


ตามพจนานุกรมฉบับราชบัณฑิตยสถาน พ.ศ.2554 ระบุว่า เยาวชน หมายถึง บุคคลอายุเกิน 
15 ปีบริบูรณ์แต่ยังไม่ถึง 18 ปีบริบูรณ์ และไม่ใช่ผู้บรรลุนิติภาวะแล้วจากการจดทะเบียนสมรส ในทาง
กฎหมายถือว่าบุคคลที่มีอายุระหว่างนี้เป็นเยาวชนและหากต้องระวางโทษก็จะพิจารณาโทษแตกต่างจากผู้ใหญ่ 

สหประชาชาติ ได้ระบุว่า เยาวชนหมายถึง คนในวัยหนุ่มสาว คือ ผู้มีอายุระหว่าง 15–24 ปี



วันเยาวชนแห่งชาติ มีข้ึนครั้งแรก เมื่อวันที่ 20 กันยายน 2528 เน่ืองจากองค์การสหประชาชาติ
ได้ก าหนดให้ปี พ.ศ. 2528 เป็น “ปีเยาวชนสากล” และได้ขอให้ประเทศสมาชิกร่วมเฉลิมฉลองปีเยาวชนสากล
ภายใต้ค าขวัญว่า "Participation, Development and Peace” ซึ่งหมายความว่า "ร่วมแรงแข็งขัน 
ช่วยกันพัฒนา ใฝ่หาสันติ” 

คณะรัฐมนตรีจึงได้มีมติเมื่อวันที่ 18 มิถุนายน 2528 ก าหนดให้วันที่ 20 กันยายน ของทุกปี เป็น
“วันเยาวชนแห่งชาติ” เพราะเป็นวันคล้ายวันพระราชสมภพใน พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว 
(รัชกาลที่ 5) ทรงพระราชสมภพเมื่อวันที่ 20 กันยายน พ.ศ. 2396 และพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว
อานันทมหิดล (รัชกาลที่ 8) ทรงพระราชสมภพเมื่อวันที่ 20 กันยายน พ.ศ. 2468 ซึ่งทั้งสองพระองค์ได้
เสด็จขึ้นเถลิงถวัลย์ราชสมบัติในขณะที่ยังทรงพระเยาว์เหมือนกัน ดังน้ัน เยาวชนไทยจึงควรส านึกใน พระมหา
กรุณาธิคุณของล้นเกล้าทั้งสองพระองค์ ด้วยการพัฒนาตนเองและประพฤติตนให้เป็นประโยชน์ต่อประเทศชาติ



• ร่วมแรงแข็งขัน (Participation) หมายถึง การยอมรับในศักยภาพของแต่ละบุคคล ที่สามารถวินิจฉัยและตัดสินใจในเรื่อง
ของตนเอง และตระหนักว่า ตนมีโอกาสและพึงพอใจที่จะใช้โอกาสด้วยตนเอง อย่างเกิดคุณค่าโดยไม่ตกเป็นเครื่องมือของผู้ใด 
การที่เยาวชนมีส่วนร่วมและมีบทบาทต่อชาติบ้านเมืองได้อย่างเต็มที่น้ัน ถือเป็นความส าเร็จของสังคมและประเทศชาติเป็นส าคัญ

• ช่วยกันพัฒนา (Development) คือ การพัฒนาน้ันสามารถมองได้ 2 มิติ มิติแรก คือ การพัฒนาตนเองของแต่ละบุคคล 
มิติที่สองคือ การพัฒนาสังคมและประเทศชาติ หากบุคคลพัฒนาตนเองได้ดีจะเป็นก าลังส าคัญและมีคุณค่าต่อการพัฒนาสังคม
และประเทศชาติ และอีกด้านหน่ึงการพัฒนาสังคมและประเทศชาติจะเป็นพลังขับเคลื่อนการพัฒนาของบุคคลด้วย ดังน้ัน 
กระบวนการพัฒนาทั้ง 2 ส่วนน้ี จึงมีความต่อเนื่องและสัมพันธ์กันเนื่องจากในสภาวะปัจจุบัน ความร่วมมือ ในระดับ
นานาชาติ มีความส าคัญอย่างยิ่งต่อความก้าวหน้าในการพัฒนาประเทศ

• ใฝ่หาสันติ (Peace) สันติภาพถือเป็นหลักการพ้ืนฐานของชีวิต ความต้องการสันติภาพ เป็นความต้องการของสากลโลก ที่ทุกคน
ต้องรับผิดชอบร่วมกัน เพ่ือให้เกิดสันติภาพ เยาวชนทุกคนจึงต้องร่วมมือกันผลักดันให้เกิดมาตรการที่จะสร้าง
ความเช่ือมั่นในวิถีการพัฒนาด้วยสันติ และสร้างส านึกสันติภาพ จ าเป็นอย่างยิ่งที่จะต้องปลูกฝัง ให้รู้จักเคารพในศักดิ์ศรี
ของความเป็นมนุษย์ และสิทธิมนุษยชน มีความอดทนอดกลั้น ความเป็นประชาธิปไตยและเสรีภาพพ้ืนฐาน



คุณสมบัติของเยาวชนที่พึงประสงค์นั้น มี 6 ประการ คือ
1. มีความผูกพันในครอบครัว ภาคภูมิใจในความเป็นไทย และด ารงชีวิตด้วยการรู้จักเคารพสิทธิของผู้อื่น

2. มีสุขภาพแข็งแรงรู้จักป้องกันตนเองจากสิ่งเสพติด

3. มีวุฒิภาวะทางอารมณ์ จริยธรรม คุณธรรม และมีความรับผิดชอบเปน็ไปตามวัย

4. มีเจตคติที่ดีต่อการท างาน และภาคภูมิใจในการท างานที่สุจริต

5. รู้จักคิดอย่ามีเหตุผลและพัฒนาตนเองอย่างต่อเน่ือง

6. รู้จักช่วยเหลือผู้ด้อยโอกาสและมีส่วนร่วมเพ่ือการพัฒนาชุมชนและประเทศชาติ





“ท่ามกลางวิกฤตการณ์ของโลกและของบ้านเมอืง บุคคลผู้มีปัญญาย่อมพยายามปรับตัวให้ด ารงชีวติ
อยู่ได้อย่างมีสวัสดิภาพและคุณภาพสูงสุดเท่าท่ีจะเป็นไปได้ ไม่เว้นแม้แต่เด็กและเยาวชนผู้ก าลังเติบโตใหญ่ใน
ภาวะอันผันผวนและได้รับผลกระทบมากบ้างน้อยบ้างด้วยกันทุกคน อย่างไรก็ตาม การปรับตัวหรือ
เปลี่ยนแปลง ควรต้องมีทิศทางท่ีชัดเจน มีเหตุผล รู้จักตัวตนอย่างรอบคอบ และรอบด้านจึงจะสามารถเป็น
คุณแก่ตน ครอบครัว ชุมชน และประเทศชาติได้ การปรับตัวหรือการเปลี่ยนแปลงท้ังหลาย จึงสามารถ
อาศัยหลักธรรมมาช่วยชี้แนะมิให้ผิดพลาดหรือหลงทาง

สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้า ทรงอบรมสั่งสอนคุณธรรมส าคัญประการหน่ึงซึ่งจะสนับสนุนให้
บังเกิดความดีงามขึ้นในชีวิตของทุกคน ไม่ว่าจะเป็นเด็กเยาวชน หรือผู้ใหญ่ กล่าวคือ “อัตตัญญุตา” 
หมายถึง ความเป็นผู้รู้จักตน ฐานะ บทบาท หน้าท่ี ภาวะ ก าลังความรู้ ความสามารถ ความถนัด และ
คุณธรรมของตนให้เห็นกระจ่างก่อนว่าเป็นเช่นไร ความรู้ความเข้าใจตนอย่างถูกต้องย่อมน าไปสู่การปฏิบัติ
อย่างเหมาะสมกับตน ท าให้เกิดผลดีขึ้นได้ และเมื่อรู้จักพิจารณาตนด้วยใจตนเองอยา่งยตุิธรรมปราศจากอคติ
แล้ว ก็จะสามารถมองเห็นส่วนท่ีต้องพยายามแก้ไขเปลี่ยนแปลง และส่วนดีเด่นท่ีต้องพยายามเพิ่มพูน เป็น
เหตุน าไปสู่การพัฒนาตนเองให้บรรลุเป้าหมายอันดีงามท่ีก าหนดไว้ ด้วยทัศนคติท่ีถูกต้อง เป็นสัมมาทิฐิ 
กระท่ังบังเกิดผลสัมฤทธิ์เป็นชีวิตท่ีประสบสวัสดิภาพและมีคุณภาพได้ดังท่ีปรารถนา

ขออนุโมทนาในความดีท่ีเด็กและเยาวชน รวมท้ังของผู้ท าประโยชน์ต่อเด็กและเยาวชนได้
ประพฤติปฏิบัติ ขออานุภาพแห่งกุศลจริยาและปณิธานในการด ารงตนเพื่อประโยชน์ส่วนรวม โปรด
อภิบาลรักษาให้ท่านประสบความส าเร็จในการประกอบกรณียกิจ สามารถพัฒนาชีวิตให้เพียบพร้อม
ด้วยสุจริตธรรม เป็นก าลังของประเทศชาติสืบไป เทอญ”

สมเด็จพระอริยวงศาคตญาณ สมเด็จพระสังฆราช สกลมหาสังฆปริณายก



ค าสอนของพระมหาวุฒิชัย วชิรเมธี (ท่าน ว.วชิรเมธ)ี ขอให้เยาวชนพึงระวังใน 4 เรื่อง
เพื่อเตือนสติไม่ให้เยาวชนไทยใช้ชีวิตด้วยความประมาท คือ

1. อย่าคบเพื่อนชั่ว ถ้าคบแล้วชีวิตของเราแย่ลง เราเรียกว่าเพื่อนชั่ว

2. คบเพื่อนที่ดี ส าหรับวัยรุ่นเพื่อนคือคนที่ส าคัญที่สุด บางทีส าคัญกว่าพ่อแม่ หลักของเพื่อนที่ดี 
นั้นหาง่ายมาก ถ้าเพื่อนคนนั้นคบแล้วชีวิตของเราดีข้ึนทุกวัน เรียกว่าเพื่อนดี

3. อย่าไปยุ่งกับยาเสพติด ถ้าเราไปยุ่งกับยาเสพติดเม่ือไหร่ พูดได้ว่าหมดอนาคตไปแล้วครึ่งหนึ่ง
อย่างแน่นอน

4. ให้ระมัดระวังเรื่องรักในวัยเรียน ถ้ารักเป็น การเรียนของเราจะดีข้ึน ในวัยเรียนส่ิงส าคัญ
อันดับหนึ่ง คือ เรื่องเรียน หากมีความรักก็ต้องรักด้วยสมอง อย่าให้รักนั้นข้ึนสมอง หากรักข้ึนสมอง
เม่ือไหร่ เรื่องเรียนจะแย่เมื่อนั้น



กระทรวงการพัฒนาสังคมและความม่ันคงของมนุษย์ (พม.) 
โดยกรมกิจการเด็กและเยาวชน (ดย.) ด าเนินการสรรหาและพิจารณา
คัดเลือกเด็กและเยาวชนดีเด่นแห่งชาติ และผู้ท าคุณประโยชน์ต่อเด็กและ
เยาวชน เนื่องในวันเยาวชนแห่งชาติ จ านวน 11 สาขากิจกรรม 
จ าแนกเป็นประเภทเด็กและเยาวชนดีเด่นแห่งชาติ กลุ่มเด็กและเยาวชน
ดีเด่นแห่งชาติ บุคคลผู้ท าคุณประโยชน์ต่อเด็กและเยาวชน และองค์กรที่
ท าคุณประโยชน์ต่อเด็กและเยาวชน ที่ควรแก่การยกย่องเชิดชูเกียรติ

เนื ่องด้วยสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคโควิด -19 
ดังนั้นในปี 2564 นี้ กรมกิจการเด็กและเยาวชน จึงงดจัดงาน 
"วันเยาวชนแห่งชาติ" ในพื้นที่กรุงเทพมหานคร ส าหรับผู้ที่ได้รับรางวัล
เด็กและเยาวชนดีเด่นแห่งชาติ และผู้ท าคุณประโยชน์ต่อเด็กและเยาวชน 
ประจ าปี 2564 จะเข้ารับพระราชทานรางวัลในวันที่ 20 กันยายน 
พ.ศ. 2565 ต่อไป



อ้างอิง :

http://www.culture.go.th/culture_th/ewt_news.php?nid=543&filename=index

https://mgronline.com/onlinesection/detail/9640000093065

https://www.prachachat.net/general/news-764487

https://www.thairath.co.th/news/local/2195540

https://www.samyan-mitrtown.com


