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บทน�ำ
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	 “ข้าพเจ้าผู้เป็นสยามมกฎุราชกมุาร	จะรักษาเกยีรตยิศ
และอริยศกัด์ิ	ซึง่ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ	พระราชทานไว้
ด้วยชีวิต	จะภักดีต่อชาติบ้านเมือง	จะซื่อสัตย์ต่อประชาชน	
จะปฏบิตัภิาระหน้าทีท่กุอย่างโดยเต็มก�าลังสตปัิญญาความ
สามารถและโดยความเสียสละ	 เพื่อความเจริญ	ความสงบ
สุข	 และความม่ันคงไพบูลย์ของประเทศชาติไทย	 จนตราบ 
เท่าชีวิตและร่างกายจะหาไม่”

การสวรรคตของพระบาทสมเด็จพระปรมินทร 

มหาภมูพิลอดุลยเดช มหิตลาธเิบศรรามาธบิด ีจกัรนีฤบดินทร  

สยามมนิทราธริาช บรมนาถบพติร ในหลวงรัชกาลที ่๙ ยงัความ 

โศกเศร้ามาสู่ปวงชนชาวไทย ดั่งโลกท้ังใบดับมืด ดวงใจ 

ทุกดวงของพสกนิกรเหมือนถูกพราก แต่ในความอาลัยนั้น 

เหล่าประชาราษฎร์ก็ยังอุ่นใจ มีขวัญและก�าลังใจ เพราะยงัม ี

ผู้ซึ่งเปรียบเสมือนแสงทองส่องสว่างน�าทางให้ประชาชน 

ชาวไทย นั่นคือ สมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณ  

บดินทรเทพยวรางกรู ในหลวงรชักาลท่ี ๑๐ ทรงปกปักรกัษา 

ประเทศไทยและชาวประชาให้ร่มเย็นและสงบสุข ดังพระ

ราชด�ารัสเมื่อครั้งทรงปฏิญาณในพระราชพิธีถือน�้าพระ

พิพัฒน์สัตยา ที่มีขึ้นหลังพระราชพิธีเฉลิมพระนามาภิไธย 

สมเดจ็พระบรมโอรสาธริาชฯ สยามมกฎุราชกมุาร วันที ่๒๘ 

ธันวาคม พ.ศ. ๒๕๑๕ ความว่า
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หลังจากพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลย

เดช พระบรมชนกนาถ เสด็จสวรรคตในวันที่ ๑๓ ตุลาคม พ.ศ. 

๒๕๕๙ สมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณ บดินทรเทพย

วรางกูร ในขณะที่ยังทรงด�ารงพระอิสริยยศ สมเด็จพระบรมโอ

รสาธิราช เจ้าฟ้ามหาวชิราลงกรณ สยามมกุฎราชกุมาร เป็นพระ

รัชทายาทท่ีพระมหากษัตริย์ทรงแต่งตั้งไว้แล้วตามกฎมณเฑียร

บาล จะได้สืบราชสมบัติ แต่ทรงขอผ่อนผัน ด้วยทรงเห็นว่ายังไม่

สมควรด�าเนนิการใดทีแ่สดงถงึการมพีระมหากษตัริย์พระองค์ใหม่ 

ในระหว่างที่ประชาชนอยู่ในภาวะทุกข์โศก ทรงขอเวลาร่วมทุกข์

และท�าใจเช่นเดียวกับประชาชนจนกว่าการพระราชพิธีพระบรม

ศพจะผ่านพ้นไประยะหนึ่ง และมีพระราชด�าริให้ พลเอกเปรม  

ตณิสูลานนท์ ประธานองคมนตร ีเป็นผูส้�าเรจ็ราชการแทนพระองค์

โดยต�าแหน่งไปก่อน

จนกระทั่งวันที่ ๒๙ พฤศจิกายน พ.ศ. ๒๕๕๙ สภา

นิติบัญญัติแห่งชาติ (สนช.) ได้รับรองตามมติคณะรัฐมนตรี น�า

ความกราบบังคมทูลอัญเชิญสมเด็จพระบรมโอรสาธิราช เจ้าฟ้า

มหาวชิราลงกรณ สยามมกุฎราชกุมาร ขึ้นทรงราชย์เป็นสมเด็จ

พระเจ้าอยูห่วัรชักาลที ่๑๐ ของประเทศไทย ตามหนงัสือด่วนท่ีสุด

ที่ นร.๐๕๐๓/๔๔๕๔๙ ลงวันที่ ๒๙ พฤศจิกายน พ.ศ. ๒๕๕๙ 

ความในหนังสือระบุว่า 
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ประกาศรัฐบาล เร่ือง แจ้งเร่ืองการสถาปนาแต่งตั้งพระรัชทายาท
ไว้แล้วตามกฎมณเฑียรบาลด้วยการสืบราชสันตติวงศ์ พระพุทธศักราช 
๒๔๖๗
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“จากการท่ีพระบาทสมเดจ็พระปรมนิทรมหาภมูพิลอดลุยเดช 

เสด็จสวรรคต วันที่ ๑๓ ตุลาคม พ.ศ. ๒๕๕๙ ถือว่าเป็นกรณีที่

ราชบลัลงัก์ว่างลง และจ�าเป็นต้องมีการด�าเนนิการเก่ียวกับการสบื

ราชสมบตัต่ิอไปเพือ่ให้เป็นไปตามรฐัธรรมนญูแห่งราชอาณาจกัร

ไทย รัฐบาลได้ชะลอการด�าเนินการเกี่ยวกับขั้นตอนดังกล่าวไว้

เพือ่สนองพระราชด�ารใินสมเดจ็พระบรมโอรสาธริาชฯ สยามมกฎุ

ราชกมุาร บดันี ้การพระราชพธีิพระบรมศพได้ล่วงเลยเวลาบ�าเพญ็

พระราชกุศลทักษิณานุปทาน จนเข้าเขตปัญญาสมวาร (ครบ 

๕๐ วัน) รัฐบาลจึงน�าความกราบบังคมทูลว่า นับเป็นกาลอันควร

ด�าเนินการต่อไปเพื่อให้เป็นไปตามราชประเพณีและรัฐธรรมนูญ

โดยเมือ่วนัพฤหสับดีท่ี ๒๘ ธนัวาคม พ.ศ. ๒๕๑๕ พระบาท

สมเดจ็พระปรมินทรมหาภมูพิลอดลุยเดช ได้ทรงพระกรณุาโปรด

เกล้าฯ ให้ตัง้การพระราชพธิสีถาปนาเฉลมิพระนามาภไิธย สมเด็จ

พระเจ้าลกูยาเธอ เจ้าฟ้าวชริาลงกรณฯ เป็นสมเด็จพระบรมโอรสาธริาชฯ 

สยามมกุฎราชกุมาร ณ พระที่นั่งอนันตสมาคม พระราชวังดุสิต 

และสมเด็จพระบรมโอรสาธิราช เจ้าฟ้าวชิราลงกรณ สยามมกุฎ

ราชกุมาร ได้ตรสัถวายสตัย์ปฏญิาณสาบานในการพระราชพิธถีอื

น�า้พระพพิฒัน์สตัยา ณ พระอโุบสถ วดัพระศรีรัตนศาสดารามแล้ว

อนึ่ง ต�าแหน่งสมเด็จพระบรมโอรสาธิราชฯ สยามมกุฎ

ราชกุมาร ที่ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ แต่งตั้งนี้ เป็นต�าแหน่ง

เดียวกับที่พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ ๕ 

ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ สถาปนาสมเด็จพระเจ้าลูกยาเธอ เจ้า

ฟ้ามหาวชิรุณหิศ เป็นสมเด็จพระบรมโอรสาธิราชฯ สยามมกุฎ
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ราชกุมาร พระองค์แรกของไทย เมื่อ พ.ศ. ๒๔๒๙ และสถาปนา

สมเด็จพระเจ้าลูกยาเธอ เจ้าฟ้ามหาวชิราวุธ เป็นสมเด็จพระบรม 

โอรสาธิราชฯ สยามมกุฎราชกุมาร พระองค์ที่สอง เม่ือ พ.ศ. 

๒๔๓๗ ซึ่งต่อมาสมเด็จพระบรมโอรสาธิราช เจ้าฟ้ามหาวชิราวุธ 

สยามมกุฎราชกุมาร ได้ทรงรับราชสมบัติเป็นพระบาทสมเด็จ

พระเจ้าอยูห่วั รัชกาลที ่๖ ต่อจากสมเด็จพระบรมชนกนาถ ต�าแหน่ง

พระบรมโอรสาธิราช สยามมกุฎราชกุมาร จึงเป็นต�าแหน่ง

รัชทายาท ตามกฎมณเฑียรบาลดังกล่าว และตามที่รัฐธรรมนูญ

ระบุถึง

เม่ือพิจารณาตามประวัติศาสตร์ ข้อกฎหมาย ประกาศ

พระบรมราชโองการสถาปนาและโบราณราชนิติประเพณีแล้ว 

คณะรัฐมนตรีจึงแจ้งมายังประธานสภานิติบัญญัติแห่งชาติใน

ฐานะประธานสภาเพื่อทราบว่าสมเด็จพระบรมโอรสาธิราช  

เจ้าฟ้ามหาวชิราลงกรณ สยามมกุฎราชกุมาร เป็นพระรัชทายาท

ที่พระมหากษัตริย์ได้ทรงแต่งตั้งไว้แล้ว ตามความในมาตรา ๒๓ 

ของรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช ๒๕๕๐ และ

จะได้น�าความขึ้นกราบบังคมทูลอัญเชิญสมเด็จพระบรมโอรสา 

ธิราช เจ้าฟ้ามหาวชิราลงกรณ สยามมกุฎราชกุมาร ขึ้นทรงราชย์  

เป็นสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่ ๑๐ ของไทยสืบไป”
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 ประกาศราชกิจจานุเบกษาเฉลิมพระปรมาภิไธยสมเด็จพระเจ้าอยู ่หัว
 มหาวชิราลงกรณ บดินทรเทพยวรางกูร
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จากนั้น วันพฤหัสบดีที่ ๑ ธันวาคม พ.ศ. ๒๕๕๙ เวลา 

๑๙.๑๖ น. สมเด็จพระบรมโอรสาธิราช เจ้าฟ้ามหาวชิราลงกรณ 

สยามมกุฎราชกุมาร จึงพระราชทานพระราชวโรกาสให้ พลเอก

เปรม ติณสูลานนท์ ผู้ส�าเร็จราชการแทนพระองค์ นายพรเพชร 

วชิิตชลชยั ประธานสภานติบิญัญตัแิห่งชาต ิปฏบิตัหิน้าทีป่ระธาน

รัฐสภา ประมุขฝ่ายนติบิญัญตั ิพลเอก ประยทุธ์ จันทร์โอชา นายก

รัฐมนตรี ประมุขฝ่ายบริหาร และนายวีระพล ตั้งสุวรรณ ประธาน

ศาลฎีกา ประมุขฝ่ายตุลาการ เข้าเฝ้าฯ ณ พระที่นั่งอัมพรสถาน 

พระราชวังดุสิต โดยนายพรเพชร วิชิตชลชัย ได้กราบบังคมทูล

อัญเชิญสมเด็จพระบรมโอรสาธิราชฯ สยามมกุฎราชกุมาร องค์

รัชทายาท เสด็จขึ้นครองราชย์เป็นพระมหากษัตริย์สืบราชสันตติ

วงศ์ตามบทบัญญัติรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย (ฉบับ

ชัว่คราว) ๒๕๕๗ มาตรา ๒ วรรค ๒ ประกอบกบัรฐัธรรมนญูแห่ง

ราชอาณาจักรไทย ๒๕๕๐ มาตรา ๒๓ วรรค ๑ โดยในประกาศ 

สภานิติบัญญัติแห่งชาติ (สนช.) ความว่า
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“โดยท่ีพระบาทสมเดจ็พระปรมนิทรมหาภมิูพลอดุลยเดช 

มหิตลาธิเบศรรามาธิบดี จักรีนฤบดินทร สยามินทราธิราช บรม

นาถบพติร ผูท้รงพระคุณอันประเสรฐิ ได้เสด็จสวรรคตแล้ว เม่ือวัน

พฤหัสบดีที่ ๑๓ ตุลาคม พ.ศ. ๒๕๕๙ เวลา ๑๕ นาฬกา ๕๒ นาที 

รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย (ฉบับชั่วคราว) พ.ศ. ๒๕๕๗ 

มาตรา ๒ วรรค ๒ ประกอบกบัรัฐธรรมนญูแห่งราชอาณาจกัรไทย

พ.ศ. ๒๕๕๐ มาตรา ๒๓ วรรค ๑ ได้บัญญัติ เรื่องการสืบราช

สันตติวงศ์ว่า ในกรณีที่ราชบัลลังก์หากว่างลงและเป็นกรณีท่ี

พระมหากษัตริย์ได้ทรงแต่งตั้งพระรัชทายาทไว้ตามกฎมณเฑียร

บาลว่าด้วยการสืบราชสันตติวงศ์ พระพุทธศักราช ๒๔๖๗ แล้ว 
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ให้คณะรัฐมนตรีแจ้งให้ประธานรัฐสภาทราบ และให้ประธาน

รัฐสภาเรียกประชุมรัฐสภาเพื่อรับทราบ และให้ประธานรัฐสภา

อญัเชญิองค์พระรชัทายาทขึน้ทรงราชย์เป็นพระมหากษตัรย์ิสืบไป 

แล้วให้ประธานรัฐสภา ประกาศให้ประชาชนทราบ

โดยทีพ่ระบาทสมเดจ็พระปรมนิทรมหาภมูพิลอดลุยเดช 

มหิตลาธิเบศรรามาธิบดี จักรีนฤบดินทร สยามินทราธิราช บรม

นาถบพิตร ได้ทรงแต่งต้ังสมเด็จพระบรมโอรสาธิราช เจ้าฟ้า 

มหาวชริาลงกรณ สยามมกฎุราชกมุาร เป็นพระรชัทายาทไว้ตาม

กฎมณเฑียรบาลว่าด้วยการสืบราชสันตติวงศ์ พระพุทธศักราช 

๒๔๖๗ แล้ว เมื่อวันที่ ๒๘ ธันวาคม พ.ศ. ๒๕๑๕

สภานติบิญัญตัแิห่งชาต ิท�าหน้าทีร่ฐัสภาตามรัฐธรรมนญู

แห่งราชอาณาจักรไทย (ฉบับชั่วคราว) พ.ศ. ๒๕๕๗ ได้รับ

ทราบกรณีสวรรคตดังกล่าวด้วยความโทมนัสยิ่ง โดยเม่ือวันท่ี 

๒๙ พฤศจิกายน พ.ศ. ๒๕๕๙ สภานิติบัญญัติแห่งชาติได้มีการ

ประชุมเพื่อรับทราบการแต่งตั้งพระรัชทายาท และประธานสภา

นิติบัญญัติแห่งชาติ ท�าหน้าที่ประธานรัฐสภา ได้น�าความกราบ

บังคมทูลอัญเชิญสมเด็จพระบรมโอรสาธิราช เจ้าฟ้ามหาวชิราลง

กรณ สยามมกฎุราชกมุาร ข้ึนทรงราชย์เป็นพระมหากษตัรย์ิ ตาม

บทบญัญตัขิองรัฐธรรมนญูแห่งราชอาณาจักรไทย (ฉบับชัว่คราว) 

พ.ศ. ๒๕๕๗ มาตรา ๒ วรรค ๒ ประกอบกับรัฐธรรมนูญแห่งราช

อาณาจักรไทย พ.ศ. ๒๕๕๐ มาตรา ๒๓ วรรค ๑ จึงขอประกาศ

มาให้ทราบโดยทั่วกันว่า สมเด็จพระบรมโอรสาธิราช เจ้าฟ้ามหา

วชิราลงกรณ สยามมกุฎราชกุมาร ได้ขึ้นทรงราชย์เป็นพระมหา

กษัตริย์ ตั้งแต่วันที่ ๑๓ ตุลาคม พ.ศ. ๒๕๕๙ เป็นต้นไป”
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 สมเด็จพระบรมโอรสาธิราชฯ สยามมกุฎราชกุมาร ทรงตอบรับ
 ค�ากราบบังคมทูลเสด็จขึ้นทรงราชย์เป็นสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว รัชกาล
 ที่ ๑๐



สมเด็จพระเจาอยูหัวมหาวชิราลงกรณ บดินทรเทพยวรางกูร พระผูเปนแสงสวางกลางใจไทย24

จากน้ันพระองค์มีพระราชด�ารัสตอบรับการขึ้นทรงราชย์ 

ความว่า
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 “ตามที่ประธานสภานิติบัญญัติแห่งชาติ	 ปฏิบัติ
หน้าที่ประธานรัฐสภา	ได้กล่าวในนามของปวงชนชาวไทย	เชิญ
ข้าพเจ้าขึ้นครองราชย์เป็นพระมหากษัตริย์	 ว่าเป็นไปตาม 
พระราชประสงค์ของพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพล
อดุลยเดช	 บรมนาถบพิตร	 และเป็นไปตามบทบัญญัติ
ของกฎมณเฑียรบาล	 ว่าด้วยการสืบราชสันตติวงศ์กับ
รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทยนั้น	ข้าพเจ้าขอตอบรับ
เพื่อสนองพระราชปณิธานและเพื่อประโยชน์ของประชาชน
ชาวไทยทั้งปวง”

ท้ังนี้ ในทางนิตินัยถือว่าได้ข้ึนทรงราชย์เป็นพระมหา

กษัตริย์ตั้งแต่วันท่ี ๑๓ ตุลาคม พ.ศ. ๒๕๕๙ เพื่อให้เป็นไป

ตามโบราณราชประเพณีโดยไม่ขัดต่อกฎหมาย และสอดคล้อง

กับคตินิยมของนานาประเทศที่ราชอาณาจักรย่อมไม่ว่างเว้น

ขาดตอนจากการมีพระมหากษัตริย์ โดยโปรดเกล้าฯ ให้เฉลิม

พระปรมาภิไธยว่า “สมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณ  

บดินทรเทพยวรางกูร”





พระรำชประวัติ



๒๔๙๙ โรงเรียนจิตรลดา
๒๕๐๙ โรงเรียนคิงสมีด เมืองซีฟอรด แควนซัสเซกส 
       ประเทศอังกฤษ
๒๕๐๙ โรงเรียนมิลลฟลด เมืองสตรีต แควนซอมเมอรเซต 
       ประเทศอังกฤษ
๒๕๑๓ โรงเรียนคิงส นครซิดนีย ประเทศออสเตรเลีย
๒๕๑๕ วิทยาลัยการทหารที่ดันทรูน กรุงแคนเบอรรา
       ประเทศออสเตรเลีย
๒๕๒๐-๒๕๒๑ โรงเรียนเสนาธิการทหารบก
๒๕๓๓ วิทยาลัยปองกันราชอาณาจักรแหงสหราชอาณาจักร

การศึกษา



การศึกษา



 “...วันนีค้รึม้ฟาครึม้ฝนตัง้แตเชา ฝนไมไดตกมานาน นาย

แพทยผูถวายการประสูตเิขาประจําท่ีสักครูกป็ระสูตพิระราช

กมุาร เวลา ๑๗ นาฬกา กบั ๔๕ นาที ในนาทเีดยีวกนันัน้เอง 

ฝนทีแ่ลงมาตลอดฤดกูเ็ริม่โปรยปรายละอองลงมา ดูคลายๆ 

ฟากรู็เหน็เปนใจกบัการประสตูคิรัง้นี ้อารามดใีจสมประสงค

ของดวงใจทุกๆ ดวง นายแพทยท่ีถวายการประสูติ ซึ่ง

พรอมที่จะบอกแกที่ประชุม ณ พระที่นั่งอัมพรสถานวา พระ

ราชโอรส หรือ พระราชธดิา กลาวออกมาดวยเสยีงอนัตืน่เตน

กังวานวา ผูชาย แทนท่ีจะวา พระราชโอรส ฝนโปรยอยู

ตลอดเวลา แตรสงัขดุริยางคเริม่ประโคม ทหารบรรเลงเพลง

สรรเสริญพระบารมี ปนใหญทั้งบกและเรือยิงสะเทือนเลื่อน

ลั่น เสียงไชโยโหรองก็ดังอยูสนั่นหวั่นไหว สมใจประชาชน

แลว... ดวงใจทุกดวงมีความสุข...”
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 สมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินีนาถ ในรัชกาลที่ ๙ และ 
 สมเด็จพระเจ้าลูกยาเธอ เจ้าฟ้าวชิราลงกรณ



จากค�าบอกเล่าของหม่อมราชวงศ์สุมนชาติ สวัสดิกุล 

ในหนังสือ สมเด็จพระบรมโอรสาธิราชฯ สยามมกุฎราชกุมาร 

กรมศลิปากรจดัพมิพ์เนือ่งในพระราชพธิสีถาปนาสมเดจ็พระบรม

โอรสาธิราช เจ้าฟ้ามหาวชิราลงกรณ สยามมกุฎราชกุมาร วัน

ท่ี ๒๘ ธันวาคม พ.ศ. ๒๕๑๕ ถึงพระประสูติกาล ต้ังแต่นั้น

ประวัติศาสตร์หน้าใหม่ก็ได้เริ่มต้นขึ้น

สมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณ บดินทรเทพยวรางกูร เมื่อทรง
พระเยาว์



สมเด็จพระเจ้าลูกยาเธอ เจ้าฟ้าวชิราลงกรณ พร้อมด้วยพระเชษฐภคินี
และพระขนิษฐภคินี



สมเด็จพระเจาอยูหัวมหาวชิราลงกรณ บดินทรเทพยวรางกูร พระผูเปนแสงสวางกลางใจไทย34

สมเด็จพระเจ้าอยูห่วัมหาวชริาลงกรณ บดนิทรเทพยวรางกรู 

ทรงพระราชสมภพเมื่อวันจันทร์ที่ ๒๘ กรกฎาคม พ.ศ. ๒๔๙๕ 

เวลา ๑๗ นาฬกา ๔๕ นาที ตรงกับวันจันทรคติกาลนิยม ณ วัน

จันทร์ ขึ้น ๖ ค�่า เดือน ๙ ปมะโรง จัตวาศก อธิกวาร จุลศักราช 

๑๓๑๔ เวลาบ่าย ๕ โมง กับ ๔๕ นาที ณ พระที่นั่งอัมพรสถาน 

พระราชวงัดสิุต เป็นพระราชโอรสพระองค์เดียวในพระบาทสมเด็จ

พระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช และสมเด็จพระนางเจ้า

สิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ ในรัชกาลท่ี ๙ มีพระเชษฐภคินีคือ 

ทูลกระหม่อมหญิงอุบลรัตนราชกัญญา สิริวัฒนาพรรณวดี และ

พระขนิษฐภคินีสองพระองค์คือ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ 

สยามบรมราชกุมารี และสมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าจุฬาภรณ

วลัยลักษณ์ อัครราชกุมารี



เจ้าฟ้าพระองค์น้อย



เช้าวันพระบรมราชสมภพได้เกดิเหตกุารณ์ทีเ่ป็นนมิติหมาย

อันดีคือ ที่หน้าห้องบรรทมของพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหา

ภูมิพลอดุลยเดช และสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินีนาถ 

ในรชักาลที ่๙ ณ พระท่ีนัง่อมัพรสถาน พระราชวงัดุสติ มีต้นรวงผึง้

ซึ่งเป็นพรรณไม้ที่พระบาทสมเด็จพระพุทธเจ้าหลวง รัชกาลที่ ๕ 

โปรดเป็นอนัมากและได้ทรงปลูกไว้ด้วยพระหตัถ์อยูห่ลายต้น ทกุต้น

ออกดอกบานสะพรั่งพร้อมกัน และมีละอองฝนโปรยปรายลงมา

แสดงถึงศุภนิมิตที่จะมีพระประสูติกาลในวันนั้น จึงเป็นที่มาของ

พรรณไม้ประจ�าพระองค์ของสมเด็จพระเจ้าอยู ่หัวมหาวชิรา

ลงกรณ บดินทรเทพยวรางกูร สมเด็จพระเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ ๑๐



ทรงเล่นกับทูลกระหม่อมหญิงอุบลรัตนราชกัญญา สิริวัฒนาพรรณวดี
พระเชษฐภคินี อย่างสนุกสนาน



สมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณ บดินทรเทพยวรางกูร (ซ้าย) 
และทูลกระหม่อมหญิงอุบลรัตนราชกัญญา สิริวัฒนาพรรณวดี (ขวา) 
เมื่อทรงพระเยาว์
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เมื่อสมเด็จพระเจ้าลูกยาเธอประสูติได้ ๔ วัน พระบาท

สมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช ได้มีพระราชหัตถเลขา 

โปรดเกล้าฯ ให้สมเด็จพระสังฆราชเจ้า กรมหลวงวชิรญาณวงศ์ 

วัดบวรนิเวศวิหาร ทรงขนานพระนามสมเด็จพระเจ้าลูกยาเธอ 

เจ้าฟ้าพระองค์ใหญ่แห่งพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพล

อดลุยเดช ซึง่ปรากฏโดยพระนามว่า “สมเด็จพระเจ้าลูกยาเธอ เจ้า

ฟ้าวชริาลงกรณ บรมจักรยาดศิรสนัตตวิงศ เทเวศวรธ�ารงสบุรบิาล 

อภคิณุปูระการมหติลาดลุเดช ภมูพิลนเรศวรางกลู กติตสิริิสมบรูณ์ 

สวางควัฒน์ บรมขัตติยราชกุมาร” ทรงอธิบายว่า เป็นพระมงคล

นามตามพระราชตระกูล คือได้เชิญพระนามฉายาในพระบาท

สมเดจ็พระปรเมนทรมหามงกฎุ พระจอมเกล้าเจ้าอยูห่วั ซึ่งปรากฏ

ในขณะทรงพระผนวชว่า “วชริญาณะ” ผนวกกับ “อลงกรณ์” จาก

พระนาม “จุฬาลงกรณ์” ของพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหา

จุฬาลงกรณ์ พระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว



สมเด็จพระเจ้าอยู ่หัวมหาวชิราลงกรณ บดินทรเทพยวรางกูร และ 
ทูลกระหม่อมหญิงอุบลรัตนราชกัญญา สิริวัฒนาพรรณวดี เมื่อครั้ง
ทรงพระเยาว์

สมเด็จพระเจ้าอยู ่หัวมหาวชิราลงกรณ บดินทรเทพยวรางกูร และ 
สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี เมื่อครั้งทรง
พระเยาว์
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พระราชพิธีสมโภชเดือนและขึ้นพระอู�

ครั้นเมื่อเจริญพระชนมายุได้ ๑ เดือน กับ ๑๘ วัน 

พระบาทสมเดจ็พระปรมนิทรมหาภมูพิลอดลุยเดช ทรงพระกรณุา

โปรดเกล้าฯ ให้ประกอบพระราชพธิสีมโภชเดอืนและขึน้พระอู ่วนั

ที ่๑๔ กนัยายน พ.ศ. ๒๔๙๕ ณ พระทีน่ัง่อมัพรสถาน พระราชวงั

ดุสิต เวลา ๑๖.๓๐ น. พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพล

อดุลยเดชและสมเดจ็พระนางเจ้าฯ พระบรมราชนินีาถ ในรัชกาลท่ี 

๙ เสด็จพระราชด�าเนิน ณ ห้องพระราชพิธี พระที่นั่งอัมพรสถาน 

พระราชวังดุสิต ทรงจุดธูปเทียนบูชาพระรัตนตรัย ทรงศีล โดย

สมเดจ็พระสงัฆราชเจ้า กรมหลวงวชริญาณวงศ์ ทรงเป็นประธาน

พร้อมด้วยพระสงฆ์ทรงสมณศักดิ์ ๑๐ รูป เจริญพระพุทธมนต์ 

จบแล้วถวายอดิเรก ถวายพระพรลา



สมเด็จพระเจ้าลูกยาเธอ เจ้าฟ้าวชิราลงกรณ และ สมเด็จพระศรี
นครินทราบรมราชชนนี
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ต่อมาเวลา ๑๘.๐๐ น. พระบาทสมเด็จพระปรมินทร

มหาภมูพิลอดุลยเดช และสมเดจ็พระนางเจ้าฯ พระบรมราชนินีาถ 

ในรัชกาลที่ ๙ เสด็จพระราชด�าเนิน ณ ห้องพระราชพิธี พระที่นั่ง

อัมพรสถาน พระราชวังดุสิต ทรงจุดธูปเทียนเครื่องนมัสการ ทรง

ศีลแด่พระสงฆ์สมณศักดิ์ ๑๐ รูป แล้วทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ 

ให้พระมหาราชครูพิธีศรีวิสุทธิคุณประกอบพิธีน�้าสรงที่พระขัน

สาคร พระบาทสมเดจ็พระปรมนิทรมหาภมูพิลอดลุยเดช ทรงหลัง่

พระเต้าน�้าพระพุทธมนต์ลงในพระขันสาคร จากนั้นพระมหาราช

ครูพิธีศรีวิสทุธคุิณลอยกรงกุง้ ปลาทอง ปลาเงนิ มะพร้าวทองและ

มะพร้าวเงินลงในพระขันสาคร

ครั้นถึงพระฤกษ์ พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหา

ภูมิพลอดุลยเดช ทรงหลั่งน�้าพระมหาสังข์พระราชทานแด่สมเด็จ

พระเจ้าลูกยาเธอ แล้วทรงจรดพระกรรไกรไทยขลิบพระเกศา 

ทรงหลั่งน�้าพระพุทธมนต์เทพมนต์จากพระเต้าพระราชทาน ทรง

เจิมพระราชทาน ทรงผูกด้วยพระขวัญ พระสงฆ์เจริญชัยมงคล

คาถา พราหมณ์เป่าสังข์ เจ้าพนักงานภูษามาลาแกว่งบัณเฑาะว์ 

ชาวพนักงานประโคมฆ้องชัย แตรสังข์ และดุริยางค์ เสร็จแล้ว

พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช ทรงประเคน

จตุปจจัยไทยธรรมแก่พระสงฆ์ พระสงฆ์ถวายอนุโมทนา ถวาย

อดิเรก ถวายพระพรลา



ทรงฉายพระรูปพร้อมด้วยพระราชบิดา พระราชมารดา และพระ
เชษฐภคินี





จากน้ันทรงพระกรณุาโปรดเกล้าฯ ให้พระมหาราชครพูธิี

ศรวีสิทุธคิณุถวายน�า้เทพมนต์ท่ีพระหตัถ์สมเดจ็พระเจ้าลกูยาเธอ 

และแขวนพระอู่ปูลาดพระย่ีภู่ แล้ววางเครื่องมงคลราชพิธีลงใน

พระอู ่รดน�า้สังข์และเจมิพระอู่ตาม แล้วทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ 

ให้เชิญเสด็จสมเด็จพระเจ้าลูกยาเธอบรรทมในพระอู่ พระมหา

ราชครพูธิศีรวีสิทุธคิณุอ่านเวทขบัมลูาคน ีสวดคาถาสรรเสริญเปด

ศวิาลยัไกรลาศ พระครพูราหมณ์ถวายเห่กล่อม เจ้าพนกังานภษูา

มาลาแกว่งบณัเฑาะว์ ชาวพนกังานประโคมฆ้องชัย แตรสงัข์ และ

ดุริยางค์ เสร็จแล้วพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลย

เดช ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ ให้พราหมณ์เบิกแว่น พระบรม

วงศานุวงศ์และข้าทูลละอองธุลีพระบาทเวียนเทียนสมโภชครบ

รอบตามพระราชประเพณี สภาวัฒนธรรมแห่งชาติได้จัดขับไม้

มโหรีขับกล่อมถวายพระพรในวาระนีด้้วย ในการนีม้กีารถ่ายทอด

เสียงในพระราชพิธีทางวิทยุไปทั่วประเทศ
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จากซ้ายไปขวา - สมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าจุฬาภรณวลัยลักษณ์ 
อัครราชกุมารี, สมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณ บดินทรเทพย
วรางกูร, ทูลกระหม่อมหญิงอุบลรัตนราชกัญญา สิริวัฒนาพรรณวดี 
และสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี

ทรงฉายพระรูปพร้อมด้วยทูลกระหม่อมหญิงอุบลรัตนราชกัญญา 
สิริวัฒนาพรรณวดี และ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรม
ราชกุมารี



สมเด็จพระเจ้าลูกยาเธอ เจ้าฟ้าวชิราลงกรณ และพระบาทสมเด็จ
พระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช





สมเด็จพระเจาอยูหัวมหาวชิราลงกรณ บดินทรเทพยวรางกูร พระผูเปนแสงสวางกลางใจไทย52

การศึกษา

สมเดจ็พระเจ้าอยูห่วัมหาวชริาลงกรณ บดนิทรเทพยวรางกูร 

ทรงได้รับการศกึษาระดบัอนบุาลศึกษา ณ โรงเรยีนจติรลดา ตัง้อยู่ 

ณ พระที่นั่งอุดร พระราชวังดุสิต เมื่อเดือนกันยายน พ.ศ. ๒๔๙๙ 

ขณะมีพระชนมายุได้ ๔ พรรษา ทรงศึกษาจนถึงชั้นมัธยมศึกษา

ปที่ ๑ แล้วเสด็จพระราชด�าเนินไปศึกษาต่อท่ีประเทศอังกฤษ

ระหว่างเดือนมกราคมถึงเดือนกันยายน พ.ศ. ๒๕๐๙

ทรงเข้ารบัการศกึษาระดับมธัยมศกึษาทีโ่รงเรียนคงิส์มดี 

เมืองซีฟอร์ด แคว้นซสัเซกส์ ประเทศองักฤษ (King's Mead School, 

Seaford, Sussex, England) และเดือนกันยายนปเดียวกันนั้นได้

เสด็จพระราชด�าเนินไปศึกษาระดับมัธยมศึกษาท่ีโรงเรียนมิลล์

ฟลด์ เมืองสตรีต แคว้นซอมเมอร์เซต ประเทศอังกฤษ (Mill fif ield

School, Street, Somerset, England) จนถงึเดอืนกรกฎาคม พ.ศ. 

๒๕๑๓ หลงัจากนัน้ได้ทรงศกึษาระดบัเตรยีมทหารทีโ่รงเรยีนคงิส์ 

นครซิดนีย์ ประเทศออสเตรเลีย (The King's School Cadet 

Corps, Sydney, Australia)



ทรงศึกษาในโรงเรียนจิตรลดาต้ังแต่ชั้นอนุบาลจนถึงช้ันมัธยมศึกษา
ปที่ ๑



ทรงเป็นตัวแทนถือป้ายโรงเรียนจิตรลดาในการเดินสวนสนาม





ลูกเสือสามัญสมเด็จพระเจ้าลูกยาเธอ เจ้าฟ้าวชิราลงกรณ



 สมเด็จพระเจ้าลูกยาเธอ เจ้าฟ้าวชิราลงกรณ และ สมเด็จพระ
 ศรีนครินทราบรมราชชนนี

 พระอิริยาบถยามพักผ่อน ขณะทรงศึกษาในวิทยาลัยทหาร



 ทรงศึกษาในวิทยาลัยการทหารท่ีดันทรูน กรุงแคนเบอร์รา ประเทศ
ออสเตรเลีย




