
วันจันทร์  ที่ ๑๕ สิงหาคม  พ.ศ.  ๒๕๕๙ 
ตรงกับวันขึ้น ๑๒ ค่่า เดือน ๙ ปีวอก 

วันส่าคัญ รัชกาลท่ี ๕ โปรดเกล้าฯ ให้ตัดถนนราชด าเนิน 
 

     ๑๕ สิงหาคม พ.ศ. ๒๔๔๒ พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ ๕ โปรดเกล้าฯ ให้ตัด
ถนนหลวงสายใหม่ หลังจากเสด็จกลับจากประพาสยุโรปครั้งแรกเมื่อ พ.ศ. ๒๔๔๐ โดยมีพระราชประสงค์ท่ีจะ
ท าบ้านเมืองให้ทันสมัยทัดเทียมนานาอารยประเทศ โดยโปรดเกล้าฯ ให้ตัดถนนส าหรับเสด็จพระราชด าเนิน
ระหว่างพระบรมมหาราชวังกับพระราชวังดุสิต จึงพระราชทานนามว่า “ถนนราชด่าเนิน” แบ่งเป็น ๓ ช่วง 
คือ “ราชด่าเนินนอก”, “ราชด่าเนินกลาง”, และ “ราชด่าเนินใน” ออกแบบและจัดสร้างโดย พระยาเทเวศ
วรวงศ์วิวัฒน์ เสนาบดีกระทรวงโยธาธิการ ถนนราชด าเนินนับเป็นถนนท่ีสวยงามเป็นศรีสง่าของบ้านเมือง
ต้ังแต่แรกก่อสร้าง มาจนถึงปัจจุบัน อีกท้ังยังเป็นถนนประวัติศาสตร์ของประชาชน  ด้วยเป็นสถานท่ีเกิด
เหตุการณ์ส าคัญ ๆ หลายครั้งอาทิ “๑๔ ตุลา ๑๙” และ “พฤษภาทมิฬ ๒๕๓๕” 
ที่มา www.sanook.com 
 
 
 

 วันอังคาร  ที่ ๑๖ สิงหาคม  พ.ศ.  ๒๕๕๙ 
ตรงกับวันขึ้น ๑๓ ค่่า เดือน ๙ ปีวอก 

 วันส่าคัญ วันสันติภาพไทย  
           

๑๖ สิงหาคม พ.ศ. ๒๔๘๘ นายปรีดี พนมยงค์ ผู้ส าเร็จราชการแทนพระองค์ ในรัชกาลท่ี ๘ ได้ออก 
ประกาศสันติภาพ ให้การประกาศสงครามต่อสหรัฐอเมริกาและอังกฤษเป็นโมฆะ  ไม่ผูกพันกับประชาชน         
ชาวไทย เนื่องจากการประกาศสงครามครั้งนั้นเป็นการกระท าอันผิดจากเจตจ านงของประชาชนชาวไทย และ
ขัดต่อบทบัญญัติแห่งรัฐธรรมนูญและกฎหมายบ้านเมือง ประเทศไทยได้ตัดสินใจให้กลับคืนมาซึ่งสัมพันธไมตรี
อันเคยมีมากับสหประชาชาติ เมื่อก่อนวันท่ี ๘ ธันวาคม ๒๔๘๔ บรรดาดินแดนซึ่งญี่ปุ่นได้มอบให้ไทย
ครอบครอง ประเทศไทยไม่ปรารถนาท่ีจะได้ดินแดนเหล่านั้น และพร้อมท่ีจะจัดการส่งมอบคืนให้ดังเดิม ท้ังนี้
เมื่อวันท่ี ๒๕ มกราคม ๒๔๘๕ จอมพล ป. พิบูลสงคราม นายกรัฐมนตรี ได้ประกาศสงครามกับอังกฤษและ
สหรัฐ แต่ทูตไทยในสหรัฐอเมริกาคือ หม่อมราชวงศ์เสนีย์ ปราโมช และ หม่อมเจ้าศุภสวัสด์ิ สวัสดิวัฒน์ 
ผู้แทนไทยในอังกฤษไม่ยอมรับทราบในการกระท าของรัฐบาล จึงได้ร่วมมือกันต้ังเสรีไทยขึ้น โดยติดต่อกับ 
นายปรีดี พนมยงค์ ในเมืองไทย เมื่อสงครามสงบลง การประกาศสงครามกับฝ่ายสัมพันธมิตรจึงเป็นโมฆะ 
โดยสหรัฐอเมริการับรอง  ต่อมาปี ๒๕๓๘  คณะรัฐมนตรีได้มีมติให้วัน ท่ี ๑๖ สิงหาคมของทุกปีเป็น               
“วันสันติภาพ” 
ที่มา www.sanook.com 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



วันพุธ  ที่ ๑๗ สิงหาคม  พ.ศ.  ๒๕๕๙ 
ตรงกับวันขึ้น ๑๔ ค่่า เดือน ๙ ปีวอก 

วันส่าคัญ  วันสารทจีน  

วันสารทจีน ซึ่งเป็นอีกวันหนึ่งท่ีมีความส าคัญของชาวจีน ท่ีมีไว้เพื่อให้ลูกหลานชาวจีนได้แสดงความกตัญญู
ต่อบรรพบุรุษ ด้วยการเซ่นไหว้ อีกท้ังยังเป็นเดือนท่ีดวงวิญญาณต่างๆ จะมารับบุญกุศลอีกด้วย และด้วย        
ชาวจีนในประเทศไทยเราก็มีอยู่มาก วันนี้เราจึงจะแนะน าเรื่องราวดีๆ เกี่ยวกับวันสารทจีนกัน 

ประวัติและความส่าคัญของวันสารทจีน 

ตามปฏิทินทางจันทรคติ เทศกาลสารทจีน จะตรงกับวันท่ี 15 เดือน 7 ตามปฏิทินจีน เป็นวันท่ี         
ชาวจีนจะแสดงความรัก ความกตัญญูต่อบรรพบุรุษ ซึ่งลูกหลานจะน าอาหารท่ีอยู่ในความเช่ือ รวมท้ังผลไม้
ต่างๆ มาท าพิธีเซ่นไหว้เทพเจ้า และบรรพบุรุษท่ีตนนับถือ อีกท้ังเดือนท่ีชาวจีนเช่ือกันว่าเป็นเดือนท่ีประตูนรก
เปิดให้ดวงวิญญาณท้ังหลายมารับส่วนบุญส่วนกุศลได้ 

ชุดไหว้ในพิธีสารทจีน 
ตามความเช่ือแล้วการไหว้ในวันสารทจีน จะประกอบไปด้วยชุดอาหาร 3 ชุด ดังนี้ 
1. ชุดสารทจีนส่าหรับไหว้เจ้าที่     จะต้องท าการไหว้ตอนเช้า โดยประกอบไปด้วยอาหารคาว หวาน          
ขนมท่ีไหว้จะนิยมเป็นขนมถ้วยฟู กุยช่าย ขนมเทียน ขนมเข่ง ซึ่งต้องมีจุดสีแดงแต้มไว้ตรงกลาง เนื่องจาก 
ชาวจีนเช่ือกันว่าสีแดง คือ สีแห่งความเป็นศิริมงคล  นอกจากนั้นควรจะมีน้ าชา ผลไม้ เหล้าจีน หรือกระดาษ
เงิน กระดาษทอง ตามสมควร 
2. ชุดสารทจีนส่าหรับไหว้บรรพบุรุษ      จะมีความคล้ายกับชุดสารทจีนไหว้เจ้าท่ี แต่ส่วนมากจะท า
เมนูอาหารท่ีบรรพบุรุษช่ืนชอบ แล้วแต่บุคคล อีกท้ังควรจะมีอาหารท่ีเป็นน้ าเช่น แกง ต้มจืด หรือขนมน้ า
ใสๆ  และนิยมให้ขนมเทียน ขนมเข่ง ผลไม้ น้ าชา แก่บรรพบุรุษ รวมไปถึงกระดาษเงิน กระดาษทอง เพื่อเช่ือ
กันว่าให้บรรพบุรุษน าไปใช้ในภพภูมิของตนเอง 
3. ชุดสารทจีนส่าหรับไหว้สัมภเวสี     สัมภเวสี ในท่ีนี้หมายถึง ดวงวิญญาณเร่รอน ดวงวิญญาณไม่มีญาติ 
จะต้องท าการไหว้นอกบ้าน ซึ่งจะประกอบไปด้วยของคาวหวานและผลไม้ตามต้องการ และท่ีขาดไม่ได้คือ 
เหล้าขาว เส้นหมี่ น้ าชา และกระดาษเงิน กระดาษทอง ซึ่งทุกอย่างจะต้องวางอยู่ด้วยกันในการเซ่นไหว้ 
 
        ประเพณีสารทจีนนอกจากจะเป็นประเพณีท่ีลูกหลานจะแสดงความกตัญญูต่อบรรพบุรุษ ซึ่งล่วงลับไป
แล้ว ยังเป็นประเพณีท่ีมีกุศโลบายในการสนับสนุนให้ทุกคนในครอบครัวท ากิจกรรมร่วม กันอย่างพร้อมหน้า
และมีความสุข 
ที่มา www.sanook.com 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

http://scoop.mthai.com/specialdays/5316.html


วันพฤหัสบดี  ที่ ๑๘ สิงหาคม  พ.ศ.  ๒๕๕๙ 
ตรงกับวันขึ้น ๑๕ ค่่า เดือน ๙ ปีวอก 

วันส่าคัญ  วันวิทยาศาสตร์แห่งชาติ 

วันวิทยาศาสตร์แห่งชาติเป็นอีกหนึ่งวันส่าคัญของไทย และแน่นอนว่าเป็นวันส่าคัญของวงการ
วิทยาศาสตร์และ ดาราศาสตร์ไทย ซ่ึงก่าหนดให้ทุกวันที่ 18 สิงหาคม ของทุกปี เป็นวันวิทยาศาสตร์
แห่งชาติ เพราะเป็นวันที่พระบาทสมเด็จพระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว (รัชกาลที่ 4) ทรงได้ทอดพระเนตร
สุริยุปราคาเต็มดวง เม่ือ พ.ศ. 2411 นั่นเอง 
เมื่อวันท่ี 18 สิงหาคม พ.ศ. 2411 พระบาทสมเด็จพระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว ได้เสด็จพระราชด าเนินชลมาคร
และสถลมารค ทอดพระเนตรสุริยุปราคาเต็มดวง ท่ีทรงค านวณล่วงหน้าไว้ 2 ปี ว่าจะเกิดในวันอังคาร ขึ้น 1 
ค่ า เดือน 10 ปีมะโรง โดยจะเห็นหมดดวงท่ีหว้ากอ จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ ตรงเกาะจานไปถึงปราณบุรี ลงไป
ถึงจังหวัดชุมพร จึงได้โปรดเกล้าให้สร้างค่ายหลวงและพลับพลาท่ีประทับ และน าคณะนักดาราศาสตร์จาก
ประเทศฝรั่งเศสเข้าร่วมสังเกตการณ์ด้วย 

และด้วยผลการค านวณท่ีแม่นย าของรพระบาทสมเด็จพระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว เซอร์แฮรี ออด จึงได้
บันทึกเหตุการณ์ไว้ว่า “พระ บาทสมเด็จพระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว ทรงพระส่าราญมาก เพราะการค่านวณ
เวลาสุริยุปราคาของพระองค์ ได้พิสูจน์ว่าถูกถ้วนสมบูรณ์ที่สุด ยิ่งกว่าชาวยุโรปค่านวณไว้ได้เสียอีก” 
ต่อมา สมาคมวิทยาศาสตร์แห่งประเทศไทยในพระบรมราชูปถัมภ์ มีแนวคิดท่ีจะถือว่าวันท่ี 18 สิงหาคม เป็น
วิทยาศาสตร์ไทย ต่อมาจนวันท่ี 14 เมษายน พ.ศ. 2525 คณะรัฐมนตรีได้มีมติเทิดพระเกียรติพระบาทสมเด็จ
พระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวเป็น “พระบิดาแห่งวิทยาศาสตร์ไทย” พร้อมท้ังก าหนดให้วันท่ี 18 สิงหาคม ของทุก
ปี เป็น “วันวิทยาศาสตร์แห่งชาติ” จนทุกวันนี้ 
วัตถุประสงค์ของการจัดวันวิทยาศาสตร์แห่งชาติ 

 เพื่อเป็นการเฉลิมพระเกียรติและพระปรีชาสามารถด้านวิทยาศาสตร์ของพระบาทสมเด็จพระจอม
เกล้าเจ้าอยู่หัว 

 เพื่อเป็นการส่งเสริมและเผยแพร่ผลงานด้านการค้นคว้า และวิจัยทางวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี ซึ่งมี
ความจ าเป็นต่อการพัฒนาประเทศ 

 เพื่อสนับสนุนโครงการวิจัยทางวิทยาศาสตร์ แก่นักประดิษฐ์รุ่นต่อไป 
 เพื่อส่งเสริมความร่วมมือระหว่างภาครัฐและ เอกชนในการน าวิทยาศาสตร์และ เทคโนโลยีมาพัฒนา

ประเทศอย่างมีประสิทธิภาพ 
ที่มา www.sanook.com 

 
วันศุกร์  ที่ ๑๙ สิงหาคม  พ.ศ.  ๒๕๕๙ 
ตรงกับวันแรม ๑ ค่่า เดือน ๙ ปีวอก 

วันส่าคัญ  วันแห่งไฮก ุของประเทศญี่ปุ่น 
 

วันที่ 19 สิงหาคม วันแห่งไฮกุ ก่อต้ังขึ้นในปี 1991 ก าหนดขึ้นจากการเล่นส านวนในภาษาญี่ปุ่น          
ในวันนี้ก็คือ ไฮกุ คือค าประพันธ์โบราณญี่ปุ่น มีลักษณะเป็นบทกลอนส้ันๆ ในหนึ่งบทประกอบด้วยถ้อยค า
รวม 17 พยางค์ แบ่งเป็น 3 บรรทัด เริ่มจาก 5 พยางค์ 7 พยางค์ และ 5 พยางค์ ตามล าดับ เป็นค าประพันธ์
ท่ีไม่มีสัมผัสสระหรือพยัญชนะ และมักมีวลีจบในวรรคสุดท้ายท่ีหักมุม ให้ข้อคิด ถือว่าเป็นจุดเด่นของไฮกุเลยก็
ว่าได้ 
ที่มา จาก www.marumora.com 
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