ความสําคัญและที่มาของวันชาติ
“วันชาติ” คือวันที่กําหนดเปนวาระเฉลิมฉลองความเปนชาติของประเทศนั้นๆ โดยมาก
มักจะถือเปนวันหยุดประจําชาติดวย วันชาตินั้นมักจะเปนวันกอตั้งรัฐ หรือดินแดน หรือเปนวัน
สถาปนาประเทศ หรือวันทีม่ ีเอกราชในรัฐ หรือไดรับเอกราชคืนจากผูยึดครอง นอกจากนี้ยังอาจ
ใชวันที่มีความสําคัญในประวัติศาสตรหรือศาสนาเปนวันชาติก็ได บางรัฐถือวันเกิดของประมุขแหง
รัฐเปนวันชาติ โดยเฉพาะรัฐที่มีพระมหากษัตริยทรงเปนประมุข ในกรณีที่เปลี่ยนพระประมุข
วันชาติกเ็ ปลี่ยนดวย หรืออาจจะเปนวันที่มคี วามสําคัญทางประวัติศาสตรอื่นๆ โดยทั่วไป
“วันชาติ” ของประเทศตางๆ สวนใหญจะมีเพียงวันเดียว แตก็มีบางประเทศเชนกันที่มี
“วันชาติ” มากกวาหนึ่งวัน ทั้งนี้เพราะประเทศนั้นๆ อาจจะนับวันที่ไดรับเอกราชหรือวันที่
ปลดแอกจากการเปนอาณานิคม และวันที่มีการสถาปนาการปกครองขึ้นใหม ซึ่งอาจจะมิใช
วันเดียวกัน แตเปนวันสําคัญเสมือนวันชาติเทาๆกัน เชน ประเทศปากีสถาน จะมีวันชาติตรงกับ
วันที่ ๒๓ มีนาคม ที่เรียกวา “Republic Day” และวันที่ ๑๔ สิงหาคม เปน “Independence Day”
สวนฮังการี ก็มีถึง ๓ วันคือ วันที่ ๑๕ มีนาคม ๒๐ สิงหาคม และ ๒๓ ตุลาคม สําหรับจีน
นอกจากจะมีวันชาติตรงกับวันที่ ๑ ตุลาคม แลว ที่ฮองกงอันเปนเขตปกครองพิเศษของจีน ที่มีขึ้น
หลังจากอังกฤษ คืนเกาะ ฮองกงใหจีนก็มีการเฉลิมฉลองวันที่ตรงกับวันสถาปนาการปกครองพิเศษ
นี้ขึ้นในวันที่ ๑ กรกฎาคม อีกดวย
ตามที่ ไ ด ก ล า วมาข า งต น ประเทศที่ มี พ ระมหากษั ต ริ ย เ ป น ประมุ ข ของชาติ โ ดยทั่ ว ไป
จะถือเอาวันที่เกี่ยวของกับสถาบันพระมหากษัตริยเปนวันเฉลิมฉลองของชาติ เชน
วันชาติของเดนมารก คือวันที่ ๑๖ เมษายน ซึ่งเปนวันพระราชสมภพของสมเด็จ
พระราชินีมาการเร็ตที่ ๒ แหงเดนมารก (Queen Margrethe II).
วันชาติสวีเดนคือวันที่ ๖ มิถนุ ายนซึ่งเปนวันที่พระเจากุสตาฟวาซาแหงสวีเดน ขึ้น
ครองราชยเมื่อป ค.ศ.๑๕๒๓
วันชาติของญีป่ ุนคือวันที่ ๒๓ ธันวาคม ซึ่งเปนวันพระราชสมภพของสมเด็จ
พระจักรพรรดิอาคีฮิโตแหงญี่ปุน (Akihito)
ประเทศไทยเราได ถือเอาที่ ๕ ธั นวาคมซึ่ ง เป น วัน พระราชสมภพของพระบาทสมเด็ จ
พระเจาอยูเปนวันเฉลิมฉลองของชาติไทย ในวันนี้คนไทยทุกหมูเหลาไดจัดกิจกรรมเพื่อถวายความ
จงรักภักดีตอพระบาทสมเด็จพระเจาอยูหัว "พอหลวงของแผนดิน" วันที่ ๕ ธันวาคม เปนวันที่รวม
ความสํ า คั ญ ถึ ง ๓ สถาบั น หลั ก ของชาติ ดั ง นี้ เป น วั น พระราชสมภพของพระบาทสมเด็ จ พระ
เจาอยูหัว คือสถาบันพระมหากษัตริย และพระมหากษัตริยไทย ทรงเปนพุทธมามะกะ เปรียบ
เสมื อ นสถาบั น ศาสนา และในวั น ดั ง กล า วมี ก ารประกอบพิ ธี ก ารทางศาสนาที่ สํ า คั ญ และ
พระมหาษัตริย ไทย ทรงเปนที่ยึดเหนี่ยวและเปนศูนยรวมใจของคนไทยทั้งชาติ แสดงถึงความเปน
สถาบั น ชาติ นั บ ได ว า วั น ที่ ๕ ธั น วาคมนี้ เ ป น วั น ชาติ ที่ ค นไทยทุ ก หมู เ หล า จะได ต ระหนั ก ใน
ความสําคัญของสถาบันหลักของชาติดังกลาว และมีโอกาสรวมกันจัดกิจกรรมเพื่อถวายความ
จงรักภักดีตอพระบาทสมเด็จพระเจาอยูหัว "พอหลวงของแผนดิน" ซึ่งพระองคไดทรงบําเพ็ญพระ
ราชกรณียกิจเพื่อ "ประเทศชาติ" ดวยพระวิริยะอุตสาหะและความเสียสละมาอยางยาวนาน

“วันชาติ” สําคัญไฉน
“คนเราเกิดมาแลวชาติหนึ่ง
ควรคํานึงถึงชาติศาสนา
ไมยอมใหเสียทีทเี่ กิดมา
ในหมูประชาชาวไทย
แมนใครตั้งจิตคิดรักตัว
จะมัวนอนนิ่งอยูไ ฉน
ควรใหรอนอกรอนใจ
เพื่อใหพรั่งพรอมทัว่ ตน
ชาติใดไรรักสมัครสมาน
จะทําการสิง่ ใดก็ไรผล
แมนชาติยอยยับอับจน
บุคคลจะสุขอยูอยางไร.....”
ขอความตอนหนึ่งของบทเพลง “ไรรัก ไรผล” คํารองโดยพระราชนิพนธใน
พระบาทสมเด็จพระมงกุฏเกลาเจาอยูหวั และผูแตงทํานองโดย ครูเอื้อ สุนทรสนาน ไดเรียบเรียง
ขึ้นเพื่อเตือนสติคนไทยใหมจี ิตสํานึกในความรักชาติ สมัครสมานสามัคคี และไมคดิ แตกแยก
ประเทศไทยของเราดํารงคงความเปนชาติอยูไดทกุ วันนีก้ ็เพราะพระบารมีแหงบูรพมหากษัตริยไทย
ที่ไดทรงกอบกูและรักษาชาติบานเมืองไว เพื่อให คนไทยไดอยูรมเย็นเปนสุขไดทุกวันนี้
วันชาตินนั้ สําคัญไฉน
วันชาติ คือวันที่ประเทศตาง ๆ สวนใหญแลวไดถือกําหนดเปนวาระเฉลิมฉลองความเปน
ชาติของประเทศนั้นๆ โดยมากมักจะถือเปนวันหยุดประจําชาติดว ย วันชาติมักจะเปนวันกอตั้ง
รัฐ หรือดินแดน หรือเปนวันสถาปนาประเทศ หรือวันทีม่ ีเอกราชในรัฐ (หรือไดรับเอกราชคืนจากผู
ยึดครอง) นอกจากนี้ยังอาจใชวันที่มีความสําคัญในประวัติศาสตร หรือศาสนาเปนวันชาติกไ็ ด
ความสําคัญของวันชาติในแตละประเทศนัน้ ยอมแตกตางกันไป บางก็เห็นวามีความสําคัญ
มาก บางก็ไมเนนความสําคัญมากนัก เชน ในประเทศฝรัง่ เศส และสหรัฐอเมริกา จะมีการเฉลิม
ฉลองอยางยิ่งใหญ บางรัฐถือวันเกิดของประมุขแหงรัฐเปนวันชาติ โดยเฉพาะรัฐที่มี
พระมหากษัตริยทรงเปนประมุข เชน ประเทศญี่ปุน ราชอาณาจักรเดนมารก ราชอาณาจักรภูฏาน
หรือสหพันธสาธารณรัฐประชาธิปไตยเนปาล ซึ่งถือเอาวัน พระราชสมภพของสมเด็จพระ
จักรพรรดิเปนวันชาติดว ย เมื่อศึกษาถึงประวัติศาสตรของประเทศเหลานี้ประชาชนนัน้ มีความ
ผูกพันธกับสถาบันพระมหากษัตริยเปนอยางมาก เหมือนเชนประเทศไทย ที่ถือเอาวันที่ ๕
ธันวาคม เปน "วันชาติ" และถือตามวันพระราชสมภพของพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิ
พลอดุลยเดช ในรัชกาลปจจุบัน ประชาชนไทยตางแสดงความเคารพสักการะเทิดทูนสถาบันพระ
มหากษัติรยเหนือยิ่งสิ่ง อื่นใด จะเห็นไดวาทุกวันที่ ๕ ธันวาคมของทุกป คนไทยทุกคนพรอม
ใจกันรวมจุดเทียนชัยถวายพระพร เพื่อรวมกันเฉลิมฉลองและรวมกันแสดงออกถึงความ
จงรักภักดีพระบาทสมเด็จพระเจาอยูหวั และถือเปนวัน ที่ทุกคนไดรว มเฉลิมฉลองและรวมกัน
แสดงออกถึงความจงรักภักดีมากกวาการแสดงออกในทางการเมือง ถึงสถาบันชาติ

