วันจันทร์ ที่ ๘ สิงหาคม พ.ศ. ๒๕๕๙
ตรงกับวันขึ้น ๕ ค่า่ เดือน ๘ ปีวอก
วันส่าคัญ วันก่อตั้งสมาคมอาเซียน
8 สิงหาคม พ.ศ. 2510 วัน ก่อตั้ง สมาคมประชาชาติแห่งเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ หรือ "สมาคม
อาเซียน" (Association of Southeast Asian Nations - ASEAN) โดยมีสมาชิกเริ่มต้น 5 ประเทศ คือ ไทย
อิ น โดนี เซี ย มาเลเซี ย ฟิ ลิ ป ปิ น ส์ และ สิ ง คโปร์ ได้ ร่ วมกั น ลงนามใน "ค่ า ประกาศอาเซี ย น" (ASEAN
Declaration) โดยมีจุดมุ่งหมายเพื่อให้ความร่วมมือกันทางเศรษฐกิจ สังคม และวัฒนธรรม เพื่อยกระดับการ
ครองชีพและฐานะทางเศรษฐกิจ และความเจริญในทางเทคนิค วิชาการร่วมกันระหว่างประเทศสมาชิก ต่อมา
ได้ รับ ประเทศสมาชิก เพิ่ ม เติม คื อ บรู ไน เวีย ดนาม ลาว พม่ า และ กัม พู ช า รวมเป็ น 10 ประเทศ ทั้ ง นี้
อาเซียนมีจุดเริ่มต้นมาจาก สมาคมเอเซียตะวันออกเฉียงใต้ หรือ "อาสา" (Association of Southest Asia
- ASA) ซึ่งก่อตั้งเมื่อปี 2509 แต่ดาเนินมาได้ไม่นานก็ต้องหยุดชะงักเนื่องจากความผันผวนทางการเมือง ใน
ที่สุดก็ยุบรวมเข้าเป็นสมาคมอาเซียน และดาเนินกิจกรรมมาจนถึงปัจจุบัน สานักงานใหญ่ของอาเซียนตั้งอยู่ที่
กรุง จาการ์ตา ประเทศอินโดนีเซีย โดยให้ประตัวแทนของประเทศสมาชิกหมุนเวียนกั นเป็นเลขาธิการของ
สมาคม ล่าสุดอาเซียนได้แต่งตั้งให้ ดร. สุรินทร์ พิศสุวรรณ รองหัวหน้าพรรคประชาธิปัตย์ และสมาชิกสภา
นิติบัญญัติแห่งชาติ (สนช.) เป็นเลขาธิการคนใหม่ ซึ่งจะดารงตาในวันที่ 1 มกราคม 2551 ที่จะถึงนี้
ที่มา จาก : www.sanook.com

วันอังคาร ที่ ๙ สิงหาคม พ.ศ. ๒๕๕๙
ตรงกับวันขึ้น ๖ ค่า่ เดือน ๘ ปีวอก
วันส่าคัญ วันสากลว่าด้วยชนพื้นเมืองดั้งเดิมของโลก
9 สิงหาคม พ.ศ. 2538 "วัน สากลว่าด้ วยชนพื้ น เมือ งดั้งเดิ มของโลก" (International Day Of
the World’s Indigenous People) เริ่มขึ้นเป็นครั้งแรก โดย สมัชชาแห่งองค์การสหประชาชาติ (United
Nation General Assembly) ได้เห็นชอบเมื่อวันที่ 23 ธันวาคม 2537 ให้กาหนดให้ทศวรรษที่ 1994-2004
(พ.ศ. 2537-2547) เป็น "ทศวรรษสากลว่าด้วยชนพื้ นเมือ งดั้งเดิมของโลก” (International Decade of
the Worlds’ Indigenous Peoples) พร้อมทั้ง กาหนดให้วันที่ 9 สิงหาคมของทุกปีเป็น "วันสากลว่าด้วย
ชนพื้นเมืองดั้งเดิมของโลก" โดยถือเอาวันที่กลุ่มแรงงานชนพื้นเมืองเดิมของอนุสัญญาว่าด้วยการส่งเสริมและ
การปกป้ องสิ ท ธิม นุ ษ ยชน ได้ป ระชุม กั น เป็ น ครั้ง แรกเมื่ อ วัน ที่ 9 สิ ง หาคม 2525 เพื่ อขยายความร่วมมื อ
ระหว่างประเทศ ในการแก้ปัญ หาที่ชนพื้ นเมืองต้องเผชิญ ในขอบเขตของสิทธิมนุษ ยชน สิ่ง แวดล้อ ม การ
พัฒนา การศึกษา และสาธารณสุข อีกทั้งยังมีเป้าหมายเพื่อช่วยปกป้องสิทธิชนพื้นเมือง เพราะกระแสโลกาภิ
วัตน์ได้กาลังทาลายจิตวิญญาณ ประเพณีและวิถีชีวิตของชนดั้งเดิมของโลกเหล่านี้ ซึ่งเคยดารงอยู่แนบชิดกับ
ธรรมชาติให้อ่อนแอลง กลายเป็นเหยื่อของระบอบทุนนิยมเสรีในปัจจุบัน ทาให้ปัญหาการอพยพย้ายถิ่นฐาน
กาลังกลายเป็นปัญหาใหญ่ ท้าทายประชาคมโลกในยุคต้นศตวรรษที่ 21 ปัจจุบันมีชนพื้นเมืองดั้งเดิมในโลกนี้
กว่า 350 ล้ านคน ใช้ ภ าษาพู ด มากกว่า 5,000 ภาษา และศาสนาความเชื่ อ อี ก นั บ หมื่ น อาศั ย อยู่ ใน 70
ประเทศในทุกทวีปทั่วโลก
ที่มา จาก : www.sanook.com

วันพุธ ที่ ๑๐ สิงหาคม พ.ศ. ๒๕๕๙
ตรงกับวันขึ้น ๗ ค่า่ เดือน ๘ ปีวอก
วันส่าคัญ วันกานันผู้ใหญ่บ้าน
วันที่ ๑๐ สิงหาคม ๒๔๓๕ เป็นวันที่ได้มีการจัดตั้งสถาบันกานัน ผู้ใหญ่บ้าน ขึ้นเป็นครั้งแรกใน
สมัยรัชกาลที่ ๕ โดยทรงมีพระบรมราชโองการโปรดเกล้าฯ ให้สมเด็จพระเจ้าบรมวงศ์เธอกรมพระยาดารงรา
ชานุภาพ (เสนาบดีกระทรวงมหาดไทยคนแรก) ทดลองจัดระเบียบการปกครองระดับตาบล หมู่บ้าน ขึ้นเป็น
ครั้งแรก ณ อาเภอบางปะอิน จังหวัดพระนครศรีอยุธยา เพื่อเป็นการน้อมราลึกในพระมหากรุณาธิคุณของ
พระองค์ท่านและเป็นการเน้นให้เห็น ความสาคัญ ของกานันผู้ใหญ่บ้าน ซึ่งเป็นผู้มีบทบาทสาคัญ ยิ่ง ในการ
ปฏิบัติภารกิจ "บาบัดทุกข์ บารุงสุข" ให้แก่ประชาชน ทางราชการจึงกาหนดให้วันที่ ๑๐ สิงหาคม ของทุกปี
เป็น "วันก่านันผู้ใหญ่บ้าน"
ที่มา จาก : www.sanook.com

วันพฤหัสบดี ที่ ๑๑ สิงหาคม พ.ศ. ๒๕๕๙
ตรงกับวันขึ้น ๘ ค่า่ เดือน ๘ ปีวอก
วันส่าคัญ วันแม่แห่งชาติ
วันแม่แห่งชาติ หรือที่คนไทยทั่วไปนิยมเรียกกันสั้น ๆ ว่า “วันแม่“ ทุกคนรับทราบและซาบซึ้งกันดี
เนื่องจากวันสาคัญนี้ตรงกับวันเฉลิมพระชนมพรรษาของสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินีนาถ คือ วันที่ 12
สิงหาคม อันเป็นวันคล้ายวันเสด็จพระราชสมภพและถือว่าเป็นวันแม่ของชาติด้วย
แต่เดิมนั้น วันแม่ของชาติได้ กาหนดเอาไว้วันที่ 15 เมษายนของทุก ๆ ปี ทั้ งนี้ เป็นไปตามมติ ของ
คณะรัฐมนตรีประกาศรับรอง เมื่อวันที่ 23 กุมภาพันธ์ พ.ศ.2493 ซึ่งได้พิจารณาเห็นว่าการจัดงานวันแม่ของ
ส านั ก วั ฒ นธรรมฝ่ า ยหญิ ง สภาวั ฒ นธรรมแห่ ง ชาติ ผู้ รั บ มอบหมายให้ จั ด งาน วั น แม่ มาตั้ ง แต่ วั น ที่
15 เมษายน พ.ศ.2493 เป็นครั้งแรกเป็นต้นมานั้นได้รับความสาเร็จด้วยดี ด้วยประชาชนให้การสนับสนุนจน
สามารถขยายขอบข่ายของงานให้กว้างขวางออกไป มีการจัดพิธีกรรมทางพระพุทธศาสนา การประกวดคา
ขวั ญ วั น แม่ การประกวดแม่ ข องชาติ เพื่ อ ให้ เกี ย รติ แ ละตระหนั ก ในความส าคั ญ ของแม่ และเพื่ อ เพิ่ ม
ความสาคัญของวันแม่ให้ยิ่ง ๆ ขึ้นไป ด้วยเหตุนี้ งานวันแม่จึงเป็นวันแม่ประจาปีของชาติตามประกาศของ
รัฐบาลฯพณฯ จอมพล ป.พิบูลสงคราม แต่โดยทั่วไปเรียกกันว่าวันแม่ของชาติ
ต่อมาถึ ง พ.ศ.2519 ทางราชการได้เปลี่ยนใหม่ให้ถื อเอาวัน เสด็ จพระราชสมภพของสมเด็จพระนางเจ้ าฯ
พระบรมราชินีนาถ คือ วันที่ 12 สิงหาคม เป็นวันแม่แห่งชาติ เริ่มในปี พ.ศ.2519 เป็นต้นมาจนถึงปัจจุบัน
วัน แม่แห่งชาติ เป็นวันที่ทางราชการก่าหนดในวันที่ 12 สิงหาคม ของทุกปี และถือว่าเป็นวันส่าคัญยิ่ง
ของปวงชนชาวไทย โดยก่าหนดให้ถือว่า “ดอกมะลิ” สีขาวบริสุทธิ์เป็นสัญลักษณ์ของความดีงามของแม่
ผู้ให้ก่าเนิดแก่เรา
ที่มา ส่านักหอสมุดกลาง มหาวิทยาลัยรามค่าแหง

