
30 วันสําคัญของไทย ท่ีควรรู 
 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

       ในแตละป ประเทศไทยเราจะมีวันสําคัญของชาติหลายวันดวยกัน ทั้งที่เปนวันสําคัญเกี่ยวกบัชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย 

และวันสําคัญทางประเพณี ซึ่งในจํานวนวันเหลาน้ี รัฐบาลไดประกาศใหเปนหยุดราชการ 16 วันดวยกัน เชน วันขึ้นปใหม 

วันมาฆบูชา วันจักรี วันสงกรานต และ วันฉัตรมงคล เปนตน 

 

       วันสําคัญ หมายถึง วันที่เกิดเหตุการณสําคัญ ๆในอดีต และเพื่อเปนการระลึกถึงความสําคัญของวันน้ัน ๆ รัฐ - ชุมชน หรือ

หนวยงานจงึไดจัดใหมพีิธีการหรือกิจกรรมตาง ๆ ข้ึน เพื่อเปนการกระตุนเตือนใหประชาชนหรอืคนในสังคมไดตระหนัก และ

ระลกึถึงเหตุการณสําคัญในวันน้ันดวยความภาคภูมิใจ หรือเพื่อเปนแบบอยางในการประพฤติปฏิบัติที่ดีงามสืบทอดตอกนัมา ซึ่ง

วันสําคัญน้ีจะมีหลายระดับ เชน ระดับบุคคล ไดแก วันเกิด วันแตงงาน ระดับหนวยงาน ไดแก วันสถาปนาของหนวยงานน้ันๆ 

ระดับชาติ ไดแก วันเฉลิมพระชนมพรรษา วันวิสาขบูชา และวันภาษาไทยแหงชาติ เปนตน 

 

       อน่ึง เพ่ือใหเยาวชนของเราไดรูจักวันสําคัญของไทย กลุมประชาสัมพันธ สํานักงานคณะกรรมการวัฒนธรรมแหงชาติ 

กระทรวงวัฒนธรรม จึงขอสรุปวันสําคัญ ๆ ท่ีควรรูจักในรอบปใหทราบดังน้ี  

     

วันสําคัญเก่ียวเนื่องกับพระมหากษัตริยไทย  

 

       1. วันยุทธหัตถี ตรงกบั วันที่ 18 มกราคม เปนวันทีส่มเด็จพระนเรศวรมหาราชทรงกระทํายุทธหัตถีมีชัยชนะตอพระมหา

อุปราชา เมื่อวันที่ 18 มกราคม พ.ศ. 2135 ยุทหัตถี หมายถึง การตอสูดวยอาวุธบนหลงัชาง เปนการรบอยางกษัตริยสมยัโบราณ 

ถือปนยอดยุทธวิธีของนักรบ เพราะเปนการตอสูอยางตัวตอตัว กษัตริยพระองคใดกระทํายุทธหัตถีชนะจะไดรบัการยกยองวา มี

พระเกียรติยศสูงสุด และแมแตผูแพก็ไดรับการยกยองสรรเสริญวาเปนนักรบแทเชนกัน 
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       2. วันศิลปนแหงชาติ ตรงกับ วันที่ 24 กุมภาพันธ เปนวันประกาศยกยอง และเชิดชูเกียรติศิลปนช้ันครูของไทยทีไ่ดรับ

การคัด เลือกจากคณะกรรมการวัฒนธรรมแหงชาติใหเปน "ศิลปนแหงชาติ" โดยยึดถือเอาวันคลายวันพระราชสมภพของรัชกาล

ที่ 2 "พระปฐมบรมศิลปนแหงกรงุรัตนโกสินทร" ผูทรงรอบรูและเช่ียวชาญในศิลปะทุกแขนงอยางกวางขวางลกึซึ้ง เปน "วัน

ศิลปนแหงชาติ"   

 

       3. วันพระบาทสมเด็จพระน่ังเกลาเจาอยูหัว พระมหาเจษฎาราชเจา ตรงกับวันที่ 31 มีนาคม เปนระลึกถึงวันคลายวัน

พระราชสมภพของรัชกาลที่ 3 ที่ทรงบําเพญ็พระราชกรณียกิจในการทํานุบํารุงบานเมืองทัง้ในดานการศาสนา การศึกษาและ

อื่นๆอีกมากมายทีเ่ปนประโยชนตอประเทศชาติอยางย่ิง ในสมัยของพระองคไดทรงเกบ็เงินบางสวนใส "ถุงแดง" เอาไว ซึ่งตอมา

ในสมัยรัชกาลที่ 5 ไดทรงนํามาใชเปนคาปรับในกรณีพิพาทกับประเทศฝรั่งเศส เมือ่ ร.ศ.112 ชวยใหประเทศไทยรอดพน

วิกฤตการณทางการเมอืงและสงครามระหวางประเทศไปได 

 

       4. วันจักรี ตรงกบัวันที่ 6 เมษายน หมายถึง วันที่ระลกึพระบาทสมเด็จพระพุทธยอดฟาจุฬาโลกฯ พระปฐมบรมราชวงศ

จักรี เสด็จกรฑีาทัพถึงพระนคร และทรงรับอญัเชิญข้ึนเถลิงถวัลยราชสมบัติดํารงราชอาณาจักรสยามประเทศเปนวัน แรก ตลอด

พระชนมชีพของรัชกาลที่ 1 ตองทรงออกศึกใหญเพื่อกอบกูอิสรภาพถึง 11 ครั้ง โดยทรงเปนแมทัพถึง 10 ครั้ง และทรงรวมกับ

พระเจากรุงธนบรุี 1 ครั้ง และเมื่อทรงเปนพระเจาแผนดินแลว ยังตองออกศึกเพื่อปกปองอสิรภาพของชาติไทยอีกถึง 7 ครั้ง 

นับวาพระองคทรงเปนพระกษัตริยยอดนักรบที่ย่ิงใหญและเกงกลาสามารถย่ิง 

 

       5. วันฉัตรมงคล ตรงกับวันที่ 5 พฤษภาคม คือวันรําลึกถึงวันที่ พระบาทสมเด็จพระเจาอยูหัวภูมิพลอดุลยเดช รัชกาล

ปจจุบันไดทรงกระทําพิธีบรมราชาภิเษกเสด็จข้ึนครองราชย เปนพระมหากษัตริยลําดับที่ ๙ แหงราชวงศจักรีอยางสมบรูณ เมื่อ

วันที่ 5 พฤษภาคม พ.ศ. 2491 และทรงมีพระปฐมบรมราชโองการวา "เราจะครองแผนดินโดยธรรม เพ่ือประโยชนสุขแหง

มหาชนชาวสยาม" (ซึ่ง ในวันที่ 9 มิถุนายน พ.ศ.2489 เมื่อพระองคเสด็จเถลิงถวัลยราชสมบัติสบืตอจากพระบรมเชษฐาธิราช

รัชกาลที่ 8 น้ัน ยังไมไดทรงกระทําพิธีบรมราชาภิเษก เน่ืองจากตองเสด็จกลับไปศึกษาตอ) 

 

       6. วันวิทยาศาสตรแหงชาติ ตรงกบัวันที่ 18 สิงหาคม เปนวันเกิดสุริยุปราคาเต็มดวง อันเปนปรากฏการณที่

พระบาทสมเด็จพระจอมเกลาเจาอยูหัว รัชกาลที่ 4 ทรงคํานวณทํานายไวกอนลวงหนาถึง 2 ปอยางแมนยํา และไดเสด็จฯไป

ทอดพระเนตรที่ ตําบลหวากอ จ.ประจวบคีรีขันธในวันดังกลาว เมื่อป พ.ศ. 2411 

 

7. วันเยาวชนแหงชาติ ตรงกับวันที่ 20 กันยายน ดวยถือวาวันน้ีเปนวันที่เปนสริิมงคลย่ิง เน่ืองจากเปนวันคลายวันพระราช

สมภพของพระมหากษัตริยแหงราชวงศจักรีถึง สองพระองคคือ พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกลาเจาอยูหัว รัชกาลที่ 5 และ

พระบาทสมเด็จพระเจาอยูหัวอนันทมหิดล รัชกาลที่ 8 ซึ่งทัง้สองพระองคนอกจากจะทรงครองราชยสมบัติต้ังแตทรงพระเยาว

แลว ยังทรงพระปรีชาสามารถย่ิง สมควรทีเ่ยาวชนไทยจะเจริญรอยตามเบื้องยุคลบาท 

 

       8. วันปยมหาราช ตรงกับวันที่ 23 ตุลาคม เปนวันคลายวันสวรรคตของพระบาทสมเด็จพระจลุจอมเกลาเจาอยูหวั รัชกาล

ที่ 5 พระมหากษัตริยผูทรงเปนที่รกัย่ิงของปวงชนชาวไทย พระราชกรณียกิจของพระองคไมวาจะเปน การเลิกทาส การพัฒนา

ระบบการบรหิารราชการแผนดิน การพฒันาเทคโนโลยีเพื่อสาธารณูปการ การเจริญสัมพันธไมตรกีับนานาประเทศ ฯลฯ ลวน

เปนพื้นฐานแหงความเจรญิสบืตอมาจนปจจบุัน 
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       9. วันวชิราวุธ ตรงกบัวันที่ 25 พฤศจิกายน เปนวันคลายวันสวรรคตของพระบาทสมเด็จพระมงกุฏเกลาเจาอยูหวั รัชกาล

ที่ 6 พระมหากษัตริยผูทรงเปยมไปดวยพระปรีชาสามารถ ทรงไดรบัพระราชสมัญญาวา " สมเด็จพระมหาธีรราช เจา " เพราะ

ทรงเปนปราชญทางอักษรศาสตร เปนพระมหากษัตริยพระองคเดียวที่ทรงพระราชนิพนธวรรณกรรมประเภท ตางๆ เปนจํานวน

มาก เทาทีร่วบรวมไดในปจจุบันมีถึง 1,236 เรือ่ง นอกจากน้ันยังทรงบญัญัติศัพท และทรงต้ังนามสกลุพระราชทาน ซึง่ได

รวบรวมไวขณะน้ีเปนจํานวนประมาณ 6,432 นามสกุล 

 

       10. วันเฉลิมพระชนมพรรษาพระบาทสมเด็จพระเจาอยูหัว ตรงกบั วันที่ 5 ธันวาคม วันน้ีถือเปน "วันพอแหงชาติ" และ 

"วันชาติไทย" ดวย ตลอดระยะเวลายาวนานรวม 60 ป พระบาทสมเด็จพระเจาอยูหัว ทรงอุทิศพระวรกาย พระราชหฤทัย และ

พระสติปญญาของพระองค บําเพญ็พระราชกรณียกิจอันยังประโยชนสุขใหแกราษฎรของพระองคมาโดยตลอด ดังจะเหน็ไดจาก

พระราชกรณียกจิที่มีอยูมากมายนับไมถวนนับพันโครงการ  

 

       11. วันรัฐธรรมนูญ เปนวันทีพ่ระบาทสมเด็จพระปกเกลาเจาอยูหัว รัชกาลที่ 7 ไดพระราชทานรัฐธรรมนูญแหง

ราชอาณาจักรสยามฉบับถาวร เปนฉบับแรกใหแกปวงชนชาวไทย เมื่อปพ.ศ. 2475 ภายหลังจากมีการเปลี่ยนแปลงการปกครอง

จากระบอบสมบรูณาญาสทิธิราชเปนระบอบ ประชาธิปไตยโดยมีพระมหากษัตริยเปนประมุขของประเทศ และมีรฐัธรรมนูญเปน

กฎหมายสงูสุด  

 

       12. วันพระเจาตากสินมหาราช ตรงกบัวันที่ 28 ธันวาคม เปนวันคลายวันปราบดาภิเษกของพระบาทสมเด็จพระเจาตาก

สินมหาราช ทรงเปนวีรกษัตริยไทยอกีพระองคหน่ึงที่ไดรับการเทิดทูน และเคารพบูชาจากประชาชนชาวไทยมาโดยตลอด ไม

เพียงเพราะพระปรีชาสามารถในการรบที่กอบกูชาติไทยใหเปนเอกราช และสรางความเปนปกแผนแกบานเมืองของเราเทาน้ัน 

แตพระองคยังเปนผูนําทีเ่ปยมไปดวยความกลาหาญ เด็ดเด่ียว มีความกตัญู และเสียสละตอผืนแผนดินไทยอยางยากที่จะหา

ผูใดเสมือนเหมอืนอีกดวย 

 

วันสําคัญทางศาสนาของไทย 

 
 13. วันมาฆบูชา ตรงกับวันข้ึน 15 คํ่าเดือน 3 เปนวันที่พระอรหันตที่พระพุทธเจาทรงบวชใหจํานวน 1,250 รูปมาประชุม

พรอมกันโดยมิไดนัดหมาย พระพทุธองคจงึไดทรงแสดงโอวาทปาติโมกขในทีป่ระชุมสงฆเหลาน้ัน ปจจบุันเราถือวาวันน้ีเปน "วัน

แหงความรักทางพุทธศาสนา" ทั้งน้ี เน่ืองจากวันดังกลาวไดเกิดเหตุการณพเิศษที่เรียกวา "จาตุรงคสันนิบาต" ข้ึน และเปน

วันที่องคสมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจาไดประกาศหลักการและอุดมการณ แหงพุทธศาสนา อันมเีน้ือหาหลัก วาดวยการสงเสริม

ใหมวลมนุษยต้ังมั่นในการทําความดี ละความช่ัว ไมเบียดเบยีนซึ่งกันและกัน น่ันก็คือ ทรงสอนใหทกุคนมีความรักอันย่ิงใหญ 

เปนรกัที่ไมเห็นแกตัว เพราะสอนใหรูจักรัก และเมตตาตอเพือ่นรวมโลก โดยมีพระสงฆเปนผูนําพระธรรมคําสั่งสอนดังกลาวไป

เผยแพร 

 

     14. วันวิสาขบูชา ตรงกับวันข้ึน 15 คํ่าเดือน 6 เปนวันคลายวันประสูติ ตรัสรูและปรินิพพานขององคพระสมัมาสัมพุทธเจา 

ซึ่งสิง่ทีส่ําคัญย่ิงในการบงัเกิดพระพุทธเจาในโลกก็คือ "ธรรมะ" ที่พระองคทรงตรสัรู อันเปนหลกัในการดําเนินชีวิต ทรง

เปรียบเสมอืนบรมครผููมาสอน มาช้ีแนะแกมวลมนุษย มิฉะน้ันคนเราก็คงไมรูจกัหนทางแหงการปฏิบัติธรรมเพื่อลวงพนความ

ทุกข เปนแนแท และวันวิสาขบูชา น้ีองคการสหประชาชาติไดมีมติรับรองให เปนวันสําคัญสากล เมื่อป พ.ศ.2542 
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    15. วันอาสาฬหบูชา ตรงกับวันข้ึน 15 คํ่าเดือน 8 เปนวันที่มีพระพุทธ พระธรรม และพระสงฆครบเปนองครัตนตรยัครั้ง

แรกในโลก ซึ่งพระสงฆองคแรกคือ พระอัญญาโกณฑัญญะ และปฐมเทศนาที่ทรงแสดงคือ ธรรมจักกปัวัตนสูตร หมายถึง พระ

สูตรวาดวยการยังธรรมจักรใหเปนไป น่ันคือ ธรรมะของพระพุทธองคเหมือนวงลอธรรมที่ไดเริม่เคลื่อนแลวจากจุดเริม่ตนในวันน้ี 

 

       16. วันเขาพรรษา เปนวันเริม่ตนที่พระภิกษุสงฆจะตองอธิษฐานจําพรรษาอยูกบัที่ ไมเที่ยวจารกิไปยังที่ตาง ๆ เปนเวลา 3 

เดือน นับต้ังแตวันแรม 1 คํ่าเดือน 8 ถึงวันข้ึน 15 คํ่าเดือน 11 ของทุกป ซึ่งการใหจําพรรษาในสมัยพุทธกาล ก็เพือ่ปองกันมิให

พระสงฆไปเหยียบยํ่าขาว และพืชผลของชาวบานเสียหาย ตอมาถือเปนโอกาสดีที่พระภิกษุจะไดมาอยูรวมกันเพื่อศึกษาธรรมะ 

สวนชาวบานก็ไดเขาวัดถวายทาน รักษาศีล ฟงธรรม และเจริญภาวนาเพื่อเพิ่มพูนบุญกุศลโดยมพีระภิกษุเปนแบบอยาง ครั้น

ตอมาจึงเกิดประเพณีนิยมบวช 3 เดือน ขณะเดียวกัน ก็มีพทุธศาสนิกชนจํานวนหน่ึงนิยมถือเอาวันเขาพรรษาเปนวันเริม่ ตนที่จะ

อธิฐานจิตลด ละ ความช่ัวทั้งหลาย และทําความดีเพิ่มข้ึน สาํหรับประเพณีที่เกี่ยวเน่ืองกบัวันน้ีคือ การถวายผาอาบนํ้าฝนและ

การแหงถวายเทียนพรรษา 

      

       17. วันออกพรรษา ตรงกับวันข้ึน 15 คํ่าเดือน 11 เปนวันที่พระภิกษุพนขอกําหนดทางวินัยทีจ่ะอยูจําพรรษา นับต้ังแตวัน

เขาพรรษาเปนตนมา และสามารถจาริกไปคางแรมที่อื่นได ซึ่งจะมีประเพณีที่เกี่ยวของ คือ การตักบาตรเทโวโรหนะ คือวันถัด

จากวันออกพรรษา 1 วัน ซึ่งพุทธศาสนิกชนมักจะตักบาตรในวันน้ี ดวยนิยมวาเปนวันคลายวันที่พระพุทธเจา เสด็จลงมาจาก

สวรรคช้ันดาวดึงส หลังจากเสด็จไปโปรดพทุธมารดาอยู 3 เดือน และถัดจากออกพรรษา 1 เดือน ถือเปน เทศกาลกฐิน ที่จะ

ทําบุญถวายผากฐินตามวัดตาง ๆ  

     

วันสําคัญอื่น ๆ ของชาติ และวันสําคัญทางประเพณี 
      

       18. วันขึ้นปใหม กอนที่ไทยเราจะมีวันปใหมแบบสากลเชนปจจบุัน เราไดมกีารเปลี่ยนแปลงปใหมมาแลวถึง 3 ระยะ คือ 

เริ่มแรก ถือวันแรม 1 คํ่าเดือนอาย เปนวันข้ึนปใหม ระยะทีส่อง เปลี่ยนวันข้ึนปใหมเปนวันข้ึน 1 คํ่าเดือน 5 คือราวชวง

สงกรานต โดยใชปนักษัตรและการเปลี่ยนจุลศักราชเปนเกณฑ ระยะทีส่าม ในสมัยรัชกาลที่ 5 ไดเปลี่ยนวันข้ึนปใหมเปนวันที่ 1 

เมษายนอันเปนนับวันทางสรุิยคติ ซึ่งไดประกาศใชมาต้ังแตพ.ศ. 2432 ระยะทีส่ี่ คือในป พ.ศ. 2483 รัฐบาลไดเปลี่ยนวันข้ึนป

ใหมไทยใหเปนไปตามแบบสากลนิยม คือวันที่ 1 มกราคม โดยมีเหตุผลวา วันดังกลาวกําหนดข้ึนโดยการคํานวณดวยวิทยาการ

ทางดาราศาสตร และเปนที่นิยมใชกันมากวาสองพันป อีกทัง้ไมเกี่ยวของกับลัทธิศาสนา หรือการเมอืงของชาติใด แตสอดคลอง

กับจารีตประเพณีของไทยแตโบราณที่ใชฤดูหนาวเปนตนป 

      

       19. วันเด็กแหงชาติ ตรงกับวันเสารที่ 2 ของเดือนมกราคม จัดข้ึนเพื่อกระตุนใหเด็กไดตระหนักถึงความสําคัญของตน 

และขณะเดียวกันกส็งเสริมใหประชาชน และสังคมเห็นความสําคัญของเด็กที่จะเติบโตเปนอนาคตของชาติ และเปนทรพัยากร

บุคคลทีส่ําคัญที่ควรไดรบัการดูแลเอาใจใส 

      

       20. วันครู ตรงกบัวันที่ 16 มกราคม จัดข้ึนเพือ่ใหสังคมไดระลึกถึงความสําคัญของ " ครู " ในฐานะผูเสียสละและ

ประกอบคุณงามความดีเพื่อประโยชนของชาติและประชาชน โดยเฉพาะชวยสรางบุคลากรทีเ่ปนอนาคตของชาติ 
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       21. วันอนุรักษมรดกไทย ตรงกบัวันที่ 2 เมษายน อันเปนวันคลายวันพระราชสมภพของสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ 

สยามบรมราชกุมารี ผูทรงเปนแบบอยางในการบําเพ็ญพระราชกรณียกจิและพระราชจริยวัตรในดาน อนุรักษมรดกของชาติใน

สาขาตางๆ ทรงไดรบัการถวายพระสมัญญาเปน "เอกอัครราชูปถัมภกมรดกวัฒนธรรมไทย" และ "วิศิษฏศิลปน" อันหมายถึง ผู

เปนเลิศในทางศิลปะ ทรงเปนเมธีทางวัฒนธรรม และทรงมคุีณูปการตองานศิลปวัฒนธรรม 

 

 22. วันสงกรานต  เปนปใหมแบบเดิมของไทย ที่นับวันที่พระอาทิตยยางเขาสูราศีเมษ เปนวันเริ่มตนป โดยเรียกวันที่ 13 

เมษายน เปน "วันมหาสงกรานต" และถือเปน "วันผูสูงอายุแหงชาติ"ดวย สวนวันที่ 14 เมษายน เรียก "วันเนา" และถือ

เปน "วันครอบครัว" สวนวันที่ 15 เมษายน เรียกวา "วันเถลิงศก" หรือวันข้ึนจลุศักราชใหม ปน้ีนางสงกรานตช่ือ มโหธรเทวี 

ทรงพาหุรัดทัดดอกสามหาว อาภรณแกวนิลรัตน ภักษาหารเน้ือทราย หัตถขวาทรงจักร หัตถซายทรงตรีศูรย เสด็จน่ังมาเหนือ

หลงันกยูง 

     

     23. วันพืชมงคลจรดพระนังคัลแรกนาขวัญ นอกจากจะเปนพระราชพิธีโบราณเกาแกที่จะทําเพือ่เปนการเสริมสรางความ

เปน สริิมงคลแกการเกษตรกรรมแลว วันดังกลาวยังถือเปน "วันเกษตรกร" อีกดวย ทั้งน้ี เพื่อใหผูมีอาชีพทางการเกษตรไดระลกึ

ถึงความสําคัญของการเกษตร โดยเฉพาะประชาชนทั่วไปจะไดระลึกถึงความสําคัญของขาวและธัญญพืชทีม่ีคุณเอนกอนันตใน

การหลอเลี้ยงชีวิตใหเติบโตสมบูรณทัง้กายใจ และเหนือสิ่งอืน่ใดเพื่อพึงระลึกถึงพระมหากรุณาธิคุณของพระบาทสมเด็จพระ

เจาอยูหัว ที่ทรงมีพระราชกรณียกิจอันเปนแบบอยางทางดานเกษตรกรรมแกราษฎร ชักนําใหมีใจมั่นในการประกอบอาชีพและ

เปนเหตุของความต้ังมั่นความเจริญ ไพบลูยของประเทศมาโดยตลอด 

 

     24. วันสุนทรภู ตรงกับวันที่ 26 มิถุนายน เปนวันคลายวันเกิดของพระสุนทรโวหาร (สุนทรภู) ผูไดรับการยกยองวาเปนกวี

เอกแหงกรุงรัตนโกสินทรตอนตน และมผีลงานประพันธมากมาย เฉพาะเรื่อง พระอภัยมณี วรรณกรรมช้ินเอกของทาน ก็มีความ

ยาวถึง 12,706 บท ถือไดวาเปนกวีนิพนธที่ยาวที่สุดในโลก ในขณะที่บทประพันธเรื่องอีเลียต ( Iliad ) ) และโอเดดซี (Odyssey) 

ของฝรั่งที่วายาวที่สุด ยังมีเพียง 12,500 บทเทาน้ัน เมื่อป พ.ศ. 2529 ทานไดรับยกยองจากยูเนสโกใหเปนบุคคลผูมผีลงานดีเดน

ทางวัฒนธรรมระดับโลก 

 

    25. วันภาษาไทยแหงชาติ ตรงกบัวันที่ 29 กรกฎาคม เปนวันคลายวันที่พระบาทสมเด็จพระเจาอยูหัวรัชกาลปจจุบนั ไดทรง

พระกรุณาเสด็จฯ ไปทรงรวมอภิปรายกับผูทรงคุณวุฒิทางภาษาไทยของชุมนุมภาษาไทยคณะอักษร ศาสตร จุฬาลงกรณ

มหาวิทยาลัย เกี่ยวกับปญหาการใชคําไทย เมื่อวันที่ 29 กรกฎาคม 2505 ซึ่งแสดงใหเห็นถึงพระปรีชาสามารถ ความสนพระราช

หฤทัย และความหวงใยในภาษาไทยของพระองคทานเปนอยางมาก 

 

   26. วันเฉลิมพระชนมพรรษาสมเด็จพระนางเจาฯ พระบรมราชินีนาถ และ "วันแมแหงชาติ"  

ตรงกบัวันที่ 12 สิงหาคม เปนวันคลายวันพระราชสมภพของสมเด็จพระนางเจาสริิกิต์ิพระบรมราชินีนาถ ผูทรงเปรียบ

ประดุจ "แมแหงแผนดิน" ที่ทรงดูแลทกุขสุขของราษฎรดังลูก ๆ ของพระองค และทรงบําเพ็ญพระราชกรณียกจินอยใหญเพื่อ

ปวงชนชาวไทยเคียงคูกับพระบาทสมเด็จพระเจาอยูหัวมาโดยตลอด โดยเฉพาะดานศิลปาชีพ และการสงเสรมิศิลปวัฒนธรรม

ของไทย 

 

   27. วันพิพิธภัณฑไทย ตรงกบัวันที่ 19 กันยายน เปนวันนอมรําลึกถึงพระมหากรุณาธิคุณของรัชกาลที่ 5 ผูทรงให

กําเนิด "พิพิธภัณฑสถานสําหรับประชาชน" ข้ึนเปนครั้งแรกเมื่อวันที1่9 กันยายน พ.ศ. 2417 ณ ศาลาสหทัยสมาคม หรือ "หอ

คองคอเดีย" ในพระบรมมหาราชวัง 
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    28. วันมหิดล ตรงกับวันที่ 24 กันยายน เปนวันคลายวันสวรรคตของสมเด็จพระมหิตลาธิเบศร อดุลยเดชวิกรมพระบรมราช

ชนก ผูทรงมีคุณูปการตอการแพทยสมัยใหม จนไดรับการเฉลิมพระเกียรติวาทรงเปน " พระบิดาแหงการแพทยแผนปจจุบัน " 

 

    29. วันลอยกระทง ตรงกบัวันข้ึน 15 คํ่าเดือน 12 เปนประเพณีทีส่ืบทอดมาแตโบราณ โดยมีวัตถุประสงคทีห่ลากหลาย เชน 

ลอยเคราะห บูชาพระพุทธเจา แตปจจบุันนิยมทําเพื่อขอขมา และระลึกถึงคุณแมพระคงคา ที่ไดอํานวยประโยชนตาง ๆ แก

มนุษย 

   30. วันกีฬาแหงชาติ ตรงกบัวันที่ 16 ธันวาคม เปนวันระลึกถึงวันทีพ่ระบาทสมเด็จพระเจาอยูหัว ทรงชนะเลิศไดรบัเหรียญ

ทอง ในการแขงขันเรือใบประเภท โอ.เค.ในกีฬาแหลมทอง ครั้งที่ 4 เมื่อป พ.ศ. 2510 และเพื่อใหประชาชน เยาวชน ได

ตระหนักถึงความสําคัญของกีฬาที่มสีวนชวยสงเสรมิใหเรามสีุขภาพที่ดีทั้งกายและใจ 

 

        ท้ังหมดน้ี คือวันสําคัญของไทยในรอบปหน่ึง ๆ ท่ีแมจะมิใชวันหยุดราชการท้ังหมด แตก็เปนวันสําคัญของชาติท่ี

เยาวชนไทยควรไดทราบเพ่ือเปนความรูตอไป 
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