


วันอาทิตย์ที่ 9 ธันวาคม 2561 - วันเสาร์ที่ 19 มกราคม 2562
ณ พระลานพระราชวังดุสิต และสนามเสือป่า



หน้า 2

สายน�้าแห่งพระเมตตา พัฒนาประชาธิปไตย



หน้า 3

การบรรจุต�ารวจสภา เกิดข้ึนครั้งแรก

เม่ือ พ.ศ. 2477 โดย พลเอก พระยาพหล 

พลพยุหเสนา (พจน์ พหลโยธิน) 

นายกรัฐมนตรีได้เสนอร่างพระราช

บัญญัติเครื่องแบบต�ารวจสภาผู้แทน

ราษฎร ต่อทีป่ระชมุสภา โดยท่านเป็น

ผู้ก�าหนดเครื่องแบบเหล่านี้เอง เพื่อ

ให้เหมาะสมแก่งานของต�ารวจสภา 

ส�าหรับในส่วนของการบรรจุบุคคล 

เป ็นต�ารวจสภานั้น ท ่านเห็นว ่า 

ในเยอรมันนีได้เลือกบรรจุต�ารวจ 

สภาจากทหารกองหนุน เพราะถือว่า

เป็นผู้ที่ได้ท�าคุณประโยชน์แก่ประเทศ 

และส่วนรวม ดงันัน้ ในความมุง่หมาย 

ที่จะมีต�ารวจไว ้ประจ�าสภาก็ เ พ่ือ 

อยู่เวรยาม และดูแลความเรียบร้อย 

ในบริเวณสภา และคอยปฏิบัติตาม 

ค�าสัง่ประธานสภา ดงันัน้ จงึไม่จ�าเป็น

ต้องใช้คนแขง็แรงเช่นทหาร หรอื ต�ารวจ 

ดังนั้น เมื่อแรกจึงมีการบรรจุต�ารวจ

สภาจากทหารอาสา และ ทหารปราบ

กบฏประเภทละ 12 คน รวม 24 คน 

และ ผู้บังคับหมวด 1 คน ผู้บังคับหมู่ 

2 คน (รวมทั้งสิ้น 27 คน)

ต�ารวจรัฐสภา 
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พระบาทสมเด็จ
พระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว

พระบาทสมเด็จ
พระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัว

พระบาทสมเด็จ
พระปกเกล้าเจ้าอยู่หัว

พระบาทสมเด็จพระปรเมนทร
มหาอานันทมหิดล

สมเด็จพระเจ้าอยู่หัว
มหาวชิราลงกรณ 

บดินทรเทพยวรางกูร

สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ 
พระบรมราชินีนาถ

พระบาทสมเด็จพระปรมินทร
มหาภูมิพลอดุลยเดช
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ฉันจะใหลูกวชิราวุธมอบของขวัญ ใหแก 
พลเมือง ในทันทีที่ขึ้นสูราชบัลลังก 

ในขณะสืบต�าแหนงกษัตริย
กลาวคือ ฉันจะใหเขาใหปาลิเมนท

และคอนสติติวชั่น...

พระราชด�ารัสของพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว

ในที่ประชุมเสนาบดี เมื่อป พ.ศ. ๒๔๕๓

ณ พระที่นั่งราชกรัณยสภา

“…อีก 3 ปีข้างหน้าฉันจะให้ลูกวชิราวุธมอบของขวัญให้แก่พลเมืองในทันท ี

ทีข่ึน้สู่ราชบลัลังก์ ในขณะสบืต�าแหน่งกษตัรย์ิ กล่าวคอื ฉนัจะให้เขาให้ปาลเิมนท์

และคอนสตติวิชัน่ อกี 3 ปีคงไม่ช้านักมใิช่หรอื…ฉนัจะอยูห่ลงัราชบลัลงัก์ของลกูเอง 

อยู่อย่างพ่อในหลวงอย่างไรล่ะ…และหมดกังวลในพลเมืองที่รักของฉัน…”

ประชา ธิปไตยในสั งคมไทยเริ่ ม 

ก่อเค้าร่างขึน้ ในสมัยพระบาทสมเด็จ

พระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว พระองค์

ทรงโปรดเกล้าฯ ให้ตั้งสภาที่ปรึกษา

ราชการแผ่นดินและสภาท่ีปรึกษา 

ในพระองค์เพ่ือเป็นการถวายค�าปรกึษา 

และความคดิเห็นต่าง  ๆเป็นการปพูืน้ฐาน 

การปกครองระบอบประชาธิปไตย 

เมื่อ พ.ศ. 2417 และมีการปฏิรูป

ระบบราชการเม่ือ พ.ศ. 2435 และ

จากกระแสพระราชด�ารสัของพระบาท

สมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู ่หัว 

ทีท่รงพระราชทานในทีป่ระชมุเสนาบดี 

เมื่อป  พ.ศ. 2453 ณ พระที่นั่ ง 

ราชกรัณยสภานั้น สะท้อนให้เห็น

ว่าเมื่อร้อยกว่าปท่ีผ่านมา พระบาท

สมเด็จพระเจ้าอยูห่วัรัชกาลที ่5 ทรงมี

ความเข้าใจเรือ่งระบอบประชาธปิไตย 

และพระองค์ทรงมีพระราชประสงค ์

ทีจ่ะพระราชทานระบอบประชาธปิไตย

ให้กับราษฎรเมื่อในหลวงรัชกาลที่ 6 

ได้ขึน้ครองราชย์แล้วและพระองค์ท่าน 

(ในหลวงรชักาลที ่5) จะทรงอยูเ่บือ้งหลัง 

เพื่อถวายค�าแนะน�าเพื่อการบริหาร

ราชการแผ่นดินให้เป็นไปตามครรลอง

แห่งทศพธิราชธรรม
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“...วิธีการด�าเนินการในธานีเล็กๆ 
 ของเราเปนเชนไร ก็ตั้งใจไววา

จะใหประเทศสยามไดท�าเชนเดียวกัน 
แตจะใหเปนการส�าเร็จรวดเร็วดังธาน ี

เล็กนี้ ก็ยังท�าไปทีเดียวยังไมได...”

พระราชด�ารัสของพระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัว

ในวันเปดศาลารัฐบาลมณฑลดุสิตธานี

ซึ่งเป็นส่วนหนึ่งของเมืองทดลองประชาธิปไตยดุสิตธานี

เมื่อวันที่ 9 กรกฎาคม 2462

ดุสิตธาน ีเป็นเมืองจ�าลองทีพ่ระบาทสมเดจ็ 

พระมงกฎุเกล้าเจ้าอยูห่วั สร้างขึน้เม่ือ 

21 กรกฎาคม พ.ศ. 2461 บริเวณ 

วังพญาไท ดุสิตธานีเป็นเมืองเล็กๆ 

มเีนือ้ท่ี 3 ไร่ แรกเริม่ตัง้อยู่บรเิวณรอบ 

พระท่ีน่ังอดุรในพระราชวังดสุติ มลีกัษณะ 

เป็นเมอืงขนาดเลก็ มขีนาดพืน้ท่ี 1 ใน 

20 เท่าของเมืองจริง ประกอบด้วย 

พระราชวงั ศาลารฐับาล วัดวาอาราม 

สถานที่ราชการโรงทหาร โรงเรียน 

โรงพยาบาล ตลาด ร้านค้า ธนาคาร 

โรงละคร ประมาณเกอืบสองร้อยหลงั 

โปรดเกล้าฯ ให้ดุสิตธานีมีธรรมนูญ

การปกครองลักษณะนคราภิบาล 

เป็นแนวทางในการปกครอง สถานะ

ท า ง ค ว า ม รู ้ เ ก่ี ย ว กั บ ดุ สิ ต ธ า นี 

มี 2 ประการ คือ ประการแรก 

ดสิุตธาน ีคอื เมอืงทดลองประชาธปิไตย

ในรั ชสมั ย ของพระบาทสมเด็ จ 

พระมงกฎุเกล้าฯ ในขณะทีส่ยามยังคง

ปกครองแบบสมบูรณาญาสิทธิราชย์ 

ประการทีส่อง ดสุติธาน ี คอื การทดลอง 

การปกครองท ้องถิ่น ในรัชสมัย 

ของพระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้า

เจ้าอยูห่วั
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กอเกิดพฤฒสภา 
รัฐธรรมนูญ แหงราชอาณาจักรไทย 

พุทธศักราช 2489
มาตรา 17 รัฐสภาประกอบดวย 

พฤฒสภาและสภาผูแทน
ไมวาจะประชุมแยกกันหรือรวมกัน

รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย

พุทธศักราช 2489

ก่อเกิดพฤฒสภา

“พฤฒสภา” (พรึดสภา) หมายถึง 

สภาสูงหรอืสภาอาวโุส  โดยค�าว่า 

“พฤฒสภา” 

จดุเริม่ต้นของพฤฒสภา เริม่แรกภายหลงั 

การเปล่ียนแปลงการปกครอง และประกาศ 

ใช้พระราชบญัญติัธรรมนูญการปกครอง

แผ่นดินสยามชั่วคราว พุทธศักราช 

2475 เมือ่วันท่ี 27 มิถนุายน 2475 

รปูแบบของรัฐสภาไทยใช้ระบบสภาเดยีว 

มีสภาผูแ้ทนราษฎร ประกอบด้วยสมาชกิ 

2 ประเภท คอื สมาชกิประเภทที ่ 1 

เลือกตั้ง และสมาชิกประเภทที่ 2  

มาจากการแต่งต้ัง และได้ใช้ระบบนีเ้รือ่ยมา 

เป็นเวลา 14 ป กระทัง่ในป 2489 รปูแบบ

ของรัฐสภาไทย มกีารเปลีย่นแปลง เมือ่

ประกาศใช้รฐัธรรมนญูแห่งราชอาณาจักร

ไทย พุทธศักราช 2489 โดยเริ่มใช้

ระบบ 2 สภา เป็นครัง้แรกประกอบด้วย 

สภาผู้แทน และ พฤฒสภา สมาชิก

ของทั้ง 2 สภา มาจากการเลือกต้ัง

ของราษฎร กรณีของสมาชกิพฤฒสภา

มาจากการเลอืกตัง้โดยราษฎรในทาง

อ้อม กล่าวคือ สมาชิกพฤฒสภามา

จากการเลอืกตัง้ขององค์การเลอืกตัง้

สมาชกิพฤฒสภา ซึง่เป็นสมาชกิสภา 

ผูแ้ทนราษฎร ท่ีได้รับการเลอืกตัง้โดยตรง

มาจากราษฎร 

ท้ังนี้ ความจ�าเป็นท่ีต้องมีพฤฒสภา 

ตามบทบญัญตัขิองรฐัธรรมนญูแห่งราช

อาณาจกัรไทย พทุธศกัราช 2489 เพือ่เป็น 

สภาทีค่อยตรวจสอบ กลัน่กรอง ให้ค�า

แนะน�าปรกึษา และยบัยัง้การใช้อ�านาจ

หน้าทีข่องสภาผูแ้ทนโดยเฉพาะในด้าน

นิติบัญญัติ และควบคุมการบริหาร

ราชการแผ่นดนิของคณะรฐัมนตรี
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“เราจะครองแผนดินโดยธรรม
เพื่อประโยชนสุขแหงมหาชนชาวสยาม”

พระปฐมบรมราชโองการของ

พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร 

เมื่อวันที่ 5 พฤษภาคม 2493

ณ พระที่นั่งไพศาลทักษิณ

เม่ือพระบาทสมเดจ็พระเจ้าอยู่หวัอานนัท- 

มหดิล เสดจ็สวรรคต วนัที ่9 มถินุายน 

พ.ศ. 2489 รัฐบาลในขณะนัน้ได้เข้าเฝ้าฯ

สมเดจ็พระศรนีครนิทราบรมราชชนน ี

กราบบังคมทูลฯ ขอพระราชทานอญัเชญิ

พระเจ้าน้องยาเธอ เจ้าฟ้าภมูพิลอดลุยเดช 

เสดจ็เถลงิถวลัยราชสมบตัสิบืต่อจาก

พระบรมเชษฐาธิราช เป็นพระมหากษัตรย์ิ

ไทยล�าดบัที ่9 แห่งพระบรมราชจกัรวีงศ์ 

แต่เนื่องจาก ขณะน้ันพระองค์ทรงม ี

พระชนมายเุพียง 19 พรรษา ยังไม่บรรลุ

นิติภาวะ จึงยังมิได้ทรงประกอบพิธี

พระบรมราชาภเิษก และยงัทรงศกึษา 

ไม่จบ จึงได้เสด็จกลับไปศึกษาต่อยัง 

ประเทศสวิตเซอร ์แลนด์ และได้

ทรงเปลี่ ยนการศึกษาจากสาขา

วิทยาศาสตร์ มาเป็นวิชากฎหมาย

และการเมือง เพื่ อ เตรียมพร ้อม

ที่ จ ะ รั บพ ร ะ ร า ชภา ร ะใ น ฐ า น ะ 

องค์พระประมุขของชาติ โดยมีคณะ 

อภิรัฐมนตรี ซึ่งเป็นที่ปรึกษาของ 

พระมหากษตัริย์ในขณะนัน้ ท�าหน้าที่ 

ผูส้�าเรจ็ราชการแทนพระองค์
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เม่ือส�าเร็จการศกึษา สมเดจ็พระเจ้าอยูห่วั

เสด็จนิวัตกลับประเทศไทยในป พ.ศ.

2493 ทรงประกอบพระราชพิธีถวาย

พระเพลิงพระบรมศพพระบาทสมเด็จ

พระเจ้าอยูหั่วอานันทมหิดล รชักาลที ่ 8 

ต่อจากนัน้ ได้โปรดเกล้าฯ จดัพระราช

พิธีราชาภิเษกสมรสกับหม่อมราชวงศ์ 

สิรกิต์ิิ กติิยากร เม่ือวนัที ่ 28 เมษายน 

พ.ศ. 2493 และจัดพระราชพิธีบรม

ราชาภิเษกในวันท่ี  5  พฤษภาคม  พ.ศ. 2493  

ในวันน้ัน ทรงมีพระปฐมบรมราชโองการ 

ว่า “เราจะครองแผ่นดนิโดยธรรม เพือ่

ประโยชน์สุขแห่งมหาชนชาวสยาม” 

พระองค์ไม่ทรงใช้ค�าว่า “ปกครอง” แต่

ทรงใช้ค�าว่า “ครอง” แทน “ปกครอง” เป็น 

การให้ความเคารพ ดูแลด้วยความเมตตา 

ซึง่การครองแผ่นดนิของพระองค์ ทรงใส่

พระทัยในการดแูลพสกนกิรและทรงใช้

ธรรมาภบิาล โดยธรรมส�าหรบัพระบาท

สมเดจ็พระเจ้าอยูห่วั คือ ทศพธิราชธรรม 

ส่วน “ประโยชน์สุขแห่งมหาชน” จะเหน็

ว่าพระองค์ทรงท�าเพือ่ส่วนรวมอย่างแท้จรงิ
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ขาพเจา สมเด็จพระนางเจาสิริกิติ์ 
พระบรมราชินี ขอปฏิญาณในที่ประชุม
สภาผูแทนราษฎรวา จะซื่อสัตยสุจริต 

และจงรักภักดีตอองคพระมหากษัตริย 
และจะปฏิบัติหนาที่เพื่อประโยชน 

ของประเทศและประชาชน ทั้งจะรักษาไว 
และปฏิบัติตามซึ่งรัฐธรรมนูญ 

แหงราชอาณาจักรไทยทุกประการ

พระราชด�ารัสปฏิญาณพระองค์ของสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ ในรัชกาลที่ 9 เสด็จพระราชด�าเนิน

ประกอบพระราชพิธีปฏิญาณตน ในการประชุมสภาผู้แทนราษฎร

เมื่อวันที่ 20 กันยายน 2499 ณ พระที่นั่งอนันตสมาคม

เมื่อ พ.ศ. 2499 พระบาทสมเด็จ 

พระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช 

มีพระราชประสงค์จะผนวชเป็นพระภกิษุ

ระหว่างวันท่ี 22 ตุลาคม - 5 พฤศจกิายน 

เป็นระยะเวลา 15 วัน จงึต้องมกีารแต่งตัง้ 

ผู้ส�าเร็จราชการแทนพระองค์ ดังนั้น 

จึงทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ แต่งต้ัง

สมเด็จพระนางเจ้าสริกิต์ิิ พระบรมราชนิี 

เป็นผู ้ส�าเร็จราชการแทนพระองค ์

ในระหว่างท่ีผนวช ดงันัน้ สมเดจ็พระนางเจ้า 

สริิกติิ ์ พระบรมราชนินีาถ ทรงให้สตัย์

ปฏญิาณในฐานะผูส้�าเรจ็ราชการแทน

พระองค์ต่อรฐัสภา ณ พระทีน่ั่งอนนัต-

สมาคม ในวนัที ่20  กนัยายน พ.ศ. 2499
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...ขาพเจาขอตอบรับเพื่อสนองพระราช
ปณิธาน และเพื่อประโยชนของประชาชน

ชาวไทยทั้งปวง

พระราชด�ารัสตอบรับการขึ้นทรงราชย์

ของสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว

เมื่อวันที่ 1 ธันวาคม 2559

ณ พระที่นั่งอัมพรสถาน พระราชวังดุสิต

เม่ือวันท่ี 1 ธันวาคม 2559  สมเดจ็พระบรม 

โอรสาธิราช เจ้าฟ้ามหาวชิราลงกรณฯ 

สยามมกุฎราชกุมาร ทรงรับการกราบ 

บังคมทูลเชิญเสด็จขึ้นเถลิงถวัลย-

ราชสมบัติ  เป ็นพระมหากษัตริย  ์

รัชกาลที่ 10 แห่งพระบรมมหาราช

จักรีวงศ์ เฉลิมพระปรมาภิไธยช่ัวคราว 

“สมเด็จพระเจ ้าอยู ่หัวมหาวชิรา

ลงกรณ บดินทรเทพยวรางกูร” 

จนกว ่าจะถึ งการพระราชพิธีบรม

ราชาภิเษกอย่างเป็นทางการ โดย

ประธานสภานิติบัญญัติแห ่ งชาติ 

ท�าหน ้าท่ี ประธานรัฐสภาในนาม

ของปวงชนชาวไทย กราบบังคม 

ทูลอัญเชิญองค์รัชทายาทขึ้นทรงราชย ์

และสมเด็จพระบรมโอรสาธิราชฯ 

สยามมกุฎราชกุมาร  เส ด็จออก 

ณ พระท่ีน่ังอมัพรสถาน พระราชวงัดสุติ 

พระราชทานวโรกาสให้ พลเอก เปรม 

ติณสูลานนท์   ผูส้�าเรจ็ราชการแทนพระองค์  

นายพรเพชร วิชิตชลชัย ประธานสภา

นติบิญัญตัแิห่งชาต ิปฏบิตัหิน้าทีป่ระธาน

รัฐสภา พลเอก ประยุทธ์ จันทร์โอชา  

นายกรฐัมนตร ีและ นายวรีะพล ตัง้สวุรรณ 

ประธานศาลฎีกา เข้าเฝ้าทูลละออง

สมเดจ็พระบรมโอรสาธริาช เจ้าฟ้ามหา

วชิราลงกรณฯ สยามมกุฎราชกุมาร 

มพีระราชด�ารสัตอบรบัการข้ึนทรงราชย์ 

ความว่า “ตามทีป่ระธานสภานติบิญัญตัิ

แห่งชาติ ปฏิบัติหน้าที่ประธานรัฐสภา 

ได้กล่าวในนามของปวงชนชาวไทย

เชิญข้าพเจ้าขึ้นครองราชย์เป็นพระมหา

กษตัรย์ิ ถ้าเป็นไปตามพระราชประสงค์ 

ของพระบาทสมเด็จพระปรมินทร 

มหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร 

และเป ็นไปตามบทบัญญัติของกฎ

มณเฑียรบาลว่าด้วยการสืบสันตติวงศ์

กับรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย

นัน้ ข้าพเจ้าขอตอบรบัเพือ่สนองพระราช

ปณธิาน และเพ่ือประโยชน์ของประชาชน

ชาวไทยทัง้ปวง”
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ไมโครโฟนคาร์บอน

ไมโครโฟนท่ีใช้ในทีป่ระชมุสภาในระยะ

เริม่แรกน้ันใช้แบบคาร์บอนไมโครโฟน 

(Carbon Microphone) ท�าจาก 

ผงถ่าน ต่อมาราว พ.ศ. 2492 ได้เปลีย่น

ใช้แบบริบบอนไมโครโฟน (Ribbon 

Microphone) ใช้แผ่นอลูมิเนียม 

เบา บางคล้ายกบัริบบิน้ จงึต้องอยู่ระหว่าง

แม่เหลก็ถาวรก�าลงัสงู เมือ่คลืน่เสยีง 

มากระทบกับแผ่นอลูมิเนียม จะส่ัน

สะเทือนและเกิดกระแสไฟฟ้าขึ้น 

ไมโครโฟนชนิดนี้ จะมีราคาแพง 

มคีณุภาพดมีาก มีความไวสูง และเปลีย่น 

อกีคร้ัง ราว พ.ศ. 2503 เป็นแบบไดนามคิ

ไมโครโฟน (Dynamic Microphone) 

ใช้แม่เหลก็ถาวร และมขีดลวด (Moving 

coil) เคลือ่นไหวไปมาในสนามแม่เหลก็ 

ท�าให้เกดิการเหนีย่วน�า และเกดิกระแส

ไฟฟ้าไหลในวงจร คณุภาพของเสยีงด ี

ในการตดิตัง้ไมโครโฟนและเครือ่งขยาย

เสยีงในห้องประชมุช่วงแรก หลวงโกวิท  

อภยัวงศ์ (พันตร ีควง  อภัยวงค์) รกัษาการ 

อธิบดีกรม กรมไปรษณีย์โทรเลข 

ในขณะนัน้ เป็นผูร้บัผดิชอบด�าเนนิการ 

ซ่ึงนายช่างวทิยขุองกรมฯ ได้คดิประดษิฐ์

แบบไมโครโฟนขึน้เป็นพเิศษ
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หีบบัตรเลือกตั้ง

สมาชิกพฤฒสภา

รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย 

พุทธศักราช 2489 ได้บัญญัติให้

รฐัสภา เป็นแบบสองสภา ประกอบด้วย 

พฤฒสภาและสภาผู้แทนพฤฒสภา 

ประกอบด้วยสมาชกิทีร่าษฎรเลอืกตัง้ 

มีจ�านวน 80 คน ในวาระเริ่มแรก 

ให้สมาชิกสภาผู้แทนราษฎรที่อยู่ใน

ต�าแหน่งในขณะนัน้ เป็นผูเ้ลอืกผู้สมัคร

รับเลือกตั้งเป ็นสมาชิกพฤฒสภา 

เมือ่วนัที ่ 24 พฤษภาคม พ.ศ. 2489 

ในการเลอืกตัง้สมาชกิพฤฒสภาครัง้น้ัน 

สมาชกิทีเ่ป็นผูเ้ลอืกจะท�าเครือ่งหมาย 

เพ่ือเลือกผู้สมัครสมาชิกพฤฒสภา 

ลงในบัตรเลือกต้ัง เมื่อท�าการเลือก

เรยีบร้อยแล้ว จะน�าบตัรเลือกตัง้ใส่ซอง

ที่แจกให้ และน�ามาหย่อนใส่หีบบัตร 

เลอืกตัง้อกีครัง้หนึง่
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เบี้ยสีและหีบลงคะแนน

การประชุมสภาในวาระต่างๆ ไม่ว่า 

จะเป็นการพจิารณาร่างพระราชบญัญตัิ 

หรือญัตติ มักต้องมีการลงมติเพื่อ 

ขอความเห็นของท่ีประชุม การลงมต ิ

จะใช้วิธีการออกเสียงลงคะแนน ซ่ึงมี 

ทั้งแบบเปดเผยและลับ การลงเบ้ีย 

ถกูน�ามาบัญญตัใิห้เป็นวธิกีารออกเสยีง 

ลงคะแนนลับ วิธีหนึ่งโดยก�าหนดไว้

ในข้อบงัคบัการประชมุตัง้แต่ฉบบัแรก 

(พ.ศ. 2476 – 2538 มหีลกัเกณฑ์และ

วิธีปฏิบัตคิล้ายกนัคอื ให้เรยีกชือ่สมาชกิ

มาลงเบีย้ทีละคนโดยให้น�าเบ้ียสไีปใส่

ในภาชนะท่ีจัดไว้ อาจเป็นหบีหรอืตูทึ้บ 

ต่อหน้าประธาน และเมือ่สมาชกิลงเบีย้

ครบทกุคนแล้ว จงึมกีารนบัคะแนนตาม

เบีย้แต่ละส ี เพือ่ทราบมตขิองทีป่ระชมุ 

(เบีย้ม ี 3 ส ีคอื น�้าเงนิ แดง และขาว 

ซึง่จะมกีารก�าหนด  ความเหน็ของสมาชกิ

กบัสีของเบีย้ไว้ในข้อบงัคับการประชมุฯ 

แต่ละฉบบั)

แต่ท้ังน้ี พบว่า หลังจากข้อบังคับ 

การประชุมของสภานิติบัญญัต ิ

แห่งชาต ิ พ.ศ. 2516 กไ็ม่ปรากฏว่า 

มีการก�าหนดการลงคะแนนลับด้วย 

เบีย้สีแต่อย่างใด
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รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรสยาม 

พุทธศักราช 2475

ภายหลงัคณะราษฎรได้ท�าการยึดอ�านาจ

การปกครองประเทศ เมือ่วนัที ่24 มถินุายน 

พ.ศ. 2475 เป็นผลให้ประเทศไทย มกีาร

ปกครองระบอบประชาธปิไตยตัง้แต่บดันัน้

เป็นต้นมา วนัท่ี 27 มถินุายน พ.ศ. 2475 

พระบาทสมเด็จพระปกเกล้าเจ้าอยู่หัว 

พระกรุณาโปรดเกล้าฯ ลงพระปรมาภไิธย 

ในพระราชบญัญตัธิรรมนญูการปกครอง

แผ่นดนิสยาม โดยทรงเตมิค�าว่า “ชัว่คราว” 

ไว้ต่อท้าย ท้ังน้ี ได้มพีระราชกระแสรบัสัง่แก่ 

คณะราษฎรว่าให้ประกาศใช้พระราชบญัญตัิ 

ธรรมนูญการปกครองแผ ่นดินนั้น 

ไปชัว่คราวก่อน แล้วจงึเสนอให้สภาผูแ้ทน

ราษฎรตัง้คณะอนกุรรมการร่างพระราช

บัญญัติธรรมนูญการปกครองแผ่นดิน

ฉบับถาวรขึ้นใช้ต่อไป ต่อมาเมื่อคณะ

อนุกรรมการฯ ได้ร่างรฐัธรรมนูญเสรจ็แล้ว 

จงึได้เสนอเข้าสูก่ารพจิารณาของสภาผูแ้ทน 

ราษฎรในการประชมุสภาผูแ้ทนราษฎร 

โดยท่ีประชุมได้มีมตใิห้พจิารณาทลีะมาตรา 

แล้วลงมติในแต่ละมาตรา รวม 68 มาตรา 

โดย สภาผูแ้ทนราษฎรใช้เวลาพจิารณา

ตัง้แต่วนัที ่ 25 พฤศจกิายน จนถงึ วนัที่ 

29 พฤศจกิายน รวมทัง้ส้ิน 5 วนั ทีป่ระชมุ 

มมีตเิป็นเอกฉนัท์เหน็ชอบร่างรฐัธรรมนูญ

แห่งราชอาณาจกัรสยาม ต่อจากนัน้จงึได้น�า 

ร่างรฐัธรรมนญูแห่งราชอาณาจกัรสยาม 

ทีผ่่านความเหน็ชอบของสภาผูแ้ทนราษฎร

แล้ว น�าไปเขยีนลงในสมดุไทย รวม 3 ฉบบั 

และเมือ่ได้ด�าเนนิการเสรจ็แล้ว จงึได้น�า

ร่างรฐัธรรมนญู แห่งราชอาณาจกัรสยาม

ฉบบัสมดุไทยขึน้ทลูเกล้าฯ ถวายพระบาท

สมเดจ็พระปกเกล้าเจ้าอยูห่วั เพือ่ทรงลง

พระปรมาภิไธยประกาศใช้ในวันท่ี 10 

ธนัวาคม พ.ศ. 2477 นบัแต่บดันัน้เป็นต้นมา 

ถ้าหากมกีารจดัท�ารฐัธรรมนญูฉบบัใหม่ขึน้ 

และต้องผ่านกระบวนการทางนติบัิญญัติ  

และได้รบัความเหน็ชอบจากสภาแล้ว จะต้อง 

น�าร่างรฐัธรรมนญูฉบบันัน้ๆ มาเขยีนลงใน 

สมดุไทยก่อนทีจ่ะน�าขึน้ทลูเกล้าฯ ถวาย

เพื่อทรงลงพระปรมาภิไธยประกาศใช้

ซึง่ยดึถอืปฏบิตัเิป็นธรรมเนียมประเพณ ี

ทีส่บืต่อมาจนกระทัง่ปัจจบัุน
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ความเป็นมาของสัปปายะสภาสถาน

สืบเนื่องจากตั้งแต่มีการเปลี่ยนแปลง

การปกครอง พ.ศ. 2475 เป็นต้นมา 

การประชมุสภาผูแ้ทนราษฎร ครัง้แรก

จดัขึน้ ณ พระทีน่ัง่อนนัตสมาคม และ 

ใช้เป็นที่ประชุมสภาเรื่อยมา ต่อมาป 

พ.ศ. 2513 ได้มีการก่อสร้างอาคาร

รัฐสภาหลังใหม่เพื่อใช้เป็นท่ีประชุม

รัฐสภาแทน ซึ่งอาคารรัฐสภาปัจจุบัน

ได้สร้างแล้วเสร็จในป พ.ศ. 2517 

โดยพระที่นั่งอนันตสมาคมยังคงใช้

ส�าหรบัรัฐพิธเีปดประชมุรฐัสภาครัง้แรก 

แต่ปัจจบัุนอาคารรฐัสภาและพืน้ทีบ่รเิวณ

รัฐสภามีความคบัแคบและไม่สามารถ

ที่จะรองรับจ�านวนสมาชิกสภาผู้แทน

ราษฎรและสมาชกิวฒุสิภาทีเ่พิม่มากขึน้ 

ตามรฐัธรรมนญู รวมทัง้จ�านวนข้าราชการ 

ท่ีเพิ่มขึ้นไม่เพียงพอต่อการรองรับ 

การปฏิบัติงานของสมาชิกรัฐสภาได้  

ต่อมา รัฐสภาได้เช่าอาคารสถานที่

ท�างานเพิ่มเติมในอีกหลายแห่งเพื่อ

แก้ไขปัญหาเรื่องสถานท่ีปฏิบัติงาน 

แต่การปฏบิตังิานของข้าราชการทีแ่ยก

ส่วนท�าให้การด�าเนินงานของรัฐสภา 

ไม่คล่องตัว อันส่งผลกระทบต่อการ

ปฏิบัติภารกิจของฝ่ายนิติบัญญัติ 

และเป็นอุปสรรคต่อประชาชนที่มา

ติดต่อราชการ ด้วยเหตุนี้รัฐสภาจึงม ี

ความพยายามหาสถานทีท่ีจ่ะก่อสร้าง

อาคารรฐัสภาแห่งใหม่อย่างต่อเนือ่งมา

ตัง้แต่ พ.ศ. 2535

ค�าว่า “สปัปายะ” แปลว่า “สบาย” แต่ในทางธรรม สัปปายะ หมายถงึ 
สถานทีป่ระกอบแต่กรรมดี 
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แนวความคิดในการออกแบบสัปปายะสภาสถาน

เมือ่เดอืนกรกฎาคม พ.ศ. 2551 ใน

สมัยท่ี นายชยั ชดิชอบ เป็นประธานสภา

ผูแ้ทนราษฎร และได้มกีารประชมุหารอื

เร่ืองการพิจารณาหาพืน้ทีก่่อสร้างอาคาร

รัฐสภาแห่งใหม่ และทีป่ระชมุได้พจิารณา

ถงึความเหมาะสมของสถานท่ี โดยค�านงึ

ถงึสถาปัตยกรรม วศิวกรรม เศรษฐกิจ สิง่

แวดล้อม คมนาคม และสาธารณูปโภค

หลายๆ ด้าน

ต่อมา เมื่อวันท่ี 5 สิงหาคม 2551  

คณะกรรรมการ ด�าเนนิการก่อสร้างอาคาร

รัฐสภาแห่งใหม่ ได้มมีตเิหน็ชอบว่า พ้ืนที่

ราชพัสด ุถนนทหาร (เกยีกกาย) เขตดสุติ 

แปลงริมน�า้เจ้าพระยา เป็นพืน้ทีเ่หมาะสม 

ที่สุดในการก่อสร้างอาคารรัฐสภา 

แห่งใหม่ และเม่ือวนัที ่15 สิงหาคม  2551 

รัฐสภาได้จดัพธิลีงนามบันทกึข้อตกลง

อาคารรฐัสภาเป็นสถานทีซ่ึง่มีบทบาท

ทางการเมืองท่ีส�าคญั เป็นการผสมผสาน

กบัความหมายเชงิสญัลักษณ์ทีแ่สดงถงึ

ดลุยภาพ และความก้าวหน้าของระบบ

รัฐสภาไทย ผ่านงานสถาปัตยกรรมไทย

ร่วมสมยัท่ีตอบสนอง ตามลกัษณะการ

ใช้สอยงานในยคุปัจจบุนั

โครงการก่อสร้างอาคารรฐัสภาแห่งใหม่

ในพืน้ท่ีราชพสัด ุถนนทหาร (เกียกกาย) 

เขตดสิุต แปลงรมิแม่น�า้เจ้าพระยา พืน้ที่ 

119 ไร่ ระหว่างรฐัสภากบัส�านกังาน

ปลัดกระทรวงกลาโหม กองทัพบก 

กรมราชองครักษ์ กรุงเทพมหานคร 

ส�านักงานคณะกรรมการการศึกษา 

ขัน้พืน้ฐาน องค์การอตุสาหกรรมป่าไม้ 

และกรมธนารักษ์ ซึ่งเป็นหน่วยงาน 

มีหน้าที่เก่ียวข้องกับพ้ืนที่ดังกล่าว 

ทกุราย โดยมนีายกรฐัมนตร ีประธาน

รฐัสภา ประธานวฒุสิภา รองประธานสภา

ผูแ้ทนราษฎร รองประธานวฒุสิภาร่วม

เป็นพยาน ทัง้นี ้เมือ่วันที ่12  สิงหาคม 

2553 ได้มพีธิวีางศลิาฤกษ์อาคารรฐัสภา

แห่งใหม่

การออกแบบอาคารรัฐสภาแห่งใหม่ 

จงึต้องน�ารปูแบบสถาปัตยกรรมไทยมา

ใช้เป็นหลกัการออกแบบ ประกอบกบั

ลักษณะของวัฒนธรรมและประเพณี

การอยู่ร่วมกันของคนในหลายระดับ 

ให้สอดคล้องกับส่ิงแวดล้อมในการ

ท�างานทีเ่หมาะสม ซึง่เป็นสถาปัตยกรรม 



หน้า 18

ร่วมสมัยได้อย่างพอเหมาะ แต่ต้อง

ด�ารงถึงเอกลกัษณ์แห่งความเป็นชาติ

ไทยไว้ ในการออกแบบตามหลกัการ

สถาปัตยกรรมไทยแบบไตรภูมิตาม

ความเชื่อคติพุทธ โดยให้มีอาคาร 

เครื่องยอดสถาปัตยกรรมไทย ตั้งอยู ่

ตรงบรเิวณกลางอาคาร เพือ่แสดงถงึ

โอกาสที่จะยกฐานะของรัฐสภาไทย 

ไปสูร่ะดับโลก ซ่ึงน�าไปสูส่นัตภิาพ และ

พลิกฟื้นจิตวิญญาณของมนุษย์โลก 

แต่เน่ืองจากพ้ืนทีใ่ช้สอยอาคารมขีนาด

ใหญ่กว่าสามแสนตารางเมตร การวางผงั

แม่บท ผงับรเิวณและภมูทิศัน์ของอาคาร

จงึต้องค�านึงถงึการใช้งานทีห่ลากหลาย 

เพื่อตอบสนองความต้องการส�าหรับ 

ทุกคนและประโยชน์ใช้สอย ภายใน 

อาคาร รวมทัง้จดัระบบทางสญัจรทีส่ัน้

และไม่สลบัซบัซ้อน ซึง่ค�านงึให้เหมาะ

กับสภาพแวดล้อมของคนพิการและ 

ผูส้งูอายุด้วย

แนวคิดการออกแบบอาคารรัฐสภา 

แห่งใหม่จะต้องแสดงถึงความเป็น

เอกลักษณ์ของสถาปัตยกรรมไทย 

ประกอบกับหลักการออกแบบอาคาร

สมยัใหม่ ท่ีจะต้องมคีวามทนัสมยั ความ

คล่องตวั ความเป็นสดัส่วน และความ

สะดวกสบาย

นอกจากนี้  ลักษณะเฉพาะของ

อาคารรัฐสภาแห่งใหม่ต้องมีความ

ปลอดภยัในระดบัสงู เทียบเท่าอาคาร 

ชัน้น�าในระดบัสากล การอนรุกัษ์พลงังาน 

และมีสภาพแวดล้อมที่ดีเหมาะแก่ 

การท�างานด้วย ซึ่งถือเป็นผลงานท่ี

สร้างสรรค์ในรูปแบบสถาปัตยกรรม

ไทยแห่งรัชสมัยของพระบาทสมเด็จ

พระเจ้าอยูห่วั เพือ่เป็นสญัลกัษณ์ของ 

แผ่นดินและเป็นมรดกแห่งความ 

ภาคภมูใิจของคนไทยต่อไป
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อดุมคตเิรือ่งที ่3 สตปัิญญา

รัฐสภาแห่งใหม่จะเป็นแหล่งเพิ่มพูน

ความรูแ้ละสตปัิญญาของบุคคลภายใน

ชาต ิซึง่ท�าหน้าทีเ่ป็นแหล่งเรยีนรูท้ีส่�าคญั

ต่อไป โดยเฉพาะเรือ่งความเป็นชาติ 

เพื่อสืบสานความเป็นไทยไปสู่สังคม

โลก และน�าพาสตปัิญญาของบคุคล

ภายในชาตไิปสูค่วามรูท้ีส่มดลุ ระหว่าง 

ความรู ้ภายในประเทศและความรู ้

ภายนอกประเทศ 

อดุมคตเิรือ่งที ่4

สถาบนัพระมหากษตัรย์ิ

ประเทศไทยมีศูนย์รวมจิตใจท่ีส�าคัญ

สูงสุดที่ท�าให้แตกต่างจากชาติอื่นๆ 

ในโลก คือ สถาบันพระมหากษัตริย์ 

ซึ่งทรงด�ารงไว้ซึ่งทศพิธราชธรรมใน 

การปกครองประเทศ ดังนัน้การออกแบบ

อาคารรฐัสภาแห่งใหม่จงึให้ความส�าคญั

กบัล�าดบัของพ้ืนทีก่�าหนดขึน้เพือ่ใช้ใน

การประกอบรัฐพิธีท่ีพระบาทสมเด็จ

พระเจ้าอยูหั่วเสด็จ ซึง่จะต้องเป็นพ้ืนที ่

ท่ีสมพระเกียรติ โดยอยู่ในสถานที ่

อนัควรและเหมาะสม

การออกแบบอาคารรฐัสภาแห่งใหม่ ตัง้อยูบ่นฐานอดุมคต ิ5 เรือ่ง

และหลกัสทิธภิาพและคุณภาพชวีติ 4  เรือ่ง

ดงัต่อไปน้ี 

อดุมคตเิรือ่งที ่1 ชาติ

รัฐสภาต้องสง่างาม แสดงถงึศกัด์ิศรแีละ

มคีณุค่าอย่างไทย เป็นสถาปัตยกรรม

สมัยใหม่ที่เจริญข้ึนจากรากเหง้าของ

ศลิปะและวฒันธรรมของประเทศไทย 

ซึ่งสถาปัตยกรรมที่ปรากฏขึ้นจะต้อง

เป็นการสืบสานทั้งศิลปะ วัฒนธรรม 

คติความเชือ่ และภมูปัิญญาจากอดตี 

เชือ่มโยงมาจนถงึปัจจบุนั และเป็นศูนย์

รวมจติใจของบคุคลภายในชาต ิและเป็น

สถาปัตยกรรมทีแ่สดงถงึศลิปวัฒนธรรม

อันงดงามภายในชาติให้ประจักษ์แก ่

ท่ัวโลก

อดุมคตเิรือ่งที ่2 ศลีธรรม

รัฐสภาจงึเป็นศนูย์รวมแห่งความหวงัของ

ประชาชนและสงัคมทัว่ไป โดยให้อาคาร

รัฐสภาเป็นสปัปายะของบ้านเมอืง กล่าว

คอื เป็นสถานท่ีแห่งปัญญา เป็นศนูย์

รวมจติใจและการมส่ีวนร่วมกนัของคน

ท้ังชาติ รวมทัง้เป็นสภาทีศ่กัด์ิสทิธิ ์และ

เป็นหลกัของบ้านเมอืงในเรือ่งศลีธรรม 

คณุธรรม และการปกครองโดยธรรม
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อดุมคตเิรือ่งที ่5 ประชาชน

อาคารรัฐสภาเป็นสัญลักษณ์ของการ

ปกครองระบอบประชาธิปไตย แนวคดิใน

การออกแบบอาคารและบรเิวณโดยรอบ

จงึให้ความส�าคญัแก่ประชาชนทุกระดับ 

เพราะประชาชนอยูใ่นฐานะทีส่�าคญัใน

ทุกภาคส่วน เพ่ือให้ประชาชนใช้ประโยชน์

ได้อย่างเตม็ท่ี และมศีกัดิศ์รใีนอาคาร

สถานท่ีแห่งน้ี

ส่วนเร่ืองประสทิธภิาพและคณุภาพ

ชวิีต ได้แก่

 

ประโยชน์ใช้สอย

แนวคิดสถาปัตยกรรมสร้างขึ้นโดย

พิจารณาให้ความส�าคัญกับสมาชิก

สภาผูแ้ทนราษฎร และสมาชกิวฒุสิภา 

อย่างเท่าเทียมกนั การจดัระบบอาคาร

ค�านึงถึงประโยชน์ใช้สอยเป็นหลัก 

จงึสร้างพ้ืนท่ีเช่ือมโยงระหว่างสมาชกิสภา

ผูแ้ทนราษฎร และสมาชกิวฒุสิภาเข้าด้วย

กนั และมีส่วนอืน่ๆ อยู่ข้างนอก

อาคารเป็นมิตรกบัสภาพแวดล้อมและ

ประหยดัพลงังาน

การออกแบบอย ่างพิถีพิถัน เพื่ อ 

บรูณาการอาคารขนาดใหญ่เพือ่ให้เป็น

อาคารตัวอย่างที่ส�าคัญของประเทศ 

โดยการท�างานร่วมกนัอย่างใกล้ชดิของ 

ผูเ้ชีย่วชาญทกุแขนงทีเ่กีย่วข้อง

การออกแบบทีเ่ป็นสากลและเป็นธรรม

การออกแบบวางผงัแม่บทได้พจิารณาถงึ

การให้ความสะดวกแก่ผูพิ้การ เด็กและ 

ผูส้งูอายุด้วย

ระบบรักษาความปลอดภยัและความ

ปลอดภยัจากเพลงิไหม้ 

การออกแบบอาคารและบริเวณโดย

รอบได้เตรียมรองรับทุกสถานการณ์

และวนิาศภัยทกุรปูแบบอย่างบรูณาการ 

รวมทัง้การวางระบบผงัแม่บท โดยใช้

มาตรฐานเทคโนโลยีระดับสูง โดย 

ผูเ้ชีย่วชาญทีม่คีวามรูแ้ละประสบการณ์

สงูของประเทศสหรฐัอเมรกิาเป็นต้นแบบ

ทีส่�าคญั
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คณะกรรมการสนบัสนุนการจดังาน

อุน่ไอรกั คลายความหนาว “สายน�า้แห่งรตันโกสินทร์” 

ณ พระลานพระราชวังดุสติและสนามเสอืป่า

โดย สภานติบิญัญตัแิห่งชาติ

จดัท�าโดย สถาบนัพระปกเกล้า
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