
วันจันทร ์ ที่ ๑๑ กรกฎาคม  พ.ศ.  ๒๕๕๙ 
ตรงกับวันขึ้น ๗ ค่า่ เดือน ๘ ปีวอก 

วันส่าคัญ วันประชากรโลก 

วันท่ี 11 กรกฎาคม เป็นวันประชากรโลก (World Population Day) ซึ่งได้ถูกก าหนดขึ้นโดย          
คณะมนตรีประศาสน์การสหประชาชาติว่าด้วยการพัฒนา เมื่อ พ.ศ. 2532 โดยก าหนดเพื่อให้เกิดความ
ตระหนักในประเด็นของปัญหาประชากรโลก ซึ่งเกิดแรงดลใจในเหตุการณ์ท่ีประชากรโลกเพิ่มขึ้นถึง                    
5 พันล้านคน (5,000,000,000 ล้านคน) เมื่อวันท่ี 11 กรกฎาคม พ.ศ. 2530 ท่ีผ่านมา 

ท้ังนี้ได้มีการฉลองครบรอบวันประชากรโลก ห้าพันล้านคนเป็นปีท่ี 20 เมื่อวันท่ี 11 กรกฎาคม           
พ.ศ. 2550 ซึ่งประชากรโลกเพิ่มขึ้นไปถึง 6,727,551,263 คน ซึ่งเหตุท่ีประชากรโลกเพิ่มขึ้น เนื่องจากในปี 
พ.ศ. 2511 บรรดาผู้น าของโลกได้มีการประกาศร่วมกันว่า บุคคลมีสิทธิท่ีจะก าหนดจ านวนบุตรของตนเอง
และระยะเวลาท่ีเหมาะสมในการมีบุตร เองได้อย่างเสรี จึงท าให้ประชากรโลกมีเพิ่มขึ้นอย่างมาก ถึงแม้
ปัจจุบันจะมีวิทยาการ การคุมก าเนิดท่ีทันสมัยและได้ผล แต่ก็ยังไม่สามารถกระจายไปยังพื้นท่ีต่างๆ ได้อย่าง
ท่ัวถึง 

ด้วยเหตุนี้จึงได้มีการก่อต้ัง กองทุนประชากรโลกแห่งสหประชาชาติ  เพื่อให้เป็นหน่วยงานท่ีส่งเสริม 
สนับสนุนและปกป้องสิทธิของเยาวชน ประชากรโลกให้ได้รับความรู้และข้อมูลข่าวสารพื้นฐานต่างๆ อีกท้ัง
ช่วยเพิ่มโอกาสให้ประชาชนโลกได้เข้าถึงข้อมูลทางด้านการวางแผนครอบครัว  โดยเฉพาะประชากร
ผู้ด้อยโอกาสและเด็กวัยรุ่นให้ตระหนักถึงการเพิ่มประชากรโลก 

ที่มา www.mthai.com 

วันอังคาร  ที่ ๑๒ กรกฎาคม  พ.ศ.  ๒๕๕๙ 
ตรงกับวันขึ้น ๘ ค่า่ เดือน ๘ ปีวอก 

วันส่าคัญ วันเกิด จอร์จ อีสต์แมน (George Eastman) นักประดิษฐ์ชาวอเมริกัน 
12 กรกฎาคม พ.ศ. 2397 วันเกิด จอร์จ อีสต์แมน (George Eastman) นักประดิษฐ์ชาวอเมริกัน ผู้ผลิต
ฟิล์มถ่ายภาพม้วน โกดัก (Kodak) เกิดท่ีเมืองวอเตอร์วีลล์ มลรัฐนิวยอร์ก เขาเริ่มท างานเป็นเด็กรับใช้ใน
ส านักงาน ตอนอายุ 14 ปี หลังจากบิดาเสียชีวิต เขาเริ่มหลงไหลการถ่ายภาพในปี 2421 ซึ่งสมัยนั้นยังใช้
ระบบฟิล์มกระจก จากนั้นเขาก็พยายามพัฒนาระบบการถ่ายภาพและล้างอัดภาพ จนสามารถผลิตฟิล์มม้วน
ได้ส าเร็จในปี 2427 ซึ่งได้รับสิทธิบัตรในปี 2431 ในปีเดียวกันนี้ เขาก็ประดิษฐ์กล้องโกดักจนสมบูรณ์ นับว่า
เป็นกล้องตัวแรกท่ีออกแบบส าหรับใช้กับม้วนฟิล์มโดยเฉพาะ เขาก่อต้ัง  บริษัท อีสท์แมน โกดัก (Eastman 
Kodak Company) ขึ้นท่ีเมืองรอเชสเตอร์ นิวยอร์ก ซึ่งเป็นบริษัทแรก ๆ ท่ีผลิตวัสดุการถ่ายภาพท่ีมี
มาตรฐาน จากนั้นเขาผลิตกล้องถ่ายภาพ "โกดัก บราวนี” (Kodak Brownie) วางขายในปี 2495 โดยขายใน
ราคาเพียง 1 เหรียญสหรัฐฯ ปรากฏว่าได้รับความนิยมมาก ส่งผลให้การถ่ายภาพท่ีเคยยุ่งยาก กลายเป็นงาน
อดิเรกของคนท่ัวไป อีสต์แมนมีส่วนส าคัญในการพัฒนา และบริหารบริษัทจนประสบความส าเร็จ เขาได้
บริจาคเงินกว่า 75 ล้านเหรียญสหรัฐฯ ให้กับการสาธารณกุศลต่าง ๆ เช่น สถาบันเทคโนโลยีแมสซาชูเซตส์ 
(Massachusetts Institute of Technology) บริจาคเงินก่อต้ัง วิทยาลัยดนตรีอีสแมน (Eastman School 
of Music) และ วิทยาลัยแพทยศาสตร์และทันตแพทย์ศาสตร์ (School of Medicine and Dentistry) แห่ง
มหาวิทยาลัยรอเชสเตอร์ ในวันท่ี 14 มีนาคม 2475 เขาตัดสินใจกระท าอัตวินิบาตกรรมโดยท้ิงโน้ตไว้ว่า "My 
work is done. Why wait?" 
ที่มา www.sanook.com 
 

http://scoop.mthai.com/tag/%E0%B8%81%E0%B8%A3%E0%B8%81%E0%B8%8E%E0%B8%B2%E0%B8%84%E0%B8%A1
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วันพุธ ที่ ๑๓ กรกฎาคม  พ.ศ.  ๒๕๕๙ 
ตรงกับวันขึ้น ๙ ค่า่ เดือน ๘ ปีวอก 

วันส่าคัญ วันคล้ายวันประสูติ พระเจ้าวรวงศ์เธอ พระองค์เจ้าโสมสวลี ฯ 
เนื่องในวันท่ี 13 กรกฎาคม ของทุกปี จะเป็นวันคล้ายวันประสูติ ของ พระเจ้าวรวงศ์เธอ พระองค์

เจ้าโสมสวลี พระวรราชาทินัดดามาตุ 
พระประวัติ 
         พระเจ้าวรวงศ์เธอ พระองค์เจ้าโสมสวลี พระวรราชาทินัดดามาตุ หรือพระนามเดิม หม่อมหลวง              
โสมสวลี กิติยากร ประสูติเมื่อวันเสาร์ท่ี 13 กรกฎาคม พ.ศ. 2500 ณ โรงพยาบาลกายส์ กรุงลอนดอน 
ประเทศอังกฤษ โดยพระองค์เป็นธิดาองค์โตของ หม่อมราชวงศ์อดุลกิต์ิ กิติยากร พระเชษฐาในสมเด็จพระ
นางเจ้าสิริกิต์ิ พระบราราชินีนาถ กับท่านผู้หญิงพันธุ์สวลี (ยุคล) กิติยากร  และยังมีพระขนิษฐา                      
คือ หม่อมหลวงสราลี กิติยากร 

หม่อมหลวงโสมสวลี กิติยากร ได้ส าเร็จการศึกษาช้ันต้นท่ีโรงเรียนจิตรลดา ต่อมาพระองค์ได้ย้ายมา
ประทับท่ีเชียงใหม่ เมื่อ พ.ศ. 2510 และทรงเรียนในโรงเรียนเรยีนาเชลีวิทยาลัย 
หม่อมหลวงโสมสวลี และพระขนิษฐา เติบโตในวังเทเวศร์และ ได้รับการเล้ียงดูอย่างสามัญ โดยมีพระบิดาไป
รับ-ส่งท่ีโรงเรียนเป็นประจ า  ในวัยเยาว์พระองค์ท้ังสอง ทรงปฏิบัติหน้าท่ีงานบ้านด้วยพระองค์เอง เช่น        
จัดท่ีนอน กวาดบ้านถูพื้น อีกท้ังยังทรงฝึกฝนงานหัตถกรรม อาทิเช่น การร้อยพวงมาลัย การจัดดอกไม้ และ 
ท่ีทรงโปรดปรานท่ีสุดคือ งานนิตต้ิง 

ต่อมาพระองค์ได้เข้าสู่พระราชพิธีอภิเษกสมรส เมื่อวันท่ี 3 มกราคม พ.ศ. 2520 ณ พระต าหนัก
สมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนี วั งสระปทุม และทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ สถาปนาขึ้นเป็น              
พระเจ้าวรวงศ์เธอ พระองค์เจ้าโสมสวลี พระวรชายาในสมเด็จพระบรมโอรสาธิราช เจ้าฟ้าวชิากรณ์  
สยามมกุฎราชกุมาร 

เมื่อวันท่ี 7 ธันวาคม พ.ศ. 2521 ทรงพระประสูติกาลพระธิดา คือ พระเจ้าหลานเธอ พระองค์เจ้า
พัชรกิติยาภา โดย พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อม  ประกาศเฉลิม
พระนามพระเจ้าวรวงศ์เธอ พระองค์เจ้าโสมสวลี พระวรชายาในสมเด็จพระบรมโอรสาธิราชฯ สยามมุฎราช
กุมาร เป็น พระเจ้าวรวงศ์เธอ พระองค์เจ้าโสมสวลี พระวรราชาทินัดดามาตุ เมื่อวันท่ี 12 สิงหาคม พ.ศ. 
2534 โดยสร้อยพระนาม “พระวรราชาทินัดดามาตุ” หมายถึง “พระมารดาของพระราชนัดดาพระองค์
แรกแห่งพระมหากษัตริย์ผู้ประเสริฐ” 
พระกรณียกิจต่างๆ 
พระเจ้าวรวงศ์เธอ พระองค์เจ้าโสมสวลี พระวรราชาทินัดดามาตุ ทรงบ าเพ็ญพระกรณียกิจด้านต่างๆ ทรงแบ่ง
เบาพระราชภาระพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว และสมเด็จพระนางเจ้า พระบรมราชินีนาถ สมเด็จพระเทพ
รัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี และสมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าจุฬาภรณ์วลัยลักษณ์ ในการเสด็จแทน
พระองค์ในการประกอบพระกรณียกิจต่างๆ จนลุล่วงส าเร็จได้ด้วยดีสมท่ีทรงวางพระราชหฤทัยตลอดมา 
อีกท้ังพระองค์ยังทรงมีความสนพระทัยในด้านสังคมสงเคราะห์ และการสาธารณสุข โดยทรงรับโครงการต่างๆ 
ของสภากาชาดไทย เป็นพระอุปถัมภ์หลายโครงการ เช่น 

1. กองทุนยาพระวรราชาทินัดดามาตุส าหรับผู้ติดเช้ือเอดส์ สภากาชาดไทย 
2. กองทุนพระวรราชาทินัดดามาตุเพื่อช่วยลดการติดเอดส์จากแม่สู่ลูก 
3. กองทุนนมส าหรับเด็กในโครงการช่วยลดการติดเอดส์จากแม่สู่ลูก สภากาชาดไทย 
4. กองทุนโรคมะเร็งในเด็ก ในพระอุปถัมภ์ของพระเจ้าวรวงค์เธอ พระองค์เจ้าโสมสวลี พระวรราชา -        

ทินัดดามาตุ เป็นต้น        
ที่มา  :   www.sanook.com 
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วันพฤหัสบดี ที ่๑๔ กรกฎาคม  พ.ศ.  ๒๕๕๙ 
ตรงกับวันขึ้น ๑๐ ค่่า เดือน ๘ ปีวอก 

วันส่าคัญ วันเกิด จอมพล แปลก หรือ จอมพล ป.พิบลูสงคราม 
14 กรกฎาคม พ.ศ. 2440 วันเกิด จอมพล แปลก พิบูลสงคราม(แปลก ขีตตะสังคะ) หรือท่ีเรียกกัน

ท่ัวไปว่า "จอมพล ป." จอมพล ป.ถึงแก่อสัญกรรมด้วยโรคหัวใจวาย ณ บ้านพักท่ีต าบลซากามิโอโน  ชาน
กรุงโตเกียว ขณะล้ีภัยการเมืองไปอยู่ประเทศญี่ปุ่น รวมอายุได้ 67 ปี จอมพล ป. เกิดเมื่อวันท่ี 14 กรกฎาคม 
2440 นามเดิม แปลก ขีตตะสังคะ เกิดท่ีอ าเภอเมืองนนทบุรี ศึกษาท่ีโรงเรียนนายร้อยทหารบก โรงเรียน
เสนาธิการ และไปศึกษาต่อท่ีโรงเรียนเสนาธิการทหารบก ประเทศฝรั่งเศส จากนั้นได้กลับมารับราชการ
จนกระท่ังได้ยศพันตรี มีบรรดาศักดิ์และราชทินนามเป็น "หลวงพิบูลสงคราม" ท่านเป็นหนึ่งใน คณะราษฎร ท่ี
ท าการอภิวัติเปล่ียนแปลงการปกครองเมื่อวันท่ี 24 มิถุนายน 2475 อีกสองปีต่อมาได้เล่ือนยศเป็นพันเอกและ
ด ารงต าแหน่งรองผู้บัญชาการทหารบก จอมพล ป. เข้าด ารงต าแหน่งนายกรัฐมนตรีคนท่ี 3 ของไทย เมื่อวันท่ี 
16 ธันวาคม 2481 โดยการลงมติของสภาผู้แทนราษฎร ในช่วงสงครามโลกครั้งท่ี 2 จอมพล ป. ตัดสินใจเข้า
ร่วมกับฝ่ายญี่ปุ่น ประกาศสงครามกับฝ่ายสัมพันธมิตร หลังจากสงครามส้ินสุดลง จอมพล ป. จึงติดคุกใน
ฐานะอาชญากรสงครามและต้องยุติบทบาททางการเมืองท้ังหมด  ท่านกลับไปพ านักท่ีบ้าน อ. ล าลูกกา            
จ. ปทุมธานี ก่อนจะคืนสู่อ านาจอีกครั้งในปี 2491 เมื่อทหารกลุ่มหนึ่งท ารัฐประหารแล้วเชิญท่านมาเป็น
นายกรัฐมนตรี คราวนี้ท่านครองต าแหน่งนานถึง 9 ปี จอมพล ป. ต้องพัฒนาประเทศไทยให้เจริญรุ่งเรือง
ทัดเทียมกับนานาอารยะประเทศ โดยใช้นโยบาย ชาตินิยม อาทิ ส่งเสริมความเป็นชนชาติไทยเน้นนโยบาย
เศรษฐกิจแบบ “ไทยท า ไทยใช้ ไทยเจริญ” ประกาศ รัฐนิยม เพื่อปฏิวัติวัฒนธรรมของสังคมไทยเสียใหม่ ท้ัง 
เรื่องภาษา ชีวิตความเป็นอยู่ ดนตรี การละเล่น การแต่งกาย คตินิยม และเปล่ียนช่ือประเทศสยามมาเป็น
ประเทศไทย โดยมีค าขวัญว่า "เช่ือผู้น า ชาติพ้นภัย" ถือว่าจอมพล ป. ได้ท าการปฏิวัติวัฒนธรรมครั้งใหญ่ท่ีสุด
ของไทย ซึ่งก่อให้เกิดการวิพากษ์วิจารณ์เป็นอย่างมาก ในขณะเดียวกันก็มีกลุ่มท่ีไม่พอใจได้พยายามลอบ
สังหารท่านหลายครั้ง แต่ก็รอดหวุดหวิดทุกครั้ง จนได้รับฉายาว่า “จอมพลกระดูกเหล็ก” จนในท่ีสุด               
พลเอกสฤษด์ิ ธนะรัชต์ ได้ท ารัฐประหารเมื่อวันท่ี 16 กันยายน 2500 ท่านจึงต้องล้ีภัยทางการเมืองไปท่ี
ประเทศญี่ปุ่น และพ านักอยู่ท่ีนั่นจนวาระสุดท้ายของชีวิต 
 
ที่มา  :   www.sanook.com 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



วันศุกร์ ที่ ๑๕ กรกฎาคม  พ.ศ.  ๒๕๕๙ 
ตรงกับวันขึ้น ๑๑ ค่่า เดือน ๘ ปีวอก 

วันส่าคัญ วันเกิด พระยามโนปกรณ์นิติธาดา นายกรัฐมนตรีคนแรกของประเทศไทย 
 

พระยามโนปกรณ์นิติธาดา ช่ือเดิมว่า " ก้อน หุตะสิงห์" เกิดท่ีจังหวัดพระนครศรีอยุธยา  เมื่อวันท่ี 
๑๕ กรกฎาคม ๒๔๒๗ เวลา ๑๑.๒๐ น.เป็นบุตรของนายฮวดกับนางแก้ว หุตะสิงห์ สมรสกับคุณหญิง            
มโนปกรณ์นิติธาดา (นิตย์ สามเสน) เริ่มการศึกษาช้ันต้นท่ีวัดราชบูรณะ (วัดเลียบ) จากนั้นเข้าศึกษาต่อท่ี
โรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย โรงเรียนอัสสัมชัญวิทยาลัยและโรงเรียนกฎหมายกระทรวงยุติธรรมตามล าดับ 
จนส าเร็จเป็นเนติบัณฑิตสยาม และต่อมาได้ทุนเล่าเรียนหลวงไปศึกษาต่อท่ีประเทศอังกฤษ จนส าเร็จเนติ
บัณฑิตอังกฤษจาก The Middle Temple หลังจากส าเร็จเนติบัณฑิตสยามได้เข้ารับราชการท่ีกระทรวง
ยุติธรรมและได้รับพระราชทานบรรดาศักด์ิ หลวงประดิษฐ์พิจารณ์การ จนกระท่ังได้เป็นสมุหพระนิติศาสตร์
และพระยามโนปกรณ์นิติธาดาในท่ีสุด ในปี พ.ศ.๒๔๖๑ ได้รับความไว้วางพระราชหฤทัย จากพระบาทสมเด็จ
พระปกเกล้าเจ้าอยู่หัวให้ด ารงต าแหน่งท่ีปรึกษาราชการในพระองค์ เมื่อพระบาทสมเด็จพระปกเกล้าเจ้าอยู่หัว 
ได้ทรงลงพระปรมาภิไธยในพระราชบัญญัติธรรมนูญการปกครองแผ่นดินสยามช่ัวคราว พ.ศ.๒๔๗๕ เมื่อวันท่ี 
๒๗ มิถุนายน ๒๔๗๕ ได้มีการประชุมคณะราษฏรครั้งแรกเมื่อวันอังคารที่ ๒๘ มิถุนายน ๒๔๗๕ เวลา ๑๔.๐๐ 
น. ณ พระท่ีนั่งอนันตสมาคม และท่ีประชุมได้มีมติแต่งต้ังพระยามโนปกรณ์นิติธาดาเป็นประธาน
คณะกรรมการราษฎร ซึ่งเป็นต าแหน่งสูงสุดในการบริหารเทียบเท่ากับต าแหน่งนายกรัฐมนตรีในปัจจุบัน        
พระยามโนปกรณ์นิติธาดาได้ด ารงต าแหน่ง ประธานคณะกรรมการราษฎรอยู่จนถึงวันท่ี ๙ ธันวาคม ๒๔๓๕ 
จึงได้ลาออก พระบาทสมเด็จพระปกเกล้าเจ้าอยู่หัว  ได้พระราชทานรัฐธรรมนูญฉบับถาวร เมื่อวันท่ี ๑๐ 
ธันวาคม ๒๔๗๕ และพระยามโนปกรณ์นิติธาดาได้รับการแต่งต้ังให้ด ารงต าแหน่งนายกรัฐมนตรีตาม
รัฐธรรมนูญอีกครั้งหนึ่ง   ต่อมา เมื่อวันท่ี ๑ เมษายน ๒๔๗๖ พระยามโนปกรณ์นิติธาดา ได้กราบบังคมทูล 
พระบาทสมเด็จพระปกเกล้าเจ้าอยู่หัว ขอให้ทรงประกาศพระราชกฤษฎีกาปิดประชุมสภาผู้แทนราษฎร และ
ต้ังคณะรัฐมนตรีชุดใหม่โดยมีพระยามโนปกรณ์นิติธาดาเป็นนายกรัฐมนตรีอีกครั้งหนึ่ง เมื่อวันท่ี ๒๐ มิถุนายน 
๒๔๗๖ พันเอก พระยาพหลพลพยุหเสนาได้เข้ายึดอ านาจจากรัฐบาล พระยามโนปกรณ์นิติธาดาได้ลาออกจาก
ต าแหน่งนายกรัฐมนตรี และย้ายไปพ านักอยู่ท่ีปีนัง  เป็นเวลา ๑๖ ปีเศษ และได้ถึงแก่อสัญกรรม ณ ท่ีนั้น เมื่อ
วันท่ี ๑ ตุลาคม ๒๔๙๑ รวมอายุได้ ๖๔ ปี 
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