
วันจันทร์  ที่ ๔ กรกฎาคม  พ.ศ.  ๒๕๕๙ 
ตรงกับวันแรม ๑๕ ค่่า เดือน ๗ ปีวอก 

วันส่าคัญ วันคล้ายวันประสูติ สมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าจุฬาภรณวลัยลักษณ์ อัครราชกุมารี 
 

สมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าจุฬาภรณวลัยลักษณ์ อัครราชกุมารี  พระราชธิดาพระองค์เล็กใน 
พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช และสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิต์ิ พระบรมราชินีนาถ ประสูติ
เมื่อวันพฤหัสบดีท่ี ๔ กรกฎาคม พุทธศักราช ๒๕๐๐ ณ พระท่ีนั่งอัมพรสถาน ในพระราชวังดุสิต ทรงมี
พระธิดา ๒ พระองค์ คือ พระเจ้าหลานเธอ พระองค์เจ้าสิริภาจุฑาภรณ์ และพระเจ้าหลานเธอ พระองค์
เจ้าอทิตยาทรกิติคุณ   

สมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าจุฬาภรณวลัยลักษณ์ อัครราชกุมารี ทรงเป็นเจ้าฟ้านักวิทยาศาสตร์ผู้มี
ผลงานดีเด่นของโลกในสาขาสารเคมีก่อมะเร็ง และพิษวิทยาส่ิงแวดล้อม ทรงก่อต้ังสถาบันวิจัยจุฬาภรณ์ ขึ้น
เมื่อวันท่ี ๑ ธันวาคม พ.ศ. ๒๕๓๐ ปัจจุบันทรงเป็นองค์ประธานของสถาบันวิจัยจุฬาภรณ์ หัวหน้า
ห้องปฏิบัติการเคมีผลิตภัณฑ์ธรรมชาติ และห้องปฏิบัติการสารเคมีก่อมะเร็ง  และศาสตราจารย์ประจ า
ภาควิชาชีวเคมี คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล มหาวิทยาลัยมหิดล   
 
ที่มา จาก www.sanook.com 
 
 

วันอังคาร  ที่ ๕ กรกฎาคม  พ.ศ.  ๒๕๕๙ 
ตรงกับวันขึ้น ๑ ค่า่ เดือน ๗ ปีวอก 

วันส่าคัญ เซอร์ไอแซก นิวตัน นักฟิสิกส์ชาวอังกฤษตีพิมพ์ Principia ออกเผยแพร่เปน็คร้ังแรก 
          5 กรกฎาคม พ.ศ. 2230 เซอร์ไอแซก นิวตัน (Sir Isaac Newton) นักฟิสิกส์ และนักคณิตศาสตร์
ชาวอังกฤษ ตีพิมพ์ผลงานช้ินส าคัญคือ "Philosophiae Naturalis Principia Mathematica" หรือ 
"Principia” ออกเผยแพร่เป็นครั้งแรก เนื้อหาในเล่มอธิบายเรื่อง กฎความโน้มถ่วงสากล (law of universal 
gravitation) ซึ่งเป็นการวางรากฐาน กลศาสตร์ด้ังเดิม (Classical mechanics) ผ่าน กฎการเคล่ือนท่ี (Law 
of Motion) ของเขา ในผลงานช้ินนี้ นิวตันได้ประกาศว่าดวงดาวแต่ละดวงในเอกภพล้วนแล้วแต่มีแรงดึงดูด
ซึ่งกันและ กัน โดยท่ีแรงดึงดูดดังกล่าวจะเพิ่มขึ้นตามมวลของดาวแต่ละดวง และแรงดังกล่าวนี้ก็คือแรงชนิด
เดียวกันกับแรงท่ีท าให้วัตถุต่าง ๆ ต้องตกลงสู่พื้นโลกเสมอ ซึ่งก็คือ "แรงโน้มถ่วง" นั่นเอง ยิ่งดวงดาวอยู่ห่าง
จากกัน แรงดึงดูดก็จะยิ่งน้อยลง เป็นสาเหตุท่ีท าให้ดาวเคราะห์ต่าง ๆ มีวิถีโคจรรอบดวงอาทิตย์เป็นวงรี 
ค าอธิบายท่ีชัดเจนเหล่านี้เองท่ีท าให้แบบจ าลองจักรวาลของอริสโตเติลและปโตเล มี อีกท้ังความเช่ือเรื่องเทห
วัตถุท่ีสืบทอดมาอย่างยาวนานต้องพบกับจุดจบ และก่อให้เกิดวิชาฟิสิกส์และดาราศาสตร์ยุคใหม่ขึ้นมาแทน 
ในปี 2535 คริสตจักรโรมันคาทอลิกได้ประกาศยอมรับอย่างเป็นทางการว่า  แนวคิดเกี่ยวกับระบบสุริยะ
จักรวาลของกาลิเลโอนั้นถูกต้อง Principia ของนิวตันได้รับการยกย่องว่าเป็นผลงานท่ีส าคัญมากท่ีสุดช้ินหนึ่ง
ของวงการ ฟิสิกส์ 
 
ที่มา จาก www.sanook.com 
 
 
 
 
 



วันพุธ  ที่ ๖ กรกฎาคม  พ.ศ.  ๒๕๕๙ 
ตรงกับวันขึ้น ๒ ค่า่ เดือน ๗ ปีวอก 

วันส่าคัญ หลุยส์ ปาสเตอร์ นักเคมีชาวฝร่ังเศสทดสอบวัคซีนป้องกันโรคพิษสุนัขบ้าส่าเร็จ 
6 กรกฎาคม พ.ศ. 2428 หลุยส์ ปาสเตอร์ (Louis Pasteur) นักเคมีชาวฝรั่งเศส ประสบความส าเร็จในการ
ทดสอบวัคซีนป้องกัน โรคพิษสุนัขบ้า (Rabies) เป็นครั้งแรก โดยใช้รักษาให้กับเด็กชาย โจเซฟ เมสเตร์ 
(Joseph Meister) วัย 9 ขวบ ในสมัยนั้น โรคพิษสุนัขบ้าแม้ว่าจะไม่ใช่โรคระบาดท่ีร้ายแรงแต่ก็สร้างความ
เดือดร้อนให้ กับผู้คนมาก เพราะเมื่อผู้ใดท่ีถูกสุนัขบ้ากัดแล้วต้องเสียชีวิตทุกราย สัตว์ท่ีป่วยด้วยโรคนี้ก็จะต้อง
ตายโดยไม่มีวิธีรักษาหรือป้องกันได้เลย จากการค้นคว้าปาสเตอร์พบว่าเช้ือสุนัขบ้าอยู่ในน้ าลาย ดังนั้นเมื่อถูก
น้ าลายของสุนัขท่ีมีเช้ือโรคอยู่ไม่ว่าจะถูกเลียหรือถูกกัด เช้ือโรคในน้ าลายก็จะซึมเข้าไปทางแผลสู่ร่างกายได้ 
ปาสเตอร์ได้น าเช้ือมาเพาะวัคซีน แล้วน าไปทดลองกับสัตว์ ปรากฏว่าได้ผลเป็นอย่างดี แต่เขาก็ยังไม่กล้าน ามา
ทดลองกับคน จนกระท่ังวันหนึ่งเด็กชายเมสเตร์ถูกสุนัขบ้ากัด ไหน ๆ ก็จะต้องตายอยู่แล้ว  พ่อแม่จึงได้น า
บุตรชายมาให้ปาสเตอร์ทดลองรักษา ปรากฏว่าเด็กน้อยไม่ป่วยเป็นโรคสุนัขบ้า การค้นพบครั้งนี้ท าให้เขามี
ช่ือเสียงเป็นท่ีรู้จักมากขึ้น จากนั้นในปี 2431 ปาสเตอร์ได้ก่อต้ัง "สถาบันปาสเตอร์” (Pasteur Institute)  
ขึ้นที่กรุงปารีส ประเทศฝรั่งเศส และได้ขยายสถาบันปาสเตอร์ไปยังประเทศต่าง ๆ ท่ัวโลก ในประเทศไทยใช้
ช่ือว่า “สถานเสาวภา” ก่อต้ังในปี 2455 โดย พระเจ้าบรมวงศ์เธอ กรมพระยาด่ารงราชานุภาพ              
ปัจจุบันเป็นหน่วยงานในสังกัดสภากาชาดไทย 
ที่มา จาก www.sanook.com 

 
วันพฤหัสบดี  ที่ ๗ กรกฎาคม  พ.ศ.  ๒๕๕๙ 

ตรงกับวันขึ้น ๓ ค่า่ เดือน ๗ ปีวอก 
วันส่าคัญ เปิดใช้ สะพานสารสิน เป็นคร้ังแรก 

7 กรกฎาคม 2510 เปิด สะพานสารสิน ซึ่งเช่ือมระหว่าง จ. พังงา กับ จ. ภูเก็ต ท าให้สามารถ
เดินทางไปภูเก็ตได้โดยทางรถเป็นครั้งแรก สะพานสารสิน เป็นสะพานท่ีสร้างข้ามช่องปากพระเพื่อเช่ือม
ระหว่างเกาะภูเก็ตตรงบริเวณท่าฉัตรไชยกับท่านุ่น จังหวัดพังงา มีความยาวทั้งหมด 660 เมตร กรมทางหลวง
เป็นผู้รับผิดชอบการก่อสร้าง เปิดใช้เมื่อ 7 กรกฎาคม พ.ศ. 2510 ส้ินงบประมาณ 28,770,000 บาท สะพาน
นี้ให้ช่ือตามนามสกุลของ นายพจน์ สารสิน รัฐมนตรีว่าการกระทรวงพัฒนาการแห่งชาติในขณะนั้น ปัจจุบันนี้ 
สะพานสารสินได้ก าหนดให้ใช้เป็นสะพานขาออกจากจังหวัดภูเก็ต 

ที่มา จาก www.sanook.com 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



วันศุกร์  ที่ ๗ กรกฎาคม  พ.ศ.  ๒๕๕๙ 
ตรงกับวันขึ้น ๓ ค่า่ เดือน ๗ ปีวอก 
วันส่าคัญ  ท่านพุทธทาสภิกขุ  มรณภาพ 

8 กรกฎาคม พ.ศ. 2536 ท่านพุทธทาสภิกขุ (2449-2536) มรณภาพอย่างสงบท่ีสวนโมก                
ขพลาราม วัดธารน้ าไหล อ. ไชยา จ. สุราษฎร์ธานี 
เมื่ออายุได้ 8 ปี ท่านได้เรียนหนังสือโดยหัดอ่านจากทางบ้าน ครั้นอายุได้ 9 ปี จึงเข้าเรียนในช้ันประถมศึกษา
ท่ี  โรงเรียน โพธิพิทยากร วัดโพธาราม จนจบช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี 2 ท่ีโรงเรียนแห่งนี้ แล้วไปเรียนต่อ                 
ช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี 3 ท่ีโรงเรียนมัธยมประจ าอ าเภอไชยา จนจบการศึกษาช้ันต้นในปี พ.ศ.2463 แล้วลาออก
มาช่วยบิดาค้าขายและศึกษาด้วยตนเองอยู่ตลอดเวลา เมื่อบิดาถึงแก่กรรมในปี พ.ศ. 2465 ได้เลิกค้าขายท่ี        
ไชยาแล้วกลับมาค้าขายท่ีพุมเรียงตามเดิมโดยท าหน้าท่ีเป็นผู้จัดการร้านจนกระท่ังอายุได้ 20 ปี บริบูรณ์ จึงได้
อุปสมบทเมื่อวันท่ี 29 กรกฎาคม พ.ศ.2463 โดยมีพระครูโสภณเจตสิดาราม (คง วิมาโล) เจ้าอาวาสวัด        
โพธาราม และรองเจ้าคณะจังหวัดสุราษฎร์ธานี เป็นพระอุปัชฌาย์ และได้รับฉายาว่า “อินทปัญโญ”              
จ าพรรษาอยู่ท่ีวัดใหม่ 
          ท่านสอบนักธรรมโท ได้หลังจากบวชได้ 2 พรรษา จากนั้นได้ไปศึกษาธรรมท่ีวัดปทุมคงคา กรุงเทพฯ 
จนกระท่ังสอบได้นักธรรมเอกและภาษาบาลี ได้เปรียญธรรมสามประโยค แล้วจึงเดินทางกลับพุมเรียงเมื่อวันท่ี 
6 เมษายน พ.ศ. 2475  งานศึกษาค้นคว้าเริ่มแรกเมื่อปี 2473 ท่านเขียนบทความช้ินแรกช่ือ “ประโยชน์แห่ง
ทาน” ปลายป ีเขียนบทความขนาดยาวชื่อ “พระพุทธศาสนาช้ันปุถุชน” 
และอื่นๆ อีกมากมาย และท่านยังได้สร้าง สวนโมกขพลาราม อ าเภอไชยา จังหวัดสุราษฎร์ธานี ให้เป็นสถาน
ปฏิบัติธรรมและเผยแพร่พุทธธรรม จนเป็นท่ีประจักษ์อย่างกว้างขวาง ท้ังในหมู่คนไทยและชาวต่างชาติ           
ท่านยังได้รับเกียรติคุณว่าเป็นปรัชญาเมธีตะวันออก และเป็นนักปฏิรูป สังคมและศาสนาและยุคปัจจุบัน จาก
ผลงานท่ีมีคุณค่าและเป็นท่ีแพร่หลายท่ัวไป 
           ค าสอนอันโดดเด่นของท่านคือเรื่อง “การปล่อยวาง” ผลงานอันยิ่งใหญ่ของท่านคืองานนิพนธ์ชุด 
“ธรรมโฆษณ์” และงานนิพนธ์อีกไม่น้อยกว่า ๓๕๐ เล่ม ตลอดเวลาท่ีมีชีวิตอยู่ ท่านพุทธทาสภิกขุได้รับการ
สดุดีว่าเป็นมหาปราชญ์แห่งพุทธธรรมทางบูรพาทิศ ท่ีมีเกีตรติคุณไม่น้อยไปกว่าท่าน นาคารชุน ปราชญ์ใหญ่
ฝ่ายมหายานในอดีต ปัญญาชนท้ังไทยและต่างประเทศถือว่า ท่านเป็นนักปฏิรูปพระพุทธศาสนาท่ีส าคัญท่ีสุด
รูปหนึ่งของเมืองไทย   ท่านพุทธทาสภิกขุได้รับพระราชทานสมณศักด์ิ เป็นพระราชชัยกวี พระเทพวิสุทธิเมธี 
และพระธรรมโกษาจารย์ ตามล าดับ นอกจากนี้มหาจุฬาลงกรณ์ราชวิทยาลัย มหาวิทยาลัยศิลปกร 
มหาวิทยาลัยรามค าแหง มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย และมหาวิทยาลัย                   
ศรีนครินทรวิโรฒ ได้ถวายปริญญาดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักด์ิ ในสาขาวิ ชาต่างๆ แด่ท่านอีกด้วย นอกจากนี้           
พระพุทธทาสภิกขุ ยังได้รับการยกย่องเป็นบุคคลส าคัญของโลก ในวาระชาตกาลครบ 100 ปี ขององค์การ
ยูเนสโกด้วย 
ที่มา จาก www.sanook.com 
 
 


