
วันรัฐธรรมนูญ วันที่ ๑๐ ธันวาคม พ.ศ. ๒๔๗๕ 
พระบาทสมเด็จพระปกเกล้าเจ้าอยู่หัว (รัฐกาลที่ ๗) 

ได้พระราชทานรัฐธรรมนญูราชอาณาจักรสยาม ฉบบัถาวร  
เพือ่เป็นหลักในการปกครองของประเทศใหแ้กป่ระชาชนชาวไทย 

  วันรัฐธรรมนูญ ตรงกับวันท่ี๑๐ ธันวาคมของทุกปี ประวัติรัฐธรรมนูญ กฎหมายรัฐธรรมนูญ ร่างรัฐธรรมนญู รัฐธรรมนูญฉบบั
ปัจจุบัน รัฐธรรมนูญฉบับใหม่ การเปลี่ยนแปลงการปกครอง 10 ธันวาคม 

รัฐธรรมนูญ หมายถึง กฎหมายว่าด้วยระเบียบการปกครองประเทศ  
 
วันรัฐธรรมนญู วันท่ี ๑๐ ธันวาคม พ.ศ. ๒๔๗๕ เป็นวันท่ีพระบาทสมเด็จ
พระปกเกลา้เจ้าอยูห่ัว ได้พระราชทานรัฐธรรมนญูราชอาณาจักรสยาม ฉบับ
ถาวรเพื่อเป็นหลักในการปกครองของประ เทศให้แก่ประชาชนชาวไทย 
 
การเปลีย่นแปลงการปกครองเมื่อวันท่ี ๒๔ มิถุนายน พ.ศ. ๒๔๗๕ นับ ว่ามี
ความส าคญัเป็นอย่างยิ่งในประวัตศิาสตร์การปกครองของชาติไทย เนื่องจาก
เป็นการเปลี่ยนแปลงการปกครองจากระบอบประชาธิปไตย โดยมี
พระมหากษตัริยเ์ป็นประมุขอยู่ภายใต้รัฐธรรมนูญอันเป็นกฎหมายสงู สุดของ
ประเทศ 
 

๑. พระบาทสมเด็จพระปกเกลา้เจา้อยู่หัว รัชกาลที่ ๗ แห่งราชวงศ์จักรีทรงมีพระราชประสงค์ที่จะพระราชทานรัฐธรรมนูญ 
เพื่อเป็นหลักในการปกครองของประเทศให้แก่ประชาชนชาวไทย  
 
       ๒. หลังสงครามโลกครั้งท่ี ๑ เศรษฐกิจตกต่ าทั่วโลก   ผลอันนีไ้ด้กระทบมาถึงไทยด้วย พระองค์ได้แก้ไขเศรษฐกิจโดย
ปลดข้าราชการออก ยังความไม่พอใจในหมู่ข้าราชการ  
 
       ๓. อิทธิพลจากตะวันตกเกี่ยวกับอุดมการทางการเมือง ท าให้กลุ่มคนหนุม่ต้องการเปลี่ยนแปลงอย่างฉับพลัน  
 
       ๔. รัฐบาลได้ออกกฏหมายเก็บภาษี อาทิ ภาษีโรงเรือน ภาษีที่ดิน จากราษฎร      
 
จากสาเหตุดังกลา่วข้างต้น ท าให้เกิดความไม่พอใจในหมู่ข้าราชการทหาร และราษฎรทั่วไปจึงท าให้มกีารเปลีย่นแปลงการ
ปกครองโดยการ ปฏิวัติ มคีณะผู้รกัษาการพระนครฝ่ายทหาร ซึ่งประกอบด้วยพันเอกพระยาพหลพยหุเสนา พันเอกพระยา
ทรงสุรเดช และพันเอกพระฤทธิอาคเนย์ เป็นผู้บริหารประเทศ 

 

 

 
 



 

 

 

 
 

วันท่ี ๒๗ มิถุนายน พ.ศ. ๒๔๗๕ ได้มีการประกาศใช้รัฐธรรมนญูชั่วคราวเรียกว่า พระราชบญัญัติธรรมนูญการปกครองแผ่นดิน
สยามช่ัว คราว สาระส าคญัของธรรมนูญการปกครองฉบับน้ีได้แก่ การที่ก าหนดว่าอ านาจสูงสดุในการปกครองประเทศหรือ
อ านาจอธิปไตยเป็นของ ราษฎรทัง้หลาย การใช้อ านาจสูงสุดก็ให้มบีุคคลคณะบุคคลเป็นผู้ใช้อ านาจแทนราษฎรดังนี้ คือ 
  
       ๑. พระมหากษตัริย ์ 
 
       ๒. สภาผู้แทนราษฎร  
 
       ๓. คณะกรรมการราษฎร  
 
       ๔. ศาล  

 

 

 

 
  

 
ลักษณะ การปกครองแม้จะเปลี่ยนระบอบการปกครองมาเป็นประชาธิปไตยแต่ก็ถือว่าพระมหา กษัตริย์เป็นประมุขของ
ประเทศ เป็นสถาบัน ที่ถาวรและมีการสืบราชสมบัติต่อไปในพระราชวงศ์ การปฎิบตัิราชการต่างๆจะต้องมีกรรมการราษฎรผู้
หนึ่งเป็นผู้ลงนามรับสนองพระ บรม ราชโองการ โดยไดร้ับความยินยอมจากคณะกรรมการราษฎร จึงจะใช้ได้สถาบันท่ีเกิดใหม่
คือ สภาผู้แทนราษฎรซึ่งมีอ านาจทางนิติบัญญัติ ออกกฎหมายตา่งๆ ซึ่งเมื่อพระมหากษัตริย์ลงพระปรมา ภิไธยประกาศใช้แล้ว 
จึงจะมีผลบังคับได้ เหตุนี้ในระยะแรกของการเปลีย่นแปลง การปกครอง สภาผู้แทนจึงเป็นสถาบันทีม่ีอ านาจสูงสดุในทาง
การเมือง ส่วนการใช้อ านาจตุลาการยังคงให้ ศาลยตุิธรรมที่มีอยู่แลว้ พิจารณาพิพากษาคดีใหเ้ป็นไปตามกฎหมายได้ตามเดิม 
 
กระทั่งถึงวันท่ี ๑๐ ธันวาคม พ.ศ. ๒๔๗๕ พระบาทสมเดจ็พระปกเกล้าเจ้าอยูห่ัวได้พระราชทานรัฐธรรมนูญราชอาณาจักร
สยาม ฉบับถาวร ซึ่งมีหลักการต่างกับฉบับแรกในวาระส าคัญหลายประการ อาทิ ได้เปลี่ยนระบอบการปกครอง เป็นการ
ปกครองแบบรัฐสภา  ทั้งนี้เนื่องจาก รัฐธรรมนญู พ.ศ. ๒๔๗๕ ได้บญัญัติให้พระมหากษตัริย ์ ซึ่งเป็นประมุขไม่ต้องรับผิดชอบ



ทางการเมือง เป็นผู้ใช้อ านาจทางคณะรัฐมนตรี ซึ่งพระมหากษัตรยิท์รงแต่งตั้งให้บริการราชการแผ่นดินต่อสภาผู้แทน
รัฐสภา  ซึ่งเป็นฝ่ายนติิบัญญัติมไิดใ้ช้แต่เพียงอ านาจนิติบัญญัติเท่า นั้น   แต่มีอ านาจที่จะควบคุมคณะรฐัมนตรีในการบริหาร
แผ่นดินด้วย  แต่อย่างไรกต็ามคณะรัฐมนตรีรวมทั้งพระมหากษตัริยซ์ึ่งประกอบ กันเป็นรัฐบาลก็มีอ านาจที่จะยุบสภาผู้แทน
ได้   หากเห็นว่าได้ด าเนินการไปในทางที่จะเป็นภัยหรือเสื่อมเสยีผลประโยชนส์ าคัญ ของรัฐซึ่งมี ผลเทา่กับถอดถอนสมาชิก
สภาที่ได้รับเลือกตั้งมาเพื่อให้ราษฎรเลือกตั้งใหม ่ในส่วนเกี่ยวกับพระมหากษัตริย์นั้น ได้บัญญัติว่าพระมหากษัตรยิ์ด ารงอยู่ใน
ฐานะอันเป็น ท่ีเคารพสักการะ ผู้ใดจะละเมดิมไิด ้
 
อย่างไรก็ตามนับตั้งแตม่ีการเปลี่ยนแปลงการปกครองตั้งแต่   พ.ศ. ๒๔๗๕ มาจนถึงปัจจุบันรัฐธรรมนญูไทยมีทั้งสิ้น ๒๐ ฉบับ 
แต่ถ้านับ เฉพาะฉบับท่ีส าคัญจะมเีพียง ๑๓ ฉบับดังนี ้
 
       ๑. ธรรมนญูการปกครองแผน่ดินสยาม พุทธศักราช ๒๔๒๗ ประกาศใช้บังคับ เมื่อวันท่ี ๒๗ มิถนุายน พ.ศ. ๒๔๗๕ รวม
อายุการประกาศและบังคับใช้ ๕ เดือน ๑๓ วัน 
 
       ๒. รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรสยาม พุทธศักราช ๒๔๗๕ ประกาศใช้บังคับเมื่อ วันท่ี ๑๐ ธันวาคม พ.ศ. ๒๔๗๕ รวม
อายุการประกาศและบังคับใช้ ๑๓ ปี ๕ เดือน 
 
       ๓. รัฐธรรมนูญฉบับราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช ๒๔๘๙ ประกาศและบังคับใช้  เมื่อวันท่ี ๑๐ พฤศจิกายน พ.ศ. 
๒๔๙๐ รวมอายุการประกาศและการบังคับใช้ ๑ ปี ๕ เดือน ๒๘ วนั 
 
       ๔. รัฐธรรมนูญแห่งอาณาจักรไทย (ฉบับช่ัวคราว) พุทธศักราช ๒๔๙๐ ประกาศและบังคับใช้เมื่อวันท่ี ๙ พฤศจิกายน 
พ.ศ. ๒๔๙๐ รวมอายุการประกาศใช้ ๑ ปี ๔ เดือน ๑๔ วัน 
 
       ๕. รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช ๒๔๙๒ ประกาศและบังคับใช้เมื่อ วันท่ี ๒๓ มีนาคม พ.ศ. 
๒๔๙๒  รวมอายุการประกาศและบังคับใช้ ๒ ปี ๘ เดือน ๖ วัน  
 
       ๖. รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช ๒๔๗๕ แกไ้ขเพิ่มเติม พุทธศักราช ๒๔๙๕ประกาศและบังคับใช้ วันท่ี 
๘ มีนาคม พ.ศ. ๒๔๙๕ รวมอายุและประกาศบังคับใช้ ๖ ปี ๗ เดือน ๑๒ วัน 
 
       ๗. ธรรมนญูการปกครองราชอาณาจักร พุทธศักราช ๒๕๐๒ ประกาศและบังคับใช้เมื่อวันท่ี ๒๘ มกราคม พ.ศ. ๒๕๐๒ 
รวมอายุการประกาศและบังคับใช้ ๙ ปี ๔ เดือน ๒๐ วัน 
 
       ๘. รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช ๒๕๑๑ ประกาศและบังคับใช้เมื่อวันท่ี ๒๐ มถิุนายน พ.ศ. ๒๕๑๑ 
รวมอายุการประกาศและบังคับใช้ ๓ ปี ๔ เดือน ๒๐ วัน 
 
       ๙. ธรรมนญูการปกครองราชอาณาจักร พุทธศักราช ๒๕๑๕ ประกาศ และบังคับใช้เมื่อวันท่ี ๑๕ ธันวาคม ๒๕๑๕ รวม
อายุการประกาศและบังคับใช้เมื่อ วันท่ี ๑๕ ธันวาคม ๒๕๑๕ รวมอายุการประกาศและบังคับใช้ ๑ ปี ๙ เดือน ๒๒ วัน  
 
       ๑๐. รัฐธรรมนญูแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช ๒๕๑๗ ประกาศและบังคับใช้เมื่อวันท่ี ๗ ตุลาคม พ.ศ. ๒๕๑๗ รวม
อายุการประกาศและบังคับใช้ ๒ ปี 
 
     ๑๑. รัฐธรรมนูญราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช ๒๕๑๙  ประกาศและบังคับใช้เมื่อวันท่ี ๒๐ ตลุาคม พ.ศ. ๒๕๑๙ รวม
อายุการประกาศและบังคับใช้ ๑ ปี 
 
     ๑๒. ธรรมนญูการปกครองราชอาณาจักร พุทธศักราช ๒๕๒๐ รวมอายุการประกาศและบังคับใช้ ๑ ปี ๑๓ วัน 



 
     ๑๓. รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช ๒๕๒๑ (แก้ไขเพิ่มเติม พุทธศักราช ๒๕๒๘)  
 
     ๑๔. รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช ๒๕๓๔  
 
     ๑๕. รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช ๒๕๓๔  
 
     ๑๖. รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช ๒๕๔๐  
 
     ๑๗. รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช ๒๕๔๙ (ฉบับช่ัวคราว) 
 
   ๑๘. รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช ๒๕๕๐ (รัฐธรรมนญู ฉบับลงประชามติ) 

 

 
 

รัฐธรรมนญูแห่งราชอาณาจักรไทย พทุธศักราช ๒๕๕๐  
สมเด็จพระปรมินทรมหาภูมพิลอดลุยเดช 

สยามินทราธิราช บรมนาถบพติร 
ตราไว้ ณ วนัที ่๒๔ สิงหาคม พทุธศักราช ๒๕๕๐ 

เป็นปีที ่๖๒ ในรัชกาลปัจจบุัน 
 
 

ศุภมัสดุ พระพุทธศาสนากาลเป็นอดีตภาค ๒๕๕๐ พรรษา   ปัจจุบันสมัย จันทรคตินิยม สูกรสมพัดสร  สาวนมาส ชุณหปักษ์ 
เอกาทสิดิถ ีสุริยคติกาล สิงหาคมมาส จตุวสีตมิสรุทิน ศุกรวาร โดยกาลบริเฉท 
 
พระ บาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดลุยเดช มหิตลาธิเบศรรามาธิบดี จักรีนฤบดินทร สยามินทราธิราช บรมนาถบพิตร 
ทรงพระกร ุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้ประกาศว่า ประธานสภานิติบัญญตัิแห่งชาติได้น าความกราบบังคมทูลว่า การ
ปกครองของประเทศไทย ใ นระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษตัริย์ทรงเป็นประมุข ไดด้ าเนินวัฒนามากว่าเจ็ดสิบห้าปี 
ตลอดระยะเวลาทีผ่่านมา    ได้มีการประก าศใช้ ยกเลิก และแกไ้ขเพิ่มเติมรัฐธรรมนูญหลายครั้ง เพื่อให้เหมาะสมแก่
สภาวการณ์ของบ้านเมืองและกาลสมัยที่เปลี่ยนแปลงไป และ โ ดยที่รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย (ฉบับช่ัวคราว) 
พุทธศักราช ๒๕๔๙ ได้บัญญัติใหม้ีสภาร่างรัฐธรรมนญูและคณะกรรมาธิการยกร่ างรัฐธรรมนญูขึ้น มหีน้าท่ีจัดท าร่าง
รัฐธรรมนูญฉบับใหม่ทั้งฉบับส าหรบัเป็นแนวทางการปกครอง ประเทศ   โดยให้ประชาชนมีส่วนร่วม แสดงความคดิเห็นอย่าง
กว้างขวางทุกขั้นตอนและน าความคิดเห็นเหล่านั้นมาเป็น ข้อค านึงพิเศษ  ในการยกร่างและพิจารณาแปรญัตติโดยต่อเนื่อง 



 
ร่างรัฐธรรมนูญฉบับท่ีจดัท าใหม่นีม้ีสาระส าคัญ เพื่อให้บรรลุวตัถุประสงค์ร่วมกันของประชาชนชาวไทย ในการธ ารงรักษาไวซ้ึ่ง
เอกราช และความมั่นคงของชาติ การท านุบ ารุงรักษาศาสนาทุกศาสนาให้สถิตสถาพร การเทิดทูนพระมหากษัตรยิ์เป็นประมุข 
และเป็นมิ่งขวัญของ ชาติ การยึดถอืระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตรยิ์ทรงเป็นประมุขเป็นวิถีทางใน การปกครอง
ประเทศการคุ้มครองสิทธิและเสรภีาพ ของประชาชน   ให้ประชาชนมีบทบาทและมสี่วนร่วมในการปกครอง และตรวจสอบ
การใช้อ านาจรัฐอย่างเป็นรูปธรรม การก าหนดกลไก สถาบันทางการเมืองทั้งฝ่ายนิตบิัญญตัิ และฝ่ายบริหาร ให้มีดุลยภาพและ
ประสิทธิภาพตามวิถีการปกครองแบบรัฐสภา รวมทั้งให้สถาบันศาล และองค์กรอิสระอื่นสามารถปฏิบตัิหน้าที่ไดโ้ดยสุจริต
เที่ยงธรรม 
 
เมื่อจัดท ารา่งรัฐธรรมนูญเสร็จแลว้ สภาร่างรัฐธรรมนูญได้เผยแพร่ให้ประชาชนทราบและจัดใหม้ีการออกเสียงประชามติ 
เพือ่ให้ความเห็น ชอบแก่ร่างรัฐธรรมนูญทั้งฉบับ การออกเสียงลงประชามต ิปรากฏผลว่า ประชาชนผูม้ีสิทธิเลือกตั้งโดยเสียง
ข้างมากของผู้มาออกเสียงประ ชามติเห็นชอบให้น าร่างรัฐธรรมนูญฉบับใหม่มาใช้บังคับ  ประธานสภานิติบัญญตัิแห่งชาติจึงน า
ร่างรัฐธรรมนูญขึ้นทูลเกล้าทลูกระหม่อม ถวายเพื่อทรงลงพระปรมาภิไธย ให้ประกาศใช้เป็นรัฐธรรมนญูแห่งราชอาณาจักรไทย
สืบไป ทรงพระราชด าริว่าสมควรพระราชทานพระบรมราชานุมัตติามมติของมหาชน 
 
จึงมีพระบรมราชโองการด ารสัเหนอืเกล้าเหนือกระหม่อม  ให้ตรารัฐธรรมนญูแห่งราชอาณาจักรไทยฉบับนี้ข้ึนไว้ ให้ใช้แทน
รัฐธรรมนูญ แห่งราชอาณาจักรไทย (ฉบับช่ัวคราว) พุทธศักราช ๒๕๔๙ ซึ่งได้ตราไว้ ณ วันท่ี ๑ ตุลาคม พุทธศักราช 
๒๕๔๙  ตั้งแต่วันประกาศนี้เป็นตน้ไป 
 
ขอปวงชนชาวไทย จงมีความสมัครสโมสรเป็นเอกฉันท์ ในอันที่จะปฏิบัติตามและพิทักษ์รักษารัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักร
ไทยนี ้เพื่อธ  ารงคงไว้ซึ่งระบอบประชาธิปไตยและอ านาจอธิปไตยของปวงชนชาวไทย และน ามาซึ่งความผาสุกสริิสวสัดิ์พิพัฒน
ชัยมงคลอเนกศุภผลสกลเกียรติยศสถาพร แก่อาณาประชาราษฎรทั่วสยามรัฐสีมา สมดั่งพระบรมราชปณิธานปรารถนาทุก
ประการเทอญ 

กิจกรรม  
มี พระราชพิธีบ าเพญ็พระราชกุศลฉลอง ณ พระที่น่ังอนันตสมาคม  ทุกปีสืบมา  งานนี้เป็นงานพระราชพิธีและรัฐพิธีร่วมกัน 
และมีพิธีการ วางพวงมาลาถวายสกัการะ ณ พระบรมราชานุสาวรียพ์ระบาทสมเด็จพระปกเกล้าเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ 7 และจะ
มีการประดับธงชาติบรเิวณ อาคารบ้านเรือน  

 

 
 

รัฐ ธรรมนญูเป็นกฎหมายสูงสดุของประเทศ  เป็นเครื่องก าหนดระเบียบแบบแผนของสังคม เพื่อเป็นการระลึกถึงรัฐธรรมนูญ
ฉบับแรกอัน เป็นฉบับถาวร และพระบาทสมเดจ็พระปกเกล้าเจ้าอยูห่ัวได้พระราชทานให้กับปวงชนชาวไทย ทางราชการจึง
ก าหนด   วันท่ี ๑๐ ธันวาคมของทุกปี เป็นวันรัฐธรรมนญู 


