
พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร 

มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร

“พระมหากษัตริย์ผู้ทรงงานหนักที่สดุในโลก ในพระราชหฤทัยมีแต่พสกนิกรชาวไทย”



ทรงพระราชสมภพ
พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวภูมิพลอดุลยเดช ทรงพระนามเดิมว่า 

“ พระวรวงศ์เธอพระองค์เจ้าภูมิพลอดุลยเดช” ทรงเป็นพระราชโอรสใน
สมเด็จพระมหิตลาธิเบศรอดุลยเดชวิกรม พระบรมราชชนก และสมเด็จ
พระศรีนครินทรา บรมราชชนนี ทรงเสด็จพระราชสมภพ เมื่อวันที่ 5 ธันวาคม 
พ.ศ. 2470 ณ โรงพยาบาลเมานท์ออเบอร์น (MOUNT AUBURN) ประเทศ
สหรัฐอเมริกา มีพระเชษฐภคินีและสมเด็จพระบรมเชษฐาธิราช 2 พระองค์
คือ สมเด็จพระเจ้าพี่นางเธอ เจ้าฟ้ากัลยาณิวัฒนา กรมหลวงนราธิวาสราชนครินทร์ 
และพระบาทสมเด็จพระปรเมนทรมหาอานันทมหิดล



พระราชประวัติการศึกษา
เมื่อพระชนมายุได้ 5 พรรษา ทรงเข้ารับการศึกษาที่โรงเรียนมาแตร์เดอี 
จากนั้นทรงเสด็จไปศึกษาต่อ ณ ประเทศสวิตเซอร์แลนด์ ในชั้น
ประถมศึกษาที่โรงเรียนเมียร์มองต์ เมืองโลซานน์
ในปี พ.ศ. 2478 ได้ทรงเข้าศึกษาต่อที่ CEDE NOUBELLE DE LA
SUES ROMANCE CHILLY ซึ่งเป็นโรงเรียนเอกชนที่รับนักเรียนนานาชาติ 
ในระดับอุดมศึกษาทรงเข้าศึกษาในแผนกวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัย
เมืองโลชานน์
ต่อมาในปี พ.ศ. 2481 ได้เสด็จนิวัตกลับประเทศไทยพร้อมด้วย
พระบรมเชษฐาธิราช พระบรมราชชนนี และสมเด็จพระเจ้าพี่นางเธอ



เสด็จขึน้ครองราชย์

พระองค์ได้เสด็จกลับเถลิงถวัลยราชสมบัติต่อจากพระบรมเชษฐาเมื่อวันที่ 9 มิถุนายน พ.ศ. 2489 ขณะมีพระชันษา 19 ปี 
ก่อนครองราชย์ได้ทรงศึกษาวิชาวิศวกรรมศาสตร์ และได้เสด็จกลับไปศึกษาวิชานิติศาสตร์ และรัฐประศาส นศาสตร์
ต่อภายหลังที่ได้ครองราชย์แล้ว และรัฐบาลได้แต่งตัง้ผู้ส าเร็จราชการ บริหารราชการแผ่นดินแทนพระองค์ เนื่องจาก
ยังทรงพระเยาว์ และต้องทรงศึกษาต่อ ณ ต่างประเทศ



“วันพฤหัสบดีท่ี 13 ตุลาคม พุทธศักราช 2559 เวลา 15 นาฬิกา 52 นาที พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร
มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร เสด็จสวรรคต ณ โรงพยาบาลศิริราช ด้วยพระอาการสงบ 
สิริพระชนมพรรษาปีท่ี 89 ทรงครองราชย์สมบัติได้ 70 ปี” ข้อความตอนหน่ึงของประกาศส านักพระราชวัง
เช้าวันใหม่ที่ประเทศไทย ไม่เหมือนเดิม.. มองไปทางไหนก็มีแต่สีด า เป็นวันเวลาแห่งความทุกข์ระทมที่ยาวนานของชาวไทย หลังอยู่อย่าง
ร่มเย็นเป็นสุขใต้ร่มพระบารมี ตลอดระยะเวลา 70 ปี พระองค์ทรงปกครองบ้านเมืองด้วยหลักทศพิธราชธรรม เพื่อให้บ้านเมืองและ
ประชาชนอยู่อย่างร่มเย็นเป็นสุข ดังพระปฐมบรมราชโองการในพระราชพิธีบรมราชาภิเษก เม่ือวันที่ ๕ พฤษภาคม พ.ศ. ๒๔๙๓ ว่า 
“เราจะครองแผ่นดินโดยธรรม เพื่อประโยชน์สุขแห่งมหาชนชาวสยาม” นับจากวันนั้น พระองค์ทรงประกอบพระราชกรณียกิจน้อยใหญ่
เพื่อประโยชน์สุขของประชาชนมาโดยตลอด

เสด็จสวรรคต 



พระราชกรณียกิจ
ตัง้แต่พุทธศักราช 2502 เป็นต้นมา พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ได้เสด็จพระราช

ด าเนินไปกระชับสัมพันธไมตรีกับประเทศต่าง ๆ และได้เสด็จพระราชด าเนินไปทรงเยี่ยมราษฎร
ในภูมิภาคต่างๆ ทุกภาคทรงประจักษ์ในปัญหาของราษฎรในชนบทที่ด ารงชีวิตด้วยความยากจน 
ล าเค็ญ และด้อยโอกาส ได้ทรงพระวิริยะอุตสาหะหาทางแก้ปัญหาตลอดมาตราบจนปัจจุบั น 
อาจกล่าวได้ว่า ทุกหนทุกแห่งบนผืนแผ่นดินไทยท่ีรอยพระบาทได้ประทับลง ได้ทรงขจัดทุกข์ยาก
น าความผาสุก และทรงยกฐานะความเป็นอยู่ของราษฎร ให้ดีขึ้นด้วยพระบุญญาธิการ และพระปรีชา
สามารถปราดเปรื่อง พร้อมด้วยสายพระเนตรอันยาวไกล ทรงอุทิศพระองค์เพื่อประโยชน์สุขของ
ราษฎร และเพื่อความเจริญพัฒนาของประเทศชาติตลอดระยะเวลาโดยมิได้ทรงค านึงประโยชน์สุข
ส่วนพระองค์เลย

พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ได้พระราชทานโครงการนานัปการกว่า 4,877 โครงการ 
ทัง้การแพทย์สาธารณสุข การเกษตร การชลประทาน การพัฒนาที่ดิน การศึกษา การพระศาสนา
การสังคมวัฒนธรรม การคมนาคม ตลอดจนการเศรษฐกิจ เพ่ือประโยชน์สุขของพสกนิกร
ในชนบท ทัง้ยังทรงขจัดปัญหาทุกข์ยากของประชาชนในชุมชนเมือง เช่น ทรงแก้ปัญหาการจราจร
อุทกภัย และปัญหาน ้ าเน่าเสียในปัจจุบัน ได้ทรงริเริ่มโครงการการช่วยสงเคราะห์ และอนุรักษ์ช้าง
ของไทยอีกด้วย



9 พระบรมราโชวาท 
และพระราชด า รัสที ่ประดับไว้ในใจไทย

1) การท าความดี
"การปิดทองหลังพระนัน้ เม่ือถึงคราวจ าเป็นก็ต้องปิด ว่าที่จริงแล้วคนโดยมาก ไม่ค่อยชอบปิดทองหลังพระกันนัก เพราะนึกว่าไม่มี
ใครเห็น แต่ถ้าทุกคนพากันปิดทองแต่ข้างหน้า ไม่มีใครปิดทองหลังพระเลย พระจะเป็นพระที่งามบริบูรณ์ไม่ได้"
พระบรมราโชวาทของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ในพิธีพระราชทานปริญญาบัตรของจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย 
25 กรกฎาคม 2506
2) การมีสัจจะ
"ผู้หนักแน่นในสัจจะ พูดอย่างไรท าอย่างนัน้ จึงจะได้รับความส าเร็จ พร้อมทัง้ความศรัทธา เชื่อถือและความยกย่องสรรเสริญจากคน
ทุกฝ่าย การพูดแล้วท า คือพูดจริงท าจริง จึงเป็นปัจจัยส าคัญในการส่งเสริมเกียรติคุณของบุคคลให้เด่นชัด"
พระบรมราโชวาทของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวในพิธีพระราชทานปริญญาบัตรของจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย 
10 กรกฎาคม 2540
3) เสรีภาพ
"การมีเสรีภาพนัน้ เป็นของที่ดีอย่างย่ิง แต่เม่ือจะใช้ จ าเป็นต้องใช้ด้วยความระมัดระวังตามความรับผิดชอบมิให้ล่วงละเมิดเสรีภาพของ
ผู้อื่นที่เขามีอยู่เท่าเทียมกัน ทัง้มิให้กระทบกระเทือนถึงสวัสดิภาพและความเป็นปกติสุขของส่วนร่วมด้วย"
พระบรมราโชวาทของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว พระราชทานแก่ผู้บังคับบัญชาลูกเสือ 9 กรกฎาคม 2514



9 พระบรมราโชวาท 
และพระราชด า รัสที ่ประดับไว้ในใจไทย ( ต่อ)

4) การศึกษาพัฒนาชาติ
"ประเทศชาติของเราจะเจริญหรือเสื่อมลงนัน้ย่อมขึ้นอยู่กับการศึกษาของประชาชน แต่ละคนเป็นส าคัญ ผลการศึกษาอบรมในวันน้ีจะ
เป็นเคร่ืองก าหนดของชาติในวันข้างหน้า ท่านทัง้หลายจะต้องเป็นผู้รับผิดชอบโดยตรงในเร่ืองน้ี เพราะฉะนัน้ เม่ือท่านออกไปเป็นครู 
ท่านต้องพยายามท าหน้าที่ของท่านให้ส าเร็จโดยสมบูรณ์"
พระบรมราโชวาทในพิธีพระราชทานปริญญาบัตรแก่บัณฑิตวิทยาลัยวิชาการศึกษา ประสานมิตร 2 ธันวาคม 2508
5) การส่งเสริมการศึกษาศิลปะและวิทยาศาสตร์
"การศึกษาด้านศิลปะวัฒนธรรมเป็นการศึกษาที่ส าคัญ และควรจะด าเนินควบคู่กันไปกับการศึกษาด้านวิทยาศาสตร์ เพราะความเจริญ
ของบุคคล ตลอดจนถึงความเจริญของประเทศและของโลกโดยส่วนรวมด้วยนั้นมีทั้งทางวัตถุและจิตใจ ความเจริญทั้งสองทางน้ี 
จะต้องมีประกอบกัน เก้ือกูลและส่งเสริมกันพร้อมมูล จึงจะเกิดความเจริญที่แท้จริงได้ ประเทศทั้งหลายจึงต่างพยายามส่งเสริม
การศึกษาด้านศิลปะวัฒนธรรมน้ี พร้อมกันไปกับการศึกษาด้านวิทยาศาสตร์"
พระบรมราโชวาทของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ในพิธีพระราชทานปริญญาบัตรของจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย 
10 กรกฎาคม 2535
6) หลักเศรษฐกิจพอเพียง
"เศรษฐกิจพอเพียง...จะท าความเจริญให้แก่ประเทศได้ แต่ต้องมีความเพียร แล้วต้องอดทน ต้องไม่ใจร้อน ต้องไม่พูดมาก ต้องไม่
ทะเลาะกัน ถ้าท าโดยเข้าใจกัน เชื่อว่าทุกคนจะมีความพอใจได้..."
พระราชด ารัสของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว พระราชทาน ณ วันที่ 4 ธันวาคม 2541



9 พระบรมราโชวาท 
และพระราชด า รัสที ่ประดับไว้ในใจไทย ( ต่อ)

7) การส่งเสริมคนดี
"ในบ้านเมืองนัน้ มีทัง้คนดีและคนไม่ดี ไม่มีใครที่จะท าให้ทุกคนเป็นคนดีได้ทัง้หมด การท าให้บ้านเมืองมีความปรกติสุข เรียบร้อย
จึงมิใช้การท าให้ทุกคนเป็นคนดี หากแต่อยู่ที่การส่งเสริมคนดี ให้คนดีปกครองบ้านเมือง และควบคุมคนไม่ดี ไม่ให้มีอ านาจไว้ให้
ก่อความเดือดร้อนวุ่นวายได้"
พระบรมราโชวาทในพิธีเปิดงานชุมนุมลูกเสือแห่งชาติ ณ ค่ายลูกเสือวชิราวุธ จังหวัดชลบุรี11 ธันวาคม 2512
8) ความสามัคคี
"ความสามัคคีปรองดองเป็นอันหน่ึงอันเดียวกัน กับความรักใคร่เผ่ือแผ่ช่วยเหลือกันฉันญาติพี่น้อง สองประการน้ี คือคุณลักษณะ
ส าคัญของไทย ที่ช่วยให้ชาติบ้าน เมืองอยู่รอดเป็นอิสระ และเจริญมัน่คง มาตัง้แต่อดีตจนถึงปัจจุบัน"
พระราชด ารัสเน่ืองในวันขึ้นปีใหม่ 2532
9) การมีน ้าใจนักกีฬา
"การกีฬานัน้ นอกจากจะให้ความสนุกสนานและความสมบูรณ์แก่ร่างกายแล้วยังให้ผลดีทางจิตใจได้อย่างมากมาย นักกีฬาที่ได้รับการ
ฝึกหัดอบรมอย่างดีแล้วย่อมมีใจแน่วแน่ ตัดสินใจได้รวดเร็ว มีความเพียรพยายามไม่ท้อถอย และมีความหนักแน่นรู้ จักแพ้ รู้จักชนะ 
รู้จักให้อภัย ผู้มีใจเป็นนักกีฬา จึงเป็นผู้ที่มีประโยชน์ต่อสังคม และน่าคบหาสมาคมด้วยอย่างย่ิง"
พระบรมราโชวาทในพิธีเปิดการแข่งขันกรีฑาประจ าปี 2507 ณ กรีฑาสถานแห่งชาติ กรมพลศึกษา 27 พ.ย. 2507



ธ สถิตในดวงใจตราบนิรันดร์

๑๓ ตุลาคม วันคล้ายวันสวรรคต 

พระบาทสมเดจ็พระบรมชนกาธเิบศร มหาภมูิพลอดลุยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร

น้อมส านกึในพระมหากรณุาธคิณุเป็นลน้พน้อนัหาทีสุ่ดมไิด้

ข้าพระพุทธเจา้ ข้าราชการ พนักงาน และเจ้าหน้าที ่กลุ่มพัฒนาทรพัยากรบคุคล กรมพัฒนาสงัคมและสวสัดกิาร



กิจกรรมน้อมร าลึกเนื่องในวนัคล้ายวันสวรรคต
พระบาทสมเดจ็พระบรมชนกาธเิบศร มหาภมูิพลอดลุยเดชมหาราช บรมนาถบพติร

• พิธีท าบุญตักบาตรเพื่อถวายพระราชกุศลเน่ืองในวันคล้ายวันสวรรคตพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพติร

• พิธีวางพวงมาลาและถวายบงัคมต่อเบือ้งหน้าพระบรมฉายาลักษณ์พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร

• พิธีจุดเทียนเพื่อน้อมร าลึกในพระมหากรุณาธิคุณเน่ืองในวันคล้ายวนัสวรรคตพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพติร




