
เนื่องในโอกาสพระราชพิธีมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา
๒๘ กรกฎาคม ๒๕๖๐

ออกอากาศ ณ สถานีวิทยุกระจายเสียงกองทัพบก
โรงเรียนนายร้อยพระจุลจอมเกล้า

FM 89.75 MHz.

อํานายการผลิตโดย
กองวิชาอักษรศาสตร์  

ร่วมกับ
สถานีวิทยุกระจายเสียงกองทัพบกโรงเรียนนายร้อยพระจุลจอมเกล้า



 เนื่องในโอกาสพระราชพิธีมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษาสมเด็จพระเจาอยูหัวมหาวชิรา-     
ลงกรณ บดินทรเทพยวรางกูร ๖๕ พรรษา ๒๘ กรกฎาคม ๒๕๖๐ และดวยสํานึกในพระมหากรุณาธิคุณ
ที่พระองคทรงประกอบพระราชกรณียกิจเปนอเนกอนันต อันเปนคุณูปการยิ่งแกประเทศชาติและ          
พสกนิกรชาวไทย กองวิชาอักษรศาสตร รวมกับ สถานีวิทยุกระจายเสียงกองทัพบกโรงเรียนนายรอย      
พระจุลจอมเกลา จึงไดจัดทําสารคดีเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเจาอยูหัวมหาวชิราลงกรณ บดินทร-          
เทพยวรางกูร จํานวน ๑๐ ตอน ความยาวตอนละ ๓ - ๕ นาที  เผยแพรออกอากาศ ณ สถานีวิทยุกระจาย
เสียงกองทัพบกโรงเรียนนายรอยพระจุลจอมเกลา FM 89.75 MHz. ตั้งแต ๑๗ - ๒๘ กรกฎาคม ๒๕๖๐
 การจัดทําสารคดีเฉลิมพระเกียรติครั้งนี้จะอํานวยประโยชนใหประชาชนไดทราบถึง                 
พระราชประวัติ พระราชกรณียกิจ พระอัจฉริยภาพ และพระมหากรุณาธิคุณตอปวงชนชาวไทยอยางหา 
ที่สุดมิได ตลอดจนไดเทิดทูนสถาบันพระมหากษัตริยใหคงอยูคูผืนแผนดินไทยตราบนานเทานาน

      พ.อ.หญิง ผศ.ศิริวรรณ  กาญจนโหติ
                รอง ผอ.กอศ.สกศ.รร.จปร. /  
                          รอง หน.สถานีวิทยุ รร.จปร. (ฝายรายการ)
           FM 89.75 MHz.

คํานํา



 ๑ พระราชประวัติ ๑
 ๒ พระราชจริยวัตรเมื่อทรงศึกษาในวิทยาลัยการทหาร  ๒
 ๓ การฝกฝนและการฝกภาคสนามในวิทยาลัยการทหาร ๓
 ๔ พระอัจฉริยภาพดานการประพันธ ๔
 ๕ พระอัจฉริยภาพดานการบิน ๖
 ๖ พระอัจฉริยภาพดานกีฬา ๗
 ๗ การขึ้นทรงราชยเปนพระมหากษัตริย รัชกาลที่ ๑๐  ๘
 ๘ พระราชกรณียกิจดานศาสนา  ๙
 ๙ พระราชกรณียกิจดานการศึกษา ๑๐
 ๑๐ พระมหากรุณาธิคณุแกพสกนิกรชาวไทย ๑๑
บรรณานุกรม ๑๒
ภาคผนวก

สารบัญ

ตอนท่ี           หนา



 สมเดจ็พระเจาอยูหวัมหาวชิราลงกรณ บดนิทรเทพยวรางกูร ทรงพระราชสมภพเม่ือวนัจนัทร
ที่ ๒๘ กรกฎาคม พ.ศ. ๒๔๙๕ ณ พระที่นั่งอัมพรสถาน พระราชวังดุสิต เปนพระราชโอรสพระองคเดียว
ในพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช และสมเด็จพระนางเจาสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ       
มีสมเด็จพระโสทรเชษฐภคินี ๑ พระองค คือ ทูลกระหมอมหญิงอุบลรัตนราชกัญญา สิริวัฒนาพรรณวดี 
และสมเด็จพระโสทรกนิษฐภคินี ๒ พระองค คือ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี และ
สมเด็จพระเจาลูกเธอ เจาฟาจุฬาภรณวลัยลักษณ อัครราชกุมารี
 พระองคทรงเขาศึกษาระดับชั้นประถมศึกษา - ชั้นมัธยมศึกษา ณ โรงเรียนจิตรลดา แลวจึง
เสด็จฯ ไปทรงศึกษาตอที่โรงเรียนคิงสมีดและโรงเรียนมิลฟลด ประเทศอังกฤษ จากน้ันทรงเขาศึกษาตอ 
ในโรงเรียนเตรียมทหารคิงส นครซิดนีย และวิทยาลัยการทหารดันทรูน กรุงแคนเบอรรา ประเทศ 
ออสเตรเลีย ทรงไดรับปริญญาอักษรศาสตรบัณฑิต (การศึกษาดานการทหาร) คณะการศึกษาการทหาร 
จากมหาวิทยาลัยนิวเซาตเวลส ประเทศออสเตรเลีย
 หลังจากเสด็จฯ กลับประเทศไทยทรงรับราชการทหาร และทรงศึกษาตอท่ีโรงเรียนเสนาธิการ 
ทหารบก รุนที่ ๔๖ เมื่อ พ.ศ. ๒๕๒๐ และทรงผนวช เมื่อ พ.ศ. ๒๕๒๑
 จากนัน้ทรงศกึษาท่ีคณะนติศิาสตร มหาวทิยาลัยสโุขทยัธรรมาธริาช รุนที ่๒ เมือ่ พ.ศ. ๒๕๒๕ 
และหลักสูตรวิทยาลัยปองกันราชอาณาจักร ประเทศอังกฤษ เมื่อ พ.ศ. ๒๕๓๓ เสด็จขึ้นทรงราชยเปน  
พระมหากษัตริย รัชกาลที่ ๑๐ เมื่อวันที่ ๑ ธันวาคม ๒๕๕๙
 สมเดจ็พระเจาอยูหวัทรงประกอบพระราชกรณยีกิจนานปัการ เพือ่ประโยชนสขุของราษฎร 
ทรงปฏบิตัพิระองคเปนแบบอยางแกพสกนกิร  นอกจากนัน้ยงัทรงหวงใยในทกุขสขุของราษฎรอยางทัว่ถงึ 
นับเปนพระมหากรุณาธิคุณอยางหาที่สุดมิได

ตอนที่ ๑ พระราชประวัติ

สารคดีเฉลิมพระเกียรติ
สมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณ บดินทรเทพยวรางกูร
เนื่องในโอกาสพระราชพิธีมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา

๒๘ กรกฎาคม ๒๕๖๐



๒

สารคดีเฉลิมพระเกียรติ
สมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณ บดินทรเทพยวรางกูร
เนื่องในโอกาสพระราชพิธีมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา

๒๘ กรกฎาคม ๒๕๖๐

 เมื่อป พ.ศ. ๒๕๑๕ สมเด็จพระเจาอยูหัวมหาวชิราลงกรณ บดินทรเทพยวรางกูร ทรงเขารับ
การศกึษา ณ วทิยาลยัการทหาร กรงุแคนเบอรรา ประเทศออสเตรเลยี หรอืทีเ่รียกกนัวา โรงเรยีนนายรอย
ดันทรูน จนจบหลักสูตรการศึกษา ๔ ป หลักสูตรนี้ประกอบดวยการอบรมวิชาการทหารและการศึกษา 
ทางวิชาการระดับอุดมศึกษา ตามหลักสูตรมหาวิทยาลัยนิวเซาตเวลส
 การศึกษาในวิทยาลัยการทหารท่ีดันทรูน ภาคการศึกษาแรก มีหลักสูตรพิเศษสําหรับ      
นักเรียนใหม เปนเวลา ๕ สัปดาห  ถือวา เปนระยะท่ีหนักที่สุดของชีวิตนักเรียนใหม ตองตื่นนอนตั้งแต
เวลา ๐๕.๐๐ น. ตองวิง่ออกกาํลงักาย กาํหนดใหมกีจิกรรมตลอดเวลา ไมใหมเีวลาเปนของตนเอง เขมงวด
ในระเบียบวินัยตลอดเวลา มีเจาหนาที่ดูแลมิใหคลาดสายตา หามเยี่ยม หามออกนอกโรงเรียน นอกจากนี้
ยังมีการวิ่งตามภูมิประเทศ ระยะทาง ๘ ก.ม. และตองทําเวลาใหไดตามที่กําหนด
 หลังจากพน ๕ สัปดาหแลว การเรียนการสอนเนนหนักดานวิชาทหาร ตองตื่นนอนเวลา 
๐๕.๓๐ น. มีการตรวจหอง เตียง เครื่องแตงกาย ความสะอาด การจัดของภายในหอง ฯลฯ หากมีขอ            
บกพรองตองถูกลงโทษดวยการแตงชุดสนาม มีปนและเคร่ืองหลัง พรอมดวยจอบ เสียม รวมน้ําหนัก
ประมาณ ๑๖ - ๒๐ กิโลกรัม ออกยืนทนหนาวรอบบริเวณสนามหญา มีการสั่งแถวอยูตลอดเวลา หรือให 
เกลือกกลิ้งตามพื้นดินท่ีแฉะ บางครั้งเปลี่ยนใหลางสวม กวาดพื้น ถางหญา ฯลฯ เวลา ๐๗.๐๐ น.               
รับประทานอาหารเชาแลว เขาแถวตรวจความเรียบรอย เขาเรียนภาคเชา เวลา ๐๘.๓๐ - ๑๒.๐๐ น.           
ภาคบายเวลา ๑๓.๐๐ - ๑๖.๐๐ น. หลังจากน้ันเลนกีฬา เวลา ๑๘.๐๐ น. รับประทานอาหารเย็น เวลา 
๑๙.๐๐ น. ประชมุ ตอจากนัน้นกัเรยีนช้ันสงูเขาศกึษาคนควาในหองสมดุ สาํหรบันกัเรยีนใหมชมภาพยนตร
และอบรมฝกระเบียบวินัย เวลา ๒๒.๐๐ น. เขานอน
 สมเดจ็พระเจาอยูหวัทรงเครงครดัในระเบียบปฏบิตั ิทรงอดทนตอความยากลําบากนานัปการ 
และทรงมุงมั่นฟนฝาอุปสรรคใหผานพนไปไดดวยดี สมควรท่ีนักเรียนเหลาทัพจะไดเดินตามรอย                
พระยุคลบาทแหงสมเด็จพระเจาอยูหัวสืบตอไป

ตอนที่ ๒ พระราชจริยวัตรเมื่อทรงศึกษาในวิทยาลัยการทหาร 



๓

สารคดีเฉลิมพระเกียรติ
สมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณ บดินทรเทพยวรางกูร
เนื่องในโอกาสพระราชพิธีมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา

๒๘ กรกฎาคม ๒๕๖๐

 การฝกฝนในวิทยาลัยการทหารหรือโรงเรียนนายรอยดันทรูนกําหนดเวลาวางใหทบทวน     
บทเรียน วันละ ๒ ช.ม. สวนการฝกภาคสนามในภาคการศึกษาที่ ๑ มี ๓ ครั้ง ครั้งละ ๗ วัน ใชพื้นที่ฝก
บรเิวณปาเขาท่ีตดิทะเล หางจากโรงเรียน ๗๕ - ๙๐ ไมล การนอนในปาตองกางเต็นท หงุอาหารรับประทาน
เอง มีการฝกตามสถานการณที่สมมุติและมักฝกในฤดูฝน คือ สภาพที่ฝนตกท้ังวัน
 สมเดจ็พระเจาอยูหวัมหาวชริาลงกรณ บดินทรเทพยวรางกรู ทรงตรากตราํพระวรกายในชวง 
ที่ทรงเปนนักเรียนใหม ทรงอดทนตอความยากลําบาก และทรงฝาฟนอุปสรรคนานัปการใหผานพนไปได 
ดวยดี  ดังความตอนหน่ึงของบทพระราชนิพนธที่ทูลเกลา ฯ ถวาย สมเด็จพระนางเจาสิริกิตต์ิ พระบรม-
ราชินีนาถ ดังนี้
  “...ออกกําลังอยางทหารเปนงานใหม วิ่งสิบไมลปนเขาลงหนาผา
 แบกเคร่ืองหลังขามนํ้าตามเวลา  หากทําชาเกินกําหนดปลดออกไป
  ฝกอาวุธแถวชิดผิดเสมอ   มัวแตเผลอฟงคําสั่งวาไฉน
 เขาสั่งเร็วเสียงเพี้ยนไมเขาใจ   เขาสั่งไปเรายืนเฉยเชยเหลือเกิน
  ตรวจเคร่ืองแบบรางกายในตอนเชา  ดูผมยาวเสื้อผาดูทาเขิน
 สุขภาพความสงาเวลาเดิน   มัวแตเพลินถูกตัดแตมแถม พี.ที.
  รบในปาใชอาวุธสุดลําบาก   นอนแชปรักมุดหนามเม่ือยามหนี
 มีขาศึกคอยติดตามทกุนาที   ขาวไมมีติดทองสองสามวัน...”

 บทพระราชนิพนธของพระองคไดสะทอนใหเห็นสภาพการฝกท่ีนกัหนวง แมวาการฝกจะยาก
ลําบากและมีกฎเกณฑมากมายสักเพียงใด พระองคก็มิไดทรงยอทอ ทรงปฏิบัติพระองคตามระเบียบของ 
โรงเรียนเหมือนนักเรียนนายรอยท่ัวไป ดวยพระวิรยิอตุสาหะอันกลาแกรงสมชายชาติทหาร สิง่ใดท่ีพระองค 
ไมเคยทรงปฏิบัติมากอนก็ทรงพยายามทํา เชน การทําความสะอาดหองบรรทม การซักรีดฉลองพระองค 
ฯลฯ บางครั้งพระสหายรุนพี่ลงโทษ เชน การขัดฉลองพระบาทไมมัน เพราะพระสหายรุนพี่แกลงยืมฉลอง
พระบาทที่ขัดมันแลวไปใสใหเลอะเทอะ พระองคทรงยอมรับโทษ โดยมิทรงออกพระโอษฐแตอยางใด           
ทรงถือวาการเคารพรุนพี่เปนวินัยอยางหนึ่งของทหาร นับเปนแบบอยางที่ดีแกพสกนิกรชาวไทย

ตอนที่ ๓ การฝึกฝนและการฝึกภาคสนามในวิทยาลัยการทหาร 



๔

 สมเด็จพระเจาอยูหัวมหาวชิราลงกรณ บดินทรเทพยวรางกูร ทรงพระอัจฉริยภาพดานการ
ประพันธอยางยอดเยี่ยมตั้งแตทรงพระเยาว ทรงใชเวลาวางทรงพระราชนิพนธนิทานและบทกลอนที่สื่อ
ความในพระราชหฤทัยยากหาผูใดเสมอเหมือน  โดยทรงเลือกใชถอยคําเรียบงาย แตความหมายลึกซึ้ง       
กนิใจถูกตองตามฉันทลกัษณของคําประพันธ  ดงับทพระราชนิพนธทีท่รงพระราชนิพนธเมือ่คร้ังทรงศึกษา
ในวิทยาลัยการทหารที่ดันทรูน เพื่อทูลเกลาฯ ถวายสมเด็จพระนางเจาสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ เนื่องใน
โอกาสพระราชพิธีมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา ๑๒ สิงหาคม ๒๕๑๕ มีจํานวน ๖ บท ดังนี้
  วันเฉลิมสมเด็จแมไดแตคิด ขอนอมจิตระลึกถึงคนึงหา
 พระคุณแมมากลนเหลือคณนา ลูกเกิดมาโชคดีมีแมงาม
  ไปเมืองไหนถูกถามถึงนามแม วาสวยแทราชนิีแหงสยาม
 ควีนสิริกิติ์จําขึ้นใจในพระนาม ชมวางามเพริศพริ้งยอดหญิงไทย
  แมรักชายหวงชายชายก็รู ชายสูสุดชีวาอยาสงสัย
 จะทําตัวใหสมแมวางใจ จะรักไทยกูศักดิ์ศรีจักรีวงศ
  จะรักหญิงที่เขาเขาใจแม จะแนวแนพุทธศาสนถือพระสงฆ
 การสวดมนตไหวพระจะดํารง จะมั่นคงรักชาวไทยไมเสื่อมคลาย
  ขอถวายสมเด็จแมเพียงแคนี้ จงโชคดีมีสุขทุกขจางหาย
 อยาคิดมากทําพระทัยใหสบาย เรื่องลูกชายแมอยาเศราเขารักดี
  ชายขอกราบลงท่ีตักพรอมรักแท ชายรักแมสุดหัวใจชายไมหนี
 ชายจะเปนกําลังใจปองไพรี มอบชีวีและเลือดเนื้อเพื่อแมเอย

 นอกจากนี้ยังมีบทพระราชนิพนธที่ทูลเกลาฯ ถวายพระบาทสมเด็จพระเจาอยูหัวภูมิพล- 
อดุลยเดช  เนื่องในโอกาสพระราชพิธีมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา ๕ ธันวาคม ๒๕๑๕ มีจํานวน ๖ บท 
ดังน้ี
  ขอนอมกราบพระบาทมาบูชาพอ พอเพียรกอชายมาจนกลาแข็ง
 พอรักชายหวงชายไมแสดง พอคอยแจงทิศทางใหสรางตน

ตอนที่ ๔ พระอัจฉริยภาพด้านการประพันธ์

สารคดีเฉลิมพระเกียรติ
สมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณ บดินทรเทพยวรางกูร
เนื่องในโอกาสพระราชพิธีมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา

๒๘ กรกฎาคม ๒๕๖๐



  ชั่วชีวิตที่ผานมาจนบัดนี้ เขาใจดีชายผิดพลาดด้ือสับสน
 เคยสรางความยุงยากใหกังวล พอสูทนใหอภัยแกไขมา
  วันเวลาผานไปใหสํานึก ในสวนลึกของพอปรารถนา
 ยากจะหาพอใครในโลกา ที่เมตตารักลูกอยางถูกทาง
  จะอดกลั้นขันติมีมานะ เสียสละยุติธรรมนําตัวอยาง
 จะซื่อสัตยจริงใจไมอําพราง เดินสายกลางขมใจใหนิ่มนวล
  บรรดาขาฯ บริวารจะสานไว แมยากไรจะอุมชูสุดสงวน
 จะเผื่อแผเมตตาเทาที่ควร เปนขบวนแนนมัดพัฒนา
  การศึกษาของชายในปนี้ กาวหนาดีผานไดไรปญหา
 ขอถวายทูลหมอมพอที่รอมา โลงอุราวันเฉลิมฯ เพิ่มสุขเอย

 บทพระราชนิพนธดังกลาวนอกจากแสดงใหเห็นถึงพระอัจฉริยภาพทางภาษาของสมเด็จ 
พระเจาอยูหัวแลว ยังแสดงถึงความกตัญูกตเวทีตอสมเด็จพระบรมชนกนาถและสมเด็จพระบรม-          
ราชชนนี อยางไมเสื่อมคลาย

๕



๖

 เมื่อป พ.ศ. ๒๕๒๓ สมเด็จพระเจาอยูหัวมหาวชิราลงกรณ บดินทรเทพยวรางกูร ทรงเขารับ
การฝกหลักสูตรการฝกบินเฮลิคอปเตอรใชงานทั่วไป และเฮลิคอปเตอรโจมตีติดอาวุธของกองทัพบกไทย
 พ.ศ. ๒๕๒๔ ทรงเขารับการฝกหลกัสตูรการฝกบนิเครือ่งบนิปกตดิลําตัว นอกจากนีย้งัเสดจ็ฯ 
ไปทอดพระเนตรกิจการทางทหารและตํารวจ ณ ประเทศอังกฤษ เบลเย่ียม เยอรมัน เนเธอรแลนด ฝร่ังเศส 
และออสเตรเลีย
 พ.ศ. ๒๕๒๕ - ๒๕๒๖ ทรงเขารับการฝกหลักสูตรการฝกบินเครื่องบินขับไลแบบ เอฟ - ๕ 
(พิเศษ) เอ ที ดับบลิว หลักสูตรเครื่องบินขับไลชั้นสูง เอ วี ดับบลิว การฝกบินดวยเครื่องบินใบพัด เครื่อง
บินไอพน แบบ ที ๓๓ และหลักสูตรนักบินขับไลไอพนสมรรถนะสูง ณ ฐานทัพอากาศวิลเลียมส มลรัฐ-            
อริโซนา ประเทศสหรัฐอเมริกา
 พ.ศ. ๒๕๓๗ ทรงปฏิบัติหนาที่ครูการบินเครื่องบินขับไล แบบ เอฟ - ๕ อี/เอฟ พระองคทรง
เขารวมการแขงขันการใชอาวุธทางอากาศประจําป ซึ่งทรงทําคะแนนไดสูงตามกติกา กองทัพอากาศได 
ทูลเกลาฯ ถวายเครื่องหมายความสามารถในการใชอาวุธทางอากาศช้ันที่ ๑ ประเภทอาวุธระเบิดส่ีดาว 
อาวุธจรวดสี่ดาว และอาวุธปนสี่ดาว
 พ.ศ. ๒๕๔๗ ทรงเขารบัการฝกหลักสตูรการบินในฐานะนักบนิโบอ้ิง ๗๓๗ - ๔๐๐ จาก บรษิทั 
การบนิไทย จาํกดั (มหาชน) ทรงผานการตรวจสอบจากกรมการขนสงทางอากาศ และทรงไดรบัใบอนญุาต 
นักบินพาณิชยเอก
 พ.ศ. ๒๕๔๘ ทรงเขารับการฝกหลักสูตรกัปตัน จากบริษัท การบินไทย จํากัด (มหาชน)         
และทรงรับการทูลเกลาฯ ถวายตําแหนงนักบินที่ ๑ ใน พ.ศ. ๒๕๔๙ ทั้งนี้ ทรงปฏิบัติหนาที่นักบินที่ ๑ 
อยางดีเยี่ยม 
 พ.ศ. ๒๕๕๒ ทรงปฏิบัติหนาที่นักบินที่ ๑ เครื่องบินโบอิ้ง ๗๓๗ - ๔๐๐ ชวยเหลือผูประสบ
อุทกภยั และจัดหาอุปกรณดานการแพทย สําหรับโรงพยาบาลใน ๓ จังหวัดชายแดนภาคใต 
 ในปเดียวกันนี้ กรมการขนสงทางอากาศไดทูลเกลาฯ ถวายใบรับรองในตําแหนงครูฝกภาค 
อากาศและตําแหนงครูฝกเครื่องชวยฝกบิน เปนที่ประจักษชัดวา พระองคทรงพระปรีชาสามารถและ       
พระอัจฉริยภาพดานการบินยากหาผูใดเสมอเหมือน

ตอนที่ ๕ พระอัจฉริยภาพด้านการบิน

สารคดีเฉลิมพระเกียรติ
สมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณ บดินทรเทพยวรางกูร
เนื่องในโอกาสพระราชพิธีมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา

๒๘ กรกฎาคม ๒๕๖๐



๗

 สมเด็จพระเจาอยูหัวมหาวชิราลงกรณ บดินทรเทพยวรางกูร  ทรงเลนกีฬามาตั้งแตยังทรง
พระเยาว ทรงเปนนักฟุตบอลของโรงเรียนจิตรลดา, โรงเรียนมิลฟลด ประเทศอังกฤษ, โรงเรียนนายรอย
ดันทรูน ประเทศออสเตรเลีย และโรงเรียนเสนาธิการทหารบก ทั้งทรงมีสวนสําคัญในการชวยใหโรงเรียน
นายรอยดันทรูน ชนะเลิศฟุตบอลระดับอุดมศึกษาของประเทศออสเตรเลียดวย นอกจากนี้ยังทรงกีฬาได
อีกหลายชนิด เชน สเก็ตนํ้าแข็ง เรือใบ เรือพาย และรักบี้ฟุตบอล ฯลฯ นอกเหนือจากการแขงขันกีฬาแลว 
ยังทรงฝกหัดขี้มา จนกระทั่งทรงมาไดอยางคลองแคลว 
 พระองคทรงพระอัจฉริยภาพดานการกีฬา ซึง่ประวัตศิาสตรชาติไทยตองบันทกึไวในกิจกรรม 
ทีป่ระชาชนคนไทยทัง้ประเทศไดพรอมใจกนัเดินตามพระราชปณธิานของพระองค ขณะดํารงพระอสิรยิยศ 
สมเด็จพระบรมโอรสาธิราชฯ สยามมกุฎราชกุมาร ในกิจกรรม “ปนเพื่อแม” (Bike for mom) ซึ่งจัดขึ้น
เพื่อเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจาสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ เนื่องในโอกาสพระราชพิธีมหามงคล
เฉลิมพระชนมพรรษา ๘๓ พรรษา ๑๒ สิงหาคม ๒๕๕๘ และกิจกรรม “ปนเพื่อพอ” (Bike For Dad)          
จัดขึ้นเพื่อเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจาอยูหัวภูมิพลอดุลยเดช เนื่องในโอกาสพระราชพิธี          
มหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา ๘๘ พรรษา ๕ ธันวาคม ๒๕๕๘ ทรงปนจักรยานนําขบวนพสกนิกรผูเขา
รวมกิจกรรม
 วัตถุประสงคของการจัดกิจกรรมดังกลาว เพื่อใหพสกนิกรทุกหมูเหลาไดแสดงออกถึงความ
จงรักภักดีตอสถาบันพระมหากษัตริย เพื่อเปนการรวมแสดงออกของประชาชนถึงความรักท่ีมีตอพอ       
และแมของแผนดนิ เพ่ือใหพสกนิกรทุกหมูเหลาไดมโีอกาสรวมกิจกรรมปนจักรยานเฉลิมพระเกียรติอยาง      
ทัว่ถงึ และเสรมิสรางความสามคัคขีองคนในชาติ รวมทัง้เพ่ือเปนการสงเสริมสขุภาพของประชาชนในการ
รวมออกกําลังกาย ทําใหสุขภาพรางกายสมบูรณแข็งแรง ปลูกฝงใหประชาชนรักการออกกําลังกาย              
ตลอดจนเสริมสรางความมีนํ้าใจเปนนักกีฬา นับเปนพระมหากรุณาธิคุณที่ควรคาแกการจารึกไวใน
ประวัติศาสตรชาติไทยตราบนานเทานาน  

ตอนที่ ๖ พระอัจฉริยภาพด้านกีฬา

สารคดีเฉลิมพระเกียรติ
สมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณ บดินทรเทพยวรางกูร
เนื่องในโอกาสพระราชพิธีมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา

๒๘ กรกฎาคม ๒๕๖๐



๘

 เมื่อวันที่ ๒๘ ธันวาคม ๒๕๑๕ พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดชมีพระ-    
บรมราชโองการโปรดเกลาฯ สถาปนาสมเด็จพระเจาลูกยาเธอ เจาฟาวชิราลงกรณ เปนสมเด็จพระบรม-        
โอรสาธิราช เจาฟามหาวชิราลงกรณ สยามมกุฎราชกุมาร ตามกฎมณเฑียรบาล วาดวยการสืบสันตติวงศ 
พุทธศักราช ๒๔๖๗ พระองคเปนสยามมกุฎราชกุมาร พระองคที่ ๓ แหงกรุงรัตนโกสินทร ตอมาเมื่อ         
๑๓ ตุลาคม ๒๕๕๙ เวลา ๑๕ นาิกา ๕๒ นาที พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช ได
เสด็จสวรรคต คณะรัฐมนตรีแจงใหประธานรัฐสภาทราบ และใหประธานรัฐสภาเรียกประชุมรัฐสภา        
เพือ่รบัทราบตอไป เมือ่วนัที ่๒๙ พฤศจกิายน ๒๕๕๙ ประธานสภานติบิญัญตัิแิหงชาตซิึง่ทาํหนาทีป่ระธาน
รฐัสภาเรียกประชุมรฐัสภาและกราบบังคมทูลเชญิรัชทายาทข้ึนทรงราชยเปนพระมหากษัตริยของปวงชน
ชาวไทยสืบตอไป หลังจากนั้นวันที่ ๑ ธันวาคม ๒๕๕๙ ประธานสภานิติบัญญัติแหงชาติ ขอพระราชทาน
กราบบงัคมทลูเชญิสมเดจ็พระบรมโอรสาธริาช เจาฟามหาวชริาลงกรณ สยามมกฎุราชกมุาร ขึน้ทรงราชย
เปนพระมหากษัตริย รัชกาลท่ี ๑๐ ตามพระราชประสงคในพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพล           
อดลุยเดช และเปนไปตามบทบญัญัตขิองกฎมณเฑยีรบาลวาดวยการสบืราชสนัตตวิงศ พทุธศกัราช ๒๔๖๗ 
บทบัญญัติมาตรา ๒ ของรัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย (ฉบับชั่วคราว) พุทธศักราช ๒๕๕๗ และ
บทบัญญัติมาตรา ๒๓ ของรฐัธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช ๒๕๕๐
 ในการนี ้สมเดจ็พระบรมโอรสาธริาช เจาฟามหาวชริาลงกรณ สยามมกฎุราชกมุาร ทรงตอบ
รับการขึ้นทรงราชย และมีพระราชดํารัสตอบความตอนหนึ่งวา “...ขาพเจาขอตอบรับเพื่อสนองพระราช-
ปณิธานและเพื่อประโยชนของประชาชนชาวไทยทั้งปวง”
 หลังจากนั้นทรงพระกรุณาโปรดเกลาฯ ใหเฉลิมพระปรมาภิไธยวา “สมเด็จพระเจาอยูหัว 
มหาวชิราลงกรณ บดินทรเทพยวรางกูร” นับเปนพระมหากรุณาธิคุณแกปวงชนชาวไทยอยางหาท่ีสุดมิได

ตอนที่ ๗  การขึ้นทรงราชย์เป็นพระมหากษัตริย์ รัชกาลที่ ๑๐

สารคดีเฉลิมพระเกียรติ
สมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณ บดินทรเทพยวรางกูร
เนื่องในโอกาสพระราชพิธีมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา

๒๘ กรกฎาคม ๒๕๖๐



๙

 สมเดจ็พระเจาอยูหวัมหาวชริาลงกรณ บดินทรเทพยวรางกรู เมือ่ครัง้ยงัเปนสมเดจ็พระบรม-
โอรสาธริาช ฯ สยามมกฎุราชกมุาร ทรงแสดงพระองคเปนพทุธมามกะ นอกจากนี ้ยงัทรงผนวชในพระพทุธ
ศาสนา ณ วดัพระศรีรตันศาสดาราม ทรงไดรบัการถวายพระสมณนามวา “วชริาลงกรโณ” และไดประทับ
อยู ณ วัดบวรนิเวศวิหาร
 นอกจากนี้ยังเสด็จพระราชดําเนินทรงปฏิบัติพระราชกรณียกิจทางพระพุทธศาสนาอยาง 
สมํ่าเสมอ เชน เสด็จพระราชดําเนินไปทรงเปล่ียนเครื่องทรงพระพุทธมหามณีรัตนปฏิมากร ณ วัดพระ-
ศรีรัตนศาสดาราม ทรงบําเพ็ญพระราชกุศลในวันสําคัญทางพระพุทธศาสนา และทรงรวมกิจกรรมของ
ศาสนาอื่น ๆ
 หลังจากเสด็จขึ้นทรงราชยแลว ทรงพระกรุณาโปรดเกลาฯ สถาปนาสมเด็จพระมหามุนีวงศ
ขึน้เปนสมเดจ็พระสงัฆราช พระองคที ่๒๐ แหงกรงุรตันโกสนิทร ทรงบาํเพ็ญพระราชกศุลทกัษณิานปุทาน 
เนื่องในวันคลายวันเฉลิมพระชนมพรรษา ๕ ธันวาคม พ.ศ. ๒๕๕๙ ดวยทรงพระอนุสรณคํานึงถึง สมเด็จ-
พระบรมชนกนาถ 
 นอกเหนือจากนี้ยังทรงพระกรุณาโปรดเกลาฯ ใหสํานักพระราชวังจัดพิธีมหามงคลบําเพ็ญ
พระราชกุศลอุทิศถวายพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช สมเด็จพระบูรพมหากษัตริยา-
ธริาช พระสยามเทวาธริาช และเจรญิพระพทุธมนตถวายพระพรชยัมงคลสมเดจ็พระนางเจาสิรกิติิ ์พระบรม-
ราชนินีาถ ณ ลานพระราชวังดสุติ พรอมทัง้ทรงพระกรุณาโปรดเกลาฯ ใหจดัพมิพหนงัสอืบทเจริญพระพุทธ
มนตพระราชทานแกผูมารวมพิธีมหามงคลบําเพ็ญพระราชกุศล ทั้งนี้ ทรงสืบสานพระราชปณิธาน “ธรรม
ราชินี” ของสมเด็จพระนางเจาสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ ดวยทรงปรารถนาท่ีจะใหประชาชนไดสวดมนต
เพื่อกอใหเกิดสติ สมาธิ ปญญา รวมทั้งความสุขสงบรมเย็น เปนสิริมงคลแกชีวิตและประเทศชาติ
 การจดัพธิมีหามงคลในแตละครัง้ สมเดจ็พระเจาอยูหวัทรงพระกรณุาโปรดเกลาฯ ใหอญัเชญิ 
พระพุทธรูปศักดิ์สิทธิ์ เชน พระพุทธนรสีห พระพุทธนิรันตราย ประดิษฐานเปนพระประธานในพิธี และให
ประชาชนสักการะ รวมทั้งชื่นชมในพุทธศิลป นับเปนพระมหากรุณาธิคุณอยางหาที่สุดมิได

ตอนที่ ๘  พระราชกรณียกิจด้านศาสนา

สารคดีเฉลิมพระเกียรติ
สมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณ บดินทรเทพยวรางกูร
เนื่องในโอกาสพระราชพิธีมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา

๒๘ กรกฎาคม ๒๕๖๐



๑๐

 สมเด็จพระเจาอยูหัวมหาวชิราลงกรณ บดินทรเทพยวรางกูร  สนพระราชหฤทัยในการจัด 
การเรียนการสอนของชาติ จึงมีพระราชประสงคที่จะกระจายการศึกษาไปสูทองถิ่นทุรกันดารหางไกล ให
เยาวชนไดมีโอกาสรับการศึกษาทัดเทียมกัน อีกทั้งยังมีพระราชดําริสงเสริมการจัดการศึกษาใหมีคุณภาพ 
ทางวิชาการและดานอื่น ๆ  ใหกวางขวางยิ่งขึ้น ดังจะเห็นไดจาก โรงเรียนในพระราชูปถัมภ ไดแก โรงเรียน
อนุราชประสิทธิ์ เดิมชื่อ “โรงเรียนอนุบาลทหารมหาดเล็กราชวัลลภ” ตั้งอยูในบริเวณกรมมหาดเล็ก          
ราชวัลลภรกัษาพระองค มวีตัถปุระสงคเพือ่จดัการศกึษาใหบตุรหลานมหาดเล็ก และบรรดาขาราชบรพิาร 
โรงเรียนมกุฎเมืองราชวิทยาลัย จังหวัดระยอง โรงเรียนมัธยมพัชรกิติยาภา จังหวัดนครพนม กําแพงเพชร 
และสุราษฎรธานี โรงเรียนมัธยมสิริวัณณวรี จงัหวัดอุดรธานี สงขลา และฉะเชิงเทรา โรงเรียนราชปโย-    
รสา ยุพราชานุสรณ จังหวัดนาน โรงเรียนทีปงกรวิทยาพัฒน (มัธยมวัดหัตถสารเกษตร)ฯ จังหวัดปทุมธานี
โรงเรียนทีปงกรวิทยาพัฒน (วัดโบสถ)ฯ โรงเรียนทีปงกรวิทยาพัฒน (วัดนอยใน)ฯ โรงเรียนทีปงกรวิทยา
พัฒน (ทวีวัฒนา)ฯ โรงเรียนทีปงกรวิทยาพัฒน (วัดประดู)ฯ ซ่ึงเปนโรงเรียนในเขตกรุงเทพฯ
 ดวยนํ้าพระราชหฤทัยที่เปยมดวยพระเมตตา ประกอบกับพระราชปณิธานอันมุงมั่นใน       
การสงเสริมการศึกษาของเยาวชนไทยในถ่ินทุรกันดาร สมเด็จพระเจาอยูหวัจงึมพีระราชดําริจดัตัง้กองทุน
การศึกษาแบบใหเปลาโดยปราศจากขอผูกพันใด ๆ และพระราชทานใหอยางตอเนื่อง จนกวาผูไดรับทุน
จะสําเร็จการศึกษาในระดับปริญญาตรี นอกเหนือจากนี้แลวยังทรงพระกรุณาโปรดเกลาฯ พระราชทาน
อปุกรณการเรียนและเคร่ืองเขียนใหแกนกัเรียนในพ้ืนท่ีหางไกลชุมชน เพือ่ใชในการศึกษาหาความรู อนัจะ
สงผลใหคุณภาพการศึกษาของเยาวชนมีประสิทธิภาพมากข้ึน เปนท่ีประจักษชัดวา พระองคทรงพระ-    
อัจฉริยภาพดานการพัฒนาการศึกษาอยางแทจริง ยังความปลาบปล้ืมและสํานึกในพระมหากรุณาธิคุณ
อยางหาที่สุดมิได

ตอนที่ ๙ พระราชกรณียกิจด้านการศึกษา

สารคดีเฉลิมพระเกียรติ
สมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณ บดินทรเทพยวรางกูร
เนื่องในโอกาสพระราชพิธีมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา

๒๘ กรกฎาคม ๒๕๖๐



๑๑

สารคดีเฉลิมพระเกียรติ
สมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณ บดินทรเทพยวรางกูร
เนื่องในโอกาสพระราชพิธีมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา

๒๘ กรกฎาคม ๒๕๖๐

 สมเด็จพระเจาอยูหัวมหาวชิราลงกรณ บดินทรเทพยวรางกูร เสด็จพระราชสมภพเมื่อ          
วันจันทรที่ ๒๘ กรกฏาคม ๒๔๙๕ ณ พระที่นั่งอัมพรสถาน พระราชวังดุสิต เมื่อวันที่ ๒๘ ธันวาคม ๒๕๑๕ 
ทรงไดรับการสถาปนาเปน สมเด็จพระบรมโอรสาธิราช เจาฟามหาวชิราลงกรณ สยามมกุฎราชกุมาร      
ตอมาเมื่อ ๑ ธันวาคม ๒๕๕๙ เสดจ็ขึ้นทรงราชยเปนพระมหากษัตริย รัชกาลที่ ๑๐
 สมเด็จพระเจาอยูหัว ทรงประกอบพระราชกรณียกิจเปนอเนกอนันต อันเปนคุณูปการยิ่ง          
แกพสกนิกรชาวไทย ดังจะเห็นไดจาก การเสด็จฯ ทรงประกอบพระราชพิธีพระราชทานรัฐธรรมนูญแหง
ราชอาณาจกัรไทย พทุธศกัราช ๒๕๖๐ ณ พระทีน่ัง่อนนัตสมาคม พระราชทานถงุยงัชพีชวยเหลอืผูประสบ
ภัย พระราชทานภาพการตูนฝพระหัตถ เพื่อจัดทําเปนสมุดไดอารี่ สําหรับนํารายไดจากการจําหนาย
ทูลเกลาฯ ถวายเปนพระราชกุศล แด พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช เพื่อรวมสมทบ
ทุนสรางอาคารนวมินทรบพิตร ๘๔ พรรษา โรงพยาบาลศิริราช พรอมอุปกรณการแพทย และสมทบทุน
ชวยเหลือผูประสบอุทกภัยภาคใต ยิ่งไปกวานั้นยังทรงพระกรุณาโปรดเกลาฯ ใหหนวยทหารมหาดเล็ก  
ราชวัลลภรักษาพระองค รวมกับขาราชบริพาร หนวยราชการในพระองค หนวยราชการในพื้นที่ และ
ประชาชนจติอาสาเกบ็วชัพชืทีก่ดีขวางทางระบายนํา้ รวมทัง้ขดุลอกคคูลองเพือ่เปนเสนทางระบายนํา้และ
ปองกันปญหานํ้าทวม
 นอกเหนือจากน้ีแลว สมเด็จพระเจาอยูหัวทรงพระกรุณาโปรดเกลาฯ ใหเปดพื้นที่เขต         
พระราชฐานพระราชวังดุสติ ในการจัดแสดงดนตรี เพือ่พระราชทานความสุขใหประชาชนทุกค่ําคนืวนัเสาร 
ที่บริเวณลานพระบรมรูปทรงมา โดยจัดการแสดงดนตรีเฉลิมพระเกียรติเพ่ือนอมรําลึกถึงพระ-
มหากรุณาธิคุณ และเผยแพรพระปรีชาสามารถของพระบาทสมเด็จพระเจาอยูหัวภูมิพลอดุลยเดช อีกทั้ง
ยังเปนการขับกลอมใหแกประชาชนท่ีมาถวายราชสักการะพระบรมราชานุสาวรียพระบาทสมเด็จพระ-
จุลจอมเกลาเจาอยูหัว รัชกาลท่ี ๕ ณ ลานพระราชวังดุสิต พรอมท้ังพระราชทานเคร่ืองสักการะใหแก          
พสกนิกรอีกดวย ยังความปลื้มปติแกปวงชนชาวไทยอยางหาท่ีสุดมิได
 เนื่องในโอกาสพระราชพิธีมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา ๒๘ กรกฎาคม ๒๕๖๐ ปวงขา-
พระพุทธเจาขอพระราชทานถวายพระพรชัยมงคล ขอพระองคทรงพระเจริญ

ตอนที่ ๑๐  พระมหากรุณาธิคุณแก่พสกนิกรชาวไทย



๑๒
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 สยามมกุฎราชกุมาร วันที่ ๒๘ กรกฏาคม ๒๕๑๕.
เสรมิสรางเอกลักษณของชาติ, สํานักงาน.  การพระราชพิธีทรงผนวชสมเด็จพระบรมโอรสาธิราช
 เจาฟามหาวชิราลงกรณ สยามมกุฎราชกุมาร.  กรุงเทพฯ : บริษัทดานสุทธาการพิมพ
 จํากัด, ๒๕๔๖.

สิ่งพิมพอิเล็กทรอนิกส
กลุมโรงเรียนในพระราชูปถัมภ ที่มา web.anuraj.ac.th

บรรณานุกรม



วันจันทร ๑๗ ก.ค. ๖๐ ตอนที่ ๑  พระราชประวัติ
วันอังคาร ๑๘ ก.ค. ๖๐ ตอนที่ ๒  พระราชจริยวัตรเมื่อทรงศึกษาในวิทยาลัยการทหาร
วันพุธ ๑๙ ก.ค. ๖๐ ตอนที่ ๓  การฝกฝนและการฝกภาคสนามในวิทยาลัยการทหาร
วันพฤหัสบดี ๒๐ ก.ค. ๖๐ ตอนที่ ๔  พระอัจฉริยภาพดานการประพันธ
วันศุกร ๒๑ ก.ค. ๖๐ ตอนที่ ๕  พระอัจฉริยภาพดานการบิน
วันจันทร ๒๔ ก.ค. ๖๐ ตอนที่ ๖  พระอัจฉริยภาพดานกีฬา
วันอังคาร ๒๕ ก.ค. ๖๐ ตอนที่ ๗  การขึ้นทรงราชยเปนพระมหากษัตริย รัชกาลที่ ๑๐
วันพุธ ๒๖ ก.ค. ๖๐ ตอนที่ ๘  พระราชกรณียกิจดานศาสนา
วันพฤหัสบดี ๒๗ ก.ค. ๖๐ ตอนที่ ๙  พระราชกรณียกิจดานการศึกษา
วันศุกร ๒๘ ก.ค. ๖๐ ตอนที่ ๑๐  พระมหากรุณาธิคุณแกพสกนิกรชาวไทย
  

วัน/เวลาออกอากาศ
จันทร - ศุกร (๑๗ - ๒๘ ก.ค. ๖๐)

เวลา ๐๖.๐๕ น., ๐๖.๓๐ น., ๑๒.๐๕ น.



   พ.อ.หญิง ผศ. ศิริวรรณ   กาญจนโหติ
   พ.ต.หญิง ชื่นหทัย   สุริยโสภาพันธุ
   ร.อ.หญิง ฉัฐรภรณ  ยศสุนทร
   ร.ท.หญิง อําภา  ชางเกวียน
   ร.ท.หญิง ฉัตรแกว  ยุวพรหม
   ร.ท.ไกรวิน  นาคปน
  

คณะผูจัดทํา


