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บทคดัย่อภาษาไทย  

57053201 : สถาปัตยกรรมไทย แผน ก แบบ ก 2 (สถาปัตยกรรมไทยประเพณี) ระดบัปริญญามหาบณัฑิต 
ค าส าคญั : อุดมการณ์, ประวติัศาสตร์, สญัลกัษณ์, การเมือง, จิตวญิญาน, สถาปัตยกรรม, ไทย 

นาย พีระพงศ์ เวชส่งเสริม: อาคารรัฐสภาเเห่งใหม่ อาจารยท่ี์ปรึกษาวิทยานิพนธ์  : รองศาสตราจารย ์
สมชาติ จึงสิริอารักษ ์

  
อาคารรัฐสภาเป็นสถาปัตยกรรมทางการเมืองท่ีสามารถเล่าเร่ืองราวทางประวติัศาสตร์ไดใ้นหลาย

มิติอีกทั้งยงัสะทอ้น แนวความคิดท่ามกลางบริบททางการเมืองของประเทศนั้นๆผลจากการศึกษาพบวา่บริบททาง
ประวติัศาสตร์ท่ีผา่นเวลาท่ียาวนานของประเทศหน่ึงประเทศใดมีตวัสถาปัตยกรรมและท่ีตั้งเป็นหลกัฐานท่ีส าคญั
ท่ีสุดในฐานะของ สญัลกัษณ์ทางการเมืองโดย รูปแบบทางสถาปัตยกรรมสามารถเล่าแนวความคิด รูปแบบ และ
ปรัชญาทางการเมือง ตลอดจนสภาพของสังคม ในยคุต่างๆอยา่ง ตรงไปตรงมาและสอดคลอ้งกบัประวติัศาสตร์
ของประเทศนั้น 

 หากมองยอ้นกลบัมาท่ีรูปแบบของสถาปัตยกรรมไทยมีวิวฒันาการมาหลายร้อยปี  ตั้งแต่ยคุทวา
วดีมาจนถึงราชอาณาจกัรสยาม ก่อนเกิดกระแสของแนวความคิดแบบตะวนัตกเขา้มาในสมยัรัชกาลท่ี ๕ และ
กลบัมาฟ้ืนฟูความเป็นไทยอีกคร้ังในสมยัรัชกาลท่ี ๖ ท่ีเป็นแบบราชาชาตินิยม ซ่ึงใชแ้บบหลงัคาแบบไทยอนั
เป็นอตัลกัษณ์ท่ีโดดเด่นชดัเจน แต่ดว้ยทฤษฎีของรูปทรงตอ้งเกิดจากการใชส้อยตามทฤษฎีตะวนัตกท าให้เห็นถึง
ความส้ินเปลืองอยา่งมหาศาล ทั้งในโครงสร้าง, พ้ืนท่ีใชส้อย และงบประมาณทางเศรษฐกิจเพ่ือด ารงไวซ่ึ้งรูปแบบ
หลงัคาแบบไทย 

        ปัญหาในลกัษณะแบบเดียวกนัน้ีในกลายเป็นปัญหาในประเทศญ่ีปุ่นเช่นกนัถึงขนาดมี
สถาปนิกท่ีร่วมกันแสวงหาสถาปัตยกรรมแห่งชาติได้เสนอรูปทรงหลงัคาแบบญ่ีปุ่นบนสถาปัตยกรรมแบบ
สมยัใหม่ท่ีเรียกวา่ มงกฎุจกัรพรรดิ ใหเ้ป็นสถาปัตยกรรมแห่งชาติญ่ีปุ่น แต่ถูกคดัคา้น อยา่งไรก็ตามแมว้า่จะไม่มี
ผูรั้บรองว่าเป็นสถาปัตยกรรมแห่งชาติของญ่ีปุ่นแต่ผลดีของการตั้งใจผลิตผลงานของสถาปนิก อย่างจริงจงัก็
สามารถน าพาอัตลักษณ์ของสถาปัตยกรรมแบบญ่ีปุ่นสมัยใหม่ให้เป็นท่ียอมรับของแวดวงการออกแบบ
สถาปัตยกรรมของโลกในยคุปัจจุบนั 

 ด้วยเหตุผลท่ีกล่าวมาทั้ งหมดน้ีเป็นวตัถุประสงค์ในการศึกษาเพ่ือท่ีจะพฒันาการออกแบบ
สถาปัตยกรรมไทยข้ึนมาใหม่โดยไม่ลอกเลียนของเดิมหรือผลิตซ ้ าในบริบทของประวติัศาสตร์และแนวความคิด
บนอุดมการณ์แห่งประชาธิปไตยของชาติไทยในปัจจุบนัตลอดจนหาความเช่ือมโยงกนัของสถาบนัทางการเมืองท่ี
ส าคญั  ทั้งก่อนหลงัการเปล่ียนแปลงการปกครองใน พ.ศ. ๒๔๗๕ เพ่ือน าไปสู่การสร้างความหมายและแทนท่ี
ดว้ยรูปแบบสถาปัตยกรรมท่ีมีจิตวญิญาณแบบไทยในท่ีสุด 
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บทคดัย่อภาษาองักฤษ  

57053201 : Major (Thai Architecture) 
Keyword : ideology, History, Symbols, Politics, Spirituality, Architecture, Thai 

MR. PEERAPONG VEJASONGSERM : NEW NATIONAL ASSEMBLY OF SIAM 
THESIS ADVISOR : ASSOCIATE PROFESSOR SOMCHART CHUNGSIRIARAK 

The national Assembly building is a political architecture , which reflects many 
aspect about political history and their ideology. Along time ago, we have found that architecture 
shows clearly and obviously evidences  that tell us straightforwardly  about many hidden 
concepts  in form , included philosophy and each of social conditions in various places . If we 
regress to scrutinize Thai styles of  architecture ,  that has evolved over thousands of years , since 
the Dvarati period  to  Kingdom of Siam . When western civilization expanded  their's influence 
to Siamese society , in the reign of Rama V and became  to Thai again in the reign of Rama VI 
as  Monarchical Nationalism . One of the theory of Modern architecture is Form follow function , 
which told that Thai architecture form is useless in some area . It can be extravagantly in structure 
, user area  and  more expensive budget to keep  Thai identity in roof form . This momentous 
problem occurred in Japan at the same time . So that  some  group of architect (who  strive for 
national architecture form)  offered common Japanese roof : Teikan Yoshiki  to be national 
architecture  nevertheless it was  not accomplished and was back to square one , that is good 
benefit to produced  own  japan  architects’ work  extremely,  can make a  new Japanese style. 
Then have been accepted in the world of Architectural Associations. For all the mentioned above 
that was the purpose of study to expand a new conceptual design in Thai architectures ,  and does 
not copy , imitate or reproduction  an old  architecture.  Including linkage of the Thai historical 
context and  ideology  of democracy , which is looking for vital political institutions in  both 
of  pre and post the Siamese coup d'état of 1932 , and  eventually  could bring us to create a 
meaning full process of change  in  Architecture with Thai spirit. 
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กิตติกรรมประก าศ  
 

กิตติกรรมประกาศ 
  

วิทยานิพนธ์เร่ืองรัฐสภาแห่งใหม่ (  New   Assembly Of Siam ) น้ีจะไม่มีทางส าเร็จไดห้ากขาดบุคคลส าคญัในฐานะ
อาจารยท่ี์ปรึกษาวิทยานิพนธ์  รองศาสตราจารย ์ สมชาติ จึงสิริอารักษ ์ไดก้  าหนดขอบเขตของแนวคิด, วางแผนการท างาน , ช้ีแนะ
แนวทางและให้ก าลงัใจแก่ขา้พเจา้จนสามารถฝ่าฟันอุปสรรคต่างๆท่ีเกิดข้ึนในระหว่างการท าวิทยานิพนธ์เล่มน่ีทั้งยงักรุณาไปเชิญ 
ศาสตราจารยเ์กียรติคุณ  อรศิริ ปาณินท ์และ ศาสตราจารย ์ดร.วีระ อินพนัทงัมาเป็นกรรมการตรวจสอบวิทยานิพนธ์เพื่อเปิดทศันคติและ
เป็นคุณูปการแก่ในการสอบวิทยานิพนธ์คร้ังน้ี 

แต่ทั้งหมดท่ีกล่าวมาน้ีจะเกิดข้ึนไม่ไดถ้า้ไม่มี อาจารย ์ดร. ประติมา  น่ิมเสมอ 
ส าหรับความรู้ในการท าวิทยานิพนธ์นั้นเกิดข้ึนไดจ้ากการประสิทธ์ประสาทความรู้ของอาจารยท์ุกท่านในคณะตั้งแต่ชั้นปี

ท่ี ๑ โดยการสร้างพ้ืนฐานสองประการส าหรับการถ่ายทอดสาระส าคญัของงานออกแบบไปสู่ผูค้นทั้งในตวัเน้ืองานท่ีถ่ายทอดสู่สายตา  ( 
Visual ) และการถ่ายทอดแนวความคิดดว้ยการบรรยายผา่นวาทะศิลป์ ( Verbal ) 

ขอขอบคุณ อ.ตะวนั (ผูช่้วยศาสตราจารย ์ตะวนั  วีระกุล) และ อ.กอล์ฟ(ผูช่้วยศาสตราจารย ์ปองพล  ยาศรี )ส าหรับท่ีมา
ของการวาดรูปและเขียนแบบสถาปัตยกรรมไทย อ.พีระพฒัน์ ส าราญ และ อ.บุณ (ผูช่้วยศาสตราจารย ์บุณยกร วชิระเธียรชยั) ท่ีสละเวลา
มาสอนเทคนิคเขียนแบบวดั  ในขณะท่ี อ.แมว (ผูช่้วยศาสตราจารย ์ชาญวิทย ์ สุขพร )มีความเป็นกนัเองในการสอนวิชาแนวคิดในทุกวนั
ศุกร์ 

บุคคลส าคญัท่ีจะขาดไม่ไดคื้อ อ. วนิดา  พ่ึงสุนทร  ผูเ้ป่ียมดว้ยความกรุณาเหมือนดงัคุณแม่ของศานุศิษยใ์นคณะฯ ผูซ่ึ้งเห็น
ความตั้งใจของขา้เจา้จึงมีความใส่ใจในการสอนและตรวจแบบทั้งยงัมอบLicenseไวใ้ห้เป็นท่ีรฤกรวมไปถึงการพาไปเท่ียวดว้ยสไลด์ใน
ชัว่โมงบรรยายโดยต่อมาผูช่้วยศาสตราจารย ์ดร. โชติมา  จตุรวงค์ก็พาไปเท่ียวดว้ยวิธีแบบน้ีเหมือนกนั ท่ีขาดไม่ไดอี้กคนก็คือ ท่าน
อาจารย ์ฤทยั  ใจจงรัก  อาจารยผ์ูมี้ช่ือท่านนั้นผู ้ซ่ึงคอยเตือนให้ฝึกฝนตามต ารา นอกจากน้ีในปีต่อมาก็มี  ผูช่้วยศาสตราจารย ์ดร. ไธพตัย ์ 
ภูชิสส์ชวกรณ์ พาไปเท่ียวสถานท่ีจริงพร้อมกบัสองสาว จ๊ิบ&กอ้ย รวมไปถึง อ.ประติมา 

แต่มีขอ้เทจ็จริงท่ีเป็นตน้เหตุในการมาศึกษาต่อในทางน้ีคือการระลึกถึงคุณของครูบาอาจารยเ์ม่ือยี่สิบกว่าปีก่อนโดยขณะท่ี
ออกแบบอุโบสถให้แก่วดัแห่งหน่ึงนัน่คือ อ. เสนอ นิลเดช  และ รองศาสตราจารยส์มคิด  จิระทศันกุล  โดยทั้งสองท่านเปรียบเสมือนครู
คนแรกท่ีเปิดโลกทศัน์ให้เห็นความงามท่ีมีอยู่ของสถาปัตยกรรมไทย ในแง่มุมต่างๆทั้งยงัพาไปเท่ียวถึง สุโขทยั .ศรีสัชนาลัย .
ก  าแพงเพชร  ,อุตรดิถต ์และ เมืองพระพิษณุโลกสองแควรวมไปถึงเชียงใหม่ ล  าปางและสถานท่ีใกลเ้คียง การเจอกนัในคร้ังหลงัท าให้
รู้จกักนัมากข้ึนแต่ความรู้สึกยงัคงเป็นเช่นเดิมคือท าให้เบิกบานใจ 

นอกจากน้ียงัขอขอบคุณบุคคลากรของคณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ทุกท่านท่ีคอยอ านวยความสะดวกในด้านการติดต่อ
ประสานงานต่างๆ ท่ีเกียวขอ้งกบัการศึกษาในหลกัสูตรน้ี 

ในส่วนภายนอกของมหาวิทยาลยั ขอขอบคุณพอ่และแม่ท่ียงัคอยสนบัสนุนช่วยเหลือเก้ือกูลอยูเ่สมอมา  ป๋ัมและสไมล์ท่ียงั
เขา้ใจในส่ิงท่ีพ่อท า แก๊ปเพ่ือนยากท่ีไม่เคย SAY NO กบัส่ิงท่ีร้องขอ ยอดและเป้ิลผูส้นบัสนุนเร่ืองทุนหมุนเวียน ไก่ผูห้างานมาให้ท  า
และมีหัวอกเดียวกนั ยะกะโอ๊กท่ีมาช่วยโปรเจค แวนหาโปรแกรมลูมิออนมาให้ ชิตคอยเป็นเพ่ือนท าทีสิสและ จ๊ะโอ๋ผูใ้ช้ปัญญาคอย
สนบัสนุนอยา่งไม่คิดเร่ืองผลตอบแทน   ลูกคา้ทุกๆคนโดยเฉพาะคุณอู๋ท่ีไวว้างใจให้ท  างานให้  นอ้งโอต้สอถอหก พ่ีหลีท่ีคอยสนบัสนุน
ให้ก าลงัใจและห่วงใยเหมือนนอ้งชายและคนสุดทา้ยท่ีขาดเสียไม่ไดคื้อ นอ้งเอย้ผูเ้ป็นนอ้งสาวและเพ่ือนท่ีส าคญัคนนั้น 
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บทท่ี ๑ 
บทน า 

 

ท่ีมาของรูปแบบอาคารรัฐสภา 

         อาคารรัฐสภาแห่งรัฐเป็นส่วนส าคญัท่ีรองรับการปกครองในระบอบประชาธิปไตยโดยท า

หนา้ท่ีเป็นสัญลกัษณ์ทางการเมืองของประเทศท่ีมีการปกครองในระบอบดงักล่าว  โดยมอง

ยอ้นกลบัไปท่ีจุดเร่ิมตน้อนัเก่าแก่ในสมยัโบราณ  บริบทต่างๆไม่วา่จะเป็นบริบททาง สังคม ,ศาสนา  

และ เศรษฐกิจ ในอาณาเขตของรัฐจะมีบทบาทในการก าหนดแนวคิดท่ีสะทอ้นความคิดของยคุสมยั

รวมทั้งอุดมการณ์ทางการเมืองของรัฐนั้น  ยกตวัอยา่ง ในอะโครโพลิสในเอเธนส์ เทิดทูนระบอบ

การปกครองแบบประชาธิปไตยเทียบเท่าศาสนา(ในแบบเทวนิยม)1 ดงันั้นประชาธิปไตยจึงมาจาก

ทวยเทพ  อาคารรัฐสภาของกรีกจึงมีรูปแบบออกมาเป็นวิหาร 2   

 

 

 

 

 

ภาพท่ี 1 รูปแบบของรัฐสภาของนครรัฐท่ีมีความเก่ียวขอ้งกบัเทพปกรณมั   
 ท่ีมา   :  angelfire .com , ancient  civilization.com และ pinterest.com        

                                                           
1
 เดโมคารเทียเป็นเทพท่ีีถูกบุคลาธิษฐานของประชาธิปไตย  Bernard crick แปลโดย อธิป จิตตตฤกษ,์ Democracy 

ประชาธิปไตยความรู้ฉบบัพกพา (กรุงเทพ : โอเพนเวริดส์ พลบับลิชช่ิงเฮาส์ , 2557), 52. 

2
 Parthenonวหิารแห่งเทพีอาธีนาผูอุ้ปถมัภแ์ห่งกรีก 
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ในขณะท่ีระบอบสาธารณรัฐ  นิยมตามแบบโรมนั(res-plublica)เป็นระบบการปกครองทียดืหยุน่

มากกวา่โดยเนน้ความเป็น อภิชนาธิปไตย3 ร่วมกบัการฟังเสียงประชาชนในนามของสภาสูงและ

ประชาชนแห่งโรม ( SPQR : Senatus  populusque Romanus )  ก็ยงัคงมีเหล่าทวยเทพเขา้มามี

บทบาทของการปกครองเช่นเดียวกบัเอเธนส์ รูปแบบของสถาปัตยกรรมยงัคงเป็นแบบก่ึงวหิาร  

                                                 

 

 

ภาพท่ี 2 รูปแบบของสภาซีเนตและบรรยากาศทางการเมืองก่อนส้ินยคุ สาธารณรัฐ      
  ท่ีมา :     history . com และ alamy . com 

ส าหรับรัฐสภาสมยัใหม่หลงัยคุโบราณ  ท่ีมาของรูปแบบก็เปล่ียนไปตามเหตุผลของแต่ละประเทศ   

แต่ในฐานะของสัญลกัษณ์ของชาติรูปแบบของสถาปัตยกรรมไดส้ะทอ้นแนวคิดต่างๆ รวมทั้ง

บนัทึกประวติัศาสตร์ของประเทศผา่นทางกฎเกณฑท์างศิลปะตามยคุสมยัต่างๆ 

  

     

 

 

 

   

 

ภาพท่ี 3  รูปแบบของอาคารรัฐสภาของต่างประเทศ   
 ท่ีมา :  ปรับปรุงจาก พจนานุกรมเสรี 

                                                           
3 ปกครองโดยชนชั้นสูง 
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ยอ้นกลบัมาในประเทศไทยค าถามท่ีน่าสนใจของสถาปัตยกรรมรัฐสภาควรจะมีลกัษณะใด  ท่ีจะ

สะทอ้นความคิดแห่งยคุสมยัของประเทศ   การศึกษาในเร่ืองแนวคิดในการออกแบบอาคารรัฐสภา

แห่งชาติซ่ึงเป็นวตัถุประสงคส์ าคญัของบทน้ี พบวา่ อาคารรัฐสภาแห่งแรกในประเทศไทยคือ พระ

ท่ีนัง่อนนัตสมาคมถูกสร้างดว้ยแนวคิดจะสร้างประเทศใหเ้ท่าเทียมฝร่ัง  ดงันั้นรูปแบบจึงมีลกัษณะ

เป็นแบบตะวนัตก แต่ห้องโถงท่ีประชุมมีไวส้ าหรับการออกวา่ราชการของพระมหากษตัริย ์ ดงันั้น

เม่ือมีการเปล่ียนแปลงการปกครองมาสู่ระบอบประชาธิปไตยในปี พ.ศ. ๒๔๗๕  การใชพ้ระท่ีนัง่ฯ

เป็นสถานท่ีประชุมสภาจึงไม่มีความเหมาะสม  

 

...เมื่อจ ำนวนสมำชิกรัฐสภำต้องเพิ่มมำกขึ้นตำมอัตรำส่วนของจ ำนวนประชำกรที่ เพิ่มขึ้น พื้นที่มี

จ ำกัด กำรขยำยพื้นที่มิอำจท ำได้ ระบบแสงสว่ำง ไม่เพียงพอ เกิดเสียงก้อง( ECHO) ในเวลำประชุม 

และ ระบบระบำยอำกำศไม่ดี 

สมภพ ภิรมย์ รน. (2511) กำรก่อสร้ำงรัฐสภำแห่งประเทศไทย,วำรสำรอำษำ ปีที่ 2, หน้ำ 35 

 

 ในปีพ.ศ. ๒๕๑๓  มีการออกแบบก่อสร้างอาคารห้องรัฐสภาแห่งใหม่โดยสถาปนิก  พล จุลเสวก  

แต่แนวความคิดท่ีแสดงออกเป็นไปในเชิงศิลปะไทยร่วมสมยัท่ีไปพอ้งกบังานออกแบบของ

สถาปนิกชาวบราซิลผูมี้ช่ือเสียงคือ ออสการ์ นีเอไมเยร์ ( Oscar Niemeyer ) 

รัฐสภำสภำแห่งนี้ได้รับกำรออกแบบโดยสถำปนิก พล จุลเสวก สถำปนิกใหญ่ของกรมโยธำธิกำร

ห้องประชุมจุคนได้ 400 คนโดยกำรน่ังเป็นแถวรูปครึ่งวงกลม หลังคำคอนกรีตแบบหล่อแบบ Shell 

ขนำดใหญ่ ดูงำนตกแต่งเสำคล้ำย กลีบดอกบัวบำนในน้ ำเนื่องจำกมีน้ ำล้อมรอบอำคำร แต่

ผู้ออกแบบอธิบำยว่ำได้แนวควำมคิดมำจำกพวงอุบะห้อยรอบหลังคำในพระที่นั่งชุมสำยเวลำที่

พระบำทสมเด็จพระเจ้ำอยู่หัวฯตรวจพลสวนสนำม มิได้ลอกแบบมำจำก OSCAR NIMEYER อย่ำงที่เข้ำใจ 

เลขำธิกำรรัฐสภำ  (2517) .วำรสำรอำษำ ปีที่ 3 . หน้ำ 20-21 

 



  4 

 

              

 

 

 

ภาพท่ี 4 รูปแบบของอาคารรัฐสภาท่ีออกแบบโดย พล จุลเสวก และ อาคาร Palácio do Planalto       
ออกแบบโดย   ออสการ์ นีเอไมเยร์ ใน บราซิเลีย  
 ท่ีมา ผูเ้ขียน และ พจนานุกรมเสรี 
 
แต่ปัญหาของอาคารประชุมรัฐสภาแห่งน้ียงัเป็นเร่ืองความคบัแคบของสถานท่ีดงันั้นเพื่อแกไ้ข
ปัญหา ท าใหต้อ้งแยกหน่วยงานอ่ืนไปเช่าสถานท่ีตามความเหมาะสม ดงันั้น  ในปี พ.ศ. ๒๕๕๑ 
รัฐสภาไดบ้รรลุขอ้ตกลงกบักระทรวงกลาโหมเป็นผลส าเร็จจึงไดท่ี้ขนาดใหญ่ริมแม่น ้าเจา้พระยา
ในเน้ือท่ี ๑๑๙ ไร่ เพื่อน ามาจดัสร้างรัฐสภาแห่งใหม่โดยจดั มีการประกวดการออกแบบของสถาปนิ
แบบรวมกลุ่ม ๆของผูช้นะไดเ้สนอแนวคิดเร่ืองของ     “ อาคารสัปปายะสภาสถาน” ท่ีประชุมแห่ง
ความสงดั4 ออกแบบโดยใชห้ลกัไตรภูมิในการวางผงัและเป็นงานท่ีเป็นเชิงอุดมคติ5  การศึกษา
แนวความคิดของผูอ้อกแบบอาคารรัฐสภาทีผา่นการคดัเลือกใหเ้ขา้รอบสุดทา้ย  ๕ กลุ่ม โดยมี
บริบทเดียวกนัและเง่ือนไขตาม TOR โดยมีรายละเอียดดงัต่อไปน้ี 
                                                           
4
   สปัปายะ แปลวา่ ส่ิง สถานท่ีหรือบุคคลซ่ึงเป็นท่ีสบาย เหมาะสม เก้ือกลูแก่การบ าเพญ็และประคบัประคอง

รักษาสมาธิ ช่วยสนบัสนุนในการบ าเพญ็ภาวนาใหไ้ดผ้ลดี ช่วยใหส้ติตั้งมัน่ ไม่เส่ือมถอย มี ๗ ประการ คือ 

  ๑. อาวาสสปัปายะ ท่ีอยูอ่าศยัท่ีเหมาะสม      ๒. โคจรสปัปายะ ท่ีหาอาหาร ท่ีเท่ียวบิณฑบาตท่ีเหมาะสม   ๓. 

ภสัสสปัปายะ การพดูคุยท่ีเหมาะสม        ๔. ปุคคลสปัปายะ บุคคลท่ีถูกกนัเหมาะกนั  ๕. โภชนสปัปายะ อาหารท่ี

เหมาะสม           ๖. อุตุสปัปายะ ดินฟ้าอากาศธรรมชาติแวดลอ้มท่ีเหมาะสม ๗. อิริยาปถสปัปายะ อิริยาบถท่ี

เหมาะสม 

5
 พอ้งกบัหลกัการของ อริสโตเติล ในเชิงวธีิการ โดยเขาไดน้ าเสนอแนวคิดเอาไว ้3 ขอ้ คือ การคิดเชิงอุดมคติ , 

การท าใหเ้กิดข้ึน และการรักษาใหค้งอยู ่
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๑)  กลุ่มสงบ ๑๐๕๑ โดยมีผูน้ ากลุ่มคือ นายธีรพล  นิยม และมี นายชาตรี  ลดาลลิตสกุล เป็น
สถาปนิกผูอ้อกแบบการใชห้ลกั อุดมคติ ๕  เพื่อปฏิรูปการเมืองไทยผา่นวาทกรรม   “ สัปปายะสภา
สถาน “หมายถึง ท่ีประชุมแห่งความสงบเพื่อฟ้ืนฟูจิตวิญญาณ การฝ่าวกิฤตทางศีลธรรมจึงใช้
ศาสนาขา้มาเก่ียวขอ้งกบัการเมืองแบบธมัมิกสังคมนิยมของอาจารยพ์ุทธทาสภิกข ุ  ( เพิ่มเติมโดย
ผูเ้ขียน )  โดยใชห้ลกั “ไตรภูมิ “ ท่ีมีเขาพระสุเมรุเป็นแกนกลางมีสัตบริภณัฑเ์ป็นบริวารสลบักบั
ทะเลสีทนัดรและเป็นท่ีสถิตยข์องทวปีทั้ง ๔ โดยทั้งหมดท่ีกล่าวถึงน้ีถูกแปลงเป็นสถาปัตยกรรม
บนชั้นดาดฟ้าโดยใชส้ัญลกัษณ์ของ เจดียจุ์ฬามณี 6เพื่อประดิษฐาน  พระสยามเทวาธิราช   จ  าลอง 
นอกจากน้ียงัออกแบบภูมิสถาปัตยโ์ดยสร้างพื้นท่ีวา่งหนา้อาคาร   ในฐานะสนามหลวงแห่งท่ี 2 เพื่อ
การรองรับประชาชนจ านวนมากท่ีตอบสนองแนวคิดการมีส่วนร่วมทางการเมืองของประชาชนใน
อุดมคติ ๕ 7        การออกแบบของกลุ่มน้ีมีจุดเด่นกวา่ทุกกลุ่มท่ีเขา้ร่วมการประกวดอยา่งเห็นไดช้ดั
คือมีแนวความคิดท่ีชดัเจนในเร่ืองของแนวคิดทางการเมืองท่ีใชใ้นการออกแบบ และมีความกลา้
หาญท่ีจะเสนอแนวความคิดออกมาอยา่งเป็นรูปธรรมจนกระทัง่รูปทรงของอาคาร ( Shape )มีความ
เป็นเอกภาพ  การปรับใชพ้ื้นท่ีวา่งของอาคารทางศาสนามาปรับใชก้บัอาคารรัฐสภาท าใหเ้กิดพื้นท่ี
ปริมณฑลแห่งความศกัสิทธ์ิ 8  
 

 

 

 

                   

ภาพท่ี 5 อาคารสัปปายะสภาสถานไดรั้บเลือกใหเ้ป็นผูช้นะการประกวดแบบ  

                                                           
6 ตามความเช่ือของพุทธศาสนิกชนเถรวาท จุฬามณีเจดีย ์เป็นเจดียบ์นสวรรคช์ั้นดาวดึงส์ ท่ีบรรจุ
พระจุฬาพระโมลีและพระเข้ียวแกว้ของพระโคตมพุทธเจา้ 
7 อุดมคติ ๕ ในท่ีน้ีคือ ชาติ ศีลธรรม สติปัญญา พระมหากษตัริยแ์ละประชาชน 

8 ท่ีสามารถปฏิรูปมนุษยแ์ละสังคม  การปฏิรูปขั้นสูงคือการปฏิรูปอมุษยใ์หเ้ป็นมนุษยแ์ละปฏิรูป

มนุษยใ์หสู่้การหลุดพน้ 
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ท่ีมา สภาสถาปนิกสยาม การออกแบบภูมิสถาปัตยกรรมใหส้อดคลอ้งกบัสัญลกัษณ์ทางการเมือง 

การออกแบบท่ีวา่งเช่ือมต่อกบัเมืองดว้ยแนวคิดของสนามหญา้ขนาดใหญ่และมีขนาดสัดส่วนท่ีเป็น

ตวัแทนของสนามหลวง  ท่ีเป็นบริบทหน่ึงท่ีเก่ียวขอ้งกบัการเมืองในอดีตและปัจจุบนั   การเลือกใช้

พืชพรรณท่ีเก่ียวขอ้งกบับริบท9ของประเทศไทย  เช่น ตน้ตาล, ตน้พยอม และตน้มะกอก  การสร้าง

ท่ีวา่ง (Sphere )ทางการเมืองทางดา้นใตข้องพื้นท่ีการเขา้ถึงของประชาชน เป็นตน้ 

          อย่างไรก็ตามมีข้อสังเกตุว่า ห้องประชุมสภาทรงวงรีท้ังสองห้องซึ่งเป็นส่วนส าคัญส่วนหนึ่ง

ท่ีตั้งอยู่ในห้องกระจกขนาดใหญ่สองข้างกลับใช้แสงธรรมชาติเข้ามาในสัดส่วนท่ีน้อยเกินไปและ

เป็นระบบปิดจนมีความรู้สึกขาดความเชื่อมโยงกับประชาชนตามแนวความคิดเร่ืองอุดมคติ 

๒) กลุ่ม อสก  ๔๙๐๓ บริษทัสถาปนิก 49การออกแบบของกลุ่มน้ีมีลกัษณะการผสมผสาน

ระหวา่งสถาปัตยกรรมสมยัใหม่ตอบสนองการใชส้อยแบบส านกังานโดยใชอ้งคป์ระกอบของ

สถาปัตยกรรมไทยร่วมสมยั ในส่วนท่ีเป็นลวดลาย พื้นและผนงั รวมทั้งการใชห้ลงัคาซ้อนชั้นเพื่อ

แสดงออกถึงความเป็นไทย และ สถาปัตยกรรมไทยประเพณีในส่วนพลบัพลาท่ีประดิษฐานพระ

บรมนุสาวรียพ์ระบาทสมเด็จพระปกเกลา้เจา้อยูห่วั รัชกาลท่ี ๗ , ศาลาเทียบรถและเรือนรับรอง

พิเศษ ปรากฎแนวคิดทางการเมืองออกแบบจากแนวคิดระบบการปกครองไทยท่ีมีสภาผูแ้ทนราษฎร

และวฒิุสภา เพื่อ “ถ่วงดุล “ซ่ึงกนัและกนัลกัษณะอาคารจะเป็นอาคารสูงสองตึกดา้นซ้ายและขวาตึก

แรกเป็นท่ีท างาน สภาผูแ้ทนราษฎร ตึกท่ีสองเป็นท่ีท างานของวุฒิสภาโดยมีห้องประชุมตรงกลาง

สองหอ้งระหวา่งอาคารทั้งสองคือห้องประชุมรัฐสภา และหอ้งประชุมวุฒิสภา  

 

 

 

 

ภาพท่ี 6 อาคารรัฐสภาท่ีมีแนวคิดแบบถ่วงดุล    

ท่ีมา สภาสถาปนิกสยาม 

                                                           
9 ความเช่ือ + ประวติัศาสตร์ 
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              การออกแบบอาคารของกลุ่มน้ีมีความเรียบง่าย ตอบสนองพื้นท่ีใชส้อยอยา่งตรงไปตรงมา  

ไม่ซบัซอ้น การออกแบบอาคารทางแนวตั้งท าใหมี้พื้นท่ีสวนและพื้นท่ีวา่งใหแ้ก่เมืองมากข้ึน   การ

เช่ือมโยงท่ีวา่งท าไดดี้ มีความชดัเจนเผยใหเ้ห็นพระบรมราชานุสาวรียข์องพระปกเกลา้ฯซ่ึงเป็น

สัญลกัษณ์ทางการเมืองของฝ่ายนิยมเจา้ การจดัล าดบัในการวางระยะการ การออกแบบอาคารทาง

แนวตั้งท าใหมี้พื้นท่ีสวนและพื้นท่ีวา่งใหแ้ก่เมืองมากข้ึน   การเช่ือมโยงท่ีวา่งท าไดดี้ มีความชดัเจน

เผยใหเ้ห็นพระบรมราชานุสาวรียข์องพระปกเกลา้ฯซ่ึงเป็นสัญลกัษณ์ทางการเมืองของฝ่ายนิยมเจา้ 

การจดัล าดบัในการวางระยะแกนกลางและสัดส่วนของ ท่ีวา่ง+พลบัพลา+ศาลาเทียบรถไปจนถึง

เรือนรับรองฯสร้างมิติการรับรู้ของความงามโดยมีหลงัคาไทยประยกุตืซ่ึงเป็นท่ีตั้งของห้องประชุม

สภาเป็นฉากหลงัสร้างความอลงัการใหแ้ก่อาคารอยา่งไดผ้ลอยา่งไรก็ดีตวัอาคารนั้นมีลกัษณะท่ีมี

ความใหญ่โตจนข่มความรู้สึกน่าเกรงขามแก่ผูค้นทัว่ไปทั้งยงัมีลกัษณะคลา้ยศูนยป์ระชุมในโรงแรม

เน่ืองจากผูอ้อกแบบมีตอ้งการความงามท่ีเรียบง่ายเป็นท่ีตั้งส าคญัจนละเลยเร่ืองปลีกยอ่ยเช่น  ระบบ

สัญลกัษณ์ทางการเมือง ,  สถาปัตยกรรมไทยแนวคิดใหม่ , การมีส่วนร่วมทางการเมือง ฯลฯ 

 

๓) ศสร ๗๑๐๑ ASAP Consortium ในการออกแบบอาคารโดยใชล้ายประจ ายามเป็นแรง

บนัดาลใจในการวางผงัมีจุดเด่นคือหลงัคาขนาดใหญ่ท่ีมีท่ีมาจากดอกบวัตูมดว้ยแนวคิดท่ีวา่สภา

เป็นสถาบนัการปกครองท่ีส าคญัของไทยรัฐสภาจึงควรเป็นสัญลกัษณ์ของประเทศ จึงน าดอกบวัท่ี

เป็นดอกไมท่ี้คนไทยใชไ้หวพ้ระ มาเป็นสัญลกัษณ์โดยตวัอาคารหลกัมีลกัษณะเป็นดอกบวั การ

สานกนัของโครงสร้างหลงัคาเป็นสัญลกัษณ์การประสานงานจากหน่วยยอ่ยเพื่อรวมเป็นหน่ึง

เดียวกนัประกอบเป็นรัฐสภา 

 

 

 

ภาพท่ี 7 อาคารรัฐสภาท่ีมีแนวคิดแบบการใชผ้งัแบบลายไทยและรูปทรงของธรรมชาติ   

 ท่ีมา สภาสถาปนิกสยาม 
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             แนวความคิดในการน าสัญลกัษณ์ของความเจริญคือดอกบวัผสมผสานกบัลายประจ ายามมา

สร้างสถาปัตยกรรมเป็นไปอยา่งมีประสิทธิผล ทั้งในการวางผงัอาคารและรูปแบบของตวั

สถาปัตยกรรม เทคนิควธีิของการวางโครงสร้างหลงัคา , การใชว้สัดุสมยัใหม่ เป็นตน้  การวาง

อาคารท่ีท ามุม 45 องศาท าให้เกิดจุดน าสายตาเขา้สู่อาคารหลกัท่ีชดัเจน   การใชส้วนเขา้มาเป็นส่วน

หน่ึงของอาคารยอ่ย ช่วยส่งเสริมบรรยากาศของการท างาน  แต่ในขณะเดียวกนัลกัษณะของหลงัคา

ขนาดใหญ่น้ีมาพร้อมกบัความส้ินเปลือง  ปริมาณ พื้นท่ี ( Volume) เหนือหอ้งประชุมมีมากโดย

ไม่ไดใ้ชป้ระโยชน์ เตม็ท่ี การเช่ือมโยงระหวา่งอาคารกบัหอ้งประชุมไม่สะดวกเน่ืองจากมีจุดเดียว

คือสะพานอุโมงคท่ี์ชั้นท่ีสองรวมไปถึงการเช่ือมต่อของอาคารไม่ต่อเน่ืองกนั  การออกแบบไม่ให้

ความส าคญักบัการมีส่วนร่วมของประชาชนอยา่งท่ีควรจะเป็นทั้งท่ีมีพื้นท่ีเพียงพอ 

 

 

๔) รฐส ๙๘๙๘ บริษทั ดีไซน์ 103 อินเตอร์เนชัน่แนล จ ากดั แนวคิดจากการปฏิวติัสยาม  

พ. ศ. ๒๔๗๕ มีรัฐธรรมนูญฉบบัแรก จึงน าเอาพานแวน่ฟ้า ซ่ึงเป็นท่ีรองรับรัฐธรรมนูญมาเป็น

แนวคิดในการออกแบบ ซ่ึงพานแวน่ฟ้าเป็นเสมือนตวัแทนรองรับพระราชอ านาจเช่นเดียวกบั

รัฐสภารายละเอียดของอาคารทั้งหมดจึงมีเส้นสายตามจงัหวะของพานแวน่ฟ้า  

 

 

 

 

ภาพท่ี 8  อาคารรัฐสภาท่ีมีแนวคิดแบบการใชพ้านแวน่ฟ้ามาเป็นองคป์ระกอบหลกั  

ท่ีมา สภาสถาปนิกสยาม 
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             การออกแบบอาคารมีความแตกต่างจากจากทั้งสามกลุ่มดว้ยการวางอาคารแบบเคร่ืองบินคือ

การวางอาคารหลกัไวด้า้นหนา้และหอ้งประชุมไวด้า้นหลงัริมแม่น ้าเช่ือมต่อกนัดว้ยโถงและ

ทางเดิน ท าใหมี้เอกภาพซ่ึงมีผลดีในการเช่ือมต่อกนัในแต่ละส่วน   จุดเด่นของอาคารคือการใชแ้สง

ธรรมชาติเขา้มามีส่วนร่วมในบริเวณต่างๆของอาคารทั้งในส่วนโถงกลางและหอ้งประชุมการ

ออกแบบภูมิสถาปัตยกรรมใชน้ ้ามาเป็นองคป์ระกอบหลกัทางดา้นหนา้ และมีศาลากลางน ้าแสดง

ความเป็นไทย ขณะเดียวกนัมีลานโล่งใชป้ระดิษฐานพระบรมราชานุสาวรียข์องพระปกเกลา้ฯใน

ส่วนท่ี เช่ือมต่อกบัถนนสามเสน แมว้า่อาคารท่ีออกแบบโดยกลุ่มน้ีมีแนวคิดท่ีชดัเจนในการใช้

สัญลกัษณ์มาผกูไวก้บัรูปแบบอาคารแต่ในขณะเดียวกนัภาพรวมของอาคารมิไดแ้สดงอตัลกัษณ์ของ

ความเป็นไทยเท่าท่ีควร ขาดซ่ึงบรรยากาศของความเป็นรัฐสภา นอกจากน้ีการยกระดบัของอาคาร

กบัลานดา้นหนา้ท่ีกระชั้นยงัใหค้วามรู้สึกแบ่งแยกท่ีชดัเจนเกินไปรท าให้เกิดช่องวา่ะหวา่ง

ประชาชนกบัรัฐสภา     ส าหรับธงชาติท่ีใช้แทนเครื่องยอดอาคารยังไม่มีพลังพอที่จะโน้มน้าวให้

ผู้คนรับรู้ถึงความส าคัญของความหมายท่ีอยู่ในใจของผู้ออกแบบ 

๕)  สรร ๗๙๕๙ ผศ.วเิชษฐ ์สุวสิิทฐ ์อาจารยป์ระจ าคณะสถาปัตยกรรมศาสตร์มหาวทิยาลยั

ศิลปากรมีแนวคิดเร่ืองรูปทรงอาคารท่ีแปลงมาจากเคร่ืองยอดของสถาปัตยกรรมไทยเปล่ียนผา่นมา

เป็นรูปทรงเรียบเกล้ียงโดยไม่เหลือเคา้เดิมมีเพียงเส้นสายของรูปทรงท่ีแสดงความเป็นหลงัคาแบบ

ไทยเพื่อสร้าง ICONIC IMAGE เพื่อสร้าง จุดหมายตา (Land Mark) นอกจากนั้นผฝู้ออกแบบยงักล่าวถึง “ 

ลาน” และ “ ขา้ว “ ในโครงการมาเปรียบเทียบระหวา่งพื้นท่ีและคน ส่วนเสริมมีเร่ืองความโปร่งใส

เทียบกบัธรรมาภิบาลดว้ยการใชก้ระจกบานใหญ่ การใชแ้สงธรรมชาติตลอดจนพลงังานหมุนเวยีน

ในโครงการโดยใชส้ภาเป็นแบบอยา่งของการอนุรักษพ์ลงังาน 

 

 

 

 

ภาพท่ี 9 อาคารรัฐสภาท่ีมีแนวคิดแบบการใชห้ลงัคาแบบไทย  ท่ีมา สภาสถาปนิกสยาม 
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               การออกแบบของกลุ่มน้ีมีจุดเด่นในการใชแ้สงธรรมชาติเขา้มาใชใ้นโครงการอยา่งเตม็ท่ี 

ทั้งบริเวณโถงและหอ้งประชุมท่ีผา่นช่องผนงัท่ีเกิดจากการเลียนแบบการสานงานหตัถกรรม  ท าให้

ประหยดัพลงังานในแง่ของแสงสวา่งและเกิดบรรยากาศท่ีดีแก่การใชอ้าคาร  แต่ รูปทรงของอาคาร

ไทยประยกุตท่ี์ตั้งใจจะแสดงถึงความเป็นไทยนั้นยงัขาดองคป์ระกอบของความเป็นไทยบางอยา่ง

เพราะหลงัคาทรงจัว่ใชก้นัทั้งภูมิภาคอุษาคเนย ์และถึงแมว้า่จะใชแ้ผน่คอมโพสิตสีทองมาใชท้  า

หลงัคาก็ตาม  แต่ก็ไม่มีหลกัฐานการใชสี้ทองท าเป็นวสัดุปิดหลงัคาจัว่ในงานสถาปัตยกรรมไทยทั้ง

ในอดีตและปัจจุบนัท าใหไ้ม่เกิดการรับรู้ในเร่ืองน้ี    ส าหรับการเปรียบทุ่งขา้วเปรียบเสมือนห้อง

ประชุมสภาและการใชพ้ืชพรรณแสดงความสมบรูณ์มีผลกบัอาคารในเร่ืองของสัญลกัษณ์และความ

งามแต่ก็ชิงพื้นท่ีลานท่ีเป็นการรวมตวัของประชาชนท่ีจะเขา้มามีส่วนร่วมทางการเมือง  จึงไม่เป็น

การส่งเสริมประชาธิปไตยในทางปฏิบติั 

 

           กล่าวโดยสรุป การออกแบบอาคารรัฐสภาของทั้งห้ากลุ่มในบริบทเดียวกนัมีจุดร่วมและจุด

ต่างในแนวความคิดและการสร้างเน้ือหา วาทกรรม และแนวความคิดท่ีมีเอกภาพและสอดคลอ้งกบั

การเมืองในระบอบประชาธิปไตยท่ีมีพระมหากษตัริยท์รงเป็นประมุข รวมถึง  การออกแบบพื้นท่ี

ส าหรับการแสดงออกและมีส่วนร่วมของประชาชนช่วยส่งเสริมใหโ้ครงการมีความสมบรูณ์มากข้ึน

กวา่แนวคิดอ่ืนท่ีเป็นพื้นฐานของการออกแบบโดยทัว่ไป เช่น ความงาม, การประหยดัพลงังาน  ,การ

น าสัญลกัษณ์ทางการเมืองบางส่วนมาใชใ้นการออกแบบ  ฯลฯ    

            อย่างไรก็ตามส าหรับโครงการประกวดแบบในครั้งนี้ได้ขาดบริบทส าคัญคือท่ีตั้งท่ีเกี่ยวข้อง

กับประวัติศาสตร์ของการปกครองในประชาธิปไตยของประเทศไทย  ท าให้ขาดการเชื่อมต่อของ

เวลาระหว่างอดีตจนถึงปัจจุบัน   โครงการนี้จึงขาดซึ่งรากฐานและมิติทางความคิดท่ีจะเชื่อมโยงกับ

หลักฐานท่ีมีอยู่เดิมไม่ว่าจะเป็น  สถาปัตยกรรม , ท่ีว่าง , ตัวละครและเหตุการณ์ท่ีถูกบันทึกไว้   

ดังนั้นผู้ศึกษาจึงมีความสนใจท่ีจะตั้งค าถามและการถอดรหัสบริบทดังกล่าวจึงเป็นท่ีมาของ

โครงการออกแบบรัฐสภาใหม่แห่งนี้   
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วัตถุประสงค์ของโครงการ 

๑) เพื่อเป็นสถานท่ีใชป้ระชุมของสมาชิกรัฐสภาไทย 
๒) เพื่อเป็นสถานท่ีใชท้  างานของส านกังานเลขาธิการสภาผูแ้ทนราษฎรและวฒิุสภา 
๓) เพื่อเป็นสถานท่ีใชเ้รียนรู้,แลกเปล่ียน,ส่งเสริมการมีส่วนร่วมในระบอบประชาธิปไตย 
๔) เพื่อเป็นสถานท่ีแสวงหาความรู้ทางประวติัศาสตร์และการท่องเท่ียว 
๕) เพือเป็นพื้นท่ีชุมนุมเรียกร้องทางการเมืองตามรัฐธรรมนูญ 

วัตถุประสงค์ของการศึกษา 

๑) เพื่อศึกษาประวติัความเป็นมาของการเมืองไทยและต่างประเทศโดยสังเขป  
๒) เพื่อศึกษาทฤษฎีประวติัศาสตร์ศิลป์สถาปัตยกรรมไทยและตะวนัตก โดยน าความรู้ท่ีได้

น ามาปรับใชใ้นการออกแบบ 
๓) เพื่อศึกษาแนวคิดของการออกแบบอาคารรัฐสภา 
๔) เพื่อศึกษาแนวคิดทางการเมืองในระบอบประชาธิปไตยของประเทศต่างๆ 
๕) เพื่อคน้หาแนวคิดและทฤษฎีและแนวคิดท่ีเหมาะสมของการออกแบบรัฐสภาสมยัใหม่ท่ีมี

แนวคิดต่างจากอดีต    
๖) เพื่อทดลองออกแบบรัฐสภาไทยบนพื้นท่ีประวติัศาสตร์ท่ีมีความส าคญัดว้ยแนวคิดใน

ระบบสัญลกัษณ์ของตวัแทนในระบอบประชาธิปไตยแบบไทย 
๗) เพื่อทดลองออกแบบสถาปัตยกรรมไทยร่วมสมยัโดยอาศยัการต่อยอดของภูมิปัญญาไทยท่ี

สั่งสมมาตั้งแต่อดีตและพฒันามาจนถึงปัจจุบนั 

ขอบเขตของการศึกษา 

โดยขอบเขตและเกณฑก์ารเลือกหวัขอ้ในการศึกษาวจิยันั้นมีประเด็นดงัต่อไปน้ี 

๑) ระบอบการปกครองในระบอบประชาธิปไตยตั้งแต่อดีตจนถึงปัจจุบนั 
๒) อาคารรัฐสภาท่ีมีคุณค่าทางประวติัศาสตร์เในประเทศท่ีปกครองในระบอบ

ประชาธิปไตย 
๓) โครงสร้างของระบอบการปกครองในประเทศไทย 
๔) สถาปัตยกรรมในประเทศไทยท่ีไดรั้บอิทธิพลจากต่างประเทศในช่วง รัชกาลท่ี ๕-๘ 
๕) รูปแบบของความเช่ือและแนวความคิดท่ีเป็นท่ีมาของสถาปัตยกรรมไทย 
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วิธีการด าเนินงาน 

๑) ภาคข้อมูล 

             ๑.๑  รวบรวม ขอ้มูล เพื่อศึกษาทฤษฎีท่ีเก่ียวขอ้งเก่ียวกบัการออกแบบรัฐสภา 

๑.๒   วเิคราะห์ทฤษฎีและขอ้มูลเพื่อใชใ้นการออกแบบ 

 

 

 

๒) ภาควิจัย 

๒.๑  ลงเก็บขอ้มูลของพื้นท่ีจริงท่ีสนใจ 

๒.๒   รวบรวมเอกสารท่ีเก่ียวขอ้ง 

๒.๓   วเิคราะห์ขอ้มูล 

๒.๔   สรุปผลเพื่อน าผลท่ีไดไ้ปใชใ้นการออกแบบ 

๓ ) ภาคออกแบบ 

๓.๑  วเิคราะห์ท าเลและท่ีตั้งโครงการ       ๓.๒  ก าหนดแนวความคิดในการออกแบบ 

๓.๓  ออกแบบเบ้ืองตน้ ( แบบร่างและพฒันาแบบ ) 

-   ก าหนดพื้นท่ีตั้งโครงการ ( Area ) ตามแนวคิดการออกแบบ ( Concept ) 

-   การออกแบบสถาปัตยกรรมและท่ีวา่งตามประโยชน์ใชส้อย  

-    การใส่เน้ือหาลงบนตวัสถาปัตยกรรมผา่น  รูปสัญญะ( Sign) + ความหมาย(Signifying)  

ของบริบททางการเมือง   

๓.๔  ออกแบบขั้นสุดทาย และการน าเสนอผลงาน         ๓.๕  จดัท าเอกสารวทิยานิพนธ์ 
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๔ ) ประโยชน์ท่ีคาดว่าจะได้รับจากการศึกษา 

 

๔.๑  ไดท้ราบถึงท่ีมาของระบอบประชาธิปไตยในประเทศไทยและต่างประเทศ 

๔.๒ ไดท้ราบถึงความสัมพนัธ์ของแนวคิดและพื้นท่ีประวติัศาสตร์ 

๔.๓ ไดท้ราบถึงแนวความคิดของการออกแบบสถาปัตยกรรมของรัฐสภาในต่างประเทศ 

๔.๔  ไดท้ราบถึง โครงสร้างของระบอบการปกครองในประเทศไทย 

๔.๕  รูปแบบของความเช่ือและแนวความคิดท่ีเป็นท่ีมาของสถาปัตยกรรมไทย 

 

สรุป 

                   รูปแบบของอาคารรัฐสภาของประเทศสยามตั้งแต่ยคุเร่ิมตน้จนถึงปัจจุบนัควรถูกตั้ง

ค  าถามถึงแนวความคิดท่ีมีความหลากหลายมากกวา่ท่ีเป็นอยูโ่ดยอาศยับริบทท่ีมีอยูจ่ริงหรือสร้างข้ึน

ใหม่ใหส้อดคลอ้งกบับริบทดงักล่าว และเพื่อใหบ้รรลุเป้าประสงคน์ั้นผูศึ้กษาจึงก าหนดขอบเขต,

เนื้อหาและ วิธีคิดเพื่อเป็นเคร่ืองมือในการคน้หาค าตอบของสถาปัตยกรรมอาคารรัฐสภาท่ีแตกต่าง

จากเดิม ดงัต่อไปน้ี 

๑) บริบทท่ีเก่ียวขอ้งกบัเน้ือหาทางประวติัศาสตร์ของการเมืองไทย 
๒) บริบทของท่ีตั้งท่ีเหมาะสมเพื่อสนบัสนุนแนวคิดดงักล่าว 
๓) รูปแบบของสถาปัตยกรรมท่ีสะทอ้นยคุสมยัของเวลาท่ีออกแบบและอตัลกัษณ์ของจิต

วญิญาณความเป็นไทยท่ีเปล่ียนแปลงไปตามเวลา 
๔) การออกแบบใหเ้กิดกิจกรรมท่ีส่งเสริมระบอบประชาธิปไตยใหก้า้วหนา้เท่าเทียม

อารยประเทศ 
๕) การใชร้ะบบสัญลกัษณ์ท่ีเก่ียวขอ้งกบัระบบการเมืองในการออกแบบ 

 

              แนวทางดังกล่าวจะประสบผลส าเร็จจากการศึกษาประวัติศาสตร์การเมืองอย่างละเอียด 

เพื่อเลือกเฟ้นเนื้อหาท่ีเป็นประเด็นส าคัญออกมาสรุปวิเคราะห์อย่างเป็นระบบ   รวมท้ังความเข้าใจ

ความหมายของประชาธิปไตยในหลายแง่มุมและบริบทต่างๆ ส าหรับน ามาใช้กับการออกแบบ

โครงการฯ 
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บทท่ี ๒ 
การปกครองระบอบประชาธิปไตย 

ความเป็นมา 

                ระบอบประชาธิปไตยมีตน้ก าเนิดในโลกร่วมสมยักบัพระพุทธศาสนาคือมีอายสุองพนั

กวา่ปีโดยค าวา่รากศพัทภ์าษาละตินค าวา่ Demos ( ประชาชน) + Kratos  ( การปกครอง) เป็นช่ือของเทพี10

องคห์น่ึงของกรีกและดว้ยการปกครองแบบท่ีมีการประชุมในสภาแบบน้ีเองท าใหช้าวนครรัฐ

คน้พบวา่พวกตนมีความสูงส่งกวา่รัฐอ่ืน  แต่ค าวา่ประชาธิปไตยปรากฎคร้ังแรกในศตวรรษท่ี 19 ใน

รัฐธรรมนูญของประเทศ สหรัฐอเมริกาก่อนจะเขา้สู่เยอรมันและญี่ปุ่น ก่อนหนา้นั้นค าวา่ 

ประชาธิปไตย อยูใ่น หนงัสือ The Politics
11
 ของอริสโตเต้ิล  แต่ก็ไม่ใช่ค าส าคญัดงัท่ีเป็นอยูใ่นปัจจุบนั 

ความหมายของการปกครองโดยประชาชนก็จริงอยูแ่ต่ในความเป็นจริงแลว้ การปกรองแบบโพลิต้ี 

ของกรุงเอเธนส์เป็นระบบผสมผสาน ของ ประชาธิปไตย, คณาธิปไตย และ อภิชนาธิปไตย เเต่หลกั

ส าคญัของนครรัฐคือความเท่าเทียมของพลเมือง  

                 การปกครองนครรัฐเอเธนส์ส้ินสุดลงดว้ยอ านาจทางทหารแห่งกรุงโรมซ่ึงปกครองแบบ

สาธารณรัฐ (Res- Plubica)12 ท่ีเป็นแม่แบบท่ีแทจ้ริง ของระบอบประชาธิปไตยในยโุรปและ

สหรัฐอเมริกา หวัใจของการปกครองสาธารณรัฐแบบโรมนัคือการมีสภาสูงและสภาประชาชนรวม
                                                           
10 Democratia  เทพีระดบัรองของชาวเอเธนส์ท่ีมีเวทยม์นตใ์หผู้ช้ายทุกคนหลงรักแมรู้้วา่เธอเป็น
ของคนอ่ืน 
11 อริสโตเติล ไดจ้  าแนกลกัษณะการปกครองของรัฐต่างๆ โดยใช้จ  านวน และ จุดประสงคข์องการ
ปกครองเป็นเกณฑ ์เป็น 6 รูปแบบดงัน้ี  

 1. รูปแบบการปกครองท่ีดี         1.1. ราชาธิปไตย (Monarchy) เป็นการปกครองโดยคน
เดียว      1.2. อภิชนาธิปไตย (Aristocracy) เป็นการปกครองโดยกลุ่มคน    1.3. โพลิต้ี 
(Polity) เป็นการปกครองโดยคนจ านวนมาก   
2. รูปแบบการปกครองท่ีไม่ดี   2.1. ทรราชย ์(Tyranny) เป็นการปกครองโดยคนเดียว     
2.2. คณาธิปไตย (Oligarchy) เป็นการปกครองโดยกลุ่มคน     2.3. ประชาธิปไตย 
(Democracy) เป็นการปกครองโดยคนจ านวนมาก 

12 แปลวา่ เป็นของทุกคน  
 ไชยนัต ์ไชยพร, Pre Modern, (กรุงเทพฯ: way of book , 2551) ,65. 
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เป็นอนัหน่ึงอนัเดียวกนัโดยอาศยั Dignitas ท่ีมีอยูใ่นชนชั้นสูงและการไม่ละเมิด Libertas ของชน

ชั้นใตป้กครอง การปกครองแบบสาธารณรัฐจะคงยงัมีต่อไปถา้สภาสูงไม่มอบอ านาจ (Imperium) 

ใหแ้ก่ผูป้กครองสูงสุด (Consul ) มากจนเกินขอบเขตและมีแนวโนม้จะเป็นทรราชย ์(Tyranny) 

เหตุการณ์วุน่วายทางการเมืองน าไปสู่ความส้ินสุดของระบอบสาธารณรัฐสู่การปกครองดว้ยระบบ

กษตัริยอี์กคร้ัง 

 

               

 

   

 

 

 
ภาพท่ี 10   The assassination of Julius Caesar วาดโดย  Vincenzo Camuccini  
ท่ีมา พจนานุกรมเสรี 
 

         หลงัจากนั้นระบอบสาธารณรัฐกลบัมาอีกคร้ังในการลม้ลา้งอ านาจของพระเจ้าชาร์ลท่ี 1 
(Charles I ) แห่งราชวงศส์จวร์ต (House Of Stewart)  ขององักฤษโดย โอลิเวอร์  ครอมเวลใน
ระบบของ Commonwealth แมจ้ะมีอายเุพียง 11 ปีแต่ก็ท  าใหร้ะบอบรัฐสภาของประเทศมีความ
มัน่คงและไดอ้ านาจเบด็เสร็จในยคุของการปฏิวัติอันรุ่งโรจน์  ( The Glorious Revolution of 1688 )  
บทบาทอ านาจของระบบกษตัริยก์็เป็นไปตามท่ีรัฐธรรมนูญก าหนดในอีก1ปีต่อมา  และในปลาย
ทศวรรษนั้นเซอร์ ไอแซค นิวตนัน าเสนอความคิดทางวทิยาศาสตร์ท่ีต่อยอดมาจากกาลิเลโอเม่ือตน้
ทศวรรษและวอลแตร์น ามาแปลจากภาษาละตินเป็นภาษาฝร่ังเศส จึงแพร่หลายไปทัว่ยโุรปและ
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ส่งผลใหเ้กิดการเปล่ียนแนวคิดท่ีน าพายโุรปทั้งทวปีเดินทางออกมาจากยคุมืด13อนัยาวนานนบัพนัปี
อยา่งแทจ้ริง 
      ส าหรับรัฐธรรมนูญฉบบัแรกท่ีมีหลกัฐานคือ มหากฎบัตร แมกนา คาร์ตา ( Magna Carta )นั้น

เร่ิมตน้ในสมยัพระเจา้จอห์น ในปี ค.ศ. ๑๑๘๙ ซ่ึงเป็นเอกสารท่ีจ ากดัพระราขอ านาจของกษตัริย ์

อยา่งไรก็ดี ประเทศองักฤษเป็นประเทศท่ีไม่มีรัฐธรรมนูญเป็นรายลกัษณ์อกัษรแต่ใชร้ะบบจารีต

นิยม 

 

 

 

 

 

ภาพท่ี 11 พระเจา้ จอห์น ลงนามในกฎหมาย แมก็นาคาร์ตา และพระเจา้ชาร์ลส์ ท่ี 1 ผูถู้กประหาร
ชีวติใน สงครามกลางเมืองในรัฐบาลของ   สาธารณะรัฐของโอลิเวอร์  ครอมเวล  ( รูปขวา )     
 ท่ีมา thesundaytimes.co.uk  และ   tes.com  
  
               การเปล่ียนแปลงประเทศจากระบอบสมบรูณาญาสิทธิราชยเ์กือบทั้งหมดในโลกน้ีลว้น

เป็นการต่อรองระหวา่ง ชนชั้นสูงและผูท่ี้มีบทบาททางสังคม กบั พระมหากษตัริย ์ในเร่ือง

ผลประโยชน์ของกลุ่มตนเองเพียงแต่กระบวนการอาจจะแตกต่างกนัในบริบท ยกตวัอยา่ง สงคราม

ประกาศอิสระภาพในอเมริกาของ ๑๓ อาณานิคม ท่ีต้องการมีตัวแทนไปนั่งอยู่ในรัฐสภาอังกฤษเพื่อ

                                                           
13 ยคุมืด  ( Dark Age ) ค.ศ. 476-1517 จุดส้ินสุดเม่ือมาร์ติน ลูเธอร์ไม่ยอมรับอ านาจศาสนจกัรใน
โรม 
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ต่อรองผลประโยชน์เร่ืองของการเก็บภาษี ใน อาณานิคม และใช้การเรียกร้องความเท่าเทียมในเร่ือง 

สิทธิ และเสรีภาพของประชาชน และการล้มล้างอ านาจของรัฐบาลโดยประชาชน14  

             หลงัจากสงครามประกาศอิสระภาพของอเมริกาประสบความส าเร็จในปี ค.ศ. ๑๗๗๗ จึง

เป็นแรงบนัดาลใจให้เกิดการปฏิวติัในประเทศผร่ังเศสในปี ค.ศ. ๑๗๘๙  ท่ีมีตน้เหตุมาจากปัญหา

ทางเศรษฐกิจของประชาชนรากหญา้ บรรยากาศทางการเมืองของยโุรปสมยันั้นจึงมีกล่ินอายไป

ในทางปฏิวติั โดยมีการปลุกเร้าจากขอ้เขียน ของ บุคคลส าคญัไม่วา่จะเป็น  มองเตสกิเออร์ , วอล

แตร ์, รุสโซ ฯลฯ รวมทั้ง งานเก่าๆของ นิกโกโล มาเคียเวลลี 

               ส าหรับในภูมิภาคเอเซียประชาธิปไตยเกิดจากความตอ้งการปรับตวัใหเ้ท่าทนักบัตะวนัตก  

ท าใหมี้การปฏิรูปการปกครองไม่วา่จะเป็นประเทศญ่ีปุ่น หรือประเทศอ่ืนๆ  ท่ีเคยตกเป็นเมืองข้ึน

หรืออาณานิคมของตะวนัตก   อยา่ง ประเทศอินโดนีเซีย, ฟิลลิปปินส์, ไตห้วนั  หรือ เกาหลีใต ้

โดยเฉพาะหลงัสงครามโลกคร้ังท่ี ๒  เป็นตน้มา   โดยญ่ีปุ่นในฐานะผูแ้พส้งครามถูกครอบครอง

โดยมีประเทศสหรัฐอเมริกาเป็นผูร่้างรัฐธรรมนูญ มีการจดัตั้งสถาบนัการเมืองท่ีเป็นตวัแทนของ

ประชาชน มีการเลือกตั้งในสภา มีฝ่ายศาลท่ีมีอ านาจตดัสินคดีและสามารถตรวจสอบฝ่ายบริหารได้

ตามรัฐธรรมนูญก าหนด   ส่วนประเทศอ่ืนการเปล่ียนแปลงเกิดข้ึนจากการลุกฮือข้ึนของภาค

ประชาชนต่อผูน้ าเผด็จการ อยา่งเช่น ประเทศ อินโดนีเซีย และ ฟิลลิปปินส์ รวมมาถึงประเทศไทย

ดว้ยโดย มีสาเหตุมาจาก   การเปล่ียนแปลงทางดา้นเศรษฐกิจสังคม  และ โลกานุวตัร เช่น การเพิ่ม

จ านวนของชนชั้นกลาง. การเกิดข้ึนขององคก์รหรือสถาบนัใหม่ๆ,การยา้ยถ่ินฐานของคนในชนบท, 

ความเบ่ือหน่ายต่อผูน้ าประเทศ,ความหวาดกลวัคอมมิวนิสต ์ฯลฯ 

 

 

 

 

 

                                                           
14  อา้งแนวคิดในค าประกาศอิสระภาพของ Thomas Jefferson วนัท่ี 7 มิถุนายน ค.ศ. 1776 
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รูปแบบของประชาธิปไตย 
 

รูปแบบของการปกครองในระบอบประชาธิปไตยในปัจจุบนัแบ่งเป็น ๓ แบบ ไดแ้ก่ 

๑) ระบบประธานาธิบดี 
๒) ระบบสภา 
๓)  ระบบผสม 

 

๑) ระบบประธานาธิบดี มีประเทศสหรัฐอเมริกาเป็นตน้แบบมีลกัษณะท่ีเป็นแนวคิดท่ีจะให้

ความส าคญักบัฝ่ายบริหารมากกวา่ฝ่ายนิติบญัญติั และมีการแบ่งแยกอ านาจโดยชดัเจน 
โค่นลม้กนัไม่ได ้แต่มีกฎหมายท่ีสามารถถอดถอนประธานาธิบดีๆเป็นหวัหนา้รัฐบาลและ
ประมุขของประเทศ  การปกครองรบบน้ีจะมีประสิทธิภาพมากในกรณีท่ีมีการตรวจสอบ
กนั15ได ้และไม่ครอบง าซ่ึงกนัและกนัเหมือนระบบรัฐสภาการเขา้มาของฝ่ายบริหารถูก
เลือกโดยตรงจากประชาชนเช่นดียวกบัฝ่ายนิติบญัญติั  

๒) ระบบรัฐสภา เป็นระบบท่ีถูกสร้างใหส้ภาเป็นใหญ่แตกต่างจากระบบแรก  มี

นายกรัฐมนตรีเป็นหวัหนา้รัฐบาลสามารถยบุสภาคือฝ่ายนิติบญัญติัและฝ่ายบริหารได ้มี
อ านาจตุลาการแยกเป็นอิสระ มกัมีสถาบนักษตัริยเ์ป็นประมุขของประเทศและท าหนา้ท่ี
โปรดเกลา้ฯ16 ขอ้เสียของระบบสภาคือ หากฝ่ายบริหารและฝ่ายนิติบญัญติัเป็นเน้ือเดียวกนั
มกัเกิดส่ิงท่ีเรียกวา่ “ เผด็จการรัฐสภา “แต่หากทั้งสองฝ่ายมีความเห็นไม่ตรงกนัรัฐบาลนั้น
ค่อนขา้งจะมีปัญหาเก่ียวกบัเสถียรภาพระบบรัฐสภาน้ีมีวิวฒันาการมาจากการปกครองของ
ประเทศองักฤษและววิฒัน์มาตามบริบทของแต่ละประเทศ รวมทั้งประเทศไทยและญ่ีปุ่น 
 

 

 

                                                           
15 Check and Balance 
16  กษตัริยท์  าหนา้ท่ีปกเกลา้แทนปกครองหมายความวา่ท่านปกครองผา่นรัฐบาลและมีรัฐบาลเป็นท่ี
ปรึกษา เพราะฉะนั้นหากมีขอ้ผดิพลาดรัฐบาลตอ้งเป็นผูรั้บผดิชอบมิใช่ท่าน 
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๓) ระบอบผสม เกิดจากความลม้เหลวของทั้งสองระบบท่ีประเทศฝร่ังเศสไดใ้ชด้งันั้นในปี 

ค.ศ.๑๙๕๘ นายพล Charles De Gaulle จึงไดคิ้ดระบบดงักล่าวข้ึนมาโดยการมีประมุขของ
ประเทศเป็นประธานาธิบดีแต่จ ากดัอ านาจบางประการ ท าหนา้ท่ีไกล่เกล่ียปัญหาของสภา
และยงัสามารถยบุสภาไดถ้า้เห็นสมควรในขณะท่ียงัคงระบบสภาเพื่อบริหารประเทศและมี
นายกรัฐมนตรีเป็นหวัหนา้รัฐบาล  ขอ้หนา้สังเกตก็คือการปกครองระบอบน้ีมกัเป็น
ประเทศท่ีไม่มีสถาบนักษตัริย ์

รัฐสภาท่ีน้ีแบ่งออกไดเ้ป็น ๒ ประเภท คือประเภทสภาเดี่ยว (Unilateralism) คือ สภาผู้แทนราษฎร 

(House of Representative) สมาชิกของสภาน้ีมาจากคนในชาตินั้นๆ โดยวธีิการเลือกตั้ง สมาชิกท่ี

ไดรั้บเลือกเขา้มาทั้งหมดจะมาท าหนา้ท่ีประชุมกนั ควบคุมการบริหารราชการแผน่ดิน และตรา

กฎหมายออกมาใช ้ลกัษณะแนวคิดของสภาเด่ียวคือ ความซบัซอ้นท่ีนอ้ยกวา่ระบบสองสภา และมี

ความตอ้งการเป็นหน่ึงเดียวของคนในชาติสูง(เอกภาพ) เช่นในประเทศจีน และ สิงคโปร์ โดย

ขอ้เสียของระบบน้ีอาจถูกมองวา่ เป็นสภาเผด็จการ 

ในขณะท่ี ระบบสองสภานั้น มีตน้ก าเนิดมาจากระบบชนชั้นในประเทศองักฤษท่ีสามารถตกลงกนั

ไดแ้ละแบ่งงานกนัท าโดยเร่ิมแรกประชุมในสภาเดียวกนัใน คนหลายกลุ่มไม่วา่จะแป็นขนุนาง พระ

และชาวเมืองในสมยัพระเจา้เฮน็ร่ีท่ี3 ท่ีมิไดป้ฏิบติัตามสัญญาแมก็นาคาตา ผูน้ าขนุนางคือ ไซมอน  

เดอ มองฟอร์ดเขา้ยดึอ านาจและใชอ้ านาจในพระปรมาภิไธยเรียกประชุมรัฐสภา17 ตอนแรกแยก

เป็น 3 กลุ่ม คือ กลุ่มขนุนาง,พระและสามญัชน ต่อมามีการแบ่งกลุ่มกนัใหม่โดย ขุนนางและพระ

ชั้นผูน้อ้ยร่วมประชุมกบัสามญัชนอีกกลุ่มคือขุนนางและพระชั้นผูใ้หญ่ แมว้า่ในตอนแรกจะเป็น

การประชุมเพื่อรักษาผลประโยชน์เฉพาะกลุ่มตนซ่ึงมิไดมุ้่งหมายในเร่ืองประชาธิปไตยแต่เม่ือมีการ

เรียกร้องสิทธิในการขอมีตวัแทนในสภาของประชาชนจึงส่งผลใหเ้กิดการเปล่ียนแปลงและพฒันา

มาสู่การมีสองสภาเช่นในปัจจุบนั 

ขอ้ดีของระบบสองสภาคือมีการถ่วงดุลยร์ะหวา่งสองสภาแต่ก็ตอ้งแลกมากบัเวลาและงบประมาณ

ท่ีมากกวา่ระบบสภาเดียวและสภาจะลม้เหลวในกรณีท่ีทั้งสองสภาเป็นเน้ือเดียวกนั และไม่มีการ

ตรวจสอบตามของเจตจ านงคข์องระบบสองสภา 

                                                           
17 ถือเป็นจุดเร่ิมตน้ของการประชุมในรัฐสภา 
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   ภาพท่ี 12 แสดงรูปแบบรัฐสภาในภูมิภาคต่างๆในโลก  

ท่ีมา พจนานุกรมเสรี 
 

 

  ประเทศท่ีมีสภานิติบญัญติัระบบสองสภา 
  ประเทศท่ีมีสภานิติบญัญติัระบบสภาเด่ียว 
  ประเทศท่ีไม่มีสภานิติบญัญติั 
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บทท่ี ๓ 
ความเป็นมาของระบอบประชาธิปไตยในสยาม 

 

 

จุดเริ่มต้นแนวคิดประชาธิปไตยในสมัยสมบรูณาญาสิทธิราชย์ 
 

                เร่ืองราวของระบอบประชาธิปไตยในสยามไดเ้ร่ิมตน้ข้ึนในปีท่ี๑๗ ของการครองราชยใ์น

รัชกาล ท่ี ๕ โดยมีหลกัฐานคือ จดหมายแสดงความเห็นของผูจ้ะใหเ้ปล่ียนการปกครอง จ.ศ.๑๒๔๗ 

รายละเอียดคือพระองค์เจ้าปฤษฎางค์ ฯ  เป็นพระองคแ์รกท่ีไดก้ล่าวถึงรัฐธรรมนูญแก่

พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกลา้เจา้อยูห่วั ( พ.ศ. ๒๓๙๖-๒๔๕๓ ) ในคร้ังท่ีพระองคต์อ้งการรับ

พระราชทานค าปรึกษาในกรณีท่ีเกิดเหตุการณ์ “พม่าเสียเมือง”โดยราชอาณาจกัรพม่าไดต้กเป็น

อาณานิคมของประเทศองักฤษใน พ.ศ.๒๔๒๘  พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกลา้ เจา้อยูห่วัไดมี้

พระราชด าริวา่พระราชอาณาจกัรก าลงัตกอยูใ่นอนัตรายอยา่งร้ายแรง จึงทรงปรึกษามายงัพระองค์

เจา้ปฤษฎางค ์ฯ เป็นการส่วนพระองคเ์น่ืองจากทรงมีความเช่ือมัน่ในพระปรีชาสามารถของท่าน

และทรงเป็นพระราชฑูตอยูต่่างประเทศเป็นเวลานาน ในตอนแรกพระองคเ์จา้ปฤษฎางค ์ฯ ก็มิได้

กลา้จะกราบทูลความคิดเห็นส่วนพระองคแ์ก่พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกลา้เจา้อยูห่วัเป็นการ

ตรงๆ แต่ไดมี้พระราชหตัเลขาพระราชทานอนุญาตในการกราบบงัคมทูลไดทุ้กอยา่งอยา่งเตม็

สติปัญญา ดงันั้นพระองคเ์จา้ปฤษฎางค ์ฯ ไดท้รงเอากระแสรับสั่งท าการปรึกษากบัพระเจา้นอ้งยา

เธออีก ๓  พระองค ์  และขา้ราชการ   ไดอ้อกเป็นเอกสารในเร่ืองของการจดัเปล่ียนแปลงการ

บริหารราชการแผน่ดิน ร.ศ.๑๐๓ ใน พ.ศ.๒๔๒๗โดยในเน้ือหามีความส าคญั 3 ประเด็นคือ   

 

1) ภยัอนัตรายท่ีจะมาถึงสยาม   

 2) การท่ีจะรักษาบา้นเมืองใหพ้น้อนัตราย ตอ้งอาศยัความเปล่ียนแปลงบ ารุงรักษา  

          บา้นเมืองแนวเดียวกบัท่ีญ่ีปุ่นไดท้  าตามแนวการปกครองของประเทศในยโุรป  

 3)        การท่ีจะจดัการตามขอ้ 2 ใหส้ าเร็จ ตอ้งลงมือจดัใหเ้ป็นจริงทุกประการ 
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ภาพท่ี 13 พระวรวงศเ์ธอ พระองคเ์จา้ปฤษฎางค ์(พ.ศ. 2394 - 2477 )   พระองคเ์จา้กฤษดาภินิหาร 
กรมพระนเรศร์วรฤทธ์ิลาภพฤฒิธาดา   (พ.ศ. 2398 - 2468 ) พระเจา้บรมวงศเ์ธอ พระองคเ์จา้โสณ
บณัฑิต กรมขนุพิทยะเจา้บรมวงศเ์ธอ (พ.ศ. 2426 - 2456 )สมเด็จพระเจา้บรมวงศเ์ธอ พระองคเ์จา้
สวสัดิโสภณ กรมพระสวสัดิวดันวศิิษฎ ์(พ.ศ. 2408 - 2478 )  
ทีมา ปรับปรุงจากพจนานุกรมเสรี 

 

เน้ือหาเอกสารในเร่ืองของการจดัเปล่ียนแปลงการบริหารราชการแผน่ดิน ร.ศ. ๑๐๓สรุปไดว้า่

จะตอ้งมีการท ารัฐธรรมนูญอยา่งประเทศตะวนัตกเพื่อให้มีความทนัสมยั โดยพระมหากษตัริยอ์ยู่

ภายใตรั้ฐธรรมนูญ แต่พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกลา้เจา้อยูห่วัไม่ทรงเห็นดว้ยในแนวทางน้ี 

เนื่องจากพระองค์ต้องการท าฐานอ านาจของระบอบกษัตริย์ให้เข็มแข็งเพื่อการปฏิรูปประเทศ และ

ทรงมองวา่ไม่มีบุคลากรท่ีจะมารองรับระบบ  constitution 

 

"...รำชกำรในเมืองเรำนี้ ถ้ำจะเทียบกับประเทศอื่นๆ กำรแต่เดิมๆ มำนั้น กำร เอ็กเซ็กคิวทีฟ กับ ลิยิส

เลตีฟ รวมอยู่ในเจ้ำแผ่นดินกับเสนำบดีโดยมำก 

        แต่คร้ันมำเมื่อ ริเยนซี ในตอนต้นอ ำนำจนั้นก็อยู่แก่ ริเยนต์ และเสนำบดีทั้งสองอย่ำง ครั้น

ภำยหลังมำเมื่อเรำมีอ ำนำจขึ้นต ำแหน่ง เอ็กเซ็กคิวทีฟ นั้นเป็นที่หวงแหนของ ริเยนต์ และเสนำบดี 

แต่ ลิยิสเลตีฟ นั้นหำใคร่จะมีผู้ใดชอบใจไม่ เรำจึงได้จัดอุดหนุนกำร ลิยิสเลตีฟ ขึ้นจนมีถึง เคำน์ซิล 

ที่ปรึกษำท ำกฎหมำยเนืองๆ เป็นต้น จนตกลงเป็นเสนำบดี เป็นคอเวอร์เมนต์ เรำทั้งหลำยเป็น
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หัวหน้ำของพวก ลิยิสเลตีฟ เคำน์ซิล เป็น ออปโปลิชัน ของ คอเวอร์เมนต์ ตรง เมื่อภำยหลังมำมี

เหตุกำรณ์ในกำรคอเวอร์เมนต์มำกขึ้น เป็นโอกำสที่เรำจะได้แทรกมือลงไปได้     บ่อยๆ เรำจึงได้ถือ

อ ำนำจเอำ เอ็กเซ็กคิวทีฟ ได้ทีละน้อยละน้อย"  จนภายหลังตามล าดับมา จนกระทัง่บัดน้ี เรา

กลายเป็นตัว คอเวอร์เมนต์ 18 

 

 

ขออธิบายความเก่ียวกบัโครงสร้างอ านาจในช่วงแรกสมยัท่ีพระองคข้ึ์นครองราชยใ์นปี พ.ศ. ๒๔๑๑ 

– ๒๔๑๖  อ านาจนั้นตกอยูก่บัผูแ้ทนพระองคคื์อ” ริเยนซี” อนัไดแ้ก่กลุ่มขนุนางหวัเก่า : กลุ่มสยาม

อนุรักษ์ (Conservative Siam) ของ ตระกูล บุนนาค และ บริวาร โดยท่ีมีลกัษณะตอ้งการความ

เปล่ียนแปลงตามแบบตะวนัตกแต่ตอ้งไม่ขดัแยง้หรือลดทอนกบัอ านาจของกลุ่ม ในขณะท่ียงัมีอีก

กลุ่มคือ กลุ่ม  สยามเก่า ( Old Siam ) ของ วังหน้า  โดย กรมพระราชวังบวรวิชัยชาญ ฯ ท่ีไม่

ตอ้งการการเปล่ียนแปลงใดๆท่ีจะกระทบอ านาจของพวกตน   ดงันั้นพระองคจึ์งทรงก่อตั้ง กลุ่ม 

สยามหนุ่ม ( Young Siam ) เพื่อรวบรวมคนหนุ่มหวักา้วหนา้มีความมุ่งหมายท่ีจะลดทอนอ านาจ

กลุ่มอ่ืนและน าแบบแผนของตะวนัตกมาปรับใชใ้นสยาม19  
 

 

 

กบฎ ๑๓๐ ในสมัยรัชกาลท่ี ๖  : ปฐมบทของการปฏิวัติในสยาม 

 

 

ในสมยัพระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกลา้เจา้อยูห่วั  ( พ.ศ .๒๔๒๓ – ๒๔๖๘ )ไดเ้กิดเหตุการณ์ส าคญั

ข้ึนหลายเหตุการณ์ เช่นการปลุกระดมมวลชนใหก้ระท าการโค่นลม้ระบบจักรพรรดิ์ของราชวงศ์

แมนจูเพื่อไปสู่ระบอบสาธารณรัฐ โดยมีชาวจีนโพน้ทะเลในประเทศไทยใหก้ารสนบัสนุนในนาม
                                                           
18  จากหอจดหมายเหตุแห่งชาติ ร. 5 ม 4/16 พระราชบญัญติัตอบความเห็นของผูจ้ะใหเ้ปล่ียนแปลง
การปกครอง จ.ศ. 1247 
19  อานนท ์จิตประภาส , ปิยะมหาราชจอมกษตัริย ์, (กรุงเทพฯ : ยบิซี , 2554 ),160. 
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สมาคมพันธมิตรถงเหมินจนพฒันาเป็นการปฏิวติัซินไห่ในปี พ.ศ. ๒๔๕๔ และการปฏิวติัซินไห่น้ี

มีผูว้เิคราะห์วา่อาจจะเป็นแรงบนัดาลใจใหเ้กิดคดีกบฎ ร.ศ.๑๓๐ 20 เน่ืองจากมีผูก่้อการบางคนมี

ความสัมพนัธ์กบัสาขาสมาคมพนัธมิตรถงเหมินในพระนคร อีกประการหน่ึงคือไดรั้บแรงบนัดาล

ใจจากความคิดดา้นการเมืองของบทความในหนงัสือพิมพห์วาเสียนซินเป้าของนาย เซียวฮุดเซ็ง 

(ตน้ตระกูล สีบุญเรือง ในประเทศไทย) ซ่ึงรัชกาลท่ี 6ไดส้ถาปนาและส่งเสริมชาตินิยมสยามใหเ้ป็น

อุดมการณ์หลกัของรัฐสยามสมยัใหม่ท่ีนกัวชิาการเรียกวา่ "ราชาชาตินิยม" เพื่อตอบโตก้บั

แนวความคิดของเซียวฮุดเซ็งน้ี งานเขียนท่ีคลาสสิคของพระองคคื์อเร่ือง “ยิวแห่งบูรพาทิศ” ใน

หนงัสือพิมพพ์ิมพไ์ทย ซ่ึงเปรียบยวิกบัคนจีนและการแบ่งแยกทางเช้ือชาติของชาติจีนกบัชาติท่ี

ไม่ใช่จีนในโลกน้ี พระองคท์รงวจิารณ์เร่ืองของการปฏิวติัซินไห่วา่มีความลม้เหลว เพราะวา่ซุนยดั

เซ็นไม่ไดเ้ตรียมระบบเพื่อมารองรับความเปล่ียนแปลงของรัฐชาติใหม่ ซ่ึงต่อมาระบบสาธารณรัฐก็

กลายมาเป็นเผด็จการ (วงัต่ีองคใ์หม่)21 อยา่งไรก็ดีนอกจากปัญหาเร่ืองของชาวจีนโพน้ทะเลท่ีเขา้มา

ปลุกระดมในพระนครแลว้ยงัมีเร่ืองของการแตกแยกความสามคัคีในหมู่ขา้ราชการโดยการแบ่งแยก

ของมหาดเล็กผูใ้กลชิ้ดพระองคก์บัฝ่ายทหารและขา้ราชการชั้นผูใ้หญ่ ซ่ึงเป็นประเด็นส าคญัในการ

เกิดคณะการเปล่ียนแปลงแปลงการปกครองพ.ศ .๒๔๗๕ 22  อีกประเด็นท่ีส าคญัคือปัญหาทาง

เศรษฐกิจท่ีส่งผลกระทบมาจากสงครามโลกคร้ังท่ี ๑ มีการตดัทอนรายจ่ายและลดขนาดของกองทพั

ท าความไม่พอใจในหมู่ทหารมากข้ึน คดีกบฎ ร.ศ.๑๓๐ หรือ กบฏเก็กเหมง็ หรือ กบฏน ้าลาย 

เกิดข้ึนในปี พ.ศ. ๒๔๕๕ (ร.ศ.๑๓๐)เม่ือนายทหารและปัญญาชนกลุ่มหน่ึง วางแผปฏิบติัการโดย

หมายใหพ้ระมหากษตัริยพ์ระราชทานรัฐธรรมนูญใหแ้ละเปล่ียนแปลงการปกครองสู่ระบอ

ประชาธิปไตย แต่แผนการแตกเสียก่อน จึงมีการจบักุมผูคิ้ดก่อการหลายคนไวไ้ด ้๙๑  คน คณะตุลา

การศาลทหารมีการพิจารณาตดัสินลงโทษใหจ้ าคุกและประหารชีวิต โดยใหป้ระหารชีวติหวัหนา้

ผูก่้อการจ านวน 3 คน คือ ร.อ.เหล็ง ศรีจันทร์ ร.ท.จรูญ ณ บางช้าง และ ร.ต.เจือ ศิลาอาสน์ ลงโทษ

                                                           
20 สุธาชยั ยิม้ประเสริฐ ,จาก 100 ปี ร.ศ. 130ถึง 80 ปีประชาธิปไตย  (กรุงเทพฯ : สถาบนั ๒๕๕๗) 
21 สุธาชยั ยิม้ประเสริฐ ,จาก 100 ปี ร.ศ. 130ถึง 80 ปีประชาธิปไตย  ( กรุงเทพฯ : สถาบนั ๒๕๕๗) , 
๖๘. 
22  สมพงษ ์พิศาลสรกิจ, เปิดบนัทึกชีวติพระประศาสน์พิทยายทุธ. (กรุงเทพฯ : ส านกัพิมพม์ติชน, 
๒๕๔๔), ๑๙ . 
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จ าคุกตลอดชีวิต20คน จ าคุกยีสิ่บปี ๓๒ คน จ าคุกสิบสองปี ๓๐ คน และจ าคุกสิบหา้ปี ๖ คน แต่

พระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกลา้เจา้อยูห่วัไดมี้พระบรมราชวนิิจฉยัและไดมี้พระบรมราชโองการ

พระราชทานอภยัโทษละเวน้โทษประหารชีวติ ดว้ยทรงเห็นวา่ ทรงไม่มีจิตพยาบาทต่อผูคิ้ด

ประทุษร้ายแก่พระองค ์

 

 

 

        

 

 

 

 

ภาพท่ี 14 กบฏ ร.ศ. ๑๓๐หรือ กบฏเก็กเหมง็ หรือ กบฏน ้ าลาย เกิดข้ึนในปี พ.ศ. ๒๔๕๕ (ร.ศ. 
๑๓๐) ก่อนการปฏิวติัสยาม พ.ศ. ๒๔๗๕ สองทศวรรษในสมยัรัชกาลท่ี ๖  
ท่ีมา สยามนุสสติ 
 

คณะก่อการเปลี่ยนแปลงแปลงการปกครอง   พ.ศ.๒๔๗๕   ล้มล้างระบอบสมบรูณาญาสิทธิราชย์ 

 

              การเปล่ียนแปลงแปลงการปกครอง พ.ศ. ๒๔๗๕  โดย คณะราษฎรฯ  ท าให้เกิด 

ธรรมมนูญชัว่คราว  ใน  วนัท่ี ๒๗ มิถุนายน พ.ศ. ๒๔๗๕ เรียกวา่”พระราชบญัญติัธรรมนูญการ

ปกครองแผน่ดินสยามชัว่คราว พุทธศกัราช  ๒๔๗๕”  เป็นรัฐธรรมนูญฉบบัแรกของประเทศไทย   

และกลายเป็น  “รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจกัรสยาม” ในวนัท่ี ๑๐ ธนัวาคม พ.ศ. ๒๔๗๕  หลงัจาก

นั้นเกิด เหตุการณ์ท่ีเรียกวา่ กบฎวรเดช  ส่งผลให ้พระบาทสมเด็จพระปกเกลา้เจา้อยูห่วั ทรงสละ

ราชสมบติั ในวนัท่ี ๒ มีนาคม พ.ศ. ๒๔๗๗ ขณะทรงประทบัอยูท่ี่สหราชอาณาจกัร หลงั

เปล่ียนแปลงการปกครองเพียงปีเศษ โดยทรงมีเหตุผลในการตดัสินพระทยั ตามความในพระ

ราชหตัถเลขา ดงันี 
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“ ข้ำพเจ้ำมีควำมเต็มใจที่จะสละอ ำนำจ อันเป็นของข้ำพเจ้ำอยู่แต่เดิมให้แก่รำษฎรโดยทั่วไป แต่

ข้ำพเจ้ำไม่ยินยอมยกอ ำนำจทั้งหลำยของข้ำพเจ้ำ ให้แก่ผู้ใด คณะใด โดยเฉพำะ เพื่อใช้อ ำนำจนั้น

โดยสิทธิขำด และโดยไม่ฟังเสียงอันแท้จริงของประชำรำษฎรบัดนี้ ข้ำพเจ้ำเห็นว่ำ ควำมประสงค์

ของข้ำพเจ้ำ ที่จะให้รำษฎรมีสิทธิออกเสียง ในนโยบำยของประเทศไทยโดยแท้จริงไม่เป็นผลส ำเร็จ 

และเมื่อข้ำพเจ้ำรู้สึกว่ำ บัดนี้ เปนอันหมดหนทำง ที่ข้ำพเจ้ำจะช่วยเหลือ ให้ควำมคุ้มครองแก่

ประชำชนได้ต่อไปแล้ว ข้ำพเจ้ำจึงขอสละรำชสมบัติ และ ออกจำกต ำแหน่งพระมหำกษัตริย์ แต่

บัดนี้เปนต้นไป ข้ำพเจ้ำขอสละสิทธิของข้ำพเจ้ำทั้งปวง ซึ่งเปนของข้ำพเจ้ำอยู่ในฐำนะที่เปนพระ

มหำกษัตริย์ แต่ข้ำพเจ้ำสงวนไว้ซึ่งสิทธิทั้งปวง อันเปนของข้ำพเจ้ำแต่เดิมมำ ก่อนที่ข้ำพเจ้ำได้รับ

รำชสมบัติสืบสันตติวงศ์   “ 

การสละราชสมบัติของพระองค์ในคร้ังน้ันส่งผลให้ บทบาทของพระมหากษตัริย์ในทางการเมืองจึง

ยติุลงช่ัวคราว…… 

 

 

      

 

 

 

 

 

 

ภาพท่ี 15  พระบาทสมเด็จพระปกเกลา้เจา้อยูห่วัในวนัพระราชทานรัฐธรรมนูญ และ ผูเ้ร่ิมตน้การ
เปล่ียนแปลงทั้งนายปรีดี พนมยงค ์ร.ท.แปลก ขีตตะสังคะ  ร.ท.ประยรู ภมรมนตรี ร.ท.ทศันยั นิยม
ศึก  นายตั้ว ลพานุกรม  นายแนบ พหลโยธิน  หลวงศิริราชไมตรี (จรูญ สิงหเสนี) 
ท่ีมา ปรับปรุงจากพจนานุกรมเสรี 
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การเมืองสมัยคณะราษฎร ( พ.ศ . ๒๔๗๕ – ๒๔๙๐ ) 

                   ในเร่ิมแรกของการปกครองในระบอบประชาธิปไตยท่ีพระมหากษตัริยอ์ยูภ่ายใต้

รัฐธรรมนูญมีความเห็นไม่ตรงกนัระหวา่งคณะรัฐบาล ปรากฏวา่มีเหตุการณ์เกิดข้ึนหลายเหตุการณ์ 

อนัมีผลน าไปสู่ความไม่มีเสถียรภาพของรัฐบาล เหตุการณ์ส าคญัประการหน่ึง ไดแ้ก่ กรณีการ

น าเสนอเคา้โครงเศรษฐกิจของนายปรีดี พนมยงค์ เม่ือ พ.ศ.๒๔๗๖ กล่าวคือ ในขณะท่ีมีการยดึ

อ านาจเปล่ียนแปลงการปกครองนั้น ไดมี้ประกาศของคณะราษฎรซ่ึงระบุถึงนโยบาย ๖ ประการ

นายปรีดี ไดย้กร่างเค้าโครงการเศรษฐกิจแห่งชาติ ข้ึนจากนโยบายขอ้สาม เคา้โครงเศรษฐกิจน้ี

ไดรั้บการวพิากษว์จิารณ์มาก วา่มีลกัษณะแนวทางแบบสังคมนิยม ท าใหเ้กิดการแตกแยกกนัใน

รัฐบาล จนถึงกบัตอ้งมีการปิดการประชุมสภาผูแ้ทนราษฎรและงดใชรั้ฐธรรมนูญบางมาตรา ส่วน

นายปรีดี ตอ้งเดินทางออกจากประเทศไทย 

        กล่าวโดยสรุปวา่ การเร่ิมตน้ของรัฐบาลเป็นไปอยา่งลุ่มๆดอนๆมีการรัฐประหาร

นายกรัฐมนตรีท่ีมาจากฝ่ายการเมืองในปีแรกของการปกครองประเทศแลว้แต่งตั้งพระยาพหลพล

พยหุเสนาด ารงต าแหน่งนายกรัฐมนตรี  จากปี พ.ศ. ๒๔๗๖ – ๒๔๘๑ ตามดว้ยจอมพล ป. พิบูล

สงครามจนจบสงครามโลกคร้ังท่ี ๒   

 

 

 

 

 

ภาพท่ี 16  บรรยากาศของการเรียกร้องดินแดนคืนของประชาชนก่อนสงครามโลกคร้ังท่ี ๒   
 ท่ีมา   ผูเ้ขียนปรับปรุงจาก ok nation 
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การไดเ้ป็นนายกรัฐมนตรีอยูเ่ป็นเวลานานไดส้ร้างบทบาททางประวติัศาสตร์ของเมืองไทย อุดมคติ

ในเร่ืองความรักชาติก่อให้เกิดนโยบายใหม่ท่ีเรียกวา่ “ รัฐนิยม” ท่ีแสดงความเป็นชาตินิยม  ทั้งทาง

เศรษฐกิจและสังคม มีการรณรงคต่์อตา้นคนจีน, การเรียกร้องดินแดนคืนในส่วนท่ีเป็นของไทย 

และนโยบายสงครามผกูมิตรกบัมหาอ านาจของเอเซียคือญ่ีปุ่นถึงกบักลา้ประกาศสงครามกบั

ประเทศองักฤษและสหรัฐอเมริกา การตดัสินใจร่วมเป็นพนัธมิตรกบัญ่ีปุ่นสมยัสงครามโลกคร้ังท่ี

สอง ส่งผลใหจ้อมพล ป. พิบูลสงครามตอ้งเสียต าแหน่งนายกรัฐมนตรีหลงัจากสงครามโลกส้ินสุด

ลงเม่ือญ่ีปุ่นแพส้งคราม ประเทศไทยซ่ึงเป็นพนัธมิตรของญ่ีปุ่นก็แพส้งครามดว้ย แต่มีปัจจยัสองขอ้

ท่ีท าใหผู้น้  าไทยสามารถจดัการกบัสถานการณ์เพื่อหลุดพน้จากวกิฤตการณ์คร้ังน้ี ปัจจยัสอง

ประการน้ีคือ 

 

(๑) ม.ร.ว.เสนีย์ ปราโมช ซึ่งเป็นเอกอัครราชทูตไทยประจ ากรุงวอชิงตันปฏิเสธท่ีจะส่งสาส์น

ประกาศสงครามให้กับรัฐบาลสหรัฐอเมริกา 

(๒) ได้มีการจัดตั้งขบวนการเสรีไทยซึ่งประกอบด้วยคนไทยท่ีอยู่ท้ังในประเทศและต่างประเทศ 

โดยมีเป้าหมายเพื่อการกู้เอกราชของชาติ 

ขบวนการน้ีตั้งข้ึนโดย ม.ร.ว.เสนีย ์ปราโมช ซ่ึงไดร่้วมมือกบันายปรีดี พนมยงคผ์ูส้ าเร็จราชการ

แทนพระองคซ่ึ์งไดร้วบรวมก าลงัคนภายในประเทศ และร่วมมือกบัฝ่ายพนัธมิตรทั้งหลายดงันั้น

เม่ือสงครามเสร็จส้ินลง นายปรีดีจึงออกประกาศซ่ึงเห็นชอบโดยเอกฉนัท ์โดยสภาผูแ้ทนแห่งชาติ 

โดยมีเน้ือความท านองวา่ 

“คนไทยไม่เห็นด้วยกบัการประกาศสงครามและกระท าการอันเป็นศัตรูต่อ สหประชาชาติ (และ

ผู้ส าเร็จราชการแทนพระองค์ ซ่ึงกระท าการแทนพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว) ได้ประกาศในนาม

ของประชาชนชาวไทยว่า การประกาศสงครามต่อสหรัฐอเมริกาและอังกฤษน้ันเป็นโมฆะ และไม่ได้

ผกูมัดประชาชนชาวไทย” 

การเคล่ือนไหวดงักล่าวเป็นการช่วยชาติใหห้ลุดพน้จากผลเสียซ่ึงเกิดจากการกระท าของจอมพล ป. 

หลงัจากนั้นเม่ือวนัท่ี ๒๐ สิงหาคม พ.ศ. ๒๔๘๘ รัฐมนตรีวา่การกระทรวงการต่างประเทศของ
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สหรัฐอเมริกา นายเบิรนส์ (Byrnes) ไดก้ล่าวสุนทรพจน์เก่ียวกบัเร่ืองน้ีและสรุปวา่ ประเทศ

สหรัฐอเมริกาไม่ถือวา่ประเทศไทยเป็นศตัรู แต่เป็นประเทศท่ีจะตอ้งไดรั้บการปลดปล่อยจากศตัรู 

และสหรัฐอเมริกาหวงัวา่ประเทศไทยจะกลบัสู่สภาพเดิมในหมู่ประชาชาติทั้งปวงโดยเป็นประเทศ

เสรี มีอธิปไตยและมีเอกราช 

                ดงันั้นโดยการสนบัสนุนของสหรัฐอเมริกาท าใหป้ระเทศไทยสามารถหลีกเล่ียงชะตา

กรรมเหมือนดงัเช่นของญ่ีปุ่นและเยอรมนีไดมี้การพูดถึงการสลายกองทพัไทยในแบบเดียวกบัญ่ีปุ่น

และเยอรมนีเพื่อปูทางให้เกิดรัฐบาลแบบประชาธิปไตยข้ึนในประเทศไทยในส่วนของการเมือง

ภายใน ประเทศไทยไดโ้ผล่ข้ึนมาจากสงครามในลกัษณะของประเทศท่ีมีรัฐบาลใหม่คือ รัฐบาลพล

เรือนซึ่งน าโดยพวกเสรีนิยม เช่น นายปรีดี พนมยงค์ และ ม.ร.ว.เสนีย์ ปราโมช ส่วนความรุ่งเรือง

ของทหารชาตินิยมและการรวมชาติของจอมพล ป. ไดต้กต่ าลง ท่ามกลางสภาพทางการเมืองใน

ลกัษณะดงักล่าวนั้นท าใหโ้อกาสของพวกเสรีนิยมในการท่ีจะสร้างรัฐบาลระบอบประชาธิปไตยดู

เหมือนจะแจ่มใส เพราะวา่อ านาจทหารถูกจ ากดัลง อยา่งไรก็ตาม พวกเสรีนิยมก็ไม่สามารถจะ

พฒันาระบอบประชาธิปไตยไดดี้ พรรคประชาธิปัตยไ์ดถู้กก่อตั้งข้ึนมาเพื่อต่อตา้นนายปรีดี โดย 

นาย ควง อภยัวงศ ์ , ม.ร.ว.เสนีย ์ ปราโมช และ ม.ร.ว. คึกฤทธ์ิ ปราโมช เน่ืองจากม.ร.ว.เสนีย ์

ปราโมช มีความรู้สึกถูกนายปรีดีแยง่บทบาทในการติดต่อกบัต่างประเทศและถูกหลอกใหอ้อก 

พรบ.อาชญากรสงคราม พ.ศ. 2488 เพื่อช่วยเหลือจอมพล ป. พิบูลยส์งครามใหร้อดพน้จากการเป็น

อาชญากรสงคราม  จนไดรั้บฉายาวา่ “ ผู้ถูกปรีดีหักหลัง และถูกฝร่ังหักหน้า23 ” ท าใหพ้รรค

ประชาธิปัตยก์ลายเป็นตวัแปรส าคญัในการลม้รัฐบาลของนายปรีดีไดใ้นวนัท่ี๙ พฤษภาคม พ.ศ. 

๒๔๘๙ แมว้า่จะตั้งรัฐบาลไดใ้หม่โดยการน าหลวงธ ารงนาวามาเป็นนายกรัฐมนตรีก็ตามแต่ก็ถูก

อภิปรายในสภาถึง ๗ วนั๗ คืนในเร่ืองปัญหาเศรษฐกิจโดยพรรคประชาธิปัตย ์

                                                           
23 รุ่งมณี เมฆโสภณ ,  อ านาจ 2 ต่อสู้กูช้าติ เอกราษฎร์ อธิปไตย บนัทึกฉากสุดทา้ยคณะราษฎร ก่อน
ประวติัศาสตร์จะไร้ร่องรอย , (กรุงเทพฯ : บา้นพระอาทิตย ์2455),31. 
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              เมื่อเกิดคดีลอบปลงพระชนม์ขึ้นในเดือน มิถุนายน พ.ศ. ๒๔๙๐ ก็ยิ่งเป็นการปลุกเร้าในการ

ท าลายนายปรีดีมากขึ้นมีการใส่ร้ายท้ังบนดินและใต้ดิน ส่งผลให้บรรยากาศการเมืองในช่วงนั้น

เกิดปรากฎการณ์ท่ีอึมครึม... 

 

ระบอบเผด็จการทหาร พ.ศ.  ๒๔๙๐ – ๒๕๑๖ 
 

           หลงัจากส้ินสุดยคุคณะราษฎรเป็นตน้มานกัการเมืองไทยพยามเขา้มามีบทบาทโดยอาศยั

เหตุการณ์ทางการเมืองเข้ามาสนับสนุนเพื่อสร้างความชอบธรรมในการบริหารประเทศ แต่ก็เป็นได้

ในระยะเวลาไม่นานก็เกิดการรัฐประหารของทหารกลุ่ม "คณะทหารแห่งชาติ" ของ จอมพลผิน 

ชุณหะวัณ 24 ซ่ึงการรัฐประหารในคร้ังน้ีแมว้า่ไม่ใช่คร้ังแรกท่ีมีในประเทศไทยแต่ก็กลายเป็น

จุดเร่ิมตน้ของการปกครองแบบเผด็จการทหารในประเทศไทย 

               คณะทหารแห่งชาติไดแ้ต่งตั้ง จอมพล ป. พิบูลสงคราม ข้ึนเป็นเป็นผูบ้ญัชาการทหาร

แห่งชาติ และไดป้ระกาศใช ้รัฐธรรมนูญฉบบัชัว่คราว พ.ศ. ๒๔๙๐  หรือท่ีเรียกกนัวา่ "รัฐธรรมนูญ

ใตตุ่้ม"  อ านาจการปกครองประเทศแบบเผด็จการไดค้รอบง า รัฐสภา25 แมว้า่จะแต่งตั้ง พนัตรี ควง 

อภยัวงศ ์หวัหนา้พรรคประชาธิปัตย ์ซ่ึงเป็นพรรคฝ่ายคา้นข้ึนด ารงต าแหน่งนายกรัฐมนตรีแต่ต่อมา

ก็ไดบี้บบงัคบัให ้ลาออก แลว้แต่งตั้ง จอมพล ป. พิบูลสงคราม ขึ้นเป็นนายกรัฐมนตรีแทน 

            การกลบัมาของจอมพล แปลก พิบูลสงคราม ในคร้ังน้ีส่งผลใหเ้กิดเหตุการณ์ทางการเมือง

เกิดข้ึนหลายประการคือ  

๑) มีการท าลายลา้งอ านาจของนกัการเมืองอยา่ง  นายปรีดี พนมยงค ์ใหส้ิ้นไปจากเวทีการเมือง 
โดยหลงัจากนั้น นายปรีดี ตอ้งขอล้ีภยัการเมืองท่ีต่างประเทศและไม่สามารถท่ีจะกลบัมา

                                                           
24 จอมพลผนิ ไดรั้บสมคัรเขา้เป็นนกัเรียนนายสิบ ท่ีโรงเรียนนายสิบ กรมทหารท่ี ๔ ราชบุรี  เม่ือจบ
หลกัสูตรสามารถสอบไล่ไดค้ะแนนดีเยีย่ม จึงไดเ้ล่ือนขั้นไปศึกษาต่อใน โรงเรียนนายร้อยทหารบก
จนจบ รุ่นเดียวกบัจอมพล แปลก พิบูลสงคราม 
25 คณะทหารแห่งชาติไดต้ั้งสภาข้ึนมา ใชช่ื้อวา่ "คณะรัฐมนตรีสภา"  
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ประเทศไทยไดอี้กเลย ตราบจนส้ินชีวติ แมจ้ะมีความพยายามกลบัมาท ากบฏวงัหลวงในปี 
พ.ศ. ๒๔๙๒ แต่ ก็ไม่ประสบความส าเร็จ กลบัตอ้งเผชิญกบัขอ้กล่าวหาวา่อยูเ่บ้ืองหลงัการ
สวรรคตของรัชกาลท่ี ๘ อีกดว้ย  

๒) พรรคประชาธิปปัตยเ์กิดความแตกแยกภายในส่งผลใหมี้การลาออกจากสมาชิกพรรคบางส่วน
รวมทั้ง มรว.  คึกฤทธ์ิ ปราโมช  

๓) เกิดยุค "รัฐต ารวจ" หรือ "อัศวินผยอง" เน่ืองจาก พล.ต.อ.เผา่ ไดท้  าให้ต ารวจมีสามารถ

เทียบเท่ากบักองทพั จากการ เร่ิมใหมี้กรมกองของต ารวจใหม่ๆ อาทิเช่น ต ารวจน ้า, ต ารวจพล
ร่ม, ต ารวจมา้, ต ารวจรถถงั  ตลอดจนใหมี้ธงไชยเฉลิมพลเหมือนทหาร 

๔) เกิด กบฏแมนฮตัตนั ในวนัท่ี ๒๙ มิถุนายน พ.ศ. ๒๔๙๔ โดย เม่ือทหารเรือกลุ่มหน่ึง เรียก

ตวัเองวา่ "คณะกูช้าติ" น าโดย นาวาตรี มนัส จารุภา ร.น.ผู้บังคับการเรือหลวงรัตนโกสินทร์  

พลเรือตรี ทหาร ข าหิรัญ นายทหารนอกราชการ อดีตผูบ้งัคบัการกรมนาวกิโยธิน นาวาเอก 
อานนท ์ปุณฑริกาภา ผูบ้งัคบัการกองส ารองเรือรบ นาวาตรี ประกาย พุทธารี สังกดักรมนาวกิ
โยธิน และ นาวาตรี สุภทัร ตนัตยาภรณ์ สังกดักรมนาวกิโยธิน ท าการกบฏจ้ีตวัจอมพล ป. 
พิบูลสงคราม นายกรัฐมนตรี ระหวา่งเป็นประธานในพิธีรับมอบเรือขดุสันดอนสัญชาติ

อเมริกนั ช่ือ "แมนฮตัตนั" ท่ีท่าราชวรดิฐ โดยน าไปกกัขงัไวใ้นเรือรบหลวงช่ือ "ศรีอยุธยา" 

แต่กระท าการไม่ส าเร็จส่งผลใหก้องทพัเรือบางส่วนถูกกองทพับกยดึครองชัว่คราวก่อนท่ีจะ
ส่งมอบคืนในอีกหลายปีต่อมาทั้งยงัมีการปรับลดอตัราก าลงัพลของกองทพัเรือลงไปมาก 
เพราะถือเป็นความพยายามก่อรัฐประหารเป็นคร้ังท่ี 2 ติดต่อกนัของทหารเรือ ต่อจากกบฏวงั

หลวงและท าใหช่ื้อของ จอมพล สฤษดิ์ ธนะรัชต์26เป็นท่ีรู้จกัในฐานะผูป้ราบกบฎ 

๕)  เกิดเหตุการณ์ฆาตกรรมนกัการเมือง "สี่เสืออีสาน" ซ่ึงประกอบดว้ยน ายทองอินทร์ ภูริพฒัน์ 

นายเตียง ศิริขนัธ์ นายถวลิ อุดล และนายจ าลอง ดาวเรือง รวมทั้ง ชาญ บุนนาค เล็ก บุนนาค 
ผอ่ง เขียววิจิตร สง่า ประจกัษว์งศแ์ละดร.ทองเปลว ชลภูมิ 

              อยา่งไรก็ตามความขดัแยง้ระหวา่งจอมพล สฤษด์ิ ธนะรัชตแ์ละพลต ารวจเอก เผา่ ศรียา

นนทส่์งผลใหรั้ฐบาลของจอมพล ป. พิบูลสงครามตอ้งล่มสลายลงใน การรัฐประหารเม่ือวนัท่ี ๑๖ 

กนัยายน พ.ศ. ๒๕๐๐ ท าให้จอมพล ป. พิบูลสงคราม และพลต ารวจเอกเผา่ ศรียานนทต์อ้งล้ีภยัไป

ต่างประเทศและไม่ไดก้ลบัสู่ประเทศไทยอีกเช่นเดียวกบันายปรีดี พนมยงค ์

                                                           
26 ยศในขณะนั้นคิอ พล.ท.สฤษด์ิ ธนะรัชต ์
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ภาพท่ี 17  ท่ีมา จอมพล ป. พิบูลสงคราม  และ จอมพล สฤษด์ิ ธนะรัชต ์
  ท่ีมาข่าวสด 

 

จอมพล สฤษด์ิ ธนะรัชตห์ลงัยดึอ านาจรัฐบาลจอมพล ป. พิบูลสงครามแลว้ จอมพลสฤษด์ิ ธนะรัชต์

ตั้ง นาย พจน์ สารสิน ข้ึนมาเป็นนายกรัฐมนตรี หลงัจากรัฐบาลพจน์ สารสินจดัการเลือกตั้งเป็นท่ี

เรียบร้อย พลโท ถนอม กิตติขจร ก็รับต าแหน่งนายกรัฐมนตรี เม่ือวนัท่ี ๑ มกราคม พ.ศ. ๒๕๐๑  

            ต่อมา ไดเ้กิดความวุน่วายจากความขดัแยง้ระหวา่งสมาชิกพรรคท่ีเป็นสมาชิกสภาผูแ้ทน

ราษฎรกบัรัฐมนตรีข้ึนในรัฐบาลพลโทถนอม กิตติขจร และพลโทถนอม กิตติขจรก็ไม่สามารถ

ควบคุมสถานการณ์ จอมพลสฤษด์ิ ธนะรัชตจึ์งเดินทางกลบัจากต่างประเทศแลว้ร่วมมือกบัพลโท

ถนอม กิตติขจร นายกรัฐมนตรี ยดึอ านาจรัฐบาลตนเอง เขา้ด ารงต าแหน่งนายกรัฐมนตรีเม่ือวนัท่ี ๙ 

กุมภาพนัธ์ พ.ศ. ๒๕๐๒ หลงัจากนั้น ไดป้ระกาศยกเลิกสถาบนัทางการเมืองต่าง ๆ เช่น พรรค

การเมือง โดยกล่าววา่               

         " ข้าพเจ้าขอรับผิดชอบแต่เพียงผู้เดียว  “ 

         นับจากการสร้างวาทกรรมในวันน้ันเป็นต้นมา จอมพล สฤษดิ์ ธนะรัชต์ได้ใช้อ านาจเผด็จการ

ปกครองประเทศจวบจนวันสุดท้ายของชีวิต 

            หลงัหลงัจากจอมพลสฤษด์ิถึงแก่อสัญกรรม  ในวนัท่ี  ๘ ธนัวาคม พ.ศ. ๒๕๐๖ พ.ศ. 2506 

พลเอกถนอมในขณะนั้นไดรั้บโปรดเกลา้ฯ แต่งตั้งใหด้ ารงต าแหน่ง ผูบ้ญัชาการทหารบก และ ผู ้
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บญัชาการทหารสูงสุด สืบต่อจาก จอมพลสฤษด์ิ ธนะรัชต ์ท่ีถึงแก่อสัญกรรมและไดรั้บ

พระราชทานยศ จอมพล จอมพลเรือ จอมพลอากาศ รวมทั้งไดรั้บการแต่งตั้งให้เป็น  นายกรัฐมนตรี

อีกคร้ังหน่ึง  27แมว้า่ภายหลงัจะสละ ต าแหน่งผูบ้ญัชาการทหารบกแก่ พลเอก ประภาส จารุเสถียร 

จึงเป็นการเร่ิมตน้ยคุสมยัท่ีรู้จกักนัในนามของยคุ  “สามทรราช”   เม่ือมีการประกาศใชรั้ฐธรรมนูญ

แห่งราชอาณาจกัรไทย พ.ศ. ๒๕๑๑ (ฉบบัท่ี ๘) ในวนัท่ี ๒๐ มิถุนายน พ.ศ. ๒๕๑๑ เป็นผลให้

คณะรัฐมนตรีของจอมพลถนอม กิตติขจร ไดส้ิ้นสุดลง รัฐบาลจึงไดรั้กษาการในระหวา่งรอการ

เลือกตั้ง และจดัตั้งรัฐบาลใหม่ โดยมีพระราชกฤษฎีกาก าหนดใหว้นัท่ี ๑๐ กุมภาพนัธ์ พ.ศ. ๒๕๑๒  

เป็นวนัเลือกตั้งทัว่ราชอาณาจกัรไทย  ดงันั้น จอมพลถนอม กิตติขจร ไดจ้ดทะเบียนจดัตั้งพรรค

การเมือง คือ “พรรคสหประชาไทย” และด ารงต าแหน่งหวัหนา้พรรค ซ่ึงถือวา่เป็นพรรคการเมือง

พรรคแรกท่ีไดมี้การจดัตั้งข้ึนหลงัจากพรรคการเมืองต่าง ๆ ถูกยบุไปเม่ือคราวท่ีจอมพลสฤษด์ิ ธนะ

รัชต ์ท าการปฏิวติั เม่ือวนัท่ี ๒๐ตุลาคม พ.ศ. ๒๕๐๑ หลงัการเลือกตั้งจ  านวน สมาชิกพรรค

สหประชาไทยไดรั้บเลือกเขา้มามากท่ีสุดถึง ทั้งยงัมีสมาชิกสนบัสนุนก่ึงหน่ึงไปจึงจะสามารถ 

ด าเนินการจดัตั้งรัฐบาลและกลบัเขา้สู่ต าแหน่งนายกรัฐมนตรีสมยัท่ี๓ ของจอมพลถนอม กิตติขจร  

อยา่งไรก็ตามการบริหารประเทศของจอมพลถนอม กิตติขจร สมยัท่ี ๓ มีปัญหาขดัแยง้เกิดข้ึนหลาย

ประการ เช่น ในเร่ืองร่างกฎหมายหลายฉบบั  รวมทั้งเก่ียวกบันโยบายต่างประเทศ ส่งผลท าให้

คะแนนของรัฐบาลจอมพลถนอม กิตติขจร เร่ิมลดนอ้ยลงเพราะไม่อาจแกปั้ญหาภายในท่ีเกิดข้ึนให้

ผา่นพน้ไปได ้รวมถึงการพิจารณาร่างพระราชบญัญติังบประมาณประจ าปี พ.ศ. ๒๕๑๕ ตอ้งล่าชา้

ออกไป จนถูกโจมตีจากพรรคฝ่ายคา้นรวมถึง และส.ส. บางกลุ่มของรัฐบาลท่ีไม่พอใจ และมี

แนวโนม้วา่กฎหมายงบประมาณประจ าปี อาจจะตกไปไม่ผา่นสภาผูแ้ทนราษฎรโดยการปกครองใน

ระบอบประชาธิปไตยตามวิถีทางรัฐธรรมนูญนั้น รัฐบาลจะต้องลาออกทันที หรือต้องยุบสภา

ผู้แทนราษฎร เพื่อให้มีการเลือกตั้งใหม่ ท  าใหจ้อมพลถนอม กิตติขจร จึงไดท้  าการปฏิวติัตนเอง เม่ือ

วนัท่ี ๑๗ พฤศจิกายน พ.ศ. ๒๕๑๔ และยกเลิกรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจกัรไทย พ.ศ. ๒๕๑๑  

       ภายหลงัท่ีไดก้ระท ารัฐประหารรัฐบาลตนเองไดมี้การจดัตั้ง “สภาบริหารคณะปฏิวัติ” ข้ึน เม่ือ

วนัท่ี ๓๑ ธนัวาคม พ.ศ. โดยจอมพลถนอม กิตติขจร ด ารงต าแหน่งเป็นประธานสภาบริหารคณะ

                                                           
27 สมยัท่ี ๒ 
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ปฏิวติัเทียบเท่าต าแหน่งนายกรัฐมนตรี ในเวลาต่อมาไดมี้การประกาศใชธ้รรมนูญการปกครอง

ราชอาณาจกัร พ.ศ.๒๕๑๕ แทนรัฐธรรมนูญท่ีถูกยกเลิกไป ซ่ึงสภานิติบญัญติัแห่งชาติตาม

ธรรมนูญการปกครองดงักล่าวไดมี้มติใหจ้อมพลถนอม กิตติขจร เขา้ด ารงต าแหน่งนายกรัฐมนตรี

ต่อไป28 และตามบทบญัญติัของธรรมนูญฉบบัดงักล่าว ก าหนดใหมี้การร่างรัฐธรรมนูญฉบบัถาวร 

แต่การยกร่างได้ด าเนินการล่าช้า ไม่เป็นท่ีพอใจของนิสิตนักศึกษาและประชาชน จากเหตุการณ์ คร้ัง

น้ีท าใหน้กัศึกษาและประชาชนมองวา่ เป็นการสืบทอดอ านาจตนเองจากจอมพล สฤษด์ิ ธนะรัชต ์

นอกจากน้ี จอมพล ถนอม กิตติขจร จะตอ้งเกษียณอายุราชการเน่ืองจากอายคุรบ ๖๐ ปี แต่กลบัต่อ

อายรุาชการตนเองในต าแหน่งผูบ้ญัชาการทหารสูงสุดออกไป รวมทั้งพลเอก ประภาส จารุเสถียร 

บุคคลส าคญัในรัฐบาล ท่ีมิไดรั้บการยอมรับเหมือนจอมพล ถนอม กิตติขจร กลบัจะไดรั้บยศจอม

พล และต าแหน่งผูบ้ญัชาการทหารบก ประกอบกบัข่าวคราวเร่ืองทุจริตในวงราชการ สร้างความไม่

พอใจในหมู่ประชาชนอยา่งมาก แต่เหตุการณ์ทางการเมืองยงัไม่สุกงอมพอท่ีจะเกิดความ

เปล่ียนแปลงจนเกิดเหตุการณ์เหตุเฮลิคอปเตอร์เบลลต์กท่ีจงัหวดันครปฐม พ.ศ. ๒๕๑๖ เป็น

อุบติัเหตุท่ีเกิดข้ึนกบัคณะนายทหารและนายต ารวจชั้นผูใ้หญ่ จ านวนประมาณ ๖๐ คนท่ีเดินทางไป

ตั้งค่ายพกัแรม เพื่อฉลองวนัเกิด และใชอ้าวธุสงครามล่าสัตวป่์าภายในเขตรักษาพนัธ์ุสัตวป่์าทุ่ง

ใหญ่นเรศวร จงัหวดักาญจนบุรี ระหวา่งวนัท่ี ๒๖-๒๙ เมษายน พ.ศ. ๒๕๑๖  

          เหตุการณ์ ๑๔ ตุลาคม จึงมีจุดเร่ิมต้นข้ึนจากเหตุการณ์คร้ังน้ี 

 

 

    

 

ภาพท่ี 18  ภาพของการเผยแพร่ภาพการล่าสัตวข์องคณะนายทหารส่ือมวลชนท่ีเป็นชนวนใหเ้กิด
เหตุการณ์ ๑๔ตุลาคม พ.ศ.  ๒๕๑๖   
ท่ีมา มติชนสุดสัปดาห์ 
                                                           
28 สมยัท่ี ๕ 
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หลงัจากเหตุการณ์พบซากสัตวท่ี์เป็นเป็นซากกระทิงล่ามาจากทุ่งใหญ่นเรศวรซ่ึงเป็นพื้นท่ีป่าสงวน 

สร้างกระแสความไม่พอใจแก่หมู่นิสิตมหาวทิยาลยัเกษตรศาสตร์และประชาชนทัว่ไปเป็นอยา่งมาก 

หลงัจากนั้น มีนิสิตนกัศึกษากลุ่มอนุรักษธ์รรมชาติฯของ ๔ มหาวทิยาลยัไดอ้อกหนงัสือช่ือ 

"บันทึกลับจากทุ่งใหญ่" จ  าหน่ายราคา หา้ บาท จ านวน ๕,๐๐๐ เล่มเปิดโปงเก่ียวกบักรณีน้ี ผลการ

ตอบรับออกมาดีมาก จนขายหมดในเพียงเวลาไม่ก่ีชัว่โมงตอ้งพิมพเ์พิ่มเป็น ๕,๐๐๐เล่มและขาย

หมด และยงัไดรั้บการขยายผลโดยนกัศึกษามหาวทิยาลยัรามค าแหงในชมรมคนรุ่นใหม่ออก

หนงัสือช่ือ "มหาวิทยาลัยท่ีไม่มีค าตอบ"   ท่ีมีเน้ือหาตอนทา้ยลอ้เลียนเสียดสีนายกรัฐมนตรี

โดยตรง เป็นผลให ้อธิการบดี สั่งลบช่ือนกัศึกษาแกนน าทั้ง ๙ คนซ่ึงเป็นผูจ้ดัท าหนงัสือ ออกจาก

สถานะนกัศึกษา ท าใหเ้กิดการประทว้งจนน าไปสู่การชุมนุมท าใหอ้ธิการบดีตอ้งยอมคืนสถานะ

นกัศึกษาทั้ง หมด และ ลาออกเพื่อแสดงความรับผดิชอบ 

        ต่อมามีบุคคลหลากหลายอาชีพ ร่วมลงช่ือ ได ้๑๐๐  คน เพื่อเรียกร้องขอรัฐธรรมนูญในวนัท่ี  

๖ ตุลาคม ๒๕๑๖ ซ่ึง ประกอบดว้ย เช่น นกัคิด, นกัเขียน, นิสิต นกัศึกษา, นกัวชิาการและ 

นกัการเมือง เป็นตน้ จากนั้น มี การเดินแจกใบปลิวเรียกร้องรัฐธรรมนูญตามสถานท่ีต่าง ๆและถูก

จบักุมได ้๑๑ คนโดยตั้งขอ้หามัว่สุมชุมนุมทางการเมืองเกินหา้คนในระหวา่งใชก้ฎอยัการศึก ก่อนท่ี

ภายหลงัจากนั้น จะตั้งขอ้หาร้ายแรงวา่ เป็นยยุงใหเ้ป็นกบถ และ คอมมิวนิสต ์โดยขงัไวท่ี้โรงเรียน

พลต ารวจบางเขน และน าไปขงัต่อท่ีเรือนจ ากลางบางเขน ก่อนหนา้นั้น โดยหา้มเยีย่มห้ามประกนั

เด็ดขาดและตามจบัไดอี้ก๒คนในเวลาต่อมา รวมเป็น ๑๓ คนและถูกเรียกขานวา่เป็น " สิบสาม

ขบถรัฐธรรมนูญ "29 มีการเรียกร้องใหป้ล่อยตวัและมีการชุมนุมใหญ่ในวนัท่ี ๑๓ ตุลาคมปีเดียวกนั 

                                                           
29 ก้องเกียรติ คงคา  นกัศึกษามหาวทิยาลยัรามค าแหง     ไขแสง สุกใส  อดีตสมาชิกสภาผูแ้ทน
ราษฎรจงัหวดันครพนมชัยวัฒน์ สุรวิชัย อดีตอาจารยจุ์ฬาลงกรณ์มหาวทิยาลยั อดีต
กรรมการบริหารศูนยก์ลางนิสิตนกัศึกษาแห่งประเทศไทยทวี  หมื่นนิกร อาจารยค์ณะเศรษฐศาสตร์ 
มหาวทิยาลยัธรรมศาสตร์    ธัญญา ชุนชฎาธาร นกัศึกษา ปี 4 คณะรัฐศาสตร์ 
มหาวทิยาลยัธรรมศาสตร์    ธีรยุทธ บุญมี อดีตเลขานุการศูนยก์ลางนิสิตนกัศึกษาแห่งประเทศไทย
นพพร สุวรรณพานิช นกัหนงัสือพิมพม์หาราษฎร์      บัณฑิต เฮงนิลรัตน์ นกัศึกษาปี 4 คณะศิลป
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โดยมีผูเ้ขา้ร่วมหลายแสนคน โดยแบ่งก าลงัออกเป็นหลายสายหลากภารกิจ   นายสมบัติ ธ ารงธัญ

วงศ์ เลขาธิการศูนยก์ลางนิสิตนกัศึกษาแห่งประเทศไทย (ศนท.)ในขณะนั้น  ซ่ึงมีส่วนร่วมในการ

เรียกร้องรัฐธรรมนูญ และขอใหรั้ฐบาลในขณะนั้นลาออก ไดแ้ถลงการประกาศขอให้รัฐบาลปล่อย

ตวั สิบสาม ขบถรัฐธรรมนูญและเรียกร้องรัฐธรรมนูญภายในเท่ียงของวนัท่ี ๑๓ ตุลาคม พ.ศ. 

๒๕๑๖ รัฐบาลยนิยอมเง่ือนไขในการปล่อยตวัท าใหท้ั้งสิบสามคน โดยหลงัจากนายสมบติัและแกน

น าผูชุ้มนุมคนอ่ืน ๆ ไดเ้ป็นตวัแทนของผูชุ้มนุมเขา้เจรจากบัทางฝ่ายรัฐบาล และไดเ้ขา้เฝ้า

พระบาทสมเด็จพระเจา้อยูห่วั ท่ีพระต าหนกัจิตรลดารโหฐานจนรัฐบาลยอมปล่อยตวั ผูต้อ้งหา

ทั้งหมดและหลงัจากนั้น ธีรยุทธยงัไดเ้ป็นหน่ึงในแกนน าของผูชุ้มนุมเขา้เจรจากบัทางรัฐบาล จนได้

ขอ้สรุปเพียงพอท่ีจะยติุการชุมนุม แต่ การชุมนุมไดล่้วงเลยไปมากมีการใชค้วามรุนแรงข้ึนในวนัท่ี 

๑๔ ตุลาคมเน่ืองจากมีประชาชนบางส่วนไม่ไวใ้จและตอ้งการขบัไล่รัฐบาลไดเ้คล่ือนตวัสู่พระ

ต าหนกัสวนจิตรลดาฯท าให้มีการปะทะกบัเจา้หนา้ท่ีต ารวจและทหารท่ีปฏิบติัการจนลุกลามไป

ใหญ่โตจนท าใหมี้ผูเ้สียชีวติเป็นจ านวนมากโดยเฉพาะบริเวณถนนราชด าเนิน   ต่อมาในเวลาหวัค ่า

ของวนัเดียวกนั จากนั้นไม่นานโทรทศัน์รวมการเฉพาะกิจแห่งประเทศไทยไดแ้พร่ภาพ 

พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช และสมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนี มี

พระราชด ารัสวา่  จอมพล ถนอม กิตติขจร ขอลาออกจากต าแหน่ง และมีพระบรมราชโองการ 

แต่งตั้ง นาย สัญญา ธรรมศกัด์ิ ใหด้ ารงต าแหน่งนายกรัฐมนตรีแต่เหตุการณ์ยงัไม่สงบยงัมี กลุ่ม

ทหารเปิดฉากยงิปืนเขา้ใส่นกัศึกษาและประชาชนอีก หลงัจากพระราชด ารัสทางโทรทศัน์เพียงหน่ึง

ชัว่โมง มีเหตุการณ์ นกัศึกษาพยายามพุง่รถบสัท่ีไม่มีคนขบั เขา้ใส่กองบญัชาการต ารวจนครบาล  

และประกาศปักหลกัชุมนุม ท่ีอนุสาวรียป์ระชาธิปไตยตลอดทั้งคืน เพื่อใหแ้น่ใจวา่ไม่ไดถู้กหลอก

อีกคร้ัง จนกระทัง่ในเวลาหวัค ่าของวนัท่ี ๑๕ ตุลาคม ไดมี้ประกาศวา่ จอมพล ถนอม กิตติขจร จอม

                                                                                                                                                                      

ศาสตร์ มหาวทิยาลยัธรรมศาสตร์บุญส่ง ชเลธร นกัศึกษาปี 2 คณะนิติศาสตร์ 
มหาวทิยาลยัธรรมศาสตร์ประพันธ์ศักดิ์ กมลเพ็ชร อดีตอาจารยค์ณะรัฐศาสตร์ จุฬาลงกรณ์
มหาวทิยาลยั อดีตนกัการเมืองแห่งขบวนการรัฐบุรุษ  ปรีดี บุญซื่อ นกัศึกษาปี 4 คณะรัฐศาสตร์ 
มหาวทิยาลยัธรรมศาสตร์   มนตรี จึงสิริอารักษ์ นกัศึกษาปี 1 คณะนิติศาสตร์ มหาวทิยาลยั
รามค าแหง นกัหนงัสือพิมพส์ังคมศาสตร์ปริทศัน์  วิสา คัญทัพ นกัศึกษาปี 3 คณะมนุษยศาสตร์ 
มหาวทิยาลยัรามค าแหง 
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พล ประภาส จารุเสถียร และพนัเอก ณรงค ์กิตติขจร เดินทางออกนอกประเทศแลว้ เหตุการณ์จึง

ค่อยๆสงบลงในท่ีสุดจึงเป็นการส้ินสุดยคุเผด็จการสามทรราชท่ีสืบทอดอ านาจของจอมพล  สฤษด์ิ 

ธนะรัชต ์ลงในท่ีสุด 

      

   

 

  

ภาพท่ี 19 ภาพเหตุการณ์ ๑๔  ตุลาคม พ.ศ.  ๒๕๑๖   
ท่ีมา มติชนสุดสัปดาห์ 
 

 

การเมืองไทยยุคประชาธิปไตยครึ่งใบ  พ.ศ . ๒๕๑๙ – ๒๕๓๑ 

 

             หลงัเหตุการ ๑๔ ตุลาคม การเมืองไทยมีการปรับตวัโดย พล.ร.อ.สงัด ชลออยู่ ไดท้  า

การรัฐประหารรัฐบาลของนายธานินทร์ กรัยวิเชียรในปี วนัท่ี ๖ ตุลาคม พ.ศ. ๒๕๑๙ และ 

๒๐ ตุลาคม พ.ศ. ๒๕๒๐30 โดยมี พลเอก เกรียงศักดิ์ ชมะนันทน์ เขา้รับต าแหน่ง

นายกรัฐมนตรีคนท่ี ๑๕ โดย ยกเลิกรัฐธรรมนูญ พ.ศ. ๒๕๑๙ ท่ีใชอ้ยูข่ณะนั้น และมาใช้

รัฐธรรมนูญฉบบัชัว่คราว พ.ศ. ๒๕๒๐ แทน จนกระทัง่ถึงวนัท่ี ๒๒ ธนัวาคม พ.ศ. ๒๕๒๑ 

จึงมาใชรั้ฐธรรมนูญฉบบัถาวร พ.ศ. ๒๕๒๑  

แต่ภายหลงั ถูกกลุ่มพรรคการเมืองฝ่ายคา้น โดยการน าของ ม.ร.ว.คึกฤทธิ์ ปราโมช หวัหนา้

พรรคกิจสังคม ยืน่ญตัติขอเปิดอภิปรายทัว่ไปเพื่อลงมติไม่ไวว้างใจนายกรัฐมนตรี แต่ พล.อ.

เกรียงศกัด์ิ ไดป้ระกาศลาออกเสียก่อนท่ีประชุมรัฐสภาในวนัท่ี ๒๙ กุมภาพนัธ์ พ.ศ. ๒๕๒๓ 

 

                                                           
30 เป็นการ รัฐประหารตวัเอง  
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แล้วการเมืองไทยกไ็ด้นายกรัฐมนตรีคนที ่ ๑๖ ช่ือ พลเอก เปรม ติณสูลานนท์ เป็นนายกคน

ต่อมา 

 

รัฐประหารของ รสช. กับ พฤษภาทมิฬ พ.ศ. ๒๕๓๕ 

         ภายหลงัท่ี พล อ. เปรม ติณสูลานนท ์ ลงจากอ านาจในปี พ.ศ. ๒๕๓๑ และพลเอก ชาติชาย 

ชุณหะวณั เขา้รับต าแหน่ง นายกรัฐมนตรี  เม่ือวนัท่ี ๔ สิงหาคม พ.ศ. ๒๕๓๑ การไดบ้ริหาร

ประเทศแต่ การไดเ้ป็นรัฐบาล31 ก็ไม่ไดร้าบร่ืนนกัดว้ยสภาพของการเป็นรัฐบาลผสมท่ีประกอบดว้ย

หลายพรรคการเมืองท่ีมีข่าวการทุจริตและความขดัแยง้ระหวา่งบุคคลในรัฐบาลและกลุ่มทหาร โดย

ในท่ีสุดพลเอกชาติชาย ชุณหะวณัไดแ้กปั้ญหาทางการเมืองท่ีรุมเร้าดว้ยการลาออกจากต าแหน่งเม่ือ

วนัท่ี ๙ ธนัวาคม ๒๕๓๓ และจดัตั้งรัฐบาลชุดใหม่กลบัเขา้มาด ารงต าแหน่งนายกรัฐมนตรีอีกคร้ัง

วนัท่ี รวมระยะเวลาการบริหารสมยัแรกประมาณ สอง ปีกวา่ แต่บริหารงานไดเ้พียงสองเดือนกวา่ก็

ตอ้งพน้จากต าแหน่งดว้ยการรัฐประหารโดยคณะรักษาความสงบเรียบร้อยแห่งชาติ เม่ือวนัท่ี ๒๓ 

กุมภาพนัธ์ ๒๕๓๔การดว้ยขอ้หา พฤติการณ์การฉอ้ราษฎร์บงัหลวงของนกัการเมือง ขา้ราชการ

การเมืองใชอ้  านาจกดข่ีข่มเหงขา้ราชการประจ า รัฐบาลเป็นเผด็จการรัฐสภา มีการพยายามท าลาย

สถาบนัทหาร และการบิดเบือนคดีลม้ลา้งสถาบนัพระมหากษตัริย ์  

เหตุการณ์พฤษภาทมิฬมีจุดเร่ิมตน้จากการสืบทอดอ านาจของคณะรสช.ภายหลงัจากการเลือกตั้ง

ทัว่ไปวนัท่ี ๒๒มีนาคม ๒๕๓๕ เม่ือประเทศประกาศใชรั้ฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจกัรไทย 

พุทธศกัราช ๒๕๓๔ท่ีสามารถใหค้นท่ีไม่ไดเ้ป็นสมาชิกสภาฯสามารถเป็นนายกรัฐมนตรีได ้

เปิดทางให ้ พลเอกสุจินดา คราประยรู ผูเ้ป็นหน่ึงในคณะรักษาความสงบเรียบร้อยแห่งชาติเขา้สู่

ต าแหน่งนายกรัฐมนตรีไดใ้นท่ีสุดจึงไดก้ลายเป็นประเด็นความขดัแยง้ทางการเมืองลุกลามใหญ่โต

ไปเป็นการชุมนุมประทว้งของประชาชนบนถนนราชด าเนินและจบลงดว้ยเหตุการณ์พฤษภาคม

ทมิฬในระหวา่งวนัท่ี๑๗-๒๐พฤษภาคม ๒๕๓๕โดยมีประชาชนบาดเจบ็และเสียชีวติเป็นจ านวน

มาก 

                                                           
31 รัฐบาลท่ีไดรั้บฉายาวา่ “บุฟเฟ่ตค์าบิเนต” 
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ภาพท่ี 20  ความขดัแยง้ทางการเมืองท่ีเกิดข้ึนน าไปสู่เหตุการณ์พฤษภาทมิฬ   
ท่ีมา  scoop.mthai.com 
 

พระบาทสมเด็จพระบาทสมเด็จพระเจา้อยูห่วัฯ พระราชทานพระบรมราชวโรกาสให ้ ศาสตราจารย ์

สัญญา ธรรมศกัด์ิ ประธานองคมนตรี และพลเอกเปรม ติณสูลานนท ์องคมนตรีและรัฐบุรุษ น าพล

เอกสุจินดา คราประยรู นายกรัฐมนตรี และพลตรีจ าลอง ศรีเมือง เขา้เฝ้าทูลละอองธุลีพระบาท 

โอกาสน้ี ทรงพระกรุณาโปรดเกลา้โปรดกระหม่อม พระราชทานพระราชด ารัสแก่คณะผูเ้ขา้

เฝ้าทูลละอองธุลีพระบาทดว้ย  หลงัจากนั้นประมาณ หน่ึงสัปดาห์ พลเอกสุจินดา จึงกราบถวาย

บงัคม ลาออกจากต าแหน่งนายกรัฐมนตรี 
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ภาพท่ี 21  การเขา้เฝ้าของพลเอกสุจินดา คราประยรู นายกรัฐมนตรี และพลตรีจ าลอง ศรีเมือง ต่อ
พระบาทสมเด็จพระเจา้อยูห่วั ในวนัพุธท่ี ๒๐พฤษภาคม พ.ศ. ๒๕๓๕  
ท่ีมา สารานุกรมเสรี 

ยุคพรรคการเมืองนิยมและการรัฐประหารในปี  พ.ศ. ๒๕๔๐ – ปัจจุบัน 

             หลงัเหตุการณ์พฤษภาทมิฬเป็นช่วงท่ีพรรคประชาธิปปัตยถื์อโอกาสในช่วงท่ีประชาชน

รังเกียจพรรคท่ีเขา้ร่วมกบัร.ส.ช.เขา้มาดว้ยคะแนนเสียง ท่วมทน้และบทบาทของพรรค

ประชาธิปัตยภ์ายใตก้ารน าของชวน หลีกภยั ในช่วงนั้นลว้นแต่เป็นตวัสนบัสนุนในการไดม้าซ่ึง

อ านาจ โดยท าใหพ้รรคประชาธิปัตยไ์ดเ้สียงขา้งมากในการเลือกตั้งเม่ือวนัท่ี ๑๓ กนัยายน ๒๕๓๕

จนไดรั้บฉายาวา่พรรคเทพ 32 แต่กระแสของ นายชวน หลีกภยั  ก็มีอนัส้ินสุดลงอยา่งถาวรภายหลงั

                                                           
32     เป็นค าท่ีส่ือมวลชนใชเ้รียกกลุ่มพรรคการเมืองในเหตุการณ์พฤษภาทมิฬ ท่ีแบ่งแยกเป็น 2 ฝ่าย
ชดัเจน พรรคท่ีถูกเรียกวา่ พรรคเทพ คือพรรคท่ีประกาศตวัเป็นฝ่ายคา้น ไม่สนบัสนุนการด ารง
ต าแหน่งนายกรัฐมนตรีของ พล.อ.สุจินดา คราประยูร ผูน้  าคณะรัฐประหาร รสช. ท่ีไม่ได้มาจาก
การเลือกตั้ง และได้ประกาศต่อสาธารณะมาตลอดว่าจะไม่รับต าแหน่งนายกรัฐมนตรี โดยท่ีกระแส 
“นายกฯ ตอ้งมาจากการเลือกตั้ง” เป็นกระแสหลกัของสังคมไทยในขณะนั้น   พรรคเทพ 
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ยคุฟองสบู่แตกเน่ืองจาก  วิกฤตการณ์การเงินในเอเชีย พ.ศ. ๒๕๔๐ หรือเรียกทัว่ไปในประเทศไทย

วา่ “วิกฤตต้มย ากุ้ง” เป็นช่วงวกิฤตการณ์ทางการเงินซ่ึงส่งผลกระทบถึงหลายประเทศในทวปีเอเชีย

จนสร้างผลกระทบทางเศรษฐกิจและสังคมในชนชั้นกลางอยา่งมากมาย   

               ในทางการเมืองหลงัจากกระแสการเมืองภาคประชาชนสามารถโค่นลม้รัฐบาลทหารและ

สามารถจดัการเลือกตั้ง รวมทั้งการแกไ้ขรัฐธรรมนูญฉบบัปี พ.ศ. ๒๕๔๐ 33 ท าใหพ้รรคการเมืองมี

เสถียรภาพกวา่ท่ีผา่นมา  พรรคการเมืองแบ่งเป็นฝักฝ่ายอยา่งชดัเจนทั้งฝ่ายคา้นและฝ่ายรัฐบาล34 

พ.ต.ท. ทักษิณ ชินวัตร เป็นนายกรัฐมนตรีไทยคนท่ี ๒๓ ด ารงต าแหน่งระหวา่งปี พ.ศ. ๒๕๔๔ -  

๒๕๔๙  การครองอ านาจแบบเบด็เสร็จและการจาบจว้งเบ้ืองสูงอยา่งไม่เกรงกลวักฎหมายท าใหมี้

การประทว้งของพันธมิตรประชาชนเพื่อประชาธิปไตย35 และเกิดการรัฐประหาร36 ลม้รัฐบาล

ทกัษิณ เกิดข้ึนใน ปีเดียวกนั ต่อมาศาลท่ีคณะทหารแต่งตั้งนั้น ตดัสินยบุพรรคไทยรักไทยดว้ยขอ้หา

โกงการเลือกตั้ง รวมทั้งยกเลิกรัฐธรรมนูญฉบบั พ.ศ. ๒๕๔๐ จดัตั้งรัฐบาลชัว่คราวโดยให ้ พล.อ. 

                                                                                                                                                                      

ประกอบดว้ย 4 พรรคการเมืองคือ พรรคความหวงัใหม่ (72 เสียง) พรรคประชาธิปัตย ์(44 เสียง) 
พรรคพลงัธรรม (41 เสียง) และพรรคเอกภาพ (6 เสียง) 
 
     ในขณะท่ี พรรคมาร คือพรรคท่ีสนับสนุน พล.อ.สุจินดา คราประยูร ประกอบดว้ยพรรค
การเมือง 5 พรรค ไดแ้ก่ พรรคสามคัคีธรรม (79 เสียง) พรรคชาติไทย (74 เสียง) พรรคกิจสังคม (31 
เสียง) พรรคประชากรไทย (7 เสียง) และพรรคราษฎร (4 เสียง) ซ่ึงก่อนเกิดเหตุการณ์พฤษภาทมิฬมี
กระแสเรียกร้องใหแ้กไ้ขรัฐธรรมนูญ ให้นายกรัฐมนตรีตอ้งมาจากการเลือกตั้ง และทั้ง 5 พรรคน้ี
ต่างเคยตอบรับมาก่อน แต่ในท่ีสุดกลบัหนัมาสนบัสนุน พล.อ.สุจินดา คราประยรู และเห็นวา่เป็น
การพยายามสืบทอดอ านาจของคณะรัฐประหาร (รสช.) 

33 รัฐธรรมนูญฉบบัประชาชน" เน่ืองจากการมีส่วนร่วมของประชาชนในการร่างโดยก่อนหนา้น้ี 
๑๕ ฉบบัมาจากคณะรัฐมนตรีท่ีมาจากการแต่งตั้งหรือรัฐบาลทหาร  
 
34 ฝ่ายคา้นคือพรรคประชาธิปัตยแ์ละฝ่ายรัฐบาลคือ พรรคไทยรักไทยและพรรคเล็กอ่ืนๆ  
35 มีแกนน าคือ พล.ต. จ าลอง ศรีเมือง · สนธิ ล้ิมทองกุล · พิภพ ธงไชย · สมเกียรติ พงษไ์พบูลย ์และ
สมศกัด์ิ โกศยัสุขภายหลงัไดไ้ดข้ดัแยง้จึงลาออกไป 
36 คณะทหารซ่ึงภายหลงัเรียกตนเองวา่ คณะมนตรีความมัน่คงแห่งชาติ (คมช.) 
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สุรยุทธ์ จุลานนท์ เป็นนายกรัฐมนตรี บริหารประเทศและเร่งกระบวนการยกร่างรัฐธรรมนูญฉบบั

ใหม่ใหแ้ลว้เสร็จภายในหน่ึงปี จากนั้นจะเลือกตั้งใหม่ภายในปี ๒๕๕๐  พ.ต.ท. ทกัษิณ ชินวตัร 

กลบัมามีอ านาจอีกคร้ังดว้ยพรรคพลงัประชาชนโดยมีนายสมคัร สุนทรเวช ไดรั้บการแต่งตั้งแต่งตั้ง

เป็นนายกรัฐมนตรีก่อนท่ีจะถูกวนิิจฉยัวา่กระท าตอ้งหา้มขดัต่อรัฐธรรมนูญมาตรา ๒๖๗ เร่ือง

คุณสมบติัของนายกรัฐมนตรี จึงท าใหค้วามเป็นนายกรัฐมนตรีของสมคัรส้ินสุดลงและ นายสมชาย 

วงศส์วสัด์ิ ไดรั้บการแต่งตั้งเป็นนายกรัฐมนตรี  ในเวลาต่อมา อยา่งไรก็ตามศาลรัฐธรรมนูญไดอ่้าน

ค าวนิิจฉยั ดว้ยมติเอกฉนัท ์ใหย้บุพรรคพลงัประชาชน และตดัสิทธิทางการเมืองหวัหนา้พรรค และ

กรรมการบริหารพรรคเป็นเวลา หา้ ปี ตามประกาศคณะปฏิรูปการปกครองในระบอบ

ประชาธิปไตย อนัมีพระมหากษตัริยท์รงเป็นประมุข ท าใหน้ายสมชาย วงศส์วสัด์ิ ในฐานะ

รักษาการหวัหนา้พรรคพลงัประชาชนตอ้งพน้จากต าแหน่งนายกรัฐมนตรี  มีส.ส.แปรพกัตร์มาเขา้

ร่วมฝ่ายพรรคประชาธิปัตยเ์พื่อจดัตั้งรัฐบาลโดยมาจาก พรรคเพื่อไทยบางส่วน ,พรรคชาติไทย

พัฒนา พล พรรคมัชฌิมาธิปไตย และ กลุ่ม"เพื่อนเนวิน ท าใหใ้หพ้รรคประชาธิปัตยมี์เสียงขา้งมาก

ในสภาสามารถเป็นแกนน าในการจดัตั้งรัฐบาลไดจึ้งสนบัสนุนใหน้ายอภิสิทธ์ิข้ึนด ารงต าแหน่ง

นายกรัฐมนตรีในวนัท่ี๑๕ ธนัวาคม พ.ศ. ๒๕๕๑ ท าใหมี้การชุมนุมของ กลุ่มนปช. คร้ังใหญ่เพื่อขบั

ไล่รัฐบาล ในวนัท่ี ๒๖ มีนาคม พ.ศ. ๒๕๕๒ จนเกิดเหตุการณ์ความไม่สงบในเดือน เมษายน ปี

เดียวกันรัฐบาลประกาศสถานการณ์ฉุกเฉินขั้นร้ายแรง และยกก าลงัทหารปิดลอ้มผูชุ้มนุม จนตอ้ง

ยติุการชุมนุมเม่ือ ๑๔เมษายน พ.ศ. ๒๕๕๒ โดยท่ีแกนน าทั้ง สามคน ไดแ้ก่ วีระ มุสิกพงศ ์ณฐัวฒิุ 

ใสยเก้ือ และ นายแพทยเ์หวง โตจิราการ ถูกควบคุมตวั และในอีกหลายวนัต่อมา รัฐบาลจึงยกเลิก

ประกาศสถานการณ์ฉุกเฉิน แต่ในท่ีสุดนปช.จดัชุมนุมใหญ่ในกรุงเทพมหานครอีกคร้ังในปีถดัมา

และเพื่อเรียกร้องให้รัฐบาลนายอภิสิทธ์ิยบุสภา ตั้งแต่วนัท่ี ๑๔ มีนาคม จนกระทัง่ถูกสลายการ

ชุมนุมในวนัท่ี ๑๐ เมษายน และ ๑๙ พฤษภาคมพ.ศ.๒๕๓๓โดยมีผูบ้าดเจบ็และเสียชีวิตเป็นจ านวน

มากทั้งฝ่ายทหารและประชาชน มีการเผาอาคารร้านคา้ของประชาชนคร้ังใหญ่ 
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ภาพท่ี 22 ความขดัแยง้ทางการเมืองท่ีเกิดข้ึนจากการชุนนุมของ น.ป.ช.ในปี ๒๕๕๓   
ท่ีมา มติชนสุดสัปดาห์  
 

หลงัจากเหตุการณ์สงบลงประเทศจดัใหมี้การเลือกตั้งอีกคร้ังในวนัท่ีในวนัอาทิตยท่ี์ ๓ กรกฎาคม 

พ.ศ. ๒๕๕๔ ผลปรากฏวา่พรรคเพื่อไทยไดรั้บคะแนนเสียงมากท่ีสุดส่งผลให ้ น..ส.ยิ่งลักษณ์ ชิน

วัตร ไดรั้บเลือกนายกรัฐมนตรีหญิงคนแรกของประเทศไทยส่วนพรรคประชาธิปัตยไ์ดเ้ป็นพรรค

ฝ่ายคา้น 

 

 

 

 

ภาพท่ี 23   เหตุการณ์ในช่วงท่ี น.ส.ยิง่ลกัษณ์ ชินวตัรบริหารงาน พ.ศ. ๒๕๕๔-๕๗  
 ท่ีมา  matemnews.com ปรับปรุงโดยผูเ้ขียน  
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           การบริหารงานของรัฐบาลยิง่ลกัษณ์มีปัญหาตั้งแต่ปีแรกท่ีเขา้มาบริหารคือเกิดอุทกภยัคร้ัง

ใหญ่ในประเทศไทย ตามมาดว้ยปัญหาการทุจริตในโครงการรับจ าน าขา้วและการออกพรบ.นิรโทษ

กรรม จนเกิดการชุมนุมประทว้งขนาดใหญ่ในกรุงเทพมหานคร37 ท  าให ้น.ส.ยิง่ลกัษณ์ ชินวตัร พน้

จากต าแหน่งนายกรัฐมนตรีดว้ยการยบุสภาผูแ้ทนราษฎรในวนัท่ี ๙ ธนัวาคม พ.ศ. ๒๕๕๖ และ

รักษาการในต าแหน่งนายกรัฐมนตรี จนกระทัง่ศาลรัฐธรรมนูญวินิจฉยัใหพ้น้จากการรักษาการใน

วนัท่ี ๗ พฤษภาคม พ.ศ. ๒๕๕๗  เน่ืองจากการยา้ย นาย ถวิล เปลี่ยนศรี จากต าแหน่งเลขาธิการสภา

ความมัน่คงแห่งชาติ อยา่งไรก็ดี  พลเอก ประยุทธ์ จันทร์โอชา ผูบ้ญัชาการทหารบกในขณะนั้น 

และผูบ้ญัชาการเหล่าทพั ไดป้ระกาศกระท ารัฐประหารในท่ีประชุม38และควบคุมตวัผูเ้ขา้ร่วม

ประชุมยกเวน้ตวัแทนวุฒิสภา และคณะกรรมการการเลือกตั้ง โดยน าตวัไปยงักรมทหารราบท่ี 1 

มหาดเล็กรักษาพระองค ์ ซ่ึงใชเ้ป็นกองบญัชาการของคณะรักษาความสงบแห่งชาติและประกาศ

จดัตั้งรัฐบาลโดยมี พลเอก ประยุทธ์ จันทร์โอชา ท าหนา้ท่ีเป็นนายกรัฐมนตรี  โดยแต่งตั้งคนใน

คณะรักษาความสงบแห่งชาติด ารงต าแหน่งส าคญัในคณะรัฐมนตรี และมีสภานิติบญัญติัแห่งชาติ 

พ.ศ. 2557 ท าหนา้ท่ีแทนสภาผูแ้ทนราษฎร วฒิุสภา และรัฐสภา 

 

บทสรุปของการเมืองไทยในภาพรวม 

 

       ส าหรับภาพรวมของการเมืองไทยท่ีมีสถาบนัพระมหากษตัริยป์กครองประเทศผา่นระบบ

รัฐสภาเช่นในปัจจุบนัการปกครองกลบัเร่ิมดว้ยคณะบุคคลท่ีปกครองแบบคณาธิปไตย (Oligarchy) 

และพฒันาไปสู่การใช้อ านาจแบบเผด็จการทหาร (Military dictatorship) แต่เม่ือระบบทุนนิยมเขา้

มามากข้ึนจนกลายเป็นกระแสโลก ความเปล่ียนแปลงจึงเกิดข้ึนและพฒันาไปสู่ระบอบการเมืองท่ี

                                                           
37 Bangkok shutdown 
38 พลเอกประยทุธ์ จนัทร์โอชา ผูอ้  านวยการรักษาความสงบเรียบร้อย (ผอ.รส.) เรียกประชุมผูแ้ทน
รัฐบาล, วฒิุสภา, คณะกรรมการการเลือกตั้ง, พรรคเพื่อไทย, พรรคประชาธิปัตย,์ นปช. และ กปปส. 
ท่ีสโมสรทหารบก ถนนวภิาวดีรังสิต เพื่อหาขอ้สรุปในการกา้วผา่นวกิฤตการณ์ทางการเมือง แต่ไม่
อาจหาขอ้สรุปได ้ในวนัท่ี 21-22 พฤษภาคม พ.ศ. 2557 
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ขบัเคล่ือนไปดว้ยนกัการเมืองท่ีเป็นชนชั้นกลาง  อยา่งไรก็ดีระบอบของเผด็จการทหารก็มิไดส้ิ้นสุด

ลงอยา่งถาวรแต่เปล่ียนรูปแบบโดยการปรับตวัให้เขา้กบัทุนนิยมสมยัใหม่และพร้อมท่ีจะกลบัมา

เม่ือเกิดสุญญากาศทางการเมือง ในขณะท่ี ภาคประชาสังคม (Civil Society) สามารถกดดนัใหเ้กิด

การแกไ้ขรัฐธรรมนูญให้เป็นประชาธิปไตยมากข้ึนจนเกิดพลวตัท่ีใชเ้ปล่ียนแปลงสังคมและ

การเมืองตามกระแสโลกานุวัตร (Globalization) ความน่าสนใจของการเมืองไทยอยูท่ี่มีความ

หลากหลายของกลุ่มสถาบนัการเมือง บทบาทส าคญัข้ึนอยูก่บัการบริหารจดัการ การแบ่งปัน

ผลประโยชน์อยา่งลงตวัของแต่ละกลุ่ม การสนบัสนุนใหภ้าคประชาชนมีความเขม้แขง็,มีความรู้

แจง้และสามารถเรียกร้องธรรมาภิบาลใหเ้กิดข้ึนในการบริหารงานของทุกภาคส่วนรวมทั้งร่วมมือ

กนัใหเ้กิด ”นิติรัฐ” ข้ึนในประเทศจะช่วยใหเ้กิดระบอบการเมืองท่ีเป็นประชาธิปไตยโดยสมบรูณ์  

ทั้งยงัช่วยใหเ้กิดความภาคภูมิใจและความเขม้แขง็เพื่อปลดแอกประเทศ จากวกิฤติเศรษฐกิจ สังคม 

ต่างๆ จึงสรุปไดว้า่ การเมืองในประเทศไทยตอ้งอาศยัความสัมพนัธ์ของกลุ่มสถาบนัทางการเมือง

ทั้ง ๔ ฝ่ายท่ีกล่าวมาคือ สถาบนัพระมหากษตัริย ์ , ทหาร ,นกัการเมืองและภาคประชาสังคมเป็นตวั

ขบัเคล่ือน 
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บทท่ี ๔ 
กรณีศึกษาอาคารรัฐสภา 

 

          อาคารรัฐสภา คืออาคารท าหนา้ท่ีรองรับ การประชุมของสมาชิกรัฐสภาท่ีท าหนา้ท่ีบริหาร

ประเทศและถือเป็นสัญลกัษณ์อยา่งหน่ึงของระบอบการเมืองในประเทศนั้น การศึกษารายละเอียด

ของอาคารดงักล่าวจะสามารถเป็นแนวทางเพื่อแสวงหาค าตอบไดใ้นหลายประเด็นท่ีเป็นประโยชน์

ต่อโครงการออกแบบอาคารรัฐสภาแห่งใหม่ฯดงัต่อไปน้ี 

 

๑)  ประวัติศาสตร์ของตัวสถาปัตยกรรมและการเมือง 

๒) แนวความคิดในการออกแบบอาคาร 

๓) ศิลปะแห่งยุคสมัยประวัติศาสตร์ 

๔ ) ความเหมาะสมของท าเลท่ีตั้ง 

๕ ) การใช้พื้นที่เพื่อตอบสนองแนวความคิดทางการเมือง 

๖) การสร้างอัตลักษณ์และสัญลักษณ์เกี่ยวกับการเมือง 

 

                 ดงันั้นในการคดัเลือกรัฐสภาจึงใชเ้กณฑท่ี์กล่าวมาขา้งตน้มาใชใ้นการศึกษายกตวัอยา่ง

เช่น ในแง่ประวติัศาสตร์รัฐสภาเยอรมนัมีความโดดเด่นมาก ในขณะท่ีในแง่ของศิลปะท่ีงดงามของ

สถาปัตยกรรมแบบฟ้ืนฟูโกธิค (Gothic Revival ) ท่ีเก่าแก่ขององักฤษไดส้ร้างอตัลกัษณ์ของ

มหาอ านาจของสหราชอาณาจกัรข้ึนมาในศตวรรษท่ี19 หรือแนวคิดการร้ือฟ้ืนอ านาจของอาณาจกัร

โรมนั ท่ีถูกสะทอ้นใหเ้ห็นในรัฐสภาของสหรัฐอเมริกา ท่ีออกแบบในรูบแบบของ นีโอ คลาสสิค 

(Neoclassical ) ในศตวรรษท่ี 19 เป็นตน้ 
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กรณีศึกษาท่ี1 : รัฐสภาเยอรมัน  ( Bundes Tag ) : Reich Stag  

 

      

 

 

 

ภาพท่ี 24 รัฐสภาเยอรมัน ในอดีต , นายกรัฐมนตรี Otto von Bismarckและ สถาปนิก  Paul Wallot    
 ทีมา พจนานุกรมเสรี 

ประวัติความเป็นมาของโครงการ 
 

                 รัฐสภาเยอรมนั  ก่อนท่ีจะมีอาคาร Reich Stag39 ในปัจจุบนันั้น  เป็นรูปแบบของ” ราช

สภา” ไม่ใช่รัฐสภาเช่นท่ีปฏิบติักนัในปัจจุบนั แต่เป็นการชุมนุมของราชรัฐของ” จักรวรรดิโรมัน

อันศักดิ์สิทธิ์ “ ท่ีข้ึนตรงต่อพระมหาจกัรพรรดิ บทบาทและหนา้ท่ีของราชสภาก็เปล่ียนแปลงไป

ตามการเปล่ียนแปลงของจกัรวรรดิ ท่ีรัฐและดินแดน หลงัจากการล่มสลายของจกัรวรรดิโรมนัอนั

ศกัด์ิสิทธ์ิในปี ค.ศ. ๑๘๐๖ ค าวา่ “Reichstag” ก็น ามาใชส้ าหรับรัฐสภาของปี ค.ศ. ๑๘๔๙  ท่ีมีการ

ร่างธรรมนูญฟรังเฟิร์ตท่ีมิไดน้ ามาบงัคบัใช ้และต่อมาส าหรับรัฐสภสมาพนัธรัฐเยอรมนัเหนือ

ระหวา่ง ค.ศ. ๑๘๖๗  ถึง ค.ศ. ๑๘๗๑ และ ในท่ีสุดก็รัฐสภาของจักรวรรดิเยอรมัน ในปี ค.ศ. 

๑๘๗๑40  

                                                           
39 ค  าวา่ “Reichstag” เป็นค าสมาสของค าวา่ “Reich” ท่ีแปลวา่ “จักรวรรดิ” และ “Tag” ท่ีแปลวา่ 
“ท่ีประชุม” (ไม่ใช่ “วนั” แต่ค าท่ีมาจากค ากิริยา “tagen” ท่ีแปลวา่ “มาชุมนุม”) ในปัจจุบนัสภา
ปกครองระดบัต่างๆ ก็ยงัใชค้  าวา่ “-tag” ต่อทา้ยเช่น “Bundestag” ท่ีหมายถึงรัฐสภาของรัฐบาลกลาง 
หรือ “Landtag” ท่ีหมายถึงสภาระดบัทอ้งถ่ิน 
40 ยคุสมยัของ Otto von Bismarckเป็น ผูส้ าเร็จราชการ 



  48 

          ปี ค.ศ. ๑๘๗๒  เนื่องมาจากการรวมชาติเยอรมัน ในสมัย  จักรพรรดิ Wilhelm I of Prussia   

มีด าริในการสร้างอาคารรัฐสภาแห่งใหม่เนื่องจากที่ประชุมเดิมมีความคับ แคบมีการเชิญสถาปนิก 

๑๐๓คนเข้าร่วมในการประกวดแบบแต่ไม่สามารถหาสถานท่ีเหมาะสมได้  เหตุการณ์ได้ล่วงเลยมา

จนถึงปี ค.ศ.๑๘๘๒  สถาปนิก  Paul Wallot   ได้รับเลือกให้เป็นผู้ออกแบบ และสร้างเสร็จในปี คศ. 

๑๘๙๔   ในสมัยจักรพรรดิ Wilhelm II    

             หลงัจากสงครามโลกคร้ังท่ี 1ส้ินสุด  เยอรมนัเดินทางสู่ระบบ สาธารณรัฐ 41 ในปี ค.ศ. 

๑๙๑๙  ราชสภาของสาธารณรัฐไวมาร์มีนายกรัฐมนตรีผูไ้ดรั้บเลือกโดยตรงจากประชาชนเป็น

ประมุข แต่ตั้งแต่ปี ค.ศ. ๑๙๓๐รัฐสภาก็ใชอ้  านาจทางออ้มท่ีมอบใหแ้ก่ประธานาธิบดีแห่งเยอรมนี

ภายใตม้าตรา ๔๘ ของรัฐธรรมนูญวา่ดว้ยการมอบอ านาจฉุกเฉิน    

           ต่อมา อดอล์ฟ ฮิตเลอร์ ไดรั้บต าแหน่งเป็น “นายกรัฐมนตรี” (Reichskanzler) เม่ือวนัท่ี 30 

มกราคม ค.ศ. ๑๙๓๓ หลงัจากนั้นรัฐสภาก็ส้ินอ านาจ  และ รัฐสภาของอาณาจักรท่ีสาม 42 ประชุม

กนัเป็นคร้ังสุดทา้ยเม่ือวนัท่ี ๒๖  เมษายน ค.ศ. ๑๙๔๒  ระหวางสงครามโลกคร้ังท่ี  ๒ อาคารไดรั้บ

ความเสียหายจากสงครามและกองทพัแดงของโซเวยีตสามารถบุกเขา้มาถึงกรุงเบอร์ลินได ้โดยทิ้ง

ร่องรอยเป็นภาพท่ีผนงัในรูปแบบ Graffiti และไดถู้กปล่อยใหทิ้้งร้างอยูเ่ป็นเวลานานตลอดช่วง

สงครามเยน็ท่ีเยอรมนัถูกแบ่งเป็น 2 ส่วนในโลกเสรีและคอมมิวนิสต ์Reichstag อยูภ่ายใตเ้ขต

อ านาจของตะวนัออก ในปี ๑๙๗๑ - ๑๙๙๕ อาคาร ปกคลุมดว้ยผา้สีเทาเงินยวงยาวนบัหม่ืนตาราง

เมตรในฐานะงานศิลปะของศิลปิน Christo และ Jeanneมีการใชเ้ชือกผกูสีฟ้ายาว๑๕ กิโลเมตร

คนงานติดตั้งโครงเหล็กรอบประมาณ ๒๐๐,๐๐๐ กิโลกรัมรอบอาคารเพื่อใหผ้า้มีความยาว 

๑๐๐,๐๐๐ ตารางเมตรพื้นผวิอลูมิเนียมแขวนกบัพบัไดจ้ากเสารูปป้ันหินและของประดบัตกแต่ง  

และถูกแกะออกหลงัจากเยอรมนัมีการรวมชาติกนัอีกคร้ังในปี ค.ศ. ๑๙๙๓  โดยมี สถาปนิกของ

องักฤษ  Sir Norman Foster   ไดรั้บเลือกเป็นผูอ้อกแบบเพื่อซ่อมแซมอาคารใหก้ลบัมีชีวติข้ึนใหม่ 

                                                           
41 สาธารณรัฐไวมาร์ Weimar Republic (1919–1933) 
42 อาณาจกัรท่ี1First Reich  the Holy Roman Empire 962–1806; later the Holy Roman Empire of 
the German Nation อาณาจักรท่ี2 Second Reich the German Empire (1871–1918) อาณาจักรท่ี3 
Third Reich: Nazi Germany 1943-1945   พจนานุกรมเสรี  
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ภาพท่ี 25 Sir Norman Foster ผูส้รรสร้างให้อาคาร Reichstag   กลบัมามีชีวติอีกคร้ัง    
ท่ีมา Yoshio Futugawa 
          

    ท่ีตั้ง,รูปแบบอาคารและแนวคิดทางสถาปัตยกรรม  

         อาคารรัฐสภาตั้งอยูบ่นพื้นท่ีสีเขียว  ของกรุงเบอลิน ดา้นเหนือของประตูชยั  Bredenberg Gate  และ

สถานท่ีส าคญัในกรุงเบอร์ลิน  เป็นยา่นส าคญัท่ีมีผูค้นมารวมตวัและใชชี้วติอีกทั้งเป็นศูนยร์าชการ

ของกรุงเบอร์ลินอีกดว้ย                                

 

 

 

  

 

 ภาพท่ี 26  ยา่นเทียร์การ์เทน (Tiergarten)ท่ีตั้งของอาคารรัฐสภาเยอรมนั       

 ทีมา Gooogle Earth 
 ลกัษณะของอาคารเป็นรูปแบบสถาปัตยกรรมแบบ ในรูปแบบ  Neo-Baroque  โดยการวางผงั

อาคารแบบตวัE.ใชข้าประกบกนัแลว้เพิ่มพื้นท่ีเช่ือมกนัตรงกลางระหวา่งขาตวัE ท  าใหเ้กิดการเปิด

พื้นท่ีเป็นลานโล่งส่ีมุมก่อนท่ีจะถูกแกไ้ขโดย Sir Norman Foster ในเวลาต่อมา 
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ภาพท่ี 27  ผงัอาคารเดิมและปัจจุบนัท่ีถูกแกไ้ขแลว้โดย Sir Norman Foster 
 ทีมา Architect in Competition และ GA 
 

แนวความคิด การวางต าแหน่งหอ้งประชุมเป็นหวัใจของ อาคารรัฐสภา  โดยวางไวใ้นแนวแกนตรง

กลางอาคารโดยการใชห้ลงัคากระจกขนาดใหญ่เพื่อน าแสงสวา่งเขา้มาสู่อาคารในการออกแบบคร้ัง

แรกและยงัเป็นแนวคิดส าคญัส าหรับใชใ้นการปรับปรุงอาคารท่ี Sir Norman Foster น ามาออกแบบ

ท่ีเรียกวา่  Foster’s Dome            

 

 

 

 

 
ภาพท่ี 28  หลงัคาอาคารเดิมและปัจจุบนัท่ีถูกปรับปรุงแลว้โดย Sir Norman Foster  
ทีมา Architect in Competition และ Ga Document Extra 12 
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ซ่ึงผูค้นสามารถเขา้ไปใชง้านภายในโดมกระจกและสามารถระบายความร้อนผา่นผนงักระจกท่ี

สามารถเปิดได ้การออกแบบในลกัษณะเช่นน้ีนอกจากจะท าใหอ้าคารเป็นสัญลกัษณ์ท่ีโดดเด่นของ

เมืองแมใ้นยามค ่าคืน43 แลว้ยงัแฝงนยัยะทางการเมืองของระบอบประชาธิปไตยในเร่ืองการมีส่วน

ร่วมของประชาชนใหไ้ดใ้กลชิ้ดกบัรัฐสภาท่ีเป็นตวัแทนของพวกเขา 

                

            

 

  

 

 
ภาพท่ี 29   รูปตดัดา้นขวางท่ีแสดงใหเ้ห็นความสัมพนัธ์ของ Dome และ Chamber 
 ท่ีมา Ga Document Extra 12 
 

ส่วนภายนอกเป็นพื้นท่ีบนดาดฟ้าอาคารใชเ้ป็น Roof Terrace ซ่ึงมีลกัษณะเป็นลานโล่งและมีส่วน

ของร้านอาหารเพื่อรองรับผูค้นท่ีข้ึนมาชมทิวทศัน์ของเมืองดา้นบนสุดของอาคารถือเป็นส่วนท่ีเป็น

สถานท่ีท่องเท่ียวส าคญัของกรุงเบอร์ลินสามารถเขา้ไดจ้ากชั้นล่าง  อาคารท่ีผา่นกาลเวลา

ประวติัศาสตร์มกัมีร่องรอยแสดงใหเ้ห็นเป็นหลกัฐาน   การออกแบบจึงเก็บรักษาหลกัฐานไวใ้หค้ง

สภาพเดิม44เอาไวใ้หม้ากท่ีสุด 

                                                           
43 ฟอสเตอร์ใหแ้นวคิดเก่ีวกบัเร่ือง ตะเกียง เอาไว ้ :    We conceived a new cupola as a “ lantern ใน 
Ga Document Extra 12 หนา้ 135 
44 Grafiti Art ของทหาร Red Guard ของโซเวยีตท่ีเขา้มาขีดเขียนและทิ้งร่องรอยทางประวติัศาสตร์
เอาไว ้
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ภาพท่ี 30 แสดงทางเขา้หลกั,โถงทางเขา้และร่องรอยประวติัศาสตร์สมยัสงครามโลกคร้ังท่ี 2 
 ท่ีมา Ga Document Extra 12berlinadventure.wordpress.com 
         

 การออกแบบหอ้งประชุมสภาผูแ้ทนของรัฐสภาเยอรมนัสอดคลอ้งเป็นไปตามกฎหมายพื้นฐาน 45

ของประเทศคือมี สภาที่มาจากประชาชน  (Bundestag) และ  สภาที่เป็นตัวแทนของแคว้นใหญ่16 

รัฐ ในสหพนัธ์สาธารณรัฐเยอรมนี (Bundesrat) มาประชุมร่วมกนั ในห้องประชุมเดียว การจดัผงัท่ี

นัง่ แบบ Classical Greek Amphitheatric หรือ Semi-cycle  ผสมกบัเวทีแบบเปิด ( Open Stage ) 

แบ่งพื้นท่ี หอ้งประชุมออกเป็นสองส่วนระหวา่งคณะรัฐบาลและสมาชิกรัฐสภา  

 

 

 

 

 

ภาพท่ี 31  แสดงการจดัผงัหอ้งประชุมของอาคาร Reich Stag 
 ท่ีมา Ga Document Extra 12 

 

                                                           
45 เอกสารรัฐธรรมนูญในปี พ.ศ. 2492 ซ่ึงเรียกวา่ Grundgesetz (กฎหมายพื้นฐาน) การเรียกกฎหมาย
น้ีวา่ Grundgesetz แทน Verfassung (รัฐธรรมนูญ) 
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จากกรณีศึกษาอาคาร Reich Stag ท าใหผู้ศึ้กษาไดท้ราบถึงตวัอยา่งงานสถาปัตยกรรมท่ีมีแนวความคิด

ท่ีจะก่อสร้างอาคารรัฐสภาเพื่อแสดงอ านาจทางการเมืองท่ีสถาปนามาในช่วง ๑๐ ปีก่อนใหเ้ป็น

สัญลกัษณ์ของจกัรวรรดิเยอรมนั  ซ่ึงต่อมา sir Norman Foster ก็ไดใ้ชว้ธีิเดียวกนัในการน าเสนอ

สถาปัตยกรรมของยคุสมยัเพื่อแสดงถึงระบอบการปกครองท่ีทุกคนมีส่วนร่วม เพื่อจะด ารงความเช่ือ

ของระบอบประชาธิปไตยจะน าพาส่ิงท่ีดีกวา่มาใหป้ระเทศเยอรมนั 

    

 

 

 

 

 

ภาพท่ี 32อาคาร Reich Stag ยามแดดร่มลมตกเป็นท่ีพกัผอ่นของประชาชนในกรุงเบอลิน 
ท่ีมา  พจนานุกรมเสรี 

 

สรุปของแนวความคิดในการออกแบบของโครงการก่อสร้างและปรับปรุงอาคาร Reich stag 

1) การสร้างสัญลกัษณ์ทางการเมืองเพื่อแสดงความยิง่ใหญ่ของอาณาจกัรบนพื้นท่ีใจกลาง

เมืองในยคุท่ีจกัรวรรดิมีความรุ่งเรืองสูงสุดในยคุนั้น  ดว้ยสถาปัตยกรรมแบบ นีโอบาโรก 

(Neo-Baroque) 

2) การอนุรักษแ์ละปฏิสังขรณ์อาคารทางประวติัศาสตร์ท่ีทรงคุณค่าในยคุหลงัสงครามเยน็ 
3) สร้างอตัลกัษณ์ใหก้บัอาคารท่ีถูกทิ้งร้างข้ึนมาใหม่โดยมิไดข้ดัแยง้กบัคุณค่าทาง

ประวติัศาสตร์และสถาปัตยกรรมของอาคารเดิม 
4) การสร้างพื้นท่ีเก่ียวกบัการส่งเสริมระบอบประชาธิปไตยและการเขา้ถึงและมีส่วนร่วมของ

ประชาชน 
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5) การใชแ้สงธรรมชาติเขา้มามีบทบาทในอาคารและการระบายอากาศตามหลกัการของ 
Green Building 
อยา่งสร้างสรรคแ์ละเหมาะสมกบัยคุสมยัปัจจุบนั 

 

กรณีศึกษาท่ี 2 : รัฐสภาอังกฤษ ( House of Parliament ) 
 

 

 

 

 

ภาพท่ี 33  รัฐสภาองักฤษ และสถาปนิกคือ   Charles Barry และ A.W.N.Pugins  
ทีมา พจนานุกรมเสรี 

ประวัติความเป็นมาของโครงการ 
 

ในปี ค.ศ. ๑๘๓๔  วหิาร Westminster ไดถุ้กไฟไหมค้ร้ังใหญ่หลงัจากนั้นไดมี้โครงการประกวด

แบบเพื่อฟ้ืนฟูอาคารและเพื่อใชเ้ป็นท่ีประชุมสภา ( House Of Parliament ) เพราะท่ีประชุมเดิมนั้นมี

ความไม่เหมาะสมหลายประการเช่น  มีกล่ินอบั,ระบายอากาศไม่ดีและมีเสียงประหลาดท าใหเ้ป็นท่ี

หวาดกลวัของสมาชิก 46 โดยสถาปนิกท่ีไดรั้บเลือกให้ออกแบบโครงการคือ Charles Barry ( 1795 

– 1860 ) และ Augustus Welby Northmore Pugins (1812-1852)  โดยโครงการเร่ิมวางฐานรากใน

ปี ค.ศ. ๑๘๓๗ และเสร็จสมบรูณ์ในปี ค.ศ ๑๘๖๐ ใชง้บประมาณไปร่วม 2 ลา้นปอนด ์  แต่ก็ท  าให้

สถานท่ีแห่งน้ีกลายเป็น  สัญลกัษณ์ของประเทศองักฤษไปโดยทนัที  

  

                                                           
46 ใชโ้บสถ ์St Stephen’s เป็นท่ีประชุม 
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ท่ีตั้ง,รูปแบบอาคารและแนวคิดทางสถาปัตยกรรม 

 

 

 

 

 

 

 

ภาพท่ี 34   ท่ีตั้งของอาคารรัฐสภา  ใจกลางมหานคร ลอนดอน  
  ทีมา Gooogle Earth 
 

ดว้ยแนวคิดท่ีจะแสดงความเกรียงไกรของจกัรภพองักฤษท่ีมีการเปรียบเทียบกบัประเทศมหาอ านาจ

อ่ืนๆเช่นนครปารีสของฝร่ังเศสและ นคร St Petersburg ของ รัสเซียท าใหรู้ปแบบอาคารมีขนาด

ใหญ่และซบัซอ้นอาคารรัฐสภาแห่งน้ีตั้งอยูใ่น พระราชวงั   Westminster บนฝ่ังเหนือของแม่น ้า

เทมส์ในลอนดอนอยูใ่กลพ้ระราชวงัหลวง Buckingham และ Kensington รวมทั้งสวนสาธารณะ คือ 

St James' Park ,Green Park และ Hyde Park มีสัญลกัษณ์ส าคญัคือหอนาฬิกา Big Ben รูปแบบ

อาคารเป็นศิลปะ Gothic Revival ในสมยั Victorian การวางผงัอาคาร เป็นรูปส่ีเหล่ียมผนืผา้เรียง

เป็นแนวยาว 2แถวตรงกลางเป็นลานโล่งท่ีคัน่ดว้ยตึกแนวขวางเป็นระยะเป็นระยะ  มุมดา้นติดแม่น ้า

2ขา้งเป็นอาคารส่ีเหล่ียมรูปป้อมการวางผงัแบบน้ีเป็นลกัษณะสผมระหวา่งผงัรูปตวั E  แบบ

คลาสสิค ( Classism )กบัการวางผงัแบบระเบียงโบสถใ์นยคุกลาง  อาคารทั้งหมดเช่ือมต่อกนักบั   

Westminster Hall47  บริเวณทางเขา้อาคารถนน Abingdon  

                                                           
47 ใชเ้ป็นหอประชุมในวาระส าคญัต่างๆของรัฐสภา 
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ภาพท่ี 35ผงัอาคารรัฐสภา มีโถงทางเขา้ติดกบัโถงของวหิาร Westminster   
ทีมา พจนานุกรมเสรี  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
ภาพท่ี 36ผงัอาคารรัฐสภา    
ทีมา alamy.com 
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การเช่ือมผงัของอาคารท่ีเป็นแบบสมมาตร ( Classical Symmetry ) กบั ส่วนของอาคารเดิมคือ

Westminster Hall ท่ีมีรูปแบบเป็น Gothic หรือ Elizabethan Style 48 เป็นไปไดด้ว้ยดี มีความลงตวั 

ส่วนภายในเร่ิมตน้จากโถงทางเขา้( Porch ) ซ่ึงอยูติ่ดกบั Westminster Hall เม่ือเขา้มาทางเดินจะ

น าเขา้ไปสู่โถงกลาง ( Central Hall) ภายในท่ีมีขนาดใหญ่เพื่อแยกไปสู่ท่ี ประชุมสภาผู้แทน ( 

House of Commons )   ในดา้นซา้ยและสภาสูง  (House Of Lords)  ในดา้นตรงขา้มโดยจะมีโถง

ทางเขา้เป็นจุดพกัหนา้ห้องประชุม ถดัจากท่ีประชุมสภาสูงจะเป็นส่วนท่ีเรียกวา่ Royal Gallery มี

ลกัษณะเป็นหอ้งโถงใหญ่ประดบัดว้ยรูปภาพท่ีมีค่า เปิดเป็นพิพิธภณัฑใ์หน้กัท่องเท่ียวไดช้มมี

ทางเดินไปสู่หอคอยวคิตอเรียส าหรับพื้นท่ีดา้นหลงัท่ีติดแม่น ้าเป็นส่วนของคณะกรรมาธิการ,

ส านกังานและหอ้งสมุด ฯลฯ 

 

 

 

 

ภาพท่ี 37ทางเขา้หลกัและWestminster Hall        ทีมา พจนานุกรมเสรี 
 

หอ้งประชุมรัฐสภาขององักฤษเป็นแนวอนุรักษนิ์ยมยงัคงรักษารูปแบบของการประชุมในคร้ังอดีต

อนัเก่าแก่เอาไวอ้ยา่งดีแมเ้วลาจะล่วงเลย ลกัษณะของการจดัวางผงัทั้งสองสภามีลกัษณะเดียวกนั

แตกต่างกนัในรายละเอียดเล็กนอ้ยคือในท่ีประชุมของสภาสูง ( House of Lords) จะมีท่ีนัง่ประทบั

ของQueenส าหรับการเปิดประชุมสภา โดยหอ้งประชุมสภาจะหันหน้าเข้าหากัน ( Opposite 

Benches)ระหวา่งรัฐบาล( Government)และฝ่ายคา้น (Opposite)โดยมีประธานสภาผู้แทนฯ  

                                                           
48 David watkin , English Architecture a Concise History (London : Oxford University Press, 
1979) ,160. 
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( Speaker Of The House )อยูต่รงกลางและมีโตะ๊เสมียนและเจา้พนกังานคอยบนัทึกการประชุมอยู่

ใกลก้นั บริเวณชั้นลอยดา้นหลงัของประธานสภาผูแ้ทนฯ เป็นท่ีนัง่ของส่ือมวลชนและถดัจากนั้น

เป็นท่ีนัง่ของประชาชนผูส้นใจ ( Public Gallery )และส าหรับดา้นบนของเหนือสมาชิกสภา

(ดา้นขา้ง)จะเป็นท่ีนัง่ของผูท้รงคุณวุฒิและสมาชิกสภาฝ่ายต่างๆ 

 

 

 

 

 

 

ภาพท่ี 38   หอ้งประชุมสภาผูแ้ทน ( House of Commons )        
ทีมา flickr และ.ourcommons.ca 
 

ข้อสรุปของแนวความคิดในการออกแบบของโครงการก่อสร้าง รัฐสภาอังกฤษ ( House of 

Parliament ) 

1) ท่ีตั้งของอาคารมีความเหมาะสม อยูใ่จกลางมหานครลอนดอนท่ีมีสถานท่ีประกอบกนัเป็น
ยา่นพื้นท่ีประวติัศาสตร์ท่ีส าคญัรวมทั้งแม่น ้า เทมส์ 

2) รูปแบบของสถาปัตยกรรมและการตกแต่งภายในสะทอ้นถึงยคุสมยัของศิลปะแห่งยคุท่ี
สร้างอยา่งชดัเจนและสร้างสัญลกัษณ์ของระบอบประชาธิปไตยท่ีเก่าแก่สืบเน่ืองมาถึง
ปัจจุบนั 

3) การออกแบบหอ้งประชุมสอดคลอ้งกบัจารีตประเพณีอนัเก่าแก่ของคนองักฤษท่ีมี
บุคลิกภาพแบบสุภาพชน ท าใหก้ารประชุมมีความเรียบร้อยแมข้นาดหอ้งจะดูคบัแคบ แต่

หอ้งประชุมของรัฐสภาแห่งน้ีไดช่ื้อวา่ cockpit of democracy 
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4) อาคารรัฐสภาแห่งน้ีเปิดโอกาสใหป้ระชาชนมีส่วนร่วมดว้ยการจดัพื้นท่ีก่ึงสาธารณะ
ส าหรับเป็นแหล่งท่องเท่ียวทางประวติัศาสตร์,ศิลปะและการเมือง  

5) การออกแบบพื้นท่ีเป็นไปตามความส าคญัของการใชพ้ื้นท่ีคือการวางต าแหน่งทางเขา้
อาคารไวใ้กล้กนักบั Westminster Hall ( อาคารเดิม ) ซ่ึงใชเ้ป็นหอประชุม  ถดัจากส่วนน้ี
เขา้ไปจึงเป็นส่วนการประชุม 
สภาฯและกรรมาธิการฯ ส่วนในท่ีสุดจึงเป็นส่วนสนบัสนุน  เช่น ห้องสมุด( มีขนาดใหญ่) 

 

                 ในปี ค.ศ. 1989 มีการออกแบบก่อสร้างอาคารรัฐสภาเพิ่มเติมอยูต่รงขา้มกบัหอนาฬิกา 

Big Ben โดยสถาปนิก Michele Hopkins โดยจุดประสงคใ์ชเ้ป็นส่วนส านกังานและท่ีพกัของฝ่าย

กรรมาธิการ และยงัมีส่วนท่ีเป็นหอ้งจดัเล้ียงและหอ้งครัว อาคารท่ีก่อสร้างใหม่น้ีเป็นอาคารสูง 6 

ชั้นและมีส่วนท่ีเป็นชั้นใตดิ้นลงไปเช่ือมกบัสถานีรถไฟใตดิ้นลกัษณะอาคารเป็นลกัษณะของการ

สร้างอาคารลอ้มท่ีวา่งตรงกลางส าหรับใชท้  ากิจกรรมโดยมีหลงัคากระจกใสกั้นอยูอี่กชั้นหน่ึง ใน

ลกัษณะของ Glasshouse การจดัล าดบัของชั้นในอาคารโดยบริเวณชั้น Ground Floorและ First 

Floor เป็นส่วนส านกังานหรือ Public Zoneและส่วนท่ีอยูเ่หนือข้ึนไปเป็นชั้นท่ีพกัเจา้หนา้ท่ีหรือ 

Private Zone ส่วนชั้นสูงสุดเป็นส่วนServiceโดยมีปล่องท าหนา้ท่ีระบายอากาศอยูด่า้นบนหลงัคา

แนวความคิดในการออกแบบอาคารน้ีตั้งอยูบ่นพื้นฐานของยา่นเก่าแก่ท่ีอยูโ่ดยรอบแต่อยูบ่น

พื้นฐานของความทนัสมยัในยคุศตวรรษท่ี20ดว้ยการใชเ้ทคโนโลยีท่ี่ท  าใหอ้าคารประหยดัพลงังาน

ในเร่ืองของแสงสวา่งและการระบายอากาศ 

     

 

 

ภาพท่ี 39 หุ่นจ าลองและอาคารเลขาธิการฯแห่งใหม่     
ทีมา Michele Hopkins และ Getty 
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บทท่ี ๕ 
แนวคิดการออกแบบ 

 

ท่ีมาของแนวความคิด 

 

                 การศึกษาบริบททางการเมืองในประวติัศาสตร์การเมืองไทยท าใหพ้บวา่สถาบันทาง

การเมืองและพื้นที่ทางการเมืองเป็นบริบทท่ีส าคญั โดยสถาบนัทางการเมืองท่ีกล่าวมาน้ี

ประกอบดว้ย พระมหากษตัริย ์,ทหาร ,นกัการเมือง และภาคประชาสังคมท่ีเป็นตวัขบัเคล่ือนวงลอ้

ของของการเมืองตั้งแต่มีการเปล่ียนแปลงการปกครองของประเทศดงัท่ีกล่าวมาแลว้ในบทตน้ๆ  

โดยทั้งหมดท่ีกล่าวมาน้ีถือเป็นสัญลกัษณ์ทางการเมืองท่ีส าคญัท่ีสามารถใชเ้ป็นประเด็นในการ

ออกแบบเน้ือหาของโครงการ จากความคิดดงักล่าวตอ้งสะทอ้นถึงส่ิงต่อไปน้ี 

๑) สถาปัตยกรรมและท่ีตั้งตอ้งบูรณาการ (INTEGRATION ) ใหเ้ป็นหน่ึงเดียวกนั 

๒) สถาปัตยกรรมท่ีออกแบบตอ้งส่งเสริมอาคารประวัติศาสตร์ท่ีมีอยู่เดิมให้มีความเด่นชัดดว้ย

การสร้างกรอบมุมมองรวมทั้งการสร้าง ระยะมุมมอง ( DEPTH  OF FIELD ) ระหวา่ง

อาคารและพื้นท่ี 

๓)  อาคารท่ีออกแบบแลว้ตอ้งแสดงถึงสัญลักษณ์ท้ัง ๔ ของสถาบนัการเมืองไทยคือ  พระมหา

สกษัตริย์, ทหาร,นักการเมืองและประชาชน 

๔) สถาปัตยกรรมท่ีออกแบบตอ้ง จิตวิญญาณ( SPIRIT)  ของความเป็นไทยในบริบทท่ีได้

กล่าวมาทั้งในรูปธรรมและนามธรรม 

๕) สถาปัตยกรรมท่ีออกแบบตอ้งสร้างสรรค์ ( CREATIVE) ส่ิงใหม่ไม่ลอกเลียน                    

( UNCOPY ) ของท่ีมีอยูเ่ดิม 
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สัญลักษณ์ท่ี ๑ : พระมหากษัตริย์ 

 

                 สัญลกัษณ์ของพระมหากษตัริยเ์กิดจากความคิดท่ีเก่าแก่ท่ีสุดในโลกตะวนัออกและ

ตะวนัต ก การสร้างสัญลกัษณ์สอดคลอ้งตามความเช่ือ ๒ อยา่ง คือ จกัรวาทิน ( Universal King ) 

จากศาสนาพราหมณ์ และ ธรรมิกราชาจากศาสนาพุทธดว้ยความเช่ือดงักล่าวน้ีสถาปัตยกรรมจึงถูก

สร้างข้ึนเพื่อสร้างฐานานุศกัด์ิของชนชั้นของพระมหากษตัริยจ์ากชนชั้นอ่ืนในรูปแบบของ “เครื่อง

ยอด” 49ซ่ึงใชเ้ฉพาะพระมหากษตัริยเ์ท่านั้น 

        เคร่ืองยอดดงักล่าวมีการววิฒันาการมาจากปราสาทคืออาคารหลายชั้นอนัเป็นสัญลกัษณ์ของ

ฐานนัดรสูงส่งของผูค้รอบครองเน่ืองจากเป็นอาคารพิเศษตอ้งสร้างข้ึนดว้ยความเช่ียวชาญและมี

ค่าใชจ่้ายสูงกวา่อาคารชั้นเดียวหรืออีกนยัยะหน่ึงหมายถึงท่ีอยูข่องเทวดามีลกัษณะเป็นชั้นลดหลัน่

กนัมีพระอิศวรอยูช่ั้นบนสุดจึงเป็นเคร่ืองหมายของวรรณะกษตัริยข์องฮินดูและไทยรับมาแปลงเป็น

โครงสร้างไมท่ี้เรียกวา่ยอดปราสาท 

 

 

 

 

 

ภาพท่ี 40  หลงัคาทรงวมิานของเทวาลยัในเมือง มลัลาปุระ ประเทศอินเดีย และ หลงัคาทรงมณฑป
ท่ี  วดัพระพุทธบาท สระบุรี  
ท่ีมา. Amaze.com 
 สัญลกัษณ์ท่ีส าคญัของพระมหากษตัริยท่ี์ส าคญัอีกอยา่งคือ “ครุฑ “ ตามความเช่ือท่ีสัมพนัธ์กบั

ศาสนาพราหมณ์ในเร่ืองสมมติเทพและนารายณ์อวตาร  ครุฑซึ่งเป็นพาหนะของพระนารายณ์ จึง
                                                           
49 เคร่ืองยอดของไทยถูกพฒันาการมาจากหลงัคาทรงปราสาทและทรงวมิานของอินเดีย 
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กลายเป็นสัญลักษณ์ประจ าพระองค์ของพระมหากษัตริย์ เม่ือพระมหากษตัริยเ์ป็นผูป้กครอง

แผน่ดินในฐานะของพระเจา้แผน่ดินตราประจ าแผน่ดินของประเทศไทยจึงมีสัญลกัษณ์ของครุฑ 

เราเรียกสัญลกัษณ์น้ีวา่ ครุฑพาห์ 50 

 

  

 

 

 

 

ภาพท่ี 41  สัญลกัษณ์ครุฑพาห์ประจ าพระองค ์ใน รัชกาลท่ี๙   
ท่ีมา พจนานุกรมเสรี และ เจา้พระยานิวส์ 
    

 

                                                           
50 

๑)  ในรัชสมยัพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกลา้เจา้อยูห่วั ทรงพระกรุณาโปรดเกลา้ใหใ้ชต้รา
อาร์มเป็นตราแผน่ดินใน พ.ศ.๒๔๑๖ 

๒) สมเด็จฯ เจา้ฟ้ากรมพระยานริศรานุวดัติวงศท์รงเขียนพระราชลญัจกรพระครุฑพา่ห์ข้ึนเป็น
ตราแผน่ดินเพื่อใชแ้ทนตราอาร์ม โดยคร้ังแรกทรงเขียนเป็นรูปตราพระนารายณ์ทรงครุฑ
จบันาค ตราน้ีไดใ้ชอ้ยูร่ะยะหน่ึงก็โปรดเกลา้ฯ ใหว้งศท์รงเขียนตราครุฑข้ึนใหม่อีกคร้ัง
เป็นตราวงกลม โดยยกรูปพระนารายณ์และนาคออกเสีย คงเหลือแต่รูปครุฑ 

๓) พระราชลญัจกรพระครุฑพา่ห์ประจ ารัชกาลจะสร้างข้ึนใหม่ไดต่้อเม่ือพระมหากษตัริย์
ไดรั้บการบรมราชาภิเษกแลว้เท่านั้น 
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สัญลักษณ์ท่ี ๒ :ทหาร 

 

             สัญลกัษณ์ทางทหารท่ีปรากฎข้ึนในประเทศไทยมีความสัมพนัธ์กบัการปกครองของคณะ

ราษฎร์โดยตรงโดยปรากฎในรูปแบบของ สถาปัตยกรรมแบบ  อาร์ตเด็คโคแบบฟาซิสต์ 51 ซ่ึง

ออกแบบโดยใชไ้วยกรณ์รูปแบบของสถาปัตยกรรมคลาสสิค 52 ใน มีลกัษณะเด่นคือ เป็นอาคาร

คอนกรีตเสริมเหล็ก  การตกแต่งจะถูกลดทอนรายละเอียดเพื่อความเหมาะสมของการก่อสร้างแบบ

ใหม่  หลงัคาแบนและรูปมีจิตวญิญานของความแขง็แกร่งมกัแสดงรูปแบบของอ านาจนิยมแบบ

เผด็จการ 

 

 

 

 
 
ภาพท่ี 42  แบบของอาคารอาร์ตเด็คโคแบบฟาซิสตใ์นประเทศไทย    
ท่ีมา  หอจดหมายเหตุแห่งชาติ 
 

        สถาบนัทหารเร่ิมมีบทบาททางการเมืองหลงัการ ปฏิวติัสยาม พ.ศ. ๒๔๗๕ ( Siamese coup 

d'état of 1932 ) โดยเร่ิมจาก ส่ีทหารเสือ และ จอมพล ป. พิบูลสงคราม แห่ง คณะราษฏร ตามดว้ย

เผคจ็การทหารในยคุของ จอมพล สฤษด์ิ ธนะรัชต ์และ จอมพล ถนอม กิตติขจร ก่อนท่ีการ

                                                           
51 สมชาติ จึงสิริอารักษ ์,การศึกษาเปรียบเทียบสถาปัตยกรรมสมยัใหม่ระหวา่งญ่ีปุ่นกบัสยามตั้งแต่
กลางศตวรรษท่ี19ถึงส้ินสุด      สงครามโลกคร้ังท่ี2,ภาควิชาศิลปสถาปัตยกรรม คณะ
สถาปัตยกรรม มหาวทิยาลยัศิลปากร  , หนา้ 230 
52 ใกลเ้คียง Beaux arts  ยคุสุดทา้ย 
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รัฐประหารจะกลายเป็นวงัวนดา้นมืดทางการเมืองในระบอบประชาธิปไตยแบบไทยๆ โดยการท า

รัฐประหารแต่ละคร้ังทหารจะทิ้งร่องรอยของอ านาจเผด็จการเอาไวใ้นประวติัศาสตร์ตั้งแต่คร้ังแรก

คือการครอบครองพื้นท่ี ( Possession ) และ การใชอ้ภิสิทธ์ปกครอง  ( Overrule ) ซ่ึงกลายเป็น

สัญลกัษณ์ส าคญัของสถาบนัทหารในระบอบประชาธิปไตยของประเทศไทยในปัจจุบนั 

 

 

 

 

ภาพท่ี 43  คณะทหารในปฏิวติัสยามพ.ศ. ๒๔๗๕และหมุดคณะราษฎรบริเวณลานพระราชวงัดุสิต 
ท่ีมา. prachatai.com 
 

สัญลักษณ์ท่ี ๓ : นักการเมือง 

            สัญลกัษณ์ของนกัการเมืองท่ีเหมือนกนัทัว่โลกคือสัญลกัษณ์ของสภาโดยเจาะจงลงไปให้ลึก

มากข้ึนคือ ห้องประชุมสภา ยกตวัอย่างห้องประชุมสภาในประเทศองักฤษไดรั้บฉายาว่า “ ห้อง

บังคับการ(นักบิน)ท่ีขับเคลื่อนประชาธิปไตย  (cockpit of democracy ) “ ซ่ึงถือเป็นสัญลกัษณ์อยา่ง

หน่ึงในระบอบประชาธิปไตยของโลกปัจจุบนั          นกัการเมืองเป็นสัญลกัษณ์สากลในระบอบ

ประชาธิปไตยเคียงคู่กบั ( ห้องประชุม ) รัฐสภาตั้งแต่สมยักรีก-โรมนัโบราณ มาถึงสมยัปัจจุบนั ก็

ยงัไม่เปล่ียนแปลงรูปแบบจากเดิม ส าหรับในประเทศไทยนกัการเมืองยุคแรกนั้นแบ่งออกเป็นสอง

ฝ่ายคือ “สายนิยมเจ้า”  เช่น พระยามโนปกรณ์นิติธาดา , พระยาราชวงัสัน (ศรี กมลนาวิน) , พระยา

ศรีวสิารวาจา (เทียนเล้ียง ฮุนตระกูล) , พระยาทรงสุรเดช (เทพ พนัธุมเสน)  เป็นตน้ และ“กลุ่มของ

คณะราษฏร”  เช่น หลวงประดิษฐม์นูธรรม ,ร.ท.ประยูร ภมรมนตรี, หลวงพิบูลสงคราม , หลวงสิริ

ราชไมตรี (จรูญ สิงหเสนี) , นาย ตั้ว ลพานุกรม , นายแนบ พหลโยธิน เป็นตน้ การใชกุ้ศโลบายของ

สายนิยมเจา้ท่ีสามารถประนีประนอมกบั กลุ่มของคณะราษฏรจนไม่เกิดความรุนแรงเหมือนการ

ปฏิวัติรัสเซีย (Russian Revolution) ท่ีมีการใช้ความรุนแรงของกลุ่มบอลเชวิคในการล้มล้าง
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ราชวงศโ์รมานอฟของพระเจา้ซาร์นิโคลสัท่ี 2 ซ่ึงเป็นท่ีหวัน่เกรงของราชส านกัสยามในสมยันั้น จน

มาถึงยุคเผด็จการของจอมพล สฤษด์ิ ธนะรัชต์ และ จอมพล ถนอม กิตติขจร กลุ่มของคณะราษฏร

จึงสูญส้ินอ านาจอย่างแทจ้ริง  อย่างไรก็ดีเน่ืองจากความตอ้งการแก้ปัญหาทางเศรษฐกิจได้เกิด

นกัการเมืองกลุ่มใหม่ข้ึนมาในยุคของ ม.ร.ว.คึกฤทธ์ิ ปราโมช ท่ีด ารงต าแหน่งนายกรัฐมนตรี เช่น 

บุญชู โรจนเสถียร และ นายวฒันา อศัวเหม 53 และกลายเป็นจุดเร่ิมตน้ของนกัการเมืองสายน้ีส่งผล

ให้มีการทุจริตคอรัปชัน่มากข้ึนในเวลาต่อมา จนเกิดเป็นข้ออ้างเวลาเกิดการกระท ารัฐประหารทุก

ครั้งตั้งแต่อดีต จนถึงปัจจุบัน  ในยคุสมยันั้นการเมืองไดถู้กเฝ้ามองจากสังคมและสามารถเช่ือมโยง 

เขา้กบัศาสนาอีกคร้ังดว้ยงานเขียนอนัทรงพลงัท่ีปลุกกระแสสังคมให้ต่ืนตวั ของ พุทธทาสภิกข ุ

ในช่วง พ.ศ. ๒๔๙๐ - พ.ศ. ๒๕๐๙  เร่ือง “ธัมมิกสังคมนิยม” หรือ  “ธัมมิกสังคมนิยมแบบเผด็จ

การ”  ท่ีหมายจะสร้างการเมืองแบบอุดมคติแสดงเจตนารมณ์สังคมนิยมในพุทธศาสนา ท า การเมือง 

เศรษฐกิจ สังคม ให้ถูกตอ้ง เพื่อการอยูร่่วมกนัในสังคมและจดัการความสัมพนัธ์ระหวา่งบุคคลให้

เป็นไปอยา่งเก้ือกูล ไม่เอาเปรียบทางชนชั้น 54 ส่ิงเหล่าน้ีท่านให้ความเห็นวา่เป็น  ธรรมสัจจะท่ีมีอยู่

ในธรรมชาติ อยู่แล้วเพียงแต่ท าให้มีขึ้นเท่านั้นท าให้เห็นได้ว่าสัญลักษณ์ส าคัญของสถาบัน

นักการเมือง คือ (ห้องประชุม)รัฐสภา แลว้ ควรจะมี สัญลักษณ์ท่ีเกี่ยวข้องกับศาสนาธรรมประกอบ

เข้าด้วยกันในลักษณะเชิงอุดมคติ  

                                        

                   

 

ภาพท่ี 44 สภาซีเนตแลสภาคองเกรสบนความเช่ือเร่ืองส่ิงศกัสิทธ์ิท่ีสืบต่อกนัมา  
ท่ีมา ALAMY  
 
 

                                                           
53
  ผูต้อ้งหาหนีคดีทุจริตท่ีดินคลองด่านในเวลาต่อมา 

54  พอ้งกนักบัลทัธิของ ลัทธิมากซ์ (Marxism) หรือ มาร์กซิสต์ ท่ีมีตน้ตอมาจากความขดัแยง้ของสงัคมระหวา่ง 
   ชนชั้นล่าง ( กรรมาชน ) และชนชั้นกลาง ( กระฎุมพี  ) 
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สัญลักษณ์ท่ี ๔ : ประชาชน 
             เป็นท่ียอมรับกนัวา่ท่ีมาของระบอบรัฐสภาท่ีเก่าแก่ท่ีสุดในโลกโบราณท่ีมีหลกัฐานคือกรีก

ท่ีปกครองแบบนครรัฐ ( POLIS )โดยมีกรุงเอเธนเป็นศูนยก์ลาง โดยนครรัฐถือเป็นหน่วยปกครอง

ท่ีมีอาณาเขตแน่นอนและมีขอบข่ายอ านาจครอบคลุมกิจกรรมส่วนรวมทั้งหมด ไม่ว่าจะเป็นเร่ือง

การเมือง เศรษฐกิจ ศาสนา หรือ สังคมยกเวน้เร่ืองครอบครัวและการท ามาหากินของผูค้นท่ีอยู่

นอกเหนือการดูแลของนครรัฐ ๆจึงเป็นทั้ง  เมือง (CITY )   

รัฐ  ( STATE ) และสังคม ( SOCIATY ) ในตัวเดียวกัน55  แนวคิดพื้นฐานของระบอบ

ประชาธิปไตยในนครรัฐมาจากหลกัการของ อริสโตเติล ( ARISTOTLE ) นกัปราชญใ์นยุคนั้นได้

วางไวคื้อ “โพลิติก” ( POLITIC ) หรือ “กิจแห่งรัฐ”  56  โดยให้ ประชาชนเป็นองคาพยพท่ีส าคญั

ท่ีสุดของประเทศและระบอบการปกครองในระบอบประชาธิปไตยโดยมีหลกัการพื้นฐานส าคญัท่ี

ระบุชดัในรัฐธรรมนูญนัน่คือสิทธิและเสรีภาพพื้นฐานท่ีท่ีรัฐมอบให้ไดแ้ก่ สิทธิความเป็นพลเมือง

(Civil Rights) และ การมีสิทธิทางการเมือง (Political Rights) ท่ีมาของสิทธิน้ีเร่ิมตั้งแต่เกิดข้ึน

หลงัจากท่ีสถานภาพของมนุษยใ์นสังคม  นกัปรัชญาการเมืองอยา่งอริสโตเติล มองคนเป็นเหมือน

ส่ิงมีชีวิตท่ีสามารถใช้เหตุผลได ้และเป็นส่ิงมีชีวิตท่ีมีความอยากท่ีจะอยู่ร่วมกนัเป็นกลุ่มเป็นกอ้น 

อยู่รวมๆ กนั เป็นสังคม  เม่ืออยู่กนัเป็นสังคม มนัก็ควรท่ีจะตอ้งมีการร่างกฎระเบียบเพื่อท่ีศึกษา

เร่ืองราว รวมถึงระเบียบของการอยูร่่วมกนัเป็นสังคม ซ่ึงอริสโตเติลไดน้ าเสนอในรูปแบบของการ

วางบรรทดัฐาน หรือการสร้างภาพวา่ การเมืองท่ีดี คือการรวมส่ิงท่ีเรียกวา่ จริยธรรม เขา้กบัปรัชญา

การเมือง แทนท่ีจะแยกออกจากกนัอยา่งชดัเจนตามแนวคิดท่ีวา่มนุษยข์าดรัฐไม่ไดเ้พราะหากมนุษย์

ขาดรัฐแลว้มนุษยจ์ะไม่มีวตัถุส่ิงของเท่าท่ีตอ้งการ มนุษยจ์ะขาดความมัน่คงทางจริยธรรม คือไม่มี

ศาล ระบบบริหารขบวนการยุติธรรม มนุษย์จะกลายเป็นสัตว์ป่าเอาเปรียบซ่ึงกันและกันการ

อริสโตเติลได้อธิบายว่า รูปแบบการปกครองใดก็ตาม ท่ีส่งเสริมให้ผูป้กครองใช้อ านาจเพื่อ

                                                           
55
 อนุสรณ์ ล่ิมมณี ( ๒๕๕๘ ) , รัฐ สังคม และ การเปลี่ยนแปลง ( หนา้ ๑๗ ) , กรุงเทพฯ : ศยามปัญญา . 

56 ดาณุภา เจริญชยัธรรม ( ๒๕๓๗ ) , การเมืองการปกรอง เรื่องที่ทุกคนต้องรู้ ( หนา้ ๒๖ ) , กรุงเทพฯ : แพรธรรม 

.  
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ประโยชน์สุขของส่วนรวม ถือเป็นรูปแบบท่ีดี ในขณะเดียวกนั รูปแบบการปกครองท่ีส่งเสริมให้

ผูป้กครองใชอ้ านวจเพื่อผลประโยชน์ส่วนตนและพรรคพวก นั้น เป็นรูปแบบท่ีไม่ดี polity เป็นการ

ปกครองโดยรัฐธรรมนูญ  (Constitutional Government ) เป็นรัฐท่ีราษฎรส่วนใหญ่เป็นผูเ้ลือกนกั

บริหาร ซ่ึงมีหน้าท่ีปกป้องผลประโยชน์ส่วนรวม การปกครองแบบ Polity จะเป็นหลักการ

ประนีประนอม ระหวา่งหลกัการ 2 อยา่งคือ เสรีภาพ และ ทรัพยสิ์น เป็นการเช่ือมเสรีภาพของคน

จน กบั ทรัพยสิ์นของคนรวย เพื่อท่ีอ านาจสูงสุดจะไดไ้ม่อยูท่ี่ชนชั้นใดชนชั้นหน่ึง ไม่วา่จะเป็นคน

จน หรือ คนรวย อริสโตเติลยอมรับวา่ อ านาจเป็นของประชาชนดีกวา่ ท่ีจะเป็นของคนเพียงไม่ก่ีคน 

ท่ีมีศีลธรรมรัฐแบบ Polity ประกอบดว้ยชนชั้นใหญ่ๆ 3 กลุ่ม คือ คนรวย คนชั้นกลาง และ คนจน 

โดยเสถียรภาพของรัฐแปรตามชนชั้นกลาง กล่าวคือ ถา้หากชนชั้นกลางมีมาก รัฐก็จะมีเสถียรภาพ

มาก เพราะเหล่าคนชั้นกลาง จะระงบัพลงัของคนจน และ คนรวย ท่ีจะท าลายรูปแบบ Polity แลว้

กลับไปสู่รูปแบบ Democracy หรือ Oligarchy  โดย คนแต่ละชนชั้ นในสังคมนั้ น จะมี

ลกัษณะเฉพาะของตนเอง กล่าวคือ คนร ่ ารวยมีความรู้ว่าจะปกครองอย่างไร แต่จะไม่ยอมรับใน

ระเบียบขอ้บงัคบั อีกทั้งยงัมีความไดเ้ปรียบกว่าชนชั้นอ่ืน และ ยงัมีความละโมบในเร่ืองทรัพยสิ์น 

ในขณะท่ีคนจนมีความเข้าใจยอมรับและเช่ือฟังในระเบียบข้อบังคับ หากแต่ขาดน ้ าใจ อิจฉา

ในทรพยส์มบติัของคนรวย และยอมฟังการปลุกระดมท่ีสัญญาวา่จะมีการแบ่งทรพยสิ์น คน 2 ชน

ชั้นน้ีมกัจะแตกแยกและขดัแยง้กนัอย่างรุนแรง ด้วยเหตุผลดงักล่าว อริสโตเติล จึงเช่ือว่า ชนชั้น

กลางจะรับฟังเหตุผลมากท่ีสุด เป็นกลุ่มท่ีมีความสุขมุเยอืกเยน็ มีความอุตสาหะ และ เป็นผูค้อยเฝ้าดู

การบริหารของรัฐ อริสโตเติลใช้ชนชั้นกลางเป็นกันชน ของโครงสร้างชนชั้นทางสังคม การส่งเสริม

ชนชั้นกลางใน อโครโพลิส อย่างหน่ึงคือการมีพื้นท่ีส าหรับแลกเปล่ียนความคิดทฤษฎีต่างๆทาง

สังคมและการเมืองท่ีเป็นพื้นท่ีสาธารณะท่ีเรียกวา่ Agora  

Agora” มำจำกค ำว่ำ “Ageiro” ซึ่งหมำยถึงกำรรวมกลุ่มหรือรวมตัวกัน แต่ในภำยหลังกลำยไปเป็น

รำกศัพท์ของค ำว่ำ “agorazein” อันหมำยถึง “กำรซื้อและกำรขำย” รวมทั้ง “Agoreuein ” ซึ่ง

หมำยถึง “กำรพูด”...กำรพูดในตลำดเป็นสิ่งจ ำเป็นไม่น้อยไปกว่ำกำรซื้อขำยสินค้ำ เนื่องจำกอำรย

ธรรมกรีกก่อนศตวรรษที่ 12-9 ก่อนคริสตกำลนั้น “กำรพูด” ย่อมสำคัญกว่ำกำรเขียน  ... ดังนั้นใน

สังคมที่นิยมกำรพูดหรือสังคมมุขปำฐะ (Oral Society)  กำรไม่พูดย่อมน ำไปสู่กำรไม่ซื้อและขำย 

กำรพูดในสังคมกรีกโบรำณจึงสะท้อนออกมำสู่สังคมสมัยใหม่ในรูปแบบของนักปรัชญำและโซ
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ฟิสต์ทั้งหลำย ซึ่งอำศัยตลำดทำงควำมรู้เพื่อแสวงหำควำมจริงผ่ำนกำรสนทนำถกเถียง และขบคิดถึง

ปัญหำที่ด ำรงอยู่ในสังคมขณะนั้น ด้วยเหตุนี้ “Agora” ในควำมหมำยของนักปรัชญำจึงหมำยถึง

สถำนที่ส ำหรับแลกเปลี่ยนควำมคิดมำกกว่ำเงินทองและสินค้ำอ่ืนๆ  บทบำทของอะกอร่ำในฐำนะที่

เป็นพื้นที่สำธำรณะของชำวเอเธนส์ หรือกล่ำวให้ชัดเจนยิ่งขึ้นโดยกำรจ ำกัดเฉพำะสำหรับพลเมือง

เอเธนส์มีส่วนส ำคัญอย่ำงยิ่งในยุคซึ่งปกครองด้วยระบอบประชำธิปไตย เนื่องจำกประชำธิปไตย 

(democracy) หรือกำรปกครองโดยคนจ ำนวนมำกที่เป็นพลเมืองจ ำเป็นต้องอำศัยสถำนที่ซึ่งสำมำรถ

รองรับกำรรวมตัวกันทำงกำรเมือง ...57 

 

 

 

 

 
ภาพท่ี 45รูปแสดง Agoraท่ีอยูด่า้นล่างของอโครโพลิส  ท่ีมา  athenshappytrain.com  
 

ส าหรับประเทศสยาม การสร้างชนชั้นกลางเร่ิมตน้จากการเปล่ียนสถานะจาก “ไพร่” และ “ทาส”

(Corvée  and  Slavery) มาเป็น “พลเมือง” (Citizen) ในรัชสมยัพระบาทสมเด็จพระพุทธเจา้หลวง

และความเป็นพลเมืองน้ีได้ถูกอา้งสิทธิเพื่อสร้างความชอบธรรมโดยคณะราษฎรท่ีว่า   “ อ านาจ

สูงสุดของประเทศนั้นเป็นของราษฎรท้ังหลาย ”  อย่างไรก็ตามท่ีผ่านมาภายใต้รัฐบาลเผด็จ

การทหารในท่ีผา่นมาประชาชนไม่มี ” พื้นท่ี “ แสดงออกทางการเมืองมากนกัจนเม่ือถึงเหตุการณ์ 

๑๔ ตุลาคมวนัมหาวปิโยคจึงเป็นจุดเร่ิมตน้ของบทบาททางการเมืองภาคประชาชนอยา่งแทจ้ริง  ใน

                                                           
57
 ฐิติกร สงัขแ์กว้,บดินทร์ สายแสง ( ๒๕๕๕ ) , บทส ารวจพื้นที่สาธารณะของ “อะกอร่า” แห่งเอเธนส์ ( หนา้ 

๖๐๓-๖๐๔ ) : ตลาดทางเศรษฐกิจ ชุมชนทางการเมือง และสนามรบทางปรัชญา , วารสาร Veridian E-Journal, SU 

Vol.5  1 January – April 2012 , Silpakorn University. 
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ปัจจุบนัทฤษฎีเร่ืองเก่ียวกบัภาคประชาสังคมของตะวนัตก58ไดใ้ห้ความส าคญักบัพื้นท่ีสาธารณะทั้ง

พื้นท่ีจริงทางกายภาพและพื้นท่ีเสมือนไดแัก่ ตวักลาง ( Media ) อย่าง หนงัสือพิมพแ์ละโซเชียล

เน็ตเวิร์ก โดยมีค าจ ากดัความว่า  พื้นท่ีสาธารณะในความหมายท่ีเป็นอาณาบริเวณสาธารณะ เป็น

พื้นท่ีของการแสดงออกของสังคมประชาธิปไตย รวมทั้งงานเขียน ในหนังสือเร่ือง การเปลี่ยนแปลง

ของพื้นท่ีสาธารณะ (The Transformation of Public Sphere)ของเจอเกน ฮาเบอร์มาส ( Jürgen 

Habermas ) ไดอ้ธิบายปริมณฑลสาธารณะวา่ เป็นพื้นท่ีๆผูค้นมาพูดคุยแลกเปล่ียนความคิดเห็นกนั

ในเร่ืองสาธารณะต่างๆรวมทั้งการเมืองดว้ยผลลพัทก์็คือ  การสถาปนาความเป็นพลเมือง จากชนชั้น

กลางและปัญญาชน , การสถาปนาพื้นท่ีสาธารณะและน าไปสู่ความเป็นประชาธิปไตยในเวลต่อมา  

        ดังนั้นสรุปได้ว่าสัญลักษณ์ของการเมืองท่ีสอดคล้องกับการเมืองภาคประชาชนคือ พื้นท่ี

สาธารณะ           ( Public Space ) 

  

ภาพท่ี 46  การรวมตวัของประชาชน ณ.ลานพระราชวงัดุสิตในปีวนัท่ี ๙ มิถุนายนพ.ศ.๒๕๔๙ 
ท่ีมา  กระปุก 
 
 
 
                                                           
58
 อา้งอิงงานเขียนของฮนันาห์ อาเรนดท ์(Hannah Arendt) 
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บทท่ี ๖ 
การวิเคราะห์พื้นท่ีและสรุปพื้นท่ีใช้สอยในอาคาร 

 
 

                 รัฐสภาแห่งราชอาณาจกัรไทย เป็นสภานิติบญัญติัระดบัชาติของประเทศไทย เป็นผูใ้ช้

อ  านาจนิติบญัญติัอนัเป็นส่วนหน่ึงของอ านาจอธิปไตยซ่ึงเป็นของปวงชน รัฐธรรมนูญ  2560 ใน

หมวดท่ี 7(มาตรา 75-157) บญัญติัใหรั้ฐสภาประกอบดว้ย วฒิุสภาและสภาผูแ้ทนราษฎร  ซ่ึงจะ

ประชุมร่วมกนัหรือแยกกนัแลว้แต่จะบญัญติัไว ้โดยมีประธานสภาผูแ้ทนราษฎรเป็นประธาน

รัฐสภา และประธานวุฒิสภาเป็นรองประธานรัฐสภา โดยโครงสร้างของรัฐสภาแบ่งออกเป็น 2 

ส่วน คือ 

๑) สภาผูแ้ทนราษฎรและวฒิุสภามีฐานะเป็นขา้ราชการฝ่ายการเมือง 

     ๒ )    ส านกัเลขาธิการผูแ้ทนราษฎรและวฒิุสภามีฐานะเป็นขา้ราชการประจ า 

โดยทั้งสองส่วนท าหนา้ท่ีอยา่งสัมพนัธ์,เก้ือกูลและสนบัสนุนกนัตามกฎหมายรัฐธรรมนูญ   การ

ออกแบบจึงค านึงการในเร่ืองของพื้นท่ีใชส้อยเป็นส าคญั   นอกจากน้ียงัรวมไปถึงหน่วยงานอิสระ

ตามรัฐธรรมนูญ59 เช่นผูต้รวจการแผน่ดิน, คณะกรรมการเลือกตั้ง,คณะป้องกนัและการปราบปราม

การธุรกิจแห่งชาติ,คณะกรรมการตรวจเงินแผน่ดิน,คณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ เป็นตน้ 

 

พื้นที่หลักของอาคารรัฐสภาประกอบด้วยส่วนส าคัญดังต่อไปนี้ 

๑)   พื้นท่ีส่วนส าหรับพระมหากษตัริย ์,พระราชวงคแ์ละผูติ้ดตาม 

๒)  พื้นท่ีส่วนประชุมประกอบไปดว้ยหอ้งประชุมขนาดใหญ่ และ ขนาดยอ่ย  

๓) พืนท่ีส านกัเลขาธิการรัฐสภา 

                                                           
59 ยกเวน้องคก์รอยัการท่ีท าหนา้ท่ีเก่ียวกบัฝ่ายตุลาการ 
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๔) พื้นทีส่วนสนบัสนุน เช่น  โรงพิมพ ์, สถานีวทิยแุละโทรทศัน์ , หอ้งอาหาร ส่วนรักษา

ความ    ปลอดภยั และส่วนนนัทนาการ , หอ้งเคร่ืองงานระบบเคร่ืองกล ฯลฯ  

พื้นท่ีส าหรับองคก์รอิสระตามรัฐธรรมนูญ 

๕)  พื้นท่ีท างานของส่ือมวลชน และ หอ้งแถลงข่าว 

๖) พื้นท่ีศูนยเ์รียนรู้และสาธารณะประโยชน์ ส าหรับประชาชนใชท้  ากิจกรรมทางการเมือง

และพกัผอ่นหยอ่นใจ : พิพิธภณัฑ ์, หอ้งประชุม และสวนสาธารณะ 

๗) พื้นท่ีจอดรถ  

 

๑) พื้นที่ส่วนส าหรบพระมหากษัตริย์   ประกอบไปดว้ย  

๑.๑  พื้นท่ีประทบัส่วนพระองค ์และราชวงศ ์          200 ตร.ม. 

๑.๒   พื้นท่ีส าหรับผูติ้ดตาม                                   300 ตร.ม.      

      รวม                                                500 ตร.ม.   

    

พื้นที่ส่วนประชุม 

 

 

 

 

 

 

                                                   ภาพท่ี 47  ขนาดมิติของเกา้อ้ีหอ้งประชุม 
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๑) ห้องประชุมผู้แทนราษฎร 

 

ท่ีนัง่ประชุม 1  ท่ี    =  1ท่ี/ตร.ม. 

จ านวน 600 ท่ีนัง่       600    ตร.ม. 

พื้นท่ีสัญจร 50 %         300     ตร.ม.           

          รวม                                             900  ตร.ม.     

๒) ห้องประชุมวุฒิสภา 

ท่ีนัง่ประชุม 1  ท่ี    =  1ท่ี/ตร.ม. 

จ านวน 800 ท่ีนัง่       800    ตร.ม. 

พื้นท่ีสัญจร 50 %         400    ตร.ม.           

          รวม                                               1,200  ตร.ม.    

  

๓)  ห้องประชุมทั่วไป 

 

 

 

 

 

 

 

                                ภาพท่ี 48 ขนาดมิติของการจดัโตะ๊และ เกา้อ้ีหอ้งประชุม 
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  วิธีคิดขนาดห้องประชุม 

-  หอ้งประชุมขนาดเล็ก ท่ีนัง่ประชุม 1 ท่ี = 0.50ท่ี / ตร.ม.+ พื้นท่ีสัญจร 30 %    ส าหรับหอ้งประชุม

ในหน่วยงานยอ่ย      

-  หอ้งประชุมขนาดกลาง ท่ีนัง่ประชุม 1 ท่ี  = 1ท่ี / ตร.ม. + พื้นท่ีสัญจร 30 %    ส าหรับหอ้งประชุม

กรรมาธิการฝ่ายต่างๆ      

ความตอ้งการ ( Area Requirement ) ของจ านวนห้องประชุมและส่วนสนบัสนุนเป็นขอ้มูลท่ีไดม้า

จากส านกัเลขาธิการผูแ้ทนราษฎร โดยตรงเพื่อเป็นแนวทางการออกแบบและค านวนขนาดพื้นท่ี 

 

ตารางท่ี 1   พื้นท่ีหอ้งประชุมสภาผูแ้ทนราษฎรและวฒิุสภา 

ล าดับ รายการ 
พื้นที่ 

รวม หมายเหตุ 
จ านวน พื้นที่(ตร.ม.) 

 ห้องประชุมรัฐสภา         
    สภาผู้แทนราษฎร         
  1.5.1 หอ้งประชุมใหญ่ 600 คน 1 900 900   
  1.5.2 ท่ีนัง่ฟังการประชุม 200 ท่ี 1 300 300  ประชาชน 
  1.5.2 ท่ีนัง่ฟังการประชุม 100 ท่ี 1 150 150  ส่ือมวลชน 
  1.5.3 ท่ีนัง่ฟังการประชุม  20 ท่ี 1 30 30 VIP 
  1.5.4 หอ้งผูม้าช้ีแจง 3 100 300   
  1.5.5 หอ้งควบคุมTVวงจรปิด 1 60 60   
  1.5.6 หอ้งควบคุมการลงคะแนนเสียง 1 40 40   
  1.5.7 หอ้งบ ารุงรักษาจอภาพLCD 1 16 16   
  1.5.8 หอ้งล่ามภาษามือ 1 30 30   
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ตารางท่ี 1   พื้นท่ีหอ้งประชุมสภาผูแ้ทนราษฎรและวฒิุสภา (ต่อ) 

ล าดับ รายการ 
พื้นที่ 

รวม หมายเหตุ 
จ านวน พื้นที่(ตร.ม.) 

  
  
 
 วุฒิสภา 

      
  

  1.5.8 หอ้งประชุมใหญ่ 800 คน 1 1,200 1,200   
  1.5.9 ท่ีนัง่ฟังการประชุม 200 ท่ี 1 300 300  ประชาชน 
  1.5.10 ท่ีนัง่ฟังการประชุม 100 ท่ี 1 150 150  ส่ือมวลชน 
  1.5.11 ท่ีนัง่ฟังการประชุม  20 ท่ี 1 30 30 VIP 
  1.5.12 หอ้งผูม้าช้ีแจง 2 100 200   
  1.5.13 หอ้งควบคุมTVวงจรปิด 1 60 60   

  
1.5.14 หอ้งควบคุมการลงคะแนน
เสียง 

1 40 40 
  

  1.5.15 หอ้งบ ารุงรักษาจอภาพLCD 1 16 16   
  1.5.16 หอ้งล่ามภาษามือ 1 30 30   

     รวมพื้นท่ี     3,852.00   
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ตารางท่ี 2ห้องประชุมเลขาธิการ 

ล าดับ รายการ 
พื้นที่ 

รวม หมายเหตุ 
จ านวน   พื้นที่(ตร.ม.) 

            

 2.3 ห้องประชุมเลขาธิการ         
  - หอ้งประชุมขนาด 30 คน 20 40 800   
  -  หอ้งประชุมขนาด 40 คน 60 52 3120   
  -  หอ้งประชุมขนาด 50 คน 20 65 1300   
  -  หอ้งประชุมขนาด 100 คน 2 130 260   
  -  หอ้งประชุมขนาด 200 คน 1 260 260   
  -  หอ้งเตรียมรอช้ีแจง 300 คน 1 390 390   
  -  หอ้งเตรียมรอช้ีแจง 100 คน 1 130 130   
                             
     รวมพื้นท่ี     6,260.0   
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ฃ2.4 ห้องจัดเตรียมเอกสาร 

 
ตารางท่ี 3ห้องจดัเตรียมเอกสาร 

ล าดับ รายการ 
พื้นที่ 

รวม หมายเหตุ 
จ านวน 

พื้นที่ 
(ตร.ม.) 

            

 2.4 ห้องจัดเตรียมเอกสาร         
  1 ส่วนสภาผู้แทนราษฎร         
   -  หอ้งพกัจดัเตรียมเอกสาร 2 300 600 80คน 
   -หอ้งปฏิบติัการและจดัท ารายงาน 1 100 100 20คน 
    การประชุม ON LINE         
  .2 ส่วนวุฒิสภา         
   -  หอ้งพกัจดัเตรียมเอกสาร 1 300 300 80คน 
   - หอ้งปฏิบติัการและจดัท ารายงาน 1 100 100 20คน 
    การประชุม ON LINE         
                             
     รวมพื้นท่ี     1,100.0   
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 2.5   ส่วนรับรองและสนับสนุนการประชุมฯ 

 

          

 

 

 
 
 
                                     ภาพท่ี 49  ขนาดมิติของการจดัโต๊ะและ เกา้อ้ีหอ้งประชุม 

 

 

วธีิคิดขนาดห้องอาหาร 

- โตะ๊ขนาด 4 ท่ี1ยนิูต = 4.50 ตร.ม / ท่ี.+ พื้นท่ีสัญจร 30 %    ส าหรับห้องประชุมในหน่วยงาน

ยอ่ย  

 รับรองคนประมาณ 1000 คน  =  250 ท่ี x 4.50 ตร.ม / ท่ี. + 30% 

                                              =  1,462  ตร.ม 
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ตารางท่ี 4  พื้นท่ีรับรองสมาชิกรัฐสภา 

ล าดับ รายการ 
พื้นที่ 

รวม หมายเหตุ 
จ านวน   พื้นที่(ตร.ม.) 

            

2.5 
  พื้นที่รับรองสมาชิก
รัฐสภา         

  
-  พื้นท่ีรับรองสมาชิก
รัฐสภา 1 1500 1500   

  
-  พื้นท่ีเตรียมและบริการ
เคร่ืองด่ืม 1 500 500   

  -  หอ้งน ้าส่วนกลาง L/S 
  

  
  -  หอ้งพยาบาล 1 32 32   
  -  ร.ป.ภ. 2 16 16   
  -  เก็บวสัดุ-อุปกรณ์ L/S 200 200   
  -  พื้นท่ีสูบบุหร่ี L/S       
                             
     รวมพื้นท่ี     2,248.0   
            

 

2.6  การคิดพื้นที่ห้องน้ า ตามกฎกฎกระทรวงฉบับทท่ี 55 (พ.ศ. 2543)ออกตามความใน

พระราชบัญญัติควบคุมอาคาร พ.ศ. 2522 ได้ก าหนด จ านวนสุขภัณฑ์ดังต่อไปนี้ 

2.6.1)  200 ตร.ม /คน/ ส้วม 3 ที   โดย  ส้วม 1 ท่ี .= ใชพ้ื้นท่ี 1.80 ตร.ม 

             คิดจากพื้นท่ีรับรองฯ  2, 248 ตารางเมตร   =  2248/200 x 3 ท่ี 

                                                                           =  34 ท่ี x 1.80 ตร.ม 

                                                                           = 62 ตร.ม 
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    2.6.2 )   200 ตร.ม /คน/ โถปัสสาวะ 2 ท่ี โดย โถ1 ท่ี            =    ใชพ้ื้นท่ี 0.80 ตร.ม 

              คิดจากพื้นท่ีรับรองฯ  2, 248 ตารางเมตร                  =   2248/200 x 2 ท่ี 

                                                                                            =  23 ท่ี x 0.80 ตร.ม 

                                                                                            =  18.5 ตร.ม 

 

2.6.3) 200 ตร.ม /คน/ อ่างลา้งหนา้ 3 ท่ี โดย อ่าง 1 ท่ี         =    ใชพ้ื้นท่ี 0.80 ตร.ม 
            คิดจากพื้นท่ีรับรองฯ  2, 248 ตารางเมตร             =   2248/200 x 2 ท่ี 

                                                                        =  23 ท่ี x 0.80 ตร.ม 

                                                                        =  18.5 ตร.ม 

รวมพื้นท่ีห้องน ้า 1+2+3                                     =  62+18.5+18.5 

                                                                         =  99  ตร.ม 

         พื้นท่ีสัญจร 30 %                                      = 30 ตร.ม 

       รวมพื้นท่ี ห้องน้ าท้ังหมด                    = 129 ตร.ม 

 

 

                                    

                                              
                                              ภาพท่ี 50  ขนาดมิติของการจดัหอ้งน ้า 
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2.6.4) ห้องน้ าผู้พิการและทุพพลภาพจ านวน 10 ห้อง ห้องละ 6 ตารางเมตร 

                                10 หอ้ง x 6 ตร.ม  =  60  ตร.ม   

 

สรุปพื้นท่ี ส่วนประชุม                   =  13,649.00   ตร.ม. 

 

3. พื้นที่ส านักงานฝ่ายต่างๆ 

                                         

ภาพท่ี 51 ขนาดมิติของการจดัโตะ๊ท างาน 
 

  การค านวนพื้นท่ีการท างานของพนกังานทัว่ไป  1ท่ี  =  1.80 x 2.00  

                                                                                      =  3.60 ตร.ม. 

จากขอ้มูลอตัราก าลงัของส านกัเลขาธิการรัฐสภาท่ีก าหนดไวใ้น 

https://www.parliament.go.th/ewtadmin/ewt/parliament_parcy/ewt_dl_link.php?nid=38159 

ก าหนดอตัราก าลงัไวท่ี้ 2,500 คนและอตัราก าลงัของเลขาธิการวฒิุสภาใน 

http://www.senate.go.th/w3c/senate/pictures/sec/22/M2.pdf 

 

https://www.parliament.go.th/ewtadmin/ewt/parliament_parcy/ewt_dl_link.php?nid=38159
http://www.senate.go.th/w3c/senate/pictures/sec/22/M2.pdf
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ก าหนดอตัราก าลงัไวท่ี้ 1,250 คนดงันั้นการประมาณพื้นท่ีส านกังานทั้งสองส่วนจึงมีอตัราก าลงั

ประมาณ 3750 – 4,000 คน จึงค านวนพื้นท่ีได ้      =  4,000 คน  x 3.60 ตร.ม. 

                                                                                 = 14,400 ตร.ม. 

 พื้นท่ีสัญจรและหอ้งเก็บของประมาณ 100 %         =  14,400  ตร.ม. 

รวมพื้นท่ีส านักเลขาธิการรัฐสภา                   =    28,800 ตร.ม. 

 

4 ) พื้นที่ส่วนสนับสนุน 

4.1  สถานีวทิยแุละโทรทศัน์รัฐสภา  
 
 
ตารางท่ี 5  พื้นท่ีสถานีวทิยแุละโทรทศัน์รัฐสภา 

ล าดับ รายการ 
พื้นที่ 

รวม 
หมาย
เหตุ 

จ านวน 
พื้นที่ 
(ตร.ม.) 

 สถานีวิทยุและโทรทัศน์รัฐสภา         

  -  หอ้งบนัทึกเสียงรายการ 6 300 1800   

  -  หอ้งฝ่ายข่าว         

  -  หอ้งตดัต่อข่าว 4 250 1000   

 

 -  หอ้ง Control หรือ หอ้ง
ออกอากาศ         

  -  หอ้งอ่านข่าว. 4 250 1000   

  -  หอ้ง Control  Room         

  -  หอ้งเก็บอุปกรณ์         

  -  หอ้งดาวเทียม         

  -  หอ้งเคร่ืองไฟฟ้าส ารอง         

    รวมพื้นท่ี     3,800.00   
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ตารางท่ี 6 พื้นท่ีส านกัการพิมพ ์

ล าดับ รายการ 

พื้นที่ 

รวม หมายเหตุ 
จ านวน 

พื้นที่ 
(ตร.ม.) 

 ส่วนสภาผู้แทนราษฎร         

 ส านักการพิมพ์         

 -  หอ้งประชุม 1 50 50   

 -  หอ้งผูอ้  านวยการส านกั 1 100 100   

          

 รวมพื้นท่ี     150   

 กลุ่มงานบริหารท่ัวไป         

 - หอ้งท างานเจา้หนา้ท่ี 6 คน 1 30 30   

 - หอ้งจดัเก็บพสัดุ 1 30 30   

          

 รวมพื้นท่ี     60   

 กลุ่มบรรณาธิการและเทคโนโลยีการพิมพ์         

 - หอ้งท างานเจา้หนา้ท่ี 22คน 1 78 78   

          

 รวมพื้นท่ี     78   
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ตารางท่ี 7  พื้นท่ีส านกัการพิมพ ์ ( ต่อ)  
ล าดับ รายการ พื้นที่ รวม หมายเหตุ 

  กลุ่มงานโรงพิมพ์และส าเนาการพิมพ์         

   - หอ้งท างานเจา้หนา้ท่ี 40 คน 1 140 140   

   - หอ้งท างานลูกเจา้+Locker  31คน 1 108 108   

   -  หอ้งเก็บเอกสารท่ีด าเนินการแลว้เสร็จ 1 1000 1000   

   -  หอ้งเก็บเอกสารและอดัส าเนา 1 200 200   

   -  พื้นท่ีเก็บเอกสาร 1 200 200   

   -  พื้นท่ีส าหรับห้องเรียงพิมพ ์ 1 200 200   

   -  หอ้งพิมพอ์อฟเซต 1 500 500   

   -  พื้นท่ีส าหรับห้องถ่ายฟิลม ์ 1 200 200   

   -  พื้นท่ีท าเลยเ์อาทท์  าเพลท 1 200 200   

            

     รวมพื้นท่ี     2,748.00   

  กลุ่มงานบรืการพัสดุสิ่งพิมพ์         

   - หอ้งท างานเจา้หนา้ท่ี 12 คน 1 42 42   

    - หอ้งจดัเก็บพสัดุ 1 500 500   

            

     รวมพื้นท่ี     542   
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ตารางท่ี 8พื้นท่ีส านกัการพิมพ ์( ต่อ) 
ล าดับ รายการ พื้นที่ รวม หมายเหตุ 

  ส่วนวุฒิสภา         

  ส านักการพิมพ์         

   -  หอ้งผูอ้  านวยการส านกั 1 30 30   

   -  หอ้งประชุม 1 45 45   

            

     รวมพื้นท่ี     75   

  กลุ่มงานบริหารท่ัวไป         

   - หอ้งท างานเจา้หนา้ท่ี 6 คน 1 21 21   

    - หอ้งจดัเก็บพสัดุ 1 30 30   

            

     รวมพื้นท่ี     60   

  กลุ่มบรรณาธิการและเทคโนโลยีการพืมพ์         

   - หอ้งท างานเจา้หนา้ท่ี 14คน 1 50 50   

   - หอ้งปฏิบติัการการพิมพ ์ 1 30 30   

            

     รวมพื้นท่ี     75   
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ตารางท่ี 9  พื้นท่ีส านกัการพิมพ ์( ต่อ) 
ล าดับ รายการ พื้นที่ รวม หมายเหตุ 

  กลุ่มงานโรงพิมพ์และส าเนาการพืมพ์         

   - หอ้งท างานเจา้หนา้ท่ี 37 คน 1 129 129   

   - หอ้งท างานลูกเจา้+Locker  22 คน 1 78 78   

   -  หอ้งเก็บเอกสารท่ีด าเนินการแลว้เสร็จ 1 2000 2000   

   -  หอ้งเก็บเอกสารและอดัส าเนา 1 120 120   

   -  พื้นท่ีเก็บเอกสาร 1 100 100   

   -  พื้นท่ีส าหรับห้องเรียงพิมพ ์ 1 100 100   

   -  หอ้งพิมพอ์อฟเซต 1 450 450   
   -  พื้นท่ีส าหรับห้องถ่ายฟิลม ์ 1 100 100   

   -  พื้นท่ีท าเลยเ์อาทท์  าเพลท 1 100 100   

            

     รวมพื้นท่ี     3,177.00   

  กลุ่มงานบรืการพัสดุสิ่งพิมพ์         

   - หอ้งท างานเจา้หนา้ท่ี 8 คน 1 28 28   
    - หอ้งจดัเก็บพสัดุ 1 500 500   

            

     รวมพื้นท่ี     528   

     รวมพื้นท่ีโรงพิมพ์รัฐสภา     7,493.00   
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4.3  กลุ่มอาคารสถานท่ี 

 

ตารางท่ี 10 พื้นท่ีกลุ่มอาคารสถานท่ี 

ล าดับ รายการ 

พื้นที่ 

รวม หมายเหตุ 
จ านวน 

พื้นที่ 
(ตร.ม.) 

  กลุ่มอาคารสถานท่ีสภาผู้แทนราษฏร         
   - หอ้งท างานเจา้หนา้ท่ี 40 คน 1 140 140   

  
 -  หอ้งท างานลูกจา้ง ลอ้กเกอร์ และ
หอ้งน ้า 

1 180 180   

  
 -  หอ้ง ปฏิบติังานช่างไฟฟ้าและหอ้ง
โทรศพัท ์

1 150 150   

  
 -  หอ้ง ปฏิบติังานช่างโยธาและ
สุขาภิบาล 

1 150 150   

   -  หอ้งเก็บวสัดุ คุรุภณัฑข์องส านกังาน 1 100 100   
   -  หอ้ง ซ่อมแซมวสัดุคุรุภณัฑ ์ 1 300 300   
   -  หอ้งปฏิบติังานสาธารณูปโภค 1 50 50   

  
 -  หอ้งปฏิบติังานฝ่ายสวนและท าความ
สะอาด 

1 100 100   

     รวมพื้นท่ี     1,180.00   

  กลุ่มงานยานพาหนะ         
   - หอ้งท างานเจา้หนา้ท่ี 9 คน 1 32 32   

  
 -  หอ้งท างานลูกจา้ง ลอ้กเกอร์ และ
หอ้งน ้า 

1 72 72   

   -  หอ้ง พกัผอ่น 1 60 60   
   -  หอ้ง จดัเก็บวสัดุ 1 60 60   

     รวมพื้นท่ี     232   
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ตารางท่ี 11 พื้นท่ีกลุ่มอาคารสถานท่ี ( ต่อ) 

ล าดับ รายการ 

พื้นที่ 

รวม หมายเหตุ 
จ านวน 

พื้นที่ 
(ตร.ม.) 

  กลุ่มอาคารสถานท่ี         
   - หอ้งท างานเจา้หนา้ท่ี 31คน 1 108 108   

  
 -  หอ้งท างานลูกจา้ง ลอ้กเกอร์ และ
หอ้งน ้า 

1 90 90   

   -  หอ้ง ปฏิบติังานช่าง 1 90 90   

  
 -  หอ้งปฏิบติังานฝ่ายสวนและท าความ
สะอาด 

1 60 60   

   -  หอ้งน ้าและหอ้งอาบน ้า 1 20 20   
   -  หอ้ง เก็บวสัดุ คุรุภณัฑ ์ส านกังาน 1 100 100   
   -  หอ้ง เก็บวสัดุ คุรุภณัฑ ์ฝ่ายช่าง 1 90 90   
   -  หอ้ง เก็บวสัดุ งานบา้น งานครัว 1 90 90   

     รวมพื้นท่ี     720   

     รวมพื้นท่ีส่วนอาคารสถานท่ี     2,132.00   
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4.4 ส่วนรักษาความปลอดภยั 
 
ตารางท่ี 12  พื้นท่ีส่วนรักษาความปลอดภยั 

ล าดับ รายการ 
พื้นที่ 

รวม หมายเหตุ 
จ านวน 

พื้นที่ 
(ตร.ม.) 

  กลุ่มงานรักษาความปลอดภัย         
   - หอ้งท างานเจา้หนา้ท่ี 112 คน 1 150 150   
   -  หอ้งนอนเวร 40 คน 1 180 180   
   -  หอ้ง พกัเวร+ห้องน ้า 111 1 100 100   

  
 -  หอ้ง ประสานงานรักษาความปลอดภยั 40 
คน 1 120 120   

   -  พื้นท่ีหน่วยปราบจราจล+หอ้งน ้า 1 300 300   
   -  หอ้ง เก็บอุปกรณ์ 1 150 150   
     รวมพื้นท่ี     1,000.00   
  ส านักรักษาความปลอดภัย         
   - หอ้งผูอ้  านวยการส านกั 1 30 30   
   -  หอ้งประชุม 1 45 45   

     รวมพื้นท่ี     75   

  กลุ่มงานบริหารท่ัวไป         
   - หอ้งท างานเจา้หนา้ท่ี 10 คน 1 45 45   
   - หอ้งท างานลูกจา้ง 60 คน 1 300 300   
    - หอ้งจดัเก็บพสัดุ 1 30 30   
     รวมพื้นท่ี     375   
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ตารางท่ี 13  พื้นท่ีส่วนรักษาความปลอดภยั (ต่อ) 
ล าดับ รายการ พื้นที่ รวม หมายเหตุ 

  กลุ่มงานอ านวยการรักษาความปลอดภัย         
   - หอ้งท างานเจา้หนา้ท่ี 12 คน 1 60 60   
   - หอ้งท าบตัรและถ่ายรูป 1 30 30   
    - หอ้งจดัเก็บพสัดุ 1 30 30   

     รวมพื้นท่ี     120   

  กลุ่มงานเทคโนโลย่ีรักษาความปลอดภัย         

  
 - หอ้งท างานเจา้หนา้ท่ี 25 คน Locker+
หอ้งน ้า 

1 100 100   

   -  หอ้งนอนเวร 25 คน Locker+หอ้งน ้า  1 70 70   
   -  หอ้ง ควบคุม CCTV 1 30 30   
   -  หอ้งวทิยส่ืุอสาร 1 30 30   
   -  หอ้ง เก็บอุปกรณ์ 1 30 30   

     รวมพื้นท่ี     260   

  
    
รวมพื้นท่ีส านักรักษาความปลอดภัย 

    1,830.00   
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ตารางท่ี  14 ส่วนนนัทนาการ 

ล าดับ รายการ 

พื้นที่ 

รวม หมายเหตุ 
จ านวน 

พื้นที่ 
(ตร.ม.) 

  ส่วนนันทนาการสมาชิกรัฐสภา         
   -  หอ้งแอโรบิค/สปา/ลีลาศ/โยคะ 1 800 800   
   - หอ้ง Fitness 1 200 200   
   -  หอ้งร้องเพลง 8 20 160   
   - หอ้งกีฬากอลฟ์ 1 200 200   
   -  หอ้งLocker+หอ้งน ้า 2 300 600   

     รวมพื้นท่ี     1,960.00   

  ส่วนนันทนาการข้าราชการและพนักงานรัฐสภา         

  -   หอ้งชมรมแอโรบิค/ 1 100 100   
   -  หอ้ง ชมรม Fitness 1 100 100   
   -  หอ้ง ชมรมฟุตบอล 1 30 30   
   -  หอ้งชมรมแบดมินตนั 1 30 30   
   -  หอ้งชมรมกีฬากอลฟ์ 1 100 100   
   -  หอ้งชมรมร้องเพลง 4 25 100   
   -  หอ้งชมรมเทเบิ้ลเทนนิส 1 200 200   
   -  หอ้งชมรมกีฬาปาเป้า 1 100 100   
   -  หอ้งLocker+หอ้งน ้า 2 500 1000   

     รวมพื้นท่ี     1,760.00   
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ตารางท่ี 15 ส่วนนนัทนาการ(ต่อ) 

ล าดับ รายการ 

พื้นที่ 

รวม หมายเหตุ 
จ านวน 

พื้นที่ 
(ตร.ม.) 

  ส่วนนันทนาการกีฬาในร่ม         
    - สนามฟุตซอล 1 750 750   

   - สนาม  บาสเก็ตบอล วอลเลยบ์อล แบดมินตนั 1 750 750   

   -  หอ้งLocker+หอ้งน ้า 1 500 500   

     รวมพื้นท่ี     2,000.00   
  ส่วนที่ท าการ         
    - ส่วนบริหารและพื้นท่ีสโมสร 1 300 300   

     รวมพื้นท่ี     300   

  ส่วนสหกรณ์ออมทรัพย์         
    - สหกรณ์ออมทรัพยข์า้ราชการรัฐสภา 1 200 200   

   - หอ้งณาปณกิจสงเคราะห์ขา้ราชการรัฐสภา 1 100 100   

     รวมพื้นท่ี     300   

  ส่วนบริการกลาง         
   -  หอ้งน ้าส่วนกลาง 1 200 200   
   - หอ้งพยาบาล 1 60 60   
   - หอ้ง รปภ. 1 20 20   
   - หอ้งเก็บวสัดุ-อุปกรณ์ 1 200 200   

     รวมพื้นท่ี     480   

     รวมพื้นท่ีนันทนาการ     6,800.00   
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4.6 ส่วนจดัเล้ียง 

ตารางท่ี 16 พื้นท่ีส่วนจดัเล้ียง 

ล าดับ รายการ 

พื้นที่ 

รวม หมายเหตุ 
จ านวน 

พื้นที่ 
(ตร.ม.) 

  ห้องรับประทานอาหาร         
   - หอ้งรับประทานอาหาร  500 โตะ๊ 1 2,250 2250   

   -  ส่วนเตรียมอาหาร 30 % 1 675 675   

   - ส่วนลา้งจาน 1 100 100   

   - หอ้งเก็บของ 1 500 500   

  - หอ้งพกัผอ่น + หอ้งน ้า 1 300 300   

          

  
  
  รวมพื้นท่ีห้องรับประทานอาหาร 

    3,825.00   

4.8  ระบบเคร่ืองกลอาคาร 

ตารางท่ี 17  พื้นท่ี ระบบเคร่ืองกลอาคาร 

ล าดับ รายการ 

พื้นที่ 

รวม หมายเหตุ 
จ านวน 

พื้นที่ 
(ตร.ม.) 

  ห้องเคร่ืองระบบเคร่ืองกล         
   - หอ้งเคร่ืองไฟฟ้า     4000   
   -  หอ้งเคร่ืองระบบสุขาภิบาล     2000   

     รวมพื้นท่ีระบบเครื่องกลอาคาร     6,000.00   

 

รวมพื้นท่ีส่วนสนับสนุน = 41,450 ตร.ม. 
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5 )  พื้นท่ีองคก์รอิสระและหน่วยงานภายนอก 

 

ตารางท่ี 18 พื้นท่ีองคก์รอิสระและหน่วยงานภายนอกอาคาร 

ล าดับ รายการ 
พื้นที่ 

รวม 
หมาย
เหตุ 

จ านวน 
พื้นที่ 
(ตร.ม.) 

  ส่วนบริการจากหน่วยงานภายนอก         
   -  หอ้งเจา้หนา้ท่ีธนาคาร 1 100 100   
   -  หอ้งเจา้หนา้ท่ีสายการบินและขนส่ง 1 50 50   
   -  หอ้งท่ีท าการไปรษณีย ์ 1 50 50   
   -  หอ้งขายของท่ีระลึก 1 50 50   

  -  หอ้งคณะกรรมการ ปปช. 1 50 50   
   -  หอ้งส านกังานผูต้รวจเงินแผน่ดิน 1 50 50   
   -  หอ้งผูต้รวจการแผน่ดิน 1 30 30   
   -  หอ้งรับเร่ืองร้องทุกข์ 1 50 50   
   -  หอ้งเอนกประสงค ์ 1 300 300   

  
 รวมพื้นท่ีองค์กรอิสระและหน่วยงานภายนอก
อาคาร     730.00   
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6) ส่ือมวลชนและหอ้งแถลงข่าว 

ตารางท่ี 19 พื้นท่ีส่ือมวลชนและหอ้งแถลงข่าว 

ล าดับ รายการ 

พื้นที่ 

รวม หมายเหตุ 
จ านวน 

 พื้นที่ 
(ตร.ม.) 

  ห้องแถลงข่าวและห้องสื่อมวลชน         
   - หอ้งส่ือมวลชน 2 120 240   
   - หอ้งแถลงข่าว 3 120 360   

  
   รวมพื้นท่ีห้องแถลงข่าวและห้อง
สื่อมวลชน 

    600   

 

7)  พื้นท่ีศูนยเ์รียนรู้และสาธารณะประโยชน์ 

ตารางท่ี 20 พื้นท่ีศาลาประชาคม และ ศูนยเ์รียนรู้สาธารณะ 

ล าดับ รายการ 

พื้นที่ รวม หมายเหตุ 

จ านวน 
 พื้นที่
(ตร.ม.)   

  ศาลาประชาคมและพื้นท่ีการเรียนรู้สาธารณะ         
    - โถง L/S       
   -  หอ้งพิพิธภณัฑ ์ร.9 1 12,000 12000   
   -  ส านกังาน  1 1000 1000   
   -  หอ้งประชุมใหญ่ 1000 คน 1 3000 3000   
   -  หอ้งน ้าส่วนกลาง 2 100 200   
   - หอ้งเคร่ืองกล 2 100 1000   

  
รวมพื้นท่ี ศาลาประชาคมและพื้นท่ีการเรียนรู้
สาธารณะ 

    17,200   
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ตารางท่ี 21 สรุปพื้นท่ีโครงการฯ 

ล าดับ รายการ พื้นที่ หมายเหตุ 

1  พื้นท่ีส่วนประชุม 13,649.00      
2    พื้นท่ีเลขาธิการสภาผูแ้ทนราษฎรและ 28,800.00      

    พื้นท่ีเลขาธิการวฒิุสภา    
3   พื้นท่ีส่วนพระมหากษตัริย ์ 500.00   
4    พื้นท่ีlสนบัสนุน 41,450.00   
5    พื้นท่ีหน่วยงานภายนอก 730.00   
6    พื้นท่ีส่ือมวลชน 600.00   

  พื้นท่ีสัญจร 30 % 26,924.00   

  รวมพื้นทีอาคารรัฐสภา 112,653.00   

7 อาคารศาลาประชาคม 17,200.00   

  พื้นท่ีสัญจร 30 % 5,160.00   

  รวมพื้นท่ีอาคารศาลาประชาคม 2,360.002   

  รวมพื้นท่ีท้ังหมด 135,013.00   

 

8) พื้นท่ี8ส่วนจอดรถ   
 

 
ภาพท่ี 52 ขนาดมิติของการจดัท่ีจอดรถ 
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พื้นท่ีจอดรถ 1 คนัใชพ้ื้นท่ีจอด  20  ตร.ม. / 1 คนั 

พื้นท่ีอาคารทั้งหมด  =    135,013    ตร.ม. / 120 ตร.ม. / คนั (ตามกฎกระทรวง ฉบบัท่ี 7 พ.ศ. 2517 ) 

                              =    1,125 คนั 

                              =   1,125 x 20 ตร.ม. / คนั  

                              =   22,500 ตร.ม. 
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บทท่ี ๗ 
การออกแบบ 

 

           แนวความคิดการออกแบบโครงการรัฐสภาตั้งอยูบ่นพื้นฐานกระบวนการเพื่อสร้างสัญลกัษณ์

ทางการเมืองทั้ง ๔ สถาบนั ลงบนพื้นท่ีทางประวติัศาสตร์และเพื่อใหเ้กิดการรับรู้ในสัญลกัษณ์

ดงักล่าวนั้น ผา่นการออกแบบสถาปัตยกรรมส าหรับอธิบายเน้ือหาเหล่านั้น โดยค านึงถึงบริบท

โครงสร้างของสังคมไทยท่ีแสดงออกซ่ึงจิตวญิญานอนัเป็นเอกลกัษณ์ของ ชาติ ศาสนา 

พระมหากษตัริย ์ท่ีเป็นผลิตผลของความสืบเน่ืองของบริบทต่างๆแบบบรูณาการตั้งแต่ ท่ีตั้ง, ดินฟ้า

อากาศ , ทศันคติและความเช่ือ , การปฏิสัมพนัธ์ ,ปรัชญา , เทคโนโลย ี,ทรัพยากร, ประวติัศาสตร์  

และการเมือง เป็นตน้ ประกอบกนัโดยสัจจะ เพื่อตอบสนองกบั ภาวะสัมผสัต่างๆของผูใ้ชส้อยให้

รับรู้  การแสวงหาค าตอบเพื่อสร้างแนวคิดหลกัตอ้งสะทอ้นถึงส่ิงต่อไปน้ี 

๑) สถาปัตยกรรมและท่ีตั้งตอ้งบูรณาการ ( Integrated) กนัแบบองคร์วม 
๒) สถาปัตยกรรมท่ีออกแบบตอ้งส่งเสริมอาคารเดิมในฐานะฉากหลงัทางประวติัศาสตร์ 
๓) อาคารท่ีออกแบบตอ้งแสดงสัญลกัษณ์ทางการเมืองทั้ง ๔ 

 

การเลือกย่านท่ีตั้งโครงการ 

 

             การเลือกยา่นท่ีตั้งโครงการผูศึ้กษาใหค้วามส าคญักบัพื้นท่ีทางประวติัศาสตร์เป็นเบ้ืองแรก 

ในการก าหนดพื้นท่ีตั้งของโครงการจากภาพเราจะเห็นจุดเร่ิมตน้ของการเมืองไทยในระบอบ

สมบรูณาญาสิทธิราชยท่ี์พระบรมมหาราชวงัใน  จุดท่ี 1ไปสู่พระราชวงัดุสิตในจุดท่ี 2 ใน

ขณะเดียวกนัก็เป็นจุดเร่ิมตน้ของระบอบประชาธิปไตยดว้ย  และเม่ือเขา้สู่ยคุสมยัใหม่ก็มีความคิดท่ี

จะขยายแกนไปสู่จุดท่ี 3 เพื่อสร้างสัญลกัษณ์ทางการเมืองใหม่แต่ดว้ยเง่ือนไขบางประการจึงตอ้งยา้ย
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ต าแหน่งไปท่ีจุด 3.5 คือโครงการรัฐสภาใหม่ในปัจจุบนั 60  จึงเป็นท่ีมาของการเลือกทั้ง2แห่งมา

ศึกษาความเหมาะสมของท่ีตั้งโครงการรัฐสภา  

 

ภาพท่ี 53  แสดง ต าแหน่งท่ีตั้งของสถานท่ีส าคญัทางประวติัศาสตร์ท่ีสัมพนัธ์กบัท่ีตั้งโครงการ
รัฐสภาใหม่         
 

ท่ีตั้งท่ี A สนามเสือป่า + ลานพระราชวังดุสิต + สวนอัมพร 

 

              ท่ีตั้ง A เป็นท่ีตั้งท่ีมีความส าคญัทางประวติัศาสตร์ทางการเมืองทั้งก่อนและหลงัการ

เปล่ียนแปลงการปกครอง พ.ศ .๒๔๗๕ โดย ทิศเหนือ   ติดพระท่ีนัง่อนนัตสมาคมทิศใต ้   ติด

กองบญัชาการต ารวจนครบาลทิศตะวนัออก ติดพระต าหนกัสวนจิตรลดาทิศตะวนัตก   ติดวงัสวน

กุหลาบ และมีพระท่ีนัง่อนนัตสมาคมเป็นฉากหลงัจึงมีความน่าสนใจ มีพื้นท่ีกวา้งขวางโดยทั้ง สอง
                                                           
60 พื้นท่ีเกียกกาย ถนนสามเสนและถนนทหารใชเ้วลาศึกษาโครงการ 16 ปี ( พ.ศ. 2535 – 2551 ) 

A 

B 
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พื้นท่ีรวมกนัมีพื้นทีประมาณ 96.87 ไร่  มีการเขา้ถึงไดง่้ายและรองรับประชาชนไดเ้ป็นจ านวนมาก 

และยงั มีอาคารทางประวติัศาสตร์ท่ีส าคญัท่ีเป็นตวัแทนในในระบบสัญลกัษณ์ทางการเมืองส าหรับ

อา้งอิงเพื่อสนบัสนุนการออกแบบ 

 

 

 

    

 

 

 

 

 

ภาพท่ี 54 ต าแหน่งท่ีตั้งของท่ีตั้งท่ี A สนามเสือป่า + ลานพระราชวงัดุสิต + สวนอมัพร 
 

ท่ีตั้งB ท่ีราชพัสดุ ถนนทหาร  (เกียกกาย) 

 

ท่ีตั้งB ตั้งอยูบ่นพื้นท่ีๆมีความน่าสนใจคือติดบริเวณแม่น ้ าเจา้พระยาท าใหมี้ความสง่างาม  

มีทิศเหนือ   ติดถนนทหารทิศใต ้   ติดบุญรอดบริวเวอร่ี ทิศตะวนัออก ติดถนนสามเสน 

ทิศตะวนัตกติดแม่น ้าเจา้พระยา มีพื้นท่ีขนาดกวา้งขวาง ประมาณ  ๑๑๙ ไร่ แต่มีขอ้ดอ้ยคือไม่ได้

เป็นพื้นท่ีทางประวติัศาสตร์ และ ถนนสามเสนมีขนาดไม่กวา้งจึงไม่เหมาะสมในการรองรับความ

แออดั ทั้งการจราจรและผูค้นท่ีมีความหนาแน่นมาก 
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ภาพท่ี 55  ต าแหน่งท่ีตั้งของท่ีตั้งท่ี B ท่ีราชพสัดุ ถนนทหาร 
 

สรุปเลือกท่ีตั้งโครงการ 

ตารางท่ี 22 สรุปการใหน้ ้าหนกัคะแนนของขอ้พิจารณาการคดัเลือกพื้นท่ี 

ล าดับ                                         รายการ       พื้นที่ น้ าหนัก หมายเหตุ 
1 2 

1  ลกัษณะทางกายภาพ 8 10 10   
2  ลกัษณะทางชีววทิยา 8 10 10   
3  สภาพสังคมและวฒันธรรม        
 4  กำรใช้ที่ดิน  (Land used  ) 10 10 10   
 5  กฎหมำย ( Legal ) 10 10 10   
 6 สำธำรณูปโภคและสำธำรณูปกำร ( Utilities) 10 10 20   
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ตารางท่ี 23 สรุปการใหน้ ้าหนกัคะแนนของขอ้พิจารณาการคดัเลือกพื้นท่ี (ต่อ) 
 7 ทำงสัญจร ( Circulations ) 10 6 10   
8 ประวัติศำสตร์ทำงกำรเมือง ( Historical of 

Politic and Society ) 
20 0 20   

9 ภำวะสัมผัส ( Sensory ) 8 10 10   
  รวม 84 66 100   

 

จากการวิเคราะห์ข้างต้นจะเห็นได้ว่าพื้นท่ี A มีความเหมาะสมมากกว่าพื้นท่ี B  ในเร่ืองพื้นท่ีๆ

เกี่ยวข้องกับประวัติศาสตร์อันเป็นแนวความคิดหลักท่ีผู้ศึกษาให้น้ าหนักมากกว่าทุกเร่ืองดังนั้นสรุป

ได้ว่า เลือกพื้นที่ A เป็นท่ีตั้งโครงการ 

 

การวิเคราะห์ท่ีตั้งโครงการ 

 

               ท่ีตั้งของโครงการอยูใ่นบริเวณพระราชวงัดุสิตชั้นนอก เป็นพื้นท่ีก่ึงสาธารณะ 

บุคคลภายนอกสามารถเขา้มาใชห้รือท ากิจกรรมไดต้ามกาละเทศะ ( Place + Time ) โดยมีลาน

พระราชวงัดุสิตเป็นแกนหลกั (Main Axis ) เช่ือมต่อกบัถนนราชด าเนิน โด มีพระท่ีนัง่อนนัต

สมาคมเป็นฉากหลงั ( Background )  พื้นท่ีโดยรอบเป็นสถานท่ีราชการ วดัและ วงั ช่วยส่งเสริม

พื้นท่ีประวติัศาสตร์ใหมี้คุณค่า 
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ภาพท่ี 56  แสดงต าแหน่งท่ีตั้งของท่ีตั้งท่ี  A สวนอมัพร + ลานพระราชวงัดุสิต + สนามเสือป่า 
 

 

ความหมายของสัญลักษณ์ในพื้นที่โครงการ 

 

ส่ิงท่ีหนา้สนใจท่ีสุดของระบอบประชาธิปไตยคือการสร้างคนทีมีนวตักรรมทางความคิดใหม่ๆ

เก่ียวกบัการปกครองไม่วา่จะผา่นมุมมองแบบ ปรัชญา, วิทยาศาสตร์,รัฐศาสตร์,กฏหมาย หรืออะไร

ก็ตามและตน้ทุนของความคิดท่ีส าคญัท่ีสุดนั้นไดม้าจากการเรียนรู้ทางประวติัศาสตร์ของแต่ละ

พื้นท่ี ประชาธิปไตยนั้นมิไดมี้ลกัษณะท่ีเฉพาะเจาะจงตายตวั แต่มีความหลากหลายตามบริบทของ

ประเทศนั้นๆ   พื้นท่ีทางประวติัศาสตร์ท่ีมีความส าคญัจึงมกัจะแฝงดว้ยแนวคิดของผูส้ร้างผา่นมา

ทาง สัญลกัษณ์ ( Symbolic) , ท่ีวา่ง ( Space ), ปริมตร ( Volume ) ฯลฯ เพื่อใหค้นท่ีสนใจไดศึ้กษา,

ตีความและขยบัขยายแนวคิดเพื่อน าไปสู่การต่อยอดในส่ิงท่ีไดค้น้หา 

ในเร่ืองท่ีเก่ียวขอ้งกบัการออกแบบอาคารรัฐสภาแห่งน้ีบนพื้นท่ีลานพระราชวงัดุสิตและพื้นท่ี

ใกลเ้คียง ผูศึ้กษาไดพ้บความเช่ือมโยงเก่ียวกบัพื้นท่ี+ประวติัศาสตร์อนัเก่ียวเน่ืองกบัการเมืองการ

ปกครองของประเทศสยามตั้งแต่ยคุ พ.ศ. ๒๔๕๐ – ๒๔๗๕ และมีผลสืบมาจนถึงปัจจุบนั

ดงัต่อไปน้ี 
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ตารางท่ี 17  สัญลกัษณ์และความหมาย 

  สัญลักษณ์ ความหมาย อรรถาธิบาย 

๑
) 

ลาน
พระราชวั
งดุสิต 
 
สร้างเม่ือ 
พ.ศ.
๒๔๕๐-
๒๔๕๑ 

 
 
  
 -  
พระมหากษตัริ
ยใ์น รัชกาลท่ี 
๕ , ๗ , ๙ 
- ทหาร :  การ
เปล่ียนแปลง
การปกครอง , 
การปฎิวติั , 
การสวนสนาม  
เพื่อถวายสัตย์
ของทหาร
รักษา พระองค ์
-  ประชาชน  :  
การถวายความ
จงรักภกัดี ,การ
ชุมนุมเพื่อ
เรียกร้องทาง
การเมือง  , 
การใชพ้ื้นท่ี
เพื่อกิจกรรม
บ าเพญ็
ประโยชน์ 

 
 
 
เป็นสถานท่ีมีประวติัศาสตร์อยา่งแทจ้ริงโดยใชพ้ื้นท่ีในการ
แสดงฐานานุศกัด์ิของรัชกาลท่ี ๕-๖ ก่อน พ.ศ. ๒๔๗๕ และ
หลงัจากนั้นจึงใชพ้ื้นท่ีในการก่อการรัฐประหารเปล่ียนแปลงการ
ปกครองมาสู่มาสู่ระบอบของการมีรัฐสภา นอกจากนั้นยงัเป็น
สถานท่ีใชร้องรับเหตุการณ์ทางการเมืองอีกหลายเหตุการณ์และ
ถือเป็นจตุรัสของเมืองเช่นเดียวกบัประเทศท่ีมีอารยะ 
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ตารางท่ี 17  สัญลกัษณ์และความหมาย ( ต่อ ) 

๒) พระบรมรูปทรงม้า  
 
- รัชกาลที่ ๕ 
- จุดเร่ิมต้นของระบอบ
ประชาธิปไตยโดย
แท้จริง 
 - การเลิกทาส 
 - การปฏิรูป 

 
เป็นสัญลักษณ์ของพระมหากษัตริย์ 
ที่มีลักษณะเป็นรูปเสมือนจริงครั้งแรก
ในพระราชพิธีรัชมังคลาภิเษกเนื่องใน
โอกาสเถลิงถวัลย์ราชสมบัติ ๔๐ ปี โดย
น าแบบอย่างมาจากพระบรมรูปของ
พระเจ้าหลุยส์แห่งฝร่ังเศส ที่กรุงปารีส 
ด้วยฝีมือนายช่างชาวฝร่ังเศส บริษัท 
ซุซเซอร์ เฟรสฟอร์เดอร์ 
เงินที่ใช้สร้างเป็นส่วนพระองค์และเงิน
ของประชาชนทั้งประเทศโดยเงินที่
เหลือ ได้น าไปสร้าง จุฬาลงกรณ์
มหาวิทยาลัยเป็น สถาบันอุดมศึกษา
แห่งแรก  

  ติดตั้งในปี พ.ศ. 
๒๔๕๑  

    

   

    

๓) พระที่นั่งอนันต
สมาคม 
สร้าง พ.ศ.๒๔๕๑- 
๒๔๕๘ 

 - รัชกาลท่ี ๕  และ 
สมบูรณาญาสิทธิราชย ์
- รัชกาลท่ี ๗  รัฐสภา
แห่งแรก ,    คณะราษฎร 
 - ความเจริญแบบ
ตะวนัตก 

ในฐานะเป็นฉากหลงัของ
ประวติัศาสตร์ 
การเมืองไทยตั้งแต่พ.ศ.๒๔๕๒-
๒๔๗๕ 
และ พ.ศ.๒๔๗๕-ปัจจุบนั ท่ีมี
หลกัฐาน 
 ทางเอกสารและรูปถ่าย ท่ีสร้างข้ึนเพื่อ
เป็นสัญลกัษณ์ของความเจริญแบบ
ตะวนัตกซ่ึงถือเป็น  Ideology of  
The Age ของสยามในยคุนั้น  

    - รัชกาลท่ี ๙  และ การ
เฉลิมฉลองการ
ครองราชยค์รบ ๖๐ปี 
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ตารางท่ี 17  สัญลกัษณ์และความหมาย ( ต่อ ) 

๔) สนามเสือป่า 
 
ตั้งอยูด่า้นทิศ
ตะวนัออกของลาน
พระบรมรูปทรงมา้ 
ตรงขา้มกบัสวนอมัพร 
ในเขตพระราชวงัดุสิต 

  
พระมหากษตัริย ์, 
ประชาชน,ขา้ราชการ 
และทหาร 

 
สร้างข้ึนมาดว้ยกุศโลบายทางการเมือง
เพื่อสร้างความสามคัคีของกลุ่มคนใน
ชาติโดยอาศยัการท ากิจกรรมของเสือ
ป่าในสมยั รัชกาลท่ี ต่อมาถูก
ครอบครองโดยทหารโดยใชเ้ป็นท่ีตั้ง
ของกองบญัชาการกองทพัไทย  

๕) สวนอัมพร 
 
ตั้งอยูด่า้นทิศตะวนัตก
ของลานพระบรม
รูปทรงมา้ ตรงขา้มกบั
สนามเสือป่า ในเขต
พระราชวงัดุสิต 

  
 
พระมหากษตัริย ์และ
ประชาชน 

 
เช่นเดียวกบัสนามเสือป่าแต่แฝงนยัผา่น
กิจกรรมเพื่อความบนัเทิงเริงรมยแ์ละ
การพบปะสังสรรคแ์ทน 
 
 

 

แนวคิดเร่ืองการออกแบบผังโครงการ 

จากการวเิคราะห์ท่ีตั้งโครงการจะเห็นไดว้า่ลานพระราชวงัดุสิตไดแ้บ่งพื้นท่ีโครงการเป็นสองส่วน

คือในดา้นทิศตะวนัออกและดา้นทิศตะวนัตก    ในส่วนทิศตะวนัตกคือสวนอ มพรเป็นท่ีตั้งศาลา

ประชาคมใชเ้ป็นพื้นท่ีในส่วนของประชาชน ส าหรับพบปะแลกเปล่ียนความคิดเห็นและท า

กิจกรรมร่วมกนัเป็นการสร้างบรรยากาศของการเรียนรู้ทางการเมืองผา่นทางพื้นท่ีๆถูกออกแบบ

โดยแนวคิดท่ีมีประชาชนเป็นศูนยก์ลางและสามารถเช่ือมต่อกบัรัฐสภาไดโ้ดยตรงอีกดา้นของลาน

พระราชวงัดุสิตคือส่วนทิศตะวนัออกเป็นท่ีตั้งของรัฐสภาซ่ึงเป็นพื้นท่ีหลกัของโครงการ ประกอบ

ไปดว้ย ส่วน ส านกังานของเลขาธิการฯ ,ส่วนประชุม, ส่วนสนบัสนุน,และส่วนบริการประชาชน 

โดยมีขนาดของพื้นท่ีและความใกลชิ้ดกบัพื้นท่ีส่วนพระราชฐานชั้นในเป็นตวัก าหนดการวางพื้นท่ี

ใชส้อย 
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                                          ภาพท่ี 57การแบ่งส่วนการใชส้อยโครงการ 
               

การวางผงัใชว้ธีิการวางอาคารแบบสมมาตรโดยใชก้าร สร้างแกนสมมติ( แกน X )ข้ึนมาขวางแกน

หลกั (แกน Y ) คือถนนราชด าเนินนอก โดยมีพระบรมรูปทรงมา้เป็นจุดอา้งอิง (ORIGIN ) ตรง

กลาง ก่อนจะสร้าง  รูปวงรี   ข้ึนเป็นลานซอ้นกนับนลานเดิมส าหรับวางรูปของอาคารข้ึนมาปิดลอ้ม

พื้นท่ี ( ENCLOSURE ) อนัจะเป็นการเนน้ความสง่างามของ  พระบรมรูปทรงมา้  ใหมี้ความโดด

เด่นมากยิง่ข้ึน อาคารท่ีถูกออกแบบจะสอดรับกบัพื้นท่ีของวงรีและท าหนา้ท่ีเสมือนเป็นทวารประตู

ก่อนท่ีจะเขา้สู่เขตพระราชฐาน  
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ภาพท่ี 58  การก าหนดแกนหลกั และ แกนรอง ส าหรับการวางผงัโครงการ 

 

การก าหนดZoningในโครงการรัฐสภา 

 

                การก าหนดzoning ของอาคารในส่วนของอาคารรัฐสภาเป็นไปตามมาตรฐานของรัฐสภา

ทัว่โลกคือการแยกพื้นท่ีของประชาชนทัว่ไปกบัสมาชิกสภาฯและเจา้หนา้ท่ีในพื้นท่ีๆตอ้งควบคุม ( 

Control Zone)  หลกัท่ีใชใ้นการออกแบบคือการวางต าแหน่งของแผนกรักษาความปลอดภยัมาไว้

ใกลท้างเขา้หลกัในดา้นอาคารท่ีใชป้ระชุม     รวมทั้งจุดยอ่ยเช่นหนา้โถงลิฟทน์อกจากนั้นผูท่ี้ไดรั้บ

อนุญาตใหเ้ขา้มาในโถงลิฟทไ์ดต้อ้งผา่นระบบKey Cardท่ีชั้นท่ี1  ส่วนท่ีเหลือเป็นส่วนท่ีป็นส่วน

บริการประชาชนจดัให้เป็นส่วน Semi Public  โดยใหป้ระชาชนเขา้มาใชป้ระโยชน์อยา่งเตม็ท่ี ไม่วา่

จะเป็นส่วน พิพิธภณัฑ์,หอ้งสมุด,หน่วยงานราชการ และ บริเวณร้านอาหารและเคร่ืองด่ืมรวมทั้งท่ี

จอดรถยนต ์
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ภาพท่ี 59 การแบ่งZoningอาคารและการเขา้ถึงอาคารของUser  อาคาร รัฐสภา 
 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

ภาพท่ี 60  การก าหนดทางเดินรถภายในโครงการ 
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ภาพท่ี 61   การเขา้ถึงอาคารรัฐสภาโดยผใูชร้ถยนตท์างถนนศรีอยธุยาสู่บริเวณ Drop Off 
 

 

ภาพท่ี 62  การเขา้ถึงอาคารรัฐสภาโดยผใูชท้างเทา้ทางถนนศรีอยธุยาสู่บริเวณ ลานเสือป่า 
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ภาพท่ี 63   การกการแบ่งZoningอาคารและการเขา้ถึงอาคารศาลาประชาคมของUser 
           

         

    ภาพท่ี 64  แสดงการเขา้ถึงอาคารโดยผูใ้ชท้างเทา้สู่อาคารศาลาประชาคมจากลานพระราชวงัดุสิต 
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ภาพท่ี 65  การเขา้ถึงอาคารโดยผูใ้ชท้างเทา้สู่อาคารศาลาประชาคมจากบริเวณถนนศรีอยธุยา 
 

แนวความคิดในการออกแบบเพื่อแสดงสัญลักษณ์ทางการเมือง 
 

๑ ) สัญลักษณ์ของสถาบันกษัตริย์ 

             การสร้างอาคารและพื้นท่ีเพื่อแสดงออกของระบอบกษตัริยโ์ดยการใชส้องแนวคิดของ

บริบทความเช่ือในสังคมการเมืองไทยคือ  

 ๑.๑ ฐานะจักรพรรดิราช : จกัรวาทิน ( Universal King ) ใชก้ารออกแบบเคร่ืองยอดเพื่อแสดงฐานะ

ท่ีสูงส่งของกษตัริยใ์นฐานะต่างจากฐานนัดรอ่ืน ( ท่ีไดต้ั้งประเด็นไวใ้นบทท่ี ๓ ) และมีกฎหมาย

รองรับตามรัฐธรรมนูญ61การออกแบบเคร่ืองยอดค านึงถึงส่ิงต่อไปน้ี  -  การเลือกเฟ้นรูปทรงใน

                                                           
61

        มาตรา ๒    ประเทศไทยมีการปกครองระบอบประชาธิปไตย   อนัมีพระมหากษตัริยท์รงเป็น
ประมุข 
      มาตรา ๓   อ านาจอธิปไตยเป็นของปวงชนชาวไทย พระมหากษัตริย์ผู้ทรงเป็นประมุขทรงใช้
อ านาจนั้นทางรัฐสภา คณะรัฐมนตรี และศาล ตามบทบญัญติัแห่งรัฐธรรมนูญ 
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สถาปัตยกรรมไทยมาประยกุตใ์ชใ้นท่ีน้ีผูศึ้กษาพบวา่ หลงัคาทรง” บุษบก” มีความเหมาะสมในแง่

ความสง่างามและเป็นรูปทรงพื้นฐานของสถาปัตยกรรมไทย 

-  จากการศึกษาการข้ึนทรงของหลงัคาท่ีมีเคร่ืองยอดจะใชว้ธีิแบ่งชั้นเป็นจงัหวะท่ี

สัมพนัธ์กลืนกนั   

-  วธีิการก่อสร้างสถาปัตยกรรมไทยแบบเคร่ืองไมจ้ะเนน้การก่อสร้างแบบถ่ายน ้าหนกัลงเป็นช่วงๆ

จากหลงัคาสู่ฐานรากนั้น การเลือกเฟ้นขนาดและรูปทรงของไมท่ี้ท าหนา้ท่ีเป็นคานรับน ้าหนกัมี

ลกัษณะหนา้ตดัเป็นส่ีเหล่ียมจตุรัสและกลายเป็นรูปทรงท่ีผูค้นคุน้เคยใจนกลายเป็นมโนคติ จาก

ความคิดดงักล่าวท าใหก้ารออกแบบหลงัคาท่ีใชเ้ป็นเคร่ืองยอด จึงมีลกัษณะ การใชไ้มเ้ป็นส่ีเหล่ียม

จตุรัสต่อกนัเป็นชั้นๆข้ึนไป 9 ชั้นโดยมีเส้นสมมติของทรงจอมแหเป็นตวัก ากบัผลท่ีไดท้  าใหห้ลงั

คามีลกัษณะเช่นเดียวกบัหลงัคาทรง ” บุษบก” แต่มีความโปร่งก่อนท่ีชั้นสุดทา้ยจะมียอดท่ีเป็น

โลหะสีทองมาประดบัสร้างความสมบรูณ์ของรูปทรงในท่ีสุด 

                            

                       ภาพท่ี 66 การออกแบบเคร่ืองยอดทรงบุษบกของอาคารตามแนวคิด 
โดยเคร่ืองยอด ของอาคารสองฝ่ังมีความแตกต่างกนัเร่ืองสีผวิของวสัดุโดย  สีทองบริเวณ อาคาร

รัฐสภานั้นอยู่ในฐานะของประมุขสูงสุดของประเทศ  ในขณะที่สีแดงซึ่งเป็นสีพื้นฐานของ

สถาปัตยกรรมไทยแต่ดั้งเดิมแสดงฐานะที่เรียบง่ายกว่าโดยมีความสัมพันธ์กับประชาชนในฐานะ

พ่อของแผ่นดิน    
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                  ภาพท่ี 67การออกแบบเคร่ืองยอดของอาคารท่ีแตกต่างกนัตามฐานะของกษตัริย ์
   

๑.๒)  ฐานะธรรมราชา เป็นผูป้กครองประชาชนซ่ึงประชาชน อนัเป็นท่ีเป็นความสัมพนัธ์ในเชิงจิต

วญิญาณระหวา่งประชาชนและสถาบนัพระมหากษตัริยท่ี์ฝังรากลึกลงในสังคมไทย การออกแบบ

ค านึงถึงความสัมพนัธ์ท่ีวา่นั้นดงันั้นอาคารและพื้นท่ีวา่งจึงเกิดการบูรณาการกนัโดยการใชรู้ปทรง

มาก าหนดขอบเขตของท่ีวา่งนั้น  รูปทรงอาคารถูกออกแบบโดยการจ าลองมาจากพญาครุฑท่ีเป็น

สัญลกัษณ์อยา่งหน่ึงของพระมหากษตัริย ์ในสองฟากฝ่ังของลานพระราชวงัดุสิตส่ใหเ้กิดพื้นท่ีเป็น

รูปวงรี และถูกปิดลอ้ม ( Enclosure ) โดยผนงัโคง้อุปมาเหมือนพระมหากษตัริยใ์ชพ้ระราชอ านาจ

ปกป้องประชาชน 
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ภาพท่ี 68การออกแบบและท่ีวา่งโดยใชพ้ญาครุฑเป็นแรงบนัดาลใจ 
 

              ความรู้สึกถึง  การโอบกอดมิไดเ้พียงพื้นท่ีภายนอกเท่านั้นแมแ้ต่ภายในอาคารก็ยงัรู้สึกถึง

สภาวะน้ีโดยการออกแบบให้ผูใ้ชอ้าคารสามารถมองเห็นลานพระราชวงัดุสิตจากภายในอาคารไม่

วา่จะเป็นในส่วนของ ทางเดินดา้นหนา้ , ในส่วนของพิพิธภณัฑ ์และ หอ้งสมุด 

 

 

 

 

ภาพท่ี 69ความเช่ือมโยงของลานพระราชวงัดุสิตท่ีเกิดข้ึนกบัท่ีวา่งภายในอาคารรัฐสภา 
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๒ ) สัญลักษณ์ของสถาบันทหาร 

 

            การออกแบบท่ีเก่ียวกบัสถาบนัทหารเป็นไปในเชิงการชิงพื้นท่ีของทหารคืนมาเป็นของ

ประชาชน โดยหลงัการเปล่ียนแปลงการปกครอง พ.ศ. ๒๔๗๕ ดว้ยการวางสัญลกัษณ์คือ หมุด

คณะราษฎร แลว้แยง่อ านาจมาจากพระมหากษตัริยโ์ดยอา้งอ านาจสูงสุดเป็นของราษฎรโดยใน

เจตนารมยแ์รกตอ้งการยดึทรัพยสิ์นของระบอบสมบรูณาญาสิทธิราชยม์าเป็นของระบอบ

ประชาธิปไตย ภายหลงัการเขา้มามีอ านาจของ จอมพลป.พิบูลสงครามใน ปี พ.ศ. ๒๔๘๒ เป็นตน้

มาไดก้ระท าการตรงกนัขา้มกบัเจตนาท่ีตั้งไวด้งันั้น พื้นท่ีดงักล่าวจึงถูกยดึครองโดยฝ่ายทหาร 

 

           

 

 

 

 

 

ภาพท่ี 70 รูปแบบอาคารท่ีไดรั้บอิทธิพลจากสถาปัตยกรรมอาร์ตเด็คโคแบบฟาซิสต์ 
 

                 สรุปได้ว่าเป้าหมายการออกแบบที่เกี่ยวกับสัญลักษณ์ของทหารคือการชิงพื้นท่ีบริเวณ

สนามเสือป่าและสวนอัมพรท่ีครอบครองโดยทหารมาสร้างอาคารรัฐสภาและศาลาประชาคม

ในระบอบประชาธิปไตยเพื่อความหมายของการคืนความชอบธรรมในการเป็นเจ้าของอ านาจ

อธิปไตยมาสู่ประชาชน  
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๓ ) สถาบันการเมือง   

           การออกแบบทีเป็นตวัแทนของสถาบนัการมืองคือหอ้งประชุมการออกแบบห้องประชุมแฝง

นยัยะทางศีลธรรมเอาไวโ้ดยการออกแบบหอ้งประชุมของรัฐสภามี ๒ แบบคือ 

         -   หอ้งประชุมท่ีมีการเผชิญหนา้ระหวา่งผูร่้วมประชุมแบบการประชุมผูแ้ทนราษฎรนั้น ผู ้

ศึกษาเลือกรูปแบบห้องประชุมรูปพดัเช่นเดียวกนักบั รัฐสภาเยอรมนั Reichstag ในกรุง Berlin ซ่ึงมี

ความเหมาะสมในแง่การใชง้าน   

              

 

 

 

                                                       ภาพท่ี 71 การใชง้านห้องประชุมแบบพดั 

หอ้งประชุมวุฒิสภาท่ีมีการประชุมเพื่อร่วมกนัพิจารณากลัน่กรองกฎหมายและใหค้  าปรึกษาฯ

จดัใหมี้การวางผงัแบบวงกลม อนัเป็นตวัแทนของความกลมเกลียวของหมู่คณะท่ีจะรวมหวักนั

เพื่อใชค้วามคิด  วงกลมนั้นมีลกัษณะของการเคล่ือนท่ีเปล่ียนแปลงอยูเ่สมอมีลกัษณะเหมือนวง

ลอ้หากสมาชิกวฒิุสภาใชห้ลกัธรรมในการท างานแลว้หอ้งประชุมแห่งน้ีจะเปรียบประดุจ

ธรรมจกัรท่ีสามารถจะอภิวฒัน์ประเทศใหมี้ความเจริญได ้ 

 

           

 

 

                                                           

                    

                ภาพท่ี 72 หอ้งประชุมสภารูปวงกลมท่ีออกแบบโดยมีธรรมจกัรเป็นสัญลกัษณ์ 
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๔ ) ภาคประชาชน 

                 การออกแบบท่ีแสดงสัญลกัษณ์ของประชาชนคือการออกแบบ พื้นท่ีสาธารณะ 

 ( Public Space ) เพื่อสร้างใหเ้กิดการพบปะแลกเปล่ียนขอ้มูลกนัส าหรับเปล่ียนแปลงสังคมใหดี้

ข้ึนผา่นการเรียนรู้ส่ิงต่างๆร่วมกนัดงันั้นจึงไดมี้การสร้างพื้นท่ีแห่งการสร้างสรรคปั์ญญาในส่วนท่ี

เป็นศาลาประชาคมท่ีมีพื้นท่ี พิพิธภัณฑ์พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดชส าหรับ

เป็นแรงบนัดาลใจท่ีจะท าส่ิงดีงามรวมทั้งใหค้วามรู้ต่างๆเพื่อเป็นขอ้มูลใหผู้ท่ี้สนใจไดศึ้กษา

รายละเอียดในพระราชกรณียกิจ ท่ีทรงปฏิบติัตลอดพระชนมชี์พของพระองคซ่ึ์งยาวนานกวา่ 60 ปี 

และยงัมีพื้นท่ีส าหรับแสดงออกของประชาชนทัว่ไป ผา่นหอ้งประชุมขนาดใหญ่จุคนไดห้น่ึงพนั

คนนบัเป็นพื้นท่ีสร้างสรรคแ์ละสนบัสนุนเสรีภาพท่ีสามารถแสดงออกไดต้ามเจตจ านงคข์อง

รัฐธรรมนูญโดยแทจ้ริง 

 

 

 

 

ภาพท่ี 73หอ้งประชุมของศาลาประชาคม 
 

 

 

 

 

ภาพท่ี 74 พิพิธภณัฑพ์ระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดชในอาคารศาลาประชาคม 
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        นอกจากนี้ยังมีการออกแบบองค์ประกอบอื่นในโครงการเพื่อแสดงสัญลักษณ์ทางการเมืองและ

ส่งเสริมแนวความคิดของระบอบประชาธิปไตยซึ่งเกี่ยวข้องกับหรือสัญลักษณ์แบบอื่น มีดังต่อไปนี้ 

-  พื้นที่ลานเสือป่า 

          ตั้งอยูบ่ริเวณส่วนหนา้ของอาคารรัฐสภาใน พื้นท่ีลานเสือป่าเดิมมีความมุ่งหมายสร้างคนให้

เป็นพลเมืองท่ีดีต่อประเทศชาติดงันั้นการออกแบบจึงน าแนวคิดน้ีมาเพื่อใหส้มาชิกรัฐสภาท าการ

ปฏิญาณตนต่อหนา้พระท่ีนัง่ในวนัท่ีมีการเปิดประชุมสภานอกจากน้ียงัมีนยัยะแฝงใหเ้ป็นการให้  

                      

 

 

 

 

 
ภาพท่ี 75บริเวณลานเสือป่าหนา้อาคารรัฐสภาส าหรับปฏิญาณตนของสมาชิกรัฐสภา 

 

 

 

 

 

 

 
ภาพท่ี 76 บริเวณลานเสือป่าท่ีมองจากบริเวณห้องสมุดรัฐสภ 
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   สัตยาบนัแก่ประชาชนท่ีอยูบ่นพื้นท่ีของลาน     พระราชวงัดุสิตและศาลาประชาคมท่ีเป็นพื้นท่ี

ต่อเน่ืองกนัในลกัษณะของ "สัญญาประชาคม"ซ่ึงจะกลายเป็นขอ้ตกลงระหวา่งประชาชนและรัฐ

เพื่อเป็นประเด็นในการตรวจสอบการท างานของคณะรัฐบาลในระอบประชาธิปไตยเช่นเดียวกบั

อารยะประเทศท่ีมีการปกครองในระบอบเดียวกนั 

 

 

 

 

 

 

 

 
ภาพท่ี 77 ความสัมพนัธ์ของพื้นท่ีลานเสือป่าของรัฐสภากบัลานพระราชวงัดุสิตและศาลาประชาคม 
 

 

  - สวนและบ่อน้ าในรัฐสภา 

         การออกแบบสวนและบ่อน ้าถูกออกแบบในเชิงสัญลกัษณ์ท่ีมีความหมายถึงความเจริญและ

ความร่มร่ืนของชีวติภายใตร้ะบอบประชาธิปไตยโดยการติดตั้งปฏิมากรรมโลหะส าริดท่ีแสดงการ

เดินกนัมาเป็นกลุ่มประชาชนมีขวากหนามเป็นรูปปืนขวางอยูด่า้นหนา้( เผด็จการ )การน า

ปฏิมากรรมมาประดบัไวเ้พื่อเป็นท่ีระลึกที่แสดงการต่อสู้ของประชาชนกับเผด็จการ ในเหตุการณ์ 

๑๔ ตุลาคมและพฤษภาทมิฬ  
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ภาพท่ี 78 สวนและบ่อน ้าในอาคารรัฐสภาท่ีแฝงนยัทางการเมือง 
        

  นอกจากน้ียงัน าแนวความคิดเร่ืองของปฏิมากรรมโลหะลอยตวัรูปดอกบวัของเดิมท่ี ร.ศ แสงอรุณ 

รัตกสิกร ออกแบบไวใ้ห้เป็นสัญลกัษณ์หน่ึงของรัฐสภา (เดิม) และมีความหมายเร่ืองการ

เจริญเติบโตตามล าดบัของประชาธิปไตยโดยมีสัดส่วนของกลีบท่ีในขนาดและระดบัต่างกนัเร่ิมดว้ย

กลีบแรกท่ีสั้นเล็กก่อนแลว้ค่อยๆอภิวฒัน์ข้ึนตามล าดบั  การน ากลบัมาใชใ้หม่โดยการเปล่ียนวสัดุ

และรูปแบบใหเ้ขา้กนักบัยคุสมยั 
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- พญานาคพ่นน้ า 

              บริเวณดา้นหลงัของศาลาประชาคมมีบ่อน ้าขนาดใหญ่จดัไวเ้ป็นท่ีพกัผอ่นหยอ่นใจ  ขดุไว้

เพื่อเป็นท่ีระลึกถึง พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช ผูเ้ป็นพระมหากษตัริยแ์ห่ง

น ้าโดยใชค้วามเช่ือวา่เจา้แห่งน ้าคือพญานาคผสมกบัแนวความคิดเร่ืองการน ากงัหนัน ้าชยัพฒันามา

สร้างรูปแบบของ พญานาคพน่น ้า 

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
         
 

       
 
 ภาพท่ี 79 ปฏิมากรรมโลหะพญานาคบริเวณอาคารศาลาประชาคมท่ีเป็นตวัแทนของรัชกาลท่ี ๙ 
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รายละเอียดในการออกแบบ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                          

                                       ภาพท่ี 80 ผงัแม่บทโครงการรัฐสภาแห่งใหม่ 
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ภาพท่ี 81 ผงัพื้นชั้นใตดิ้น อาคารรัฐสภา 
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ภาพท่ี 82  ผงัพื้นชั้นท่ี 1 อาคารรัฐสภา 
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ภาพท่ี 83 ผงัพื้นชั้นท่ี 2 อาคารรัฐสภา 
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                ภาพท่ี 84การสัญจรบริเวณโถงทางเขา้จากพื้นชั้นล่างสู่ชั้นท่ีสอง 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

ภาพท่ี 85 การสัญจรหลกัโดยบนัไดเล่ือนในส่วนพื้นท่ีประชุม 



  127 

              

ภาพท่ี 86 ผงัพื้น  ชั้นท่ี 3-6 อาคารรัฐสภา 
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ภาพท่ี 87 ผงัพื้นชั้นท่ี 7 อาคารรัฐสภา 
 

 

 

 

 

 

 

            
                                                              ภาพท่ี 88 ผงัศาลาประชาคม 
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ภาพท่ี 89 ทศันียภาพดา้นหนา้อาคารรัฐสภา 

 

 

 

                                 

 

 

 

 

     ภาพท่ี 90 ทศันียภาพดา้นหนา้อาคารศาลาประชาคม 
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ภาพท่ี 91หุ่นจ าลองแสดงอาคารรัฐสภาฝ่ังสนามเสือป่า 
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ภาพท่ี 92 รูปดา้นบนแสดงหุ่นจ าลองอาคารศาลาประชาคม ( ซา้ย ) ลานพระราชวงัดุสิต ( กลาง ) 
อาคารรัฐสภา ( ขวา ) และ รูปดา้นล่างแสดง หุ่นจ าลองศาลาประชาคมในมุมต่างๆ   
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บทท่ี ๘ 
บทสรุปและข้อเสนอแนะ 

 

สรุปลักษณะของการเมืองไทย 

 

จากการไดศึ้กษาลกัษณะการเมืองไทยจากประวติัศาสตร์ท่ีผา่นมาตั้งแต่ พ.ศ.๒๔๗๕ พบวา่

การเมืองไทยมีความซบัซอ้น ของอ านาจท่ีถูกควบคุมโดยสถาบนัประชาชน นกัการเมือง ทหาร 

และ พระมหากษตัริย ์ในลกัษณะ สมดุลของอ านาจแบบพลวตัรท่ีสามารถเปล่ียนแปลงไปได้

ตลอดเวลาซ่ึงแตกต่างจากระบบประชาธิปไตยในต่างประเทศเพราะสิทธิอ านาจการปกครอง           

( Authority ) ของ รัฐบาลไม่ใช่อ านาจเบ็ดเสร็จ อาจถูกลม้ลา้งไดโ้ดยอ านาจ ( Power ) จากสถาบนั 

ทหาร หรือ ประชาชน โดยไดรั้บความเห็นชอบจากสถาบนัพระมหากษตัริยภ์ายหลงัท าให้

เสถียรภาพของการเมืองไทยข้ึนอยูก่บัความชอบธรรมและการยอมรับของอ านาจจากสถาบนัทั้ง4

ฝ่ายตามท่ีกล่าวมา 

 

สรุปเนื้อหาเกี่ยวกับสิ่งท่ีศึกษา 
 

ส่ิงท่ีผูศึ้กษาสนใจและเป็นเหตุผลท่ีเลือกเป็นหวัขอ้วทิยานิพนธ์คือเร่ืองเก่ียวกบัรัฐสภาไทยโดยตั้ง

ค  าถามดงัต่อไปน้ี 

๑) ท่ีตั้งท่ีเหมาะสมของรัฐสภาควรอยูท่ี่ใด ? 

๒) รูปแบบของสถาปัตยกรรมควรเป็นอยา่งไรในบริบทท่ีตอ้งอิงกบัสถาปัตยกรรมไทย 
๓) แนวคิดหลกัแบบใด? ท่ีใชใ้นการสร้างกระบวนการเพื่อน าไปสู่การออกแบบสถาปัตยกรรม 

ผลจากการศึกษาพบวา่ค าตอบของท่ีตั้งท่ีเหมาะสมของรัฐสภาไทยควรอยูใ่นบริเวณพื้นท่ีๆเป็น

จุดเร่ิมตน้ของระบอบประชาธิปไตยทั้งในบริบทของประวติัศาสตร์และของขนาดพื้นท่ี, การเขา้ถึง

รวมทั้งสภาพแวดลอ้มโดยรอบบริเวณท าให้คือต าแหน่งบริเวณสนามเสือป่าและสวนอมัพร รวมทั้ง

ลานพระราชวงัดุสิต 
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การสร้างสถาปัตยกรรมใน พ.ศ.น้ีมีแนวคิดเช่นเดียวกบัสถาปัตยกรรมในอดีตนัน่คือรูปแบบของ

สถาปัตยกรรมตอ้งแฝงดว้ยสัญญะทางการเมืองของผูมี้อ  านาจในยคุนั้นตั้งแต่ สมยัรัชกาลท่ี ๑ – 

รัชกาลท่ี ๓ เป็นการสร้างบา้นเมืองแบบเช่ือคติจกัราวาทินหรือพระมหาจกัรพรรดิราช มีการสร้าง 

วดัและวงัสร้างสัญญะตามคติหลายอยา่ง แต่ต่อมาแนวความคิดในการสร้างบา้นเมืองก็เปล่ียนให้

เป็นฝร่ังในยคุล่าอาณานิคมในสมยัรัชกาลท่ี๕ เป็นตน้มา อยา่งไรก็ตามในสมยัรัชกาลท่ี ๖ ก็กลบั

เป็นแบบผสมระหวา่งรูปแบบไทยและ ผงัของตะวนัตก และ กระแสของโลกก็เปล่ียนรูปแบบทาง

สถาปัตยกรรมไปในทางของตะวนัตกอีกคร้ังในสมยัรัชกาลท่ี ๗ ในแนวทาง ของ อาร์ต เด็คโค และ

โมเดรินในสมยัรัชกาลต่อมาและเม่ือเราไดศึ้กษาต่อใหก้วา้งข้ึนเราจะพบวา่ในประเทศท่ีมี

ประวติัศาสตร์ใกลเ้คียงกบัประเทศไทยคือ ญ่ีปุ่น ก็มีพฒันาการทางรูปแบบสถาปัตยกรรม 

คลา้ยคลึงกนั คือ เป็นการสร้างแบบตะวนัตกก่อนในยคุสมยั รัชกาลของพระเจา้เมจิซ่ึงร่วมสมยักบั

รัชกาลท่ี ๕ ต่อมาก็พยามท่ีจะคน้หาอตัลกัษณ์ของสถาปัตยกรรมแห่งชาติของตนเองในยคุสมยั

ต่อมาโดยมีการถกเถียงกนัทางวชิาการอยา่งจริงจงัจนมีผูเ้สนอ รูปทรงของหลงัคาแบบญ่ีปุ่นบน

สถาปัตยกรรมแบบสมยัใหม่ท่ีเรียกวา่ มงกุฎจักรพรรดิ ( Teikan Yoshiki )62  แมว้า่จะไม่มีผูรั้บรอง

วา่เป็นสถาปัตยกรรมแห่งชาติของญ่ีปุ่นแต่ผลดีของการตั้งใจผลิตผลงานของสถาปนิก อยา่งจริงจงัก็

สามารถน าพารูปแบบของสถาปัตยกรรมไปสู่สากลนิยมในยคุต่อมา  

 

 

       

ภาพท่ี 93เสน้สายของหลงัคาแบบมงกฎุจกัรพรรดิ ท่ีสถาปนิกน ามาต่อยอดในสถาปัตยกรรมร่วมสมยัแบบญ่ีปุ่น  
 ท่ีมา Blogger 

                                                           
62 บา้งก็เรียก อาคารหลงัคาญ่ีปุ่น ( Yane No Aru ) มีความหมายถึง ของหลวงหมายถึงการออกแบบ
ท่ีใชอ้งคป์ระกอบของพระราชวงัมาประยกุต ์      สมชาติ  จึงสิริอารักษ์ . 2560. การศึกษา
เปรียบเทียบสถาปัตกรรมยคุสมย้ใหม่ระหวา่งญ่ีปุ่นกบัสยามตั้งแต่กลางศตวรรษท่ี 19 ถึงส้ินสุด
สงครามโลกคร้ังท่ี 2. กรุงเทพฯ : ภาควชิาสถาปัตยกรรม  คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ มหาวทิยาลยั 
ศิลปากร.หนา้ 56 
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ดังนั้นกล่าวโดยสรุปก็คือกระแสโลกนั้นมีผลกระทบและเป็นปัจจัยในการแนวคิดเพื่อชี้น าการ

สร้างสรรค์รูปแบบสถาปัตยกรรมส าหรับบอกกล่าวเร่ืองราวแห่งยุคสมัยนั้นๆ 

ส าหรับโครงการรัฐสภาน้ีรูปแบบทางสถาปัตยกรรมท่ีเหมาะสมนั้นตอ้งแสดงออกถึงเจตนารมณ์ท่ี

จะสร้างสรรคส่ิ์งใหม่ๆบนพื้นฐานของความรู้ในสถาปัตยกรรมไทย,จินตนาการและประสบการณ์ 

หรือ รสนิยมส่วนตวัของผูอ้อกแบบในท่ีน้ีผูศึ้กษาไดเ้ลือกใชรู้ปแบบสถาปัตยกรรมไทยประยกุตใ์น

รูปแบบท่ีเรียบง่าย  เพื่อเคารพบริบทเดิมของพระท่ีนัง่อนนัตสมาคมซ่ึงมีความเป็นฝร่ังบ่งบอก

ความคิดยคุสมยั ( Ideology  of the Age ) ของการพฒันาประเทศในคร้ังนั้น  โดยการแฝง

ความหมายและนัยยะทางสัญลักษณ์ไวด้งัน้ี 

๑) สัญลกัษณ์ ของพื้นท่ีในระบบการปกครองในระบบสมบรูณาญาสิทธิราชยท่ี์ซอ้นทบั
กบัประวติัศาสตร์ของการเปล่ียนผา่นสู่ระบอบประชาธิปไตยโดยการใชเ้คร่ืองยอดท่ี
ผา่นกระบวนการดดัแปลงรูปแบบของยคุสมยัท่ีไม่ไดล้อกเลียนแบบรูปแบบ
สถาปัตยกรรมในยคุไทยโบราณ   แต่ยงัคงมีจิตวญิญาณของฐานานุศกัด์ิปรากฎอยูใ่น
รูปทรง ( SHAPE & FORM ) 

๒) การใชพ้ื้นท่ีทางประวติัศาสตร์ท่ีเกิดจากระบอบสมบรูณาญาสิทธิราชยม์าสร้าง
บรรยากาศแบบประชาธิปไตยดว้ยการออกแบบอาคารท่ีประชาชนทัว่ไปสามารถใช้
สอยได ้ในลกัษณะของ ศาลาประชาคม 

๓) การสร้างรูปแบบของสถาปัตยกรรมทีส่ือถึงพญาครุฑกางปีกท าใหเ้กิดการปิดลอ้มปิด
ลอ้มเป็นลกัษณะการโอบกอด มีความหมายในความสัมพนัธ์ระหวา่งพระมหากษตัริย์
และประชาชนในท่ีน้ีแสดงออกในรูปแบบการปกป้องคุม้ครองดูแลจากระบอบ
พระมหากษตัริยแ์ก่ราษฏร 

๔) สัญลกัษณ์อ่ืนทีปรากฎในส่วนต่างๆของอาคารเป็นสัญลกัษณ์ในเร่ือง ของธรรมะของ
การปกครอง ทีประกอบ ไปดว้ย ศีล สมาธิและปัญญา  เช่น ดอกบวัแสดงอตัลกัษณ์ของ
ความเจริญแบบอภิวฒัน์คือการไดม้าซ่ึงปัญญา, หอ้งประชุมของสองสภาในส่วนของ
วฒิุสภาเป็นวงกลมส่ือถึงธรรมจกัร , แผงไมส้ักท่ีใชบ้งัแดดท าเป็นเส้นตรงคือ
ความหมายแห่ง ความซ่ือตรงหรือนยัยะแห่งศีลท่ีตอ้งท าใหป้รากฎข้ึนแก่สมาชิกของ
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สภาแห่งน้ี และ ส่วนของลานถวายสัตย(์ลานเสือป่า) เป็นท่ีแสดงสัตยาธิษฐาน แห่ง
สมาธิคือความตั้งมัน่ท่ีจะท างานใหบ้า้นเมืองโดยความสุดสามารถเพื่อประโยชน์ภายน้ี
และภายหนา้  เป็นตน้ 

๕)  การสร้างพิพิธภณัฑข์อง พระปกเกลา้ ฯ ในหลวงรัชกาลท่ี ๗ เพื่อระลึกถึงเหตุการณ์ใน

ยคุเร่ิมแรกของระบอบประชาธิปไตยของประเทศสยามและ อาคารพิพิธภณัฑ์

พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดชเพื่อระลึกถึงพระมหากรุณาธิคุณของ

ระบอบกษตัริยท่ี์ไดอุ้ปการะประชาชนภายใตร้ะบอบประชาธิปไตยอนัเป็นเอกลกัษณ์ท่ี

ชดัเจนของระบอบประชาธิปไตยแบบไทย รวมไปถึงสัญลกัษณ์ของน ้าในโครงการ

ต่างๆของพระองคท่ี์เก่ียวกบัน ้าใชส้ัญลกัษณ์แทนโดย พญานาคพน่น ้าบริเวณสระน้

ดา้นหลงัอาคารศาลาประชาคม 

๖) การสร้างพื้นท่ีวา่งสืบต่อแนวความคิดในโครงการจากพระบรมราโชบายของ
พระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกลา้เจา้อยูห่วัในการสร้างสนามเสือป่าเพื่อใชเ้ป็นท่ีฝึกฝน
พลเมืองใหมี้ความเขม้แขง็และความจงรักภกัดีต่อประเทศ 

๗) สัญลกัษณ์ท่ีส าคญัอีกอยา่งคือการช่วงชิงพื้นท่ีระหวา่งประชาชนและทหารในบริเวณท่ี
แก่งแยง่มาจากระบอบสมบรูณาญาสิทธิราชยด์ว้ยการสร้างรัฐสภาบนพื้นท่ี
กองบญัชาการกองทพัไทยบนสนามเสือป่าเดิม 

ข้อเสนอแนะ 

               การศึกษาหวัขอ้วทิยานิพนธ์เร่ืองของรัฐสภาแห่งใหม่ผูศึ้กษาไดค้น้ควา้จากหนงัสือหลาย

เล่มทั้งเก่ียวกบัการเมืองการปกครอง รวมทั้งหนงัสือท่ีวา่ดว้ยทฤษฎีสถาปัตยกรรมเพื่อการคน้หา

เหตุผลมาปรับใชใ้นการออกแบบอาคารรัฐสภานั้นจุดหลกัท่ีตอ้งค านึงถึงคือ ความมุ่งหมายท่ีแทจ้ริง

ในส่ิงท่ีสนใจโดย มีบริบทต่างๆ ท่ีมีความสัมพนัธ์กบัความมุ่งหมายนั้นมารองรับ  

         กระบวนการออกแบบท่ีแทจ้ริงจะเกิดข้ึนเม่ือสามารถสังเคราะห์ขอ้มูลท่ีไดม้าเป็นส่ิงใหม่ แต่

ยงัคงไม่ทิ้งรากเหงา้จากของเดิมท่ีมีมาอยา่งชา้นาน อนัจะเป็นการสรรสร้างการต่อยอดภูมิปัญญา

ของบรรพบุรุษซ่ึงเป็นจุดมุ่งหมายส าคญัในการศึกษาในขั้นปริญญามหาบณัฑิตน้ี 
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ภาคผนวก ก. 
รูปแบบที่น่ังในรัฐสภา (Typology of Parliamentary seating Arrangements ) 
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๑)  แบบห้องเรียน  ( Classroom Style ) 

การจดัรูปแบบของหอ้งประชุมแบบน้ีเป็นท่ีนิยมของประเทศท่ีมีการปกครองแบบสังคมนิยมและ

สาธารณะรัฐอยา่งเช่น ประเทศ รัสเซีย , จีน, เวยีดนาม , ลาว , บราซิล,  กาบอง  เป็นตน้ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 ภาพท่ี 94 รัฐสภาเวยีดนามในกรุงฮานอย  
 ท่ีมา arch daily 
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ภาพท่ี  95 สภาประชาชนแห่งชาติ ในกรุงปักก่ิง  
 ท่ีมา The Parliament 
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๒)   แบบประจันหน้า ( Opposing Benches )  
 

การจดัรูปแบบของท่ีประชุมแบบน้ีมีแม่แบบมาจากสภาในเครือจกัรภพ โดยมีรัฐสภาของ

องักฤษใชเ้ป็นแห่งแรกจากนั้นก็กลายเป็นรูปแบบมาตรฐานในท่ีอ่ืนๆใม่วา่ จะเป็น  แคนนา

ดา ( British Colombia ) , ออสเตรเลีย    ( Melbourne  ), นิวซีแลนด ์(New South Wales )  

อินเดีย และ มาเลเซีย 

 

 

 

 

 

 

ภาพท่ี 96 รัฐสภาของนิวซีแลนด ์   
ท่ีมา parliament.nsw.gov.au 
 

 

 

 

 

 

ภาพท่ี 97 รัฐสภาของออสเตรเลีย     
ท่ีมา  The telegrap 
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๓) แบบพัด ( Fan Shape ) หรือ ครึ่งวงกลม ( Semi-Circle) 

การจดัรูปแบบพดัเป็นรูปแบบท่ีนิยมท่ีสุดในบรรดาการจดัท่ีนัง่ ทั้งหมดของการประชุมในสภาท่ี

เป็นระบอบประชาธิปไตยแบบเสรีนิยมไม่วา่จะเป็น  , เยอรมนั , ญ่ีปุ่น , เนเธอร์แลนด์, บงัคลาเทศ, 

สหรัฐอเมริกา ,โปแลนด์  ฝร่ังเศส  และ อิตาลี เป็นตน้ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ภาพท่ี 98 รัฐสภาของสหรัฐอเมริกา The Capitol      
 ท่ีมา  พจนานุกรมเสรี 
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ภาพท่ี 99  รัฐสภาของญ่ีปุ่น National Diet    
  ท่ีมา  พจนานุกรมเสรี 
  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ภาพท่ี 100  รัฐสภาของฝร่ังเศส (Assemblée nationale) 
 ท่ีมา  พจนานุกรมเสรี 
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ภาพท่ี 101 รัฐสภาเดิมของลกัเซมเบอร์ก 
 ท่ีมา  พจนานุกรมเสรี 

 

 

 

 

 

 

ภาพท่ี 102  รัฐสภาสวสิเซอร์แลนด ์ 
 ท่ีมา  พจนานุกรมเสรี 
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๔) แบบเกือกม้า  
การจดัท่ีนัง่ของห้องประชุมแบบเกือกมา้เป็นลกัษณะผสมระหวา่งการจดัท่ีนัง่แบบขนุนาง

และแบบพดัประเทศท่ีจดัในรูปแบบน้ีไดแ้ก่  ฮงัการี , ตูนีเซีย, ซูดาน, โปแลนด์, โปรตุเกตุ, 

เซอร๋เบีย  และ  อฟัริกาใต ้ เป็นตน้ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ภาพท่ี 103 รัฐสภาฮงัการี  
 ท่ีมา  พจนานุกรมเสรี 
 

    

 
ภาพท่ี 104รัฐสภาอฟัริกาใต ้ 
 ท่ีมา  Parliament 
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๕)   แบบวงกลม 

 

การจดัท่ีนัง่แบบวงกลมเป็นสัญลกัษณ์ของความร่วมมือกนัในระดบัภูมิภาคมากกวา่

ระดบัประเทศเช่นในรัฐสภาแห่งชาติยโุรป (European Parliament ) เป็นตน้ แต่ก็ยงัมี บางปะ

เทศท่ีใชรู้ปแบบน้ีอยูบ่า้งไดแ้ก่ ประเทศ เลโซโท ใน ทวปีอฟัริกา และ อาณาจกัร เวสฟาเลีย

ในสหพนัธ์รัฐแม่น ้าไรน์ของประเทศ เยอรมนั 

 

 

 

 

 

 

                  

 

 

 
 

  ภาพท่ี 105 รัฐสภาแห่งชาติยโุรปStrasbourg   
 ท่ีมา  พจนานุกรมเสรี 
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ภาพท่ี 106 รัฐสภาแห่งชาติเลโซโท 
 ท่ีมา  afrol 

 

 

 

 

 

  

ภาพท่ี 107 รัฐสภาแห่งเวสฟาเลีย  
ท่ีมา  parliament 
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ภาคผนวก ข. 

รูปแบบอาคารรัฐสภา 
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๑) ยุคสมัยของสถาปัตยกรรม 

รูปแบบสถาปัตยกรรมเป็นกรณีศึกษาคุณค่าของอาคารรัฐสภาในประเทศต่างๆ นั้นมีความสัมพนัธ์

กบัเหตุการทางการเมืองของแต่ละประเทศและสามารถบอกถึงแนวคิดท่ีซ่อนอยูใ่นส่วนต่างๆและ

อายขุองอาคารท่ีแสดงถึงคุณค่าของสถาปัตยกรรมนั้น 

๑.๑  สถาปัตยกรรม Gothic  Revival (C.1800-1900) ไดแ้ก่ รัฐสภาองักฤษ และ 

                  ฮงัการี เป็นตน้ 

                     

 

 

ภาพท่ี 108 รัฐสภาขององักฤษ และ ฮงัการี  

ท่ีมา  พจนานุกรมเสรี 

  ๑.๒  สถาปัตยกรรม Baroque ( C.1600-1725) ) เช่น  รัฐสภาเชค , เยอรมนั ,และอิตาลี เป็นตน้ 

 

 

 
 
ภาพท่ี 109 รัฐสภาของ เชค และอิตาลี  
 ท่ีมา  พจนานุกรมเสรี 
๑.๓)   สถาปัตยกรรม Neoclassic ( C.1750 – 1850 ) เช่น รัฐสภาฝร่ังเศส , กรีซ ,เซอร์เบีย63 และ 

สหรัฐอเมริกา , ยเูครน และ สเปน  เป็นตน้ 

                                                           
63 Neo classic + Neo Baroque 
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                 ภาพท่ี 110 รัฐสภาของสหรัฐอเมริกา (The  Capitol ) เซอร์เบีย และฝร่ังเศส (Palais ) 
                   ท่ีมา  พจนานุกรมเสรี 

๑.๔) สถาปัตยกรรม Greek Revival (C.  1750 – 1850 ) เช่น ออสเตรีย และ สภาของรัฐวคิตอเรียใน        

ออสเตรเลีย  เป็นตน้ 

                      

 

 

 

                       

  ภาพท่ี 111 สภาของรัฐวคิตอเรียในออสเตรเลีย     

   ท่ีมา  พจนานุกรมเสรี 
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๑.๕ สถาปัตยกรรมยคุใหม่ ( C.1910 -1979) เช่น  บราซิล , อินเดีย  , ฟินแลนด ์, , และ เบลิซ เป็น

ตน้ 

 

   

 

    

                        
 
 ภาพท่ี 112 รัฐสภาของบราซิล (Congresso Nacional do Brasil) และ อินเดีย  
ท่ีมา  พจนานุกรมเสรี 
 
๑.๖)   สถาปัตยกรรม หลงัยคุใหม่และ ร่วมสมยั ( C .1979-ปัจจุบนั ) เช่น ออสเตรเลีย, บอสเนีย, เล

โซโท, ลิธวัเนีย, มอลตา ,เวยีดนาม ,อิรัก,มอลตา้ และ อลัเบเนีย  เป็นตน้ 

 

            

 

              

            

 

ภาพท่ี 113  รัฐสภาของ อิรัค และ เวยีดนา   
 ท่ีมา  พจนานุกรมเสรี 
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๒ ) วัฒนธรรมประจ าถิ่น 

 

การใชว้ฒันธรรมทอ้งถ่ินท่ีแสดงถึงความเช่ือทางศาสนา คติ หรือ รูปแบบของ

สถาปัตยกรรมประจ าถ่ินเป็นรูปแบบท่ีแสดงไวซ่ึ้งอตัลกัษณ์ท่ีเป็นลกัษณะเฉพาะของ

ทอ้งถ่ินมาปรับเขา้กบัวธีิการก่อรูปแบบร่วมสมยั นั้นไดแ้ก่ 

 

๒.๑ )  ประเทศในอฟัริกา เช่น  บอสซาวาน่า  

๒.๒ ) ประเทศในหมู่เกาะ เช่น  คีรีบาติ  , ปาปัวนิวกินี เป็นตน้ 

๒.๓) ประเทศในตะวนัออกกลาง เช่น สหรัฐอาหรับเอมิเรต,คูเวต เป็นตน้ 

๒.๔) ประเทศในกลุ่มอาเซียนและจีน เช่น ไทย, ลาว และ กมัพูชา เป็นตน้ 

๒.๔)  ประเทศในยุโรป เช่น ลิกเตนสไตน์ และ อนัดอรา 

 

     

 

 

 

 

 

 

ภาพท่ี 114  รัฐสภาของ ปาปัวนิวกินี, กมัพูชา,บอสซาวาน่า,คิริบาติ, แสหรัฐอาหรับเอมิเรต, ลิก
เตนสไตน์ ,ไทยและ คูเวต  
  ท่ีมา  พจนานุกรมเสรี 
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๓ ) การจัดผังอาคาร 

๓.๑)  แบบอาคารเด่ียว  ( Single Building ) 

 การจดัวางอาคารแบบเด่ียวมกัเป็นท่ีนิยมในยคุสมยัหน่ึงมกัจะป็นอาคารขนาดใหญ่

และใชแ้กนแบบสมมาตร มกัมีสัญลกัษณ์ เช่น โดมขนาดต่างเพื่อแสดงความยิง่ใหญ่

และสูงส่งของอุดมการณ์ทางการเมือง 

 

 

 

 

 ภาพท่ี 115  ญ่ีปุ่น , สหรัฐอเมริกา และไทย    
 ท่ีมา  พจนานุกรมเสรี 
                  ๓.๒)  แบบกลุ่มอาคาร ( Cluster Organization )  

การจดัวางอาคารแบบกลุ่มมกัมีรูปแบบของการใชส้อยอาคารท่ีมีความหลากหลายและ

ตอ้งการความกลมกลืนกบัสภาพของบริบทเดิมเช่น รัฐสภาขององักฤษท่ี Westminster

ในกรุงลอนดอน , ออสเตรเลีย และ, สก็อตแลนด ์เป็นตน้ 

 

 

 

 

 

ภาพท่ี 115  รัฐสภาขององักฤษและออสเตรเลีย    

 ท่ีมา  BBC 
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ภาคผนวก ค. 

พระที่นั่งอนันตสมาคม 
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พระท่ีนัง่อนนัตสมาคมเป็นส่วนหน่ึงของพระราชวงัดุสิตพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกลา้เจา้อยูห่วั

ทรงพระกรุณาโปรดเกลา้ฯ ใหส้ร้างข้ึนทางทิศตะวนัออกของพระที่นั่งอัมพรสถาน   64เพื่อใชเ้ป็น

สถานท่ีเสด็จออกมหาสมาคมพระองคไ์ดเ้สด็จพระราชด าเนินไปทรงวางศิลาฤกษใ์นวนัท่ี ๑๑ 

พฤศจิกายน พ.ศ.๒๔๕๑ พร้อมทั้งพระราชทานช่ือพระท่ีนัง่วา่ พระท่ีนัง่อนนัตสมาคม ซ่ึงเป็นช่ือ

พระท่ีนัง่องคห์น่ึงภายในพระอภิเนาวนิ์เวศน์ พระบรมมหาราชวงัท่ีสร้างข้ึนในรัชสมยั

พระบาทสมเด็จพระจอมเกลา้เจา้อยูห่วั แต่ดว้ยสภาพท่ีทรุดโทรมยากแก่การบูรณะจึงไดร้ื้อลง พระ

ท่ีนัง่หลงัน้ีออกแบบโดย นาย มาริโอ ตามานโญ ( Mario Tamagno ) สถาปนิกชาวอิตาลี โดย มี  

อันนิบาเล ริก็อตติ (Annibale Rigotti) เป็นท่ีปรึกษา ส่วนวศิวกรคือ นาย คาร์โล อัลเลกรี (Carlo 

Allegri)  ฝ่ายไทยมี เจา้พระยายมราช (ป้ัน สุขมุ) เป็นแม่กองจดัการก่อสร้าง และมี พระยาประชากร

กิจวจิารณ์ ( โอ อมาตยกุล ) เป็นผูช่้วย โดยพระท่ีนั่งอนันตสมาคมเป็นสัญลักษณ์ของแนวความคิด

เร่ืองความเป็นสยามศิวิไลซ์ ดว้ยการใชอ้งคป์ระกอบของฝร่ังแบบ Neo-Baroque  โดยใชหิ้นอ่อน

จากประเทศอิตาลีเป็นวสัดุหลกั  กระเบ้ืองจากกรุงเวยีนนาและพรมจากมหานครลอนดอน 

 

 

 

  
                        
 
 ภาพท่ี 116 แบบของพระท่ีนัง่อนนัตสมาคม  
 ท่ีมา  ส านกัพิมพ ์lizenn 
 

                                                           
64
 พระท่ีนัง่องคแ์รกท่ีสร้างเสร็จออกแบบโดยนายซนัเดรสกี ( Carl Sandreczki )  สถาปนิกชาวเยอรมนั ปัจจุบนัเป็นท่ีปรทบัของ

รัชกาลท่ี ๑๐ คือ  สมเดจ็พระเจา้อยูห่วัมหาวชิราลงกรณ บดินทรเทพยวรางกรู 
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ลกัษณะผงัของอาคารมีลกัษณะปุณภพ ( Balance) มี 2 แกนตดักนัคลา้ยกางเขนวดัความกวา้งได้

ประมาณ 49.50 เมตรความยาวประมาณ  112.50 เมตรส่วนแคบท่ีสุดไวไ้ด ้19.00 เมตร ส่วนสูงสุด

ของโดมวดัได ้49.50 เมตร โครงสร้างอาคารเป็นอาคารคอนกรีตเสริมเหล็กสูง 2 ชั้น โดยโครงสร้าง

ส่วนใหญ่เป็น wall Bearing โครงสร้างชั้นฐานเดิมเป็นเข็มเจาะระบบ Comp actual Pile 65  แบบ 

Displacement Method โดยใชลู้กตุม้หนกั2ตนัยกสูง4-5เมตรแลว้กระทุง้ลงดินใหเ้กิดรูน าร่องแลว้ใช้

เหล็กปลอกแบบมีเกลียวใส่ลงไปในรูต่อกนัไปตลอดเสาเขม็ท่ีวา่น้ีมีขนาดความยาวประมาณ 8-10 

เมตรจ านวน 501 ตน้ ส าหรับรับน ้าหนกั ของ  Wall Bearing คานคอดินมีขนาด 10 ศอกคือ 10 เมตร

ลึกจากผวิดิน 4 เมตร พระท่ีนัง่อนนัตสมาคมไดป้รากฎรอยแตกร้าว ท่ีผนงับางแห่งเพราะปัญหาการ

ทรุดตวั66 ซ่ึงแกปั้ญหาดว้ยการท าฐานรากชนิด Floating Foundation ลกัษณะคลา้ยเรือลอยอยูบ่นชั้น

ดินอ่อนเพื่อรองรับน ้าหนกัอาคารส่วนบนโดยส่วนของเรือมีความลึกจากระดบัชั้นดินประมาณ 3.5 

เมตรน ้าหนกัประเมินลงดินประมาณ 6 ตนั / ตารางเมตร 

   

 

 

 

 
   
 
 
 ภาพท่ี 117 ผงัของพระท่ีนัง่อนนัตสมาคม  
  ท่ีมา  ส านกัพิมพ ์lizenn 

                                                           
65   วศิวกรรมสถานแห่งประเทศไทยในพระบรมราชูปถมัภ,์ โครงการสัมมนาเชิงวชิาการเร่ือง
วศิวกรรมฐานราก 49 กรุงเทพฯ : จุดทอง ,2549 
66 คน้พบโดย นาย เอกฤทธ์ิ หมัน่เฟ้นดี ( Ercole Manfredi ) เป็นผูป้ระสานงานโครงการ 
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ส่วนหลงัคาและโดมเป็นโลหะผสมท ามาจากทองแดงและส าริด (Copper and Bronze) จากเมือง 

Stuttgart ในประเทศเยอรมนันี  เช่นเดียวกบัโดมของ เซนตปี์เตอร์แห่งบาซิลิกาท่ีกรุงโรมและโดม

ของ basilica di superga ท่ีเมืองตูริน ขนาดของโดมใหญ่ มีเส้นผา่ศูนยก์ลางประมาณ 15 เมตรการ

ตกแต่งภายในโดยเฉพาะบริเวณโดมไดจ้า้งนาย กาลิเลโอ คินี67 เป็นศิลปินผูเ้ขียนภาพสีปูนเปียก

เช่นเดียวกบัสถานท่ีส าคญัในยโุรป 

 

 

 

 

ภาพท่ี 118ภาพวาด Mural painting ของ นาย กาลิเลโอ คินีบนโดมของพระท่ีนัง่อนนัตสมาคม   
ท่ีมา ส านกัพิมพ ์  lizenn 
 

 

 

 

                     

 

  ภาพท่ี 119   พระบาทสมเด็จพระพุทธยอดฟ้าจุฬาโลกบริเวณโดมดา้นทิศเหนือในพระท่ีนัง่อนนัต
สมาคม      
 ท่ีมา  the  cloud  

                                                           
67(Galileo Chini 1873 - 1956 / พ.ศ. ๒๔๑๖ - ๒๔๙๙)  เดินทางเขา้มาท างานท่ีกรุงเทพฯ ในช่วงตน้
รัชสมยัพระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกลา้เจา้อยูห่วั ระหวา่ง พ.ศ. ๒๔๕๔ - ๒๔๕๖  
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ภาพสมเด็จเจา้พระยามหากษตัริยศึ์กยกทพักลบัจากกมัพูชามาปราบจลาจลณกรุงธนบุรีก่อนท่ีจะ
ปราบดาภิเษกข้ึนครองราชสมบติัเป็นรัชกาลท่ี ๑ แห่งราชวงศจ์กัรี ในพระราชพงศาวดารกรุงธนบุรี
กล่าวถึงเหตุการณ์น้ีไวว้า่ “สมเด็จเจ้ำพระยำมหำกระษัตริย์ศึก ให้ตรวจเตรียมพลโยธำหำญพร้อม
แล้ว ให้เอำช้ำงเข้ำเทียบเกย แล้วขึ้นบนเกยจะขี่ช้ำงในเวลำนั้นบังเกิดศุภนิมิตร์เปนมหัศจรรย์ 
ปรำกฏแก่ตำโลกย์ เพื่อพระรำชกฤษฎีกำเดชำนุภำพพระบำรมี จะถึงมหำเสวตร์รำชำฉัตร์ บันดำน
ให้พระรัศมีโชติ์ช่วง แผ่ออกจำกพระกำยโดยรอบ เห็นประจักษ์ทั่วทั้งกองทัพ บันดำร้ีพลนำยไพร่
ทั้งผู้ใหญ่ผู้น้อย ชวนกันยกมือขึ้นถวำยบังคมพร้อมกัน แล้วเจรจำกันว่ำ เจ้ำนำยเรำคงมีบุญเปนแท้ 
กลับเข้ำไปคร้ังนี้จะได้ผ่ำนพิภพเปนมั่นคง … ขณะนั้นชำวพระนครรู้ข่ำวว่ำ สมเด็จเจ้ำพระยำมหำ
กษัตริย์ศึก ยกทัพกลับมำก็ชวนกันมีควำมยินดีถ้วนทุกคน ยกมือขึ้นถวำยบังคมแล้วกล่ำวว่ำคร้ังนี้
กำรยุคเข็ญจะสงบแล้วแผ่นดินจะรำบคำบ บ้ำนเมืองจะอยู่เย็นเปนศุขสืบไป” 
 

 

 

 

 

           

 

 

 

 
ภาพท่ี 120  พระบาทสมเด็จพระพุทธเลิศหลา้นภาลยั รัชกาลท่ี ๒ พระนัง่เกลา้เจา้อยูห่วัฯรัชกาลท่ี ๓  
และ พระบาทสมเด็จพระจอมเกลา้เจา้ยู ่ หวั รัชกาลท่ี ๔ บนโดมในดา้นทิศตะวนัออกและดา้นทิศ
ตะวนัตกพระท่ีนัง่อนนัตสมาคม 
  ท่ีมา  the  cloud 
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 ภาพท่ี 121   พระบาทสมเด็จพระพุทธเจา้หลวงในเหตุการณ์เลิกทาส รัชกาลท่ี ๕ บนโดมดา้นทิศ 
ใต ้ในพระท่ีนัง่อนนัตสมาคม  
  ท่ีมา  the   cloud 

 

 

 

 

 

 

 

 
ภาพท่ี 122 การบรมราชาภิเษก ของ พระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกลา้เจา้อยูห่วั  รัชกาลท่ี ๖ ในดา้นทิศ
ตะวนัออกพระท่ีนัง่อนนัตสมาคม 
 ท่ีมา  the  cloud 
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                       ภาพท่ี 123 เพดานโดมกลาง ซ่ึงเป็นโดมใหญ่ท่ีสุด มีจารึกพระปรมาภิไธยย ่

                          ท่ีมา ประชาชาติธุรกิจ และ identity.opm.go.th   

                   บทบาทของพระท่ีนั่งอนันตสมาคมในฐานะวัตถุพยานและหลักฐานทาง

ประวัติศาสตร์ท่ีส าคัญท่ีสุดในหลายมิติไม่ว่าจะเป็น มิติของแนวความคิดของความ

ศิวิไลซ์ในสยาม  ( Siam Civilization )  หรือ ส่วนที่เป็นยุคเปลี่ยนผ่านของ

ประวัติศาสตร์การเมืองการปกครองท้ังในระบอบสมบรูณาญาสิทธิราชย์ไปสู่ระบอบ

ประชาธิปไตย นอกจากนี้ยังมีเร่ืองเกี่ยวกับความจงรักภักดีและความชื่นชมต่อสถาบนั

พระมหากษัตริย์ของประชาชนชาวไทยในยุคสมัยของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวใน

รัชกาลที ๙ ซึ่งมีเหตุการณ์ท่ีน่าจดจ าและถูกบันทึกไว้ในหนังสือพิมพ์และส านักข่าวทั้ง

ในประเทศและต่างประเทศ   บทบาทดังกล่าวได้แสดงคุณค่าในด้าน สุนทรียศาสตร์ , 

ประวัติศาสตร์ , สังคม,จิตวิญญาณ ,อรรถประโยชน์,เศรษฐกิจ,การศึกษารวมทั้งการ

สร้างเอกลักษณ์ให้แก่พื้นที่อย่างเหมาะสมตามเจตนารมณ์ของผู้ท่ีสร้าง 
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ภาคผนวก ง. 

พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช 
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พระราชประวัติ 

 

 

 

 

 

 

ภาพท่ี 124 สมเด็จเจา้ฟ้ามหิดลและ พระบรมราชชนก,ชนนี , เชษฐภคินี และ รัชกาลท่ี ๗    
ท่ีมา www.princemahidolfoundation.com  

                 

                  พระองค์เสด็จพระราชสมภพเมื่อวันท่ี ๕ ธันวาคม พ.ศ. ๒๔๗๐ ตรงกับรัชสมัย

พระบาทสมเด็จพระปกเกล้าเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ 7 ท่ีโรงพยาบาลเมาต์ออเบิร์น   เมืองเคมบริดจ์ รัฐ

แมสซาชูเซตส์  ประเทศสหรัฐอเมริกา เป็นพระราชโอรสองคท่ี์ ๓ ใน สมเด็จ พระเจา้พี่ยาเธอ เจา้ฟ้า

มหิดลอดุลยเดช กรมขุนสงขลานครินทร์ 68   กบัหม่อมสังวาลย ์ ตะละภฏั ทรงเป็น บรมราชชนนี) 

ทรงเป็นพระราชอนุชาของ พระบาทสมเด็จพระเจา้อยูห่วัอานนัทมหิดล รัชกาลท่ี ๘ และ สมเด็จ

พระพี่นางเธอเจา้ฟ้ากลัยาณิวฒันาในตอนแรก ทรงมีพระราชอิสริยศวา่  พระวรวงศเ์ธอ พระองคเ์จา้

ภูมิพลอดุลยเดช   มีการขอพระราชทานนามทางโทรเลขจากพระพนัวสาอยักาเจา้ ซ่ึงพระองคเ์สด็จ

เขา้เฝ้า พระบาทสมเด็จพระปกเกลา้ฯ จึงทรงพระราชทานนามวา่ ภูมิพลอดุลยเดช โดยสะกดค าเป็น

                                                           
68
   พระยศในขณะนั้น ภายหลงัคือสมเด็จพระมหิตลาธิเบศร อดุลยเดชวกิรม พระบรมราชชนกทรงเป็นพระราช

โอรสพระองคท่ี์ ๖๙ ในพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกลา้เจา้อยูห่วั และพระองคท่ี์ ๗ ในสมเด็จพระศรีสวรินทิรา

บรมราชเทว ีพระพนัวสัสาอยัยกิาเจา้ 

http://www.princemahidolfoundation.com/
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ภาษาองักฤษวา่ Bhumibala  Adulayadeja แลว้เขียนส าทบัใหช้ดัเจนเป็นลายพระหตัถว์า่ เขียนอย่ำง

วิธีแปลงอักษรอย่ำงรัชกำลที่Bhumibala  Adulayadeja เขียนอย่ำงออกเสียง ( Poomipon )  

 

         

             ภาพท่ี 125 ลายพระหตัถข์องพระบาทสมเด็จพระปกเกลา้ และ สูติบตัรของ เบบี สงขลา 

            ท่ีมา pinterest  
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มีความคลาดเคล่ือนจากการส่ือสารเม่ือ มจ. ด ารัสด ารง เขียนโทรเลขเป็นภาษาองักฤษเพียงวา่  

  Your son’s name is Bhumibala  Adulayadeja  ท าใหพ้ระราชชนนีเขา้ใจวา่ช่ือ ภูมิบาล จึงทรง

สะกดช่ือในสูติบตัรวา่ Bhumibal Aduldej  Songkla  นามสกุลสงขลาซ่ึงเป็นนามสกุลของพระบิดา 

คือ มหิดล สงขลาภายหลงัพระบาทสมเด็จพระปกเกลา้ฯทรงพระราชทานนามสกุลแก่ราชสกุลในปี 

พ.ศ.๒๔๗๒จึงใชน้ามของพระบิดามาเป็นนามสกุลเป็นตน้มา 

 

ชีวิตการก่อนหลังขึ้นครองราชย์และพระราชกรณียกิจ 

พ.ศ. ๒๔๗๕ เม่ือเจริญพระชนมายไุดส่ี้พรรษา เสด็จเขา้ศึกษาท่ีโรงเรียนมาแตร์เดอี  

 พ.ศ. ๒๔๗๖  ทรงเขา้ศึกษาต่อชั้นประถมศึกษา ท่ี โรงเรียนเมียร์มองต์ เมืองโลซาน ประเทศ 

สวสิเซอร์แลนด์ 

พ.ศ. ๒๔๗๗ เม่ือพระองคเ์จา้อานนัทมหิดล พระบรมเชษฐาธิราช เสด็จข้ึนครองราชยเ์ป็น

พระมหากษตัริยท์รงไดรั้บการสถาปนาฐานนัดรศกัด์ิเป็น   สมเด็จพระเจ้าน้องยาเธอ เจ้าฟ้าภูมิ

พลอดุยเดช  

พ.ศ. ๒๔๘๘ ทรงรับประกาศนียบตัรทางอกัษรศาสตร์ จากโรงเรียนยิมนาส คลาซีค กังโตนาล แลว้

ทรงเขา้ศึกษาต่อ ณ มหาวิทยาลัยโลซาน แผนกวทิยาศาสตร์ 

วนัท่ี ๙  มิถุนายน พ.ศ. ๒๔๘๙ พระบาทสมเด็จพระปรเมนทรมหาอานนัทมหิดลทรงเสด็จสวรรคต 

โดยตอ้งพระแสงปืนใน พระท่ีนัง่บรมพิมาน  พระองคไ์ดต้ดัสินพระทยัรับต าแหน่งพระมหากษตัริย ์

เสด็จข้ึนครองราชสมบติั สืบราชสันตติวงศใ์นวนัเดียวกนันั้น  แต่เน่ืองจากยงัมีพระราชกิจดา้น

การศึกษา จึงทรงเสด็จพระราชด าเนินไปศึกษาต่อ ณ มหาวิทยาลยัแห่งเดิม 69แต่เปล่ียนสาขาจาก 

                                                           

69 วนัท่ี  ๑๙  สิงหาคม  พ.ศ. ๒๔๘๙ : วนัน้ีถึงวนัท่ีเราจะตอ้งจากไปแลว้!  พอถึงเวลาก็ลงจากพระท่ีนัง่พร้อมกบั

แม่   ลาเจา้นายฝ่ายใน  ณ  พระท่ีนัง่ชั้นล่างนั้น  แลว้ก็ไปยงัวดัพระแกว้  เพ่ือนมสัการลาพระแกว้มรกต  และ

พระภิกษุสงฆ ์ ลาเจา้นายฝ่ายหนา้  ลาขา้ราชการทั้งไทยและฝร่ัง  แลว้ก็ไปข้ึนรถยนต ์ พอรถแล่นออกไปไดไ้ม่ถึง  
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                 ภาพท่ี 126 รูปภาพฝงูชนในวนัส่งเสด็จ วนัท่ี  ๑๙  สิงหาคม  พ.ศ. ๒๔๘๙   
                 ท่ีมา pinterest 
 

พระราชพิธีบรมราชาภิเษก 

                                                                                                                                                                      

๒๐๐  เมตร  มีหญิงคนหน่ึงเขา้มาหยดุรถ  แลว้ส่งกระป๋องใหเ้ราคนละใบ  ราชองครักษไ์ม่แน่ใจวา่จะมีอะไรอยู่

ในนั้น  บางทีจะเกิดเป็นลูกระเบิด!  เม่ือมาเปิดดูภายหลงั  ปรากฏวา่เป็นทอฟฟ่ีท่ีอร่อยมาก  ตามถนนผูค้นช่าง

มากมายเสียจริงๆ  ท่ีถนนราชด าเนินกลาง  ราษฎรเขา้มาใกลจ้นชิดรถท่ีเรานัง่  กลวัเหลือเกินวา่ลอ้รถของเราจะไป

ทบัแขง้ทบัขาใครเขา้บา้ง  รถแล่นฝ่าฝงูคนไปไดอ้ยา่งชา้ท่ีสุด  ถึงวดัเบญจมบพิตร  รถแล่นเร็วข้ึนไดบ้า้ง  ตามทาง

ท่ีผา่นมา  ไดย้นิเสียงใครคนหน่ึงร้องข้ึนมาดงัๆ  วา่  “อยา่ละท้ิงประชาชน” อยากจะร้องบอกเขาลงไปวา่  ถา้

ประชาชนไม่  “ท้ิง”  ขา้พเจา้  แลว้  ขา้พเจา้จะ  “ละท้ิง”  อยา่งไรได ้ แต่รถวิง่เร็วและเลยไปไกลเสียแลว้…     เม่ือ

ข้ึนมาอยูบ่นเคร่ืองบินแลว้ก็ยงัมองเห็นราษฎร   ไดย้นิเสียงไชโยโห่ร้องอวยชยัใหพ้ร  แต่เม่ือคนประจ าเคร่ืองบิน

เร่ิมเดินเคร่ืองทีละเคร่ืองๆ  เสียงเคร่ืองยนตด์งัสนัน่หวัน่ไหว  กลบเสียงโห่ร้องกอ้งกงัวานของประชาชนท่ีดงัอยู่

หมด  พอถึง  ๑๒  นาฬิกา  เราก็ออกเดินทาง  มาบินวนอยูเ่หนือพระนคร  สามรอบ  ยงัมองเห็นประชาชนแหงนดู

เคร่ืองบินทัว่  ถนนทุกสายในพระนครบ่ายหนา้ไปทางทิศตะวนัตกมุ่งตรงไปยงัเกาะลงักา  (ซีลอน)  เสียง

เคร่ืองบินดงัสนัน่หนวกหู  หากผูใ้ดอยากจะพดูก็จะตอ้งตะโกนออกมาใหสุ้ดเสียง  ดงันั้น  จึงไม่มีใครพดูเลย  ทาง

ท่ีดีท่ีสุดท่ีพึงท าคือ  หลบัตาเสียแลว้น่ิงคิด… 

จากพระราชนิพนธ์บนัทึกประจ าวนับางส่วนของพระบาทสมเดจ็พระเจา้อยูห่วั ระหวา่งวนัเสด็จฯ จากสยามสู่

ประเทศสวติเซอร์แลนด ์
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                    วนัท่ี ๕ พฤษภาคม พ.ศ. ๒๔๙๓ ทรงพระกรุณาโปรดเกลา้โปรดกระหม่อมใหต้ั้งการ

พระราชพิธีบรมราชาภิเษกตามแบบอยา่งโบราณราชประเพณีข้ึน ณ พระท่ีนัง่ไพศาลทกัษิณ เฉลิม

พระปรมาภิไธยตามท่ีจารึกในพระสุพรรณบฏัวา่ พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช 

มหิตลาธิเบศรามาธิบดี จกัรีนฤบดินทร สยามมินทราธิราช บรมนาถบพิตร พระราชทานพระปฐม

บรมราชโองการวา่ "  เราจะครองแผน่ดินโดยธรรม เพื่อประโยชน์สุขแห่งมหาชนชาวสยาม  " 

 

 

 

 

 

 
 
ภาพท่ี 127 พระราชพิธีบรมราชาภิเษกตามแบบอยา่งโบราณราชประเพณีข้ึน ณ พระท่ีนัง่ไพศาล
ทกัษิณ เฉลิมพระปรมาภิไธย        ท่ีมา มติชน 
 

หลงัจากข้ึนครองราชยแ์ลว้พระองคมี์พระราชภาระกิจในการเสด็จเยอืนต่างประเทศเน่ืองจากมี

หลายประเทศทูลเชิญให้เสด็จ แต่พระองคก์ลบัมีความคิดท่ีจะเสด็จเยอืนราษฎรใหค้รบทั้งส่ีภาค

ก่อนขณะนั้นเองใดเ้กิดเหตุไฟไหมค้ร้ังใหญ่ข้ึนท่ีตลาดบา้นโป่ง จงัหวดัราชบุรี ในวนัท่ี ๙ กนัยายน 

๒๔๙๗ ราษฎรไดรั้บความเดือดร้อนจากไฟไหมใ้นคร้ังน้ีอยา่งมาก ต่อมาในวนัท่ี ๑๓ กนัยายน 

พระบาทสมเด็จพระเจา้อยูห่วัทรงขบัรถดว้ยพระองคเ์องไปเยีย่มราษฎรพร้อมดว้ยสมเด็จพระบรม 

ราชินี และพระราชทานความช่วยเหลือแก่ราษฎรผูป้ระสบอคัคีภยัท่ีนัน่ ซ่ึงนบัไดว้า่เป็นการเสด็จ

เยีย่มราษฎรอยา่งเป็นทางการคร้ังแรกในรัชกาล 
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ภาพท่ี 128  การเสด็จเยีย่มราษฎรในอ าเภอบา้นโป่งในเหตุการณ์ไฟไหม ้พ.ศ. ๒๔๙๗   
ท่ีมา  onepiecenews.info 

จากนั้นในปีเดียวกนัพระองคท์รงเสด็จเยีย่มราษฎรในภาคอีสาน เป็นภูมิภาคแรก  ระหวา่งวนัท่ี ๒-

๒๐พฤศจิกายน พ.ศ.๒๔๙๘  เสด็จพระราชด าเนินโดยขบวนรถไฟพระท่ีนัง่จากสถานีจิตรลดา  

เสด็จเยีย่มราษฎรจังหวัดนครราชสิมาเป็นจังหวัดแรก  ประทบัพกัแรมท่ีค่ายสุรนารีสองคืน  เสด็จ

วางพวงมาลาอนุสาวรียท์า้วสุรนารี  เสด็จศาลากลางจงัหวดันครราชสีมาเพื่อเยีย่มราษฎรท่ีมารอเขา้

เฝ้าชมพระบารมี ทอดพระเนตรเข่ือนพิมาย และปราสาทหินพิมาย  วนัท่ี ๑๓ พฤศจิกายน พ.ศ.

๒๔๙๘ ทรงเสด็จไปจงัหวดั นครพนม และไดพ้บกบั  แม่เฒ่าตุ้ม จันทนิตย์ หญิงชราวยั ๑๐๒ ปี 

แห่งบา้นธาตุนอ้ย ต าบลพระกลางทุ่ง อ าเภอธาตุพนม 70 

 

 

 

            

 

     
           ภาพท่ี 129 การเสด็จเยีย่มราษฎรในจงัหวดันครพนม พ.ศ. ๒๔๙๘     ท่ีมา manager 
                                                           
70 ภาพดงักล่าวไดรั้บการบนัทึกโดยนายอาณัติ บุนนาค อดีตหวัหนา้ช่างภาพส่วนพระองค ์ถือเป็น
ภาพประวติัศาสตร์ท่ีรู้จกักนัในนาม “ภาพดอกไมแ้ห่งดวงใจ” 
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ทรงผนวช 
 

   ...ทุกคนที่ถือตัวว่ำเป็นชำวพุทธ จะต้องสนใจศึกษำพระพุทธศำสนำตำมภูมิปัญญำ ควำมสำมำรถ 

และโอกำสของตนที่มีอยู่ เพื่อให้เกิดควำมรู้และควำมเข้ำใจที่กระจ่ำงถูกต้องในหลักธรรม และเมื่อ

ศึกษำเข้ำใจแล้ว เห็นประโยชน์แล้ว ก็น้อมน ำมำปฏิบัติ ทั้งในกิจวัตรและในกิจกำรงำนของตน 

เพื่อให้ได้รับผล คือควำมสุข ควำมสงบร่มเย็น และควำมเจริญงอกงำมในชีวิตเพิ่มพูนขึ้นเป็นล ำดับ 

ตำมขีดควำมสำมำรถและควำมประพฤติปฏิบัติของแต่ละคน...71 

 

 

  ภาพท่ี 130  ทรงผนวชท่ีอุโบสถวดัพระศรีศาสดาราม 
 ท่ีมา ผูจ้ดัการ  
 

พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดชเสด็จฯ ออกผนวชเป็นเวลา ๑๕ วนั ระหวา่งวนัท่ี 

๒๒ ตุลาคม ถึง ๕ พฤศจิกายน พ.ศ. ๒๔๙๙ ณ วดัพระศรีรัตนศาสดาราม โดยมีสมเด็จพระสังฆราช

เจา้ กรมหลวงวชิรญาณวงศ ์เป็นพระอุปัชฌาย ์ทรงไดรั้บฉายาวา่ ภูมิพโลภิกข ุหลงัจากนั้น พระองค์

เสด็จฯ ไปประทบัจ าพรรษา ณ พระต าหนกัป้ันหยา วดับวรนิเวศวหิารระหวา่งท่ีผนวชนั้น พระองค์

                                                           
71
 พระราชด ารัสพระบาทสมเด็จพระเจา้อยูห่วั เพื่อเชิญไปอ่านในวนัเปิดประชุมใหญ่ขององคก์าร

พุทธศาสนิกสัมพนัธ์แห่งโลก คร้ังท่ี ๑๕ ณ กรุงกาฏมนัฑุ ประเทศเนปาล วนัพฤหสับดีท่ี ๒๗ 
พฤศจิกายน ๒๕๕๙ 
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ทรงพระกรุณาโปรดเกลา้ฯ ใหส้มเด็จพระนางเจา้สิริกิต์ิ พระบรมราชินี เป็นผูส้ าเร็จราชการแทน

พระองค์72   

การเสด็จเยี่ยมภาคเหนือ  

           การเสด็จเยีย่มราษฎรเร่ิมตน้ข้ึนอีกคร้ังในวนัท่ี ๒๗ กุมภาพนัธ์  - ๑๘ มีนาคม พศ.๒๕๐๑ มุ่ง

สู่จงัหวดัภาคเหนือโดยเสด็จท่ีจงัหวดัพิษณุโลกเป็นท่ีแรก , ทรงเยีย่มโบราณสถานท่ีจงัหวดัสุโขทยั 

และเมืองศรีสัชนาลยั, จงัหวดัตาก   แวะ  ล าปาง, ล าพูน และเขา้สู่ เชียงใหม          นอกจากจงัหวดั

เชียงใหม่แลว้พระองคเ์สด็จ จงัหวดัอ่ืนอีกเช่น  เชียงราย  , แพร่ , น่าน และอุตรดิตถเ์ป็นจงัหวดั

สุดทา้ย 

 

 

 

 

 
  ภาพท่ี 131 ขณะเสด็จสู่จงัหวดัตากและบริเวณท่ีสร้างเข่ือนภูมิพล  
 ท่ีมา ผูจ้ดัการ 
 

การเสด็จเยี่ยมภาคใต้ 

การเสด็จเยีย่มภาคใตใ้นปีต่อมา ในวนัศุกร์ ท่ี ๖ มีนาคม ๒๕๐๒ เร่ิมท่ีจังหวัดชุมพรโดยเสด็จ

ประทบัท่ีจวนผูว้า่ราชการจงัหวดัและเชา้วนัรุ่งข้ึนจึงเสด็จไปท่ีศาลากลางเพื่อใหป้ระชาชนเขา้เฝ้า

รับเสด็จ โดยพระองคท์รงน าหน่วยแพทยม์าฉีดวคัซีนป้องกนัอหิวาตท่ี์มีการระบาดในภาคใต้

หลงัจากนั้นเสด็จไปดูกิจการเหมืองแร่ท่ีอ าเภอกระบุรีแล้วเสด็จไปจังหวัดระนอง โดยไปเยีย่มสุสาน
                                                           
72   เฉลิมพระนามาภิไธยเป็นสมเด็จพระนางเจา้สิริกิต์ิ พระบรมราชินีนาถ ในวนัเฉลิมพระ
ชนมพรรษา 5 ธนัวาคมใน ปีเดียวกนั 
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ตระกูล ณ ระนอง แล้วข้ามไปเกาะภูเก็ตด้วยเรือขนานยนต์ท่ีอ าเภอท่านุ่น  ก่อนท่ีจะเสด็จไปท่ีศาลา

กลางในวนัรุ่งข้ึนเพื่อใหป้ระชาชนมาเขา้เฝ้าก่อนท่ีจะเสด็จไปดูเหมืองฉีดแร่ ท่ีเหมืองเจา้ฟ้าหลงัจาก

นั้นไปเยีย่มเมืองถลางเก่า และไปดูการกรีดยาง 

พระองค์เสด็จไปเมืองพังงาในเช้าวันรุ่งขึ้นโดยแพขนานยนต์ ทรงเสด็จไปวัดสุวรรณคูหา  และต่อ

ด้วยจังหวัดกระบี่ และนครศรีธรรมราชโดยท่ีนครศรีธรรมราชพระองคเ์สด็จไปท่ีศาลาวา่การเพื่อ

เยีย่มราษฎรท่ีทุ่งสง และเสด็จกลบัท่ีจวนในเวลาเยน็มีประชาชนมารอรับเสดจ์เป็นจ านวนมากโดย

พระองคท์รงออกมา  

 วนัรุ่งข้ึนท่ีวดัมหาธาตุพระองคท์รงเสด็จพระวหิารหลวงทั้งสองพระองคเ์สด็จพระราชด าเนินเขา้

วหิารพระมหาภิเนษกรมณ์ และเสด็จพระราชด าเนินข้ึนสู่ลานประทกัษิณ ทรงสุหร่ายสรงพระบรม

ธาตุเจดีย ์ แลว้พระราชทานแพรสีชมพูซ่ึงเป็นเสมือนผา้พระบฏใหผู้ว้า่ราชการจงัหวดั

นครศรีธรรมราชน าไปห่มพระบรมธาตุตามท่ีประเพณีของชาวเมืองนครถือปฏิบติักนัมา จากนั้นจึง

ถวายธูปเทียนแพ ตน้ไมท้อง ตน้ไมเ้งิน และธูปเทียนนมสัการพระบรมธาตุทรงท าบุญพระราชทาน

ผา้ไตร เล้ียงภตัราหารแก่พระภิกษุรวมทั้งรับน ้าสังขจ์ากพราหมณ์แห่งนครฯ และไปวางพวงมาลาท่ี

อนุสาวรียท์หารผา่นศึกอนุสาวรีย์วีรไทย73  ค่ายวชิราวธุ  จากนั้นเสด็จไปหอพระพุทธสิหิงคท่ี์อ าเภอ

เมืองณ. ศาลากลางจงัหวดันครศรีธรรมราชแลว้เสด็จพระราชด าเนินประทบับนพลบัพลาหนา้ศาลา

กลาง จงัหวดันครศรีธรรมราช ณ ท่ีนั้น ผูว้า่ราชการจงัหวดันครศรีธรรมราชกราบบงัคมทูลน า

ขา้ราชการและพอ่คา้ประชาชนเขา้เฝ้าทูลละอองธุลีพระบาทพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงมี

พระราชด ารัสตอบขอบใจในการต้อนรับกันอย่างพร้อมเพรียงท่ีท าให้ทรงหายเหน็ดเหนื่อยจากการ

เดินทาง ทรงอ้างคุณพระบรมธาตุและพระพุทธสิหิงค์ให้ช่วยคุ้มครองประชาชนชาว

นครศรีธรรมราชให้เจริญรุ่งเรืองตลอดกาล 

วนัอาทิตย ์ ท่ี ๑๕ มีนาคม พ.ศ.๒๕๐๒ เสด็จพระราชด าเนินโดยรถยนตพ์ระท่ีนัง่ไปยงัน ้าตกพรหม

โลก อ าเภอเมือง จงัหวดันครศรีธรรมราชระหวา่งทางเสด็จพระราชด าเนินไดท้รงหยดุรถยนตพ์ระท่ี

นัง่ท่ีซุม้ของชาวไทยมุสลิม ท่ีชุมชนตลาดแขกคณะกรรมการมสัยดิซอลาฮุดดินไดทู้ลเชิญเสด็จพระ
                                                           
73
 ท่ีบรรจุอฐิัทหารผูป้ระกอบวีรกรรมต่อตา้นขา้ศึกท่ีรุกรานแผน่ดินไทยเม่ือวนัท่ี ๘ ธนัวาคม พ.ศ.

๒๔๘๔ 
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ราชด าเนินลงเหยยีบมสัยดิซอลาฮุดดิน เพื่อเป็นสิริมงคล ทรงไต่ถามทุกขสุ์ขชาวไทยมุสลิมท่ีเฝ้ารอ

รับเสด็จ แลว้จึงเสด็จพระราชด าเนินต่อเม่ือถึงน ้าตกพรหมโลก ทรงพกัผอ่นอิริยาบถ ทอดพระเนตร

ความงดงามของน ้าตกพรหมโลกซ่ึงมีแร่ท่ีอ าเภอกระบุรีแลว้เสด็จไปจงัหวดัระนองโดยไปเยีย่ม

สุสานตระกูล ณ ระนอง แลข้า้มไปเกาะภูเก็ตดว้ยเรือขนานยนตท่ี์อ าเภอท่านุ่น  ก่อนท่ีจะเสด็จไปท่ี

ศาลากลางในวนัรุ่งข้ึนเพื่อให้ประชาชนมาเขา้เฝ้าก่อนท่ีจะเสด็จไปดูเหมืองฉีดแร่ ท่ีเหมืองเจา้ฟ้า

หลงัจากนั้นไปเยีย่มเมืองถลางเก่า และไปดูการกรีดยาง 

เชา้วนัต่อมาเสด็จพระราชด าเนินโดยรถยนตพ์ระท่ีนัง่ออกจากท่ีประทบั จวนผูว้า่ราชการจงัหวดั

นครศรีธรรมราช เพื่อเสด็จไปยงัอ าเภอร่อนพิบูลย ์ระหวา่งสองขา้งทางไดมี้ราษฎรมาเฝ้ารอรับเสด็จ

และช่ืนชมพระบารมีทรงเยีย่มราษฎรอยูป่ระมาณชัว่โมงเศษ แลว้เสด็จพระราชด าเนินออกจาก

อ าเภอร่อนพิบูลย ์ ไปยงัจงัหวดัตรัง พทัลุง สงขลา สตูล ปัตตานี ยะลา และนราธิวาส จากนั้นได้

เสด็จพระราชด าเนินโดยรถไฟจากนราธิวาสสู่จงัหวดัสุราษฏร์ธานี เป็นจงัหวดัสุดทา้ย 

 

 

                

 

 

 

 

                ภาพท่ี 132    การเสด็จออกใหป้ระชาชนและขา้ราชการเขา้เฝ้าท่ีจงัหวดัสงขลา   
               ท่ีมา ผูจ้ดัการ 
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               การเสด็จพระราชด าเนินไปยงัท่ีต่างๆของพระองคต์ลอดพระชนมชี์พมีจุดประสงคใ์นการ

เก็บขอ้มูลในดา้นต่างตามสภาพความเป็นจริงท าใหพ้ระองคท์รงมีขอ้มูลเก่ียวกบัการเป็นอยูข่อง

ประชาชนในหลายมิติและมองเห็นปัญหาของบา้นเมืองโดยภาพรวมท าใหเ้กิดโครงการต่างเพื่อ

พฒันาความเป็นอยูข่องประชาชนใหดี้ข้ึนจนกลายเป็นทฤษฎีใหม่ใหป้ระชาชนไดศึ้กษาเรียนรู้และ

ปฏิบติัตามและส่งผลใหพ้ระองคไ์ดร้างวลัจากสหประชาชาติคือรางวลัความส าเร็จสูงสุด ด้านการ

พัฒนามนุษย์ และยกย่องให้พระองค์เป็นกษัตริย์นักพัฒนา74  

  

 

 

 

 

       ภาพท่ี 133 เลขาธิการสหประชาชาติ ไดม้อบรางวลัความส าเร็จสูงสุด ดา้นการพฒันามนุษย  ์
      ท่ีมา ผูจ้ดัการ 

การเสด็จเยือนต่างประเทศ 

๒๕๐๒ -๒๕๐๓ 

พระราชกรณียกิจท่ีส าคญัอีกประการหน่ึงคือการเช่ือมสัมพนัธไมตรีกบัมิตรประเทศทั้งใกลแ้ละ

ไกลและมีเบ้ืองหลงัการเสด็จฯเป็นพระราชกรณียกิจทางการทูตท่ีส าคญั อนัเป็นประโยชน์ยิง่ต่อ

ประเทศไทย ซ่ึงมีความคลา้ยคลึงกนักบัการท่ีพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกลา้เจา้อยูห่วั ทรงเสด็จ

ประพาสยโุรป เม่ือปี พ.ศ. ๒๔๔๐ 

                                                           
74 นายโคฟี อนันนั เลขาธิการสหประชาชาติ ไดรั้บพระมหากรุณาธิคุณโปรดเกลา้ฯ ให้เขา้เฝ้าถวาย
รางวลัในวนัศุกร์ท่ี 26 พฤษภาคม 2549 ณ พระราชวงัไกลกงัวล หวัหิน โดยเลขาธิการ
สหประชาชาติไดป้ระกาศราชสดุดีเฉลิมพระเกียรติ 
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 ภาพท่ี 134  การเสด็จเยอืนสหภาพพม่าและสหรัฐอมริกาในช่วงตน้รัชกาล ( พ.ศ. ๒๕๐๒-๒๕๐๓ ) 
ท่ีมา ผู้จัดการ 
 

๒๕๐๕ – ๒๕๐๗ 

 -  วนัท่ี ๑๑ - ๒๒ มีนาคม ๒๕๐๕ พระบาทสมเด็จพระเจา้อยูห่วั และสมเด็จพระนางเจา้ฯ 

พระบรมราชินีนาถ เสด็จฯ เยือนปากีสถาน ตามค ากราบบงัคมทูลเชิญของประธานาธิบดีกอฮาร์ อา

ยุบ ข่าน (Gohar Ayub Khan) 

-  วนัท่ี ๒๐ – ๒๗  มิถุนายน ๒๕๐๕ ไดเ้สด็จพระราชด าเนินเยอืนสหพนัธรัฐมาลายา(มาเลเซียใน

ปัจจุบนั) โดยการเสด็จพระราชด าเนินเยอืนในคร้ังน้ี สมเด็จพระราชาธิบดี (ยัง ดิ เปอร์ตวน อากง)

และสมเด็จพระราชินี (รายาประไหมสุหรี อากง)พร้อมดว้ย ตวนกูอับดุล ระมาน ายกรัฐมนต รี

ในขณะนั้น ไดจ้ดัพิธีรับเสด็จอยา่งสมพระเกียรติในโอกาสน้ี สมเด็จพระราชาธิบดีและสมเด็จพระ

ราชินีไดทู้ลเกลา้ทูลกระหม่อมถวายเคร่ืองราชอิสริยาภรณ์ 

- วนัท่ี ๑๘ – ๒๖  สิงหาคม  ๒๕๐๕ไดเ้สด็จพระราชด าเนินเยอืน ประเทศนิวซีแลนด์  

- วนัท่ี ๒๖ สิงหาคม – ๑๒  กนัยายน  ๒๕๐๕ไดเ้สด็จพระราชด าเนินเยือน ประเทศออสเตรเลีย 
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 ๒๕๐๖ – ๒๕๐๗ 

-   วนัท่ี ๒๗ พฤษภาคม – ๕ มิถุนายน ๒๕๐๖ เสด็จพระราชด าเนิน เยอืนประเทศญ่ีปุ่น 

-   วนัท่ี ๕-๘ มิถุนายน ๒๕๐๖ เสด็จพระราชด าเนินเยือน สาธารณรัฐจีน( ไต้หวัน) 

                โดยไดรั้บการตอ้นรับอยา่งสมพระเกียรติจากประธานาธิบดี เจียงไค เช็ค พร้อมดว้ยภริยา 

ขา้ราชการระดบัสูงและชาวไตห้วนั เฝ้ารอรับเสด็จท่ีท่าอากาศยานซงซาน ในกรุงไทเปทุกหนแห่งท่ี

พระองคเ์สด็จไปถึงชาวไตห้วนัเฝ้ารอรับเสด็จอยา่งเนืองแน่น พระองคเ์สด็จไปทอดพระเนตรเขื่อน

ชลประทานซึเหมิน ท่ีอ าเภอเถาหยวน  สถาบันฝึกอบรมการปฎิรูปท่ีดิน การจดัสรรท่ีท ากินของรัฐ 

นโยบายชาวนามีท่ีนาของตน และการจดัรูปท่ีดินเกษตรกรรมเป็นตน้ ซ่ึงเป็นนโยบายมาตรการปฎิ

รูปท่ีดินเพื่อการเกษตร เม่ือพระองคไ์ดท้อดพระเนตรแลว้ทรงตรัสวา่ “ รัฐบาลให้ก าลังใจกับ

เกษตรกร ท าให้พวกเขามีก าลังใจในการเพาะปลูก ผลผลิตการเกษตรจึงเพิ่มขึ้น  พระองคท์่านทรง

น าเอาปรัชญาความคิดน้ีมาส่งเสริมเผยแพร่ในประเทศไทย เพื่อปรับปรุงชีวติความเป็นอยูข่อง

เกษตรกรไทยใหดี้ข้ึน การเสด็จพระราชด าเนินเยือนสาธารณรัฐจีน (ไตห้วนั) ในคร้ังนั้น นอกจาก

จะเป็นการกระชบัความสัมพนัธ์อนัดีระหวา่งไทยกบัไตห้วนัแลว้ ยงัเป็นประโยชน์ต่อการ

พฒันาการเกษตรไทยเป็นอยา่งมาก 

โดยในปี พ.ศ. ๒๕๑๔ รัฐบาลไตห้วนัไดส่้ง นายซ่งช่ิงอวิ๋น ซ่ึงเป็นผู้เชี่ยวชาญทางด้านการเกษตร

ของไต้หวัน มาช่วยแนะแนวการปลูกผลไม้เมืองหนาวท่ีสถานีเกษตรหลวงอ่างขาง ท่ีอ าเภอฝาง 

จังหวัดเชียงใหม่อนัเป็นโครงการอนัเน่ืองมาจากพระราชด าริ เพื่อส่งเสริมอาชีพเกษตรกรรม

ทดแทนการปลูกฝ่ิน และเป็นสถานีหลกัในการศึกษาวจิยัไมผ้ลเขตหนาวของไทย  
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ภาพท่ี 135 ประธานาธิบดี  เจียง ไคเ ช็ค มารอรับเสด็จและการทอดพระเนตรเข่ือน      
ท่ีมา ผูจ้ดัการ  
 

-  วนัท่ี ๙ – ๑๔  กรกฎาคม ๒๕๐๖เสด็จพระราชด าเนินเยอืนสาธารณรัฐฟิลิปปินส์ 

- วนัท่ี ๒๙ กนัยายน – ๕ ธนัวาคม ๒๕๐๗ เสด็จพระราชด าเนินเยอืน ประเทศออสเตรเลีย 

 

๒๕๐๙ – ๒๕๑๐ 

-  วนัท่ี ๒๒ – ๒๘  สิงหาคม  ๒๕๐๙ เสด็จพระราชด าเนินเยอืนสหพันธ์สาธารณรัฐเยอรมัน 

-  วนัท่ี ๒๙ กนัยายน – ๒ ตุลาคม ๒๕๐๙ เสด็จพระราชด าเนินเยือนสาธารณรัฐออสเตรีย 

- วนัท่ี ๒๓ – ๓๐ เมษายน  ๒๕๑๐ เสด็จพระราชด าเนินเยือนประเทศอิหร่าน 

- วนัท่ี ๖ – ๒๐ มิถุนายน  ๒๕๑๐ เสด็จพระราชด าเนินเยือนประเทศสหรัฐอเมริกา 

- วนัท่ี ๒๑ – ๒๔ มิถุนายน  ๒๕๑๐ เสด็จพระราชด าเนินเยอืนประเทศแคนาดา 

๒๕๓๗ 

วนัท่ี๘ – ๙ เมษายน  ๒๕๓๗ เสด็จพระราชด าเนินเยือน สาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว 



  177 

พระราชพิธีฉลองสิริราชสมบัติครบ ๖๐  ปี 

 

             ในปี พ.ศ. ๒๕๔๙ รัฐบาลและหน่วยงานต่างๆในประเทศไดร่้วมมือกนัจดั พระราชพิธี

เฉลิมฉลองในวโรกาสท่ีพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดชครองราชยค์รบ ๖๐ปี 

โดยงานจดัข้ึน ในวนัพฤหสับดีท่ี ๘ - วนัองัคารท่ี ๑๓ มิถุนายน พ.ศ. ๒๕๔๙  โดย มีพิธีการ

ดงัต่อไปน้ี 

1) พระราชพิธีทรงบ าเพ็ญพระราชกุศลทักษิณานุประทานใน พระที่นั่งอมรินทรวินิจ

ฉัยมไหย 

สูรยพิมาน 

2)  พระราชพิธีบวงสรวงสมเด็จพระบูรพมหากษัตริยาธิราชและการออกมหาสมาคม 

3) พิธีฉลองสิริราชสมบัติครบ ๖๐ ปี 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
ภาพท่ี 136 เสด็จออก ณ สีหบญัชรพระท่ีนัง่อนนัตสมาคม วนัท่ี ๙ มิถุนายน ๒๕๔๙  
ท่ีมา  พจนานุกรมเสรี  
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  ในโอกาสนี้ทางส านักราชวังได้กราบบังคมทูลเชิญประเทศท่ีมีพระมหากษัตริย์ จากท่ัวโลกโดยมี

ประเทศท่ีมีสมเด็จพระราชาธิบดีและสมเด็จพระราชินี ตอบรับค ากราบบังคมทูลเชิญ เสด็จพระราช

ด าเนินเยือนประเทศไทย เพื่อร่วมถวายพระพรฯในวโรกาสนี้ อย่างเป็นทางการ จ านวน ๒๕ 

ประเทศ โดยมีสมเด็จพระราชาธิบดี และสมเด็จพระราชินี ท่ีจะเสด็จฯ มาด้วยพระองค์เอง เป็น

จ านวน ๑๓ ประเทศ นับเป็นการชุมนุมของพระประมุขจากประเทศต่างๆ มากที่สุดในโลก 

 

 

 

 

 

 

 

 

ภาพท่ี 137 พระบรมฉายาลกัษณ์รวม ณ.พระท่ีนัง่อนนัตสมาคม วนัท่ี ๙ มิถุนายน ๒๕๔๙  
  ท่ีมา  พจนานุกรมเสรี 
 

พระอาการประชวร 

            ตลอดระยะเวลาการครองราชยท่ี์ยาวนาน พระองคท์รงตรากตร าพระวรกายอยา่งหนกัใน

การเสด็จพระราชค าเนินไปยงัท่ีต่างๆบางคร้ังพระองคท์รงติดเช้ือจากการเสด็จไปเยีย่มราษฎรในท่ี

สูงแต่กระนั้นก็ตามพระองคย์งัทรงงานอยูต่ลอดเวลาของพระชนมชี์พเพื่อบ าบดัทุกขบ์  ารุงสุขใหแ้ก่

ประชาชนของพระองค ์
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       ดว้ยพระชนมายมุากกวา่ 80 พรรษา พระพลานามยัของพระองคเ์ร่ิมถดถอยโดยพระองคเ์ร่ิมทรง

นัง่บนรถเข็นและเสด็จประทบัท่ีโรงพยาบาลศิริราชตั้งแต่ปี พ.ศ. ๒๕๕๒ เป็นตน้มา 

 

 

 

 

 

 

  ภาพท่ี 138  พระบรมฉายาลกัษณ์พระอิริยาบถ ฯ ขณะประทบั ณ.โรงพยาบาลศิริราช   

 ท่ีมา  ผูจ้ดัการ  
 

การสิ้นพระชนม์ 

 

 พี่น้องประชำชนชำวไทยทั้งหลำย พระบำทสมเด็จพระเจ้ำอยู่หัว ภูมิพลอดุลยเดชมหำรำชรัชกำลที่ 

๙ เสด็จสวรรคตแล้ว ขอพระบำทสมเด็จพระเจ้ำอยู่หัว รัชกำลใหม่ ทรงพระเจริญ” 

( พล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชำนำยกรัฐมนตรีแถลงผ่ำนโทรทัศน์รวมกำรเฉพำะกิจแห่งประเทศไทย ) 

     

  พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เสด็จฯ มาทรงประทับ ณ โรงพยาบาลศิริราช โดยเร่ิมมีแถลงการณ์

ส านักพระราชวัง ฉบับท่ี ๑ ตั้งแต่เมื่อวันท่ี ๔ ต.ค. ๒๕๕๗ จนถึง๑๒ ต.ค. ๒๕๕๙  - แถลงการณ์

ส านักพระราชวัง ฉบับท่ี ๓๘ คณะแพทยผ์ูถ้วายการรักษาพระบาทสมเด็จพระเจา้อยูห่วัไดร้ายงาน

วา่ ความดนัพระโลหิตลดต ่าลงอีก พระชีพจรเร็วข้ึน ร่วมกบัภาวะพระโลหิตมีความเป็นกรดเพิ่มข้ึน
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อีกพร้อมทั้งถวายเคร่ืองช่วยหายพระทยั (Ventilator) และถวายการรักษาดว้ยวธีิทดแทนไต (CRRT) 

พระอาการประชวรโดยรวมยงัไม่คงท่ี ตอ้งควบคุมดว้ยพระโอสถ คณะแพทยฯ์ ไดเ้ฝ้าติดตามพระ

อาการและถวายการรักษาอยา่งใกลชิ้ด พสกนิกรชาวไทยจากทัว่ทุกสารทิศพร้อมใจแต่งกายสวม

เส้ือสีชมพูและสีเหลือง เดินทางมาท่ีบริเวณศาลาศิริราช ๑๐๐ ปี ร่วมกนัสวดมนตโ์พชฌังคปริตร 

เพื่อถวายพระพรแด่พระบาทสมเด็จพระเจา้อยูห่วัใหท้รงมีพระพลานามยัสมบูรณ์ และต่างพร้อมใจ

กนัเปล่งเสียง   "ทรงพระเจริญ" ภายใตบ้รรยากาศท่ีตึงเครียดส านกัพระราชวงัประกาศงดลงนาม

ถวายพระพร ณ ศาลาสหทัยสมาคม ในพระบรมมหาราชวงั พร้อมขอใหป้ระชาชนนบัร้อยคน

เคล่ือนยา้ยออกจากศาลาฯ พสกนิกรไทยเฝ้าแต่ภาวนาเงียบๆ อยูใ่นใจใหทุ้ก เสียงสวดมนตท่ี์

โรงพยาบาลศิริราชนั้นกลบัดงักึกกอ้งมากข้ึนเร่ือยๆ เพราะประชาชนทุกหมู่เหล่าต่างเดินทางมา

รวมตวักนัเพื่อส่งก าลงัใจให้พระองคแ์ต่แลว้ส านกัพระราชวงัก็ออกแถลงการณ์ เร่ือง 

พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช มหิตลาธิเบศรรามาธิบดี จักรีนฤบดินทร สยาม

มินทราธิราช บรมนาถบพิตร สวรรคต โดยระบุวา่ (การท่ี)พระองค์75 เสด็จพระราชด าเนินไป

ประทบัรักษาพระอาการประชวร ณ โรงพยาบาลศิริราช ตั้งแต่วนัศุกร์ท่ี ๓ ตุลาคม พุทธศกัราช 

๒๕๕๙ ตามท่ีส านกัพระราชวงัไดแ้ถลงใหท้ราบเป็นระยะนั้น แมค้ณะแพทยไ์ดถ้วายการรักษา 

อยา่งใกลชิ้ดจนสุดความสามารถ แต่พระอาการประชวรยงัคงทรุดหนกัลงตามล าดบั และเสด็จ

สวรรคต ดว้ยพระอาการสงบ ณ โรงพยาบาลศิริราช เวลา ๑๕ นาฬิกา ๕๒ นาที ของวันพฤหัสบดีท่ี 

๑๓  ตุลาคม พุทธศักราช ๒๕๕๙ สิริพระชนมพรรษาปีท่ี ๘๙ ทรงครองราชสมบัติได้ ๗๐ ปี 

                 พระบรมศพขบวนอญัเชิญพระบรมศพฯ  ออกจากโรงพยาบาลศิริราช สู่

พระบรมมหาราชวงั ซ่ึงรถของสมเด็จพระวันรัต เจ้าอาวาสวัดบวรนิเวศวิหาร น าขบวนอญัเชิญพระ

บรมศพฯโดยพสกนิกรท่ีมาเฝ้าสองขา้งทางนบัแสนคน หมอบกราบลงกบัพื้นพร้อมทั้งส่งเสียง

สะอ้ืนร ่ าไหด้งัระงมไป  ตลอดเส้นทางของการเคล่ือนพระบรมศพฯ ออกจาก รพ.ศิริราช เขา้สู่ในร้ัว

พระบรมมหาราชวงั    

                 
                                                           
75 พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช มหิตลาธิเบศรรามาธิบดี จกัรีนฤบดินทร 
สยามมินทราธิราช บรมนาถบพิตร 
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พระบรมศพพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดชถูกอญัเชิญไว ้บนพระท่ีนัง่ดุสิตมหา

ปราสาทเป็นเวลา ๓๗๘ วนั โดยในช่วงเวลาดงักล่าวคนไทยทุกชั้นวรรณะไดร่้วมใจกนัเป็นหน่ึง

เดียว  ในการแบ่งงานกนัท าทั้งรัฐบาลและประชาชนท าเพื่อใหง้านพระราชพิธีถวายพระเพลิงพระ

บรมศพใหลุ้ล่วง  รวมทั้งการจดักิจกรรมต่างๆเพื่อระลึกถึงพระมหากรุณาธิคุณของพระองคท์ั้งใน

ประเทศและต่างประเทศ 

 

 

 

 
ภาพท่ี 139  พระราชพิธีถวายพระเพลิงพระบรมศพฯ  
 ท่ีมา ฝ่ายประชาสัมพนัธ์งานพระราชพิธี 
 

            เม่ือเวลาแห่งพระราชพิธีถวายพระเพลิงพระบรมศพพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิ

พลอดุลยเดช จดัข้ึน ณ พระเมรุมาศ มณฑลพิธีทอ้งสนามหลวง ระหวา่งวนัท่ี ๒๕ – ๒๙ ตุลาคม 

พ.ศ. ๒๕๖๐ โดยวนัท่ี ๒๖ ตุลาคม พ.ศ. ๒๕๖๐ เป็นวนัถวายพระเพลิงโดยมี ผูน้ าและประมุขของ

แต่ละประเทศ ตลอดจนผูแ้ทนพระองคห์รือผูแ้ทนพิเศษของประเทศต่าง ๆ ท่ีเสด็จพระราชด าเนิน 

เสด็จ และเดินทางมาร่วมพระราชพิธีถวายพระเพลิงพระบรมศพ ตลอดจน เช้ือพระวงศ ์ขา้ราชการ 

และ พสกนิกรต่างถวายความจงรักภกัดีส่งเสด็จสู่สวรรคาลยั 
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ประวัติผู้เขียน 
 

ชื่อ-สกุล พีระพงศ ์เวชส่งเสริม 
วัน เดือน ปี เกิด ๒๘ พฤษภาคม ๒๕๑๓ 
สถานท่ีเกิด กรุงเทพฯ 
ท่ีอยู่ปัจจุบัน ๘๐ สามเสน ๕ ถ. สามเสน เเขวง วดัสามพระยา เขต พระนคร กรุงเทพฯ 1

๑๐๒๐๐   
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