
วันจันทร์  ที่ ๑๙ กันยายน  พ.ศ.  ๒๕๕๙ 
ตรงกับวันแรม ๓ ค่่า เดือน ๑๐ ปีวอก 

วันส่าคัญ  วันพิพิธภัณฑ์ไทย 
 

19 กันยายน พ.ศ. 2417 พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ 5 ทรงเปิด
พิพิธภัณฑ์แห่งแรกของสยามคือ "มิวเซียมหลวง" (Royal Museum) ให้ประชาชนเข้าชมเป็นครั้งแรก 
พิพิธภัณฑ์แห่งนี้ต้ังอยู่ท่ีหอคองคอเดีย หรือศาลาสหทัยสมาคม ในพระบรมมหาราชวังช้ันนอก ส่ิงของท่ีน ามา
แสดงมีท้ังโบราณวัตถุและศิลปวัถุท่ีทรงรวบรวมไว้ มีท้ังสัตว์สตัฟ เครื่องอาวุธโบราณ เครื่องทรง และส่ิงของ
พระมหากษัตริย์ น ามาเปิดให้ประชาชนเข้าชม ท้ังนี้กิจการพิพิธภัณฑ์ของสยามเริ่มในรัชสมัยพระบาทสมเด็จ
พระจอมเกล้าเจ้า อยู่หัว รัชกาลท่ี 4 โดยทรงริเริ่มจัดต้ังพิพิธภัณฑ์ท่ีพระท่ีนั่งราชฤดี  แล้วทรงย้ายไปท่ี             
"พระที่นั่งประพาสพิพิธภัณฑ์” ในหมู่พระ อภิเนาว์นิเวศ ในพระบรมมหาราชวัง เพื่อจัดแสดงโบราณวัตถุ
และศิลปวัตถุท่ีทรงรวบรวมไว้เมื่อครั้งทรงผนวจและ เครื่องราชบรรณาการจากต่างประเทศ แต่ยังมิได้เปิดให้
ประชาชนท่ัวไปเข้าชม ต่อมาสมัยรัชกาลท่ี 5 พระองค์ก็ได้ทรงเปิดมิวเซียมหลวงให้ประชาชนเข้าชมเป็นครั้ง
แรกในการเฉลิมพระ ชนมายุครบ 21 พรรษา ต่อมาในปี 2430 ทรงย้ายมิวเซียมหลวงไปอยู่ต้ังท่ีพระราชวัง
บวรสถานมงคลหรือวังหน้า ซึ่งเป็นบริเวณ "พิพิธภัณฑ์สถานแห่งชาติพระนคร” ปัจจุบัน ด้วยเหตุนี้                  
ในปี 2538 คณะรัฐมนตรีจึงได้ประกาศให้วันท่ี 19 กันยายนของทุกปีเป็น "วันพิพิธภัณฑ์ไทย” 
ท่ีมา www.sanook.com 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



วันอังคาร  ที่ ๒๐ กันยายน  พ.ศ.  ๒๕๕๙ 
ตรงกับวันแรม ๔ ค่่า เดือน ๑๐ ปีวอก 

วันส่าคัญ  วันเยาวชนแห่งชาติ 

วันเยาวชนแห่งชาติได้เริ่มมีขึ้นครั้งแรก เมื่อวันท่ี 20 กันยายน 2528 หลังจากท่ีองค์การสหประชาชาติได้
ก าหนดให้ปี พ.ศ. 2528 เป็นปีเยาวชนสากล ดังนั้น เมื่อวันท่ี 18 มิถุนายน 2528 คณะรัฐมนตรีจึงได้มีมติ
ก าหนดให้วันท่ี 20 กันยายน ของทุกปีเป็นวันเยาวชนแห่งชาติ เนื่องจากเป็นวันคล้ายวันพระราชสมภพ    
ของพระมหากษัตริย์ แห่งราชวงศ์จักรีถึงสองพระองค์ คือ 

 พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว ทรงพระราชสมภพเมื่อ วันท่ี 20 กันยายน พ.ศ. 2396 

 พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวอานนัทมหิดล ทรงพระราชสมภพเมื่อ วันท่ี 20 กันยายน พ.ศ. 2468 

และพระมหากษัตริย์ท้ังสองพระองค์ ได้ขึ้นครองราชสมบัติขณะยังทรงพระเยาว์ 

นอกจากนี้ยังได้มีการส่งเสริมให้เยาวชนที่ กระจายกันท่ัวประเทศ ได้ตระหนักว่าเยาวชนต้องเข้ามามีส่วนร่วม
รับผิดชอบในการพัฒนาชาติให้มีความ มั่นคงและเจริญรุ่งเรือง โดยเริ่มจากการพัฒนาตนเองให้เป็นผู้มีค่านิยม
ท่ีถูกต้อง ภูมิใจและหวงแหนและอนุรักษ์ไวซ้ึ่งความเป็นไทย อนุรักษ์ศิลปวัฒนธรรมไทย รู้จักการอดออมและ
ประหยัดรวมทั้งการบ าเพ็ญตนให้เป็นประโยชน์ต่อสังคมและ ประเทศชาติ ยึดมั่นการปกครองในระบอบ
ประชาธิปไตย อันมีพระมหากษัตริย์เป็นประมุข 

นอกจากหน่วยงานของรัฐ หน่วยงานภาคเอกชนก็มีส่วนส าคัญในการช่วยพัฒนาและส่งเสริมให้เยาวชนของ
ชาติ เป็นทรัพยากรบุคคลมีคุณภาพ และสถาบันทีมีความส าคัญเป็นอันดับแรกในการพัฒนา คือ สถาบัน
ครอบครัว ซึ่งหากผู้ปกครองมีความเข้าใจ เอาใจใส่ ดูแล ทนุถนอม ให้ความรักความอบอุ่นแก่เยาวชนที่อยู่ใน
ความปกครองอย่างถูกต้องแล้ว ก็จะมีส่วนเป็นอยา่งมากในการท่ีจะน าพาเยาวชนให้เป็นบุคคลท่ีมีท้ังคุณภาพ
และ คุณธรรม ซึ่งจะพาประเทศชาติให้เจริญรุงเรอืงต่อไปในภายภาคหน้า 

ความหมายค่าว่าเยาวชน 

พจนานุกรมฉบับราชบัณฑิตยสถาน พ.ศ. 2525 ได้ให้ความหมายของค าว่า “เยาวชน” ไว้ดังนี้ 
(ราชบัณฑิตยสถาน พจนานุกรมฉบับราชบัณฑิตยสถาน พ.ศ. 2525 หน้า 673) 

เยาวชน หมายถึง บุคคลท่ีมีอายุเกิน 14 ปีบริบูรณ์ แต่ยังไม่ถึง 18 ปีบริบูรณ์ และไม่ใช่ เป็นผู้บรรลุนิติภาวะ
แล้วด้วยการสมรส 

องค์การสหประชาชาติ (สุภักดิ์ อนุกูล วันส าคัญของไทย, หน้า 82) ได้ให้ความหมายสากลของค าว่า เยาวชน 
หมายถึง คนในวัยหนุ่มสาว คือ ผู้มีอายุระหว่าง 15 – 25 ปี 

เยาวชน เป็นกลุ่มคนท่ีมีพลังอันส าคัญท่ีสามารถช่วยกันเสริมสร้างกิจกรรมท่ีเป็น ประโยชน์ต่อการพัฒนา
ประเทศชาติในอนาคต เยาวชนควรตระหนักในคุณค่าของตนเองท่ีร่วมแรงร่วมใจ สามัคคี และเสียสละส่วน
ตนเพื่อประโยชน์ส่วนรวม มีคุณธรรม จริยธรรม และสติปัญญาอันชาญฉลาด ในการสร้างสรรค์ส่ิงท่ีดีงามแก่
สังคม และน าพาประเทศชาติสู่ความเจริญรุ่งเรือง 

ท่ีมา www.sanook.com 

          

 



วันพุธ  ที่ ๒๑ กันยายน  พ.ศ.  ๒๕๕๙ 
ตรงกับวันแรม ๕ ค่่า เดือน ๑๐ ปีวอก 

วันส่าคัญ  วันสันติภาพสากล 
21 กันยายน พ.ศ. 2529 องค์การสหประชาชาติ ได้ประกาศให้วันนี้ เป็น "วันสันติภาพสากล" (The 
International Day of Peace) เพื่อขอให้ประชาชนทุกประเทศหยุดยิง หยุดใช้ความรุนแรงกันท่ัวโลก และ
หยุดการท าสงครามตลอดท้ังวัน นอกจากนี้ยังได้เชิญประเทศสมาชิก หน่วยงานสหประชาชาติ ชุมชน และ
องค์กรอิสระ ให้เฉลิมฉลองและร่วมมือกันสร้างสันติภาพท่ัวโลก 

ท่ีมา www.sanook.com 

 
วันพฤหัสบดี  ที่ ๒๒ กันยายน  พ.ศ.  ๒๕๕๙ 

ตรงกับวันแรม ๖ ค่่า เดือน ๑๐ ปีวอก 
วันส่าคัญ  วันปลอดรถสากล 

22 กันยายน พ.ศ. 2543 องค์กรต่าง ๆ ได้ร่วมกันก าหนดให้วันนี้เป็น วันปลอดรถสากล (World Car Free 
Day) มีการรณรงค์ท่ัวโลก รวมท้ังในประเทศไทย  โดยเริ่มมีการการรณรงค์ลดการใช้รถยนต์ส่วนบุคคล             
ครั้งแรกเมื่อวันท่ี 22 กันยายน พ.ศ. 2501 ในเมืองนิวยอร์ก สหรัฐอเมริกา ต่อมาได้ขยายไปยังประเทศต่าง ๆ 
ท่ัวโลก การรณรงค์ให้ลดการใช้รถยนต์ส่วนตัว หันมาใช้บริการขนส่งมวลชน และจักรยาน เพื่อลดปริมาณ
รถยนต์ในท้องถนน อันส่งผลถึงการลดปัญหามลพิษทางอากาศ รวมท้ังลดปัญหาการจราจรติดขัด การเกิด
อุบัติเหตุ ช่วยประหยัดเวลาในการเดินทาง และจะส่งผลต่อการประหยัดพลังงานน้ ามัน รวมท้ังช่วยลด
ค่าใช้จ่ายในการเดินทาง 

ท่ีมา www.sanook.com 
 
 

 วันศุกร์  ที่ ๒๓ กันยายน  พ.ศ.  ๒๕๕๙ 
ตรงกับวันแรม ๗ ค่่า เดือน ๑๐ ปีวอก 

วันส่าคัญ  ยุวชนทหาร 
23 กันยายน พ.ศ. 2479 รัฐบาลไทยได้ต้ังหน่วย ยุวชนทหาร เพื่อฟื้นฟูกองก าลังกึ่งทหารขึ้น โดยฝึกวิชา
ทหารให้แก่นักเรียนนิสิตนักศึกษา ซึ่งกระทรวงกลาโหมรับผิดชอบ มีแผนกท่ี 6 ในกรมจเรทหารบก มีหน้าท่ี
ฝึกวิชาทหารให้แก่ยุวชนทหาร ต่อมาได้ยกฐานะขึ้นเป็น กรมยุวชนทหาร เมื่อปี พ.ศ.2480 ต่อมาหน่วยนี้ถูก
ยุบเลิกไป เมื่อปี พ.ศ. 2488 

ท่ีมา www.sanook.com 
 


