30 วันสําคัญของไทย ที่ควรรู

ในแตละป ประเทศไทยเราจะมีวันสําคัญของชาติหลายวันดวยกัน ทั้งที่เปนวันสําคัญเกี่ยวกับชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย
และวันสําคัญทางประเพณี ซึ่งในจํานวนวันเหลานี้ รัฐบาลไดประกาศใหเปนหยุดราชการ 16 วันดวยกัน เชน วันขึ้นปใหม
วันมาฆบูชา วันจักรี วันสงกรานต และ วันฉัตรมงคล เปนตน
วันสําคัญ หมายถึง วันที่เกิดเหตุการณสําคัญ ๆในอดีต และเพื่อเปนการระลึกถึงความสําคัญของวันนั้น ๆ รัฐ - ชุมชน หรือ
หนวยงานจึงไดจัดใหมพี ิธีการหรือกิจกรรมตาง ๆ ขึ้น เพื่อเปนการกระตุนเตือนใหประชาชนหรือคนในสังคมไดตระหนัก และ
ระลึกถึงเหตุการณสําคัญในวันนั้นดวยความภาคภูมิใจ หรือเพื่อเปนแบบอยางในการประพฤติปฏิบัติที่ดงี ามสืบทอดตอกันมา ซึ่ง
วันสําคัญนี้จะมีหลายระดับ เชน ระดับบุคคล ไดแก วันเกิด วันแตงงาน ระดับหนวยงาน ไดแก วันสถาปนาของหนวยงานนั้นๆ
ระดับชาติ ไดแก วันเฉลิมพระชนมพรรษา วันวิสาขบูชา และวันภาษาไทยแหงชาติ เปนตน
อนึ่ง เพื่อใหเยาวชนของเราไดรูจักวันสําคัญของไทย กลุมประชาสัมพันธ สํานักงานคณะกรรมการวัฒนธรรมแหงชาติ
กระทรวงวัฒนธรรม จึงขอสรุปวันสําคัญ ๆ ที่ควรรูจักในรอบปใหทราบดังนี้

วันสําคัญเกี่ยวเนื่องกับพระมหากษัตริยไทย
1. วันยุทธหัตถี ตรงกับ วันที่ 18 มกราคม เปนวันทีส่ มเด็จพระนเรศวรมหาราชทรงกระทํายุทธหัตถีมีชัยชนะตอพระมหา
อุปราชา เมื่อวันที่ 18 มกราคม พ.ศ. 2135 ยุทหัตถี หมายถึง การตอสูดวยอาวุธบนหลังชาง เปนการรบอยางกษัตริยส มัยโบราณ
ถือปนยอดยุทธวิธีของนักรบ เพราะเปนการตอสูอยางตัวตอตัว กษัตริยพระองคใดกระทํายุทธหัตถีชนะจะไดรบั การยกยองวา มี
พระเกียรติยศสูงสุด และแมแตผูแพก็ไดรับการยกยองสรรเสริญวาเปนนักรบแทเชนกัน

2. วันศิลปนแหงชาติ ตรงกับ วันที่ 24 กุมภาพันธ เปนวันประกาศยกยอง และเชิดชูเกียรติศิลปนชั้นครูของไทยทีไ่ ดรับ
การคัด เลือกจากคณะกรรมการวัฒนธรรมแหงชาติใหเปน "ศิลปนแหงชาติ" โดยยึดถือเอาวันคลายวันพระราชสมภพของรัชกาล
ที่ 2 "พระปฐมบรมศิลปนแหงกรุงรัตนโกสินทร" ผูท รงรอบรูแ ละเชี่ยวชาญในศิลปะทุกแขนงอยางกวางขวางลึกซึ้ง เปน "วัน
ศิลปนแหงชาติ"
3. วันพระบาทสมเด็จพระนั่งเกลาเจาอยูหัว พระมหาเจษฎาราชเจา ตรงกับวันที่ 31 มีนาคม เปนระลึกถึงวันคลายวัน
พระราชสมภพของรัชกาลที่ 3 ที่ทรงบําเพ็ญพระราชกรณียกิจในการทํานุบํารุงบานเมืองทัง้ ในดานการศาสนา การศึกษาและ
อื่นๆอีกมากมายทีเ่ ปนประโยชนตอประเทศชาติอยางยิง่ ในสมัยของพระองคไดทรงเก็บเงินบางสวนใส "ถุงแดง" เอาไว ซึ่งตอมา
ในสมัยรัชกาลที่ 5 ไดทรงนํามาใชเปนคาปรับในกรณีพิพาทกับประเทศฝรั่งเศส เมือ่ ร.ศ.112 ชวยใหประเทศไทยรอดพน
วิกฤตการณทางการเมืองและสงครามระหวางประเทศไปได
4. วันจักรี ตรงกับวันที่ 6 เมษายน หมายถึง วันที่ระลึกพระบาทสมเด็จพระพุทธยอดฟาจุฬาโลกฯ พระปฐมบรมราชวงศ
จักรี เสด็จกรีฑาทัพถึงพระนคร และทรงรับอัญเชิญขึ้นเถลิงถวัลยราชสมบัติดํารงราชอาณาจักรสยามประเทศเปนวัน แรก ตลอด
พระชนมชีพของรัชกาลที่ 1 ตองทรงออกศึกใหญเพื่อกอบกูอ ิสรภาพถึง 11 ครั้ง โดยทรงเปนแมทัพถึง 10 ครั้ง และทรงรวมกับ
พระเจากรุงธนบุรี 1 ครั้ง และเมื่อทรงเปนพระเจาแผนดินแลว ยังตองออกศึกเพื่อปกปองอิสรภาพของชาติไทยอีกถึง 7 ครั้ง
นับวาพระองคทรงเปนพระกษัตริยยอดนักรบที่ยิ่งใหญและเกงกลาสามารถยิ่ง
5. วันฉัตรมงคล ตรงกับวันที่ 5 พฤษภาคม คือวันรําลึกถึงวันที่ พระบาทสมเด็จพระเจาอยูห ัวภูมิพลอดุลยเดช รัชกาล
ปจจุบันไดทรงกระทําพิธบี รมราชาภิเษกเสด็จขึ้นครองราชย เปนพระมหากษัตริยลําดับที่ ๙ แหงราชวงศจักรีอยางสมบูรณ เมื่อ
วันที่ 5 พฤษภาคม พ.ศ. 2491 และทรงมีพระปฐมบรมราชโองการวา "เราจะครองแผนดินโดยธรรม เพื่อประโยชนสุขแหง
มหาชนชาวสยาม" (ซึ่ง ในวันที่ 9 มิถุนายน พ.ศ.2489 เมื่อพระองคเสด็จเถลิงถวัลยราชสมบัติสบื ตอจากพระบรมเชษฐาธิราช
รัชกาลที่ 8 นั้น ยังไมไดทรงกระทําพิธีบรมราชาภิเษก เนื่องจากตองเสด็จกลับไปศึกษาตอ)
6. วันวิทยาศาสตรแหงชาติ ตรงกับวันที่ 18 สิงหาคม เปนวันเกิดสุริยปุ ราคาเต็มดวง อันเปนปรากฏการณที่
พระบาทสมเด็จพระจอมเกลาเจาอยูห ัว รัชกาลที่ 4 ทรงคํานวณทํานายไวกอนลวงหนาถึง 2 ปอยางแมนยํา และไดเสด็จฯไป
ทอดพระเนตรที่ ตําบลหวากอ จ.ประจวบคีรีขันธในวันดังกลาว เมื่อป พ.ศ. 2411
7. วันเยาวชนแหงชาติ ตรงกับวันที่ 20 กันยายน ดวยถือวาวันนี้เปนวันที่เปนสิริมงคลยิ่ง เนือ่ งจากเปนวันคลายวันพระราช
สมภพของพระมหากษัตริยแหงราชวงศจักรีถึง สองพระองคคือ พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกลาเจาอยูหัว รัชกาลที่ 5 และ
พระบาทสมเด็จพระเจาอยูหัวอนันทมหิดล รัชกาลที่ 8 ซึ่งทัง้ สองพระองคนอกจากจะทรงครองราชยสมบัติตั้งแตทรงพระเยาว
แลว ยังทรงพระปรีชาสามารถยิง่ สมควรทีเ่ ยาวชนไทยจะเจริญรอยตามเบื้องยุคลบาท
8. วันปยมหาราช ตรงกับวันที่ 23 ตุลาคม เปนวันคลายวันสวรรคตของพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกลาเจาอยูห วั รัชกาล
ที่ 5 พระมหากษัตริยผทู รงเปนที่รกั ยิ่งของปวงชนชาวไทย พระราชกรณียกิจของพระองคไมวาจะเปน การเลิกทาส การพัฒนา
ระบบการบริหารราชการแผนดิน การพัฒนาเทคโนโลยีเพื่อสาธารณูปการ การเจริญสัมพันธไมตรีกับนานาประเทศ ฯลฯ ลวน
เปนพื้นฐานแหงความเจริญสืบตอมาจนปจจุบัน

9. วันวชิราวุธ ตรงกับวันที่ 25 พฤศจิกายน เปนวันคลายวันสวรรคตของพระบาทสมเด็จพระมงกุฏเกลาเจาอยูห วั รัชกาล
ที่ 6 พระมหากษัตริยผทู รงเปยมไปดวยพระปรีชาสามารถ ทรงไดรบั พระราชสมัญญาวา " สมเด็จพระมหาธีรราช เจา " เพราะ
ทรงเปนปราชญทางอักษรศาสตร เปนพระมหากษัตริยพ ระองคเดียวที่ทรงพระราชนิพนธวรรณกรรมประเภท ตางๆ เปนจํานวน
มาก เทาทีร่ วบรวมไดในปจจุบันมีถงึ 1,236 เรือ่ ง นอกจากนั้นยังทรงบัญญัติศัพท และทรงตั้งนามสกุลพระราชทาน ซึง่ ได
รวบรวมไวขณะนี้เปนจํานวนประมาณ 6,432 นามสกุล
10. วันเฉลิมพระชนมพรรษาพระบาทสมเด็จพระเจาอยูหัว ตรงกับ วันที่ 5 ธันวาคม วันนี้ถือเปน "วันพอแหงชาติ" และ
"วันชาติไทย" ดวย ตลอดระยะเวลายาวนานรวม 60 ป พระบาทสมเด็จพระเจาอยูหัว ทรงอุทิศพระวรกาย พระราชหฤทัย และ
พระสติปญญาของพระองค บําเพ็ญพระราชกรณียกิจอันยังประโยชนสุขใหแกราษฎรของพระองคมาโดยตลอด ดังจะเห็นไดจาก
พระราชกรณียกิจที่มีอยูม ากมายนับไมถวนนับพันโครงการ
11. วันรัฐธรรมนูญ เปนวันทีพ่ ระบาทสมเด็จพระปกเกลาเจาอยูห ัว รัชกาลที่ 7 ไดพระราชทานรัฐธรรมนูญแหง
ราชอาณาจักรสยามฉบับถาวร เปนฉบับแรกใหแกปวงชนชาวไทย เมื่อปพ.ศ. 2475 ภายหลังจากมีการเปลี่ยนแปลงการปกครอง
จากระบอบสมบูรณาญาสิทธิราชเปนระบอบ ประชาธิปไตยโดยมีพระมหากษัตริยเปนประมุขของประเทศ และมีรฐั ธรรมนูญเปน
กฎหมายสูงสุด
12. วันพระเจาตากสินมหาราช ตรงกับวันที่ 28 ธันวาคม เปนวันคลายวันปราบดาภิเษกของพระบาทสมเด็จพระเจาตาก
สินมหาราช ทรงเปนวีรกษัตริยไทยอีกพระองคหนึ่งที่ไดรับการเทิดทูน และเคารพบูชาจากประชาชนชาวไทยมาโดยตลอด ไม
เพียงเพราะพระปรีชาสามารถในการรบที่กอบกูชาติไทยใหเปนเอกราช และสรางความเปนปกแผนแกบานเมืองของเราเทานั้น
แตพระองคยงั เปนผูนําทีเ่ ปยมไปดวยความกลาหาญ เด็ดเดีย่ ว มีความกตัญู และเสียสละตอผืนแผนดินไทยอยางยากที่จะหา
ผูใดเสมือนเหมือนอีกดวย

วันสําคัญทางศาสนาของไทย
13. วันมาฆบูชา ตรงกับวันขึ้น 15 ค่ําเดือน 3 เปนวันที่พระอรหันตที่พระพุทธเจาทรงบวชใหจํานวน 1,250 รูปมาประชุม
พรอมกันโดยมิไดนัดหมาย พระพุทธองคจงึ ไดทรงแสดงโอวาทปาติโมกขในทีป่ ระชุมสงฆเหลานั้น ปจจุบันเราถือวาวันนี้เปน "วัน
แหงความรักทางพุทธศาสนา" ทั้งนี้ เนื่องจากวันดังกลาวไดเกิดเหตุการณพเิ ศษที่เรียกวา "จาตุรงคสันนิบาต" ขึ้น และเปน
วันที่องคสมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจาไดประกาศหลักการและอุดมการณ แหงพุทธศาสนา อันมีเนื้อหาหลัก วาดวยการสงเสริม
ใหมวลมนุษยตงั้ มั่นในการทําความดี ละความชั่ว ไมเบียดเบียนซึ่งกันและกัน นั่นก็คือ ทรงสอนใหทกุ คนมีความรักอันยิ่งใหญ
เปนรักที่ไมเห็นแกตัว เพราะสอนใหรูจักรัก และเมตตาตอเพือ่ นรวมโลก โดยมีพระสงฆเปนผูนําพระธรรมคําสั่งสอนดังกลาวไป
เผยแพร
14. วันวิสาขบูชา ตรงกับวันขึ้น 15 ค่ําเดือน 6 เปนวันคลายวันประสูติ ตรัสรูและปรินิพพานขององคพระสัมมาสัมพุทธเจา
ซึ่งสิง่ ทีส่ ําคัญยิ่งในการบังเกิดพระพุทธเจาในโลกก็คือ "ธรรมะ" ที่พระองคทรงตรัสรู อันเปนหลักในการดําเนินชีวิต ทรง
เปรียบเสมือนบรมครูผูมาสอน มาชี้แนะแกมวลมนุษย มิฉะนั้นคนเราก็คงไมรูจกั หนทางแหงการปฏิบัติธรรมเพื่อลวงพนความ
ทุกข เปนแนแท และวันวิสาขบูชา นี้องคการสหประชาชาติไดมีมติรับรองให เปนวันสําคัญสากล เมื่อป พ.ศ.2542

15. วันอาสาฬหบูชา ตรงกับวันขึ้น 15 ค่ําเดือน 8 เปนวันที่มีพระพุทธ พระธรรม และพระสงฆครบเปนองครัตนตรัยครั้ง
แรกในโลก ซึ่งพระสงฆองคแรกคือ พระอัญญาโกณฑัญญะ และปฐมเทศนาที่ทรงแสดงคือ ธรรมจักกัปวัตนสูตร หมายถึง พระ
สูตรวาดวยการยังธรรมจักรใหเปนไป นั่นคือ ธรรมะของพระพุทธองคเหมือนวงลอธรรมที่ไดเริม่ เคลื่อนแลวจากจุดเริม่ ตนในวันนี้
16. วันเขาพรรษา เปนวันเริม่ ตนที่พระภิกษุสงฆจะตองอธิษฐานจําพรรษาอยูกบั ที่ ไมเที่ยวจาริกไปยังที่ตาง ๆ เปนเวลา 3
เดือน นับตั้งแตวันแรม 1 ค่ําเดือน 8 ถึงวันขึ้น 15 ค่ําเดือน 11 ของทุกป ซึ่งการใหจําพรรษาในสมัยพุทธกาล ก็เพือ่ ปองกันมิให
พระสงฆไปเหยียบย่ําขาว และพืชผลของชาวบานเสียหาย ตอมาถือเปนโอกาสดีที่พระภิกษุจะไดมาอยูรวมกันเพื่อศึกษาธรรมะ
สวนชาวบานก็ไดเขาวัดถวายทาน รักษาศีล ฟงธรรม และเจริญภาวนาเพื่อเพิ่มพูนบุญกุศลโดยมีพระภิกษุเปนแบบอยาง ครั้น
ตอมาจึงเกิดประเพณีนิยมบวช 3 เดือน ขณะเดียวกัน ก็มีพทุ ธศาสนิกชนจํานวนหนึ่งนิยมถือเอาวันเขาพรรษาเปนวันเริม่ ตนที่จะ
อธิฐานจิตลด ละ ความชั่วทั้งหลาย และทําความดีเพิ่มขึ้น สําหรับประเพณีที่เกี่ยวเนือ่ งกับวันนี้คือ การถวายผาอาบน้ําฝนและ
การแหงถวายเทียนพรรษา
17. วันออกพรรษา ตรงกับวันขึ้น 15 ค่ําเดือน 11 เปนวันที่พระภิกษุพนขอกําหนดทางวินัยทีจ่ ะอยูจ ําพรรษา นับตั้งแตวัน
เขาพรรษาเปนตนมา และสามารถจาริกไปคางแรมที่อื่นได ซึ่งจะมีประเพณีที่เกี่ยวของ คือ การตักบาตรเทโวโรหนะ คือวันถัด
จากวันออกพรรษา 1 วัน ซึ่งพุทธศาสนิกชนมักจะตักบาตรในวันนี้ ดวยนิยมวาเปนวันคลายวันที่พระพุทธเจา เสด็จลงมาจาก
สวรรคชั้นดาวดึงส หลังจากเสด็จไปโปรดพุทธมารดาอยู 3 เดือน และถัดจากออกพรรษา 1 เดือน ถือเปน เทศกาลกฐิน ที่จะ
ทําบุญถวายผากฐินตามวัดตาง ๆ

วันสําคัญอื่น ๆ ของชาติ และวันสําคัญทางประเพณี
18. วันขึ้นปใหม กอนที่ไทยเราจะมีวันปใหมแบบสากลเชนปจจุบัน เราไดมกี ารเปลี่ยนแปลงปใหมมาแลวถึง 3 ระยะ คือ
เริ่มแรก ถือวันแรม 1 ค่ําเดือนอาย เปนวันขึ้นปใหม ระยะทีส่ อง เปลี่ยนวันขึ้นปใหมเปนวันขึ้น 1 ค่ําเดือน 5 คือราวชวง
สงกรานต โดยใชปนักษัตรและการเปลี่ยนจุลศักราชเปนเกณฑ ระยะทีส่ าม ในสมัยรัชกาลที่ 5 ไดเปลี่ยนวันขึ้นปใหมเปนวันที่ 1
เมษายนอันเปนนับวันทางสุริยคติ ซึ่งไดประกาศใชมาตั้งแตพ.ศ. 2432 ระยะทีส่ ี่ คือในป พ.ศ. 2483 รัฐบาลไดเปลี่ยนวันขึ้นป
ใหมไทยใหเปนไปตามแบบสากลนิยม คือวันที่ 1 มกราคม โดยมีเหตุผลวา วันดังกลาวกําหนดขึ้นโดยการคํานวณดวยวิทยาการ
ทางดาราศาสตร และเปนที่นิยมใชกันมากวาสองพันป อีกทัง้ ไมเกี่ยวของกับลัทธิศาสนา หรือการเมืองของชาติใด แตสอดคลอง
กับจารีตประเพณีของไทยแตโบราณที่ใชฤดูหนาวเปนตนป
19. วันเด็กแหงชาติ ตรงกับวันเสารที่ 2 ของเดือนมกราคม จัดขึ้นเพื่อกระตุนใหเด็กไดตระหนักถึงความสําคัญของตน
และขณะเดียวกันก็สงเสริมใหประชาชน และสังคมเห็นความสําคัญของเด็กที่จะเติบโตเปนอนาคตของชาติ และเปนทรัพยากร
บุคคลทีส่ ําคัญที่ควรไดรบั การดูแลเอาใจใส
20. วันครู ตรงกับวันที่ 16 มกราคม จัดขึ้นเพือ่ ใหสังคมไดระลึกถึงความสําคัญของ " ครู " ในฐานะผูเสียสละและ
ประกอบคุณงามความดีเพื่อประโยชนของชาติและประชาชน โดยเฉพาะชวยสรางบุคลากรทีเ่ ปนอนาคตของชาติ

21. วันอนุรักษมรดกไทย ตรงกับวันที่ 2 เมษายน อันเปนวันคลายวันพระราชสมภพของสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ
สยามบรมราชกุมารี ผูทรงเปนแบบอยางในการบําเพ็ญพระราชกรณียกิจและพระราชจริยวัตรในดาน อนุรักษมรดกของชาติใน
สาขาตางๆ ทรงไดรบั การถวายพระสมัญญาเปน "เอกอัครราชูปถัมภกมรดกวัฒนธรรมไทย" และ "วิศิษฏศิลปน" อันหมายถึง ผู
เปนเลิศในทางศิลปะ ทรงเปนเมธีทางวัฒนธรรม และทรงมีคุณูปการตองานศิลปวัฒนธรรม
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" หรือวันขึ้นจุลศักราชใหม ปนี้นางสงกรานตชื่อ มโหธรเทวี
ทรงพาหุรัดทัดดอกสามหาว อาภรณแกวนิลรัตน ภักษาหารเนื้อทราย หัตถขวาทรงจักร หัตถซายทรงตรีศรู ย เสด็จนั่งมาเหนือ
หลังนกยูง
23. วันพืชมงคลจรดพระนังคัลแรกนาขวัญ นอกจากจะเปนพระราชพิธีโบราณเกาแกที่จะทําเพือ่ เปนการเสริมสรางความ
เปน สิริมงคลแกการเกษตรกรรมแลว วันดังกลาวยังถือเปน "วันเกษตรกร" อีกดวย ทั้งนี้ เพื่อใหผมู ีอาชีพทางการเกษตรไดระลึก
ถึงความสําคัญของการเกษตร โดยเฉพาะประชาชนทั่วไปจะไดระลึกถึงความสําคัญของขาวและธัญญพืชทีม่ ีคุณเอนกอนันตใน
การหลอเลี้ยงชีวิตใหเติบโตสมบูรณทงั้ กายใจ และเหนือสิ่งอืน่ ใดเพื่อพึงระลึกถึงพระมหากรุณาธิคุณของพระบาทสมเด็จพระ
เจาอยูห ัว ที่ทรงมีพระราชกรณียกิจอันเปนแบบอยางทางดานเกษตรกรรมแกราษฎร ชักนําใหมีใจมั่นในการประกอบอาชีพและ
เปนเหตุของความตั้งมั่นความเจริญ ไพบูลยของประเทศมาโดยตลอด
24. วันสุนทรภู ตรงกับวันที่ 26 มิถุนายน เปนวันคลายวันเกิดของพระสุนทรโวหาร (สุนทรภู) ผูไดรับการยกยองวาเปนกวี
เอกแหงกรุงรัตนโกสินทรตอนตน และมีผลงานประพันธมากมาย เฉพาะเรื่อง พระอภัยมณี วรรณกรรมชิ้นเอกของทาน ก็มีความ
ยาวถึง 12,706 บท ถือไดวาเปนกวีนิพนธที่ยาวที่สุดในโลก ในขณะที่บทประพันธเรื่องอีเลียต ( Iliad ) ) และโอเดดซี (Odyssey)
ของฝรั่งที่วายาวที่สุด ยังมีเพียง 12,500 บทเทานั้น เมื่อป พ.ศ. 2529 ทานไดรับยกยองจากยูเนสโกใหเปนบุคคลผูมผี ลงานดีเดน
ทางวัฒนธรรมระดับโลก
25. วันภาษาไทยแหงชาติ ตรงกับวันที่ 29 กรกฎาคม เปนวันคลายวันที่พระบาทสมเด็จพระเจาอยูห ัวรัชกาลปจจุบนั ไดทรง
พระกรุณาเสด็จฯ ไปทรงรวมอภิปรายกับผูทรงคุณวุฒิทางภาษาไทยของชุมนุมภาษาไทยคณะอักษร ศาสตร จุฬาลงกรณ
มหาวิทยาลัย เกี่ยวกับปญหาการใชคําไทย เมื่อวันที่ 29 กรกฎาคม 2505 ซึ่งแสดงใหเห็นถึงพระปรีชาสามารถ ความสนพระราช
หฤทัย และความหวงใยในภาษาไทยของพระองคทานเปนอยางมาก
26. วันเฉลิมพระชนมพรรษาสมเด็จพระนางเจาฯ พระบรมราชินีนาถ และ "วันแมแหงชาติ"
ตรงกับวันที่ 12 สิงหาคม เปนวันคลายวันพระราชสมภพของสมเด็จพระนางเจาสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถ ผูทรงเปรียบ
ประดุจ "แมแหงแผนดิน" ที่ทรงดูแลทุกขสุขของราษฎรดังลูก ๆ ของพระองค และทรงบําเพ็ญพระราชกรณียกิจนอยใหญเพื่อ
ปวงชนชาวไทยเคียงคูกับพระบาทสมเด็จพระเจาอยูห ัวมาโดยตลอด โดยเฉพาะดานศิลปาชีพ และการสงเสริมศิลปวัฒนธรรม
ของไทย
27. วันพิพิธภัณฑไทย ตรงกับวันที่ 19 กันยายน เปนวันนอมรําลึกถึงพระมหากรุณาธิคุณของรัชกาลที่ 5 ผูทรงให
กําเนิด "พิพิธภัณฑสถานสําหรับประชาชน" ขึ้นเปนครั้งแรกเมื่อวันที1่ 9 กันยายน พ.ศ. 2417 ณ ศาลาสหทัยสมาคม หรือ "หอ
คองคอเดีย" ในพระบรมมหาราชวัง

28. วันมหิดล ตรงกับวันที่ 24 กันยายน เปนวันคลายวันสวรรคตของสมเด็จพระมหิตลาธิเบศร อดุลยเดชวิกรมพระบรมราช
ชนก ผูทรงมีคุณูปการตอการแพทยสมัยใหม จนไดรับการเฉลิมพระเกียรติวาทรงเปน " พระบิดาแหงการแพทยแผนปจจุบัน "
29. วันลอยกระทง ตรงกับวันขึ้น 15 ค่ําเดือน 12 เปนประเพณีทสี่ ืบทอดมาแตโบราณ โดยมีวัตถุประสงคทหี่ ลากหลาย เชน
ลอยเคราะห บูชาพระพุทธเจา แตปจ จุบันนิยมทําเพื่อขอขมา และระลึกถึงคุณแมพระคงคา ที่ไดอํานวยประโยชนตาง ๆ แก
มนุษย
30. วันกีฬาแหงชาติ ตรงกับวันที่ 16 ธันวาคม เปนวันระลึกถึงวันทีพ่ ระบาทสมเด็จพระเจาอยูห ัว ทรงชนะเลิศไดรบั เหรียญ
ทอง ในการแขงขันเรือใบประเภท โอ.เค.ในกีฬาแหลมทอง ครั้งที่ 4 เมื่อป พ.ศ. 2510 และเพื่อใหประชาชน เยาวชน ได
ตระหนักถึงความสําคัญของกีฬาที่มสี วนชวยสงเสริมใหเรามีสุขภาพที่ดีทั้งกายและใจ
ทั้งหมดนี้ คือวันสําคัญของไทยในรอบปหนึ่ง ๆ ที่แมจะมิใชวันหยุดราชการทั้งหมด แตก็เปนวันสําคัญของชาติที่
เยาวชนไทยควรไดทราบเพื่อเปนความรูตอไป

