REIGN 10

รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักร
ไทยฉบับชั่วคราว พุทธศักราช 2557
มาตรา 2 วรรค 2 ประกอบกั บ
รั ฐ ธรรมนู ญ แห่ ง ราชอาณาจั ก รไทย
พุทธศักราช 2550 มาตรา 23 วรรค 1
ได้บญ
ั ญัตเิ รือ่ งเการสืบราชสันตติวงศ์
พุทธศักราช 2567 แล้ว
ตามราชกิ จ จานุ เ บกษา เผย
แพร่ประกาศสภานิติบัญญัติแห่งชาติ
อั ญ เชิ ญ องค์ พ ระรั ช ทายาทขึ้ น ทรง
ราชย์เป็นกษัตริย์ สมเด็จพระบรมโอรสาธิ ร าช เจ้ า ฟ้ า มหาวชิ ร าลงกรณ
สยามมกุฏราชกุมาร ได้ขึ้นทรงราชย์
เป็ น พระมหากษั ต ริ ย ์ ตั้ ง แต่ วั น ที่ 13
ตุลาคม พ.ศ. 2559 เป็นต้นไป
สำานักราชเลขาธิการ ประกาศว่า
ในระหว่างที่ประชาชนยังมิได้ถวายพระ
ปรมาภิ ไ ธย เนื่ อ งในการพระราชพิ ธี
บรมราชาภิเษก ตามพระราชประเพณี
สมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ทรงพระกรุณา
โปรดเกล้าฯ ให้เฉลิมพระปรมาภิไธยว่า
“สมเด็จพระเจ้าอยูห
่ วั มหาวชิราลงกรณ
บดินทรเทพยวรางกูร”

LONG
LIVE
THE
KING

พระราชประวัติ
สมเด็จพระเจ้าอยุ่หัวมหาวชิราลงกรณ บดินทรเทพยวรางกูร รัชกาล
ที่ 10 เป็นพระราชโอรสพระองค์เดียวใน
พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวภูมิพลอดุ ล ยเดช รั ช กาลที่ 9 และสมเด็ จ
พระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ
ทรงพระราชสมภพ ณ พระที่นั่งอัมพรสถาน พระราชวังดุสิต เมื่อ
วันที่ 28 กรกฎาคม พุทธศักราช 2495 เวลา 17.45 น. ตรงกับ
วันจันทร์ ขึ้น 6 คำ่า เดือน 9 ปีมะโรง จัตวาศก อธิกวาร จุลศักราช
1314 นับเป็นปีที่ 7 แห่งการเสด็จขึน
้ ครองราชย์ของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวภูมิพลอดุลยเดช รัชกาลที่ 9
ทรงมีพระเชษฐภคินี 1 พระองค์ คือ ทูลกระหม่อมหญิง อุบลรัตนราชกัญญา สิรวิ ฒ
ั นาพรรณวดี และพระขนิษฐภคินี 2 พระองค์
คือ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี และสมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าจุฬาภรณวลัยลักษณ์ อัครราชกุมารี
ทรงมีพระราชธิดา 2 พระองค์ คือ พระเจ้าหลานเธอ พระองค์
เจ้าพัชรกิติยาภา, พระเจ้าหลานเธอ พระองค์เจ้าสิริวัณณวรีนารีรัตน์ และพระราชโอรส 1 พระองค์ คือ พระเจ้าหลานเธอ พระองค์
เจ้าทีปังกรรัศมีโชติ
เมื่อทรงเจริญพระชนมายุได้ 1 เดือน กับ 18 วัน พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวภูมิพลอดุลยเดชทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ
ให้ประกอบพระราชพิธีสมโภชเดือนและขึ้นพระอู่ เมื่อวันที่ 14 และ
วันที่ 15 สิงหาคม พ.ศ.2495 ประกอบพระราชพิธี ณ พระที่นั่ง
อัมพรสถาน พระราชวังดุสิต ทั้งพิธีพราหมณ์ พิธีสงฆ์ และถวาย
แห่กล่อม อันนับเป็นการจัดขึ้นครั้งแรกในรอบหลายสิบปี ในพระ
ราชพิธีนี้ สมเด็จพระสังฆราชเจ้า กรมหลวงวชิรญาณวงศ์ ได้มี
พระลิขต
ิ ไปถวายพระพรชัยมงคลในนามแห่งคณะสงฆ์ไทย เนือ่ งใน
อภิลักขิตสมัยมหามงคลสมโภชเดือนและขึ้นพระอู่ด้วย
ต่อมาเมื่อทรงเจริญพระชนมายุได้ 1 พรรษา ทรงพระกรุณา
โปรดเกล้าฯ พระราชทานพระนาม ซึง่ สมเด็จพระสังฆราชเจ้า กรมหลวงวชิรญาณวงศ์ ทรงเป็นผู้ตั้งถวายตามดวงพระชะตาว่า

สมเด็จพระเจ้าลูกยาเธอ
บรมจักรยาดิศร-สันตติวงศ
อภิคุณูประการมหิตลาดุลเดช
กิตติสิริสมบูรณสวางควัฒน์

เจ้าฟ้าวชิราลงกรณ
เทเวศรธำารงสุบริบาล
ภูมิพลนเรศวรางกูร
บรมขัตติยราชกุมาร

สมเด็จพระสังฆราชเจ้าทรงอธิบายว่าเป็นพระ
มงคลนามตามพระราชตระกูล โดยอัญเชิญพระนาม
ฉายาในพระบาทสมเด็จพระปรเมนทรมหามงกุฏฯ
พระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว ผู้ทรงเป็นสมเด็จพระบรมปั ยกาธิ ราช ซึ่ง ปรากฎในขณะทรงพระผนวชว่า
วชิรญาณะ กับทั้งในรัชสมัย พระบาทสมเด็จพระ
จุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ 5 ได้พระราชทาน
พระนามแด่สมเด็จพระเจ้าลูกยาเธอ ซึ่งทรงดำารง
ตำาแหน่งสยามมกุฎราชกุมารว่า สมเด็จพระบรมโอรสาธิราช เจ้าฟ้ามหาวชิรณ
ุ หิศ และสมเด็จพระบรมโอรสาธิราช เจ้าฟ้ามหาวชิราวุธ ล้วนแต่มีพระนาม
นำาด้วย “วชิระ“ ผนวกกับ อลงกรณ์ จากพระนาม
จุฬาลงกรณ์ ของพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว

ที่มา :
หนังสือเฉลิมพระเกียรติ สมเด็จพระบรมโอรสาธิราช
เจ้าฟ้ามหาวชิราลงกรณ สยามมกุฎราชกุมาร ซึ่งจัดทำาขึ้น
เพือ่ เป็นทีร่ ะลึกและเป็นหลักฐานปรากฎอยูท
่ วั่ ไป โดยสำานักราช
เลขาธิการ เมื่อวันที่ 28 ธันวาคม 2515

สยามมกุฎราชกุมาร
ในปี 2515 นับเป็นปีสาำ คัญยิง่ ด้วยสมเด็จพระเจ้าอยูห
่ วั
มหาวชิราลงกรณ บดินทรเทพยวรางกูร ขณะทรงดำารง
พระอิ ส ริ ย ยศ สมเด็ จ พระเจ้ า ลู ก ยาเธอ เจ้ า ฟ้ า วชิ ร าลง
กรณ ทรงมีพระชนมายุครบ 20 พรรษาบริบูรณ์ ทรง
บรรลุนิติภาวะตามกฎหมาย พระบาทสมเด็จพระปรมินท
รมหาภูมิพลอดุลยเดชจึงทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ ให้
ตั้งการพระราชพิธีสถาปนาเฉลิมพระนามาภิไธย สมเด็จ
พระเจ้าลูกยาเธอ เจ้าฟ้าวชิราลงกรณ ให้ทรงดำารงพระ
อิสริยยศสมเด็จพระบรมโอรสาธิราช เจ้าฟ้ามหาวชิราลง
กรณ สยามมกุฎ-ราชกุมาร ในวันที่ 28 ธันวาคม 2515
ในการนี้ พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลย
เดชทรงหลั่งนำ้าพระมหาสังข์ทักษิณาวัฎพระราชทานแด่
สมเด็จพระบรมโอรสาธิราช เจ้าฟ้ามหาวชิราลงกรณ สยาม
มกุฎราชกุมาร จากนั้นพระราชทานพระสุพรรณบัฎ พระ
นามาภิไธย พระราชลัญจกร พระแสงดาบฝักทองเกลี้ยง
เครื่องราชอิสริยาภรณ์ และเครื่องราชอิสริยยศ ตามลำาดับ

ในพระสุพรรณบัฎจารึกพระนามไว้ดังนี้
‘สมเด็จพระบรมโอรสาธิราช
เจ้าฟ้ามหาวชิราลงกรณ
บดินทรเทพยวรางกูร
สิริกิตยสมบูรณสวางควัฒน์
วรขัตติยราชสันตติวงศ์
มหิดลพงศอดุลยเดช
จักรีนเรศยุพราชวิสุทธ
สยามมกุฎราชกุมาร มุสิกนาม’
พระราชพิธีสถาปนาและเฉลิมพระนามาภิไธยสมเด็จพระบรมโอรสาธิราช เจ้าฟ้ามหาวชิราลงกรณ สยามมกุฎราชกุมาร ในปี 2515 นับเป็นเหตุการณ์ประวัติศาสตร์ครั้ง
สำาคัญ เพราะการพระราชพิธีนี้ได้ว่างเว้นมาถึง 78 ปี นับ
ตัง้ แต่ปี 2537 เมือ่ มีพระราชพิธส
ี ถาปนาสมเด็จพระบรม-โอ
รสาธิราช เจ้าฟ้ามหาวชิราวุธ สยามมกุฎราชกุมาร (ภายหลัง
เสด็จขึน
้ ทรงราชย์เป็นพระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่
หัว รัชกาลที่ 6) ทั้งนี้ยังทรงเป็นสมเด็จพระบรม-โอรสาธิ
ราชฯ สยามมกุฎราชกุมาร พระองค์ที่ 3 ในประวัติศาสตร์
ไทย นับจากสมเด็จพระบรมโอรสาธิราชเจ้าฟ้ามหาวชิรณ
ุ หิศ
และสมเด็จพระบรมโอรสาธิราช เจ้าฟ้ามหาวชิราวุธ

Startup : Slow life & Slow reading

การพระราชพิธีทรงผนวชสมเด็จพระบรมโอรสาธิราช เจ้าฟ้ามหาวชิราลงกรณ สยามมกุฎราชกุมาร
พุทธศักราช 2521
เป็นหนังสือที่ได้อาศัยข้อมูลเชิงบันทึกจดหมายเหตุ
ชาวบ้าน อันได้แก่ข่าวตัดจากหนังสือพิมพ์ฉบับต่างๆ ที่
ปรากฏมีอยู่ในหอสมุดแห่งชาติและหอจดหมายเหตุแห่ง
ชาติ นำามาแยกหมวดหมู่ตามลำาดับเหตุการณ์

สมเด็จพระบรมโอรสาธิราชฯ
สยามมกุฎราชกุมาร
พระองค์ที่ 3 แห่งกรุงรัตนโกสินทร์
ประมวลพระราชกรณียกิจ สมเด็จพระบรมโอรสาธิราช
เจ้าฟ้ามหาวชิราลงกรณ สยามมกุฎราชกุมาร ในรอบปี
2530-2531 เนื่องในมหามงคลสมัยคล้ายวันพระราช
สมภพ ครบ 3 รอบ 28 กรกฏาคม 2531

ราชสดุดีพระมิ่งมาตาของแผ่นดิน 83 พรรษา
กิจกรรมเฉลิมพระเกียรติ
Bike for Mom ปั่นเพื่อแม่
รวบรวมพระราชประวัติและพระราชกรณียกิจ
ของสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินีนาถ พระราช
ปณิธานของสมเด็จพระบรมโอรสาธิราชฯ สยามมกุฎราชกุมาร วัตถุประสงค์การจัดงาน และภาพกิจกรรม
Bike for Mom ปั่นเพื่อแม่

บทพระนิพนธ์
สมเด็จพระเจ้าลูกยาเธอ เจ้าฟ้าวชิราลงกรณ
ถวายพระพรแด่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว
ในวโรกาสเฉลิมพระชนมพรรษา
วันที่ 5 ธันวาคม 2515
ขอน้อมกราบพระบาทมาบูชาพ่อ
พ่อรักชายห่วงชายไม่แสดง
ชั่วชีวิตที่ผ่านมาจนบัดนี้
เคยสร้างความยุ่งยากให้กังวล
วันเวลาผ่านไปให้สำานึก
ยากนะหาพ่อใครในโลกา
จะอดกลั้นขันตีมีมานะ
จะวื่อสัตย์จริงใจไม่อำาพราง
บรรดาข้าฯ บริวารจะสานไว้
จะเผื่อแผ่เมตตาเท่าที่ควร
การศึกษาของชายในปีนี้
ขอถวายทูลหม่อมพ่อที่รอมา

พ่อเพียรก่อชายมาจนกล้าแข็ง
พ่อคอยแจ้งทิศทางให้สร้างตน
เข้าใจดีชายผิดพลาดดื้อสับสน
พ่อสู้ทนให้อภัยแก้ไขมา
ในส่วนลึกของพ่อปรารถนา
ที่เมตตารักลูกอย่างถูกทาง
เสียสละยุติธรรมทำาทุกอย่าง
เดินสายกลางข่มใจให้นิ่มนวล
แม้ยากไร้อุ้มชูสุดสงวน
เป็นขบวนแน่นมัดพัฒนา
ก้าวหน้าดีผ่านได้ไร้ปัญหา
โล่งอุราวันเฉลิมฯ เพิ่มสุขเอย

