
ประวัติวันจักร ีChakri Day 
ทุกวันท่ี 6 เมษายน ของทุกปี 

 
วันจักรี 6 เมษายน ประวัติวันจักร ี

ประวัติความเป็นมาของวันจักรี 
ประวัติการตั้งช่ือวันจักรีมีว่า เมื่อวันท่ี 6 เมษายน พ.ศ. 2325 เป็นวันท่ีพระบาทสมเด็จพระพุทธยอด
ฟ้าจุฬาโลกมหาราช เสด็จปราบดาภิเษก ขึ้นครองราชย์เป็นกษัตริย์เป็นกษัตริย์แห่งราชวงศ์จักรี และ
ทรงสร้างกรุงเทพฯ เป็นเมืองหลวงของไทย มาจนทุกวันนี้ 

ด้วยพระมหากรุณาธิคุณดังกล่าว ในปี พ.ศ. 2416 พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว จึงโปรด
เกล้า ฯ ให้หล่อพระบรมรูป พระเจ้าอยู่หัวท้ัง 4 พระองค์ ( ร.1-4) เพื่อประดิษฐานไว้ให้
พระมหากษัตริย์องค์ต่อมา พระบรมวงศานุวงศ์ ข้าราชการ และประชาชนได้ถวายบังคมระลึกถึงพระ
มหากรุณาธิคุณ เป็นธรรมเนียมปีละครั้ง และโปรดเกล้าให้อัญเชิญไปประดิษฐานไว้บนพระท่ีนัง่ดุสิต
มหาปราสาท และมีการย้ายท่ีหลายครั้ง เช่นพระท่ีนั่งพุทไธสวรรย์ปราสาท และพระท่ีนั่งศิวาลัย
ปราสาทเป็นต้น 

ในรัชกาลท่ี 6 โปรดให้ย้ายพระบรมรูปท้ัง 4 (ร.1-4) มาไว้ ณ ปราสาทพระเทพบิดร ในวัดพระศรีรัตน
ศาสดาราม พร้อมกับพระบรมรูปของรัชกาลท่ี 5? พระชนกนาถ พระท่ีนัง่องค์นี้ รัชกาลท่ี ๖ โปรดให้
ซ่อมจากพุทธปรางค์ปราสาทเพื่อเรื่องนี้โดยเฉพาะ และได้พระราชทานนามดังกล่าว การซ่อมแซม
ก่อสร้างและประดิษฐานพระบรมรูปท้ัง ๕ รัชกาล ส าเร็จลุล่วงในเดือนเมษายน พ.ศ. ๒๔๖๑ จึงได้มี
พระบรมราชโองการ ประกาศต้ังพระราชพิธีถวายบังคมพระบรมรูป ในวันท่ี ๖ เมษายนปีนั้น และ
ต่อมา โปรด ฯ ให้เรียกวันท่ี ๖ เมษายนว่า วันจักรี 

 

https://www.tlcthai.com/education/?p=4451
https://www.tlcthai.com/education/wp-content/uploads/2008/07/day_001.jpg


ตราราชวงศ์จักรี และพระราชลัญจกร ประจ า 
พระมหากษัตริย์ในรัชกาลต่างๆ 

 

ตราราชวงศ์จักรี 

 
ตราประจ ารัชกาลที่ ๑ 

“มหาอุณาโลม” เป็นตรางา 
ลักษณะกลมรูปปทุมอุณาโลม มีอักขระ “อุ” อยู่ตรงกลาง 
(“อุ” มีลักษณะ เป็นม้วนกลม คล้ายลักษณะความหมายของพระนามเดิมว่า “ด้วง”) 
ตรามหาอุณาโลมนี้ หมายถึงตาท่ีสามของพระอิศวร ซึ่งถือเป็นปฐมฤกษ์ในการตั้งพระบรมราชจักรี
วงศ์ ล้อมด้วยกลีบบัว ซึ่งเป็นพฤกษชาติท่ีเป็นสิริมงคล ทางพระพุทธศาสนา 

 
ตราประจ ารัชกาลที่ ๒ 

“ครุฑจับนาค” เป็นตรางา 
ลักษณะกลม รูปครุฑจับนาค เนื่องจากพระนามเดิมคือ “ฉิม” ซึ่งตามความหมายของวรรณคดีไทย
เป็นท่ีอยู่ของพญาครุฑ 



 
ตราประจ ารัชกาลที่ ๓ 

“มหาปราสาท” เป็นตรางา 
ลักษณะกลม รูปปราสาท เนื่องจากพระนามเดิมคือ “ทับ” ซึ่งหมายถึงท่ีอยู่หรือเรือน จึงโปรดเกล้าฯ 
ให้สร้างพระลัญจกรเป็นรูปปราสาท 

 
ตราประจ ารัชกาลที่ ๔ 

“พระมหาพิชัยมงกุฎ” เป็นตรางา ลักษณะกลมรี รูปพระมหามงกุฎ (ตามพระนามเดิมว่า เจ้าฟ้า
มงกุฎ) อยู่ในเครื่องเบญจราชกกุธภัณฑ์ มีฉัตรปริวาร ๒ ข้าง มีพานทอง ๒ ช้ัน วางพระแว่นสุริยกานต์ 
หรือ เพชรข้างหนึ่ง (พระแว่นสุริยกานต์ หรือ เพชร หมายถึง พระฉายา เมื่อทรงผนวชว่า วชิรญาณ) 
อีกข้างหนึ่ง วางสมุดต ารา (หมายถึง ทรงศึกษาเช่ียวชาญในทางอักษรศาสตร์ และดาราศาสตร์) 

 
ตราประจ ารัชกาลที่ ๕ 

“พระจุลมงกุฎ หรือพระเกี้ยว” เป็นตรางา 
ลักษณะกลมรี กว้าง ๕.๕ ซ.ม. ยาว ๖.๘ ซ.ม. มีรูปพระเกี้ยวยอดมีรัศมีประดิษฐานบนพานทอง ๒ ช้ัน 
(หมายถึงพระเกี้ยวเจ้าฟ้าในคราวโสกัณฑ์) เคียงด้วยฉัตรปริวาร ๒ ข้าง ท่ีริมขอบท้ัง ๒ ข้าง มีพาน
ทอง ๒ ช้ัน วางพระแว่นสุริยกานต์ หรือเพชรข้างหนึ่ง 
อีกข้างหนึ่ง วางสมุดต ารา(เป็นการเจริญรอยจ าลอง พระราชลัญจกร ของรัชกาลท่ี ๔) 
 
 
 
 
 



 

ตราประจ ารัชกาลที่ ๖ 
“มหาวชิราวุธ” เป็นตรางา 
ลักษณะกลมรี กว้าง ๕.๕ ซ.ม. ยาว ๖.๘ ซ.ม. รูปวชิราวุธ มีรัศมีประดิษฐานบนพานทอง ๒ ช้ัน ต้ังอยู่
เหนือต่ัง มีฉัตรปริวาร ๒ ข้าง (รูปตรานี้ใช้ตามพระนามของพระองค์ คือ วชิราวุธ ซึ่งหมายความถึง
ศัตราวุธของพระอินทร์) ตราพระราชลัญจกรนี้ สรา้งขึ้นส าหรับใช้ประทับก ากับพระปรมาภิไธย ในต้น
เอกสารส าคัญส่วนพระองค์ ไม่เกี่ยวกับราชการแผ่นดิน 

 
ตราประจ ารัชกาลที่ ๗ 

 
“พระไตรศร” เป็นตรางา ลักษณะกลมรี กว้าง ๕.๔ ซม. ยาว ๖.๗ ซม. รูปราวพาดพระแสงศร ๓ องค์ 
คือ พระแสงศรพรหมศาสตร์, พระแสงศรอัคนีวาต และพระแสงศรประลัยวาต 
(เป็นศรของพระพรหม, พระนารายณ์ และของพระอิศวร ซึ่งใช้ตามความหมายของพระนามเดิมคือ 
“ประชาธิปกศักดิเดชน์” ค าว่า “เดชน์” แปลว่า “ลูกศร”) เบ้ืองบนมีรูปพระแสงจักรและพระแสง
ตรีศูร อยู่ภายใต้พระมหาพิชัยมงกุฎ มีบังแทรกต้ังอยู่ ๒ ข้าง มีลายกนกแทรกอยู่ระหว่างพืน้ 
ตราพระราชลัญจกรนี้ สร้างขึ้นส าหรับใช้ประทับก ากับพระปรมาภิไธย ในต้นเอกสารส าคัญส่วน
พระองค์ ไม่เกี่ยวกับราชการแผ่นดิน 

 

ตราประจ ารัชกาลที่ ๘ 
“รูปพระโพธิสัตว์” เป็นตรางา 
ลักษณะกลมศูนย์กลางกว้าง ๗ ซ.ม. รูปพระโพธิสัตว์ประทับบน 
บัลลังก์ดอกบัวห้อยพระบาทขวาเหยียบบัวบาน หมายถึงแผ่นดิน พระหัตถ์ซ้ายถือดอกบัวตูม มีเรือน
แก้วด้านหลังแท่นรัศมี มีแท่น 



รองรับต้ังฉัตร บริวาร ๒ ข้าง (รูปพระโพธิสัตว์นี้เดิมเป็นตราประจ าในพระราชวังดุสิต) เป็นสัญลักษณ์
ปรมาภิไธยว่า อานันทมหิดล แปลความหมายว่า เป็นที่ยินดีของแผ่นดิน 
ตราพระราชลัญจกรนี้ สร้างขึ้นส าหรับใช้ประทับก ากับพระปรมาภิไธย ในต้นเอกสารส าคัญส่วน
พระองค์ ไม่เกี่ยวกับราชการแผ่นดิน 

 

ตราประจ ารัชกาลที่ ๙ 
“พระแท่นอัฏทิศ อุทุมพรราชอาสน์” เป็นตรางา ลักษณะรูปไข่ กว้าง ๕ ซ.ม. สูง ๖.๗ ซ.ม. 

รูปพระท่ีนั่งอัฎทิศ ประกอบด้วยวงจักร กลางวงจักรมีอักขระ “อุ” รอบๆ มีรัศมี 
(วันบรมราชาภิเษกได้เสด็จได้เสด็จประทับท่ีนั่งอัฎทิศ) 

แปลความหมายว่า ทรงมีพระบรมเดชานุภาพในแผ่นดิน 
ตราพระราชลัญจกรนี้ สร้างขึ้นเมื่อวันบรมราชาภิเษก ส าหรับใช้ประทับก ากับพระปรมาภิไธย ในต้น

เอกสารส าคัญส่วนพระองค์ ไม่เกี่ยวกับราชการแผ่นดิน 

พระราชประวัติพระมหากษัตริย์ราชวงศ์จักร 

 
พระบาทสมเด็จพระพุทธยอดฟ้าจุฬาโลก รัชกาลที่ 1 (พ.ศ. 2327 – 2352) 

พระนามเดิม ทองด้วง เป็นพระราชโอรสของสมเด็จพระปฐมบรมมหาชนก (พระอักษรสุนทรทองดี) 
ทรงพระราชสมภพเมื่อ พ.ศ. 2378 ในรัชกาลสมเด็จพระบรมโกศ ได้สมรสกับธิดาคหบดีบ้านอัมพวา 
ต าบลบางช้าง จังหวัดสมุทรสงคราม หลังจากเสียกรุงศรีอยุธยาแก่พม่าในพ.ศ. 2310 แล้ว สมเด็จพระ
เจ้าตากสินกรุงธนบุรี ได้กู้อิสรภาพและสร้างกรุงธนบุรีข้ึนเป็นราชธานี พระบาทสมเด็จพระพุทธยอด
ฟ้าฯ ได้เข้ารับราชการกับ สมเด็จพระเจ้าตากสิน ทรงพระปรีชาสามารถในการรบจนเป็นท่ีโปรดปราน 
นับเป็นขุนพลคู่พระทัยฝ่ายขวา ได้รับแต่งต้ังให้เป็นแม่ทัพในสงครามครั้งส าคัญหลายครั้ง ได้รับ
บรรดาศักดิ์เป็นสมเด็จเจ้าพระยามหากษัตริย์ ศึก ใน พ.ศ. 2319 



  

พ.ศ. 2325 เกิดจลาจลขึ้นในบ้านเมือง พระบาทสมเด็จพระพุทธยอดฟ้าฯ ทรงปราบปรามจนราบคาบ 
ข้าราชการท้ังหลาย จึงพร้อมใจกันอัญเชิญขึ้นปราบดาภิเษกเป็นกษัตริย์ ต่อมาโปรดให้สร้างราชธานี
ใหม่ข้ึน ทางฝ่ังตะวันออกของแม่น้ าเจ้าพระยา คือ กรุงเทพมหานคร ทรงย้ายมาประทับในพระนคร
ใหม่ใน พ.ศ. 2327 พระราชกรณียกิจส่วนใหญ่ในรัชกาลได้แก่การสงครามเพื่อรักษาอธิปไตยของชาติ
หลายครั้ง ครั้งส าคัญท่ีสุด คือ สงครามเก้าทัพ ในปี พ.ศ. 2327 การปกครองประเทศทรงจัดแบ่งตาม
แบบกรุงศรีอยุธยา และโปรดให้ ช าระกฎหมายบทต่างๆ ให้ถูกต้องและจารลงสมุดไว้เป็นหลักฐาน 3 
ฉบับ 

ทางด้านศาสนา โปรดให้สังคายนาพระไตรปิฎก พ.ศ. 2331 และจารฉบับทองประดิษฐานไว้ในหอ
พระมณเฑียรธรรม วัดพระศรีรัตนศาสดาราม นอกจากนี้ยังทรงสร้างและบูรณะปฏิสังขรณ์พระอาราม
และพระพุทธรูปต่างๆ เป็นอันมาก 

ทางด้านวรรณคดีและศิลปกรรม ทรงฟื้นฟูวรรณคดีไทยซึ่งเส่ือมโทรมต้ังแต่กรุงศรีอยุธยาแตกให้ 
กลับคืนดีอีกวาระหนื่ง ทรงส่งเสริมและอุปถัมภ์กวีในราชส านัก บทพระราชนิพนธ์ที่ส าคัญ เช่น บท
ละคร เรื่องรามเกียรต์ิ เป็นต้น งานทางด้านศิลปกรรมนั้นเป็นผลเนื่องมาจากการท่ีทรง
บูรณะปฏิสังขรณ์และสร้าง พระอารามเป็นจ านวนมาก เป็นการเปิดโอกาสให้ช่างฝีมือด้านต่างๆ มี
งานท าและได้ผลิตงานฝีมือช้ินเอกไว้ 

ปัจจุบันมีวันท่ีระลึกถึงพระมหากรุณาธิคุณของพระบาทสมเด็จพระพุทธยอดฟ้าจุฬาโลก คือ วันท่ี
ระลึกมหาจักรี ได้แก่วันท่ี 6 เมษายนของทุกปี จะมีพิธีถวายบังคมพระบรมรูป ณ เชิงสะพานพระพทุธ
ยอดฟ้า 

  

 
พระบาทสมเด็จพระพุทธเลิศหล้านภาลยั รัชกาลที่ 2 (พ.ศ. 2310 – 2367) 

มีพระนามเดิมว่า ฉิม เป็นพระโอรสพระบาทสมเด็จพระพุทธยอดฟ้าจุฬาโลก ประสูติแต่สมเด็จพระ
อม รินทราบรมราชินี ณ บ้านอัมพวา แขวงเมืองสมุทรสงคราม เมื่อวันท่ี 24 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2310 
เมื่อยังทรง พระเยาว์ ได้ทรงศึกษาอักขรสมัยในส านักสมเด็จพระวนรัต (ทองอยู่) วัดบางหว้าใหญ่ ด้าน
วิชาการรบ ส าหรับขัตติยราชกุมารนั้น พระองค์ได้ทรงศึกษาจากประสบการณ์ท่ีเป็นจริง กล่าวคือได้
ทรงตามเสด็จ พระบรมชนกนาถไปในราชการสงครามทุกครั้ง ซึ่งพระปรีชาสามารถและความจัดเจนนี้
ย่อมเป็นท่ี ประจักษ์ จนได้รับโปรดเกล้าฯ ให้สถาปนาพระองค์ท่านขึ้นเป็นกรมพรราชวังบวรสถาน



มงคล ท่ีพระมหาอุปราชแทน พระบาทสมเด็จพระพุทธเลิศหล้านภาลัย เสด็จขึ้นเถลิงถวัลยราชสมบัติ
เป็นพระมหากษัตริย์พระ องค์ท่ี 2 แห่งพระราชวงศ์จักรี เมื่อ พ.ศ. 2352 
พระราชกรณียกิจส าคัญท่ีทรงเริ่มท าเร่งด่วนครั้งแรกคือ การรวบรวมผู้คนท่ีกระจัดกระจายกันอยู่
ต้ังแต่ครั้ง กรุงแตกให้อยู่ต้ังมั่นเพื่อความเป็นปึกแผ่นของประเทศ โดยออกพระราชก าหนดสักเลข 
และ ท าทะเบียนราษฎรอย่างจริงจัง และได้ทรงผ่อนผันการเข้าเดือนเหลือเพียงปีละ 3 เดือน คือ เข้า
เดือนออก สามเดือน นอกจากนี้ยังได้ทรงออกกฎหมายฉบับส าคัญอีกฉบับหนึ่งเรียกว่า พระราช
ก าหนดเรื่องห้าม สูบฝ่ิน ขายฝ่ิน 

ในการท านุบ ารุงความเจริญของบ้านเมืองก็มีการก่อสร้างอาคารสถานท่ีต่างๆ และได้มีการแต่ง ส าเภา
ไปค้าขายยังเมืองต่างๆ และเมืองจีนมากขึ้น ท าให้การเศรษฐกิจของชาติดีขึ้นมาก และเหตุท่ีมีการ 
แต่งเรือส าเภาไปค้าขายต่างประเทศเป็นจ านวนมาก เป็นผลให้เกิดการใช้ธงประจ าชาติ 
พระบาทสมเด็จพระพุทธเลิศหล้านภาลัยทรงโปรดเกล้าฯ ให้น าสัญญลักษณ์ช้างเผือกส าคัญท่ีได้มาสู่
พระบารมี 3 เชือก ประทับลงบนธงสีแดง ธงประจ าชาติไทยจึงมีข้ึนเป็นครั้งแรก 

ด้านศิลปวัฒนธรรมของชาติ พระบาทสมเด็จพระพุทธเลิศหล้านภาลัยทรงท านุบ ารุง ตลอดจนทรง
เป็นกษัตริย์ศิลปินโดยแท้จริง 

 
พระบาทสมเด็จพระนั่งเกล้าเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ 3 (พ.ศ. 2367 – 2394) 

มีพระนามเดิมว่า พระองค์เจ้าทับ เป็นพระราชโอรสพระองค์ใหญ่ ในพระบาทสมเด็จพระพุทธเลิศหล้า
นภาลัย และกรมสมเด็จพระศรีสุลาลัย ทรงพระราชสมภพ เมื่อวันท่ี 22 มีนาคม พ.ศ. 2330 ต่อมา
ได้รับ สถาปนาพระอิสริยยศ เป็นกรมหมื่นเจษฎาบดินทร์ พระองค์ทรงเริ่มปฏิบัติราชการมาต้ังแต่  ่
สมเด็จพระบรมชนกนาถ ยังด ารงต าแหน่งกรมพระราชวังบวรสถานมงคล จึงเป็นท่ีไว้วางพระราช
หฤทัยให้ปฏิบัตพระราชกรณียกิจ ต่างพระเนตรพระกรรณหลายประการ พระราชกรณียกิจส าคัญท่ี
ทรงบ าเพ็ญในรัชกาลท่ี 2 ได้แก่ ราชการในกรมท่าซึ่งมีหน้าท่ีด้านการค้าและสัมพันธไมตรีกับ
ต่างประเทศ เงินผลประโยชน์ จากการค้าส าเภาของพระองค์ครั้งนี้ ต่อมาได้น ามาใช้ในภาวะคับขัน
ของบ้านเมือง ด้านการป้องกันพระนคร ได้ทรงเป็นแม่กองอ านวยการสร้างป้อมปราการ ด้าน
ชายทะเลตะวันออก และเป็นแม่ทัพยกไปตีขัดตาทัพพม่า ท่ีต าบลปากแพรก เมืองกาญจนบุรี เป็น
เวลา 1 ปี 

พระบาทสมเด็จพระนั่งเกล้าเจ้าอยู่หัว เสด็จขึ้นเสวยสิริราชสมบัติใน พ.ศ. 2367 ทรงท านุบ ารุง 
ประเทศให้เจริญรุ่งเรืองทุกด้าน เช่น ด้านเศรษฐกิจ โปรดให้ปรับปรุงการค้าขายกับต่างประเทศ และ 
ระเบียบวิธีการเก็บภาษีอากรต่างๆ ด้านความมั่นคง โปรดให้สร้างป้อมปราการตามหัวเมืองส าคัญและ 
ตามชายฝ่ังทะเล ตลอดจนต่อเรือรบเรือก าป่ันไว้ใช้ในราชการเป็นจ านวนมาก โปรดให้มีการ



ปราบปราม ผู้ก่อความไม่สงบต่อแผ่นดินอย่างเด็ดขาด เป็นต้นว่า การปราบปรามเวียงจันทน์ ญวน 
และหัวเมืองปักษ์ ใต้ ท้ังยังทรงยกฐานะหมู่บ้านต่างๆ ข้ึนเป็นเมืองเพื่อขยายความเจริญในการ
ปกครอง ด้านศาสนา ทรง บ าเพ็ญพระราชกุศลเป็นนิจ ทรงบูรณะปฏิสังขรณ์พระอารามเป็นจ านวน
มาก โปรดให้มีการสอนพระ ปริยัติธรรมแก่พระภกิษุ และโปรดให้จารึกสรรพต าราต่างๆ 8 หมวดบน
แผ่นศิลา ประดับไว้ ณ ศาลาราย ในวัดพระเชตุพนฯ เพื่อเผยแพร่ความรู้แก่ประชาชน เสมือนเป็น
มหาวิทยาลัยแห่งแรกของประเทศ ด้าน วรรณกรรมนั้นทรงเป็นกวีด้วยพระองค์เอง และทรงส่งเสริมผู้
มีความรู้ด้านนี้ ส่วนงานด้านศิลปกรรมนับ เป็นผลสืบเนื่องมาจากการสร้าง บูรณะปฏิสังขรณ์พระ
อาราม มีผู้กล่าวว่า ลักษณะศิลปกรรมในรัชกาลท่ี 3 เป็นแบบท่ีงดงามยิ่ง เพราะหลังจากนี้ศิลปกรรม
ไทยรับอิทธิพลศิลปตะวันตกมากเกินไป 

พระบาทสมเด็จพระนั่งเกล้าเจ้าอยู่หัว ทรงด ารงสิริราชสมบัติได้ 26 ปี เสด็จสวรรคตเมื่อวันท่ี 2 
เมษายน พ.ศ. 2394 พระชนมายุ 63 พรรษา 

  

 
พระบาทสมเด็จพระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ 4 (พ.ศ. 2394 – 2411) 

ทรงเป็นพระราชโอรสพระองค์ท่ีสอง ในพระบาทสมเด็จพระพุทธเลิศหล้านภาลัย ประสูติแต่ สมเด็จ
พระศรีสุริเยนทรามาตย์ ณ พระราชวังเดิม กรุงธนบุรี เมื่อวันท่ี 18 ตุลาคม พ.ศ. 2347 เมื่อพระชน 
มายุ 13 พรรษา ประกอบพระราชพิธีโสกันต์อย่างใหญ่ หลังจากนั้นทรงผนวชเป็นสามเณร 7 เดือน 
พระบาทสมเด็จพระจอมเกล้าเจ้าอยศอย่างมาก เมื่อพระชนม์ครบอุปสมบททรงผนวชอีกครั้ง และการ
ทรงผนวชครั้งนี้ ต้องทรงผนวชอยู่นานตลอดรัชกาลท่ี 3 ระหว่างทรงผนวช จ าพรรษา ณ วัดราชาธิ
วาส ได้ทรงศึกษาวิชาการต่างๆ อย่างช านิช านาญ เช่น วิชาการ โหราศาสตร์ ภาษาอังกฤษ ตลอดจน
ทรงแตกฉานในพรไตรปิฎกเป็นอย่างมาก ขณะทรงผนวชทรงพิจารณาเห็นการปฏิบัติสงฆ์หย่อนยาน 
จึงทรงต้ังธรรมยุติกนิกายข้ึนใหม่ เพื่อเป็นแบบอย่างแก่สงฆ์ท่ีเคร่งครัดการปฏิบัติต่อไป 
ใน พ.ศ. 2344 พระบาทสมเด็จพระนั่งเกล้าฯ เสด็จสวรรคต บรรดาพระบรมวงศานุวงศ์ เสนาบดีและ
ข้าราชการผู้ใหญ่ท้ังปวง ได้พร้อมกันอญัเชิญพระบาทสมเด็จพระจอมเกล้าฯ ขึ้นครองราชย์ เป็น
พระมหากษัตริย์พระองค์ท่ี 4 แห่งบรมราชจักรีวงศ์ 
หลังจากเสด็จขึ้นครองราชย์แล้วก็ทรงท านุบ ารุงประเทศชาติ ให้เจริญรุ่งเรืองในทุกๆ ด้าน ทรง เป็น
พระมหากษัตริย์ผู้เริ่มศักราชการติดต่อกับนานาอารยประเทศท้ังปวงอย่างจริงจัง ดังจะเห็นได้จากการ 
ท่ีประเทศต่างๆ ส่งคณะทูตเข้ามาเจริญสัมพันธไมตรี และติดต่อค้าขาย และพระองค์ได้ทรงแต่งคณะ
ทูต ออกไปเจริญสัมพันธไมตรีตอบแทนหลายครั้ง เช่น อังกฤษ ฝรั่งเศส สหรัฐอเมริกา โปรตุเกส เดน 
มาร์ค ฯลฯ ทรงสนับสนุนให้มีการศึกษาศิลปวิทยาการใหม่ๆ เช่น วิชาการต่อเรือใบ เรือกลไฟ เรือรบ 
การฝึกทหารอย่างยุโรป การยกเลิกธรรมเนียมที่ล้าสมัยบางประการ เช่น ประเพณีการเข้าเฝ้าให้ใส่



เส้ือเข้าเฝ้า การให้ประชาชนเฝ้าแหนรับเสด็จตลอดระยะรายทางเสด็จได้ ฯลฯ พระปรีชาสามารถส่วน
พระ องค์ท่ีส าคัญอีกประการหนึ่งคือ วิชาการด้านโหราศาสตร์ และดาราศาสตร์ ทรงสามารถค านวณ
ระยะเวลา การเกิดสุริยุปราคาได้อย่างแม่นย า ดังได้เสด็จพระราชด าเนินพร้อมพระราชอาคันตุกะท้ัง
ปวง ไปชม สุริยุปราคาท่ีหว้ากอ ประจวบคีรีขันธ์ เมื่อ พ.ศ. 2411 

พระบาทสมเด็จพระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว เสด็จเสวยสวรรยราชสมบัติอยู่ 18 ปี ก็เสด็จสวรรคตเมื่อ วัน
พฤหัสบดี เดือนสิบเอ็ด ขึ้น 15 ค่ า จ.ศ. 1230 (พ.ศ. 2411) สิริพระชนมายุได้ 64 พรรษา 

 
พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ 5 (พ.ศ. 2411 – 2453) 

ทรงเป็นพระราชโอรสในพระบาทสมเด็จพระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว และสมเด็จพระเทพศิรินทราบรม
ราชินี พระราชสมภพเมื่อวันท่ี 20 กันยายน พ.ศ. 2396 ทรงได้รับการศึกษาเป็นอย่างดีท้ังด้านอักษร
ศาสตร์ โบราณราชประเพณี วิชาการสงคราม และการปกครอง ท้ังยังทรงใฝ่พระทัยศึกษาพระธรรม
วินัย ทรงผนวชเป็นสามเณรเมื่อ พ.ศ. 2409 และเป็นพระภิกษุเมื่อ พ.ศ. 2416 พระบาทสมเด็จพระ
จุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว ทรงรับบรมราชาภิเษก 2 ครั้ง ครั้งแรกเมื่อวันท่ี 1 ตุลาคม พ.ศ. 2411 ขณะ
ทรงมี พระชนมพรรษาเพียง 16 ปี โดยมีสมเด็จเจ้าพระยาบรมมหาศรีสุริยวงศ์ (ช่วง บุนนาค) เป็น
ผู้ส าเร็จราช การแทนพระองค์ จนทรงบรรลุนิติภาวะแล้ว จึงเสด็จเถลิงถวัลยราชสมบัติอีกครั้งเมื่อ 
พ.ศ. 2416 เสด็จ ครองราชย์นานถึง 42 ปี สวรรคตเมื่อวันท่ี 23 ตุลาคม พ.ศ. 2453 

พระราชกรณียกิจท่ีส าคัญ 
พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว ทรงได้รับยกย่องว่าเป็นนักปฏิรูปเปล่ียนแปลงประเทศ 
จากแบบเก่ามาสู่แบบใหม่ ทรงเป็นผู้น าในการปรับปรุงขนบธรรมเนียมประเพณี ระบบสังคม และ 
ระบอบการปกครองของไทยให้ทันสมัยทัดเทียมอารยประเทศ เช่น ทรงยกเลิกประเพณีการเฝ้าแหน
แบบโบราณ มาเป็นการยืนถวายบังคมแบบตะวันตก ทรงยกเลิกการไต่สวนพิจารณาคดีแบบจารีต 
นครบาลมาเป็นการไต่สวนพิจารณาคดีในศาลแบบปัจจุบัน ทรงยกเลิกระบบทาสได้อย่างละมุน
ละม่อม ทรงจัดการศึกษาแผนใหม่ ทรงต้ังโรงเรียนหลวงขึ้นทั้งในพระบรมมหาราชวังและตามวัดต่างๆ 
โปรดให้ ปรับปรุงการสาธารณูปโภคและสาธารณูปการ เช่น การประปา การรถไฟ และการไปรษณีย์-
โทรเลข ทางด้านศาสนา ทรงสร้างและบูรณะปฏิสังขรณ์วัดวาอารามต่างๆ ทรงปรับปรุงระบอบการ
ปกครองโดย เสด็จประพาสประเทศเพื่อนบ้าน มีชวา สิงคโปร์ และอินเดีย เพื่อทรงศึกษาการปกครอง
แบบตะวันตกท่ี น ามาประยุกต์ใช้ในประเทศตะวันออก แล้วทรงปรับปรุงการปกครองของไทยให้
ทันสมัย โดยทรงแบ่ง ส่วนราชการการบริหารราชการส่วนกลางเป็น 12 กระทรวง และแบ่งส่วน
ราชการบริหารส่วนท้องถิ่น เป็นมณฑล พระราชกรณียกิจท่ีส าคัญยิ่งก็คือ ทรงด าเนินวิเทโศบายอย่าง
สุขุม คัมภีรภาพ ทรงผ่อนปรน ยอมสูญเสียดินแดนบางส่วนให้แก่ประเทศมหาอ านาจท่ีแสวงหาอาณา



นิคมอยู่ในขณะนั้น เพื่อรักษาเอกราชของประเทศไว้ ทรงเป็นท่ีรักของประชาชนทุกช้ัน จนทรงได้รับ
พระสมัญญานามว่า สมเด็จพระปิยมหาราช 
ทรงเลิกทาส 
พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว มีพระราชหฤทัยอันเต็มเป่ียมไปด้วยพระมหากรุณาธิ คุณ
แก่พสกนิกรอย่างหาท่ีสุดมิได้ ทรงเห็นการณ์ไกล และตระหนักในความเจริญรุ่งเรืองและสันติสุข ของ
บ้านเมือง การเปล่ียนแปลงต่างๆ จะเป็นผลส าเร็จได้ต้องท าให้คนไทยได้เป็นไท ไม่มีทาสอีกต่อไป 
พระองค์จึงได้ทรงด าเนินการเลิกทาสโดยมิให้กระทบกระเทือนถึงเจ้าของทาสและทาส ด้วยพระราช 
หฤทัยแน่วแน่และทรงพระราชอุตสาหะอย่างยิ่งเป็นเวลาถึง ๓๐ ปี ก็ทรงเลิกทาสส าเร็จลงตามพระ
ราช ปณิธานท่ีได้ทรงต้ังไว ้
การเสด็จประพาสต้น 
เหตุการณ์ท่ีแสดงให้เห็นว่าพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว ทรงใฝ่พระทัยในทุกข์สุข ของ
อาณาประชาราษฎร์คือ การเสด็จประพาสต้น เป็นการเสด็จไปเพื่อส าราญพระราชอิริยาบถอย่างง่ายๆ 
โดยไม่ให้มีท้องตราส่ังหัวเมืองจัดท าท่ีประทับแรม เมื่อพอพระราชหฤทัยจะประทับท่ีใดก็ประทับท่ีนั้น 
บางครั้งก็ทรงเรือเล็กหรือเสด็จโดยสารรถไฟไป โดยมิให้ใครรู้จักพระองค์ ท าให้ได้ประทับปะปนในหมู่ 
ราษฎร ทรงทราบทุกข์สุขของราษฎรจากปากราษฎรโดยตรง ท าให้ได้ทรงแก้ไขปัดเป่าความทุกข์ยาก
ให้ ราษฎรของพระองค์ได้ผลโดยตรง 

 
พระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ 6 (พ.ศ. 2453 – 2468) 

ทรงเป็นพระราชโอรสในพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้า เจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระศรีพัชรินทราบรม
ราชินีนาถ พระราชสมภพเมื่อวันท่ี 1 มกราคม พ.ศ. 2423 ทรงศึกษาภาษาไทยอย่างแตกฉาน แล้วจึง
เสด็จไปศึกษาวิชาทหาร ณ ประเทศอังกฤษ เมื่อ พ.ศ. 2436 ขณะทรงมีพระชนมพ์รรษาเพียง 14 ปี 
ต่อมาทรงเข้าศึกษาวิชาประวัติศาสตร์ รัฐศาสตร์ เศรษฐศาสตร์ และภูมิศาสตร์  ์ท่ีมหาวิทยาลัยอ๊อกซ
ฟอร์ด (Oxford) เสด็จนิวัติคืนสู่ประเทศไทย เมื่อ พ.ศ. 2445 รวมเวลาประทับ ณ ประเทศอังกฤษถึง 
9 ปี พระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัว เสด็จครองราชย์เมื่อวันท่ี 23 ตุลาคม พ.ศ. 2453 
สวรรคต เมื่อวันท่ี 25 พฤศจิกายน พ.ศ. 2468 รวมสิริราชสมบัติ 16 ปี 

พระราชกรณียกิจท่ีส าคัญ 
พระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัว ทรงด าเนินนโยบายการปกครองสืบต่อจาก สมเด็จพระบรม
ชนกนาถ ในรัชสมัยของพระองค์ การศึกษาของชาติเจริญก้าวหน้ามาก ทรงสถาปนาจุฬาลงกรณ
มหาวิทยาลัย การพระศาสนาเจริญสูงขึ้น ทรงท านุบ ารุงปฏิสังขรณ์วัดวาอาราม และขยายการศึกษา
ของสงฆ์ให้กว้างขวาง การคมนาคม เช่น การรถไฟ สะดวกสบายข้ึนมาก ทรงด าเนินนโยบาย
ต่างประเทศได้ อย่างถูกต้อง เห็นการณ์ไกล โดยทรงน าประเทศเข้าสู่สงครามโลกครั้งท่ี 1 ส่งทหารเข้า
ช่วยฝ่ายสัมพันธ มิตรรบในสมรภูมิยุโรป ท าให้นานาชาติรู้จักประเทศไทยมากขึ้น และยังท าให้



ประเทศได้รับผลประโยชน์ ด้านต่างๆ ในฐานะประเทศชนะสงคราม พระราชกรณียกิจท่ีส าคัญยิ่งก็คือ 
ทรงบ ารุงก าลังรบและปลุกใจ พลเมืองให้รักชาติ ทรงวางระเบียบแบบแผนการทหารแบบยุโรป ทรง
จัดต้ังกองทัพอากาศเพิ่มข้ึนอีก กองทัพหนึ่ง ทรงจัดต้ังกองเสือป่าและกองลูกเสือเพื่อปลุกใจพลเมือง
ให้รักชาติ นอกจากจะทรงเป็นนักการปกครองท่ีเล็งเห็นการณ์ไกลแล้ว ยังทรงพระปรีชาสามารถอย่าง
ยิ่งในเชิงอักษรศาสตร์ ดังจะเห็นได้ จากพระราชนิพนธ์ค าประพันธ์ทุกชนิดในทุกด้าน เช่น ปลุกใจเสือ
ป่า พระพุทธเจ้าตรัสรู้อะไร โคลงสยามานุสติ เป็นต้น รวมเป็นพระราชนิพนธ์เกินกว่า 200 เรื่อง สม
ดังท่ีมหาชนชาวไทยถวายพระนามว่า พระมหาธีรราชเจ้า 
เมื่อพระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัว ได้ทรงทราบว่าราษฎรเบ่ือหน่ายการปกครองแบบ
สมบูรณาญาสิทธิราชย์ ก็โปรดให้สร้างบ้านเมืองจ าลองขึ้นเรียกว่า ดุสิตธานี เพื่อเป็นโรงเรียนสอน 
เสนาบดีและอ ามาตย์ราชบริพารให้รู้จักการปกครองแบบประชาธิปไตย ทรงโปรดให้
กระทรวงมหาดไทย เตรียมร่างกฎหมายปกครองท้องท่ีจังหวัดสมุทรสาคร เพื่อเริ่มการปกครองส่วน
ท้องถิ่นแบบเทศบาลอย่าง แท้จริง แต่เสนาบดีบางท่านเห็นว่ากฎหมายนี้ให้สิทธิแก่ราษฎรกว้างขวาง
เกินไป เรื่องจึงค้างพิจารณา จน กระท่ังเสด็จสวรรคต 

 
พระบาทสมเด็จพระปกเกล้าเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ 7 (พ.ศ. 2468 – 2477) 

ทรงเป็นพระราชโอรสองค์สุดท้าย ในพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว และสมเด็จพระศรีพัช
รินทราบรมราชินีนาถ ทรงพระราชสมภพเมื่อวันพธุ แรม 14 ค่ า เดือน 11 ปีมะเส็ง ตรงกับวันท่ี 8 
พฤศจิกายน พ.ศ. 2436 พระนามเดิม สมเด็จเจ้าฟ้าประชาธิปกศักดิเดชน์ พระนามท่ัวไปเรียกว่า ทูล 
กระหม่อมเอียดน้อย 

พระราชประวัติและพระราชกรณียกิจ 
เมื่อเยาว์วัยทรงศึกษาวิชาภาษาไทย และราชประเพณีโบราณ ครั้นเจริญวัยทรงศึกษาวิชาการทหารม้า
ปืนใหญ่ แห่งกองทัพอังกฤษ ส าเร็จการศึกษาเข้ารับราชการในกองทัพบกไทย ต่อมาได้ไปศึกษาวิชา 
ฝ่ายเสนาธิการ ประเทศฝรั่งเศส ทรงอุปสมบทเมื่อ พ.ศ. 2460 ณ วัดพระศรีรัตนศาสดาราม และ
อภิเษกสมรสกับหม่อมเจ้าหญิงร าไพพรรณี เมื่อ พ.ศ. 2461 ทรงด ารงต าแหน่งในกองทัพบก ใน
รัชกาลพระ บาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัว คือ ผู้บัญชาการกองพลทหารบกท่ี 2 และผู้บังคับ
การพิเศษทหารปืน ใหญ่ท่ี 2 ระยะนี้ พระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัว ทรงตระหนักถึงความ
จ าเป็นท่ีจะต้องเตรียมผู้ สืบราชสมบัติต่อ ซึ่งตกแก่พระบาทสมเด็จพระปกเกล้าเจ้าอยู่หัว ดังนั้นในปี 
พ.ศ. 2467 ทรงได้ศึกษาวิชา การปกครองบ้านเมืองและราชการแผ่นดิน ทรงศึกษาขนบธรรมเนียม
และหน้าท่ีราชการของพระเจ้าแผ่น ดินจากหนังสือราชการท่ีส าคัญในรัชกาลพระบาทสมเด็จพระ
จุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว ท าให้ได้ตระหนักว่า ประชาธิปไตยในประเทศไทย เกิดขึ้นอย่างแจ่มชัดมาแล้ว
ต้ังแต่รัชกาลท่ี 5 เพียงแต่ยังมิได้เป็นทางการ เท่านั้น 



ครั้นพระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัวสวรรคต พ.ศ. 2468 พระองค์ก็ได้เสด็จเถลิงถวัลยราช
สมบัติสืบต่อ ในวันท่ี 26 พฤศจิกายน พ.ศ. 2468 ทรงมีพระราชกรณียกิจสรุปได้ดังนี้ เศรษฐกิจ 
สืบเนื่องจากผลของสงครามโลกครั้งท่ี 1 ประเทศท่ัวโลกประสบปัญหาภาวะเศรษฐกิจ ตกต่ า ซึ่งมี
ผลกระทบกระเทือนมาสู่ประเทศไทย พระองค์ได้ทรงพยายามแก้ไขการงบประมาณของประเทศให้
งบดุลย์อย่างดีท่ีสุด โดยทรงเสียสละตัดทอนรายจ่ายส่วนพระองค์ โดยมิได้ขึ้นภาษีให้ราษฎร 
เดือดร้อน 

การศึกษา ทรงส่งเสริมการศึกษาของชาติท้ังส่วนรวมและส่วนพระองค์ โปรดให้สร้างหอพระสมุด
ส าหรับพระนคร เพื่อเปิดโอกาสให้ประชาชนเข้าศึกษาได้อย่างเสรี ทรงต้ังราชบัณฑิตยสภา เพื่อมี
หน้าท่ีบริหารและเผยแพร่วิชาการด้านวรรณคดี โบราณคดี และศิลปกรรม ในด้านวรรณกรรม โปรด 
ตราพระราชบัญญัติคุ้มครองวรรณกรรมและศิลปกรรมใน พ.ศ. 2475 พระราชทานเงินส่วนพระองค์ 
เป็นรางวัลแก่ผู้แต่งหนังสือยอดเยี่ยม และให้ทุนนักเรียนไปศึกษาวิชาวิทยาศาสตร์จากต่างประเทศ 
การศาสนา ทรงปลูกฝังเยาวชนให้มีคุณธรรมดีงาม โดยยึดหลักค าสอนของพระพุทธศาสนา โปรดให้
ราชบัณฑิตยสร้างหนังสือสอนพระพุทธศาสนาส าหรับเด็ก ซึ่งนับว่าพระองค์ทรงเป็นพระมหากษัตรยิ์
พระองค์แรกที่ทรงสร้างหนงัสือส าหรับเด็ก ส่วนการศึกษาในเนื้อแท้ของพระพุทธศาสนานั้น ทรงโปรด
ให้สร้างหนังสือพระไตรปิฎกฉบับสมบูรณ์ เรียกว่าฉบับสยามรัฐ ชุดหนึ่ง จ านวน 42 เล่ม ซึ่งใช้สืบมา
จนทุกวันนี ้

การสุขาภิบาลและสาธารณูปโภค โปรดให้ปรับปรุงงานสุขาภิบาลท่ัวราชอาณาจักรให้ทัดเทียม
อารยประเทศ ขยายการส่ือสารและการคมนาคม โปรดให้สร้างสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งแรกใน 
ประเทศไทย ในส่วนกิจการรถไฟ ขยายเส้นทางรถทางทิศตะวันออกจากทางจังหวัดปราจีนบุรี จน 
กระท่ังถึงต่อเขตแดนเขมร 
ในปี พ.ศ. 2475 เป็นระยะเวลาท่ีกรุงเทพฯ มีอายุครบ 150 ปี ทรงจัดงานเฉลิมฉลองโดยท านุบ ารุง 
บูรณปฏิสังขรณ์ส่ิงส าคัญอันเป็นหลักของกรุงเทพฯ หลายประการ คือ บูรณะวัดพระศรีรัตนศาสดา
ราม พระบรมมหาราชวัง สร้างสะพานปฐมบรมราชานุสรณ์ เพื่อเช่ือมกรุงเทพฯและธนบุรี เป็นการ
ขยายเขต เมืองให้กว้างขวาง และสร้างพระบรมราชานุสาวรีย์พระบาทสมเด็จพระพุทธยอดฟ้าจุฬา
โลก ด้านการปกครอง ทรงมีพระราชปรารภจะพระราชทานรัฐธรรมนูญในโอกาสกรุงเทพฯ มีอายุครบ 
150 ปี ในปี พ.ศ. 2475 แต่ก็มีเหตุท่ียังไม่อาจท าได้ในระยะนัน้ ซึ่งเป็นช่วงท่ีมีคณะบุคคลคณะหนึ่งถือ 
โอกาสยึดอ านาจการปกครอง ขอเปล่ียนแปลงการปกครองในวันท่ี 24 มิถุนายน การกระท าดังกล่าว
เป็น พระราชประสงค์ท่ีพระบาทสมเด็จพระปกเกล้าเจ้าอยู่หัว ต้ังพระราชหฤทัยไว้แต่แรกแล้ว จึงทรง
พระราช ทานอ านาจและยินยอมให้ปกครองแบบประชาธิไตย นับเป็นการเปล่ียนแปลงการปกครอง
ชาติเดียวใน โลกท่ีเลือดไม่นองแผ่นดิน ทรงยินยอมสละพระราชอ านาจ เป็นพระมหากษัตริย์อยู่
ภายใต้กฎหมาย ทรงให้ตรวจตราตัวบทกฎหมายรัฐธรรมนูญท่ีจะเป็นหลักในการปกครองอย่างถี่ถ้วน 
การท่ีพระองค์ทรง เป็นนักประชาธิปไตยอย่างแท้จริงนี่เอง เมื่อคณะรัฐบาลบริหารงานไม่ถูกต้องตาม
หลักการที่วางไว้ พระองค์จึงสละราชสมบัติ เมื่อวันท่ี 2 มีนาคม พ.ศ. 2477 รวมเวลาครองราชย์ 9 ปี 
พระองค์ทรงประทับอยู่ ณ ประเทศอังกฤษ และเสด็จสวรรคตด้วยโรคพระหทัยพิการ ในวันท่ี 30 
พฤษภาคม พ.ศ. 2484 รวม พระชนมายุ 48 พรรษา 

  



 
พระบาทสมเด็จพระปรเมนทรมหาอานันทมหิดล รัชกาลที่ 8 (พ.ศ. 2477 – 2489) 

ทรงเป็นพระโอรสองค์ท่ี 2 ในสมเด็จพระมหิตลาธิเบศร์ อดุลยเดชวิกรมบรมราชชนก และสมเด็จพระ
ศรีนครินทราบรมราชชนนี ทรงพระราชสมภพเมื่อวันอาทิตย์ท่ี 20 กันยายน พ.ศ. 2468 ณ เมืองไฮ
เดลเบอร์ก ประเทศเยอรมนี พระองค์ไม่เพียงแต่ทรงพระราชสมภพในต่างประเทศ เท่านั้น หากยัง
ทรงต้องประทับอยู่ต่อมา พร้อมด้วยสมเด็จพระบรมราชชนก และพระราชชนนี เนื่องจากสมเด็จพระ
บรมราชชนก ประทับทรงศึกษาวิชาแพทย์อยู่ในขณะนั้น ทรงศึกษาวิชาเบ้ืองต้นในประเทศไทย แล้ว
เสด็จไปทรงศึกษา ต่อ ณ ประเทศสวิสเซอร์แลนด์ 

ทรงขึ้นครองราชยสมบัติ เมื่อพระบาทสมเด็จพระปกเกล้าเจ้าอยู่หัว ทรงสละราชสมบัติ ในวันท่ี 2 
มีนาคม พ.ศ. 2477 นั้น คณะรัฐบาลด้วยความเห็นชอบของสภาผู้แทนราษฎร จึงอัญเชิญพระองค์ขึน้
ครองราชสมบัติ เป็นพระมหากษัตริย์องค์ท่ี 8 แห่งราชจักรีวงศ์ ทรงพระนามว่า พระบาทสมเด็จพระ
ปรเมนทรมหาอานันทมหิดล อดุลยเดชวิมลรามาธิบดี จักรีนฤบดินทร์สยามินทราธิราช ขณะทรงมี
พระชนมายุ 9 พรรษา โดยมี พระเจ้าวรวงศ์เธอ กรมหมื่นอนุวัตรจาตุรนต์ พระเจ้าวรวงศ์เธอพระองค์
เจ้าอาทิตย์ทิพอาภา และ เจ้าพระยายมราช (ปั้น สุขุม) เป็นคณะผู้ส าเร็จราชการแทนพระองค์ 

ระหว่างประทับทรงศึกษาอยู่ในประเทศสวิสเซอร์แลนด์นั้น พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว อานันท 
มหิดลได้เสด็จพระราชด าเนินกลับประเทศไทย 2 ครั้ง ในปี พ.ศ. 2481 และปี พ.ศ. 2488 ถึงแม้จะ
ทรง เป็นยุวกษัตริย์ แต่ทรงประกอบพระราชกรณียกิจท่ีทรงมีต่อประชาชนชาวไทยได้อย่างดียิ่ง ทรง
โปรดท่ีจะ เสด็จพระราชด าเนินเย่ียมราษฎรอยู่เสมอๆ โดยเฉพาะอย่างยิ่ง การเสด็จพระราชด าเนินส า
เพ็ง เพื่อทรง เย่ียมประชาชนชาวจีนและอินเดียในบริเวณนั้น เป็นผลให้ความแตกแยกระหว่าง
ประชาชนชาวไทยและจีน ซึ่งมีข้ึนก่อนหน้านั้นระงับไปได้ด้วยพระปรีชาอันสามารถ 

  

สวรรคต 
ระหว่างท่ีพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวอานันทมหิดลประทับอยู่ในพระนคร เมื่อคราวเสด็จพระราช
ด าเนินกลับประเทศไทยครั้งท่ี 2 นั้น โดยมิได้คาดฝันพระองค์เสด็จสวรรคต เพราะถูกพระแสงปืน ณ 
พระแท่นบรรทมในพระท่ีนั่งบรมพิมาน เมื่อวนัท่ี 9 มิถุนายน พ.ศ. 2489 หลังจากเสวยราชสมบัติอยู่
เป็น เวลา 12 ปีเท่านั้น 



 
พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ภูมิพลอดุลยเดช รัชกาลที่ 9 

ทรงพระราชสมภพท่ีโรงพยาบาลเมานท์ ออเบิร์น เมืองบอสตัน รัฐแมสซาชูเสทท์ ประเทศสหรัฐ 
อเมริกา เมื่อวันท่ี 5 ธันวาคม พ.ศ. 2470 ทรงเป็นพระโอรสองค์ท่ี 3 ของสมเด็จพระมหิตลาธิเบศร์ 
อดุลยเดชวิกรมบรมราชชนก และสมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนี เป็นพระอนุชาของ สมเด็จ
พระเจ้าพี่นางเธอเจ้าฟ้ากัลยาณิวัฒนา และ พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวอานันทมหิดล พระองค์ทรง
ศึกษาวิชาสามัญช้ันต้นท่ีโรงเรียนมาแตร์เดอี แล้วเสด็จไปประทับและศึกษาต่อท่ีเมืองโลซานน์ 
ประเทศสวิสเซอร์ แลนด์ ในปี พ.ศ. 2481 พระองค์ได้โดยเสด็จพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว อานันท
มหิดลนิวัติประเทศไทย ประมาณ 2 เดือน ก็เสด็จกลับสวิสเซอร์แลนด์ จนภายหลังสงครามโลกครั้งท่ี 
2 ใน พ.ศ. 2488 จึง ตามเสด็จพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว อานันทมหิดล กลับประเทศไทย 

พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว อานันทมหิดล เสด็จสวรรคต เมื่อวันท่ี 9 มิถุนายน พ.ศ. 2489 
พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ภูมิพลอดุลยเดช เสด็จขึ้นครองราชสมบัติสืบต่อ จากนั้นทรงเสด็จ
กลับไปสวิสเซอร์แลนด์ เพื่อทรงศึกษาต่อ และเสด็จกลับประเทศไทย พ.ศ. 2493 ทรงประกอบพระ
ราชพิธีราชาภิเษกสมรสกับสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิตต์ิ พระบรมราชินีนาถ เมื่อวันท่ี 28 เมษายน พ.ศ. 
2493 และทรง ประกอบพระราชพิธีบรมราชาภิเษก เมื่อวันท่ี 5 พฤษภาคม พ.ศ. 2493 จากนั้นทรง
เสด็จไปสวิสเซอร์แลนด์ เพื่อทรงศึกษาต่อ และเสด็จกลับ พ.ศ. 2494 ทรงมีพระราชโอรสและพระราช
ธิดา 4 พระองค์ คือ สมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าอุบลรัตนราชกัญญา สิริวัฒนาพรรณวดี สมเด็จพระ
บรมโอรสาธิราชสยาม มกุฎราชกุมาร สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี และสมเด็จ
พระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าจุฬา ภรณวลัยลักษณ์ อัครราชกุมารี 

  

พระราชกรณียกิจท่ีส าคัญ 
แม้ว่าบทบาทของพระมหากษัตริย์หลังการเปล่ียนแปลงการปกครอง พ.ศ. 2475 จะลดลงเป็น
พระมหากษัตริย์ภายใต้รัฐธรรมนูญ พระองค์ยังคงพยายามปฏิบัติพระราชภารกิจเพื่อก่อให้เกิด
ประโยชน์ใน ด้านต่างๆ คือ ทางด้านเศรษฐกิจ ทรงพยายามช่วยเหลือ โดยการส่งเสริมอาชีพ เช่น การ
ท าฟาร์มโคนม พระราช ทานความคิดในการประดิษฐ์เครื่องยนต์กลไก ส่งเสริมการเล้ียงไหม การ
ประมง ป่าไม้ โครงการ เกษตรหลวงท่ีดอยอ่างขางจังหวัดเชียงใหม่ เพื่อชักชวนให้ชาวเขาเลิกปลูกฝ่ิน 
มาปลูกพืชผลและดอกไม้ ท่ีจะเป็นประโยชน์กว่า โครงการเกษตรกรรมท่ีหุบกระพง ประจวบคีรีขันธ์ 
ด้านสังคม เสด็จพระราชด าเนินไปเยี่ยมราษฎรจังหวัดต่างๆ อย่างท่ัวถึง ทรงก่อตั้งมูลนิธิราชประชานุ
เคราะห์ เพื่อช่วยเหลือผู้ประสบภัย มูลนิธิราชประชาสมาสัย เพื่อช่วยเหลือผู้ป่วยโรคเรื้อน ทรง ต้ัง
หน่วยแพทย์พระราชทาน มูลนิธิพัฒนาอนามัย มลูนิธิวิจัยประสาทวิทยา ฯลฯ 



ด้านขนบธรรมเนียมประเพณี ทรงฟื้นฟูสืบทอดประเพณีหลายอย่างเพื่อเป็นขวัญ เช่น พระราชพิธี 
จรดพระนังคัลแรกนาขวัญ พระราชพิธีถือน้ าพระพิพัฒน์สัตยา เป็นต้น 
ด้านศาสนา ทรงออกผนวชตามพระราชประเพณี เมื่อ พ.ศ. 2495 ทรงอุปถัมภ์การท านุบ ารุง ศาสนา
ทุกด้าน เช่น การสร้างวัด สร้างพระพุทธรูป ประกอบพิธีทางศาสนา เช่น การทอดกฐิน ผ้าป่า และ
การบ าเพ็ญกุศลต่างๆ นอกจากนี้ยังทรงเป็นองค์อุปถัมภ์ทุกๆ ศาสนาท่ีประชาชนนับถือ ด้านการเมือง
การปกครอง เนื่องจากฐานะของพระองค์เป็นพระมหากษัตริย์ภายใตัรัฐธรรมนูญ จึงไม่มีบทบาท
โดยตรงทางการเมือง แต่ในทางปฏิบัติทรงเป็นประมุข ทรงเป็นผู้พระราชทานรัฐธรรมนูญ ซึง่เป็น
แบบอย่างในการปกครอง ทรงเป็นศูนย์รวมทางจิตใจของประชาชน เวลาท่ีเกิดวิกฤตการณ์หรือ ความ
ไม่มั่นใจในชาติ ดังเมื่อเกิดเหตุการณ์ 14 ตุลาคม พ.ศ. 2516 ยามท่ีเดือดร้อนท่ีสุด ประชาชนก็ไปขอ 
รับพระราชทานความร่มเย็นจากพระองค์ พระองค์ยังทรงเป็นท่ีพึ่งทางใจของประชาชนชาวไทยเสมอ
มา 
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