
 

รัฐสภาใหม 

วันท่ี : 11 กุมภาพันธ - 26 มีนาคม 2553 

สถานท่ี: หองนิทรรศการชั้น 7 

ผูจัด: รัฐสภา และ สมาคมสถาปนิกสยามในพระบรมราชูปถัมภ 

ผูจัดรวม : หอศิลปวัฒนธรรมแหงกรุงเทพมหานคร / สมาคมวิศวกรรมสถานแหงประเทศไทยในพระบรม

ราชูปถัมภ / สภาวิศวกร / สภาสถาปนิก 

 

นิทรรศการผลงานการประกวดแบบสถาปตยกรรมอาคารรัฐสภา 

  

แนวความคิด 

รัฐสภา และ สมาคมสถาปนิกสยามในพระบรมราชูปถัมปรวมกับ หอศิลปวัฒนธรรมแหงกรุงเทพมหานคร จัด

นิทรรศการเก่ียวกับการประกวดแบบทางสถาปตยกรรมอาคารรัซสภาแหงใหม โดยเปนการรวบรวมผลงานท่ี

เขารอบ ผลงานคัดเลือก และผลงานท่ีชนะการประกวดแบบ รวมถึงการแสดงแนวความคิดและทีมาของการ

ประกวด นิทรรศการนี้นําเสนอภาพลักษณใหมของอาคารรัฐสภารวมถึงความคิดแลวิสัยทัศนของสถาปนิกชั้นนําใน

ยุคปจจุบันของไทย 

  

 

 

 

 

 



 

“รัฐสภาใหม” 

นิทรรศการผลงานการประกวดแบบสถาปตยกรรมอาคารรัฐสภา 

 

ความเปนมาของรัฐสภาแหงใหม 

     อาคารรัฐสภาปจจุบันตั้งอยูดานทิศเหนือของพระท่ีนั่งอนันตสมาคมในเขตพระราชวัดุสิต โดยไดใชเปนท่ี

ปฏิบัติงานของสมาชิกรัฐสภา และสํานักงานเลขาธิการรัฐสภา มาตั้งแตป พ.ศ. ๒๕๑๗  และแมไดมีการขยายพ้ืนท่ี

ใชสอยโดยการกอสรางอาคารเพ่ิมเติมในป พ.ศ. ๒๕๓๕ แลวก็ตามแตเนื่องจากภารกิจของสภาผูแทนราษฎรและ

วุฒิสภาท่ีขยายขอบเขตกวางขวางข้ึน ประกอบกับการเพ่ิมมากข้ึนของคณะกรรมาธิการ  ทําใหรัฐสภาขาดพ้ืนท่ีใช

สอยในสวนท่ีทําการของสมาชิกรัฐสภาและหองประชุมคณะกรรมาธิการคณะตางๆ   

 

     อีกท้ังการขยายขอบเขตของงานในสวนราชการสังกัดรัฐสภา อันประกอบดวยสํานักงานเลขาธิการสภา

ผูแทนราษฎร และสํานักงานเลขาธิการวุฒิสภา  ซ่ึงมีการบริหารจัดการท่ีแยกสวนกัน  รวมท้ังจํานวนขาราชการท่ี

เพ่ิมมากข้ึนเพ่ือรองรับการปฏิบัติงานของสมาชิกรัฐสภา  ทําใหสถานท่ีปฏิบัติงานของรัฐสภาในปจจุบันอยูในสภาพ

แออัด มีปญหาในเรื่องพ้ืนท่ีจอดรถ และการเขาถึงพ้ืนท่ีมีความไมสะดวก สงผลใหการปฏิบัติงานและดําเนินงาน

ของรัฐสภาไมคลองตัวเทาท่ีควรโดยท่ีผานมารัฐสภาไดแกไขปญหาในบางสวน ดวยการจัดหาและเชาสถานสําหรับ

เปนสํานักงานในหลายพ้ืนท่ี อาทิเชน  อาคารกษาปณ  อาคารทิปโก อาคารทหารไทย  อาคารดีพรอม  และอาคาร

สุขประพฤติ  ซ่ึงขาราชการรัฐสภายังคงแยกสวนกันอยู  ทําใหเปนอุปสรรรคในการบริหารจัดการและมีขอจํากัดใน

การปฏิบัติภารกิจของสมาชิกรัฐสภาดวยเหตุผลดังกลาว  ในอดีตท่ีผานมาจึงมีความพยายามท่ีจะกอสรางอาคาร

รัฐสภาแหงใหมมาอยางตอเนื่อง ตั้งแตป พ.ศ. ๒๕๓๕ ในสมัยนายมารุต  บุนนาค ประธานสภาผูแทนราษฎร และ

ประธานรัฐสภา   

    

 

 



 

     จนถึงป พ.ศ. ๒๕๕๑ ในสมัยนายชัย  ชิดชอบ  เปนประธานสภาผูแทนราษฎร และประธานรัฐสภา  ไดมีการ

ประชุมปรึกษาหารือ เรื่อ งการหาพ้ืน ท่ีก อสรางอาคารรัฐสภาแห งใหม  ระหว าง นายสมัคร  สุนทร

เวช  นายกรัฐมนตรี   นายชัย  ชิดชอบ ประธานรัฐสภา นายประสพสุข  บุญเดช ประธานวุฒิสภา   

พันเอก ดร.อภิวันท วิริยะชัย รองประธานสภาผูแทนราษฎรคนท่ีสอง นายนิคมไวยวัชพานิช   รองประธานวุฒิสภา 

คนท่ีหนึ่ง นางสาวทัศนา บุญทอง รองประธานวุฒิสภาคนท่ีสองนายอภิสิทธิ์  เวชชาชีวะ ผูนําฝายคานในสภา

ผูแทนราษฎร และหนวยงานท่ีเก่ียวของ   เพ่ือพิจารณาหาพ้ืนท่ีกอสรางอาคารรัฐสภาแหงใหม โดยมีการพิจารณา

ขอดี -ขอดอยของพ้ืน ท่ี  และพิจารณาผลการศึกษาวิจัยของคณะสถาปตยกรรมศาสตร   จุฬาลงกรณ

มหาวิทยาลัย   สรุปไดวาพ้ืนท่ีราชพัสดุถนนทหาร (เกียกกาย) เขตดุสิต เปนพ้ืนท่ีท่ีมีความเหมาะสมเปนท่ีกอสราง

อาคารรัฐสภาแหงใหม  เนื่องจากเปนแกนของเมืองท่ีมีความตอเนื่องทางประวัติศาสตรตั้งแตรัตนโกสินทร พ.ศ. 

๒๓๒๕   ในสมัยพระบาทสมเด็จพระพุทธยอดฟาจุฬาโลกมหาราช และไดขยายเมืองในรัชสมัยรัชกาลท่ี ๕ โดยการ

กอสรางถนนราชดําเนินไปสิ้นสุดท่ีลานพระบรมรูปทรงมาตอเนื่องถึงพระท่ีนั่งอนัตสมาคม ซ่ึงใชเปนท่ีประชุม

รัฐสภาครั้งแรก 

  

จึงมีขอสรุปเปนมติเห็นชอบรวมกันเลือกพ้ืนท่ี ราชพัสดุถนนทหาร (เกียกกาย) เขตดุสิต เปนพ้ืนท่ีท่ีมีความ

เหมาะสมท่ีสุดในการกอสรางอาคารรัฐสภาแหงใหม 

 

 

 

 

 

 

 



 

New Thai Parliament Design Compettition 

 

Date : 11 February - 26 March 2010 

Location: Gallery Floor 7th 

Organizers : Thai National Assembly and The Association of Siamese Architects Under Royal 

Patronage 

Co-organizers : Bangkok Art and Culture Centre/ The Engineering Institute of Thailand/ Council 

The show introduces work of finalists, selected designs, and winner of the competition of 

Engineers/ Architect Council 

 

Concept: 

Thai National Assembly and The Association of Siamese Architects in corperation with Bangkok 

Art and Culture Centre proudly present New Thai Parliament Design Competition Exhibition. The 

show introduces work of finalists, selected designs, and winner of the competition from 130 

contestants. Through drawings, models, and pensive explanations, this architectural showcase 

demonstrates concepts behind the competition as well as launches images of new parliament 

through visions of Thai leading architects. 

  


	รัฐสภาใหม่
	วันที่ : 11 กุมภาพันธ์ - 26 มีนาคม 2553
	สถานที่: ห้องนิทรรศการชั้น 7
	ผู้จัด: รัฐสภา และ สมาคมสถาปนิกสยามในพระบรมราชูปถัมภ์
	ผู้จัดร่วม : หอศิลปวัฒนธรรมแห่งกรุงเทพมหานคร / สมาคมวิศวกรรมสถานแห่งประเทศไทยในพระบรมราชูปถัมภ์ / สภาวิศวกร / สภาสถาปนิก
	แนวความคิด
	ความเป็นมาของรัฐสภาแห่งใหม่

	New Thai Parliament Design Compettition
	Date : 11 February - 26 March 2010
	Location: Gallery Floor 7th
	Organizers : Thai National Assembly and The Association of Siamese Architects Under Royal Patronage
	Co-organizers : Bangkok Art and Culture Centre/ The Engineering Institute of Thailand/ Council The show introduces work of finalists, selected designs, and winner of the competition of Engineers/ Architect Council
	Concept: Thai National Assembly and The Association of Siamese Architects in corperation with Bangkok Art and Culture Centre proudly present New Thai Parliament Design Competition Exhibition. The show introduces work of finalists, selected designs, an...


