
วันจันทร ์ ที่ ๒๕ กรกฎาคม  พ.ศ.  ๒๕๕๙ 
ตรงกับวันแรม ๖ ค่่า เดือน ๘ ปีวอก 

วันส่าคัญ วันท่ีเกิดสงคราม จีน-ญี่ปุ่น เป็นครั้งแรก 
 
25 กรกฎาคม พ.ศ. 2437 สงครามจีน-ญี่ปุ่น ครั้งแรก เริ่มเปิดฉากขึ้นเมื่อเรือลาดตระเวนของ

จักรวรรดิญี่ปุ่นยิงปืนใส่เรือรบของจีน สงครามจีน-ญี่ปุ่นครั้งแรกเกิดขึ้นระหว่างวันท่ี 1 กันยายน 2437-           
17 เมษายน 2438 เป็นการสู้รบกันระหว่าง ราชวงศ์ชิง ของจีนกับ จักรพรรดิเมจิ แห่งญี่ปุ่น เพื่อครอบครอง 
คาบสมุทรเกาหลี (Korea) ในสมัยนั้นญี่ปุ่นได้พยายามพัฒนาประเทศท้ังทางทหารและอุตสาหกรรมให้
ทันสมัยตามแบบชาติตะวันตก จึงต้องการขยายดินแดนมายังเอเชียตะวันออกโดยเฉพาะบริเวณคาบสมุทร
เกาหลี ซึ่งเป็นจุดยุทธศาสตร์ที่ส าคัญส าหรับป้องกันประเทศจากจักรวรรดินิยมตะวันตก อีกท้ังยังอุดมสมบูรณ์
ไปด้วยแร่เหล็กและถ่านหิน ในอดีตเกาหลีเคยเป็นประเทศราชของจีนมายาวนานจนถึงสมัยราชวงชิง จีนเริ่ม
อ่อนแอลงเรื่อย ๆ หลังจากพ่ายแพ้อังกฤษใน สงครามฝิ่น (Opium Wars) และ สงครามจีน-ฝร่ังเศส (Sino-
French War) ในขณะท่ีญี่ปุ่นก าลังฉายแรงรุ่งโรจน์ เหล่าขุนนางเกาหลีจึงตีตัวออกจากจีน  ไปสร้าง
ความสัมพันธ์กับญี่ปุ่นและชาติตะวันตัก ญี่ปุ่นพยายามแพร่อิทธิพลเข้าครอบง าเกาหลีจนเกิดปะทะกับกลุ่ม
ชาตินิยมเกาหลีซึ่งจีนให้การสนับสนุน ในท่ีสุดจีนกับญี่ปุ่นจึงลงนามใน สนธิสัญญากังฮวา (Treaty of 
Ganghwa) ในปี 2419 บังคับให้เกาหลีเปิดตลาดการค้ากับญี่ปุ่นและชาติอื่น  ซึ่งนับเป็นการประกาศให้
นานาชาติรู้ว่าเกาหลีเป็นไทจากจีนแล้ว แต่การเมืองภายในเกาหลีก็ยังมีความขัดแย้งระหว่างฝ่ายอนุรักษ์ท่ี
นิยมจีนกับฝ่ายก้าวหน้าท่ีนิยมญี่ปุ่น ความขัดแย้งระหว่างจีนกับญี่ปุ่นก็เริ่มตึงเครียดข้ึนเรื่อย ๆ จนกระท่ังในปี 
2436 คิม โอ คุน (Kim Ok-kyun) นักปฏิวัติชาวเกาหลีท่ีนิยมญี่ปุ่นถูกลอบสังหารในเมืองเซี่ยงไฮ้ นับว่าเป็น
การเตือนพวกกบฏท่ีนิยมญี่ปุ่นไม่ให้เคล่ือนไหว เหตุการณ์นี้สร้างความขุ่นเคืองให้กับญี่ปุ่นอย่างมาก จากนั้น
สถานการณ์ก็ร้อนแรงขึ้นเรื่อย ๆ เมื่อจักรพรรดิเกาหลีขอความช่วยเหลือให้จีนส่งทหารมาช่วยปราบกบฏ โดย
ส่งทหารจีน 2,800 นายไปเกาหลี ภายใต้การน าของ หยวน ซ่ือไข่ (Yuan Shikai) ฝ่ายญี่ปุ่นถือว่าการกระท า
ของจีนครั้งนี้เป็นการละเมิดข้อตกลงอย่างรุนแรง จึงตอบโต้จีนโดยการส่งหน่วยเคล่ือนท่ีเร็วแปดพันนายไปยัง
เกาหลีเช่นกัน ทหารญี่ปุ่นได้เข้ายึดพระราชวังและจับกุมจักรพรรดิเกาหลี เปล่ียนรัฐบาลใหม่เป็นพวกนิยม
ญี่ปุ่น และขับไล่จีนออกจากเกาหลี ในท่ีสุดกองเรือของท้ังสองฝ่ายก็เริ่มปะทะกัน ผลจากสงครามครั้งนี้จีนเป็น
ฝ่ายพ่ายแพ้ จีนต้องยอมเจรจาสงบศึก โดยลงนามใน สนธิสัญญาชิโมโนเซกิ (Treaty of Shimonoseki) 
ยินยอมยกเกาหลีให้อยู่ในความดูและของญี่ปุ่น และต้องชดใช้ค่าเสียหายให้ญี่ปุ่น 200 ล้านต าลึง  
ที่มา www.sanook.com 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 วันอังคาร  ที่ ๒๖ กรกฎาคม  พ.ศ.  ๒๕๕๙ 
ตรงกับวันแรม ๗ ค่่า เดือน ๘ ปีวอก 

วันส่าคัญ กรมป่าไม้ ประกาศจัดต้ัง อุทยานแห่งชาติภูเรือ  
 

26 กรกฎาคม พ.ศ. 2522 กรมป่าไม้ ประกาศจัดต้ัง "อุทยานแห่งชาติภูเรือ" นับเป็นอุทยาน
แห่งชาติอันดับท่ี 16 ของไทย มีเนื้อท่ีท้ังหมด 120.84 ตารางกิโลเมตร มีพื้นท่ีครอบคลุม อ. ภูเรือ และ         
อ.ท่าล่ี จ. เลย สาเหตุท่ีได้ช่ือว่า “ภูเรือ” เพราะมีภูเขาลูกหนึ่งท่ีมีชะโงกผาสีสันสะดุดตายื่นออกมาดูคล้าย
ส าเภาใหญ่ และท่ีราบบนยอดเขามีลักษณะคล้ายท้องเรือ ภูมิประเทศของภูเรือเป็นภูเขาสูงสลับซับซ้อน ส่วน
ใหญ่เป็นภูเขาหินทราย บางส่วนเป็นหินแกรนิต หินบางก้อนมีลักษณะเหมือนถูกปั้นแต่งไว้ ชาวบ้านเรียกว่า 
"กว้านสมอ" รอบ ๆ จะเห็นยอดดอยเป็นขุนเขาน้อยใหญ่ใกล้เคียงเป็นฝ้าขาวด้วยละอองน้ าและหมอกปก
คลุมไว้ท่ามกลางป่าอันอุดมสมบูรณ์ ภูมิอากาศบนยอดดอยจึงหนาวเย็นตลอดท้ังปี จุดท่ีสูงท่ีสุดในเขตอุทยาน
แห่งชาติ อยู่สูงประมาณ 1,365 เมตรจากระดับน้ าทะเล ลักษณะเช่นนี้เองจึงเป็นแหล่งต้นน้ าล าธารท่ีส าคัญ
ก่อให้เกิดล าธารหลายสาย เช่น ห้วยน้ าด่าน ห้วยบง ห้วยเกียงนา ห้วยทรายขาว ห้วยต้ิว และห้วยไผ่ ซึ่งเป็น
ต้นก าเนิดของน้ าตกห้วยไผ่ท่ีสวยงาม ภูเรือมีสภาพป่าหลายชนิดปะปนกันท้ังป่าเบญจพรรณ ป่าเต็งรัง           
ป่าดงดิบ ป่าสนเขา ในป่าภูเรือเป็นแหล่งอาศัยของสัตว์ป่าหลายชนิด เช่น หมี เก้ง กวางป่า หมูป่า หมาไน ลิง 
พญากระรอกด า ไก่ฟ้าพญาลอ ไก่ป่า กระต่ายป่า เต่าเดือย เต่าปูลูและนกชนิดต่าง ๆ  ท่ีสวยงามอีกมากมาย 
โดยเฉพาะในฤดูหนาวจะอพยพมาจากประเทศจีนเป็นจ านวนมาก 
ที่มา www.sanook.com 
 
 

วันพุธ  ที่ ๒๗ กรกฎาคม  พ.ศ.  ๒๕๕๙ 
 ตรงกับวันแรม ๘ ค่่า เดือน ๘ ปีวอก  

วันส่าคัญ วันพระราชสมภพ พระเจ้าวรวงศ์เธอ พระองค์เจ้าจักรพันธ์เพ็ญศิริ 
 

 27 กรกฎาคม พ.ศ. 2452 วันพระราชสมภพ พระเจ้าวรวงศ์เธอ พระองค์เจ้าจักรพันธ์        
เพ็ญศิริ ประสูติท่ีกรุงเทพฯ พระนามเดิมคือ หม่อมเจ้าจักรพันธ์เพ็ญศิริ จักรพันธุ์ ทรงเป็นโอรสใน              
พระเจ้าวรวงศ์เธอ กรมหม่ืนอนุวัตนาจาตุรนต์ กับ หม่อมจ่ารัส จักรพันธุ์ ณ อยุธยา ทรงส าเร็จการศึกษา
ช้ันมัธยมปีท่ี 3 จากโรงเรียนเทพศิรินทร์ เข้าศึกษาต่อท่ีโรงเรียนนายร้อยทหาร รุ่นเดียวกับ จอมพลสฤษด์ิ 
ธนะรัชต์ อยู่ระยะหนึ่ง พระบาทสมเด็จพระปกเกล้าเจ้าอยู่หัว รัชกาลท่ี 7 ก็ได้ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ 
ส่งไปศึกษาต่อท่ีประเทศฟิลิปปินส์และสหรัฐอเมริกา ทรงส าเร็จการศึกษาทางด้านการเกษตรเมื่อปี 2479 
จากนั้นกลับเมืองไทยมารับราชการในกระทรวงเกษตร ปี 2494 ทรงด ารงต าแหน่งรองอธิการบดีหมาวิทยาลัย
เกษตรศาสตร์ จากนั้นทรงด ารงต าแหน่งอธิบดีกรมข้าว, กรมกสิกรรม ปี 2512 ด ารงต าแหน่งอธิการบดี
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ปี 2516 ทรงด ารงต าแหน่งรัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตร ปี 2518 ทรงด ารง
ต าแหน่งองคมนตรีตราบจนส้ินพระชนม์ นอกจากทรงมีความรู้ความสามารถทางด้านวิชาการเกษตรแล้ว ยัง
ทรงมีความสามารถด้านดนตรีอีกด้วย โดยในระหว่างท่ีทรงด ารงต าแหน่งอธิการบดีท่านได้ทรงริเริ่มก่อต้ัง            
วงดนตรี "KU Band” วงดนตรีประจ ามหาวิทยาลัยวงแรกของประเทศไทยด้วย  อีกท้ังพระองค์ยังทรง
ประพันธ์ค าร้องในเพลงพระราชนิพนธ์ของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวฯ หลายเพลง อาทิ แสงเทียน ,        
ยามเย็น, สายฝน, แก้วตาขวัญใจ แสงเดือน พรปีใหม่ และเพลงอื่น ๆอีกนับร้อยเพลง และพระองค์
ส้ินพระชนม์เม่ือวันท่ี 13 ตุลาคม 2536 
ที่มา www.sanook.com 

 
 



วันพฤหัสบดี  ที่ ๒๘ กรกฎาคม  พ.ศ.  ๒๕๕๙ 
 ตรงกับวันแรม ๙ ค่่า เดือน ๘ ปีวอก  

วันส่าคัญ  วันคล้ายวันประสูติ สมเด็จพระบรมโอรสาธิราชฯ 
 

สมเด็จพระบรมโอรสาธิราช เจ้าฟ้ามหาวชิราลงกรณ์ สยามมกุฎราชกุมาร พระราชโอรสพระองค์
เดียวในพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช และสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิต์ิ พระบรมราชินีนาถ 
ทรงเป็นสยามมกุฎราชกุมารพระองค์แรก ในสมัยการปกครองระบอบประชาธิปไตยของประเทศไทย พระราช
สมภพ เมื่อวันจันทร์ ท่ี 28 กรกฎาคม พ.ศ. 2495 เวลา 17 นาฬิกา 45 นาที  ณ พระท่ีนั่งอัมพรสถาน 
พระราชวังดุสิต 

พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช มีพระบรมราชโองการโปรดเกล้าฯ ให้สถาปนา  
สมเด็จพระเจ้าลูกยาเธอ เจ้าฟ้าวชิราลงกรณ์ ขึ้นเป็น สมเด็จพระบรมโอรสาธิราช เจ้าฟ้ามหาวชิราลงกรณ์ 
สยามมกุฎราชกุมาร เมื่อวันท่ี 28 ธันวาคม พ.ศ. 2515 

สมเด็จพระบรมโอรสาธิราชฯ สยามมกุฎราชกุมาร ทรงประกอบพระราชกรณียกิจเป็นอเนกอนันต์ 
อันเป็นคุณูปการยิ่งแก่พสกนิกรชาวไทย ทรงเปี่ยมด้วยพระปรีชาสามารถ  และพระอัจฉริยภาพหลากหลาย
ด้าน รวมถึงด้านการบิน ทรงทุ่มเทพระวรกายอย่างจริงจังมาตลอดระยะเวลาหลายสิบปี นับได้ว่า ทรงเป็น 
เจ้าฟ้านักบิน ผู้ทรงต้ังพระทัยอย่างแน่วแน่ในการถ่ายทอดประสบการณ์ ท่ีทรงมีอยู่ให้เกิดประโยชน์ต่อ
กองทัพอากาศและประเทศชาติ โดยไม่ค านึงถึงความเหน็ดเหนื่อยแต่อย่างใด 
ที่มา  www.kaweeclub.com  
 

วันศุกร์  ที่ ๒๙ กรกฎาคม  พ.ศ.  ๒๕๕๙ 
 ตรงกับวันแรม ๑๐ ค่่า เดือน ๘ ปีวอก  

วันส่าคัญ วันภาษาไทยแห่งชาติ 
ความเป็นมาของวันภาษาไทยแห่งชาติ 

สืบเนื่องจากคณะกรรมการรณรงค์เพื่อภาษาไทย จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ได้ตระหนักในคุณค่าและ
ความส าคัญของภาษาไทย และมีความห่วงใยในปัญหาต่างๆ ท่ีเกิดขึ้นต่อภาษาไทย รวมถึงเพื่อกระตุ้นและ
ปลุกจิตส านึกให้คนไทยท้ังชาติ ได้ตระหนักถึงคุณค่าและความส าคัญของภาษาไทย ตลอดจนร่วมมือกันท านุ
บ ารุง ส่งเสริม และอนุรักษ์ภาษาไทยให้คงอยู่คู่ชาติไทยตลอดไป จึงได้เสนอขอให้รัฐบาลประกาศให้วันท่ี 29 
กรกฎาคมของทุกปี เป็น วันภาษาไทยแห่งชาติ เช่นเดียวกับวันส าคัญอื่นๆ ท่ีรัฐบาลได้จัดให้มีมาก่อนแล้ว 
เช่น วันวิทยาศาสตร์,วันส่ือสารแห่งชาติ เป็นต้น และคณะรัฐมนตรีได้มีมติเมื่อวันอังคาร ท่ี 13 กรกฎาคม 
พ.ศ. 2542 เห็นชอบให้วันท่ี 29 กรกฎาคมของทุกปี เป็นวันภาษาไทยแห่งชาติ   

 
ที่มา  www.kapook.com 
 
 
 
 
 
 
 

http://www.kaweeclub.com/b6/28-2714/msg21296/?PHPSESSID=0dlshbfql58dvgo4jonp95mk42#msg21296
http://www.kapook.com/

