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ในวโรกาสมหามงคลสมัยที่พระบาทสมเด็จพระเจาอยูหัวทรงเจริญพระชนมพรรษา ๘๐ พรรษา ในปพุทธศักราช 

๒๕๕๐ นี้ ประชาชนชาวไทยและชาวตางประเทศที่ไดพึ่งพระบรมโพธิสมภาร ตางมีความปลาบปลื้มในวโรกาสนี้อยาง

พรอมเพียงกัน และไดขออาราธนาคุณพระรัตนตรัย ตลอดจนศาสดาแหงศาสนาที่ตนนับถือ เทพยดาอารักษ ที่ปกปก

รักษา พระมหาเศวตฉัตร พระราชนิเวศน และพิทักษสยามรัฐสีมามณฑล จงอภิบาลบำรุงใหพระบาทสมเด็จพระเจาอยู

หัว สมเด็จพระเจานางเจาฯ พระบรมราชินีนาถ ตลอดจนพระบรมวงศานุวงศทุกพระองค ขอจงทรงพระเจริญ สุข

สวัสดี ดวยสิริมงคลทั้งปวง ปราศจากโรคาพยาธิ และภยันตรายทั้งหลายมากล้ำกลาย ขอใหเดชแหงพระราชบารมี 

พระราชกฤษฎาภินิหาร และพระบรมเดชานุภาพ แหงพระบาทสมเด็จพระเจาอยูหัว จงคุมครองแผนดินไทยใหรมเย็น

เปนสุขปราศจากทุกขเข็ญและภัยพิบัติทั้งปวงขอจงเจริญดวยเศรษฐกิจ สังคม วัฒนธรรม และใหชาวไทยจงเปนสุขทุก

เชาค่ำ  

 

มูลนิธิเพื่อการพัฒนาและสันติ ไดถือกำเนิดมา ๑๔ ปแลว และมีความมั่นคง ในวัตถุประสงคที่จะรวมมือกับ

องคการสหประชาชาติในการผดุงสันติภาพอันถาวร ปพุทธศักราช ๒๕๔๙ นับวาเปนปที่ปราศจากสงครามที่กอขึ้น

ใหม การกอการรายลดจำนวนและความรุนแรงลง สันติภาพดูจะใกลความจริงมากขึ้น ภาคีขององคการสหประชาชาติ 

จะรวมใจกันสมานฉันทลดความแตกแยก ความขัดแยงลงเทาที่จะทำได สงครามที่ไดกอขึ้นแลวก็จะดับไฟนั้นได และ

ไมกอไฟสงครามขึ้นใหมอีก โลกเราก็คงจะสงบนาอยู ดังที่ผานมาหรือเทาที่ปรากฏอยูในปจจุบันนี้ 

 

มูลนิธิเพื่อการพัฒนาและสันติ ประกอบดวยสหพันธตางๆ หลายสหพันธ ทำภารกิจแตกตางกันออกไป เพื่อมุงสู 

“สันติภาพโลก” ประสงคจะใหไฟสงครามและการกอการรายที่รอนระอุมาตลอด ๒-๓ ปนี้ใหดับลง โดยยึดสถาบัน

ครอบครัวเปนแกนนำเอาความรักอันบริสุทธิ์ ความเขาใจอันดีตอกันของมนุษยชาติ เปนหมุดตรึงใหโลกสงบดวยความ

สามัคคี แมมนุษยในโลกนี้จะตางเชื้อชาติ ตางศาสนา และความเชื่อที่แตกตางกัน แตมนุษยก็ยอมทำความเขาใจกันได

ดวย “สันติ” เพียงประการเดียวเทานั้น 

 

ประเทศไทยของเรามีปญหาการกอการราย และมีบุคคลที่มีความประสงคจะแบงแยกราชอาณาจักรมา ๓ ปเศษ

แลว ก็ดวยความที่ถือเอาเชื้อชาติและศาสนาที่แตกตางกัน มาเปนเหตุใหเกิดความทุกขและความเดือดรอนทุกยอม

หญา ฆาตกรรมการสังหารโดยใชการตัดหัว การฆาพระ ครู เด็กนักเรียนชาวไทย ทั้งชาวพุทธและมุสลิมโดยมิไดมี

สารจากประธานมูลนิธิเพื่อการพัฒนาและสันติ
MESSAGE FROM THE PRESIDENT
of Foundation for Development and Peace
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ความเปนปรปกษศัตรูกันมากอนนั้น เหี้ยมโหดเลือดเย็น เปนการทำทารุณกรรมเยี่ยงสัตวปาผูขาดความรับผิดชอบชั่ว

ดี ในพระอรรครบทจตุภาคกลาวไววา “สรรพสัตวกลัวโทษทัณฑ สรรพสัตวกลัวความตาย บุคคลเมื่อเอาตนเขาไป

เปรียบเทียบแลว ก็ไมควรฆาเอง(และ)ไมควรสั่งใหคนอื่นฆา และเมื่อคนทำบาปเอง คนก็เศราหมองระทมทุกขรอน 

เมื่อตนไมทำบาปตนก็บริสุทธิ์เอง ความบริสุทธิ์และไมบริสุทธิ์ก็ของเฉพาะตัว คนหนึ่งคนใดหรือแมแตจะทำใหอีกคน

หนึ่งบริสุทธิ์ไมได” หากชาวไทยพุทธและมุสลิมเครงครัดในศีลขอนี้ ความสงบและสันติภาพจะเกิดขึ้นในทันทีทันใด 

พระบาทสมเด็จพระเจาอยูหัวและสมเด็จพระนางเจาพระบรมราชินีนาถ ตลอดจนพระบรมวงศานุวงศก็จะทรงปติ

โสมนัสสำราญพระราชหฤทัยซึ่งนับเปนมหากุศลโดยแท ขอใหผูที่หลงผิดในคำสอนของศาสนาอิสลามทั้งหลาย จงตั้ง

มั่นกระทำความดี ละความชั่วทั้งปวงที่ทำใหแผนดินที่ลุกเปนไฟอยูในขณะนี้และขอชาติไทยจงไดรับการยกยองใหเปน 

“นิติรัฐ” ปราศจากการขมขู การทำราย การทำทารุณกรรม ฆาฟนกันโดยสิ้นเชิง สัมพันธไมตรีระหวางประเทศ ตลอด

จนเกียรติคุณของราชอาณาจักรก็จะเปนไปในทางที่เจริญขึ้น และนี่คือ “สันติสุข” (Peace) ที่คนไทยทั้งชาติตั้งความ

ประสงครวมกัน 

 

ในโอกาสวาระการครบรอบปของมูลนิธิเพื่อการพัฒนาและสันติ มูลนิธิฯ ตั้งใจที่จะจัดกระบวนการทำงานใหแพร

หลายขยายสูภูมิภาค ใหไดเขาถึงปรัชญาของสถาบันครอบครัว ความรูรักสามัคคีของคนไทยที่ตางเชื้อชาติตางศาสนา 

สามารถสมัครสมานฉันทเพื่อสันติสุขของแผนดินไทยใหจงได มูลนิธิฯ จะมุงเปาไปสูกลุมเยาวชนและคนหนุมคนสาว

ใหมากขึ้น โครงการ “รักบริสุทธิ์” จะเปนแกนนำในการปลูกฝงความเคารพและกตัญูในบิดามารดา ครูอาจารย มั่นคง

จงรักภักดีในชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย ประชาธิปไตย และสิทธิมนุษยชน จะทำความเขาใจที่ถูกตองชัดเจนในคำ

สอนของศาสดาแหงตน และตั้งจิตอันบริสุทธิ์ที่จะรักษาสัจจวาจาและคำมั่นสัญญา คุณธรรม และจริยธรรมใหยืนยาว

เปนนิตยกาล 

 

มูลนิธิเพื่อการพัฒนาและสันติขอสงความรักและความปรารถนาดีมายังบรรดาสมาชิกทั้งมวล ทูตสันติภาพ ยุว

ทูตสันติภาพ ขอจงประสบความสุข ความเจริญ และความสวัสดีดวยสิริมงคลทั้งปวง ขอจงรวมมือกับมูลนิธิฯ มุงสู

ความสำเร็จอันพึงปรารถนาทุกประการ 

 

ศาสตราจารยเกียรติคุณประดิษฐ  เจริญไทยทวี 

ประธานมูลนิธิเพื่อการพัฒนาและสันติ 

ประธานสหพันธครอบครัวเพื่อความสามัคคีและสันติภาพโลก 

ประธานสหพันธนานาชาติและศาสนาเพื่อสันติภาพโลก 

กรรมการสิทธิมนุษยชนแหงชาติ 
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เมื่อวันที่ 18 ตุลาคม 2535 นักวิชาการของสถาบันอาจารย์

อุดมศึกษาเพื่อสันติภาพโลก (ประเทศไทย) ได้มีการประชุมและ

เห็นว่าควรมีองค์กรนิติบุคคลที่สนับสนุนการดำเนินงานและ

ประสานงานในด้านต่างๆ เพื่อให้สอดคล้องกับสถานการณ์ของ

ประเทศและโลก จึงได้มีการประชุมคณะเตรียมการเพื่อจัดตั้ง 

“มูลนิธิเพื่อการพัฒนาและสันติ” ขึ้น  

ต่อมา เมื่อวันที่ 22 มีนาคม 2536 มูลนิธิเพื่อการพัฒนาและ

สันติ ได้รับอนุญาตให้ดำเนินการจัดตั้งอย่างเป็นทางการ จาก

สำนักงานคณะ กรรมการวัฒนธรรมแห่งชาติ  

ในวันที่ 28 มิถุนายน 2542 คณะกรรมการมูลนิธิเพื่อการ

พัฒนาและสันติ จัดประชุมโดยมี พล.อ.สายหยุด เกิดผล เป็น

ประธาน มีมติเห็นสมควรให้มีการดำเนินการจดทะเบียน

เปลี่ยนแปลงที่ตั้งสำนักงานกรรมการและแก้ ไขเพิ่มเติมข้อบังคับ

ของมูลนิธิ เพื่อให้สอดคล้องกับการดำเนินงานซึ่งมีหลายด้าน 

อาทิ ด้านครอบครัว ด้านสตรี ด้านเยาวชน ด้านวิชาการ ด้าน

ศาสนสัมพันธ์ เพื่อก่อให้เกิด “บูรณาการแห่งการพัฒนา” บนพื้น

ฐานของหลักการเดียวกัน คือ “องค์รวมแห่งความรู้ สู่การพัฒนา

ที่ยั่งยืน” 

ปัจจุบันมีองค์กรในเครือข่ายมูลนิธิเพื่อการพัฒนาและสันติดัง

ต่อไปนี้ 

On October 18, 1992 - Several scholars of Professors 

World Peace Academy Thailand (PWPA Thailand) had 

a meeting and made a resolution to have an official 

organization that support & coordinate with other 

organizations for the work of peace. 

On March 22, 1993 - The Foundation for Development 

and Peace (FDP) was officially registered. 

On June 28, 1999 - General Saiyud Kerdphol, the 

President of FDP led the Board of Directors meeting. 

The Board decided to establish a new office and make 

some adjustment to the existing regulations to allow 

the Foundation to support variety of activities related to 

families, women, youth, academic and inter-religious to 

create an “integration of development” based on common 

principles. 

Others non-profit organizations in FDP network

Are as follow:

สหพันธ์ครอบครัวเพื่อความสามัคคีและสันติภาพโลก (ประเทศไทย)
Family Federation for World Peace And Unification-Thailand, FFWPU Thailand

สหพันธ์สตรีเพื่อสันติภาพโลก (ประเทศไทย)
Women’s Federation for World Peace-Thailand, WFWP Thailand

สหพันธ์เยาวชนคนหนุ่มสาวเพื่อสันติภาพโลก (ประเทศไทย)
Youtr Federation for World Peace-Thailand, YFWP Thailand

สมาคมอาจารย์อุดมศึกษาเพื่อสันติภาพโลก (ประเทศไทย)
Professors World Peace Academy Association-Thailand, PWPA Thailand

สหพันธ์นานาชาติและศาสนาเพื่อสันติภาพโลก (ประเทศไทย)
Interreligious and International Federation for World Peace-Thailand, IIFWP Thailand

สมาคมเพื่อองค์การเวิลด์คาร์พ (ประเทศไทย)
World CARP-Thailand, W-CARP Thailand

ความเป็นมามูลนิธิเพื่อการพัฒนาและสันติ
BACKGROUND OF FOUNDATION FOR DEVELOPMENT AND PEACE
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บทบาทและหน้าที่	
 

1. ส่งเสริมและพัฒนาที่มีดุลยภาพ สันติสุขแก่มวลมนุษยชาติ 

และสันติภาพของสังคม ด้วยการสนับสนุนการวิจัย การประชุม 

การสัมมนา การให้รางวัลเชิดชูเกียรติแก่บุคคลที่ทำคุณประโยชน์

ดีเด่นในการพัฒนาและสันติ โครงการทางการศึกษาและกิจกรรม

อื่นๆ ที่เหมาะสม 

 

2. รวบรวมจัดพิมพ์เอกสารและเผยแพร่ข้อมูลข่าวสารที่เป็น

ปัจจัยสำคัญของการพัฒนาทั้งส่วนบุคคล ครอบครัว ประเทศ 

และโลก ให้บรรลุถึงสันติสุขร่วมกัน 

 

3. ประสานงานและ/หรือ ร่วมมือกับมูลนิธิหรือองค์การที่มี

วัตถุประสงค์คล้ายกัน 

 

4. ดำเนินการเพื่อสาธารณประโยชน์หรือร่วมมือกับองค์การ

การกุศลอื่นๆ เพื่อสาธารณประโยชน์ ทั้งนี้ ไม่ดำเนินการเกี่ยวกับ

การเมืองแต่ประการใด 

The	Roles	And	Duties	

1. To promote and create a peaceful environment for 

all humankind and global community by providing support 

for research, conferences, seminars and recognition 

for people or organizations who are dedicated for 

development, peace and other related activities. 

2. To publish documents and information to support 

individual, family, nation and world development towards 

a peaceful global community.

3. To synergize and co-operate with other foundations 

and organizations with similar vision for peace. 

4. To organize service projects or co-operate with 

other charity organizations for social welfare services.

ประชุมสามัญประจ”ปï มูลนิ∏ิเพื่อการพั≤นาและสันติ 
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ด้านครอบครัว  
ดำเนินงานโดย สหพันธ์ครอบครัวเพื่อความสามัคคีและ

สันติภาพโลก (ประเทศไทย) จัดกิจกรรมต่างๆ เพื่อส่งเสริม

คุณค่าของครอบครัว อาทิ โครงการ PURE LOVE “รักบริสุทธิ์ 

หยุดปัญหา พัฒนาสังคม” งานพิธีรับพรมงคลสมรสนานาชาติ 

งานสัมมนาครอบครัวสากล งานสัมมนาคุณค่าครอบครัว ใน

หัวข้อ “สายใยรักครอบครัว” ค่ายครอบครัว เป็นต้น 

 

ด้านสตรี 
ดำเนินงานโดย สหพันธ์สตรีเพื่อสันติภาพโลก (ประเทศไทย) 

จัดกิจกรรมต่างๆ เพื่อสนับสนุนและส่งเสริมบทบาทของสตรีใน

การพัฒนาชุมชน อาทิ โครงการพ่อแม่อุปถัมภ์ เพื่อมอบทุนการ

ศึกษาแก่เยาวชนที่ด้อยโอกาส โครงการสัมมนา Free Teens 

เพื่อส่งเสริมบทบาทครูอาจารย์ในการป้องกันและแก้ ไขปัญหายา

เสพติดและเอดส์ในวัยรุ่น โครงการพี่น้องร่วมใจ เพื่อสร้างสาย

สัมพันธ์ของพี่น้อง นำไปสู่การสร้างความสามัคคีและสันติภาพ 

เป็นต้น 

ด้านเยาวชน 

พันธกิจด้านต่างๆ	 Our	Mission	

FAMILY
Family Federation for World Peace and Unification 

Thailand (FFWPU Thailand) has been actively promoting 

and instilling true family values in various activities - 

“PURE LOVE” projects, International Holy Blessing, 

International Day of Families Seminar, Family Value 

Seminar, Family Camp.

 

WOMEN
Women’s Federation for World Peace Thailand 

(WFWP Thailand) promotes and supports women’s roles 

in family and society. Foster Parents Projects provide 

scholarships for poor and under-privileged students, 

Free Teens Seminars educate youth on issues of drug & 

AIDS prevention. Sisterhood Ceremony creates bond of 

true sisterhood relationship in service to the community. 
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YOUTH
Youth Federation for World Peace Thailand (YFWP 

Thailand) organizes various activities promote the culture 

of living for the sake of others among the youth through 

volunteer services - “Service for Peace” project. World 

CARP Thailand provides many leadership trainings, 

character education program for building quality youth.

ACADEMIC
Professors World Peace Academy Thailand 

(PWPA Thailand) conducted various programs to 

support academic community in researches, forums 

and conferences towards building a peaceful and 

conducive living environment. PWPA Thailand produces 

the academic journals to support researches that are 

contributing to world peace. 

INTERRELIGIOUS
Interreligious and International Federation for World 

Peace Thailand (IIFWP Thailand) co-operates with various 

conscientious individuals and religious organizations for 

inter-religious dialogue and practical cooperation through 

International Seminar for Peace, Ambassador for Peace 

Award, Religious Youth Service (RYS) programs.

ดำเนินงานโดย สหพันธ์เยาวชนคนหนุ่มสาวเพื่อสันติภาพโลก 

(ประเทศไทย) จัดกิจกรรมต่างๆ เพื่อส่งเสริมเยาวชนให้มีชีวิตอยู่

เพื่อผู้อื่น ด้วยการจัดกิจกรรมอาสาสมัคร อาทิ โครงการ 

Service for Peace เป็นต้น และองค์การเวิลด์คาร์พ (ประเทศ

ไทย) จัดกิจกรรมต่างๆ เพื่อพัฒนาผู้นำเยาวชน การสัมมนาเพื่อ

พัฒนาบุคลิกภาพ นำไปสู่การเป็นเยาวชนที่มีคุณธรรม คุณภาพ 

และคุณค่า 

 

ด้านวิชาการ 
ดำเนินงานโดย สมาคมสถาบันอาจารย์อุดมศึกษาเพื่อ

สันติภาพโลก (ประเทศไทย) จัดกิจกรรมต่างๆ เพื่อส่งเสริมงาน

วิชาการ ในการค้นคว้าวิจัย จัดการประชุม ระดมความคิดเห็น

ของนักวิชาการ เพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิตและสภาพแวดล้อมใน

สังคม จัดพิมพ์เผยแพร่บทความทางวิชาการ งานวิจัยต่างๆ อาทิ 

วารสาร PWPA Journals ซึ่งมุ่งสู่การสร้างสันติภาพโลก 

 

 

ด้านศาสนสัมพันธ์ 
ดำเนินงานโดย สหพันธ์นานาชาติและศาสนาเพื่อสันติภาพ

โลก (ประเทศไทย) ร่วมกับบุคคลและองค์กรด้านศาสนา เพื่อ

ดำเนินกิจกรรมต่างๆ ที่ส่งเสริมความเข้าใจอันดีระหว่าง  

ศาสนิกชนของทุกศาสนา และความร่วมมือกันเพื่อสร้าง

สันติภาพ อาทิ การสัมมนานานาชาติเพื่อสันติภาพ การมอบ

รางวัล Ambassador for Peace โครงการค่ายอาสายุวศาสนิก

สัมพันธ์ (RYS) เป็นต้น 

พันธกิจด้านต่างๆ	 Our	Mission	
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ค≥ะกรรมการบริÀาร
BOARD OF DIRECTORS

ศ. เกียรติคุณประดิษฐ์  เจริญไทยทวี
ประธานกรรมการ

Emeritus Prof. Pradit  Charoenthaitawee
President

ศ. กีรติ  บุญเจือ
รองประธาน

Prof. Kirti Bunchua
Vice President

นพ. เล็ก  ทวีเติมสกุล
กรรมการ

Dr. Lek Thaveetermsakul
Secretary General

นางกมลทิพย์  พยัฆวิเชียร
รองประธาน

Mrs. Kamolthip Payakvichien
Vice President

นายทวี  วิริยฑูรย์
กรรมการ

Mr. Tavee Viriyatoon
Member

ศ. เกียรติคุณประดิษฐ์  เจริญไทยทวี

ดร. วิบูลย์  แช่มชื่น
รองประธาน

Dr. Wiboon Shamsheun
Vice President

รศ.ดร. ณรงค์  เทียนส่ง
รองประธาน

Assoc.Prof.Dr. Narong Tiensong
Vice President

นายศุภกิจ  ชวนะสุนทร
กรรมการ

Mr. Suphakij Javanasundara
Member

นายวันชัย  สนธิ์ชัยสกุล
กรรมการ

Mr. Wanchai Sonchaisakul
Member

พล.อ. เทอดศักดิ์  มารมย์
กรรมการ

Gen. Terdsak Marom
Member

ดร. สุทิน  นพเกตุ
กรรมการ

Dr. Suthin  Nophaket
Member

ดร. พรเทพ  พิมลเสถียร
กรรมการ

Dr. Phornthep  Phimolsathien
Member

นางพนิดา  ดวงจินดา
กรรมการ

Mrs. Panida  Duangchinda
Member
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ค≥ะกรรมการที่ปร÷ก…า
FDP ADVISORS

นายพลวัตร  นัยโกวิท
Mr. Polwat Naigowit

Advisor

ศ.นพ. กระแส  ชนะวงศ์
Prof.Dr. Krasae Chanawongse

Advisor

นายทองใบ  ทองเปาด์
Mr. Tongbai Tongpao

Advisor

พล.อ. สายหยุด  เกิดผล
Gen. Saiyud Kerdphol

Advisor

ค≥ะกรรมการบริÀาร
FDP OF DIRECTOR

ศ.ดร. กระมล  ทองธรรมชาติ
Prof.Dr. Kramol  Tongdhamchart

Advisor

นายอรรณนพ  ตั้งคณากุล
กรรมการ

Mr. Annop  Tungkanakul
Member

นางเดเลีย  ชวนะสุนทร
กรรมการ

Mrs. Delia  Javanasudara
Assistant Secretary General

นายสมยศ  เกษศรีสังข์
กรรมการ

Mr. Somyot  Keatsrisang
Member

นายภาษิต  ศิริมาลัย
กรรมการ

Mr. Pasit  Srimalai
Deputy Secretary General

นายอรรณนพ  ตั้งคณากุล

นายกมล  ธนะพวรรณ
กรรมการ

Mr. Khamol  Tananopwan
Member

นายวสันต์  อยู่สุข
กรรมการ

Mr. Wasan  Yusuk
Member

นางสังคม  เนตรโสภา
กรรมการ

Mrs. Sangkom  Netsopa
Member

นายสุพรชัย  สุทธิมาก
กรรมการ

Mr. Supornchai  Suttimark
Member

นายวสันต์  อยู่สุข นางสังคม  เนตรโสภา
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กิจกรรมหลัก	ปี	2549	
 

ประชุมสามัญใหญ่ประจำปี 
7	 มกราคม	 2549 - มูลนิธิเพื่อการพัฒนาและสันติ ได้จัด

ประชุมสามัญใหญ่ประจำปี 2549 ณ ห้องนาถวังน้อย โรงแรม

เดอะแกรนด์ กรุงเทพฯ โดยมีคณะกรรมการเข้ารวม 12 คน 

และมีผู้เข้าร่วมประชุม 67 คน  

 

ประชุมใหญ่วิสามัญประจำปี 
29	 เมษายน	 2549	 - มูลนิธิเพื่อการพัฒนาและสันติ ได้จัด

ประชุมใหญ่วิสามัญประจำปี ครั้งที่ 1/2549 ณ ห้องประชุมชั้น 4 

อาคาร UCF กรุงเทพฯ โดยมีคณะกรรมการบริหารเข้าประชุม 

10 คน ผู้เข้าร่วมประชุม 37 คน  

4	 ธันวาคม	 2549 - ผู้แทนมูลนิธิเพื่อการพัฒนาและสันติ 

เข้าเฝ้าทูลละอองธุลีพระบาท ถวายพระพรชัยมงคล เนื่องในวัน

เฉลิมพระชนมพรรษา สมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ณ พระตำหนักจิตร

ลดารโหฐาน และทูลเกล้าฯถวายเงิน จำนวน 5,000 บาท เพื่อ

โดยเสด็จพระราชกุศล 

2006	Major	Activities		

FDP held the Annual General Meeting
January	7,	2006 - The Foundation for Development 

and Peace (FDP) held the Annual General Meeting 

at The Grand Hotel Bangkok. There were a hundred 

participants who are FDP committee, active members 

and associates. 

FDP held the First Extra Ordinary Meeting
April	29,	2006 - At the UCF Building, FDP held the 

First Extra Ordinary Meeting on April 29, attended by 10 

Committee members and 37 participants.

December	4,	2006 - In the occasion of the King ‘s 

Birthday, Mrs. Panida Duangchinda, Committee Member, 

attended the celebration the Chitralada Pavilion and 

presented 5,000 Baht donation on behalf of the FDP for 

the King’s projects.

FDP
www.fdp.or.th

ศาสตราจารย์เกียรติคุณประดิษฐ์ เจริญไทยทวี 
ประธานกรรมการมูลนิธิเพื่อการพัฒนาและสันติ 

Emeritus Prof. Pradit Charoenthaitawee (President, FDP) 

มูลนิธิเพื่อการพัฒนาและสันติ
FOUNDATION FOR DEVELOPMENT AND PEACE
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วิสัยทัศน์	
 

สหพันธ์ครอบครัวเพื่อความสามัคคีและสันติภาพโลก 

(ประเทศไทย) จะเป็นเครือข่ายแนวหน้าของครอบครัวแบบอย่าง

นานาชาติที่ปฏิบัติความรักที่แท้จริง เพื่อสร้างโลกที่เป็นครอบครัว

หนึ่งเดียวแห่งความสามัคคีและสันติภาพของมวลมนุษยชาติ 

 

พันธกิจ	
 

สหพันธ์ครอบครัวเพื่อความสามัคคีและสันติภาพโลก 

(ประเทศไทย) เป็นองค์กรนานาชาติที่มุ่งเสริมสร้างและขยาย

เครือข่ายครอบครัวแห่งความรักที่แท้จริง ที่เป็นแบบอย่างของ

การดำเนินชีวิตอยู่เพื่อผู้อื่นและความดีที่สูงกว่า ไปสู่ชุมชน 

สังคม ชาติ และโลก โดยไม่มีกรอบจำกัดทางเชื้อชาติ ศาสนา 

ผิวสี และวัฒนธรรม 

เรามุ่งมั่นที่จะสร้างครอบครัวอุดมคติที่เป็นแบบอย่าง โดย

บรรลุความรับผิดชอบ ในการเป็นสามีภรรยาที่รักซึ่งกันและกัน

ตลอดไป ไม่หย่าร้าง ไม่มีเพศสัมพันธ์นอกสมรส อบรมเลี้ยงดู

บุตรหลานให้เห็นคุณค่าของความรักที่แท้จริง รักษาความบริสุทธิ์

ทางเพศจนกว่าจะแต่งงาน และสนับสนุนทุกครอบครัวให้ยึดมั่น

ในอุดมคตินี้ 

เราให้การศึกษาอบรมและดำเนินกิจกรรมในด้านต่างๆ ที่ส่ง

เสริมการแต่งงานและชีวิตครอบครัวให้มั่นคงเข้มแข็ง อันเป็น

รากฐานของชุมชน สังคม ชาติ และโลกแห่งความสามัคคีและ

สันติภาพ 

Vision	

Family Federation for World Peace and Unifi cation 

Thailand is a frontline network of international families 

who practice true love in building a world of one human 

family of unity and peace.

Mission	

Family Federation for World Peace and Unifi cation 

Thailand is an international organization that support the 

family network of true love to live the exemplarily life of 

living for the sake of others and for a greater good towards 

community, society, nation and world beyond boundaries 

of races, religions, and culture. 

We strive to support and build up model families that 

fulfi ll the responsibilities of husband and wife who keep 

marital fi delity and loyalty in loving each other eternally. 

Parents teach children the value of pure love and chastity. 

We promote the ideal of pure love true family to all the 

families in the society.  

We provide various educational programs and 

activities to create happy   marriage and family which 

we believe is the building blocks of community, society, 

nation and a world of unity and peace.

FFWPU Thailand
www.family.or.th

ศาสตราจารย์เกียรติคุณประดิษฐ์ เจริญไทยทวี 
ประธานสหพันธ์ครอบครัวเพื่อความสามัคคีและสันติภาพโลก (ประเทศไทย) 

Emeritus Prof. Pradit Charoenthaitawee 
President, FFWPU – Thailand www.purelovenet.com

สÀพันธåครอบครัวเพื่อความสามัคคีและสันติ¿าพ‚ลก(ประเท»‰ทย)
FAMILY FEDERATION FOR WORLD PEACE AND UNIFICATION-THAILAND
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โครงการครอบครัวคุณธรรม (Pure Love Family) 
ปรึกษาหารือกับรัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ 
8	กุมภาพันธ์	2549	

คณะกรรมการสหพันธ์ครอบครัวฯ โดยมี ศ. เกียรติคุณ

ประดิษฐ์ เจริญไทยทวี ประธานสหพันธ์ครอบครัวฯ เป็นหัวหน้า

คณะ ได้ร่วมประชุมกับ ฯพณฯ จาตุรนต์ ฉายแสง รัฐมนตรี

ว่าการกระทรวงศึกษาธิการและคณะผู้บริหารของกระทรวง

ศึกษาธิการ เพื่อนำเสนอผลงานของโครงการครอบครัวคุณธรรม 

(Pure Love Family) ในช่วง 10 ปี ตั้งแต่ พ.ศ.2539 – 2549 

และปรึกษาหารือเกี่ยวกับความร่วมมือระหว่างกระทรวง

ศึกษาธิการและหน่วยงานภาคเอกชน ในการส่งเสริมคุณธรรมใน

เด็กและเยาวชน 

 

มหกรรมวันครอบครัวคุณธรรม 
11	กุมภาพันธ์	2549	

สหพันธ์ครอบครัวฯ ร่วมกับกรุงเทพมหานคร มูลนิธิเพื่อการ

พัฒนาและสันติ องค์กรภาคี และสถานศึกษาในเครือข่าย

ครอบครัวคุณธรรม จัดมหกรรม “Pure Love Family Day…วัน

ครอบครัวคุณธรรม” เทิดพระเกียรติการครองสิริราชสมบัติครบ 

60 ปี ของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวฯ ณ ศาลาว่าการ

กรุงเทพมหานคร และถนนราชดำเนิน มีวัตถุประสงค์เพื่อเผย

แพร่และส่งเสริมความรู้ความเข้าใจที่ถูกต้องเกี่ยวกับความรัก 

การดำเนินชีวิต และวัฒนธรรมอันดีงาม สำหรับเด็กและเยาวชน 

Pure Love Family Project Meeting with the 
Minister of Education of Thailand
February 8, 2006

Prof. Pradit Charoenthaitawee, President of FFWPU 

Thailand and Committees had a meeting with Chaturon 

Chaisang, Minister of Education of Thailand and 

Administrators of Ministry of Education of Thailand to 

present Pure Love Family Project (1996 – 2006) Report 

and discuss on possible cooperation between the Ministry 

and private organizations to promote moral lifestyle 

among the youth.

Pure Love Family Day
February 11, 2006

FFWPU Thailand co-hosted “Pure Love Family Day” 

with Bangkok Metropolitan Administration and all the 

organizations under the Foundation for Development & 

Peace; IIFWP, WFWP, PWPA, YFWP and World CARP. 

It was held in conjunction with the 60th Anniversary 

of His Majesty the King’s Coronation as a celebration. 

In view of the serious problems in sexual immorality 

among the youth, malpractices on Valentine’s Day, 

กิจกรรมหลัก	ปี	2549	 2006	MAJOR	ACTIVITIES	
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และบทบาทอันสำคัญของครู พ่อแม่ ผู้ปกครอง ทั้งนี้ เพื่อป้องกัน

และลดปัญหาการมีเพศสัมพันธ์ก่อนวัยอันควรในวัยรุ่น โดย

เฉพาะอย่างยิ่งในเทศกาลวันแห่งความรัก หรือ “วันวาเลนไทน์” 

โดยจัดพิธีเปิด ณ บริเวณหน้าศาลาว่าการกรุงเทพมหานคร 

ศาสตราจารย์เกียรติคุณประดิษฐ์ เจริญไทยทวี ประธานมูลนิธิ

เพื่อการพัฒนาและสันติ กล่าวเปิดงาน ผู้แทนจากศาสนาพุทธ 

คริสต์ อิสลาม ฮินดู และซิกส์ ถวายพระพรและอำนวยพรแก่ผู้

ร่วมการรณรงค์ และผู้ร่วมรณรงค์ทุกคนกล่าว “คำมั่นสัญญารัก

บริสุทธิ์” ก่อนที่จะร่วมเดินรณรงค์เทิดพระเกียรติฯ ไปตามถนน

ราชดำเนิน ผ่านอนุสาวรีย์ประชาธิปไตย มีการแจกแผ่นพับ 

ใบปลิว แก่ประชาชนที่ชมขบวน มีผู้ร่วมขบวนรณรงค์ ประมาณ 

300 คน 

 

 

 

 

“PURE LOVE FAMILY DAY” aimed to promote the right 

understanding and culture by introducing “Pure Love 

–Pure Life–Pure Lineage” and the roles of parents as 

“True Parents –True Teacher–True Leader” in the family. 

Prof. Pradit Charoenthaitawee, President of Foundation 

for Development and Peace (FDP) gave a Welcoming 

Remarks and followed by an invocation and Blessing 

Ceremony by four representatives from the religious 

groups; Buddhism, Christian, Islam, Hindu After the 

Blessing Ceremony, a special school band led the three 

hundred high schools & University students, volunteers 

and pure love members rallied and paraded through the 

streets of Ratchadamnoen. The parade caused slight 

congestion on the road but created lots of excitement 

and aroused much curiosity from the onlookers and 

pedestrian.

การประชุมใหญ่เครือข่ายครอบครัวคุณธรรม 
ประจำปี 2549 
11	กุมภาพันธ์	2549	 กรุงเทพฯ	

สหพันธ์ครอบครัวฯ ร่วมกับสำนักงานกองทุนสนับสนุนการ

สร้างเสริมสุขภาพ (สสส.) กรุงเทพมหานคร มูลนิธิเพื่อการ

พัฒนาและสันติ องค์กรภาคี และสถานศึกษาในเครือข่าย

ครอบครัวคุณธรรม กรุงเทพฯ จัดการประชุมใหญ่เครือข่าย

Pure Love Family Convention 2006
February 11, 2006 Bangkok

FFWPU Thailand co-hosted the “Pure Love Family 

Convention 2006 - Bangkok” with the Thai Health 

Foundation, the Bangkok Metropolitan Administration, 

all the organizations under Foundation for Development 

& Peace and schools in Pure Love Family Network. It 
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ครอบครัวคุณธรรม ประจำปี 2549 กรุงเทพฯ (Pure Love 

Family Convention 2006-Bangkok) ณ ห้องรัตนโกสินทร์ 

ศาลาว่าการกรุงเทพมหานคร เพื่อมอบโล่เกียรติคุณแก่สถาน

ศึกษาที่ร่วมโครงการครอบครัวคุณธรรม (Pure Love Family) 

ในฐานะสถานศึกษาส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรม ดีเด่น มีผู้ร่วม

ประชุมประมาณ 300 คน 

was specially held to present “Pure Love Family Award” 

to the schools which supported the projects and activities 

on character education for students. There were 300 

teachers and students who attended.

การประชุมใหญ่เครือข่ายครอบครัวคุณธรรม 
ประจำปี 2549  
5	มีนาคม	2549	 จ.	เชียงใหม	่

สหพันธ์ครอบครัวฯ ร่วมกับสำนักงานกองทุนการสร้าง

เสริมสุขภาพ (สสส.) มูลนิธิเพื่อการพัฒนาและสันติ องค์กรภาคี 

และสถานศึกษาในเครือข่ายครอบครัวคุณธรรม จ.เชียงใหม่ 

จัดการประชุมใหญ่เครือข่ายครอบครัวคุณธรรม ประจำปี 2549 

จ.เชียงใหม่ (Pure Love Family Convention 2006 - 

Chaingmai) เพื่อมอบโล่เกียรติคุณแก่สถานศึกษาที่ร่วมโครงการ

ครอบครัวคุณธรรม (Pure Love Family) ในฐานะสถานศึกษา

ส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรม ดีเด่น มีผู้ร่วมประชุมประมาณ 80 

คน 

 

การสัมมนาเครือข่ายครอบครัวคุณธรรม 
เรื่อง “การติดตั้งเครื่องจำหน่ายถุงยางอนามัยใน
สถานศึกษา” 

Pure Love Family Convention 2006 
March 5, 2006 Chiangmai

FFWPU Thailand co-hosted the “Pure Love Family 

Convention 2006 - Chiangmai” with the Thai Health 

Foundation, the Foundation for Development & Peace 

and schools in Pure Love Family - Chiangmai. “Pure 

Love Family Awards” were presented to the schools 

which supported the projects and activities on character 

education for students. There were 80 teachers and 

students who attended. 

Pure Love Family Forum on “Automatic 
Condom Selling Machines in Schools”



Annual Report 2006 - Foundation for Development and Peace �5

16	มีนาคม	2549	

สหพันธ์ครอบครัวฯ ร่วมกับสำนักงานกองทุนการสร้าง

เสริมสุขภาพ (สสส.) มูลนิธิเพื่อการพัฒนาและสันติ องค์กรภาคี 

และสถานศึกษาในเครือข่ายครอบครัวคุณธรรม กรุงเทพฯ 

จัดการสัมมนา เรื่อง “การติดตั้งเครื่องจำหน่ายถุงยางอนามัยใน

สถานศึกษา” ณ ห้องประชุมใหญ่ อาคารยูซีเอฟ กรุงเทพฯ เพื่อ

ระดมความคิดเห็นของพ่อแม่ผู้ปกครอง ครู เยาวชน และผู้ทรง

คุณวุฒิ เกี่ยวกับการป้องกัน แก้ ไขปัญหา และการพัฒนา

เยาวชน โดยมีนายภาษิต ศิริมาลัย รองประธานสหพันธ์

ครอบครัวฯ บรรยายพิเศษ มีผู้ร่วมสัมมนาประมาณ 100 คน 

 

 

 

 

 

March 16, 2006
FFWPU Thailand with the cooperation of Thai Health 

Foundation, organizations under the Foundation for 

Development & Peace and Pure Love Family clubs in 

the schools in Bangkok co-hosted Pure Love Family 

Forum on “Automatic Condom Selling Machines in 

Schools” at Main Hall, UCF Building, Bangkok. Mr.Pasit 

Sirimalai, Deputy Secretary-General of Foundation for 

Development and Peace (FDP) delivered the Keynote 

Speech. The Forum was a good opportunity to mobilize 

parents, teachers and students from various schools to 

gather and be inspired with the essence of Pure Love 

and do activity together. About 100 parents, teachers and 

students joined the Forum.

ค่ายแกนนำเยาวชนเครือข่ายครอบครัวคุณธรรม 
13	–	15	มีนาคม	2549	 จ.นครราชสีมา	

 สหพันธ์ครอบครัวฯ ร่วมกับสำนักงานกองทุนการสร้าง

เสริมสุขภาพ (สสส.) และสถานศึกษาในเครือข่ายครอบครัวคุณ

ธรรม กรุงเทพฯ จัดค่ายแกนนำเยาวชนเครือข่ายครอบครัวคุณ

ธรรม ขึ้น ณ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา นครศรีธรรมราช เขต 

1 จ.นครศรีธรรมราช เพื่ออบรมนักเรียนตามหลักสูตรแกนนำ

นักเรียน Pure Love ให้เป็นแกนนำในเครือข่ายครอบครัวคุณ

ธรรม นายจักริน เอี่ยมสำอางค์ ผู้อำนวยการโครงการครอบครัว

คุณธรรม และนายวรกต ทูนพุธ เลขาธิการสหพันธ์เยาวชนคน

หนุ่มสาวเพื่อสันติภาพโลก (ประเทศไทย) บรรยาย มีนักเรียนรับ

การอบรมประมาณ 70 คน 

 

3-Day Pure Love Leadership Workshop for 
Young People
March 13 – 15, 2006 Nakhonratchasima

 FFWPU Thailand with the Thai Health Foundation 

and schools in Nakonratchasima province co-hosted 

3 – Day Pure Love Workshop at Nakhonratchasima 

Education Service Area Office 1, Nakhonratchasima. The 

program was organized to train the high school students 

to be Pure Love core members in the schools. Mr.Jakrin 

Iamsam-ang, Project Director of Pure Love Family and 

Mr. Waragot Toonput, Director of Youth Federation for 

World Peace – Thailand gave the presentations. About 

70 high school students in the province attended the 

Workshop.
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กิจกรรม “สานฝันปันรักเพื่อน้อง” 
17	มีนาคม	2549	

สหพันธ์ครอบครัวฯ ร่วมกับสำนักงานกองทุนการสร้าง

เสริมสุขภาพ (สสส.) และสถานศึกษาในเครือข่ายครอบครัวคุณ

ธรรม กรุงเทพฯ จัดกิจกรรม “สานฝันปันรักเพื่อน้อง” ณ สถาน

สงเคราะห์เด็กอ่อนพญาไท (บ้านเด็กอ่อนพญาไท) จัดกิจกรรม

สันทนาการเพื่อเสริมสร้างพัฒนาการแก่เด็กเล็กในสถาน

สงเคราะห์ และส่งเสริมเยาวชน ให้เป็นผู้มีความรู้ความเข้าใจใน

ปัญหาสังคม มี “จิตอาสา” ที่มอบความรักอันบริสุทธิ์แก่ผู้อื่น 

โดยจัดกิจกรรมที่เป็นประโยชน์แก่เพื่อนมนุษย์ผู้ด้อยโอกาส มี

เยาวชนร่วมกิจกรรมประมาณ 40 คน 

 

 

ค่าย Pure Love Family Camp 
22-23	เมษายน	2549	 จ.	สระบุรี	

Pure Love Service for Children
March 17, 2006

FFWPU Thailand with the Thai Health Foundation 

and schools in Bangkok co-hosted Pure Love Service 

for Children at Phayathai Babies’ Home, Bangkok. The 

service project was held for the recreations of the children, 

helping the youths to understand and realize the cause 

of social problems. The project helped to instill service 

– minded consciousness among the youths through the 

practice of public services, giving pure love to others, 

showing concern to the under-privileged children. There 

were 40 youths who joined the service project.

Pure Love Family Camp
APRIL 22-23, 2006 Saraburi

 กิจกรรมนี้จัดขึ้นที่ศุภาลัยป่าสัก รีสอร์ท สระบุรี เพื่อเสริม

สร้างความสัมพันธ์ที่ดีระหว่างครอบครัวต่างๆ ให้ มี โอกาสทำ

กิจกรรมร่วมกัน มีการประชุมแลกเปลี่ยนความคิดเห็นและ

ประสบการณ์ต่างๆ รวมทั้งมีการบรรยายพิเศษจากวิทยากรของ

สหพันธ์ครอบครัวฯ ในหัวข้อ “การดูแลลูกตามแนวทางของ

โครงการรักบริสุทธิ์” กิจกรรมนี้นอกจากส่งเสริมความสัมพันธ์

ของครอบครัวต่างๆ ยังส่งเสริมให้เด็กๆ ได้มี โอกาสเจอเพื่อน

ใหม่ๆและได้ทำกิจกรรม สัมผัสธรรมชาติ มีการล่องแก่ง ว่ายน้ำ 

ชมเขื่อน กิจกรรม walk rally ผลที่ได้รับ ผู้เข้าร่วมทุกคนได้รับ

 Family Federation for World Peace-Thailand 

organized a Family Camp in Saraburin for its members. 

They brought children along and had family activities 

together, shared experiences and exchanged the ideas 

making good relationship in the family camp.

Activities were:  1.Group Discussion for parents 

and children & getting to know each others. 2. Lecturer 

presentation on “Pure Love pipe line for children” 3. Sight-

seeing, swimming and walk rally
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ความรู้และมีประสบการณ์ของความสัมพันธ์แห่งหัวใจต่อกันและ

กันที่ลึกซึ้งมากขึ้น ผู้เข้าร่วมกิจกรรม 89 คน 

 

Result : Participants had good experiences and 

deepened relationship with one another’s families. There 

were 89 of parents and children who joined the Camp 

ค่าย Pure Love Nature Camp 
27	–	28	พฤษภาคม	2549	 จ.ตราด	

สหพันธ์ครอบครัวฯ จัดค่าย Pure Love Nature Camp ณ 

เกาะหวาย ต.เกาะช้าง อ.กิ่งอำเภอเกาะช้าง จ.ตราด เพื่อส่ง

เสริมเยาวชนให้มีความรู้ความเข้าใจ มีความรักต่อธรรมชาติ 

และเป็นผู้มี “จิตอาสา” ในการอนุรักษ์สภาพแวดล้อมและ

ทรัพยากรธรรมชาติของโลก ค่าย Pure Love Nature Camp 

ได้จัดกิจกรรมต่างๆ ที่ส่งเสริมให้เยาวชนได้ชื่นชมในความงดงาม

และเกิดความรักในธรรมชาติ ด้วยการเรียนรู้จากการลงมือปฏิบัติ

และการมีประสบการณ์จริงในโลกธรรมชาติ อาทิ การศึกษา

ระบบนิเวศน์ทางทะเล การปลูกปะการัง และทำความสะอาด

พื้นที่บริเวณชายหาดบนเกาะหวาย ซึ่งเป็นพื้นที่ภายในอุทยาน

แห่งชาติหมู่เกาะช้าง ทั้งนี้ เพื่อกระตุ้นให้เยาวชนในวันนี้ ได้

เติบโตเป็นผู้ ใหญ่ที่มีคุณธรรมและความรับผิดชอบต่อสภาพ

แวดล้อม ในอนาคต มีเยาวชนร่วมกิจกรรมประมาณ 40 คน 

 

กิจกรรมพัฒนาแกนนำเยาวชนเครือข่ายครอบครัว 
สหพันธ์ครอบครัวฯ ร่วมกับ มูลนิธิเพื่อการพัฒนาและสันติ 

ศูนย์ส่งเสริมและพัฒนาพลังแผ่นดินเชิงคุณธรรม (ศูนย์คุณ

ธรรม) สำนักงานบริหารและพัฒนาองค์ความรู้ (องค์การ

มหาชน) สำนักนายกรัฐมนตรี และสถานศึกษาในเครือข่าย

ครอบครัวคุณธรรม (Pure Love Family) จัดกิจกรรมพัฒนา

แกนนำเยาวชนเครือข่ายครอบครัวคุณธรรม เพื่ออบรมนักเรียน 

นิสิต นักศึกษา ตามหลักสูตรแกนนำเยาวชน Pure Love ให้เป็น

แกนนำในเครือข่ายครอบครัวคุณธรรม ดำเนินกิจกรรมที่เสริม

สร้างคุณธรรม จริยธรรม ความรู้ความเข้าใจที่ถูกต้องเกี่ยวกับ

ความรักและการดำเนินชีวิต มี “จิตอาสา” ดำเนินชีวิตตามหลัก

เศรษฐกิจพอเพียง ตลอดจนลด ละ เลิก อบายมุขทั้งปวง โดยมี

Pure Love Nature Camp
May 27 – 28, 2006 Trad

FFWPU Thailand held a Pure Love Family Camp 

at the Koh Wai sub-district, Koh Chang district, Trad 

province. Pure Love Nature Camp is a conservation 

camp specializing in natural history and environmental 

education for youth. The Camp trained the youth to be good 

stewards of the natural resources of the earth, conserve 

and protect the environment. The Camp sought to foster 

an appreciation for and love the nature through hands-

on, outdoor, experiential learning thus inspiring young 

people of today to become environmentally responsible 

and conscientious citizens of tomorrow. There were 40 

youth who participated in the Camp.

Pure Love Leadership 
Training for Young People

FFWPU Thailand, Foundation for Development and 

Peace (FDP), Moral Center and schools in the Pure 

Love Family Network co-hosted a Pure Love Activity & 

Leadership Workshop to train the high school students 

to be core members in Pure Love Family Network. Pure 

Love core members shall be leaders and staffs working 

to promote the right understanding of love and healthy 

lifestyle, the concept of living for the sake of others, 

sufficiency economy and how to refrain from all vices and 
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การจัดอบรมอย่างต่อเนื่อง ดังนี้ 

11–13 ตุลาคม จ.เพชรบุรี  45 คน 

14–16 ตุลาคม จ.เชียงใหม่  35 คน 

 3–5 พฤศจิกายน จ.เพชรบุรี  50 คน 

17–19 พฤศจิกายน จ.เพชรบุรี  50 คน 

22–24 พฤศจิกายน จ.เพชรบุรี  40 คน 

 1–3 ธันวาคม จ.เชียงใหม่  50 คน 

 
 
 
กิจกรรม พัฒนาเยาวชน 
Heart to Heart Kids Camp 
18-20	ตุลาคม	2549		

allurement leading to self -destruction. The 6 workshops 

and activities held in 2006 were as follows: 

11–13 October Petchaburi,  45 persons

14–16 October Chiangmaii,  35 persons

  3–5 November Petchaburi,  50 persons

17–19 November Petchaburi,  50 persons

22–24 November Petchaburi,  40 persons

1–3 December Chiangmai,  50 persons

Children Development Activity
1st Heart to Heart Kids Camp
October 18-20, 2006

เมื่อวันที่ สหพันธ์ครอบครัว( ประเทศไทย) ร่วมกับกลุ่ม

พัฒนาเยาวชน(ประเทศไทย) ได้จัดกิจกรรมค่ายพัฒนาเยาวชน 

ขึ้น ณ ที่ศรีประทุมลองสเตย์ รีสอร์ทครั้งที่ 1ได้มีเด็กเข้าร่วม

ทั้งหมด 36 คน คุณ ฮารูมิ ศิริมาลัย เป็นประธานเปิดในงาน 

และบรรยากาศในงานเด็กๆ ทุกคนรู้สึกสนุกสนานกับบรรยากาศ

ในการทำกิจกรรมร่วมกัน และในความต่างวัยเด็กๆ สมารถปรับ

ตัวเข้ากันได้ดีมาก โดยผ่านกิจกรรมที่จัดเกิดขึ้นในครั้งนี้ 

 

 Family Federation for World Peace (Thailand) and 

Youth Development Group (Thailand) held the First Heart 

to Heart Kids Camp on October 18-20, 2006 at Sripathum 

Long Stay Resort. There were 36 children and 9 staffs 

participated in the activity. Mrs. Harumi Sirimalai who is 

the Chairperson of Camp led the Opening Ceremony. 

Children with different age group could freely relate to 

one another through the team activities. It was a delighted 

experience for everyone. 
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กจิกรรมทศันศกึษาสำหรบัเยาวชน ณ พพิธิภณัฑเ์ดก็ 
21	ตุลาคม	2549	

มีเด็กเข้าร่วมทั้งหมด 22 คน มีสต้าฟ 9 คน ทุกคนรู้สึก

สนุกสนาน และตื่นเต้นมาก เพราะเป็นพิพิธภัณฑ์เกี่ยวกับเด็ก

โดยเฉพาะ ทุกคนได้รับความรู้เกี่ยวกับสิ่งต่าง 

 

Visual Education Activity at Children Museum
October 21, 2006

 Twenty two children accompanied with nine staffs 

visited the Children’s Museum. Everyone was excited 

and had great fun learning and experiencing many new 

things through the activities. 

กิจกรรมตกปลา 
24-29	ตุลาคม	2549	 เกาะช้าง	จ.ตราด	

กิจกรรมครั้งนี้จัดขึ้นเพื่อเด็กๆรู้จักมีชีวิตอยู่เพื่อซึ่งกันและกัน

มากขึ้น,ให้มีความอดทนในการทำงานต่างๆมีความสัมพันธ์กัน

มากขึ้น และให้เด็กๆใช้เวลาว่างให้เป็นประโยชน์มากขึ้นในช่วง

ปิดเทอม 

Fishing Activity
October 24-29, 2006 Trad

a children fishing activity at Kho Chang in Trad 

province. The fishing experiences trained the children 

to have endurance, teamwork and live for the sake of 

others. It was a good and meaning time spent during the 

school holiday.
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IIFWP Thailand
www.iifwp.fdp.or.th

ศ. เกียรติคุณ ประดิษฐ์ เจริญไทยทวี 
ประธานสหพันธ์นานาชาติและศาสนาเพื่อสันติภาพโลก(ประเทศไทย) 

Emeritus Prof. Pradit  Charoenthaitawee 
President, IIFWP – Thailand 

กิจกรรมหลัก	ปี	2549	
 

การประชุมระดับนานาชาติ 
Global Interfaith Dialogue and Incorporation 
of CDI Asia-Pacific 
26-29	มกราคม	2549	 กรุงมะนิลา	ประเทศฟิลิปปินส์	

สหพันธ์นานาชาติและศาสนาเพื่อสันติภาพโลก (ประเทศ

ไทย) ได้ส่ง พระมหาภาสกร ปิยาโส พระอาจารย์ภาควิชาศาสนา

และปรัชญา มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณ์ราชวิทยาลัย และ

พระมหาวรเดชา พรหมเสนา จากมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณ์

ราชวิทยาลัย เป็นผู้แทนเข้าร่วมประชุม Global Interfaith 

Dialogue and incorporation of CDI Asia-Pacific ในหัวข้อ 

“World Interfaith Dialogue”  

 

1st World Assembly of the Universal Peace 
Federation
31-4	กุมภาพันธ์	2549	 กรุงโซล	ประเทศเกาหลีใต้	

สหพันธ์นานาชาติและศาสนาเพื่อสันติภาพโลก (ประเทศ

ไทย) ได้ส่ง ดร.วิบูลย์ แช่มชื่น สมาชิกวุฒิสภา ดร.สุทิน นพเกตุ 

กรรมการสิทธิมนุษยชน นายภาษิต ศิริมาลัย รองเลขาธิการ

มูลนิธิเพื่อการพัฒนาและสันติ และนางเดเลีย ชวนะสุนทร 

เลขาธิการสหพันธ์นานาชาติและศาสนาเพื่อสันติภาพโลก 

(ประเทศไทย) เป็นผู้แทนเข้าร่วมสัมมนา “1st World Assembly 

of the Universal Peace Federation” ในหวัขอ้ “Providing Vision 

and Leadership for a World of Lasting Peace” และหวัขอ้ 

“Building a New Model of Governance for Lasting Peace”  

2006	MAJOR	ACTIVITIES	

International Conference
January 26-29, 2006 Manila, Philippines 

Phramaha Kota Bhatsakorn a Lecturer from the 

Department of Religious & Philosophy, Faculty of 

Buddhism and Phramaha Waradecha Phromsena, the 

Executive Offi cer at the Offi ce of Rector, both of them 

working at the University of Mahcchulalongkornrajavidyalai 

represented IIFWP-Thailand to attend a seminar on 

Global Interfaith Dialogue and Incorporation of CDI Asia-

Pacifi c in Manila, Philippines organized by the Centrist 

Democrat International (CDI). 

1st World Assembly of the Universal Peace 
Federation
January 31- February 4, 2006 Seoul, Korea

Senator Wiboon Shamsheun, The Royal Thai Senate, 

Dr. Suthin Nophaket, Commissioner of the National 

Human Rights Commission Thailand, Mr. Pasit Sirimalai, 

Deputy Secretary of FDP-Thailand and Mrs. Delia 

Javanasundara Deputy Secretary of IIFWP-Thailand 

attended the 1st World Assembly of the Universal Peace 

Federation. The theme was: “Providing Vision and 

Leadership for a World of lasting Peace” and “Building a 

New Model of Governance for Lasting Peace”.

สÀพันธåนานา™าติและ»าสนาเพื่อสันติ¿าพ‚ลก(ประเท»‰ทย)
INTERRELIGIOUS AND INTERNATIONAL FEDERATION FOR WORLD PEACE-THAILAND
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The Asia Pacific Island Nations Summit
19-23	มีนาคม	2549	 กรุงโตเกียว	ประเทศญี่ปุ่น	

สหพันธ์นานาชาติและศาสนาเพื่อสันติภาพโลก (ประเทศ

ไทย) ได้ส่ง นายพงษ์ศักดิ์ พยัฆวิเชียร บรรณาธิการ และ

กรรมการอำนวยการ หนังสือพิมพ์มติชนเข้าร่วมสัมมนา The 

Asia Pacific Island Nations Summit, “Partnership, Peace 

Building and Sustainable Development: Strengthening 

the Community of Asia Pacific Island Nations”  

 

Women for Peace Summit: “Building a Culture 
of Heart and a World of Lasting Peace”
28-31	มีนาคม	2549	 กรุงโซล	ประเทศเกาหลี	

สหพันธ์นานาชาติและศาสนาเพื่อสันติภาพโลก (ประเทศ

ไทย) ได้ส่ง นางพนิดา ดวงจินดา รองประธานสหพันธ์สตรีเพื่อ

สันติภาพโลก (ประเทศไทย) และนางณัฏฐรินทร์ แสงทอง ผู้

เชี่ยวชาญจากสำนักงานพัฒนาเกษตรกร กรมส่งเสริมการเกษตร 

เป็นผู้แทนเข้าร่วมสัมมนา The Women Summit on “Women 

of Peace: Building a Culture of Heart and a World of 

Lasting Peace”  

 

The Asia Pacific Island Nations Summit
March 19-23, 2006 Tokyo, Japan

Mr. Pongsak Payakvichien, Editor-in-Chief of Matichon 

Newspaper attended The Asia Pacific Island Nations 

Summit in Tokyo, Japan. The theme was “Partnership, 

Peace Building and Sustainable Development: 

Strengthening the Community of Asia Pacific Island 

Nations”.

Women for Peace Summit: “Building a Culture 
of Heart and a World of Lasting Peace”
March 28-31, 2006 Seoul, Korea

Mrs. Panida Duangchinda, Vice President, WFWP-

Thailand and Mrs. Natharin, Technical Specialist of 

the Department of Agricultural Extension, Ministry of 

Agriculture-Thailand, attended the Women Summit 

Meeting in Korea. The theme was: “Women of Peace: 

Building a Culture of Heart and a World of Lasting 

Peace”.

3rd World Assembly of the Mongolian Peoples’ 
Federation for World Peace
9-12	เมษายน	2549	 กรุงโซล	ประเทศเกาหลี	

สหพันธ์นานาชาติและศาสนาเพื่อสันติภาพโลก (ประเทศ

ไทย) ได้ส่ง พล.อ. เทอดศักดิ์ มารมย์ พล.ต.ต.เริงชัย วรรณวิจิตร 

นายทองใบ ทองเปาด์ วุฒิสมาชิก และ นางสาวมณีรัตน์ ภัค

ดุรงค์ และนายวันชัย สนธิ์ชัยสกุล เลขาธิการสหพันธ์ครอบครัว

เพื่อความสามัคคีและสันติภาพโลก เป็นผู้แทนเข้าร่วมประชุม 

The 3rd World Assembly of the Mongolian Peoples’ 

Federation for World Peace, with the theme “The Core 

Values of Mongolian Civilization and Their Relevance to 

World Peace”. 

3rd World Assembly of the Mongolian Peoples’ 
Federation for World Peace
April 9-12, 2006 Seoul, Korea

Gen. Terdsak Marrome, Special Aide de Camp to 

His Majesty the King, Ministry of Defense, Pol. Maj. Gen. 

Rerngchai Wanvichit, National Police Bureau, Senator 

Thongbai Thongpao, The Royal Thai Senate, Attorney 

Maneerat Phakdurong Human Rights Lawyer and Mr. Wanchai 

Sonchaisakul, Secretary General, FFWPU-Thailand attended 

The 3rd World Assembly of the Mongolian Peoples’ Federation 

for World Peace, with the theme on “The Core Values of 

Mongolian Civilization and Their Relevance to World Peace”.
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Asia-Pacific Island Nations Summit III
7-9	มิถุนายน	2549	 กรุงไทเป	ประเทศไต้หวัน	

สหพันธ์นานาชาติและศาสนาเพื่อสันติภาพโลก (ประเทศ

ไทย) ได้ส่ง ดร. ณพงศ์ นพเกตุ ที่ปรึกษาสมาคมเพื่อองค์การ

เวิลด์คาร์พ (ประเทศไทย) และ นายกมล ธนะนพวรรณ  

ผู้อำนวยการสมาคมเพื่อองค์การเวิลด์คาร์พ (ประเทศไทย)  

เข้าร่วมประชุม The Asia-Pacific Island Nations Summit III, 

theme on “Partnership, Peace building and Sustainable 

Developments: Strengthening the Community of Asia-

Pacific Island Nations” 

 

World Summit on Peace
10-14	มิถุนายน	2549	 กรุงโซล	ประเทศเกาหลี	

สหพันธ์นานาชาติและศาสนาเพื่อสันติภาพโลก (ประเทศ

ไทย) ได้ส่ง ดร.สุทิน นพเกตุ กรรมการสหพันธ์นานาชาติและ

ศาสนาเพื่อสันติภาพโลก (ประเทศไทย) และนางวันเพ็ญ นพเกตุ 

เป็นผู้แทนเข้าร่วมประชุม the World Summit on Peace 

under the theme “Peace bui lding and Human 

Development” 

 

The 1st Seminar for Peace and Development 
across the Taiwan Strait
19-20	สิงหาคม	2549	 ฮ่องกง	ประเทศจีน	

สหพันธ์นานาชาติและศาสนาเพื่อสันติภาพโลก (ประเทศ

ไทย) ได้ส่ง ดร.วชิรญา บัวศรี กรรมการสหพันธ์นานาชาติและ

ศาสนาเพื่อสันติภาพโลก (ประเทศไทย) และนางสาววรรษกร 

ภิญโญสินวัฒน์ กรรมการสหพันธ์สตรี เพื่อสันติภาพโลก 

(ประเทศไทย) เข้าร่วมสัมมนา The 1st Seminar for Peace 

and Development across the Taiwan Strait, theme on 

“Chinese Family Culture and World Peace”  

 

Asia-Pacific Island Nations Summit III
June 7-9, 2006 Taipei, Taiwan

Dr. Napong Nophaket, World CARP-Thailand Advisor 

and Mr. Kamol Thananopavarn, World CARP-Thailand 

Director attended the Asia-Pacific Island Nations 

Summit III. The theme was: “Partnership, Peace building 

and Sustainable Developments: Strengthening the 

Community of Asia-Pacific Island Nations”

World Summit on Peace
June 10-14, 2006 Seoul, Korea

Dr. Suthin Nophaket Commissioner National Human 

Rights Commission and Mrs. Wanphen Nophaket attended 

the World Summit on Peace in Seoul, Korea under the 

theme: “Peace Building and Human Development”

The 1st Seminar for Peace and Development 
across the Taiwan Strait
August 19-20, 2006 Hong Kong China

Dr. Vajiraya Buasri, WFWP-Thailand Committee 

Member and Ms. Waskorn Pinyosinwat, WFWP-

Thailand Committee Member attended The 1st Seminar 

for Peace and Development across the Taiwan Strait in 

Luk Kwok Hotel, Wanchai, Hong Kong, China. The theme 

of the seminar was: “Chinese Family Culture and World 

Peace”
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The Third Universal Peace Assembly
10-14	กันยายน	2549	 กรุงโซล	ประเทศเกาหลี	

สหพันธ์นานาชาติและศาสนาเพื่อสันติภาพโลก (ประเทศ

ไทย) ได้ส่ง ดร.สุทิน นพเกตุ กรรมการสหพันธ์นานาชาติและ

ศาสนาเพื่อสันติภาพโลก (ประเทศไทย) พระครูปลัดสุเทพ 

คณบดีบัณฑิตวิทยาลัย มหามกุฏราชวิทยาลัย และนางกมลทิพ 

พยัฆวิเชียร ประธานสหพันธ์สตรีเพื่อสันติภาพโลก (ประเทศ

ไทย) เข้าร่วมสัมมนา attend The Third Universal Peace 

Assembly, theme on “The Third Universal Peace 

Assembly”  

 

The Third Universal Peace Assembly
September 10-14, 2006 Seoul, Korea

Dr. Suthin Nophaket Commissioner of National Human 

Rights Commission-Thailand, Ven. Phrakhrupalad 

Suthep Dean of Graduate School, Mahamakut Buddhist 

University and Mrs. Kamoltip Phayakvichien, President 

WFWP–Thailand attended The 3rd Universal Peace 

Assembly. The theme was: “The Third Universal Peace 

Assembly”

5th World Assembly of the Mongolian Peoples’ 
Federation for World Peace
13-16	ตุลาคม	2549	 กรุงโซล	ประเทศเกาหลี	

 สหพันธ์นานาชาติและศาสนาเพื่อสันติภาพโลก (ประเทศ

ไทย) ได้ส่ง ดร.พรเทพ พิมลเสถียร ผู้อำนวยการสถาบันเพื่อ

สร้างความเข้มแข็งให้ชุมชน มหาวิทยาลัยนเรศวร นายปรีดี 

หิรัญพฤกษ์ อดีตวุฒิสมาชิก นายสุพัฒก์ ชุมช่วย ทูตสันติภาพ 

และนายชนันตชัย พฤกษ์สุกาญจน์ กรรมการสหพันธ์นานาชาติ

และศาสนาเพื่อสันติภาพโลก(ประเทศไทย) เป็นผู้แทนเข้าร่วม

สัมมนา 5th World Assembly of the Mongolian Peoples’ 

Federation for World Peace, theme on “Peace building 

and Human Development: The Significance of the Core 

Values of Mongolian Civilization”  

 

การประชุมภายในประเทศ 
การสัมมนาทูตสันติภาพ ครั้งที่ 1 ประจำปี 2549 
18	กุมภาพันธ์	2549	 อาคารยูซีเอฟ	กรุงเทพฯ	

สหพันธ์นานาชาติและศาสนาเพื่อสันติภาพโลก (ประเทศ

ไทย) จัดสัมมนาทูตสันติภาพ ในหัวข้อ “บทบาทในฐานะทูต

สันติภาพและภารกิจหน้าที่” มีผู้เข้าร่วมสัมมนา 103 ท่าน โดย

มีศ.เกียรติคุณ ประดิษฐ์ เจริญไทยทวี ประธานสหพันธ์นานาชาติ

5th World Assembly of the Mongolian Peoples’ 
Federation for World Peace
October 13-16, 2006 Seoul, Korea

Dr. Phornthep Phimolsathien, Director of Naresuan 

Institute for Community Empowerment-NICE Naresuan 

University, Hon. Pridi Hiranpruek Former Senator, Mr. Supat 

Choomchuay, Ambassador for Peace, Chanantachai 

Phruksukarn, Committee of IIFWP-Thailand attended 

the 5th World Assembly of the Mongolian Peoples’ 

Federation for World Peace. The theme was: “Peace 

Building and Human Development: The Significance of 

the Core Values of Mongolian Civilization”

1st Half-Day Ambassador for Peace Seminar
February 18, 2006 UCF Bldg.

IIFWP-Thailand organized the 1st Half-Day 

Ambassador for Peace Seminar under the theme 

of “Peace Ambassador’s Role as Peacemaker” on 

February 18, 2006 at the UCF Building. There were 103 

peace ambassadors participated. Emeritus Prof. Pradit 
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และศาสนาเพื่อสันติภาพโลก(ประเทศไทย) เป็นประธานเปิดงาน 

คุณโสภณ สุภาพงษ์ วุฒิสมาชิก และกรรมการ กอส. กล่าว

ปาฐกถานำในหัวข้อ “หนทางที่จะนำไปสู่สันติสุขและสมานฉันท์” 

ศ.กีรติ บุญเจือ เป็นวิทยากรบรรยายในหัวข้อ “ปรัชญาของ

สันติภาพและทูตสันติภาพ” คุณภาษิต ศิริมาลัย กรรมการผู้

อำนวยการสหพันธ์ครอบครัวเพื่อความสามัคคีและสันติภาพ

โลก(ประเทศไทย) เป็นวิทยากรแนะนำกิจกรรมเพื่อสันติภาพโลก

ของท่านสาธุคุณ ดร.ซัน เมียง มูน ในช่วงท้ายได้แบ่งกลุ่มย่อย

อภิปรายในหัวข้อ “บทบาทในฐานะทูตสันติภาพและภารกิจ

หน้าที่” โดยมี ศ.เกียรติคุณ ประดิษฐ์ เจริญไทยทวี ดร.วิบูลย์ 

แช่มชื่น และดร.สุทิน นพเกตุ เป็นผู้นำกลุ่มย่อย 

 

Charoenthaitawee President, IFFWP-Thailand gave the 

Opening Address while Senator Mr. Sopon Supapong 

delivered the Keynote Address with the theme: “The way 

to Peace and Unity”. Mr. Pasit Sirimalai, the Executive 

Director of FFWPU-Thailand presented an introduction 

to Rev. Moon’s Worldwide Activities. Prof. Kirti Bunchua, 

Vice President, Foundation for Development and Peace 

presented the Philosophy on Peace and Universal 

Values.

 The fi nal session was a Group Discussion with the 

theme: “What is my role as Peacemaker” It was chaired 

by Emeritus Prof. Pradit Charoenthaitawee, Dr. Wiboon 

Shamsheun and Dr. Suthin Nophaket.

การสัมมนาทูตสันติภาพ ครั้งที่ 2 ประจำปี 2549 
5	สิงหาคม	2549	 กรมส่งเสริมการส่งออก	กรุงเทพฯ	

สหพันธ์นานาชาติและศาสนาเพื่อสันติภาพโลก (ประเทศ

ไทย) สหพันธ์สันติภาพสากล มูลนิธิเพื่อการพัฒนาและสันติ ได้

จัดสัมมนา “บทบาทในฐานะทูตสันติภาพและภารกิจหน้าที่” โดย

มีผู้ เข้าร่วมสัมมนา จำนวน 176 ท่าน กล่าวเปิดงานโดย 

ศ.เกียรติคุณ ประดิษฐ์ เจริญไทยทวี ประธานสหพันธ์นานาชาติ

และศาสนาเพื่อสันติภาพโลก (ประเทศไทย) ประธานมูลนิธิเพื่อ

การพัฒนาและสันติ กล่าวปาฐกถานำ โดย คุณอัษฏา ชัยนาม 

อดีตเอกอัตรราชทูตผู้แทนถาวร คณะทูตถาวรประจำ

สหประชาชาติ ณ นครนิวยอร์ค ในหัวข้อ “สันติภาพกับ

2nd Half-Day Ambassador for Peace Seminar
August 5, 2006 Thailand Export Mart Bldg.

IIFWP Thailand organized the 2nd Half-Day 

Ambassador for Peace Seminar” on August 5, 2006 at 

Room 825, Thailand Export Mart Building. There were 

176 attendees. Emeritus Prof. Pradit Charoenthaitawee 

President, IIFWP-Thailand gave the Opening Address 

while Former Ambassador to the UN Ausda Jayanama 

delivered the Keynote Address under the theme: “Peace 

United Nations”. Introduction to Rev. Moon’s Worldwide 

Activities was presented by the Executive Director of 
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สหประชาชาติ” ในช่วงท้ายได้แบ่งการประชุมกลุ่มย่อย ในหัวข้อ 

“ทูตสันติภาพ” โดยมี ศ.เกียรติคุณ นพ.ประดิษฐ์ เจริญไทยทวี, 

ศ.กิตติคุณ ร.อ.กฤษฏา อรุณวงษ์ ณ อยุธยา, พล.อ.เทอดศักดิ์ มา

รมย์ และรศ.ดร.ภิรมย์ จั่นถาวร เป็นผู้นำการหารือประจำกลุ่ม

ย่อย  

 

 

วันสันติภาพสากล 
21	กันยายน	2549	 ณ	ห้องประชุมองค์การสหประชาชาติ	

 สหพันธ์นานาชาติและศาสนาเพื่อสันติภาพโลก (ประเทศ

ไทย) ร่วมกับ The United Nations Economic and Social 

Commission for Asia and the Pacific (UNESCAP) ได้เชิญ

ทูตสันติภาพ ผู้แทนหน่วยงานทั้งภาครัฐบาล เอกชน หน่วยงาน

ด้านศาสนา จำนวน 500 คน ร่วมประชุมเนื่องในวันสันติภาพ

สากล แต่เนื่องจากการประกาศภาวะฉุกเฉิน จากคณะปฏิวัติ 

สหพันธ์นานาชาติและศาสนาเพื่อสันติภาพโลก (ประเทศไทย) 

จึงแจ้งเลื่อนการประชุมไปจัดในปีถัดไป 

 

 

การประชุม 
เรื่อง “ครอบครัว คุณธรรม กับสันติภาพโลก” 
24	พฤศจิกายน	2549	 เรดิสัน	กรุงเทพฯ	

สหพันธ์นานาชาติและศาสนาเพื่อสันติภาพโลก (ประเทศ

ไทย) และสหพันธ์สันติภาพสากล ร่วมกับสหพันธ์ครอบครัวเพื่อ

ความสามัคคีและสันติภาพโลก (ประเทศไทย) มูลนิธิเพื่อการ

พัฒนาและสันติ จัดประชุม เรื่อง “ครอบครัว คุณธรรม กับ

สันติภาพโลก” ในวันศุกร์ที่ 24 พฤศจิกายน 2549 เวลา 09.30-

12.20 น. ณ โรงแรมเรดิสัน กรุงเทพฯ มีผู้ร่วมประชุมประมาณ 

230 คน กล่าวถวายพระพรและอำนวยพรแก่ผู้เข้าร่วมประชุม 

โดย พระมหานพดล สายสุตา ผู้แทนศาสนาพุทธ บาทหลวง

เจริญ นันทการ และนายสง่า ยิดนรดิน ผู้แทนศาสนาอิสลาม 

โดยผู้เข้าร่วมประชุมได้ร่วมกันเขียนสิ่งที่ตั้งใจจะทำความดีเพื่อ

FFWPU-Thailand, Mr. Pasit Sirimalai.

The final session was a Group Discussion with the 

theme on “Peace Ambassadors?” chaired by Emeritus 

Prof Pradit Charoenthaitawee, Prof. Emeritus Krisda 

Arunvongse, Gen. Terdsak Marrome and Asst. Prof. Dr. 

Pirom Chanthaworn.

International Day of Peace
September 21, 2006 UN, Bangkok

In collaboration with United Nations Economic and 

Social Commission for Asia and the Pacific (UNESCAP) 

and IIFWP-Thailand, organized the Ceremony for 

“International Day of Peace” on Thursday, September 

21, 2006 at the UN Conference Centre in Bangkok. The 

IIFWP-Thailand invited 500 participants for this event. 

Unfortunately due to the revolution in the nation, the 

IIFWP-Thailand and UNESCAP had to postpone this 

event.

Ideal Family and World Peace Seminar
November 24, 2006 Radisson Hotel

UPF-Thailand held the 4th UPF Rally in Thailand with 

5 Peace Ambassadors from United States of America 

presenting the Peace Message in 5 different locations. 

The UPF Rally in Bangkok was held at the Radisson Hotel 

on 24th of November. There were about 230 participants. 

The event started smoothly with the invocation of the 3 

religious leaders; Ven. Phramaha Nopadol Saisuta, 

Buddhism Representative, Rev. Chareon Nanthakan, 

Christianity Representative and Mr. Sangar Yidnaradin, 

Islam Representative. Participants wrote their reflection 

in a piece of paper and offered to the King in honor of his 
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ถวายแด่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวฯ เนื่องในวโรกาสวันเฉลิม

พระชนมพรรษา วันที่ 5 ธันวาคม โดยมี ศ.เกียรติคุณ ประดิษฐ์ 

เจริญไทยทวี ประธานสหพันธ์นานาชาติและศาสนาเพื่อ

สันติภาพโลก (ประเทศไทย) เป็นประธานกล่าวเปิดการประชุม 

และมอบเกียรติบัตรแก่ทูตสันติภาพรวม 13 คน  

อ่านสาส์นแห่งสันติภาพจาก ดร.ซัน เมียง มูน ผู้ก่อตั้ง

สหพันธ์สันติภาพสากล โดย Rev. Betty Tatalajski ทูต

สันติภาพจากประเทศสหรัฐอเมริกา และกล่าวปิดงานโดย รศ. 

ดร.ณรงค์ เทียนส่ง รองประธานสหพันธ์นานาชาติและศาสนา

เพื่อสันติภาพโลก (ประเทศไทย) และในวันเดียวกัน (24 

พฤศจิกายน 2549) ได้มีการจัดประชุม “ครอบครัว คุณธรรม กับ

สันติภาพโลก” พร้อมกันอีก 4 แห่ง ดังนี้ 

• ที่จังหวัดนครปฐม มีสาธุคุณคารอส ทอร์เรส เป็นผู้อ่าน

สาส์นสันติภาพ มีผู้เข้าร่วม 203 ท่าน  

• ที่จังหวัดเชียงราย มีสาธุคุณเกรกอรี ออดิน เป็นผู้อ่าน

สาส์นสันติภาพ มีผู้เข้าร่วม 150 ท่าน 

• ที่จังหวัดขอนแก่น มีสาธุคุณ ดร.กิลดา เวบป์ไพรส์ เป็น

ผู้อ่านสาส์นสันติภาพ มีผู้เข้าร่วม 300 ท่าน 

• ที่จังหวัดพิษณุโลก มีสาธุคุณอังเดร แจคสัน เป็นผู้อ่าน

สาส์นสันติภาพ มีผู้เข้าร่วม 150 ท่าน 

 

79  birthday on December 5.

Prof. Pradit Charoenthaitawee, President of the 

IIFWP-Thailand and Human Rights Commissioner of 

Thailand gave an Opening Remark, followed by the award 

presentation of 13 Ambassadors for Peace. Rev. Betty 

Tatalajski delivered the founder’s speech and the Peace 

Message while Asst. Prof. Dr.Narong Tiensong, Vice 

President, IIFWP-Thailand gave the Closing Remarks. 

The following ministers were assigned to 4 other 

places:

• Nakornpathom, Rev. Carlos Torres delivered the 

Peace Message to 203 attendees.

• Chiang Rai, Rev. Gregory Odlin delivered the Peace 

message to 150 attendees.

• Khon Khaen, Rev. Dr. Gilda Price delivered the 

Peace message to 300 attendees. 

• Pitsanulok, Rev. Andre Jackson delivered the Peace 

message to 150 attendees.
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ค่ายอาสายุวศาสนิกสัมพันธ์ครั้งที่ 12 
18-21	พฤษภาคม	2549	 ศูนย์อบรมเพื่อชีวิต	จ.เชียงราย	

สหพันธ์นานาชาติและศาสนาเพื่อสันติภาพโลก(ประเทศไทย) 

ร่วมกับศูนย์การกีฬาแห่งประเทศไทยจังหวัดเชียงราย และมูลนิธิ

เพื่อชีวิตและพัฒนาสังคมและองค์กรสาธารณประโยชน์ จัดค่าย

อาสายุวศาสนิกสัมพันธ์ ครั้งที่ 12 ในหัวข้อ “Cultivating Heart 

and Character Through Service” ณ ศูนย์อบรมเพื่อชีวิต 

ต.ริมกก อ.เมือง จ.เชียงราย 

มีผู้เข้าร่วม 134 คน จาก 3 จังหวัดชายแดนภาคใต้ และจาก

ภาคเหนือ จากศาสนา พุทธ คริสต์ และอิสลาม ในวันพิธีเปิด

งาน มีผู้ ไปร่วมงานเป็นผู้แทนทั้งจากภาครัฐบาล และองค์กร

เอกชน รวมจำนวน 62 คน  

คุณทนง ดอนชัย รองนายกเทศมนตรีนครเชียงราย เป็นผู้

แทนผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงราย กล่าวต้อนรับ นายเดชใจกล้า 

ผู้อำนวยการศูนย์การกีฬาแห่งประเทศไทยเชียงราย เป็นผู้กล่าว

รายงาน และกล่าวเปิดงานโดย ศ.เกียรติคุณประดิษฐ์ เจริญไทย

ทวี ประธานสหพันธ์นานาชาติและศาสนาเพื่อสันติภาพ

โลก(ประเทศไทย) 

มีการบรรยายในหัวข้อ “ทักษะชีวิตกับการปฏิเสธยาเสพติด” 

โดยคุณอรุณ อ๊อดสวัสดิ์ จากสำนักงาน ปปส. ภาค 5, การ

บรรยาย “คุณค่าของความรัก ชีวิต และสถาบันครอบครัว” โดย

คุณจักริน เอี่ยมสำอาง ผู้อำนวยการโครงการ Pure Love 

ประเทศไทย, คุณศักดิ์ชัย สัมทับ เป็นผู้ดำเนินรายการและ

วิทยากรหลัก โดยมีทีมจากสมาคมเพื่อองค์การเวิลด์คาร์ฟ 

(ประเทศไทย)-เชียงใหม่ ช่วยจัดกิจกรรมนันทนาการ มีการจัด

กิจกรรมระดมสมอง การเยี่ยมศาสนสถานที่มัสยิดนูรุลอิสลาม 

ปากีสถาน (ศาสนาอิสลาม) ได้รับการสนับสนุนอาหารกลางวัน

จากมัสยิด ต่อด้วยวัดพระแก้ว (ศาสนาพุทธ) เลี้ยงไอศครีม และ

น้ำดื่ม จบการทัศนศาสนสถานที่ คริสตจักรที่ 1 เวียงเชียงราย 

(ศาสนาคริสต์) 

มีการแสดงแลกเปลี่ยนวัฒนธรรม ของกลุ่มเยาวชนชาวเขา

ชนเผ่าต่างๆ และเยาวชนจาก 3 จังหวัดชายแดนภาคใต้ และ

The 12th Religious Youth Service (RYS)-Local
May 18 - 21, 2006 Chiang Rai

With the cooperation of the Sports Authority of Chiang 

Rai, Life and Social Development Foundation, Pure Love 

Family-Thailand, World CARP-Chiang Rai-Thailand and 

IIFWP-Thailand successfully organized the 12th RYS in 

Chiang Rai Province with the theme: “Cultivating Heart 

and Character through Service”

There were 134 participants coming from the 3 

provinces of South border and North border of Thailand. 

Participants and volunteers represented Buddhism, 

Christianity and Islam to join this community service 

project. There were 62 observers from different local 

government offices and NGO participated. 

Mr. Tanong Donchai, the Vice Mayor of Chiang Rai, 

came to the opening ceremony. Emeritus Prof. Pradit 

Charoenthaithawee, President of IIFWP/UPF-Thailand 

and President of FDP-Thailand, delivered the Opening 

Address while Mr. Detch Chaikla, Director of Sport Authority 

of Chiang Rai-Thailand presented the RYS report.  Mr. 

Aroon Otsawat, Narcotics Officer 7 from Office of the 

Narcotics Region 5 conducted a Lecture on “Life Skills 

and Narcotics Denials”. Mr. Jakrin Iamsam-Ang, Director 

of Pure Love-Thailand presented on “Value of Love Life 

and Family”. The group trainers from the World CARP - 

Chiang Mai assisted in the recreation and other activities 

included brain-storming session, cultural exchanges, and 

exchanges on knowledge and faith of Buddhism Islam 

and Christianity. The participants visited religious places 

such as Nurul Islam Pakistan mosque, Wat Pha Kawe 

Temple and Christianity Veng 1. The project received 

good support and participation from the Sports Authority 
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การร้องเพลงของกลุ่มเยาวชนจากภาคเหนือ 

กิจกรรมบำเพ็ญสาธารณประโยชน์ โดยร่วมกันทาสีหอ

ประชุมของศูนย์อบรมเพื่อชีวิต ปลูกต้นไม้ และช่วยกันเก็บเต้นท์ 

การจัดค่ายครั้งนี้ ได้รับการสนับสนุนจากส่วนงานต่างๆ อาทิ 

จากสำนักงานป้องกันและปราบปรามยาเสพติด การไฟฟ้าฝ่าย

ผลิต การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค โรงพยาบาลกรุงเทพคริสเตียน 

อบจ.เชียงราย เทศบาลนครเชียงราย กองทัพภาคที่ 3 

มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย การ

รถไฟแห่งประเทศไทย การบินไทย ดร.มล.ปริยา นวรัตน์ มูลนิธิ

คุณธรรมสามัคคี คุณจรวยพร จิตรีญาติ บ.อิลวา ฯลฯ 

 

 

 

 

ค่ายอาสายุวศาสนิกสัมพันธ์นานาชาติ ครั้งที่ 13 
14-28	ธันวาคม	2549	

สหพันธ์นานาชาติและศาสนาเพื่อสันติภาพโลก(ประเทศไทย) 

มูลนิธิเพื่อการพัฒนาและสันติ จัดค่ายอาสายุวศาสนิกสัมพันธ์

นานาชาติ ร่วมกับประเทศกัมพูชา ในหัวข้อ “Building a 

Culture of Heart and Character through Service.” มี

วัตถุประสงค์เพื่อส่งเสริมความเข้าใจอันดีและความสมานฉันท์

ระหว่างเยาวชนของศาสนาต่างๆ โดยเชิญ เยาวชนผู้แทนจาก 5 

ศาสนา จาก บาไฮ พุทธ คริสต์ ฮินดู และอิสลาม ร่วมเสวนาใน

หัวข้อ “The Meaning of Volunteerism in my Own Faith” 

ในวันที่ 16 ธันวาคม ค่ายอาสายุวศาสนิกสัมพันธ์ฯ ในประเทศ

ไทย ได้จัดร่วมกับจังหวัดสมุทรปราการ โดยได้รับความร่วมมือ

จาก 17 หน่วยงานทั้งจากภาครัฐ และเอกชน ได้ร่วมกับ the 

Regional Office of the United Nations Environment 

Program (UNEP) in Asia and the Pacific และเยาวชน

จำนวน 300 คน จัดกิจกรรมรณรงค์รักษาสิ่งแวดล้อมบริเวณ

สถานตากอากาศบางปู และเทน้ำจุลินทรีย์ปรับสภาพน้ำให้ดีขึ้น 

เมื่อวันที่ 17 ธันวาคม โดยมีนางวรรณิดา บุญประคอง รองผู้ว่า

of Chiang Rai, Phayao, Phichit, Sukhothai, Phrae; Life 

& Social Development Foundation, Mae Fah Luang 

University; Chiang Rai Province Organization; Provincial 

Land Transport office of Chiang Rai and the Thai Army 

Section 3 which provided lodging and transportation for 

the participants. The project was sponsored by both 

private and government offices i.e. Office of The Narcotics 

Control Board, The Metropolitan Electricity Authority, 

The Electricity Generating Authority of Thailand, The 

Bangkok Christian Hospital, Local Government Chiang 

Rai, the Thai Army Section 3, Mae Fah Luang University, 

Rajabhat Chiang Rai University, Railway, Thai Airway, 

Dr. M.L. Pariya Nawarat, ILHWA Group etc.

The 13th Religious Youth Service (RYS) – Global
December 14-28, 2006
Samut Prakarn, Thailand Siem Reap, Cambodia

The RYS Thailand and Cambodia Projects, “Building 

a Culture of Heart and Character through Service.” was 

held during December 14-28, 2006 at the Krong Bang Phu 

School in Samut Prakarn Thailand and Qamaruddin Al-

Islamiyan School in Siem Reap, Cambodia. There were 

61 participants, staffs and volunteers from 12 countries 

representing 5 religions: Buddhism, Christianity, Islam, 

Hinduism, and Unificationism. On December 16, RYS-

Thailand held the RYS Orientation and Forum at UCF 

Building – a Roundtable Discussion on “The Meaning 

of Volunteerism in my Own Faith”, by 5 speakers from 

different faiths: Bahai Community, Buddhism, Christianity, 

Hinduism and Islam. With the cooperation of the Regional 

Office of the United Nations Environment Program 

(UNEP) in Asia and the Pacific, Office of the Governor of 
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ราชการจังหวัดสมุทรปราการ เป็นประธานกล่าวต้อนรับ ได้ร่วม

กับนักศึกษาวิทยาลัยเทคนิคจังหวัดสมุทรปราการ และนักเรียน

จากโรงเรียนสวนกุหลาบ สร้างสนามเด็กเล่น สวนวิทยาศาสตร์ 

และทาสีอาคารอเนกประสงค์ให้แก่โรงเรียนคลองบางปู  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

เชิญผู้แทนศาสนากล่าวอำนวยพร 
11	กุมภาพันธ์	2549	 ศาลาว่าการ	กรุงเทพฯ		

 ส่งผู้แทนทางศาสนาไปกล่าวคำถวายพระพรในงานมหกรรม 

Pure Love Family Day เมื่อวันเสาร์ที่ 11 ก.พ. 2549 ณ ศาลา

ว่าการกทม. โดยได้รับความร่วมมือจากผู้นำศาสนา 4 ศาสนา 

ดังนี้ 

1. ภารดาประทีป มาร์ติน โกมลมาศ นากยกสมาคมสภาการ

ศึกษาคาทอลิคแห่งประเทศไทย เป็นผู้แทนศาสนาคริสต์ 

2. คุณวินัย สะมะอุน อิหม่าม มัสยิดกมาลุสอิสลามป็นผู้แทน

ศาสนาอิสลาม 

3. พระมหาภาสกร ปิโยภาโส พระอาจารย์มหาวิทยาลัยมหา

จุฬาลงกรณ์ราชวิทยาลัย เป็นผู้แทนศาสนาพุทธ 

4. พระราชครูวามเทพมุนี จากเทวสถาน เป็นผู้แทนศาสนา

ฮินดู (เขียนสาสน์ให้) 

 

การประชุมคณะกรรมการบริหารสหพันธ์ฯ 
ได้รับประชุมคณะกรรมการบริหารสหพันธ์นานาชาติและ

ศาสนาเพื่อสันติภาพโลก (ประเทศไทย) รวม 4 ครั้ง (11 

มีนาคม, 15 กรกฎาคม, 19 สิงหาคม และ 28 ตุลาคม 2549) 

Samut Prakarn and 17 government and private agencies 

co-hosted the Clean-Up Campaign Project nearby area of 

Bangphu Seashore on December 17. The event gathered 

300 RYS participants, staffs, volunteers and local officials 

of Samut Prakarn government. The Deputy Governor, 

Hon. Wannida Boonprakong addressed and welcomed 

the RYS participants and volunteers who came to clean 

up the Bangphu Seashore. December 23-26: The project 

in Cambodia received good support and participation 

from local people, students from the Qamaruddin Al-

Islamiyan School. The Closing Ceremony, December 

27 was held in Phnom Pehn, Cambodia. Emeritus Prof. 

Pradit Charoenthaiwee, president of IIFWP/UPF-Thailand 

and Hon. Dr. Son Soubert the president of IIFWP/UPF-

Cambodia gave the Closing Remarks. Dr. Ronald Burr, 

RYS Senior Advisor and Educational Director shared 

his reflection and congratulated the team for success of 

project. 

Pure Love Family
February 11, 2006 Bangkok

IIFWP-Thailand invited four religious leaders for the 

invocation of the Pure Love Family Day: 

1. Phramaha Kota Bhatsakorn, a Lecturer at the 

Department of Religious & Philosophy, Faculty of 

Buddhism, Mahcchulalongkornrajavidyalai (Buddhism)

2. Bro. Prathip Martin, President of the Catholic 

Association Thailand (Christianity)

3. Vinai Samaun, Imam (Leader), Kamalulislam 

Mosque (Islam)

4. Message from Phrachkhu Vammunee (Hindu)

IIFWP Committee Meeting
IIFWP-Thailand held Committee Meetings on March 

11, July 15, August 19 and October 28, 2006.
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Professor’s World Peace Academy is an 

interdisciplinary and intercultural network of scholars, with 

chapters in over hundred countries. The PWPA supports 

the academic community in the quest for peace, social 

stability, and prosperity. PWPA organises conferences, 

publishes books, and produces the international journal 

on world peace

สมาคมอาจารย์อุดมศึกษาเพื่อสันติภาพโลก เป็นเครือข่าย

ของนักวิชาการ จากหลากหลายศาสนาและวัฒนธรรม ซึ่งมี

สาขาในประเทศต่างๆ กว่าร้อยประเทศ สมาคมอาจารย์

อุดมศึกษาเพื่อสันติภาพโลก สนับสนุนชุมชนทางวิชาการเพื่อส่ง

เสริมการสร้างสันติภาพ ความยั่งยืน และความเจริญรุ่งเรืองร่วม

กันของชุมชนโลก ด้วยการประชุมทางวิชาการ จัดพิพ์หนังสือ 

และออกวารสารที่ส่งเสริมสันติภาพโลก 

PWPA
www.pwpa.fdp.or.th

รศ.ดร. ณรงค์ เทียนส่ง 
นายกสมาคมอาจารย์อุดมศึกษาเพื่อสันติภาพโลก (ประเทศไทย) 

Assoc. Prof. Dr. Narong Tiensong 
President, PWPA - Thailand 

กิจกรรมหลัก	ปี	2549	
 

การปรับปรุงแก้ ไขระเบียบข้อบังคับ 
ของสมาคม พ.ศ.2547 

คณะกรรมการบริหารของสมาคม ได้ทำการปรับปรุงแก้ ไข

ระเบียบข้อบังคับสมาคม พ.ศ. 2547 ตามข้อเสนอของที่ประชุม

สามัญประจำปี 2547 ของสมาคม และต่อมาที่ประชุมสามัญ

ประจำปี 2548 ได้พิจารณาร่างระเบียบข้อบังคับสมาคม ซึ่งคณะ

กรรมการบริหารสมาคมได้นำเสนอ ซึ่งที่ประชุมสามัญประจำ

ปี2548 ได้ให้ความเห็นชอบ มีสาระสำคัญที่มีการปรับปรุงดังต่อ

ไปนี้ 

เปลี่ยนชื่อสมาคมสถาบันอาจารย์อุดมศึกษาเพื่อสันติภาพ

โลก(ประเทศไทย) เป็น สมาคมอาจารย์อุดมศึกษาเพื่อสันติภาพ

โลก(ประเทศไทย) ชื่อย่อคือ ส.อ.ส. ตรงกับภาษาอังกฤษคือ 

Professors World Peace Academy (Thailand) ชื่อย่อภาษา

อังกฤษคือ PWPA (Thailand) 

 

2006	MAJOR	ACTIVITIES	

Improved and Corrected By Laws of the 
Association 2004

The committee and members agreed to revise the 

PWPA By Laws 2004 according to the following: 

Changed the name in Thai Language of “Samakom 

Sataban Arjan Udomsuksa Puea Satipap Lok (Prated 

Thai)” to “Samakom Arjan Udomsuksa Puea Satipap Lok 

(Thailand) 

สมาคมอาจารยåอุดม»÷ก…าเพื่อสันติ¿าพ‚ลก(ประเท»‰ทย)
PROFESSORS WORLD PEACE ACADEMY ASSOCIATION -THAILAND
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การจัดประชุมสัมมนาเรื่อง “ทิศทางและทางเลือกใน
พัฒนาการอุดมศึกษาของชาติ” 
30	มิถุนายน	2549	 ณ	กรมส่งเสริมการส่งออก	

ผู้เข้าสัมมนาเป็นผู้แทนจากสถาบัน อุดมศึกษา 159 คน 

สมาชิกสมาคมและผู้มีเกียรติรวม 25 คน 

ประเด็นสำคัญก็คือ มหาวิทยาลัยควรเลือกที่จะเป็น 

มหาวิทยาลัยประเภทใด มีความพร้อมมากน้อยเพียงใดที่เลือก

ประเภท ซึ่งได้แก่ มหาวิทยาลัยที่ (1)เน้นการผลิตบัณฑิตและ

วิจัย (2)เน้นการผลิตบัณฑิตและพัฒนาสังคม (3)เน้นการผลิต

บัณฑิตและพัฒนาศิลปะและวัฒนธรรม หรือ (4)เน้นการผลิต

บัณฑิต 

ผลการประชุมนี้ น่าจะเป็นประเด็นที่ผู้เข้าสัมมนา จะได้นำไป

ร่วมคิดร่วมทำ ตามความเหมาะสมของแต่ละสถาบัน ให้การ

บริหารจัดการที่เหมาะสม ตามทิศทางและทางเลือกตามความ

พร้อมของแต่ละสถาบัน ซึ่งคงต้องรอดูศักยภาพของแต่ละ

สถาบัน 

 

Organized a Academic Seminar

June 30, 2006 at the Export Mart
PWPA-Thailand organized an academic seminar on 

June 30, 2006 at the Export Mart, Department of Export 

Promotion of Thailand on the topic: “The Directions & 

Alternatives for the Development of it’s Efficiency of the 

Higher Education Programmes”. It was well attended 

by 159 participants from 69 universities in Thailand 

including 25 VIPs. The main issues discussed were on 

the University’s main focus: (1) Learning, Teaching and 

Research (2) Learning, Teaching and Social Development 

(3) Learning, Teaching and Art & Culture (4) Learning 

and Teaching only.
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การจัดเสวนา 
เพื่อเสริมความรู้และความสามารถในการวิจัยทางสังคม 

ศาสตร์แก่ผู้บริหารและเจ้าหน้าที่หนุ่มสาว ของมูลนิธิเพื่อการ

พัฒนาและสันติ ดังหัวข้อต่อไปนี้ 

(1) การวิจัย คืออะไร 

(2) ประเภทของการวิจัย : วิทยาศาสตร์ และสังคมศาสตร์ 

(3) ความสำคัญของการวิจัย ต่อการพัฒนาโครงการ  

    สังคม และประเทศ 

(4) ระเบียบวิธีวิจัยของสังคมศาสตร์ 

(5) การฝึกปฏิบัติ / แบบฝึกหัด การสร้างโครงการวิจัย 

 

 

บทความและโครงการอ่านเร็ว 
สมาคมอาจารย์อุดมศึกษาเพื่อสันติภาพโลก(ประเทศ

ไทย)ตระหนักถึงความสำคัญของการอ่านเร็ว สำหรับทุกคนไม่ว่า

จะเป็นนักเรียน นักศึกษา ครูอาจารย์และผู้บริหาร เพราะการ

อ่านเร็ว เป็นการประหยัดเวลา เป็นพื้นฐานสำคัญของการ

รวบรวมความรู้ ความคิดนานาประการได้มาก ก่อให้เกิดความ

พอใจแก่ผู้อ่านเอง เพราะความเร็วได้สนองความต้องการของผู้

อ่าน คือได้รู้อย่างเร็วที่สุด 

สมาคมได้จัดพิมพ์บทความ และโครงการอ่านเร็วในวารสาร 

PWPA Journal Thailand ฉบับ กรกฎาคม - ธันวาคม 2549  

 

การจัดพิมพ์วารสาร PWPA Journal Thailand 
สมาคมอาจารย์อุดมศึกษาเพื่อสันติภาพโลก(ประเทศไทย)จัด

พิมพ์เอกสารวิชาการ เขียนโดย อาจารย์ นักวิชาการ จาก

สถาบันอุดมศึกษาและที่เกี่ยวข้องเป็นประจำปีๆ ละ 2 ฉบับ ส่ง

ให้สมาชิกสมาคม สถาบันอุดมศึกษาของรัฐและเอกชน และ

หน่วยงานที่ เกี่ยวข้องในประเทศและสำนักงานPWPA 90 

ประเทศ  

 

 

สมาคมรับพิจารณาบทความทางวิชาการ และงาน
วิจัยเสนอ Multidisciplinary Research Council 
of Japan 

สมาคมอาจารย์อุดมศึกษาเพื่อสันติภาพโลก(ประเทศไทย) รับ

พิจารณาบทความ ผลการวิจัยซึ่งอาจารย์ นักวิชาการ สมาคม

อุดมศึกษาต้องการตีพิมพ์ในวารสาร Journal of Multidis-

ciplinary Research ของ Multidisciplinary Research 

Council of Japan โดยไม่ต้องเสียค่าใช้จ่ายใดๆ 

Seminar
A Seminar for the Administration staff and junior 

staff of Foundation for Development and Peace (FDP) 

according to this topic. 

(1) What is a Research Paper?

(2) Science Research Paper and Social Science 

      Research 

(3) How Important is the Research and Development 

     to the Social Project and to the Country?

(4) Methodology of Research in Social Science

(5) Practice, Lesson and how to write project proposal

Essay and Speed Reading Project
PWPA emphasized the importance of speed reading 

for every individual. No matter whom they are: student, 

college student, teacher and administrator, speed 

reading saves time and become an important foundation 

to accumulate knowledge beyond imagination. It gives 

satisfaction to urgency need of the reader. Speed reading 

gains immediate knowledge. The article on “Speed 

Reading Project” was published on PWPA Journal 

Thailand on July-December 2006. 

PWPA Journal Thailand
PWPA Thailand Association processed the Journal 

by selecting good articles and quality research papers 

from professors, teachers and researchers who are 

Graduates and Undergraduates. The Journal is published 

twice a year and distributed to all our members in Public 

& Private Universities in Thailand and as well as PWPA 

Branches in 90 countries.

Collecting Research Articles for 
Multidisciplinary Research Council of Japan

PWPA Thailand considered good articles and 

quality research papers selected from professors, and 

researchers who wants to publish his/her work in the 

Journal of Multidisciplinary Research Council of Japan. 

It is a free service without any charges.
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กิจกรรมหลักปี	2549	
 

ร่วมงานวันเด็กแห่งชาติ  
7	มกราคม	2549	 กรุงเทพฯ	

นางพนิดา ดวงจินดา รองประธานสหพันธ์สตรีเพื่อสันติภาพ

โลก (ประเทศไทย) ได้เข้าร่วมงานวันเด็กแห่งชาติ ซึ่งจัดโดย 

“เสถียร∏รรมสถาน” เป็นหน่วยงานที่ทำงานเพื่อพัฒนาสตรีและ

เยาวชน โดยใช้ศาสนาพุทธเป็นพื้นฐานในการทำกิจกรรม 

นางศันศนีย์ มีความสนใจกิจกรรมของสหพันธ์สตรีเพื่อสันติภาพ

โลก (ประเทศไทย) และโครงการ “ค่ายยุว»าสนิกสัมพัน∏์” 

 

ประชุมคณะกรรมการ 
25	มกราคม	2549	 อาคารยูซีเอฟ	มูลนิธิฯ	

คณะกรรมการของสหพันธ์สตรีเพื่อสันติภาพโลก (ประเทศ

ไทย) จำนวน 11 คน ร่วมประชุมกับ ศาสตราจารย์เกียรติคุณ

ประดิษฐ์ เจริญไทยทวี ประธานมูลนิธิเพื่อการพัฒนาและสันติ

ท่านได้ให้ความคิดเห็นว่า สหพันธ์สตรีฯ แทนที่จะเน้นเฉพาะ

2006	Major	Activities	

Participated “Children’s Day”
January 7, 2006 Sathira, Dhammasathan

Mrs. Panida Duangchinda, Vice President of WFWP-

Thailand attended the National Children’s Day on 

behalf of WFWP-Thailand. This event was organized 

by “Sathira-Dhammasathan” a religious organization 

run by the Buddhist group working on women and youth 

development.

Committee Meeting
January 25, 2006 UCF Bldg.

WFWP-Thailand held Committee Meeting at UCF 

Building on January 25, 2006. There were 11 committee 

members who attended. The meeting was presided by 

the FDP President Dr. Pradit Charoenthaitawee, mainly 

สหพันธ์สตรีเพื่อสันติภาพโลก ส่งเสริมและสนับสนุนสตรีให้มี

บทบาทในการสร้างสันติสุขขึ้นในครอบครัว ชุมชนและโลก มุ่ง

ดำเนินโครงการฝึกอบรมด้านต่างๆ แก่สตรี เช่น การพัฒนา

ความเป็นผู้นำ การส่งเสริมสันติภาพ กิจกรรมเพื่อ

สาธารณประโยชน์ และการพัฒนาสังคม สหพันธ์สตรีเพื่อ

สันติภาพโลก ได้เข้าเป็นองค์กรพัฒนาเอกชนใน Economic and 

Social Council (ECOSOC) ขององค์การสหประชาชาติ ตั้งแต่ 

2540 

WFWP is empowering women to create peace at home 

and in our communities, culture and world. WFWP seeks 

to focus the unique nurturing skills of women to provide 

leadership, promote peace, provide service for those in 

need and implement change in society. Granted NGO 

general consultative status with the Economic and Social 

Council (ECOSOC) of the United Nations in 1997.

WFWP
www.wfwp.fdp.or.th

นางกมลทิพ พยัฆวิเชียร 
ประธานสหพันธ์สตรีเพื่อสันติภาพโลก (ประเทศไทย) 

Mrs. Kamolthip Payakvichien 
President, WFWP - Thailand 

 

สÀพันธåสตรีเพื่อสันติ¿าพ‚ลก(ประเท»‰ทย)
WOMEN’S FEDERATION FOR WORLD PEACE-THAILAND
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กิจกรรมการป้องกันปัญหา ควรให้เพิ่มกิจกรรมด้านการส่ง

เสริมสิทธิสตรี เสนอให้มีการบริการให้คำปรึกษาแก่สตรีที่ตก

เป็นเหยื่อของความรุนแรง 

 

ประชาสัมพันธ์ 
10	กุมภาพันธ์	2549	 UBC	7	

นางจุฑามาส พาโน ผู้แทนของสหพันธ์สตรีเพื่อสันติภาพโลก 

(ประเทศไทย) นางสาวไทอิส ลาชโรจน์ และนางสาวนิรัชฎา อิน

เสาร์ ผู้แทนของสหพันธ์นานาชาติและศาสนาเพื่อสันติภาพโลก 

(ประเทศไทย) ให้สัมภาษณ์ในรายการ Mycrophone ในเครือ 

The Nation โดยให้สัมภาษณ์เกี่ยวกับโครงการต่างๆ ที่เกี่ยวข้อง

กับเรื่องสันติภาพ โดยเฉพาะอย่างยิ่งโครงการ “ค่ายยุวศาสนิก

สัมพันธ์”

 

discussed on women’s role in promoting Women’s rights 

and playing the role of consultant, providing services to 

women’s victim suffering from violence.

Public Relations
February	10,	2006	 UBC	7

Mrs. Jutamas Pano, Secretary General of WFWP-

Thailand together with Ms. Tai-is Lacharoj, RYS 

Representative and Ms.Niratcha Insao, IIFWP 

Representative was interviewed by the Mycrophone 

program. The main highlight was on the role of Foundation 

for Development and Peace (FDP) in relations to 

promotion of peace with Religious Youth Service as a 

model of peace and spirit of living for the sake of others.

การแสดงดนตรีการกุศล 
19	กุมภาพันธ์	2549	 ศูนย์วัฒนธรรมไทย-เยอรมัน	

สหพันธ์สตรีเพื่อสันติภาพโลก (ประเทศไทย) ได้จัดการแสดง

ดนตรีการกุศลขึ้นโดย “ArtMusicCreativeGreen” เพื่อนำ

รายได้จากการแสดงดนตรีร่วมสมทบทุนสนับสนุนโครงการ “พ่อ

แม่อุปถัมภ์”	 ซึ่งเป็นโครงการที่มอบทุนการศึกษาแก่เด็กยากไร้ใน

ชนบท 

 

ทัศนศึกษา 
21	กุมภาพันธ์	2549	

นำคณะโดย นางกมลทิพ พยัฆวิเชียร ประธานสหพันธ์สตรี

เพื่อสันติภาพโลก (ประเทศไทย) พร้อมด้วยคณะกรรมการ 

จำนวน 6 คน ทัศนศึกษาเยี่ยมชมวัดโสทรวรารามวรวิหาร  

จ.ฉะเชิงเทรา ซึ่งเป็นวัดที่สวยงามมาก และคณะได้ชมการสาธิต

วิธีการปลูกต้นพุทธาและต้นมะม่วงอย่างมีคุณภาพ ซึ่งเป็นสินค้า

A Charity Concert
February	19,	2006	 Thai-German	Institute

With the cooperation of the Art Music Creative Green 

and WFWP-Thailand organized “A Charity Concert”. 

It was a yearly activity for fundraising to support the 

“Foster Parent” Project, providing scholarships to poor 

Thai children.

Study Tour
February	21,	2006	 Rayong

Mrs. Kamonthip Phayakwichien, President of WFWP-

Thailand and 6 WFWP Committees went for a filed trip 

to Wat Sothorn Wararam, Chacheongsao Province. They 

visited Wat Sothorn Wararam Woraviharn Temple and 

studied the effective agricultural planting process. They 
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ส่งออกที่สำคัญ เพื่อเป็นการเสริมสร้างประสบการณ์ และเป็น

ความรู้สำหรับกลุ่มแม่บ้าน 

 

intended to promote and impart this knowledge to other 

housewives group under the Women Occupational Skill 

program.

งานวันสตรีสากล 
7	มีนาคม	2549	 กรุงเทพฯ	

ผู้แทนจากสหพันธ์สตรีเพื่อสันติภาพโลก (ประเทศไทย) เข้า

ร่วมงาน “วันสตรีสากล” จัดโดย สภาสตรีแห่งชาติในพระบรม

ราชินูปถัมภ์ ร่วมกับภาครัฐและเอกชน ภายในงานมีการมอบวุฒิ

บัตรสำหรับผู้ที่เข้าร่วมฝึกอบรมวิชาชีพ 5 สาขา การสัมมนาเชิง

วิชาการเรื่อง “ผู้หญิงกับการเมือง” “เจตนารมณ์ปักกิ่งกับ

อัตราส่วนผู้หญิงในสภาผู้แทนราษฎร์” “กฎหมาย ความน่าจะ

เป็นด้านกฎหมายกับความเสมอภาคของสตรี” และ “ผู้หญิงกับ

สุขภาพ โครงการบัตร 30 บาท ช่วยคนไทยห่างไกลโรค” และมี

การจัดแสดงนิทรรศการภายในงานวันสตรีสากล 

 

International Women’s Day
March	7,	2006	 National Council of Thailand

In the occasion of International Women,s Day, 

a seminar was hosted by National Council of Women 

(NCWO). A representative from WFWP-Thailand attended 

the seminar at the Ban Manangkasila, Bangkok. Mrs. 

Yaowares Chinnawat, president of NCWO-Thailand gave 

the Welcoming Address while Ms. Tanpuying Sumalee 

Jatikawanji, Advisor of NCWO delivered the Opening 

Remarks. The topics were “Women and Politics”, 

“Women and Law”, “Women and Heath”, “Women 

and Sexual Violence”. There were 300 participants 

from various associations from Bangkok and up-country. 

The event was broadcasted live on TV.

วันสตรีสากล 
8	มีนาคม	2549	

สำนักงานคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ ได้จัดงานวัน

สตรีสากล ประจำปี 2549 ภายใต้หัวข้อ “สู่ความเสมอภาคหญิง

International Women’s Day-UNESCAP
March 8, 2006 

WFWP representative took part in the International 

Women’s Day celebration with other 150 participants. 
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ชาย” จัดโดยคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ ร่วมกับแนว

ร่วมเพื่อความก้าวหน้าของผู้หญิง มีผู้ ให้ความสนใจเข้าร่วมงาน

ประมาณ 300 คน  

มีการมอบรางวัลดีเด่น “ผู้หญิงปกป้องสิทธิมนุษยชน”

จำนวน 5 รางวัล และจัดเวทีการอภิปราย “ความรับผิดชอบ

ของรัฐต่อความเสมอภาคหญิงชาย” โดยแนวคิดการอภิปราย

เน้น 4 สถานการณ์หลักคือ 

 

1. ความรุนแรงในสี่จังหวัดชายแดนภาคใต้ผลกระทบ 

   ต่อผู้หญิง 

2. ความรุนแรงในครอบครัว 

3. การค้ามนุษย์ผู้หญิงและเด็ก 

4. อนามัยเจริญพันธ์ พร้อมทั้งมีการจัดทำข้อเสนอแนะ 

   ต่อคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ 

 

 

 

 

 

 

 

แสดงนิทรรศการภาพวาด 
7-30	มีนาคม	2549	 จ.เชียงใหม่	

สหพันธ์สตรีเพื่อสันติภาพโลก (ประเทศไทย) จัดนิทรรศการ

ผลงานภาพวาดของนักเรียนที่ชนะการประกวดภาพวาดใน

โครงการ “ใส่สีสานใจ ใฝ่สันติ” ปี 2548 นิทรรศการในครั้งนี้ 

ได้รับความสนใจจากนักเรียน นักศึกษา ประชาชนทั่วไปที่ได้เข้า

ชม และยังได้รับความร่วมมือจากโรงเรียนที่ส่งนักเรียนเข้าร่วม

โครงการ ซึ่งทางโรงเรียนสนใจที่จะส่งนักเรียนเข้าร่วมประกวด

วาดภาพโครงการ “ใสสีสานใจ ใฝ่สันติ” ในโอกาสต่อไป 

การจัดแสดงนิทรรศการในครั้งนี้ ได้รับการสนับสนุนจาก 

This event was hosted by UNESCAP under the theme 

of “Women in Decision-Making Process: Political 

Participation and Leadership at International, 

National and Local Levels”.

On the following day Gen. Terdsak Maroom, IIFWP-

Thailand Vice-President, Assoc. Prof. Dr. Narong 

Tiensong, PWPA-Thailand President and Mrs. Delia 

Javanasundara, Secretary General FDP, WFWP-Asia 

Region  attended as observer of IWP held at the Commission 

of Human Rights Office. This program was co-hosted by 

CEDAW South East Asia Program (International laws for 

guarantee the Women’s right), UNIFEM (United Nations 

Development Fund for Women) and the office of the 

National Human Rights Commissioner of Thailand. There 

were 350 participants. The plenary session discussed on 

“Government’s Responsibility in Gender Equality”.  

Assoc. Prof. Dr. Pradit Chareonthaitawee, a senior 

Commissioner of Human Rights presented “Women 

of the Year 2006” awards to several outstanding and 

courageous women who fought for human rights. 

Color my Heart with Peace Exhibition
March 7-30, 2006 Changmai

 With the kind cooperation of Kard Suan Kaew 

Department store in Chiangmai province and WFWP-

Thailand organized a “Color my Heart with Peace” 

Drawing Contest. Kard Suan Kaew Department store 

offered a place for exhibition to display the drawings 

won by the students. This contest created good impact 

in Chiangmai province. Many students came to visit the 

exhibition. There were 40 students from one particular 
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ศูนย์ประสานงานสหพันธ์เยาวชนคนหนุ่มสาวเพื่อสันติภาพโลก 

(ประเทศไทย) จ.เชียงใหม่ 

 

school came especially for the exhibition. Most of them 

are interested to join in the next Drawing Contest.

งานสมัชชาสตรีแห่งสันติภาพครั้งที่ 1 
29-31	มีนาคม	2549	 กรุงโซล	ประเทศเกาหล	ี

จัดโดย สหพันธ์์สันติภาพสากล (UPF) ในหัวข้อ “สตรีแห่ง

สันติภาพ การสร้างวัฒนธรรมแห่งหัวใจ และการสร้าง

สันติภาพโลกที่ยั่งยืน” ได้รับการสนับสนุนการจัดงานโดย 

สหพันธ์สตรีเพื่อสันติภาพโลก มีสตรีที่เป็นทูตสันติภาพจาก

ประเทศเกาหลี ญี่ปุ่น และประเทศอื่นๆ รวม 37 ประเทศจากใน

ทั่วโลกเข้าร่วมงานในครั้งนี้ และผู้แทนจากสหพันธ์สตรีเพื่อ

สันติภาพโลก (ประเทศไทย) คือ นางณัฎฐรินทร์ แสงทอง 

กรรมการสหพันธ์สตรีเพื่อสันติภาพ (ประเทศไทย) และนักวิชา

การจากกรมส่งเสริมการเกษตร และนางพนิดา ดวงจินดา รอง

ประธานสหพันธ์สตรีเพื่อสันติภาพ (ประเทศไทย) และได้รับ

เกียรติให้เป็นผู้อ่านคำปฏิญญา “Seoul Commitment” ซึ่ง

เป็นคำปฏิญญาณที่ได้กำหนดร่วมกันโดยผู้เข้าร่วมประชุม 

 

ประชุมคณะกรรมการ 
29	เมษายน	2549	 UCF	กรุงเทพฯ	

เพื่อประเมินผลกิจกรรมในไตรมาสแรก และการวางแผน

กิจกรรมในปี 2549 นี้ โดยเฉพาะอย่างยิ่ง การเตรียมการจัดการ

ประชุมนานาชาติ 7th WFWP International Leaders’

Workshop จัดขึ้นในระหว่างวันที่ 15-19 ตุลาคม 2549 

กรุงเทพมหานคร และในวันที่ 17 ตุลาคม 2549 งานสัมมนาที่

ศูนย์ประชุมองค์การสหประชาชาติ ในหัวข้อ “Development

onPovertyReductioninAsiaandthePacific”

 

The First Women for Peace Summit
March 29-31, 2006 Seoul, Korea 

The Universal Peace Federation International and 

Women’s Federation for World Peace International hosted 

an international workshop for Women Ambassadors for 

Peace from Korea and other 37 countries. The theme 

of the workshop was: “Women of Peace: Building 

a Culture of Heart and a World of Lasting Peace.” 

Mrs. Natharin Saengthong, WFWP Committee and Mrs. 

Panida Daungchinda, WFWP Vice President participated 

in the “Seoul Commitment” as representative of WFWP-

Thailand. 

Committee Meeting
April 29, 2006 UCF Bldg

At the UCF Building, WFWP held a Committee 

Meeting to evaluate the 1st quarterly activities and discuss 

on the “7th WFWP Leader’s Workshop” to be held on 

October 15-19, 2006. There were also discussion on the 

Development on Poverty Reduction in Asia and Pacific.
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การประกวดภาพวาด 
20	พฤษภาคม	2549	 จ.เชียงราย	

โครงการ “ใส่สีสานใจ ใฝ่สันติ” จัดขึ้นเป็นปีที่สอง สำหรับ

การประกวดภาพนั้น ได้จัดขึ้นที่ โรงเรียนสหศาสตร์ จ.เชียงราย 

และวันที่ 21 พฤษภาคม การจัดประกวดได้จัดขึ้นที่โรงเรียนบ้าน

ห้วยสิงห์ จ.แม่ฮ่องสอน มีนักเรียนจำนวน 45 คน เข้าร่วมการ

ประกวด ซึ่งใช้เวลา 2 ชั่วโมง โดยไม่ต้องใช้ยางลบ นักเรียนที่

เข้าร่วมการประกวดมี 2 กลุ่มคือ กลุ่มแรกอายุ 4-6 ปี และกลุ่ม

ที่สองอายุ 7-10 ปี ครั้งนี้ ได้ขยายโอกาสให้นักเรียนที่มีฐานะ

ยากจนเข้าร่วมการแข่งขันด้วย 

 

Color my Heart with Peace Drawing Contest
May 20, 2006 Chiang Rai 

Ms. Wasakorn Pinyosinwat, WFWP-Thailand 

Committee Member coordinated a “Color My Heart with 

Peace Project”. It was held in 2 different venues, first at 

the Sahasart School in Chiangrai province on May 20 

and next at the Ban Huai Sing School in Maehongsorn 

province on May 21. There were 45 student contestants. 

One of the criteria of the drawing contest was to finish 

their drawing within 2 hours without using any eraser. 

The contestants were divided into two categories: 1.) 

Age 4-6 and 2.) Age 7-10 years old. The project provided 

opportunity for the participation fo the poor children; most 

of them had no drawing experience or skill. 

กิจกรรมส่งเสริมอาชีพ 
20	พฤษภาคม	2549	 จ.เชียงราย	

นางวัลภา นีละไพจิตร ประธานกลุ่มสตรีมุสลิมอาสาสมัคร 

และสมาชิกกลุ่มฯ ร่วมเป็นวิทยากรอีก 7 คน ร่วมกับผู้แทนจาก

สหพันธ์สตรีฯ คือนางพนิดา ดวงจินดา และนางจุฑามาส พาโน 

ซึ่งวิทยากรจากกลุ่มสตรีมุสลิมฯ ได้สอนการเพ้นท์ผ้า การทำสบู่

จากใบข่อย แก่กลุ่มสตรีที่มีอายุระหว่าง 15 ถึง 30 ปี จำนวน 35 

คน ซึ่งเป็นกลุ่มสตรีจากบ้านชีวิตใหม่ และเป็นกลุ่มเสี่ยงจากการ

ติดเชื้อเอดส์ ช่วงบ่ายกลุ่มสตรีเหล่านี้ จะเรียนหนังสือที่โรงเรียน

สหศาสตร์ และช่วงกลางวันจะเย็บเสื้อผ้า เพื่อเป็นรายได้เลี้ยง

ชีพ 

 

 

 

 

Women Occupational Skill
May 20, 2006 Chiang Rai 

Mrs. Panida Daungchinda-WFWP Vice President, Mrs. 

Jutamas Pano-WFWP Secretary General together with 

Mrs. Wallapa Nilapaijit, President of Muslima Women’s 

Volunteer with seven other Muslima representatives 

participated the Women Occupational Skill program. 

They guided the women who are infected with HIV/AIDS 

age ranged from 15 to 30 at New Life Center in Chiangrai 

province. The team taught them cloth painting, toothpaste 

making made out of herbal leaf and soap making out of 

herb (body odor). These young women attend special 

class at Sahasart School in the evening and sew clothes 

during daytime.
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โครงการพ่อแม่อุปถัมภ์ 
22	พฤษภาคม	2549	

ผู้แทนสหพันธ์สตรีฯ และสหพันธ์เยาวชนฯ ได้เยี่ยมนักเรียน

โรงเรียนบ้านห้วยสิงห์ จ.แม่ฮ่อง สอน และมอบทุนการศึกษา

เพิ่ม จำนวน 4 ทุน (รวมการมอบทุนการศึกษาในปี 2549 

จำนวน 100 ทุน) พ่อแม่อุปถัมภ์เป็นคนไทย และคณะฯ ได้

จัดการอบรมเยาวชนเรื่องการป้องกันโรคเอดส์และยาเสพติด รัก

บริสุทธิ์ นอกจากนั้น ได้จัดตั้งชมรม เพื่อให้นักเรียนที่เป็นแกนนำ

สามารถป้องกันเพื่อนๆ จากภัยของความเสื่อมศีลธรรมทางเพศ

และยาเสพติด (นำเสนอโดยวิทยากรจากองค์การเวิลด์คาร์พ) 

ช่วงเย็น นักเรียนได้แสดงวัฒนธรรมชาวเขา ซึ่งนับเป็นการแสดง

ที่สวยงามมาก 

 

 

 

ประชาสัมพันธ์องค์กร 
13	กรกฎาคม	2549	 UBC	7	

นางจุฑามาส พาโน เลขาธิการสหพันธ์สตรีเพื่อสันติภาพโลก 

(ประเทศไทย) ให้สัมภาษณ์ในรายการ “คนดีคู่สังคม” ในประเด็น

เกี่ยวกับโครงการใส่สีสานใจใฝ่สันติ โครงการเอดส์กับเยาวชน 

ปัญหาและทางแก้ กิจกรรมส่งเสริมอาชีพ และงานประชุมสตรี

ระดับ นานาชาติ ครั้งที่ 7 

 

Foster Parents Project
May 22, 2006 Chiang Mai

With the cooperation of YFWP-Thailand, WFWP-

Thailand distributed the Foster Parents Scholarships to 

the poor Thai children. There were 100 students who 

received support from the Foster Parents Project. In 

conjunction with the program, a “Free Teens and Pure 

Love Club” was set up at the Ban Huai Sing School, 

Maehongsorn province. The main objective is to educate 

the students on Universal Values and protect them 

from immorality and drugs. W-CARP Chiangmai gave 

a presentation on Core Values. The students received 

the program with opened heart and presented a beautiful 

performance, hill tribe traditional dancing and singing.

Public Relations
July 13, 2006 UBC 7 

Mrs. Jutamas Pano, WFWP-Thailand Secretary 

General was being interviewed by UBC 7 under the theme 

of “Model Person in Society” She spoke about various 

activities i.e. Color my Heart with Peace Project, AIDS 

and Youth Prevention, Women Occupational Skill and the 

upcoming 7th WFWP International Leader Workshop.
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ประชาสัมพันธ์องค์กร 
23	กรกฎาคม	2549	 UBC	7	

ผศ.ดร.วิรชฎา บัวศรี ประธานโครงการใส่สีสานใจใฝ่สันติให้

สัมภาษณ์ในรายการ “Social News” ในประเด็นการจัด

โครงการใส่สีสานใจใฝ่สันติ  

 

สัมมนาต่างประเทศ 
9-14	กันยายน	2549	 กรุงโซล	ประเทศเกาหล	ี

งานสมัชชาสันติภาพสากล ครั้งที่ 3 นางกมลทิพ พยัฆวิเชียร 

ประธานสหพันธ์สตรีเพื่อสันติภาพโลก (ประเทศไทย) และผู้แทน

จากประเทศไทยเข้าร่วมงานประชุมในครั้งนี้ 

 

ประชาสัมพันธ์องค์กร 
11	กันยายน	2549	 UBC	7	

นางพนิดา ดวงจินดา รองประธานสหพันธ์สตรีเพื่อสันติภาพ

โลก (ประเทศไทย) ให้สัมภาษณ์ในรายการ “Social News” ใน

ประเด็นโครงการพ่อแม่อุปถัมภ์ เอดส์และเยาวชน ปัญหาและ

ทางแก้ คอนเสิร์ตการกุศล โครงการใส่สีสานใจใฝ่สันติและ 7th 

WFWP International Leaders’ Workshop 

 

 

การแข่งขันการประกวดวาดภาพ 
12	กันยายน	2549	 UCF	กรุงเทพฯ	

 

Public Relations 
July 23, 2006 UBC 7

Dr. Virachada Buasri, WFWP-Thailand Advisor and the 

Chairwoman of Color my Heart with Peace Project was 

being interviewed in the “Social News” on this project.

International Seminar 
September 9-14, 2006 Seoul, Korea 

Mrs. Kamolthip Payakwichien, WFWP-Thailand 

President attended  the 3rd UPF Anniversary in Seoul, Korea 

hosted by Universal Peace Federation International.

Public Relations 
September 11, 2006 UBC 7

Mrs. Panida Daungchinda, Vice-President of WFWP-

Thailand was being interviewed by the “Social News” 

program on the various WFWP activities which includes 

Foster Parents Scholarship, Youth and AIDS Prevention, 

Charity Concert, Color my Heart with Peace and the 

upcoming 7th WFWP International Leader’s Workshop.

Color my Heart with Peace Drawing Contest 
September 12, 2006 UCF Building
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สำหรับการแข่งขันการประกวดภาพวาดในภาคกลาง มี

โรงเรียนต่างๆ จำนวน 12 โรงเรียน ส่งนักเรียนเข้าประกวด 

จำนวน 21 คน (อายุ 4-6 ปี) และนักเรียนจำนวน 34 คน (อายุ 

7-10 ปี) รวมนักเรียนทั้งสิ้น 56 คน และมีคณะครูและผู้

ปกครองเข้าร่วมสังเกตการณ์ จำนวน 22 คน 

 

WFWP-Thailand held another “Color my Heart with 

Peace” Drawing Contest. Contestants are from the central 

region of Thailand. There were 56 student contestants 

from different age category: 21 students from 4-6 years 

old, 34 students from 7-10 years old. There were 22 

teachers and parents who participated as observer.

การแข่งขันประกวดวาดภาพ 
15	กันยายน	2549	 จ.นครราชสีมา	

นางสาวสุรีรัตน์ นามหาชัย ผู้ประสานงานสหพันธ์เยาวชนคน

หนุ่มสาวเพื่อสันติภาพโลก (ประเทศไทย) จังหวัดนครราชสีมา 

ช่วยดูแลการประกวดวาดภาพ มีนักเรียนจำนวน 25 คน เข้าร่วม

การประกวด 

 

การแข่งขันประกวดวาดภาพ 
18	กันยายน	2549	 จ.ขอนแก่น	

นายศิรารัตน์ เขียวสนาม ผู้ประสานงานสหพันธ์เยาวชนคน

หนุ่มสาวเพื่อสันติภาพโลก (ประเทศไทย) จังหวัดขอนแก่น ช่วย

ดูแลการประกวดวาดภาพ มีนักเรียนจำนวน 30 คน เข้าร่วมการ

แข่งขัน 

 

การแสดงดนตรีการกุศล 
24	กันยายน	2549	 ศูนย์วัฒนธรรมไทย–เยอรมัน	

 

จุดประสงค์เพื่อพัฒนากองทุนสนับสนุนโครงการพ่อแม่

อุปถัมภ์ มีผู้ที่สนใจเข้าร่วมชมประมาณ 120 คน ประกอบด้วย 

คณะกรรมการมูลนิธิ สมาชิกสโมสรโรตารี นักเรียนนักศึกษา 

และประชาชนทั่วไป 

 

 

Color my Heart with Peace Drawing Contest
September 15, 2006 Nakhonratchaseema

Ms. Sureerat Namahachai from YFWP-Thailand 

coordinated a “Color my Heart with Peace Drawing 

Contest” Nakhonratchaseema. There were 25 student 

contestants.

Color my Heart with Peace Drawing Contest
September 18, 2006 Khon Kaen

Mr. Sirarat Kaewsanam, YFWP-Khon Kaen Thailand 

Chairman coordinated a “Color my Heart with Peace 

Drawing Contest” There were 30 student contestants.

Charity Concert
September 24, 2006 Thai-German Cultural
                                         Institute

WFWP-Thailand held another “Charity Concert” for 

fundraising. There were 120 audiences. Among them 

were FDP committees, Rotary Club-Thailand members 

and students. The fund was raised to support the Foster 

Parents Project which provides scholarship to the poor 

children. 
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การแข่งขันประกวดวาดภาพ 
25	กันยายน	2549	 จ.เชียงใหม่	

นางสาวพนอศรี ชินพลซ้าย ผู้ประสานงานสหพันธ์เยาวชน

คนหนุ่มสาวเพื่อสันติภาพโลก (ประเทศไทย) จังหวัดเชียงใหม่ 

ช่วยดูแลการประกวดวาดภาพ มีนักเรียนจำนวน 35 คน เข้าร่วม

การแข่งขัน 

 

Color my Heart with Peace Drawing Contest
September 25, 2006 Chiang Mai

Ms. Panosri Chinpolsai, YFWP-Chaingmai 

Chairwoman coordinated a “Color my Heart with Peace 

Drawing Contest” There were 35 student contestants.

การประชุมประจำปี ครั้งที่ 7 
15-19	กันยายน	2549	 กรุงเทพฯ	

ผู้แทนสตรี จำนวน 120 คนจาก 24 ประเทศทั่วโลก เข้าร่วม

การประชุมประจำปี ครั้ งที่ 7 ณ โรงแรม SC Park 

กรุงเทพมหานคร วันที่ 15 ตุลาคม 2549 จัดงานเลี้ยงต้อนรับที่

อาคารยูซีเอฟ หลังจากนั้น มีการนำเสนอ 3 ประเด็นที่สตรีต้อง

รำลึกถึงเสมอในฐานะผู้นำคือประการที่หนึ่ง การสร้างความ

กลมกลืนระหว่างจิตใจและร่างกาย เป็นการฟื้นฟูการจิตวิญญาณ 

เพื่อการมีบุคลิกภาพที่พึงประสงค์ ประการทีสองการให้การศึกษา

เพื่อพัฒนาการมีหัวใจแห่งความรักแบบแม่ และประการที่สาม 

แนวคิดสำหรับผู้นำสตรีในการรับใช้และบริการสังคม นอกจาก

นั้น ผู้แทนสตรีจากแต่ละประเทศ ได้รายงานกิจกรรมในปี 2548 

และปี 2549 รวมทั้งแผนการดำเนินงานในอนาคต มีการ

วิเคราะห์เพื่อการพัฒนาของสหพันธ์สตรีเพื่อสันติภาพโลก 

(ประเทศไทย) สาขาต่างๆ 

วันที่ 17 ตุลาคม 2549 ห้องประชุม 4 ศูนย์ประชุมองค์การ

สหประชาชาติ มีการประชุมในหัวข้อ “บทบาทสตรีในฐานะผู้นำ 

7th WFWP International Leaders Workshop
October 15-19, 2006 Bangkok, Thailand

WFWP-Thailand hosted the 7th Annual International 

Leaders Workshop on October 15-19, 2006. There were 

120 women from 24 different countries who attended this 

workshop. 

October �5: Opening Banquet held at UCF Building 

Ms. Minerva De Leon, WFWP-International Vice President 

was the master of ceremonies.

October �6: Continent Report held at SC Park Hotel. 

Leaders from the WFWP regions around the world 

presented their reports for 2005 & 2006, their plans for 

the future as well analysis related to the development of 

their regions. At the afternoon, there were forum covering 

main aspects on fulfilling the role as women leaders. 

First, the recovery of women’s spirituality, by uniting our 

mind and body and become women of good character. 
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การมีส่วนร่วมในการตัดสินใจ โอกาส และการสร้างการ

เปลี่ยนแปลง” มีผู้เข้าร่วมงานประมาณ 250 คน  (คนไทย

ประมาณ 120 คน) 

จัดการเสวนาวิชาการเรื่อง โอกาสและการสร้างการ

เปลี่ยนแปลง บทบาทสตรีต่อสถาบันครอบครัว เศรษฐกิจและ

การสร้างความสามัคคีปรองดอง มีวิทยากรผู้ทรงคุณวุฒิมาให้

ทัศนะและความรู้ 

ช่วงต่อมา มีการมอบรางวัลแก่ผู้ชนะการประกวดภาพวาด 

ในโครงการใส่สีสานใจใฝ่สันติ ครั้งที่ 2 มีผู้ชนะการแข่งขันวาด

ภาพ จำนวน 12 คน 

นอกจากนี้ ได้มีการจัดกิจกรรมส่งเสริมสันติภาพ คือการจัด

พิธีพี่น้องร่วมใจ พิธีนี้ ได้สร้างความประทับใจแก่ผู้แทนสตรีจาก

ประเทศต่างๆ เป็นอย่างมาก 

Second, the education of the heart with motherly love. 

Third, the concept of women’s serving leadership.

October ��: Meeting at UNESCAP there were 250 

attendees including 120 local guests at the one-day 

meeting held at the Conference 4 of the United Nations 

Convention Center. The theme was: “Women’s Roles as 

Leaders: Participation in Decision Making, Opportunities 

and Creating Change”. The Roundtable Discussion started 

with the theme on “Opportunities and Change: Women 

as Decision Makers in the Home, in the Economics, 

and in Peacekeeping” the report was well presented by 

speakers representing different sectors. 

After lunch, WFWP-Thailand presented the awards of 

the “2nd Color My Heart with Peace” to the 12 student 

winners. The final program was the Interracial Bridge of 

Peace Ceremony. It was a ceremony of bridging the gap 

between races, cultures, nationalities and religions of 

women from different countries. 
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วิสัยทัศน์	
 

สหพันธ์เยาวชนคนหนุ่มสาวเพื่อสันติภาพโลก (ประเทศไทย)  

ส่งเสริมสันติภาพโดยการสร้างผู้นำคุณธรรมในสังคม 

 

 

พันธกิจ	
 

สหพันธ์เยาวชนคนหนุ่มสาวเพื่อสันติภาพโลก (ประเทศไทย) 

ขับเคลื่อนเครือข่ายเยาวชนคนหนุ่มสาวทั้งระดับชุมชนประเทศ

และระดับสากลเพื่อสร้างเสริมวัฒนธรรมสันติภาพ โดยยึดหัวใจ 

3 ประการ 

	

1.	 พัฒนาเยาวชนคนหนุ่มสาว โดยสร้างผู้นำทางจิตใจและ

คุณธรรม มุ่งเน้นการสร้างเอกภาพระหว่างร่างกายและจิตใจ อัน

เป็นพื้นฐานการพัฒนาคน 

	

2.	 ส่งเสริมครอบครัวแห่งคุณธรรมให้เป็นเสาหลักในการ

สร้างสันติภาพ โดยสร้างวัฒนธรรมครอบครัวที่ดี เริ่มต้นจาก

เยาวชนคนหนุ่มสาวที่รักษาความบริสุทธิ์ทั้งกายใจ สู่การเป็นคู่

ครองที่ซื่อสัตย์ต่อกันตลอดไป 

	

3.	สร้างวัฒนธรรมสันติภาพด้วยหัวใจอาสาเพื่อสังคม สร้าง

วัฒนธรรมแห่งสันติภาพในหัวใจ โดยการมีชีวิตอยู่เพื่อผู้อื่น ด้วย

ความรักที่แท้จริง 

Vision	

Youth Federation for World Peace-Thailand envisions 

peace by establishing youth leaders with high moral 

integrity and serving for the public good. 

Mission	

YFWP-Thailand mobilizes Youth network on both the 

national and international levels by the culture of peace: 

1. Development of young people Develop youth 

leaders with moral alignment achieving mind & body 

unity, the foundation for human development. 

2. Promote pure love family as a model for world 

peace Create the culture of pure love youth, abstinence 

and marital fi delity, and establishing ideal family. Conjugal 

love between a man and woman shall last forever and be 

established upon the foundation of honesty. 

3. Creating the culture of peace through service 

for society. Create the culture of peace from within by 

living for the sake of others and serving the public good 

by true love.

ดร. วิบูลย์ แช่มชื่น 
ประธานสหพันธ์เยาวชนคนหนุ่มสาวเพื่อสันติภาพโลก (ประเทศไทย) 

Dr. Wiboon Shamsheun 
President, YFWP -Thailand 

YFWP
www.yfwp-thai.com

สÀพันธåเยาว™นคนÀนุ่มสาวเพื่อสันติ¿าพ‚ลก(ประเท»‰ทย)
YOUTH FEDERATION FOR WORLD PEACE-THAILAND
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กิจกรรมหลัก	ปี	2549	 2006	MAJOR	ACTIVITIES	

การประชุมคณะทำงาน 
3	มีนาคม	2549	

ประชุมคณะกรรมการบริหารสหพันธ์เยาวชนคนหนุ่มสาวเพื่อ

สันติภาพโลก (ประเทศไทย) ครั้งที่ 1/2549 โดย ดร. วิบูลย์ 

แช่มชื่น เป็นประธานการประชุม และนายเสน่ห์ ศรีตองอ่อน 

เลขาธิการ เป็นผู้รายงานกิจกรรมและนำเสนอแผนการทำงานใน

ปี 2549 มีผู้เข้าร่วมประชุมทั้งหมด 20 คน ณ ห้องประชุมชั้น 2 

อาคาร UCF 

 

30-31	มีนาคม	2549	

โครงการส่งเสริมการเรียนรู้ “แผนยุทธศาสตร์สหพันธ์

เยาวชนคนหนุ่มสาวเพื่อสันติภาพโลก (ประเทศไทย)” เพื่อส่ง

เสริมให้ทีมงานเกิดกระบวนการเรียนรู้สามารถวิเคราะห์อย่าง

เป็นระบบ และมีส่วนร่วมวางเป้าหมายและยุทธศาสตร์การ

ทำงานขององค์กร เป็นการสร้างความสัมพันธ์และแลกเปลี่ยน

ความคิดเห็นประสบการณ์ทำงานเยาวชนระหว่างทีมงานประจำ

กับอาสาสมัคร โดยอาจารย์นิภาพรรณ งามวิทยาพงศ์ กับ

อาจารย์ศศิธร อุดมทรัพย์ เป็นวิทยากร มีผู้เข้าร่วมประชุม

ทั้งหมด 21 คน ณ ห้องประชุมชั้น 3 อาคาร UCF 

 

Committee Meeting
March 3, 2006

The first Committee Meeting was chaired by Dr.Wiboon 

Shamsheun, President of YFWP-Thailand. Mr.Sanae 

Sritong-on, Secretary General of YFWP presented the 

report, action plan and activity for 2006. 

Twenty committees and staff attended the meeting 

held at the UCF Building.

March 30-31, 2006
A seminar to promote learning was held at the UCF 

Building. The theme on “YFWP(Thailand) Strategic 

Plan” served to guide the YFWP team members to learn, 

analyze as system and work as a team to set up goal 

and strategic for the organization. The invited speakers 

were Prof. Nipapan Hamwitayapong and Prof. Sasiton 

Udomsap. Twenty one staff and member attended the 

program. 
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13	มิถุนายน	2549	

ประชุมหัวข้อ “โครงการฝึกอบรมเครือข่ายผู้ปฏิบัติงานด้าน

เยาวชนจังหวัดตราด” จัดโดย กลุ่มคนรักบางเบ้า ร่วมกับสหพันธ์

เยาวชนคนหนุ่มสาวเพื่อสันติภาพโลก (ประเทศไทย) โดยมีนาง

ศิริวรรณ บุตราช จากองค์กรชุมชนคนตราดเป็นแกนนำ ร่วม

ด้วยกลุ่มผู้สูงอายุ กลุ่มสวัสดิการ กลุ่มทรัพยากร กลุ่มออมทรัพย์

เพื่อการผลิต เข้าร่วมฝึกอบรมจำนวน 46 คน ณ หมู่บ้านบางเบ้า 

เกาะช้าง จังหวัดตราด 

 

 

15	กันยายน	2549	

ประชุมผู้นำเยาวชนในหัวข้อ “การศึกษาของเยาวชนวันนี้เพื่อ

โลกวันพรุ่งนี้” โดยอาจารย์ลิขิต อำมาตยคง รองอธิการบดีฝ่าย

พัฒนานักศึกษา มหาวิทยาลัยขอนแก่นเป็นประธานกล่าวเปิด 

และนายศิลารักษ์ เขียวสนาม นำทีมตัวแทนนักเรียน นักศึกษา 

อาจารย์ จำนวน 120 คน จาก 12 สถาบันการศึกษา ซึ่งจัดขึ้น 

ณ มหาวิทยาลัยขอนแก่น จังหวัดขอนแก่น 

 

 

June 13, 2006
YFWP-Thailand Co-organized a seminar on the topic 

of “Project Educating Network Worker on Youth of Trad 

Provice” with Kon Rak Bangbao Group. Mrs. Siriwan 

Budrat from the Community Kon Trad led the Senior 

Group, Security Group, Resources Group and Saving 

Product Group to participate in the seminar. There were 

46 participants who attended the program at the Bangbao 

Village Chang Island, Trad Province.

September 15, 2006
A Youth Conference on “Today’s Education for 

the Youth of the Future World” was held on 15 Sept. 

The Opening Remark was presented by Prof. Likit 

Ammattakong, the Vice President of Khon Khaen 

University. Mr.Silalak Khewsanam invited 120 students 

from 12 different campuses to attend the program. 
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ค่ายแกนนำเยาวชนคนอนาคต 
5-8	มีนาคม	2549	

ค่ายแกนนำเยาวชนคนอนาคตระดับ 1 จัดโดยชมรมเกษตร

ธรรมชาติแห่งประเทศไทย ร่วมกับสหพันธ์เยาวชนคนหนุ่มสาว

เพื่อสันติภาพโลก (ประเทศไทย) และสนับสนุนโดยสถาบัน

พัฒนาองค์กรชุมชน โดยท่านอาจารย์อนุศิษฏ์ ธำรงรัตนศิลป์ 

เป็นประธานจัดงาน และมีนางสุภาพร มัสซึอิ นำทีมจัดการ

อบรม มีเยาวชนเข้าร่วมทั้งหมด 130 คน จัดที่ศูนย์การเรียนรู้

ของชมรมเกษตรธรรมชาติแห่งประเทศไทย จังหวัดสระแก้ว 

 

 

19-22	มีนาคม	2549	

ค่ายแกนนำเยาวชนคนอนาคตระดับ 2 จัดโดยชมรมเกษตร

ธรรมชาติแห่งประเทศไทย ร่วมกับสหพันธ์เยาวชนคนหนุ่มสาว

เพื่อสันติภาพโลก (ประเทศไทย) และสนับสนุนโดยสถาบัน

พัฒนาองค์กรชุมชน โดยท่านอาจารย์อนุศิษฏ์ ธำรงรัตนศิลป์ 

เป็นประธานจัดงาน และมีนางสุภาพร มัสซึอิ นำทีมจัดการ

อบรม มีเยาวชนเข้าร่วมทั้งหมด 80 คน จัดที่อุทยานแห่งชาติ

ปางสีดา จังหวัดสระแก้ว 

 

 

โครงการปันน้ำใจพี่สู่น้อง 
เป็นโครงการที่จัดทำขึ้นเพื่อสนับสนุนให้เยาวชนตระหนักถึง

ความสำคัญของการศึกษา โดยจัดมอบทุนการศึกษา เครื่อง

คอมพิวเตอร์ และสื่อการเรียนการสอนให้กับนักเรียนที่ขาดแคลน

ทุนทรัพย์ แต่เรียนดี โดยมีรายละเอียดดังนี้ 

 

Core Youth Leadership Camp
March 5-8, 2006

YFWP-Thailand co-organized with the Agriculture 

Natural Club-Thailand, a Core Youth Leadership 

Camp Level. It was supported by the Institute of 

Community Development represented by Prof. Anusit 

Thumrungratanasin who was the organizing chairman for 

the camp. Mrs. Supaporn Matsui coordinated the youth 

training seminar held at Agriculture Natural Club-Thailand 

Srakaew. There with 130 youth participants.

March 19-22, 2006
Core Youth Leadership Camp Level 2 was held by 

the joint effort of YFWP-Thailand, Agriculture Natural 

Club-Thailand and supported by Institute of Community 

Development. Eighty youth participants attended the 

program at the Pangsrida National park, Srakaew.

Sharing Heart from Seniors
to Juveniles Project

The project served to promote the value of knowledge 

and education for the youth. Scholarship, computer and 

educating equipment were presented to poor students.
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25	มกราคม	2549	

นายเสน่ห์ ศรีตองอ่อน เลขาธิการสหพันธ์เยาวชนคนหนุ่ม

สาวเพื่อสันติภาพโลก (ประเทศไทย) ได้นำทีมงานและตัวแทน

เยาวชน จำนวน 12 คน มอบทุนการศึกษาเป็นเงิน 9,000 บาท 

จำนวน 18 ทุนๆ ละ 500 บาท รวมทั้งมอบเครื่องคอมพิวเตอร์ 

อุปกรณ์กีฬา อุปกรณ์การเรียน และสื่อการสอน ให้กับนักเรียน

และอาจารย์โรงเรียนวัดสามัคคีธรรม จังหวัดสุพรรณบุรี 

 

January 25, 2006
Mr. Sanae Sritong-on, Secretary General of YFWP-

Thailand along with 12 team members and youths 

presented 18 scholarships with a total of 9,000 Baht (one 

scholarship for 500 Baht) including computer equipments 

and education materials to students and teachers at the 

Samakkethum School, Supanburi.

10-12	สิงหาคม	2549	

นายสมยศ เกษศรีสังข์ รองประธานสหพันธ์เยาวชนคนหนุ่ม

สาวเพื่อสันติภาพโลก (ประเทศไทย) ได้นำทีมงานและตัวแทน

เยาวชน จำนวน 40 คน เข้าทำกิจกรรมเนื่องในวันแม่แห่งชาติ 

โดยมอบเงินรางวัลการประกวดภาพระบายสี, ประกวดเรียง

ความ และประกวดแต่งคำขวัญ เป็นเงิน 12,000 บาท ทั้งหมด 

24 รางวัลๆ ละ 500 บาท รวมทั้งอุปกรณ์กีฬามูลค่า 3,000 บาท 

อุปกรณ์การเรียน และสื่อการสอนมูลค่า 5,500 บาท ให้กับ

นักเรียนและอาจารย์โรงเรียนวัดซับเสือแมบ จังหวัดลพบุรี 

 

3	–	6	ธันวาคม	2549	

นายสมยศ เกษศรีสังข์ รองประธานสหพันธ์เยาวชนคนหนุ่ม

สาวเพื่อสันติภาพโลก (ประเทศไทย) ได้นำทีมงานและตัวแทน

เยาวชน จำนวน 42 คน เข้าทำกิจกรรมเนื่องในวันพ่อแห่งชาติ 

August 10-12, 2006
Mr. Somyot Ketsrisang, Vice President of YFWP-

Thailand, along with 40 members and youth volunteers 

participated in the National Mother Day Activity. A total 

scholarship price of 12,000 Baht was given through the 

drawing competition i.e. 24 scholarships with 500 Baht. In 

addition, sport equipments of 3000 Bath and educational 

materials of 5500 Baht were also awarded to the students 

and teachers at the Watsubsuemab School, Lopburi.

December 3-6, 2006
Mr. Somyot Ketsrisang, Vice President of YFWP 

(Thailand) along with 42 members and volunteer students 

joined the National Mother’s day activity and presented 
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โดยมอบเงินรางวัลการประกวดภาพระบายสี, ประกวดเรียง

ความ และประกวดแต่งคำขวัญ เป็นเงิน 12,000 บาท ทั้งหมด 

24 รางวัลๆ ละ 500 บาท รวมทั้งอุปกรณ์กีฬามูลค่า 3,000 บาท 

อุปกรณ์การเรียน และสื่อการสอนมูลค่า 5,500 บาท ให้กับ

นักเรียนและอาจารย์โรงเรียนวัดซับเสือแมบ จังหวัดลพบุรี 

 

24 scholarships of 12,000 Baht, sport equipments of 3000 

Bath and education material of 5500 Baht for the students 

and teachers at Watsubsuemab School in Lopburi.

โครงการ True Love in Action by True Friend 
สหพันธ์เยาวชนคนหนุ่มสาวเพื่อสันติภาพโลก (ประเทศไทย) 

ได้ทำโครงการ True Love in Action by True Friend โดยนาย

เสน่ห์ ศรีตองอ่อน เลขาธิการ นำศิลปิน True Love และทีมงาน

สหพันธ์เยาวชนฯ ทำกิจกรรมสันทนาการ ร้องเพลง และให้

ความรู้ 

26	พฤษภาคม	2549	

จัดกิจกรรม True Love in Action by True Friend ณ ศูนย์

ฝึกและอบรมเด็กและเยาวชนชาย บ้านมุฑิตา (บางนา) โดยคุณ

พรพริ้ง ปัทมินทน์ ผู้อำนวยการศูนย์ฯ ให้การต้อนรับและกล่าว

เปิดกิจกรรม ซึ่งมีผู้เข้าร่วมกิจกรรมจำนวน 200 คน 

 

 

23	มิถุนายน	2549	

จัดกิจกรรม True Love in Action by True Friend ณ ศูนย์

ฝึกและอบรมเด็กและเยาวชนหญิง บ้านปราณี (จังหวัด

นครปฐม) โดยนายสุจินต์ ไชยชุมศักดิ์ นายอำเภอพุทธมณฑล 

จังหวัดนครปฐม เป็นประธานเปิดกิจกรรม ซึ่งมีผู้เข้าร่วมกิจกรรม

จำนวน 70 คน 

 

True Love in Action by True Friend Project
YFWP (Thailand) created the idea of “True Love in 

Action by True Friend Project” with True Friend Artists 

and members performed in the show mini concert, giving 

True Love education for the youth.

May 26, 2006
A True Love in Action by True Friend performance 

was held at the Ban Mutita Bangna District (Banna). 

The Opening Remark was presented by Mrs. Pornpring 

Pattami , Director of the Mutita Children Training Center. 

There were 200 participants

June 23, 2006
True Love in Action by True Friend performance

was held at the Ban Pranee Female Children and Youth 

Center in Nakhonpathom Province. The Opening Remark 

was given by Mr. Sujin Chaichumsak, Bhudamonton, the 

District officer. There were 70 participants.



50 รายงานประจำปี 2549 - มูลนิธิเพื่อการพัฒนาและสันติ

กิจกรรมอื่นๆ 
14	กุมภาพันธ์	2549	

นายศักดิ์ประเสริฐ เจริญประสิทธิ์ หัวหน้ากิ่งอำเภอเกาะช้าง 

จังหวัดตราด ประธานจัดกิจกรรม Valentine and Married Day 

ในวันวาเลนไทน์ โดยคุณสุรพล สายพันธุ์ รองผู้ว่าราชการ

จังหวัดตราด เป็นประธานเปิดกิจกรรม และนางสุภาพร มัสซึอิ 

นำทีมงานสหพันธ์เยาวชนฯ และศิลปิน True Love เข้าร่วม

กิจกรรม Valentine and Married Day และได้ออกรายการวิทยุ

ชุมชนเกาะช้างสัมพันธ์ FM. 98.25 MHz 

 

15	มิถุนายน	2549	

มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐมร่วมกับ สสส. ได้จัดกิจกรรม

การรณรงค์ลดปัญหาอุบัติเหตุจราจร เฉลิมฉลองครองราชสมบัติ 

60 ปี โดยสหพันธ์ เยาวชนคนหนุ่มสาวเพื่อสันติภาพโลก 

(ประเทศไทย) เข้าร่วมกิจกรรม ท่านรองผู้ว่าราชการจังหวัด

นครปฐมเป็นประธานเปิดงาน นายเสน่ห์ ศรีตองอ่อน นำทีม

ศิลปิน True Friend แสดงบนเวที ณ วิทยาลัยอชีวะศึกษา

จังหวัดนครปฐม จำนวนผู้เข้าร่วม 2,000 คน  

 

Other Activities
February 14, 2006

Mr.Sakprased Jareanprasen, Director of King Amphur 

Koh Chang in Trad province organized a “Valentine 

and Wedding Day” celebration on Valentine’s Day. Mr. 

Surapol Saypun, Governor of Trad province attended 

the occasion with True Friend Artists giving a special 

performance. The program was on air in FM. 98.25 MHz 

Koh Chang Sampan Radio.

June 15, 2006
Ratjaphat Nakonpathom University jointly organized 

with the Thai Health Promotion Foundation a project on 

the “Safety on the street Campaign” in conjunction with 

the celebration of the 60th Anniversary of His Majesty the 

King’s Coronation. The Opening Remark was given by 

the Vice Governor of Nakonpathom Province. Mr. Sanae 

Sritong-on and True Friend Artists joined and performed 

at the occasion held at the Vocational Education College 

of Nakonpathom Province. There were 2000 audiences.

6-14	กันยายน	2549	

ศูนย์ประสานงานสหพันธ์เยาวชนฯ จังหวัดนครราชสีมา ได้

จัดกิจกรรม PURE LOVE RALLY 2006 โดยนายพรมินทร์ ศรี

หมื่นไวย์ รองผู้อำนวยการเขตการศึกษานครราชสีมาเขต 1 และ

อาจารย์เฉลิม มิติภัทร ศึกษานิเทศก์เขต 2 เป็นประธานเปิด

กิจกรรม และนายวรกต ทูนพุธ รองเลขาธิการ สหพันธ์เยาวชนฯ 

นำทีมงานและอาสามัครเยาวชน จัดนิทรรศการ ทำกิจกรรม 

และให้ความรู้ กับนักเรียนโรงเรียนสุรนารีวิทยา โรงเรียน

ห้วยแถลงพิทยาคม โรงเรียนโชคชัยสามัคคี โรงเรียนหนองขาม

พิทยาคม มีผู้เข้าร่วมกิจกรรมทั้งหมด 6,000 คน 

September 6-14, 2006
YFWP Korat center held a “Pure Love Rally 2006” with 

the support of Mr. Pronmin Srihaenwi, the Vice President 

of the Education in Nakornratchasrima Zone 1. Prof. 

Chaleam Mitipat of the Information Office on Educational 

Matters Zone 2. Mr. Woragot Toonput Deputy Secretary 

General of YFWP-Thailand coordinated the event with 

help of members and youth volunteers. There were 6000 

students from Suranaree Wittaya School, Huytalang 

Pittayakom School, Chokchaisamakki School and 

Nongkam Pittayakom School participated the program.
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นายกมล ธนะนพวรรณ 
นายกสมาคมเพื่อองค์การเวิลด์คาร์พ (ประเทศไทย) 

Mr. Khamol Tananopwan 
President, World CARP –Thailand 

วิสัยทัศน์	
 

เวิลด์คาร์พ คือ กลุ่มผู้นำเยาวชนหนุ่มสาวนานาชาติที่เป็นผู้

เบิกทางในการเปลี่ยนแปลงโลกให้เป็นครอบครัวหนึ่งเดียวของ

มนุษยชาติที่มีความรักที่แท้จริงเป็นศูนย์กลาง 

 

พันธกิจ	
 

เวิลด์คาร์พ คือ องค์กรของนิสิตนักศึกษานานาชาติที่ฝึกฝน

อบรมผู้นำเยาวชนที่มีชีวิตอยู่เพื่อความดีงามที่สูงส่งกว่าและ

สร้างวัฒนธรรมแห่งความรักที่แท้จริง 

แสวงหาความเป็นเลิศในแต่ละบุคคลโดยการขจัดอุปสรรค

และขอบเขตจำกัดต่างๆและการใช้ชีวิตตามหลักการที่ถูกต้อง 

มีความเชื่อว่าสายสัมพันธ์อันยั่งยืนตามแบบอย่างของ

ครอบครัวที่แท้จริงจะช่วยสร้างสันติภาพที่ยั่งยืนถาวรให้เกิดขึ้น

ในชุมชนและโลกได้ 

สนับสนุนและพัฒนาสายสัมพันธ์ที่มีศีลธรรมจรรยาขึ้นเพื่อ

เตรียมตัวสู่ความสำเร็จในชีวิตครอบครัวและหน้าที่การงานโดย

การบริการรับใช้ชุมชน 

 
คุณค่าแกนหลัก	

1. การมีชีวิตอยู่เพื่อความดีงามที่สูงส่งกว่า 

2. การเป็นเจ้าของ 

3. การทำงานเป็นทีม 

4. ฝันใหญ่ 

Vision	

World CARP will be an international forerunner of 

young leaders who transform the world to be One World 

Family.  

Mission	

World CARP is an international campus–based 

organization that raises young leaders of character who 

live for the greater good and build a culture of true love. 

We strive for personal excellence through challenging 

our limitations and practicing a principle Lifestyle.

We believe that enduring relationships based on the 

model of true family, will build toward lasting peace within 

the larger community and the world.

Through serving the campus community, we advocate 

and develop moral and ethical relationships in preparation 

for family life and career.

Core	Values	

1. Living for the Greater Good

2. Ownership

3. Teamwork

4. Dream Big

WORLD CARP-THAILAND

สมาคมเพื่อองคåการเวิลดåคารåพ(ประเท»‰ทย)
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กิจกรรมหลักปี	2549	 2006	MAJOR	ACTIVITIES	

มิสเตอร์แอนด์มิสยูนิเวอร์ซิตี้ ไทยแลนด์ 2006: 
ทูตวัฒนธรรมเพื่อสันติภาพโลก 
24	มิถุนายน	2549	

 เวิลด์คาร์พได้จัดให้มีกิจกรรมนี้เพื่อเป็นการส่งเสริมความ

สามารถในการแสดงออกและบคุลกิภาพทีด่ ี และสง่เสรมิคณุธรรม

และจรยิธรรมทีด่งีามใหก้บันสิตินกัศกึษา เชน่ การมจีติอาสา การ

มชีวีติทีเ่สยีสละ การมชีวีติอยูเ่พือ่สว่นรวม ความรกัทีบ่รสิทุธิ ์และ

ความสามคัค ีเปน็ตน้ มผีูเ้ขา้รว่มประกวดทัง้สิน้ 176 คน จาก 60 

สถาบนั ผา่นการประกวดรอบแรก 70 คน และเขา้สูค่า่ย Mister 

and Miss University Youth Leadership Camp 4 วนั 3 คนื 

และเขา้สูก่ารประกวดรอบสดุทา้ยในวนัที ่ 24 มถินุายน 2549 ณ 

หอประชมุเลก็ ศนูยว์ฒันธรรมแหง่ประเทศไทย Miss University 

2006 ไดแ้ก ่ นางสาวภทัราภรณ ์ กนัยะม ี จากคณะแพทยศ์าสตร ์

มหาวิทยาลัยมหิดล และนายทรงยศ จิตตวิริยานุกุล จากคณะ

สังคมวิทยา มหาวิทยาธรรมศาสตร ์ และทั้งสองเป็นตัวแทน

ประเทศไทยเข้าการประกวดชิงชนะเลิศนานาชาติที ่ กรุงมะนิลา 

ประเทศฟิลิปปินส ์ เป็นเรื่องน่ายินดีที ่ นางสาวภัทราภรณ ์ ได้รับ

รางวัลรองชนะเลิศ Miss Friendship และชุดประจำชาติยอด

เยีย่ม สว่นนายทรงยศ ไดร้บัรางวลั Mister Friendship ดว้ยเชน่

กนั  

 

Mister and Miss University: 
Campus Ambassador for One Global Family
June 24, 2006

 World CARP held this activity in order to promote 

the talent in performing food character and cultural art 

and to promote morality and ethics for university students 

such as mind of volunteerism and sacrifice, living for 

the greater good, pure love and unity. There were 176 

participants from 60 universities, then selected 70 of them 

to participate Mister and Miss University Youth Leadership 

Camp for 4 days 3 nights and to entered final round on 

June 24, 2006 at Small Hall, Thai Cultural Center. Miss 

University this year is Ms. Pattraporn Kanyamee from 

faculty of Medical Doctor, Mahidol University and Mister 

University is Mr. Songyot Jittaviriyanukul from faculty of 

Sociology, Thammasat University. And both of them were 

the representative from Thailand to join International 

Pageant at Manila, Philippines. It is the pleasure that 

Miss Pattraporn had received First Runner up Award, 

Best National Suit and Miss Friendship and Mr. Songyot 

also received Mister Friendship Award. 
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การประชุมการศึกษานานาชาติ (International 
Education Conference) และ มหกรรมวันเยาวชน
นานาชาติ แห่งสหประชาชาติ (International 
Youth Day) 
10	–	14	สิงหาคม	2006	 กรุงมะนิลา	ประเทศฟิลิปปินส์	

เวิลด์คาร์พ ประเทศไทยได้ส่งผู้นำองค์การเวิลด์คาร์พและ

ผู้นำเยาวชนจำนวน 22 คน เข้าร่วมการประชุมการศึกษา

นานาชาติ และมหกรรรมวันเยาวชนนานาชาติ ณ กรุงมะนิลา 

ประเทศฟิลิปปินส์ การประชุมการศึกษานานาชาติ หรือ IEC จัด

ขึ้นโดยเวิลด์คาร์พ นานาชาติทุกปี เพื่อเป็นเวทีในการแลกเปลี่ยน

และให้แนวทางการศึกษาเกี่ยวกับการทำงานกิจกรรมนักศึกษา

เพื่อนำมาซึ่งการสร้างผู้นำเยาวชนนักศึกษาเพื่อมุ่งไปสู่การสร้าง

สันติภาพโลก มหกรรมวันเยาวชนนานาชาติที่กรุงมะนิลาในครั้ง

นี้ เป็นวาระที่กำหนดขึ้นองค์การสหประชาชาติในทุกๆ ปี ในครั้ง

นี้จัดโดย สมาคมสหประชาชาติแห่งฟิลิปปินส์ (United Nation 

Association of Philippines) สหพันธ์เยาวชนเพื่อสันติภาพโลก

นานาชาติ และเวิลด์คาร์พนานาชาติ มหกรรมในครั้งนี้จัดขึ้นโดย

มุ่งส่งเสริมให้เยาวชนและองค์กรเยาวชนทั้งหมดไม่ว่าจะเป็นภาค

รัฐและเอกชนมุ่ งไปสู่การบรรลุถึงเป้าหมาย Mil lenium 

Development Goals ขององค์การสหประชาชาติ ในการ

ประชุมในครั้งนี้มีองค์กรทั้งภาครัฐ เอกชน และทัองถิ่นเข้าร่วม

มากกว่า 100 องค์กร โดยมี ดร. ฮยอน จิน มูน ประธานสหพันธ์

เยาวชนนานาชาติ และประธานเวิลด์คาร์พ นานาชาติ เป็นผู้ให้

International Education Conference (IEC) 
and International Youth Day of United Nation 
(IYD)

August 10-14, 2006 Manila, Philippines
World CARP Thailand has sent 22 CARP leaders 

and youth leaders to participate International Education 

Conference and International Youth Day at Manila, 

Philippines. IEC is annual event organized by W-CARP 

as the occasion to sharing best practice and to receive 

education to create student leaders to move forward to 

build world peace. International Youth Day is annual 

event determine by United Nation. In this event, it held by 

United Nation Association of Philippines (UNAP), Youth 

Federation for World Peace International (YFWP) and 

World CARP International. This event was to promote 

students, youth and youth organizations to tackle the 

Millennium Development Goals of United Nations. 

There are more than 100 organizations from NGOs 

and Government organizations join. Dr. Hyun Jin Nim 

who is President of Youth Federation for World Peace 

International and President of World CARP gave keynote 

speaker and Hon. Jose De Venecia, Speaker of the House 
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ปาฐกถาหลักและ พณฯ โฮเซ่ เดอ เวเนเซีย ประธานรัฐสภาแห่ง

ฟิลิปปินส์ เป็นผู้ให้ปาฐกถาเปิด โดยมีผู้เข้าร่วมมากกว่า 25,000 

คน ในวันหลัก 

of Representatives of Philippines gave opening remarks. 

There are more than 25,000 participated on main day.

 

โครงการอาสาสมัครบำเพ็ญประโยชน์ 
“ส่งเสริมจริยธรรม สร้างผู้นำที่เสียสละ” 
 

เวิลด์คาร์พ จัดโครงการอาสาสมัครบำเพ็ญประโยชน์อย่างต่อ

เนื่องภายใต้สโลกแกน “ส่งเสริมจริยธรรม สร้างผู้นำที่เสียสละ” 

ผู้เข้าร่วมนอกจากให้ ได้เห็นและเข้าใจถึงปัญหาสังคมแล้ว จะได้

มีประสบการณ์ลงมือปฏิบัติโดยตรงในการเสียสละและมีชีวิตอยู่

เพื่อผู้อื่น อันจะนำมาซึ่งประสบการณ์ของการเปลี่ยนแปลง 

(Transformation Experience) ไปสู่การยึดถือหลักการปฏิบัติ

แห่งการมีชีวิตอยู่เพื่อผู้อื่นและความรักที่แท้จริงอันจะนำมาซึ่ง

ความผาสุขและสันติภาพภายในชีวิตและจิตใจทั้งส่วนตัวและ

ส่วนรวม โครงการ “ส่งเสริมจริยธรรม สร้างผู้นำที่เสียสละ” 

อาสาสมัครบำเพ็ญประโยชน์เหล่านี้ดำเนินงานโดยศูนย์เวิลด์

คาร์พ ประเทศไทยทั้ง 11 ศูนย์ โดยมีชื่อโครงการต่างๆ เช่น 

โครงการสานฝันปันรัก โครงการอุ่นไอรัก โครงการอาสาปันน้ำใจ

พี่สู่น้อง โครงการปลายดินกลิ่นดาว ฯลฯ 

 

กิจกรรมค่ายอาสาบำเพ็ญประโยชน์	

ค่ายอุ่นไอรัก	

ครั้งที่ 6 วันที่ 26-27 มีนาคม 2549 

 ณ บ้านราชาวดี จ.นนทบุรี ผู้เข้าร่วม 60 คน 

ครั้งที่ 7 วันที่ 26 พฤษภาคม 2549 

 ณ บ้านเด็กอ่อนพญาไท จ.นนทบุรี ผู้เข้าร่วม 12 คน 

ครั้งที่ 8 วันที่ 6-19 พฤศจิกายน 2549 

 จ.ชัยภูมิ ผู้เข้าร่วม 63 คน 

ค่ายสานฝันปันรัก	

ครั้งที่ 17 วันที่ 20-22 มกราคม 2549 ณ โรงเรียนบ้านบาก

ใหญ่หนองปอหนองซำ จ.ยโสธร ผู้เข้าร่วม 67 คน 

ครั้งที่ 18 วันที่ 21-23 ตุลาคม 2549 

Volunteer Service Projects “Promote Ethical 
Value, Create Sacrificial Leaders”

World CARP held volunteer service projects continuously 

in the slogan “Promote Ethical Value, Create Sacrificial 

Leader”. The participants do not only see and understand 

the problems but also to have direct experience by taking 

action of sacrifice and living for the sake of others which 

can bring transformation experience that can bring them 

to uphold the principle of practicing lifestyle of living for the 

sake of others and true love that can bring happiness and 

peace to both individual life and of the whole. The project 

“Promote Ethical Value, Create Sacrificial Leaders” of 

volunteer service are organized by all 11 CARP centers in 

Thailand which have different names such as Friendly and 

Loving Camp, Dream Come True by Your Love Camp, 

Volunteer Spirit Camp, Plaidin Klindao Project

Volunteer Service Activities
“Friendly and Loving Camp” 

6th 26-27 March 2006 at Ban Rachawadee, Nontaburi. 

60 participants.

7th 26 May 2006 at Phaya-Thai Orphanage House, 

Nontaburi. 12 participants.

8th 6-19 November 2006 at Chaiyapoom. 63 

participants.

Dream Come True by Your Love Camp
17th 20-22 January 2006 at Banbagyai Nongpor 

Nongsum School, Yasothorn. 67 participants.

18th 21-23 October 2006 at Banhuayhin School, 
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ณ โรงเรียนบ้านห้วยหิน จ.ฉะเชิงเทรา ผู้เข้าร่วม 39 คน 

ค่ายอาสาปันน้ำใจสู่น้อง	

ครั้งที่ 8 วันที่12-14 กุมภาพันธ์ 2549 

ณ โรงเรียนบ้านซับสะเดา จ.นครราชสีมามีผู้เข้าร่วม45 คน 

ครั้งที่ 9 วันที่ 29 พฤษภาคม 2549 

ณ สถานสงเคราะห์บ้านราชาวดี ผู้เข้าร่วม 53 คน 

ครั้งที่ 10 วันที่ 1-3 กรกฎาคม 254 

ณ โรงเรียนบ้านท่ามะขาม จ.ราชบุรี ผู้เข้าร่วม 40 คน 

ค่ายแบ่งฝันปันน้ำใจ	จากพี่สู่น้อง	

ครั้งที่ 8 วันที่ 17-18 มิถุนายน 2549 

ณ โรงเรียนบ้านโนนเสลา จ. นครราชสีมาผู้เข้าร่วม 43 คน 

ครั้งที่ 9 วันที่ 23-24 ธันวาคม 2549 

ณ บ้านโนนทะยุง จ.นครราชสีมา ผู้เข้าร่วม 200 คน 

ค่ายรวมดวงใจพี่	ปันน้ำใจสู่น้อง		

ครั้งที่ 11 วันที่ 20-28 พฤษภาคม 2549 

ณ โรงเรียนบ้านเจริญสุข จ.สุรินทร์ ผู้เข้าร่วม 80 คน 

ค่ายสานใยรัก	

ครั้งที่ 3 วันที่ 12 สิงหาคม 2549 

ณ บ้านนารีสวัสดิ์ จ.นครราชสีมา ผู้เข้าร่วม 40 

กิจกรรมอื่นๆ	

วันที่ 13 มกราคม 2549 กิจกรรมวันเด็กแห่งชาติ 

ณ โรงเรียนบ้านห้วยสิงห์ จ. แม่ฮ่องสอน ผู้เข้าร่วม 200 คน 

วันที่ 21-22 มกราคม 2549 กิจกรรมวันเด็ก 

โรงเรียนบ้านห้วยคอม จ.อุตรดิตถ์ ผู้เข้าร่วม 51 คน 

วันที่ 11 กุมภาพันธ์ 2549 กิจกรรมสายใยรักวาเลนไทน์ 

ณ โรงเรียนศรีสังวาลย์ จ.ขอนแก่น ผู้เข้าร่วม 160 คน 

วันที่ 11-13 กุมภาพันธ์ 2549 กิจกรรมอิ่มอุ่น 

ณ โรงเรียนบ้านห้วยสิงห์ จ.แม่ฮ่องสอน ผู้เข้าร่วม 152 คน  

วันที่ 23 -25 มิถุนายน 2549 ค่ายอาสาพัฒนาชนบท ณ 

โรงเรียนบ้านโป่งดู่ประชาอุทิศ จ.กำแพงเพชรผู้เข้าร่วม81 คน 

วันที่ 1 กรกฎาคม 2549 กิจกรรมดูแลผู้สูงอายุ ณ บ้านพัก

คนชรา จ.มหาสารคามผู้เข้าร่วม15 คน 

Chacherngsao. 39 participants.

Volunteer Spirit Camp
8th 12-14 February 2006 at Bansabsadao School, 

Nakornratchasrima. 45 participants.

9th 29 May 2006 at Banrachawadee. 53 participants.

10th 1-3 July 2006 at Bantamakam, Ratchaburi. 40 

participants.

Share Love Camp
8th 17-18 June 2006 at Bannonsalao, Nakornratchas-

rima. 43 participants.

9th 23-24 December 2006 at Bannontayoong, 

Nakornratchasrima, 200 participants.

One Heart One Family Camp
11st 20-28 May 2006 at Banchareonsuk, Surin. 80 

participants.

Sai Yai Lak Camp
3rd 12 August 2006 at Bannareesawas, 

Nakornratchasrima. 40 participants.

Other Activities
13 January 2006 Children day activity at Banhuaysingh, 

Maehongsorn. 200 participants.

21-22 January 2006 Children day activity at 

Banhuaykom, Utaradit. 51 participants.

11 February 2006 Valentine’s day activity at 

Srisangwan School, Khonkhan. 160 participants.

11-13 February 2006 Im-Oon activity at Banhuaysingh 

School, Maehongsorn. 152 participants.

23-25 June 2006 Arsapatana Camp at Banpongdoo 

Pracha-uthit, Kampeangpech. 81 participants.

1 July 2006 “Taking Care Senior Citizen” at 

Mahasarakam. 15 participants.
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วันที่ 4-5 พฤศจิกายน 2549 กิจกรรมเลี้ยงอาหารกลางวัน

เด็ก ณ โรงเรียนบ้านหนองปากพาน จ.พิษณุโลก ผู้เข้าร่วม45 

คน 

วันที่ 24-26 พฤศจิกายน 2549 กิจกรรมซ่อมแซมอาคาร

เรียน ณ โรงเรียนบ้านเขาแดง จ.กาญจนบุรี ผู้เข้าร่วม 70 คน 

กิจกรรมการอนุรักษ์ธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม	

วันที่ 10-12 มีนาคม 2549 โครงการปลายดินกลิ่นดาว ณ 

อุทยานแห่งชาติเขาคิช¨กูฎ จ.จันทบุรี ผู้เข้าร่วม 75 คน 

วันที่ 18-19 สิงหาคม 2549 กิจกรรมเยาวชนใส่ ใจสิ่ง

แวดล้อม จ.ขอนแก่น ผู้เข้าร่วม 18 คน 

วันที่ 20 กันยายน 2549 กิจกรรมเยาวชนไทยหัวใจใสสะอาด 

ครั้งที่ 2 ณ ตลาดย่าโม จ.นครราชสีมา ผู้เข้าร่วม 40 คน 

 

กิจกรรมอบรมพัฒนาความเป็นผู้นำ 
เป็นกิจกรรมอบรมความเป็นผู้นำเพื่อมุ่งสร้างเยาวชนนัก

ศึกษาให้มีความเชื่อมั่น มีความเป็นทีมเวิร์ค สามารถปรับตัว 

และเข้ากับผู้อื่นได้ เป็นผู้ที่รักการท้าทายและสามารถเอาชนะขีด

จำกัดต่างๆ ได้ในสถานการณ์ที่จำกัดต่างๆ เช่น การใช้ชีวิตในป่า

เขา ในธรรมชาติ และยังส่งเสริมคุณธรรมและจริยธรรมเพื่อให้

เขาเหล่านั้นแสดงออกซึ่งบุคลิกลักษณะที่ดีงามที่มีความรักที่แท้

จริงเป็นศูนย์กลาง เช่น ความรักที่บริสุทธิ์ การมีชีวิตอยู่เพื่อผู้อื่น 

ความศรัทธาที่มีต่อสังคม ส่วนรวม ประเทศชาติ และโลก ความ

ฝันและอุดมการณ์ที่อยากจะเห็นสิ่งที่ดีเกิดขึ้นในสังคมและโลก

ของเรา กิจกรรมมีหลายรูปแบบ เช่น ค่ายแกนนำเยาวชน  การ

สัมมนา การเสวนา กิจกรรมผจญภัยในธรรมชาติ 

วันที่ 9 กุมภาพันธ์ 2549 ณ โรงเรียนท่าขอนยางพิทยาคม 

จ.มหาสารคาม ผู้เข้าร่วม 170 คน 

วันที่ 12 กุมภาพันธ์ 2549 ณ มหาวิทยาลัยราชภัฎ

นครราชสีมา ผู้เข้าร่วม 32 คน 

วันที่ 5 มีนาคม 49 ณ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล

อีสาน จ. นครราชสีมา ผู้เข้าร่วม 31 คน 

วันที่ 9-11 กรกฎาคม 2549 ณ อุทยานแห่งชาติแก่งกระจาน 

จ.เพชรบุรี ผู้เข้าร่วม 44 คน 

4-5 November 2006 “Treating Lunch for Poor student” 

at Bannongpagpan School, Pitsanulok. 45 participants.

24-26 November 2006 “Renovate a School” at 

Bankaodeang School, Kanchanaburi. 70 participants.

Nature and Environment Conserve Activities
10-12 March 2006 Plaidinklindao Project at Khao 

Kitchagoot, Chantaburi. 75 participants.

 18-19 August 2006 “Youth with Environment 

Conserve” at Khonkhen. 18 participants.

20 September 2006 Pure Hearth Youth 2nd at Yamo 

Market, Nakornratchasrima. 40 participants.

Leadership Development Activities
This is to create students to have leadership on 

conviction, confi dence, ability to adjust themselves to 

have teamwork with others, to develop to love challenging 

and to overcome all kinds of limitation in any kind of 

situation such as living in mountain, jungle and nature.  

Not only that but also to promote moral and ethics to 

participants in order for them to have good characteristics 

centering on true love, such as Pure Love, Living for the 

sake of others, Faith toward society, the whole, nation 

and world.  It is also the dream and ideology to desire to 

see the good things appear on society and earth.  There 

are various kinds of activities such as Youth Leadership 

Camp, Seminar, Conference and Adventure in the wild 

nature.

9 February 2006 at Thakonyang Pittayakom School, 

Mahasarakam. 170 participants.

12 February 2006 at Ratjabath Nakornratchasrima 

University. 32 participants.

5 March 2006 Rajamangala I-san University of 
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วันที่ 22-23 กรกฎาคม 2549 ณ โรงเรียนบ้านใหม่สวรรค์  

จ.เชียงใหม่ ผู้เข้าร่วม 14 คน  

วันที่ 11-12 พฤศจิกายน 2549 ณ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยี 

ราชมงคลล้านนา วิทยาเขตพิษณุโลก ผู้เข้าร่วม 40 คน  

วันที่ 13-15 พฤศจิกายน 2549 ณ อุทยานแห่งชาติแม่วงศ์  

ผู้เข้าร่วม 27 คน 

วันที่ 10 ธันวาคม 2549 อบรมให้ความรู้เกี่ยวกับเพศศึกษา 

โรคเอดส์และยาเสพติด ณ ชุมชน อ.สารภี จ.เชียงใหม่ ผู้เข้าร่วม 

41 คน 

วันที่ 16-17 ธันวาคม 2549 ณ มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูล

สงคราม จ.พิษณุโลก ผู้เข้าร่วม 80 คน 

กิจกรรม	Adventure	

วันที่ 5-6 สิงหาคม 2549 ณ อุทยานแห่งชาติเขาใหญ่ 

ผู้เข้าร่วม 15 คน 

วันที่ 12-14 สิงหาคม 2549 ณ อุทยานแห่งชาติลานสาง  

จ.ตาก ผู้เข้าร่วม 30 คน 

วันที่ 3-5 ธันวาคม 2549 ณ ภูกระดึง จ. เลย 

ผู้เข้าร่วม 54 คน 

วันที่ 16-17 ธันวาคม 2549 ณ อุทยานแห่งชาติเขาใหญ่ 

ผู้เข้าร่วม 15 คน 

 

 

 

 

กิจกรรมศิลปป้องกันตัว 
สมาคมเพื่อองค์การเวิลด์คาร์พ (ประเทศไทย) จัดกิจกรรม

ศิลปะป้องกันตัว เป็นการฝึกที่มุ่งเน้นการสร้างวินัยในตนเอง ฝึก

สมาธิ สร้างความเข้มแข็งอดทนและความเป็นผู้นำที่มีคุณภาพ

และฝึกเทคนิคการป้องกันตัวที่หลากหลายทั้งการเตะ การชก 

การทุ่ม และการล็อค 

โดยมีการเรียนการสอนตลอดปีและสอบเลื่อนสาย ดังนี้ 

28-29 ตุลาคม 2549 จ.ขอนแก่น 450 คน 

Technology, Nakornratchasrima. 31 participants.

9-11 July 2006 at Kangkrachan Nation Park, 

Petchaburi. 44 participants.

22-23 July 2006 at Banmaisawan School, Chiangmai. 

14 participants.

11-12 November 2006 at Rajamangala Lanna 

Univerysity of Technology Pitsanulok campus. 40 

participants.

13-15 November 2006 at Maewong Nation Park. 27 

participants.

10 December 2006 Sex AIDS and Drugs Seminar at 

Chiangmai. 41 participants.

16-17 December 2006 at Ratjabath pibulsongkam 

University, Pitsanulok. 80 participants.

Adventure
5-6 August 2006 at Kao Yai Nation Park. 15 

participants.

12-14 August 2006 at Lan Sang Nation Park. 30 

participants.

3-5 December 2006 at Pookradueng, Leoi. 54 

participants.

16-17 December 2006 at Kao Yai Nation Park. 15 

participants.

Martial Art Activities
Martial Art Activities is commonly known as a form of 

self protection. However its true essence goes beyond 

that. It is indeed a great training for self-discipline, mind-

concentration & strength and enhances leadership 

quality. There were 2 examinations held in 2006 for the 

Martial Arts students. A total of 450 youth attended the 

program.

October 28 -29 Khonkaen 450 participants
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สำนักงานใหญ่	 Headquarters	

องค์กรต่างๆ ในเครือข่ายมูลนิธิเพื่อการพัฒนาและสันติได้

ปฏิบัติงานร่วมกัน ก่อให้เกิดความเจริญก้าวหน้าอย่างต่อเนื่องบน

พื้นฐานของความร่วมมือ การแลกเปลี่ยน และการสนับสนุนซึ่ง

กันและกันอย่างมีประสิทธิภาพ สามารถบรรลุวัตถุประสงค์ของ

แต่ละองค์กรและของมูลนิธิฯ ปัจจุบัน สำนักงานใหญ่มูลนิธิเพื่อ

การพัฒนาและสันติ ตั้งอยู่ที่อาคาร ยูซีเอฟ (UCF) เลขที่ 2/1 

ถนนรามคำแหง 24 แขวงหัวหมาก เขตบางกะปิ กรุงเทพฯ 

10240 

All the organization operated under the FDP in 

Thailand have been progressing and effectively 

synergizing & supporting one another in achieving many 

of their objectives and fulfilling the purpose of FDP. 

FDP is now officially operating at 2/1 UCF Building Soi 

Ramkhamhaeng 24, Huamark, Bangkapi, Bangkok 

10240
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รายงานของผู้สอบบัญชีรับอนุญาต	
 

เสนอ	คณะกรรมการ	มูลนิธิเพื่อการพัฒนาและสันติ		
 

ข้าพเจ้าได้ตรวจสอบงบดุล ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2549 และงบรายได้-รายจ่าย สำหรับปีสิ้นสุดวัน

เดียวกันของ มูลนิธิเพื่อการพัฒนาและสันต ิ ซึ่งผู้บริหารของกิจการเป็นผู้รับผิดชอบต่อความถูกต้องและครบ

ถ้วนของข้อมูลในงบการเงินเหล่านี้ ส่วนข้าพเจ้าเป็นผู้รับผิดชอบในการแสดงความเห็นต่องบการเงินดังกล่าว

จากผลการตรวจสอบของข้าพเจ้า  

 

ข้าพเจ้าได้ปฏิบัติงานตรวจสอบตามมาตรฐานการสอบบัญชีที่รับรองทั่วไป ซึ่งกำหนดให้ข้าพเจ้าต้อง

วางแผนและปฏิบัติงานเพื่อให้ ได้ความเชื่อมั่นอย่างมีเหตุผลว่า งบการเงินแสดงข้อมูลที่ขัดต่อข้อเท็จจริงอันเป็น

สาระสำคัญหรือไม่ การตรวจสอบรวมถึงการใช้วิธีการทดสอบหลักฐานประกอบรายการ ทั้งที่เป็นจำนวนเงิน

และการเปิดเผยข้อมูลในงบการเงิน การประเมินความเหมาะสมของหลักการบัญชีที่กิจการใช้และประมาณการ

เกี่ยวกับรายการทางการเงินที่เป็นสาระสำคัญ ซึ่งผู้บริหารเป็นผู้จัดทำขึ้น ตลอดจนการประเมินถึงความเหมาะ

สมของการแสดงรายการที่นำเสนอในงบการเงินโดยรวม ข้าพเจ้าเชื่อว่าการตรวจสอบดังกล่าวให้ข้อสรุปที่เป็น

เกณฑ์อย่างเหมาะสมในการแสดงความเห็นองข้าพเจ้า  

 

ข้าพเจ้าเห็นว่า งบการเงินข้างต้นนี้แสดงฐานะการเงิน ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2549 และผลการดำเนิน

งานสำหรับปีสิ้นสุดวันเดียวกันของ มูลนิธิเพื่อการพัฒนาและสันติ โดยถูกต้องตามที่ควรในสาระสำคัญตาม

หลักการบัญชีที่รับรองโดยทั่วไป 

    พันตรี 

 

(ประชา	ธรรมโชติ)	

ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต  เลขทะเบียน 10 

กรุงเทพมหานคร  

วันที่ 2 เมษายน 2550 

รายงานการเงิน
FINANCIAL REPORT OF THE FOUNDATION
FOR DEVELOPMENT AND PEACE
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มูลนิธิเพื่อการพัฒนาและสันติ	

งบดุล	

ณ	วันที่	31	ธันวาคม	2549	

	

สินทรัพย์	

	 	 	 	 หมายเหต	ุ หน่วย:บาท	

สินทรัพย์หมุนเวียน   

 เงินสดและเงินฝากธนาคาร   497,708.20 

 สินทรัพย์หมุนเวียนอื่น      3.2 1,200,000.00 

	 	 รวมสินทรัพย์หมุนเวียน   1,697,708.20	

สินทรัพย์ไม่หมุนเวียน   

 อุปกรณ์เครื่องใช้สำนักงาน   298,359.83 

สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น      3.2 9,600,000.00 

  รวมสินทรัพย์ไม่หมุนเวียน   9,898,359.83	

  รวมสินทรัพย ์   11,596,068.03	

   หนี้สินและส่วนของมูลนิธ	ิ

หนี้สินหมุนเวียน   

 ภาษีเงินได้นิติบุคคลค้างจ่าย   387.38 

 ค่าธรรมเนียมวิชาชีพค้างจ่าย   5,000.00 

  รวมหนี้สินหมุนเวียน   5,387.38	

  รวมหนี้สิน   5,387.38	

ส่วนของมูลนิธ ิ   

 ทุนจดทะเบียนเริ่มแรกและสะสมยกมา   323,477.40 

 บวก รายได้สูงกว่ารายจ่ายสะสม   11,267,203.25 

  รวมส่วนของมูลนิธ ิ   11,590,680.65	

  รวมหนี้สินและส่วนของมูลนิธ ิ   11,596,068.03	

 

   รับรองความถูกต้อง	

ลงชื่อ	 	 	 	 ประธานกรรมการ		 ลงชื่อ	 	 	 						เหรัญญิก	

	

	 					นายประดิษฐ์	เจริญไทยทวี	 	 	 	 						นายอรรณพ	ตั้งคณากุล	

ลงชื่อ	 	 	 	 ประธานกรรมการ		 ลงชื่อ	 	 	 						เหรัญญิก	ลงชื่อ	 	 	 	 ประธานกรรมการ		 ลงชื่อ	 	 	 						เหรัญญิก	
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มูลนิธิเพื่อการพัฒนาและสันติ	

งบรายได้-รายจ่าย	

สำหรับปีสิ้นสุด	วันที่	31	ธันวาคม	2549	

 

รายได้		 	 	 หมายเหต	ุ หน่วย:บาท	

 รับบริจาคเพื่อใช้จ่ายตามวัตถุประสงค์   5,863,893.23 

 รายได้อื่น   141,600.00 

 รับดอกเบี้ยเงินฝากธนาคาร   7,276.52 

  รวมรายได ้   6,012,769.75	

รายจ่าย   

 ค่าใช้จ่ายในการบริหาร     3.3 264,230.00 

 ค่าใช้จ่ายสำนักงาน     3.4 1,470,181.16 

 ค่าใช้จ่ายสนับสนุนกิจกรรมและโครงการต่างๆ     3.5 5,592,741.24 

 ค่าธรรมเนียมและค่าสอบบัญชี   5,000.00 

 ภาษีเงินได้นิติบุคคล   727.65 

  รวมรายจ่าย   7,332,880.05	

รายจ่ายสูงกว่ารายได้งวดปีนี ้   1,320,110.30 

หัก รายได้สูงกว่ารายจ่ายปีก่อน   12,587,313.55 

  รายได้สูงกว่ารายจ่ายสะสม	 	 	 11,267,203.25	

 

   รับรองความถูกต้อง	

ลงชื่อ	 	 	 	 ประธานกรรมการ		 ลงชื่อ	 	 	 								เหรัญญิก	

	

	 					นายประดิษฐ์	เจริญไทยทวี	 	 	 	 								นายอรรณพ	ตั้งคณากุล	

ลงชื่อ	 	 	 	 ประธานกรรมการ		 ลงชื่อ	 	 	 								เหรัญญิก	ลงชื่อ	 	 	 	 ประธานกรรมการ		 ลงชื่อ	 	 	 								เหรัญญิก	
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มูลนิธิเพื่อการพัฒนาและสันติ	

หมายเหตุประกอบงบการเงิน	

สำหรับงวด	วันที่	1	มกราคม	2549	ถึงวันที่	31	ธันวาคม	2549	

1	ข้อมูลทั่วไป	

1.1 มูลนิธิเพื่อการพัฒนาและสันติ ย่อว่า ม.พ.ส.เป็นภาษาอังกฤษเรียกว่า Foundation for Development and Peace 

ย่อเป็นภาษาอังกฤษ FDP ทะเบียนเลขที่ กท 603 จดทะเบียนเมื่อวันที่ 22 มกราคม 2540 มูลนิธิมีที่อยู่ตามที่ได้จดทะเบียน 

เลขที่ 2/1 อาคาร UCF ซอยรามคำแหง 24 แยก 1 แขวงหัวหมาก เขตบางกะปิ กรุงเทพมหานคร 

 

มีวัตถุประสงค์เพื่อ	

เพื่อส่งเสริมและพัฒนาที่มีดุลยภาพ สันติสุขแก่มวลมนุษยชาติและสันติภาพของสังคมด้วยการสนับสนุนการวิจัยการ

ประชุม การสัมมนา การให้รางวัลเชิดชูเกียรติแก่บุคคลที่ทำคุณประโยชน์ดีเด่นในการพัฒนาและสันติ  โครงการทางการศึกษา

และกิจกรรมอื่น ๆ ที่เหมาะสม รวบรวมจัดพิมพ์เอกสารและเผยแพร่ข้อมูลข่าวสารที่เป็นปัจจัยสำคัญของการพัฒนาฯลฯ 

 

2	นโยบายการบัญชีมูลนิธ	ิ

มูลนิธิเพื่อการพัฒนาและสันติใช้นโยบายรายได้ตามที่ได้รับจริง ส่วนรายจ่ายใช้เกณฑ์คงค้าง 

 

3	ข้อมูลเพิ่มเติม	 	 หน่วย:บาท	

3.1	เงินสดและเงินฝากธนาคาร	

 เงินสด  15,556.21 

 เงินฝากสะสมทรัพย์ ธนาคารกรุงเทพ จำกัด (มหาชน) # 180-7-91121-7 154,236.03 

 เงินฝากออมทรัพย์ ธนาคารไทยธนาคาร จำกัด (มหาชน) # 051-2-07542-8 24,853.49 

 เงินฝากประจำ ธนาคารไทยธนาคาร จำกัด (มหาชน) # 009610-7 303,062.47 

  รวมเงินสดและเงินฝากธนาคาร  497,708.20	

   ครบกำหนด	

3.2	สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น	 ภายใน	1	ปี	 ระยะยาว	 รวม	

 ค่าเช่าจ่ายล่วงหน้า 600,000.00 3,000,000.00 3,600,000.00 

 ค่าจ้างจ่ายล่วงหน้า 600,000.00 3,000,000.00 3,600,000.00 

 เงินมัดจำ  3,600,000.00 3,600,000.00 

  รวมสินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น 1,200,000.00	 9,600,000.00	 10,800,000.00	

 

3.3	ค่าใช้จ่ายในการบริหาร	

 เงินเดือนและเบี้ยเลี้ยง  194,000.00 

 ประกันสังคม  5,200.00 

 ค่าใช้จ่ายยานพาหนะ  65,030.00	

   รวมค่าใช้จ่ายในการบริหาร 264,230.00	
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3.4	ค่าใช้จ่ายสำนักงาน	

 ค่าเช่าสำนักงาน  600,000.00 

 ค่าจ้างบริการ  600,000.00 

 ค่าเช่าพื้นที่  68,965.00 

 ค่าเครื่องเขียนแบบพิมพ์  7,955.00 

 ค่าซ่อมแซม  6,596.54 

 ค่ารับรอง  9,430.00 

 ค่าวัสดุสิ้นเปลือง  5,931.00 

 ค่าเสื่อมราคา  169,558.62 

 ค่าใช้จ่ายเบ็ดเตล็ด  1,745.00 

   รวมค่าใช้จ่ายสำนักงาน 1,470,181.16	

 

3.5	ค่าใช้จ่ายสนับสนุนกิจกรรมและโครงการต่างๆ	

 เงินสนับสนุนการจัดรณรงค์โครงการครอบครัวคุณธรรม 1,400,000.00 

 เงินสนับสนุนกิจกรรมการประชุมสหพันธ์สตรีเพื่อสันติภาพโลก 714,889.00 

 เงินสนับสนุนกิจกรรม Service for Peace 100,000.00 

 เงินสนับสนุนกิจกรรมสหพันธ์ครอบครัว  110,180.00 

 เงินสนับสนุนกิจกรรมสหพันธ์เยาวชน  422,540.00 

 เงินสนับสนุนกิจกรรมค่ายอาสายุวศาสนิกชน (RYS) 1,285,332.50 

 เงินสนับสนุนวันสันติภาพสากล  70,808.00 

 เงินสนับสนุนโครงการ PURE LOVE  1,030,464.00 

 ค่ายอบรมสัมนาค่ายแกนนำเยาวชน  458,527.74 

  รวมค่าใช้จ่ายสนับสนุนกิจการและโครงการต่างๆ 5,592,741.24	

    

   รายละเอียดประกอบการคำนวณภาษีเงินได้นิติบุคคล	

 ภาษีดอกเบี้ยเงินฝากธนาคาร 10%  727.65 

 หัก ภาษีเงินได้ถูกหัก ณ ที่จ่าย  340.27 

  ภาษีที่ต้องชำระเพิ่มเติม  387.38	

 

 

                 รับรองความถูกต้อง	

ลงชื่อ	 	 	 	 		ประธานกรรมการ	 		ลงชื่อ	 	 	 								เหรัญญิก	

	

	 				นายประดิษฐ์	เจริญไทยทวี	 	 	 	 	 		นายอรรณพ	ตั้งคณากุล	

ลงชื่อ	 	 	 	 		ประธานกรรมการ	 		ลงชื่อ	 	 	 								เหรัญญิก	ลงชื่อ	 	 	 	 		ประธานกรรมการ	 		ลงชื่อ	 	 	 								เหรัญญิก	
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ชื่อ	 จำนวนเงิน	

ก.	องค์กรภาครัฐและเอกชน	

สำนักงานป้องกันและปราบปรามยาเสพติด 180,250.00 

กระทรวงพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ 142,000.00 

Tohpe (Thailand) Corp.,Ltd. 110,640.00 

บ.อีซี่บาย จำกัด 100,000.00 

บริษัท ทีโอเอ เพ้นท์ (ประเทศไทย)จำกัด 84,160.00 

ไฟฟ้าฝ่ายผลิต 50,000.00 

ILHWA group 28,630.00 

มูลนิธิเครือเจริญโภคภัณฑ์  25,000.00 

บ.โตโยต้ามอเตอร์ประเทศไทย จก. 20,000.00 

Thai Nippon Road Co.,Ltd  20,000.00 

การไฟฟ้านครหลวง 20,000.00 

การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย 20,000.00 

บริษัท ไปรษณีย์ไทย จำกัด 20,000.00 

โครงการเทิดไท้องค์ราชันฯ  16,000.00 

บริษัทปูนซีเมนต์เอเซีย จำกัด 11,000.00 

Cosmo One Co.,Ltd  10,000.00 

Taisei (Thailand) Co.,Ltd  10,000.00 

การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย 10,000.00 

อบจ.เชียงราย 10,000.00 

บ.เมืองโบราณ 8,000.00 

บริษัท ฟาร์มจระเข้และสวนสัตว์สมุทรปราการ จำกัด 8,000.00 

เทศบาลนครเชียงราย 7,500.00 

ม.ราชภัฏเชียงราย 7,500.00 

บ.แลคตาซอย 6,000.00 

ม.แม่ฟ้าหลวง 6,000.00 

Hanami Foods Co.,Ltd   5,400.00 

Dyna Metal Co.,Ltd  5,000.00 

Siam Tone Co.,Ltd 5,000.00 

บ.ชัยวัฒนา วัสดุภัณฑ์ 5,000.00 

มูลนิธิคุณธรรมสามัคคี  5,000.00  

มูลนิธิพันธกิจเมตตา  5,000.00 
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ก.	องค์กรภาครัฐและเอกชน	

KPN Sakaguchi Co.,Ltd 

โรงพยาบาลกรุงเทพคริสเตียน 

สำนักงานกองทุน สกว. 

สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดเชียงราย 

บริษัทไทยน้ำทิพย์ 

บริษัท แลคตาซอย  จำกัด 

บริษัทผลิตภัณฑ์กระดาษไทย 

บริษัท เสริมสุข จำกัด (มหาชน) 

บริษัทคาลบี้ 

บริษัทไม้อัดไทย 
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10.

สนับสนุนเป็นสิ่งของ	

ข.	รายนามผู้สนับสนุนเป็นรายบุคคล	

ชื่อ	 โครงการ	 จำนวนเงิน	

นายกมล ธนะนพวรรณ และครอบครัว เพื่อใช้ตามวัตถุประสงค์  13,590.00  

นายกริช สุธีรวุธ และครอบครัว เพื่อใช้ตามวัตถุประสงค์  9,500.00  

นางสาวกฤษณา ขจรฤทธิ์ เพื่อใช้ตามวัตถุประสงค์  9,500.00  

นายกิติศักดิ์ วงษ์ตระกูล เพื่อใช้ตามวัตถุประสงค์  5,700.00  

นายกิตศักดิ์ นาคสอิ้ง และครอบครัว เพื่อใช้ตามวัตถุประสงค์  6,000.00  

นายคนอง ชัยมงคล เพื่อใช้ตามวัตถุประสงค์  9,500.00  

นางจรัสศรี เพ็งรัศมี เพื่อใช้ตามวัตถุประสงค์  11,840.00  

นายจักริน เอี่ยมสำอางค์ และครอบครัว เพื่อใช้ตามวัตถุประสงค์  48,397.00  

นางสาวจารุรินทร์ ภูนุชอภัย เพื่อใช้ตามวัตถุประสงค์  9,550.00  

นายฉัตรชัย ยิ้มฉวี และครอบครัว เพื่อใช้ตามวัตถุประสงค์  31,086.00  

นายชัยวัฒน์ นางสังคม เนตรโสภา เพื่อใช้ตามวัตถุประสงค์  40,404.00  

นายชัยสิทธิ์ สราญจิต และครอบครัว เพื่อใช้ตามวัตถุประสงค์  26,040.00  

นายชาลี นางนวลจันทร์ แซ่ซื้อ เพื่อใช้ตามวัตถุประสงค์  6,135.00  

นายซัลวาดอร์ นางอรสา เรทูยา เพื่อใช้ตามวัตถุประสงค์  19,060.00  

นายซูซูกิ และครอบครัว เพื่อใช้ตามวัตถุประสงค์  8,800.00  

นายทินกร อินต๊ะเสน และครอบครัว เพื่อใช้ตามวัตถุประสงค์  14,778.00  

นายธงชัย นางปรยา ศรีสังข์ เพื่อใช้ตามวัตถุประสงค์  10,968.00  

นายธนชัย อร่ามโรจน์วัฒนา และครอบครัว เพื่อใช้ตามวัตถุประสงค์  17,620.75  

นายธนชาติ จิตรสกุล และครอบครัว เพื่อใช้ตามวัตถุประสงค์  14,700.00  

1.

2.

3.

4.

5.

6.

7.

8.

9.

10.

11.

12.

13.

14.

15.

16.

17.

18.

19.

รายนามผู้สนับสนุนกิจกรรมมูลนิธิเพื่อการพัฒนาและสันติปี2549



66 รายงานประจำปี 2549 - มูลนิธิเพื่อการพัฒนาและสันติ

ข.	รายนามผู้สนับสนุนเป็นรายบุคคล	

นายธัชธรรม นางวาสนา สนสร้อย เพื่อใช้ตามวัตถุประสงค์  51,430.00  

นางธาริณี สุขุมพันธ์พงษ์ และครอบครัว เพื่อใช้ตามวัตถุประสงค์  5,822.00  

นายธีระ อุ่นใจ และครอบครัว เพื่อใช้ตามวัตถุประสงค์  12,321.00  

นางนงนุช การุณยเลิศ  เพื่อใช้ตามวัตถุประสงค์  5,000.00  

นางสาวนงพรรณ พัสสระ เพื่อใช้ตามวัตถุประสงค์  26,040.00  

นายนพดล รุ่งเรืองเกียรติ เพื่อใช้ตามวัตถุประสงค์  6,450.00  

นายนพดล อ่อนวิชัย และครอบครัว เพื่อใช้ตามวัตถุประสงค์  6,535.00  

นางนันท์นลิน แต่งแก้ว เพื่อใช้ตามวัตถุประสงค์  18,975.00  

นายนากาชิม่า และครอบครัว เพื่อใช้ตามวัตถุประสงค์  10,000.00  

นายนาวิน ชาติวุฒิ เพื่อใช้ตามวัตถุประสงค์  15,040.00  

นายนิพนธ์ อัศวรัตนะกสิกร และครอบครัว เพื่อใช้ตามวัตถุประสงค์  22,321.00  

นายนิพนธ์ อรุณโรจน์โกศล และครอบครัว เพื่อใช้ตามวัตถุประสงค์  8,640.00  

นายนิรุจน์ นักสวน และครอบครัว เพื่อใช้ตามวัตถุประสงค์  5,412.00  

นายบุญทวี นางวัชรินทร์ แก้วล่ามศักดิ์ เพื่อใช้ตามวัตถุประสงค์  20,560.00  

นายบุญรักษ์ พันธ์งาม และครอบครัว เพื่อใช้ตามวัตถุประสงค์  5,000.00  

นายบุญเลิศ แซ่ฮ่อง และครอบครัว เพื่อใช้ตามวัตถุประสงค์  11,242.00  

นายปรภา รัตนชาคร และครอบครัว เพื่อใช้ตามวัตถุประสงค์  16,500.00  

นายประหยัด โลแพทย์ และครอบครัว เพื่อใช้ตามวัตถุประสงค์  10,800.00  

นายปรีชา ส่งสิริ และครอบครัว เพื่อใช้ตามวัตถุประสงค์  18,309.50  

นางสาวปัทมา เปรมสวัสดิ์ เพื่อใช้ตามวัตถุประสงค์  7,180.00  

ผู้ ไม่ประสงค์ออกนาม เพื่อใช้ตามวัตถุประสงค์  33,540.00  

นายพงษ์สิทธิ์ นางไปรมาดี ทะสะระ เพื่อใช้ตามวัตถุประสงค์  42,080.00  

นายพงษ์เลิศ จริงจามิกร และครอบครัว เพื่อใช้ตามวัตถุประสงค์  17,580.00  

นายพรชาย นางธัญจิรา สีเพียไชย เพื่อใช้ตามวัตถุประสงค์  26,000.00  

นางพรทิพย์ วรกุลชัยสิทธิ์ และครอบครัว เพื่อใช้ตามวัตถุประสงค์  50,045.00  

นางสาวพรปวีณ์ อู่ทอง  เพื่อใช้ตามวัตถุประสงค์  30,685.00  

นายพรสรรค์ นางบุญรัตน์ ฉายามนตรี เพื่อใช้ตามวัตถุประสงค์  30,828.00  

นายพลพัท นางเพ็ญทิพร ทันสมัย เพื่อใช้ตามวัตถุประสงค์  36,339.00  

นายพิชิตชัย ใจอารีย์ และครอบครัว เพื่อใช้ตามวัตถุประสงค์  10,120.00  

นายฟุกุอิ คิโยชิ และครอบครัว เพื่อใช้ตามวัตถุประสงค์  15,400.00  

นายฟูมิชิเกะ โคบายาชิ และครอบครัว เพื่อใช้ตามวัตถุประสงค์  17,280.00  

นายภาษิต ศิริมาลัย และครอบครัว เพื่อใช้ตามวัตถุประสงค์  72,617.00  

นางสาวมณีพรรณ โสธรพิทักษ์กุล เพื่อใช้ตามวัตถุประสงค์  10,560.00  

นายมนต์รัตน์ ปรีดีขนิษ และครอบครัว เพื่อใช้ตามวัตถุประสงค์  35,630.00  
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นายมนตรี จรตพืช และครอบครัว เพื่อใช้ตามวัตถุประสงค์  12,872.00  

นายมนัส ศิริสุขนิวาส และครอบครัว เพื่อใช้ตามวัตถุประสงค์  21,500.00  

นางมลฤดี เวชช์วิรุฬวงศ์ และครอบครัว เพื่อใช้ตามวัตถุประสงค์  30,820.00  

นางสาวมะลิวัลย์ แซ่คู่ เพื่อใช้ตามวัตถุประสงค์  7,930.00  

นางสาวมะลิวัลย์ แหล้ยัง และครอบครัว เพื่อใช้ตามวัตถุประสงค์  22,600.00  

นายยงยุทธ นางนวพรรณ มงคลขจิต เพื่อใช้ตามวัตถุประสงค์  7,000.00  

นายยอดยศ ลิ้มรสธรรม เพื่อใช้ตามวัตถุประสงค์  18,750.00  

นายยุทธนา เบื่อน้อย และครอบครัว เพื่อใช้ตามวัตถุประสงค์  6,970.00  

นายระวีทิวัตถ์ ศรีสุทธิสอาด และครอบครัว เพื่อใช้ตามวัตถุประสงค์  20,080.00  

นางรัตติกร พรมมาส และครอบครัว เพื่อใช้ตามวัตถุประสงค์  23,260.00  

นายลิขิต วิเชียรเศวตธารา และครอบครัว เพื่อใช้ตามวัตถุประสงค์  11,740.00  

นายวรทัศน์ วุติกร และครอบครัว เพื่อใช้ตามวัตถุประสงค์  16,670.00  

นายวรรัตน์ ศรีดอกรัก และครอบครัว เพื่อใช้ตามวัตถุประสงค์  43,402.00  

นายวราวุธ ลาชโรจน์ และครอบครัว เพื่อใช้ตามวัตถุประสงค์  5,040.00  

นายวสันต์ อยู่สุข และครอบครัว เพื่อใช้ตามวัตถุประสงค์  6,797.00  

นางวัชรินทร์ โชติแสง และครอบครัว เพื่อใช้ตามวัตถุประสงค์  25,127.00  

นายวันชัย สนธิ์ชัยสกุล และครอบครัว เพื่อใช้ตามวัตถุประสงค์  44,713.00  

นางสาววราภรณ์ พัฒนศักดิ์ชัย เพื่อใช้ตามวัตถุประสงค์  31,055.00  

นางสาววันเพ็ญ ระหงษ์ เพื่อใช้ตามวัตถุประสงค์  6,365.00  

นายวาฑิต โฆษิตสัจกุล และครอบครัว เพื่อใช้ตามวัตถุประสงค์  26,000.00  

นายวิรัช นางอุทัยวรรณ เลี่ยนกัดวา เพื่อใช้ตามวัตถุประสงค์  15,380.00  

นายวิโรจน์ ชัยสิทธิ์ดำรง และครอบครัว เพื่อใช้ตามวัตถุประสงค์  7,000.00  

นายวีรวัฒน์ นางวลัยพร เขียวกระเสม เพื่อใช้ตามวัตถุประสงค์  6,000.00  

นายวีรศักดิ์ อุดมลาจสกุล และครอบครัว เพื่อใช้ตามวัตถุประสงค์  6,700.00  

นายวีรพงศ์ บุตรกาศ เพื่อใช้ตามวัตถุประสงค์  8,035.00  

นางสมควร คาวาอิส และครอบครัว เพื่อใช้ตามวัตถุประสงค์  11,700.00  

นายสมชาย พงษ์ไกรกิตติ และครอบครัว เพื่อใช้ตามวัตถุประสงค์  10,740.00  

นายสมนึก ยอดยิ่ง และครอบครัว เพื่อใช้ตามวัตถุประสงค์  19,140.00  

นายสมศักดิ์ นางอัจฉริยา งามดี เพื่อใช้ตามวัตถุประสงค์  100,000.00  

นายสมพร ไถ่นุ่น และครอบครัว เพื่อใช้ตามวัตถุประสงค์  7,450.00  

นายสมยศ เกษศรีสังข์ และครอบครัว เพื่อใช้ตามวัตถุประสงค์  24,808.00  

นายสมยศ พิพัฒนมงคล และครอบครัว เพื่อใช้ตามวัตถุประสงค์  58,900.00  

นายสันติ เต็มเอี่ยม และครอบครัว เพื่อใช้ตามวัตถุประสงค์  18,580.00  

นายสัมฤทธิ์ นางสุทธิมาส พฤทธิ์พหล เพื่อใช้ตามวัตถุประสงค์  16,080.00  
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นายสุนทร ชัยรัตน์ และครอบครัว เพื่อใช้ตามวัตถุประสงค์  6,480.00  

นายสุนทร นางบุญฐิน พรหมลี  เพื่อใช้ตามวัตถุประสงค์  8,425.00  

นายสุพจน์ นบนอบ และครอบครัว เพื่อใช้ตามวัตถุประสงค์  15,500.00  

นายสุพจน์ บุ้นประสิทธิ์ชัย และครอบครัว เพื่อใช้ตามวัตถุประสงค์  7,480.00  

นางสาวสุภาพร กระจ่างวงศ์ เพื่อใช้ตามวัตถุประสงค์  9,420.00  

นายสุรชัย หิรัญเจริญ และครอบครัว เพื่อใช้ตามวัตถุประสงค์  11,080.00  

นายสุรชาติ แซ่ตู่ และครอบครัว เพื่อใช้ตามวัตถุประสงค์  34,260.00  

นางสาวสุวรรณี เฉิดสมบูรณ์ เพื่อใช้ตามวัตถุประสงค์  20,000.00  

นายอธิโชค นางอังคณา เกิดช้าง เพื่อใช้ตามวัตถุประสงค์  56,400.00  

นายอนันต์ สุวรรณบุตรวิภา และครอบครัว เพื่อใช้ตามวัตถุประสงค์  7,580.00  

นางสาวอรนุช อุปพา เพื่อใช้ตามวัตถุประสงค์  5,420.00  

นายอรรณพ ตั้งคณากุล และครอบครัว เพื่อใช้ตามวัตถุประสงค์  42,680.00  

 นางสาวอรอนงค์ ทวีขวัญ เพื่อใช้ตามวัตถุประสงค์  9,900.00  

 นางอรุณี คาริมาตะ และครอบครัว เพื่อใช้ตามวัตถุประสงค์  6,000.00  

 นางสาวอามร เกษมศิริลักษณ์ เพื่อใช้ตามวัตถุประสงค์  5,693.00  

 นางอุดมจิต ดี้ และครอบครัว เพื่อใช้ตามวัตถุประสงค์  15,000.00  

 นางอุดมพร โมเตก้า และครอบครัว เพื่อใช้ตามวัตถุประสงค์  9,400.00  

 นางฮิโตมิ และครอบครัว เพื่อใช้ตามวัตถุประสงค์  5,400.00  

 นายเกียรติชัย แซ่ตั้ง และครอบครัว เพื่อใช้ตามวัตถุประสงค์  21,010.00  

 นายเทอดศักดิ์ นางอติพร แก้วจันทร์ทอง เพื่อใช้ตามวัตถุประสงค์ 48,790.00  

 นางเรืองรัตน์ ออดิการิ และครอบครัว เพื่อใช้ตามวัตถุประสงค์ 19,940.00  

 นายเล็ก ทวีเติมสกุล และครอบครัว เพื่อใช้ตามวัตถุประสงค์ 85,826.00  

 นายเสถียร เอชูโกะ อินทะสร้อย เพื่อใช้ตามวัตถุประสงค์ 12,160.00  

 นายเสน่ห์ ศรีตองอ่อน และครอบครัว เพื่อใช้ตามวัตถุประสงค์ 8,922.00  

 นายเอกพงษ์ อรัญศรี และครอบครัว เพื่อใช้ตามวัตถุประสงค์ 11,989.00  

 นายแสวง อำไพ และครอบครัว เพื่อใช้ตามวัตถุประสงค์ 14,949.25  

 นายแอน ยี นางขนิษฐา ลี เพื่อใช้ตามวัตถุประสงค์ 34,080.00  

 นายโชติช่วง ธเนศวรพงษ์ และครอบครัว เพื่อใช้ตามวัตถุประสงค์ 15,249.25  

 นายโสฬส นิยมโชค และครอบครัว เพื่อใช้ตามวัตถุประสงค์ 17,460.00  

 นายไดโอนิสิโอ นางศิราณี มาดาโรโย เพื่อใช้ตามวัตถุประสงค์ 31,255.00  

 นางจรวยพร จิตรีญาติ เพื่อใช้ตามวัตถุประสงค์ 5,000.00 

 มล.ดร.ปริยา นวรัตน์ เพื่อใช้ตามวัตถุประสงค์ 5,000.00 
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สถานที่ติดต่อ
Address

มูลนิธิเพื่อการพัฒนาและสันติ		

(Foundation	for	Development	and	Peace)	

ประธานกรรมการ ศ.เกียรติคุณประดิษฐ์ เจริญไทยทวี 

President Emeritus Prof. Pradit Charoenthaitawee 

เลขาธิการ น.พ. เล็ก ทวีเติมสกุล 

Secretary General Dr. Lek Thaveetermsakul 

2/1 อาคาร ยูซีเอฟ ซ.รามคำแหง24 แยก1 ถ.รามคำแหง 

 หัวหมาก บางกะปิ กรุงเทพฯ 10240 

2/1 Ramkhamhaeng 24 Yaek1,Huamark, Bangkapi, 

Bangkok 10240 

โทรศัพท์ / Tel : 0-2718-7766 ต่อ 210-250 

โทรสาร/Fax : 0-2718-5086 

 

ศูนย์ประสานงาน	เชียงใหม่	(Chiangmai	Center)	

ผู้อำนวยการ นางสาวพนอศรี ชินพลซ้าย 

Director  Ms. Panaosri Chinponsai 

40 ถ.ธานินทร์ ต.ช้างเผือก อ.เมือง จ.เชียงใหม่ 50300 

40 Thanin Rd., Changphuak, Chiangmai 50300 

โทรศัพท์ / Tel : 0-5321-2000  

แฟกซ์ / Fax : 0-5321-2000 

 

ศูนย์ประสานงาน	พิษณุโลก	(Phitsanulok	Center)	

ผู้อำนวยการ นางสาวยุพาภร รักการ 

Director MS. Yupaporn Rakkarn 

100/245 หมู่บ้านพิษณุโลกเมืองใหม่ ถ.สิงหวัฒน์ ต.พลายชุมพล 

อ.เมือง จ.พิษณุโลก 65000 

100/245 Singhawat Rd. Plaichumpol Phitsanulok 65000 

โทรศัพท์ / Tel : 055-258-402 

แฟกซ์ / Fax : 055-258-412 

E-mail : rakjangthin@hotmail.com 

ศูนย์ประสานงาน	นครราชสีมา	

(Nakhonratchasima	Center)	

ผู้อำนวยการ นางสาวศิริรัตน์ นามมหาชัย 

Director Ms. Sirirat Namhachai 

1056/6 หมู่บ้าน สิวาลัย ถ.สุรนารายณ์ ต.ในเมือง 

อ.เมือง จ.นครราชสีมา 30000 

1056/6 Siwalai village Suranarai Rd. Naimuang, Muang, 

Nakhonratchasima 30000 

โทรศัพท์ / Tel : 084-515-8108  

E-mail : sirirat_tew@hotmail.com 

 

ศูนย์ประสานงาน	ขอนแก่น	(Khonkaen	Center)	

ผู้อำนวยการ  นายศิลารักษ์ เขียวสนาม 

Director  Mr. Silarak Khiaosanam 

6/10 ซ.14 ถ.ประชาสโมสร อ.เมือง จ.ขอนแก่น 40000 

6/10 Soi 14 Prachasamosorn Rd., Khonkaen 40000 

โทรศัพท์ / Tel : 043-336965 

แฟกซ์ / Fax : 043-336965  

E-mail : noicarpkk@hotmail.com 

Website : www.carpkk.com 

 

ศูนย์ประสานงาน	มหาสารคาม	(Mahasarakham	Center)	

ผู้อำนวยการ นายพงษ์ศักดิ์ ทาลี 

Director  Mr. Phongsak Thalee 

490/2 ถ.อัตถบัญชา ซ.32 ต.ตลาด อ.เมือง 

จ.มหาสารคาม 44000 

490/2 Attbanancha Rood, soi 32,Talad Mahasarakham 

โทรศัพท์ / Tel : 0-4374-3368 

แฟกซ์ / Fax : 0-4374-3368 

E-mail : phongsakcarp@hotmail.com 










