วันจันทร์ ที่ ๕ กันยายน พ.ศ. ๒๕๕๙
ตรงกับวันขึ้น ๔ ค่า่ เดือน ๑๐ ปีวอก
วันส่าคัญ วันที่แม่ชีเทเรซา เสียชีวิต
5 กั น ยายน พ.ศ. 2540 แม่ ชี เทเรซา (Mother Teresa) เสี ย ชี วิ ต ด้ ว ยอาการหั ว ใจวายที่ น คร
กัลกั ตตา ประเทศอิ นเดีย ท่ านเป็น แม่ชี นิก ายโรมัน คาทอลิก ชาวแอลเบเนี ย ซึ่ง ต่ อมาได้ โอนสัญ ชาติเป็ น
ชาวอินเดีย ผู้อุทิศทั้งชีวิตในการช่วยเหลือผู้ยากไร้และขาดโอกาสในอินเดียและประเทศ อื่น ๆ ทั่วโลก รวมทั้ง
ก่ อ ตั้ ง องค์ ก รการกุ ศ ล มิ ช ชั น นารี ออฟ แชริตี้ กระทั่ ง ได้ รับ รางวั ล โนเบลสาขาสั น ติ ภ าพ ปี พ.ศ. 2522
การเสียชีวิตของแม่ชีเทเรซาได้สร้างความเศร้าโศกให้แก่ประชาชนทั่วโลกทุก ชาติ ทุกศาสนา
ที่มา www.sanook.com

วันอังคาร ที่ ๖ กันยายน พ.ศ. ๒๕๕๙
ตรงกับวันขึ้น ๕ ค่า่ เดือน ๑๐ ปีวอก
วันส่าคัญ วันทรงดนตรี
วันทรงดนตรี เป็นวันที่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวเสด็จพระราชดาเนินตามคากราบบังคมทูล เชิญ
ของมหาวิทยาลัยต่าง ๆ เช่น จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ เพื่อทรงดนตรีและทรงสังสรรค์ ร่วมกับนิสิตนักศึกษาเป็นการส่วนพระองค์
โดยสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินีนาถ รวมทั้ง สมเด็จพระเจ้าลูกยาเธอ และสมเด็จพระเจ้าลู กเธอ
ก็จะโดยเสด็จพระราชดาเนิน และทรงร่วมในการแสดงดนตรีด้วย
ต้นก่าเนิด วันทรงดนตรี ถือกาเนิดมาจากพระมหากรุณาธิคุณพิเศษที่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวพระราชทานแก่จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย สืบเนื่องมาจากวันพระราชทานปริญญาบัตร ณ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
เมื่อวันที่ 4 กรกฎาคม พ.ศ. 2500 ในท้ายพระราชดารัสพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวได้ทรงแจ้งข่าวต่อที่
ประชุมว่า “พระองค์ ทรงเสียพระราชหฤทัยมากที่มิได้ประทับอยู่เพื่อเสวยพระสุธารสในวันนั้นได้ อย่างที่
เคยทุก ๆ ปีมา เพราะสมเด็จพระบรมราชินีนาถก่าลังจะประสูติเจ้าฟ้าฯ”
และด้วยเหตุที่สมเด็จเจ้าฟ้าพระองค์ใหม่ประสูติในช่วงเวลาที่เสด็จพระราชดาเนินมาพระราชทาน
ปริญ ญาบัตรแก่นิสิตจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว จึงทรงมีพระราชประสงค์จะ
พระราชทานนามให้มีคาว่า จุฬา อยู่ในพระนามนั้นด้วย และก็ได้พระราชทานนามว่าเจ้าฟ้า จุฬาภรณ์
ต่อมาคณะนิสิตได้ทาหนังสือกราบบังคมทูลขอพระราชทานพระบรมราชานุญาตเข้าเฝ้าฯ เพื่อถวายของขวัญ
และถวายพระพรชัย มงคลแด่ สมเด็ จพระเจ้ าลูก เธอเจ้ าฟ้ าจุฬ าภรณ์ พระบาทสมเด็ จพระเจ้าอยู่หั ว ทรง
พระกรุณาโปรดเกล้าฯ พระราชทานพระบรมราชานุญาตให้นิสิตเข้าเฝ้าฯ ในวันที่ 6 กันยายน พ.ศ. 2500 ณ
เวทีลีลาศ สวนอัมพร เนื่องจากวันนั้นตรง กับวันศุกร์ ซึ่งเป็นวาระที่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวจะทรงดนตรี
กับ วงลายคราม เพื่อออกอากาศทางสถานีวิทยุ อ.ส. ในวันนั้นพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงรับสั่งให้นิสิต
ท าตั ว ตามสบายไม่ เป็ น ทางการ ให้ ถื อ ว่ า อยู่ ใ นบ้ า นของพระองค์ ท่ า น พระองค์ ท รงเดี่ ย วแซกโซโฟน
พระราชทานแก่นิสิต และผู้ขอฟังเพลง ซึ่งสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินีนาถ สมเด็จพระเจ้าลูกยาเธอ
และสมเด็จพระเจ้าลูกเธอ ทรงขอฟังเพลงจากวงดนตรีและให้นิสิตร้องเพลง มหาจุฬาลงกรณ์ อีกด้วย
ต่อมา ในปี พ.ศ. 2501 พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวได้พระราชทานพระมหากรุณาธิคุณนา วงลายคราม ไป
แสดงดนตรีที่หอประชุมจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย บรรยากาศของงานคล้ายกับการแสดงดนตรีที่สวนอัมพร
จากนั้น ทาง จุฬาลงกรณ์ มหาวิทยาลัยจึงกราบบัง คมทูลเชิญ พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวเสด็จ พระราช
ดาเนินทรงดนตรีที่หอประชุมจุฬาฯ เป็นประจาทุกปี เว้นปีที่ทรงมีพระราชภารกิจมาก คือ
เสด็จพระราชดาเนิน ต่างประเทศ และหากไม่มีพ ระราชภารกิ จ สมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินีน าถ
รวมทั้งสมเด็จพระเจ้าลูกยาเธอ และสมเด็จพระเจ้าลูกเธอก็จะโดยเสด็จพระราชดาเนิน และทรงร่วมในการ
แสดงดนตรีด้วย
หลังจากนั้น พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวยังได้เสด็จทรงดนตรีตามคากราบบังคมทูลเชิญ ของมหาวิทยาลัย
ต่าง ๆ อีกหลายแห่ง ได้แก่ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรีนคริทรทร
วิโรฒ เพื่อทรงดนตรีเป็นการส่วนพระองค์อีกหลายครั้ง
วัน ทรงดนตรี ได้ ยุ ติ ลงไป เนื่ อ งจากทรงมีพ ระราชกรณี ย กิจ มากมายและสถานการณ์ ไ ม่ เอื้ อ ต่อ การเสด็ จ
พระราชดาเนินมาทรงดนตรี
ที่มา www.tlcthai.com

วันพุธ ที่ ๗ กันยายน พ.ศ. ๒๕๕๙
ตรงกับวันขึ้น ๖ ค่า่ เดือน ๑๐ ปีวอก
วันส่าคัญ วันที่พระบาทสมเด็จพระพุทธยอดฟ้าจุฬาโลกมหาราช เสด็จสวรรคต
พระบาทสมเด็จพระพุท ธยอดฟ้ าจุฬ าโลกมหาราช ปฐมกษัตริย์แห่ง ราชวงศ์จักรี เสด็จสวรรคต
พระองค์ทรงพระราชสมภพเมื่อวันที่ 20 มีนาคม 2279 ในสมัยสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวบรมโกศ เป็นบุตรคนที่ 4
ของสมเด็จพระปฐมบรมมหาราชนก [หลวงพินิจอักษร (ทองดี)] กับพระอัครชายา (หยก) ทรงประสูติเป็น
สามัญ ชนมีพระนามว่า "ทองด้วง" ประสูติที่กรุงศรีอยุธยา เข้ารับราชการและได้ดารงตาแหน่ง "พระยายม
ราช" ภายหลังจากเสียกรุงครั้งที่ 2 ในปี 2310 ทรงเข้าร่วมกับกองทัพกู้ชาติของ พระบาทสมเด็จพระเจ้า
ตากสิ น มหาราช และทรงได้ รั บ โปรดเกล้ า ฯ แต่ ง ตั้ ง เป็ น "เจ้ า พระยาจั ก รี" และเลื่ อ นบรรดาศั ก ดิ์ เป็ น
"เจ้าพระยามหากษัตริย์ศึกฯ" ภายหลังจากพระเจ้าตากสินฯ สถาปนากรุงธนบุรีจนเริ่มเป็นปึกแผ่นแล้ว ในปี
2324 ก็ได้เกิดการจลาจลคือ พระยาสรรค์ กับพวกได้ก่อกบฏยกพลเข้ามาในกรุงธนบุรี จับกุมพระเจ้าตากสิน
ฯ และพระบรมวงศานุวงศ์รวมทั้งข้าราชการผู้ใหญ่อื่น ๆ เมื่อเจ้าพระยามหากษัตริย์ศึกซึ่งกาลังไปทาศึกที่เมือง
เขมรได้ทราบข่าวก็ยกทัพกลับมาที่กรุงธนบุรี จับกุมตัวพระยาสรรค์ พระเจ้าตากสินฯ และข้าราชการฝ่ายที่คิด
กบฎทั้ง หมดนาไปสังหารและสาเร็จโทษ จากนั้นก็เสด็จปราบดาภิเษกขึ้นครองราชย์ เมื่อวันที่ 6 เมษายน
2325 และทรงโปรดเกล้ า ฯ ให้ ย้ า ยราชธานี จ ากฝั่ ง ตะวั น ตกของแม่ น้ าเจ้ า พระยาหรื อ ฝั่ ง ธนบุ รี ม าที่ ฝั่ ง
ตะวันออก แล้วทรงสถาปนา "กรุงรัตนโกสิน ทร์" โดยทรงท าพิธียกเสาหลักเมื องเมื่อวันที่ 21 เมษายนปี
เดียวกัน และทรงพระราชทานนามพระนครแห่งนี้ว่า "กรุงเทพมหานครฯ" ทรงครองราชย์จนเสด็จสวรรคต
ในปี 2352
ที่มา www.sanook.com

วันพฤหัสบดี ที่ ๘ กันยายน พ.ศ. ๒๕๕๙
ตรงกับวันขึ้น ๗ ค่า่ เดือน ๑๐ ปีวอก
วันส่าคัญ วันการศึกษานอกโรงเรียน
การศึกษาเป็นกระบวนการต่อเนื่องตลอดชีวิต นอกจากการเรียนรู้หนังสืออันเป็นกุญแจสาคัญที่ไขเข้า
สู่สรรพวิทยาการแล้ว การเรียนรู้ด้วยสื่อการเรียนอย่างอื่น และกระบวนการอื่น ๆ ซึ่งมีอยู่นานัปการนั้น จะ
ช่วยยกระดับ คุณ ภาพชีวิต ของผู้เรียนให้ดี ขึ้นได้ ดัง นั้นองค์ การศึกษา วิทยาศาสตร์ และวัฒ นธรรมแห่ ง
สหประชาชาติ หรือ UNESCO จึงได้กาหนดเอาวันที่ ๘ กันยายนของทุกปี เป็นวัน International Literacy
Day ตามมติของที่ประชุมของรัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการจากประเทศทั่วโลก ว่าด้วยการขจัดการไม่รู้
หนังสือ ซึ่งจัดขึ้นที่กรุงเตหะราน เมื่อปี ค.ศ. ๑๙๖๕ เพื่อเป็นวันที่ระลึกการรู้หนังสือสากล และได้มีหนังสือ
เชิญชวนประเทศสมาชิกร่วมจัดกิจกรรมเฉลิมฉลองตั้งแต่ปี ค.ศ. ๑๙๖๗ เป็นต้นมา
สาหรับประเทศไทยได้มีการจัดกิจกรรมเนื่องในโอกาสวั นที่ระลึกการรู้หนังสือสากลนี้ มาตั้งแต่ปี ๒๕๑๐ เป็น
ต้นมา โดยจัดขึ้นที่กองการศึกษาผู้ใหญ่และตามโรงเรียนผู้ใหญ่ทั่วไป ต่อมาในปี พ.ศ. ๒๕๒๐ กองการศึกษา
ผู้ใหญ่ได้จัดนิทรรศการ "วันการศึกษาผู้ใหญ่แห่งชาติ" ขึ้น ณ หอสมุดแห่งชาติ และในปี พ.ศ. ๒๕๒๑ ได้จัด
นิทรรศการ "วันการศึกษาผู้ใหญ่และการศึกษานอกระบบ" ขึ้น ณ บริเวณโรงละครแห่งชาติ โดยมีหน่วยงาน
จากภายนอกเข้ามาสมทบด้วย ในปี พ.ศ. ๒๕๒๒ ได้มีการจัดนิทรรศการ "วันการศึกษานอกโรงเรียน" ขึ้น ณ
บริ เวณคุ รุ ส ภา มี ห น่ ว ยงานต่ า ง ๆ ทั้ ง ภาครั ฐ และภาคเอกชนมาร่ ว มด้ ว ยเป็ น จ านวนมาก ด้ ว ยเหตุ นี้
International Literacy Day จึงได้กลายมาเป็น "วันการศึกษานอกโรงเรียน" ตั้งแต่ปี พ.ศ. ๒๕๒๒ เป็นต้นมา
โดยเหตุที่การศึกษานอกโรงเรียนเป็นการศึกษาตลอดชีวิต และกระบวนการเรียนการสอนไม่จากัดสถานที่
เวลา อายุ เพศ หรืออาชีพของผู้เรียน แต่เน้นกลุ่มเป้าหมายที่ไม่มีโอกาสศึกษาเล่าเรียนในระบบโรงเรียน
ในวันการศึกษานอกโรงเรียนได้มีการจัดกิจกรรมต่างๆ ขึ้น เพื่อให้ประชาชนได้เห็นความสาคัญของ
การรู้หนังสือและการศึกษาตลอดชีวิต เพื่อเป็นการส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตทั้งส่วนตนและส่วนรวมให้ดี
ขึ้น นอกจากนั้นยังช่วยให้ ประชาชนได้รับรู้และมีความเข้าใจเกี่ยวกับการให้บริการของกรมการศึกษานอก
โรงเรียนอีกด้วย
ขอขอบคุณที่มา จาก : ส่านักหอสมุดกลาง มหาวิทยาลัยรามค่าแหง

วันศุกร์ ที่ ๙ กันยายน พ.ศ. ๒๕๕๙
ตรงกับวันขึ้น ๘ ค่า่ เดือน ๑๐ ปีวอก
วันส่าคัญ วันดอกไม้ ของประเทศญี่ปุ่น
วันที่ ๘ กันยายน วันนี้เป็นวันดอกไม้ Iwahiba (いわひば) หรือที่เมืองไทยเรียกว่า ดอกหิน
เป็นเฟิร์นที่นิยมเลี้ยงเป็นบอนไซจัดสวนในสมัยเอโดะ มักจะเติบโตอยู่ตามซอกหินปูนที่ได้รับแสงแดดจัด มี
หมอกหนาปกคลุม และอากาศเย็นแทบทั้งปี

ที่มา จาก : www.marumura.com
วันส่าคัญ วันป้องกันการฆ่าตัวตายโลก
วันป้องกันการฆ่าตัวตายโลก ตรงกับวันที่ 10 กันยายน ของทุกปีองค์การอนามัยโลกกาหนดให้วัน
ดังกล่าวเป็ นวันสาคั ญ คือ วันป้องกันการฆ่าตัวตายโลก โดยประกาศเป็นครั้งแรกเมื่อ ปี พ.ศ. 2546 (ค.ศ.
2003 ) ดอกสะมาเรีย สัญลักษณ์การป้องกันการฆ่าตัวตายของประเทศไทย
ทางองค์การอนามัยโลกคาดว่าในปีหนึ่งจะมีผู้ฆ่าตัวตายสาเร็จเป็นจานวนมากกว่า 1 ล้านคน เมื่อคิด
เฉลี่ยต่อเวลาจะพบว่ามีผู้ฆ่าตัวตายสาเร็จ 1 คน ทุก 40 วินาที และการฆ่าตัวตายยังส่งผลกระทบต่อจิตใจของ
พ่อแม่พี่น้องสามีภรรยาและเพื่อนๆ ของผู้ตายอีกประมาณ 5-10 ล้านคน ตลอดจนมีผลมูลค่าทางเศรษฐกิจ
อย่ า งมหาศาล ทางองค์ ก ารอนามั ย โลกพบว่ า การฆ่ าตั ว ตายติ ด 10 อั น ดั บ แรกของสาเหตุ ก ารตายของ
ประชากรโลก และติดอันดับที่ 3 ของสาเหตุการตายสาหรับประชากรวัย 15-35 ปี ผู้ชายฆ่าตัวตายสาเร็จ
มากกว่าผู้หญิงถึง 3 เท่า (ยกเว้นในประเทศจีน) องค์การอนามัยโลกประมาณว่า ผู้ทาร้ายตนเองมีจานวน
มากกว่าผู้ฆ่าตัวตายสาเร็จประมาณ 10-20 เท่า จากการศึกษาพบว่าผู้ท าร้ายตนเองจะมีโอกาสทาซ้าและ
ประสบความสาเร็จได้ โดยมีความเสี่ยงต่อการฆ่าตัวตายสาเร็จในระยะหนึ่งปีหลังการทาร้ายตนเองครั้งแรก
เพิ่มขึ้นเป็น 100 เท่า เมื่อเทียบกับประชากรทั่วไป และร้อยละ 10 ของผู้ทาร้ายตนเอง จะจบชีวิตลงด้วยการ
ฆ่าตัวตายในเวลาต่อมา การฆ่าตัวตายหรือพยายามฆ่าตัวตาย ยังเป็นปัญหาสาธารณสุขที่สาคัญของประเทศ
ไทย แต่ ละปี จะมี ผู้เสีย ชีวิ ตจากการฆ่ าตั วตายประมาณ 4,500-5,000 คน ซึ่ ง มากกว่ าการฆ่ ากั น ตาย ที่ มี
ประมาณ ปีละ 3,000-3,800 ราย
หน่วงานที่ให้ค่าช่วยเหลือในการป้องกันการฆ่าตัวตาย
- สายด่วนสุขภาพจิต 1667 - กรมสุขภาพจิต - โครงการป้องกันผู้มีภาวะซึมเศร้า

ขอขอบคุณที่มา จาก www.สารานุกรมเสรี

