
๒๑ ตุลาคม 
วันคล้ายวันพระราชสมภพ
สมเด็จพระศรนีครนิทราบรมราชชนน ี

“ สมเด็จยา่ ”

“ คนเราไม่ควรลืมตัว ไม่อวดดี ไม่ถือว่าตนเก่ง ”
พระกระแสรับสั่งของ สมเด็จพระบรมราชชนนี



สมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนี ทรงมีพระนามเดิมว่า 
“สังวาลย์” เสด็จพระราชสมภพที่เมืองนนทบุรี ในรัชสมัยรัชกาลที่  ๕ 
แหง่กรงุรตันโกสินทร ์เมื่อวันที่ ๒๑ ตุลาคม พ.ศ. ๒๔๔๓ ตรงกับวันอาทิตย์ 
แรม ๑๓ ค่า เดือน ๑๑ ปีชวด ทรงเป็นบุตรคนที่สามพระชนกชือ่ “ชู”
และพระชนนีชือ่ “ค า” ทรงมีพระภคินีและพระเชษฐารว่มพระอุทรสองคน
ซึ่งถึงแก่กรรมต้ังแต่ยังเยาว์วัย และมีพระอนุชาคนเดียว คือคุณถมยา
ซึง่มีอายุน้อยกว่าพระองค์สองปี



สมเด็จพระศรนีครนิทราบรมราชชนนี ทรงศึกษาเมื่อเริม่แรกกับ
พระชนน ีค า  และทรงเข ้าศ ึกษาโรง เร ยีนส าหร บั เด ็กหญ ิงที ่ตั ้ง ขึ ้น
ที่วัดอนงคารามที่อยู่ใกล้บ้าน  และได้เสด็จไปศึกษาที่โรงเรยีนสตรวีิทยา
จนถึงปี พ.ศ. ๒๔๕๖ ทรงส าเรจ็การศึกษาชัน้ประถมปีที่ ๓ เมื่อพระชนมายุได้ 
๑๓ พรรษา และได้ทรงเข้าศึกษาในโรงเรยีนแพทย์ผดุงครรภ์ และหญิง
พยาบาลแห่งศิรริาช ซึง่เป็นโรงเรยีนพยาบาลแห่งเดียวในประเทศไทย
ในขณะน้ัน ทรงเป็นนักเรยีนที่มีอายุน้อยที่สุดในรุน่ของพระองค์ ซึ่งมีจ านวน
เพียง ๑๔ คน พระองค์ทรงเรยีนได้ดี และทรงศึกษาส าเร็จภายในสามปี
และทรงท างานต่อที่ โรงพยาบาลศิริราช ตามข้อผูกพันของการเป็น
นักเรยีนหลวง 

ในปี พ.ศ. ๒๔๖๐ สมเด็จพระศรนีครนิทราบรมราชชนนี ทรงได้รบั
ทุนเพื่อศึกษาต่อวิชาพยาบาลเพิ่มเติมที่สหรฐัอเมรกิา โดยเสด็จพรอ้มกับ
นางอุบลลิ ปิธรรมศรพียัตต์ (ขณะน้ัน คือนางสาวอุบล ปาลกะวงศ์ ณ อยุธยา)



ขณะน้ัน สมเด็จเจา้ฟ้าฯ กรมขุนสงขลานครนิทร ์ทรงก าลัง
ศึกษาวิชาแพทย์ ปีที่ ๑ ที่โรงเรยีนแพทย์มหาลัยฮารว์ารด์ ทรงพบ 
และพอพระทัยสมเด็จพระศรนีครนิทราบรมราชชนนี ในพระศิรโิฉม
งดงาม พระอุปนิสัย และพระคุณสมบัติอื่น ๆ จึงขอพระราชทาน
พระราชานุญาตหมั้นกับนางสาวสังวาลย์ และมีพิธีอภิเษกสมรส
ที่วงัสระปทุม เมื่อวนัศุกรท์ี่ ๑๐ กันยายน ๒๔๖๓ 

สม เด ็จพระบรมราชชนนี ไ ด ้ป ร ะสูต ิพ ร ะ ร าชธ ิด า
และพระราชโอรส ซึ่งพระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัว 
ทรงพระราชทานพระนาม พระธิดาพระองค์แรก “หม่อมเจ้ากัลยา
ณิวัฒนามหิดล” พระราชโอรสพระองค์แรก “หม่อมเจา้อานันทมหิดล” 
และพระโอรสพระองค์ที ่สอง  “พระวรวงศ์เธอ พระองค์เจ ้า
ภูมิพลอดุลยเดช” คือพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร 
มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร



สมเด็จพระศรนีครนิทราบรมราชชนนีกับการบรหิารราชการแผน่ดิน 

ระหวา่ง พ.ศ. ๒๕๐๓ - ๒๕๐๔ อันเป็นปีที่พระบาทสมเด็จพระเจา้อยู่หัว
ภูมิพลอดุลยเดช และสมเด็จพระนางเจา้สิรกิิต์ิ พระบรมราชนีินาถ เสด็จเยือน
ยุโรป และสหรฐัอเมรกิา พระบาทสมเด็จพระเจา้อยู่หัว ทรงพระกรณุาโปรดเกล้าฯ 
แต่งต้ังให้สมเด็จพระศรนีครนิทราบรมราชชนนีทรงรบัพระราชภาระเป็น “ผู้ส าเรจ็
ราชการแทนพระองค์” 

นอกจากน้ีสมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนียังได้ทรงเสด็จฯ 
ออกรบัเอกอัครราชทูตของประเทศต่าง ๆ ที่ขอเข้าเฝ้าฯ เพื่อถวายพระราชสาส์น
ตราต้ังในการมาประจ าที่ประเทศไทยโดยตลอด



สมเด็จพระศรนีครนิทราบรมราชชนนีกับงานด้านการแพทย์และสาธารณสุข

ทุกครั้งท่ีสมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนีเสด็จเย่ียมประชาชน
ในท้องท่ีห่างไกล ก็จะทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ ให้แพทย์หลวงท่ีตามเสด็จชว่ย
รักษาพยาบาลชาว บ้ าน ท่ีป่ วย ไข้ ซึ่ งพร ะอง ค์ จ ะ เส ด็ จ ไปทอดพระ เนตร
การปฏิบัติงานด้วยพระองค์เอง

สมเด็จพระศรนีครนิทราบรมราชชนนี จงึทรงมีการจดัตั้งหน่วยแพทย์ 
พย าบ าล  เ ภส ัช ก ร  เ ข ้า ม า เป ็น อ าส าสม ัค ร ขอ งหน ่ว ยแพทย ์เ ค ลื ่อ น ท่ี
ในพระองค์ “หน่วยแพทย์อาสาสมเด็จพระราชชนนีศรสีังวาลย์” หรอืชือ่ย่อ 
“พอ.สว.”  ขึ้น หน่วยแพทย์ “พอ.สว.” จะประกอบด้วยแพทย์ พยาบาล และเจา้หน้าท่ี
สาธารณสุขท่ีเป็นอาสาสมัครท างานด้วยความเสียสละโดยมิได้รับเงินเดือน
หรอืค่าตอบแทนพิเศษอ่ืนใด และจะออกไปให้บรกิารตรวจรกัษาชาวบ้านตามท้องถ่ิน
ต่าง ๆ ที่ทุรกันดารห่างไกล ความเจรญิเฉพาะในวันเสาร  ์และวันอาทิตย์
โดยเริ่มออกให้บรกิารเป็นครัง้แรกเม่ือวันท่ี ๒๒ กุมภาพันธ ์พุทธศักราช ๒๕๑๒



สมเด็จพระศรนีครนิทราบรมราชชนนีกับการศึกษาของเยาวชนในชนบทไทย

สมเด็จพระศรนีครนิทราบรมราชชนนี ทรงสนพระทัยเร ื่องการศึกษา
ของเยาวชนในเขตชนบทเป็นอย่างมาก ทรงมีพระราชด ารวิ่าการศึกษาเป็นส่ิงส าคัญ
ที่จะท าให้เยาวชนในชนบท มีความรู ้ความคิด และสติปัญญาที่เฉลียวฉลาด
อันจะเป็นปัจจยัส าคัญในการพัฒนาชนบท

สมเด็จพระศรนีครนิทราบรมราชชนนี จงึได้พระราชทานพระราชทรพัย์
ส่วนพระองค์ใหแ้ก่กองก ากับการต ารวจตระเวนชายแดน เพื่อน าไปจดัสรา้งโรงเรยีน
จ านวน ๒๙ แห่งภายหลังผู้มีจติศรทัธาได้ทูลเกล้า ถวายเงินสมทบในการจดัสรา้ง
ได้อีกกว่า ๑๘๕ แห่ง อีกทั้งสมเด็จพระศรนีครนิทราบรมราชชนนี ยังได้ทรงรบัเอา
โครงการของโรงเรยีนต ารวจตระเวนชายแดนไว้ในพระราชูปถัมภ์ ซึ่งในปัจจุบัน
มีโรงเรยีนเกือบ ๔๐๐ โรงเรยีน 



สมเด็จพระศรนีครนิทราบรมราชชนนีกับงานอนุรกัษ์ทรพัยากรธรรมชาติ
และส่ิงแวดล้อม

พระราชกรณียกิจในสมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนี ที่ เอื้ อ
คุณประโยชน์ต่อพสกนิกรชาวไทยอย่างมหาศาลอีกประการหน่ึง คืองานเก่ียวกับ
การฟ้ืนฟู และรกัษาทรพัยากรธรรมชาติตลอดจนส่ิงแวดล้อมใหฟ้ื้นคืนกลับมามีสภาพ
ที่ดีดังเดิม ซึง่หน่ึงในหลาย ๆ งานในด้านน้ีของพระองค์ได้แก่ โครงการพัฒนาดอยตุง 
ดังพระราชด ารทิี่ว่า “ฉันจะปลูกป่าบนดอยตุง” พระราชปณิธานของพระองค์ ที่ทรง
ต้องการทอดพระเนตรเหน็ความเขียวชอุ่ม และความสมบูรณ์ของสภาพป่าบนดอยตุง
พระราชด ารน้ีิ รฐับาลภายใต้การน าของ พลเอก เปรม ติณสูลานนท์ นายกรฐัมนตร ี
ในขณะน้ัน จงึได้ก่อต้ังโครงการพัฒนาดอยตงุ ขึ้น ในปี พ.ศ. ๒๕๓๑



สมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนี ทรงพระประชวรด้วยโรคพระหทัย 
และเสด็จเข้ารกัษาพระองค์ท่ีโรงพยาบาลศิรริาช เม่ือวันท่ี ๒ มิถุนายน พ.ศ. ๒๕๓๘ 
และพระองค์ ได้เสด็จสวรรคตเม่ือวันอังคารท่ี  ๑๘ กรกฎาคม พ.ศ. ๒๕๓๘ 
รวมพระชนมายุ ๙๔ พรรษา ๘ เดือน ๒๗ วัน



พระองค์ทรงอุทิศพระวรกาย และสละเวลาให้ประชาชนตลอดมา 
พระราชกรณียกิจ และพระราชจรยิวัตรอันงดงาม ประชาชนทั่วทั้งประเทศน้อม
ระลึกถึงพระมหากรุณาธิคุณของสมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนี 
(สมเด็จย่า) โดยรฐับาลไทย ได้ก าหนดให้เป็นวันส าคัญต่าง ๆ เพื่อเป็นการ
น้อมร าลึกถึงพระมหากรณุาธคิุณ ดังน้ี 

• วนัสังคมสงเคราะหแ์หง่ชาติ และวนัอาสาสมัครไทย

• วนัพยาบาลแหง่ชาติ

• วนัรกัต้นไม้ประจ าปีของชาติ



เม่ือ ๓๖ ปีมาแล้ว ใน พ.ศ. ๒๕๒๘ คณะรัฐมนตรี (ครม.) ได้มีมติเห็นชอบ
ตามข้อเสนอของ “คณะกรรมการส่งเสริมและพัฒนางานสังคมสงเคราะห์แห่งชาติ”
ให้ก าหนดวันท่ี ๒๑ ตุลาคม ของทุกปี เป็น “วันคล้ายวันพระราชสมภพของสมเด็จ
พระศรนีครนิทราบรมราชชนนี” เป็น “วันสังคมสงเคราะห์แห่งชาติ” ด้วยเหตุผลท่ีว่า พระองค์ทรง
อุทิศพระวรกาย และเวลาเพ่ือประโยชน์ให้บังเกิดแก่ประชาชนตลอดมา โดยมิได้ทรงเห็นแก่
ความ เห นื่อยยาก  สมควร เป็นปูชนียบุคคล ที่นักสังคมสง เคราะห์ควรถือ เป็น
แบบอย่างในการปฏิบัติงานของตนต่อไป

การสังคมสงเคราะห์มีในประเทศไทยเป็นเวลานาน ในอดีตใช้ “วัด” เป็น
ศูนย์กลางของการสังคมสงเคราะห์ ปัจจุบันน้ีมีท้ังหน่วยงานภาครฐับาล และภาคเอกชน
ร่วมรับผิดชอบเก่ียวกับความผาสุกของประชาชนชาวไทย ได้แก่ กระทรวงมหาดไทย 
กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ กระทรวงศึกษาธิการ กระทรวงสาธารณสุข และกระทรวง
การพัฒนาสังคมและความม่ันคงของมนุษย์ (พม.) ส่วนภาคเอกชน น้ัน ปฏิบัติงานด้านสังคม
สงเคราะห์  โดยการจัดต้ังเป็นสมาคม และมูลนิธเิพ่ือการกุศล ซึ่งเรยีกได้ว่าเป็นองค์การ
ท่ีต้ังข้ึนโดยประชาชน เป็นของประชาชน และท างานเพ่ือประชาชนโดยแท้ ในปัจจุบันมีจ านวน 
มากกว่า ๑๐ ,๐๐๐ องค์การ ท่ีเป็นเครอืข่ายร่วมกับภาครัฐในการให้ความช่วยเหลือ
ด้านสังคมสงเคราะห์แก่ประชาชน 

วนัสังคมสงเคราะห์แห่งชาติและวนัอาสาสมัครไทย



สมเด็จพระศร ีนคร ินทราบรมราชชนนี  ทรงส า เร ็จการศึกษา
วิชาการพยาบาล และตลอดพระชนม์ชพีของพระองค์ทรงประกอบพระราชกรณียกิจ
ในด้านการพัฒนาสุขภาพอนามัย และคุณภาพชีวิตของประชาชนเป่ียมล้นด้วย
พระเมตตา และด้วยพระวิรยิะอุตสาหะ น าสิรสุิขแก่ปวงชนทุกก้าวพระบาทท่ีเสด็จ
ไปถึง สมควรเป็นแบบอย่างแก่ผู้ประกอบวิชาชพีการพยาบาล ให้ตระหนักในภารกิจ
ของวิชาชพีแห่งตนว่าเป็นงานบรกิารสุขภาพท่ีมีความส าคัญ และมีคุณค่าแก่สังคม 

ด้วยส านึกในพระมหากรุณาธคุิณดังกล่าวแล้วน้ี กระทรวงสาธารณสุข 
ได้เสนอขอความเห็นชอบต่อคณะรฐัมนตร ีให้วันที่ ๒๑ ตุลาคม ของทุกปีเป็น
“วันพยาบาลแห่งชาติ” ต้ังแต่ปีพุทธศักราช ๒๕๓๓ สภาการพยาบาล และสมาคม
พยาบาลแห่งประเทศไทยในพระบรมราชูปถัมภ์ ในนามของพยาบาลและผดุงครรภ์
ทั้งประเทศถือเป็นสิรมิงคลอันสูงยิ่ง และได้รว่มกันจดังานวันพยาบาลแห่งชาติ
ในวันท่ี ๒๑ ตุลาคม ของทุกปีนับแต่น้ันเป็นต้นมา

วนัพยาบาลแห่งชาติ



วนัรกัต้นไม้ประจ าปขีองชาติ
สมเด็จพระศรนีครนิทราบรมราชชนนี ทรงมีพระปณิธานอย่างแรงกล้า ที่จะฟ้ืนฟู 

ความสมดุลของธรรมชาติ โดยทรงปลูก และบ ารุงรกัษาต้นไม้ด้วยพระองค์มาตลอดพระชนม์ชพี 
ของพระองค์ ในการน้ีพระองค์ทรงให้ความส าคัญของการบ ารุงรกัษาต้นไม้ท่ีปลูกมีความส าคัญ 
และน่าเป็นห่วงมากกว่าการปลูก และเพ่ือเป็นการแสดงความกตัญญูกตเวทิตาต่อพระศรนีครนิ
ทราบรมราชชนนี ท่ีทรงงานพัฒนาชนบทของประเทศไทย โดยเฉพาะการฟ้ืนฟูสมดุล ของธรรมชาติ 
คณะรฐัมนตรไีด้มีมติเมื่อวันที่ ๒๖ มิถุนายน ๒๕๓๓ ก าหนดให้วันคล้ายวันพระราชสมภพ
ของพระองค์ คือ วันท่ี ๒๑ ตุลาคม ของทุกปี เป็นวันบ ารุงรกัษาต้นไม้ประจ าปีของชาติและต่อมา
กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ได้ด าเนินการระดมความเห็นจากบุคคลทั่วไปเพื่อก าหนด ชือ่ท่ี
เหมาะสมส าหรบัวันดังกล่าว ปรากฏชือ่ว่า “วันรกัต้นไม้ประจ าปีของชาติ” ได้รบัการพิจารณา เสนอให้
คณะรฐัมนตรรีบัทราบ เม่ือวันท่ี ๑๕ ตุลาคม ๒๕๓๓





ขอบคุณข้อมูลจาก
อ้างอิง
- https://www.mfu.ac.th/about-mfu/princess-srinagarindra/princess02.html
- http://www.theprincessmothermemorialpark.org/page.php?id=1
- https://med.mahidol.ac.th/nursing/th/Nurse-Day/History
- https://www.onep.go.th


