
วันจันทร์  ที่ ๒๙ สิงหาคม  พ.ศ.  ๒๕๕๙ 
ตรงกับวันแรม ๑๑ ค่่า เดือน ๙ ปีวอก 

วันส่าคัญ  วันครบรอบกฎหมายเพื่อการคุ้มครองทรัพย์สินทางวัฒนธรรม ของประเทศญี่ปุ่น 
 

          วันที่  29 สิ งหาคม  วันครบรอบกฎหมายเพื่ อการคุ้ มครองท รัพย์สิ นทางวัฒนธรรม                    
(文化財保護法施行記念日) วันนี้ในปี 1950 "กฎหมายเพื่อการคุ้มครองทรัพย์สินทาง
วัฒนธรรม" ท่ีประเทศญี่ปุ่นมีผลบังคับใช้ขึ้นอย่างเป็นทางการ ท่ีมาของกฎหมายในส่วนนี้เกิดจาก  เมื่อต้นปี 
1949 ได้เกิดเพลิงไหม้ท่ีหอคอนโดะ หรือหอทองค า วัดโฮริวจิ จังหวัดนะระ ซึ่งเป็นหนึ่งในวัดท่ีเก่าแก่ท่ีสุดของ
ญี่ปุ่นแห่งหนึ่ง และยังเป็นมรดกโลกอีกด้วย 
 
ขอขอบคุณที่มา จาก : www.marumura.com 
 
 

 วันอังคาร  ที่ ๓๐ สิงหาคม  พ.ศ.  ๒๕๕๙ 
ตรงกับวันแรม ๑๒ ค่่า เดือน ๙ ปีวอก 

วันส่าคัญ ชาวติมอร์ตะวันออกลงประชามติเพื่อแยกตัวจากประเทศอินโดนีเซีย 
 

          30 สิงหาคม พ.ศ. 2542 ประชาชนชาว ติมอร์ตะวันออก  (East Timor) ลงประชามติครั้ ง
ประวัติศาสตร์ เพื่อแยกตัวเป็นอิสระจากประเทศอินโดนีเซีย ผลการลงประชามติปรากฏว่ามีผู้ท่ีต้องการให้
ติมอร์ฯ อยู่ภายใต้การปกครองของอินโดนีเซียต่อไปเพียง 20 % ขณะท่ีอีก 78.5 % ต้องการเอกราชและ
ประชาธิปไตย การลงประชามติครั้งนี้ส่งผลให้เกิดประเทศใหม่ในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ว่า  "สาธารณรัฐ
ประชาธิปไตยติมอร์-เลสเต” (Democratic Republic of Timor-Leste) เป็นประเทศอันดับท่ี 142 ของโลก 
และเป็นประเทศแรกในศตวรรษท่ี 21 ท้ังนี้ติมอร์ตะวันออกเดิมเป็นโปรตุเกสมาต้ังแต่ปี 2063 เมื่อเจ้าอาณา
นิคมถอนตัวออกไปในปี 2518 ชาวติมอร์ฯ จึงประกาศเอกราช และมีการจัดต้ังพรรคการเมืองของติมอร์ฯ เอง
ช่ือ             "เฟรติลิน” (Fretilin) เข้ามาบริหารประเทศ โดยมี ซานานา กุสเมา (xanana gusmao) 
หัวหน้าพรรคขึ้นเป็นประธานาธิบดีคนแรก แต่ติมอร์ฯ ด ารงเอกราชอยู่ได้ไม่นาน ก็ถูกอินโดนีเซียส่งทหารเข้า
ยึดและผนวกรวมเป็นจังหวัดหนึ่ง ชาวติมอร์ฯ น าโดยกุสเมาก็ได้รวมตัวกันลุกขึ้นมาปกป้องอธิปไตยของตน 
จนถูกปราบปรามจากทหารของอินโดนีเซียหลายครั้ง โดยเฉพาะเมื่อวันท่ี 12 พฤศจิกายน 2534 มีประชาชน
ชาวติมอร์ฯ บาดเจ็บล้มตายจ านวนมาก นานาประเทศท่ัวโลกจึงออกมากดดันอินโดนีเซียให้คืนอธิปไตยแก่
ติมอร์ฯ ในท่ีสุดจึงจัดให้มีการลงประชามติ แต่ภายหลังจากนั้นไม่นานก็เกิดกลียุคตามมา โดยอินโดนีเซียได้ส่ง
ทหารเข้าท าลายล้างบ้านเมืองและประชาชนชาวติมอร์ฯ อย่างโหดร้าย รุนแรง จนภาพของความป่าเถ่ือนและ
ไร้มนุษยธรรมนี้เผยแพร่ไปท่ัวโลก เป็นเหตุให้สหประชาชาติต้องส่งก าลังทหารเข้ามาในติมอร์ เพื่อกดดันให้
กองก าลังของอินโดนีเซียออกไป โดยมี พลโท บุญสร้าง เนียมประดิษฐ์ เป็นผู้บัญชาการกองก่าลังรักษา
สันติภาพของสหประชาชาติ (Force Commander หรือ FC) คุมกองก าลังกว่า 8,000 คน จาก 24 ประเทศ
คอยรักษาสันติภาพในติมอร์ฯ ก่อนท่ีจะประกาศเอกราชอย่างเป็นทางการในวันท่ี 20 พฤษภาคม 2545 
ปัจจุบันประเทศติมอร์ตะวันออกประกอบด้วยเกาะอเทาโร (Atauro), เกาะจาโก (Jaco) และ เกาะโอเอคุส
ซี-อัมเบโน (Oecussi-Ambeno) ถูกล้อมรอบด้วยประเทศอินโดนีเซีย มีพื้นท่ี 14,609 ตารางกิโลเมตร เมือง
หลวงและเมืองใหญ่สุดคือกรุงดีลี (Dili) ประชาชนส่วนใหญ่กว่า 90 % นับถือศาสนาคริสต์นิกายโรมันคาธอ
ลิก ภาษาราชการคืออินโดนีเซีย และใช้สกุลเงินดอลลาร์สหรัฐอเมริกา 
ขอขอบคุณที่มา จาก : www.sanook.com 
 
 



วันพุธ  ที่ ๓๑ สิงหาคม  พ.ศ.  ๒๕๕๙ 
ตรงกับวันแรม ๑๓ ค่่า เดือน ๙ ปีวอก 
วันส่าคัญ  เจ้าหญิงไดอานา เสียชีวิตท่ีกรุงปารีส 

เจ้าหญิงไดอานา (Diana, Princess of Wales) ประสบอุบัติเหตุทางรถยนต์ เสียชีวิตท่ีกรุงปารีส 
ประเทศฝรั่งเศส ขณะอายุได้ 36 ปี พร้อมกับ โดดี อัล ฟาเย็ต (Dodi Al Fayed) คนรักและคนขับรถ 
หลังจากถูกรถมอเตอร์ไซค์ของนักข่าวไล่ตามด้วยความเร็วสูง  จนกระท่ังรถยนต์ของพระองค์เสียหลักและ
ประสบอุบัติเหตุ การส้ินพระชนม์ของเจ้าหญิงไดอานาได้กลายเป็นกรณีตัวอย่างของการรุกรานสิทธิ ส่วน
บุคคลโดยส่ือมวลชน ข่าวการเสียชีวิตของเจ้าหญิงไดอานาได้สร้างความสะเทือนใจต่อคนท่ัวโลก  และ
ก่อให้เกิดกระแสวิพากษ์วิจารณ์ถึงสาเหตุท่ีแท้จริงของอุบัติเหตุครั้งนี้ อย่างกว้างขวาง 
ขอขอบคุณที่มา จาก : www.sanook.com 

 

วันพฤหัสบดี  ที่ ๑ กันยายน  พ.ศ.  ๒๕๕๙ 
ตรงกับวันแรม ๑๔ ค่่า เดือน ๙ ปีวอก 

วันส่าคัญ วันสืบ นาคะเสถียร 

สืบ นาคะเสถียร หัวหน้าเขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่าห้วยขาแข้ง จังหวัด อุทัยธานี แลกชีวิตของตนเองเมื่อ
วันท่ี 1 กันยายน 2533  เพื่อปลุกจิตส านึกของคนในสังคมให้ต่ืนขึ้น ให้รับทราบความเป็นไปของสถานการณ์
ป่าไม้ และ สัตว์ป่าเมืองไทย คุณสืบ ได้กลายเป็นสัญลักษณ์ของความมุ่ งมั่นจริงจังใน การอนุรักษ์
ทรัพยากรธรรมชาติ ภายหลังการเสียชีวิตของคุณสืบ 18 วัน มูลนิธิสืบ นาคะเสถียร ได้รับการก่อต้ังขึ้น
เมื่อ  วันท่ี 18 กันยายน 2533  วันเดียวกับการครบรอบ 94 ปีของกรมป่าไม้ หน่วยงานต้นสังกัดของนัก
อนุรักษ์นี้ 

สืบ ได้พยายามในการท่ีจะเสนอให้ป่าทุ่งใหญ่นเรศวร และห้วยขาแข้งมีฐานะเป็นมรดกของโลก โดย
ได้รับการยกย่องอย่างเป็นทางการ จากองค์การ สหประชาชาติ สืบเล็งเห็นว่า  ฐานะดังกล่าวจะเป็น
หลักประกัน ส าคัญท่ีคอยคุ้มครองป่าผืนนี้เอาไว้ อย่างถาวร ปลายปี พ.ศ. 2532 สืบได้รับทุน ไปเรียนต่อระดับ
ปริญญาเอก ท่ีประเทศอังกฤษ พร้อม ๆ กับได้รับมอบหมาย ให้ด ารงต าแหน่ง หัวหน้าเขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่า
ห้วยขาแข้ง ซึ่งเป็นป่าอนุรักษ์ท่ีมีความส าคัญมากไม่แพ้ป่า ทุ่งใหญ่นเรศวร แต่ในท่ีสุด สืบก็ตัดสินใจเดิน
ทางเข้ารับต าแหน่ง หัวหน้าเขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่าห้วยขาแข้ง แม้จะรู้ดีว่าหนทางข้างหน้าเต็มไปด้วย ความ
ยากล าบากนานัปการ    เช้า มืดวันท่ี 1 กันยายน พ.ศ.2533 สืบ นาคะเสถียร ตัดสินใจผ่าทางตันด้วยการส่ัง
เสียลูกน้อง คนสนิท และเขียนจดหมายส่ังลา 6 ฉบับ ช าระสะสางภาระ รับผิดชอบและทรัพย์สินส่วนตัวที่ค่ัง
ค้าง มอบหมาย เครื่องใช้ และอุปกรณ์ในการศึกษาวิจัยด้านสัตว์ป่า ให้สถานีวิจัย สัตว์ป่าเขานางร า เพื่อ
น าไปใช้ตาม วัตถุกระสงค์ดังกล่าว ต้ังศาลเพื่อแสดงความคารวะต่อ ดวงวิญญาณของเจ้าหน้าท่ี ซึ่งพลีชีพ
รักษาป่าห้วยขาแข้ง แล้วสวดมนต์ไหว้พระ จนจิตใจสงบขณะท่ีฟ้ามืดก าลัง เปิดม่านรับวันใหม่ เสียงปีนดังขึ้น
นัดหนึ่งในราวป่าลึก ท่ีห้วยขาแข้ง สืบ นาคะเสถียร ก็ปิดม่านชีวิตของเขาลง และเป็นบทเริ่มต้น ต านานนัก
อนุรักษ์ไทย สืบ นาคะเสถียร ผู้ท่ีรักป่าไม้ สัตว์ป่าและธรรมชาติ ด้วยกาย วาจา? และหลังจากนั้นอีกสอง
อาทิตย์ต่อมา ห่างจากบริเวณท่ีเกิดเสียงปืนดังขึ้นไม่กี่สิบเมตรบรรดาเจ้าหน้าท่ี ระดับสูงของกรมป่าไม้ รวมทั้ง
ผู้ว่าราชการจังหวัด นายทหาร นายต ารวจช้ันผู้ใหญ่ นายอ าเภอ ป่าไม้เขต และ เจ้าหน้าท่ีป่าไม้ อีกนับร้อยคน 
ต่างกุลีกุจอมาประชุมกันท่ีห้วยขาแข้ง อย่างแข็งขัน เพื่อหามาตรการป้องกันการบุกรุก ท าลายป่าในเขตรักษา
พันธุ์สัตว์ป่าห้วยขาแข้ง สืบ นาคะเสถียร รอวันนี้มาต้ังแต่วันแรกท่ีเขามาด ารงต าแหน่ง หัวหน้าเขตรักษาพันธุ์
สัตว์ป่าแห่งนี้แล้ว แต่หากไม่มีเสียงปืนนัดนั้น การประชุมดังกล่าวก็คงไม่เกิดขึ้นเช่นกัน… 
ขอบคุณที่มา : มูลนิธิ สืบ นาคะเสถียร 



 
วันศุกร์  ที่ ๒ กันยายน  พ.ศ.  ๒๕๕๙ 
ตรงกับวันแรม ๑๕ ค่่า เดือน ๙ ปีวอก 

วันส่าคัญ วันชาติเวียดนาม ร าลึกถึงวีรบุรุษกู้ชาติ โห่จีมิญ 

      วันท่ี 2 กันยายน  เป็นวันชาติของเวียดนาม หรือ หง่ายก๊วกค้าน ตรงกับวันประกาศเอกราชของ
เวียดนาม 68ปี ก่อน หรือในวันท่ี2 กันยายน  1945  และวันนี้ยังตรงกับวันครบรอบ 44 ปี  การจากไปของ
บุคคลส าคัญท่ีสุดคนหนึ่งของเอเชียและโลกเหมือนกับคานธี คือ  อตีตประธานาธิบดี    โห่จีมิญ  ผู้ซึ่งมี
บุคลิกภาพหลากหลายลักษณะในตัวตน  โดยเป็น ท้ังนักชาตินิยม  นักประชานิยม   นักมนุษย์นิยม              
นักสังคมนิยม   นักปฏิวัติ   นักประชาธิปไตย   นักธรรมาธิปไตย  นักคิด   นักปฏิบัติ   นักวรรณกรรม   และ
นักวัฒนธรรม 
 
ที่มา  : www.sanook.com 
 
 
 
 

 

 
  


