิทธิในการ
ขอเสนอญัตติขอแก้ไขเพิ่มเติมรัฐธรรมนูญได้ ส่วนหลักเกณฑ์
และวิธีการดำาเนินการให้เป็นไปตามกฎหมายว่าด้วยการเข้าชื่อ
เสนอกฎหมาย พ.ศ. ๒๕๔๒
 ส่วนรัฐธรรมนูญฉบับปัจจุบันท่ีประกาศใช้เม่ือวันท่ี ๖ 
เมษายน พ.ศ. ๒๕๖๐ ได้มีบทบัญญัติเกี่ยวกับการเสริมสร้าง
การมีส่วนร่วมทางการเมืองการปกครองของประชาชน
ในกระบวนการนิติบัญญัติในประเด็นการเข้าชื่อเสนอกฎหมาย 
ไว้ในมาตรา ๑๓๓ (๓) โดยกำาหนดให้ประชาชนผู ้มีสิทธิ
เลือกตั้งจำานวนไม่น้อยกว่า ๑๐,๐๐๐ คน มีสิทธิเข้าชื่อร้องขอ
เสนอกฎหมายได้ โดยกฎหมายที่เสนอนั้นต้องมีหลักการ
เกี่ยวกับเรื่องที่บัญญัติไว้ในหมวด ๓ สิทธิและเสรีภาพของ
ปวงชนชาวไทย หรือหมวด ๕ หน้าท่ีของรัฐ นอกจากน้ี ในมาตรา 
๒๕๖ ได้ให้สิทธิกับประชาชนผู้มีสิทธิเลือกต้ังจำานวนไม่น้อยกว่า 
๕๐,๐๐๐ คน มีสิทธิเข้าชื ่อเสนอญัตติขอแก้ไขเพิ ่มเติม
รัฐธรรมนูญได้ ท้ังน้ี หลักเกณฑ์และวิธีการดำาเนินการให้เป็นไป
ตามกฎหมายว่าด้วยการเข้าชื่อเสนอกฎหมาย
 ดังนั้น นับตั้งแต่ประเทศไทยเปิดโอกาสให้สิทธิแก่
ประชาชนเข้ามามีส่วนร่วมทางการเมืองโดยตรงในการเข้าชื่อ

เสนอกฎหมาย เมื่อปี ๒๕๔๐ จนถึงปี ๒๕๖๑ ได้มีกฎหมาย
รับรองเกี่ยวกับการใช้สิทธิดังกล่าว ๒ ฉบับ ได้แก่ พระราช
บัญญัติว่าด้วยการเข้าชื่อเสนอกฎหมาย พ.ศ. ๒๕๔๒ และ
พระราชบัญญัติว่าด้วยการเข้าชื่อเสนอกฎหมาย พ.ศ. ๒๕๕๖ 
ซึ่งทำาให้มีผู้มีสิทธิเลือกตั้งใช้สิทธิในการเข้าชื่อร้องขอต่อ
ประธานรัฐสภาเพื่อให้รัฐสภาพิจารณาร่างกฎหมาย รวม
จำานวน ๗๙ ฉบับ จำาแนกผลการดำาเนินงานการเข้าชื่อเสนอ
กฎหมาย โดยกลุ่มงานเข้าชื่อเสนอกฎหมาย สำานักการประชุม 
สำานักงานเลขาธิการสภาผู้แทนราษฎร คือ ผลการดำาเนินงาน
ตามรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช ๒๕๔๐ 
ผลการดำาเนินงานตามรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย 
พุทธศักราช ๒๕๕๐ และผลการดำาเนินงานตามรัฐธรรมนูญ
แห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช ๒๕๖๐

       ผลการดำาเนินงานตามรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย 
พุทธศักราช ๒๕๔๐ 
 มีการเข้าชื่อเสนอกฎหมายจำานวน ๑๖ ฉบับ โดยใน
แต่ละฉบับมีผลการดำาเนินงาน ดังนี้
 ๑.ประกาศใช้ในราชกิจจานุเบกษาและใช้บังคับ
เป็นกฎหมายแล้ว จำานวน ๑ ฉบับ คือ พระราชบัญญัติหลัก
ประกันสุขภาพแห่งชาติ พ.ศ. ๒๕๔๕
 ๒. ตกไปตามมาตรา ๑๗๘ วรรคสองของรัฐธรรมนูญ
แห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช ๒๕๔๐ (ร่างพระราชบัญญัติ
ตกไปเน่ืองจากอายุของสภาผู้แทนราษฎรส้ินสุดลงหรือยุบสภา
ผู้แทนราษฎร) จำานวน ๒ ฉบับ คือ ร่างพระราชบัญญัติล้มละลาย
(ฉบับที่..) พ.ศ. .... และร่างพระราชบัญญัติสภาการเกษตร
แห่งชาติ พ.ศ. ....
 ๓. ส ิ ้นส ุดไปเน ื ่องจากม ีการประกาศยกเล ิก
รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช ๒๕๔๐ 
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จำานวน ๕ ฉบับ คือ ร่างพระราชบัญญัติป่าชุมชน พ.ศ. .... 
ร่างพระราชบัญญัติสุขภาพแห่งชาติ พ.ศ. .... ร่างพระราช
บัญญัติตั้งจังหวัดภูเวียง พ.ศ. .... ร่างพระราชบัญญัติควบคุม
การจดทะเบียนและซื้อขายหลักทรัพย์ของกิจการเครื่องดื่ม
ที่มีแอลกอฮอล์และบุหรี่ พ.ศ. .... และร่างพระราชบัญญัติ
วิชาชีพการสาธารณสุขชุมชน พ.ศ. ....
 ๔. ประธานรัฐสภาสั ่งจำาหน่ายเรื ่อง เนื ่องจากมี
จำานวนผู้เข้าชื่อเสนอกฎหมายไม่ครบจำานวนตามที่กฎหมาย
กำาหนด จำานวน ๗ ฉบับ คือ ร่างพระราชบัญญัติจัดตั้งสถาบัน
คุ้มครองสุขภาพ ความปลอดภัย และสิ่งแวดล้อมในสถาน
ประกอบการ พ.ศ. .... ร่างพระราชบัญญัติสภาเกษตรกร
แห่งชาติ พ.ศ. .... ร่างพระราชบัญญัติกองทุนหมู่บ้านแห่งชาติ 
พ.ศ. .... ร่างพระราชบัญญัติธนาคารหมู่บ้าน พ.ศ. .... ร่าง
พระราชบัญญัติตั้งจังหวัดบึงกาฬ พ.ศ. .... ร่างพระราชบัญญัติ
จดแจ้งการผลิตและจำาหน่ายเหล้าพื้นบ้านฉบับประชาชน 
พ.ศ. .... และร่างพระราชบัญญัติตั้งจังหวัดชุมแพ พ.ศ. ....
 ๕. ประธานรัฐสภาวินิจฉัยว่ามีหลักการไม่เป็นไป
ตามหมวด ๓ สิทธิและเสรีภาพของชนชาวไทย และหมวด ๕ 
แนวนโยบายพื้นฐานแห่งรัฐ ตามรัฐธรรมนูญ จำานวน ๑ ฉบับ 
คือ ร่างพระราชบัญญัติเงินเดือนข้าราชการครูและบุคลากร
ทางการศึกษา พ.ศ. ....
         ผลการดำาเนินงานตามรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย
พุทธศักราช ๒๕๕๐ 
 มีการเข้าชื่อเสนอกฎหมายจำานวน ๕๑ ฉบับ โดย
แต่ละฉบับมีผลการดำาเนินงาน ดังนี้
 ๑. ประกาศในราชกิจจานุเบกษาและใช้บังคับเป็น
กฎหมายแล้ว จำานวน ๗ ฉบับ คือ พระราชบัญญัติโรงเรียน
เอกชน (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๕๔ พระราชบัญญัติระเบียบ
ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา (ฉบับที่ ๓) พ.ศ. 
๒๕๕๓ พระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ (ฉบับที่ ๓) พ.ศ. 

๒๕๕๓ พระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการกระทรวง
ศึกษาธิการ (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๕๓ พระราชบัญญัติวิชาชีพ
แพทย์แผนไทย พ.ศ. ๒๕๕๖ พระราชบัญญัติวิชาชีพการ
สาธารณสุข พ.ศ. ๒๕๕๖ และพระราชบัญญัติว่าด้วยการเข้าช่ือ
เสนอกฎหมาย พ.ศ. ๒๕๕๖ 
 ๒. รัฐสภามีมติไม่รับหลักการ จำานวน ๑ ฉบับ คือ 
ร่างรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย แก้ไขเพ่ิมเติม (ฉบับท่ี ..) 
พุทธศักราช .... 
 ๓. สภาผู้แทนราษฎรมีมติไม่รับหลักการ จำานวน ๑ ฉบับ 
คือ ร่างพระราชบัญญัติประกันสังคม (ฉบับที่ ..) พ.ศ. ....
 ๔. นายกรัฐมนตรีพิจารณาไม่ให้คำารับรอง จำานวน 
๔ ฉบับ คือ ร่างพระราชบัญญัติสถาบันกำานันผู้ใหญ่บ้าน 
พ.ศ. .... ร่างพระราชบัญญัติหลักประกันชราภาพแห่งชาติ 
พ.ศ. .... ร่างพระราชบัญญัติกองทุนสินไหมทดแทนผู้ประสบ
ภัยจากรถ พ.ศ. .... และร่างพระราชบัญญัติปรับปรุงกระทรวง 
ทบวง กรม (ฉบับที่ ..) พ.ศ. .... 
 ๕. ประธานรัฐสภาสั่งจำาหน่ายเรื่อง จำานวน ๘ ฉบับ 
ด้วยเหตุผลดังนี้ 
   ๕.๑ หลักการไม่เป็นไปตามหมวด ๓ สิทธิและ
เสรีภาพของชนชาวไทย และหมวด ๕ แนวนโยบายพื้นฐาน
แห่งรัฐ ของรัฐธรรมนูญ จำานวน ๒ ฉบับ คือ ร่างพระราชบัญญัติ
การจัดทำาหนังสือสัญญาระหว่างประเทศ พ.ศ. .... และ
ร่างพระราชบัญญัติแก้ไขเพิ่มเติมประมวลกฎหมายอาญา 
(ฉบับท่ี ..) พ.ศ. ....
     ๕.๒ ประชาชนเข้าชื ่อเสนอกฎหมายไม่ครบ
จำานวนตามที ่ร ัฐธรรมนูญบัญญัต ิ จ ำานวน ๕ ฉบับ ค ือ 
ร่างรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย แก้ไขเพ่ิมเติม (ฉบับท่ี..) 
พุทธศักราช .... ร่างรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย แก้ไข
เพิ ่มเติม (ฉบับที ่..) พุทธศักราช .... ร่างพระราชบัญญัติ
ป้องกันการทารุณกรรมและการจัดสวัสดิภาพสัตว์ พ.ศ. ... .  
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ร่างพระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการครูและบุคลากร
ทางการศึกษา (ฉบับที่ ..) พ.ศ. .... และร่างพระราชบัญญัติ
เงินเดือน เงินวิทยฐานะ และเงินประจำาตำาแหน่งข้าราชการครู
และบุคลากรทางการศึกษา (ฉบับที่ ..) พ.ศ. ....
       ๕.๓  ไม่เป็นไปตามหลักเกณฑ์และเง่ือนไขในการ
เข้าชื่อเสนอกฎหมาย จำานวน ๑ ฉบับ คือ ร่างพระราชบัญญัติ
วิธีพิจารณาคดีผู้บริโภค (ฉบับที่..) พ.ศ. ....
 ๖. ส้ินสุดไปเน่ืองจากมีประกาศคณะรักษาความสงบ
แห่งชาติ ฉบับท่ี ๑/๒๕๕๗ เร่ือง การควบคุมอำานาจการปกครอง
ประเทศ ประกอบ ฉบับท่ี ๑๑/๒๕๕๗ เร่ือง การส้ินสุดของรัฐธรรมนูญ
แห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช ๒๕๕๐ ลงวันที ่ ๒๒ 
พฤษภาคม ๒๕๕๗ จำานวน ๓๐ ฉบับ คือ ร่างรัฐธรรมนูญแห่ง
ราชอาณาจักรไทย แก้ไขเพิ่มเติม  (ฉบับที่..) พุทธศักราช .... 
ร่างพระราชบัญญัติส่งเสริมการบริหารจัดการทรัพยากรทาง
ทะเลและชายฝั่ง พ.ศ. .... ร่างพระราชบัญญัติองค์กรอิสระ
เพื ่อการคุ ้มครองผู ้บริโภค พ.ศ. .... ร่างพระราชบัญญัติ
ป้องกันการทารุณกรรมและการจัดสวัสดิภาพสัตว์ พ.ศ. .... 
ร่างพระราชบัญญัติกองทุนพัฒนาส่ือปลอดภัยและสร้างสรรค์ 
พ.ศ. .... ร่างพระราชบัญญัติสภาตำาบลและองค์การบริหาร
ส่วนตำาบล (ฉบับที่..) พ.ศ. .... ร่างพระราชบัญญัติคุ้มครอง
ผู ้ เส ียหายจากการร ับบริการสาธารณสุข พ.ศ. …. 
ร่างพระราชบัญญัติตั้งจังหวัดฝาง พ.ศ. ร่างพระราชบัญญัติ
คุ้มครองผู้ได้รับผลกระทบจากระบบบริการสาธารณสุข พ.ศ. .... 
ร่างพระราชบัญญัติวิทยุคมนาคม (ฉบับที ่ ..) พ.ศ. .... 
ร ่ างพระราชบ ัญญ ัต ิสม ุนไพรแห ่งชาต ิ  พ.ศ.  . . . . 
ร่างพระราชบัญญัติยา พ.ศ. .... ร่างพระราชบัญญัติองค์การ
อิสระด้านส่ิงแวดล้อมและสุขภาพ พ.ศ. .... ร่างพระราชบัญญัติ
โคนมและผลิตภัณฑ์นม พ.ศ. .... ร่างพระราชบัญญัติข้าว
ชาวนาไทย พ.ศ. .... ร่างพระราชบัญญัติตั้งจังหวัดบัวใหญ่ 
พ.ศ. .... ร่างพระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการสาธารณสุข

และบุคลากรสาธารณสุข พ.ศ. .... ร่างพระราชบัญญัติ
แรงงานสัมพันธ์ พ.ศ. .... ร่างพระราชบัญญัติระเบียบ
ข้าราชการส่วนท้องถิ่น พ.ศ. .... ร่างพระราชบัญญัติส่งเสริม
โอกาสและความเสมอภาคระหว่างเพศ พ.ศ. .... ร่างพระราชบัญญัติ
คุ้มครองแรงงาน (ฉบับท่ี..) พ.ศ. .... ร่างพระราชบัญญัติองค์กร
จัดสรรคลื่นความถี่และกำากับการประกอบกิจการวิทยุ
กระจายเสียง วิทยุโทรทัศน์ และกิจการโทรคมนาคม พ.ศ. .... 
ร่างพระราชบัญญัติการจัดบริการสาธารณะด้านสาธารณสุข 
พ.ศ. .... ร่างพระราชบัญญัติยกเลิกกฎหมายอันเก่ียวกับบริการ
สาธารณะด้านสาธารณสุขและท่ีเก่ียวข้องบางฉบับท่ีไม่เหมาะสม
กับการบริหารราชการแผ่นดิน พ.ศ. .... ร่างพระราชบัญญัติยา 
พ.ศ. .... ร ่างพระราชบัญญัติกำาหนดแผนและขั ้นตอน
การกระจายอำานาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน (ฉบับท่ี ..)
พ.ศ. .... ร่างพระราชบัญญัตินิรโทษกรรมแก่ผู้กระทำาความ
ผิดอาญา ซึ่งมีมูลเหตุเกี่ยวเนื่องกับความขัดแย้งทางการเมือง
หรือ การรัฐประหารที ่เกิดขึ ้นระหว่าง พ.ศ. ๒๕๔๘ ถึง 
พ.ศ. ๒๕๕๔ พ.ศ. .... ร่างพระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการครู
และบุคลากรทางการศึกษา (ฉบับท่ี..) พ.ศ. .... ร่างพระราชบัญญัติ
เงินเดือน เงินวิทยฐานะและเงินประจำาตำาแหน่งข้าราชการครู
และบุคลากรทางการศึกษา (ฉบับที่ ..) พ.ศ. .... และร่าง
พระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการเชียงใหม่มหานคร 
พ.ศ. ....
       ผลการดำาเนินงานตามรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย 
พุทธศักราช ๒๕๖๐ 
  มีการเข้าชื่อเสนอกฎหมาย จำานวน ๑๖ ฉบับ (ข้อมูล 
ณ วันที่ ๑๘ ตุลาคม ๒๕๖๑) โดยที่กฎหมายแต่ละฉบับอยู่ใน
ขั้นตอนต่าง ๆ ดังนี้  
 ๑. ข้ันตอนผู้ริเร่ิมเสนอร่างพระราชบัญญัติ (มาตรา ๖ 
วรรคหนึ่ง) หรือขั้นตอนผู้ริเริ ่มขอให้สำานักงานเลขาธิการ
สภาผู้แทนราษฎรช่วยจัดทำาร่างพระราชบัญญัติ (มาตรา ๖ 



167บันทึกความทรงจำา ๖ ทศวรรษ อาคารรัฐสภาไทย

วรรคสอง) จำานวน ๑ ฉบับ คือ ร่างพระราชบัญญัติอนุรักษ์
และพัฒนาไก่พื้นเมือง พ.ศ. ....  
 ๒. ขั้นตอนการวินิจฉัยหมวด ๓ หมวด ๕ (มาตรา ๖) 
และรูปแบบร่างพระราชบัญญัติ จำานวน ๑ ฉบับ คือ ร่าง
พระราชบัญญัติวิชาชีพความปลอดภัย อาชีวอนามัยและสภาพ
แวดล้อมในการทำางาน พ.ศ. ....  
 ๓. ขั้นตอนการแจ้งให้ผู้ริเริ่มจัดให้มีการเข้าชื่อเสนอ
กฎหมาย (มาตรา ๗) จำานวน ๓ ฉบับ ประกอบด้วย ร่างพระ
ราชบัญญัติส่งเสริมและรักษาคุณภาพสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ 
พ.ศ. .... ร่างพระราชบัญญัติสภาองค์กรผู้บริโภคแห่งชาติ 
พ.ศ. .... ร่างพระราชบัญญัติยาแผนไทย พ.ศ. ....  
 ๔. ขั้นตอนการตรวจสอบเอกสารและความเป็นผู้มี
สิทธิเลือกตั้ง (มาตรา ๑๐) จำานวน ๓ ฉบับ ประกอบด้วย 
ร่างพระราชบัญญัติบำาเหน็จบำานาญข้าราชการ (ฉบับที่ .. ) 
พ.ศ. .... ร่างพระราชบัญญัติบำาเหน็จบำานาญข้าราชการ
ส่วนท้องถิ่น (ฉบับที่ .. ) พ.ศ. .... ร่างพระราชบัญญัติสหกรณ์ 
(ฉบับที่ .. ) พ.ศ. ....
 ๕. ขั ้นตอนการปิดประกาศรายชื ่อผู ้เข้าชื ่อเสนอ
กฎหมาย (มาตรา ๑๐) จำานวน ๒ ฉบับ ประกอบด้วย 
ร ่ างพระราชบ ัญญ ัต ิระบบส ุขภาพปฐมภ ูม ิ  พ.ศ.  . . . . 
ร่างพระราชบัญญัติกองทุนบำาเหน็จบำานาญข้าราชการ 
(ฉบับท่ี .. ) พ.ศ. ....
 ๖. ขั้นตอนการวิเคราะห์ร่างพระราชบัญญัติเกี่ยว
ด้วยการเงิน (มาตรา ๑๑ วรรคสาม) หรืออยู่ในขั้นการส่งให้
คณะกรรมการตรวจพิจารณาร่างพระราชบัญญัติที่เสนอโดย
สมาชิกสภานิติบัญญัติแห่งชาติเป็นร่างพระราชบัญญัติเกี่ยว
ด้วยการเงินหรือไม่ตามบทบัญญัติของรัฐธรรมนูญ จำานวน ๕ 
ฉบับ ประกอบด้วยร่างพระราชบัญญัติควบคุมแร่ทองคำาและ
ควบคุมการทำาเหมืองแร่ทองคำา พ.ศ. .... ร่างพระราชบัญญัติ
สงวนและคุ ้มครองสัตว์ป่า พ.ศ. .... ร่างพระราชบัญญัติ
อุทยานแห่งชาติ พ.ศ. .... ร่างพระราชบัญญัติการมีส่วนร่วม

ของประชาชนในกระบวนการนโยบายสาธารณะ พ.ศ. .... 
ร่างพระราชบัญญัติอ้อยและนำ้าตาลทราย (ฉบับที่ ..) พ.ศ. ....
 ๗. ขั้นตอนในการส่งให้สำานักงานเลขาธิการวุฒิสภา
ดำาเนินการตามรัฐธรรมนูญและข้อบังคับฯ มาตราที่ ๑๑ 
วรรคสอง จำานวน ๑ ฉบับ คือ ร่างพระราชบัญญัติสหกรณ์ 
(ฉบับที่ ..) พ.ศ. ....
 ความสำาเร็จในการเข้าช่ือเสนอกฎหมายของประชาชน 
คือ การมีส่วนร่วมของเครือข่ายภาคประชาชนที่เข้มแข็งมาก
ย่ิงข้ึน รวมถึงการให้ความยอมรับและการสนับสนุนจากทุกภาคส่วน
ท่ีเก่ียวข้อง อาทิ ภาครัฐและฝ่ายการเมือง ซ่ึงแม้ปัจจุบันจะอยู่
ในช่วงการเตรียมการเลือกต้ัง โดยรัฐบาลท่ีมีท่ีมาจากคณะรักษา
ความสงบแห่งชาติ (คสช.) ก็ตาม แต่รัฐบาลและสภานิติบัญญัติ
แห่งชาติยังคงให้ความสำาคัญในเร่ืองดังกล่าวและพร้อม
เปิดโอกาสให้ประชาชนเข้ามามีส่วนร่วมในการเข้าชื่อเสนอ
กฎหมายได้เช่นเดียวกับรัฐบาลและรัฐสภาที่มาจากระบอบ
ประชาธิปไตยปกติ 
 กล่าวโดยสรุปปัจจัยแห่งความสำาเร็จที่สำาคัญที่สุด
ของการเข้าช่ือเสนอกฎหมายโดยประชาชนผู้มีสิทธิเลือกตั้งนั้น
ต้องประกอบไปด้วยการเอื้ออำานวยความสะดวกทั้งในส่วน
ของกฎหมายที่เกี่ยวข้อง ความรู้ความเข้าใจของประชาชน
ในเรื่องการเข้าชื่อเสนอกฎหมาย ที่สำาคัญคือ ความจริงใจ 
และจริงจังของฝ่ายการเมืองและการผนึกกำาลังของทั้งภาค
ประชาชนและการสนับสนุนโดยภาครัฐ ซึ่งนอกจากจะช่วย
ให้เกิดการเสนอกฎหมาย การพิจารณาและการอนุมัติร่าง
กฎหมายแล้ว การเข้าชื่อเสนอกฎหมายโดยภาคประชาชน
ยังมีผลดีในด้านกฎหมายที่จะออกมาบังคับใช้ เนื่องจากจะ
ได้กฎหมายที่เป็นประโยชน์ต่อประชาชนและสังคมโดยรวม
อย่างแท้จริง เพราะได้ผ่านการพิจารณาจากหลายส่วนหลายฝ่าย
ทั้งภาครัฐและภาคประชาชน อันจะเป็นผลดีต่อไปถึงการ
บังคับใช้กฎหมายได้อย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล 
ในอนาคตอีกด้วย
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วันที่ ๓ พฤษภาคม ๒๕๖๑ นางถวิลวดี บุรีกุล พร้อมคณะผู้ริเริ่ม 

เสนอร่างพระราชบัญญัติการมีส่วนร่วมของประชาชนในกระบวนการนโยบายสาธารณะ พ.ศ. .... ต่อประธานสภานิติบัญญัติแห่งชาติ 

โดยนายสรศักดิ์ เพียรเวช เลขาธิการสภาผู้แทนราษฎร เป็นผู้รับมอบ
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วันที่ ๒๙ มีนาคม ๒๕๖๑ นายปารเมศ โพธารากุล และประชาชนผู้มีสิทธิเลือกตั้ง 

เสนอร่างพระราชบัญญัติอ้อยและนำ้าตาลทราย (ฉบับที่..) พ.ศ. ... ต่อประธานสภานิติบัญญัติแห่งชาติ 

โดยนายนัฑ ผาสุข เลขาธิการวุฒิสภา ทำาหน้าที่เลขาธิการสภานิติบัญญัติแห่งชาติ เป็นผู้รับมอบ  

วันที่ ๒๑ กันยายน ๒๕๖๑ นายมนตรี วรภัทรทรัพย์ ประธานชมรมเจ้าหน้าที่ความปลอดภัยในการทำางานภาคตะวันตก 

และคณะนักศึกษาสาขาวิชารัฐศาสตร์ วิทยาลัยสงฆ์ราชบุรี มหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย 

เสนอร่างพระราชบัญญัติวิชาชีพความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมในการทำางาน พ.ศ. …. ต่อประธานสภานิติบัญญัติ

โดยนายพงศ์กิตติ์ อรุณภักดีสกุล ที่ปรึกษาฯ สำานักงานเลขาธิการวุฒิสภา เป็นผู้รับมอบ
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วันที่ ๓๑ กรกฎาคม ๒๕๕๖ นายสุชาติ ลายนำ้าเงิน อดีตสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร พร้อมชาวจังหวัดลพบุรี จำานวนประมาณ ๒,๐๐๐ คน 
เสนอร่างพระราชบัญญัตินิรโทษกรรม พ.ศ. .... 

โดยนายเจริญ จรรย์โกมล รองประธานสภาผู้แทนราษฎรคนที่ ๑ เป็นผู้รับมอบ 

วันที่ ๑ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๖ เจ้าหน้าที่กลุ่มงานเข้าชื่อเสนอกฎหมาย สำานักการประชุม สำานักงานเลขาธิการสภาผู้แทนราษฎร 
ตรวจสอบเอกสารหลักฐานประกอบการเข้าชื่อเสนอกฎหมาย 
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 ๒. แหล่งการเรียนรู้ของประชาชน
 รัฐสภาเป็นองค์กรตัวแทนของประชาชนในการใช้
อำานาจนิติบัญญัติ ซึ่งเป็นสถาบันสำาคัญยิ่งในการปกครอง
ระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข 
และเป็นส่วนหน่ึงในสามสถาบันอำานาจอธิปไตยอันเป็นอำานาจ
สูงสุดในการปกครองประเทศ ประกอบด้วย อำานาจนติิบัญญัติ 
อำานาจบริหาร และอำานาจตุลาการ นอกจากนี้ รัฐสภายัง
เป็นสถาบันเป็นแหล่งการเรียนรู้ที ่สำาคัญด้านการเมือง
การปกครองระบอบประชาธิปไตยในระบบรัฐสภาอันมีพระมหา
กษัตริย์ทรงเป็นประมุข ที่ประชาชนสามารถเข้าเยี่ยมชมและ
มีส่วนร่วมในกิจกรรมต่าง ๆ อีกด้วย 
  ๑) การบริการนำาชม ซึ่งได้แก่  
      (๑) ห้องประชุมรัฐสภา เป็นสถานที่สำาหรับ
การประชุมสภาผู้แทนราษฎร การประชุมวุฒิสภา และการ
ประชุมสภานิติบัญญัติแห่งชาตเิป็นเสมือนหัวใจหลักที่มีความ
สำาคัญมากเพราะเป็นสถานทีท่ี่ใช้ในการตรากฎหมาย ควบคุม
การบริหารราชการแผ่นดิน การให้้ความเห็นชอบในเรื่อง
สำาคัญต่าง ๆ รวมถึงการแต่งตั้งและถอดถอนบุคคลตามที่
รัฐธรรมนูญกำาหนด
     (๒) ห้องสารนิเทศ เป็นห้องที่ใช้ในการต้อนรับ
และรับรองคณะบุคคลที่ขออนุญาตเข้าเยี่ยมคารวะประธาน 

รองประธานสภาฯ สมาชิกรัฐสภา และคณะที่ขออนุญาต
เข้าเยี ่ยมชมและศึกษาดูงาน โดยห้องสารนิเทศ มีการ
ตกแต่งสถานท่ีอย่างสวยงาม ภายในมีอุปกรณ์์โสตทัศนูปกรณ์
ท่ีมีความพร้อมท้ังระบบแสง ระบบเสียง และระบบคอมพิวเตอร์
ที่ทันสมัย สามารถจัดฉายวิดีทัศน์และมัลติมีเดีย รองรับ
สัญญาณการประชุมสภา และใช้ในการบรรยายสรุปความรู้
เกี ่ยวกับวงงานรัฐสภาให้กับคณะต่าง ๆ ซึ่งมีที่นั ่งรองรับ
ผู้เข้าชมจำานวน ๑๐๐ ที่นั่ง
   (๓)  พิพิธภัณฑ์รัฐสภา เริ่มดำาเนินการจัดแสดงเมื่อ
ปีพุทธศักราช ๒๕๔๑ มีวัตถุประสงค์เพื่อเผยแพร่ความรู้ 
สร้างความเข้าใจเกี่ยวกับการเมืองการปกครองระบอบ
ประชาธิปไตยในระบบรัฐสภาอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็น
ประมุข ผ่านการจัดนิทรรศการนำาแสดงส่ิงของ เอกสารสำาคัญ และ
กิจกรรมต่าง ๆ และได้มีการปรับปรุงห้องจัดนิทรรศการข้ึนใหม่  
เพื่อเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จ
พระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี ในโอกาสฉลอง
พระชนมาย ุ  ๕ รอบ ๒ เมษายน ๒๕๕๘ โดยสมเด ็จ
พระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ 
สยามบรมราชกุมารี เสด็จพระราชดำาเนินมาทรงเปิดนิทรรศการ
และพิพิธภัณฑ์รัฐสภา เมื่อวันที่ ๑๑ ธันวาคม ๒๕๕๘
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การบริการนำาชมพิพิธภัณฑ์

ร ัฐสภาและห้องจ ัดแสดง

นิทรรศการถาวรรัฐสภาไทย
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โครงการจัดแสดงนิทรรศการและ
กิจกรรมเนื่องในวันพิพิธภัณฑ์ไทย
ประจำาปี ๒๕๖๑ และในโอกาสครบ ๒
ทศว ร รษ  พ ิ พ ิ ธ ภ ัณฑ ์ ร ั ฐ ส ภ า
(ระหว่างวันท่ี ๒๑-๒๒ สิงหาคม ๒๕๖๑)
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โครงการจัดนิทรรศการและกิจกรรม
เสริ มความรู้ ของ พิพิ ธภัณฑ์
ร ัฐสภาเก ี ่ยวก ับร ัฐธรรมน ูญ
แ ห่ ง ร า ช อ า ณ า จั ก ร ไ ท ย
พุทธศักราช ๒๕๖๐
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 ๒) กิจกรรมวันเด็กแห่งชาติ
 กิจกรรมเนื่องในวันเด็กแห่งชาติ รัฐสภา
ได้จัดขึ้นเป็นประจำาทุกปี ณ บริเวณรัฐสภา ถนน
อู่ทองใน กรุงเทพมหานคร โดยเปิดให้เด็ก เยาวชน 
และประชาชนทั่วไปเข้าชมห้องประชุมรัฐสภา 
พิพิธภัณฑ์รัฐสภา กิจกรรมบนเวที ดนตรีและการ
แสดง พร้อมทั้งกิจกรรมเสริมความรู้ด้านวิชาการ 
กิจกรรมนันทนาการความรู้ทางการเมืองการ
ปกครองและบทบาทอำานาจหน้าที ่ของรัฐสภา 
ตามซุ้มกิจกรรมต่าง ๆ พร้อมแจกของขวัญและของ
รางวัล ทั้งนี้ เพื่อเผยแพร่ความรู้เกี่ยวกับการเมือง
การปกครองระบอบประชาธิปไตย บทบาทอำานาจ
หน้าที่ของรัฐสภา และส่งเสริมให้เด็ก เยาวชน และ
ประชาชนทั่วไปเข้ามามีส่วนร่วมทางการเมืองการ
ปกครองระบอบประชาธิปไตยในระบบรัฐสภาอันมี
พระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข
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สถิติการดำาเนินงานที่สำาคัญของรัฐสภา

 นับตั้งแต่การเปิดใช้อาคารรัฐสภา ณ ถนนอู่ทองใน 
เขตดุสิต กรุงเทพฯ เมื่อ พ.ศ. ๒๕๑๗ รัฐสภามีการดำาเนิน
งานที่สำาคัญ ดังนี้ (ข้อมูลจนถึงวันที่ ๓๑ ธันวาคม ๒๕๖๑)
๑. สถิติการประชุม 
 การประชุมครั้งแรกที่อาคารรัฐสภา ถนนอู่ทองใน 
เป็นการประชุมสภานิติบัญญัติแห่งชาติ ชุดที่ ๒ ครั้งที่ ๖๗ 
วันพฤหัสบดีที่ ๑๙ กันยายน ๒๕๑๗ ในสมัยที่นายสัญญา 
ธรรมศักดิ์ เป็นนายกรัฐมนตรี และหม่อมราชวงศ์คึกฤทธิ ์
ปราโมช เป็นประธานสภานิติบัญญัติแห่งชาติเพื่อพิจารณา
รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช ๒๕๑๗ ซึ่งใน
ขณะน้ันยังมีสถานะเป็นร่างรัฐธรรมนูญ สำาหรับสถิติการประชุม
อื่น ๆ มีดังนี้
 ๑.๑ รัฐสภามีการประชุม จำานวน ๒๙๗ ครั้ง (ไม่รวม
การประชุมรัฐสภาเพื่อแถลงนโยบายของคณะรัฐมนตรี เมื่อ
วันที่ ๓๐ ธันวาคม ๒๕๕๑ ณ กระทรวงการต่างประเทศ)
 ๑.๒ สภาผู้แทนราษฎรมีการประชุม จำานวน ๑,๕๐๓ 
ครั้ง
 ๑.๓ วุฒิสภามีการประชุม จำานวน ๙๗๙ ครั้ง (ไม่รวม
การประชุม ครั้งที่ ๓/๒๕๑๘ วันที่ ๒๔ ตุลาคม ๒๕๑๘ และ
การประชุม ครั้งที่ ๑๐/๒๕๑๙ วันที่ ๒๓ กันยายน ๒๕๑๙ ที่
กลับไปใช้พระที่นั่งอนันตสมาคม สำาหรับเป็นสถานที่ประชุม)
 ๑.๔ สภานิติบัญญัติแห่งชาตินับถึงวันที่ ๑๔ มีนาคม 
๒๕๖๒ มีการประชุมจำานวน ๖๖๖ ครั้ง 
 ๑.๕ มาตรา ๒๖ ของรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักร
ไทย พุทธศักราช ๒๕๑๙ กำาหนดให้สภาที่ปรึกษาของนายก
รัฐมนตรีทำาหน้าท่ีสภาปฏิรูปการปกครองแผ่นดิน  ในระหว่างที่
ยังไม่มีสภาปฏิรูปการปกครองแผ่นดิน ซ่ึงพบว่า  มีการประชุม

สภาที่ปรึกษาของนายกรัฐมนตรีทำาหน้าที่สภาปฏิรูปการ
ปกครองแผ่นดิน จำานวน ๔ ครั้ง
 ๑.๖ สภาปฏิรูปการปกครองแผ่นดิน มีการประชุม
จำานวน ๓๖ ครั้ง
 ๑.๗  สภาร่างรัฐธรรมนูญ มีการประชุมจำานวน ๗๔ ครั้ง
 ๑.๘  สภาปฏิรูปแห่งชาติ มีการประชุมจำานวน ๘๐ ครั้ง
 ๑.๙. สภาขับเคล่ือนการปฏิรูปประเทศ มีการประชุม
จำานวน ๑๐๙ ครั้ง
 ๑.๑๐  มีการประชุมสภาทุกประเภท จำานวน ๓,๗๒๑ 
ครั้ง (การประชุมสภานิติบัญญัติแห่งชาตินับถึงวันที่ ๓๑ 
ธันวาคม ๒๕๖๑)
 อนึ่ง สภาร่างรัฐธรรมนูญ (ปี ๒๕๔๐ และปี ๒๕๕๐) 
และสภาปฏิรูปแห่งชาติมีหน้าท่ีเกี่ยวกับการจัดทำาร่าง
รัฐธรรมนูญ แต่ไม่มีหน้าที่ด้านนิติบัญญัติ ส่วนสภาขับเคลื่อน
การปฏิรูปประเทศไม่มีหน้าที่ด้านนิติบัญญัติเช่นกัน
๒. สถิติการจัดทำารัฐธรรมนูญ การตราพระราชบัญญัติ 
และการอนุมัติพระราชกำาหนด
 ๒.๑  การจัดทำารัฐธรรมนูญฉบับถาวร จำานวน ๖ ฉบับ 
(ไม่รวมฉบับแก้ไขเพิ่มเติม)
 ๒.๒  การจัดทำารัฐธรรมนูญฉบับแก้ไขเพิ ่มเติม 
จำานวน ๑๖ ฉบับ
 ๒.๓ การตรากฎหมายระดับพระราชบัญญัติ โดย 
“พระราชบัญญัติ” ในความหมายนี้ รวมถึง “พระราชบัญญัติ
ประกอบรัฐธรรมนูญ” จำานวน ๒,๓๕๓ ฉบับ (นับถึงวันที่ ๑ 
พฤษภาคม ๒๕๖๒)
 ๒.๔  การอนุมัติพระราชกำาหนด จำานวน ๑๖๐ ฉบับ 
(นับถึงวันที่ ๓๑ ธันวาคม ๒๕๖๑)
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๓. สถิติการแถลงนโยบายของคณะรัฐมนตรี 
 การแถลงนโยบายของคณะรัฐมนตรีต่อองค์กร
นิติบัญญัติ จำานวน ๒๕ ครั้งจำาแนกได้ ดังนี้
 ๓.๑ การแถลงนโยบายต่อรัฐสภา จำานวน ๑๗ ครั้ง
 ๓.๒ การแถลงนโยบายต่อสภาผู้แทนราษฎร จำานวน 
๓ ครั้ง 
 ๓.๓ การแถลงนโยบายต่อสภานิติบัญญัติแห่งชาติ 
จำานวน ๔ ครั้ง
 ๓.๔ การแถลงนโยบายต่อสภาที่ปรึกษาของนายก
รัฐมนตรีทำาหน้าท่ีสภาปฏิรูปการปกครองแผ่นดิน จำานวน ๑ ครั้ง
 อนึ ่ง ๑) ไม่รวมคณะรัฐมนตรีชุดที ่ ๓๘ ซึ ่งหม่อม
ราชวงศ์เสนีย์ ปราโมช เป็นนายกรัฐมนตรี เนื่องจากมีการยึด
อำานาจเมื่อวันที่ ๖ ตุลาคม ๒๕๑๙ เป็นผลให้ไม่มีการแถลง
นโยบายของคณะรัฐมนตรี และ ๒) ไม่รวมคณะรัฐมนตรีชุดที่ 
๕๙ ซึ่งนายอภิสิทธิ์ เวชชาชีวะ เป็นนายกรัฐมนตรี เนื่องจาก
มีการแถลงนโยบายของคณะรัฐมนตรีต่อที่ประชุมร่วมกัน
ของรัฐสภา เมื่อวันที่ ๓๐ ธันวาคม ๒๕๕๑ ณ กระทรวงการ
ต่างประเทศ ด้วยเหตุมีการชุมนุมทางการเมืองที่บริเวณหน้า
อาคารรัฐสภา ถนนอู่ทองใน
๔. สถิติการอภิปรายทั่วไป 
 อภิปรายทั่วไปที่มีการลงมติและไม่มีการลงมติ ดังนี้
 ๔.๑ การอภิปรายทั่วไปเพื่อลงมติไม่ไว้วางใจนายก
รัฐมนตรี  รัฐมนตรีทั ้งคณะ หรือรัฐมนตรีเป็นรายบุคคล 
แล้วแต่กรณี  จำานวน  ๓๖  คร้ัง  ซ่ึงแบ่งเป็นการดำาเนินการโดย
รัฐสภา จำานวน ๔ ครั้ง  สภาผู้แทนราษฎร จำานวน ๓๑ ครั้ง 
และสภานิติบัญญัติแห่งชาติ จำานวน ๑ ครั้ง 

 อย่างไรก็ตาม การขอเปิดอภิปรายท่ัวไปดังกล่าวข้างต้น
ในบางครั้งไม่สามารถดำาเนินการอภิปรายได้ต่อไป ตามลำาดับ
เหตุการณ์ดังนี้
 เหตุการณ์ที่ ๑ การอภิปรายทั่วไปเพื่อลงมติไม่ไว้
วางใจนายกรัฐมนตรี เมื่อวันที่ ๒๙ กุมภาพันธ์ ๒๕๒๓ แต่
นายกรัฐมนตรีในขณะนั้น (พลเอก เกรียงศักดิ์ ชมะนันทน์) 
ได้มีการลาออกตำาแหน่งในที่ประชุมรัฐสภา 
 เหตุการณ์ที่ ๒ การอภิปรายทั่วไปไม่ไว้วางใจนายก
รัฐมนตรีกับรัฐมนตรีเป็นรายบุคคล เมื่อวันที่ ๒๙ พฤษภาคม 
๒๕๒๘ แต่รัฐสภามีมติก่อนหน้านี้เมื่อวันที่ ๒๘ พฤษภาคม 
๒๕๒๘ ว่า ญัตติเปิดอภิปรายทั่วไปไม่ไว้วางใจนายกรัฐมนตรี
และรัฐมนตรีเป็นรายบุคคลพร้อมกันนั้นไม่ชอบด้วยมาตรา 
๑๓๗ ของรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย จึงเป็นผล
ให้การอภิปรายทั่วไปในครั้งนี้ดำาเนินการต่อไปไม่ได้
 เหตุการณ์ที่ ๓ การอภิปรายไม่ไว้วางใจรัฐมนตรีทั้ง
คณะ เมื่อวันที่ ๒๒ เมษายน ๒๕๓๐ โดยที่มีสมาชิกสภาผู้แทน
ราษฎรได้เสนอญัตติทั้งหมด ๘๔ คน แต่มีผู้ถอนญัตติจำานวน 
๑๕ คน จึงเหลือผู้เสนอเพียง ๖๙ คน เป็นผลให้ไม่ครบหนึ่ง
ในห้าของจำานวนสมาชิกทั้งหมดของสภาผู้แทนราษฎรตาม
ความในมาตรา ๑๓๗ ของรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย 
เพราะญัตตินี้ไม่สมบูรณ์และไม่สามารถเสนอญัตติได้
 ๔.๒ การอภิปรายทั่วไปเพื่อรับฟังความคิดเห็นและ
การอภิปรายท่ัวไปในวุฒิสภา โดยไม่มีการลงมติ จำานวน ๗ ครั้ง 
ซึ ่งแบ่งเป็นการดำาเนินการโดยรัฐสภา จำานวน ๑ ครั ้ง 
สภาผู้แทนราษฎร จำานวน ๒ ครั้ง และวุฒิสภา จำานวน ๔ ครั้ง 
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การประชุมพิจารณาร่างพระราชบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำาปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๒ 
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    ศิลปะและความงดงาม 

    ศิลปะ ประติมากรรมทั้งภายใน ภายนอก 

    และอาคารประกอบโดยรวม 

งานศิลป์งามสง่า
เป็นนิรันดร์
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๑
งานศิลป์ภายในอาคารรัฐสภา

  ภายในอาคารรัฐสภา ๑ นอกจากจะเป็นที่ตั ้งของ

ห้องประชุมรัฐสภา ซึ่งเป็นสถานที่ใช้สำาหรับการประชุมของ

สมาชิกสภาผู้แทนราษฎร การประชุมของสมาชิกวุฒิสภา 

และการประชุมร่วมกันของสมาชิกรัฐสภาแล้ว บริเวณผนัง

ภายนอกรอบ ๆ ห้องประชุมรัฐสภา รวมถึงบริเวณพื้นที่

ภายในอาคารอื่น ๆ ยังประดับตกแต่งด้วยภาพจิตรกรรมและ

ประติมากรรมที ่ม ีความหมายและแสดงถึงพัฒนาการ

ทางการเมืองการปกครองของไทย ดังนี้

   ๑) ภาพจิตรกรรมแสดงพระราชกรณียกิจ
ท ี ่ส ำ าค ัญของพระมหากษ ัตร ิย ์ ไทยใน
พระบรมราชจักรีวงศ์

 บริเวณผนังรอบห้องประชุมรัฐสภา ชั้น ๓ อาคาร

รัฐสภา ๑ ประดับตกแต่งด้วยภาพจิตรกรรมพระราชกรณียกิจ

ของพระมหากษัตริย ์แห่งพระบรมราชจักรีวงศ์ จำานวน

๕๐ ภาพ ที่แสดงให้เห็นถึงพระราชกรณียกิจสำาคัญที่ทรงม ี 

ต่อประเทศและพสกนิกรชาวไทยของพระมหากษัตริย์ใน

พระบรมราชจักรีวงศ์ ตั้งแต่รัชกาลที่ ๑ จนถึงรัชกาลที่ ๙   

 ภาพจิตรกรรมท้ังหมดเป็นภาพวาดสีนำา้มัน สร้างสรรค์

จากเรื่องราวทางประวัติศาสตร์ของกรุงรัตนโกสินทร์ โดย

จิตรกรที่มีชื่อเสียงหลายท่านในโครงการสร้างสรรค์      

ภาพจ ิตรกรรมเท ิดพระเก ียรต ิพระมหากษัตร ิย ์แห ่ง     

พระบรมราชจักร ีวงศ ์  จ ัดโดยคณะอนุกรรมการด้าน   

พระมหากษัตริย ์ในคราวสมโภชน์กรุงรัตนโกสินทร์ ๒๐๐ ปี 

พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ขณะทรงดำารงพระอิสริยยศ

สมเด็จพระบรมโอรสาธิราชฯ สยามมกุฎราชราชกุมาร     

เสด็จพระราชดำาเนินมาทรงเปิดงานนิทรรศการภาพจิตรกรรม

เฉลิมพระเกียรติพระมหากษัตริย์แห่งพระบรมราชจักรีวงศ์ 

ในโอกาสสมโภชน์กรุงรัตนโกสินทร์ ๒๐๐ ปี ณ ห้องประชุม

รัฐสภา เมื่อวันที่ ๔ เมษายน ๒๕๒๕

 สำานักงานเลขาธิการรัฐสภาได้รับความร่วมมือจาก

คณะอนุกรรมการด้านพระมหากษัตริย์ มอบภาพจิตรกรรม

ดังกล่าวให้เพ่ือเผยแพร่พระเกียรติคุณและเพ่ือให้ประชาชนท่ัวไป

ได้น้อมรำาลึกถึงพระมหากรุณาธิคุณแห่งองค์พระมหากษัตริย์

ในพระบรมราชจักรีวงศ์  ที ่ทรงมีต่ออาณาประชาราษฎร์

ทรงนำาประเทศไทยให้มีความร่มเย็นเป็นสุขมีความเจริญ

ก้าวหน้าตราบเท่าทุกวันนี้ 



184 บันทึกความทรงจำา ๖ ทศวรรษ อาคารรัฐสภาไทย



185บันทึกความทรงจำา ๖ ทศวรรษ อาคารรัฐสภาไทย

รัชกาลที่ ๑ 
สร้างพระมหานครและพระบรมมหาราชวัง
โดย นายพิชัย  นิรันดร์

รัชกาลที่ ๑ 
พระราชพิธีบรมราชาภิเษก พระบาทสมเด็จพระพุทธยอดฟ้าจุฬาโลกมหาราช
โดย นายเฉลิม  นาคีรักษ์
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รัชกาลที่ ๑ 
โปรดเกล้าฯ ให้ปฏิสังขรณ์พระพุทธบาทสระบุรี
โดย นายสามารถ  ทองสม

รัชกาลที่ ๑ 
พระราชสงครามครั้งแรกในกรุงรัตนโกสินทร์
โดย เรือเอก อุดม  ฑีฆทรัพย์ 

รัชกาลที่ ๑ 
โปรดให้ตั้งการสังคายนาพระไตรปิฎก
โดย นายวิทย์  พิณคันเงิน
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รัชกาลที่ ๒
โปรดให้ประชุมราชบัณฑิตพิจารณาวรรณคดีที่ทรงพระราชนิพนธ์
โดย นายจินดา  สุดสุจริต

รัชกาลที่ ๒
ทรงส่งเสริมดนตรีและการฟ้อนรำาของไทย
โดย นายประทวน  เจริญจิตต์



188 บันทึกความทรงจำา ๖ ทศวรรษ อาคารรัฐสภาไทย

รัชกาลที่ ๒ 
ทรงสร้างสรรค์ทางด้านการปั้นและการแกะสลัก
โดย นายสมยศ  ไตรเสนีย์

รัชกาลที่ ๒
โปรดให้สร้างป้อมปราการเมืองนครเขื่อนขันธ์
โดย นายสุชาติ  เถาทอง

รัชกาลที่ ๒
โปรดเกล้าให้รับครอบครัวมอญเข้ามาในพระราชอาณาจักร
โดย นายสุมน  ศรีแสง
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รัชกาลที่ ๓
ทรงกำากับการท่าและทรงค้าสำาเภาหลวง
โดย นายกมล  ทองสุนทร

รัชกาลที่ ๓
ทรงปฏิสังขรณ์วัดพระเชตุพนวิมลมังคลาราม
โดย นายประพัฒน์  โยธาประเสริฐ



190 บันทึกความทรงจำา ๖ ทศวรรษ อาคารรัฐสภาไทย

รัชกาลที่ ๓
สร้างพระปรางค์วัดอรุณราชวราราม
โดย นายกมล  สุวุโฒ

รัชกาลที่ ๓
โปรดให้ตั้งกลองวินิจฉัยเภรี เพื่อให้ราษฎรมาตีกลองร้องฎีกา
โดย นายปยุต  เงากระจ่าง

รัชกาลที่ ๔
ทรงพบหลักศิลาจารึกและพระแท่นมนังคศิลาที่สุโขทัย เมื่อยังทรงผนวช
 โดย นายวุฒิชัย  พรมมะลา
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รัชกาลที่ ๔
ทรงตั้งโรงเรียนสอนภาษาอังกฤษในพระบรมมหาราชวัง
โดย นายสนิท  ดิษฐพันธ์ุ

รัชกาลที่ ๔
เสด็จทอดพระเนตรสุริยุปราคาที่หว้ากอ
 โดย นายวัลลภ  ไชยพรหม



192 บันทึกความทรงจำา ๖ ทศวรรษ อาคารรัฐสภาไทย

รัชกาลที่ ๔
ทรงจัดการทหารตามแบบอารยประเทศ
โดย นายเด่น  จันทนโพธิ์

รัชกาลที่ ๕
เสด็จประเทศรุสเซีย ทรงฉายพระบรมฉายาลักษณ์ร่วมกับพระเจ้าซาร์ นิโคลาส
โดย นายสมบูรณ์สุข  นิยมศิริ

รัชกาลที่ ๕
โปรดเกล้าฯ ให้ประกาศเลิกทาสในเมืองไทย
โดย นายไพรวัลย์  ดาเกลี้ยง
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รัชกาลที่ ๕
ทรงปฏิรูปการปกครองโดยแบ่งเป็นมณฑลต่าง ๆ
โดย นายสุธรรม  สิรินทรวรเวทย์

รัชกาลที่ ๕
ทรงเปิดการเดินรถไฟสายอีสาน
โดย นายแนบ  พิชินพงศ์
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รัชกาลที่ ๕
เสด็จประพาสต้นตามลำานำ้า เยี่ยมบ้านเรือนราษฎร
โดย นายประยุทธ  ฟักผล

รัชกาลที่ ๕
โปรดให้หมื่นไวยวรนาถเป็นแม่ทัพไปปราบฮ่อ
โดย นายวิทูรย์  โสแก้ว

รัชกาลที่ ๕
เหตุการณ์ที่น่าอันตราย เมื่อ ร.ศ. ๑๑๒
โดย นายสมชาติ  ประไพทอง
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รัชกาลที่ ๖
ทรงสร้างดุสิตธานี เพื่อทรงให้การศึกษาระบอบประชาธิปไตย
 โดย นายพรศักดิ์  จันสีสุก

รัชกาลที่ ๖
ทรงตั้งกองเสือป่ารักษาดินแดน
 โดย นายปัญญา  เพชรชู
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รัชกาลที่ ๖
ทรงตั้งกองลูกเสือสำาหรับนักเรียนในมณฑลต่าง ๆ
โดย นายจำารัส  รัตนะ

รัชกาลที่ ๖
ทรงพระราชนิพนธ์บทละครและทรงร่วมแสดงละคร
โดย นายจุฬาทิตย์  ทองรุ่งโรจน์

รัชกาลที่ ๖
ทรงสร้างธงไตรรงค์แทนธงชาติเดิม
โดย นายมณเฑียร  บุญมา
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รัชกาลที่ ๖
โปรดให้สร้างสนามบินแสดงการบินครั้งแรกในประเทศไทย
โดย นายวิโชค  มุกดามณี

รัชกาลที่ ๖
พระราชพิธีปฐมกรรมในการประกาศสงครามโลก ครั้งที่ ๑
โดย นายสุวิชาญ  เถาทอง
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รัชกาลที่ ๗
ทรงเปิดพิพิธภัณฑ์สถานแห่งชาติ พระราชวังบวรสถานมงคล
โดย นายมนตรี  เพชรอินทร์

รัชกาลที่ ๗
เสด็จทรงเปิดสะพานปฐมบรมราชานุสรณ์
โดย นายสมทรง  เวียงอำาพล

รัชกาลที่ ๘
เสด็จนิวัติเมืองไทยครั้งแรกโดยทางเรือเดินทะเล
โดย นายอัศนีย์  ชูอรุณ
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รัชกาลที่ ๘
เสด็จพระราชดำาเนินทรงตรวจพลสวนสนามของทหารสหประชาชาติ
โดย นายสมหมาย  ดำารงพานิช

รัชกาลที่ ๘
เสด็จทรงเยี่ยมราษฎรในสำาเพ็ง
โดย นายวิทูรย์  โสแก้ว
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รัชกาลที่ ๙
ทรงผนวชเป็นพระภิกษุจำาพรรษาที่วัดบวรนิเวศวิหาร
โดย นายสุนทร  วิไล

รัชกาลที่ ๙
เสด็จเลียบพระนครทางสถลมารค คราวพระชนมายุครบ ๓ รอบ
โดย นายเฉลิม  นาคีรักษ์

รัชกาลที่ ๙
เสด็จต่างประเทศทรงเชื่อมสัมพันธไมตรีกับมิตรประเทศ
โดย นายปยุต  เงากระจ่าง
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รัชกาลที่ ๙
เสด็จเยี่ยมราษฎรพร้อมด้วยสมเด็จพระบรมราชินีนาถ
โดย นายปริญญา  ตันติสุข

รัชกาลที่ ๙
ทรงแผ่พระเมตตาและทรงแนะนำาให้ชาวเขาปลูกพืชอื่นแทนฝิ่น
โดย นายชาญณรงค์  พรรุ่งโรจน์
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รัชกาลที่ ๙
เสด็จเยี่ยมทหารที่ได้รับบาดเจ็บจากการต่อสู้เพื่อรักษาความมั่นคง
โดย นายสถิตย์  นิยมจันทร์

รัชกาลที่ ๙
พระราชทานธงแก่ลูกเสือชาวบ้าน
โดย นายอดิศักดิ์  สร้อยสุริยา



203บันทึกความทรงจำา ๖ ทศวรรษ อาคารรัฐสภาไทย

๒) ประติมากรรมในบริเวณอาคารรัฐสภา

 นอกจากภาพจิตรกรรมแสดงพระราชกรณียกิจ

ของพระมหากษัตริย์แห่งพระบรมราชจักรีวงศ์ที่ประดับอยู่

บริเวณผนังภายนอกรอบ ๆ ห้องประชุมรัฐสภาที่แสดงให้เห็น

ถึงพระมหากรุณาธิคุณของพระมหากษัตริย์ที่มีต่อพสกนิกร

ชาวไทยแล้ว ภายในอาคารรัฐสภา ๑ บริเวณผนังชานบันได

ทางขึ้นของประชาชน และผนังทางเข้าห้องฟังการประชุม

สภาของประชาชน ได้มีการตกแต่งด้วยภาพประติมากรรม

ที ่มีการออกแบบทางศิลปะไว้อย่างน่าสนใจ  โดยในภาพ

ประติมากรรมแต่ละภาพจะแฝงอารมณ์ ความรู้สึก ความจริง 

ความงาม และความหวังต่อการเมืองการปกครองของไทยใน

อนาคตตามแรงบันดาลใจของจิตรกร ผ่านรูปลักษณ์ของคน 

พืช สัตว์และสิ่งของที่มีลักษณะและลวดลายแปลกตา ทำาให้

ภาพมีความโดดเด่นชวนชม

 ประติมากรรมฝาผนังบริเวณชานบันไดทางข้ึนของ

ประชาชน ช้ัน ๒ อาคารรัฐสภา ๑ เป็นภาพผืนใหญ่ ประกอบด้วย

รูปต่าง ๆ บอกเล่าเรื่องราวร้อยเรียงกัน สื่อความหมายถึง

ความหวังและอนาคตของประเทศ เริ่มจากรูปเด็กในไข่ทอง

หรือเด็กงอตัวอยู่ภายในไข่ทอง หมายถึง ประชาชนรุ่นใหม่

ของประเทศ บริเวณที่สร้างล้อมรอบรูปเด็กใช้สีที่รุ ่งเรือง

แสดงภาพพืชพันธุ ์ไม้ที ่แตกผลิออกรับแสงตะวันสีทอง

ที่โปรยลงมา ด้านล่างเป็นรูปรังผึ้ง อันแสดงถึงความสมบูรณ์

ทางทรัพยากรธรรมชาติ ซ่ึงถ้าใช้ไม่เป็นก็จะสูญส้ินไป รูปปลาใหญ่

กำาลังอ้าปากจะกินรูปอัญมณี ทางด้านขวามือ แสดงถึงสมบัติ

ทางวัฒนธรรมของชาติ  ซึ่งกำาลังถูกคุกคามจากภัยภายนอก

หรือจากภัยอันเกิดจากการหลงผิดที่คนไทยเห็นว่าวัฒนธรรม

ของตนไร้ค่า

ประติมากรรมฝาผนังบริเวณชานบันไดทางขึ้นของประชาชน ช้ัน ๒ อาคารรัฐสภา ๑
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ประติมากรรมฝาผนังบริเวณทางเข้าห้องฟังการประชุมสภาของประชาชน ชั้น ๓ อาคารรัฐสภา ๑ 
เป็นภาพประติมากรรม บอกเล่าอดีต ปัจจุบัน และอนาคตของไทย จำานวน ๘ ภาพ 
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ผนังห้องประชุมฯ บริเวณทางเดินอาคารรัฐสภา ๑ ชั้น ๓
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ภาพบ้านเมืองมีพื้นสีแดงเรื่อ 
หมายถึง ความรุนแรงที่เกิดขึ้น
ก่อนที่จะใช้ตึกหลังนี้เป็นที่ประชุม 
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ภาพยารักษาโรคมีฉลากปักบนหม้อยา
ตามคติไทยแต่โบราณ หมายถึง 
ความสงบและการระงับกรณีพิพาท 

ภาพวงล้อธรรมจักรและสัญลักษณ์
ของศาสนาอื่นแสดงด้วยรูปกางเขน
และเครือเถา โดยทั้งหมดนี้หมายถึง 
ธรรมประจำาใจของประชาชนในชาติ 

ภาพใบไม้งอกจากกิ่ง หมายถึง 
การเริ่มต้นใหม่ของความเจริญของประเทศ 
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ภาพสัญลักษณ์ของการค้าและเศรษฐกิจ 
ทั้งหมดอยู่ในความเสมอภาคและความ
เป็นธรรม แสดงออกด้วยรูปซึ่งวางไว้
บนแกนสมดุลแบบตาชั่งตุลาการ 

ภาพรัฐธรรมนูญวางบนมัดของธัญพืช 
เป็นสัญลักษณ์ของสังคมและการ
กสิกรรม 
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ภาพพระอาทิตย์ส่องแสงเต็มดวง แสดงถึง
ความสามัคคีอันจะนำามาสู่ความเจริญ
รุ่งเรือง 

ภาพอักษรจากศิลาจารึกของพ่อขุนรามคำาแหง ตัดตอนมาจากบรรทัดที่กล่าวว่า “พ่อขุนฯ ขับช้างเข้ากระทำายุทธหัตถีกับขุนสามชน 
เป็นสัญลักษณ์แสดงถึงอธิปไตย ความเป็นไทย ความมั่นคงและการเตรียมป้องกันประเทศของชาวไทย”
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 ประธานรัฐสภา เป็นผู ้ด ำารงตำาแหน่งสำาคัญ

ที ่ท ำาหน้าที ่ด ำาเนินกิจการของแต่ละสภาให้เป็นไปตาม

ข้อบังคับการประชุมและตามที่รัฐธรรมนูญบัญญัติไว้ โดย

ประธานรัฐสภา เป็นผู้ทำาหน้าที่ประมุขของฝ่ายนิติบัญญัติ

ควบค ุมและด ำาเน ินก ิจการของร ัฐสภาให ้ เป ็นไปด ้วย

ความเรียบร้อย ซึ ่งตลอดระยะเวลาที ่ผ่านมา บทบัญญัติ

ของรัฐธรรมนูญกำาหนดบุคคลผู้ที่จะมาดำารงตำาแหน่ง

ประธานรัฐสภา รวมถึงอำานาจหน้าที่ของประธานรัฐสภาไว้ 

ซึ ่งอาจเปลี ่ยนแปลงไปตามรูปแบบของระบบรัฐสภา

    ๒. ทำาเนียบภาพประธาน
ท่ีกำาหนดไว้ในรัฐธรรมนูญแต่ละฉบับ เช่น ช่วงแรก ๆ  ประธาน

สภาผู ้แทนราษฎรเป็นประธานรัฐสภาต่อมาประธาน

สภาผู้แทนราษฎรหรือประธานวุฒิสภาบ้างหรือช่วงยึดอำานาจ

การปกครองจะมีประธานสภานิติบัญญัติแห่งชาติ เป็น

ประธานรัฐสภาด้วย และเพื่อเป็นการยกย่องเกียรติคุณของ

ผู้ดำารงตำาแหน่งสำาคัญดังกล่าวในฐานะผู้ดำารงตำาแหน่งสูงสุด

ของฝ่ายนิติบัญญัติ และเพื่อเป็นการรำาลึกถึงคุณงามความดี

ของท่านท่ีมีต่อระบอบประชาธิปไตยของไทย จึงได้ประดับภาพ

ประธานสภาไว้บริเวณรอบห้องประชุมรัฐสภา ชั้น ๒ อาคาร

รัฐสภา ๑ (นับตามจำานวนครั้งที่ดำารงตำาแหน่ง)
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 ตลอดระยะเวลา ๘๖ ปี ของรัฐสภาไทย ประธานสภาร่างรัฐธรรมนูญ ประธานสภาปฏิรูปการปกครองแผ่นดิน มีผู้

ดำารงตำาแหน่งประธานรัฐสภาซึ่งมาจากประธานสภาผู้แทนราษฎร ประธานพฤฒสภา ประธานวุฒิสภา และประธานสภา

นิติบัญญัติแห่งชาติ ดังนี้

๑. เจ้าพระยาธรรมศักดิ์มนตรี (สนั่น เทพหัสดิน ณ อยุธยา)
ตำาแหน่ง                    ประธานสภาผู้แทนราษฎรและประธานรัฐสภา
ระยะเวลาดำารงตำาแหน่ง  ๒๘ มิถุนายน ๒๔๗๕ – ๑ กันยายน ๒๔๗๕ 
                              ๑๕ ธันวาคม ๒๔๗๖ – ๑๐ มีนาคม ๒๔๗๖

๒. เจ้าพระยาพิชัยญาติ (ดั่น บุนนาค)

ตำาแหน่ง                    ประธานสภาผู้แทนราษฎรและประธานรัฐสภา

ระยะเวลาดำารงตำาแหน่ง  ๒ กันยายน ๒๔๗๕ – ๑๐ ธันวาคม ๒๔๗๕

๓. พลเรือตรี พระยาศรยุทธเสนี (กระแส ประวาหะนาวิน)

ตำาแหน่ง                    ประธานสภาผู้แทนราษฎรและประธานรัฐสภา

ระยะเวลาดำารงตำาแหน่ง  ๑๐ มีนาคม ๒๔๗๖ – ๒๒ กันยายน ๒๔๗๗

                              ๖ กรกฎาคม ๒๔๘๖ – ๒๔ มิถุนายน ๒๔๘๗

ตำาแหน่ง                    ประธานพฤฒสภาและประธานรัฐสภา

ระยะเวลาดำารงตำาแหน่ง  ๓๑ สิงหาคม ๒๔๘๙ – ๙ พฤษภาคม ๒๔๙๐ 

                              ๑๕ พฤษภาคม ๒๔๙๐ – ๘ พฤศจิกายน ๒๔๙๐
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๔. เจ้าพระยาศรีธรรมาธิเบศ (จิตร ณ สงขลา)

ตำาแหน่ง                     ประธานสภาผู้แทนราษฎรและประธานรัฐสภา

ระยะเวลาดำารงตำาแหน่ง   ๒๒ กันยายน ๒๔๗๗ – ๑๕ ธันวาคม ๒๔๗๗

   ๑๗ ธันวาคม ๒๔๗๗ – ๓๑ กรกฎาคม ๒๔๗๘

             ๒ สิงหาคม ๒๔๗๘ – ๓๑ กรกฎาคม ๒๔๗๙

ตำาแหน่ง                      ประธานวุฒิสภาและประธานรัฐสภา

ระยะเวลาดำารงตำาแหน่ง    ๒๖ พฤศจิกายน ๒๔๙๐ – ๑๘ กุมภาพันธ์ ๒๔๙๑

             ๒๐ กุมภาพันธ์ ๒๔๙๑ – ๑๔ มิถุนายน ๒๔๙๒

                                ๑๕ มิถุนายน ๒๔๙๒ – ๒๐ พฤศจิกายน ๒๔๙๓

                                ๒๒ พฤศจิกายน ๒๔๙๓ – ๒๙ พฤศจิกายน  ๒๔๙๔

๖. พันตรี วิลาศ โอสถานนท์

ตำาแหน่ง                        ประธานพฤฒสภาและประธานรัฐสภา

ระยะเวลาดำารงตำาแหน่ง   ๔ มิถุนายน ๒๔๘๙ – ๒๔ สิงหาคม ๒๔๘๙

๕. พระยามานวราชเสวี (ปลอด วิเชียร ณ สงขลา)

ตำาแหน่ง                       ประธานสภาผู้แทนราษฎรและประธานรัฐสภา

ระยะเวลาดำารงตำาแหน่ง ๓ สิงหาคม ๒๔๗๙ – ๑๐ ธันวาคม ๒๔๘๐

   ๑๐ ธันวาคม ๒๔๘๐ – ๒๔ มิถุนายน ๒๔๘๑

   ๒๘ มิถุนายน ๒๔๘๑ – ๑๐ ธันวาคม ๒๔๘๑

   ๑๒ ธันวาคม ๒๔๘๑ – ๒๔ มิถุนายน ๒๔๘๒

   ๒๘ มิถุนายน ๒๔๘๒ – ๒๔ มิถุนายน ๒๔๘๓

   ๑ กรกฎาคม ๒๔๘๓ – ๒๔ มิถุนายน ๒๔๘๔

   ๑ กรกฎาคม ๒๔๘๔ – ๒๔ มิถุนายน ๒๔๘๕

                                     ๓๐ มิถุนายน ๒๔๘๕ – ๒๔ มิถุนายน ๒๔๘๖

   ๒ กรกฎาคม ๒๔๘๗ – ๒๔ มิถุนายน ๒๔๘๘

   ๒๙ มิถุนายน ๒๔๘๘ – ๑๕ ตุลาคม ๒๔๘๘ 

   ๒๖ มกราคม ๒๔๘๙ – ๑๐ พฤษภาคม ๒๔๘๙
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๗. นายเกษม บุญศรี

ตำาแหน่ง                    ประธานสภาผู้แทนราษฎร

ระยะเวลาดำารงตำาแหน่ง ๔ มิถุนายน ๒๔๘๙ – ๑๐ พฤษภาคม ๒๔๙๐

           ๒๐ กุมภาพันธ์ ๒๔๙๑ – ๑๔ มิถุนายน ๒๔๙๒

๘. นายพึ่ง ศรีจันทร์

ตำาแหน่ง                    ประธานสภาผู้แทนราษฎร

ระยะเวลาดำารงตำาแหน่ง ๑๓ พฤษภาคม ๒๔๙๐ – ๘ พฤศจิกายน ๒๔๙๐

๙. พระราชธรรมนิเทศ (เพียร ไตติลานนท์)

ตำาแหน่ง                       ประธานสภาผู้แทนราษฎร

ระยะเวลาดำารงตำาแหน่ง ๑๕ มิถุนายน ๒๔๙๒ – ๒๙ พฤศจิกายน ๒๔๙๔
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๑๑. พลเอก หลวงสุทธิสารรณกร (สุทธิ์ สุขะวาที) 

ตำาแหน่ง                      ประธานสภาผู้แทนราษฎรและประธานรัฐสภา 

ระยะเวลาดำารงตำาแหน่ง  ๒๐ กันยายน ๒๕๐๐ – ๑๔ ธันวาคม ๒๕๐๐

ตำาแหน่ง             ประธานสภาร่างรัฐธรรมนูญและประธานรัฐสภา

ระยะเวลาดำารงตำาแหน่ง  ๖ กุมภาพันธ์ ๒๕๐๒ – ๑๗ เมษายน ๒๕๑๑ 

๑๐. พลเอก พระประจนปัจจนึก (พุก มหาดิลก)

ตำาแหน่ง                     ประธานสภาผู้แทนราษฎรและประธานรัฐสภา

ระยะเวลาดำารงตำาแหน่ง  ๑ ธันวาคม ๒๔๙๔ – ๑๗ มีนาคม ๒๔๙๕

           ๒๒ มีนาคม ๒๔๙๕ – ๒๓ มิถุนายน ๒๔๙๕

           ๒๘ มิถุนายน ๒๔๙๕ – ๒๓ มิถุนายน ๒๔๙๖

           ๒ กรกฎาคม ๒๔๙๖ – ๒๓ มิถุนายน ๒๔๙๗

           ๒๙ มิถุนายน ๒๔๙๗ – ๒๓ มิถุนายน ๒๔๙๘

           ๒ กรกฎาคม ๒๔๙๘ – ๒๓ มิถุนายน ๒๔๙๙

           ๓๐ มิถุนายน ๒๔๙๙ – ๒๕ กุมภาพันธ์ ๒๕๐๐

           ๑๖ มีนาคม ๒๕๐๐ – ๒๓ มิถุนายน ๒๕๐๐

           ๒๘ มิถุนายน ๒๕๐๐ – ๑๖ กันยายน ๒๕๐๐

           ๒๗ ธันวาคม ๒๕๐๐ – ๒๓ มิถุนายน ๒๕๐๑ 

           ๒๕ มิถุนายน ๒๕๐๑ – ๒๐ ตุลาคม ๒๕๐๑ 

๑๒. นายทวี บุณยเกตุ

ตำาแหน่ง                      ประธานสภาร่างรัฐธรรมนูญและประธานรัฐสภา

ระยะเวลาดำารงตำาแหน่ง    ๘ พฤษภาคม ๒๕๑๑ – ๒๐ มิถุนายน ๒๕๑๑
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๑๔. พลตรี ศิริ สิริโยธิน

ตำาแหน่ง                     ประธานสภาผู้แทนราษฎร

ระยะเวลาดำารงตำาแหน่ง  ๗ มีนาคม ๒๕๑๒ – ๑๗ พฤศจิกายน ๒๕๑๔

ตำาแหน่ง                     ประธานสภานิติบัญญัติแห่งชาติและประธานรัฐสภา

ระยะเวลาดำารงตำาแหน่ง  ๑๘ ธันวาคม ๒๕๑๕ – ๑๑ ธันวาคม ๒๕๑๖

๑๕. พลตรี หม่อมราชวงศ์คึกฤทธิ์ ปราโมช

ตำาแหน่ง                    ประธานสภานิติบัญญัติแห่งชาติและประธานรัฐสภา

ระยะเวลาดำารงตำาแหน่ง ๒๙ ธันวาคม ๒๕๑๖ – ๗ ตุลาคม ๒๕๑๗

๑๖. นายประภาศน์ อวยชัย

ตำาแหน่ง                    ประธานสภานิติบัญญัติแห่งชาติและประธานรัฐสภา

ระยะเวลาดำารงตำาแหน่ง ๑๗ ตุลาคม ๒๕๑๗ – ๒๕ มกราคม ๒๕๑๘

๑๓. พันเอก นายวรการบัญชา (บุญเกิด สุตันตานนท์)

ตำาแหน่ง                    ประธานวุฒิสภาและประธานรัฐสภา

ระยะเวลาดำารงตำาแหน่ง ๒๒ กรกฎาคม ๒๕๑๑ – ๖ กรกฎาคม ๒๕๑๔

           ๗ กรกฎาคม ๒๕๑๔ – ๑๗ พฤศจิกายน ๒๕๑๔
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๑๘. นายจิตติ ติงศภัทิย์

ตำาแหน่ง                     ประธานวุฒิสภา

ระยะเวลาดำารงตำาแหน่ง  ๗ กุมภาพันธ์ ๒๕๑๘ – ๖ ตุลาคม ๒๕๑๙

๑๙. นายอุทัย พิมพ์ใจชน

ตำาแหน่ง                     ประธานสภาผู้แทนราษฎรและประธานรัฐสภา

ระยะเวลาดำารงตำาแหน่ง  ๑๙ เมษายน ๒๕๑๙ – ๖ ตุลาคม ๒๕๑๙

   ๖ กุมภาพันธ์ ๒๕๔๔ – ๕ มกราคม ๒๕๔๘

ตำาแหน่ง   ประธานสภาผู้แทนราษฎร

ระยะเวลาดำารงตำาแหน่ง ๒๗ เมษายน ๒๕๒๖ – ๑ พฤษภาคม ๒๕๒๙

๒๐. พลอากาศเอก กมล เดชะตุงคะ

ตำาแหน่ง    ประธานสภาที่ปรึกษาของนายกรัฐมนตรี 

   ทำาหน้าที่สภาปฏิรูปการปกครองแผ่นดิน

   และประธานรัฐสภา

ระยะเวลาดำารงตำาแหน่ง ๒๒ ตุลาคม ๒๕๑๙ – ๒๐ พฤศจิกายน ๒๕๑๙

๑๗. นายประสิทธิ์ กาญจนวัฒน์

ตำาแหน่ง                     ประธานสภาผู้แทนราษฎรและประธานรัฐสภา

ระยะเวลาดำารงตำาแหน่ง  ๗ กุมภาพันธ์ ๒๕๑๘ – ๑๒ มกราคม ๒๕๑๙
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๒๒. นายบุญเท่ง ทองสวัสดิ์

ตำาแหน่ง                     ประธานสภาผู้แทนราษฎร

ระยะเวลาดำารงตำาแหน่ง ๙ พฤษภาคม ๒๕๒๒ – ๑๙ มีนาคม ๒๕๒๖

๒๓. นายจารุบุตร เรืองสุวรรณ

ตำาแหน่ง                     ประธานวุฒิสภาและประธานรัฐสภา

ระยะเวลาดำารงตำาแหน่ง  ๒๖ เมษายน ๒๕๒๖ – ๑๙ มีนาคม ๒๕๒๗

๒๔. นายอุกฤษ มงคลนาวิน
ตำาแหน่ง             ประธานวุฒิสภาและประธานรัฐสภา
ระยะเวลาดำารงตำาแหน่ง ๓๐ เมษายน ๒๕๒๗ – ๓๐ เมษายน ๒๕๒๘
   ๑ พฤษภาคม ๒๕๒๘ – ๒๓ เมษายน ๒๕๓๐
   ๒๘ เมษายน ๒๕๓๐ – ๒๑ เมษายน ๒๕๓๒
   ๓ เมษายน ๒๕๓๕ – ๒๖ พฤษภาคม ๒๕๓๕
ตำาแหน่ง   ประธานสภานิติบัญญัติแห่งชาติและประธานรัฐสภา
ระยะเวลาดำารงตำาแหน่ง  ๒ เมษายน ๒๕๓๔ – ๒๑ มีนาคม ๒๕๓๕

๒๑. พลอากาศเอก หะริน หงสกุล

ตำาแหน่ง                       ประธานสภาปฏิรูปการปกครองแผ่นดินและประธานรัฐสภา

ระยะเวลาดำารงตำาแหน่ง    ๒๘ พฤศจิกายน ๒๕๑๙ – ๒๐ ตุลาคม ๒๕๒๐

ตำาแหน่ง            ประธานสภานิติบัญญัติแห่งชาติและประธานรัฐสภา

ระยะเวลาดำารงตำาแหน่ง    ๒๕ พฤศจิกายน ๒๕๒๐ – ๒๒ เมษายน ๒๕๒๒

ตำาแหน่ง             ประธานวุฒิสภาและประธานรัฐสภา

ระยะเวลาดำารงตำาแหน่ง    ๙ พฤษภาคม ๒๕๒๒ – ๑๙ มีนาคม ๒๕๒๖
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๒๖. นายปัญจะ เกสรทอง

ตำาแหน่ง                    ประธานสภาผู้แทนราษฎร

ระยะเวลาดำารงตำาแหน่ง ๓ สิงหาคม ๒๕๓๑ – ๒๓ กุมภาพันธ์ ๒๕๓๔

๒๗.  ร้อยตำารวจตรี วรรณ ชันซื่อ

ตำาแหน่ง                    ประธานวุฒิสภาและประธานรัฐสภา

ระยะเวลาดำารงตำาแหน่ง ๔ พฤษภาคม ๒๕๓๒ – ๒๓ กุมภาพันธ์ ๒๕๓๔

๒๘. นายอาทิตย์ อุไรรัตน์
ตำาแหน่ง            ประธานสภาผู้แทนราษฎร
ระยะเวลาดำารงตำาแหน่ง ๓ เมษายน ๒๕๓๕ – ๒๙ มิถุนายน ๒๕๓๕

๒๕. นายชวน หลีกภัย

ตำาแหน่ง                    ประธานสภาผู้แทนราษฎร

ระยะเวลาดำารงตำาแหน่ง ๔ สิงหาคม ๒๕๒๙ – ๒๙ เมษายน ๒๕๓๑
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๓๐. นายมารุต บุนนาค

ตำาแหน่ง                     ประธานสภาผู้แทนราษฎรและประธานรัฐสภา

ระยะเวลาดำารงตำาแหน่ง ๒๒ กันยายน ๒๕๓๕ – ๑๙ พฤษภาคม ๒๕๓๘

๓๑. นายบุญเอื้อ ประเสริฐสุวรรณ

ตำาแหน่ง                     ประธานสภาผู้แทนราษฎรและประธานรัฐสภา

ระยะเวลาดำารงตำาแหน่ง ๑๑ กรกฎาคม ๒๕๓๘ – ๒๘ กันยายน ๒๕๓๙

๓๒. นายวันมูหะมัดนอร์ มะทา

ตำาแหน่ง    ประธานสภาผู้แทนราษฎรและประธานรัฐสภา

ระยะเวลาดำารงตำาแหน่ง ๒๔ พฤศจิกายน ๒๕๓๙ – ๒๗ มิถุนายน ๒๕๔๓

๒๙. นายมีชัย ฤชุพันธุ์

ตำาแหน่ง                      ประธานวุฒิสภาและประธานรัฐสภา

ระยะเวลาดำารงตำาแหน่ง    ๒๘ มิถุนายน ๒๕๓๕ – ๒๙ มิถุนายน ๒๕๓๕

ตำาแหน่ง   ประธานวุฒิสภา

ระยะเวลาดำารงตำาแหน่ง ๒๘ มิถุนายน ๒๕๓๕ – ๒๑ มีนาคม ๒๕๓๙

   ๖ เมษายน ๒๕๓๙ – ๒๑ มีนาคม ๒๕๔๓

ตำาแหน่ง   ประธานสภานิติบัญญัติแห่งชาติและประธานรัฐสภา

ระยะเวลาดำารงตำาแหน่ง ๒๕ ตุลาคม ๒๕๔๙ – ๒๑ มกราคม ๒๕๕๑
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๓๔. นายสนิท วรปัญญา

ตำาแหน่ง                    ประธานวุฒิสภา

ระยะเวลาดำารงตำาแหน่ง ๔ สิงหาคม ๒๕๔๓ – ๑๓ มีนาคม ๒๕๔๔

๓๕. พลตรี มนูญกฤต รูปขจร

ตำาแหน่ง                    ประธานวุฒิสภา

ระยะเวลาดำารงตำาแหน่ง ๘ เมษายน ๒๕๔๔ – ๔ มกราคม ๒๕๔๗

๓๖. นายสุชน ชาลีเครือ

ตำาแหน่ง            ประธานวุฒิสภา

ระยะเวลาดำารงตำาแหน่ง ๕ มีนาคม ๒๕๔๗ – ๒๑ มีนาคม ๒๕๔๙

๓๓. นายพิชัย รัตตกุล

ตำาแหน่ง                    ประธานสภาผู้แทนราษฎรและประธานรัฐสภา

ระยะเวลาดำารงตำาแหน่ง ๓๐ มิถุนายน ๒๕๔๓ – ๙ พฤศจิกายน ๒๕๔๓
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๓๘. นายยงยุทธ ติยะไพรัช

ตำาแหน่ง                     ประธานสภาผู้แทนราษฎรและประธานรัฐสภา

ระยะเวลาดำารงตำาแหน่ง  ๒๔ มกราคม ๒๕๕๑ – ๓๐ เมษายน ๒๕๕๑

๓๙. นายประสพสุข บุญเดช

ตำาแหน่ง                     ประธานวุฒิสภา

ระยะเวลาดำารงตำาแหน่ง  ๑๘ มีนาคม ๒๕๕๑ – ๑๒ เมษายน ๒๕๕๔

๓๗. นายโภคิน พลกุล

ตำาแหน่ง                     ประธานสภาผู้แทนราษฎรและประธานรัฐสภา

ระยะเวลาดำารงตำาแหน่ง  ๘ มีนาคม ๒๕๔๘ – ๒๔ กุมภาพันธ์ ๒๕๔๙
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๔๒. นายสมศักดิ์ เกียรติสุรนนท์

ตำาแหน่ง                     ประธานสภาผู้แทนราษฎรและประธานรัฐสภา

ระยะเวลาดำารงตำาแหน่ง  ๒ สิงหาคม ๒๕๕๔ – ๙ ธันวาคม ๒๕๕๖ 

๔๑. พลเอก ธีรเดช มีเพียร

ตำาแหน่ง                     ประธานวุฒิสภา

ระยะเวลาดำารงตำาแหน่ง  ๔ พฤษภาคม ๒๕๕๔ – ๒๕ กรกฎาคม ๒๕๕๕

๔๐. นายชัย ชิดชอบ

ตำาแหน่ง    ประธานสภาผู้แทนราษฎรและประธานรัฐสภา

ระยะเวลาดำารงตำาแหน่ง ๑๕ พฤษภาคม ๒๕๕๑ – ๑๐ พฤษภาคม ๒๕๕๔
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๔๓. นายนิคม ไวยรัชพานิช

ตำาแหน่ง                     ประธานวุฒิสภา

ระยะเวลาดำารงตำาแหน่ง  ๒๓ สิงหาคม ๒๕๕๕ – ๘ พฤษภาคม ๒๕๕๗

๔๔.  ศาสตราจารย์พิเศษพรเพชร วิชิตชลชัย

ตำาแหน่ง             ประธานสภานิติบัญญัติแห่งชาติและประธานรัฐสภา

ระยะเวลาดำารงตำาแหน่ง  ๑๗ สิงหาคม ๒๕๕๗ – ๒๑ พฤษภาคม ๒๕๖๒

๔๖.  ศาสตราจารย์พิเศษพรเพชร วิชิตชลชัย

ตำาแหน่ง             ประธานวุฒิสภา

ระยะเวลาดำารงตำาแหน่ง  ๒๔ พฤษภาคม ๒๕๖๒ – 

๔๕. นายชวน หลีกภัย

ตำาแหน่ง                     ประธานสภาผู้แทนราษฎรและประธานรัฐสภา

ระยะเวลาดำารงตำาแหน่ง  ๒๘ พฤษภาคม ๒๕๖๒ – 
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๓. ทำาเนียบภาพเลขาธิการ
 เลขาธิการสภาผู้แทนราษฎรและเลขาธิการวุฒิสภา 

เป็นตำาแหน่งหัวหน้าส่วนราชการที่มีอำานาจหน้าที่บังคับ

บัญชาข้าราชการ พนักงานราชการ และลูกจ้างในสังกัด

สำานักงานเลขาธิการสภาผู้แทนราษฎรและสำานักงาน

เลขาธิการวุฒิสภา และรับผิดชอบในการปฏิบัติราชการข้ึนตรง

ต่อประธานสภาผู้แทนราษฎร หรือประธานวุฒิสภา แล้วแต่กรณี  

เดิมเลขาธิการสภาผู้แทนราษฎรน้ันเป็นตำาแหน่งท่ีต้องต้ังจากผู้ซ่ึง
เป็นสมาชิกสภา และสภาเป็นผู้เลือก เช่น หลวงประดิษฐมนูธรรม

และหลวงคหกรรมบดี ต่อมาในคราวประชุมสภาผู้แทนราษฎร 

ครั้งที่ ๑๙/๒๔๗๖ (สมัยสามัญ) วันพฤหัสบดีที่ ๒๑ กันยายน 

๒๔๗๖ ได้มีการอภิปรายเกี ่ยวกับการแต่งตั ้งตำาแหน่ง

เลขาธิการสภา ซึ ่งที ่ประชุมได้ลงมติให้มีเลขาธิการสภา

เพียงคนเดียว แต่งตั้งจากข้าราชการประจำา

 ในอดีต ตำาแหน่งเลขาธิการสภาผู้แทนราษฎรและ

๑. หลวงประดิษฐมนูธรรม (ปรีดี พนมยงค์)

ตำาแหน่ง                      เลขาธิการสภาผู้แทนราษฎร

ระยะเวลาดำารงตำาแหน่ง ๒๘ มิถุนายน ๒๔๗๕ – ๑๑ เมษายน ๒๔๗๖

เลขาธิการวุฒิสภาอาจมีช่ือเรียกอย่างอ่ืนว่า “เลขาธิการรัฐสภา” 

และ “เลขาธิการพฤฒสภา” ซึ่งขึ้นอยู่กับการกำาหนดรูปแบบ

ของระบบรัฐสภาในรัฐธรรมนูญและการกำาหนดชื่อหน่วยงาน

ที่มีอำานาจหน้าที่สนับสนุนกิจการฝ่ายธุรการของรัฐสภา และ

ในปี ๒๕๓๕ ได้ม ีการประกาศใช้พระราชบัญญัต ิจ ัด

ระเบียบปฏิบัติราชการฝ่ายรัฐสภา (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๓๕ 

ซึ่งได้แบ่งสำานักงานเลขาธิการรัฐสภาออกเป็น ๒ ส่วน และ

แยกฝ่ายธ ุรการออกจากกัน ค ือ ส ำาน ักงานเลขาธิการ

สภาผู้แทนราษฎร และสำานักงานเลขาธิการวุฒิสภา จึงมีท้ัง

ตำาแหน่งเลขาธิการสภาผู้แทนราษฎร และเลขาธิการวุฒิสภา

นับแต่นั้นมา

 ตั้งแต่ปีพุทธศักราช ๒๔๗๕ จนถึงปัจจุบัน มีผู้ดำารง

ตำาแหน่งเลขาธิการรัฐสภา เลขาธิการสภาผู ้แทนราษฎร 

เลขาธิการพฤฒสภา และเลขาธิการวุฒิสภา ดังนี้
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๓. นายทองเปลว ชลภูมิ

ตำาแหน่ง                     เลขาธิการสภาผู้แทนราษฎร

ระยะเวลาดำารงตำาแหน่ง  ๘ พฤศจิกายน ๒๔๘๔ – ๓๐ มิถุนายน ๒๔๘๖

๔. นายจิตตะเสน ปัญจะ

ตำาแหน่ง                     เลขาธิการสภาผู้แทนราษฎร

ระยะเวลาดำารงตำาแหน่ง  ๓๐ มิถุนายน ๒๔๘๖ – ๑๖ สิงหาคม ๒๔๘๖

๕. นายเจริญ ปัณฑโร

ตำาแหน่ง             เลขาธิการสภาผู้แทนราษฎร

ระยะเวลาดำารงตำาแหน่ง  ๑๖ สิงหาคม ๒๔๘๖ – ๑๗ ตุลาคม ๒๕๐๓

๒. หลวงคหกรรมบดี (ชม จารุรัตน์)

ตำาแหน่ง                      เลขาธิการสภาผู้แทนราษฎร

ระยะเวลาดำารงตำาแหน่ง   ๑๐ ธันวาคม ๒๔๗๖ – ๑๐ สิงหาคม ๒๔๘๔
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๗. นายประเสริฐ ปัทมะสุคนธ์

ตำาแหน่ง                     เลขาธิการสภาผู้แทนราษฎร

ระยะเวลาดำารงตำาแหน่ง  ๒๐ ธันวาคม ๒๕๐๓ – ๑๗ กันยายน ๒๕๑๑

ตำาแหน่ง            เลขาธิการรัฐสภา

ระยะเวลาดำารงตำาแหน่ง  ๑๘ กันยายน ๒๕๑๑ – ๓๐ กันยายน ๒๕๑๔

๘. นายประสิทธิ์ ศรีสุชาติ

ตำาแหน่ง                     เลขาธิการรัฐสภา

ระยะเวลาดำารงตำาแหน่ง  ๑ ตุลาคม ๒๕๑๔ – ๓๐ กันยายน ๒๕๑๘

๙. พันเอก สงวน คำาวงษา

ตำาแหน่ง             เลขาธิการรัฐสภา

ระยะเวลาดำารงตำาแหน่ง  ๑ ตุลาคม ๒๕๑๘ – ๓๐ กันยายน ๒๕๒๔

๖. ศาสตราจารย์ไพโรจน์ ชัยนาม

ตำาแหน่ง                     เลขาธิการพฤฒสภา

ระยะเวลาดำารงตำาแหน่ง  ๒๔ พฤษภาคม ๒๔๘๙ – ๘ พฤศจิกายน ๒๔๘๙
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๑๑. ร้อยตรี ปณิธาน เลิศฤทธิ์

ตำาแหน่ง                     เลขาธิการรัฐสภา

ระยะเวลาดำารงตำาแหน่ง ๒๕ มกราคม ๒๕๒๗ – ๓๐ กันยายน ๒๕๒๗

๑๒. นางสาวบังอร อิ่มโอชา

ตำาแหน่ง                      เลขาธิการรัฐสภา

ระยะเวลาดำารงตำาแหน่ง ๑ ตุลาคม ๒๕๒๗ – ๓๐ กันยายน ๒๕๒๙

๑๓. นายประเสริฐ ดวงวิชัย

ตำาแหน่ง    เลขาธิการรัฐสภา

ระยะเวลาดำารงตำาแหน่ง ๑ ตุลาคม ๒๕๒๙ – ๓๐ กันยายน ๒๕๓๓

๑๐. พลตรี กระวี สุทัศน์ ณ อยุธยา

ตำาแหน่ง                     เลขาธิการรัฐสภา

ระยะเวลาดำารงตำาแหน่ง  ๑ ตุลาคม ๒๕๒๔ – ๓๑ ธันวาคม ๒๕๒๖
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๑๕. นายพินิต อารยะศิริ

ตำาแหน่ง                      เลขาธิการวุฒิสภา

ระยะเวลาดำารงตำาแหน่ง ๑๒ กันยายน ๒๕๓๕  – ๒๗ สิงหาคม ๒๕๔๔

๑๖. นางศิริลักษณ์ ปั้นบำารุงกิจ

ตำาแหน่ง                      เลขาธิการสภาผู้แทนราษฎร

ระยะเวลาดำารงตำาแหน่ง ๑ ตุลาคม ๒๕๔๑ – ๓๑ มกราคม ๒๕๔๖

๑๗. นายจำานงค์ สวมประคำา

ตำาแหน่ง    เลขาธิการวุฒิสภา

ระยะเวลาดำารงตำาแหน่ง ๒๖ กันยายน ๒๕๔๔  – ๓๐ กันยายน ๒๕๔๕

๑๔. นายไพศิษฐ์ พิพัฒนกุล

ตำาแหน่ง                       เลขาธิการรัฐสภา

ระยะเวลาดำารงตำาแหน่ง ๑ ตุลาคม ๒๕๓๓ – ๑๑ กันยายน ๒๕๓๕

ตำาแหน่ง   เลขาธิการสภาผู้แทนราษฎร

ระยะเวลาดำารงตำาแหน่ง ๑๒ กันยายน ๒๕๓๕ – ๓๐ กันยายน ๒๕๔๑
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๑๙. นายพิทูร พุ่มหิรัญ

ตำาแหน่ง                     เลขาธิการสภาผู้แทนราษฎร

ระยะเวลาดำารงตำาแหน่ง ๑๓ กุมภาพันธ์ ๒๕๔๖ – ๓๐ กันยายน ๒๕๕๕

๒๐. นางสุวิมล ภูมิสิงหราช

ตำาแหน่ง                     เลขาธิการวุฒิสภา

ระยะเวลาดำารงตำาแหน่ง  ๑ มีนาคม ๒๕๔๘  – ๓๐ กันยายน ๒๕๕๓

๒๑. นางนรรัตน์ พิมเสน

ตำาแหน่ง             เลขาธิการวุฒิสภา

ระยะเวลาดำารงตำาแหน่ง  ๑ ตุลาคม ๒๕๕๓ – ๓๐ กันยายน ๒๕๕๘

๑๘. นายมนตรี รูปสุวรรณ

ตำาแหน่ง                     เลขาธิการวุฒิสภา

ระยะเวลาดำารงตำาแหน่ง  ๔ ตุลาคม ๒๕๔๕ – ๒๘ กุมภาพันธ์ ๒๕๔๘
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๒๓. นายจเร พันธุ์เปรื่อง

ตำาแหน่ง                      เลขาธิการสภาผู้แทนราษฎร

ระยะเวลาดำารงตำาแหน่ง ๒๗ มิถุนายน ๒๕๕๗  – ๑๖ ตุลาคม ๒๕๕๘

๒๔. นางวรารัตน์ อติแพทย์

ตำาแหน่ง                      เลขาธิการวุฒิสภา

ระยะเวลาดำารงตำาแหน่ง ๑ ตุลาคม ๒๕๕๘ – ๓๐ กันยายน ๒๕๖๐

๒๒. นายสุวิจักขณ์ นาควัชระชัย

ตำาแหน่ง                      เลขาธิการสภาผู้แทนราษฎร

ระยะเวลาดำารงตำาแหน่ง ๑ ตุลาคม ๒๕๕๕  – ๒๗ มิถุนายน ๒๕๕๗ 

๒๕. นางสายทิพย์ เชาวลิตถวิล

ตำาแหน่ง            เลขาธิการสภาผู้แทนราษฎร

ระยะเวลาดำารงตำาแหน่ง   ๒๓ พฤศจิกายน ๒๕๕๘  – ๓๐ กันยายน ๒๕๕๙
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๒๗. นายนัฑ ผาสุข

ตำาแหน่ง                     เลขาธิการวุฒิสภา

ระยะเวลาดำารงตำาแหน่ง  ๑ ตุลาคม ๒๕๖๐ – ๓๐ กันยายน ๒๕๖๔

๒๖. นายสรศักดิ์ เพียรเวช

ตำาแหน่ง                    เลขาธิการสภาผู้แทนราษฎร

ระยะเวลาดำารงตำาแหน่ง ๑ ตุลาคม ๒๕๕๙ – ๓๐ กันยายน ๒๕๖๓

๒๘. นางพรพิศ เพชรเจริญ

ตำาแหน่ง                    เลขาธิการสภาผู้แทนราษฎร

ระยะเวลาดำารงตำาแหน่ง ๑ ตุลาคม ๒๕๖๓ –

๒๙. นางสาวนภาภรณ์ ใจสัจจะ

ตำาแหน่ง                    เลขาธิการวุฒิสภา

ระยะเวลาดำารงตำาแหน่ง ๑ ตุลาคม ๒๕๖๔ – 
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 ในสถานที่ราชการต่าง ๆ มักจะมีสิ่งศักดิ์สิทธิ์และ

สถานที่สำาคัญที่อยู่เคียงคู่กับสถานที่นั้นมาแต่อดีตในฐานะ

ศูนย์รวมจิตใจของคนในสถานท่ีน้ัน ๆ  เช่นเดียวกับอาคารรัฐสภา

๔. ศิลปะคู่รัฐสภา
ท่ีเปิดทำาการมากว่า ๖ ทศวรรษ ซ่ึงมีส่ิงศักด์ิสิทธ์ิและสถานท่ี

สำาคัญอันเป็นศูนย์รวมใจของผู้ปฏิบัติงานในรัฐสภาต่อเนื่อง

ตลอดระยะเวลาที่ผ่านมา ดังนี้ 
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 วันพุธที่ ๑๐ เมษายน ๒๕๕๖ นายสุวิจักขณ์ นาควัชระชัย เลขาธิการ

สภาผู้แทนราษฎร พร้อมด้วยผู้บริหารและข้าราชการของสำานักงานเลขาธิการ

สภาผู้แทนราษฎร นำาขบวนกลองยาวอัญเชิญพระพุทธรูปประจำารัฐสภา เคล่ือนขบวน

ผ่านหน้าพระบรมราชานุสาวรีย์ รัชกาลที่ ๗ (วน ๓ รอบ) แล้วอัญเชิญพระพุทธรูป

ประจำารัฐสภาประดิษฐานบริเวณห้องโถงอาคารรัฐสภา ๑ เพ่ือให้สรงนำา้ตามประเพณี

วันสงกรานต์

 พระพุทธรูปประจำารัฐสภาเป็นพระพุทธรูปบูชาทองคำาแบบพุทธลีลา

ลักษณะเดียวกับพระพุทธรูปพระประธานพุทธมณฑลหรือพระศรีศากยะทศพลญาณ 

ประธานพุทธมณฑลสุทรรศน์ ซึ่งเป็นพระพุทธรูปศิลปะสุโขทัยประยุกต์ปางลีลา 

มีพระเกตุมาลาเป็นเปลว ทรงห่มจีวรเฉวียงบ่า พาดสังฆาฏิ อยู่ในท่าย่างพระบาท

บนบัวรองรับ พระพุทธรูปบูชาทองคำานี้จัดสร้างขึ้น ๔ องค์ มีความสูง ๙ เซนติเมตร 

มูลค่าทองคำาหนักรวม ๕๕ บาท จัดสร้างในปีพุทธศักราช ๒๕๐๐ เนื่องในโอกาส

เฉลิมฉลองพระพุทธศาสนาได้ประดิษฐานมาครบ ๒๕ พุทธศตวรรษ หรือ ๒,๕๐๐ ปี 

ในสมัยรัฐบาล จอมพล ป. พิบูลสงคราม เป็นนายกรัฐมนตรี โดยคณะกรรมการ

จัดสร้างพระเครื่องในงานฉลอง ๒๕ พุทธศตวรรษ ได้ให้กองกษาปณ์ กรมธนารักษ์ 

กระทรวงการคลัง เป็นผู ้จัดสร้างและได้นำาขึ ้นทูลเกล้าถวายพระบาทสมเด็จ

พระมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร และสมเด็จพระบรมราชชนนี

พันปีหลวง รวม ๒ องค์ มอบให้จอมพล ป. พิบูลสงคราม ๑ องค์ และมอบให้เป็น

สมบัติของสภาผู้แทนราษฎร ๑ องค์

 สำานักงานเลขาธิการสภาผู้แทนราษฎร ได้เคยอัญเชิญพระพุทธรูปประจำา

รัฐสภามาประดิษฐานในบริเวณห้องโถงอาคารรัฐสภา ๑ เนื ่องในเทศกาล

วันสงกรานต์ ประจำาปี พ.ศ. ๒๕๕๖ เพื่อให้สมาชิกรัฐสภา ข้าราชการ พนักงาน 

และลูกจ้าง ของสำานักงานเลขาธิการสภาผู้แทนราษฎร ได้สรงนำ้าตามประเพณี 

(๑) พระพุทธรูปประจำารัฐสภา
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 ห้องพระรัฐสภาหรือห้องปฏิบัติธรรมสมาชิกรัฐสภา 

ตั้งอยู่ชั ้น ๓ อาคารรัฐสภา ๑ เป็นสถานที่เคารพสักการะ

สิ่งศักดิ์สิทธิ์ และเป็นสถานปฏิบัติธรรม ซึ่งเป็นศูนย์รวมใจ

ของสมาชิกรัฐสภา ข้าราชการ ลูกจ้างและพนักงานราชการ

ในสังกัดรัฐสภา ซึ่งนับถือพระพุทธศาสนา 

 ห้องพระรัฐสภา มีพิธีเปิดเมื่อวันที่ ๒๗ พฤศจิกายน 

๒๕๔๕ โดยนายอุทัย พิมพ์ใจชน ประธานรัฐสภา เป็นประธาน

ในพิธี  ซึ ่งจากคำาบอกเล่าของนายบำารุง พันธุ ์อุบล อดีต

ผู้บังคับบัญชากลุ่มงานคณะกรรมาธิการการศาสนา ศิลปะ

และวัฒนธรรม สำานักงานเลขาธิการสภาผู้แทนราษฎร กล่าวถึง

ที่มาของการจัดทำาห้องพระรัฐสภาว่า “คณะกรรมาธิการการ

(๒) ห้องพระรัฐสภา
ศาสนา ศิลปะและวัฒนธรรม ในขณะนั้น ปรารภว่ารัฐสภา

ได้ดำาเนินการมากว่า ๗๐ ปีแล้ว แต่ยังไม่มีห้องพระ จึงควร

จัดทำาห้องพระประจำารัฐสภาไว้สำาหรับเป็นสถานที่ยึดเหนี่ยว

จิตใจ เคารพสักการะสิ่งศักดิ์สิทธิ์ และทำาสมาธิของสมาชิก

รัฐสภา”
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        “...สภาเป็นที่ประชุมหารือของบัณฑิตเพื่อให้เกิดปัญญาหรือมติในการขับเคลื่อนประเทศชาติด้วย

หลักคุณธรรมจริยธรรม ท้ังในการตรากฎหมาย การควบคุมการบริหารราชการแผ่นดิน การให้ความเห็นชอบ

เรื่องที่สำาคัญของประเทศ ฉะนั้น ผู้ที ่จะเป็นสมาชิกของสภาจึงต้องเป็นผู้มีสติปัญญา ศีลธรรม และมี 

องค์ความรู้ที่เป็นบัณฑิต ซึ่งห้องพระถือเป็นส่วนหนึ่งในการเสริมสร้างสติปัญญาให้แก่สมาชิกของสภา...”

                                                                                                     นายบำารุง พันธุ์อุบล
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      พระพุทธสิหิงค์จำาลอง เป็นพระพุทธรูปปางสมาธิ ขนาด 
๑๕ x ๒๐ นิ้ว พร้อมฉัตร หล่อด้วยโลหะสำาริด ซึ่งออกแบบ
โดยช่างสิบหมู่ กรมศิลปากร โดยพระครูไพศาลสาครกิจ
ได้ร่วมกับพุทธศาสนิกชน ศิษยานุศิษย์ วัดเกตุมดีศรีวราราม 
จังหวัดสมุทรสาคร ได้ร่วมกันจัดสร้าง และมอบให้ประดิษฐาน 
ณ รัฐสภา เมื่อวันที่ ๒๙ สิงหาคม ๒๕๔๖

     โต๊ะหมู ่บ ูชา ประดิษฐานพระแก้วมรกต ทรงเครื ่อง
ฤดูร้อน พระพุทธแซกคำา พระพุทธโสธร พระพุทธชินราช
และพระบรมรูปหล่อพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว รัชกาลท่ี ๙ 
ทรงผนวช

  พระบรมสารีริกธาตุและพระอรหันตธาตุ
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 พระแผนที่ประเทศไทย ขนาดบูชา หล่อด้วยโลหะ

สำาริด รูปทรงสามเหล่ียม (ทรงอุบะ) มียอดฉัตร ๗ ช้ัน ด้านหน้า

ประกอบด้วย บนสุดประดิษฐานพระพุทธอเนกนพรัตน์ ตรงกลาง

เป็นแผนท่ีประเทศไทย อักขระโอมอยู่ตรงกลางแผนท่ี ด้านซ้าย

และขวาประดิษฐานพระสยามเทวาธิราช ด้านล่างมี

ท้าวจตุโลกบาล ด้านหลังประดิษฐานตราสัญลักษณ์วัดป่า

สิริวัฒนวิสุทธิ์ในพระองค์ และจารึกคำาไหว้กราบพระ  ๕  ครั้ง 

จัดสร้างข้ึนเพ่ือเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว 

ในโอกาสเฉลิมพระชนมพรรษา ๘๔ พรรษา ในปี พ.ศ. ๒๕๕๔ 

โดยเมื ่อวันที ่ ๑๒ ธันวาคม ๒๕๕๔ นายวิสุทธิ ์ ไชยณรุณ 

รองประธานสภาผู้แทนราษฎร คนที่สอง พร้อมด้วยนายพิทูร 

พุ่มหิรัญ เลขาธิการสภาผู้แทนราษฎร รับมอบพระแผนที่

ประเทศไทยจากท่านเจ้าคุณพระเทพโมลี (สุนทร สุนทราโภ) 

ผู้ช่วยเจ้าอาวาสวัดราชผาติการามวรวิหาร ประธานคณะผู้จัดสร้าง

วัดป่าสิริวัฒนวิสุทธิ์ในสมเด็จพระเจ้าพี่นางเธอ เจ้าฟ้ากัลยา

ณิวัฒนา กรมหลวงนราธิวาสราชนครินทร์ เพื่อประดิษฐาน 

ณ รัฐสภา อันเป็นศูนย์กลางของตัวแทนประชาชนชาวไทย

ทั้งประเทศ 

พระแผนที่ประเทศไทย
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 ตู้พระไตรปิฎกและพระไตรปิฏก โครงการจัดพิมพ์

พระไตรปิฎกภาษาไทย ฉบับมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย

เพ่ือเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพล

อดุลยเดช รัชกาลที่ ๙  เนื่องในโอกาสพระราชพิธีมหามงคล

เฉลิมพระชนมพรรษา ๗ รอบ ๕ ธันวาคม ๒๕๕๔

ตู้พระไตรปิฎกและพระไตรปิฏก
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 ห้องละหมาด คือ สถานที่ปฏิบัติศาสนกิจของผู้ที ่

นับถือศาสนาอิสลาม เพื่อแสดงถึงความเคารพและความภักดี

ต่ออัลเลาะห์ ซึ่งการละหมาดนั้นเป็นหน้าที่ของชาวมุสลิม

ทุกคนที่จะต้องปฏิบัติเป็นกิจวัตรประจำาวัน วันละ ๕ เวลา 

ได้แก่ ยามรุ่งอรุณ ยามบ่ายช่วงตะวันคล้อย ยามเย็น ยาม

อาทิตย์ตกดิน และยามคำ่าคืน ดังนั้น เพื่อเป็นการอำานวย

ความสะดวกในการปฏิบัติศาสนกิจให้แก่สมาชิกรัฐสภา และ

ผู้ปฏิบัติงานในวงงานรัฐสภา ในการท่ีจะเข้าเฝ้าต่อเบ้ืองพระพักตร์

ของพระผู้เป็นเจ้าด้วยความสงบและสำารวม ภายในอาคาร

รัฐสภาจึงได้มีการจัดสร้างห้องละหมาดขึ้น บริเวณชั้น ๓ 

อาคารรัฐสภา ๑ โดยคำานึงถึงทิศละหมาดที่จะต้องหันหน้าไป

ยังนครมักกะฮ์ ประเทศซาอุดิอาระเบีย 

(๓) ห้องละหมาด
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         ห้องประชุมรัฐสภาตั้งอยู่ในพื้นที่ 

ชั้น ๒ อาคารรัฐสภา ๑ เป็นสถานที่ใช้

สำาหรับการประชุมสภาผู้แทนราษฎร 

การประชุมวุฒิสภา และการประชุมร่วมกัน

ของรัฐสภา จึงเป็นเสมือนหัวใจหลักที่มี

ความสำาคัญเพ่ือใช้ในการตรากฎหมาย 

การควบคุมการบริหารราชการแผ่นดิน 

การให้ความเห็นชอบในเรื่องสำาคัญ

ต่าง ๆ รวมถึงการแต่งตั้งบุคคลตาม

บทบัญญัติแห่งรัฐธรรมนูญ 

(๔) ห้องประชุมรัฐสภา
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 ห้องประชุมรัฐสภาเป็นห้อง
ประชมุทรงกลมขนาดใหญ่ภายใต้หลังคา
รูปโดม เพดานห้องประชุมรัฐสภาได้รับ
การออกแบบให้มีลักษณะพิเศษเพื่อให้
เกิดการกระจายแสงอย่างงดงามอีกทั้ง
ยังให้ความสำาคัญกับการใช้ประโยชน์
จากพื้นที่และสิ่งอำานวยความสะดวก
ภายในห้องประชุม
 ทั้งนี้ การออกเสียงลงคะแนนมี
สองประเภท คอื การออกเสยีงลงคะแนน
เปิดเผย และออกเสียงลงคะแนนลับ ซึ่ง
แต่เดิมการออกเสียงลงคะแนนทั้งสอง
แบบมีวิธีปฏิบัติ ดังต่อไปนี้
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        การออกเสียงลงคะแนนเปิดเผย มีวิธีปฏิบัติคือ ๑) 
ยกมือขึ้น ๒) ยืนขึ้น ๓) เรียกชื่อสมาชิกตามลำาดับชื่อให้ออก
เสียงลงคะแนนเป็นรายคนตามวิธีท่ีประธานกำาหนด และ ๔) 
แบ่งพวก พวกเห็นด้วยให้อยู่ทางขวามือของประธาน พวกไม่เหน็ดว้ย
ให้อยู่ทางซ้ายมือของประธาน และพวกไม่ออกเสียงให้อยู่ตรง
หน้าของประธาน
 การออกเสียงลงคะแนนลับ มีวิธีปฏิบัติคือ ๑) เขียน
เครื่องหมายบนแผ่นกระดาษใส่ซองท่ีเจ้าหน้าที่จัดให้ ผู้เห็น
ด้วยให้เขียนเครื่องหมายถูก ผู้ไม่เห็นด้วยให้เขียนเครื่องหมาย
กากบาท ส่วนผู้ไม่ออกเสียงให้เขียนเครื่องหมายวงกลม ๒) ลง
เบีย้ในตูท้บึ โดยผูเ้หน็ดว้ยใหล้งเบีย้สนีำา้เงนิ ผูไ้มเ่ห็นดว้ยใหล้ง
เบี้ยสีแดง ส่วนผู้ไม่ออกเสียงให้ลงเบี้ยสีขาว และ ๓) วิธีอื่นใด
ซึ่งผู้ประชุมเห็นสมควรเฉพาะกรณี

 ต่อมาได้มีการนำาเทคโนโลยีมาปรับใช้กับท้ังระบบแสง 
ระบบเสียง และระบบคอมพิวเตอร์ควบคุม ซึ่งส่งผลต่อ
ระบบการลงคะแนนในปัจจุบัน กล่าวคือ มีการตั้งปุ่มเปิด-ปิด
ไมโครโฟน และเครื่องลงคะแนนอิเล็กทรอนิกส์ที่เป็นระบบ
คีการ์ดที่ทันสมัย
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 เสื้อครุยเป็นเครื่องประกอบเกียรติยศหรือแสดง

หน้าที่ในพิธีการหรือแสดงวิทยฐานะของผู้ที่สวมหรือคลุม 

ซึ่งในรัชสมัยของพระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัว 

ได้มีการตรากฎหมายกำาหนดลักษณะเสื้อครุยและระเบียบใน

การสวมเสื ้อครุยขึ ้น เรียกว่า “พระราชกำาหนดเสื ้อครุย

ร.ศ. ๑๓๐” โดยในพระราชกำาหนดนี้ได้กำาหนดให้ข้าราชการ

ผู้อ่ านประกาศหรืออ่านคำาถวายชัยมงคลในวันเฉลิม

พระชนมพรรษาและวันฉัตรมงคล เป็นบุคคลที่ได้รับพระบรม

ราชานุญาตให้สวมเสื้อครุยได้

 สำานักงานเลขาธิการสภาผู้แทนราษฎรได้จัดทำาเส้ือครุย

(๕) เสื้อครุยประธานรัฐสภา
ประธานรัฐสภาข้ึน เพ่ือให้ประธานรัฐสภาใช้สวมในการเข้าเฝ้าฯ

ถวายพระพรชัยมงคลในการเสด็จออกมหาสมาคมใน

พระราชพิธีเฉลิมพระชนมพรรษา หรือในพระราชพิธีซึ ่ง

เป็นวโรกาสสำาคัญพิเศษที่ต้องมีการอ่านประกาศหรืออ่าน

คำาถวายพระพรชัยมงคล  โดยเสื้อครุยประธานรัฐสภาชุดแรก

จัดทำาข้ึนในสมัยศาสตราจารย์อุกฤษ มงคลนาวิน ดำารงตำาแหน่ง

ประธานรัฐสภา และเมื่อเสื้อครุยประธานรัฐสภาชุดเดิมชำารุด

เนื่องจากใช้งานมานาน จึงได้มีการจัดสร้างเสื้อครุยประธาน

รัฐสภาชุดใหม่ ในสมัยศาสตราจารย์พิเศษพรเพชร วิชิตชลชัย 

ประธานสภานิติบัญญัติแห่งชาติ ทำาหน้าที่ประธานรัฐสภา 

“เสื้อครุยประธานรัฐสภาชุดใหม่
มีเนื ้อผ้าแบบลายตาพริกไทย 
สีขาว ปักลวดลายตามแบบเส้ือครุย
ชุดแรก โดยใช้ด้ินข้อทองด้ินมันทอง
ด้านโปร่งทอง เลื่อมทอง”

เสื้อครุยประธานรัฐสภาชุดใหม่เสื้อครุยประธานรัฐสภาชุดเดิม
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๒
งานศิลป์ภายนอก 

และสถานที่สำาคัญโดยรอบอาคารรัฐสภา

๑. งานศิลป์ภายนอกอาคาร

  ประติมากรรมลอยตัว
๑) ประติมากรรมรูปดอกไม้ทอง

        รูปดอกไม้ทองเป็นประติมากรรมลอยตัว (Free standing

sculpture) ทำาด้วยเหล็กผลิตจากโรงงานนครราชสีมา 

โดยได้รับคำาแนะนำาในทางเทคนิคและอุปกรณ์จากอาจารย์ดิเรก 

มานะพงศ์ แห่งวิทยาลัยเทคนิคภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 

 ความหมายประติมากรรมรูปดอกไม้ทองเป็นเสมือน

สัญลักษณ์ประชาธิปไตยแสดงการผลิบานอันรุ่งเรือง ด้วยสีทองคำา

อันอร่ามเมื่อต้องแสงตะวัน กลีบต่าง ๆ อันมีรูปที่ผิดแผก

กันทั ้งขนาดและระดับนั ้น หมายถึงระยะทางการพัฒนา

ระบบการปกครองในระบอบประชาธิปไตยของไทย เริ่มด้วย

กลีบแรกท่ีส้ันเล็กก่อนแล้วค่อย ๆ  เปล่ียนแปลงข้ึนมาตามลำาดับ 

จนถึงกลีบสุดท้ายที่สูงเด่นอันหมายถึงความมุ่งมั่นของเรา

“ท้ังน้ี ในแผ่นป้ายน้ีระบุว่า ทุกคนท่ีจะนำาระบบน้ีมาใช้ในสังคม

และจะประสบผลอันเป็นเลิศก็คงจะพอใจกันท่ัวให้ฟังคำาอธิบาย

กันเช่นนี้ แต่ถ้าจะดูกันอย่างบริสุทธิ์ สะอาดก็อย่าไปสนใจ

ในคำา ดูรูปทีเ่กิดตรงจากวัสดุและกรรมวิธี การผนึกเส้นโลหะ

เข้าด้วยกัน ดูผิว (Texture) ที่เกิดจากกรรมวิธีการทำางาน
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อย่างไม่เสแสร้งดูท้ังหมดท่ีร่วมกันเป็นรูปรวมทั้งมวลที่กำาหนด
ไว้ดังรูปนี้ คือ ทางสัญจรอันเร็ว ไม่ใช่ที่ ๆ จะอ้อยอิ่งจะไปทำา
อะไรให้พิสดารหรือดึงดูดใจคนยุติการข้ึนการลงกันก็ออกจะ
ผิดที่ และเสียประโยชน์ ถ้ารูปนี้ช่วยแก้ความโล่งเลี่ยนและ
ช่วยกระตุ้นเตือนคนที่จะเข้ามาทำางานที่นี่ ให้ระลึกถึงหน้าที่
ของตน ก็ควรจะเป็นผลที่พอใจแล้ว” 
        เดิมประติมากรรมรูปดอกไม้ทองได้ตั้งไว้ ณ หน้าอาคาร
รัฐสภาและสำานักงานเลขาธิการสภาผู้แทนราษฎรอู่ทองใน 
ต่อมาได้มีการสร้างพระบรมราชานุสาวรีย์พระบาทสมเด็จ
พระปกเกล้าเจ้าอยู่หัวในบริเวณเดียวกัน  จึงได้ย้ายประติมากรรม
น้ีไปต้ังไว้ ณ บริเวณสนามหญ้าหน้าพระที่นั่งอนันตสมาคม 
ต่อมาประติมากรรมดอกไม้ทองถูกย้ายมาตั้งไว้ ณ บริเวณ
ทางขวาด้านหน้าของอาคารรัฐสภา ๑ ถนนอู่ทองใน ก่อนจะย้าย
ไปตั้งไว้ ณ อาคารรัฐสภาแห่งใหม่ เกียกกาย
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๒) ประติมากรรมหินอัด
        ประติมากรรมหินอัดทั้ง ๔ ด้าน ของอาคารรัฐสภา ๑ 
ได้สื่อความหมายถึง “ความแข็งแกร่งและความเจริญรุ่งเรือง”

 ความสงบสุขและความมั่นคงของรัฐสภา
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      เป็นสัญลักษณ์ของดิน ต้ังบริเวณด้านหน้า
อาคารรัฐสภา ๑ ด้านซ้าย  

    (๒) ประติมากรรมลอยตัวรูปผู้หญิง

        ยืนแบกหม้อนำ้า (แสงอรุณ รัตกสิกร)  
          เป็นสัญลักษณ์ของนำ้า ตั้งบริเวณด้านหน้า
     อาคารรัฐสภา ๑ ด้านขวา

๒

๑

    (๑) ประติมากรรมลอยตัวรูปผู้หญิง

       ยืนแบกท่อนไม้ (แสงอรุณ รัตกสิกร)
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      (๓) ประติมากรรมลอยตัวรูปนก      
       เป็นสัญลักษณ์ของลม หมายถึง ความเย็น ความสงบ
และสันติสุข  ต้ังอบริเวณด้านหลังอาคารรัฐสภา ๑ ด้านขวา

      (๔) ประติมากรรมลอยตัวรูปไฟ
      เป็นสัญลักษณ์ของพลังงานอุตสาหกรรม ตั้งอยู่บริเวณ
ด้านหลังของอาคารรัฐสภา ๑ ด้านซ้าย
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๒. สถานท่ีสำาคัญโดยรอบอาคารรัฐสภา
๑) พิพิธภัณฑ์รัฐสภา

 พิพิธภัณฑ์รัฐสภา จัดตั้งขึ้นโดยมีวัตถุประสงค์เพื่อเผยแพร่ความรู้ความ
เข้าใจเกี่ยวกับการเมืองการปกครองระบอบประชาธิปไตยในระบบรัฐสภา  อันมี
พระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข ตั้งอยู่ ณ ห้องใต้ฐานพระบรมราชานุสาวรีย์
พระบาทสมเด็จพระปกเกล้าเจ้าอยู่หัว บริเวณด้านหน้าของอาคารรัฐสภา ๑ 
พิพิธภัณฑ์รัฐสภาจัดแสดงและให้บริการนำาชมเกี่ยวกับเอกสารสำาคัญ ภาพถ่าย 
และส่ิงของเคร่ืองใช้ท่ีแสดงถึงประวัติศาสตร์ของการปกครองระบอบประชาธิปไตย
ในระบบรัฐสภา อันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข ตั้งแต่พุทธศักราช ๒๔๗๕ 
อาทิ รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย (ฉบับสมุดไทย) ท่ีรูปลักษณ์ และกระบวนการ
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จัดทำาที่ประณีตตามวิถีปฏิบัติ และวัฒนธรรมของชาติเอกสารพระราชหัตถเลขา
ทรงสละราชสมบัติในพระบาทสมเด็จพระปกเกล้าพระเจ้าอยู่หัววัสดุอุปกรณ์ที่ใช้
ในห้องประชุมที่บอกเล่าเรื่องราวแห่งการพัฒนาการการประชุมของรัฐสภา และ
เรื่องราวการเมืองการปกครองของไทยในอดีตจนถึงปัจจุบัน 
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๒) ศาลาไทย 
 ศาลาไทยเดิม ณ บริเวณด้านหน้าอาคารรัฐสภา ๒ เป็นผลงานสถาปัตยกรรม
อันเป็นเอกลักษณ์ของไทย ต่อมาได้ประยุกต์และเพิ่มเติมการออกแบบศาลาไทย
ให้มีอิริยาบถที่แตกต่างไปจากรูปแบบเดิม โดยการมุงหลังคาทั้งผืนแผ่นทองแดง 
เพื่อให้หลังคามีความคงทนขึ้น และเมื่อรับแสงแดดทำาให้เกิดเป็นประกายวาบวับ
ทำาให้เกิด “รสสัมผัสใหม่” หรือการที่หุ ้มจุดชำารุดง่ายที่ยอดของปั้นลม และ
ท่ีปลายล่างของป้ันลมด้วยทองแดงสลักลายนูนสูงข้ึน  ทำาให้เกิดผลการเปรียบเทียบ
ระหว่างส่วนที่เป็นไม้และโลหะเมื่อทอดตาไปสัมผัส นอกจากนี้ ยังช่วยแก้ปัญหา
เรื่องการผุกร่อนในการต่อไม้ และเพื่อผลในการแสดงสัจจะของรูปหรือการบรรจุ
หน้าบันโลหะชุบเงิน ทั้งนี้ รูปสามเหลี่ยมเล็กลงในแนวเดียวกับปั้นลมเหล่านี้ ทำาให้
เกิดอิริยาบทใหม่ขึ้นในรูปทรงเก่า ซึ่งเป็นการพยายามที่เสนอต่อผู้ดูให้พิจารณา
ตัดสินว่า แม้มีการเปลี่ยนแปลงรูปแบบเพียงเล็กน้อยและกระดิกได้ไม่เท่าไหร่ แต่ก็
พยายามที่จะกระดิกเพื่อให้เห็นว่า ยังไม่ “สิ้นลม” เสียโดยสิ้นเชิงหรือเลียนแบบ
ของเก่าอย่างไม่ลืมหูลืมตา 
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ประติมากรรมฝาผนังประดับตกแต่งสโมสรรัฐสภา 

     ประติมากรรมฝาผนังภายนอกสโมสรรัฐสภาสื่อถึงความสนุกสนาน รื่นเริง 
หลังจากประสบความสำาเร็จในการทำางาน
 ประติมากรรมฝาผนังภายในสโมสรรัฐสภาสื่อถึงความสามัคคีอันจะเป็น
พลังและเกราะป้องกันภัยจากการรุกรานของศัตรู    
 ภาพมัดรวมของมวลพืชพันธ์ุต่าง ๆ หมายถึง ความสามัคคีของเหล่าสมาชิก 
ศัตรู คือ ปู (สัญลักษณ์ของ CANCER) ซึ ่งคอยทำาลายรออยู ่ทางด้านขวามือ 
ทางซ้ายมือ คือ รูปของการแบ่งแยกอันเกิดจากการยุยงต่าง ๆ ซึ่งรอจังหวะที่จะ
กระทำา ถ้าความสามัคคีของสมาชิกสิ้นสภาพลง
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ประติมากรรมฝาผนังภายนอกสโมสรรัฐสภา

ประติมากรรมฝาผนังภายในสโมสรรัฐสภา
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พระบรมราชานุสาวรีย์พระบาทสมเด็จพระปกเกล้าเจ้าอยู่หัว

 ภายหลังจากการเปลี่ยนแปลงการปกครอง พระบาทสมเด็จพระปกเกล้า
เจ้าอยู่หัวได้พระราชทานรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรสยาม พุทธศักราช ๒๔๗๕ 
เมื่อวันที่ ๑๐ ธันวาคม ๒๔๗๕  ต่อมานายประเสริฐ ปัทมะสุคนธ์ เลขาธิการรัฐสภา
ในขณะน้ัน ได้มีบันทึกถึงพันเอก นายวรการบัญชา ประธานรัฐสภา ถึงการก่อสร้าง
รัฐสภาแห่งใหม่ และการก่อสร้างพระบรมราชานุสาวรีย์พระบาทสมเด็จพระปกเกล้า
เจ้าอยู่หัวบริเวณหน้าอาคารสำานักงานเลขาธิการรัฐสภา ประทับยืนทรงย่ืนพระหัตถ์
พระราชทานรัฐธรรมนูญให้แก่ปวงชน ข้อเสนอดังกล่าวได้หยุดชะงักเนื่องจาก
คณะรัฐมนตรีไม่ได้นำามาพิจารณา จนกระท่ังอาคารรัฐสภาใหม่ถนนอู่ทองในก่อสร้าง
แล้วเสร็จ บริเวณที่คาดว่าจะใช้เป็นสถานที่ก่อสร้างพระบรมราชานุสาวรีย์ ได้สร้าง
สระนำ้าพุและเป็นที่ตั้งของประติมากรรมดอกไม้ทองแทน
 วันที่ ๑๐ กันยายน ๒๕๑๔ สมาชิกสภาผู้แทนราษฎรกลุ่มหนึ่งได้ทำา
หนังสือถึงจอมพล ถนอม กิตติขจร นายกรัฐมนตรีในขณะนั้น เสนอให้ก่อสร้าง
พระบรมราชานุสาวรีย์พระบาทสมเด็จพระปกเกล้าเจ้าอยู่หัว ณ พระท่ีน่ังอนันตสมาคม
 พ.ศ. ๒๕๑๗ สมาชิกสภานิติบัญญัติแห่งชาติได้เสนอเรื่องการก่อสร้าง
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พระบรมราชานุสาวรีย์พระบาทสมเด็จพระปกเกล้าเจ้าอยู่หัว มอบหมายให้สำานักงาน
เลขาธิการรัฐสภาเป็นผู้ดำาเนินการ คณะรัฐมนตรีลงมติเห็นชอบเม่ือวันท่ี ๑๘ มิถุนายน 
๒๕๑๗ โดยเห็นควรให้ประชาชนร่วมสมทบทุนกับรัฐบาลในการก่อสร้างครั้งนี้
 จากน้ันเกิดความผันผวนทางการเมือง การก่อสร้างพระบรมราชานุสาวรีย์ฯ 
ก็ได้ล่าช้าออกไป จนกระท่ังคณะกรรมการอำานวยการสร้างพระบรมราชานุสาวรยี์ได้
ทบทวนมติเกี่ยวกับสถานที่ก่อสร้างใหม่ จนได้มีมติเมื่อวันที่ ๕ กุมภาพันธ์ ๒๕๒๒ 
นำาความกราบบังคมทูลขออนุญาตย้ายสถานที่ก่อสร้างจากบริเวณจากด้านทิศ
ตะวันออกของพระท่ีน่ังอนันตสมาคมมาเป็นหน้าสำานักงานเลขาธิการรัฐสภา ต่อมา

วันที่ ๒ มีนาคม ๒๕๒๒ ราชเลขาธิการแจ้งว่าได้นำาความกราบบังคมทูลพระบาท

สมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร
ให้ทรงทราบฝ่าละอองธุลีพระบาทแล้ว  และทรงพระราชทานพระบรมราชานุญาต  
คณะกรรมการอำานวยการสร้างพระบรมราชานุสาวรีย์ฯ มอบหมายให้กรมศิลปากร
ออกแบบ และดำาเนินการก่อสร้างใหม่ท้ังหมด โดยมีนายสาโรช จารักษ์ ประติมากร 
กองหัตถศิลป์ เป็นผูอ้อกแบบ และต่อมาที่ประชุมคณะกรรมการดำาเนินการสร้าง
พระบรมราชานุสาวรีย์ฯ ได้มีมติเห็นชอบตามแบบที่กรมศิลปากรเสนอ และ
กำาหนดให้ดำาเนินการสร้างให้แล้วเสร็จวันที ่ ๑๐ ธันวาคม ๒๕๒๓
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 พระบรมราชานุสาวรีย์พระบาทสมเด็จพระปกเกล้า
เจ้าอยู่หัวประดิษฐานอยู่บริเวณหน้าตึกสำานักงานเลขาธิการ
รัฐสภา พระบรมรูปขนาดเท่าคร่ึงของพระองค์จริง การแต่งพระองค์
และพระที ่นั ่งประทับเสมือนวันพระราชทานรัฐธรรมนูญ  

ทรงเคร ื ่องบรมราชภูษ ิตาภรณ์  ฉลองพระองค์คร ุย 
สวมพระชฎามหากฐินปักขนนกการเวก ประทับเหนือพระที่นั่ง
พุดตานกาญจนสิงหาสน์  พระหัตถ์วางเหนือพระเพลาท้ังสองข้าง 
โดยไม่มีฉากหลัง
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ศาลพระสยามเทวาธิราชประจำารัฐสภา

 พระบาทสมเด็จพระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวทรงพระราชดำาริว่า เมืองไทยเรานี้ 
มีเหตุการณ์หวิด ๆ  จะต้องเสียอิสรภาพมาหลายต่อหลายครั้งแล้ว แต่เผอิญให้มีเหตุ
รอดพ้นได้เสมอมา ชะรอยจะมีเทพยดาองค์ใดองค์หน่ึงท่ีคอยพิทักษ์รักษาอยู่ จึงสมควร
ทำารูปเทพพระองค์นั้นขึ้นไว้สักการบูชา จึงทรงโปรดให้พระองค์เจ้าประดิษฐวรการ 
(หม่อมเจ้าในรัชกาลที่ ๑) รับราชการตำาแหน่งนายช่างเอก กรมช่างสิบหมู่ ทรงปั้น
เทวรูปแล้วหล่อด้วยทองคำาทั้งองค์ ลักษณะประทับยืนสูง ๘ นิ้ว ทรงเครื่องต้น
พระหัตถ์ขวาถือพระขรรค์ พระหัตถ์ซ้ายยกเสมอพระอุระในท่าประทานพร 
พระบาทสมเด็จพระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวทรงถวายพระนามว่า พระสยามเทวาธิราช 
เพื่อทรงสักการะในฐานะที่เป็นเทพยดาคุ้มครองบ้านเมือง ปัจจุบันองค์พระสยาม
เทวาธิราชประดิษฐาน ณ พระที่นั่งไพศาลทักษิณในพระบรมมหาราชวัง ประทับ
ยืนอยู่บนแท่นหน้าซุ้มไม้จันทน์สลักลวดลายเป็นหงส์และมังกร กลางซุ้มอักษรภาษาจีน
สลักความว่า “ที่สถิตแห่งพระสยามเทวาธิราช”
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 เนื่องจากพระสยามเทวาธิราชเป็นสิ่งศักดิ์สิทธิ์ ถือเป็นเครื่องยึดเหนี่ยว
จิตใจคนไทย จึงมีการจัดสร้างองค์จำาลองประดิษฐานอยู่หลายแห่ง รวมทั้งรัฐสภา 
ตามคำาให้สัมภาษณ์ของนายพิทูร พุ่มหิรัญ อดีตเลขาธิการสภาผู้แทนราษฎร  กล่าวว่า
บริเวณที่ตั้งของอาคารรัฐสภาเดิมเป็นพระราชวังเก่า และได้ย้ายสถานที่ประชุม
รัฐสภาจากพระที่นั ่งอนันตสมาคม ลานพระราชวังดุสิต มาอยู่ที ่อาคารรัฐสภา 
ซ่ึงถือเป็นเขตพระราชฐานจำาได้ว่าเดิมมีสนามเทนนิสเก่าและอยู่ข้าง ๆ  กับศาลไม้เก่า
ขนาดเล็ก ภายในศาลมีพระสยามเทวาธิราช พระเสื้อเมือง พระทรงเมือง และ
พระภูมิชัยมงคลประดิษฐานอยู่แล้ว ปัจจุบันพระสยามเทวาธิราชประดิษฐานอยู่
ภายในศาลใหญ่ ซึ่งสร้างด้วยหินขาว ปูพื้นด้วยหินอ่อน ตั้งอยู่ด้านหน้าอาคาร
สโมสรรัฐสภา
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ประตูประสาทเทวฤทธิ์

 ประตูประสาทเทวฤทธ์ิเป็นแนวกำาแพงอยู่ด้านถนนราชวิถี  บริเวณสามแยก
ตัดกับถนนพิชัย เดิมเป็นประตูของพระราชวังสวนดุสิตที ่ถ ูกสร้างขึ ้นใน
รัชสมัยของพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว เป็นหนึ่งใน ๑๗ ประตู
ตามประกาศในราชกิจจานุเบกษา เล่ม ๓๓ หน้า ๑๑๓ วันท่ี ๓๐ กรกฎาคม ๒๔๕๙ 
ประกาศขนานนามประตูพระราชวังสวนดุสิต  พระราชทานนามลำาดับที ่ ๗ 
“ประตูประสาทเทวฤทธิ์” จากถนนพุดตาลไปกรมยานยนต์ เมื่อเปิดทำาการรัฐสภา
แห่งใหม่ วันท่ี ๑๙ กันยายน ๒๕๑๗ จึงถือเป็นประตูบานหน่ึงของรัฐสภาโดยปริยาย
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ภาคผนวก
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