
วันจันทร์  ที่ ๑ สิงหาคม  พ.ศ.  ๒๕๕๙ 
ตรงกับวันแรม ๑๓ ค่่า เดือน ๘ ปีวอก 

วันส่าคัญ วันสตรีไทย  

จัดต้ังขึ้นเพื่อเทิดพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินีนาถ  เนื่องในวันมหามงคล ๑๒ 
สิงหาคม ซึ่งเป็นวันเฉลิมพระชนม์พรรษาของพระองค์ ด้วยส านึกในพระมหากรุณาธิคุณท่ีทรงมีพระวิริยะ
อุตสาหะ ตรากตร าบ าเพ็ญพระราชกรณียกิจเพื่อให้คนไทยได้มีอาชีพ และได้พระราชทานให้วันท่ี ๑ สิงหาคม
เป็น "วันสตรีไทย" ของทุกปี เพื่อให้ผู้หญิงไทยมีโอกาสแสดงถึงความรู้ ความสามารถในการพัฒนาประเทศ 
ควบคู่ไปกับการสร้างความเข้มแข็งให้สถาบันสังคม และให้สามารถเทียบเท่าสตรีสากลของหลายประเทศท่ี
เจริญแล้ว ซึ่งทุกวันท่ี ๘ มีนาคมของทุกปี จะมีการประกาศถึงเกียรติประวัติของสตรีช้ันแนวหน้าของโลกท้ังท่ี
มีชีวิต และท่ีเสียชีวิตไปแล้ว เช่น เจ้าหญิ งไดอาน่า แห่งอังกฤษ แม่ ชีเทเรซา แห่งประเทศอินเดีย 
ประธานาธิบดี เมกาวลี แห่งอินโดนีเซีย และนางอองซานซูจี ของพม่าท่ีเรียกร้องประชาธิปไตยกับประเทศ 
ส่วนในประเทศไทยมีอยู่หลายท่าน เช่น คุณหญิงแพทย์หญิงพรทิพย์ โรจนาสุนันท์คุณสุดารัตน์ เกยุราพันธ์ 
คุณปวีณา หงสกุล   

            วันสตรีไทยถือเป็นวันส าคัญวันหนึ่ง เพราะเปิดโอกาสให้ผู้หญิงไทยออกมาท ากิจกรรมร่วมกัน  จะ
เห็นได้ว่าในปัจจุบันสตรีมีบทบาทมากขึ้น มีความสามารถทัดเทียมผู้ชาย เป็นท่ียอมรับจากสังคม จะเห็นได้
จากหน่วยงานราชการและภาคเอกชนเริ่มมีสตรีเข้าไปเป็นหัวหน้างานมากขึ้น  รวมถึงการเข้าไปมีบทบาทใน
การบริหารประเทศชาติ สตรีไทยในยุคปัจจุบัน จึงต้องเป็นสตรีท่ีมีความรู้ความสามารถครบถ้วนทุกๆ ด้าน ท้ัง
ด้านการบริหาร การจัดการ การเป็นแม่ท่ีดีของลูก เป็นภรรยาท่ีดีของสามี และเป็นแม่ศรีเรือนท่ีดี พร้อมท้ัง
ต้องก้าวทันกับยุคสมัย เทคโนโลยีท่ีเปล่ียนไป เพื่อให้เป็นที่ยอมรับของสังคม 

ขอขอบคุณที่มา จาก  www.google.com 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

http://www.google.com/


วันอังคาร  ที่ ๒ สิงหาคม  พ.ศ.  ๒๕๕๙ 
ตรงกับวันแรม ๑๔ ค่่า เดือน ๘ ปีวอก 

วันส่าคัญ สมเด็จพระมหาสมณเจ้า กรมพระยาวชิรญาณวโรรส ส้ินพระชนม์ 
 

      2 สิงหาคม พ.ศ. 2464 สมเด็จพระมหาสมณเจ้า กรมพระยาวชิรญาณวโรรส สมเด็จพระสังฆราชเจ้า 
องค์ท่ี 10 แห่งกรุงรัตนโกสินทร์ ส้ินพระชนม์ รวมพระชนมายุ 60 พรรษา ทรงด ารงต าแหน่งพระสังฆราช          
10 ปี 7 เดือน กรมพระยาวชิรญาณวโรรสทรงเป็นพระราชโอรสในพระบาทสมเด็จพระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว 
รั ช ก าล ท่ี  4 กั บ เจ้ า จ อ ม ม า รด าแ พ  ป ร ะ สู ติ เมื่ อ วั น ท่ี  12 เม ษ าย น  2403 พ ร ะ น าม เดิ ม คื อ                           
พระองค์เจ้ามนุษยนาคมานพ ทรงเริ่มศึกษาภาษาบาลีเมื่อพระชนมายุ 8 พรรษา ทรงศึกษาอยู่จนสามารถ
แปลธรรมบทได้ และทรงศึกษาภาษาอังกฤษกับครูฝรั่งเมื่อพระชนมายุ 12 พรรษา นอกจากนี้ยังทรงศึกษา
โหราศาสตร์กับครูท่ีเช่ียวชาญทางโหราศาสตร์มาแต่พระ ชนม์ยังน้อย ทรงผนวชเป็นสามเณรตามราชประเพณี 
ณ วัดพระศรีรัตนศาสดารามเมื่อพระชนมายุ 14 พรรษา ทรงผนวชเป็นสามเณรอยู่ 2 เดือนเศษ จึงทรงลา
ผนวช ครั้นพระชนมายุ 20 พรรษาก็ทรงผนวชเป็นพระภิกษุ ณ วัดพระศรีรัตนศาสดาราม แล้วเสด็จมาจ า
พรรษา ณ วัดบวรนิเวศวิหาร จากนั้นได้เสด็จไปจ าพรรษาท่ี 2 ณ วัดมกุฏกษัตริยาราม ในส านักของ                
พระจันทโคจรคุณ (ยิ้ม) และได้ทรงท า "ทัฬหีกรรม” อุปสมบทซ้ าอีกครั้งหนึ่งตามธรรมเนียมนิยมของ
พระสงฆ์ธรรมยุต หลังจากทรงแปลพระปริยัติธรรมได้เป็นเปรียญ 5 ประโยคแล้ว พระบาทสมเด็จพระ
จุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว รัชกาลท่ี 5 ทรงสถาปนาพระอิศริยยศเป็น “กรมหม่ืนวชิรญาณวโรรส” ทรงด ารง
สมณศักด์ิเป็นเจ้าคณะรองในธรรมยุตินิกายเมื่อปี 2424 เมื่อ สมเด็จพระมหาสมณเจ้า กรมพระยาปวเรศวริยา
ลงกรณ์  ส้ินพระชนม์ ในปี  2434 รัชกาลท่ี 5 จึงทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ  ให้สมเด็จกรมพระยา                       
วชิรญาณวโรรสทรงครองวัดบวรนิเวศวิหารสืบต่อ นับเป็นเจ้าอาวาสพระองค์ท่ี 3 อีกสองปีต่อมารัชกาลท่ี 5  
ก็ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ เล่ือนพระสมณศักดิ์เป็นสมเด็จพระราชาคณะเจ้าคณะใหญ่คณะธรรมยุต จากนั้น
ก็ได้ทรงเริ่มพัฒนากิจการพระศาสนาท่ีส าคัญคือ ทรงสนับสนุนให้ภิกษุสามเณรท่ีบวชใหม่เล่าเรียนพระธรรม
วินัยในภาษาไทย ต่อมาได้แพร่หลายออกไป พระองค์จึงได้ทรงก าหนดให้เป็นหลักสูตรการศึกษาส าหรับคณะ
สงฆ์ในเวลาต่อมา ท่ีเรียกว่า "นักธรรม” ซึ่งเป็นหลักสูตรการศึกษาขั้นพื้นฐานของคณะสงฆ์สืบมาจนปัจจุบัน 
ทรงจัดต้ัง มหามกุฎราชวิทยาลัย ในปี 2436 เป็นการทรงริเริ่มจัดการศึกษาของภิกษุสามเณรแบบใหม่ คือ 
เล่าเรียนพระปริยัติธรรมประกอบกับวิชาการอื่นๆ ท่ีเอื้อต่อการส่ังสอนพระพุทธศาสนา ให้เป็นสถานศึกษา
ของภิกษุสามเณรและกุลบุตร ปีต่อมาทรงออกนิตยสาร “ธรรมจักษุ” จากนั้นทรงขยายการศึกษาออกไปยัง
หัวเมืองท่ัวประราชอาณาจักร โดยให้วัดเป็นโรงเรียนให้พระเป็นครู นับเป็นการวางรากฐานการศึกษาระดับ
ประถมศึกษาของไทย นอกจากนี้ยังทรงจัดระเบียนการปกครองคณะสงฆ์ใหม่ให้รัดกุมและมีประสิทธิภาพ 
ยิ่งขึ้น ทรงได้รับโปรดเกล้าฯ ให้ด ารงต าแหน่ง "สมเด็จพระสังฆราช” ในปี 2453 ภายหลังได้ทรงประชวรเป็น
วัณโรคและส้ินพระชนม์ในท่ีสุด 
ขอขอบคุณที่มา จาก  www.sanook.com 
 
 
 
 
 
 

http://www.google.com/


 
วันพุธ  ที่ ๓ สิงหาคม  พ.ศ.  ๒๕๕๙ 
ตรงกับวันแรม ๑๕ ค่่า เดือน ๘ ปีวอก 

วันส่าคัญ วันพระราชก าหนดตราห้ามสูบและขายฝ่ิน 
 

ในสมัยปลายพระบาทสมเด็จพระพุทธยอดฟ้าจุฬาโลกมหาราช  ผู้ฝ่าฝืนมีโทษเฆี่ยนหลัง 90 ที 
ให้ตระเวนบก 3 วัน ตระเวนเรือ 3 วัน  ริบราชบาตรทรัพย์สินบุตรภรรยาเป็นของหลวง  แล้วส่งตัว 
ไปเป็นตะพุ่นหญ้าช้างผู้รู้เห็นเป็นใจมิน าเอาความมาแจ้ง ให้เฆี่ยนหลัง 60 ที 

ยาเสพติด ซึ่งเป็นปัญหาของชาติอยู่ในขณะนี้  มีประวัติความเป็นมาอย่างไรเป็นส่ิงท่ีน่าสนใจ 
เพราะมนุษย์ได้เกี่ยวข้องกับยาเสพติดมาเป็นเวลาช้านาน บางชนิดก็ให้ท้ังคุณประโยชน์และโทษ บางชนิดก็มี
แ ต่ โท ษ ภั ย เท่ านั้ น  ซึ่ ง ใน ปั จ จุ บั น มี ย า เสพ ติ ด ชนิ ด ต่ าง  ๆ  ใน ท้ อ งตล าดม าก ก ว่ า  120 ชนิ ด  
อย่างไรก็ตามยาเสพติดชนิดแรกที่คนไทยรู้จักก็คือฝ่ิน 

ฝ่ินเข้ามาในประเทศไทยในสมัยใดนั้นยังไม่ทราบแน่ชัด เท่าท่ีมีหลักฐานครั้งแรก เป็นประกาศใช้
กฎหมายลักษณะโจร ในสมัยรัชสมัยสมเด็จพระรามาธิบดีท่ี 1 (พระเจ้าอู่ทอง) ปฐมกษัตริย์แห่งกรุงศรีอยุธยา 
เมื่อ พ.ศ. 1903 หรือ ประมาณ 600 ปีล่วงมาแล้ว ตามกฎหมายฉบับนี้ ได้บัญญัติการห้ามซื้อ ขายเสพฝ่ินไว้ว่า 
"ผู้สูบฝ่ิน กินฝ่ิน ขายฝ่ินนั้น ให้ลงพระราชอาญาจงหนักหนาริบราชบาทว์ให้ส้ินเชิง ตะเวนบกสามวัน ตะเวน
เรือสามวัน ให้จ าใส่คุกไว้จนกว่าจะอดได้ ถ้าอดได้แล้วเรียกเอาทานบนแก่มันญาติพี่น้องไว้แล้ว จึงให้ปล่อยผู้
สูบ ขาย กินฝ่ิน ออกจากโทษ"  
ขอขอบคุณที่มา จาก :   www.บ้านมหา.com 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



วันพฤหัสบดี  ที่ ๔ สิงหาคม  พ.ศ.  ๒๕๕๙ 
ตรงกับวันขึ้น ๑ ค่า่ เดือน ๙ ปีวอก 

วันส่าคัญ วันส่ือสารแห่งชาติ 
 

ปัจจุบันการส่ือสารนั้นเป็นส่ิงส าคัญเป็นอย่างมาก และได้มีพัฒนาการการส่ือสารท่ีมีเทคโนโลยีเข้ามา
ช่วยพัฒนาด้านการส่ือสารมากขึ้น และด้วยความส าคัยนี้เองจึงได้มีการก าหนดให้วันท่ี 4 สิงหาคมของทุกปี 
เป็นวันสื่อสารแห่งชาติอีกด้วย ทีนี้เรามารู้จักความส าคัญและ ประวัติท่ีมาของวันส่ือสารแห่ง 

การสื่อสารหมายถึงการส่ือสาร คือ ส่ิงหนึ่งท่ีช่วยให้เกิดการพัฒนา สร้างสรรค์ความเจริญก้าวหน้า 
อีกท้ังยังมีส่วนในด้านความมั่นคงและความปลอดภัยของประเทศชาติอีกด้วย ซึ่งเราทุกคนจะต้องส่ือสาร ไม่ว่า
จะเป็นการพูด การแสดงท่าทาง สัญลักษณ์ ต่างๆ ซึ่งหากเราไม่สามารถส่ือสารกันได้ เราก็จะไม่สามารถท่ีจะ
พัฒนาหรือท าการใดๆ ได้เลย    ท้ังนี้ยังมีพระราชด ารัสของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวภูมิพลอดุลย์เดชฯ ท่ี
ได้ทรงพระราชทาน ณ พระต าหนักจิตรลดารโหฐาน เมื่อวันท่ี 15 กรกฎาคม พ.ศ. 2526 เนื่องในวโอกาส การ
จัดงานวัน ส่ือสารแห่ งชาติครั้ งแรก  โดยได้ จัดร่ วมกับ งาน ครบ รอบ  100 ปี  ของการสถาปน า
กรมไปรษณีย์โทรเลข และการเฉลิมฉลองการส่ือสารโลก มีใจความว่า     

“การสื่อสาร เป็นปัจจัยท่ี ส าคัญยิ่งอย่างหนึ่งในการพัฒนาสร้างสรรค์ความเจริญก้าวหน้า รวมท้ัง
รักษาความมั่นคงและความปลอดภัยของประเทศด้วย ยิ่งในสมัยปัจจุบัน ท่ีสถานการณ์ของโลกเปล่ียนแปลง
อยู่ทุกขณะ การติดต่อส่ือสารท่ีรวดเร็วทันต่อเหตุการณ์ ย่อมมีความส าคัญมากเป็นพิเศษ ทุกฝ่ายและทุกหน่าย
งานท่ีเกี่ยวข้อง กับการส่ือสารของประเทศ จึงควรจะได้ร่วมมือกันด าเนินงานและประสานผลงานกันอย่าง
ใกล้ชิด และสอดคล้อง ส าคัญท่ีสุด ควรจะได้พยายามศึกษาค้นคว้าวิชาการและเทคโนโลยี อันทันสมัยให้ลึก
และกว้างขวาง แล้วพิจารณาเลือกเฟ้นส่วนท่ีดีมีประสิทธิภาพแน่นอนมาปรับปรุงใช้ด้วยความ ฉลาดริเริ่ม ให้
พอเหมาะพอสมกับฐานะและสภาพบ้านเมืองของเรา เพื่อให้กิจการส่ือสารของชาติได้พัฒนาอย่างเต็มท่ี และ
สามารถอ านวยประโยชน์แก่การสร้างเสริมเศรษฐกิจ สังคม และเสถียรภาพของบ้านเมืองได้อย่างสมบูรณ์
แท้จริง“ 
 ประวัติวันสื่อสารแห่งชาติ  การสื่อสารในประเทศไทยได้มีการเริ่มต้นขึ้นมา เมื่อสมัยพระบาทสมเด็จ พระ
ปรมินทรมหาจุฬาลงกรณ์ พระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว  ซึ่งพระองค์ได้ทรง โปรดเกล้าฯ ให้สถาปนา “กรม
ไปรษณีย์และกรมโทรเลข” ขึ้น เมื่อวันท่ี 4 สิงหาคม พ.ศ. 2526 และได้ทรงแต่งต้ัง สมเด็จพระเจ้าน้องยาเธอ 
เจ้าฟ้าภาณุรังษีสว่างวงศ์ กรมพระยาภาณุพันธุวงศ์วรเดช ให้เป็นผู้ส าเร็จราชการแทนพระองค์ จนต่อมาในปี 
พ.ศ. 2441 จึงได้มีการวมท้ัง 2 กรมนี้เป็นกรมเดียวกัน โดยใช้ช่ือใหม่ว่า “กรมไปรษณีย์โทรเลข”  ตลอด
ระยะเวลาท่ีผ่านมา การส่ือสารในประเทศไทยได้มีการพัฒนาขึ้นไปเป็นล าดับๆ โดยได้มีการจัดต้ังหน่วยงานท่ี
เกี่ยวข้องกับการส่ือสารเพิ่มข้ึน เช่น กรมประชาสัมพันธ์ บริษัทวิทยุการบินแห่งประเทศไทย องค์การโทรศัพท์
แห่งประเทศไทย เป็นต้น 
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วันศุกร์  ที่ ๕ สิงหาคม  พ.ศ.  ๒๕๕๙ 
ตรงกับวันขึ้น ๒ ค่า่ เดือน ๙ ปีวอก 

วันส่าคัญ วันสถาปนาโรงเรียนนายร้อย 
 

การสถาปนาโรงเรียนนายร้อย ซึ่งปัจจุบันคือ โรงเรียนนายร้อยพระจุลจอมเกล้า โรงเรียนนายร้อย
พระจุลจอมเกล้า เป็นนามท่ีได้รับพระมหากรุณาธิคุณจาก พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวภูมิพลอดุลยเดชมี
พระบรมราชโองการโปรดเกล้าฯ พระราชทานพระบรมราชานุญาติ ขนานนามโรงเรียนนายร้อยทหารบก ใน
กระทรวงกลาโหมเป็น "โรงเรียนนายร้อยพระจุลจอมเกล้า" เพื่อเป็นการเฉลิมพระเกียรติ พระบาทสมเด็จ 
พระปรมินทรมหาจุฬาลงกรณ์ พระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว รัชกาลท่ี 5 องค์พระผู้พระราชทานก าเนิด
สถาบันการศึกษาแห่งนี้     

ต่อมาโรงเรียนนายร้อย พระจุลจอมเกล้า ณ ถนนราชด าเนินนอกอยู่ในสภาพแออัด ด้วยมีจ านวน
นักเรียนนายร้อยเพิ่มขึ้น สถานท่ีฝึกศึกษา เล่นกีฬา และสถานท่ีพักผ่อนไม่เพียงพอ ขาดสภาพส่ิงแวดล้อม
ส าหรับการเป็นโรงเรียนนายร้อยหลักของประเทศ ความทราบถึงพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว จึงทรงมี
พระราชด าริให้โรงเรียนนายร้อยพระจุลจอมเกล้า มีสถานท่ีต้ังแห่งใหม่ ณ  บริเวณเขาชะโงก อ าเภอเมือง 
จังหวัดนครนายก  โรงเรียนนายร้อยแห่งนี้ ได้กระท าพิธีวางศิลาฤกษ์  เมื่ อ  5 สิงหาคม 2524 โดย
พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว และพลตรีหญิงสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ  สยามบรมราชกุมารี               
ขณะด ารงพระยาพันเอก ได้เสด็จฯ มากระท าพิธี 

30 กรกฎาคม พ.ศ. 2529 ข้าราชการ ลูกจ้าง นักเรียนนายร้อย พร้อมด้วยศิษย์เก่า ได้พร้อมใจกัน
เดินเท้าออกจากโรงเรียนนายร้อยพระจุลจอมเกล้าสถานท่ีต้ังเดิมเข้าสู่สถานท่ีต้ังแห่งใหม่  โดยมีพลตรีหญิง
สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ทรงเป็นองค์ประธานในการน าก าลังพลเข้าสู่สถานท่ีต้ังแห่ง
ใหม่ด้วยความเรียบร้อยพร้อมเพรียงกัน 

5 สิงหาคม พ.ศ. 2529 พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เสด็จพระราชด าเนินทรงเปิดโรงเรียนนายร้อย
พระจุลจอมเกล้า จังหวัดนครนายก ถือเป็นการเปิดโรงเรียนนายร้อยแห่งใหม่อย่างเป็นทางการ  และได้
ด าเนินการสอนมาจนถึงปัจจุบัน 
ขอขอบคุณที่มา จาก : www.sanook.com 
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