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พระบาทสมเด็จพระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว เสด็จพระราชสมภพ 

เมือ่วันจนัทร์ที ่๒๘ กรกฎาคม พ.ศ. ๒๔๙๕ เวลา 1๗ นาฬิกา ๔๕ นาที  

ตรงกับวันขึ้น ๖ ค�่า เดือน ๙ ปีมะโรง ณ พระที่นั่งอัมพรสถาน  

พระราชวังดุสิต พระองค์เป ็นพระราชโอรสพระองค์เดียวใน 

พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช  

บรมนาถบพิตร และสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ  

พระบรมราชชนนีพันปีหลวง

หม่อมราชวงศ์สมุนชาต ิสวสัดกิลุ ได้บอกเล่าในหนังสอื สมเด็จ 

พระบรมโอรสาธริาชฯ สยามมกฎุราชกมุาร ซึง่กรมศลิปากรจดัพมิพ์ 

เนื่องในพระราชพิธีสถาปนาสมเด็จพระบรมโอรสาธิราช เจ้าฟ้า 

มหาวชริาลงกรณ สยามมกฎุราชกมุาร วนัที ่๒๘ ธนัวาคม พ.ศ. ๒๕1๕  

ความว่า

พระบาทสมเด็จพระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว เมื่อแรกประสูติ

“...วันนี้ครึ้มฟ้าครึ้มฝนตั้งแต่เช้า ฝนไม่ได้ตกมานาน นายแพทย์ผู้ถวายการประสูติเข้าประจ�าที่ สักครู่ก็ประสูต ิ

พระราชกุมาร เวลา ๑๗ นาฬิกา กับ ๔๕ นาที ในนาทีเดียวกันนั้นเอง ฝนที่แล้งมาตลอดฤดูก็เริ่มโปรยปรายละอองลงมา  

ดคูล้ายๆ ฟ้าก็รู้เห็นเป็นใจกบัการประสตูคิรัง้น้ี อารามดใีจสมประสงค์ของดวงใจทกุๆ ดวง นายแพทย์ทีถ่วายการประสตูิ  

ซึง่พร้อมทีจ่ะบอกแก่ทีป่ระชมุ ณ พระทีน่ั่งอมัพรสถานว่า พระราชโอรส หรอื พระราชธดิา กล่าวออกมาด้วยเสยีงอนัตืน่เต้น 

กังวานว่า ผู้ชาย แทนที่จะว่า พระราชโอรส ฝนโปรยอยู่ตลอดเวลา แตรสังข์ดุริยางค์เริ่มประโคม ทหารบรรเลงเพลง 

สรรเสริญพระบารม ีปืนใหญ่ทัง้บกและเรอืยงิสลดุ ๒๑ นัด เสยีงชโยโห่ร้องอยู่สน่ันหวัน่ไหว ดวงใจทุกๆ ดวงของประชาชน 

ท้ังประเทศพร้อมกนัตัง้จิตอธษิฐาน ขอให้ทกุๆ พระองค์ทรงพระเจรญิ ขอให้สมเดจ็พระเจ้าลกูยาเธอพระองค์น้อยจงทรง 

พระเกษมส�าราญ”

พระบาทสมเด็จพระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว 
ขณะทรงพระเยาว์
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แพทย์ผูถ้วายพระประสติูการคือ นายแพทย์หม่อมหลวงเกษตร สนทิวงศ์  

พยาบาลเป็นหัวหน้าพยาบาลจากโรงพยาบาลจฬุาลงกรณ์ ๓ คน คือ ท่านผูห้ญงิ 

ถวิลหวัง ทุติยะโพธิ คุณอาบอุไร สุคันธนาค และท่านผู้หญิงประเทือง คชภักดี

ขณะพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธเิบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช  

บรมนาถบพิตรพระราชทานน�า้พระมหาสงัข์แก่พระราชโอรสตามพระราชประเพณี  

เมือ่เวลา 1๗.๔๕ น. ของวนัที ่๒๘ กรกฎาคม พ.ศ. ๒๔๙๕ นัน้ น�า้หนกัพระองค์ชัง่ได้  

๖ ปอนด์ และได้ทรงถ่ายพระรูปฝีพระหัตถ์พระราชทานแก่ประชาชนผ่านทาง 

หนังสือพิมพ์รายวันทุกฉบับด้วยนายแพทย์หม่อมหลวงเกษตร สนิทวงศ์  
แพทย์ผู้ถวายพระประสูติการ

ท่านผู้หญิงประเทือง  
คชภักดี

ท่านผู้หญิงถวิลหวัง  
ทุติยะโพธิต้นรวงผึ้ง : ต้นไม้ประจำ�พระองค์ 

พระบ�ทสมเด็จพระวชิรเกล้�เจ้�อยู่หัว

เช้าวันประสูติได้เกิดเหตุการณ์ที่เป็นนิมิตหมาย 

อันดี คือ ต้นรวงผึ้งที่หน้าห้องบรรทมของพระบาทสมเด็จ 

พระมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร  

และสมเด็จพระนางเจ ้าสิ ริกิติ์  พระบรมราชินีนาถ  

พระบรมราชชนนีพันปีหลวง ณ พระที่น่ังอัมพรสถาน  

พระราชวังดุสิต ซึ่งเป ็นพรรณไม้ที่พระบาทสมเด็จ 

พระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวโปรดเป็นอันมาก และได้ทรง 

ปลูกไว ้ด ้วยพระหัตถ์อยู ่หลายต้น ทุกต้นออกดอก 

บานสะพรั่งพร้อมกัน และมีละอองฝนโปรยปรายลงมา  

แสดงถึงศุภนิมิตที่จะมีพระประสูติกาลในวันนั้น จึงเป็น 

ที่มาของพรรณไม้ประจ�าพระองค์ของพระบาทสมเด็จ 

พระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว

ดอกรวงผึ้งมีสีเหลืองซึ่งเป็นสีประจ�าวันพระราช

สมภพ และผลดิอกช่วงวนัพระราชสมภพพอด ีเม่ือพระองค์ 

เสด็จฯ กอปรพระราชกรณียกิจตามสถานที่ต่างๆ ก็จะ 

ทรงปลูกต้นรวงผึ้งพระราชทานไว้เพ่ือเป็นตัวแทนแห่ง 

พระองค์ท่านและเพื่อเป็นสิริมงคลแก่ราษฎร

ต้นรวงผ้ึง ต้นไม้ประจำาพระองค์พระบาทสมเด็จพระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว  
ดอกมีสีเหลืองซึ่งเป็นสีประจำาวันพระราชสมภพ
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พระร�ชพิธีสมโภชเดือนและขึ้นพระอู่

เมื่อสมเด็จพระเจ้าลูกยาเธอ เจริญพระชนมายุได้  

1 เดือน กับ 1๘ วัน พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร  

มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตรทรงพระ 

กรุณาโปรดเกล้าฯ ให้ประกอบพระราชพิธีสมโภชเดือน 

และขึน้พระอู ่วันที่ 1๔ กันยายน พ.ศ. ๒๔๙๕ ณ พระที่นั่ง 

อัมพรสถาน พระราชวังดุสิต เวลา 1๖.๓0 น. พระบาท 

สมเดจ็พระบรมชนกาธเิบศร มหาภูมพิลอดลุยเดชมหาราช  

บรมนาถบพิตร และสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิต์ิ พระบรม 

ราชนินีาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง เสด็จพระราชด�าเนนิ  

ณ ห้องพระราชพิธ ีพระทีน่ัง่อมัพรสถาน พระราชวังดุสิต  

ทรงจุดธูปเทียนบูชาพระรัตนตรัย ทรงศีล โดยสมเด็จ 

พระสังฆราชเจ้า กรมหลวงวชิรญาณวงศ์ทรงเป็นประธาน 

พร้อมด้วยพระสงฆ์ทรงสมณศกัด์ิ 10 รปู เจรญิพระพุทธมนต์  

จบแล้วถวายอดิเรก ถวายพระพรลา 

ต่อมาเวลา 1๘.00 น. พระบาทสมเด็จพระบรม 

ชนกาธเิบศร มหาภูมพิลอดลุยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร  

และสมเด็จพระนางเจ ้าสิ ริกิติ์  พระบรมราชินีนาถ  

พระบรมราชชนนีพันปีหลวง เสด็จพระราชด�าเนิน  

ณ ห้องพระราชพิธี พระที่นั่งอัมพรสถาน พระราชวังดุสิต  

ทรงจดุธปูเทยีนเครือ่งนมสัการ ทรงศลีแด่พระสงฆ์สมณศกัดิ์  

10 รปู แล้วทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ ให้พระมหาราชครพูธิ ี

ศรีวิสุทธิคุณประกอบพิธีน�้าสรงที่พระขันสาคร พระบาท 

สมเดจ็พระบรมชนกาธเิบศร มหาภูมพิลอดลุยเดชมหาราช  

บรมนาถบพิตรทรงหลั่งพระเต้าน�้าพระพุทธมนต์ลงใน 

พระขันสาคร จากนั้นพระมหาราชครูพิธีศรีวิสุทธิคุณ 

ลอยกรงกุ้ง ปลาทอง ปลาเงนิ มะพร้าวทองและมะพร้าวเงนิ 

ลงในพระขันสาคร

ครัน้ถงึพระฤกษ์ พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธเิบศร  

มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตรทรงหลั่ง 

น�้าพระมหาสังข์พระราชทานแด่สมเด็จพระเจ้าลูกยาเธอ  

แล้วทรงจรดพระกรรไกรไทยขลิบพระเกศา ทรงหลั่ง 

น�้าพระพุทธมนต์เทพมนต์จากพระเต้าพระราชทาน  

ทรงเจิมพระราชทาน ทรงผูกด้ายพระขวัญ พระสงฆ ์

เจริญชัยมงคลคาถา พราหมณ์เป ่าสังข ์  พนักงาน 

ภูษามาลาแกว่งบัณเฑาะว์ ชาวพนักงานประโคมฆ้องชัย  

แตรสังข์ และดุริยางค์ 

เสร็จแล้วพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร  

มหา ภูมิพลอดุ ลย เดชมหาราช  บรมนาถบพิตร  

ทรงประเคนจตุปัจจัยไทยธรรมแก่พระสงฆ์ พระสงฆ ์

ถวายอนุโมทนา ถวายอดิเรก ถวายพระพรลา

จากนัน้ทรงพระกรณุาโปรดเกล้าฯ ให้พระมหาราชครู 

พิธีศรีวิสุทธิคุณถวายน�้าเทพมนต์ที่พระหัตถ์สมเด็จ 

พระเจ้าลูกยาเธอ และแขวนพระอู่ปูลาดพระย่ีภู่ แล้ววาง 

เครือ่งมงคลราชพธิลีงในพระอู่ รดน�า้สงัข์และเจมิพระอูต่าม  

แล้วทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ ให้เชิญเสด็จสมเด็จ 

พระเจ้าลูกยาเธอบรรทมในพระอู่ พระมหาครูพิธีศรีวิสุทธ ิ

คุณอ่านเวทขบัมลูาคนี สวดคาถาสรรเสรญิเปิดศิวาลยัไกรลาศ  

พระครูพราหมณ์ถวายเห่กล่อม พนักงานภูษามาลาแกว่ง 

บัณเฑาะว์ ชาวพนักงานประโคมฆ้องชัย แตรสังข์ และ 

ดุริยางค์ เสร็จแล้วพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร  

มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตรทรงพระ 

กรณุาโปรดเกล้าฯ ให้พราหมณ์เบกิแว่น พระบรมวงศานวุงศ์ 

และข้าทูลละอองธุลีพระบาทเวียนเทียนสมโภชครบรอบ 

ตามพระราชประเพณี สภาวัฒนธรรมแห่งชาติได้จัด 

ขับไม้มโหรีขับกล่อมถวายพระพรในวาระนี้ด้วย ในการนี้ 

มีการถ่ายทอดเสียงในพระราชพิธีทางวิทยุไปทั่วประเทศ

พระพี่เลี้ยงถวายการดูแลระหว่างยังเสวยพระ 

กษิรธารา เป็นพยาบาลจากโรงพยาบาลใหญ่ในกรุงเทพฯ  

๓ แห่ง คือ โรงพยาบาลศิริราช โรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์  

และโรงพยาบาลหญิง มีท่านผู้หญิงพรสม กุณฑลจินดา  

คุณวิไล อมาตยกุล ท่านผู้หญิงอภิรดี ยิ่งเจริญ (สกุลเดิม  

สนิทวงศ์ ณ อยุธยา) ท่านผู ้หญิงทวี มณีนุตร และ 

ท้าวอนิทรสรุยิา (คณุพระพีเ่ลีย้งเนือ่ง จนิตดลุย์) พระพ่ีเลีย้ง 

ของพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพล 

อดลุยเดชมหาราช บรมนาถบพติร แต่ครัง้ยังทรงพระเยาว์ 

เป็นผู ้ดูแลทั่วไป และมีนายแพทย์อรุณ เนตรศิริ เป็น 

ผู้อ�านวยการถวายค�าปรึกษาในด้านนี้
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พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร 
ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ ให้ประกอบพระราชพิธีสมโภชเดือนและขึ้นพระอู่

สมเด็จพระเจ้าลูกยาเธอ เจ้าฟ้าวชิราลงกรณ  
และ สมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนี
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สมเด็จพระเจ้าลูกยาเธอ เจ้าฟ้าวชิราลงกรณ

สมเด็จพระบรมโอรสาธิราชฯ สยามมกุฎราชกุมาร  
(พระอิสริยยศขณะนั้น) 
ทรงฉายพระรูปร่วมกับ คุณวิไล อมาตยกุล พระพี่เลี้ยง

พลเอกหญิง ท่านผู้หญิงอภิรดี ยิ่งเจริญ 
พระพี่เลี้ยงในพระบาทสมเด็จพระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว
เมื่อครั้งทรงพระเยาว์



1๖   |   พระบาทสมเด็จพระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว

สมเด็จพระสังฆราชเจ้า  
กรมหลวงวชิรญาณวงศ์

พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช 
บรมนาถบพิตร
และสมเด็จพระเจ้าลูกยาเธอ เจ้าฟ้าวชิราลงกรณ

เฉลิมพระน�ม เจ้�ฟ้�วชิร�ลงกรณ

เม่ือสมเด็จพระเจ้าลูกยาเธอทรงเจริญพระชนมายุได้ 1 พรรษา พระบาทสมเด็จ 

พระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมพิลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพติร ได้มพีระราชหัตถเลขา  

โปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้ สมเดจ็พระสงัฆราชเจ้า กรมหลวงวชริญาณวงศ์ วดับวรนเิวศ 

ราชวรวิหาร ทรงขนานพระนามสมเดจ็พระเจ้าลกูยาเธอพระองค์น้ี ซ่ึงปรากฏโดยพระนาม 

ว่า 

สมเด็จพระเจ้าลูกยาเธอ   เจ้าฟ้าวชิราลงกรณ 

บรมจักรยาดิศรสันตติวงศ   เทเวศวรธ�ารงสุบริบาล 

อภิคุณูประการมหิตลาดุลเดช  ภูมิพลนเรศวรางกูร 

กิตติสิริสมบูรณ์ สวางควัฒน์  บรมขัตติยราชกุมาร

สมเด็จพระสังฆราชเจ้าทรงอธิบายว่า เป็นพระมงคลนามตามพระราชตระกูล คือ 

ได้เชิญพระนามฉายาในพระบาทสมเด็จพระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ ๔ ซึ่งปรากฏ 

ในขณะทรงพระผนวชว่า “วชริญาณะ” ผนวกกบั “อลงกรณ์” จากพระนาม “จฬุาลงกรณ์”  

ในพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ ๕ 

วชิราลงกรณ มีความหมายว่า “ทรงเครื่องเพชรนิลจินดา” หรืออาจแปลว่า  

“อสุนีบาต”
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พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร 
และสมเด็จพระเจ้าลูกยาเธอ เจ้าฟ้าวชิราลงกรณ
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สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ  
พระบรมราชชนนีพันปีหลวง 
และสมเด็จพระเจ้าลูกยาเธอ  
เจ้าฟ้าวชิราลงกรณ
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ทรงฉายพระรูปพร้อมด้วยสมเด็จพระบรมชนกนาถ  
สมเด็จพระบรมราชชนนี และพระโสทรเชษฐภคินี
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ทรงฉายพระรูปพร้อมด้วยสมเด็จพระบรมชนกนาถ 
สมเด็จพระบรมราชชนนี และพระโสทรเชษฐภคินี
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๒

เจ้าฟ้าชายในวัยเยาว์
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พระบาทสมเด็จพระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว  
เมื่อครั้งดำารงพระยศ สมเด็จพระเจ้าลูกยาเธอ เจ้าฟ้าวชิราลงกรณ
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พระเชษฐภคินี-พระขนิษฐภคินี

พระบาทสมเด็จพระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว มีพระเชษฐภคินี 1 พระองค์ และมีพระขนิษฐภคินี  

๒ พระองค์ คือ

ทลูกระหม่อมหญงิอบุลรัตนราชกญัญา สริวิฒันาพรรณวด ี(พระนามเดมิ สมเดจ็พระเจ้าลกูเธอ  

เจ้าฟ้าอุบลรัตนราชกัญญา สิริวัฒนาพรรณวดี) เป็นพระราชธิดาพระองค์ใหญ่ในพระบาทสมเด็จ 

พระมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร กับสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ  

พระบรมราชชนนีพันปีหลวง และเป็นพระโสทรเชษฐภคินีพระองค์เดียวในพระบาทสมเด็จ 

พระวชริเกล้าเจ้าอยูห่วั ประสตูเิมือ่วนัพฤหสับดทีี ่๕ เมษายน พ.ศ. ๒๔๙๔ ณ สถานพยาบาลมงชวัซี  

(Clinique de Montchoisi) เมืองโลซาน ประเทศสวิตเซอร์แลนด์

สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา เจ้าฟ้ามหาจักรีสิรินธร  

มหาวชิรลงกรณวรราชภักดี สิริกิจการิณีพีรยพัฒน รัฐสีมาคุณากรปิยชาติ สยามบรมราชกุมารี  

เป็นพระราชธิดาในพระบาทสมเด็จพระมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร กับสมเด็จ 

พระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง และเป็นพระโสทรกนิษฐภคินี 

ในพระบาทสมเด็จพระวชริเกล้าเจ้าอยูหั่ว เสดจ็พระราชสมภพเมือ่วนัเสาร์ที ่๒ เมษายน พ.ศ. ๒๔๙๘  

ณ พระที่นั่งอัมพรสถาน พระราชวังดุสิต

สมเดจ็พระเจ้าน้องนางเธอ เจ้าฟ้าจฬุาภรณวลยัลกัษณ์ อคัรราชกมุาร ีกรมพระศรสีวางควฒัน  

วรขัตติยราชนารี พระราชธิดาพระองค์เล็กในพระบาทสมเด็จพระมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช  

บรมนาถบพิตร กับสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิต์ิ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง  

และเป็นพระโสทรกนิษฐภคนีิในพระบาทสมเดจ็พระวชิรเกล้าเจ้าอยูห่วั ประสตูเิมือ่วนัพฤหัสบดทีี ่๔  

กรกฎาคม พ.ศ. ๒๕00 ณ พระที่นั่งอัมพรสถาน พระราชวังดุสิต
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ทูลกระหม่อมหญิงอุบลรัตนราชกัญญา  
สิริวัฒนาพรรณวดี พระโสทรเชษฐภคินี 
ในพระบาทสมเด็จพระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว

สมเด็จเจ้าฟ้าฯ กรมพระศรีสวางควัฒน  
วรขัตติยราชนารี พระโสทรกนิษฐภคินี 
ในพระบาทสมเด็จพระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว

สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า  
กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ  
สยามบรมราชกุมารี พระโสทรกนิษฐภคิน ี
ในพระบาทสมเด็จพระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว
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หนังสือ สี่เจ้าฟ้า โดย ลาวัณย์ โชตามระ

ในหนังสือ สี่เจ้าฟ้า ฉบับเรียบเรียงใหม่โดย ลาวัณย์ โชตามระ ได้บรรยายถึงความสนพระทัยของพระบาทสมเด็จ

พระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว เมื่อครั้งทรงพระเยาว์ไว้ว่า

“ทูลกระหม่อมฟ้าชายโปรดเล่นเครื่องกลไกต่างๆ อย่างเด็กผู้ชายทั้งหลาย เช่น รถยนต์ เครื่องบิน รถถัง เรือ  

โปรดทอดพระเนตรหนังสอืทีเ่กีย่วกบัการช่าง การก่อสร้าง และมพีระนสิยัใฝ่รู ้เมือ่ทรงสงสยัสิง่ใดกจ็ะทรงตัง้ปัญหาถาม  

และจะทรงถามจนกระทัง่ได้รบัค�าอธบิายเป็นทีพ่อพระทยั ทรงมคีวามจ�าดมีาก โดยเฉพาะกบัเรือ่งรถยนต์ ทรงรูจ้กัเกอืบ 

ทุกชนิด ทูลกระหม่อมฟ้าชายชอบเสวยมาก โปรดอาหารอร่อยๆ แปลกๆ บางครั้งก็ทรงท�าอาหารเองด้วยหม้อและ 

เตาดินเผาเล็กๆ แล้วประทับเสวยอย่างเอร็ดอร่อยกับผู้ตามเสด็จฯ ทูลกระหม่อมฟ้าชายโปรดการเล่นปืนเป็นชีวิตจิตใจ  

เวลาเสด็จพระราชด�าเนินตามพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและพระบรมราชินีนาถท่านจะทรงแต่งชุดฝึกราชวัลลภ 

พร้อมอาวุธเพื่อทรงอารักขาทั้งสองพระองค์เป็นอย่างดี”
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พระบาทสมเด็จพระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว
สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี

สมเด็จเจ้าฟ้าฯ กรมพระศรีสวางควัฒน วรขัตติยราชนารี 
และทูลกระหม่อมหญิงอุบลรัตนราชกัญญา สิริวัฒนาพรรณวดี  

เมื่อทรงพระเยาว์
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พระบาทสมเด็จพระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว เมื่อครั้งทรงพระเยาว์ 
ทรงเล่นกับทูลกระหม่อมหญิงอุบลรัตนราชกัญญา สิริวัฒนาพรรณวดี  
อย่างสนุกสนาน



พระบาทสมเด็จพระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว   |   ๒๙
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สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา  
เจ้าฟ้ามหาจักรีสิรินธร มหาวชิราลงกรณวรราชภักดี  
สิริกิจการิณีพีรยพัฒน รัฐสีมาคุณากรปิยชาติ
สยามบรมราชกุมารี พระโสทรกนิษฐภคิน ี
ในพระบาทสมเด็จพระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว



พระบาทสมเด็จพระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว   |   ๓1

น้องน้อยของพี่ช�ย

บทพระราชนิพนธ์ที่พระบาทสมเด็จพระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว ซึ่งในขณะนั้นด�ารงพระอิสริยยศ  

สมเด็จพระบรมโอรสาธิราชฯ สยามมกุฎราชกุมาร ได้ทรงพระราชนิพนธ์ เนื่องในโอกาสที่สมเด็จ 

พระกนิษฐาธริาชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรตันราชสดุาฯ สยามบรมราชกมุาร ีเจรญิพระชนมายคุรบ  

๓ รอบ เมื่อวันที่ ๒ เมษายน พ.ศ. ๒๕๓๔ ความว่า

“เนื่องในปีนี้ น้องน้อยของพี่ชายครบ ๓ รอบ ประชาชนชาวไทยได้จัดงานและแสดงออกซึ่ง 

ความรักต่อน้องน้อย พ่ีชายนึกอยากจะท�าอะไรเพื่อน้องบ้าง จึงท�าให้พี่คิดย้อนไปถึงเมื่อตอนที่เรา 

ยังเล็กๆ กันอยู่ 

“ขณะน้ันพ่ีชายอายุประมาณ ๓ ปี ก่อนน้องน้อยเกดิ พ่ีกเ็ริม่จ�าความได้บ้างว่า บดันีเ้ราได้พ้นจาก 

ความเป็นลกูคนเลก็แล้ว ซึง่กไ็ด้มน้ีองน้อยเพิม่ขึน้ในครอบครวั พีจ่�าได้ว่า ขณะน้ันพีก่�าลงันอนเล่นอยู ่

กม็คีนมาบอกว่า สมเดจ็แม่ได้ทรงมปีระสติูกาลแล้ว เป็นองค์หญิง พ่ีกย็งัจ�าอะไรมากไม่ได้ในตอนน้ัน  

เพยีงแต่มันรู้สึกเป็นส่ิงแปลกใหม่ พ่ีได้เห็นเดก็ตวัเลก็ๆ นอนอยูใ่นเตยีง พีไ่ด้มาดนู้องตวัเลก็ๆ ทีน่อนอยู่ 

ในเตียงเสมอ เมื่อน้องน้อยโตขึ้น เราก็เล่นกันเรื่อย

“ทีพ่ี่จ�าได้คอื เมือ่ตอนเลก็ๆ น้องน้อยเป็นเดก็ทีบ่อบบางมาก ไม่ค่อยชอบเสวย ในการเลีย้งดู  

คุณพี่เลี้ยงต้องถนอมมาก แต่ก็แข็งแรง มีสิ่งหนึ่งที่ติดตัวน้องน้อยเลยและพี่จ�าได้แม่น คือน้องน้อย 

เป็นเด็กที่คล่องแคล่ว ว่องไว และเป็นเด็กที่ฉลาด มีความคิดริเริ่มสูง 

“เมือ่ตอนเลก็ๆ ถอืได้ว่าเราสองคนเป็นลกูคนกลางท้ังคู่ จงึเป็นเพือ่นเล่นกนัมาตลอด น้องน้อย 

เป็นเด็กที่เชื่อฟังและอยู่ในโอวาทของพี่ๆ เสมอ อยากที่จะมีส่วนร่วมกิจกรรมต่างๆ กับพี่ๆ เป็นเด็ก 

ที่กล้า ตรงไปตรงมา ซนแบบเด็กๆ ทั่วไป และชอบเล่นแบบผู้ชาย

“เราได้ตามเสด็จทูลกระหม่อมพ่อ-สมเด็จแม่ ไปตามต่างจังหวัดเมื่อตอนเล็กๆ เราก็จะ 

ไปเล่นกนั หาไม้มาท�าเป็นปืน หาของว่าง-ขนมไปปิกนกิกนั และสร้างจนิตนาการในการเล่นกนัแบบ 

เด็กๆ ในสมัยนั้น

“น้องน้อยจะเป็นผูช่้วยทีด่ขีองพ่ีๆ ช่วยถอืของตามไปเสมอ ยงัเป็นผูด้แูล และเป็นองครกัษ์ท่ีดี 

ของพี่อีกด้วย ไม่เอาเปรียบใคร ไม่คิดถึงตัวเองก่อน 

“สิ่งที่พี่จ�าได้อีกอย่าง คือ เมื่อเวลาเราพี่น้องเล่นด้วยกัน เมื่อมีเร่ืองหรือเกิดเรื่องขึ้น เราก็จะ 

โดนลงโทษด้วยกันเสมอ ถึงแม้พี่ชายบางครั้งจะสั่งให้ท�าอะไรก็ตาม น้องน้อยก็ไม่เคยฟ้องว่าพี่ชาย 

สั่งเลยสักครั้ง น้องน้อยเป็นเด็กที่กล้าที่จะเล่นกับพี่ชายด้วยความรักและซื่อสัตย์ ไม่เคยเอาเปรียบ 

ในพี่น้องเลย

“มีอีกช่วงหนึ่งที่พี่พอจะจ�าได้และสนุกมาก คือ ช่วงตอนที่พวกเราได้ตามเสด็จทูลกระหม่อม 

พ่อ-สมเด็จแม่ ไปต่างประเทศ พวกเราได้เห็นอะไรหลายสิ่งหลายอย่าง ได้ฝึกหัดเล่นกีฬาของฝรั่ง 

หลายประเภท แต่ความทีบ่คุลกิของน้องน้อยเป็นเด็กฉลาดและว่องไวมาแต่เลก็ๆ มอียูค่รัง้ เราไปเล่น 

สเกตกัน มีครูฝรั่งสอน น้องน้อยจะเป็นก่อนใครเพื่อน และเล่นได้ดีจนแซงพวกพี่ๆ และครูที่ก�าลัง 

สอนอยู่ เพียงเรียนแค่ ๑-๒ ครั้งเท่านั้น จนฝรั่งให้สมญานามว่า ‘สลาตัน’ เพราะท�าอะไรจะเร็วมาก  

วิ่งขึ้นวิ่งลงเร็วไปหมด เห็นต้นไม้ก็ปีนต้นไม้ ท�าอะไรว่องไวมากและกล้า เป็นเด็กที่กล้าเสี่ยง
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“อย่างตอนทีเ่ราอยูท่ีป่ระเทศสวสิ ทลูกระหม่อมพ่อ-สมเดจ็แม่เสดจ็ออกไปทรงงาน พวกเรา 

ก็แอบไปปีนต้นแอปเปิลกนั เพราะทีส่วสิเขาจดัให้พวกเราพกัต�าหนักท่ีมสีวนสนามเหมอืนป่า มผีลไม้ 

น่าทานมาก ท�าให้เดก็อย่างเราทัง้สองเกดิความสนุก จงึปีนขึน้ไปขโมยแอปเปิลมาแอบทานกนัท่ีข้างๆ  

ต้นไม้ แต่ในช่วงน้ัน พอน้องน้อยได้กดัแอปเปิลเข้าไปค�าแรก ฟันน�า้นมของน้องน้อยทีก่�าลงัผลขิองใหม่ 

กไ็ด้หลุดตดิออกมากับแอปเปิล ท�าให้เราสองคนหัวเราะและข�ากนัมาก แต่น้องน้อยกไ็ม่ร้องไห้ กลบัเป็น 

เรื่องที่สนุก และฟันหลออยู่นาน (ถ้าพวกเราสังเกตให้ดีๆ ภาพตอนทรงพระเยาว์ของน้องน้อย  

ส่วนใหญ่ฟันจะหลอ) 

“ถ้ายิ่งมีช่างภาพสื่อมวลชนทั้งไทยหรือต่างชาติ ขอมาฉายพระรูปครอบครัว เราสองคนก็จะ 

เป็นตัวที่ท�าอะไรให้มันยุ่งไปหมด ท�าให้ถ่ายไม่เสร็จ (ท�าหน้าท�าตา) จนผู้ที่มาฉายพระรูปปวดหัว 

กันไปหมด พอตอนหลังเวลาฉายพระรูป จึงจะเห็นบ่อยๆ ที่สมเด็จแม่ต้องคอยจับพวกเราไว้ให้นิ่งๆ  

ด้วยพระหัตถ์ทั้งสองข้าง พี่ชายข้าง น้องน้อยข้าง เสมอ กันช่างภาพเป็นลมและพระองค์ท่านด้วย

“พอช่วงหลัง เมื่อพี่ชายต้องจากทุกคนไปเรียนเมืองนอก เราก็เริ่มห่างกัน แต่น้องน้อยก็ยัง 

เขียนจดหมายถึงพี่ชายสม�่าเสมอ และยังคอยดูแลของให้พี่ชายที่อยู่เมืองไทยอีกด้วย

“ความทรงจ�าของพีท่ี่นึกถึงน้องน้อยนี้ อาจจะเป็นบางส่วน บางเสี้ยวในชวีติของเราเมื่อเด็กๆ  

แต่ความดี ความน่ารักของน้องน้อยที่มีต่อพี่น้อง และที่พี่จ�าได้ดีเสมอ คือ น้องน้อยมีน�้าใจกับพี่น้อง  

เป็นเด็กดี ฉลาด ร่วมรบัผดิชอบในสิง่ทีป่ฏบิตัร่ิวมกนัเสมอ ไม่เคยหลกีเลีย่งความรบัผดิชอบ ไม่เคย 

ท�าให้ใคร หรือผู้อื่นเดือดร้อน ไม่เคยฟ้อง ไม่เคยแก้ตัว และเมื่อมีอะไรก็จะหันซ้าย-หันขวานึกถึง 

พี่น้องก่อนเสมอ

“ในโอกาสที่น้องน้อยครบ ๓ รอบในครั้งนี้ พี่ขอมีส่วนร่วมกับประชาชนชาวไทย ส่งความรัก 

มายังน้องน้อยที่ดีและน่ารักของพี่ ขอให้น้องน้อยจงเป็นท่ีรักเคารพของประชาชนตลอดไป และ 

มีก�าลังกาย ก�าลังใจที่จะท�างานเพื่อประเทศชาติ เป็นมิ่งขวัญของประชาชนตลอดไป”

 จากพี่ชายที่รักน้องเสมอมา

 “พี่ชาย”

 ๒ เม.ย. ๓๔

น้องน้อยของพี่ชาย บทพระราชนิพนธ์ 
ในพระบาทสมเด็จพระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว  
เนื่องในโอกาสที่ สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า  
กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ  
สยามบรมราชกุมารี  
เจริญพระชนมายุครบ ๓ รอบ  
เมื่อ พ.ศ. ๒๕๓๔
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และสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า  

กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมาร ี
เมื่อครั้งทรงพระเยาว์
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สมเด็จพระบรมโอรสาธิราช สยามมกุฎราชกุมาร (พระอิสริยยศขณะนั้น)  
และสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี (พระอิสริยยศขณะนั้น) 
ทรงร่วมพระราชพิธีขึ้นครองราชย์ของ 
สมเด็จพระราชาธิบดีวิลเลมอเล็กซานเดอร์ แห่งเนเธอร์แลนด์  
ที่มหาวิหารนิวว์ เคิร์ก (Nieuwe Kerk)  
ข้างพระราชวังกรุงอัมสเตอร์ดัม  
เมื่อวันที่ ๓๐ เมษายน พ.ศ. ๒๕๕๖ 
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ของเล่น-ของสะสมส่วนพระองค์

พระบาทสมเด็จพระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว เมื่อครั้ง 

ด�ารงพระอสิริยยศ สมเด็จพระบรมโอรสาธริาชฯ สยามมกฎุ 

ราชกุมาร พระราชทานสัมภาษณ์ นิตยสาร ดิฉัน เมื่อวันที่  

๓ กรกฎาคม พ.ศ. ๒๕๒๙ เกี่ยวกับของสะสมโปรด 

คือ โมเดลรถคันเล็กๆ มีตั้งแต่รถเก๋งเปิดประทุน รถยนต ์

หลากยีห้่อ รถจีป๊ รถมอเตอร์ไซค์ รถทหารปิดและเปิดประทนุ  

รถม้า รถลาก รถต�ารวจ กระทั่งรถผสมปูน รถพยาบาล  

โปรดตั้งแต่ทรงพระเยาว์ ทรงเก็บอย่างเป็นระเบียบ

พระองค์มพีระราชกระแสถงึความชอบส่วนพระองค์ 

ว่า

“ชอบรถกับเครื่องบินแต่รถนี่ชอบมากกว่า”

เหตุผลที่พระองค์ทรงชอบสะสมรถเล็กนั้นเพคะ

“ตอนเด็กๆ ชอบเครื่องยนต์กลไก แล้วมันก็เป็น 

การแสดงวัฒนธรรมและพัฒนาการทางเทคโนโลยีอย่างหนึง่  

ของเล่นเมื่อเด็กๆ เท่าที่ยังเหลืออยู่คือของเล่นสมัยน้ีก็มี  

แต่มันไม่เหมือนของเล่นเมื่อ ๒๐ ปีก่อน มันก็เป็นไปตาม 

สิ่งแวดล้อม”

พระองค์ทรงมีรถเล็กๆ ที่สะสมไว้สักกี่คันเพคะ

“มีเป็นร้อย”

ทรงจ�าได้ไหมเพคะว่า คันไหนเป็นคันแรก

“กจ็�าได้ว่ารุน่ไหนเป็นรุน่แรก จ�าได้ว่าใคร ตอนเดก็ ๆ   

คนเค้าให้ พอโตกซ็ือ้เอง เวลาไปเมอืงนอกกซ็ือ้ปัจจบุนักยั็งซือ้  

ซือ้รถ ซือ้เครือ่งบนิหรอือะไรเลก็ๆ ทีม่นัน่ารกั อะไรทีม่นัมี 

ศิลปะมีความละเอียดก็สะสม ก็ซื้อเวลาไปเมืองนอก”

เมื่อทรงพระเยาว์ทรงโปรดรถคันไหนมากที่สุดเพคะ

“ตอนเดก็ๆ ชอบรถคนันี ้เป็นรถสปอร์ตเปิดประทนุ 

ย่ีห้อ MG มนัมาพร้อมๆ กบัรถจรงิ คอืรถ MG รุน่นีเ้หมอืนกนั  

สมยัก่อนถ้าเขาออกรถใหม่เขากจ็ะท�ารถคนัเลก็ๆ ออกมาด้วย  

ส่วนคันนี้เป็นเบนซ์ 300, 1995 ผู้ใหญ่มีเราก็มีบ้างแต่เป็น 

รถคันเลก็ๆ ท่ีมปีระตูเปิดปิดข้าง รถรุน่หลกัประตูเปิดไม่ได้  

รถเบนซ์บางคนัดนิน�า้มนัเกาะเตม็ไปหมดเป็นเบนซ์ช�า้เลอืด 

ช�า้หนองและทาสซี�า้อกี แล้วรถต�ารวจนีเ่ขยีนเบอร์เองยังอยู่”

ทรงเปลี่ยนความโปรดไปเรื่อยๆ เป็นยุคๆ ไหมเพคะ

“ไม่ค่อยเปลี่ยน รถเดี๋ยวนี้ยังชอบเหมือนเดิมแต ่

มาเล่นของจริง ของเก่าก็ยังชอบอยู่ สมัยก่อนชอบรถ 

โฆษณา รถคอมเมอร์เชียลอะไรพวกนีม้นัน่ารกัด ีรถทหาร 

เปิดประทุนรุ่นน้ีเป็นรุ่นแรก ผู้ใหญ่เขาเสียดาย เขาเก็บ  

กลวัพงัถามท�าไมไม่ให้เล่น เขาบอกถ้าโตแล้วจะเกบ็ไว้เป็น 

ตัวอย่าง รถผสมซีเมนต์นี่ก็รุ่นแรก พวกคันเล็กๆ เหล็กๆ  

รุน่แรก น่ีรุน่หลัง เห็นไหมมสีแวบกีส้�าหรบัคนหนุ่มคนสาว”
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ทรงโปรดการสะสมรถของเล่นตั้งแต่ทรงพระเยาว์
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สมเด็จพระบรมโอรสาธิราชฯ สยามมกุฎราชกุมาร  
(พระอิสริยยศขณะนั้น) 
พระราชทานสัมภาษณ์ถึงของสะสมทรงโปรด
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๑ รถคันแรกที่ทรงโปรด ยี่ห้อ MG
๒ รถทหารเปิดประทุน
๓ รถผสมปูน
๔-๕ รถโฆษณามีแถบข้างรถ
๕ รถตำารวจ

๑

๔ ๕ ๖

๒ ๓
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ทรงศึกษาวิทยาการ
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โรงเรียนจิตรลด�

สมเด็จพระเจ้าลูกยาเธอ เจ้าฟ้าวชิราลงกรณ 

ทรงเข้าศึกษาระดับอนุบาล ณ โรงเรียนจิตรลดา ต้ังอยู่  

ณ พระที่นั่งอุดรภาค พระราชวังดุสิต เมื่อเดือนกันยายน  

พ.ศ. ๒๔๙๙ ขณะมีพระชนมายุได้ ๔ พรรษา นักเรียน 

ร่วมชั้นมีเพียง ๗ คน คือ หม่อมราชวงศ์สิทธินัดดา  

ชุมพล อรนิดา สนิทวงศ์ ณ อยุธยา เกตนา โชติกเสถียร  

เกรียงศักดิ์ ช่างเรือน วีรวุทธิ วิรยพงศ์ สัณห์ ศรีวรรธนะ  

และเกริก วณิกกุล

สมเดจ็พระเจ้าลกูยาเธอ เจ้าฟ้าวชริาลงกรณ ได้ทรง 

ฝึกหัดโขนทีโ่รงเรียนจิตรลดา เป็นตวั ‘หนุมาน’ ด้วยพระวริยิ 

อุตสาหะ โดยผู้ถวายการสอนคือ ครูกรี วรศะริน ศิลปิน 

แห่งชาติ ต่อมาได้ทรงพากย์-เจรจาโขน ในการแสดงโขน 

งานปิดภาคเรียน โรงเรียนจิตรลดา ปีการศึกษา ๒๕0๕ 

วิชาที่สมเด็จพระเจ้าลูกยาเธอ เจ้าฟ้าวชิราลงกรณ 

ทรงเรยีนรู้ได้ดกีว่าวชิาอืน่ คอื วชิาค�านวณ ซึง่มกัได้คะแนน 

เต็มเสมอ วิชาที่โปรดมากอีกอย่าง คือ วาดเขียนและ 

ป้ันดนิน�า้มนั ทรงป้ันรปูรถยนต์ เรอืรบ ได้เหมอืนของจรงิมาก  

เมื่อได้รับพระราชทานเครื่องใช้ในการเขียนภาพสีน�้ามัน 

จากพระบาทสมเด็จพระมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช  

บรมนาถบพติร กม็ไิด้หวงแหน ทรงแบ่งประทานให้มหาดเลก็ 

ไว้ใช้ด้วย 

ในตอนบ่ายหลังเลิกเรียน พระองค์มักทรงชวน 

มหาดเลก็ถบีจกัรยานไปเลอืกมมุใดมมุหนึง่ของสวนจติรลดา  

แล้วประทับเขียนรูปอย่างตั้งพระทัย แต่ภาพที่ได้แทนท่ี 

จะเป็นภาพทวิทศัน์ในบรเิวณสวนจติรฯ กลบัเป็นภาพภูเขา 

อยู ่ในหมอก เหมือนภูมิประเทศที่พระต�าหนักภูพิงค 

ราชนเิวศน์ จงัหวดัเชยีงใหม่ หรอืบางครัง้กเ็ป็นภาพเรอืรบ 

จอดอยู่ในทะเล

ทุกครั้งเมื่อพระองค์เสด็จกลับจากโรงเรียน ก่อนจะ 

เสดจ็เข้าบรรทมตอนหัวค�า่ สมเด็จพระเจ้าลกูยาเธอ เจ้าฟ้า 

วชริาลงกรณ จะต้องเข้าเฝ้าพระบาทสมเดจ็พระมหาภูมพิล 

อดลุยเดชมหาราช บรมนาถบพติร และสมเด็จพระนางเจ้า 

สิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง  

เพือ่รบัพระบรมราโชวาท และทรงสวดมนต์ก่อน ซึง่หลงัการ 

สมเด็จพระเจ้าลูกยาเธอ เจ้าฟ้าวชิราลงกรณ 
ทรงศึกษาระดับอนุบาล ณ โรงเรียนจิตรลดา  
เมื่อ พ.ศ. ๒๔๙๙

รับพระบรมราโชวาท สมเด็จพระเจ้าลูกยาเธอ เจ้าฟ้า 

วชิราลงกรณ มักทรงร�าพันว่า 

“การเป็นเจ้าฟ้านี่ช่างล�าบากเหลือเกิน จะท�าอะไร 

กต้็องระวงัความรูส้กึของคนไปหมด ท�าตามพระทยัไม่ได้”

พระราชกรณียกิจครั้งแรกของสมเด็จพระเจ ้า 

ลกูยาเธอ เจ้าฟ้าวชิราลงกรณ คอื การเสดจ็พระราชด�าเนนิ

ปฏิบัติพระราชกรณียกิจแทนพระบาทสมเด็จพระ 

มหาภูมพิลอดลุยเดชมหาราช บรมนาถบพติร ในพิธเีปิดป้าย 

ของสมาคมกุมารแพทย์แห่งประเทศไทย โรงพยาบาลเด็ก  

เมื่อวันที่ 1๙ มีนาคม พ.ศ. ๒๕0๕ ขณะนั้นมีพระชนมายุ

เพียง ๙ พรรษา



๔๒   |   พระบาทสมเด็จพระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว

ทรงศึกษาในโรงเรียนจิตรลดาตั้งแต่ชั้นอนุบาล 
จนถึงชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๑



พระบาทสมเด็จพระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว   |   ๔๓



๔๔   |   พระบาทสมเด็จพระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว



พระบาทสมเด็จพระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว   |   ๔๕

สมเด็จพระเจ้าลูกยาเธอ เจ้าฟ้าวชิราลงกรณ  
ทรงโปรดเรียนวิชาลูกเสืออย่างยิ่ง



๔๖   |   พระบาทสมเด็จพระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว

ทรงพากย์-เจรจาโขนในงานโรงเรียนจิตรลดา 
เมื่อ พ.ศ. ๒๕๐๕

ทรงเป็นตัวแทนถือป้ายโรงเรียนจิตรลดาในพิธีสวนสนาม



พระบาทสมเด็จพระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว   |   ๔๗

ทรงแสดงโขนเป็นวิรูญจำาบังในการแสดงวันปิดภาคเรียน



๔๘   |   พระบาทสมเด็จพระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว

ทรงเข้ารับพระราชทานประกาศนียบัตร  
กระทรวงศึกษาธิการ ชั้นประถมศึกษาปีที่ ๗



พระบาทสมเด็จพระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว   |   ๔๙

พระบาทสมเด็จพระมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร 
สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง  

และสมเด็จพระเจ้าลูกยาเธอ เจ้าฟ้าวชิราลงกรณ 
ทรงฉายพระรูปกับครูและนักเรียนโรงเรียนจิตรลดา



๕0   |   พระบาทสมเด็จพระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว

ทรงศึกษ�ต่อต่�งประเทศ

สมเด็จพระเจ้าลูกยาเธอ เจ้าฟ้าวชิราลงกรณ ทรง 

ศกึษาทีโ่รงเรยีนจติรลดาจนถงึชัน้มธัยมศกึษาปีท่ี 1 แล้วจงึ 

เสดจ็ไปศกึษาต่อทีป่ระเทศองักฤษ ระหว่างเดอืนมกราคม- 

กันยายน พ.ศ. ๒๕0๙ ทรงปราศรัยกับประชาชนชาวไทย  

ในโอกาสที่จะเสด็จฯ ไปทรงศึกษาต่อ ณ ต่างประเทศ  

เมื่อวันที่ ๒0 ธันวาคม พ.ศ. ๒๕0๘ ความว่า

“วันที่ ๗ มกราคมน้ี ข้าพเจ้าจะจากพระนครไป 

ประเทศอังกฤษแล้ว จึงขอถือโอกาสน้ีอ�าลาท่านทั้งหลาย 

โดยทั่วกัน ข้าพเจ้ามีใจผูกพันอยู ่กับประเทศชาติและ 

กบัท่านทัง้หลายมาก เพราะข้าพเจ้าเป็นพลเมืองไทยคนหนึง่  

และท่านทัง้หลายต่างได้แสดงน�า้ใจไมตรต่ีอข้าพเจ้าตลอดมา  

ข้าพเจ้าจึงตระหนักว่าในกาลข้างหน้า ข้าพเจ้ามีหน้าที่และ 

จะต้องท�างานให้เป็นประโยชน์แก่บ้านเมืองและประชาชน 

ให้จงได้ 

ในโอกาสทีข้่าพเจ้าจะออกไปศกึษา ณ ต่างประเทศน้ี  

ข้าพเจ้าจึงต้ังใจไว้อย่างแน่วแน่ว ่าจะพยายามศึกษา 

เล่าเรียนโดยเต็มก�าลังความสามารถ เพ่ือให้เกิดความรู้ 

และสติปัญญาน�ามาในการท�านุบ�ารุงประเทศชาติให้เจริญ 

ก้าวหน้าและรุ่งเรืองไพบูลย์ย่ิงขึ้นไป ข้าพเจ้าขอกล่าวค�า 

อ�าลาท่านอีกครั้งหนึ่ง 

ขอท่านทัง้หลายได้เอาใจช่วยข้าพเจ้าให้เกดิก�าลงัใจ 

ที่จะเล่าเรียนได้ส�าเร็จสมความตั้งใจโดยตลอดด้วย”

สมเดจ็พระเจ้าลกูยาเธอ เจ้าฟ้าวชริาลงกรณฯ ได้ทรง 

แสดงพระองค์เป็นพุทธมามกะทีวั่ดพระศรรีตันศาสดาราม  

เมือ่วนัที ่๓ มกราคม พ.ศ. ๒๕0๙ ก่อนเสด็จพระราชด�าเนนิ 

ไปทรงศึกษาต่อที่ประเทศอังกฤษ

สมเดจ็พระเจ้าลกูยาเธอ เจ้าฟ้าวชริาลงกรณ ทรงเข้า 

ศึกษาระดับประถมศึกษาที่โรงเรียนคิงส์มีด เมืองซีฟอร์ด  

แคว้นซัสเซกส์ สหราชอาณาจักร (King’s Mead School,  

Seaford, Sussex, United Kingdom) และเดือนกันยายน 

ปีเดียวกนัน้ันได้เสด็จไปศึกษาระดับมธัยมศึกษาทีโ่รงเรยีน 

มลิล์ฟิลด์ เมอืงสตรตี แคว้นซอมเมอร์เซต สหราชอาณาจกัร  

(Millfield School, Street, Somerset, United Kingdom)  

จนถงึเดอืนกรกฎาคม พ.ศ. ๒๕1๓ หลงัจากนัน้ได้ทรงศกึษา 

ระดับเตรียมทหารที่โรงเรียนคิงส์ นครซิดนีย์ ประเทศ 

ออสเตรเลีย (The King’s School Cadet Corps, Sydney,  

Australia)

จากนั้นทรงศึกษาต่อในระดับอุดมศึกษา และ 

ทรงส�าเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรีสาขาอักษรศาสตร์  

ด้านการทหาร จากมหาวิทยาลัยนิวเซาท์เวลส์ ประเทศ 

ออสเตรเลีย (The University of New South Wales,  

Australia) แล้วได้เสด็จนิวัตประเทศไทยเพื่อทรงเข้ารับ 

ราชการเป็นนายทหารประจ�าการในกรมข่าวทหารบก 

เมื่อ พ.ศ. ๒๕1๙

นอกจากนี้ ยังทรงศึกษาต่อที่โรงเรียนเสนาธิการ 

ทหารบก รุน่ที ่๔๖ ระหว่าง พ.ศ. ๒๕๒0-๒๕๒1 ทรงได้รบั 

ปริญญาหลักสูตรนิติศาสตรบัณฑิต มหาวิทยาลัยสุโขทัย 

ธรรมาธริาช เมือ่ พ.ศ. ๒๕๓0 และทรงเข้าศกึษา ณ วทิยาลยั 

ป้องกันราชอาณาจักรแห่งสหราชอาณาจักรเมื่อ พ.ศ.  

๒๕๓๓



พระบาทสมเด็จพระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว   |   ๕1

สมเด็จพระเจ้าลูกยาเธอ เจ้าฟ้าวชิราลงกรณ  
เสด็จฯ ไปทรงนมัสการพระพุทธมหามณีรัตนปฏิมากร  

ณ วัดพระศรีรัตนศาสดาราม  
ก่อนเสด็จไปทรงศึกษาต่อต่างประเทศ

สมเด็จพระเจ้าลูกยาเธอ เจ้าฟ้าวชิราลงกรณ  
กล่าวอำาลาประชาชน 
ก่อนเสด็จไปทรงศึกษาต่อต่างประเทศ



๕๒   |   พระบาทสมเด็จพระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว

สมเด็จพระเจ้าลูกยาเธอ เจ้าฟ้าวชิราลงกรณ  
ทรงเป็นหัวหน้านักเรียนในคณะแมคอาเธอร์ เฮาส์ โรงเรียนคิงส์  
นครซิดนีย์ ประเทศออสเตรเลีย



พระบาทสมเด็จพระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว   |   ๕๓



๕๔   |   พระบาทสมเด็จพระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว



พระบาทสมเด็จพระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว   |   ๕๕

สมเด็จพระบรมโอรสาธิราชฯ สยามมกุฎราชกุมาร 
(พระอิสริยยศขณะนั้น) 
ขณะทรงศึกษาด้านการทหาร ณ ประเทศออสเตรเลีย



๕๖   |   พระบาทสมเด็จพระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว

สมเด็จพระบรมโอรสาธิราชฯ สยามมกุฎราชกุมาร (พระอิสริยยศขณะนั้น) 
ทรงรับการทูลเกล้าฯ ถวายสัญญาบัตรและปริญญาอักษรศาสตรบัณฑิต  
จากมหาวิทยาลัยนิวเซาท์เวลส์ เมื่อ พ.ศ. ๒๕๑๙



พระบาทสมเด็จพระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว   |   ๕๗

๑. พระบาทสมเด็จพระมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร  
พระราชทานปริญญารัฐศาสตรดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์  
แห่งมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ประจำาปีการศึกษา ๒๕๒๒  
แก่สมเด็จพระบรมโอรสาธิราช เจ้าฟ้ามหาวชิราลงกรณ  
สยามมกุฎราชกุมาร (พระอิสริยยศในขณะนั้น)  
เมื่อวันที่ ๒๙ ตุลาคม พ.ศ. ๒๕๒๓

๒. เมื่อวันที่ ๑ ธันวาคม พ.ศ. ๒๕๒๙ 
สมเด็จพระบรมโอรสาธิราชฯ สยามมกุฎราชกุมาร (พระอิสริยยศขณะนั้น) 
เสด็จพระราชดำาเนินแทนพระองค์ทรงเปิดที่ทำาการของมหาวิทยาลัย 
และทรงปลูกต้นปาริชาตที่บริเวณด้านหน้า 
มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช

๑

๒


