วันจันทร์ ที่ ๑๙ กันยายน พ.ศ. ๒๕๕๙
ตรงกับวันแรม ๓ ค่่า เดือน ๑๐ ปีวอก
วันส่าคัญ วันพิพิธภัณฑ์ไทย
19 กั น ยายน พ.ศ. 2417 พระบาทสมเด็ จ พระจุ ล จอมเกล้ า เจ้ า อยู่ หั ว รั ช กาลที่ 5 ทรงเปิ ด
พิ พิ ธ ภั ณ ฑ์ แ ห่ ง แรกของสยามคื อ "มิ ว เซี ย มหลวง" (Royal Museum) ให้ ป ระชาชนเข้ าชมเป็ น ครั้ ง แรก
พิพิธภัณฑ์แห่งนี้ตั้งอยู่ที่หอคองคอเดีย หรือศาลาสหทัยสมาคม ในพระบรมมหาราชวังชั้นนอก สิ่งของที่นามา
แสดงมีทั้งโบราณวัตถุและศิลปวัถุที่ทรงรวบรวมไว้ มีทั้งสัตว์สตัฟ เครื่องอาวุธโบราณ เครื่องทรง และสิ่งของ
พระมหากษัตริย์ นามาเปิดให้ประชาชนเข้าชม ทั้งนี้กิจการพิพิธภัณฑ์ของสยามเริ่มในรัชสมัยพระบาทสมเด็จ
พระจอมเกล้ าเจ้า อยู่ หั ว รัช กาลที่ 4 โดยทรงริเริ่ ม จัด ตั้ ง พิ พิ ธภั ณ ฑ์ ที่ พ ระที่ นั่ ง ราชฤดี แล้ วทรงย้ ายไปที่
"พระที่นั่งประพาสพิพิธภัณฑ์ ” ในหมู่พระ อภิเนาว์นิเวศ ในพระบรมมหาราชวัง เพื่อจัดแสดงโบราณวัตถุ
และศิลปวัตถุที่ทรงรวบรวมไว้เมื่อครั้งทรงผนวจและ เครื่องราชบรรณาการจากต่างประเทศ แต่ยังมิได้เปิดให้
ประชาชนทั่วไปเข้าชม ต่อมาสมัยรัชกาลที่ 5 พระองค์ก็ได้ทรงเปิดมิวเซียมหลวงให้ประชาชนเข้าชมเป็นครั้ง
แรกในการเฉลิมพระ ชนมายุครบ 21 พรรษา ต่อมาในปี 2430 ทรงย้ายมิวเซียมหลวงไปอยู่ตั้งที่พระราชวัง
บวรสถานมงคลหรื อ วัง หน้ า ซึ่ งเป็ น บริ เวณ "พิ พิ ธภั ณ ฑ์ ส ถานแห่ ง ชาติ พ ระนคร” ปั จ จุ บั น ด้ วยเหตุ นี้
ในปี 2538 คณะรัฐมนตรีจึงได้ประกาศให้วันที่ 19 กันยายนของทุกปีเป็น "วันพิพิธภัณฑ์ไทย”
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วันอังคาร ที่ ๒๐ กันยายน พ.ศ. ๒๕๕๙
ตรงกับวันแรม ๔ ค่่า เดือน ๑๐ ปีวอก
วันส่าคัญ วันเยาวชนแห่งชาติ
วันเยาวชนแห่งชาติได้เริ่มมีขึ้นครั้งแรก เมื่อวันที่ 20 กันยายน 2528 หลังจากที่องค์การสหประชาชาติได้
กาหนดให้ปี พ.ศ. 2528 เป็นปีเยาวชนสากล ดัง นั้น เมื่อวันที่ 18 มิถุนายน 2528 คณะรัฐมนตรีจึง ได้มีมติ
กาหนดให้ วัน ที่ 20 กันยายน ของทุก ปีเป็ น วันเยาวชนแห่ ง ชาติ เนื่องจากเป็น วันคล้ายวัน พระราชสมภพ
ของพระมหากษัตริย์ แห่งราชวงศ์จักรีถึงสองพระองค์ คือ


พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว ทรงพระราชสมภพเมื่อ วันที่ 20 กันยายน พ.ศ. 2396



พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวอานันทมหิดล ทรงพระราชสมภพเมื่อ วันที่ 20 กันยายน พ.ศ. 2468

และพระมหากษัตริย์ทั้งสองพระองค์ ได้ขึ้นครองราชสมบัติขณะยังทรงพระเยาว์
นอกจากนี้ยังได้มีการส่งเสริมให้เยาวชนที่ กระจายกันทั่วประเทศ ได้ตระหนักว่าเยาวชนต้องเข้ามามีส่วนร่วม
รับผิดชอบในการพัฒนาชาติให้มีความ มั่นคงและเจริญรุ่งเรือง โดยเริ่มจากการพัฒนาตนเองให้เป็นผู้มีค่านิยม
ที่ถูกต้อง ภูมิใจและหวงแหนและอนุรักษ์ไว้ซึ่งความเป็นไทย อนุรักษ์ศิลปวัฒนธรรมไทย รู้จักการอดออมและ
ประหยัดรวมทั้งการบาเพ็ญตนให้เป็นประโยชน์ต่อสังคมและ ประเทศชาติ ยึดมั่นการปกครองในระบอบ
ประชาธิปไตย อันมีพระมหากษัตริย์เป็นประมุข
นอกจากหน่วยงานของรัฐ หน่วยงานภาคเอกชนก็มีส่วนสาคัญในการช่วยพัฒนาและส่งเสริมให้เยาวชนของ
ชาติ เป็นทรัพยากรบุคคลมีคุณภาพ และสถาบันทีมีความสาคัญเป็นอันดับแรกในการพัฒนา คือ สถาบัน
ครอบครัว ซึ่งหากผู้ปกครองมีความเข้าใจ เอาใจใส่ ดูแล ทนุถนอม ให้ความรักความอบอุ่นแก่เยาวชนที่อยู่ใน
ความปกครองอย่างถูกต้องแล้ว ก็จะมีส่วนเป็นอย่างมากในการที่จะนาพาเยาวชนให้เป็นบุคคลที่มีทั้งคุณภาพ
และ คุณธรรม ซึ่งจะพาประเทศชาติให้เจริญรุงเรืองต่อไปในภายภาคหน้า
ความหมายค่าว่าเยาวชน
พจนานุกรมฉบับราชบัณฑิตยสถาน พ.ศ. 2525 ได้ให้ความหมายของคาว่า “เยาวชน” ไว้ดังนี้
(ราชบัณฑิตยสถาน พจนานุกรมฉบับราชบัณฑิตยสถาน พ.ศ. 2525 หน้า 673)
เยาวชน หมายถึง บุคคลที่มีอายุเกิน 14 ปีบริบูรณ์ แต่ยังไม่ถึง 18 ปีบริบูรณ์ และไม่ใช่ เป็นผู้บรรลุนิติภาวะ
แล้วด้วยการสมรส
องค์การสหประชาชาติ (สุภักดิ์ อนุกูล วันสาคัญของไทย, หน้า 82) ได้ให้ความหมายสากลของคาว่า เยาวชน
หมายถึง คนในวัยหนุ่มสาว คือ ผู้มีอายุระหว่าง 15 – 25 ปี
เยาวชน เป็นกลุ่มคนที่มีพลังอันสาคัญที่สามารถช่วยกันเสริมสร้างกิจกรรมที่เป็น ประโยชน์ต่อการพัฒนา
ประเทศชาติในอนาคต เยาวชนควรตระหนักในคุณค่าของตนเองที่ร่วมแรงร่วมใจ สามัคคี และเสียสละส่วน
ตนเพื่อประโยชน์ส่วนรวม มีคุณธรรม จริยธรรม และสติปัญญาอันชาญฉลาด ในการสร้างสรรค์สิ่งที่ดีงามแก่
สังคม และนาพาประเทศชาติสู่ความเจริญรุ่งเรือง
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วันพุธ ที่ ๒๑ กันยายน พ.ศ. ๒๕๕๙
ตรงกับวันแรม ๕ ค่่า เดือน ๑๐ ปีวอก
วันส่าคัญ วันสันติภาพสากล
21 กั น ยายน พ.ศ. 2529 องค์ ก ารสหประชาชาติ ได้ ป ระกาศให้ วั น นี้ เป็ น "วั น สั น ติ ภ าพสากล" (The
International Day of Peace) เพื่อขอให้ประชาชนทุกประเทศหยุดยิง หยุดใช้ความรุนแรงกันทั่วโลก และ
หยุดการทาสงครามตลอดทั้งวัน นอกจากนี้ยังได้เชิญ ประเทศสมาชิก หน่วยงานสหประชาชาติ ชุมชน และ
องค์กรอิสระ ให้เฉลิมฉลองและร่วมมือกันสร้างสันติภาพทั่วโลก
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วันพฤหัสบดี ที่ ๒๒ กันยายน พ.ศ. ๒๕๕๙
ตรงกับวันแรม ๖ ค่่า เดือน ๑๐ ปีวอก
วันส่าคัญ วันปลอดรถสากล
22 กันยายน พ.ศ. 2543 องค์กรต่าง ๆ ได้ร่วมกันกาหนดให้วันนี้เป็น วันปลอดรถสากล (World Car Free
Day) มี ก ารรณรงค์ ทั่ วโลก รวมทั้ ง ในประเทศไทย โดยเริ่ม มี ก ารการรณรงค์ ล ดการใช้ร ถยนต์ ส่ว นบุ ค คล
ครั้งแรกเมื่อวันที่ 22 กันยายน พ.ศ. 2501 ในเมืองนิวยอร์ก สหรัฐอเมริกา ต่อมาได้ขยายไปยังประเทศต่าง ๆ
ทั่วโลก การรณรงค์ให้ลดการใช้รถยนต์ส่วนตัว หันมาใช้บริการขนส่งมวลชน และจักรยาน เพื่อลดปริมาณ
รถยนต์ในท้องถนน อันส่งผลถึงการลดปัญ หามลพิษทางอากาศ รวมทั้งลดปัญ หาการจราจรติดขัด การเกิด
อุบั ติเหตุ ช่วยประหยัด เวลาในการเดิน ทาง และจะส่ ง ผลต่อ การประหยัด พลัง งานน้ ามั น รวมทั้ ง ช่ว ยลด
ค่าใช้จ่ายในการเดินทาง
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วันศุกร์ ที่ ๒๓ กันยายน พ.ศ. ๒๕๕๙
ตรงกับวันแรม ๗ ค่่า เดือน ๑๐ ปีวอก
วันส่าคัญ ยุวชนทหาร
23 กันยายน พ.ศ. 2479 รัฐบาลไทยได้ตั้ง หน่วย ยุวชนทหาร เพื่อฟื้นฟูกองกาลังกึ่งทหารขึ้น โดยฝึกวิชา
ทหารให้แก่นักเรียนนิสิตนักศึกษา ซึ่งกระทรวงกลาโหมรับผิดชอบ มีแผนกที่ 6 ในกรมจเรทหารบก มีหน้าที่
ฝึกวิชาทหารให้แก่ยุวชนทหาร ต่อมาได้ยกฐานะขึ้นเป็น กรมยุวชนทหาร เมื่อปี พ.ศ.2480 ต่อมาหน่วยนี้ถูก
ยุบเลิกไป เมื่อปี พ.ศ. 2488
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