
วันจันทร์  ที่ ๕ กันยายน  พ.ศ.  ๒๕๕๙ 
ตรงกับวันขึ้น ๔ ค่า่ เดือน ๑๐ ปีวอก 

วันส่าคัญ  วันท่ีแม่ชีเทเรซา เสียชีวิต 
 
5 กันยายน พ.ศ. 2540 แม่ชี เทเรซา (Mother Teresa) เสียชีวิตด้วยอาการหัวใจวายท่ีนคร              

กัลกัตตา ประเทศอินเดีย ท่านเป็นแม่ชีนิกายโรมันคาทอลิกชาวแอลเบเนีย ซึ่งต่อมาได้โอนสัญชาติเป็น               
ชาวอินเดีย ผู้อุทิศท้ังชีวิตในการช่วยเหลือผู้ยากไร้และขาดโอกาสในอินเดียและประเทศ อื่น ๆ ท่ัวโลก รวมทั้ง
ก่อต้ังองค์กรการกุศล มิชชันนารี ออฟ แชริต้ี  กระท่ังได้รับรางวัลโนเบลสาขาสันติภาพ ปี พ.ศ. 2522                
การเสียชีวิตของแม่ชีเทเรซาได้สร้างความเศร้าโศกให้แก่ประชาชนท่ัวโลกทุก ชาติ ทุกศาสนา  
 
ที่มา www.sanook.com 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 วันอังคาร  ที่ ๖ กันยายน  พ.ศ.  ๒๕๕๙ 
ตรงกับวันขึ้น ๕ ค่า่ เดือน ๑๐ ปีวอก 

วันส่าคัญ  วันทรงดนตรี 
 

วันทรงดนตรี เป็นวันท่ีพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวเสด็จพระราชด าเนินตามค ากราบบังคมทูล เชิญ
ของมหาวิทยาลัยต่าง ๆ เช่น จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ 
มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ เพื่อทรงดนตรีและทรงสังสรรค์ร่วมกับนิสิตนักศึกษาเป็นการส่วนพระองค์  
โดยสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินีนาถ รวมท้ัง สมเด็จพระเจ้าลูกยาเธอ  และสมเด็จพระเจ้าลูกเธอ           
ก็จะโดยเสด็จพระราชด าเนิน และทรงร่วมในการแสดงดนตรีด้วย 
ต้นก่าเนิด วันทรงดนตรี ถือก าเนิดมาจากพระมหากรุณาธิคุณพิเศษท่ีพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวพระราช- 
ทานแก่จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย สืบเนื่องมาจากวันพระราชทานปริญญาบัตร ณ  จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย 
เมื่อวันท่ี 4 กรกฎาคม พ.ศ. 2500 ในท้ายพระราชด ารัสพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวได้ทรงแจ้งข่าวต่อท่ี
ประชุมว่า “พระองค์ ทรงเสียพระราชหฤทัยมากที่มิได้ประทับอยู่เพื่อเสวยพระสุธารสในวันนั้นได้ อย่างที่
เคยทุก ๆ ปีมา เพราะสมเด็จพระบรมราชินีนาถก่าลังจะประสูติเจ้าฟ้าฯ” 

และด้วยเหตุท่ีสมเด็จเจ้าฟ้าพระองค์ใหม่ประสูติในช่วงเวลาท่ีเสด็จพระราชด าเนินมาพระราชทาน
ปริญญาบัตรแก่นิสิตจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว จึงทรงมีพระราชประสงค์จะ
พระราชทานนามให้มีค าว่า จุฬา อยู่ในพระนามนั้นด้วย และก็ได้พระราชทานนามว่าเจ้าฟ้า จุฬาภรณ์ 
ต่อมาคณะนิสิตได้ท าหนังสือกราบบังคมทูลขอพระราชทานพระบรมราชานุญาตเข้าเฝ้าฯ เพื่อถวายของขวัญ
และถวายพระพรชัยมงคลแด่ สมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าจุฬาภรณ์  พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรง          
พระกรุณาโปรดเกล้าฯ พระราชทานพระบรมราชานุญาตให้นิสิตเข้าเฝ้าฯ ในวันท่ี 6 กันยายน พ.ศ. 2500 ณ 
เวทีลีลาศ สวนอัมพร เนื่องจากวันนั้นตรง กับวันศุกร์ ซึ่งเป็นวาระท่ีพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวจะทรงดนตรี
กับ วงลายคราม เพื่อออกอากาศทางสถานีวิทยุ อ.ส. ในวันนั้นพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงรับส่ังให้นิสิต
ท าตัวตามสบายไม่เป็น  ทางการ ให้ถือว่า อยู่ในบ้านของพระองค์ท่าน  พระองค์ทรงเด่ียวแซกโซโฟน
พระราชทานแก่นิสิต และผู้ขอฟังเพลง ซึ่งสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินีนาถ สมเด็จพระเจ้าลูกยาเธอ 
และสมเด็จพระเจ้าลูกเธอ ทรงขอฟังเพลงจากวงดนตรีและให้นิสิตร้องเพลง มหาจุฬาลงกรณ์ อีกด้วย 
ต่อมา ในปี พ.ศ. 2501 พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวได้พระราชทานพระมหากรุณาธิคุณน า วงลายคราม ไป
แสดงดนตรีท่ีหอประชุมจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย บรรยากาศของงานคล้ายกับการแสดงดนตรีท่ีสวนอัมพร 
จากนั้นทาง จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยจึงกราบบังคมทูลเชิญพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวเสด็จ  พระราช
ด าเนินทรงดนตรีท่ีหอประชุมจุฬาฯ เป็นประจ าทุกปี เว้นปีท่ีทรงมีพระราชภารกิจมาก คือ  
เสด็จพระราชด าเนินต่างประเทศ และหากไม่มีพระราชภารกิจ สมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินีนาถ 
รวมท้ังสมเด็จพระเจ้าลูกยาเธอ และสมเด็จพระเจ้าลูกเธอก็จะโดยเสด็จพระราชด าเนิน และทรงร่วมในการ
แสดงดนตรีด้วย 
หลังจากนั้น พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวยังได้เสด็จทรงดนตรีตามค ากราบบังคมทูลเชิญ ของมหาวิทยาลัย
ต่าง ๆ อีกหลายแห่ง ได้แก่ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรีนคริทรทร 
วิโรฒ เพื่อทรงดนตรีเป็นการส่วนพระองค์อีกหลายครั้ง 
วันทรงดนตรีได้ยุติลงไป เนื่องจากทรงมีพระราชกรณียกิจมากมายและสถานการณ์ไม่เอื้อต่อการเสด็จ               
พระราชด าเนินมาทรงดนตรี 
ที่มา www.tlcthai.com 
 
 
 
 



วันพุธ  ที่ ๗ กันยายน  พ.ศ.  ๒๕๕๙ 
ตรงกับวันขึ้น ๖ ค่า่ เดือน ๑๐ ปีวอก 

วันส่าคัญ  วันท่ีพระบาทสมเด็จพระพุทธยอดฟ้าจุฬาโลกมหาราช เสด็จสวรรคต 
 

พระบาทสมเด็จพระพุทธยอดฟ้าจุฬาโลกมหาราช ปฐมกษัตริย์แห่งราชวงศ์จักรี เสด็จสวรรคต 
พระองค์ทรงพระราชสมภพเมื่อวันท่ี 20 มีนาคม 2279 ในสมัยสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวบรมโกศ เป็นบุตรคนท่ี 4 
ของสมเด็จพระปฐมบรมมหาราชนก [หลวงพินิจอักษร (ทองดี)] กับพระอัครชายา (หยก) ทรงประสูติเป็น
สามัญชนมีพระนามว่า "ทองด้วง" ประสูติท่ีกรุงศรีอยุธยา เข้ารับราชการและได้ด ารงต าแหน่ง "พระยายม
ราช" ภายหลังจากเสียกรุงครั้งท่ี 2 ในปี 2310 ทรงเข้าร่วมกับกองทัพกู้ชาติของ พระบาทสมเด็จพระเจ้า 
ตากสินมหาราช และทรงได้รับโปรดเกล้าฯ แต่งต้ังเป็น  "เจ้าพระยาจักรี" และเล่ือนบรรดาศักด์ิเป็น 
"เจ้าพระยามหากษัตริย์ศึกฯ" ภายหลังจากพระเจ้าตากสินฯ สถาปนากรุงธนบุรีจนเริ่มเป็นปึกแผ่นแล้ว ในปี 
2324 ก็ได้เกิดการจลาจลคือ พระยาสรรค์ กับพวกได้ก่อกบฏยกพลเข้ามาในกรุงธนบุรี จับกุมพระเจ้าตากสิน
ฯ และพระบรมวงศานุวงศ์รวมทั้งข้าราชการผู้ใหญ่อื่น ๆ เมื่อเจ้าพระยามหากษัตริย์ศึกซึ่งก าลังไปท าศึกท่ีเมือง
เขมรได้ทราบข่าวก็ยกทัพกลับมาท่ีกรุงธนบุรี จับกุมตัวพระยาสรรค์ พระเจ้าตากสินฯ และข้าราชการฝ่ายท่ีคิด
กบฎท้ังหมดน าไปสังหารและส าเร็จโทษ จากนั้นก็เสด็จปราบดาภิเษกขึ้นครองราชย์ เมื่อวันท่ี 6 เมษายน 
2325 และทรงโปรดเกล้าฯ ให้ย้ายราชธานีจากฝ่ังตะวันตกของแม่น้ าเจ้าพระยาหรือฝ่ังธนบุรีมาท่ีฝ่ัง 
ตะวันออก แล้วทรงสถาปนา "กรุงรัตนโกสินทร์" โดยทรงท าพิธียกเสาหลักเมืองเมื่อวันท่ี 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 นอกจากการเรียนรู้หนังสืออันเป็นกุญแจส าคัญท่ีไขเข้า
สู่สรรพวิทยาการแล้ว การเรียนรู้ด้วยส่ือการเรียนอย่างอื่น และกระบวนการอื่น ๆ ซึ่งมีอยู่นานัปการนั้น  จะ
ช่วยยกระดับคุณภาพชีวิตของผู้เรียนให้ดีขึ้นได้   ดังนั้นองค์การศึกษา วิทยาศาสตร์ และวัฒนธรรมแห่ง
สหประชาชาติ หรือ UNESCO  จึงได้ก าหนดเอาวันท่ี ๘ กันยายนของทุกปี เป็นวัน International Literacy 
Day ตามมติของท่ีประชุมของรัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการจากประเทศท่ัวโลก ว่าด้วยการขจัดการไม่รู้
หนังสือ ซึ่งจัดขึ้นท่ีกรุงเตหะราน เมื่อปี ค.ศ. ๑๙๖๕ เพื่อเป็นวันท่ีระลึกการรู้หนังสือสากล และได้มีหนังสือ
เชิญชวนประเทศสมาชิกร่วมจัดกิจกรรมเฉลิมฉลองต้ังแต่ปี ค.ศ. ๑๙๖๗ เป็นต้นมา 

ส าหรับประเทศไทยได้มีการจัดกิจกรรมเนื่องในโอกาสวันท่ีระลึกการรู้หนังสือสากลนี้ มาต้ังแต่ปี ๒๕๑๐ เป็น
ต้นมา โดยจัดขึ้นท่ีกองการศึกษาผู้ใหญ่และตามโรงเรียนผู้ใหญ่ท่ัวไป 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 
บริเวณคุรุสภา มีหน่วยงานต่าง ๆ ท้ังภาครัฐและภาคเอกชนมาร่วมด้วยเป็นจ านวนมาก   ด้วยเหตุนี้ 
International Literacy Day จึงได้กลายมาเป็น "วันการศึกษานอกโรงเรียน" ต้ังแต่ปี พ.ศ. ๒๕๒๒ เป็นต้นมา 
โดยเหตุท่ีการศึกษานอกโรงเรียนเป็นการศึกษาตลอดชีวิต และกระบวนการเรียนการสอนไม่จ ากัดสถานท่ี 
เวลา อายุ เพศ  หรืออาชีพของผู้เรียน แต่เน้นกลุ่มเป้าหมายท่ีไม่มีโอกาสศึกษาเล่าเรียนในระบบโรงเรียน 

           ในวันการศึกษานอกโรงเรียนได้มีการจัดกิจกรรมต่างๆ ขึ้น เพื่อให้ประชาชนได้เห็นความส าคัญของ
การรู้หนังสือและการศึกษาตลอดชีวิต เพื่อเป็นการส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตท้ังส่วนตนและส่วนรวมให้ดี
ขึ้น นอกจากนั้นยังช่วยให้ประชาชนได้รับรู้และมีความเข้าใจเกี่ยวกับการให้บริการของกรมการศึกษานอก
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) หรือท่ีเมืองไทยเรียกว่า ดอกหิน 

เป็นเฟิร์นท่ีนิยมเล้ียงเป็นบอนไซจัดสวนในสมัยเอโดะ มักจะเติบโตอยู่ตามซอกหินปูนท่ีได้รับแสงแดดจัด มี
หมอกหนาปกคลุม และอากาศเย็นแทบท้ังปี 
 
ท่ีมา จาก : www.marumura.com 

 
วันส่าคัญ วันป้องกันการฆ่าตัวตายโลก 

วันป้องกันการฆ่าตัวตายโลก ตรงกับวันท่ี 10 กันยายน ของทุกปีองค์การอนามัยโลกก าหนดให้วัน
ดังกล่าวเป็นวันส าคัญคือ วันป้องกันการฆ่าตัวตายโลก โดยประกาศเป็นครั้งแรกเมื่อ ปี  พ.ศ. 2546 (ค.ศ. 
2003 ) ดอกสะมาเรีย สัญลักษณ์การป้องกันการฆ่าตัวตายของประเทศไทย 

ทางองค์การอนามัยโลกคาดว่าในปีหนึ่งจะมีผู้ฆ่าตัวตายส าเร็จเป็นจ านวนมากกว่า 1 ล้านคน เมื่อคิด
เฉล่ียต่อเวลาจะพบว่ามีผู้ฆ่าตัวตายส าเร็จ 1 คน ทุก 40 วินาที และการฆ่าตัวตายยังส่งผลกระทบต่อจิตใจของ
พ่อแม่พี่น้องสามีภรรยาและเพื่อนๆ ของผู้ตายอีกประมาณ 5-10 ล้านคน ตลอดจนมีผลมูลค่าทางเศรษฐกิจ
อย่างมหาศาล ทางองค์การอนามัยโลกพบว่า การฆ่าตัวตายติด 10 อันดับแรกของสาเหตุการตายของ
ประชากรโลก และติดอันดับท่ี 3 ของสาเหตุการตายส าหรับประชากรวัย 15-35 ปี ผู้ชายฆ่าตัวตายส าเร็จ
มากกว่าผู้หญิงถึง 3 เท่า (ยกเว้นในประเทศจีน)  องค์การอนามัยโลกประมาณว่า ผู้ท าร้ายตนเองมีจ านวน
มากกว่าผู้ฆ่าตัวตายส าเร็จประมาณ 10-20 เท่า จากการศึกษาพบว่าผู้ท าร้ายตนเองจะมีโอกาสท าซ้ าและ
ประสบความส าเร็จได้ โดยมีความเส่ียงต่อการฆ่าตัวตายส าเร็จในระยะหนึ่งปีหลังการท าร้ายตนเองครั้งแรก
เพิ่มขึ้นเป็น 100 เท่า เมื่อเทียบกับประชากรท่ัวไป และร้อยละ 10 ของผู้ท าร้ายตนเอง จะจบชีวิตลงด้วยการ
ฆ่าตัวตายในเวลาต่อมา   การฆ่าตัวตายหรือพยายามฆ่าตัวตาย ยังเป็นปัญหาสาธารณสุขท่ีส าคัญของประเทศ
ไทย แต่ละปีจะมีผู้เสียชีวิตจากการฆ่าตัวตายประมาณ 4,500-5,000 คน ซึ่งมากกว่าการฆ่ากันตาย ท่ีมี
ประมาณ ปีละ 3,000-3,800 ราย  
หน่วงานที่ให้ค่าช่วยเหลือในการป้องกันการฆ่าตัวตาย  
- สายด่วนสุขภาพจิต 1667     - กรมสุขภาพจิต    - โครงการป้องกันผู้มีภาวะซึมเศร้า 
ขอขอบคุณที่มา จาก www.สารานุกรมเสรี 
 
 
 
 

http://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%AD%E0%B8%87%E0%B8%84%E0%B9%8C%E0%B8%81%E0%B8%B2%E0%B8%A3%E0%B8%AD%E0%B8%99%E0%B8%B2%E0%B8%A1%E0%B8%B1%E0%B8%A2%E0%B9%82%E0%B8%A5%E0%B8%81
http://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%9E.%E0%B8%A8._2546
http://th.wikipedia.org/w/index.php?title=%E0%B8%94%E0%B8%AD%E0%B8%81%E0%B8%AA%E0%B8%B0%E0%B8%A1%E0%B8%B2%E0%B9%80%E0%B8%A3%E0%B8%B5%E0%B8%A2&action=edit&redlink=1
http://www.dmh.go.th/
http://www.depressionthai.com/

