
20 กันยายน วันเยาวชนแห่งชาติ 
 
 

 

 

 

          วนัเยาวชนแหง่ชาต ิ ถูกก าหนดใหต้รงกับวันที ่20 กันยายนของทุกปี ตามมาคน้หา

ค ว า ม ส า คั ญ แ ล ะ ค ว า ม ห ม า ย ข อ ง วั น เ ย า ว ช น แ ห่ ง ช า ติ ไ ป ด ้ ว ย กั น  

 

          ในปจัจบุนัสงัคมไดใ้หค้วามส าคญัเกีย่วกบัเยาวชน ซึง่เป็นพลงัลกูใหม ่ๆ ทีจ่ะมา

สรา้งและพฒันาประเทศชาตใินอนาคต ดงัน ัน้องคก์ารสหประชาชาตจิงึไดก้ าหนดใหปี้

พุทธศกัราช 2528 เป็นปีเยาวชนสากล และขอใหป้ระเทศสมาชกิรว่มเฉลมิฉลองปี

เยาวชนสากลภายใตค้ าขวญั "Participation Development and Peace"  
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          ส าหรับประเทศไทย คณะรัฐมนตร ีไดม้มีตเิมือ่ วนัที ่18 มถินุายน 2528 ก าหนดให ้วันที ่

20 กันยายนของทุกปี เป็นวันเยาวชนแหง่ชาต ิโดยถอืวา่เป็นวันทีเ่ป็นสริมิงคล อันเนื่องมาจาก

ตรงกับวนัคลา้ยวนัพระราชสมภพของพระมหากษัตรยิ ์แหง่ราชวงคจั์กรถีงึสองพระองค ์คอื  

   

          - พระบาทสมเด็จพระจลุจอมเกลา้เจา้อยูห่วั ทรงพระราชสมภพเมือ่ วนัที ่20 กันยายน 

พ.ศ. 2396  

   

          - พระบาทสมเด็จพระเจา้อยูห่ัวอานันทมหดิล ทรงพระราชสมภพเมือ่ วนัที ่20 กันยายน 

พ.ศ. 2468  

   

          นอกจากนีพ้ระมหากษัตรยิทั์ง้สองพระองคย์งัขึน้ครองราชยส์มบัตขิณะยังทรงพระเยาว์

เหมอืนกันอกีดว้ย  

 

 ความหมายของเยาวชน  

 

          พจนานุกรมฉบับราชบัณฑติยสถาน พ.ศ. 2525 ไดใ้หค้วามหมายของค าวา่ "เยาวชน" 

ไวห้มายถงึ บคุคลทีม่อีายเุกนิ 14 ปีบรบิรูณ์ แตย่ังไมถ่งึ 18 ปีบรบิรูณ์ และไมใ่ชเ่ป็นผูบ้รรลนุติ ิ

ภาวะแลว้ดว้ยการสมรส  

 

          ขณะทีอ่งคก์ารสหประชาชาตไิดใ้หค้วามหมายสากลของค าวา่ "เยาวชน" หมายถงึ คน

ในวยัหนุ่มสาว คอื ผูท้ีม่อีายรุะหวา่ง 15-25 ปี  
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ค าขวัญวันเยาวชนแห่งชาต ิ 

 

          เมือ่คณะรัฐมนตรไีดเ้ห็นชอบให ้วนัที ่20 กนัยายนของทกุปี เป็นวนัเยาวชนแหง่ชาต ิจงึ

ไดม้อบค าขวญัทีถ่อดความเป็นภาษาไทยวา่ "รว่มแรงแข็งขนั ชว่ยกันพัฒนา ใฝ่หาสนัต"ิ ซึง่มี

ความหมายละเอยีดลกึซึง้ตอ่เยาวชนทกุคน สามารถยดึถอืและน าไปปฏบิัตดิงันี้  

 

           รว่มแรงแข็งขนั (Participation) หมายถงึ การยอมรับในศักยภาพของแตล่ะ

บคุคล ทีจ่ะสามารถวนิจิฉัยและตัดสนิใจในเรือ่งทีเ่กีย่วกับตนเอง และตระหนักวา่ตนมโีอกาส ได ้

ใชโ้อกาสและพงึพอใจทีไ่ดใ้ชโ้อกาสดว้ยตนเองอยา่งเกดิคณุคา่ โดยไมต่กเป็นเครือ่งมอืของ

ผูใ้ด การทีเ่ยาวชนสามารถมสีว่นรว่มและมบีทบาทตอ่ชาตบิา้นเมอืงไดอ้ยา่งเต็มทีนั่น้ เป็น

ความส าเร็จของสงัคมและประเทศชาต ิ 

 

           ชว่ยกนัพฒันา (Development) การพัฒนานัน้มองได ้2 มติ ิมติหินึง่คอื การ

พัฒนาตนเองของแตล่ะบคุคล และอกีมติหินึง่ คอื การพัฒนาสงัคมและประเทศชาต ิหากบคุคล

พัฒนาตนเองไดด้ก็ีจะเป็นก าลังส าคัญ และอกีมติหินึง่ คอื การพัฒนาสงัคมและประเทศชาต ิ

และมคีณุคา่ตอ่การพัฒนาสงัคมและประเทศชาต ิ 

 

          ขณะเดยีวกัน การพัฒนาสงัคมและประเทศชาตก็ิจะเป็นพลังขบัเคลือ่นการพัฒนาของ

บคุคลดว้ยกระบวนการพัฒนา 2 สว่นนี ้จงึมคีวามตอ่เนือ่งสมัพันธก์ัน และในสภาวะปัจจบุัน 

ความรว่มมอืในระดับนานาชาต ิจะมผีลอยา่งส าคัญยิง่ตอ่ความกา้วหนา้ในการพัฒนาประเทศ  

 

          ใฝ่หาสนัต ิ(Peace) สนัตภิาพเป็นหลักการพืน้ฐานของชวีติ ความตอ้งการ

สนัตภิาพ เป็นความตอ้งการของสากลโลก ซึง่ทกุคนตอ้งรับผดิชอบรว่มกันเพือ่ใหเ้กดิสนัตภิาพ

และด ารงคงไว ้คนหนุ่มสาวจงึตอ้งรว่มมอืกันในเรือ่งนี ้ผลักดันใหเ้กดิมาตรการทีจ่ะสรา้งความ

เชือ่มั่นในวถิกีารพัฒนาดว้ยสนัต ิและสรา้งส านกึสนัตภิาพ จ าเป็นอยา่งยิง่ทีจ่ะตอ้งปลกูฝังสัง่

สอนเยาวชนใหรู้จั้กเคารพในศักดิศ์ร ีความเป็นมนุษย ์และสทิธมินุษยชน มคีวามอดกลัน้ ความ

เป็นประชาธปิไตย และเสรภีาพพืน้ฐาน  

 

เคร่ืองหมายของวันเยาวชนแห่งชาติ  
 

          ในปี พ.ศ. 2517 ส านักเยาวชนแหง่ชาต ิไดเ้สนอตอ่คณะกรรมการบรหิารและ

ประสานงานเยาวชนแหง่ชาตวิา่ เพือ่ประสทิธภิาพและความมั่นคงในการด าเนนิงานเยาวชน

แหง่ชาต ิสมควรทีข่อรับพระราชทาน "เครือ่งหมายเยาวชนแหง่ชาต"ิ เพือ่เป็นสญัลักษณ์ผกูพัน

พลังน ้าใจ และเป็นเครือ่งยดึมั่นสกัการบชูารว่มกันของบรรดาเยาวชน  

 

          กลุม่เยาวชน และหน่วยงานทีท่ างานเกีย่วกับเยาวชน จงึไดเ้สนอขออนุมัตติอ่

คณะรัฐมนตร ีเพือ่น าความกราบบังคมทลูทราบฝ่าละอองธลุพีระบาท ซึง่ส านักพระราช

เลขาธกิารไดน้ าความกราบบังคมทลูพระกรณุาทราบฝ่าละอองธลุพีระ บาท แลว้ไมท่รงขดัขอ้ง 

จงึมพีระบรมราชานุญาตใหน้ าพระมหาพชิยัมงกฎุประดับบนสว่นยอดเครือ่งหมายเยาวชน 

แหง่ชาต ิ 



                                                             

 

          เครือ่งหมายเยาวชนนีไ้ดรั้บพระราชทาน และพระบรมราชานุญาตใหใ้ชพ้ระมหาพชิยั

มงกฎุ บนสว่นยอดของเครือ่งหมาย เพือ่เป็นมิง่ขวัญ ก าลังใจ และสริมิงคลแกช่วีติของเยาวชน  

 

          รปูลักษณะของเครือ่งหมายนีเ้ป็นรปูโลส่ธีงชาต ิมอีักษรค าวา่ "เยาวชน" สขีาวอยูใ่น

วงกลมพืน้สเีขยีว เบือ้งบนเป็นรปูพระมหาพชิยัมงกฎุ มรัีศมอีณุาโลม เบือ้งลา่งมอีักษรสแีดงวา่ 

พลังพัฒนาชาต ิรองรับดว้ยรวงขา้ว 9 รวง แยกอยูท่างดา้นขวา 5 รวง ดา้นซา้ย 4 รวง ซึง่

สญัลักษณ์ตา่ง ๆ เหลา่นี้อธบิายไดด้ังนี ้คอื  

          1. พระมหาพชิยัมงกฎุ เป็นเครือ่งหมายแทนองคพ์ระมหากษัตรยิ ์องคป์ระมขุสงูสดุ

ของประเทศ ซึง่เป็นทีเ่คารพ สกัการะ และเป็นจดุรวมน ้าใจของคนทัง้ประเทศ  

   

          2. รัศมทีีพ่ระมหาพชิยัมงกฎุ หมายถงึ พระบรมราชปูถัมภ ์ซึง่หมายความวา่ เยาวชน

ไทยนัน้อยูใ่นพระบรมราชปูถัมภข์อง พระบาทสมเด็จพระเจา้อยูห่ัว หรอืไดรั้บพระบารมปีกเกลา้ฯ  

   

          3. อณุาโลม หมายถงึ หวา่งพระขนงของพระพทุธเจา้ ใชเ้ป็นเครือ่งหมายแทน

ศาสนา  

   

          4. อักษรเยาวชนสขีาวในพืน้วงกลมสเีขยีวรปูโลส่ธีงชาต ิหมายถงึ พลังอันบรสิทุธิ์

แหง่ความสามัคคเีป็นอันหนึง่อันเดยีวกันของเยาวชนไทย อันจะน าไปสูค่วามส าเร็จ การ

เปลีย่นแปลง และการพัฒนาการกสกิรรม อันเป็นพืน้ฐานทางเศรษฐกจิและสงัคมของประเทศ  

   

          5. รวงขา้วทัง้ 9 รวง มคีวามหมายถงึ เป้าหมายในการพัฒนาเยาวชนทัง้ 9 ประการ 

ตามนโยบายเยาวชนแหง่ชาต ิโดยทีร่วงขา้วหมายถงึ ความเตบิโตงอกงาม ฉะนัน้ คณุลักษณะ 

9 ประการทีจ่ะปลกูฝังใหเ้กดิขึน้ในตัวเยาวชน จงึเปรยีบเสมอืนคณุสมบัตทิีจ่ะงอดงามขึน้ตามตัว

เยาวชน  

   

          6. อักษรวา่ พลัง พัฒนาชาต ิเป็นค าขวญั เพือ่เตอืนใจเยาวชนใหต้ระหนักวา่ พวก

เขานัน้มพีลังบรสิทุธิอ์ันหนักแน่น จรงิจัง ทีส่ามารถใชป้ระโยชนไ์ดม้ากในการชว่ยพัฒนา

ประเทศชาต ิ 

 

 

 

 



เป้าหมายของวันเยาวชนแห่งชาต ิ 

 

          นับแตปี่ พ.ศ. 2528 เป็นตน้มา เยาวชนของชาตจิะไดรั้บการสง่เสรมิและพัฒนาให ้

สามารถมสีว่นรว่มในการพัฒนาตนเอง พัฒนาชมุชน และพัฒนาประเทศไดอ้ยา่งตอ่เนือ่ง 

ยิง่กวา่น ัน้เยาวชนจ านวน 11 ลา้นคนซึง่กระจายอยูท่ ัว่ประเทศ ควรไดต้ระหนกัวา่ 

เยาวชนจะตอ้งเขา้มามสีว่นรว่มรบัผดิชอบในการพฒันาชาตใิหม้คีวามม ัน่คง และ

เจรญิรุง่เรอืงย ิง่ข ึน้ โดยมเีป้าหมายหลกั 3 ขอ้คอื  

 

           1. เพือ่ใหเ้ยาวชนชว่งอาย ุ15 - 25 ปี ไดต้ระหนักถงึความส าคัญในการพัฒนา

ตนเอง พัฒนาชมุชน พัฒนาประเทศ  

 

           2. เพือ่ใหป้ระชาชนท่ัวไป ไดต้ระหนักถงึความส าคัญตอ่ประเทศชาตทัิง้ในดา้น

คณุภาพคณุธรรม  

 

           3. เพือ่ใหน้โยบายสง่เสรมิและพัฒนาเยาวชนด าเนนิไปอยา่งตอ่เนือ่ง สมัฤทธิผ์ล  

 

   

 

คณุสมบตัเิด็กและเยาวชนทีพ่งึประสงค ์ 

 

           เด็กและเยาวชนทีพ่งึประสงคค์วรมคีณุสมบัต ิ6 ประการ  

   



           1. มคีวามผกูพันในครอบครัว ภาคภมูใิจในความเป็นไทย มทัีกษะในอาชพีและการ

ด ารงชวีติทีรู่จั้กเคารพสทิธขิองผูอ้ ืน่  

   

           2. มสีขุภาพและพลานามัยแข็งแรงและรูจั้กการป้องกันตนเองจากโรคและสิง่เสพตดิ  

   

           3. มวีฒุภิาวะทางอารมณ์ จรยิธรรม คณุธรรม และมพีฤตกิรรมดา้นความรับผดิชอบ

ตามวยั  

   

           4. มเีจตคตทิีด่ตีอ่การท างาน มศีักดิศ์รแีละความภมูใิจในการท างานสจุรติ  

   

           5. รูจั้กคดิอยา่งมเีหตผุลรอบดา้น และพัฒนาตนเองอยา่งตอ่เนือ่ง  

   

           6. รูจั้กชว่ยเหลอืผูด้อ้ยโอกาสและมสีว่นรว่มเพือ่การพัฒนาชมุชนและประเทศชาต ิ 

 

 

กิจกรรมในวันเยาวชนแห่งชาต ิ 

 

          ในวนัเยาวชนแหง่ชาตขิองทกุปี หน่วยงานตา่งๆ ทีเ่กีย่วขอ้งไดม้กีารจัดกจิกรรมตา่ง ๆ 

ขึน้ เพือ่เป็นการกระตุน้ใหเ้ยาวชนไดต้ระหนักถงึบทบาทหนา้ทีข่องตนทัง้ในดา้นเศรษฐกจิ และ

วฒันธรรม เชน่  

 

           การคัดเลอืกเยาวชนผูท้ าคณุประโยชนใ์นสาขาตา่ง ๆ และมคีณุสมบัตคิรบถว้น เพือ่

มอบรางวลัเยาวชนดเีดน่แหง่ชาตใิหเ้ป็นการประกาศเกยีรตคิณุ และใหก้ าลังใจแกเ่ยาวชนผูท้ า

ความด ี 

 

           กจิกรรมอนุรักษ์สิง่แวดลอ้ม การรักษาความสะอาดของทีอ่ยูอ่าศัยและชมุชน  

 

           การบ าเพ็ญประโยชนแ์ละสงัคมสงเคราะห ์เป็นตน้  

 

          วนัเยาวชนแหง่ชาต ิจงึนับวา่มสีว่นชว่ยกระตุน้ใหเ้ยาวชน ไดค้น้พบบทบาทและ

ความส าคัญของตนเองทีม่ตีอ่ชมุชนและสงัคม อันจะเป็นแนวทางในการพัฒนาสงัคม และ

ประเทศชาตใิหม้คีวามเจรญิกา้วหนา้ยิง่ขึน้ � มคี ากลา่วทีว่า่ เด็กในวนันีค้อืผูใ้หญใ่นวนัหนา้ 

เยาวชนก็เชน่กนั หากไดร้บัการปลกูฝงัทีด่ ีและพฒันาตนเองใหเ้ป็นผูท้ ีม่คีา่นยิมที่

ถกูตอ้งแลว้ ก็จะกลายเป็นผูใ้หญท่ีม่สีรา้งคณุประโยชนต์อ่ประเทศไดใ้นอนาคต  

 

 


