วันจันทร์ ที่ ๒๒ สิงหาคม พ.ศ. ๒๕๕๙
ตรงกับวันแรม ๔ ค่่า เดือน ๙ ปีวอก
วันส่าคัญ วันก่อตั้งกาชาดสากล
22 สิงหาคม พ.ศ. 2407 วันก่อตั้ง กาชาดสากล (Red Cross) โดยนักธุรกิจชาวสวิสเซอร์แลนด์ นาม
อองรี ดูนังต์ (Henri Dunant) ในปีก่อนหน้านั้นเขาได้เสนอให้มีการก่อตั้งองค์กรกลางเพื่อดูแลทหารที่ได้รับ
บาดเจ็ บ จากสงคราม ปี ถั ด มาเขาได้ ร่ างสั ญ ญาฉบั บ หนึ่ ง ขึ้ น เพื่ อ ร่ ว มลงนามกั บ ประเทศต่ าง ๆ ในยุ โรป
12 ประเทศ ต่อมาเรียกว่า "อนุสัญญาเจนิวา ฉบับที่ 1" และได้ร่วมก่อตั้งเป็นกาชาดสากล
ขอขอบคุณที่มา จาก www.sanook.com

วันอังคาร ที่ ๒๓ สิงหาคม พ.ศ. ๒๕๕๙
ตรงกับวันแรม ๕ ค่่า เดือน ๙ ปีวอก
วันส่าคัญ ยาน ลูนาร์ ออร์บิเตอร์ 1 ถ่ายภาพของโลกภาพแรก
23 สิงหาคม พ.ศ. 2509 ลูนาร์ ออร์บิเตอร์ 1 (Lunar Orbiter 1) ยานอวกาศขององค์การนาซา
สหรั ฐ อเมริ ก า ถ่ า ยภาพของโลกภาพแรก ลู น าร์ ออร์ บิ เ ตอร์ 1 เป็ น ส่ ว นหนึ่ ง ของ “โครงการลู น าร์
ออร์บิเตอร์” (Lunar Orbiter Program) ขององค์การนาซา โดยมีจุดประสงค์ที่จะเดินทางไปถ่ายภาพพื้นผิว
ของดวงจั น ทร์ โดยเฉพาะส่ ว นที่ ร าบเรี ย บ และทดสอบการลงจอดบนผิ ว ดวงจั น ทร์ ส าหรั บ โครงการ
“เซอร์เวเยอร์” และ “อพอลโล” ในอนาคต นาซาได้ส่งยานอวกาศลานี้ขึ้นสู่ วงโคจรเมื่อวันที่ 10 สิงหาคม
2509 โดยกาหนดจุด หมายปลายทางการลงบนดวงจัน ทร์ค รั้ง แรกจ านวน 9 แห่ ง และถ่ายภาพโลกและ
ดวงจันทร์ส่งกลับมายังโลกได้สาเร็จ ก่อนที่ยานจะหมดอายุในวันที่ 29 ตุลาคม 2509
ขอขอบคุณที่มา จาก www.sanook.com

วันพุธ ที่ ๒๔ สิงหาคม พ.ศ. ๒๕๕๙
ตรงกับวันแรม ๖ ค่่า เดือน ๙ ปีวอก
วันส่าคัญ วันก่อตั้ง บริษัท การบินไทย จากัด (มหาชน)
วัน ก่อ ตั้ ง บริษั ท การบิ น ไทย จ่ ากั ด (มหาชน) สายการบิ น แห่ ง ชาติ โดยการทาสัญ ญาร่ วมทุ น
ระหว่าง บริษัท เดินอากาศไทย จ่ากัด กับ สายการบินสแกนดิเนเวียน แอร์ไลน์ ซิสเต็ม (Scandinavian
Airlines System : SAS) โดยมี วัตถุ ป ระสงค์ เพื่ อด าเนิ น ธุรกิจ การบิ นระหว่างประเทศ ได้ จดทะเบีย นเป็ น
บริษัทจากัดเมื่อวันที่ 29 มีนาคม 2503 ด้วยทุนจดทะเบียน 2 ล้านบาท โดยบริษัท เดินอากาศไทย จากัด ถือ
หุ้นร้อยละ 70 และเอส เอ เอสถือหุ้นร้อยละ 30 ของทุนจดทะเบียน เริ่มบินเที่ยวแรกเมื่อวันที่ 1 พฤษภาคม
2503 ต่อมาในปี 2520 บริษัท เดินอากาศไทยได้ซื้อหุ้นทั้งหมดคืนจากเอส เอ เอส การบินไทยจึงเป็นของคน
ไทยมาตั้งแต่นั้น โดยมีบริษัท เดินอากาศไทยถือหุ้นร่วมกับกระทรวงการคลัง ต่อมาคณะรัฐมนตรีได้มีมติให้นา
บริษั ท เข้าจดทะเบี ย นในตลาดหลั กทรัพ ย์ เพื่ อระดมทุน จากภาคเอกชน เมื่อ ปี 2534 และเปลี่ ยนชื่อ เป็ น
“บริษัท การบิ นไทย จ่ากัด (มหาชน)” ปัจจุบันการบินไทยเป็ นรัฐวิสาหกิจ ในสัง กัดกระทรวงคมนาคม
ดาเนินกิจการในด้านการบินพาณิชย์ในประเทศและระหว่างประเทศ ในฐานะสายการบินแห่งชาติ การบินไทย
เป็นหนึ่ง ในสมาชิกก่อตั้งของเครือข่ายพั นธมิตรสายการบิน สตาร์อัลไลแอนซ์ (Star Alliance) มีฉายาว่า
“เจ้าจ่าปี ” การบินไทยได้ระดับความปลอดภัย A ซึ่งเป็นระดับที่ปลอดภัยที่สุด วัดจากสถิติสะสมตั้งแต่ปี
2513 การบินไทยถือเป็นรัฐวิสาหกิจที่สามารถทากาไรต่อเนื่องเรื่อยมา ทั้งยังได้รับการยกย่องในด้านความ
ปลอดภัยและการบริการให้อยู่ในระดับสายการ บินชั้นนาของโลกเสมอมา
ขอขอบคุณที่มา จาก www.sanook.com

วันพฤหัสบดี ที่ ๒๕ สิงหาคม พ.ศ. ๒๕๕๙
ตรงกับวันแรม ๗ ค่่า เดือน ๙ ปีวอก
วันส่าคัญ วันแห่งบะหมี่กึ่งสาเร็จรูป ของประเทศญี่ปุ่น
วัน ที่ 25 สิ งหาคม วั น แห่ งบะหมี่ กึ่ งส่ าเร็จ รู ป ( 即席ラーメン記念日, Sokuseki
Ramen Kinenbi) วันนี้ในปี 1958 บริษัท Nissin Food Products ได้เปิดตัวบะหมี่กึงสาเร็จรูปเป็นครั้งแรก
ของโลก สินค้าตัวนั้นก็คือ ราเมนรสไก่ (チキンラーメン) นั่นเอง เรียกได้ว่าเป็นรุ่นแรกของบะหมี่
กึ่งสาเร็จรูปเลยก็ว่าได้ ผู้ค้นพบก็คือนาย Momofuku Ando ในสมัยสงครามโลกในยุคที่ขาดแคลานอาหาร
อย่างจริงจังนั่นเอง
ขอขอบคุณที่มา จาก : www.marumura.com

วันศุกร์ ที่ ๒๖ สิงหาคม พ.ศ. ๒๕๕๙
ตรงกับวันแรม ๘ ค่่า เดือน ๙ ปีวอก
วันส่าคัญ วันประสูติ พระราชชายา เจ้าดารารัศมี
26 สิงหาคม พ.ศ. 2416 วันประสูติ พระราชชายา เจ้าดารารัศมี มีพระนามเดิมว่า "เจ้าดารารัศมี"
พระนามเล่นว่า "อึ่ง" เป็นพระธิดาพระเจ้าอินทวิชยานนท์ ผู้ครองนครเชียงใหม่องค์ที่ 7 ต่อมาได้สถาปนาเป็น
พระราชชายาเจ้าดารารัศมี ในรัชกาลที่ 5 เป็นผู้ที่มีบทบาทสาคัญในการรวมเมืองล้านนาเข้ากับสยาม
ขอขอบคุณที่มา จาก www.sanook.com

