
วันปิยมหาราช

จัดท ำโดย กลุ่มพัฒนำทรัพยำกรบุคคล ส ำนักงำนเลขำนุกำรกรม กรมพัฒนำสังคมและสวัสดิกำร

๒๓ ตุลาคม



วันปิยมหาราช ตรงกับวันที่ ๒๓ ตุลาคม 
ของ ทุก ปี  เ ป็ น วันค ล้ าย วันสวร รคตขอ
พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว 
พระมหากษัตริยร์ัชกาลที ่๕ แห่งราชวงศ์จักรี
ซึ่งพระองค์ได้รับการถวายพระราชสมัญญา

นามว่า “พระปิยมหาราช” ซึ่งมีความหมายว่า 
“พระมหากษัตริยที์ท่รงเป็นทีร่ักยิง่ของปวงชน”

“ พระมหำกษัตริย์ที่ทรงเป็นที่รักยิ่งของปวงชน ”



พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว เสด็จพระราชสมภพเม่ือวันที่ ๒๐ กันยายน ๒๓๙๖ ทรงเป็นพระราชโอรส
พระองคท์ี่ ๔ ในพระบาทสมเด็จพระจอมเกล้าเจ้าอยูห่ัว พระมหากษัตริย์รัชกาลที่ ๔ แห่งราชวงศ์จักรี และสมเด็จพระเทพ
ศิรินทราบรมราชินี
เมื่อพระชนมายุ ๙ พรรษา ทรงได้รับการสถาปนาขึ้นเป็น “กรมหมื่นพิฆเนศวรสุรสังกาศ” ต่อมาเม่ือพระชนมายุ 

๑๓ พรรษา ทรงได้รับการสถาปนาขึ้นเป็น “กรมขุนพินิตประชานาถ” จากนั้นได้ขึ้นครองราชย์เม่ือวันที่ ๑ ตุลาคม ๒๔๑๑ 
และบรมราชาภิเษกครั้งแรก เม่ือวันที่ ๑๑ พฤศจิกายน ๒๔๑๑ ทรงพระนามว่า “พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหา
จุฬาลงกรณ ์พระจุลจอมเกล้าเจ้าอยูห่ัว”

พระรำชประวัติ

เจ้าฟ้าชายจุฬาลงกรณ์ กรมขุนพินิตประชานาถกรมหมื่นพิฆเนศวรสุรสังกาศ พิธีบรมราชาภิเษกครั้งแรก



แต่ เนื่ องจากในขณะนั้น  พระองค์ มีพระชนมายุ เ พียง  ๑๖ พรรษา ยั ง ไม่ทรงบรรลุนิ ติภาวะ  สมเ ด็จพระยา
บรมมหาศรีสุริยวงศ์ (ช่วง บุนนาค) จึงเป็นผู้ส าเร็จราชการแทน ซ่ึงระหว่างนั้นพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว 
ทรงใช้เวลาศึกษาเล่าเรียนต่าง ๆ เช่น โบราณราชประเพณี รัฐศาสตร์ โบราณคดี ภาษาอังกฤษ เป็นต้น รวมไปถึงพระองค ์
ได้เสด็จประพาสต่างประเทศ เพื่อทอดพระเนตรการบริหารบ้านเมืองต่าง ๆ และวิทยาการสมัยใหม่ เพื่อน ามาปรับใช้
ในการพัฒนาประเทศ
จนเม่ือพระองค์มีพระชนมายุ ๒๐ พรรษา ซ่ึงถือว่าทรงบรรลุนิติภาวะแล้ว จึงได้ทรงผนวชเป็นเวลา ๒ สัปดาห์ 

และได้ประกอบพิธีบรมราชาภิเษกเป็นครัง้ที ่๒ เม่ือวันที ่๑๕ พฤศจิกายน ๒๔๑๖ 

พระรำชประวัติ

รัชกาลท่ี ๕ ขณะทรงผนวช พิธีบรมราชาภิเษกครั้งท่ีสอง สมเด็จพระยามหาศรีสุริยวงศ์ (ช่วง บุนนาค) ผู้ส าเร็จราชการแทนพระองค์



การเลิกทาส ถือเป็นพระราชกรณียกิจอันส าคัญยิ่ง ที่ท าให้พระองค์ได้รับพระราชสมัญญานามว่า “สมเด็จพระปิยมหาราช”
เนื่องจากพระองค์ทรงเห็นว่ามีทาสในแผ่นดินจ านวนมาก และลูกทาสในเรือนเบี้ยจะต้องสืบต่อการเป็นทาสไปจนรุ่นลูก
รุ่นหลาน อย่างไม่มีที่สิ้นสุด ซ่ึงพระองค์ทรงใช้พระปรีชาสามารถ ค่อย ๆ ปรับกฎเกณฑ์เกี่ยวกับทาสและไพร่ให้เป็นไป
อยา่งราบร่ืน โดยประกาศใช้กฎหมาย ๒ ฉบับ ได้แก่
- พ.ร.บ.พิกัดเกษียณลูกทาสลูกไทย โดยให้ลดค่าตัวทาสลงตั้งแต่อายุ ๘ ขวบ จนกระทั่งหมดค่าตัวเม่ืออายุ ๒๐ ปี 

และเมื่ออายุ ๒๑ ปี จะถือว่าทาสผูน้ัน้เป็นอิสระ มีผลกับทาสทีเ่กิดตัง้แต่ พ.ศ. ๒๔๑๑ เป็นต้นมา
- พ.ร.บ.เลิกทาส ร.ศ.๑๒๔ ให้ลูกทาสทุกคนเป็นไท ตั้งแต่วันที่ ๑ เมษายน พ.ศ. ๒๔๔๘ จึงถือว่าวันที่ ๑ เมษายน 

ของทุกปีเป็น “วันเลิกทาส”

ด้ำนกำรเลิกทำสและกำรเลิกไพร่

พ.ร.บ.พิกัดเกษียณลูกทาสลูกไทย พ.ร.บ.เลิกทาส ร.ศ.๑๒๔



พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว ได้ทรงพระกรุณาโปรดเกล้า ฯ ให้ตราระเบียบปกครองขึ้นใหม่ โดยแยก
หนว่ยงานราชการออกเป็นกรม กองต่าง ๆ ให้มีหนา้ที่รับผิดชอบเฉพาะทาง จากเดิมที่มี ๖ กระทรวง คือ กระทรวงมหาดไทย 
กระทรวงกลาโหม กระทรวงนครบาล กระทรวงวัง กระทรวงพระคลังมหาสมบัติ และกระทรวงเกษตราธิการ ได้เพิ่มอีก ๔ 
กระทรวง รวมเป็น ๑๐ กระทรวง ได้แก่
- กระทรวงธรรมการ มีหนา้ทีดู่แลกิจการของพระสงฆ ์และการศึกษา
- กระทรวงยุติธรรม มีหนา้ทีดู่แลเกีย่วกับคดีความทีต้่องตัดสินต่าง ๆ
- กระทรวงโยธาธิการ มีหนา้ทีดู่แลตรวจตราการกอ่สร้าง ท าถนน ขุดลอกคูคลอง เป็นต้น
- กระทรวงการต่างประเทศ มีหนา้ทีดู่แลงานทีเ่กีย่วขอ้งกับการต่างประเทศ

ด้ำนกำรปฏิรูประบบรำชกำร

ข้าราชการในสมัยรัชกาลท่ี ๕



พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว โปรดเกล้า ฯ ให้สร้างโรงเรียนหลวงขึ้นในพระบรมมหาราชวัง คือ “โรงเรียน
นายทหารมหาดเล็ก” กอ่นจะเปลีย่นช่ือเป็น “โรงเรียนพระต าหนักสวนกุหลาบ” 
ต่อมาโปรดเกล้า ฯ ให้ตั้งโรงเรียนหลวงส าหรับราษฎรขึ้นเป็นแห่งแรก คือ “โรงเรียนวัดมหรรณพาราม” และในที่สุด 

พระองค์จึงโปรดเกล้า ฯ ให้กอ่ตั้งกระทรวงธรรมการขึ้น ในปี พ.ศ. ๒๔๓๕ (ปัจจุบันคือกระทรวงศึกษาธิการ) เพื่อดูแลเรื่อง
การศึกษาและการศาสนา

ด้ำนกำรศึกษำ

โรงเรียนนายทหารมหาดเล็ก ซึ่งต่อมาเปลี่ยนชื่อเป็น โรงเรียนพระต าหนักสวนกุหลาบ โรงเรียนวัดมหรรณพาราม โรงเรียนส าหรับราษฎรแห่งแรกของประเทศไทย



พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวทรงโปรดเกล้า ฯ แต่งตั้งคณะกรรมการจัดสร้างโรงพยาบาลขึ้น เพ่ือด าเนินการ
กอ่สร้างโรงพยาบาลถาวรแห่งแรกของประเทศไทย ณ บริเวณวังของกรมพระราชวังบวรสถานพิมุข (วังหลัง) เนื่องจากในปี 
พ.ศ. ๒๔๒๔ ในรัชสมัยของพระองค์ เกิดอหิวาตกโรคระบาดอย่างชุกชุม โดยพระองค์พระราชทรัพย์ส่วนพระองค์เป็นทุน
ในการเริ่มด าเนินการ และได้พระราชทานนามว่า “โรงศิริราชพยาบาล” หรือที่ประชาชนรู้จักกันในช่ือ “โรงพยาบาลวังหลัง”
ซ่ึงปัจจุบันคือ “โรงพยาบาลศิริราช”

ด้ำนสำธำรณสุข

โรงศิริราชพยาบาล ประมาณปี พ.ศ. ๒๔๔๓ โรงพยาบาลศิริราชในปัจจุบัน



พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว ทรงเล็งเห็นถึงความส าคัญของการเจริญสัมพันธไมตรีกับนานาประเทศ ท าให้
ในรัชสมัยของพระองค์ จึงมีการส่งเอกอัครราชทูตไปประจ าในต่างประเทศเป็นครั้งแรก รวมไปถึงพระองค์ยังเสด็จประพาส
ประเทศต่าง ๆ เพ่ือน าวิทยาการสมัยใหมม่าพัฒนาประเทศอีกด้วย

ด้ำนกำรต่ำงประเทศ

พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว ทรงฉายพระรูปร่วมกับพระเจ้าซาร์นิโคลัสที่ ๒ แห่งรัสเซีย
เมื่อปี พ.ศ. ๒๔๔๐

พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว 
เสด็จประพาสประเทศเดนมาร์ก เมื่อปี พ.ศ. ๒๔๔๐



ด้วยพระมหากรุณาธิคุณของพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้า
เจ้าอยู่หัว พระบรมวงศานุวงศ์ ข้าราชการ และปวงชนชาวไทย
ทุกหมูเ่หล่า ได้ร่วมใจกันรวบรวมเงินเพ่ือจัดสร้างพระบรมราชานุสาว
รีย์ พระบรมรูปทรงม้า เพ่ือถวายเป็นสัญลักษณ์แห่งพระเกียรติคุณ
ของพระบาทสมเด็จพระปิยมหาราช โดยเป็นรูปแบบเดียวกับ
พระบรมรูปทรงม้าของพระเจ้าหลุยส์ที่  ๑๔ ที่ประดิษฐานอยู่
หนา้พระราชวังแวร์ซายส์ ประเทศฝรัง่เศส

ปัจจุบัน พระบรมราชานุสาวรีย์ พระบรมรูปทรงมา้ ได้ประดิษฐาน
ไว้ ณ พระลานหน้าพระราชวังดุสิต ระหว่างพระราชวังสวนอัมพร
และสนามเสือป่า โดยทุกวันที่ ๒๓ ตุลาคมของทุกปี อันเป็นวันคล้าย
วันสวรรคตของพระองค์ หนว่ยงานต่าง ๆ ทัง้ราชการและภาคเอกชน 
รวมไปถึงประชาชน จะร่วมกันวางพวงมาลาดอกไม้สักการะ 
และถวายบั งคมที่พระบรมรูปทรงม้า  เ พ่ือ เ ป็นการร า ลึก ถึ ง
พระมหากรุณาธิคุณของพระองค ์   

พระบรมรำชำนุสำวรีย์ พระบรมรูปทรงม้ำ

พระบรมราชานุสาวรีย์ พระบรมรูปทรงม้า 
ณ พระลานหน้าพระราชวังดุสิต



- https://hilight.kapook.com/view/29980

- http://www.culture.go.th/culture_th/ewt_news.php?nid=546&filename=index

- https://www.thairath.co.th/lifestyle/life/1957764

- https://www.silpa-mag.com/this-day-in-history/article_12345

ที่มำ


