


วนัวชิราวธุ ถือก าเนิดข้ึนเพ่ือเทิดพระเกียรติ พระบาทสมเด็จพระมงกฏุเกลา้เจา้อย ูห่วั รชักาลท่ี 6 

ผ ูท้รงริเริม่กิจการลกูเสือในประเทศไทย

วันวชิราวธุ ตรงกับวันที่ 25 พฤศจิกายนของทกุปี เนื่องจากเป็นวันคลา้ยวันสวรรคตของ พระบาทสมเด็จ

พระมงกฎุเกลา้เจา้อยู่หัว รัชกาลที่ 6 ซ่ึงพระองค์ ไดท้รงประกอบพระราชกรณียกิจอันเป็นประโยชนต์่อประเทศชาต ิ   

อย่างมากมาย ไม่ว่าจะเป็นดา้นการปกครอง การคมนาคม กิจการเสือป่าและลกูเสือ ทั้งยังทรงเป็นกวีเอกที่ เก่งกาจใน

ดา้นศิลปวฒันธรรมและวรรณคด ีโดยภายหลงัที่พระบาทสมเด็จพระมงกฏุเกลา้เจา้อยูเ่สด็จสวรรคต 

ทางการจึงก าหนดใหว้ันที่ 25 พฤศจิกายนของทกุปีเป็นวันวชิราวธุ เพื่อเทิดพระเกียรติและนอ้มร าลึก     

ในพระมหากรณุาธิคณุ แต่เนื ่องดว้ยมีการคน้พบหลักฐานว่าช่วงเวลาที่เจา้ฟ้ามหาวชิราวธุสวรรคตนั้ นตรงกับ 

01.00 น. ของวนัที่ 26 พฤศจิกายน แตท่างราชการยงัคงใหถื้อเอาวนัที่ 25 พฤศจิกายนไวต้ามเดมิ



ในทกุๆ ปี เหล่าผูบ้ังคับบัญชาลกูเสือ ลกูเสือและเนตรนารีจัดใหม้ีพิธีวางพวงมาลา ตลอดจนการท าถวายราชสดดุี

เพื่อเป็นการนอ้มร าลึกในวันคลา้ยวันสวรรคตของพระบาทสมเด็จพระมงกฏุเกลา้เจา้อยู่หัว ซ่ึงพระองคน์ัน้เป็นผูพ้ระราชทาน

ก าเนิดกิจการลกูเสือไทย เพื่อนอ้มร าลึกถึงพระมหากรณุาธิคณุและพระราชปณิธานของผูพ้ระราชทานก าเนิดลกูเสือไทย 

ที่ไดท้รงมุง่หมายวา่ ลกูเสือ และเนตรนารี เป็นผูม้รีะเบียบวินยั ไมเ่ห็นแกป่ระโยชนส์ว่นตวั บ าเพ็ญประโยชนต์อ่ผูอ่ื้น ที่ส าคญัคือ 

มคีวามจงรักภกัดตีอ่ชาต ิศาสนา พระมหากษตัริย ์ประพฤตชิอบดว้ยกาย วาจา และใจ ตามกฎของลกูเสือทัง้ 10 ขอ้ และ

คตพิจนข์องลกูเสือ ความว่า “เสยีชพีอยา่เสยีสตัย”์



พระบาทสมเด็จพระมงกฎุเกลา้เจา้อยู่หัว เป็นพระราชโอรสองคท์ี่ 29 

ในพระบาทสมเด็จพระจลุจอมเกลา้เจา้อยู่หัว (รัชกาลที่ 5) และเป็นพระองคท์ี่ 2 

ที่ประสตูิแต่สมเด็จพระศรีพัชรินทราบรมราชินีนาถ ประสตูิ ณ วันเสาร์ที่ 

1 มกราคม พ.ศ. 2423 วันเสาร ์เดือนยี่ ขึน้ 2 ค า่ ปีมะโรง โทศก จลุศักราช 1242

(ร.ศ. 99) ทรงพระนามว่า สมเด็จพระเจา้ลกูยาเธอ เจา้ฟ้ามหาวชริาวธุ มสุกินาม

พระชนมายยุ่างเขา้ 9 พรรษาเมื่อ พ.ศ. 2431 ทรงรับพระราชทาน

สถาปนาพระอิสริยศักดิ์เป็น “สมเด็จพระเจา้ลกูยาเธอ เจา้ฟ้ามหาวชิราวธุ 

กรมขนุเทพทวารวดี” ต่อมาในปี พ .ศ .  2437 ทรงไดร้ับสถาปนาเป็น

สมเด็จพระบรมโอรสาธิราชสยามมงกฎุราชกมุารด ารง ต าแหนง่ รชัทายาท

พระบาทสมเด็จพระมงกฎุเกลา้เจา้อยู่หัว พระมหากษตัริยพ์ระองคท์ี่ 6 

แห่งราชวงศจ์ักรี ผูท้รงไดร้ับการเฉลิมพระเกียรตคิณุดว้ยพระราชสมญัญาว่า 

“สมเด็จพระมหาธีรราชเจา้”



สมเด็จพระเจา้ลกูยาเธอ เจา้ฟ้ามหาวชิราวธุเสด็จเขา้ทรงศึกษาที่โรงเรียน

ราชกมุารในพระบรมมหาราชวังเมื่อพระชนมาย ุ10 พรรษา โดยทรงเร่ิมการศึกษา

กอ่นหนา้นัน้แลว้ ครทูี่ถวายพระอักษรคือ พระยาศรีสนุทรโวหาร (นอ้ย อาจาริยางกรู) 

พระยาอิศรพันธุโ์สภณ (ม.ร.ว. หน ูอิศรางกรู) และหม่อมเจา้ประภากร ในสมเด็จ

พระเจา้บรมวงศเ์ธอ เจา้ฟ้ามหามาลา กรมพระยาบ าราบปรปักษ ์ส่วนครภูาษาอังกฤษ 

คือ นายโรเบอรต์ มอแรนต์

เมือ่พระชนมาย ุ12 พรรษา เสด็จไปทรงศึกษา ณ ประเทศอังกฤษ ระยะแรก

ทรงศึกษากับครทูี ่พระต าหนกันอร์ธ ลอดจ์ เมืองแอสคอต ต่อมาใน พ .ศ. 2440 

ทรงเขา้ศึกษาวิชาทหารในโรงเรียนนายรอ้ยแซนดเ์ฮิรส์ต ์และทรงเขา้อบรมหลักสตูร

ตา่งๆ เพิ่มเติม ไดแ้ก่ วิชาปืนเล็ก และวิชาทหารปืนใหญ่ภเูขา ทัง้ทรงเขา้ประจ าการในกอง

พันที่ 1 กรมทหารราบเบาเดอรัม เป็นการฝึกอบรมกองทหาร เพื่อเตรียมราชการ

สงครามบ ัวร ์ ที ่ประ เทศแอฟริกาใต  ้จากนั ้น ใน พ .ศ .  2442 ทรงเข ้าศึกษา             

ณ มหาวิทยาลัยออกซฟอร์ด วิชาที่ทรงศึกษาคือ ประวัติศาสตร์ กฎหมาย 

และปกครอง



สมเด็จพระบรมโอรสาธิราช เจา้ฟ้ามหาวชิราวธุ เสด็จเถลิงถวัลยราชสมบัติเป็นพระมหากษตัริยพ์ระองคท์ี่ 6 ในพระบรมราชจกัรีวงศ ์

โดยมีพระราชพิธีบรมราชาภิเษกเมื่อวันที่ 11 พฤศจิกายน พ.ศ. 2453 และทรงพระกรณุาโปรดเกลา้ ฯ ใหจ้ัดงานพระราชพิธี

บรมราชาภเิษกสมโภชขึน้ระหว่างวนัที่ 8 พฤศจิกายน ถึงวนัที่ 1 ธนัวาคม พ.ศ. 2454 เนือ่งจากทรงรูจ้กัคุน้เคยกบัพระราชาธิบดี หรือ

ประธานาธิบดขีองประเทศส าคญัๆ ทัว่โลก จึงมพีระราชประสงคใ์หม้ติรประเทศไดร้ ูจ้กัประเทศสยาม ซ่ึงปรากฏว่าไดม้ีเจา้นายและผูแ้ทน

รฐับาลตา่งประเทศมาร่วมในพระราชพิธีนีถึ้ง 14 ประเทศ



ทรงเนน้ความส าคัญของ “ชาต”ิ เป็นหัวใจของการปกครอง กล่าวคือ 

ทรงกระท าทกุวิถีทางเพื่อประโยชนข์องชาต ิ

• ทรงปลกูฝังประชาธิปไตยใหก้ ับประชาชน ทรงสรา้งดสุิตธานีเป็นที ่ทดลอง       

การปกครองแผนใหม่

• พ.ศ. 2468 พระราชบญัญตักิารเกณฑท์หารเขา้ประจ าการ

• พ.ศ. 2460 ใหเ้ลิกโรงหวย ก.ข. โรงบ่อนการพนนัต่างๆ ธงชาติใหเ้ลิกเคร่ืองหมายเดิม 

เปลี่ยนเป็นธงไตรรงค์

• โปรดใหห้นงัสือพิมพเ์อกชนออกแสดงความคิดเห็นได้

• การเปลี่ยนแปลงการใช ้วัน เดือน ปี เช่น วันขึ้นปีใหม่ ใหน้บัเอา 1 เมษายน พ.ศ. 2432 

เป็นวนัขึน้ปีใหมแ่ละใหเ้ลิกใชจ้ลุศักราชรตันโกสินทรศก ใหใ้ชพ้ทุธศักราชแทน

ดา้นการปกครอง



ทรงตระหนกัว่าการศึกษาเป็นพื้นฐานส าคญัในการพัฒนา

ประเทศทกุดา้น

• พ .ศ .  2453 โปรดเกล้าฯ ให้ตั้ง “ โรงเรียนมหาดเล็กหลวง” ขึ้น            

ในพระบรมมหาราชวัง และสถาปนา “โรงเรียนมหาดเล็ก” ขึ้นเป็น

สถาบันอดุมศึกษา พระราชทานนามว่า “โรงเรียนขา้ราชการพลเรือน

ของพระบาทสมเด็จพระจลุจอมเกลา้เจา้อยู่หัว” เพ่ือเป็นสถานฝึกหัด

ราชการฝ่ายพลเรือน

• พ .ศ .  2456 เกิดแผนการศึกษาชาติ เ พ่ือสนับสนุนให้การศึกษา

กวา้งขวางย่ิงขึ้น โดยก าหนดใหจ้ัดระเบียบการศึกษาเป็นระดับอนบุาล 

ประถม มธัยม และอดุมศึกษา ซ่ึงใชม้าจนถึงปัจจบุนั

• พ.ศ. 2459 ทรงโปรดยกโรงเรียนมหาดเล็กเป็นโรงเรียนขา้ราชการพลเรือน 

ภายหลังใหย้กโรงเรียนนี้เป็นจฬุาลงกรณ์มหาวิทยาลัย เร่ิมตน้ฝึกหัด

ครชูายและหญิง และโปรดใหห้ัวเมืองต่างๆ มีการศึกษาถึงชั้นมัธยม

• พ.ศ. 2461 โปรดใหอ้อกพระราชบัญญัติ โรงเรียนราษฎร์

• พ.ศ. 2464 โปรดใหอ้อกพระราชบัญญัติประถมศึกษา

ดา้นการศึกษา

พระบาทสมเด็จพระมงกฎุเกลา้เจา้อยู่หวัทรงวางศิลาฤกษอ์าคารกอ่สรา้ง

จฬุาลงกรณม์หาวิทยาลยั เมื่อวนัที่ 3 มกราคม พ.ศ. 2459



ทรงเลื่อมใสในพระบวรพทุธศาสนาเป็นอย่างย่ิง ทรงผนวชในขณะ

ด ารงพระราชอิสริยยศเป็นสมเด็จพระบรมโอรสาธิราช ณ พระอโุบสถ

วัดพระศรีรัตนศาสดาราม ตัง้แต่วันที่ 21 สิงหาคม ถึง วันที่ 11 ธันวาคม 

2447 มีพระสมณฉายาว่า “วชิราวโุธ” เสด็จจ าพรรษา ณ พระต าหนัก

ป้ันหยา วัดบวรนิเวศวิหาร

• ทรงปฏิสังขพ์ระพทุธรปูยืนขนาดใหญ่ พระราชทานนามว่า พระร่วงโรจนฤทธ์ิ 

ประดิษฐาน ณ พระวิหารโถงดา้นหนา้ต่อกับวิหารทิศเหนือของพระปฐมเจดีย ์

จ.นครปฐม

• ทรงพระราชนพินธห์นงัสือเร่ือง “พระพทุธเจา้ตรสัร ูอ้ะไร”

• ทรงพระราชนพินธแ์ปลภาษาบาลเีป็นภาษาไทย เชน่ มงคลสตูร และบทพาหงุ

• ทรงแสดงพระธรรมเทศนาท่ีเรียกวา่ “พระบรมราชานศุาสนยี”์

• ทรงรับพระราชธรุะปฏิสังขรณ์พระอารามส าคัญต่างๆ แลว้ยังใหพ้ระภิกษุ

ไดร้บัการศึกษาอยา่งกวา้งขวาง

ดา้นศาสนา



• จัดตัง้ธนาคารออมสินขึน้ เพ่ือใหป้ระชาชนรูจ้ักออมทรัพย ์และเชื่อมัน่

ในสถาบันการเงิน เนื่องจากมีธนาคารพาณิชย์เอกชนท่ีฉอ้โกง และ

ลม้ละลายปิดกิจการ ท าใหผู้ฝ้ากเงนิไดร้ับความเสียหาย

• ใชพ้ระราชทรัพยส์่วนพระองคซ้ื์อหุน้ของ ธนาคารสยามกัมมาจล ทนุ 

จ ากัด (ปัจจบุันคือ ธนาคารไทยพาณิชย์) ซ่ึงมีปัญหาการเงิน ท าให้

ธนาคารของคนไทยแห่งนีด้ ารงอยู่มาได้

• ทรงริ เ ร่ิมตั้ ง  บ ริษัท ปูน ซี เมนต์ไทย  จ ากัด ซ่ึ ง ได้เ ป็นกิ จการ

อตุสาหกรรมส าคญัของไทยตอ่เนื่องมาจนปัจจบุัน

• ทรงจัดตั้งสภาเผยแผ่พาณิชย์ ซ่ึงเป็นหน่วยงานคลา้ยกับสภาพัฒนา     

การเศรษฐกิจในปัจจบุัน

ดา้นการเศรษฐกิจ



• ทรงปรับปรงุและขยายงานกิจการรถไฟ ใหร้วมกรมรถไฟ ท่ีแยกเป็น 

๒ กรมเขา้เป็นกรมเดียวกัน เรียกว่า กรมรถไฟหลวง เร่ิมเปิดกิจการ

เดินรถไฟสายกรงุเทพ ฯ ถึงเชยีงใหม ่ทรงเปิดเดินรถด่วนระหว่างประเทศ 

สายใตต้ดิตอ่กบัรถไฟมลาย ู(มาเลเซีย)

• ทรงพระกรณุาโปรดเกลา้ ฯ ใหส้รา้งสะพานพระราม 6 ขา้มแม่น ้า

เจา้พระยาเชื่อมทางรถไฟทั้งปวงในพระราชอาณาจักรโดยโยงเขา้มาสู่

ศนูยก์ลางท่ีสถานหีัวล าโพง

• ทรงจดัตัง้กรมอากาศยาน ไดเ้ร่ิมการขนส่งไปรษณียภณัฑท์างอากาศ

ระหว่างกรงุเทพ ฯ ไปยงันครราชสีมาเป็นครัง้แรกเมื่อ พ.ศ. 2463

ดา้นการคมนาคม



• ทรงพระกรณุาโปรดเกลา้ ฯ ใหต้ัง้โรงพยาบาลจฬุาลงกรณ ์และวชิรพยาบาล เพื่อ

รกัษาพยาบาลประชาชนที่เจ็บไขไ้ดป่้วย

• ทรงเปิดสถานเสาวภา เมื่อวันที่ 7 ธันวาคม พ.ศ. 2465 เพื่อผลิตวัคซีน และเซร ุ่ม 

เป็นประโยชนท์ัง้แกป่ระชาชนชาวไทยและประเทศใกลเ้คียงอีกดว้ย

• ทรงเปิดการประปากรงุเทพ ฯ เมือ่วนัที่ 14 พฤศจิกายน พ.ศ. 2457

ดา้นการแพทยแ์ละการสาธารณสขุ



ทรงจัดตั้งกองเสือป่าขึ้นเมื่อ พ .ศ. 2454 โดยมีจดุมุ่งหมายเกี่ยวกับ

การรกัษาดนิแดนของประเทศเป็นส าคญั มพีระบรมราชาธิบายว่า “เสือป่า” นัน้ คือ

ทหารที่ท่านใชไ้ปสืบข่าวขา้ศึก เพื่อแม่ทัพจะไดร้ ูพ้อเป็นเลาๆ ว่าข ้าศึกนัน้จะยกมา

ทางใด มีก าลงัเพียงใด ท่าทางจะรบพุ่งอย่างไร ตรงกบักองทัพบกทกุวันนี้เรียกว่า 

“ผูส้อดแนม” นอกจากนัน้ยังทรงมุง่หมายอบรมใหร้ ูป้ระวัติศาสตรข์องชาติไทย ให้

มคีวามเขม้แข็งทัง้ร่างกายและจิตใจ นบัเป็นการพฒันาบคุคลทางหนึง่

หลังจากทรงตั้งกองเสือป่าแลว้ ทรงเห็นว่าหากเยาวชนของชาติได ้รับ

การฝึกหัดให้มีวินัยและไดเ้รียนรู้วิธีสืบข่าวแต่ยังเยาว์ เมื่อเติ บโตเป็นผูใ้หญ่ 

นอกจากมีระเบียบวินยัเป็นพลเมืองดีของชาติแลว้ ยังสามารถน าความรู้ที่ไดเ้รียน

มาใชใ้หเ้ป็นประโยชน์แก่ประเทศชาติไดด้ว้ย จึงทรงยกร่าง “ขอ้บังคับลักษณะ

ปกครองลกูเสือ” โปรดเกลา้ ฯ ใหต้รา ขอ้บังคับนี้ไวเ้มื่อวันเสาร์ที่ 1 กรกฎาคม 

2454 นบัเป็นประเทศที่สามของโลกที่จดัใหม้ีกิจการลกูเสือ ต่อมาได ้โปรดเกลา้ ฯ 

ใหข้ยายการจัดตั ้งกองลกูเสือออกไปยังโรงเรียนต่างๆ จนมีกองลกูเสือ อยู่      

ทัว่พระราชอาณาจักร

ดา้นกิจการเสือป่าและลกูเสือ



ทรงสง่เสริมและฟ้ืนฟูศิลปวฒันธรรมในหลาย ๆ สาขา คือ

• ดา้นนาฏศิลป์ เนื่องจากพระองคโ์ปรดการแสดงโขนละคร ไดพ้ระราชนิพนธ์

บทละครไวห้ลายเร่ือง และเคยทรงแสดงละครเวทีดว้ยพระองคเ์อง ต่อมาในปี

พ.ศ. 2454 ไดท้รงพระกรณุาโปรดเกลา้ ฯ ใหจ้ดัตัง้กรมมหรสพขึน้

• ดา้นสถาปัตยกรรม พระองคท์รงโปรดเกลา้ ฯ ใหส้รา้งพระที่นัง่แบบไทยหลัง

และสรา้งตกึอกัษรศาสตร ์ซ่ึงเป็นอาคารเรียนหลงัแรกของจฬุาลงกรณม์หาวิทยาลยั

• ดา้นวัฒนธรรมไทย ทรงโปรดเกลา้ ฯ ใหต้ราพระราชบัญญัตินามสกลุขึ้น

ถือเป็นครั้งแรกที่คนไทยมีนามสกลุใชส้ืบเชื้อสายวงศ์ตระกลู และใหส้ตรีโสด

ใชค้ าว่า "นางสาว" น าหนา้ชื่อ หากแต่งงานแลว้ใหใ้ช ้"นาง" เพื่อสอดคลอ้งกับ 

"นาย" ของฝ่ายชาย รวมทัง้ค าว่า "เด็กหญิง เด็กชาย" ดว้ย

ดา้นศิลปวฒันธรรมไทย



ดว้ยพระราชกรณียกิจที่ทรงสรา้งใหก้ับประชาชนชาวไทย

อย่างมากมายมหาศาล ปวงชนชาวไทยจึงรวมใจกันถวายพระราช

สมญัญาว่า "พระมหาธีรราชเจา้" อันหมายถึงมหาราชผูท้รงเป็น

จอมปราชญ ์เพื่อเป็นการยกยอ่งและเทิดพระเกยีรตคิณุแดพ่ระองค์

ทั้งนี้ ในวาระครบรอบ 100 ปี วันพระบรมราชสมภพ เมื่อ

วันที่ 1 มกราคม พ.ศ. 2524 องคก์ารการศึกษา วิทยาศาสตรแ์ละ

วัฒนธรรมแห่งสหประชาชาต ิ(UNESCO) จึงไดย้กย่องพระองคท์่าน

ใหเ้ป็นบคุคลผูม้ผีลงานดเีดน่ทางดา้นวฒันธรรมระดบัโลก พรอ้มกบั

ไดม้ีพระราชพิธีเปิดอาคารหอวชริาวธุานสุรณ ์ซ่ึงสรา้งขึน้ในบริเวณ

หอสมดุแห่งชาต ิทา่วาสกุรี เพื่อเก็บรวบรวมพระราชนพินธเ์ร่ืองราว

เกี่ยวกบัพระองคท์่านไวใ้หป้ระชาชนไดค้น้ควา้ศึกษา อีกทั้งยังใชเ้ป็น

สถานที่จดัแสดงละครพระราชนพินธ์



พระบาทสมเด็จพระมงกฎุเกลา้เจา้อยู่หัว เร่ิมประชวรดว้ยพระโรคล าไสแ้ละพระโลหิตเป็นพิษเมื่อเดือนกันยายน พ.ศ. 2468 

และเสด็จสวรรคตเมื่อเวลา 01.45 น. ของวันที่ 26 พฤศจิกายน พ.ศ. 2468 ณ พระที่นัง่จักรพรรดิพิมาน พระชนมาย ุ45 พรรษา 

รวมเวลาที่ทรงอยู่ในราชสมบตั ิ15 ปี และทรงไดร้บัการถวายพระราชสมญัญาเมือ่เสด็จสวรรคตแลว้ว่า “สมเด็จพระมหาธีรราชเจา้”



อา้งอิง

https://sites.google.com/site/biographyofkingbysung/rachkal-thi-6/phra-rach-krniykic-khxng-rachkal-thi-6

https://sites.google.com/site/kingstory110/rachwngs-cakri/rach-kal-th6

https://www.nanitalk.com/interesting-story/important-day/3743

https://kingchulalongkorn.car.chula.ac.th/th/history/rama6_bio

http://www.sriayudhya.ac.th/sri60/R6.html


