


คณะราษฎรไดทำการยึดอำนาจและ
เปลี่ยนแปลงการปกครองประเทศ
มาเปนระบอบประชาธิปไตย เมื่อใด

1.

ก. 24 มิถุนายน 2475
ข. 27 มิถุนายน 2475
ค. 28 มิถุนายน 2475

ตอบ ก
คำอธิบาย วันที่ 24 มิถุนายน 2475 ในสมัยพระบาทสมเด็จ
พระปกเกลาเจาอยูหัว มีกลุมบุคคลที่เรียกตนเองวา “คณะราษฎร” 
ประกอบดวย ทหารบก ทหารเรือ และพลเรือน ไดทำการยึดอำนาจ
และเปลี่ยนแปลงการปกครองจากระบอบสมบูรณาญาสิทธิราชย
มาเปนระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริยเปนประมุข 
ภายใตรัฐธรรมนูญซึ่งเปนกฎหมายสูงสุด

คณะราษฎรสายทหารบก คณะราษฎร อืรเราหทยาส คณะราษฎร นอืรเลพยาส

ิมูภลช  วลปเงอทยาน

ะจญป  นสเะตติจยาน รโฑณป  ญิรจเยาน

มรรธูนมฐษิดะรปงวลห ีรตยตามำอ
)คงยมนพ  ีดีรป(



2. บุคคลใดที่ไดแสดงความคิดเห็นใหเปลี่ยนชื่อ
 “พระราชบัญญัติธรรมนูญการปกครอง
แผนดิน” เปน “รัฐธรรมนูญ” 

ก. พระยาพหลพลพยุหเสนา
ข. พระยามโนปกรณนิติธาดา
ค. หมอมเจาวรรณไวทยากร วรวรรณ

ตอบ ค
คำอธิบาย  วันที่ 28 มิถุนายน 2475 ในคราวประชุม
สภาผูแทนราษฎรชุดแรกและครั้งแรกของไทย ที่ประชุมมีมติตั้ง
คณะอนุกรรมการรางพระราชบัญญัติธรรมนูญการปกครอง
แผนดินฉบับใหม ในระหวางที่คณะอนุกรรมการกำลังราง
พระราชบัญญัติธรรมนูญการปกครองแผนดินอยูนั้น ไดเชิญชวน
ใหประชาชนแสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับพระราชบัญญัติดังกลาว 
หมอมเจาวรรณไวทยากร วรวรรณ ไดแสดงความคิดเห็น  
ใหเปลี่ยนชื่อ “พระราชบัญญัติธรรมนูญการปกครองแผนดิน” 
โดยใหใชคำวา “รัฐธรรมนูญ” แทน ซึ่งคณะอนุกรรมการฯ เห็นชอบดวย 

หมอมเจาวรรณไวทยากร วรวรรณ (พระนามเดิม)
พระเจาวรวงศเธอ กรมหมื่นนราธิปพงศประพันธ



3.

คำอธิบาย สมุดไทยเปนรูปเลมเอกสารท่ีไทยใชมาแตโบราณ สำหรับจาร (เขียน)
ขอความสำคัญ เชน กฎหมายตราสามดวง หนังสือจดหมายเหตุ หมายรับสั่ง 
ตำรา เปนตน ทั้งนี้ พระบาทสมเด็จพระปกเกลาเจาอยูหัวทรงมีพระราชดำริ
ใหจัดทำรัฐธรรมนูญซึ่งเปนกฎหมายสำคัญและสูงสุดของประเทศเปนรูปเลม
สมุดไทย ตั้งแตรัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรสยาม พุทธศักราช 2475 
เปนตนมาจวบจนปจจุบัน ในการจัดทำรัฐธรรมนูญฉบับสมุดไทยจะจัดทำ
เฉพาะรัฐธรรมนูญฉบับที่ผานกระบวนการดานนิติบัญญัติ โดยรัฐธรรมนูญ
แตละฉบับ จะจัดทำเปนรูปเลมสมุดไทย จำนวน 3 เลม ประกอบดวย 
ตนฉบับ 1 เลม และคูฉบับ 2 เลม

ตอบ ค

ก. 1 เลม
ข. 2 เลม
ค. 3 เลม

การจัดทำรัฐธรรมนูญฉบับสมุดไทย
แตละฉบับ จัดทำขึ้นจำนวนกี่เลม



4.

คำอธิบาย 
- พระราชบัญญัติธรรมนูญการปกครองแผนดินสยามชั่วคราว พุทธศักราช 2475

เปนรัฐธรรมนูญฉบับแรก พระบาทสมเด็จพระปกเกลาเจาอยูหัว รัชกาลที่ 7 ทรงลง
พระปรมาภิไธยและประกาศใชเปนการชั่วคราว เมื่อวันที่ 27 มิถุนายน 2475 

- รัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรสยาม พุทธศักราช 2475 เปนรัฐธรรมนูญฉบับท่ี 2
แตถือวาเปนรัฐธรรมนูญฉบับถาวรฉบับแรกของไทย พระบาทสมเด็จพระปกเกลาเจาอยูหัว 
รัชกาลท่ี 7 ทรงลงพระปรมาภิไธยและพระราชทานรัฐธรรมนูญฉบับน้ี และประกาศใชเม่ือ
วันที่ 10 ธันวาคม 2475  

- รัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช 2489 เปนรัฐธรรมนูญฉบับที่ 3
พระบาทสมเด็จพระเจาอยูหัวอานันทมหิดล รัชกาลที่ 8 ทรงลงพระปรมาภิไธยและ
พระราชทานรัฐธรรมนูญฉบับนี้ และประกาศใชเมื่อวันที่ 9 พฤษภาคม 2489  

ตอบ ข

รัฐธรรมนูญฉบับใด ถือเปนรัฐธรรมนูญ
ฉบับถาวรฉบับแรกของไทย

ก. พระราชบัญญัติธรรมนูญการปกครอง
    แผนดินสยามชั่วคราว พุทธศักราช 2475
ข. รัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรสยาม 
    พุทธศักราช 2475
ค. รัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย 
    พุทธศักราช 2489



5.

คำอธิบาย ภายหลังพระบาทสมเด็จพระปกเกลาเจาอยูหัวพระราชทาน
รัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรสยาม เมื่อวันที่ 10 ธันวาคม 2475 
ในโอกาสเดียวกัน ทรงพระกรุณาโปรดเกลาฯ ใหประกอบพระราชพิธี
ฉลองรัฐธรรมนูญ ในวันที่ 11 และ 12 ธันวาคม 2475 และไดจัดตอเนื่อง
ในอีกหลายปตอมา

ตอบ ก

งานฉลองรัฐธรรมนูญ จัดขึ้นครั้งแรก
เมื่อป พ.ศ. ใด 

ก. พ.ศ. 2475
ข. พ.ศ. 2477
ค. พ.ศ. 2482



6.

คำอธิบาย การจัดงานฉลองรัฐธรรมนูญ มีวัตถุประสงคเพ่ือประชาสัมพันธ
และเผยแพรความเขาใจในรัฐธรรมนูญ ซ่ึงเปนส่ิงใหมในสังคมไทยในขณะน้ัน 
รวมถึงมุงเนนใหผูมารวมงานเกิดความซาบซึ้งและศรัทธาในการปกครอง
ระบอบประชาธิปไตย 

ตอบ ค

วัตถุประสงคของการจัดงาน
ฉลองรัฐธรรมนูญ คืออะไร

ก. เพื่อประชาสัมพันธและเผยแพรความเขาใจ
    ในรัฐธรรมนูญ ซึ่งเปนสิ่งใหมในสังคมไทย
ข. เพื่อมุงเนนใหผูมารวมงานเกิดความซาบซึ้ง
    และศรัทธาในการปกครองระบอบประชาธิปไตย 
ค. ถูกทั้งขอ ก. และ ข.



7.

คำอธิบาย  ในอดีตการจัดงานฉลองรัฐธรรมนูญนั้น ไดจัดขึ้นตามสถานที่สำคัญใน
กรุงเทพมหานคร เชน ทองสนามหลวง พระบรมมหาราชวัง ทาราชวรดิษฐ วัดราชบูรณะ 
สะพานพระพุทธยอดฟา รวมทั้งตามจังหวัดตาง ๆ ทั่วประเทศ และภายหลังไดมีการขยาย
ขอบเขตการจัดงานฉลองรัฐธรรมนูญไปยังสถานทูตไทยในตางประเทศดวย

ตอบ ค

งานฉลองรัฐธรรมนูญ เคยจัดขึ้นตาม
สถานที่ตาง ๆ ยกเวนสถานที่ใด 

ก. กรุงเทพมหานครและตางจังหวัด
ข. สถานทูตไทยในตางประเทศ
ค. สถานทูตตางประเทศในประเทศไทย



8.

คำอธิบาย  การจัดประกวดนางงามระดับชาติของไทย จัดขึ้นครั้งแรกในชื่องาน
ประกวด “นางสาวสยาม” ซึ่งจัดขึ้นเปนสวนหนึ่งของงานฉลองรัฐธรรมนูญ เมื่อวันที่
10 ธันวาคม 2477 ณ วังสราญรมย ตอมาในป พ.ศ. 2482 รัฐบาลจอมพล ป. พิบูลสงคราม
ประกาศใชนโยบายรัฐนิยม และไดเปล่ียนช่ือประเทศจาก “สยาม” เปน “ไทย” งานประกวด
นางงามจึงเปลี่ยนชื่อจาก “นางสาวสยาม” เปน “นางสาวไทย”

ตอบ ข

การจัดประกวด “นางสาวสยาม” 
หรือ “นางสาวไทย” มีตนกำเนิดมาจาก 

ก. การประกาศใชรัฐธรรมนูญฉบับแรก
ข. งานฉลองรัฐธรรมนูญ
ค. งานกาชาด



9.

คำอธิบาย  นับตั้งแต ป พ.ศ. ๒๔๗๕ ประเทศไทยประกาศใชรัฐธรรมนูญมาแลวทั้งสิ้น
 20 ฉบับ โดยรัฐธรรมนูญฉบับปจจุบัน คือ รัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย 
พุทธศักราช 2560  ประกาศใชเมื่อวันที่ 6 เมษายน 2560

ตอบ ค

ปจจุบันประเทศไทยประกาศใช
รัฐธรรมนูญมาแลวกี่ฉบับ

ก. 18 ฉบับ
ข. 19 ฉบับ
ค. 20 ฉบับ



10.

คำอธิบาย  วันรัฐธรรมนูญเปนวันแหงการรำลึกถึงโอกาสที่พระบาทสมเด็จพระปกเกลา
เจาอยูหัวทรงลงพระปรมาภิไธยและพระราชทานรัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรสยาม 
พุทธศักราช 2475 เมื่อวันที่ 10 ธันวาคม 2475 และประกาศใหใชเปนกฎหมายสูงสุด
ในการปกครองประเทศ หลังจากนั้นมา จึงไดถือเอาวันที่ 10 ธันวาคมของทุกป เปน 
“วันรัฐธรรมนูญ” จนถึงปจจุบัน

ตอบ ข

วันรัฐธรรมนูญ ตรงกับวันที่เทาใด
ของทุกป

ก. 5 ธันวาคม 
ข. 10 ธันวาคม 
ค. 13 ธันวาคม
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