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วนัชาตขิองประเทศนอรเ์วย์  

วนัที ่17 พฤษภาคม เป็นวนัชาตขิองประเทศนอรเ์วย ์เราฉลองวนัชาตนิี้เนื่องจากประเทศนอรเ์วยม์กีฏหมายของตนเองตัง้แต่

วนัที ่17 พฤษภาคม คศ.1814  ก่อนหน้าปีคศ.1814 ประเทศนอรเ์วยเ์คยเป็นส่วนหนึ่งของประเทศเดนมารก์เป็นเวลานาน

กว่า 400 ปีมาแลว้ ตอนนัน้พระมหากษตัรยิข์องเดนมารก์เป็นผูน้ าสงูสุดของประเทศนอรเ์วย ์และชาวนอรเ์วยต์อ้งปฏบิตัติาม

กฏหมายของประเทศเดนมารก์ ในปีคศ.1814 มเีหตุการณ์มากมายเกดิขึน้ในยโุรป และชาวนอรเ์วยห์วงัไวว้่าประเทศของตนจะ

ไดร้บัเอกราชและมกีฏหมายของตนเอง 

Maleriet heter Eidsvold 1814 og er malt av Oscar Wergeland. Kilde: Wikipedia 

รัฐธรรมนูญไดร่้างขึ้นท่ีเมืองไอดส์โวล (Eidsvoll) 

ในปี คศ .1814 มผีูช้ายจ านวน 112 คนรวมตวักนัเพื่อร่างรฐัธรรมนูญ พวกเขามาจากเมอืงต่างๆทัว่ประเทศ

นอรเ์วย ์คนกลุ่มนี้ไดร้บัเกยีรตยิกย่องว่าเป็น สมชัชาแห่งชาต ิ (Riksforsamling) เขาไดใ้ชเ้วลาหกสปัดาหใ์นการ

ร่างกฏหมายฉบบันี้ กฏหมายฉบบันี้ร่างเสรจ็ในวนัที ่17 พฤษภาคม พระมหากษตัรยิค์รสิตเ์ตยีน เฟรเดอรร์ ิ(Kong 

Christian Frederik) ไดล้งพระปรมาภไิธย และไดป้ระกาศใหว้นัน้ีเป็นวนัชาตขิองประเทศนอรเ์วย ์
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วนัท่ี 17 พฤษภาคมเป็นวนัประดบัธงชาติ 

วนัที ่17 พฤษภาคมเป็นวนัหยดุราชการ วนัหยุดของนักเรยีน และเป็นวนัหยุดของผูใ้หญ่จ านวนมาก เป็นวนัประดบัธง

ชาตขิองประเทศ ซึง่หมายถงึสถานทีร่าชการต่างๆทัว่ประเทศ และหน่วยงานเทศบาลตอ้งประดบัธงชาตใินวนัน้ี ตาม

บา้นเรอืนส่วนมากจะประดบัธงชาตวินัที ่17 พฤษภาคมเช่นกนั ธงชางตนิอรเ์วยอ์อกแบบในปีคศ.1821 ดว้ยสแีหง่

เสรภีาพ สแีดง สขีาว และสนี ้าเงนิ สญัลกัษณ์กากบาทบนธงชาตนิัน้แสดงใหเ้หน็ว่า ศาสนาครสิตเ์ป็นศาสนาหลกัของ

ประเทศนอรเ์วย ์

Norske flagg, Foto: Vegard Ottervik på Pixabay               Det norske slottet. Foto: GK von Skodderheim Pixabay 

ชุดสวยงาม 

เป็นเรื่องปกตทิีผู่ค้นจะแตง่ตวัสวยงามทีสุ่ดในวนัชาติ หลายคนแต่งชุดประจ าชาตบิูนาด (bunad) หรอืชุดประจ าชาติ

อื่นๆ วนัที ่17 พฤษภาคมจะมกีารกล่าวค าปราศยัและมกีจิกรรมต่างๆมากมายตามโรงเรยีน ตามสวนสาธารณะ และ

ตามศูนยก์ลางเมอืงต่างๆ 

ขบวนพาเหรดของเด็ก 
Barnetoget i Oslo foran slottet. Kan du se kongefamilien på balkongen?  Blåruss og rødruss 

Foto: Wikimedia, Morten Johnsen      Foto: Dimitri Valberg 
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วนัที ่17 พฤษภาคมนี้เรยีกไดว้า่เป็นวนัเดก็เช่นกนั มนีักเรยีนมากมายทัว่ประเทศรว่มเดนิขบวนพาเหรด นักเรยีนโบก

ธง โหรรอ้งไชโยและรอ้งเพลง กองดุรยิางคบ์รรเลงเพลง วนัน้ีหลายๆคนจะร่วมรอ้งเพลงชาต ิ«ใช่ เรารกั»  «Ja, vi 

elsker». บทเพลงนี้ประพนัธโ์ดยนักแต่งกลอนชื่อดงั คุณเบยริน์สแตนเน เบยริน์ซอน (Bjørnstjerne 

Bjørnson) ในปีคศ.1859 และในปีคศ. 1863 ลูกพีลู่กน้องของเขาทีช่ื่อ คุณรชิารด์ นูรด์โรค Rikard 

Nordraak ไดป้ระพนัธท์ านองเพลงชาตนิี้ 

การฉลองการเรียนจบการศึกษาระดบัมธัยมปลาย (Russefeiringen) 
นักเรยีนทีจ่บระดบัการศกึษาระดบัมธัยมปลายเรยีกว่ารุซเซน (Russen) หลายคนไดศ้กึษาในโรงเรยีนนานถงึ 13 ปี 

รุซเซนจะใส่ชุดทีเ่รยีกว่า รุซเซ่นเดรซ็ บ่อยครัง้ทีพ่วกเขาเขยีนค าทกัทายดว้ยปากกาเมจใิหก้นัและกนัลงบนชุดน้ี ใน

เดอืนพฤษาคม รุซเซน จะไปร่วมงานเลีย้งฉลองหลายที ่บางคนมรีถหรอืรถบสัของเขาเอง เขาจะขบัรถไปรอบๆ และ

เปิดเพลงเสยีงดงั หลายคนบบีแตรปลุกคุณครขูองเขา ตัง้แต่ตอนเชา้ตรู่ของวนัที ่17 พฤษภาคม 

ครอบครัวของพระมหากษตัริย ์
Kongefamilien vinker til barnetoget i Oslo. Fra venstre: prinsesse Ingrid Alexandra, prins Sverre Magnus, kronprinsesse 
Mette Marit, kronprins Haakon, dronning Sonja og kong Harald 
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พระมหากษตัรยิข์องประเทศนอรเ์วยช์ื่อ ฮาราล(Harald) และพระราชนิีชื่อ ซอนญ่า(Sonja) ทุกวนัที1่7 

พฤษภาคม พระมหากษตัรยิแ์ละพระราชนิีและบุคคลอื่นๆในครอบครวัจะยนืบนระเบยีงดา้นหน้าพระราชวงั และท่านจะ

ยนืโบกมอืทกัทายกบัขบวนพาเหรดของนักเรยีนในออสโล 

ขบวนพาเหรดของเดก็จะเดนิจากถนนกลางกรุงออสโล ทีม่ชีื่อว่าถนนคารล์โยฮนั (Karl Johans gate) ขบวน

พาเหรดจะเดนิผ่านหน้าพระราชวงั ทัง้นักเรยีนและคุณครจูะโบกมอืทกัทายใหก้บัครอบครวัของกษตัรยิ ์และครอบครวั

ของกษตัรยิก์จ็ะโบกมอืกลบั มโีรงเรยีนจ านวนมากกว่าหนึ่งรอ้ยโรงเรยีนทีร่ว่มเดนิพาเหรดในกรุงออสโล 
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