วันพ่อแห่งชาติ
วันพ่อแห่ งชาติได้จดั ให้มีข้ ึนครั้งแรก เมื่อวันที่ 5 ธันวาคม พ.ศ. 2523 โดยคุณหญิงเนื้อ
ทิพย์ เสมรสุ ต นายกสมาคมผูอ้ าสาสมัครและช่วยการศึกษาเป็ นผูร้ ิ เริ่ ม หลักการและเหตุผลที่มีการ
จัดตั้งวันพ่อ เนื่องจากพ่อเป็ นบุคคลผูม้ ีพระคุณและมีบทบาทสาคัญต่อครอบครัวและสังคม
สมควรที่ผเู ้ ป็ นลูกจะเคารพเทิดทูนและตอบแทนพระคุณด้วยความกตัญญู และสังคมควรที่จะยก
ย่องให้เกียรติราลึกถึงผูเ้ ป็ นพ่อ จึงถือเอาวันที่ 5 ธันวาคมของทุกปี ซึ่ งเป็ นวันเฉลิมพระชนมพรรษา
เป็ น “วันพ่อแห่ งชาติ” ด้วยพระมหากรุ ณาธิคุณของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยูห่ ัวที่ทรงมีต่อพสก
นิกรชาวไทยอย่างนานัปการ อีกทั้งยังทรงเป็ นพระราชบิดาของพระราชโอกรสและพระราชธิดาที่
ทรงรักใครห่ วงใย ตั้งแต่พระเยาว์จนถึงปั จจุบนั และพระเจ้าหลานเธอทุกๆ พระองค์ต่างซาบซึ้ งใน
พระมหากรุ ณาธิคุณอย่างมิรู้ลืม พระองค์ทรงเป็ น “พ่อ” ตัวอย่างของปวงชนชาวไทยที่เปี่ ยมล้น
ด้วยพระเมตตา กรุ ณา ทรงห่ วงใยอย่างหาที่เปรี ยบมิได้

พระราชประวัติ
พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช เป็ นพระโอรสองค์เล็กในสมเด็จเจ้า
ฟ้ ามหิ ดลอดุลยเดช กรมหลวงสงขลานคริ นทร์ และพระบาทสมเด็จพระศรี นคริ นทราบรมราช
ชนนี ทรงเสด็จพระราชสมภพ ณ โรงพยาบาลเมาท์ ออร์เบนณ์ เมืองเคมบริ ดจ์ รัฐแมสสาชูเซสท์
ประเทศสหรับอเมริ กา เมื่อวันที่ 5 ธันวาคม พ.ศ. 2475 พระองค์ทรงมีพระเชษฐาธิราช (พี่ชาย)
และพระเชษฐภคินี (พี่สาว) 2 พระองค์คือ
1. สมเด็จพระเจ้าพี่นางเธอ เจ้าฟ้ ากัลยาณิวฒั นา กรมหลางนาธิวาสราชนคริ นทร์
2. พระบาทสมเด็จพระปรเมนทรมหาอานันทมหิ ดล (รัชกาลที่ 8 )
พระบามสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช ทรงขึ้นครองราชเป็ นพระมหากษัตริ ยร์ ัชกาลที่
9 แห่ งกรุ งรัตนโกสิ นทร์ ได้ทรางราชาภิเษกสมรสกับหม่อมราชวงศ์สิริกิตต์ กิติยากร (สมเด็จพระ
นางเจ้าสิ ริกิตต์ พระบรมราชินีนารถ) ทรงมีพระราชโอรสและพระราชธิดารวม 4 พระองค์ คือ
1. สมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้ าอุบลรัตนราชกัญญา สิ ริวฒั นาพรรณวดี
2. สมเด็จพระบรมโอรสาธิราชฯ สยามมกุฎราชกุมาร
3. สมเด็จพระเทพรัตนราชสุ ดาฯสยามบรมราชกุมารี
4. สมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้ าจุฬาภรณ์วลัยลักษณ์ อัครราชกุมารี

พระราชกรณี ยกิจของพระองค์
พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยูห่ ัวทรงเสด็จเยีย่ มราษฎรทัว่ ทุกภาคตลอดปี โดยได้เสด็จ
ประทับแรมที่พระตาหนักตามภาคต่างๆ เพื่อจะได้ทอดพระเนตรเห็นสภาพความเป็ นอยูท่ ี่แท้จริ ง
ของประชาชน และหาทางแก้ไขปั ญหาต่างๆ เพื่อให้ประชาชนมีความเป็ นอยูท่ ี่ดีข้ ึน จึงทาให้เกิด
โครงการเช่น โครงการพัฒนาที่ดินทากินเพื่อให้ราษฎรมีที่ทามาหากิน โครงการสร้างอ่างเก็บน้ า
การทาฝนเทียมเพื่อแก้ปัญหาฝนแล้ง การประมง การเลี้ยงสัตว์ การตั้งสหกรณ์ เป็ นต้น
พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยูห่ ัวทางเสด็จเยีย่ มทหาร ตารวจ และอาสาสมัครในจังหวัดต่างๆ
ตลอดจนเขตที่มีภยั อันตราย รวมทั้งผูบ้ าดเจ็บจาการป้ องกันประเทศตามโรงพยาบาลต่างๆ ในเขต
กรุ งเทพมหานคร และต่างจัหงัด นอกจากนั้นยังทรงโปรดให้มีหน่วยแพทย์พระราชทาน เพื่อให้
การรักษาพยาบาลราษฎรในชนบท เช่น ตรวจสุ ขภาพ ปลูกฝี ฉี ดยา เป็ นต้น ถ้าราษฎรคนใด

เจ็บป่ วยเรื้ อรังก็ทรงรับเป็ นคนไขส่ วนพระองค์ ส่ งมารักษาตัวที่กรุ งเทพฯ ทรงโปรดมีการ
ช่วยเหลือและแก้ไขปั ญหาในยามที่ราษฎรได้รับความทุกข์ยากจากภัยธรรมชาติต่างๆ เช่น น้ าท่วม
ไฟไหม้ วาตภัย หรื อจากผูก้ ่อการร้าย โดยพระองค์ทรงพระราชทานแนวทางแก้ไขรวมถึง
เครื่ องนุ่งห่ ม ยารักษาโรค อาหาร ตลอดจนที่อยูอ่ าศัยแก่ราษฎรที่เดือดร้อนอีกด้วย อีกทั้งยังทรง
ส่ งเสริ มการศึกษา โดยได้พระราชทานทรัพย์ส่วนพระองค์ ตั้งกองทุน “ภูมิพล” พระราชทานแก่
นิสิตนักศึกษาที่เรี ยนดี ทรงริ เริ่ มให้จดั ทาสารานุกรมไทยสาหรับเยาวชนขึ้น เพื่อให้เด็กแต่ละวัย
สามารถค้นคว้าได้ดว้ ยตนเอง นอกจากนี้ ยงั เด็จพระราชดาเนินไปพระราชทานปริ ญญาบัตรที่จบ
การศึกษาในมหาวิทยาลัยต่างๆด้วย ทรงอุปถัมภ์และบารุ งศาสนา ทรงทะนุ บารุ งวัดวาอารามต่างๆ
พร้อมทั้งเสด็จขึ้นบาเพ็ญพระราชกุศลในวันสาคัญทางศาสนาอยูเ่ สมอ
พระราชกรณี ยกิจที่กล่าวมานี้ เป็ นเพียงส่ วนหนึ่ง ยังมีโครงการอันเนื่องมาจาก
พระราชดาริ อีกมามาย ซึ่ งล้วนแต่มีประโยชน์แก่ราษฎรทั้งสิ้ น ดังนั้นในวันที่ 5 ธันวาคมของทุกๆ
ปี สถานที่ราชการ โรงเรี ยน และบริ ษทั ต่างๆ จะหยุด 1 วัน เพื่อให้ประชาชนทุกคนได้บาเพ็ญ
สาธารณประโยชน์เพื่อน้อมเกล้าถวายเป็ นพระราชกุศลแด่องค์พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยูห่ ัว
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