
วันจันทร์  ที่ ๑๒ กันยายน  พ.ศ.  ๒๕๕๙ 
ตรงกับวันขึ้น ๑๑ ค่่า เดือน ๑๐ ปวีอก 

วันส่าคัญ  วันเกิด โสภณ สุภาพงษ์ นักธุรกิจและนักพัฒนาชุมชน 
 

     12 กันยายน พ.ศ. 2489 วันเกิด โสภณ สุภาพงษ์ นักธุรกิจและนักพัฒนาชุมชนเจ้าของรางวัลแมกไซไซ 
เกิดท่ีจังหวัดราชบุรี จบปริญญาตรีคณะวิศวกรรมศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย เข้าท้างานด้านน้้ามันครั้ง
แรกท่ีบริษัทเอสโซ่ แสตนดาร์ด ประเทศไทย จ่ากัด เมื่อปี 2512 จากฝ่ายก่อสร้างและย้ายไปฝ่ายวางแนว 
โรงกล่ัน ส่ังสมประสบการณ์ได้ 13 ปีก็ลาออกไปท้างานท่ีการปิโตรเลียมแห่งประเทศไทย (ปตท.) เติบโตจน
ได้เป็นรองผู้ว่าการ ปตท. จากนั้นปี 2538 ได้เข้าท้างานท่ี บริษัท บางจากปิโตรเลียม จ่ากัด (มหาชน) โดย
ค้าเชิญชวนของ พล.อ. เปรม ติณสูลานนท์ นายกรัฐมนตรีในสมัยนั้น ให้มาบริหารบางจากฯ ซึ่งก้าลังประสบ
ภาวะขาดทุนกว่า 4 พันล้านบาท ภายในห้าปีโสภณสามารถท้าให้บางจากฟื้นตัวได้ก้าไรคืนมา 5-8 ร้อยล้าน
บาทต่อปี พร้อมกับการสร้างจุดยืนในด้านส่ิงแวดล้อม สนับสนุนวิถีผลิตแบบชุมชน เศรษฐกิจพอเพียง และ
เปิดโอกาสให้ชุมชนท้องถิ่นเข้ามามีส่วนร่วมในการเป็นเจ้าของกิจการ ส่งผลให้เขาได้รับพระราชทาน รางวัล
บุคคลดีเด่นแห่งชาติ สาขาพัฒนาเศรษฐกิจ ในปี 2539 และได้รับรางวัล แมกไซไซ (Ramon Magsaysay 
Award) สาขางานบริการสาธารณะประจ้าปี 2541 ภายหลังโสภณพยายามต่อสู้เพื่อบางจากกลายเป็นบริษัท
น้้ามันของคนไทยอย่างแท้ จริง โดยพยายามผลักดันเสนอขายหุ้นบางจากให้กับประชาชนในสัดส่วน 32 % 
ปรากฏว่าได้รับความสนใจเป็นอย่างมาก แต่ผู้บริหารระดับสูงท้ังฝ่ายการเมืองและฝ่ายข้าราชการประจ้ามี
ความเห็นหุ้น บางจากควรขายให้กับนักลงทุนต่างชาติ เพราะจะได้ประโยชน์เป็นเม็ดเงินจ้านวนมากกว่าการ
ขายให้กับคนไทย หลังจากผลักดันนโยบายนี้มาตลอดเวลาหนึ่งปีไม่ส้าเร็จ โสภณก็ตัดสินใจลาออกในวันท่ี 14 
มิถุนายน 2542 ออกมาเป็นนักพัฒนาชุมชนเต็มตัว นอกจากนี้โสภณยังเคยเป็นสมาชิกวุฒิสภาจังหวัด
กรุงเทพมหานครและท่ีปรึกษานายกรัฐมนตรีหลายสมัย เป็นอนุกรรมการในคณะกรรมการสิทธิมนุษยชน
แห่งชาติ ผู้รับผิดชอบโดยตรงกับการตรวจสอบกรณีผู้ถูกอุ้มฆ่า สูญหาย บาดเจ็บ ท้ังเจ้าหน้าท่ีและชาวบ้านใน 
3 จังหวัดชายแดนภาคใต้  เป็นกรรมาธิการวุฒิสภาสอบสวนการสูญหายของคุณสมชาย นีละไพจิตร 
ทนายความท่ีช่วยท้าคดีให้ชาวบ้านท่ีถูกฟ้องร้องอย่างไม่เป็นธรรม และเป็นหนึ่งในกรรมการอิสระเพื่อความ
สมานฉันท์แห่งชาติ โสภณได้ช่ือว่าเป็นนักธุรกิจติดดิน ท้างานเพื่อสังคมมาโดยตลอด จนถึงปัจจุบันนี้ 
ที่มา www.sanook.com 

 วันอังคาร  ที่ ๑๓ กันยายน  พ.ศ.  ๒๕๕๙ 
ตรงกับวันขึ้น ๑๒ ค่่า เดือน ๑๐ ปวีอก 

วันส่าคัญ  ประเทศไทยได้ตกลงเข้าร่วมเป็นภาคีอนุสัญญาว่าด้วยพื้นท่ีชุ่มน้้า 
 

13 กันยายน พ.ศ. 2541 พันธกรณีของ อนุสัญญาแรมซาร์ (Ramsar Convention) มีผลบังคับใช้
ในประเทศไทยเป็นวันแรก พร้อมท้ังประกาศให้บริเวณ "พรุควนขี้เสียน" พื้นท่ีประมาณ 3,085 ไร่ ในเขต
ห้ามล่าสัตว์ป่าทะเลน้อย จ. พัทลุงเป็น “แรมซาร์ ไซต์” (Ramsar Site) หรือ “พื้นที่ชุ่มน้่าที่มีความส่าคัญ
ระหว่างประเทศ” แห่งแรกของประเทศไทย ท้ังนี้ “อนุสัญญาแรมซาร์ฯ” เป็นอนุสัญญาว่าด้วยพื้นท่ีชุ่มน้้าท่ีมี
ความส้าคัญระหว่างประเทศ โดยเฉพาะเป็นแหล่งท่ีอยู่อาศัยของนกน้้า เป็นข้อตกลงระหว่างประเทศ  มี
วัตถุประสงค์เพื่ออนุรักษ์และยับยั้งการสูญหายพื้นท่ีชุ่มน้้าท่ัวโลก ต้ังช่ือตามสถานท่ีท่ีจัดให้มีการประชุมเป็น
ครั้งแรกคือ เมืองแรมซาร์ ประเทศอิหร่าน มีผลบังคับใช้เมื่อปี 2518 ปัจจุบันมีจ้านวนประเทศภาคีใน
อนุสัญญาฯ มากกว่า 150 ประเทศ และมีพื้นท่ีชุ่มน้้าท่ีมีความส้าคัญระหว่างประเทศท้ังหมดกว่า 1,600 แห่ง 
พื้นท่ีรวมกันกว่า 1,455,000 ตารางกิโลเมตร ประเทศไทยได้เข้าเป็นภาคีอนุสัญญาฯ ในล้าดับท่ี 110 ปัจจุบัน
เรามีพื้นท่ี “แรมซาร์ ไซต์” ท้ังหมด 6 แห่งคือ พรุควนขี้เส้ียน, ดอนหอยหลอด จ.สมุทรสงคราม, เขตห้ามล่า
สัตว์ป่าบึงโขงหลง จ.หนองคาย, เขตห้ามล่าสัตว์ป่าหนองบงคาย บริเวณแอ่งเชียงแสน จ. เชียงราย, เขตรักษา
พันธุ์สัตว์ป่าเฉลิมพระเกีรยติพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารี (พรุโต๊ะแดง) จ.นราธิวาส , และ            
ปากแม่น้้ากระบี่ จ.กระบี่ 



วันพุธ  ที่ ๑๔ กันยายน  พ.ศ.  ๒๕๕๙ 
ตรงกับวันขึ้น ๑๓ ค่่า เดือน ๑๐ ปวีอก 

วันส่าคัญ  วันก่อตั้ง โอเปก หรือ องค์การกลุ่มประเทศผู้ส่งออกน้้ามัน 
 

14 กันยายน พ.ศ. 2503 วันก่อ ต้ัง "โอเปก” หรือ “องค์การกลุ่มประเทศผู้ส่งออกน้่ามัน”      
(OPEC-Organization of Petroleum Exporting Countries) โดยสมาชิกผู้ร่วมก่อตั้ง 5 ประเทศคือ อิหร่าน
, อิรัก, คูเวต, ซาอุดิอาระเบีย และ เวเนซูเอลา ต่อมาได้มีสมาชิกเข้ามาเพิ่มตามล้าดับได้แก่ กาตาร์, 
อินโดนีเซีย, ลิเบีย, สหรัฐอาหรับเอมิเรตส์, แอลจีเรีย, ไนจีเรีย, เอกวาดอ (ถอนตัวในปี 2535) และสมาชิก
ล่าสุดเมื่อต้นปี 2550 ท่ีผ่านมาคือ แองโกลา รวมเป็น 12 ประเทศ ส้านักงานใหญ่ต้ังอยู่ ท่ีกรุงเวียนนา 
ประเทศสวิตเซอร์แลนด์ จุดประสงค์ในการก่อต้ังเพื่อเป็นตัวกลางประสานงานด้านนโยบายน้้ามันระหว่าง 
ประเทศผู้ผลิตน้้ามัน รักษาระดับราคาให้มีความเป็นธรรม  และสร้างความมั่นคงให้แก่ประเทศผู้ผลิต
ปิโตรเลียม การรวมตัวของกลุ่มผู้ผลิตน้ามันรายใหญ่ ท้าให้โอเปกสามารถก้าหนดปริมาณการผลิตน้้ามันซึ่งจะ
มีผลต่อการขึ้นลงของราคา น้้ามันในตลาดโลก โปเปกเป็นกลุ่มท่ีผลิตน้้ามันได้มากท่ีสุดในโลกคือ 41.7 % ของ
ท้ั ง โ ล ก  (ปี  2548) ร อ ง ล ง ม า คื อ ก ลุ่ ม  OECD (Organisation for Economic Co-operation and 
Development) ผลิตได้ประมาณ 14.8-23.8 % ของปริมาณน้้ามันดิบในโลก 
ที่มา www.sanook.com 
 

 วันพฤหัสบดี  ที่ ๑๕ กันยายน  พ.ศ.  ๒๕๕๙ 
ตรงกับวันขึ้น ๑๔ ค่่า เดือน ๑๐ ปวีอก 

วันส่าคัญ วันศิลป์ พีระศรี 
 

วันท่ี 15 กันยายน เป็น วันศิลป พีระศรี ศาสตราจารย์ศิลป พีระศรี (Silpa Bhirasri) บุรุษผู้ได้รับการ
ยกย่องว่าเป็นบิดาแห่งศิลปะร่วมสมัยของไทย เป็นบิดาแห่งมหาวิทยาลัยศิลปากร เป็นท้ังศิลปินและปราชญ์  
ผู้ยิ่งใหญ่แห่งกรุงรัตนโกสินทร์ ผู้สร้างความเป็นปึกแผ่นแก่วงการศิลปะไทย ให้เจริญรุ่งเรืองก้าวหน้าตลอดมา
จนถึงปัจจุบัน ชีวิต ผลงาน และแนวคิดของท่านนอกจากจะคงค่าในตัวเองแล้ว ยังสะท้อนภาพหลายประการ
ถึงอุปสรรคของการพัฒนาศิลปะในยุคท่ีท่านยังมีชีวิต อยู ่
ปกติแล้ว วันท่ี 15 กันยายน ในสมัยท่ีศาสตราจารย์ศิลป์ ยังมีชีวิตอยู่ จะถือเป็นวันท่ีศิษย์โรงเรียน ศิลปศึกษา
ทุกคนต่างรอคอย เพราะคือโอกาส การได้ร่วมงานวันเกิด ของผู้เป็นครูศิลป์ ท่ีบ้านพักของท่าน ซอยสายลม 
ถนนพหลโยธิน ศาสตราจารย์ศิลป์ จะอยู่ร่วมงาน เล่านิทาน ร้องเพลง  และหยอกล้อกับศิษย์ดังปฏิบัติต่อ
ลูกหลาน 

จวบจนปัจจุบัน วิทยาลัยช่างศิลป์ ส้านึกในบุญคุณของท่านผู้ริเริ่มวางรากฐาน และก่อต้ังวิทยาลัย 
ช่างศิลป์ จึงได้จัดกิจกรรมร้าลึกศาสตราจารย์ศิลป์ พีระศรี ในวันเกิดของท่านคือ วันท่ี 15 กันยายน มาตลอด
ทุกปี และต้ังเป็นวัน “ศิลป์ พีระศรี” เพียงแต่วันนี้ไร้ร่างเจ้าของวันเกิด เหลือไว้ก็แต่ค้าสอน และสถานศึกษา
ศิลปะ ตลอดจนคุณความดีท่ีไม่มีใครลืม ศิลปะยืนยาว ชีวิตส้ัน 
ที่มา www.tlcthai.com 
 
 
 
 
 
 
 



วันศุกร์  ที่ ๑๖ กันยายน  พ.ศ.  ๒๕๕๙ 
ตรงกับวันขึ้น ๑๕ ค่่า เดือน ๑๐ ปวีอก 
วันส่าคัญ วันโอโซนโลก (World Ozone Day) 

ประวัติวันโอโซนโลก 
ประวัติความเป็นมาวันโอโซน (16 กันยายน)เพื่อเป็นการพิทักษ์บรรยากาศช้ันโอโซนนานาประเทศ 

ได้ร่วมกันจัดท้าอนุสัญญาการป้องกันช้ันบรรยากาศโอโซน ขึ้นในปี ค.ศ. 1985 (พ.ศ. 2528)เรียกว่า 
“อนุสัญญาเวียนนาและพิธีสารว่าด้วยการเลิกใช้สารท่าลายชั้นโอโซน” ขึ้นในปี ค.ศ. 1987 (พ.ศ. 2530) 
เรียกว่า “พิธีสารมอลทรีออล” 

สาระ ส้าคัญของอนุสัญญาเวียนนานับว่าเป็นข้อตกลงระหว่างประเทศท่ีมุ่งมั่นในการ  พิทักษ์               
ช้ันโอโซน และเป็นเครื่องมือทางกฎหมายข้อแรกท่ีกลายเป็นรูปแบบของการแก้ปัญหา ส่ิงแวดล้อมร่วมกัน 
ปัจจุบันมีประเทศท่ีร่วมให้สัตยาบันแล้วรวม 131 ประเทศ นั่นหมายถึง ชุมชนโลกส่วนใหญ่ ได้พร้อมใจกันท่ี
จะพิทักษ์ ช้ันโอโซนแล้ว พิธีสารมอลทรีออลเป็น ส่วนหนึ่งของอนุสัญญาเวียนนาฯ 
ประเทศไทยได้ ร่วมลงนามในพิธีสารนี้ เมื่อวันท่ี 15 กันยายน 2531 และให้สัตยาบัน เมื่อวันท่ี 7 กรกฎาคม 
2532 มีผลบังคับใช้ต่อประเทศไทยเมื่อวันท่ี 2 ตุลาคม 2532 ผลของพิธีสารในขั้นต้นสารเคมี ที่ถูกควบคุมคือ 
สาร CFC (Chlorofluorcarbon) รวม 5 ชนิดและสารฮาลอน (Halon) 3 ชนิด รวมสารควบคุมทั้งสิ้น 
8 ชนิด 
ซึ่ง สารเหล่านี้มีการใช้ในอุตสาหกรรมหลายประเภท เช่นสารท้าความเย็นในตู้เย็น เครื่องปรับอากาศ ใช็้นก๊าซ
ส้าหรับ เป่าโฟมและเป็นฉนวนในโฟม รวมท้ังใช้เป็นตัวท้าละลายในการท้าความ สะอาดล้างคราบไขมันส่ิง
สกปรกในช้ินส่วน อิเล็กทรอนิกส์หรือแม้แต่สารท่ี อยู่ในกระป๋องสเปรย์? ส่วนสารฮาลอนใช้เป็นสารดับเพลิง 
ในอุปกรณ์ป้องกันและระงับอัคคีภัย? ซึ่งการใช้สาร CFC ก็มีมากในการอุตสาหกรรม นั่นคืออุตสาหกรรมยิ่ง
พัฒนา ก็จะมีการท้าลายโอโซนกันมากเท่านั้น 
เกราะป้องกันของโลกตัวนี้ช่ือว่า โอโซน (OZONE) โอโซนเกิดจากธรรมชาติ เกิดจากออกซิเจน 3 อะตอม มี
หน้าท่ีป้องกันรังสีอุลตร้าไวโอเล็ตและ รังสีคอสมิกผ่านมายังโลก เพื่อไม่ให้มวลมนุษย์และสัตว์บนโลกเกิด
อันตรายในการด้ารงชีวิต เพราะรังสีอุลตร้าไวโอเล็ต สามารถท้าลายเซลล์ของส่ิงมีชีวิตได้ โดยปริมาณรังสีอุลต
ร้าไวโอเล็ตท่ีกระทบผิวหนังมากเกินไป อาจจะท้าให้เกิดโรคมะเร็งผิวหนังขึ้นได้ หรือ อาจมีผลในเรื่องอุณหภูมิ
ของโลกท่ีเพิ่มขึ้นอย่าง รวดเร็วในปัจจุบันเนื่องจากช้ันโอโซนเกิดช่องโหว่นั่นเอง 
“โอโซน” มีคุณสมบัติท่ีสามารถฆ่าเช้ือโรคได้ทุกชนิด รวมท้ังคุณสมบัติในการ ช้าระ  ล้างสารพิษท่ีตกค้าง
ต่างๆ นอกจากนี้โอโซนยังสามารถแก้ไขปัญหาน้้าเสียได้ โดยการน้าโอโซนผสมกับน้้า ท้าให้แบคทีเรียในน้้าถูก
โอโซนท้าลาย เหลือแต่น้้าบริสุทธิ์ มาท้าน้้าด่ืมหรือ ใช้อาบก็ดี 

จากสาเหตุดกล่าวจึงท่าให้องค์การสหประชาชาติได้ประกาศให้วันที่ 16 กันยายนของทุกปี เป็น 
วันโอโซนโลก เร่ิมต้ังแต่ปี 2530 เป็นต้นมา 
ที่มา www.tlcthai.com 
 


