
วันจันทร์  ที่ ๘ สิงหาคม  พ.ศ.  ๒๕๕๙ 
ตรงกับวันขึ้น ๕ ค่า่ เดือน ๘ ปีวอก 

วันส่าคัญ วันก่อตั้งสมาคมอาเซียน 
 
8 สิงหาคม พ.ศ. 2510 วันก่อต้ัง สมาคมประชาชาติแห่งเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ หรือ "สมาคม

อาเซียน" (Association of Southeast Asian Nations - ASEAN) โดยมีสมาชิกเริ่มต้น 5 ประเทศ คือ ไทย 
อินโดนีเซีย มาเลเซีย ฟิลิปปินส์ และ สิงคโปร์ ได้ร่วมกันลงนามใน "ค่าประกาศอาเซียน" (ASEAN 
Declaration) โดยมีจุดมุ่งหมายเพื่อให้ความร่วมมือกันทางเศรษฐกิจ สังคม และวัฒนธรรม เพื่อยกระดับการ
ครองชีพและฐานะทางเศรษฐกิจ และความเจริญในทางเทคนิค วิชาการร่วมกันระหว่างประเทศสมาชิก ต่อมา
ได้รับประเทศสมาชิกเพิ่มเติมคือ บรูไน เวียดนาม ลาว พม่า และ กัมพูชา รวมเป็น 10 ประเทศ ท้ังนี้
อาเซียนมีจุดเริ่มต้นมาจาก สมาคมเอเซียตะวันออกเฉียงใต้ หรือ "อาสา" (Association of Southest Asia 
- ASA) ซึ่งก่อต้ังเมื่อปี 2509 แต่ด าเนินมาได้ไม่นานก็ต้องหยุดชะงักเนื่องจากความผันผวนทางการเมือง ใน
ท่ีสุดก็ยุบรวมเข้าเป็นสมาคมอาเซียน และด าเนินกิจกรรมมาจนถึงปัจจุบัน ส านักงานใหญ่ของอาเซียนต้ังอยู่ท่ี
กรุงจาการ์ตา ประเทศอินโดนีเซีย โดยให้ประตัวแทนของประเทศสมาชิกหมุนเวียนกันเป็นเลขาธิการของ
สมาคม ล่าสุดอาเซียนได้แต่งต้ังให้ ดร. สุรินทร์ พิศสุวรรณ รองหัวหน้าพรรคประชาธิปัตย์ และสมาชิกสภา
นิติบัญญัติแห่งชาติ (สนช.) เป็นเลขาธิการคนใหม่ ซึ่งจะด ารงต าในวันท่ี 1 มกราคม 2551 ท่ีจะถึงนี้ 
 
ที่มา จาก : www.sanook.com 

 

วันอังคาร  ที่ ๙ สิงหาคม  พ.ศ.  ๒๕๕๙ 
ตรงกับวันขึ้น ๖ ค่า่ เดือน ๘ ปีวอก 

วันส่าคัญ วันสากลว่าด้วยชนพื้นเมืองด้ังเดิมของโลก 
 

9 สิงหาคม พ.ศ. 2538 "วันสากลว่าด้วยชนพื้นเมืองด้ังเดิมของโลก" (International Day Of 
the World’s Indigenous People) เริ่มขึ้นเป็นครั้งแรก โดย สมัชชาแห่งองค์การสหประชาชาติ (United 
Nation General Assembly) ได้เห็นชอบเมื่อวันท่ี 23 ธันวาคม 2537 ให้ก าหนดให้ทศวรรษท่ี 1994-2004 
(พ.ศ. 2537-2547) เป็น "ทศวรรษสากลว่าด้วยชนพื้นเมืองด้ังเดิมของโลก” (International Decade of 
the Worlds’ Indigenous Peoples) พร้อมท้ังก าหนดให้วันท่ี 9 สิงหาคมของทุกปีเป็น "วันสากลว่าด้วย
ชนพื้นเมืองด้ังเดิมของโลก" โดยถือเอาวันท่ีกลุ่มแรงงานชนพื้นเมืองเดิมของอนุสัญญาว่าด้วยการส่งเสริมและ
การปกป้องสิทธิมนุษยชน ได้ประชุมกันเป็นครั้งแรกเมื่อวันท่ี 9 สิงหาคม 2525 เพื่อขยายความร่วมมือ
ระหว่างประเทศ ในการแก้ปัญหาท่ีชนพื้นเมืองต้องเผชิญในขอบเขตของสิทธิมนุษยชน ส่ิงแวดล้อม การ
พัฒนา การศึกษา และสาธารณสุข อีกท้ังยังมีเป้าหมายเพื่อช่วยปกป้องสิทธิชนพื้นเมือง เพราะกระแสโลกาภิ
วัตน์ได้ก าลังท าลายจิตวิญญาณ ประเพณีและวิถีชีวิตของชนด้ังเดิมของโลกเหล่านี้ ซึ่งเคยด ารงอยู่แนบชิดกับ
ธรรมชาติให้อ่อนแอลง กลายเป็นเหยื่อของระบอบทุนนิยมเสรีในปัจจุบัน ท าให้ปัญหาการอพยพย้ายถิ่นฐาน
ก าลังกลายเป็นปัญหาใหญ่ ท้าทายประชาคมโลกในยุคต้นศตวรรษท่ี 21 ปัจจุบันมีชนพื้นเมืองด้ังเดิมในโลกนี้
กว่า 350 ล้านคน ใช้ภาษาพูดมากกว่า 5,000 ภาษา และศาสนาความเช่ืออีกนับหมื่น อาศัยอยู่ใน  70 
ประเทศในทุกทวีปท่ัวโลก 

 
ที่มา จาก : www.sanook.com 
 
 
 

http://www.sanook.com/
http://www.sanook.com/


วันพุธ  ที่ ๑๐ สิงหาคม  พ.ศ.  ๒๕๕๙ 
ตรงกับวันขึ้น ๗ ค่า่ เดือน ๘ ปีวอก 

วันส่าคัญ วันก านันผู้ใหญ่บ้าน 
 

 วันท่ี ๑๐ สิงหาคม ๒๔๓๕ เป็นวันท่ีได้มีการจัดต้ังสถาบันก านัน ผู้ใหญ่บ้าน ขึ้นเป็นครั้งแรกใน
สมัยรัชกาลท่ี ๕ โดยทรงมีพระบรมราชโองการโปรดเกล้าฯ ให้สมเด็จพระเจ้าบรมวงศ์เธอกรมพระยาด ารงรา
ชานุภาพ (เสนาบดีกระทรวงมหาดไทยคนแรก) ทดลองจัดระเบียบการปกครองระดับต าบล หมู่บ้าน ขึ้นเป็น
ครั้งแรก ณ อ าเภอบางปะอิน จังหวัดพระนครศรีอยุธยา เพื่อเป็นการน้อมร าลึกในพระมหากรุณาธิคุณของ
พระองค์ท่านและเป็นการเน้นให้เห็น ความส าคัญของก านันผู้ใหญ่บ้าน ซึ่งเป็นผู้มีบทบาทส าคัญยิ่งในการ
ปฏิบัติภารกิจ "บ าบัดทุกข์ บ ารุงสุข" ให้แก่ประชาชน ทางราชการจึงก าหนดให้วันท่ี ๑๐ สิงหาคม ของทุกปี 
เป็น "วันก่านันผู้ใหญ่บ้าน"  
ที่มา จาก : www.sanook.com 

 
วันพฤหัสบดี ที ่๑๑ สิงหาคม  พ.ศ.  ๒๕๕๙ 

ตรงกับวันขึ้น ๘ ค่า่ เดือน ๘ ปีวอก 
วันส่าคัญ วันแม่แห่งชาติ 

วันแม่แห่งชาติ หรือท่ีคนไทยท่ัวไปนิยมเรียกกันส้ัน ๆ ว่า “วันแม่“ ทุกคนรับทราบและซาบซึ้งกันดี 
เนื่องจากวันส าคัญนี้ตรงกับวันเฉลิมพระชนมพรรษาของสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินีนาถ คือ วันท่ี 12 
สิงหาคม อันเป็นวันคล้ายวันเสด็จพระราชสมภพและถือว่าเป็นวันแม่ของชาติด้วย 

  แต่เดิมนั้น วันแม่ของชาติได้ก าหนดเอาไว้วันท่ี 15 เมษายนของทุก ๆ ปี ท้ังนี้เป็นไปตามมติของ
คณะรัฐมนตรีประกาศรับรอง เมื่อวันท่ี 23 กุมภาพันธ์ พ.ศ.2493 ซึ่งได้พิจารณาเห็นว่าการจัดงานวันแม่ของ
ส านักวัฒนธรรมฝ่ายหญิง  สภาวัฒนธรรมแห่งชาติผู้รับมอบหมายให้ จัดงาน วันแม่  มาต้ังแต่วัน ท่ี               
15 เมษายน พ.ศ.2493 เป็นครั้งแรกเป็นต้นมานั้นได้รับความส าเร็จด้วยดี ด้วยประชาชนให้การสนับสนุนจน
สามารถขยายขอบข่ายของงานให้กว้างขวางออกไป มีการจัดพิธีกรรมทางพระพุทธศาสนา การประกวดค า
ขวัญวันแม่ การประกวดแม่ของชาติ เพื่อให้เกียรติและตระหนักในความส าคัญของแม่  และเพื่อเพิ่ม
ความส าคัญของวันแม่ให้ยิ่ง ๆ ขึ้นไป ด้วยเหตุนี้งานวันแม่จึงเป็นวันแม่ประจ าปีของชาติตามประกาศของ
รัฐบาลฯพณฯ จอมพล ป.พิบูลสงคราม แต่โดยท่ัวไปเรียกกันว่าวันแม่ของชาติ 

ต่อมาถึง พ.ศ.2519 ทางราชการได้เปล่ียนใหม่ให้ถือเอาวันเสด็จพระราชสมภพของสมเด็จพระนางเจ้าฯ 
พระบรมราชินีนาถ คือ วันท่ี 12 สิงหาคม เป็นวันแม่แห่งชาติ เริ่มในป ีพ.ศ.2519 เป็นต้นมาจนถึงปัจจุบัน 

วัน แม่แห่งชาติ เป็นวันที่ทางราชการก่าหนดในวันที่ 12 สิงหาคม ของทุกปี และถือว่าเป็นวันส่าคัญยิ่ง
ของปวงชนชาวไทย โดยก่าหนดให้ถือว่า “ดอกมะลิ” สีขาวบริสุทธิ์เป็นสัญลักษณ์ของความดีงามของแม่
ผู้ให้ก่าเนิดแก่เรา 

ที่มา ส่านักหอสมุดกลาง มหาวิทยาลัยรามค่าแหง 
 
 
 
 

http://www.sanook.com/
http://motherday.tlcthai.com/

