
 

ธันวา มหาฤกษ์ เกริกเกรียงไกร      วันรวมใจ ไทยทั้งชาติ ประกาศก้อง 

วันเทิดทูน คุณบิดา กล้าท านอง      วันยกย่อง จอมกษัตริย์ ขัตติยา 
 

วันพ่อแห่งชาติ ประกาศใช้ ในสากล      ต่างเหตุผล ต่างกาละ และเทศา 

เช่นญี่ปุ่น องักฤษ อเมริกา      อาร์เจนตินา มาเลเซีย และโปแลนด์ 
 

ออสเตรเลีย โปรตุเกส อิตาลี      อีกเกาหลี สวีเดน นิวซีแลนด์ 

ทั้งบราซิล ถิ่นไทย ในไอร์แลนด์       ต่างแบบแผน แก่นวันพ่อ ขอแทนคุณ 
 

จอห์น บี ดอดด์ คลอดความคิด ผลิตวันพ่อ      เมื่อพ.ศ.2461 ซึ้งไออุ่น 

เหล่าชาวไทย ใช5้ธันวา มหาคุณ      วันเทิดทูน พ่อแห่งชาติ วันชาติไทย 
 

ไทยเคยใช้ 24มิถุนา ตราวันชาติ      ฉลองทัง้ชาติ 2482 ตรองเปลี่ยนใหม ่

จอมพลสฤษดิ์ คิดปฏิวัติ จัดการไซร้      ใช้วันใหม่ วันราชสมภพ ครบวันพ่อ 
 

ลูกรู้คุณ บิดา ตราตรึงใจ      ขอพรใช้ ให้พ่อนั้น ส าราญต่อ 

ทั้งชาตินี้ ชาติไหน สดใสลออ      ขอสานต่อ กตเวที มิมีคลาย 

สถิตย์พันธ์ ธรรมสถิตย์  



 
5ธันวา เปน็วัน พ่อแห่งชาติ      กราบแทบบาท พระองค์  ทรงสมัย 

ทรงหว่งใย พสกนกิร ปวงชาวไทย      ดั่งร่มไทร แผ่กว้าง ทางสัญจร 
 

สามพันกว่า โครงการ พระราชด าริ      เป็นอาทิ เรื่องดิน ถ่ินเก่าก่อน 

พ่อทรงสอน ให้ฟื้น คืนดินดอน      เกษตรกร ทั่วหล้า หน้าชื่นบาน 
 

ท่านทรงสอน เรื่องน้ า ท าแก้มลิง      ไว้ประวิง เมื่อน้ าลน้ ชนสุขศานต์ 

ยามแห้งแล้ง ชนไรสุ้ข ทุกข์ดวงมาลย์      พระราชทาน ฝนหลวง ทรงห่วงใย 
 

ทรงเปน็พ่อ สถิตย์ใน หทัยราษฎร์      บ าบัดทุกข์ บ ารุงศาสน์ สะอาดใส 

น้ าพระทัย กว้างกว่า ชลาลัย      ลูกทั่วไทย เทิดพระองค์ ทรงพระเจริญ 

ศกุนตลา  ณ หนองคาย  
 

5 ธันวา เวียนมา อีกคราแล้ว      จิตผ่องแผ้ว ปลาบปลื้ม ไม่ลืมเลือน 

ภาพพระองค์ ตรงหน้า ติดตาเตือน       เสด็จเยือน ทั่วถิ่น แผ่นดินสยาม 
 

ข้าพระองค์ ขอก้ม พนมมือ       ขอนับถือ พระทัย น้ าใจงาม 

ปวงประชา เดือดรอ้น ทรงไต่ถาม       ทรงติดตาม ช่วยเหลือ เพื่อชาวไทย 
 



 
ผืนแผ่นดนิ ถิ่นไทย กว้างไพศาล       พ่อทรงงาน พัฒนา ให้ก้าวไกล 

เช่นฝนเทียม จากฟ้า ตกมาได้       เราภูมิใจ พระองค์ ทรงพระเจริญ 

ณรงค์ ศรีพุ่ม  
 

๕ ธันวาคม อุดมฤกษ์ เกริกก้องฟ้า      ชาวประชา หน้าใส ไทยทั้งผอง 

ทั่วประเทศ เขตแคว้น แดนขวานทอง      หลอมใจรวม ร่วมแซ่ซ้อง ก้องนครา 
 

ทรงเปน็พ่อ ของลกู ผูกพันจิต      ทรงใกล้ชิด ดุจบิตุรงค์ ร่วมวงศา 

ทรงดูแล ทุกข์สุขเล่า ชาวพารา      ดังบิดา ข้าพระพุทธเจ้า เหล่าคนไทย 
 

ทรงเหน็ดเหนือ่ย เมื่อยล้า แสนสาหัส      ทรงเร่งรัด จัดการช่วย อ านวยให้ 

ผุดโครงการ พระราชด าริ นี้มากมาย      จุดประสงค์ จ านงหมาย ได้ท ามา 
 

ปิ่นนเรศ ปกเกศเกล้า เหล่าทวยราษฎร์      มิได้ขาด พลัดหลง คงมั่นหนา 

ปิยกษัตริย์ รัดรึงใจ ในประชา      พระนามก้องฟ้า มานานนี้ ที่ธ ารง 
 

พระจริยาวัตร เด่นชัดสุด ประดุจพ่อ      ผู้ก าเนิด เกิดก่อบุตร สุดสูงส่ง 

เหล่าปวงชน ชูล้นเกล้า เฝ้าจ านง        เทิดทูนองค์ พระภูมินทร์ ปิ่นราชา 



 
วันพระราช สมภพ นบน้อมหนอ      เป็นวันพ่อ แหง่ชาติ ประกาศหนา 

พสกพร้อม น้อมน าหรือ คือที่มา      ๕ ธันวาฯ มาชูเชิด เทิดพระองค์ 

โกวิท ธีรวิโรจน์  
 

๕ ธันวาคม อุดมฤกษ์ เกริกก้องฟ้า      ชาวประชา หน้าใส ไทยทั้งผอง 

ทั่วประเทศ เขตแคว้น แดนขวานทอง      หลอมใจรวม ร่วมแซ่ซ้อง องค์กษัตรา 
 

วันนี้หรือ คือวนัพ่อ แห่งชาติไทย      เหล่าลูกไซร้ ได้ร าลึก ตรึกตรองหนา 

มากมายเล่า เฝ้าเทดิทูน คุณบิดา      ได้เวียนมา อีกครานี้ ปีละครั้ง 
 

พ่อนั้นหรือ คือผู้สร้าง ทางประเสริฐ      ให้เราเกิด ก าเนดิมา ท้าโลกกว้าง 

เฝ้าเลี้ยงดู ทะนุถนอม ไม่ยอมวาง      แผ้วถางทาง สว่างไว้ ให้แก่เรา 
 

ขอเขียนขีด ลิขิตกลอน ย้อนความนั้น      ผู้ที่ท่าน หมั่นการุณย์ เกื้อกูลเล่า 

จะเหนื่อยยาก ล าบากล้น ต้องทนเอา      เก็บความเศร้า ซึมเซาไซร้ ไว้กับตัว 
 

ครูประชาบาล ฉันจ าได้ ในบ้านนอก      ท่านต้องออก นอกเคหา ยามฟ้าสลัว 

หนทางไกล ไปจักรยาน ด้วยท่านกลัว      จะหมองมัว รู้ทั่วนั้น ไม่ทันเวลา 



 
 

สิบสองคน พ่อทนยาก ล าบากย่ิง      ประหยัดจริง ทุกสิง่นั้น เฝ้าสรรค์หา 

ท่านอดออม ยอมทนทุกข์ เพื่อลูกยา      การศึกษา พัฒนาตน พ่อสนใจ 
 

พ่อเข้มงวด กวดขัน การเรียนลูก      คอยดูแล สารทุกข์ สุกดิบให้ 

ได้เล่าเรียน เพียรศกึษา น่าภูมิใจ      ลูกหญิงชาย ได้ปริญญา มาทุกคน 
 

พ่อของเรา เราเทิดทูน ไว้เหนือเกล้า      พ่อของเรา เราต้องรัก พิทักษ์ล้น 

พ่อของเรา เราศรทัธานั้น มั่นกมล       กตัญญูท่าน นั้นเกิดผล คนชื่นชม 

โกวิท ธีรวิโรจน์  
 

กราบถวายบังคมบรมนาถ      ฝ่าพระบาทถวายพระพรบวรศรี 

องค์พ่อหลวงด้วยจงรักและภักดี      เทิดภูมีเหนือเกล้าเฝา้เทิดทูน 
 

วันที่ห้าธันวาเวียนมาถึง      เป็นวันซ่ึงเจิดแจรงด้วยแสงสูรย์ 

พระราชสมภพองค์ราชาฟ้าจ ารูญ      สุขสมบูรณ์พระบารมีจักรีวงศ์ 
 

ขอจงทรงพระเจริญยืนนานยิ่ง      ทรงเป็นมิ่งขวัญไทยไม่เลือนหลง 

ทรงปกป้องพัฒนาในป่าดง      เหนื่อยพระองค์เสด็จเยี่ยมเปี่ยมเมตตา 



 
พระราชทานแนวทางพระราชด าริ      ธ ทรงตริสร้างสรรค์แก้ปัญหา 

ท าฝนเทียมชลประทานงานนานา      ให้สร้างป่าหาแหลง่น้ าที่ท ากิน 
 

ทรงรอบรู้แผนที่มีคณุค่า      ทรงศึกษาเปรื่องปราดทุกศาสตร์ศิลป์ 

ทรงดนตรีหวานแวว่แผ่วเพลงพิณ      พระทรงครองแผน่ดินด้วยบุญญา 
 

เหล่าปวงข้าฯขอถวายกายใจมอบ      ประณมนอบเฉลิมพระชนมพรรษา 

ถวายสัตย์จะจงรักภักดิ์บูชา      ขอเป็นข้ารองพระบาททุกชาติไป 

อัญชลี ณ เชียงใหม่  
 

เหลืองทาบหล้าฟ้าจรุงผดุงฤกษ์      สยามเกริกเบิกกาลสราญไซร้ 

ห้าธันวาคราดลมงคลสมัย      ล้นเกล้าเหล่าไทยเฉลิมพระชนมายุวาร 
 

พ่อแห่งแผ่นดินบดนิทร์ ธ องค์เอก      ทรงสรรค์เสกสุขสร้างพร่างสถาน 

พัฒนาพาไทยก้าวไกลไปยาวนาน      ราษฎร์ส าราญสานสืบ ธ เกื้ออนันต์ 
 

หยาดเสโทชโลมหยดรดผืนหล้า      แม้นนภาฟ้าครืนมิไหวหวัน่ 

ขอเพียงก่อเกิดเลศิสิ่งสู่ชนชั้น      เสด็จเอื้อพลันสนัต์สขุทุกทั่วคน 



 
ฝนหลวงล้นชลประทานงานทรงสร้าง      เกษตรบนดอยร้างพร่างขจีทวีผล 

พลังงานทดแทนมาตรแม้นระบายชล      ทรงคิดค้นลน้อเนกค่าอนันต์ 
 

ข้าพระพุทธเจ้าชาวไทยทั่วทั้งผอง      มิอาจสนองพระกรุณาธิคุณถ้วนนัน้ 

ประณตกรอ้อนวอนไท้เทพเทวัญ      โปรดอภิบาลขอพระองคท์รงพระเจรญิ 

กุศล  ค าเพราะ  
 

ขอก้มกราบแทบบาทองค์ภูบาล      พระบารมีแผ่ไพศาลคุ้มเหนอืเกล้า 

ไทยทุกผู้รู้รักภักดิ์นานเนาว์      จากวัยเยาว์เฝ้าดูพระองค์มา 
 

5 ธันวาคม วันพ่อแห่งชาติ      ฝ่าพระบาทครองราชย์กว่า 60 พรรษา 

3000โครงการทรงท าเพื่อปวงประชา      ชุบชีวาราษฎร์รัฐพัฒนาดี 
 

88 ชันษา มาบรรจบ      ชนนอบนบบูชาไท้สดใสศรี 

ทรงพระเจริญยิง่ยืนนานส าราญทวี      ชาติไทยมีศิริสวัสดิ์พิพัฒน์เทอญ 

ดวงพร  เดชกุลทอง  
 

ขอประณมก้มกราบลงตรงที่บาท      ภูวนาถบพิตรอดิศร 

ในวันเฉลิมพระชนมพรรษาบวร      ประณตกรกราบองค์พระทรงธรรม์ 



 

ห้าธันวามาบรรจบครบอีกหน      วันพ่อที่คนไทยได้รังสรรค์ 

ที่จะท าสิ่งดีนี้เพื่อองค์เทวัญ      ต่างก็ก าหนดกฎเกณฑ์กันท าความดี 
 

เพราะพระองค์ทรงพระปรีชาสามารถ      ราษฎรใต้เบื้องบาทได้สุขี 

อยู่ร่มเย็นเป็นสุขดว้ยพระบารมี      สุขเกษมเปรมปรีดิ์ทุกวี่วัน 
 

โครงการพระราชด าริทรงสร้างให้      สามพันกว่าโครงการไซร้ได้สุขสันต์ 

ราษฎรได้ประโยชน์คนโจษจัน      คุณอนันต์ของโครงการท่านอ านวย 
 

พ่อสอนให้อยู่ได้อยา่งเพียงพอ      อันจะก่อเกิดรายได้ไม่เขินขวย 

อยู่อย่างพอเพียงได้ไม่ส ารวย      ชีวิตจะด าเนินได้สวยและสมบูรณ์ 
 

แปดสิบแปดพรรษามาถึงคราวนี้      ดวงฤดีทุกดวงห่วงไอศูรย์ 

ขอพระองค์ทรงพระเจริญเจิดจรูญ      ไม่อาดูรพูนเพิ่มพระพลานามัย 
 

ขอพระองค์ทรงพระเจริญยิ่งยืนนาน      เป็นร่มโพธิ์อันตระการทุกสมัย 

เป็นร่มไทรให้พสกนิกรไทย      ทุกดวงใจขอพระองค์จงทรงพระเจริญ 

อานนท์ สรวิสูตร  



 
 

เนื่องวันนี้ที่ 5 ธันวาคม      วันเฉลิมพระชนมพรรษา 

พระเจ้าอยู่หัวภูมิพลองค์ราชา      พระพุทธเจ้าข้า ขอพระองค์ "ทรงพระเจริญ" 

ด้วยพระมหากรุณาธิคุณ ธ ทรงมี      ต่อพสกนิกรพระองค์นี้มิห่างเหิน 

ต่อบ้านเมือง ธ ทรงงานมากเหลือเกิน      ขอพระองค์ "ทรงพระเจริญ"ยิ่งยนืนาน 
 

ปวงประชาอยู่ดีมีความสุข      ทรงบ าบัดความทุกข์พ่อสืบสาน 

ทรงสอนสั่งดัง่ลูกพ่อองค์ภูบาล      ขอกราบกรานเบื้องพระบาททุกชาติไป 
 

วันที่ 5 ธันวามหาราช      จงึประกาศก้องไกรชาติไทยใช้ 

เป็น"วันพ่อแหง่ชาติ" ของชาวไทย      วันลูกได้บอกรักพ่อเดินคลอเคลีย 

จตุพร สุวรรณปากแพรก  
 

วันพ่อขอท าดีเป็นศรีศักดิ์      บุญพิทักษ์กุศลธรรมค้ าพ่อหลวง 

เฉลิมพระชนมพรรษาประชาบ าบวง      ชนม์โชติช่วงแปดสิบแปดพรรษาสง่างาม 
 

สมเด็จพระภูมิพลมหาราช      ธ ประกาศครองธรรมน าสยาม 

ร่มธงไทยเย็นศริะทัว่เขตคาม      ถ้วนทุกยามทั้งราษฎรร์ัฐสวัสดี 
 

 



 

ขอพระองค์ทรงพระเจริญยิ่ง      สถิตม่ิงมหาเศวตฉัตรพพิัฒน์ศรี 

ข้าพระพุทธเจ้าชื่นชมพระบารมี      กอบกรรมดีน้อมถวายทั้งกายใจ 
 

ด้วยเกล้าด้วยกระหม่อม ขอเดชะ 

ข้าพระพุทธเจ้า นางรัตนาภรณ์ ทิพลือชา 

 

 

เฉลิมพระชนมพรรษามหาราช      กราบเบื้องพระบาทภูมินทร์ปิ่นสยาม 

เกริกพระเกียรติก้องพระยศปรากฏนาม      คุ้งเขตคามใช่เพียงถิ่นแผ่นดินไทย 
 

เป็นเอกแห่งราชาพระมหากษัตริย์      ทรงครองรัฐจ าเนียรกาลเนิ่นนานสมัย 

เมื่อราษฎร์ร้อนพ่อหลวงทรงห่วงใย      แม้ใกล้ไกลทรงผ่อนทุกข์สุขทัว่กัน 
 

พระเสโทไหลหยาดในทุกหยด      รินหลั่งรดราษฎร์ไทยให้สุขสันต์ 

รอยพระบาททุกคราวทรงก้าวนัน้      จารึกมั่นอยู่ในใจไทยประชา 
 

ไทยทุกผู้ขอน้อมน าตามแนวทาง      ทรงแนะสร้างสิ่งเลิศประเสริฐค่า 

ขอเดินตามรอยพระบาทกษัตรา      น้อมแด่องค์ราชาดว้ยความดี 
 

ถวายพระพรด้วยหัวใจแห่งไทยราษฎร์      ภูวนาถเอกองค์ทรงศักดิ์ศรี 

เจริญพระชนมพรรษากว่าร้อยปี      ถวายภักดีขอพระองค์ทรงพระเจริญ 
 

ด้วยเกล้าด้วยกระหม่อม ขอเดชะ 

ข้าพระพุทธเจ้า นางชุลีรัตน์  สวัสด ี

 
รวบรวม : ๕ ธันวาคม ๒๕๕๙ 

 

 


