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สารจากประธานมูลนิธิเพื่อการพัฒนาและสันติ
MESSAGE FROM THE PRESIDENT
of Foundation for Development and Peace

ใน	วโรกาส	มหา	มงคล	สมยั	ที	่พระบาท	สมเดจ็	พระเจา้อยูห่วั	ทรง	เจรญิ	พระชนมพรรษา	๘๐	พรรษา	ใน	ป	ีพทุธศกัราช	๒๕๕๐	นี	้ประชาชน	ชาว	ไทย	และ	

ชาว	ต่าง	ประเทศ	ที่	ได้	พึ่ง	พระบรม	โพธิสมภาร	ต่าง	มี	ความ	ปลาบปลื้ม	ใน	ใน	วโรกาส	นี้	กัน	อย่าง	พร้อม	เพียง	กัน	และ	ได้	ขอ	อาราธนา	คุณ	พระ	รัตนตรัย	ตลอด	

จน	ศาสดา	แห่ง	ศาสนา	ที่	ตน	นับถือ	เทพยดา	อารักษ์	ที่	ปก	ปัก	รักษา	พระ	มหา	เศวตฉัตร	พระ	ราช	นิเวศน์	และ	พิทักษ์	สยาม	รัฐ	สีมา	มณฑล	จง	อภิบาล	บำรุง	

ให้	พระบาท	สมเด็จ	พระเจ้าอยู่หัว	สมเด็จ	พระเจ้า	นาง	เจ้าฯ	พระบรม	ราชินีนาถ	ตลอด	จน	พระบรม	วงศา	นุ	วงศ์	ทุก	พระองค์	ขอ	จง	ทรง	พระ	เจริญ	สุข	สวัสดี	

ด้วย	สิริ	มงคล	ทั้ง	ปวง	ปราศจาก	โรคา	พยาธิ	 และ	ภยันตราย	ทั้ง	หลาย	มาก	ล้ำ	กลาย	ขอ	ให้	เดช	แห่ง	พระ	ราช	บารมี	พระ	ราช	กฤษฎา	ภินิ	หาร	และ	พระบรม	

เดชานภุาพ	แหง่	พระบาท	สมเดจ็	พระเจา้อยูห่วั	จง	คุม้ครอง	แผน่	ดนิ	ไทย	ให	้รม่เยน็	เปน็สขุ	ปราศจาก	ทกุข	์เขญ็	และ	ภยั	พบิตั	ิทัง้	ปวง	ขอ	จงเจรญิ	ดว้ย	เศรษฐกจิ	

สังคม	วัฒนธรรม	และ	ให้	ชาว	ไทย	จง	เป็นสุข	ทุก	เช้า	ค่ำ	

มูลนิธิ	เพื่อ	การ	พัฒนา	และ	สันติ	 ได้	ถือ	กำเนิด	มา	๑๕	ปี	แล้ว	และ	มี	ความ	มั่นคง	ใน	วัตถุประสงค์	ที่	จะ	ร่วม	มือ	กับ	องค์การ	สหประชาชาติ	ใน	การ	ผดุง	

สันติภาพ	อัน	ถาวร	ปี	พุทธศักราช	๒๕๕๐	นับ	ว่า	เป็น	ปี	ที่	ปราศจาก	สงคราม	ที่	ก่อ	ขึ้น	ใหม่	การ	ก่อการ	ร้าย	ลด	จำนวน	และ	ความ	รุนแรง	ลง	สันติภาพ	ดู	จะ	ใกล้	

ความ	จรงิ	มาก	ขึน้	ภาค	ีของ	องคก์าร	สหประชาชาติ	จะ	รว่มใจ	กนั	สมานฉนัท์	ลด	ความ	แตกแยก	ความ	ขดั	แยง้	ลง	เทา่	ที	่จะ	ทำได	้สงคราม	ที	่ได	้กอ่	ขึน้	แลว้	ก	็จะ	

ดับ	ไฟ	นั้น	ได้	และ	ไม่	ก่อ	ไฟ	สงคราม	ขึ้น	ใหม่	อีก	โลก	เรา	ก็	คงจะ	สงบ	น่า	อยู่	ดัง	ที่	ผ่าน	มา	หรือ	เท่า	ที่	ปรากฏ	อยู่	ใน	ปัจจุบัน	นี้

มูลนิธิ	เพื่อ	การ	พัฒนา	และ	สันติ	ประกอบ	ด้วย	สหพันธ์	ต่างๆ	หลาย	สหพันธ์	ทำ	ภารกิจ	แตก	ต่าง	กัน	ออก	ไป	เพื่อ	มุ่ง	สู่	“สันติภาพ	โลก”	ประสงค์	จะ	ให้	

ไฟ	สงคราม	และ	การ	ก่อการ	ร้าย	ที่	ร้อน	ระอุ	มา	ตลอด	๒-๓	ปี	นี้	ให้	ดับ	ลง	โดย	ยึด	สถาบัน	ครอบครัว	เป็น	แกน	นำ	เอา	ความ	รัก	อัน	บริสุทธิ์	ความ	เข้าใจ	อัน	ดี	ต่อ	

กัน	ของ	มนุษยชาติ	 เป็น	หมุด	ตรึง	ให้	โลก	สงบ	ด้วย	ความ	สามัคคี	แม้	มนุษย์	ใน	โลก	นี้	จะ	ต่าง	เชื้อ	ชาติ	ต่าง	ศาสนา	และ	ความ	เชื่อ	ที่	แตก	ต่าง	กัน	แต่	มนุษย์	ก็	

ย่อม	ทำความ	เข้าใจ	กัน	ได้	ด้วย	“สันติ”	เพียง	ประการ	เดียว	เท่านั้น

ประเทศไทย	ของ	เรา	มี	ปัญหา	การ	ก่อการ	ร้าย	และ	มี	บุคคล	ที่	มี	ความ	ประสงค์	จะ	แบ่ง	แยก	ราช	อาณาจักร	มา	๓	ปี	เศษ	แล้ว	ก็	ด้วย	ความ	ที่	ถือ	เอา	เชื้อ	

ชาติ	และ	ศาสนา	ที	่แตก	ตา่ง	กนั	มา	เปน็	เหตุ	ให้	เกดิ	ความ	ทกุข์	และ	ความ	เดอืด	รอ้น	ทกุ	ยอ่ม	หญา้	ฆาตกรรม	การ	สงัหาร	โดย	ใช้	การ	ตดั	หวั	การ	ฆา่	พระ	คร	ูเดก็	

นักเรียน	ชาว	ไทย	ทั้ง	ชาว	พุทธ	และ	มุสลิม	โดย	มิได้	มี	ความ	เป็น	ปรปักษ์	ศัตรู	กัน	มา	ก่อน	นั้น	 เหี้ยมโหด	เลือด	เย็น	 เป็นการ	ทำ	ทารุณ	กรรม	เยี่ยง	สัตว์	ป่า	ผู้	ขาด	

ความ	รับ	ผิด	ชอบ	ชั่ว	ดี	ใน	พระ	อรรค	รบท	จตุ	ภาค	กล่าว	ไว้	ว่า	“สรรพ	สัตว์	กลัว	โทษทัณฑ์	สรรพ	สัตว์	กลัว	ความ	ตาย	บุคคล	เมื่อ	เอา	ตน	เข้าไป	เปรียบ	เทียบ	แล้ว	

ก็	ไม่	ควร	ฆ่า	เอง(และ)ไม่	ควร	สั่ง	ให้	คน	อื่น	ฆ่า	และ	เมื่อ	คน	ทำบาป	เอง	คน	ก็	เศร้า	หมอง	ระทม	ทุกข์	ร้อน	เมื่อ	ตน	ไม่	ทำบาป	ตน	ก็	บริสุทธิ์	เอง	ความ	บริสุทธิ์	และ	

ไม่	บริสุทธิ์	ก็	ของ	เฉพาะ	ตัว	คน	หนึ่ง	คน	ใด	หรือ	แม้แต่	จะ	ทำให้	อีก	คน	หนึ่ง	บริสุทธิ์	ไม่	ได้”	หาก	ชาว	ไทย	พุทธ	และ	มุสลิม	เคร่งครัด	ใน	ศีล	ข้อ	นี้	 ความ	สงบ	และ	

สันติภาพ	จะ	เกิด	ขึ้น	ใน	ทันที	ทันใด	พระบาท	สมเด็จ	พระเจ้าอยู่หัว	และ	สมเด็จ	พระนาง	เจ้า	พระบรม	ราชินีนาถ	ตลอด	จน	พระบรม	วงศา	นุ	วงศ์	ก็	จะ	ทรง	ปิติ	

โสมนัส	สำราญ	พระ	ราช	หฤทัย	ซึ่ง	นับ	เป็น	มหา	กุศล	โดย	แท้	 ขอ	ให้	ผู้	ที่	หลง	ผิด	ใน	คำ	สอน	ของ	ศาสนา	อิสลาม	ทั้ง	หลาย	จง	ตั้ง	มั่น	กระทำ	ความ	ดี	 ละ	ความ	ชั่ว	

ทั้ง	ปวง	ที่	ทำให้	แผ่น	ดิน	ที่	ลุก	เป็น	ไฟ	อยู่	ใน	ขณะ	นี้	และ	ขอ	ชาติ	ไทย	จง	ได้	รับ	การ	ยกย่อง	ให้	เป็น	 “นิติ	รัฐ”	ปราศจาก	การ	ข่มขู่	 การ	ทำร้าย	การ	ทำ	ทารุณ	กรรม	

ฆ่า	ฟัน	กัน	โดย	สิ้น	เชิง	สัมพันธไมตรี	ระหว่าง	ประเทศ	ตลอด	จน	เกียรติคุณ	ของ	ราช	อาณาจักร	ก็	จะ	เป็น	ไป	ใน	ทาง	ที่	เจริญ	ขึ้น	และ	นี่	คือ	“สันติสุข”	(Peace)	

ที่	คน	ไทย	ทั้ง	ชาติ	ตั้ง	ความ	ประสงค์	ร่วม	กัน

ใน	โอกาส	วาระ	การ	ครบ	รอบ	ปี	ของ	มูลนิธิ	เพื่อ	การ	พัฒนา	และ	สันติ	มูล	นิธิฯ	ตั้งใจ	ที่	จะ	จัด	กระบวนการ	ทำงาน	ให้	แพร่	หลาย	ขยาย	สู่	ภูมิภาค	ให้	ได้	เข้า	

ถึง	ปรัชญา	ของ	สถาบัน	ครอบครัว	ความ	รู้	รัก	สามัคคี	ของ	คน	ไทย	ที่	ต่าง	เชื้อ	ชาติ	ต่าง	ศาสนา	สามารถ	สมัคร	สมานฉันท์	เพื่อ	สันติสุข	ของ	แผ่น	ดิน	ไทย	ให้	จง	ได้	

มูล	นิธิฯ	จะ	มุ่ง	เป้า	ไป	สู่	กลุ่ม	เยาวชน	และ	คน	หนุ่ม	คน	สาว	ให้	มาก	ขึ้น	โครงการ	“รัก	บริสุทธิ์”	จะ	เป็น	แกน	นำ	ใน	การ	ปลูก	ฝัง	ความ	เคารพ	และ	กตัญญู	ใน	บิดา	

มารดา	คร	ูอาจารย	์มัน่คง	จงรกั	ภกัด	ีใน	ชาต	ิศาสนา	พระ	มหา	กษตัรยิ	์ประชาธปิไตย	และ	สทิธ	ิมนษุย	ชน	จะ	ทำความ	เขา้ใจ	ที	่ถกู	ตอ้ง	ชดัเจน	ใน	คำ	สอน	ของ	

ศาสดา	แห่ง	ตน	และ	ตั้ง	จิต	อัน	บริสุทธิ์	ที่	จะ	รักษา	สัจ	จ	วาจา	และ	คำมั่น	สัญญา	คุณธรรม	และ	จริยธรรม	ให้	ยืนยาว	เป็น	นิตย	กาล

มูลนิธิ	เพื่อ	การ	พัฒนา	และ	สันติ	ขอ	ส่ง	ความ	รัก	และ	ความ	ปรารถนา	ดี	มายัง	บรรดา	สมาชิก	ทั้ง	มวล	ทูต	สันติภาพ	ยุว	ทูต	สันติภาพ	ขอ	จง	ประสบ	ความ	

สุข	ความ	เจริญ	และ	ความ	สวัสดี	ด้วย	สิริ	มงคล	ทั้ง	ปวง	ขอ	จง	ร่วม	มือ	กับ	มูล	นิธิฯ	มุ่ง	สู่	ความ	สำเร็จ	อัน	พึง	ปรารถนา	ทุก	ประการ

ศาสตราจารย์เกียรติคุณประดิษฐ์	เจริญไทยทวี

ประธานมูลนิธิเพื่อการพัฒนาและสันติ

ประธานสหพันธ์ครอบครัวเพื่อความสามัคคีและสันติภาพโลก
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เมื่อ	วัน	ที่	18	ตุลาคม	2535	นัก	วิชา	การ	ของ	สถาบัน	อาจารย์	

อดุมศกึษา	เพือ่	สนัตภิาพ	โลก	(ประเทศ	ไทย)	ได	้ม	ีการ	ประชมุ	และ	เหน็	

วา่	ควร	ม	ีองคก์ร	นติบิคุคล	ที	่สนบัสนนุ	การ	ดำเนนิ	งาน	และ	ประสาน	งาน	

ใน	ด้าน	ต่างๆ	 เพื่อ	ให้	สอดคล้อง	กับ	สถานการณ์	ของ	ประเทศ	และ	โลก	

จึง	ได้	มี	การ	ประชุม	คณะ	เตรียม	การ	เพื่อ	จัด	ตั้ง	 “มูลนิธิ	เพื่อ	การ	พัฒนา	

และ	สันติ”	ขึ้น

ต่อ	มา	 เมื่อ	วัน	ที่	 22	 มีนาคม	 2536	 มูลนิธิ	เพื่อ	การ	พัฒนา	

และ	สันติ	 ได้	รับ	อนุญาต	ให้	ดำเนิน	การ	จัด	ตั้ง	อย่าง	เป็น	ทางการ	จาก	

สำนักงาน	คณะ	กรรมการ	วัฒนธรรม	แห่ง	ชาติ

ใน	วัน	ที่	 28	มิถุนายน	 2542	คณะ	กรรมการ	มูลนิธิ	เพื่อ	การ	

พฒันา	และ	สนัต	ิจดั	ประชมุ	โดย	ม	ีพล.อ.สาย	หยดุ	เกดิ	ผล	เปน็	ประธาน	

มี	มติ	เห็น	สมควร	ให้	มี	การ	ดำเนิน	การ	จด	ทะเบียน	เปลี่ยนแปลง	ที่	ตั้ง	

สำนักงาน	กรรมการ	และ	แก้ไข	เพิ่ม	เติม	ข้อ	บังคับ	ของ	มูลนิธิ	 เพื่อ	ให้	

สอดคล้อง	กับ	การ	ดำเนิน	งาน	ซึ่ง	มี	หลาย	ด้าน	 อาทิ	 ด้าน	ครอบครัว	

ด้าน	สตรี	 ด้าน	เยาวชน	ด้าน	วิชา	การ	ด้าน	ศาสน	สัมพันธ์	 เพื่อ	ก่อ	ให้	

เกิด	 “บูรณ	า	การ	แห่ง	การ	พัฒนา”	บน	พื้น	ฐาน	ของ	หลัก	การ	เดียวกัน	

คือ	“องค์	รวม	แห่ง	ความ	รู้	สู่	การ	พัฒนา	ที่	ยั่ง	ยืน”

ปัจจุบัน	มี	องค์กร	ใน	เครือ	ข่าย	มูลนิธิ	เพื่อ	การ	พัฒนา	และ	สันติ	

ดัง	ต่อ	ไป	นี้

On	October	18,	1992	-	Several	scholars	of	Profes-
sors	World	Peace	Academy	Thailand	(PWPA	Thailand)	
had	a	meeting	and	made	a	resolution	to	have	an	official	
organization	that	support	&	coordinate	with	other	orga-
nizations	for	the	work	of	peace.	

On	March	22,	1993	-	The	Foundation	for	Develop-
ment	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	interreligious	to	
create	an	“integration	of	development”	based	on	com-
mon	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	(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



Annual Report 2007 - Foundation for Development and Peace 4

ส่ง	เสริม	และ	พัฒนา	ที่ 	มี	ดุลยภาพ	 สันติสุข	แก่	มวล	1.	

มนุษยชาติ	และ	สันติภาพ	ของ	สังคม	ด้วย	การ	สนับสนุน	

การ	วิจัย	 การ	ประชุม	 การ	สัมมนา	 การ	ให้	รางวัล	เชิดชู	

เกียรติ	แก่	บุคคล	ที่	ทำคุณ	ประโยชน์	ดี	เด่น	ใน	การ	พัฒนา	

และ	สันติ	 โครงการ	ทางการ	ศึกษา	และ	กิจ	กร	รม	อื่น	ๆ 	 ที่	

เหมาะ	สม

รวบรวม	จัด	พิมพ์	เอกสาร	และ	เผย	แพร่	ข้อมูล	ข่าว	สาร	ที่	2.	

เปน็	ปจัจยั	สำคญั	ของ	การ	พฒันา	ทัง้	สว่น	บคุคล	ครอบครวั	

ประเทศ	และ	โลก	ให้	บรรลุ	ถึง	สันติสุข	ร่วม	กัน

ประสาน	งาน	และ/หรอื	รว่ม	มอื	กบั	มลูนธิ	ิหรอื	องคก์าร	ที	่ม	ี3.	

วัตถุประสงค์	คล้าย	กัน

ดำเนิน	การ	เพื่อ	สาธารณประโยชน์	หรือ	ร่วม	มือ	กับ	4.	

องค์การ	การ	กุศล	อื่นๆ	 เพื่อ	สาธารณประโยชน	์ทั้งนี้	 ไม่	

ดำเนิน	การ	เกี่ยว	กับ	การเมือง	แต่	ประการ	ใด

To	promote	and	create	a	peaceful	environ-1.	
ment	for	all	humankind	and	global	community	
by	providing	 support	 for	 research,	 confer-
ences,	seminars	and	recognition	for	people	or	
organizations	who	are	dedicated	for	develop-
ment,	peace	and	other	related	activities.	

To	 publish	 documents	 and	 information	 to	2.	
support	 individual,	 family,	 nation	and	world	
development	towards	a	peaceful	global	com-
munity.
To	synergize	and	co-operate	with	other	foun-3.	
dations	and	organizations	with	similar	vision	
for	peace.	
To	organize	 service	projects	 or	 co-operate	4.	
with	 other	 charity	 organizations	 for	 social	
welfare	services.

ประชุมสามัญประจำปี มูลนิธิเพื่อการพัฒนาและสันติ

บทบาทและหน้าที่
THE ROLES AND DUTIES
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ด้าน ครอบครัว 
ดำเนิน	งาน	โดย	 สหพันธ์	ครอบครัว	เพื่อ	ความ	สามัคคี	และ	

สนัตภิาพ	โลก	(ประเทศ	ไทย)	จดั	กจิกรรม	ตา่งๆ	เพือ่	สง่	เสรมิ	คณุคา่	ของ	

ครอบครวั	อาท	ิโครงการ	PURE	LOVE	“รกั	บรสิทุธิ	์หยดุ	ปญัหา	พฒันา	

สังคม”	 งาน	พิธี	รับ	พร	มงคล	สมรส	นานาชาติ	 งาน	สัมมนา	ครอบครัว	

สากล	งาน	สัมมนา	คุณค่า	ครอบครัว	ใน	หัวข้อ	“สายใย	รัก	ครอบครัว”	

ค่าย	ครอบครัว	เป็นต้น

ด้าน สตรี
ดำเนนิ	งาน	โดย	สหพนัธ	์สตร	ีเพือ่	สนัตภิาพ	โลก	(ประเทศ	ไทย)	

จัด	กิจกรรม	ต่างๆ	 เพื่อ	สนับสนุน	และ	ส่ง	เสริม	บทบาท	ของ	สตรี	ใน	การ	

พัฒนา	ชุมชน	อาทิ	 โครงการ	พ่อ	แม่	อุปถัมภ์	 เพื่อ	มอบ	ทุน	การ	ศึกษา	

แก่	เยาวชน	ที่	ด้อย	โอกาส	โครงการ	สัมมนา	Free	Teens	เพื่อ	ส่ง	เสริม	

บทบาท	ครู	อาจารย์	ใน	การ	ป้องกัน	และ	แก้ไข	ปัญหา	ยา	เสพ	ติด	และ	

เอดส	์ใน	วยั	รุน่	โครงการ	พี	่นอ้ง	รว่มใจ	เพือ่	สรา้ง	สาย	สมัพนัธ	์ของ	พี	่นอ้ง	

นำ	ไป	สู่	การ	สร้าง	ความ	สามัคคี	และ	สันติภาพ	เป็นต้น

FAMILY
Family	Federation	for	World	Peace	and	Unifica-

tion	 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	and	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	 com-
munity.	

พันธกิจด้านต่างๆ
OUR MISSION
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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	varions	leader-
ship	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	confer-
ences	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.

ด้าน เยาวชน
ดำเนิน	งาน	โดย	สหพันธ์	เยาวชน	คน	หนุ่ม	สาว	เพื่อ	สันติภาพ	

โลก	(ประเทศ	ไทย)	จดั	กจิกรรม	ตา่งๆ	เพือ่	สง่	เสรมิ	เยาวชน	ให	้ม	ีชวีติ	อยู	่

เพื่อ	ผู้	อื่น	ด้วย	การ	จัด	กิจกรรม	อาสา	สมัคร	อาทิ	โครงการ	Service	for	

Peace	เป็นต้น	และ	องค์การ	เวิลด์	คาร์พ	(ประเทศ	ไทย)	จัด	กิจกรรม	

ต่างๆ	เพื่อ	พัฒนา	ผู้นำ	เยาวชน	การ	สัมมนา	เพื่อ	พัฒนา	บุคลิกภาพ	นำ	

ไป	สู่	การ	เป็น	เยาวชน	ที่	มี	คุณ	ธรรม	คุณภาพ	และ	คุณค่า

ด้าน วิชา การ
ดำเนนิ	งาน	โดย	สมาคม	อาจารย	์อดุมศกึษา	เพือ่	สนัตภิาพ	โลก	

(ประเทศ	ไทย)	 จัด	กิจกรรม	ต่างๆ	 เพื่อ	ส่ง	เสริม	งาน	วิชา	การ	 ใน	การ	

ค้นคว้า	วิจัย	จัดการ	ประชุม	 ระดม	ความ	คิด	เห็น	ของ	นัก	วิชา	การ	 เพื่อ	

พัฒนา	คุณภาพ	ชีวิต	และ	สภาพ	แวดล้อม	ใน	สังคม	จัด	พิมพ์	เผย	แพร่	

บทความ	ทาง	วิชา	การ	งาน	วิจัย	ต่างๆ	อาทิ	วารสาร	PWPA	Journals	

ซึ่ง	มุ่ง	สู่	การ	สร้าง	สันติภาพ	โลก

ด้าน ศาสน สัมพันธ์
ดำเนิน	งาน	โดย	 สหพันธ์ 	นานาชาติ 	และ	ศาสนา	เพื่อ	

สันติภาพ	โลก	 (ประเทศ	ไทย)	 ร่วม	กับ	บุคคล	และ	องค์กร	ด้าน	ศาสนา	

เพื่อ	ดำเนิน	กิจกรรม	ต่างๆ	 ที่	ส่ง	เสริม	ความ	เข้าใจ	อัน	ดี	ระหว่าง	

ศาสน	ิ	กช	นข	อง	ทุก	ศาสนา	และ	ความ	ร่วม	มือ	กัน	เพื่อ	สร้าง	สันติภาพ	

อาทิ	 การ	สัมมนา	นานาชาต	ิเพื่อ	สันติภาพ	การ	มอบ	รางวัล	Ambas-

sador	 for	 Peace	 โครงการ	ค่าย	อาสา	ยุว	ศา	สนิก	สัมพันธ์	 (RYS)	

เป็นต้น
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คณะกรรมการบริหาร
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

นางกมลทิพ  พยัฆวิเชียร
รองประธาน

Mrs. Kamolthip Payakvichien
Vice President

นายทวี  วิริยฑูรย์
กรรมการ

Mr. Tavee Viriyatoon
Member

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

นางพนิดา  ดวงจินดา
กรรมการ

Mrs. Panida  Duangchinda
Member
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FDP OF DIRECTOR

คณะกรรมการที่ปรึกษา
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

คณะกรรมการบริหาร

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

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
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มูลนิธิเพื่อการพัฒนาและสันติ
Foundation for Development and Peace

January 13, 2007
Foundation	 for	Development	 and	Peace	 (FDP)	

held	the	1st	Administrative	Meeting	and	Happy	New	Year	
Party	on	January	13,	2007	at	UCF	Building.	15	committee	
members	and	34	guests	attended.

13 มกราคม 2550
มลูนธิ	ิเพือ่	การ	พฒันา	และ	สนัต	ิจดั	งาน	เลีย้ง	ป	ีใหม	่และ	ประชมุ	

คณะ	กรรมการ	ครั้ง	ที่	1	ประจำ	ปี	2550	ณ	ห้อง	ประชุม	มูลนิธิ	เพื่อ	การ	

พัฒนา	และ	สันติ	อาคาร	UCF	ชั้น	4	กรุงเทพฯ	โดย	มี	คณะ	กรรมการ	

เข้า	รวม	15	คน	และ	มี	ผู้	เข้า	ร่วม	ประชุม	34	คน

2006 MAJOR ACTIVITIES

กิจกรรม หลัก ปี 2550

FDP
www.fdp.or.th

ศาสตราจารย์เกียรติคุณประดิษฐ์	เจริญไทยทวี
Emeritus	Prof.	Pradit	Charoenthaitawee

ประธานกรรมการมูลนิธิเพื่อการพัฒนาและสันติ
President,	FDP
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March 17, 2007
FDP	 held	 a	 Charity	 Concert	 “Roy	 Duong	 Jai	

Saiyairak”	at	the	SC	Park	Hotel	Bangkok	to	raise	fund	
for	FDP	activities.	There	were	220	participants.

April 28, 2007
FDP	 held	 an	Annual	General	Meeting	 at	UCF	

Building	on	April	28,	2007.	28	committee	members	and	
staff	attended	the	meeting.

June 14, 2007
At	15th	Annual	FDP	Meeting:	Emeritus	Prof.	Pradit	

Chareonthaithawee	was	 interviewed	by	 the	 “Roo	Rak	
Samakkee”	(Knowledge,	Love	&	Unity)	Program	at	Chan-
nel	11,	Radio	Thailand	Station.	

August 4, 2007
FDP	held	the	2nd	Administrative	Meeting	on	August	

4,	 2007	 at	UCF	Building.	 There	were	 30	 committee	
members	and	staff.

17 มีนาคม 2550 
มูลนิธิ	เพื่อ	การ	พัฒนา	และ	สันติ	 จัด	งาน	เลี้ยง	การ	กุศล	ราตรี	

ร้อย	ดวงใจ	สายใย	รัก	ณ	โรง	แรม	เอส	ซี	ปาร์ค	กรุงเทพฯ	 เพื่อ	พบปะ	

สังสรรค์	และ	ราย	ได้	หัก	ค่า	ใช้	จ่าย	สมทบ	ทุน	กิจกรรม	มูล	นิธิ	ฯ	มี	ผู้	เข้า	

ร่วม	งาน	220	คน

28 เมษายน 2550
มูลนิธิ	เพื่อ	การ	พัฒนา	และ	สันติ	จัด	ประชุม	ใหญ่	สามัญ	ประจำ	

ปี	ณ	ห้อง	ประชุม	มูลนิธิ	เพื่อ	การ	พัฒนา	และ	สันติ	อาคาร	UCF	ชั้น	2	

กรุงเทพฯ	 โดย	มี	คณะ	กรรมการ	บริหาร	เข้า	ประชุม	 15	คน	ผู้	เข้า	ร่วม	

ประชุม	11	คน

14 มิถุนายน 2550
มูลนิธิ	เพื่อ	การ	พัฒนา	และ	สันติ	ครบ	รอบ	15	ปี	ศ.	เกียรติ	คุณ	

ประดิษฐ์	เจริญ	ไทย	ทวี	ประธาน	มูล	นิธิ	ฯ	ให้	สัมภาษณ์	ใน	รายการ	“รู้	

รัก	สามัคคี”	ทาง	สถานี	วิทยุ	โทรทัศน์	แห่ง	ประเทศ	ไทย	ช่อง	11

4 สิงหาคม 2550
มูลนิธิ	เพื่อ	การ	พัฒนา	และ	สันติ	 จัด	ประชุม	คณะ	กรรมการ	

บรหิาร	ครัง้	ที	่2	ณ	หอ้ง	ประชมุ	มลูนธิ	ิเพือ่	การ	พฒันา	และ	สนัต	ิอาคาร	

UCF	ชั้น	2	กรุงเทพ	ฯ	โดย	มี	คณะ	กรรมการ	บริหาร	เข้า	ประชุม	12	คน	

ผู้	เข้า	ร่วม	ประชุม	18	คน	
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November 17,2007
FDP	organized	a	lunch	for	the	elderly	people	at	

the	Old	Folks	Welfare	Home	in	Nakorn	Pathom	Province.	
FDP	donated	26,500	Baht	to	support	for	their	welfare.

December 4, 2007
On	 the	 occasion	 of	 the	 King’s	 Birthday,	Mrs.	

Panida	Duangchinda,	 a	 FDP	Committee	Member,	 at-
tended	 the	celebration	at	 the	Chitralada	Pavilion	and	
presented	8,000	Baht	donation	for	the	King’s	projects	
on	behalf	of	FDP.

December 17-22, 2007
FDP	with	the	cooperation	of	Tong	Il	Moo	Do	In-

ternational	 Federation	 and	Rajamangala	University	 of	
Technology	Thanyaburi	organized	the	Martial	Arts	World	
Cup	2007	at	the	Rajamangala	University	of	Technology	
Thanyaburi,	Thailand.

17 พฤศจิกายน 2550
มูลนิธิ	เพื่อ	การ	พัฒนา	และ	สันติ	จัด	กิจกรรม	เลี้ยง	อาหาร	กลาง	

วนั	คน	ชรา	ณ	สถาน	สงเคราะห	์คน	ชรา	นครปฐม	โดย	บรจิาค	สิง่ของ	และ	

เงิน	สมทบ	เพื่อ	บำรุง	สถาน	สงเคราะห์	รวม	มูลค่า	ทั้ง	สิ้น	26,500	บาท

4 ธันวาคม 2550
มลูนธิ	ิเพือ่	การ	พฒันา	และ	สนัต	ิผู	้แทน	องคก์ร	เขา้	เฝา้	ทลู	ละออง	

ธุลี	พระบาท	ถวาย	พระพร	ชัยมงคล	เนื่อง	ใน	วัน	เฉลิม	พระชนมพรรษา	

สมเด็จ	พระเจ้า	อยู่	หัว	ณ	พระ	ตำหนัก	จิตร	ลดา	รโหฐาน	และ	ทูลเกล้าฯ	

ถวาย	เงิน	จำนวน	8,000	บาท	เพื่อ	โดย	เสด็จ	พระ	ราช	กุศล	

17-22 ธันวาคม 2550
มูลนิธิ	เพื่อ	การ	พัฒนา	และ	สันติ	 ร่วม	กับ	สหพันธ์	ทอ	งอิล	

มูโด	นานาชาติ	 และ	มหาวิทยาลัย	เทคโนโลยี	ราช	มงคล	ธัญบุรี	 จัด	

งานการ	แข่ง	ขัน	ศิลป	ป้องกัน	ตัว	Martial	Arts	World	Cup	2007	ณ	

มหาวิทยาลัย	เทคโนโลยี	ราช	มงคล	ธัญบุรี	ปทุมธานี	
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Family Federation for World Peace and Unification (Thailand)

สหพันธ์ครอบครัวเพื่อความสามัคคีและสันติภาพโลก (ประเทศไทย)

Vision
Family	Federation	for	World	Peace	and	Unification	

(FFWPU)	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
FFWPU	is	an	international	organization	that	sup-

ports	the	family’s	network	of	true	love	to	live	an	exemplar-
ily	life	of	living	for	the	sake	of	others	and	for	the	greater	
good	 towards	 community,	 society,	 nation	 and	world	
beyond	boundaries	of	race,	religion,	and	culture.

FFWPU	strives	 to	 support	 and	build	 up	model	
families	 of	 husband	and	wife	 responsibilities	 to	 keep	
marital	fidelity	and	loyalty	in	loving	each	other	eternally.	
Parents	teach	children	the	value	of	pure	love,	chastity	
and	promote	 the	 ideal	 of	 pure	 love	 true	 family	 to	 all	
families	in	the	society.

FFWPU	provides	various	educational	programs	
and	activities	 to	create	happy	marriages	and	families	
which	are	 the	building	blocks	 of	 community,	 society,	
nation	and	a	world	of	unity	and	peace.

วิสัย ทัศน์
สหพันธ์	ครอบครัว	เพื่อ	ความ	สามัคคี	และ	สันติภาพ	โลก	

(ประเทศ	ไทย)	 จะ	เป็น	เครือ	ข่าย	แนว	หน้า	ของ	ครอบครัว	แบบ	อย่าง	

นานาชาติ	ที่	ปฏิบัติ	ความ	รัก	ที่แท้	จริง	 เพื่อ	สร้าง	โลก	ที่	เป็น	ครอบครัว	

หนึ่ง	เดียว	แห่ง	ความ	สามัคคี	และ	สันติภาพ	ของ	มวล	มนุษยชาติ

พันธ กิจ
สหพันธ์	ครอบครัว	เพื่อ	ความ	สามัคคี	และ	สันติภาพ	โลก	

(ประเทศ	ไทย)	 เป็น	องค์กร	นานาชาติ	ที่	มุ่ง	เสริม	สร้าง	และ	ขยาย	เครือ	

ขา่ย	ครอบครวั	แหง่	ความ	รกั	ทีแ่ท	้จรงิ	ที	่เปน็	แบบ	อยา่ง	ของ	การ	ดำเนนิ	

ชีวิต	อยู่	เพื่อ	ผู้	อื่น	และ	ความ	ดี	ที่	สูง	กว่า	ไป	สู่	ชุมชน	สังคม	ชาติ	และ	โลก	

โดย	ไม่มี	กรอบ	จำกัด	ทาง	เชื้อ	ชาติ	ศาสนา	ผิว	สี	และ	วัฒนธรรม

เรา	มุ่ง	มั่น	ที่	จะ	สร้าง	ครอบครัว	อุดมคติ	ที่	เป็น	แบบ	อย่าง	 โดย	

บรรล	ุความ	รบั	ผดิ	ชอบ	ใน	การ	เปน็	สาม	ีภรรยา	ทีร่กั	ซึง่	กนั	และ	กนั	ตลอด	

ไป	ไม	่หยา่	รา้ง	ไมม่	ีเพศ	สมัพนัธ	์นอก	สมรส	อบรม	เลีย้ง	ด	ูบตุร	หลาน	ให	้

เห็น	คุณค่า	ของ	ความ	รัก	ที่แท้	จริง	รักษา	ความ	บริสุทธิ์	ทาง	เพศ	จนกว่า	

จะ	แต่งงาน	และ	สนับสนุน	ทุก	ครอบครัว	ให้	ยึด	มั่น	ใน	อุดมคติ	นี้

เรา	ให้การ	ศึกษา	อบรม	และ	ดำเนิน	กิจกรรม	ใน	ด้าน	ต่างๆ	ที่	ส่ง	

เสรมิ	การ	แตง่งาน	และ	ชวีติ	ครอบครวั	ให	้มัน่คง	เขม้	แขง็	อนั	เปน็	รากฐาน	

ของ	ชุมชน	สังคม	ชาติ	และ	โลก	แห่ง	ความ	สามัคคี	และ	สันติภาพ

FFWPU Thailand
www.family.or.th

ศาสตราจารย์เกียรติคุณประดิษฐ์	เจริญไทยทวี
Emeritus	Prof.	Pradit	Charoenthaitawee

ประธานสหพันธ์ครอบครัวเพื่อความสามัคคีและสันติภาพโลก	(ประเทศไทย)
President,	FFWPU	–	Thailand

www.purelovenet.com
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2006 MAJOR ACTIVITIES

กิจกรรม หลัก ปี 2550

Pure Love FAMiLy ProJect
Since	2006,	FFWPU-Thailand	has	been	organizing	

“Pure	Love	Family	and	World	Peace”	campaign.	This	
campaign	served	to	promote	and	strengthen	the	family	
institutions	by	upholding	ethical	love,	moral	principles	
and	marital	 fidelity.	 Family	 is	 the	 fundamental	 unit	 of	
a	society.	Good	families	nurture	the	youth	to	grow	up	
well	and	prepare	them	to	be	good	leaders	in	the	future.	
On	February	14,	2007	FFWPU-Thailand	and	Bangrak	
District	Office	jointly	held	a	program	at	the	Narai	Hotel,	
Bangrak	in	conjunction	of	the	District’s	100th	Year	An-
niversary	under	 the	 theme	 “Century	of	 Love	Commit-
ment”.	During	 the	event,	 loving	couples	 joined	hands	
and	took	part	in	the		“Pure	love	Pledge”	and	had	“Holy	
Honey	Love	Juice”	as	commitment	of	their	love	for	each	
other.	FFWPU	Thailand	has	been	instrumental	for	many	
successful	international	marriage	couples,	their	stories	
were	displayed	as	part	of	the	exhibition.	Many	brides	&	
bridegrooms	to	be	and	loving	married	couples	joined	
the	program.	Approximately	700	couples	signed	up	as	
FFWPU	membership.	

โครงการ รณรงค์ ครอบครัว คุณ ธรรม น้อมนำ สามัคคี
สหพันธ์	ครอบครัว	เพื่อ	ความ	สามัคคี	และ	สันติภาพ	โลก	

(ประเทศ	ไทย)	 ได้	จัด	โครงการ	รณรงค์	 “ครอบครัว	คุณ	ธรรม	กับ	

สันติภาพ	โลก”	อย่าง	ต่อ	เนื่อง	ตั้ง	แต่	ต้น	ปี	พ.ศ.	 2549	จนถึง	ปัจจุบัน	

เพื่อ	มุ่ง	ส่ง	เสริม	 ให้เกิด	ความ	เข้ม	แข็ง	 ในสถาบัน	ครอบครัว	ไทย	 โดย	

ยดึ	หลกั	ศลี	ธรรม	จรยิธรรม	ความ	รกั	เดยีว	ใจ	เดยีว	เพราะ	ครอบครวั	เปน็	

หนว่ย	พืน้	ฐาน	ของ	สงัคม	ถา้	ม	ีครอบครวั	ที	่เขม้	แขง็	ใน	สงัคม	จะ	สง่	ผล	ให	้

เยาวชน	ไทย	เติบโต	ขึ้น	กลาย	เป็น	ผู้นำ	ที่	ดี	ใน	อนาคต	ได้	ใน	ปี	นี้	วัน	ที่	14	

กุมภาพันธ์	 2550	สหพันธ์	ครอบ	ครัว	ฯ	ร่วม	กับ	สำนักงาน	เขต	บางรัก	

จัด	กิจกรรม	“สัญญา	รัก	ศตวรรษ	ณ	บางรัก”	ณ	โรงแรม	นารายณ์	

เนือ่ง	ใน	โอกาส	ครบ	รอบ	100	ป	ีของ	สำนกังาน	เขต	ใน	งาน	นี	้ม	ีกจิกรรม	

การ	รว่ม	ปฏญิาณ	รกั	เดยีว	ใจ	เดยีว	ระหวา่ง	คู	่สาม	ีภรรยา	รว่ม	ดืม่	นำ้	ผึง้	

สัญญา	รัก	วัน	วาเลนไทน์,	จัด	บอร์ด	นิทรรศการ	ประชาสัมพันธ์	องค์กร	

และ	แนะนำ	สมาชิก	ครอบครัว	ไทย	นานาชาติ	ที่	ได้	รับ	การ	อบรม	และ	

แนะนำ	คู่	จาก	สหพันธ์	ครอบ	ครัว	ฯ	ที่	ประสบ	ผล	สำเร็จ	และ	ใน	โอกาส	

นี	้ม	ีคู	่บา่ว	สาว	และ	ผู	้เขา้	รว่ม	งาน	ให	้ความ	สนใจ	สมคัร	เปน็	สมาชกิ	รว่ม	

โครงการ	กับ	สหพันธ์	ครอบ	ครัว	ฯ	ถึง	700	ครอบครัว



Family Federation for World Peace and Unification (Thailand)

Annual Report 2007 - Foundation for Development and Peace 14

Pure Love FAMiLy SeMiNArS
Throughout	 the	year	of	2007,	FFWPU-Thailand,	

Bangkok	District	Offices	and	other	government	depart-
ments	jointly	held	many	Pure	Love	Family	Seminars:		

Feb	14,	2007	 Bangrak	District
Mar	19,	2007	 Thonburi	District
Mar	23,	&	Apr	18,	2007	 Klongsamwa	District
Mar	25,	2007	 Prakhanong	District
Apr	19,	2007	 Klongsan	District
Apr	30,	2007	 Chatuchak	District
May	15,	2007	 Klongtoei	District
May	23,	2007	 Suanluang	District
Jun	5,	2007		 Thaveewattana	District
Aug	26,	2007	 Klongchuan	community,
	 Suanluang	District
Oct	13,	2007	 Thalingchan	District
Jun	16,	2007	 FFWPU-Thailand	HQ
Aug	20,	2007	 Provincial	Administration
	 Organization,	Muang,	Roi–Et
Oct	26,	2007	 Khoktum	Sub	District
	 Administrative	Organization,
	 Amphur	Chumpuang,	Nakhonratchaseema

การ อบรม ครอบครัว คุณ ธรรม น้อมนำ สามัคคี
สหพนัธ	์ครอบครวั	เพือ่	ความ	สามคัค	ีและ	สนัตภิาพ	โลก	รว่ม	กบั	

สำนักงาน	เขต	และ	หน่วย	งาน	ต่างๆ	ใน	ตลอด	ปี	2550	มี	ดังนี้

14	กุมภาพันธ์	2550	 เขต	บางรัก

19	มีนาคม	2550	 เขต	ธนบุรี

23	มีนาคม	และ	18	เมษายน	2550	 เขต	คลอง	สาม	วา

25	มีนาคม	2550	 เขต	พระโขนง

19	เมษายน	2550	 เขต	คลองสาน

30	เมษายน	2550	 เขต	จตุจักร

15	พฤษภาคม	2550	 เขต	คลองเตย

23	พฤษภาคม	2550	 เขต	สวนหลวง

5	มิถุนายน	2550	 เขต	ทวี	วัฒนา

26	สิงหาคม	2550	 ชุมชน	คลอง	จวน	เขต	สวนหลวง

13	ตุลาคม	2550	 เขต	ตลิ่งชัน

16	มิถุนายน	2550	 สหพันธ์	ครอบ	ครัว	ฯ

	 	สำนักงาน	ใหญ่อาคาร	UCF	กรุงเทพฯ

20	สิงหาคม	2550	 อบจ.	เมืองร้อยเอ็ด

26	ตุลาคม	2550	 อบต.โคก	ตูม

	 อ.ชุมพวง	นครราชสีมา
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coMMuNity Service ProJect
oct 21, 2007 and Dec 5, 2007

The	Family	Club	of	FFWPU-Thailand,	Klongjuan	
Community,	Wat	Thong	Nai	Community	and	Suanluang	
District	jointly	held	a	“Clean	up	the	World”	project	in	the	
vicinity	of	 the	community.	The	activities	created	good	
rapports	among	the	local	folks,	Family	Club	members	
and	 the	community	 leaders.	 There	were	100	 families	
who	participated	in	both	the	service	projects.	The	De-
cember	5th	activity	was	organized	on	 the	auspicious	
occasion	 to	 commemorate	 the	National	 Father’s	Day	
and	80th	Birthday	celebration	of	His	Majesty	the	King	of	
Thailand.	The	community	 leaders	expressed	their	ap-
preciation	to	the	Family	Club	of	FFWPU	Thailand	for	their	
initiative	and	effort	in	organizing	the	service	projects	in	
their	communities.	

	
	
	
	
	
	

Pure Love FAMiLy cAMP 2007
october 23-24, 2007 chonburi

A	Family	Camp	was	 held	 by	 FFWPU-Thailand	
at	Toei	Ngam	Beach	Marine	Resort	Satthahip	District,	
Chonburi	Province	with	45	parents,	45	youths	and	chil-
dren.	This	camp	created	good	atmosphere,	unity	and	
relationship	among	the	family	members.	The	program	

กิจกรรม งาน บำเพ็ญ ประโยชน์ 
ต่อ ชุมชน และ สาธารณะ

ชมรม	ครอบครัว	ภาย	ใต้	สหพันธ์	ครอบ	ครัว	ฯ	ได้	จัด	กิจกรรม	

บำเพ็ญ	ประโยชน์	ต่อ	ชุมชน	และ	สาธารณะ	ขึ้น	 ใน	วัน	ที่	 21	 ตุลาคม	

2550	รว่ม	กบั	ชมุชน	คลอง	จวน	เขต	สวนหลวง	และ	ใน	วนั	ที	่5	ธนัวาคม	

2550	รว่ม	กบั	ชมุชน	วดั	ทองใน	เขต	สวนหลวง	เปน็	กจิกรรม	ที	่จดั	ขึน้	เพือ่	

สรา้ง	ความ	สมัพนัธ	์ใน	กลุม่	สมาชกิ	ชม	รมฯ	กบั	ชมุชน	และ	เพือ่	ถวาย	เปน็	

พระ	ราช	กุศล	แด่	พระบาท	สมเด็จ	พระเจ้า	อยู่	หัว	ฯ	 เนื่อง	ใน	โอกาส	วัน	

พ่อ	แห่ง	ชาติ	 มี	สมาชิก	ของ	ชมรม	และ	สมาชิก	ของ	ชุมชน	จำนวน	100	

ครอบครวั	รว่ม	มอื	กนั	ทำความ	สะอาด	ใน	เขต	ชมุชน	ซึง่	ผูน้ำ	ของ	ชมุชน	

ทัง้	สอง	ได	้กลา่ว	ชมเชย	และ	แสดง	ความ	ขอบคณุ	ชม	รมฯ	ที	่ได	้ทุม่เท	แรง	

กาย	แรง	ใจ	ให้	มี	กิจกรรม	ดีๆ	เช่น	นี้	ใน	ชุมชน

 
 
 
 
 

ค่าย สาน สายใย รัก ครอบครัว
23-24 ตุลาคม 2550 ชลบุรี

สหพันธ์	ครอบครัว	เพื่อ	ความ	สามัคคี	และ	สันติภาพ	โลก	

(ประเทศ	ไทย)	 ได้	จัด	ค่าย	สาน	สายใย	รัก	ครอบครัว	ณ	หาด	เตย	งาม	

มา	รี	นรี	สอร์ท	อ.สัตหีบ	จ.ชลบุรี	 เพื่อ	ฟื้นฟู	สร้าง	ความ	สัมพันธ์	ความ	

รัก	สามัคคี	ใน	กลุ่ม	สมาชิก	ครอบ	ครัว	ฯ	ใน	ครั้ง	นี้	มี	กิจกรรม	สัน	ทนา	การ	

สร้าง	ความ	สัมพันธ์	 ครอบครัว	โดย	วิทยากร	การ	จาก	ศูนย์	ฝึก	อบรม	มี	
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included	 special	 lecture	 on	 practical	 ways	 to	 raise	
children,	 entertainment,	 group	meeting	 and	 sharing	
testimony	on	family	life.

SeMiNAr oN “How to Be SucceSSFuL iN FAM-
iLy LiFe”.

December 1-2, 2007 Bangkok
FFWPU-Thailand	organized	a	seminar	on	“How	to	

Be	Successful	in	Family	Life”	at	UCF	Building,	Bangkok.	
Practical	guidelines	including	various	tips	on	prepara-
tions	 for	 family	 life	were	presented	by	 the	 speakers.	
There	were	55	youth	participants.

croSS - cuLturAL MArriAge BLeSSiNg cer-
eMoNy iN tHe SAcreD reigN oF PeAce 2007

July 5, 2007 Bangkok
FFWPU-Thailand	held	a	Cross-Cultural	Marriage	

Blessing	Ceremony	for	the	newly	married	couples	and	
previously	married	couples	at	UCF	Building,	Bangkok.	

การ	อบรม	เทคนิค	การ	ดูแล	บุตร	ให้	ประสบ	ความ	สำเร็จ	 โดย	วิทยากร	

พเิศษ	Mrs.	Amala	Mclackland	ม	ีการ	จดั	กลุม่	แบง่	ปนั	ประสบการณ	์

ชีวิต	ครอบครัว	ครั้ง	นี้	มี	ผู้	เข้า	ร่วม	เป็น	ผู้ใหญ่	38	คน	เด็ก	45	คน

การ อบรม สำหรบั หนุม่ สาว “การเต ร ียม ตวัอยา่ง ประสบ 
ความ สำเร็จ ใน การ มี ชีวิต คู่”

1-2 ธันวาคม 2550 กรุงเทพฯ
สหพันธ์	ครอบครัว	เพื่อ	ความ	สามัคคี	และ	สันติภาพ	โลก	

(ประเทศ	ไทย)	ได	้จดัการ	อบรม	สำหรบั	หนุม่	สาว	ที	่ตอ้งการ	ความ	สำเรจ็	

ใน	การ	สรา้ง	ชวีติ	คู	่ณ	หอ้ง	ประชมุ	อาคาร	ย	ูซ	ีเอฟ	(UCF)	กรงุเทพฯ	เพือ่	

แนะแนว	ทางใน	การเต	รี	ยม	ตัว	สำหรับ	การ	เริ่ม	ต้น	ครอบครัว	ที่	ประสบ	

ความ	สำเร็จ	ใน	อนาคต	 ให้	กับ	หนุ่ม	สาว	ผู้	ที่	สนใจ	 โดย	วิทยากร	จาก	

สหพันธ์	ครอบ	ครัว	ฯ	มี	ผู้	เข้า	ร่วม	จำนวน	55	คน

การ แต่งงาน นานาชาติ ข้าม วัฒนธรรม
5 กรกฎาคม 2550 กรุงเทพฯ

สหพันธ์	ครอบครัว	เพื่อ	ความ	สามัคคี	และ	สันติภาพ	โลก	

(ประเทศ	ไทย)	รว่ม	จดั	พธิ	ีรบั	พร	มงคล	สมรส	เพือ่	สง่	เสรมิ	ครอบครวั	คณุ	

ธรรม	น้อมนำ	สามัคคี	รุ่น	400	ล้าน	คู่	ครั้ง	ที่	7	ขึ้น	ใน	ประเทศ	ไทย	ณ	

ห้อง	ประชุม	ใหญ่	อาคารยู	ซี	เอฟ	(UCF)	กรุงเทพฯ	โดย	มี	การ	ถ่ายทอด	
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สด	การ	จัด	พิธี	ใหญ่	จาก	กรุง	โซล	ประเทศ	เกาหลีใต	้มายัง	ประเทศ	ไทย	

ดร.สาธ	ุคณุ	ซนั	เมยีง	มนู	และ	ดร.	ฮกั	จา	ฮนั	มนู	ภรยิา	ผู	้กอ่	ตัง้	สหพนัธ	์

ครอบครวั	เพือ่	ความ	สามคัค	ีและ	สนัตภิาพ	โลก	เปน็	ประธาน	ประกอบ	

พิธี	 โดย	มี	ผู้	แทน	จาก	ศาสนา	ต่างๆ	 ร่วม	ประกอบ	พิธี	และ	อำนวย	พร	

แก่	คู่	บ่าว	สาว	คู่รัก	คู่	สมรส	ผศ.ดร.สุ	ทิน	นพ	เกตุ	รอง	ประธาน	สหพันธ์	

ครอบ	ครัว	ฯ	 กล่าว	เปิด	งาน	มี	ผู้	เข้า	ร่วม	พิธี	ใน	ประเทศ	ไทย	ดังนี้	 คน	

โสด	ที่ทาง	สหพันธ์	แนะนำ	คู่	ให้	จำนวน	14	คน	คู่รัก	 คู่	สมรส	จำนวน	

91	คู่	 (ซึ่ง	มี	ตัวแทน	จาก	สำนักงาน	เขต	สวนหลวง	และ	เขต	คลองสาน	

เข้า	ร่วม	จำนวน	43	คู่)	จำนวน	ผู้	เข้า	ร่วม	ทั้งหมด	385	คน	มี	การ	มอบ	

ใบ	ประกาศ	เกียรติ	คุณ	 “ครอบครัว	คุณ	ธรรม	น้อมนำ	สามัคคี”	 ให้	กับ	

ครอบครัว	ตัวอย่าง	ด้วย

การ อบรม บทบาท ของ สาม ีตอ่ การ สง่ เสรมิ ความ สำเรจ็ 
ใน ครอบครัว

4 มีนาคม และ 21 ตุลาคม 2550 กรุงเทพฯ
สหพันธ์	ครอบครัว	เพื่อ	ความ	สามัคคี	และ	สันติภาพ	โลก	

(ประเทศ	ไทย)	 ได้	จัด	อบรม	พิเศษ	หัวข้อ	บทบาท	ของ	สามี	ต่อ	การ	ส่ง	

เสริม	ความ	สำเร็จ	ใน	ครอบครัว	ให้	กับ	บุคคล	ทั่วไป	เพื่อ	ส่ง	เสริม	ความ	

เขา้ใจ	อนั	ด	ีใน	ฐานะ	สาม	ีผู	้ที	่ม	ีบทบาท	สำคญั	ใน	ฐานะ	หวัหนา้	ครอบครวั	

มี	ผู้	สนใจ	เข้า	ร่วม	ทั้ง	สอง	ครั้ง	จำนวน	59	คน

การ อบรม บทบาท ของ ภรรยา ต่อ การ ส่ง เสริม ความ 
สำเร็จ ใน ครอบครัว

7 ตุลาคม 2550 ucF, กรุงเทพฯ
สหพันธ์	ครอบครัว	เพื่อ	ความ	สามัคคี	และ	สันติภาพ	โลก	

(ประเทศ	ไทย)	ได้	จัด	อบรม	พิเศษ	หัวข้อ	บทบาท	ของ	ภรรยา	ต่อ	การ	ส่ง	

เสริม	ความ	สำเร็จ	ใน	ครอบครัว	 ให้	กับ	บุคคล	ทั่วไป	เพื่อ	ส่ง	เสริม	ความ	

เขา้ใจ	อนั	ด	ีใน	ฐานะ	ภรรยา	ผู	้ที	่ม	ีบทบาท	สำคญั	ใน	ฐานะ	แม	่ผู	้สนบัสนนุ	

หัวหน้า	ครอบครัว	มี	ผู้	สนใจ	เข้า	ร่วม	จำนวน	27	คน

These	couples	joined	the	Blessing	Ceremony	through	
the	satellite	broadcast	of	the	program	officiated	by	Rev.	
Dr.	Sun	Myung	Moon	and	his	wife,	Dr.	Hak	Ja	Han	Moon	
in	Korea.	Representatives	from	various	religious	orga-
nizations	attended	and	gave	blessings	to	the	couples.	
Dr.	Suthin	Nophaket,	Vice	President	of	FFWPU-Thailand	
delivered	the	Opening	Remarks	of	the	ceremony	held	
in	Thailand.	There	were	14	newly	matched	couples	by	
FFWPU,	other	91	previously	married	couples	from	Su-
anluang	District	and	43	couples	from	Klongsan	District	
attended	 the	 ceremony.	 FFWPU-Thailand	 awarded	
certificates	to	couples	who	are	model	families.

Pure Love SeMiNAr For HuSBANDS
March 4, 2007 and october 21, 2007

FFWPU	 Thailand	 organized	 a	 seminar	 on	 the	
topic	“Husband’s	Role	 in	Building	Successful	Family”	
for	the	husbands	in	the	family	network,	guiding	them	on	
the	significance	of	a	man’s	role	to	build	ideal	family.	59	
participants	joined	the	program.

Pure Love SeMiNAr For wiveS
october 7, 2007 ucF, Bangkok

FFWPU	 Thailand	 organized	 a	 seminar	 on	 the	
topic	“Wife’s	Role	in	Building	Successful	Family”	for	the	
wives	in	the	family	network,	guiding	the	wives	to	support	
their	husband	in	creating	 ideal	 family.	27	participants	
attended	the	program.
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	joined	the	program.	

tv ProgrAM (cHAeNg HeD PrAteDtHAi)
June 18, 2007 Bangkok

FFWPU-Thailand	was	 invited	by	 the	 Inside	 Info	
Company	Ltd.	 for	 an	 interview	 in	 “Chaeng	Hed	Prat-
edthai”	TV	Program.	Mr.	Jakrin	Iamsam-ang,	Secretary	
General	of	FFWPU-Thailand	and	Mrs.	Sangkom	Netsopa,	
Deputy-Secretary	General	were	interviewed	by	the	host,	
Mr.	Ronnarit	Boonprom.	The	TV	Program	made	a	special	
highlight	on	Pure	Love	Family	Activities	-	the	main	com-
munity	service	project	of	FFWPU.	

tv ProgrAM (KoN tuNg cHAN)
June 2007

FFWPU	Thailand	was	invited	by	Holiday	Television	
Company	Limited	for	an	interview	at	their	TV	program	
“Kon	 Tung	Chan”.	Mrs.	 Sangkom	Netsopa,	 Deputy	
Secretary	General	of	FFWPU	Thailand	was	interviewed	
by	 the	 host,	Mr.	Nawat	 Issarakraisil.	 	Ms.	 Sangkom	
introduced	FFWPU	organization	and	Pure	Love	Family	
Projects	in	Thailand.

รายการ ทีวี “แจง เหตุ ประเทศ ไทย”
18 มิถุนายน 2550 กรุงเทพฯ

สหพันธ์	ครอบครัว	เพื่อ	ความ	สามัคคี	และ	สันติภาพ	โลก	

(ประเทศ	ไทย)	 ได้	รับ	เชิญ	จาก	บริษัท	 อิน	ไซด์	 อิน	โฟ	 จำกัด	 เพื่อ	

สัมภาษณ์	ออก	รายการ	โทรทัศน์	 รายการ	แจง	เหตุ	ประเทศ	ไทย	 โดย	

มี	นาย	จัก	ริ	นทร์	 เอี่ยม	สำ	อางค์	 เลขาธิการ	สหพันธ์	ครอบ	ครัว	ฯ	 และ	

นาง	สังคม	 เนตร	โสภา	 รอง	เลขาธิการ	 สหพันธ์	ครอบ	ครัว	ฯ	 เป็น	ผู้	

แทน	ให้	สัมภาษณ์	 โดย	มี	นาย	รณ	ฤทธิ์	 บุญ	พรม	 เป็น	พิธีกร	ทั้งนี้	เพื่อ	

เปน็การ	สือ่	ประชาสมัพนัธ	์องคก์ร	ให	้ประชาชน	ได	้รบั	ทราบ	ถงึ	กจิกรรม	

โครงการ	ครอบครัว	คุณ	ธรรม	น้อมนำ	สามัคคี	 และ	กิจกรรม	โครงการ	

Pure	Love

รายการ ทีวี “ก่อน ถึง จันทร์”
มิถุนายน 2550

เมือ่	เดอืน	มถินุายน	2550	สหพนัธ	์ครอบครวั	เพือ่	ความ	สามคัค	ี

และ	สันติภาพ	โลก	(ประเทศ	ไทย)	ได้	รับ	เชิญ	จาก	บริษัท	ฮอ	ลิ	เดย์	เท	

เลว	ิชั่น	 จำกัด	 เพื่อ	สัมภาษณ์	ออก	รายการ	โทรทัศน์	 รายการ	ก่อน	ถึง	

จนัทร์	ชว่ง	สำนกึ	ด	ีสงัคม	ด	ีโดย	ม	ีนาง	สงัคม	เนตร	โสภา	รอง	เลขาธกิาร	

สหพันธ์	ครอบ	ครัว	ฯ	เป็น	ผู้	แทน	ให้	สัมภาษณ์	โครงการ	ครอบครัว	คุณ	

ธรรม	น้อมนำ	สามัคคี	นาย	ณ	วัฒน	์	อิสร	ไกร	ศีล	 เป็น	พิธีกร	ทั้งนี้	เพื่อ	

เป็นการ	สื่อ	ประชาสัมพันธ์	องค์กร	ให้	ประชาชน	ได้	รับ	ทราบ	ถึง	ความ	

สำคัญ	ของ	โครงการ	ต่อ	สภาพ	สังคม	ไทย	ใน	ปัจจุบัน
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gLoBAL PeAce FeStivAL 2007, MANiLA, PHiLiP-
pINES

December 10 -13, 2007 Philippines
80	delegates	 from	 Thailand	 joined	 the	Global	

Peace	Festival	2007	in	Manila,	Philippines.
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Pure Love FAMiLy SeMiNAr (KHoNKAeN)
June 9 -10, 2007

FFWPU	Thailand	and	YFWP	Khonkaen	organized	
a	Pure	Love	Family	Seminar	in	Khonkean	Province.	The	
seminar	created	good	family	atmosphere	and	strengthen	
good	 relationship	between	parents	 and	 children.	 55	
participants	attended	the	program.

งาน gLoBAL PeAce FeStivAL 2007
10-13 ธันวาคม 2550 มะนิลา ฟิ ลิปิ นส์

สหพันธ์	ครอบครัว	เพื่อ	ความ	สามัคคี	และ	สันติภาพ	โลก	

(ประเทศ	ไทย)	ได้	ส่งตัว	แทน	สมาชิก	ไป	ร่วม	งาน	Global	Peace	Fes-

tival	 2007	ที่	โรงแรม	มะนิลา	กรุง	มะนิลา	ประ	เทศ	ฟิ	ลิปิ	นส์	 จำนวน	

80	คน	

โครงการ สาน สายใย ครอบครัว คุณ ธรรม
9 - 10 มิถุนายน 2550

สหพันธ์	ครอบครัว	เพื่อ	ความ	สามัคคี	และ	สันติภาพ	โลก	

(ประเทศ	ไทย)	รว่ม	กบั	ศนูย	์ประสาน	งาน	สหพนัธ์	เยาวชน	คน	หนุม่	สาว	

จงัหวดั	ขอนแกน่	ได	้จดั	อบรม	โครงการ	สาน	สายใย	ครอบครวั	คณุ	ธรรม	

ขึน้	ที	่จงัหวดั	ขอนแกน่	เพือ่	สง่	เสรมิ	ความ	เขา้ใจ	และ	ความ	สมัพนัธ	์อนั	ด	ี

งาม	ระหว่าง	พ่อ	แม่	กับ	ลูก	หลาน	มี	ผู้	เข้า	ร่วม	จำนวน	55	คน
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FFwPu Seri 4 center

MANgrove AFForeStAtioN ProJect
December 4, 2007

The	FFWPU	Seri	4	Center	organized	a	“Mangrove	
Afforestation”	project	with	the	Mangrove	Development	
Station	No.	 6,	 Phetchaburi,	 Youth	 Volunteer	 Service	
Club,	WFWP-Thailand	and	the	International	Cultural	and	
Educational	Foundation	(ICEF).	This	project	was	held	on	
the	auspicious	occasion	of	the	80th	Birthday	Celebration	
of	His	Majesty	the	King	of	Thailand	and	in	conjunction	
with	the	International	Day	of	Volunteers.	There	were	42	
participants.

	

youtH voLuNteer Service cAMP
November 5-9, 2007

Youth	 Volunteer	 Service	 Club	 under	 FFWPU	
Thailand	and	ICEF	Thailand	jointly	organized	a	service	
project	of	school	renovation.	Stationeries	were	donated	to	
the	hill	tribe	students	at	Maefa	Luang	Hill	Tribe	Education	
Center,	Mutee	Kohta	Village,	Tah	Songyang	District,	Tak	
Province.	31	youth	joined	the	service	project..

กิจกรรม ศูนย์ เสรี 4 ภาย ใต้ สหพันธ์ ครอบ ครัว ฯ

โครงการ ทำ ดี เพื่อ พ่อ ปลูก ป่า โกงกาง
(กิจกรรม ปลูก ป่า ชาย เลน)

4 ธันวาคม 2007 เพชรบุรี
กลุ่ม	เยาวชน	อาสา	บัณฑิต	สร้างสรรค์	 สหพันธ์	สตรี	เพื่อ	

สนัตภิาพ	โลก	มลูนธิ	ิICEF	รว่ม	กบั	สถาน	ีพฒันา	ทรพัยากร	ปา่	ชาย	เลน	

ที่	6	เพชรบุรี	จัด	โครงการ	“ทำ	ดี	เพื่อ	พ่อ	ปลูก	ป่า	โกงกาง”	เพื่อ	เป็นการ	

ถวาย	พระ	ราช	กุศล	แด่	พระบาท	สมเด็จ	พระเจ้า	อยู่	หัว	ฯ	เนื่อง	ใน	วโร	กา	

สม	หา	มงคล	เฉลมิ	พระชนมพรรษา	และ	เปน็	วนั	อนรุกัษ	์สิง่	แวดลอ้ม	โลก	

มี	ผู้	เข้า	ร่วม	ทั้ง	สิ้น	42	คน

	

	

	

กิจกรรม ค่าย เยาวชน อาสา (youth volunteer Service)
5-9 พฤศจิกายน 2550

กลุ่ม	เยาวชน	อาสา	บัณฑิต	สร้างสรรค์	 ภาย	ใต้	ศูนย์	ประสาน	

งาน	สหพันธ์	ครอบ	ครัว	ฯ	สาขา	เสรี	4	ร่วม	กับ	มูลนิธิ	ICEF	จัด	ทำ	ค่าย	

สรา้ง	อาคาร	เรยีน	มอบ	อปุกรณ	์การ	เรยีน	แก	่นกัเรยีน	ชาว	เขา	ศนูย	์การ	

ศึกษา	ชุมชน	ชาว	ไทย	ภูเขา	“แม่	ฟ้า	หลวง”	หมู่	บ้า	นมู	ที	โกะ	ทะ	อำเภอ	

ท่าสองยาง	จังหวัด	ตาก	ผู้	เข้า	ร่วม	ทั้ง	สิ้น	31	คน
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VISION
All	mankind	are	connected	in	the	pure	love	family	

network,	 living	 in	peace	and	unity,	beyond	 the	differ-
ences	of	races	and	belief.

MISSION
To	 strengthen	 the	 family	 units	 as	 building	1.	
blocks	of	society
To	 promote	 and	 cultivate	 good	moral	 and	2.	
character	in	the	youths
To	 build	 pure	 love	 family	 network	 beyond	3.	
racial	&	religious	barrier

core vALueS
Pure Love Pledge for young People

Obey	and	serve	parents,	elders	and	teach-1.	
ers.
Observe	the	moral	standard	and	abstain	from	2.	
premarital	sex.
Devote	and	sacrifice	for	happiness	and	pros-3.	
perity	of	family,	society,	nation	and	world
Promote	and	support	Pure	Love	Pledge	for	all	4.	
races	&	religions

วิสัย ทัศน์
เรา	จะ	เป็น	เครือ	ข่าย	ครอบครัว	แห่ง	รัก	บริสุทธิ์ 	ของ	มวล	

มนุษยชาติ	 ที่	มี	ความ	สามัคคี	และ	สันติภาพ	 ไม่	จำกัด	เชื้อ	ชาติ	และ	

ศาสนา

พันธ กิจ
ส่ง	เสริม	ความ	อบอุ่น	เข้ม	แข็ง	ของ	สถาบัน	ครอบครัว1.	

ส่ง	เสริม	คุณ	ธรรม	จริยธรรม	และ	คุณลักษณะ	ที่	ดี	ใน	เด็ก	และ	2.	

เยาวชน

ขยาย	เครือ	ข่าย	ครอบครัว	คุณ	ธรรม	(Pure	Love	Family)	โดย	3.	

ไม่	จำกัด	เชื้อ	ชาติ	และ	ศาสนา

คุณค่า หลัก
คำมั่น สัญญา รัก บริสุทธิ์ ของ เยาวชน:

เชื่อ	ฟัง	และ	กตัญญู	 ต่อ	คุณ	พ่อคุณ	แม่	 ผู้	ปกครอง	และ	ครู	1.	

อาจารย์

ดำเนิน	ชีวิต	ตาม	หลัก	ศีล	ธรรม	อัน	ดี	งาม	 ละเว้น	การ	มี	เพศ	2.	

สัมพันธ์	ก่อน	การ	แต่งงาน

อุทิศ	ตน	และ	เสีย	สละ	เพื่อ	ความ	สุข	ความ	เจริญ	ของ	ครอบครัว	3.	

สังคม	ประเทศ	ชาติ	และ	โลก

สนบัสนนุ	ครอบครวั	ทัง้	หลาย	ให้	ปฏบิตัิ	ตน	ตาม	คำมัน่	สญัญา	4.	

รัก	บริสุทธิ์	นี้	โดย	ไม่	จำกัด	เชื้อ	ชาติ	และ	ศาสนา

PURE LOVE ANNUAL REPORT 2007

รายงานโครงการเพียวเลิฟ (Pure Love) ประจำปี 2550

ศาสตราจารย์เกียรติคุณประดิษฐ์	เจริญไทยทวี
Emeritus	Prof.	Pradit	Charoenthaitawee

ประธานโครงการเพียวเลิฟ
President,	Pure	Love

www.purelovenet.com



Annual Report 2007 - Foundation for Development and Peace 22

Pure Love exHiBitioN At tHe 2ND NAtioNAL 
MorAL ASSeMBLy AND FeStivAL

January 26 – 27, 2007 Bangkok
PURE	LOVE	participated	in	an	exhibition	activity	of	

the	2nd	National	Moral	Assembly	and	Festival	organized	
by	the	Center	for	the	Promotion	of	National	Strength	on	
Moral	 Ethics	 and	Values	of	 Thailand	at	Queen	Sirikit	
National	Convention	Center,	Bangkok.	His	Excellency	
General	Prem	Tinsulanonda,	Chairman	of	the	Privy	Coun-
cil,	presided	over	the	event	and	delivered	the	Opening	
Remarks	at	the	Opening	Ceremony.	2,000	people	ap-
plied	to	join	Pure	Love	membership.

Pure Love FAMiLy SeMiNAr
January 21, 2007 Bangkok

PURE	LOVE,	 received	 sponsorship	 from	Moral	
Center	of	Thailand	to	hold	a	Pure	Love	Family	Seminar	
at	 Thaweethapisek	School,	 Bangkok.	 Prof.	Dr.	 Vichit	
Srisa-an,	Minister	of	Education	of	Thailand	presided	over	
the	seminar.	He	delivered	a	Keynote	Address	 to	300	
audiences.	This	seminar	provided	platform	for	presenta-
tions	and	discussions	on	moral	and	character	education	
for	children	and	youths.	The	seminar	were	participated	
by	 teachers,	parents	and	youths	of	Pure	Love	Family	
network	in	Bangkok.

Pure Love FAMiLy SeMiNAr
February 18, 2007 chiangmai

Moral	Center	of	Thailand	sponsored	the	Pure	Love	
Family	Seminar	at	Yupparaj	Wittayalai	School,	Chiangmai	
province.	Her	Excellency	Duangduen	Na	Chiangmai,	
President	of	Cultural	Council	of	Chiangmai,	presided	over	
the	seminar	and	delivered	the	Keynote	Address.	This	
seminar	supported	the	presentation	and	discussion	on	
moral	and	character	education	for	children	and	youths.	
300	teachers,	parents	and	youths	of	Pure	Love	Family	
network	in	Chiangmai	province	attended	the	program.

จัด นิทรรศการ ใน งาน สมัชชา คุณ ธรรม แห่ง ชาติ และ 
ตลาด นัด คุณ ธรรม ครั้ง ที่ 2

26 - 27 มกราคม 2550 กรุงเทพฯ
โครง	การ	เพียวเลิฟ	 (Pure	 Love)	 ได้	จัด	นิทรรศการ	 เรื่อง	

“ครอบครัว	คุณ	ธรรม”	 ใน	งานการ	ประชุม	สมัชชา	คุณ	ธรรม	แห่ง	ชาติ	

และ	ตลาด	นัด	คุณ	ธรรม	ครั้ง	ที่	2	ณ	ศูนย์	การ	ประชุม	แห่ง	ชาติ	สิ	ริ	กิตติ์	

กรุงเทพมหานคร	 โดย	ศูนย์	ส่ง	เสริม	และ	พัฒนา	พลัง	แผ่น	ดิน	เชิง	คุณ	

ธรรม	(ศูนย์	คุณ	ธรรม)	พล.อ.เปรม	ติณ	สู	ลา	นนท์	ประธาน	องค	มนตรี	

และ	รฐับรุษุ	เปน็	ประธาน	กลา่ว	เปดิ	งาน	ม	ีผู	้สมคัร	เปน็	สมาชกิ	สมัพนัธ	์

โครง	การ	เพียวเลิฟ	ประมาณ	2,000	คน

สัมมนา เครือ ข่าย ครอบครัว คุณ ธรรม 
21 มกราคม 2550 กรุงเทพฯ

โครง	การ	เพียวเลิฟ	(Pure	Love)	ด้วย	การ	สนับสนุน	จาก	ศูนย์	

พัฒนา	แผ่น	ดิน	เชิง	คุณ	ธรรม	 (ศูนย์	คุณ	ธรรม)	 จัด	สัมมนา	เครือ	ข่าย	

ครอบครัว	คุณ	ธรรม	เรื่อง	“คุณ	ธรรม	นำ	ความ	รู้...สู่	สังคม	แห่ง	สันติ”	ณ	

โรง	เรยีน	ทว	ีธาภเิศก	กรงุเทพฯ	ม	ีฯพณฯ	ศ.ดร.วจิติร	ศร	ีสอา้น	รฐัมนตร	ี

วา่การ	กระทรวง	ศกึษาธกิาร	เปน็	ประธาน	และ	ปาฐกถา	พเิศษ	เพือ่	เปดิ	

เวที	แลก	เปลี่ยน	เรียน	รู้	เรื่อง	การ	เสริม	สร้าง	คุณ	ธรรม	จริยธรรม	ใน	เด็ก	

และ	เยาวชน	มี	ครู	ผู้	ปกครอง	นักเรียน	นัก	ศึกษา	ร่วม	สัมมนา	จำนวน	

ประมาณ	300	คน

สัมมนา เครือ ข่าย ครอบครัว คุณ ธรรม จ.เชียงใหม่
18 กุมภาพันธ์ 2550 เชียงใหม่

โครง	การ	เพียวเลิฟ	(Pure	Love)	ด้วย	การ	สนับสนุน	จาก	ศูนย์	

พัฒนา	แผ่น	ดิน	เชิง	คุณ	ธรรม	 (ศูนย์	คุณ	ธรรม)	 จัด	สัมมนา	เครือ	ข่าย	

ครอบครัว	คุณ	ธรรม	เรื่อง	“คุณ	ธรรม	นำ	ความ	รู้...สู่	สังคม	แห่ง	สันติ”	ณ	

โรงเรียน	ยุพราช	วิทยาลัย	จ.เชียงใหม่	โดย	เจ้า	ดวง	เดือน	ณ	เชียงใหม่	

ประธาน	สภา	วัฒนธรรม	จังหวัด	เชียงใหม่	 เป็น	ประธาน	และ	ปาฐกถา	

พิเศษ	 เพื่อ	เปิด	เวที	แลก	เปลี่ยน	เรียน	รู้	เรื่อง	การ	เสริม	สร้าง	คุณ	ธรรม	

จริยธรรม	ใน	เด็ก	และ	เยาวชน	มี	ครู	ผู้	ปกครอง	นักเรียน	นัก	ศึกษา	ใน	

เครือ	ข่าย	ครอบครัว	คุณ	ธรรม	ร่วม	สัมมนา	จำนวน	ประมาณ	300	คน

2006 MAJOR ACTIVITIES

กิจกรรม หลัก ปี 2550
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3 – DAy Pure Love worKSHoP
February 23 – 25, 2007 Nakhon Si thammarat

PURE	LOVE	and	Pakphnang	Municipality	 held	
3-Day	Pure	Love	Workshop	at	Lanska	District,	Nakhon	
Si	Thammarat	Province.		The	workshop	was	designed	to	
train	youths	to	work	on	drug	prevention	in	their	communi-
ties.		60	youths	and	community	leaders	in	Pakphanang	
district	attended.

Pure Love trAiN tHe trAiNer worKSHoP 
2007

June 30, 2007 Bangkok
PURE	LOVE	held	a	1-Day	Pure	Love	 -	Training	

the	Trainers	Workshop	2007:	 “How	 to	Become	an	Ef-
fective	Pure	Love	Lecturer”	at	UCF	Building,	Bangkok.	
Dr.	Suthin	Nophaket,	National	Human	Rights	Commis-
sioner,	presided	over	the	event.	30	Pure	Love	members	
attended.	The	workshop	was	designed	to	train	Pure	Love	
members	to	be	lecturers	to	share	the	concept	of	Pure	
Love	to	the	youths	for	development	of	Pure	Love	network	
in	various	provinces.

Pure Love exHiBitioN At tHe iNterNAtioNAL 
youtH LeADerSHiP coNFereNce – ASiA re-
gioN 2007

August 2, 2007 Bangkok
PURE	 LOVE	 joined	 the	 exhibition	 activities	 in	

conjunction	with	 the	 International	 Youth	 Leadership	
Conference-Asia	Region	2007	held	at	United	Nations	
Conference	Center,	Bangkok.	His	Excellency	Paiboon	
Wattanasiritham,	Deputy	 Prime	Minister	 of	 Thailand,	
presided	 over	 the	 event	 and	delivered	 the	Opening	
Remarks.

ค่าย แกน นำ เยาวชน โครง การ เพียวเลิฟ
23 - 25 กุมภาพันธ์ 2550 จ.นครศรีธรรมราช

โครงการ	เพียว	 (Pure	 Love)	 เลิฟ	 ร่วม	กับ	 เทศบาล	เมือง	

ปากพนัง	 จัด	ค่าย	แกน	นำ	เยาวชน	โครง	การ	เพียวเลิฟ	 (Pure	 Love)	

ณ	อ.ลาน	สกา	จ.นครศรีธรรมราช	เพื่อ	สร้าง	แกน	นำ	เยาวชน	ที่	ป้องกัน	

และ	แกไ้ข	ปญัหา	ยา	เสพ	ตดิ	ใน	ชมุชน	ของ	ตน	ม	ีผูน้ำ	ชมุชน	และ	เยาวชน	

จาก	ชุมชน	ต่างๆ	 ใน	อำเภอ	ปากพนัง	 รับ	การ	อบรม	จำนวน	ประมาณ	

60	คน

อบรม วิทยา กร เพียว เลิฟ ประจำ ปี 2550
30 มิถุนายน 2550 กรุงเทพฯ

โครง	การ	เพียวเลิฟ	(Pure	Love)	จัดการ	อบรม	วิทยา	กร	เพียว	

เลิฟ	 (Pure	 Love)	 เรื่อง	 “การ	เป็น	วิทยากร	เครือ	ข่าย	ครอบครัว	คุณ	

ธรรม	 (Pure	 Love	 Family)”	ณ	ห้อง	ประชุม	 ชั้น	 3	 อาคาร	ยู	ซี	เอฟ	

กรงุเทพมหานคร	ม	ีผศ.ดร.ส	ุทนิ	นพ	เกต	ุกรรมการ	สทิธ	ิมนษุย	ชน	แหง่	

ชาต	ิเปน็	ประธาน	เปดิ	งาน	สมาชกิ	โครง	การ	เพยีวเลฟิ	เขา้	รบั	การ	อบรม	

ประมาณ	30	คน	การ	อบรม	มี	วัตถุประสงค์	เพื่อ	พัฒนา	ศักยภาพ	ของ	

สมา	ชกิ	เพยีว	เลฟิ	(Pure	Love)	ใน	การ	เปน็	วทิยากร	ที	่ถา่ยทอด	แนวคดิ	

พื้น	ฐาน	ของ	โครง	การ	เพียวเลิฟ	(Pure	Love)	แก่	เยาวชน	เพื่อ	รองรับ	

การ	เติบโต	ของ	เครือ	ข่าย	ใน	จังหวัด	ต่างๆ

จัด นิทรรศการ ใน งาน ประชุม ผู้นำ เยาวชน นานาชาติ 
ภูมิภาค เอเชีย 2007

2 สิงหาคม 2550 กรุงเทพฯ
โครง	การ	เพียวเลิฟ	 (Pure	 Love)	 จัด	นิทรรศการ	ใน	งาน	

ประชุม	ผู้นำ	เยาวชน	นานาชาติ	 International	 Youth	 Leadership	

Conference	–	Asia	Region	2007	ณ	ศูนย์	ประชุม	สหประชาชาติ	

กรงุเทพมหานคร	ซึง่	จดั	โดย	สหพนัธ	์เยาวชน	คน	หนุม่	สาว	เพือ่	สนัตภิาพ	

โลก	(ประเทศ	ไทย)	–	YFWP	Thailand	ฯพณฯ	ไพบูลย์	วัฒน	ศิริ	ธรรม	

รอง	นายก	รฐัมนตร	ีเปน็	ประธาน	กลา่ว	เปดิ	งาน	นอกจาก	นี	้คณุ	อภ	ิรกัษ	์

โกษ	ะ	โยธนิ	ผู	้วา่	ราชการ	กรงุเทพมหานคร	และ	Dr.	Christopher	Kim,	

Chairman	of	ICEF	กล่าว	ต้อนรับ	มี	ผู้นำ	เยาวชน	ประมาณ	200	คน	

จาก	14	ประเทศ	ร่วม	ประชุม
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1-DAy Pure Love worKSHoP
September 13, 2007 Songkhla

Pure	Love	and	Patong	Foundation	School,	Hadyai	
District,	Songkhla	Province,	held	a	One	Day	Pure	Love	
Workshop	at	the	main	hall	of	Patong	Foundation	School.	
The	Workshop	aimed	to	promote	moral	ethics	and	values	
for	youths.	550	high	school	students	attended.

อบรม เยาวชน ภาค ใต้
13 กันยายน 2550 จ.สงขลา

โครง	การ	เพียวเลิฟ	(Pure	Love)	ร่วม	กับ	โรงเรียน	พะ	ตง	มูลนิธิ	

วิทยา	อ.หาดใหญ	่จ.สงขลา	จัด	โครงการ	อบรม	เสริม	สร้าง	คุณ	ธรรม	

จริยธรรม	นักเรียน	 เรื่อง	 “PURE	 LOVE…รัก	บริสุทธิ์	 หยุด	ปัญหา	

พัฒนา	สังคม”	ณ	ห้อง	ประชุม	ใหญ่	 โรงเรียน	พะ	ตง	มูลนิธิ	วิทยา	มี	

นักเรียน	ชั้น	ม.1	–	ม.4	รับ	การ	อบรม	ประมาณ	550	คน

ค่าย อบรม แกน นำ นัก ศึกษา มทร.บพิตรพิมุข จัก วร รดิ
15 -16 กันยายน 2550 จ.เพชรบุรี

โครง	การ	เพียวเลิฟ	 (Pure	 Love)	 ร่วม	กับ	 ชมรม	 PURE	

LOVE@BPC	มหาวทิยาลยั	เทคโนโลย	ีราช	มงคล	วทิยาเขต	บพติรพมิขุ	

จักรวรรดิ	 จัด	ค่าย	แกน	นำ	นัก	ศึกษา	เพียวเลิฟ	ภาย	ใต้	โครงการ	อบรม	

คุณ	ธรรม	 จริยธรรม	 แก่	นัก	ศึกษา	ณ	 อุทยาน	แห่ง	ชาติ	เขื่อน	แก่ง	

กระจาน	จ.เพชรบุรี	มี	นัก	ศึกษา	เข้า	ร่วม	อบรม	50	คน

ร่วม เสวนา โครงการ วิจัย เรื่อง “การ สื่อสาร เรื่อง เพศ 
ระหว่าง พ่อ แม่ และ ลูกสาว วัย รุ่น”

20 ตุลาคม 2550 กรุงเทพฯ
นาย	จักริน	 เอี่ยม	สำ	อางค์	 ผู้	อำนวย	การ	โครง	การ	เพียวเลิฟ	

(Pure	Love)	ได้	รับ	เชิญ	เป็น	วิทยากร	ใน	การ	เสวนา	โครงการ	วิจัย	เรื่อง	

“การ	สื่อสาร	เรื่อง	เพศ	ระหว่าง	พ่อ	แม่	และ	ลูกสาว	วัย	รุ่น”	ณ	 โรงเรียน	

รัตนโกสินทร์สมโภช	บางขุนเทียน	กรุงเทพมหานคร	มี	ครู	ผู้	ปกครอง	

และ	นักเรียน	ร่วม	สัมมนา	ประมาณ	50	คน

2 – DAy Pure Love worKSHoP – Pure Love 
BPc

September 15 – 16, 2007 Phetchaburi
Pure	Love	@	BPC	Club	of	Rajamangala	University	

of	 Technology	Rattanakosin	 held	 a	 2-Day	Pure	 Love	
Workshop	at	Kaeng	Krachan	National	Park,	Phetchaburi	
Province,	Thailand.	There	were	50	university	students	
of	Rajamangala	University	of	Technology	Rattanakosin	
attended.

SeMiNAr: “coMMuNicAtioN APProAcH oN Sex 
eDucAtioN BetweeN PAreNtS AND DAugH-
terS”

october 20, 2007 Bangkok
Mr.	 Jakrin	 Iamsam-ang,	Director	 of	 Pure	 Love,	

was	invited	as	the	guest	speaker	at	the	seminar:	“Com-
munication	Approach	on	Sex	Education	for	Parents	and	
Children”	held	at	Ratthanakosinsomphod	Bangkhunthian	
School,	Bangkok.	 50	 teachers,	parents	 and	 students	
attended	the	program.
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PreSeNtAtioN At tHe StuDeNt couNciL 
CONFERENCE

october 27, 2007 Bangkok
Mr.	Jakrin	Iamsam-ang,	Director	of	Pure	Love,	was	

invited	as	guest	speaker	to	give	presentation	on	“The	
Vision	of	Pure	Love”	at	the	Student	Council	Conference	
held	at	King	Mongkut’s	Institute	of	Technology,	Ladkra-
bang,	Bangkok.	200	university	students	participated.	

PeAce SeMiNAr
November 18, 2007 Songkhla

FFWPU	Thailand,	UPF	Thailand	and	Pure	Love	
held	the	3rd	Peace	Seminar	on	“Pure	Love	Family	and	
World	Peace”	at	FFWPU	Thailand	Center	in	Hadyai.	30	
community	leaders	attended.

FuNDrAiSiNg ActivitieS For tHe PeAce ProJ-
ect iN tHe SoutH oF tHAiLAND

November 13 – 21, 2007
Pure	Love	Volunteers	raised	fund	to	support	the	

“Peace	Project	 in	 the	South	of	Thailand”	which	 is	de-
signed	to	help	the	orphans	who	lost	their	parents	due	
to	the	serious	conflict	in	southern	provinces	of	Thailand;	
Pattani,	Yala,	Narathiwat	and	Songkhla.

Pure Love SeMiNAr: A guiDe to SucceSSFuL 
StuDy AND HAPPy LiFe iN cAMPuS

September 26 – 28, 2007
Pure	Love	and	Young	Volunteers	Center	held	a	

One	Day	Pure	Love	Seminar	on	“Guide	to	Successful	
Study	and	Happy	Life	in	the	Campus”	to	guide	the	high	
school	students	on	how	to	live	happily	and	study	well	
in	the	universities.	The	presentations	and	sharing	were	
given	by	 the	senior	university	students.	There	were	7	
seminars	held	for	the	students:	

Nov.	26	 -	 Barn	Santisuk	School,
	 	 Chiangrai
	 -	 Nong	Waeng	School,	Surin
Nov.	27	 -	 Mae	Jun	Wittaya	School,
	 	 Chiangrai
	 -	 Sueksa	Songkhlor	School,	
	 	 Chiangrai

ค่าย ประชุม ตัวแทน สภา นิสิต นัก ศึกษา สัมพันธ์
27 ตุลาคม 2550 กรุงเทพฯ

เมื่อ	 19.00	 –	 20.00	น.	คุณ	จักริน	 เอี่ยม	สำ	อางค์	 ผู้	อำนวย	

การ	โครง	การ	เพียวเลิฟ	 (Pure	 Love)	 ได้	รับ	เชิญ	เป็น	วิทยากร	 เพื่อ	

บรรยาย	ใน	คา่ย	ประชมุ	ตวัแทน	สภา	นสิติ	นกั	ศกึษา	สมัพนัธ	์ณ	สถาบนั	

เทคโนโลยี	พระจอมเกล้า	เจ้า	คุณ	ทหาร	ลาดกระบัง	กรุงเทพมหานคร	

เพื่อ	แนะนำ	โครง	การ	เพียวเลิฟ	(Pure	Love)	มี	นิสิต	นัก	ศึกษา	ร่วม	ฟัง	

บรรยาย	ประมาณ	200	คน

จัด กิจกรรม เพื่อ สันติภาพ
18 พฤศจิกายน 2550 จ.สงขลา

สหพันธ์	ครอบครัว	เพื่อ	ความ	สามัคคี	และ	สันติภาพ	โลก	

(ประเทศ	ไทย)รว่ม	กบั	สหพนัธ	์สนัตภิาพ	สากล	และ	โครง	การ	เพยีวเลฟิ	

จัดการ	ประชุม	สัมมนา	 เรื่อง	 “ครอบครัว	คุณ	ธรรม	กับ	สันติภาพ	โลก”	

ครั้ง	ที่	 3	 ขึ้น	ที่	ศูนย์	ประสาน	งาน	สหพันธ์	ครอบ	ครัว	ฯ	สาขา	หาดใหญ่	

มี	ผู้นำ	ชุมชน	เข้า	ร่วม	ประชุม	30	คน

กิจกรรม หา ทุน เพื่อ โครงการ สาน สันติภาพ สู่ ภาค ใต้
13 - 21 พฤศจิกายน 2550

อาสา	สมัคร	โครง	การ	เพียวเลิฟ	 (Pure	 Love)	 จัด	กิจกรรม	หา	

ทนุ	“โครงการ	สาน	สนัตภิาพ	สู	่ภาค	ใต”้	เพือ่	ชว่ย	เหลอื	เดก็	และ	เยาวชน	

ที	่สญู	เสยี	บดิา	มารดา	หรอื	บพุการ	ีจาก	เหต	ุความ	ไม	่สงบ	ใน	4	จงัหวดั	

ชายแดน	ภาค	ใต้	ได้แก่	ปัตตานี	ยะลา	นราธิวาส	และ	สงขลา

เพียว เลิฟ แนะแนว การ ศึกษา และ การ ใช้ ชีวิต ใน 
มหาวิทยาลัย แก่ นักเรียน

26 – 28 พฤศจิกายน 2550
โครง	การ	เพียวเลิฟ	 ร่วม	กับ	ศูนย์เยาวชน	อาสา	บัณฑิต	

สร้างสรรค์	 จัด	กิจกรรม	 “แนะแนว	การ	ศึกษา	และ	การ	ใช้	ชีวิต	ใน	

มหาวิทยาลัย”	 เพื่อ	ส่ง	เสริม	ให้	นักเรียน	ใน	ภูมิภาค	ได้	เข้าใจ	แนวทาง	

ดำเนิน	ชีวิต	ที่	ถูก	ต้อง	และ	การ	ศึกษา	ใน	ระดับ	อุดมศึกษา	อย่าง	ประสบ	

ความ	สำเร็จ	ด้วย	การ	แนะนำ	หลัก	การ	ดำเนิน	ชีวิต	ประสบการณ์	ชีวิต	

ใน	มหาวิทยาลัย	 และ	กิจกรรม	บำเพ็ญ	ประโยชน์	ต่างๆ	 จัด	 7	 ครั้ง	

ดังนี้	

26	พ.ย.	 -	โรงเรียน	บ้าน	สันติสุข	จ.เชียงราย

	 -	โรงเรียน	หนอง	แวง	จ.สุรินทร์

27	พ.ย.	 -	โรงเรียน	แม่จัน	วิทยา	จ.เชียงราย

	 -	โรงเรียน	ศึกษาสงเคราะห์	จ.เชียงราย

28	พ.ย.	 -	โรงเรียน	เวียง	มอก	จ.ลำปาง
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	 	 -	โรงเรียน	โพธิ	ไทร	พิทยา	คาร	จ.อุบลราชธานี

29	พ.ย.	 	 -	โรงเรียน	นาดูน	ประชาสรรค์	จ.มหาสารคาม

Nov.	28	 -	 Wiangmok	School,	Lampang
	 -	 PhoSai	Pittayakarn	School,	
	 	 Ubonratchathani
Nov.	29	 -	Nadoon	Prachasan	School,
	 											Mahasarakarm

แสดง นิทรรศการ ใน งานรวม พล ลูก เสือ ยุว กาชาด 
2550

30 พฤศจิกายน 2550 กรุงเทพฯ
โครง	การ	เพยีวเลฟิ	(Pure	Love)	รว่ม	แสดง	นทิรรศการ	ใน	งาน	

“รวม	พล	ลูก	เสือ	 ยุว	กาชาด	อาสา	พัฒนา	ประชาธิปไตย	 เทิด	ไท้	องค์	

ราชัน”	ณ	สนาม	กีฬา	กองทัพ	บก	ถ.วิภาวดีรังสิต	กรุงเทพมหานคร	ซึ่ง	

ฯพณฯ	ศ.ดร.วจิติร	ศร	ีสอา้น	รฐัมนตร	ีวา่การ	กระทรวง	ศกึษาธกิาร	เปน็	

ประธาน	ใน	พิธี	คณะ	ลูก	เสือ	ยุว	กาชาด	กว่า	3,000	คน	ร่วม	งาน

จัด งาน “เรา จะ ตาม รอย องค์ ราชัน”
3 ธันวาคม 2550 กรุงเทพฯ

เครือ	ข่าย	เยาว	ชน	เพียว	เลิฟ	 (Pure	 Love)	 ร่วม	กับ	 8	 ภาคี	

เยาวชน	จัด	งาน	 “เรา	จะ	ตาม	รอย	องค์	ราชัน...We	Will	 Follow	 the	

King	80	พรรษา”	ณ	สวน	เบญจ	สริ	ิกรงุเทพมหานคร	นาย	จกัรนิ	เอีย่ม	

สำ	อางค์	ผู้	อำนวย	การ	โครง	การ	เพียวเลิฟ	กล่าว	รายงาน	จาก	นั้น	นาย	

ปราโมทย	์ไม	้กลดั	กรรมการ	มลูนธิ	ิชยั	พฒันา	และ	อดตี	สมาชกิ	วฒุ	ิสภา	

ถวาย	ราช	สดดุ	ีและ	บรรยาย	พเิศษ	และ	8	ภาค	ีเยาวชน	รว่ม	ลง	นาม	ภาค	ี

“เรา	จะ	ตาม	รอย	องค์	ราชัน”	มี	ประชาชน	ร่วม	งาน	ประมาณ	300	คน

Pure Love exHiBitioN At tHe tHAi Scout AND 
tHAi reD croSS youtH ASSeMBLy 2007

November 30, 2007 Bangkok
Pure	Love	joined	the	exhibition	activity	organized	

by	the	Thai	Scout	and	Thai	Red	Cross	Youth	Assembly	
2007	to	promote	democracy	and	honor	His	Majesty	the	
King.	Prof.	Dr.	Vichit	Srisa-arn,	Minister	of	Education	of	
Thailand,	presided	over	the	event.	3,000	Thai	Scouts	and	
Thai	Red	Cross	Youths	from	all	the	provinces	in	Thailand	
came	to	join	the	assembly.

“we wiLL FoLLow tHe KiNg” cAMPAigN
December 30, 2007 Bangkok

Pure	Love	and	7	youth	organizations	in	Bangkok	
organized	a	campaign	on	“We	Will	Follow	the	King”	at	
the	Benjasiri	 Park,	Bangkok.	Mr.	 Jakrin	 Iamsam-ang,	
Director	of	Pure	Love,	gave	welcoming	remarks	followed	
by	the	Keynote	Address	of	Mr.	Pramote	Maiklad,	Former	
Senator	and	Member	of	Chaipattana	Foundation.	Eight	
youth	organizations	signed	on	the	Declaration	of	“We	Will	
Follow	the	King”	in	the	presence	of	300	audience..
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iNtroDuctioN & MiSSioN
IIFWP	is	a	global	movement	founded	by	Rev.	Dr.	

Sun	Myung	Moon	in	1999,	led	by	a	worldwide	network	
of	Ambassadors	for	Peace	from	all	professional	fields.	
Ambassadors	for	Peace	strive	to	transcend	barriers	of	
race,	religion,	nationality	and	culture,	pursuing	lasting	
peace	for	all	humanity,	through	a	life	of	service	to	oth-
ers.	IIFWP	works	in	primarily	four	program	areas:	good	
governance,	human	development,	peace	initiatives,	and	
UN	renewal.	IIFWP	sponsors	a	wide	range	of	programs	
that	include	educational	seminars,	service	projects,	pub-
lications,	sports	activities	and	educational	projects.	The	
Headquarter	is	located	in	New	York,	USA.	In	Thailand,	
the	IIFWP	was	founded	and	registered	on	April	3,	2001	
by	Gen.	Saiyud	Kerdphol.

oBJectiveS
Renewal	of	the	United	Nations	1.	
Partnerships	among	governments,	 religions,	and	2.	
civil	 society	 fostering	development	 grounded	 in	
universal	values
Create	culture	of	peace	through	education,	sports,	3.	
arts,	media,	and	service
Develop	framework	for	interreligious	cooperation	4.	
Conflict	prevention	and	resolution	5.	
Strong,	loving	family	life	as	a	personal	contribution	6.	
to	peace
Character	education	over	the	course	of	life7.	

พันธ กิจ
กอ่	ตัง้	ขึน้	เพือ่	มุง่	หวงั	ที	่จะ	เหน็	ความ	รกั	ความ	สามคัค	ีใน	บรรดา	

ประชาชน	ทุก	เชื้อ	ชาติ	ศาสนา	สี	ผิว	เผ่า	พันธ์	ุ	และ	ภาษา	อัน	จะ	นำ	มา	

ซึ่ง	สันติภาพ	โลก	ที่	จะ	เกิด	ขึ้น	อย่าง	ถาวร	สหพันธ์	นานา	ชา	ติฯ	มี	เครือ	

ข่าย	 185	ประเทศ	ทั่ว	โลก	 ได้	ดำเนิน	กิจกรรม	ต่างๆ	 โดย	มี	ผู้นำ	ของ	

แต่ละ	ศาสนา	ทำงาน	ร่วม	กัน	ทำ	กิจกรรม	บำเพ็ญ	ประโยชน์	 อุทิศ	ตน	

เพื่อ	สันติภาพ	โลก	 เพื่อ	แสวงหา	หนทาง	ใน	การ	สร้าง	ความ	ร่วม	มือ	กัน	

ระหว่าง	องค์กร	ทั้ง	ภาค	รัฐ	ภาค	เอกชน	สถาบัน	ทาง	ศาสนา	สถาบัน	

วัฒนธรรม	 และ	สถาบัน	ทางการ	ศึกษา	 เพื่อ	ความ	ปร	อง	ดอง	 และ	

สันติ	ของ	ชุมชน	และ	สังคม	โลก	โดย	มี	สาธุคุณ	ดร.ซัน	 เมียง	มูน	เป็น	ผู้	

ก่อ	ตั้ง		โดย	มี	สำนักงาน	ใหญ่	ที่	กรุง	นิวยอร์ก	สหรัฐอเมริกา	ใน	ประเทศ	

ไทย	ได้	เริ่ม	ก่อ	ตั้ง	และ	จด	ทะเบียน	สหพันธ์	นานาชาติ	และ	ศาสนา	เพื่อ	

สันติภาพ	โลก	(ประเทศ	ไทย)	หรือ	Interreligious	and	International	

Federation	for	World	Peace-Thailand	(IIFWP-Thailand)	เมื่อ	วัน	

ที่	3	เมษายน	พ.ศ.	2544	โดย	พล.อ.สาย	หยุด	เกิด	ผล

วัตถุประสงค์
สนับสนุน	การ	ปฏิรูป	องค์การ	สหประชาชาติ1.	

ให้	ความ	ร่วม	มือ	กับ	หน่วย	งาน	ราชการ	องค์กร	ศาสนาและ	ภาค	2.	

ประชา	สังคม	เพื่อ	ส่ง	เสริม	คุณค่า	และ	คุณ	ธรรม	ที่	เป็น	สากล

สง่	เสรมิ	วฒันธรรม	แหง่	สนัตภิาพ	โดย	ผา่น	การ	ศกึษา	อบรม	การ	3.	

กีฬา	ศิลปะ	สื่อมวลชน	และ	การ	อาสา	รับ	ใช้	บำเพ็ญ	ประโยชน์

จัด	ให้	มี	กิจกรรม	ที่	ทำ	ร่วม	กัน	ระหว่าง	ศาสนา	ต่างๆ4.	

เพื่อ	ป้องกัน	บรรเทา	และ	ยุติ	ความ	ขัด	แย้ง5.	

ส่ง	เสริม	ชีวิต	 ครอบครัว	แห่ง	คุณ	ธรรม	และ	ความ	รัก	ที่แท้	จริง	6.	

เพื่อ	สนับสนุน	สันติภาพ

จัด	ให้	มี	การ	ศึกษา	 การ	อบรม	 ด้าน	คุณลักษณะ	นิสัย	อัน	พึง	7.	

ประสงค์	แก่	เยาวชน	และ	ครอบครัว

Interreligious and International Federation for World Peace (Thailand)

สหพันธ์นานาชาติและศาสนาเพื่อสันติภาพโลก (ประเทศไทย)

IIFWP Thailand
www.iifwp.fdp.or.th

ศาสตราจารย์เกียรติคุณประดิษฐ์	เจริญไทยทวี
Emeritus	Prof.	Pradit	Charoenthaitawee

ประธานสหพันธ์นานาชาติและศาสนาเพื่อสันติภาพโลก	(ประเทศไทย)
President,	IIFWP	–	Thailand
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LocAL coNFereNce
SeMiNAr oN “iDeAL FAMiLy AND worLD 
PeAce”

UPF	held	the	2nd	Peace	Rally	in	Thailand	with	6	
Peace	Ambassadors	from	Korea	and	12	Peace	Ambas-
sadors	from	Japan	They	presented	the	Peace	Messages	
in	12	different	locations.

Bangkok September 9, 2007
IIFWP/UPF-Thailand	 and	 FFWPU-Thailand	 co-

organized	 a	Half-Day	 seminar	 on	 “Ideal	 Family	 and	
World	Peace”	at	the	UPF	Building	in	Bangkok.	Opening	
Address	was	given	by	Emeritus	Prof.	Pradit	Charoen-
thaitawee	President,	IIFWP-Thailand	and	a	brief	report	
presented	 by	Mr.	Wanchai	 Sonchaisakul,	 Secretary	
General,	UPF	Thailand.	Mr.	 Pasit	 Sirimalai,	 Secretary	
General	of	FDP	read	the	Peace	Message	of	the	Founder	
of	UPF	and	followed	by	the	Report	of	Asia	Activities	given	
by	Dr.	Christopher	B.H.	Kim,	Regional	Chairman	of	UPF	
Asia.	The	program	concluded	joyfully	by	the	performance	
of	Mr.	&	Miss	University	Thailand	2007.	There	were	256	
audiences.

Phuket September 6, 2007
The	2nd	Peace	Rally	held	at	Thainan	Restaurant,	

Phuket	Province	was	chaired	by	Dr.	Jirasak	Paisan,	Di-
rector	of	Bangkok	Phuket	Hospital.	Mr.	Kim	Jong	Mook,	
Ambassador	for	Peace	from	Korea	delivered	the	UPF	
Founder’s	Peace	Message	to	400	audiences.	

การ ประชุม ภายใน ประเทศ
การ ประชุม เรื่อง “ครอบครัว คุณ ธรรม กับ สันติภาพ” 
ครั้ง ที่ 2

สหพันธ์	นานาชาติ	และ	ศาสนา	เพื่อ	สันติภาพ	โลก	 (ประเทศ	

ไทย)	 และ	สหพันธ์	สันติภาพ	สากล	 ร่วม	กับ	สหพันธ์	ครอบครัว	เพื่อ	

ความ	สามัคคี	และ	สันติภาพ	โลก(ประเทศ	ไทย)	มูลนิธิ	เพื่อ	การ	พัฒนา	

และ	สันติ	จัด	ประชุม	เรื่อง	“ครอบครัว คุณ ธรรม กับ สันติภาพ โลก”	

ครั้ง	ที่	2	ระหว่าง	วัน	ที่	6	–	11	กันยายน	2550	โดย	ได้	จัด	งาน	ใน	11	

จังหวัด	12	แห่ง	ดังนี้

กรุงเทพมหานคร 9 กันยายน 2550
ได้	จัดการ	ประชุม	เวลา	09:00-	12:00	น.	ณ	อาคาร	ยู	ซี	เอฟ	

กรงุเทพฯ	ม	ีผู	้เขา้	รว่ม	ประชมุ		260	คน	โดย	ม	ีศ.เกยีรต	ิคณุ	นพ.ประดษิฐ	์

เจริญ	ไทย	ทวี	 ประธาน	สหพันธ์	นานาชาติ	และ	ศาสนา	เพื่อ	สันติภาพ	

โลก	(ประเทศ	ไทย)	เป็น	ประธาน	กล่าว	เปิด	การ	ประชุม	กล่าว	รายงาน	

โดย	คุณ	วัน	ชัย	สนธิ	์	ชัย	สกุล	เลขาธิการ	สหพันธ์	นานา	ชา	ติฯ	จุด	เทียน	

แห่ง	สันติภาพ	และ	อ่าน	สาส์น	แห่ง	สันติภาพ	จาก	ท่าน	สาธุ	คุณ	ซัน	

เมียง	มูน	ผู้	ก่อ	ตั้ง	สหพันธ์	สันติภาพ	สากล	 โดย	คุณ	ภาษิต	ศิริ	มาลัย	

กรรมการ	มลูนธิ	ิเพือ่	การ	พฒันา	และ	สนัต	ิรายงาน	กจิกรรม	การ	ทำงาน	

ของ	สหพนัธ	์สนัตภิาพ	สากล	โดย	Dr.	Christopher	B.H.	Kim	ผู	้อำนวย	

การ	สหพันธ์	สันติภาพ	สากล	เอเชีย

จังหวัด ภูเก็ต 6 กันยายน 2550
ได้	จัดการ	ประชุม	ณ	ภัตตาคาร	ไทย	นาน	จังหวัด	ภูเก็ต	มี	ผู้	เข้า	

ร่วม	ประชุม	ประมาณ	400	คน	โดย	มี	นพ.	จิร	ะ	ศักดิ์	ไพศาล	ผู้	อำนวย	

การ	รพ.กรงุเทพฯ	ภเูกต็	เปน็	ประธาน	ใน	พธิ	ีและ	Mr.	Kim	Jong	Mook	

ทูต	สันติภาพ	ประเทศ	เกาหลี	อ่าน	สาส์น	แห่ง	สันติภาพ

2006 MAJOR ACTIVITIES

กิจกรรม หลัก ปี 2550
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Saraburi September 6, 2007
The	3rd	Peace	Rally	was	held	at	Kaengkoi	Dis-

trict,	 Saraburi	 Province.	 The	Opening	 Remark	 was	
given	by	Assoc.	Prof.	Dr.	Apinop	Janwitan;	the	Mayor	
of	 Kaengkoi	 Sub-district	 Administrative	Organization	
and	Mr.	Kim	Chang	Nam,	Ambassador	for	Peace	from	
Korea	delivered	UPF	Founder’s	Peace	Message	to	110	
audiences.

Bureram September 7, 2007
The	4th	Peace	Rally	held	at	Huayrat	District,	Bu-

reeram	Province	was	chaired	by	Mr.	Nawarat	Tusaranont;	
District-Chief	Officer	 of	Huayrat	District	 and	Ambas-
sadors	for	Peace	from	Japan,	Mrs.	Kang	Hyeja	&	Mrs.	
Chang	 Inja	delivered	UPF	Founder’s	Peace	Message	
to	75	audiences.

Khonkhaen September 7, 2007
The	5th	Peace	Rally	was	held	at	 Jareonthanee	

Hotel,	Khonkhaen	Province.	The	Opening	Ceremony	was	
chaired	by	the	Mayor	of	Khonkean	Province	administra-
tive	organization	and	Ambassadors	for	Peace	from	Ja-
pan,	Mrs.	Terao	Kazuyo	&	Mrs.	Aikawa	Akemi	delivered	
UPF	Founder’s	Peace	Message	to	92	audiences.

Mahasarakam September 7, 2007
The	6th	Peace	Rally	held	at	Mahasarakam	Province	

was	chaired	by	Dr.	Napong	Nophaket,	Vice	President	
of	YFWP-Thailand.	Ambassadors	for	Peace	from	Japan,	
Mrs.	Honma	Yuko	&	Mrs.	Uchiyama	Toshiko	delivered	
UPF	Founder’s	Peace	Message	to	80	audiences.

chaingmai September 7, 2007
The	 7th	 rally	was	 held	 at	Maethaeng	District,	

Chiangmai	 Province.	 The	Opening	Ceremony	was	
conducted	by	the	Mayor	of	Maethaeng	Sub	District	Ad-
ministrative	Organization.	Ambassadors	for	Peace	from	
Korea,	Mrs.	Kim	Young	Ja	&	Mrs.	Im	Sool	Ja	delivered	
UPF	Founder’s	Peace	Message	to	67	audiences.

Phitsanulok September 8, 2007
The	8th	rally	was	held	at	Phailin	Hotel	in	Phitsanu-

lok.	The	Opening	Ceremony	was	chaired	by	Mr.	Ram	
Tanratanawong;	 Permanent	 Secretary	 of	 Phitsanulok	
Sub	District	Administrative	Organization.	Ambassadors	
for	Peace	from	Korea,	Mrs.	Kim	Kyung	Soon	&	Mrs.	Son	

จังหวัด สระบุรี 6 กันยายน 2550
ได้	จัดการ	ประชุม	ณ	ห้อง	ประชุม	เทศบาล	แก่งคอย	จังหวัด	

สระบุรี	มี	ผู้	เข้า	ร่วม	ประชุม	ประมาณ	110	คน	 โดย	มี	 รศ.นพ.อภิ	ณพ	

จันทร์	วิ	ทัน	นายก	เทศมนตรี	ตำบล	แก่งคอย	 เป็น	ประธาน	ใน	พิธี	และ	

Mr.	Kim	Changnam	ทูต	สันติภาพ	ประเทศ	เกาหลี	 อ่าน	สาส์น	แห่ง	

สันติภาพ

จังหวัด บุรีรัมย์ 7 กันยายน 2550
ได้	จัดการ	ประชุม	ณ	 ห้อง	ประชุม	อำเภอ	ห้วย	ราช	 จังหวัด	

บุรีรัมย์	มี	ผู้	เข้า	ร่วม	ประชุม		75	คน	โดย	มี	นาย	นว	รัตน์	ธูส	รา	นนท์	นาย	

อำเภอ	หว้ย	ราช	เปน็	ประธาน	กลา่ว	เปดิ	งาน	และทตู	สนัตภิาพ	ประเทศ	

ญี่ปุ่น	อ่าน	สาส์น	แห่ง	สันติภาพ

จังหวัด ขอนแก่น 7 กันยายน 2550
ได้	จัดการ	ประชุม	ณ	โรงแรม	เจริญ	ธานี	จังหวัด	ขอนแก่น	มี	ผู้	

เข้า	ร่วม	ประชุม		92	คน	 โดย	มี	 รอง	นายก	องค์การ	บริหาร	ส่วน	จังหวัด	

ขอนแกน่	เปน็	ประธาน	ใน	พธิ	ีเปดิ	และ	ทตู	สนัตภิาพ	จาก	ประเทศ	ญีปุ่น่	

อ่าน	สาส์น	แห่ง	สันติภาพ

จังหวัด มหาสารคาม 7 กันยายน 2550
ได้	จัดการ	ประชุม	ณ	จังหวัด	มหาสารคาม	มี	ผู้	เข้า	ร่วม	ประชุม	

ประมาณ	80	คน	 โดย	มี	 ดร.	ณ	พงศ์	 นพ	เกตุ	 รอง	ประธาน	สหพันธ์	

เยาวชน	คน	หนุ่ม	สาว	 เป็น	ประธาน	กล่าว	เปิด	งาน	ทูต	สันติภาพ	จาก	

ประเทศ	ญี่ปุ่น	อ่าน	สาส์น	แห่ง	สันติภาพ

จังหวัด เชียงใหม่ 7 กันยายน 2550
ได้	จัดการ	ประชุม	ณ	อำเภอ	แม่แตง	จังหวัด	เชียงใหม่	มี	ผู้	เข้า	

ร่วม	ประชุม		 67	 คน	 โดย	มี	 นายก	องค์กร	บริหาร	ส่วน	ตำบล	แม่แตง	

เป็น	ประธาน	ใน	พิธี	เปิด	ทูต	สันติภาพ	จาก	ประเทศ	เกาหลี	 อ่าน	สาส์น	

แห่ง	สันติภาพ

จังหวัด พิษณุโลก 8 กันยายน 2550
ได้	จัดการ	ประชุม	ณ	โรงแรม	ไพลิน	จังหวัด	พิษณุโลก	มี	ผู้	เข้า	

ร่วม	ประชุม		114	คน	โดย	มี	นาย	ราม	ตัน	รัตน	วงศ์	 เลขานุการ	นายก	

อบต.พิษณุโลก	 ทูต	สันติภาพ	จาก	ประเทศ	เกาหลี	 อ่าน	สาส์น	แห่ง	

สันติภาพ

จังหวัด นครปฐม 8 กันยายน 2550
ได	้จดัการ	ประชมุ	ณ	มหาวทิยาลยั	ราชภฎั	นครปฐม	ม	ีผู	้เขา้	รว่ม	

ประชุม		45	คน	โดย	มี	นาย	ชนันต	ชัย	พฤกษ์	สุ	กาญจน์	ทูต	สันติภาพ	

เป็น	ประธาน	กล่าว	เปิด	งาน	และ	ทูต	สันติภาพ	จาก	ประเทศ	ญี่ปุ่น	อ่าน	

สาส์น	แห่ง	สันติภาพ
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Myung	Soon	delivered	UPF	Founder’s	Peace	Message	
to	114	audiences.

Nakornpathom September 8, 2007
The	9th	Peace	Rally	was	chaired	by	Mr.	Chanan-

tachai	 Prueksukarn,	AFP-Thailand.	Ambassadors	 for	
Peace	from	Japan,	Mrs.	Minami	Misaki	&	Mrs.	Tamura	
Naomi	delivered	UPF	Founder’s	Peace	Message	to	45	
audiences.

Songkla September 8, 2007
The	10th	Peace	Rally	was	held	in	Hadyai,	Songkla	

Province.	Mr.	Boonchuy	Jangsiriwatanadumrong,	Vice	
Mayor	 of	 Songkla,	 chaired	 the	Opening	Ceremony.		
Ambassadors	for	Peace	from	Japan	Mrs.	Akiko	Ogawa	
&	Nakayama	Noriko	delivered	UPF	Founder’s	Peace	
Message	to	110	audiences.

Bangkok September 8, 2007
The	11th	Peace	Rally	held	at	Param	IX	School,	

Bangkok	was	chaired	by	Mrs.	Wipanee	Amatta,	Director	
of	Huay	Kwang	District,	Bangkok.	Mr.	Kim	Chang	Nam,	
Ambassador	for	Peace	from	Korea	delivered	the	UPF	
Founder’s	Peace	Message	to	155	audiences.

Samutprakan September 8, 2007
The	final	rally	was	held	at	Bangphu	District,	Sam-

utprakarn	Province.	It	was	chaired	by	Mr.	Boonsom	Ek-
Eamrot,	Vice	Mayor	of	Bangphu	District.	Mrs.	Fudatsuki	
Suyako	&	Mrs.	Watababe	Akimi,	Ambassadors	for	Peace	
from	Japan	delivered	UPF	Founder’s	Peace	Message	
to	200	participants.

SeMiNAr oN “iDeAL FAMiLy AND worLD PeAce” 
HoLDiNg HooNDoK SPeAKiNg tourS

November 11-21, 2007
IIFWP/UPF-	Thailand	held	a	“Hoondok	Speaking	

Tours”	to	commemorate	the	Establishment	of	the	Abel	
UN	on	the	theme	“The	Pacific	Rim	Era	and	World	Peace”.	
Founder’s	Peace	Message	was	delivered	to	a	total	of	
1,128	participants	in	12	different	provinces	in	Thailand

Bangkok November 15, 2007
The	First	speaking	tour	was	held	at	UCF	Building,	

Bangkok	with	 80	participants.	Mr.	Ekkapong	Arunsri,	
Manager	of	 IL	Hwa	Company	gave	 the	Opening	Ad-
dress	and	 followed	by	 the	 reading	of	UPF	Founder’s	

จังหวัด สงขลา 8 กันยายน 2550
ได้	จัดการ	ประชุม	ณ	อำเภอ	หาดใหญ่	จังหวัด	สงขลา	มี	ผู้	เข้า	

รว่ม	ประชมุประมาณ	110	คน	โดย	ม	ีนาย	บญุชว่ย	จงั	ศริ	ิวฒันา	ดำรงค	์

รอง	นายก	เทศมนตรี	เทศบาล	นคร	หาดใหญ่	 เป็น	ประธาน	กล่าว	เปิด	

งาน	และMrs.	Akiko	Ogawa	ทูต	สันติภาพ	จาก	ประเทศ	ญี่ปุ่น	อ่าน	

สาส์น	แห่ง	สันติภาพ

จังหวัด กรุงเทพมหานคร 8 กันยายน 2550
ได้	จัดการ	ประชุม	ณ	โรงเรียน	พระราม	เก้า	กาญ	จนาภิเษก	มี	ผู้	

เขา้	รว่ม	ประชมุ	115	คน	โดย	ม	ีนาง	ว	ิภาณ	ีอา	มาตย	์ทศัน	์ผู	้อำนวย	การ	

เขต	หว้ยขวาง	เปน็	ประธาน	กลา่ว	เปดิ	งาน	และMr.	Kim	Chang	Nam	

ทูต	สันติภาพ	จาก	ประเทศ	เกาหลี	อ่าน	สาส์น	แห่ง	สันติภาพ

จังหวัด สมุทรปราการ 8 กันยายน 2550
ได้	จัดการ	ประชุม	ณ	อำเภอ	บางปู	จังหวัด	สมุทรปราการ	มี	ผู้	

เข้า	ร่วม	ประชุมประมาณ	200	คน	โดย	มี	นาย	บุญสม	เอก	เอี่ยม	โรจน์	

รอง	นายก	เทศมนตรี	 ตำบล	บางปู	 เป็น	ประธาน	กล่าว	เปิด	งาน	และ	

Mrs.	Fudatsuki	Suyako	ทูต	สันติภาพ	จาก	ประเทศ	ญี่ปุ่น	อ่าน	สาส์น	

แห่ง	สันติภาพ

การ ประชุม เรื่อง “ครอบครัว คุณ ธรรม กับ สันติภาพ” 
ครั้ง ที่ 3

11 – 21 พฤศจิกายน 2550
สหพันธ์	นานาชาติ	และ	ศาสนา	เพื่อ	สันติภาพ	โลก	 (ประเทศ	

ไทย)	 สหพันธ์	สันติภาพ	สากล	 ร่วม	กับ	สหพันธ์	ครอบครัว	เพื่อ	ความ	

สามัคคี	และ	สันติภาพ	โลก	(ประเทศ	ไทย)	มูลนิธิ	เพื่อ	การ	พัฒนา	และ	

สันติ	 จัด	ประชุม	 เรื่อง	 “ครอบครัว คุณ ธรรม กับ สันติภาพ โลก”	

ครั้ง	ที่	3	ใน	12	จังหวัด	โดย	มี	ผู้	เข้า	ร่วม	ประชุม		1,128	คน	ดัง	มี	ราย	

ละเอียด	ดังนี้

กรุงเทพมหานคร 15 พฤศจิกายน 50
ได้	จัด	งาน	ณ	ห้อง	ประชุม	ใหญ่	อาคาร	ยู	ซี	เอฟ	กรุงเทพฯ	โดย	

มี	นาย	เอก	พงษ์	อรัญ	ศรี	ผู้	จัดการ	บริษัท	อิล	วา	(ประเทศ	ไทย)	กล่าว	

ต้อนรับ	 ใน	งาน	มี	การ	บรรยาย	เรื่อง	 “ครอบครัว	 การ	แต่งงาน	และ	
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Peace	Message	by	Mr.	Wanchai	Sonchaisakul,	Secretary	
General	of	UPF-Thailand.

Bureram November 13, 2007
The	Second	 speaking	 tour	was	held	 at	Huyrat	

School	with	157	participants.	Mr.	Nawarat	Tusaranon,	
District-Chief	Officer	gave	 the	Opening	Address.	Mr.	
Sakudon	Konthong,	Ambassador	 for	Peace,	 read	 the	
Peace	Message	of	the	UPF	Founder.

Patumtani November 16, 2007
The	Third	speaking	tour	was	held	at	Klongluang	

District	 with	 160	 participants.	Mr.	 Pasert	 Kaithong,	
District-Chief	Officer	gave	 the	Opening	Address.	Mr.	
Somyot	Ketsrisang,	Ambassador	 for	Peace,	 read	 the	
Peace	Message	of	the	UPF	Founder.

Jantaburi November 17, 2007
The	Fourth	speaking	tour	was	held	at	Nayay	Am	

School	with	50	participants.	Dr.	Phaisan	Suyasa,	Director	
of	Nayay	Am	Hospital	gave	the	Opening	Address.	Mr.	
Wasan	Yusuk,	Ambassador	for	Peace,	read	the	Peace	
Message	of	the	UPF	Founder.

Songkha November 18, 2007
The	Fifth	speaking	tour	was	held	at	FFWPU	Hadyai	

Center	with	34	participants.	The	Vice	Mayor	of	Hadyai	
gave	 the	Opening	Address.	Mr.	 Jakrin	 Iamsam-ang,	
Ambassador	 for	 Peace,	 read	 the	Peace	Message	of	
the	UPF	Founder.

Surin November 18, 2007
The	Sixth	speaking	tour	was	held	at	Surin	Irriga-

tion	Project	with	90	participants.	Mayor,	Suravit	Tem-iam	
gave	the	Opening	Address.	Mr.	Santi	Tem-iam,	Ambas-
sador	for	Peace,	read	the	Peace	Message	of	the	UPF	
Founder.

สันติภาพ”	ฉาย	วีดีทัศน์	เรื่อง	สันติภาพ	และ	อ่าน	สาส์น	สันติภาพ	โดย	

นายวัน	ชัย	 สนธิ	์	ชัย	สกุล	 เลขาธิการ	สหพันธ์	สันติภาพ	สากล	มีผู้	เข้า	

ร่วม	ทั้งหมด	80	คน

จังหวัด บุรีรัมย์ 13 พฤศจิกายน 50
ได	้จดั	งาน	ณ	หอ้ง	ประชมุ	เอนก	อนนัต	์โรงเรยีน	หว้ย	ราช	พทิยา	

คม	อ.หว้ย	ราช	จ.บรุรีมัย	์โดย	ม	ีคณุ	นว	รตัน	์ธศู	รา	นนท	์นาย	อำเภอ	หว้ย	

ราช	 เป็น	ประธาน	ใน	พิธี	เปิด	และ	ผู้	อ่าน	สาส์น	สันติภาพ	จาก	ผู้	ก่อ	ตั้ง	

สห	พันธ์	ฯ	คือ	นาย	ศักดิ์	อุดร	ก้อน	ทอง	ทูต	สันติภาพ	ประเทศ	ไทย	มี	ผู้	

เข้า	ร่วม	ทั้งหมด	157	คน

จังหวัด ปทุมธานี 16 พฤศจิกายน 50
ได้	จัด	งาน	ณ	ห้อง	ประชุม	สภา	เทศบาล	คลองหลวง	ปทุมธานี	

โดย	มี	นาย	ประเสริฐ	 ค่าย	ทอง	 นายก	เทศมนตรี	 เทศบาล	เมือง	

คลองหลวง	เปน็	ประธาน	กลา่ว	เปดิ	งาน	ม	ีการ	บรรยาย	เรือ่ง	“ครอบครวั	

คอื	โรงเรยีน	แหง่	รกั”	ฉาย	วดีทีศัน	์เรือ่ง	สนัตภิาพ	และ	อา่น	สาสน์	ต	ิภาพ	

โดย	นาย	สมยศ	เกตุ	ศรี	สังข์	ผู้	เข้า	ร่วม	ทั้งหมด	160	คน

จังหวัด จันทบุรี 17 พฤศจิกายน 50
ได้	จัด	งาน	ณ	ห้อง	ประชุม	โรงเรียน	นา	ยาย	อาม	อ.นา	ยาย	อาม	

จ.จนัทบรุ	ีโดย	ม	ีนพ.ไพศาล	ส	ุยะษา	ผู	้อำนวย	การ	โรง	พยาบาล	นา	ยาย	

อาม	เป็น	ประธาน	กล่าว	เปิด	งาน	อ่าน	สาส์น	สันติภาพ	โดย	นาย	วสันต์	

อยู่	สุข	ทูต	สันติภาพ	ประเทศ	ไทย	ผู้	เข้า	ร่วม	ทั้งหมด	50	คน

จังหวัด สงขลา 18 พฤศจิกายน 50
ได้	จัด	งาน	ณ	ห้อง	ประชุม	ศูนย์	FFWPU	หาดใหญ่	โดย	มี	รอง	

นายก	เทศมนตร	ีเมอืง	หาดใหญ	่เปน็	ประธาน	กลา่ว	เปดิ	งาน	อา่น	สาสน์	

สันติภาพ	โดย	นาย	จักริน	เอี่ยม	สำ	อางค์	ทูต	สันติภาพ	ประเทศ	ไทย	มี	ผู้	

เข้า	ร่วม	ทั้งหมด	34	คน

จังหวัด สุรินทร์ 18 พฤศจิกายน 50
ได	้จดั	งาน	ณ	โครงการ	ชลประทาน	อา่ง	เกบ็	นำ้	หว้ย	เสนง	จ.สรุนิทร	์

โดย	ม	ีพนั	ตร	ีสรุ	วทิย	์เตม็	เอีย่ม	กลา่ว	เปดิ	งาน	อา่น	สาสน์	สนัตภิาพ	โดย	

นาย	สันติ	เต็ม	เอี่ยม	ทูต	สันติภาพ	ประเทศ	ไทย	มี	ผู้	เข้า	ร่วม	ทั้งหมด	90	

คน
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chaingmai November 19, 2007
The	Seventh	speaking	tour	was	held	at	Sarapee	

District	with	49	participants.	The	Mayor	of	Sub-district	
Administrative	Organization	gave	the	Opening	Address.	
Mr.	Kamol	Thananopavarn,	Ambassador	for	Peace,	read	
the	Peace	Message	of	the	UPF	Founder.

Pukhet November 18, 2007
The	Eighth	speaking	tour	was	held	at	Royal	City	

Hotel	with	165	participants.	Mr.	Pamuke	Achariyachai,	
Finland’s	Honorary	Consul	General,	Phuket	(Thailand)	
gave	the	Opening	Address.	Mr.	Pasit	Sirimalai,	Ambas-
sador	for	Peace,		read	the	Peace	Message	of	the	UPF	
Founder.

Suphanburi November 19, 2007
The	Ninth	speaking	tour	was	held	at	Uthong	Dis-

trict	with	90	participants.	The	Mayor	of	the	Sub-district	
Administrative	Organization	gave	the	Opening	Address.	
Mr.	Sanae	Sritong-On,	Ambassador	for	Peace,	read	the	
Peace	Message	of	the	UPF	Founder.

Ayuthaya November 20, 2007 
The	 Tenth	 speaking	 tour	was	 held	 at	 Bangsai	

District	with	229	participants.	Mr.	Nuttee	Bosuwan,	the	
District-Chief	Officer	 gave	 the	Opening	Address.	Dr.	
Napong	Nophaket,	Ambassador	 for	 Peace,	 read	 the	
Peace	Message	of	the	UPF	Founder.

Kalasin November 21, 2007 
The	Eleventh	speaking	tour	was	held	at	Rimpao	

Hotel	with	54	participants.	The	Mayor	of	Kalasin	Province	
gave	 the	Opening	Address.	Mr.	 Phachayachettakran	
Kulphechjarupakdee,	Ambassador	for	Peace,	read	the	
Peace	Message	of	the	UPF	Founder.

Khonkhaen November 21, 2007
The	Twelfth	 speaking	 tour	was	 held	 at	Nontan	

จังหวัด เชียงใหม่ 19 พฤศจิกายน 50
ได้	จัด	งาน	ณ	อำเภอ	สารภี	 โดย	มี	นายก	องค์การ	บริหาร	ส่วน	

ตำบล	สารภ	ีเปน็	ประธาน	กลา่ว	เปดิ	งาน	และ	อา่น	สาสน์	สนัตภิาพ	โดย	

นายก	มล	ธนะ	นพ	วรรณ	นายก	สมาคม	เพื่อ	องค์การ	W-CARP	มี	ผู้	เข้า	

ร่วม	ทั้งหมด	49	คน

จังหวัด ภูเก็ต 19 พฤศจิกายน 50
ได้	จัด	งาน	ณ	 โรงแรม	รอยัล	 ซิตี้	 ภูเก็ต	 โดย	มี	นาย	ประมุข	

อจัฉรยิะ	ฉาย	กงสลุ	ใหญ	่กติตมิศกัดิ	์ประเทศ	ฟนิแลนด	์ประจำ	จงัหวดั	

ภูเก็ต	เป็น	ประธาน	กล่าว	เปิด	งาน	และ	อ่าน	สาส์น	สันติภาพ	โดย	นาย	

ภาษติ	ศริ	ิมาลยั	กรรมการ	มลูนธิ	ิเพือ่	การ	พฒันา	และ	สนัต	ิทตู	สนัตภิาพ	

ประเทศ	ไทย	มี	ผู้	เข้า	ร่วม	ทั้งหมด	165	คน

จังหวัด สุพรรณบุรี 19 พฤศจิกายน 50
ได้	จัด	งาน	ณ	ห้อง	ประชุม	เอนกประสงค์	ต.บ้าน	โข้ง	อ.อู่ทอง	

จ.สุพรรณบุรี	 โดย	มี	นายก	องค์การ	บริหาร	ส่วน	ตำบล	บ้านโข้ง	 เป็น	

ประธาน	กล่าว	เปิด	งาน	และ	อ่าน	สาส์น	สันติภาพ	โดย	นาย	เสน่ห์	 ศรี	

ตอง	อ่อน	ทูต	สันติภาพ	ประเทศ	ไทย	มี	ผู้	เข้า	ร่วม	ทั้งหมด	90	คน

จังหวัด อยุธยา 20 พฤศจิกายน 50
ได้	จัด	งาน	ณ	ห้อง	ประชุม	อำเภอ	บางไทร	โดย	มี	นาย	นัทธี	บ่อ	

สุวรรณ	นาย	อำเภอ	บางไทร	 เป็น	ประธาน	กล่าว	เปิด	งาน	และ	อ่าน	

สาส์น	สันติภาพ	โดย	ดร.	ณ	พงศ์	นพ	เกตุ	ทูต	สันติภาพ	ประเทศ	ไทย	มี	

ผู้	เข้า	ร่วม	ทั้งหมด	229	คน

จังหวัด กาฬ สินธ์ุ 21 พฤศจิกายน 50
ได้	จดั	งาน	ณ	หอ้ง	เบญจ	พร	โรงแรม	รมิ	ปาว	จ.กาฬ	สนิธ์ุ	โดย	ม	ี

นายก	เทศมนตรี	เมือง	กาฬ	สินธ์ุ	เป็น	ประธาน	กล่าว	เปิด	งาน	และ	อ่าน	

สาส์น	สันติภาพ	โดย	พระ	ชญา	เชษฐ	กาญจน์	 กุล	เพชร	จารุ	ภักดี	 ทูต	

สันติภาพ	ประเทศ	ไทย	มี	ผู้	เข้า	ร่วม	ทั้งหมด	54	คน	

จังหวัด ขอนแก่น 21 พฤศจิกายน 50
ได้	จัด	งาน	ณ	 หอ	ประชุม	โรงเรียน	เทศบาล	บ้าน	โนน	ทัน	
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งาน รดน้ำ ดำหัว
18 เมษายน 2550 อาคาร ยู ซี เอฟ

สหพันธ์	นานาชาติ	และ	ศาสนา	เพื่อ	สันติภาพ	โลก	 (ประเทศ	

ไทย)	ได้	จัด	งาน	รดน้ำ	ดำหัว	ท่าน	ศ.เกียรติ	คุณ	นพ.ประดิษฐ์	เจริญ	

ไทย	ทว	ีเพือ่	เปน็การ	ขอ	ขมา	และ	ขอ	พร	จาก	ทา่น	โดย	ม	ีทา่น	พระคร	ูปลดั	

ธรรม	า	คีจ	ธาตุ	สี่	พุทธ	ครุฆ	นาค	เส	โน	และ	พระ	จำนวน	17	รูป	สวด	บท	

มหา	การ	รุณิ	โก	 เพื่อ	ให้	เกิด	สิ่ง	ที่	เป็น	สิร	ิมงคล	มี	ผู้	เข้า	ร่วม	งาน	รวม	90	

คน	ณ	อาคาร	ยู	ซี	เอฟ	รามคำแหง	กรุงเทพฯ	

งาน ประชุม กอง กำลัง สันติภาพ สหประชาชาติ แห่ง การ 
รำลึก ถึง สงคราม เกาหลี

13 มิถุนายน 2550 กรุงเทพฯ
สหพันธ์	นานาชาติ	และ	ศาสนา	เพื่อ	สันติภาพ	โลก	 (ประเทศ	

ไทย)	 ได้	จัด	งาน	ประชุม	กอง	กำลัง	สันติภาพ	สหประชาชาติ	แห่ง	การ	

รำลึก	ถึง	สงคราม	เกาหลี	 เพื่อ	เป็นการ	รำลึก	ถึง	สงคราม	เกาหลี	และ	

เป็นการ	เชื่อมสัมพันธ์	ประเทศ	ที่	ร่วม	รบ	ใน	สงคราม	เกาหลี	มี	ผู้	เข้า	ร่วม	

งาน	รวม	90	คน	ณ	โรง	แรม	เรดิ	สัน	กรุงเทพฯ	

Hotel	 with	 50	 participants.	 The	Mayor	 of	 Khonkean	
Province	gave	 the	Opening	Address.	Mr.	Boontawee	
Khaewlamsak,	Ambassador	for	Peace,	read	the	Peace	
Message	of	the	UPF	Founder.

จ.ขอนแก่น	โดย	มี	นายก	เทศมนตรี	เมือง	ขอนแก่น	เป็น	ประธาน	กล่าว	

เปิด	งาน	และ	อ่าน	สาส์น	สันติภาพ	โดย	นาย	บุญ	ทวี	แก้ว	ล่าม	ศักดิ์	ทูต	

สันติภาพ	ประเทศ	ไทย	มี	ผู้	เข้า	ร่วม	ทั้งหมด	50	คน

tHAi New yeAr cereMoNy
April 18, 2007 ucF, Bangkok

Emeritus	Prof.	Pradit	Chareonthaitawee,	President	
IIFWP/UPF-Thailand	presided	over	the	Thai	New	Year	
ceremony	of	pouring	water	over	the	hands	of	revered	
elders	and	asking	for	blessings.	90	participants,	includ-
ing	17	monks,	attended	this	traditional	ceremony.

tHe uN PeAce ForceS oF tHe KoreAN wAr 
MeMoriAL FeDerAtioN (uPKMF) coNveNtioN 
2007

June 13, 2007 radisson Hotel, Bangkok
The	UN	Peace	Forces	of	the	Korean	War	Memo-

rial	Federation	co-hosted	with	IIFWP/UPF	to	organize	a	
special	meeting	for	the	Thai	Veterans	to	honor	their	ser-
vice	and	sacrifice	during	Korean	War.	90	Thai	veterans	
attended	the	program.
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iNterreLigiouS cAMP
July 21, 2007 rajabhat chiangrai

Mr.	Wanchai	Sonchaisakul,	IIFWP/UPF	attended	
the	Interreligious	Camp	organized	by	Rajabhat	University	
of	Chiangrai.		70	University	students,	10	religious	lead-
ers	and	representatives	from	5	religious	major	religious	
groups	attended	the	Camp.	
reLigiouS youtH Service (ryS)-LocAL

May 17 - 20, 2007 chiang rai
IIFWP	Thailand	organized	 the	14th	RYS	Project	

under	the	theme	“Building	a	Culture	of	Heart	and	Char-
acter	through	Service”	on	May	17	-	20,	2007	at	the	New	
Life’s	Training	Center	 in	Chiangrai	Province.	The	RYS	
project	was	co-hosted	by	Chiangrai	 province,	Sports	
Authority	of	Thailand-Chiangrai	and	Life	and	Social	De-
velopment	Foundation.	There	were	204	youth	from	25	
universities	&	11	schools,	and	29	representatives	from	
the	government	and	NGO	participated	in	the	community	
service	project.	Participants	were	representatives	from	
three	major	religious:	Buddhism,	Christianity	and	Islam.	
Six	news	agencies	came	 to	provide	coverage	 for	 the	
project:	TV	7,	TV	11,	2	Radio	Stations,	Bangkok	Post,	
and	The	Manager.

ค่าย ศาสน สัมพันธ์
21 กรกฎาคม 2550 มหาวิทยาลัย ราชภัฏ เชียงราย

สหพันธ์	นานาชาติ	และ	ศาสนา	เพื่อ	สันติภาพ	โลก	 (ประเทศ	

ไทย)	 ได้	ส่ง	 คุณ	วัน	ชัย	สนธิ	์	ชัย	สกุล	 เข้า	ร่วม	ค่าย	ศาสน	สัมพันธ์	 จัด	

โดย	มหาวิทยาลัย	ราชภัฏ	เชียงราย	ณ	มหาวิทยาลัย	ราชภัฏ	เชียงราย	

มี	ผู้	เข้า	ร่วม	ประมาณ	70	คน	จาก	5	ศาสนา

ค่าย อาสา ยุว ศา สนิก สัมพันธ์ ครั้ง ที่ 14
17-20 พฤษภาคม 2550 จ.เชียงราย

สหพันธ์	นานาชาติ	และ	ศาสนา	เพื่อ	สันติภาพ	โลก(ประเทศ	

ไทย)	 ร่วม	กับ	จังหวัด	เชียงราย	 ศูนย์	การ	กีฬา	แห่ง	ประเทศ	ไทย	

จังหวัด	เชียงราย	และ	มูลนิธิ	เพื่อ	ชีวิต	และ	พัฒนา	สังคม	และ	องค์กร	

สาธารณประโยชน์	ได้	จัด	ค่าย	อาสา	ยุว	ศา	สนิก	สัมพันธ์	ครั้ง	ที่	 14	 ใน	

หัวข้อ	 “Building	 a	Culture	 of	Heart	 and	Character	 Through	

Service”	ณ	ศูนย์	อบรม	เพื่อ	ชีวิต	ต.ริม	กก	อ.เมือง	 จ.เชียงราย	มี	ผู้	

เข้า	ร่วม	อบรม	ทั้ง	สิ้น	 204	คน	แบ่ง	เป็น	จาก	5	จังหวัด	ชายแดน	ภาค	

ใต้	81	คน	จาก	ภาค	เหนือ	123	คน	รวม	3	ศาสนา	(พุทธ	คริสต์	และ	

อิสลาม)	มี	สื่อมวลชน	ไป	ร่วม	ทำ	ข่าว	จำนวน	5	แห่ง	(TV	11	และ	TV	

7,	สถานี	วิทยุ	FM	90	MHz	และ	หนังสือพิมพ์	2	ฉบับ)	ใน	วัน	พิธี	เปิด	

งาน	มี	ผู้	ไป	ร่วม	งาน	เป็น	ผู้	แทน	ทั้ง	จาก	ภาค	รัฐบาล	และ	องค์กร	เอกชน	

รวม	จำนวน	29	คน
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4th iNterreLigiouS PeAce SPort FeStivAL
July 1-11, 2007 Asan, S. Korea

IIFWP/UPF	with	the	cooperation	of	Sports	Author-
ity	of	Thailand	led	51	participants	including	26	athletes,	
10	Thai	traditional	dancers,	2	observers,	3	managers,	
6	coaches	and	4	staffs	to	attend	the	4th	Interreligious	
Peace	Sports	Festival	(IPSF)	2007.	IPSF	was	a	part	of	
the	program	of	World	Culture	and	Sports	Festival	with	
the	 theme	 for	 year	 2007	as	 “The	 Finish	 line	 is	 Inter-
religious	Peace.”	The	Festival	was	held	at	Sun	Moon	
University	Asan,	Korea.	There	were	matches	on	Track	
and	Field,	Tennis	and	Volleyball.	The	Thai	athletes	won	
3	Gold	Medals	in	(1)	Men	Tennis	Single	(2)	Men	Tennis	
Double	(3)	Women	Relay	1600	meter;	5	Silver	medals	
in	(1)	Tennis	-	Men’s	Team,	(2)	Track	and	Field	Women	
400	meter,	(3)	Women	800	meter,	(4)	Men	800	meter,	(3)	
Men	110	meter	hurdles.	3	Bronze	Medal	in	(1)	Track	and	
Field	Women	100	meter,	(2)	Women	Relay	400	Meter	(3)	
Men	Relay	1600	meter.	The	Thai	dancers	received	the	
award	of	best	performance.

โครงการ กีฬา ศาสน สัมพันธ์ ครั้ง ที่ 4
สหพันธ์	นานาชาติ	และ	ศาสนา	เพื่อ	สันติภาพ	โลก	 (ประเทศ	

ไทย)	ร่วม	กับ	การ	กีฬา	แห่ง	ประเทศ	ไทย	ได้	จัด	ส่ง	เจ้า	หน้าที่	นักกีฬา	

และ	นักเรียน	 เข้า	ร่วม	แข่ง	ขัน	และ	แลก	เปลี่ยน	วัฒนธรรม	ใน	ครั้ง	นี้	

จำนวน	51	คน	โดย	แบ่ง	เป็น	นักกีฬา	26	คน	เจ้า	หน้าที่	จาก	การ	กีฬา	

แห่ง	ประเทศ	ไทย	10	คน	นักเรียน	ที่	ไป	ร่วม	แสดง	วัฒนธรรม	10	คน	ผู้	

สังเกตการณ์	2	คน	และ	เจ้า	หน้าที่	จาก	สหพันธ์	นานา	ชา	ติฯ	4	คน	เพื่อ	

ร่วม	ใน	งาน	กีฬา	ศาสน	สัมพันธ์	ครั้ง	ที่	4	งานวัฒนธรรม	และ	กีฬา	เพื่อ	

สันติภาพ	โลก	 ใน	วัน	ที่	 30	มิถุนายน	2550	 ได้	มี	การ	ปฐม	นิ	เทศน์	แก่	

นักกีฬา	และ	เจ้า	หน้าที่	ณ	อาคาร	ยู	ซี	เอฟ	รามคำแหง	กรุงเทพฯ	โดย	

มี	 ศ.เกียรติ	คุณ	นพ.ประดิษฐ	์ เจริญ	ไทย	ทวี	 ประธาน	สหพันธ์	นานา	

ชาติฯ	 กล่าว	เปิด	งาน	และ	ให้	โอวาท	และ	ดร.สมชาย	ประเสริฐ	ศิริ	

พันธ์ุ	 ที่	ปรึกษา	การ	กีฬา	แห่ง	ประเทศ	ไทย	กล่าว	ให้	โอวาท	แก่	นักกีฬา	

และ	เจ้า	หน้าที่	 โดย	ใน	ครั้ง	นี้	ประเทศ	ไทย	ได้	จัด	ส่ง	กีฬา	เข้า	ร่วม	แข่ง	

ขัน	3	ชนิด	กีฬา	ได้แก่	กีฬา	ประเภท	ลู่-ลาน	เทนนิส	และ	วอลเล่ย์	บอล	

ซึ่ง	ทีม	นักกีฬา	ได้	รับ	เหรียญ	รางวัล	รวม	11	เหรียญ	ได้แก่	เหรียญ	ทอง	

3	 เหรียญ	จากเทนนิส	ชาย	เดี่ยว	 เทนนิส	ชาย	คู่	 และ	วิ่ง	ผลัด	 4x400	

เมตร	หญิง	 เหรียญ	เงิน	 5	 เหรียญ	จาก	 เทนนิส	ประเภท	ทีม	ชาย	วิ่ง	

400	เมตร	หญิง	วิ่ง	800	เมตร	หญิง	วิ่ง800	เมตร	ชาย	วิ่ง	ข้าม	รั้ว	110	

เมตร	ชาย	และ	เหรียญ	ทองแดง	3	เหรียญ	จาก	วิ่ง	100	เมตร	หญิง	

วิ่ง	ผลัด	4x100	เมตร	หญิง	และ	วิ่ง	ผลัด	4x400	เมตร	ชาย	และ	ได้	รับ	

รางวัล	ของ	การ	แสดง	ดี	เด่น
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-iNterNAtioNAL PeAce DAy:
September 21, 2007 Bangkok

21	representatives	from	various	organizations	un-
der	FDP	attended	the	International	Day	of	Peace	Program	
at	the	United	Nations	Conference	Centre	(UNCC).

20th ANNiverSAry oF tHe iNterNAtioNAL DAy 
For tHe erADicAtioN oF Poverty AS AgeNtS 
oF cHANge:

october 17, 2007 Bangkok
10	 representatives	 from	 various	 organizations	

under	FDP	attended	the	“20th	Anniversary	of	the	Inter-
national	Day	for	the	Eradication	of	Poverty	as	Agents	of	
Change”	at	the	UNCC.
iNterNAtioNAL LeADerSHiP coNFereNce 
AMBASSADorS For PeAce LeADerSHiP SeMi-
NAR

March 29 to April 1, 2007 Korea
Mrs.	Kamoltip	Phayakvichien,	President	WFWP-

Thailand;	Dr	Phornthep	Phimolsathien,	Assistant	Prof.	
Dr.	Pirom	Chanthaworn,	Mrs.	Siriwan	Prasjaksattru,	and	
Mrs.	Supawan	Supasiri	attended	the	Ambassadors	for	
Peace	Leadership	Seminar	in	Korea.	
ASiA - PAciFic SuMMit oN PeAce.

April 15-19, 2007 Korea 
Former	 Senator	Hon	Pridi	Hiranpreuk	 and	Mr.	

Supat	Choomchuay	attended	 the	Asia-Pacific	Summit	
on	Peace.

วัน สันติภาพ สากล
21 กันยายน 2550 กรุงเทพฯ

ได้	ส่ง	ผู้	แทน	จาก	สหพันธ์	นานา	ชา	ติฯ	 และ	เยาวชน	จาก	ค่าย	

อาสา	ยวุ	ศา	สนกิ	สมัพนัธ์	รวม	จำนวน	21	คน	เขา้	รว่ม	งาน	วนั	สนัตภิาพ	

สากล	ณ	องค์การ	สหประชาชาติ	กรุงเทพฯ

วัน รณรงค์ ต่อ ต้าน ความ ยากจน ครั้ง ที่ 20
17 ตุลาคม 2550 กรุงเทพฯ

ได	้สง่	ผู	้แทน	จาก	สหพนัธ	์นานา	ชา	ตฯิ	สห	พนัธ	์ส	ตร	ีฯ	และ	มลูนธิ	ิ

เพือ่	การ	พฒันา	และ	สนัต	ิรวม	จำนวน	21	คน	เขา้	รว่ม	งาน	วนั	รณรงค	์ตอ่	

ต้าน	ความ	ยากจน	ครั้ง	ที่	20	ณ	องค์การ	สหประชาชาติ	กรุงเทพฯ

การ ประชุม ระดับ นานาชาติ AMBASSADorS For 
PeAce LeADerSHiP SeMiNAr

29 มีนาคม - 1เมษายน 2550 เกาหลีใต้
สหพันธ์	นานาชาติ	และ	ศาสนา	เพื่อ	สันติภาพ	โลก	 (ประเทศ	

ไทย)	 ได้	ส่ง	 นาง	กมล	ทิพ	 พยัฆ	วิเชียร	 ประธาน	สหพันธ์	สตรี	เพื่อ	

สันติภาพ	โลก(ประเทศ	ไทย)	และ	ผู้	แทน	ดังนี้	ดร.พร	เทพ	พิมล	เสถียร	

รศ.ดร.ภิรมย์	 จั่น	ถาวร	 นาง	ศิริ	วรรณ	ปราศ	จาก	ศัตรู	 และ	นาง	ศุภ	

วรรณ	ศุภ	ศิริ	เป็น	ผู้	แทน	เข้า	ร่วม	สัมมนา	“Ambassadors	for	Peace	

Leadership	Seminar”	ณ	กรุง	โซล	ประเทศ	เกาหลีใต้

ASiA-PAciFic SuMMit oN PeAce 
15-19 เมษายน 2550 กรุง โซล เกาหลี

สหพันธ์	นานาชาติ	และ	ศาสนา	เพื่อ	สันติภาพ	โลก	 (ประเทศ	

ไทย)	 ได้	ส่ง	นาย	ปรีดี	หิรัญ	พฤกษ์	วุฒิ	สมาชิก	และ	นาย	สุ	พัฒก์	ชุม	

ช่วย	เป็น	ผู้	แทน	เข้า	ร่วม	สัมมนา	“Asia-Pacific	Summit	on	Peace”	

ณ	กรุง	โซล	เกาหลี
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iNterNAtioNAL LeADerSHiP coNFereNce
“AMericAN LeADerSHiP At A tiMe oF gLoBAL 
criSiS”

15-18 พฤษภาคม 2550 สหรัฐอเมริกา
สหพันธ์	นานาชาติ	และ	ศาสนา	เพื่อ	สันติภาพ	โลก	 (ประเทศ	

ไทย)	ได้	ส่ง	พล	เอก	เท	อด	ศักดิ์	มา	รมย์	รอง	ประธาน	สหพันธ์	นานา	ชา	

ติฯ	คุณ	พงษ์	ศักดิ์	พยัฆ	วิเชียร	ผู้	บริหาร	หนังสือพิมพ์	มติ	ชน	ดร.	สุ	ทิน	

นพ	เกต	ุคณะ	กรรมการ	สทิธ	ิมนษุย	ชน	แหง่	ชาต	ิและ	ดร.	ณ	พงศ	์นพ	เกต	ุ

รอง	ประธาน	สหพันธ์	เยาวชน	คน	หนุ่ม	สาว	เพื่อ	สันติภาพ	โลก(ประเทศ	

ไทย)	เปน็	ผู	้แทน	เขา้	รว่ม	สมัมนา”	“American	Leadership	at	a	Time	

of	Global	Crisis”	ณ	กรุง	วอชิงตัน	ดี	ซี	ประเทศ	สหรัฐอเมริกา

AMBASSADorS For PeAce LeADerSHiP SeMi-
NAR

12-16 มิถุนายน 2550 กรุง โซล เกาหลี
สหพันธ์	นานาชาติ	และ	ศาสนา	เพื่อ	สันติภาพ	โลก	 (ประเทศ	

ไทย)	 ได้	ส่ง	 ศ.กีรติ	 บุญ	เจือ	 รอง	ประธาน	สหพันธ์	นานา	ชา	ติฯ	และ	

คณะ	กรรมการ	สภา	นิติบัญญัติ	แห่ง	ชาติ	และ	รศ.	มาณี	ไช	ยาน	ุวัฒ	ศิริ	

เป็น	ผู้	แทน	เข้า	ร่วม	สัมมนา	Ambassadors	for	Peace	Leadership	

Seminar	ใน	หัวข้อ	“Providing	Vision	and	Leadership	at	a	Time	

of	Global	Crisis.”	ณ	กรุง	โซล	เกาหลี

การ ประชุม กอง กำลัง สันติภาพ สหประชาชาติ แห่ง การ 
รำลึก ถึง สงคราม เกาหลี

24-29 กรกฎาคม 2550 กรุง โซล เกาหลี
สหพันธ์	นานาชาติ	และ	ศาสนา	เพื่อ	สันติภาพ	โลก	 (ประเทศ	

ไทย)	ได้	ส่ง	พล	เอก	เท	อด	ศักดิ์	มา	รมย์	พร้อม	คณะ	นาย	ทหาร	จำนวน	

12	ท่าน	เข้า	ร่วม	งาน	UPKMF	ณ	กรุง	โซล	เกาหลี

iNterNAtioNAL LeADerSHiP coNFereNce: 
2007

21-25 ตุลาคม 2550 กรุง โซล เกาหลี
สหพันธ์	นานาชาติ	และ	ศาสนา	เพื่อ	สันติภาพ	โลก	 (ประเทศ	

ไทย)	ได้	ส่ง	คุณ	พิ	เชียร	อำ	นาจวร	ประเสริฐ	คุณ	วัลล	ภา	นี	ละ	ไพจิตร	

ประธาน	กลุ่ม	สตรี	มุสลิม	อาสา	สมัคร	ดร.สุภา	พรรณ	พงศ์	หล่อ	พิศ	ิษฏ์	

นกั	จติวทิยา	กระทรวง	สาธารณสขุ	คณุ	ภาษติ	ศริ	ิมาลยั	กรรมการ	มลูนธิ	ิ

เพื่อ	การ	พัฒนา	และ	สันติ	คุณ	วัน	ชัย	สนธิ	์	ชัย	สกุล	เลขาธิการ	สหพันธ์	

นานา	ชา	ติฯ	เป็น	ผู้	แทน	เข้า	ร่วม	สัมมนา	“International	Leadership	

Conference	 ใน	หัวข้อ	 “Providing	Vision	and	Leadership	at	 a	

Time	of	Global	Crisis”	ณ	กรุง	โซล	เกาหลี

iNterNAtioNAL LeADerSHiP coNFereNce 
“AMericAN LeADerSHiP At A tiMe oF gLoBAL 
criSiS”

May 15-18, 2007 washington, Dc uSA
Gen.	 Terdsak	Marrome,	 Vice	President	 IIFWP;	

Mr.	Pongsak	Payakvichien,	Senior	Executive	Director	of	
Matichon	Public	Company	Limited;	Dr.	Suthin	Nophaket,	
Commissioner	 of	 The	National	 Human	Rights	Com-
mission	 of	 Thailand	and	Dr.	Napong	Nophaket,	 Vice	
President	 YFWP	attended	 “The	American	 Leadership	
at	a	Time	of	Global	Crisis”.

AMBASSADorS For PeAce LeADerSHiP SeMi-
NAR

June 12-16, 2007 Seoul, Korea
Prof.	Kirti	Bunchua	and	Assoc.	Prof.	Manee	Chai-

teeranuwatsiri	 attended	 the	Ambassadors	 for	 Peace	
Leadership	Seminar	on	“Providing	Vision	and	Leadership	
at	a	Time	of	Global	Crisis.”

tHe uN PeAce ForceS oF tHe KoreAN wAr 
MeMoriAL FeDerAtioN (uPKMF) coNveNtioN 
2007

July 24-29, 2007 Seoul, Korea
Gen.	Terdsak	Marrome	and	12	senior	Thai	Vet-

erans	of	Korean	War	attended	the	UPKMF	Convention	
2007	in	Seoul,	Korea.
iNterNAtioNAL LeADerSHiP coNFereNce: 
2007

october 21-25, 2007 Seoul, Korea
Hon.	 Pichien	Amnuajvoraprasert;	Mrs.Wanlapa	

Neelaphaijit,	President	of	Thai	Muslimah	Volunteer;	Dr.	
Supapun	Ponglorpisit,	a	psychologist	at	the	Ministry	of	
Health;	Mr.	Pasit	Sirimalai	and	Mr.	Wanchai	Sonchai-
sakul,	Secretary	General	of	IIFWP-Thailand	attended	the	
International	Leadership	Conference	in	Seoul,	Korea.
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iNterNAtioNAL LeADerSHiP coNFereNce: 
2007

10-13 กันยายน 2550 สหรัฐอเมริกา
สหพันธ์	นานาชาติ	และ	ศาสนา	เพื่อ	สันติภาพ	โลก	 (ประเทศ	

ไทย)	 ได้	ส่ง	 ศ.	 กีรติ	 บุญ	เจือ	 รอง	ประธาน	สหพันธ์	นานา	ชา	ติฯ	และ	

คณะ	กรรมการ	สภา	นิติบัญญัติแห่ง	ชาติ	 เป็น	ผู้	แทน	เข้า	ร่วม	สัมมนา	

The	 International	 Leadership	Conference	 ใน	หัวข้อ	 “Provid-

ing	Vision	and	Leadership	at	a	Time	of	Global	Crisis”	ณ	กรุง	

นิวยอร์ก	สหรัฐอเมริกา

iNterNAtioNAL LeADerSHiP coNFereNce: 
2007

8-12 พฤศจิกายน 2550 สหรัฐอเมริกา
สหพันธ์	นานาชาติ	และ	ศาสนา	เพื่อ	สันติภาพ	โลก	 (ประเทศ	

ไทย)	ได้	ส่ง	คุณ	วิมล	เลขา	ศิริชัย	รา	วรรณ	ทนายความ	ผู้	ประกาศ	ข่าว	

ช่อง	3	บรรณาธิการ	การ	นิตยสาร	ผู้	หญิง	และ	คุณ	ปรีชา	ณ	เชียงใหม่	

เปน็	ผู	้แทน	เขา้	รว่ม	สมัมนา	“The	International	Leadership	Confer-

ence	ใน	หัวข้อ	“Providing	Vision	and	Leadership	at	a	Time	of	

Global	Crisis”	ณ	กรุง	นิว	ยอค์ก	สหรัฐอเมริกา

iNterNAtioNAL LeADerSHiP coNFereNce: 
2007

16-19 ธันวาคม 2550 สหรัฐอเมริกา
สหพันธ์	นานาชาติ	และ	ศาสนา	เพื่อ	สันติภาพ	โลก	 (ประเทศ	

ไทย)	ได้	ส่ง	ศ.ดร.ยุ	วัฒน	์	วุฒิ	เมธ	ี	ประธาน	มูลนิธิ	ร่ม	เกล้า	เยาวชน	ใน	

พระ	ราชูปถัมภ์	 สมเด็จ	พระบรม	โอ	รสาธิ	ราช	ฯ	สยาม	มกุฎ	ราช	กุมาร	

เปน็	ผู	้แทน	เขา้	รว่ม	สมัมนา	“The	International	Leadership	Confer-

ence	ใน	หัวข้อ	“Providing	Vision	and	Leadership	at	a	Time	of	

Global	Crisis”	ณ	กรุง	นิว	ยอค์ก	สหรัฐอเมริกา

iNterNAtioNAL LeADerSHiP coNFereNce 
2007

September 10-13, 2007 New york, uSA
Prof.	 Kirti	 Bunchua	 attended	 the	 International	

Leadership	Conference	on	“Providing	Vision	and	Leader-
ship	at	a	Time	of	Global	Crisis”	in	New	York,	USA.

iNterNAtioNAL LeADerSHiP coNFereNce 
2007

November 8-12, 2007 New york, uSA
Ms.	Wimonrekha	Sirichairawan,	an	attorney,	TV	&	

radio		program	director,	columnist,	mediator	of	district	
court	and	Mr.	Preecha	Na	Chiangmai	attended	the	Inter-
national	Leadership	Conference	in	New	York,	USA.

iNterNAtioNAL LeADerSHiP coNFereNce 
2007

December 16-19, 2007 New york, uSA
Dr.	Yuwat	Vuthimedhi,	the	President	of	Thai	Youth	

Foundation	under	 the	Patronage	of	 the	Crown	Prince	
attended	 the	 International	 Leadership	Conference	 in	
New	York,	USA.
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Professors world Peace Academy thailand As-
sociation (PwPA – thailand)	is	a	Chapter	among	more	
than	100	Chapters	in	various	countries	all	over	the	world,	
of	the	International	Professors	World	peace	Academy.	
PWPA	-	Thailand	works	under	the	umbrella	of	the	Foun-
dation	for	Development	and	Peace.

PwPA – thailand	supports	academic	communi-
ties	and	academicians	 in	 the	quest	 for	peace,	 social	
stability,	and	prosperity	by	organizing	academic	confer-
ences,	publishing	academic	journals	and	other	related	
activities	 in	close	collaboration	with	governmental	or-
ganizations	as	well	as	non-governmental	organizations	
and	private	sectors.

สมาคม สถาบัน อาจารย์ อุดมศึกษา เพื่อ สันติภาพ โลก 

(ประเทศ ไทย)	เปน็	เครอื	ขา่ย	ของ	นกั	วชิา	การ	จาก	หลาก	หลาย	ศาสนา	

และ	วฒันธรรม	ม	ีสาขา	ใน	ประเทศ	ตา่งๆ	กวา่	รอ้ย	ประเทศ	ใน	ประเทศ	

ไทยดำ	เนิน	การ	ภาย	ใต้	เครือ	ข่าย	ของ	มูลนิธิ	เพื่อ	การ	พัฒนา	และ	สันติ	

สมาคม สถาบัน อาจารย์ อุดมศึกษา เพื่อ สันติภาพ โลก 

(ประเทศ ไทย)	สนบัสนนุ	ดา้น	วชิา	การ	เพือ่	สง่	เสรมิ	การ	สรา้ง	สนัตภิาพ	

ความ	ยั่ง	ยืน	 ความ	เจริญ	รุ่งเรือง	ร่วม	กัน	ของ	ชุมชน	โลก	ด้วย	การ	จัด	

ประชุม	สัมมนา	ทาง	วิชา	การ	 จัด	พิมพ์	หนังสือ	และ	ออก	วารสาร	ที่	ส่ง	

เสริม	สันติภาพ	โลก

Professors World Peace Academy Association -Thailand

สมาคมอาจารย์อุดมศึกษาเพื่อสันติภาพโลก (ประเทศไทย)

2006 MAJOR ACTIVITIES

กิจกรรม หลัก ปี 2550

โครงการ อ่าน เร็ว
สมาคม	อาจารย์	อุดมศึกษา	เพื่อ	สันติภาพ	โลก	 (ประเทศ	ไทย)	

ตระหนัก	ถึง	ความ	สำคัญ	ของ	การ	อ่าน	เร็ว	 สำหรับ	ทุก	คน	ไม่	ว่า	จะ	

เป็น	นักเรียน	นัก	ศึกษา	ครู	อาจารย์	และ	ผู้	บริหาร	 เพราะ	การ	อ่าน	เร็ว	

เป็นการ	ประหยัด	เวลา	 เป็น	พื้น	ฐาน	สำคัญ	ของ	การ	รวบรวม	ความ	รู้	

ความ	คิด	นานา	ประการ	ได้	มาก	 ก่อ	ให้	เกิด	ความ	พอใจ	แก่	ผู้	อ่าน	เอง	

เพราะ	ความเร็ว	ได้	สนอง	ความ	ต้องการ	ของ	ผู้	อ่าน	 คือ	ได้	รู้	อย่าง	เร็ว	

ที่สุด

SPeeD reADiNg ProJect
PWPA	 emphasizes	 the	 importance	 of	 speed	

reading	for	individuals.	No	matter	whom	they	are:	either	
students	or	college	teachers	and	administrators;	speed	
reading	saves	 time	and	 is	an	 important	 foundation	 to	
accumulate	knowledge	beyond	 imaginations.	 It	gives	
satisfaction	 to	 those	who	want	 to	acquire	quick	 infor-
mation.	Speed	reading	empowers	a	person	to	gain	an	
almost	instantaneous	knowledge.

PWPA
www.pwpa.fdp.or.th

รศ.ดร.	ณรงค์	เทียนส่ง
Assoc.	Prof.	Dr.	Narong	Tiensong

นายกสมาคมอาจารย์อุดมศึกษาเพื่อสันติภาพโลก	(ประเทศไทย)
President,	PWPA	-	Thailand
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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	pub-
lished	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 MuLti-
DiSciPLiNAry reSeArcH couNciL oF JAPAN

PWPA	Thailand	 looks	out	 for	good	articles	and	
quality	research	papers	selected	from	professors,	and	
researchers	who	want	 to	 publish	 his/her	work	 in	 the	
Journal	of	Multidisciplinary	Research	Council	of	Japan.	
It	is	a	free	service	without	any	charges.

	

การ จัด พิมพ์ วารสาร PwPA Journal thailand
สมาคม	อาจารย์	อุดมศึกษา	เพื่อ	สันติภาพ	โลก	 (ประเทศ	ไทย)	

จัด	พิมพ์	เอกสาร	วิชา	การ	เขียน	โดย	อาจารย์	นัก	วิชา	การ	จาก	สถาบัน	

อุดมศึกษา	และ	ที่	เกี่ยวข้อง	เป็น	ประจำ	ปี	ปี	ละ	2	ฉบับ	ส่ง	ให้	สมาชิก	

สมาคม	 สถาบัน	อุดมศึกษา	ของ	รัฐ	และ	เอกชน	 และ	หน่วย	งาน	ที่	

เกี่ยวข้อง	ใน	ประเทศ	และ	สำนักงาน	PWPA	90	ประเทศ

	

	

	

สมาคม รบั พจิารณา บทความ ทาง วชิา การ และ งาน วจิยั 
เสนอ MuLtiDiSciPLiNAry reSeArcH couNciL 
oF JAPAN

สมาคม	อาจารย์	อุดมศึกษา	เพื่อ	สันติภาพ	โลก	 (ประเทศ	ไทย)	

รับ	พิจารณา	บทความ	ผล	การ	วิจัย	 ซึ่ง	อาจารย์	 นัก	วิชา	การ	สมาคม	

อุดมศึกษา	ต้องการ	ตี	พิมพ์	ใน	วารสาร	Journal	of	Multidisciplinary	

Research	ของ	Multidisciplinary	Research	Council	 of	 Japan	

โดย	ไม่	เสีย	ค่า	ใช้	ใดๆ
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SEMINAR
A	Seminar	for	the	Administration	staff	and	junior	

staff	of	Foundation	for	Development	and	Peace	(FDP)	
was	held	on	these	topics:

1.	What	is	a	Research	Paper?
2.	Science	Research	Paper	and	Social	Science				
				Research
3.	How	Important	is	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

iNterNAtioNAL coNFereNce
Dr.	Kirti	Bunchua	was	invited	to	the	19th	Interna-

tional	Symposium	on	Unification	Thought	from	Nov.30	
–	Dec.3	2007	under	the	theme	“The	Unity	of	Sciences	
and	Unification	Thought.”

การ จัด เสวนา
เพื่อ	เสริม	ความ	รู้ 	และ	ความ	สามารถ	ใน	การ	วิจัย	ทาง	

สังคมศาสตร์	แก่	ผู้	บริหาร	และ	เจ้า	หน้าที่	หนุ่ม	สาว	ของ	มูลนิธิ	เพื่อ	การ	

พัฒนา	และ	สันติ	ดัง	หัวข้อ	ต่อ	ไป	นี้

1.	การ	วิจัย	คือ	อะไร

2.	ประเภท	ของ	การ	วิจัย:วิทยาศาสตร์	และ	สังคมศาสตร์

3.	ความ	สำคัญ	ของ	การ	วิจัย	ต่อ	การ	พัฒนา	โครงการ	สังคม	

				และ	ประเทศ

4.	ระเบียบ	วิธี	วิจัย	ของ	สังคมศาสตร์

5.	การ	ฝึก	ปฏิบัติ/แบบ	ฝึกหัด	การ	สร้าง	โครงการ	วิจัย

 
การ ประชุม ต่าง ประเทศ

ดร.	 กีรติ	 บุญ	เจือ	 ได้	รับ	เชิญ	เข้า	ร่วม	ประชุม	 The	 Interna-

tional	Symposium	on	Unification	Tought		ครั้ง	ที่	19	ระหว่าง	วัน	

ที่	30	พ.ย.	–	3	ธ.ค.	2550	ใน	หัวข้อ	The	Unity	of	Sciences	and	

Unification	Thought.
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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.	WFWP	
las	been	granted	NGO	general	consultative	status	with	
the	 Economic	 and	Social	Council	 (ECOSOC)	 of	 the	
United	Nations	in	1997.

สหพันธ์	สตรี	เพื่อ	สันติภาพ	โลก	 ส่ง	เสริม	และ	สนับสนุน	สตรี	

ให้	มี	บทบาท	ใน	การ	สร้าง	สันติสุข	ขึ้น	ใน	ครอบครัว	 ชุมชน	และ	โลก	มุ่ง	

ดำเนนิ	โครงการ	ฝกึ	อบรม	ดา้น	ตา่งๆ	แก	่สตร	ีเชน่	การ	พฒันา	ความ	เปน็	

ผู้นำ	การ	ส่ง	เสริม	สันติภาพ	กิจกรรม	เพื่อ	สาธารณประโยชน์	และ	การ	

พฒันา	สงัคม	สหพนัธ	์สตร	ีเพือ่	สนัตภิาพ	โลก	ได	้เขา้	เปน็	องคก์ร	พฒันา	

เอกชน	ใน	Economic	and	Social	Council	(ECOSOC)	ของ	องคก์าร	

สหประชาชาติ	ตั้ง	แต่	2540

Women’s Federation for World Peace (Thailand)

สหพันธ์สตรีเพื่อสันติภาพโลก (ประเทศไทย)

2006 MAJOR ACTIVITIES

กิจกรรม หลัก ปี 2550

โครงการ ส่ง เสริม อาชีพ สตรี
16 มกราคม 2550 สมุทรปราการ

สห	พนัธ	์ส	ตร	ีฯ	จดั	โครงการ	สง่	เสรมิ	อาชพี	สตร	ีโดย	การ	สอน	การ	

จัด	ดอกไม้	มี	ผู้	เข้า	ร่วม	25	คน	ที่	บางปู	สมุทรปราการ

woMeN SKiLL trAiNiNg ProJect
January 16, 2007 Samut Prakarn

Women	Skill	Training	Project	at	the	Bangphu	Vil-
lage,	Samut	Prakarn-25	women	participated	the	Flower	
Arrangement	training.

WFWP
www.wfwp.fdp.or.th

นางกมลทิพ	พยัฆวิเชียร
Mrs.	Kamolthip	Payakvichien

ประธานสหพันธ์สตรีเพื่อสันติภาพโลก	(ประเทศไทย)
President,	WFWP	-	Thailand
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SHAriNg Love to our cHiLDreN
April 19, 2007 Bangkok

“Sharing	Love	to	Our	Children”	was	co-	organized	
by	WFWP-Thailand	and	ICEF.	Japanese	Volunteers	of	
ICEF	supported	the	event.

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

3rd coLor My HeArt witH PeAce
June 3, 2007

North	Region,	at	Kadsuankaew	Departmet	store,	
Chaingmai.	5	schools,	24	participants.	

June 30, 2007
Northeast	Region,	at	Yotinnukul	School,	Korat	9	

schools,	32	participants.
July 7, 2007

South	 Region,	 at	 Hadyai	 Park,	 Songkla.	 20	
schools,	40	participants.

July 14, 2007
Central	 Region,	 at	UCF	Building,	 Bangkok	 21	

schools,	83	participants.
A	total	of	179	participants	from	55	schools	Partici-

pants	in	the	3rd	Color	my	Heart	with	Peace.

โครงการ สาน ฝัน ปัน รัก
19 เมษายน 2550 กรุงเทพฯ

สห	พันธ์	ส	ตรี	ฯ	 และ	มูลนิธิ	นานาชาติ	เพื่อ	ส่ง	เสริม	วัฒนธรรม	

และ	การ	ศึกษา	 (ประเทศ	ไทย)	 (ICEF)	 ร่วม	กัน	จัด	งาน	โครงการ	สาน	

ฝนั	ปนั	รกั	โดย	ม	ีแม	่บา้น	ญีปุ่น่	เปน็	อาสา	สมคัร	มา	ให	้ความ	รู	้และ	ความ	

สนุกสนาน	กับ	เด็ก	ๆ

	

	

	

	

	

	

	

	

	

	

	

โครงการ ใส่ สี สาน ใจ ใฝ่ สันติ ครั้ง ที่ 3
สห	พันธ์	ส	ตรี	ฯ	จัด	กิ	จกร	รม	ประกวด	วาด	ภาพ	ใน	โครงการ	ใส่	สี	

สาน	ใจ	ใฝ่	สันติ	โดย	มี	ราย	ละเอียด	ดังนี้

3 มิถุนายน 2550
ภาค	เหนือ	จัดการ	ประกวด	ณ	ห้าง	สรรพ	สินค้า	กาด	สวน	แก้ว	

จังหวัด	เชียงใหม่	ผู้	เข้า	ร่วม	24	คน	จาก	5	โรงเรียน

30 มิถุนายน 2550
ภาค	อีสาน	จัดการ	ประกวด	ณ	 โรง	เรียน	โยธิน	นุ	กูล	 จังหวัด	

นครราชสีมา	ผู้	เข้า	ร่วม	32	คน	จาก	9	โรงเรียน

7 กรกฎาคม 2550
ภาค	ใต้	 จัดการ	ประกวด	ณ	สวน	สาธารณ	หาดใหญ่	 จังหวัด	

สงขลา	ผู้	เข้า	ร่วม	40	คน	จาก	20	โรงเรียน

14 กรกฎาคม 2550
ภาค	กลาง	จัดการ	ประกวด	ณ	อาคาร	ยู	ซี	เอฟ	กรุงเทพฯ	รวม	

ผู้	เข้า	ร่วม	ทั้งหมด	179	คน	จาก	55	โรงเรียน
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November 20, 2007
The	3rd	COLOR	MY	HEART	WITH	PEACE	AWARD	

PRESENTATION	was	held	at	Conference	Room	3,	United	
Nation	Conference	Center,	Bangkok.

report:	 by	 Assoc.	 Prof.	 Dr.	 Virachada	Buasri	
Chairperson,	Color	my	Heart	with	Peace	Project
opening remarks:	by	Mrs.	Kamontip	Phayakvi-
chien	President,	Women’s	Federation	 for	World	
Peace	–	Thailand
congratulatory remarks:		by	Mr.	Philip	Bergstrom,	
Programme	Specialist,	Regional	Unit	 for	Social	
and	Human	Sciences	 in	Asia	 and	 the	 Pacific,	
UNESCO
Panel Discussion:	Theme	“Art	and	Child”	by	Art-
ists	from	Thaksinawat	Group	including	questions	
&	answers
Performance:	by	students	from	Yothinnukul	School	
&	KIS	International	School
the winner age 4-6:
wikawee rattamanee:	age	6	-	Darunothai	School,	
Trang
the winner age 7-10:
thunya thumson:	age	9	-	Yothinnukun	School,	
Korat.
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

20 พฤศจิกายน 2550
งาน	มอบ	รางวัล	โครงการ	ใส่	สี	สาน	ใจ	ใฝ่	สันติ	ครั้ง	ที่	 3	ณ	ห้อง	

ประชุม	องค์การ	สหประชาชาติ	กรุงเทพฯ

กล่าว รายงาน	โดย	ผศ.ดร.วิร	ชฏา	บัว	ศรี	ประธาน	โครงการ	

“ใส่	สี	สาน	ใจ	ใฝ่	สันติ”

กลา่ว เปดิ งาน	โดย	นาง	กมล	ทพิ	พยฆั	วเิชยีร	ประธาน	สหพนัธ	์

สตรี	เพื่อ	สันติภาพ	โลก	(ประเทศ	ไทย)

กล่าว สุนทรพจน์	 โดย	คุณ	ฟิ	ลิป	 เบิร์กส	ตรอม	ผู้	แทน	จาก	

ยูเนส	โก

การ เสวนา	 “ขีด	ๆ 	 เขียน	ๆ 	 เรียน	รู้	ศิลปิน”	 โดย	ศิลปิน	กลุ่ม	

ทักษิณา	วรรต	และ	การ	เปิด	เวที	ให้	เด็ก	ๆ 	ได้	ตั้ง	คำถาม

การ แสดง จาก	นักเรียน	โรง	เรียน	โยธิน	นุ	กูล	และ	KIS	Inter-

national	School

รางวัล ยอด เยี่ยม รุ่น อายุ 4-6 ป	ีได้แก่

ด.ญ.วิ กา วี รัต ตมณ	ีอายุ	6	ปี	โรง	เรียน	ดรุ	โณทัย	จ.ตรัง

รางวัล ยอด เยี่ยม รุ่น อายุ 7-10 ปี	ได้แก่

ด.ญ.ธันยา ธรรม ศร	 อายุ	 9	 ปี	 โรง	เรียน	โยธิน	นุ	กูล	

จ.นครราชสีมา
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FoSter PAreNtS ProJect
A	 total	of	66	scholarships	amounting	 to	82,500	

Baht	were	given	to	54	students	from	5	schools:
Banhuysing School:1. 	Maehongson,	30	students,	
36	scholarships.
SahaSat School:2. 	Chiang	Rai,	5	students,	5	schol-
arships.
Pakklong School:3. 	Krabi,	6	students,	12	scholar-
ships.
Klongyangprachanuson School:4. 	Krabi,	8	students,	
8	scholarships.
chumchonwatsuwanrangsri School:5. 	Nakornsrit-
hammarat,	5	students,	5	scholarships.

iNterNAtioNAL ActivitieS
April 10, 2007 Korea

WFWP	15th	Anniversary	was	held	at	Central	City,	
Millennium	Hall	 in	 Korea.	WFWP-Thailand	 received	
Chapter	Development	Award	the	Anniversary.

october 28 - November 1, 2007
8th	WFWP	International	Leadership	Workshop	-	6	

committee	members	from	WFWP-Thailand	participated	
in	 the	Workshop:	Mrs.	Kamoltip	 Phayakvichien,	Mrs.	
Vanna	Puranajcti,	Mrs.	Pachanee	Manawanitcharoen,	
Mrs.	Delia	Javanasundara,	Miss.	Supaphan	Aiyarawong,	
Mrs.	Vipa	Thaveetermsakul,

โครงการ พ่อ แม่ อุปถัมภ์ 2550
สห	พันธ์	ส	ตรี	ฯ	 ได้	มอบ	ทุน	การ	ศึกษา	ให้	กับ	นักเรียน	ใน	 5	

โรงเรียน	รวม	ทั้งหมด	66	ทุน	นักเรียน	54	คน	เป็น	เงิน	82,500	บาท		

ได้แก่

โรงเรยีน	บา้น	หว้ย	สงิห	์จงัหวดั	แมฮ่อ่งสอน	จำนวน	36	ทนุ	แก	่1.	

นักเรียน	30	คน

โรงเรยีน	สห	ศาสตร	์จงัหวดั	เชยีงราย	จำนวน	5	ทนุ	แก	่นกัเรยีน	2.	

5	คน

โรงเรียน	ปาก	คลอง	จังหวัด	กระบี่	จำนวน	12	ทุน	แก่	นักเรียน	3.	

6	คน

โรงเรียน	คลอง	ยาว	ประ	ชานุ	สรณ์	จังหวัด	กระบี่	จำนวน	8	ทุน	4.	

แก่	นักเรียน	8	คน

โรงเรยีน	ชมุชน	วดั	สวุรรณ	รงัส	ีจงัหวดั	นครศรธีรรมราช	จำนวน	5.	

5	ทุน	แก่	นักเรียน	5	คน

กิจกรรม นานาชาติ
10 เมษายน 2550 เกาหลีใต้

สหพันธ์	สตรี	เพื่อ	สันติภาพ	โลก	 (ประเทศ	ไทย)	 ได้	รับ	รางวัล	

“ชาพ	เตอร์	ดี	วิโลฟ	เม้น	ท์	อ	วอร์ด”	ใน	วันครบ	รอบ	15	ปี	สหพันธ์	สตรี	

เพื่อ	สันติภาพ	โลก	ณ	ห้อง	ประชุม	มิลลิ	เนียม	 เซ็ลทรัล	ซิตี้	 ประเทศ	

เกาหลีใต้

28 ตุลาคม – 1 พฤศจิกายน 2550
สห	พันธ์	ส	ตรี	ฯ	 นานาชาติ	 จัดการ	ประชุม	ประจำ	ปี	ครั้ง	ที่	 8	

WFWP	 -	 Thailand	ส่งตัว	แทน	ผู้	เข้า	ร่วม	จาก	ประเทศ	ไทย	จำนวน	6	

คน	อัน	ได้แก่	 คุณ	กมล	ทิพ	พยัฆ	วิเชียร,	 รศ.ดร.วรรณ	า	ปู	รณ	โชติ,	

ผศ.พัชนี	มานะ	วาณิช	เจริญ,	คุณ	เด	เลีย	ชวน	ะ	สุนทร,	คุณ	สุภา	พรรณ	

อัย	รา	วงศ์,	คุณ	วิภา	ทวี	เติม	สกุล
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uN ActivitieS
March 8, 2007 uNcc.

Three	representatives	of	WFWP-Thailand	attended	
the	International	Women’s	Day	2007	held	at	United	Na-
tions	Conference	Centre	(UNCC).	The	program	was	joint-
ly	organized	by	the	UNESCAP,	UNDP	and	UNIFEM.

March 28, 2007
One	WFWP-Thailand	representative	was	 invited	

to	join	the	60th	Anniversary	of	UNESCAP.
September 21, 2007

Three	WFWP-Thailand	representatives	attended	
the	International	Day	of	Peace	held	at	the	UNCC,	orga-
nized	by	UNESCAP,	Bangkok,

october 2, 2007
Two	WFWP-Thailand	 representatives	 joined	

the	Commemoration	of	 the	 International	Day	of	Non-
Violence,	at	the	UNCC,	Bangkok,

october 17, 2007
Stand	Up	Speak	Out	Against	Poverty	and	for	the	

Millennium	Development	Goals	campaign	was	held	at	
UCF	Building,	280	people	participated	in	the	program	
and	9	representatives	from	FDP	joined	the	program	at	
the	UNCC.

october 24, 2007
Eight	committee	members	of	FDP	joined	the	Cel-

ebration	of	United	Nations	Day	2007.

coMMittee MeetiNg
February 16, 2007

1st	WFWP	Committee	Meeting,	UCF	Building,	11	
participants.

September 1, 2007
2nd	WFWP	Committee	Meeting	2007,	UCF	Build-

ing,	13	participants.
october 6, 2007

3rd	Color	My	Heart	with	Peace	Project	Meeting,		
UCF	Building,	10	participants.

November 8, 2007
The	3rd	Color	my	Heart	with	Peace	Award	Presen-

tation	at	Conference	Room	3,	United	Nation	Conference	
Center,	Bangkok.

กิจกรรม ของ องค์การ สหประชาชาติ
8 มีนาคม 2550 uNcc.

สห	พันธ์	ส	ตรี	ฯ	ส่งตัว	แทน	เข้า	ร่วม	จำนวน	3	คน	ใน	งาน	วัน	สตรี	

สากล	ณ	ห้อง	ประชุม	4	ตึก	UNCC.	ได้	รับ	การ	สนับสนุน	จาก	องค์กร	

หลัก	คือ	UN-ESCAP,	UNDP	และ	UNIFEM

28 มีนาคม 2550
สห	พันธ์	ส	ตรี	ฯ	ส่งตัว	แทน	เข้า	ร่วม	จำนวน	1	คน	 ใน	งาน	ครบ	

รอบ	60	ปี	ของ	UN-ESCAP

1 กันยายน 2550
สห	พันธ์	ส	ตรี	ฯ	 ส่งตัว	แทน	เข้า	ร่วม	จำนวน	 3	 คน	 ใน	งาน	วัน	

สันติภาพ	สากล	ณ	ศูนย์	ประชุม	UNESCAP	กรุงเทพฯ

2 ตุลาคม 2550
สห	พันธ์	ส	ตรี	ฯ	 ส่งตัว	แทน	เข้า	ร่วม	จำนวน	2	คน	 ใน	งาน	รวม	

ระลึก	ถึง	วัน	ต่อ	ต้าน	ความ	รุนแรง	สากล	ณ	UNCC	กรุงเทพฯ

17 ตุลาคม 2550
การ	รณรงค์	ต่อ	ต้าน	ความ	อดอยาก	และ	ตั้ง	เป้า	หมาย	เพื่อ	สหัส	

วรรษ	ใหม	่ได	้ทำการ	รณรงค	์ที	่อาคาร	UCF	ม	ีผู	้เขา้	รว่ม	จำนวน	280	คน	

และ	เข้า	ร่วม	งาน	ที่	UN	จำนวน	9	คน

24 ตุลาคม 2550
คณะ	กรรมการ	จาก	มูล	นิธิ	ฯ	จำนวน	8	คน	เข้า	ร่วม	ฉลอง	วัน	

สหประชาชาติ	ปี	2007	ณ	ศูนย์	ประชุม	UNESCAP	กรุงเทพฯ

ประชุม คณะ กรรมการ 4 ครั้ง ได้แก่
16 กุมภาพันธ์ 2007

ประชุม	คณะ	กรรมการ	WFWP	ครั้ง	ที่	1ใน	ปี	2007	ณ	อาคาร	

UCF	มี	ผู้	เข้า	ร่วม	จำนวน	11	คน

1 กันยายน 2007
ประชุม	คณะ	กรรมการ	WFWP	ครั้ง	ที่	2ใน	ปี	2007	ณ	อาคาร	

UCF	มี	ผู้	เข้า	ร่วม	จำนวน	13	คน

6 ตุลาคม 2007
ประชุม	คณะ	กรรมการ	เพื่อ	ปรึกษา	หารือ	โครงการ	ใส่	สี	สาน	ใจ	

ใฝ่	สันติ	ครั้ง	ที่	3	ณ	อาคาร	UCF	มี	ผู้	เข้า	ร่วม	จำนวน	10	คน

8 พฤศจิกายน 2007
ประชุม	คณะ	กรรมการ	โครงการ	 ใส่	สี	สาน	ใจ	ใฝ่	สันติ	 ครั้ง	ที่	 3	

เพื่อ	การเต	รี	ยม	การ	จัด	งาน	มอบ	รางวัล	แก่	ผู้	ที่	ชนะ	การ	ประกวด	ภาพ	

วาด	โดย	จะ	จัด	ขึ้น	ที่	ห้อง	ประชุม	องค์การ	สหประชาชาติ	กรุงเทพ	ฯ	มี	

ผู้	เข้า	ร่วม	การ	ประชุม	จำนวน	10	คน	
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VISION
YFWP	Thailand	is	a	national	frontline	youth	leader-

ship	organization	that	empowers	happiness,	unity	and	
peace	within	 the	 individual	 and	 expanding	 to	world	
level	centering	on	true	love	and	by	living	for	the	sake	
of	others.

MISSION
Provide	leadership	development	training	through	1.	
professional	education,	networking	and	character	
development	by	cultivating	harmonious	relation-
ship	between	mind	and	body.
Promote	family	as	the	school	of	love,	ideal	of	the	2.	
family	as	cornerstone	of	a	peaceful	world.	YFWP	
programs	 and	 leadership	models	 encourage	
purity	in	the	youth	and	marital	fidelity	and	loving	
the	family.	
Make	peace	through	service	projects	and	building	3.	
a	culture	of	peace	through	service	to	others.

วิสัย ทัศน์
YFWP	Thailand	 เป็น	องค์กร	แนว	หน้า	ใน	ระดับ	ชาติ	 ของ	คน	

หนุม่	สาว	ที	่เปน็	ผูน้ำ	ใน	การ	เสรมิ	สรา้ง	ความ	สขุ	สามคัค	ีและ	สนัตภิาพ	

ตัง้	แต	่ระดบั	บคุคล	ถงึ	ระดบั	โลก	ดว้ย	ความ	รกั	ทีแ่ท	้จรงิ	และ	การ	ม	ีชวีติ	

อยู่	เพื่อ	ผู้	อื่น

พันธ กิจ
พัฒนา	ศักยภาพ	ความ	เป็น	ผู้นำ	 ด้วย	การ	ฝึก	อบรม	แบบ	มือ	1.	

อาชีพ	การ	สร้าง	เครือ	ข่าย	การ	พัฒนา	คุณลักษณะ	ที่	ดี	 และ	

การ	สร้าง	ความ	กลมกลืน	ระหว่าง	จิตใจ	กับ	ร่างกาย

สง่	เสรมิ	ครอบครวั	แหง่	คณุ	ธรรม	ให	้เปน็	เสมอืน	เสา	หลกั	ใน	การ	2.	

สรา้ง	สนัตภิาพ	เพราะ	ครอบครวั	คอื	โรงเรยีน	แหง่	ความ	รกั	ซึง่	

สหพันธ์	เยาวชน	คน	หนุ่ม	สาว	เพื่อ	สันติภาพ	โลก	จัด	โครงการ	

และ	สร้าง	แบบ	อย่าง	ของ	ความ	เป็น	ผู้นำ	สนับสนุน	การ	รักษา	

ความ	บริสุทธิ์	ใน	ช่วง	ของ	วัย	หนุ่ม	สาว	และ	ความ	ซื่อสัตย์	ต่อ	คู่	

ครอง	และ	ลูก	ของ	ตน	ตลอด	การ	แต่งงาน	และ	ชีวิต	ครอบครัว

การ	สร้าง	สันติภาพ	ด้วย	หัวใจ	อาสา	 เพื่อ	เสริม	สร้าง	สันติภาพ	3.	

โดย	เชื่อ	ว่า	 สันติภาพ	สามารถ	เกิด	ขึ้น	ได้	 จาก	วัฒนธรรม	แห่ง	

หัวใจ	ของ	การ	อาสา	และ	การ	บริการ	รับ	ใช้	ผู้	อื่น

Youth Federation for World Peace-Thailand

สหพันธ์เยาวชนคนหนุ่มสาวเพื่อสันติภาพโลก (ประเทศไทย)

ดร.	ณพงศ์	นพเกตุ
Dr.Napong		Nophaket

รักษาการประธาน	สหพันธ์เยาวชนคนหนุ่มสาวเพื่อสันติภาพโลก	(ประเทศไทย)
Acting	President,	YFWP	-Thailand

YFWP
www.yfwp-thai.com
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yFwP vALueS StAteMeNt
(PriNciPLe oF PeAce)

We	are	one	human	family.1.	
The	 fundamental	 needs	 of	 human	 beings	 are	2.	
spiritual/moral	values.
The	family	is	the	“School	of	Love	and	Peace”3.	
Living	for	the	sake	of	others	is	the	way	to	reconcile	4.	
the	divided	human	families.
Peace	comes	 through	 the	cooperation	beyond	5.	
ethnic,	racial,	religious	and	national	boundaries.

หลัก การ สันติภาพ
มนุษยชาติ	คือ	ครอบครัว	เดียวกัน1.	

จิต	วิญญาณ	และ	คุณ	ธรรม	คือ	คุณสมบัติ	สูงส่ง	ของ	มนุษย์2.	

ครอบครัว	คือ	โรงเรียน	แห่ง	ความ	รัก	และ	สันติภาพ3.	

การ	มี	ชีวิต	อยู่	เพื่อ	ผู้	อื่น	 คือ	 วิธี	การ	สร้าง	ความ	สามัคคี	 และ	4.	

ขจัด	การ	แบ่ง	แยก

สันติภาพ	 เกิด	จาก	ความ	ร่วม	มือ	กัน	 โดย	ไม่	จำกัด	เชื้อ	ชาติ	5.	

และ	ศาสนา

2006 MAJOR ACTIVITIES

กิจกรรม หลัก ปี 2550

ค่าย พัฒนา ศักยภาพ เยาวชน
19-23 มีนาคม 2550 จ.สระแก้ว

โดย	ความ	ร่วม	มือ	ระหว่าง	สหพันธ์	เยาวชน	คน	หนุ่ม	สาว	ฯ	กับ	

หนว่ย	บญัชาการ	ทหาร	พฒันา	จ.สระแกว้	และ	องคก์ร	ชมุชน	คน	ตราด	

โดย	วัตถุประสงค์	 เพื่อ	สร้าง	แกน	นำ	เยาวชน	ใน	จังหวัด	ตราด	และ	ใน	

จังหวัด	สระแก้ว	และ	เพื่อ	การ	ก่อ	ตั้ง	สภา	เยาวชน	ใน	จังหวัด	ตราด	มี	ผู้	

เข้า	ร่วม	ทั้งหมด	60	คน

5 – DAy youtH LeADerSHiP worKSHoP
The	Workshop	was	held	by	YFWP	Thailand,	Armed	

Forces	Development	Command	(AFDC)	and	Pure	Love	
Thailand	on	March	19-23,	2007	at	Srakaew	province,	
Thailand.	60	young	people	attended	the	event.



สหพันธ์เยาวชนคนหนุ่มสาวเพื่อสันติภาพโลก (ประเทศไทย)

49 รายงานประจำปี 2550 - มูลนิธิเพื่อการพัฒนาและสันติ

NetworKiNg witH coMMiSSioN oF HigHer 
EDUCATION

March 20, 2007
Dr.	Suthin	Nophaket,	consultant	of	YFWP	Thailand,	

committees	of	YFWP	and	Pure	Love	Network	met	Assis-
tant	Prof.	Dr.	Sawan	Vorain,	consultant	of	Local	Intellect	
Development	and	Director	Suriya	Satiankeartarmphai	to	
propose	Pure	Love	Project	to	the	Commission	of	High	
Education.

BrAiNStorMiNg SeSSioN: youtH ProBLeM iN 
ScHooLS (or eDucAtioNAL iNStitutioN)

March 22, 2007 Bangkok
The	 session	was	 held	 at	 Rama	Garden	Hotel,	

Bangkok	by	Ministry	of	Education	and	Ministry	of	Social	
Development	&	Human	Security.	Mr.	Jakrin	Iamsam-ang,	
Vice	President	of	YFWP	Thailand	represented	The	group	
discussion	and	proposed	a	resolution	for	youth	problems	
and	development	to	the	Deputy	Minister	of	Education	
and	Deputy	Minister	of	Social	Development	&	Human	
Security.	There	were	300	Participants.

นำ เสนอ โครงการ Pure Love ณ สำนักงาน คณะ 
กรรมการ การ อุดมศึกษา (สกอ.)

20 มีนาคม 2550 กรุงเทพฯ
นำ	โดย	ดร.ส	ุทนิ	นพ	เกต	ุที	่ปรกึษา	สหพนัธ	์เยาวชน	คน	หนุม่	สาว	

ฯ	และ	คณะ	ผู	้บรหิาร	สหพนัธ	์เยาว	ชนฯ	รวม	ทัง้	คณะ	เครอื	ขา่ย	โครงการ	

รัก	บริสุทธิ์	(Pure	Love)	เข้า	พบ	ผศ.ดร.สรรค์	ว	รอิ	นทร์	ที่	ปรึกษา	ด้าน	

พัฒนา	ภูมิ	ปัญญา	ท้อง	ถิ่น	 และ	ผอ.	 สุริยา	 เสถียร	กิจ	อำไพ	 เพื่อ	นำ	

เสนอ	โครงการ	Pure	Love	ณ	สำนกังาน	คณะ	กรรมการ	การ	อดุมศกึษา	

(สกอ.)	มี	ผู้	เข้า	ร่วม	ทั้งหมด	11	คน

ประชุม ร่วม ระดม ความ คิด: ปัญหา เยาวชน ใน สถาน 
ศึกษา

22 มีนาคม 2550 โรงแรม รา มา กา เด้นท์
จดั	โดย	กระทรวง	ศกึษาธกิาร	และ	กระทรวง	พฒันา	สงัคม	และ	

ความ	มัน่คง	ของ	มนษุย	์ทัง้นี	้นาย	จกั	ร	ินทร	์เอีย่ม	สำ	อางค	์	รอง	ประธาน	

สหพนัธ	์เยาวชน	คน	หนุม่	สาว	ฯ	ได	้เปน็	ผู	้แทน	กลุม่	นำ	เสนอ	เจตนารมณ	์

การ	แก้ไข	ปัญหา	เยาวชน	ต่อ	นพ.พล	เดช	ปิ่น	ประทีป	 รัฐมนตรี	ช่วย	

ว่าการ	กระทรวง	พัฒนา	สังคม	และ	ความ	มั่นคง	ของ	มนุษย์	 ซึ่ง	เป็น	ผู้	

แทน	รัฐบาล	รับ	มอบ	มี	ผู้	เข้า	ร่วม	ทั้งหมด	300	คน
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tHAiLAND youtH MoveMeNt LeADerSHiP worK-
SHOp

April 2-4, 2007 Karnchanabur
YFWP	Thailand	and	World	CARP	Thailand	co-host-

ed	a	3-Day	Workshop	for	200	youth	leaders	nationwide	
to	kicked-off	 the	“Pure	Love	Family	(PLF)”	as	national	
program	to	read	to	the	mass	youts.

yFwP LeADerS MeetiNg
April 6, 2007 Bangkok

20	YFWP	Leaders	had	a	meeting	at	the	UCF	Build-
ing,	Bangkok	to	review	and	discuss	on	the	YFWP	Core	
Values,	Vision,	Mission.	Youth	Ambassadors	for	Peace	
(YAFP),	YFWP	International	President	and	YFWP	Leaders	
from	all	regions	in	Thailand	gathered	to	set	up	the	goals	
for	YFWP	Thailand	chapter,	YAFP	membership,	which	
align	to	the	Vision	and	Mission	of	YFWP	HQ.

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

tHAiLAND youtH MoveMeNt LeADerSHiP 
worKSHoP

2-4 เมษายน 2550 จ. กาญจนบุรี
โดย	 สหพันธ์	เยาวชน	คน	หนุ่ม	สาว	ฯ	 ร่วม	กับ	สมาคม	เพื่อ	

องค์การ	เวิลด์	คาร์พ	 (ประเทศ	ไทย)	 เพื่อ	พัฒนา	ความ	เป็น	ผู้นำ	ให้	แก่	

สมาชิก	ของ	องค์กร	และ	เพื่อ	สร้าง	การ	ทำงาน	ร่วม	กัน	ระหว่าง	องค์กร	

โดย	ผ่าน	โครงการ	 Pure	 Love	มี	ผู้นำ	เยาวชน	เข้า	ร่วม	ทั้งหมด	 200	

คน

yFwP LeADerS MeetiNg
6 เมษายน 2550 กรุงเทพฯ

เพื่อ	กำหนด	วิสัย	ทัศน์	และ	พันธ	กิจ	 รวม	ถึง	ตั้ง	เป้า	หมาย	การ	

ทำงาน	ใน	ป	ี2550	ทัง้	ใน	ระดบั	เขต	และ	ใน	ระดบั	ชาต	ิรว่ม	กนั	ของ	คณะ	

กรรมการ	สหพนัธ	์เยาวชน	คน	หนุม่	สาว	ฯ	ซึง่	ม	ีผู	้เขา้	รว่ม	ทัง้หมด	20	คน	

ณ	ห้อง	ประชุม	ชั้น	2	อาคาร	UCF
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Pure Love youtH LeADerSHiP 1-DAy
SEMINAR

April 9, 2007 ucF Building, Bangkok
YFWP	Thailand	 and	World	CARP	 co-hosted	 a	

1-Day	Seminar	for	15	students	from	the	Student	Council	
of	Faculty	of	Science,	King	Mongkut’s	Institute	of	Tech-
nology	Ladkrabang	(KMITL),	Bangkok,	Thailand.	

Plan	to	co-host	a	Pure	Love	Family	program	for	
all	the	1st	year	students	of	Faculty	of	Science,	KMITL	as	
the	pilot	project	and	foundation	for	the	Youth	Ambas-
sadors	 for	Peace	 (YAP)	Education	Program	 for	 youth	
was	proposed	to	the	National	Board	of	University	Affairs,	
Ministry	of	Education.

PuBLic reLAtioN: oN Air At tHAi tv cHAN-
NEL

April 26, 2007 Bangkok
YFWP-Thailand	 led	 by	 Dr.Napong	 Nophaket	

(EVP.)	and	Mr.Woragot	Toonput	(SG.)	presented	vision,	
mission,	and	activities	of	YFWP	Thailand	on	air	at	Thai	
TV	Channel.

Pure Love youtH LeADerSHiP 1-DAy
SEMINAR

9 เมษายน 2550 กรุงเทพฯ
เพื่อ	ให้การ	ศึกษา	ด้าน	การ	พัฒนา	ความ	เป็น	ผู้นำ	 โดย	ผ่าน	

เนื้อหา	ของ	ความ	รัก	ที่	บริสุทธิ์	 (Pure	 Love)	 ให้	กับ	ผู้นำ	นัก	ศึกษา	

คณะ	วิทยาศาสตร์	 สถาบัน	เทคโนโลยี	พระจอมเกล้า	เจ้า	คุณ	ทหาร	

ลาดกระบัง	และ	ได้	รับ	เกียรติ	จาก	Master	Hoshiko,	Director	World	

Tong	Il	Moo	Do	Federation	ได้	ให้การ	บรรยาย	เนื้อหา	Character	

Education	มี	ผู้	เข้า	ร่วม	ทั้งหมด	15	คน	ณ	ห้อง	ประชุม	ชั้น	2	อาคาร	

UCF	กรุงเทพฯ

ประชาสัมพันธ์ การ ทำงาน ของ องค์กร
26 เมษายน 2550 กรุงเทพฯ

ดร.ณ	พงษ์	 นพ	เกตุ	 รอง	ประธานฯ	 และ	นาย	ว	รกต	 ทูน	พุธ	

เลขาธิการ	สหพันธ์	เยาวชน	คน	หนุ่ม	สาว	ฯ	 ให้	สัมภาษณ์	ใน	รายการ	

“ช่วย	กัน	แก้ไข”	ณ	สถานี	โทรทัศน์	 TTV.	 เพื่อ	นำ	เสนอ	แนวทาง	การ	

ทำงาน	ของ	สหพันธ์	เยาวชน	คน	หนุ่ม	สาว	ฯ	 ใน	การ	มี	ส่วน	ร่วม	ต่อ	การ	

แก้ไข	ปัญหา	สังคม	มี	ผู้	เข้า	ร่วม	ทั้งหมด	3	คน
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3 – DAy Pure Love worKSHoP
April 27-29, 2007 Khao yai

A	3-Day	Pure	Love	Workshop	was	held	for	21	youth	
leader	at	the	Suraswadi	Youth	Camp		Khao	Yai	National	
Park.	This	is	the	first	attempt	in	the	plan	to	cohost	Pure	
Love	Family	Program	for	all	1st	year	students	of	Faculty	
of	Science,	KMITL	as	the	pilot	project.	This	event	is	the	
foundation	for	the	YAP	Education	Program	for	youth	to	
be	proposed	to	the	National	Board	of	University	Affairs,	
Ministry	of	Education.

viSiteD oFFice oF tHe eDucAtioN couNciL
May 11, 2007 Bangkok

Proposed	 the	 “Pure	Love	Family	 (PLF)”	project	
to	Dr.	Amrung	Chantavanich	Secretary	General	of	the	
Education	Council	Ministry	 of	 Education	 of	 Thailand	
with	is	the	Moral-Centered	Education	Reform	Strategy	
of	 Thailand.	 There	were	plan	 for	 further	 coordination	
between	 PLF	 and	 educational	 organizations	 under	
Ministry	of	Education	of	Thailand	to	carry	on	The	Pure	
Love	Family	project.

3 – DAy Pure Love worKSHoP
27-29 เมษายน 2550 จ.นครราชสีมา

สหพันธ์	เยาวชน	คน	หนุ่ม	สาว	ฯ	 เพื่อ	ให้การ	ศึกษา	กับ	ผู้นำ	นัก	

ศึกษา	คณะ	วิทยาศาสตร์	 สถาบัน	เทคโนโลยี	พระจอมเกล้า	เจ้า	คุณ	

ทหาร	ลาดกระบัง	ให้	เข้าใจ	มาก	ขึ้น	ใน	เนื้อหา	สำคัญ	ของ	Pure	Love	

เพื่อ	ขยาย	ผล	สู่	การ	ทำงาน	ใน	มหาวิทยาลัย	ต่อ	ไป	มี	ผู้	เข้า	ร่วม	ทั้งหมด	

34	คน	ณ	ศูนย์	อบรม	เยาวชน	ค่าย	สุ	รัส	ว	ดี	อุทยาน	แห่ง	ชาติ	เขา	ใหญ่	

จ.นครราชสีมา

นำ เสนอ โครงการ Pure Love ต่อ สภา การ ศึกษา แห่ง 
ชาติ 

11 พฤษภาคม 2550 กรุงเทพฯ
คณะ	กรรมการ	บริหาร	สหพันธ์	เยาวชน	คน	หนุ่ม	สาว	ฯ	 รวม	

ทั้ง	 ดร.สุ	ทิน	 นพ	เกตุ	 ที่	ปรึกษา	สหพันธ์	เยาวชน	คน	หนุ่ม	สาว	ฯ	 นำ	

เสนอ	โครงการ	Pure	Love	เข้า	สู่	ยุทธศาสตร์	ของ	สภา	การ	ศึกษา	ต่อ	

ดร.อำรุง		จัน	ทวา	นิช	เลขาธิการ	สภา	การ	ศึกษา	แห่ง	ชาติ		มี	ผู้	เข้า	ร่วม	

ทั้งหมด	8	คน
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ProMotiNg Pure Love ProJect to tHoNBuri 
UNIVERSITY

May 27, 2007 Bangkok
YFWP	comittee	and	Pure	Love	Network	met	Dr.	

Buncha	Kongtrakool,	President	of	 Thonburi	 university	
and	Dr.	Anupong	Infarsang,	Deputy	Director,	Student	
Development	 Department	 seek	 promote	 Pure	 Love	
project	to	the	University	and	to	cooperate	in	developing	
the	youth.	person	atterder	the	meetting.

	
	

“NAtioNAL AgeNDA” oN: “giviNg AND SociAL 
Service”

May 29, 2007 Bangkok
The	National	 Agenda	meetting	 on	 “Giveing	&	

Social	Service”	was	held	at	the	Royal	Thai	Government	
by	Ministry	of	Social	Development	and	Human	Security.	
Mr.	Jakrin	Iamsam-ang,	Vice	President	of	YFWP	Thailand	
and	Mr.Woragot	Toonput,	Secretary	General	of	YFWP	
Thailand	represented	YFWP	to	work	with	the	government.	
the	opportunity	to	promote	the	activities	of	Foundation	for	
Development	and	Peace	(FDP)	and	Pure	Love	to	They	
met	Dr.Poldet	Pinprateep,	the	Deputy	Minister	of	Social	
Development	and	Human	Security	introduce	YFWP	and	
promoted	Pure	Love.	There	were	500	participants.

	

เสนอ โครงการ Pure Love ต่อม หา วิทยาลัย ธนบุรี
27 พฤษภาคม 2550 กรุงเทพฯ

คณะ	กรรมการ	บรหิาร	สหพนัธ	์เยาวชน	คน	หนุม่	สาว	ฯ	และ	เครอื	

ข่าย	โครงการ	Pure	Love	 เข้า	พบ	ดร.บัญชา	ค้ง	ตระกูล	อธิการบดี	

มหาวิทยาลัย	และ	ดร.อนุ	พงษ์	อิน	ฟ้า	แสง	รอง	อธิการบดี	ฝ่าย	พัฒนา	

นัก	ศึกษา	มหาวิทยาลัย	ธนบุรี	เพื่อ	นำ	เสนอ	โครงการ	Pure	Love	เข้า	

สู่	มหา	วิ	ทยา	ลัยฯ	และ	เพื่อ	สร้าง	เครือ	ข่าย	ความ	ร่วม	มือ	ใน	การ	พัฒนา	

เยาวชน	ใน	สถาบัน	การ	ศึกษา	มี	ผู้	เข้า	ร่วม	ทั้งหมด	8	คน

	

	

	

ร่วม ประชุม งาน ประกาศ วาระ แห่ง ชาติ 
เรื่อง “การ ให้ และ การ อาสา ช่วย เหลือ สังคม”

29 พฤษภาคม 2550 กรุงเทพฯ
นาย	จกัรนิ	เอีย่ม	สำ	อางค	์รอง	ประธานฯ	และ	นาย	ว	รกต	ทนู	พธุ	

เลขาธิการ	สหพันธ์	เยาวชน	คน	หนุ่ม	สาว	ฯ	เป็น	ตัวแทน	เข้า	ร่วม	ประชุม	

เพื่อ	รับ	ทราบ	นโยบาย	ของ	รัฐ	เพื่อ	สร้าง	การ	มี	ส่วน	ร่วม	และ	ทำงาน	ให้	

สอดคลอ้ง	กบั	นโยบาย	นัน้	และ	เพือ่	สรา้ง	ภาค	ีความ	รว่ม	มอื	การ	ทำงาน	

ระหว่าง	องค์กร	ทาง	สังคม	ทั้งนี้	 สหพันธ์	เยาวชน	คน	หนุ่ม	สาว	ฯ	ได้	มี	

โอกาส	นำ	เสนอ	กิจกรรม	ของ	มูลนิธิ	เพื่อ	การ	พัฒนา	และ	สันติ	 รวม	ทั้ง	

โครงการ	Pure	Love	ต่อ	นพ.พล	เดช	ปิ่น	ประทีป	รัฐมนตรี	ช่วย	ว่าการ	

กระทรวง	พัฒนา	สังคม	ฯ	อีก	ด้วย	มี	ผู้	เข้า	ร่วม	ทั้งหมด	500	คน	ณ	ตึก	

สันติ	ไมตรี	ทำเนียบ	รัฐบาล	จัด	โดย	กระทรวง	พัฒนา	สังคม	และ	ความ	

มั่นคง	ของ	มนุษย์
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MorAL youtH cAMP For ecoNoMy SuFFi-
cieNtLy LiFe

June 8-10, 2007 Burirum
A	Moral	Youth	Campfor	economy	sufficiently	was	

held	at	the	Houyratpittayakom	school	Burirum	province	
by	YFWP	and	Tago	Tai	Sub	district	Administrative	Orga-
nization	with	the	support	of	Houy	Rat	district	and	Social	
Development	&	Human	Security	of	Burirum	Province.	
The	camp	served	to	expand	Pure	Love	Project	 to	the	
North	-	Eastern	region	by	educating	the	youth	leaders	
and	buildng	network	with	the	local	organization	through	
local	leaders.	There	were	72	participants.

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
iNterNAtioNAL youtH LeADerSHiP coNFer-
eNce (iyLc) – ASiA regioN 

31 July - August 2, 2007 Bangkok
The	first	IYLC	was	held	at	the	SC	Park	Hotel	and	

United	Nations	Conference	Centre	(UNCC)	in	Bangkok.	

ค่าย เยาวชน คุณ ธรรม นำ ชีวิต พอ เพียง
8-10 มิถุนายน 2550 จ.บุรีรัมย์

สหพันธ์	เยาวชน	คน	หนุ่ม	สาว	ฯ	 ร่วม	กับ	 องค์การ	บริหาร	ส่วน	

ตำบล	ตะโก	โดย	การ	สนับสนุน	ของ	อำเภอ	ห้วย	ราช	และ	พัฒนา	สังคม	

และ	ความ	มัน่คง	ของ	มนษุย	์จงัหวดั	บรุรีมัย	์วตัถปุระสงค	์เพือ่	ขยาย	การ	

ทำงาน	โครงการ	Pure	Love	ไป	สู	่พืน้ที	่ภาค	อสีาน	โดย	การ	ใหก้าร	ศกึษา	

กบั	ผูน้ำ	เยาวชน	และ	สรา้ง	เครอื	ขา่ย	การ	ทำงาน	ของ	องคก์ร	ชมุชน	โดย	

ผา่น	ผูน้ำ	ชมุชน	ใน	พืน้ที	่ทอ้ง	ถิน่	ม	ีผู	้เขา้	รว่ม	ทัง้หมด	72	คน	ณ	โรงเรยีน	

ห้วย	ราช	พิทยา	คม	อ.ห้วย	ราช	จ.บุรีรัมย์

	

	

	

	

	

	

	

	

	

	

	

	

	

	

	

	

การ ประชุม iNterNAtioNAL youtH LeADerSHiP 
coNFereNce (iyLc) – ASiA regioN

31 กรกฎาคม – 2 สิงหาคม 2550 กรุงเทพฯ
ใน	หัวข้อ	 “Developing	Youth	Networks	 for	Peace	and	

Achievement	of	 the	UN	Millennium	Development	Goals”	ณ	
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The	main	theme	was	“Developing	Youth	Networks	for	
Peace	 and	Achievement	 of	 the	UN’s	Millennium	De-
velopment	Goals”	 	 International	 participants	 had	 the	
opportunities	 for	 dialogues	with	 leaders	 from	various	
national	YFWP	chapters	in	Asia	region,	sharing	vision	of	
establishing	a	regional	youth	council,	identifying	projects	
conducive	for	regional	collaboration,	and	meeting	key	
leaders	 from	a	wide	range	of	fields.	 It	was	timely	 that	
IYLC	provided	the	forum	as	platform	for		world’s	youth	
leaders	in	search	of	a	solutions	for	critical	global	prob-
lems.	H.E.	Dr.	Paiboon	Wattanasiritham,	Deputy	Prime	
Minister	gave	an	inspiring	Opening	Remarks	and	H.E.	Mr.	
Apirak	Kosayodhin,	Governor	of	Bangkok	Metropolitan	
delivered	the	Congratulatory	Remarks.	H.E.	Dr.	Paiboon	
Wattanasiritham	received	a	Good	Governance	Award	
from	UPF	International	for	his	contribution	for	the	well-
being	of	Thai	people.		Both	H.E.	Dr	Paiboon	and	H.E.	
Mr	Apirak	 received	 the	appointment	 as	Ambassador	
for	Peace	at	the	Opening	Ceremony	of	the	IYLC	in	the	
presence	of	300	audience.		

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

PuBLic reLAtioN At ttv cHANNeL
August 9, 2007 Bangkok

Mr.	Jakrin	Iamsam-ang,	Vice	President	of	YFWP	
Thailand	and	Mr.Woragot	Toonput,	Secretary	General	
of	YFWP	Thailand	were	interviewed	at	TTV	Channel	on	
Aug	9,	2007.		They	introduced	and	promoted	the	mis-
sion	of	Youth	Ambassadors	for	Peace	(YAP)	and	Peace	
Initiative	of	Southern	Thailand	project.

โรงแรม	SC	Pack	และ	UNCC	องค์การ	สหประชาชาติ	 กรุงเทพฯ	

โดย	วัตถุประสงค์	เพื่อ	สร้าง	ความ	ร่วม	มือ	การ	ทำงาน	ของ	เครือ	ข่าย	

ผู้นำ	เยาวชน	ใน	เขต	ภูมิภาค	เอเชีย	และ	ก่อ	ตั้ง	สภา	เยาวชน	สันติภาพ	

เพื่อ	สร้าง	ความ	ร่วม	มือ	ขึ้น	ใน	เขต	ภูมิภาค	 รวม	ทั้ง	เพื่อ	สนับสนุน	เป้า	

หมาย	การ	พัฒนา	แห่ง	สหัส	วรรษ	 ของ	องค์การ	สหประชาชาติ	 (UN	

MDGs)	มี	ผู้นำ	เยาวชน	จาก	14	ประเทศ	เข้า	ร่วม	 	 ได้	รับ	เกียรติ	จาก	

ฯพณฯ	ไพบูลย์	วัฒน	ศิริ	ธรรม	รอง	นายก	รัฐมนตรี	และ	รัฐมนตรี	ว่าการ	

กระทรวง	พัฒนา	สังคม	และ	ความ	มั่นคง	ของ	มนุษย์	 เป็น	ประธาน	เปิด	

การ	ประ	ชุม	และปฐ	กถา	พิเศษ	 รวม	ทั้ง	 นาย	อภิ	รักษ์	 โกษ	ะ	โยธิน	 ผู้	

ว่า	ราชการ	กรุงเทพมหานคร	 ให้การ	กล่าว	ต้อนรับ	ผู้	เข้า	ร่วม	ประชุม	

โอกาส	นี้	Mr.David	Caprara	 รอง	ประธาน	อาวุโสฯ	ผู้	แทน	ประธาน	

สหพันธ์	เยาวชน	คน	หนุ่ม	สาว	ฯ	นานาชาติ	 มอบ	รางวัล	ทูต	สันติภาพ	

(Ambassador	for	Peace	Awards)	แด่	รอง	นายก	รัฐมนตรี	และ	ผู้	

วา่	ราชการ	กรงุเทพมหานคร	เพือ่	ยกยอ่ง	เชดิช	ูใน	ฐานะ	ที	่เปน็	ทัง้	บคุคล	

และ	องค์กร	ที่	อุทิศ	ตัว	เพื่อ	การ	พัฒนา	ผู้นำ	เยาวชน	และ	สังคม	มี	ผู้	เข้า	

ร่วม	ทั้งหมด	210	คน

	

	

	

	

	

	

	

	

	

	

	

	

	

ประชาสัมพันธ์ กิจกรรม องค์กร
9 สิงหาคม 2550 กรุงเทพฯ

นาย	จักริน	 เอี่ยม	สำ	อางค์	 รอง	ประธานฯ	และ	นาย	ว	รกต	ทูน	

พุธ	 เลขาธิการ	สหพันธ์	เยาวชน	คน	หนุ่ม	สาว	ฯ	ให้	สัมภาษณ์	 เกี่ยว	กับ	

โครงการ	ทูต	เยาวชน	เพื่อ	สันติภาพ	และ	โครงการ	สาน	สันติภาพ	ใต้	

ของ	สหพันธ์	เยาวชน	คน	หนุ่ม	สาว	ฯ	ผ่าน	สถานี	โทรทัศน์	TTV.	ร่วม	กับ	

ดร.ณัฐ	รัตน์	สม	นาม	และ	ดร.เติม	ศักดิ์	ภาณุ	วรรณ	ทูต	เยาวชน	เพื่อ	

สันติภาพ	ประเทศ	ไทย	มี	ผู้	เข้า	ร่วม	ทั้งหมด	4	คน
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NetworKiNg
August 14, 2007 Bangkok

This	was	 held	 at	 Thai	Government	House.	Dr.	
Christopher	P.H.	Kim,	Regional	President	of	UPF	Asia	&	
Co-Founder	of	ICEF	and	Mr.David	Capara	Executive	Vice	
President	of	YFWP	International	made	a	courtesy	visit	
to	meet	H.	E.	Mr.Paiboon	Wattanasiritham,	the	Deputy	
Prime	Minister	of	Thailand	at	the	Thai	Government	House.		
They	expressed	appreciation	for	His	Excellency’s	inspir-
ing	Opening	Remarks	at	the	IYLC	at	UNCC,	reported	on	
the	resolutions	of	the	conference	and	presented	various	
YFWP	International	&	YFWP	Thailand	activities.		YFWP	
sought	for	collaborations	and	cooperation	with	govern-
ment	on	youth	leadership	development.	

youtH cHANg iSLAND cAMP
August 31- September 2, 2007 trad

This	was	held	at	the	Chang	Island	Trad.	by	YFWP	
Eastern	Region,	Thailand	to	evoke	the	consciousness	of	
the	youth	so	they	will	love	and	protect	nature’s	resources	
and	environment	and	to	raise	up	leaders	who	can	do	
activities	to	protect	the	environment	in	their	community.	
It	was	supported	by	Organizations	Development	Insti-
tute	 (Public	Organization)	CODI	 and	Koh	Chang	Tai	
Sub	district	Administrative	Organization.	There	were	50	
participants.

สร้าง เครือ ข่าย การ ทำงาน
14 สิงหาคม 2550 กรุงเทพฯ

ณ	ทำเนียบ	รัฐบาล	Dr.Christopher	B.	H.	Kim	ผู้	อำนวย	

การ	สหพันธ์	สันติภาพ	สากล	เขต	เอ	เซีย	และ	ผู้	ร่วม	ก่อ	ตั้ง	มูลนิธิ	ICEF,	

Mr.David	Capara	รอง	ประธาน	อาวโุส	สหพนัธ	์เยาวชน	คน	หนุม่	สาวฯ	

นานาชาต	ิรว่ม	ดว้ย	ผู	้บรหิาร	สหพนัธ	์เยาวชน	คน	หนุม่	สาว	ฯ	และ	คณะ	

ทูต	สันติภาพ	ประเทศ	ไทย	เข้า	พบ	ฯพณฯ	ไพบูลย์	วัฒน	ศิริ	ธรรม	รอง	

นายก	รฐัมนตรี	และ	รฐัมนตรี	วา่การ	กระทรวง	พฒันา	สงัคม	และ	ความ	

มัน่คง	ของ	มนษุย	์เพือ่	ขอบคณุ	ที	่รฐับาล	ใหก้าร	สนบัสนนุ	ใน	การ	ประชมุ	

IYLC	รวม	ถงึ	รายงาน	ผล	ความ	สำเรจ็	ใน	การ	ประชมุ	ดงั	กลา่ว	พรอ้ม	ทัง้	

นำ	เสนอ	กจิกรรม	โครงการ	ของ	สหพนัธ	์เยาวชน	คน	หนุม่	สาว	ฯ	อนั	นำ	มา	

ซึง่	ประโยชน	์ตอ่	การ	พฒันา	สงัคม	รวม	ถงึ	การ	สรา้ง	ความ	รว่ม	มอื	ใน	การ	

ทำงาน	ร่วม	กัน	กับ	รัฐบาล	ใน	อนาคต	มี	ผู้	เข้า	ร่วม	ทั้งหมด	9	คน

	

	

ค่าย ผู้นำ เยาวชน อนุรักษ์ เกาะ ช้าง
31 สิงหาคม – 2 กันยายน 2550 จ.ตราด

สหพันธ์	เยาวชน	คน	หนุ่ม	สาว	ฯ	เขต	ภาค	ตะวัน	ออก	 โดย	การ	

สนับสนุน	ของ	องค์การ	บริหาร	ส่วน	ตำบล	เกาะ	ช้าง	ใต้	 และ	สถาบัน	

พัฒนา	องค์กร	ชุมชน	 (พอช.)	 เพื่อ	ให้การ	ศึกษา	แก่	เยาวชน	ใน	การ	

อนุรักษ์	ธรรมชาติ,	 ความ	เข้าใจ	เกี่ยว	กับ	ภาวะ	โลก	ร้อน	 และ	ความ	

เป็น	ผู้นำ	ใน	การ	รับ	ผิด	ชอบ	ต่อ	ชุมชน	 โดย	ผ่าน	เนื้อหา	 Pure	 Love	

มี	ผู้	เข้า	ร่วม	ทั้งหมด	 50	 คน	ณ	บ้าน	แม่	รีสอร์ท	 เกาะ	ช้าง	 จ.ตราด 

 



สหพันธ์เยาวชนคนหนุ่มสาวเพื่อสันติภาพโลก (ประเทศไทย)
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1 – DAy Pure Love SeMiNAr
September 20, 2007 Nakhonratchasima

A	One	Day	Pure	Love	Seminar	was	held	by	the		
Pure	Love	Club	in	Rajamangala	University	of	Technology	
Isan	Nakhonratchasima	province	and	YFWP	Thailand.		
The	project	served	was	 to	expand	PLF	project	 in	 the	
University	and	to	support	PLF	Club	(YFWP	network)	in	
the	University.	100	students	attended	the	seminar.

	
	
	

 

1 – DAy youtH AMBASSADorS For PeAce (yAP) 
worKSHoP

A	One	day	YAP	workshop	was	 held	by	YFWP	
Thailand,	W-CARP	Thailand	&	Pure	Love	Thailand	on	
October	13,	2007	at	UCF	Building,	Bangkok,	Leaders	
in	Bangkok	attended	the	workshop.

	
	
	
	
	

1 – DAy Pure Love SeMiNAr
20 กันยายน 2550 จ.นครราชสีมา

ชมรม	Pure	Love	ราช	มงคล	อีสาน	และ	สหพันธ์	เยาวชน	คน	

หนุ่ม	สาว	ฯ	เพื่อ	ให้การ	ศึกษา	ใน	เนื้อหา	คุณค่า	ของ	ความ	รัก	ที่	บริสุทธิ์	

และ	ความ	เป็น	ผู้นำ	ที่	ดี	ใน	สังคม	 กับ	สมาชิก	ชมรม	 Pure	 Love	 ใน	

สถาบัน	รวม	ถึง	เพื่อ	ประชาสัมพันธ์	ขยาย	กิจกรรม	Pure	Love	ให้	รู้จัก	

มาก	ขึ้น	ใน	สถาน	ศึกษา	มี	ผู้	เข้า	ร่วม	ทั้งหมด	100	คน	ณ	มหาวิทยาลัย	

เทคโนโลยี	ราช	มงคล	อีสาน	จ.นครราชสีมา

	

	

	

 

1 – DAy youtH AMBASSADorS For PeAce (yAP) 
worKSHoP

13 ตุลาคม 2550 กรุงเทพฯ
สหพันธ์	เยาวชน	คน	หนุ่ม	สาว	ฯ	 (ประเทศ	ไทย)	 และ	สมาคม	

เพือ่	องคก์าร	เวลิด	์คารพ์	(ประเทศ	ไทย)	เพือ่	ใหก้าร	ศกึษา	เกีย่ว	กบั	หลกั	

การ	สันติภาพ	แก่	ผู้นำ	เยาวชน	ที่	กำลัง	จะ	ถูก	แต่ง	ตั้ง	 รวม	ถึงที่	แต่ง	ตั้ง	

เป็น	ทูต	เยาวชน	เพื่อ	สันติภาพ	แล้ว	 เพื่อ	ความ	เข้าใจ	ใน	บทบาท	หน้าที	่

ของ	ทูต	เยาวชน	เพื่อ	สันติภาพ	และ	การ	มี	ส่วน	ร่วม	ใน	ความ	รับ	ผิด	ชอบ	

ต่อ	การ	พัฒนา	สังคม		มี	ผู้	เข้า	ร่วม	ทั้งหมด	51	คน	ณ	ห้อง	ประชุม	ชั้น	4	

อาคาร	UCF	กรุงเทพฯ
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we wiLL FoLLow tHe KiNg
December 3, 2007 Bangkok

YFWP	Thailand	and	Youth	Network	 in	Bangkok	
co-hosted	a	project	 to	celebrate	 the	80th	Birthday	of	
the	King	on	the	theme,	“We	Will	Follow	the	King.”	300	
participants	 attended	 the	ceremony	held	 at	Benjasiri	
Park,	Bangkok.

iNterNAtioNAL youtH LeADerSHiP coNFer-
eNce (iyLc) - PHiLiPPiNeS

December 10-11, 2007 Philippines
YFWP	Philippines	and	YFWP	International	co-host-

ed	the	IYLC	in	Manila.	The	conference	created	platform	
for	good	cooperation	and	networking	for	youth	leaders	
in	Asia.	Best	practices	 in	each	nation	were	shared	to	
empower	every	chapter.	 There	were	50	national	 rep-
resentatives	 from	12	 nations.	Dr.	Napong	Nophaket,	
Executive	Vice	President,		Mr.	Jakrin	Iamsam-ang,	Vice	
President	and	Mr.Woragot	Toonput,	Secretary	General	
of	YFWP	Thailand	attended	the	conference.

เรา จะ ตาม รอย องค์ รา ชัน ท์
วัน ที่ 3 ธันวาคม 2550 กรุงเทพ มหา นคร ฯ

สหพนัธ	์เยาวชน	คน	หนม่	สาว	ฯ	รว่ม	กบั	องคก์ร	เครอื	ขา่ย	เยาวชน	

12	องค์กร	ใน	กรุงเทพ	มหา	นคร	ฯ	จัด	ขึ้น	เพื่อ	เทิด	พระ	เกียรติ	พระบาท	

สมเดจ็	พระเจา้	อยู	่หวั	เนือ่ง	ใน	วโร	กา	สม	ีพระ	ชนมาย	ุครบ	80	พรรษา	ม	ี

ผู้	เข้า	ร่วม	ทั้งหมด	300	คน	ณ	อุทยาน	เบญจ	สิริ	กรุงเทพ	มหา	นคร	ฯ

	

ร่วม งาน ประชุม iNterNAtioNAL youtH LeADer-
SHiP coNFereNce (iyLc) - PHiLiPPiNeS

10-11 ธันวาคม 2550 ณ ประเทศ ฟิลิปปินส์
สหพันธ์	เยาวชน	คน	หนุ่ม	สาว	ฯ	ประเทศ	ฟิลิปปินส์	 ร่วม	กับ	

สหพันธ์	เยาวชน	คน	หนุ่ม	สาว	ฯ	นานาชาติ	 จัดการ	ประชุม	นี้	 เพื่อ	สร้าง	

ความ	ร่วม	มือ	การ	ทำงาน	ของ	เครือ	ข่าย	ผู้นำ	เยาวชน	ใน	เขต	ภูมิภาค	

เอเชีย	 รวม	ถึง	แบ่ง	ปัน	ความ	สำเร็จ	ใน	องค์กร	ระหว่าง	ประเทศ	ต่างๆ	

ทั้งนี้	คณะ	ผู้	บริหาร	สหพันธ์	เยาวชน	คน	หนุ่ม	สาว	ฯ	ประเทศ	ไทย	 โดย	

ดร.ณ	พงษ์	นพ	เกตุ	 รอง	ประธาน	อาวุโสฯ,	นาย	จักริน	 เอี่ยม	สำ	อางค์	

รอง	ประธานฯ	และ	นาย	ว	รกต	ทูน	พุธ	เลขาธิการ	ฯ	เข้า	ร่วม	การ	ประชุม	

ดัง	กล่าว	รวม	ผู้	เข้า	ร่วม	ประชุม	ทั้งหมด	50	คน	จาก	12	ประเทศ

 

1 – DAy Pure Love SeMiNAr
September 20, 2007 Nakhonratchasima

A	One	Day	Pure	Love	Seminar	was	held	by	the		
Pure	Love	Club	in	Rajamangala	University	of	Technology	
Isan	Nakhonratchasima	province	and	YFWP	Thailand.		
The	project	served	was	 to	expand	PLF	project	 in	 the	
University	and	to	support	PLF	Club	(YFWP	network)	in	
the	University.	100	students	attended	the	seminar.

	
	
	

 

1 – DAy youtH AMBASSADorS For PeAce (yAP) 
worKSHoP

A	One	day	YAP	workshop	was	 held	by	YFWP	
Thailand,	W-CARP	Thailand	&	Pure	Love	Thailand	on	
October	13,	2007	at	UCF	Building,	Bangkok,	Leaders	
in	Bangkok	attended	the	workshop.
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VISION
W-CARP	will	 be	 the	 international	 forerunner	 of	

young	leaders	who	transforms	the	world	into	One	World	
Family.

MISSION
W-CARP	is	and	international	campus-based	orga-

nization	that	raises	young	leaders	with	good	character	
who	live	for	the	greater	good,	building	a	culture	of	true	
love.

WCARP	strive	 for	personal	excellence	by	chal-
lenging	limitations	and	practicing	a	principle	lifestyle.

WCARP	believe	in	longlasting	relationships	based	
on	the	model	of	true	family,	building	lasting	peace	within	
the	larger	community	and	the	world.

By	serving	the	campus	community,	we	develop	
moral	and	ethical	relationships	in	preparation	for	good	
family	life	and	career.

core vALueS
1.	Living	for	the	Greater	Good
2.	Ownership
3.	Teamwork
4.	Dream	Big

วิสัย ทัศน์
เวิลด์	คาร์พ	คือ	 กลุ่ม	ผู้นำ	เยาวชน	หนุ่ม	สาว	นานาชาติ	ที่	เป็น	

ผู้	เบิก	ทางใน	การ	เปลี่ยนแปลง	โลก	ให้	เป็น	ครอบครัว	หนึ่ง	เดียว	ของ	

มนุษยชาติ	ที่	มี	ความ	รัก	ที่แท้	จริง	เป็น	ศูนย์กลาง

พันธ กิจ
เวิลด์	คาร์พ	คือ	องค์กร	ของ	นิสิต	นัก	ศึกษา	นานาชาต	ิที่	ฝึกฝน	

อบรม	ผู้นำ	เยาวชน	ที่	มี	ชีวิต	อยู่	เพื่อ	ความ	ดี	งาม	ที่	สูงส่ง	กว่า	และ	สร้าง	

วัฒนธรรม	แห่ง	ความ	รัก	ที่แท้	จริง

เรา	แสวงหา	ความ	เป็น	เลิศ	ใน	แต่ละ	บุคคล	 โดย	การ	ขจัด	

อุปสรรค	และ	ขอบเขต	จำกัด	ต่างๆ	และ	การ	ใช	้ชีวิต	ตาม	หลัก	การ	ที่	ถูก	

ต้อง

เรา	มี	ความ	เชื่อ	ว่า	 สาย	สัมพันธ์	อัน	ยั่ง	ยืน	ตาม	แบบ	อย่าง	ของ	

ครอบครัว	ที่แท้	จริง	 จะ	ช่วย	สร้าง	สันติ	ภาพ	ที่ยั่ง	ยืน	ถาวร	ให้	เกิด	ขึ้น	ใน	

ชุมชน	และ	โลก	ได้

เรา	สนับสนุน	และ	พัฒนา	สาย	สัมพันธ์	ที่	มี	ศีล	ธรรม	จรรยา	ขึ้น	

เพื่อ	เตรียม	ตัว	สู่	ความ	สำเร็จ	ใน	ชีวิต	ครอบครัว	และ	หน้าที	่การ	งาน	โดย	

การ	บริการ	รับ	ใช้	ชุมชน

คุณค่า แกน หลัก
1.	การ	มี	ชีวิต	อยู่	เพื่อ	ความ	ดี	งาม	ที่	สูงส่ง	กว่า

2.	ความ	เป็น	เจ้าของ

3.	การ	ทำงาน	เป็น	ทีม

4.	ฝัน	ใหญ่

สมาคมเพื่อองค์การเวิลด์คาร์พ (ประเทศไทย)
World CARP-Thailand

www.worldcarp.or.th

นายกมล	ธนะนพวรรณ
Mr.	Khamol	Tananopwan

นายกสมาคมเพื่อองค์การเวิลด์คาร์พ	(ประเทศไทย)
President,	World	CARP	–Thailand
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StuDeNt PeAce BuiLDiNg corP
Be	Good	Leader	-	cultivate	the	mindset	of	serving	1.	
others,	uphold	virtues	and	high	moral	values,	living	
for	the	sake	of	others	and	for	the	nation.
Build	Ideal	Family	-	abstain	from	immoral	sexual	2.	
relationship,	 keep	purity	 and	build	 successful	
marriage	&	ideal	family.	
Establish	Peaceful	Society	and	World	of	Unity	-	3.	
make	peace	with	all	people	beyond	racial,	religious	
and	cultural	boundaries	and	work	with	everyone	
with	the	spirit	of	cooperation	and	unification.

เครือ ข่าย นัก ศึกษา ผู้ สร้าง สันติภาพ
ผูน้ำ	คณุ	ธรรม	-	จติ	อาสา	การ	ม	ีชวีติ	เพือ่	ผู	้อืน่	จรยิธรรม	เยาวชน	1.	

ความ	เป็น	ผู้นำ	ที่	มี	ชีวิต	อยู่	เพื่อ	ประเทศ	ชาติ	

ครอบครัว	อุดมคติ	-	ความ	รัก	ที่	บริสุทธิ์	การเต	รี	ยม	ตัว	ไป	สู่	การ	2.	

แต่งงาน	ที่	ประสบ	ความ	สำเร็จ

สังคม	และ	โลก	แห่ง	ความ	สามัคคี	และ	สันติภาพ	-	ความ	ปร	อง	3.	

ดอง	ที่	ไป	เกิน	กว่า	ขอบเขต	ของ	เชื้อ	ชาติ	 ศาสนา	ภาษา	และ	

วัฒนธรรม	การ	ร่วม	มือ	กัน	ความ	สมานฉันท์

2006 MAJOR ACTIVITIES

กิจกรรม หลัก ปี 2550

มสิเตอร ์แอนด ์มสิ ยนูเิวอรซ์ติี ้ไทย แลนด ์2007: ทตู นสิติ 
นัก ศึกษา เพื่อ คุณ ธรรม

สมาคม	เพือ่	องคก์าร	เวลิด	์คารพ์	(ประเทศ	ไทย)	ได	้จดั	โครงการ	

ประกวด	มิสเตอร์	แอนด์	มิส	ยูนิเวอร์ซิตี้	ไทย	แลนด์	2007:	ทูต	นิสิต	นัก	

ศึกษา	เพื่อ	คุณ	ธรรม	 เพื่อ	ค้นหา	เยาวชน	นัก	ศึกษา	ชาย	และ	หญิง	ที่	มี	

ทั้ง	ความ	สามารถ	ใน	การ	แสดงออก	และ	บุคลิกภาพ	ที่	ดี	งาม	และ	รวม	

ทั้ง	เป็น	ผู้	มี	จิตใจ	ที่	มี	คุณ	ธรรม	จริยธรรม	และ	เป็น	ผู้	มี	จิต	อาสา	ใน	การ	

บำเพญ็	ประโยชน	์เพือ่	ความ	ด	ีงาม	ที	่สงูสง่	กวา่	เพือ่	เปน็การ	สรา้ง	โมเดล	

ที่	เป็น	แบบ	อย่าง	ของ	นัก	ศึกษา	ไทย	ใน	การ	ส่ง	เสริม	ประชาสัมพันธ์	คุณ	

ธรรม	และ	จริยธรรม	ให้	เกิด	ขึ้น	ใน	หมู่	เยาวชน	ไทย

โดย	ปี	นี้	มี	ผู้	เข้า	ประกวด	ร่วม	ทั้ง	สิ้น	86	คน	จาก	24	สถาบัน	ทั่ว	

MiSter & MiSS uNiverSity (MMu) tHAiLAND 
2007: coLLegiAte AMBASSADor For MorAL 
YOUTH

W-CARP	Thailand	held	the	“Mister	&	Miss	Univer-
sity	Thailand	2007	 :	Collegiate	Ambassador	 for	Moral	
Youth”	in	search	of	students	with	good	character,	high	
moral	values,	service	mind	and	lifestyle	of	living	for	the	
greater	good.	They	shall	be	model	for	all	Thai	students	
to	promote	and	realize	good	virtue	and	morality	among	
Thai	youth	community.

This	year,	86	candidates	from	24	universities	par-
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ticipated.	40	participants	were	shortlisted	to	join	Mister	
&	Miss	University	Leadership	Camp	on	May	30	–	June	
1,	2007.		Participants	were	trained	by	activities	in	Team	
Work,	Living	for	the	Greater	Good	and	Pure	Love	pro-
gram	through	the	service	projects	in	Ban	Rachawadee,	
Nonthaburi.

The	final	round	was	held	on	June	2,	2007	at	UCF	
Building,	Bangkok.	Prof.Dr.	Kriti	Bunchua,	President	of	
Sub	Committee	of	Virtue	and	Ethics,	National	Legisla-
tive	Council	and	Chairman	of	MMU	2007	Project.		Mr.	
Bheerawaj	Atthanak,	a	Political	Science	student	of	the	
Chulalongkorn	University	won	the	title	of		Mister	Univer-
sity	and	Miss	Chanidaphar	Sanguanpuak,	an	Engineer-
ing	student	of	King	Mongkut’s	Institute	of	Technology,	
Ladkrabang	University	became	Miss	University	Thailand	
2007.	Both	of	them	represented	Thailand	to	contest	at	
the	International	Pageant	at	Seoul,	Korea.		For	the	first	
time	in	the	20	years	history	of	MMU	International	Pag-
eant,	Miss	University	of	Thailand,	represented	by	Miss	
Chanirdaphar	won	the	Miss	University	International	title.		
Mr.	Bheerawaj	was	one	of	the	5	candidates	who	entered	
the	final	round.		

We	visited	the	mass	media	to	thank	them	for	sup-
porting	the	MMU	project	and	introduced	Campus	Colle-
giate	for	Moral	Youth	activities	through	the	most	popular	

ประเทศ	คัด	เลือก	โดย	ผ่าน	การ	สัมภาษณ์	และ	เข้า	สู่	ค่าย	ทูต	นิสิต	นัก	

ศึกษา	เพื่อ	คุณ	ธรรม	จำนวน	40	คน	ระหว่าง	วัน	ที่	30	พฤษภาคม	ถึง	

1	มถินุายน	2550	โดย	ได	้นำ	อบรม	เยาวชน	นกั	ศกึษา	เหลา่	นี	้มา	อยู	่รว่ม	

กัน	ร่วม	กิจกรรม	สร้าง	ทีม	เวิร์ค	การ	มี	ชีวิต	อยู่	เพื่อ	ส่วน	รวม	อบรม	เกี่ยว	

กบั	ความ	รกั	ที	่บรสิทุธิ	์ไป	สู	่กจิกรรม	บำเพญ็	ประโยชน	์โดย	ผา่น	การ	เปน็	

กำลัง	ใจ	แก่	เด็ก	พิการ	ทาง	สมอง	ที่	บ้าน	รา	ชาว	ดี	จ.นนทบุรี

การ	ประกวด	รอบ	สุดท้าย	 ใน	วัน	ที่	 2	 มิถุนายน	 2550	ณ	

อาคาร	ยู	ซี	เอฟ	กรุงเทพฯ	โดย	มี	ศ.ดร.กีรติ	บุญ	เจือ	ประธาน	คณะ	อนุ	

กรรมาธกิาร	คณุ	ธรรม	จรยิธรรม	สภา	นติบิญัญตั	ิแหง่	ชาต	ิเปน็	ประธาน	

การ	ประกวด	ใน	ปี	นี้	 นาย	พีระ	วัฒน	์	 อัฐ	นาค	 จาก	คณะ	รัฐศาสตร์	

จุฬาลงกรณ	์มหาวิทยาลัย	และ	นาง	สาว	ช	นิ	ดา	ภา	สงวน	พวก	จาก	

คณะ	วศิวกรรมศาสตร	์สถาบนั	เทคโนโลย	ีพระจอมเกลา้	เจา้	คณุ	ทหาร	

ลาดกระบัง	ได้	รับ	ตำแหน่ง	มิสเตอร์	แอนด์	มิส	ยูนิเวอร์ซิตี้	ไทย	แลนด์	

2007	 และ	ทั้ง	สอง	ได้	เป็น	ตัวแทน	ประเทศ	ไทย	เข้า	ร่วม	กิจกรรม	ทูต	

นัก	ศึกษา	เพื่อ	สันติภาพ	และ	การ	ประกวด	ระดับ	นานาชาติ	ที่	จัด	ขึ้น	ณ	

กรุง	โซล	ประเทศ	เกาหลีใต้	และ	ใน	ปี	นี้	เป็น	เรื่อง	ที่	น่า	ยินดี	เป็น	อย่าง	ยิ่ง	

สำหรบั	ประเทศ	ไทยที	่นาง	สาว	ช	น	ิดา	ภา	สงวน	พวก	ได	้รบั	ตำแหนง่	ชนะ	

เลิศ	มิส	ยูนิเวอร์ซิตี้	อิน	เตอร์	เนชั่นแนล	2007	เป็น	ครั้ง	แรก	หลัง	จาก	ที่	

ประเทศ	ไทย	ได้	ส่ง	ผู้	เข้า	ร่วม	ประกวด	ใน	ระดับ	นานาชาติ	มาก	กว่า	 20	

ปี	และ	นาย	พีระ	วัฒน	์	อัฐ	นาค	ได้	เข้า	รอบ	5	คน	สุดท้าย

จาก	นั้น	 ได้	มี	การ	เข้า	เยี่ยม	สื่อมวลชน	 เพื่อ	ขอบคุณ	สำหรับ	

การ	สนับสนุน	โครงการ	และ	ได้	แนะนำ	กิจกรรม	ทูต	นิสิต	นัก	ศึกษา	เพื่อ	

คุณ	ธรรม	ไป	สู่	สื่อมวลชน	เช่น	รายการ	“ผู้	หญิง	ผู้	หญิง”	ทาง	ช่อง	3	

รายการ	“เส้น	ทาง	บันเทิง”	ทาง	ช่อง	7	เป็นต้น	ทูต	นิสิต	นัก	ศึกษา	เพื่อ	

คณุ	ธรรม	จาก	การ	ประกวด	ใน	ครัง้	นี	้ได	้รบั	การ	แตง่	ตัง้	เปน็	คณะ	ทำงาน	
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talk	show	program	 in	Channel	3	 “Women	 to	Women”	
and	Channel	7	“Nationwide	News	Broadcasting	on	Free	
TV”.	Collegiate	Ambassador	for	Moral	Youth	received	
appointment	from	the	National	Legislative	Council	to	be	
members	of	Committee	of	Virtue	and	Ethics	in	the	Parlia-
ment.		WCARP		and	Mister	&	Miss	University	joined	the	
“Virtue	Leading	the	Nation”	project	and	were	introduced	
to	the	Commander	in	Chief	of	the	Thai	Army,	Gen.	Sonthi	
Boonyarattaklin	and	Supreme	Commander	of	National	
Police	Officer,	Gen.	Pol.	Seri	Temeeyavedes.	

coLLegiAte AMBASSADor For PeAce worK-
SHOp

W-CARP	Thailand	co-operated	with	the	Universal	
Peace	Federation	(UPF)	in	raising	CAP	(Collegiate	Am-
bassador	for	Peace)	leaders	through	education	on	world	
peace,	moral	principle,	true	love,	unity	and	international	
co-operation	beyond	 the	boundary	 of	 race,	 cultures	
religion	and	nation.

Student Peace Building corps Activities
Encouraging	 the	 practice	 of	 culture	 of	•	
peace	
Practicing	 lifestyle	 of	 living	 for	 the	 sake	 of	•	
others	by	living	harmonious	relationship	and	
avoiding	human	conflicts.

ฝ่าย	ประชาสัมพันธ์	ของ	คณะ	อนุ	กรรมาธิการ	คุณ	ธรรม	จริยธรรม	

ประจำ	สภา	นิติบัญญัติ	แห่ง	ชาติ	 นอกจาก	นั้น	 สมา	คมฯ	 ได้	เข้า	ร่วม	

กับ	โครงการ	 “คุณ	ธรรม	นำไทย”	 ได้	มี	โอกาส	แนะนำ	การ	ทำงาน	กับ	

พล	เอก	สนธิ	บุณย	รัต	กลิน	ผบ.ทบ	และ	พล	ตำรวจ	เอก	เส	รี	พิศ	ุทธ์	 เต	

มียเวส	ผบ.ตร	ทาง	สมา	คมฯ	ได้	มี	ส่วน	ร่วม	ใน	ประชาสัมพันธ์	และ	ส่ง	

เสริม	คุณ	ธรรม	และ	จิตใจ	แห่ง	การ	มี	ชีวิต	อยู่	เพื่อ	ผู้	อื่น	ร่วม	กับ	โครงการ	

คณุ	ธรรม	นำไทย	ใน	หลาย	ๆ 	กจิกรรม	เชน่	“งาน	พนัธ	์ซา่ส.์..กลา้	ด	ีพนัธ	์

ดี	ของ	แผ่น	ดิน”	“งาน	คิดถึง	สมเด็จ	ย่า...ด้วย	ใจ	กตัญญู”	กิจกรรม	แจก	

ผ้าห่ม	ให้	ผู้	ประสบ	ภัย	หนาว	 “ส่ง	ใจ...ส่ง	ไอ	อุ่น	ให้	แผ่น	ดิน”	 “กิจกรรม	

งาน	วัน	เด็ก	แห่ง	ชาติ”	เป็นต้น

	

โครงการ อบรม สัมมนา ทูต นัก ศึกษา เพื่อ สันติภาพ
ทตู	นกั	ศกึษา	เพือ่	สนัตภิาพ	ภาย	ใต	้การ	ทำงาน	รว่ม	กบั	สหพนัธ	์

สันติภาพ	สากล	ใน	การ	เสริม	สร้าง	ผู้นำ	นัก	ศึกษา	ใน	การ	มี	ส่วน	ร่วม	ใน	

การ	สร้าง	สันติภาพ	คุณ	ธรรม	ความ	รัก	ที่	บริสุทธิ์	 ความ	สมานฉันท์	

และ	ความ	รว่ม	มอื	กนั	ที	่ไป	เกนิ	กวา่	ขอบเขต	ของ	เชือ้	ชาต	ิเผา่	พนัธ	์	ุส	ีผวิ	

และ	ศาสนา	การ	ทำงาน	นี	้เปน็	สว่น	หนึง่	ของ	เครอื	ขา่ย	นกั	ศกึษา	ผู	้สรา้ง	

สันติภาพ	อัน	เป็น	โครงการ	ที่	สหพันธ์	สันติภาพ	สากล	ร่วม	กับ	สมาคม	

เพื่อ	องค์การ	เวิลด์	คาร์พ	(ประเทศไทย)

กิจกรรม ของ เครือ ข่าย นัก ศึกษา ผู้ สร้าง สันติภาพ

ส่ง	เสริม	วัฒนธรรม	แห่ง	การ	บำเพ็ญ	ประโยชน์	และ	สร้าง	•	

วัฒนธรรม	แห่ง	สันติภาพ

ปฏบิตั	ิการ	ม	ีชวีติ	อยู	่เพือ่	ผู	้อืน่	และ	การ	บำเพญ็	ประโยชน	์ที	่•	

เปน็	เสมอืน	ดัง่	หนทาง	ใน	การ	สรา้ง	ความ	ปร	อง	ดอง	ให	้เกดิ	

ขึ้น	กับ	ครอบครัว	ของ	มวล	มนุษยชาติ	ที่	ถูก	แบ่ง	แยก
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Building	good	rapport	&	cooperation	beyond	•	
racial	&	religious	barriers.
Accepting	the	value	of	One	Human	Family	that	•	
upholds	the	Universal	Ultimate	Reality	as	the	
center	of	life	regardless	of	religious	belief.
Strengthening	 family	 as	 the	 school	 of	 love	•	
and	peace
Guiding	the	youth	to	deepen	their	understand-•	
ing	on	the	Principles	of	Peace.

W-CARP	Thailand	held	 the	 first	CAP	Workshop	
on	October	13,	2007	at	UCF	Building,	Bangkok	with	51	
student	leaders	who	are	active	volunteer	in	service	proj-
ects	from	The	re	known	universities	in	Bangkok.	Among	
the	participants	were	youth	leaders	from	Thailand	Youth	
And	Child	Council	of	Thailand,	Mr.	Aek	Wongarnan	and	
President	of	Youth	and	Mr.	Aroonchat	Kuruwanitch.

Participants	played	active	role	in	the	brainstorm-
ing	session	on	“	Role	of	the	Youth	in	the	Work	of	Peace	
in	Thailand”.	Potential	participants	who	has	completed	
the	training	through	the	workshop	will	be	nominated	to	
be	Collegiate	Ambassador	for	Peace	(CAP).

	
	
	
voLuNteer Service ProJect

W-CARP	Thailand	has	been	organizing	series	of	
volunteer	service	projects	as	part	of	the	training	program	
for	the	youth	and	solution	of	social	problems	by	taking	
positive	action	 in	 living	 for	 the	sake	of	others.	Partici-
pants	could	gain	precious	wisdom	and	life	transforming	
experiences	by	practicing	the	sacrificial	lifestyle	of	living	
for	the	sake	of	others.	Youths	who	practice	this	kind	of	
lifestyle	have	been	making	 the	 foundation	 for	a	world	
of	peace.

ช่วย	ให้	เกิด	การ	ประสาน	ความ	ร่วม	มือ	ที่	ไป	เกิน	กว่า	•	

ขอบเขต	ของ	เชื้อ	ชาติ	และ	ศาสนา

ยอมรับ	ว่า	เรา	เป็น	ครอบครัว	หนึ่ง 	เดียว	แห่ง	มวล	•	

มนุษยชาติ	ที่	มี	สิ่ง	สากล	แห่ง	ความ	ดี	สูงสุด	ตาม	แต่	ความ	

เชื่อ	แต่ละ	ศาสนา	เป็น	ศูนย์กลาง

สร้าง	ความ	เข้ม	แข็ง	ให้	แก่	ครอบครัว	 อัน	เป็น	 “โรงเรียน	•	

แห่ง	ความ	รัก	และ	สันติภาพ”

นำ	ผู	้เขา้	รว่ม	หยัง่	ราก	แหง่	ความ	เขา้ใจ	ที	่ลกึ	ซึง้	ใน	หลกั	การ	•	

แห่ง	สันติภาพ

สมาคม	เพื่อ	องค์การ	เวิลด์	คาร์พ	 (ประเทศ	ไทย)	 ได้	จัดการ	

อบรม	สัมมนา	ทูต	นัก	ศึกษา	เพื่อ	สันติภาพ	เป็น	ครั้ง	แรก	 เมื่อ	วัน	ที่	 13	

ตุลาคม	2550	ณ	อาคาร	ยู	ซี	เอฟ	หัวหมาก	กรุงเทพฯ	โดย	มี	ผู้	เข้า	ร่วม	

ทั้งหมด	51	คน	ซึ่ง	ส่วน	ใหญ่	เป็น	ผู้นำ	นัก	ศึกษา	ที่	มี	บทบาท	ใน	การ	ทำ	

กิจกรรม	เพื่อ	สังคม	จาก	มหาวิทยาลัย	ที่	มีชื่อ	เสียง	ผู้นำ	นัก	ศึกษา	จาก	

สภา	เด็ก	และ	เยาวชน	แห่ง	ประเทศ	ไทย	นำ	โดย	นาย	เอก	 วงศ์	อนันต์	

ประธาน	สภาฯ	และ	ประธาน	สภา	เด็ก	และ	เยาวชน	กรุงเทพมหานคร	

นาย	อรุณ	ฉัตร	 คุรุ	วาณิชย์	 ได้	เข้า	ร่วม	การ	อบรม	ครั้ง	นี้	 โดย	มี	การ	

ระดม	ความ	คิด	เห็น	ใน	หัวข้อ	 “บทบาท	ของ	เยาวชน	ใน	การ	เสริม	สร้าง	

สนัตภิาพ	ใน	ประเทศ	ไทย”	ผล	การ	ของ	การ	สมัมนา	ผู	้เขา้	รว่ม	รูส้กึ	ม	ีแรง	

บันดาล	ใจ	ต่อ	วิสัย	ทัศน์	และ	แนวทาง	การ	สร้าง	สันติภาพ	ของ	สหพันธ์	

สนัตภิาพ	สากล	และ	การ	ทำงาน	เพือ่	การ	สรา้ง	สนัตภิาพ	ของ	เวลิด	์คารพ์	

และ	สหพนัธ	์สนัตภิาพ	สากล	ผู	้เขา้	รว่ม	การ	อบรม	จะ	ได	้รบั	เสนอ	ชือ่	เพือ่	

คัด	เลือก	และ	แต่ง	ตั้ง	ให้	เป็น	ทูต	นิสิต	นัก	ศึกษา	เพื่อ	สันติภาพ	ต่อ	ไป

โครงการ อาสา สมัคร บำเพ็ญ ประโยชน์
สมาคม	เพื่อ	องค์การ	เวิลด์	คาร์พ	 (ประเทศ	ไทย)	 จัด	กิจกรรม	

อาสา	สมัคร	บำเพ็ญ	ประโยชน์	อย่าง	ต่อ	เนื่อง	เพื่อ	ให้	ผู้	เข้า	ร่วม	ได้	เห็น	

และ	เขา้ใจ	ถงึ	ปญัหา	ของ	สงัคม	และ	ได	้ลง	มอื	ปฎบิตั	ิโดยตรง	ใน	การ	เสยี	

สละ	บำเพ็ญ	ประโยชน์	และ	รับ	ใช้	ผู้	อื่น	อัน	จะ	นำ	มา	ซึ่ง	ประสบการณ์	

ของ	การ	เปลี่ยนแปลง	 ไป	สู่	การ	ยึด	หลัก	การ	ปฏิบัติ	แห่ง	การ	มี	ชีวิต	อยู่	

เพื่อ	ผู้	อื่น	ด้วย	สมา	คมฯ	เล็ง	เห็น	ว่า	ทัศนคติ	ของ	การ	มี	ชีวิต	อยู่	เพื่อ	ผู้	อื่น	

คือ	ราก	แห่ง	สันติภาพ	โลก

โครงการ	อาสา	สมัคร	บำเพ็ญ	ประโยชน์	เหล่า	นี้	ได้	ดำเนิน	การ	

โดย	ศูนย์	ประสาน	งาน	ของ	สมาคม	เพื่อ	องค์การ	เวิลด์	คาร์พ	 (ประเทศ	

ไทย)	รวม	10	ศูนย์	ประสาน	งาน	โดย	มีชื่อ	โครงการ	ต่างๆ
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1. กิจกรรม ค่าย อาสา พัฒนา ชนบท
22-24	มิถุนายน	2550	โดย	ศูนย์	ประสาน	งาน	พิษณุโลก	จัด	

กิจกรรม	ค่าย	อาสา	พัฒนา	ชนบท	ประจำ	ปี	 2550	ครั้ง	ที่	 7	 โรงเรียน	

บ้าน	หนอง	ห้าง	ต.วังวน	อ.พรหมพิราม	จ.พิษณุโลก

2. กิจกรรม น้ำใจ นี้ พี่ ให้ น้อง ครั้ง ที่ 3
31	 มีนาคม-2	 เมษายน	 2550	 โดยศูนย์	ประสาน	งาน	

รามคำแหง	1	ได้	จัด	กิจกรรม	ซ่อมแซม	ทาสี	อาคาร	เรียน	ณ	โรงเรียน	

วัด	ไทรน้อย	ต.ไทรน้อย	อ.บางบาล	จ.พระนครศรีอยุธยา	ที่	ประสบ	

อุทกภัย	น้ำ	ท่วม	มี	อาสา	สมัคร	เข้า	ร่วม	โครงการ	80	คน

3. กิจกรรม ครู อาสา
ศูนย์	เชียงใหม่	จัด	กิจกรรม	ครู	อาสา	ณ	โรงเรียน	บ้าน	สบ	ลาน	

อ.อมก๋อย	จ.เชียงใหม่

4. ค่าย ธรรมชาติ ศึกษา
3-5	สิงหาคม	2550	ณ.อุทยาน	แห่ง	ชา	ติ	เขา	คิ	ชกูฎ	จ.จันทบุรี

5. โครงการ “แบ่ง ฝัน ปัน น้ำใจ จาก พี่ สู่ น้อง ครั้ง ที่ 10” 
11–13	 สิงหาคม	 2550	 โดยเครือ	ข่าย	หนุ่ม	สาว	ก้าว	สวย	

นครราชสีมา	จัด	โครงการ	“แบ่ง	ฝัน	ปัน	น้ำใจ	จาก	พี่	สู่	น้อง	ครั้ง	ที่	10”	

ณ	โรงเรียน	บ้าน	กระ	เพรา	ต.เมือง	ปราสาท	อ.โนนสูง	จ.นครราชสีมา

1. volunteers camp
On	June	22-24,	2007	WCARP	Pisanulok	Center	

organized	the	“7th	Volunteers	Camp	2008”	at	Ban	Hnon-
ghang	School,	Tumbon	Wong	Won,	Amper	Promphiram	
in	Pisanulok	province.	

2. the 3rd Sharing camp for the youth
On	 March	 31–April	 2,	 2007	 WCARP	 Ram-

khumheang	Centre	 organized	 a	 service	 project	 for	
repairing	and	repainting	school	building	at	Wat	Sai	Noi	
School,	Tumbon	Sai	Noi,	Amper	Bangban	Pranakorn	in	
Sri	Autthaya	province.	They	helped	the	victim	who	suf-
fered	from	flood	disaster	in	the	province.	80	Volunteers	
joined	the	project.

3. teacher volunteers Project
WCARP	Chiang	Mai	Center	organized	a	Teacher	

Volunteers	 Project	 at	 Ban	Soplan,	Amper	Oomkoi	 in	
Chiang	Mai	province.

4. Nature education camp
On	3-5	August,	 2007	WCARP	HQ	organized	a	

Nature	Education	Camp	in	the	National	Park,	Janthaburi	
province.

5. the 10th Sharing Love camp
Student	Peace	Building	Corps	at	WCARP	Nakorn-

ratchasrima	Center	 organized	 the	 10th	Heart	 Sharing	
Love	Camp	on	August	11-13,	2007.
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MArtiAL Art ActivitieS
Martial	Arts	Activities	 is	 commonly	 known	as	a	

form	of	self	protection.	However	its	true	essence	goes	
beyond	self	protection.	It	is	indeed	a	great	training	for	
self-discipline,	mind-concentration,	 and	 strength	 and	
enhances	leadership	quality.

WCARP	Martial	Arts	clubs	in	Rajchabhat	Phiboon-
songkran	and	Technology	Rajamangala	Lanna	Pitsanu-
lok	University	have	been	holding	training	programs	for	
it	members	continuously.

WCARP	 Thailand	 organized	 an	 International	
Competition	 of	 “Martial	Arts	World	Cup	2007”	 at	 the	
Main	Hall	 of	 Technology	Rajamangala	 at	 Thanyaburi	
University	on	Dec	22,	2007.	 	 International	martial	arts	
delegates	from	14	nations	and	Thai	participants	joined	
the	competition.	Director	of	Sports	Development	in	the	
Ministry	of	Tourism	and	Sports,	Mr.	Sombhat	Kuruphan	
officiated	in	the	Opening	Ceremony.	He	emphasized	that	
the	martial	arts	concept,	knowledge	and	discipline,	with	
the	support	of	good	educational	 institutions,	 teachers	
and	world	martial	arts	instructors,	they	can	make	great	
contributions	for	world	peace.

กิจกรรม ศิลป ป้องกัน ตัว
สมาคม	เพื่อ	องค์	การเวิล์ด	คาร์พ	 (ประเทศ	ไทย)	 จัด	กิจกรรม	

ศลิป	ปอ้งกนั	ตวั	เปน็การ	ฝกึ	ที	่มุง่	เนน้	การ	สรา้ง	วนิยั	ใน	ตนเอง	ฝกึ	สมาธ	ิ

สร้าง	ความ	เข้ม	แข็ง	อดทน	และ	พัฒนา	ความ	เป็น	ผู้นำ	ที่	มี	คุณภาพ	มี	

การ	ฝึก	ที่	หลาย	หลาก	ทั้ง	การ	เตะ	การ	ชก	การ	ล๊อค	และ	การ	ทุ่ม

ที่	ผ่าน	มา	แต่ละ	ชมรม	สถาบัน	การ	ศึกษา	ได้	จัดการ	ฝึก	อบรม	

ให้	กับ	สมาชิก	ใน	ชมรม	อย่าง	ต่อ	เนื่อง	เช่น	มหาวิทยาลัย	ราชภัฎ	พิบูล	

สงคราม	และ	มหาวิทยาลัย	เทคโนโลยี	ราช	มงคล	ล้าน	นา	 วิทยาเขต	

พิษณุโลก

ใน	ปี	นี้	 ได้	มี	การ	จัดการ	แข่ง	ขัน	ระดับ	นานาชาติ	ขึ้น	 ชื่อ	ว่า	

“Martial	Arts	World	Cup	2007”	ณ.หอ	ประชุม	ใหญ่	มหาวิทยาลัย	

เทคโนโลยี	ราช	มงคล	ธัญบุรี	 ใน	วัน	ที่	 22	ธันวาคม	2550	 โดย	มี	ผู้	เข้า	

ร่วม	จาก	ต่าง	ประเทศรวม	14	ประเทศ	 โดย	มีนาย	สมบัติ	 คุรุ	พันธ์	 ผู้	

อำนวย	การ	สำนักงาน	พัฒนาการ	กีฬา	และ	นันทนาการ	กระทรวง	การ	

ทอ่ง	เทีย่ว	และ	กฬีา	มา	เปน็	ประธาน	ใน	พธิ	ีเปดิ	โดย	ม	ีวตัถปุระสงค	์เสรมิ	

ศักยภาพ	แก่	สถาบัน	อาจารย์	ตลอด	จน	ผู้	ฝึกสอน	ศิลปะ	ป้องกัน	ตัว	ใน	

ดา้น	ความ	รู	้ความ	ชำนาญ	แนวคดิ	และ	ความ	ม	ีระเบยีบ	วนิยั	ของ	กฬีา	

ประเภท	นี้	เพื่อ	นำ	ไป	สู่	การ	สร้าง	สันติภาพ
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รายงานการเงิน

รายงาน ของ ผู้ สอบ บัญชี รับ อนุญาต

เสนอ คณะ กรรมการ มูลนิธิ เพื่อ การ พัฒนา และ สันติ

ข้าพเจ้า	ได้	ตรวจ	สอบ	งบดุล	ณ	วัน	ที่	 31	ธันวาคม	2550	และ	งบ	ราย	ได้-ราย	จ่าย	สำหรับ	

ปี	สิ้น	สุด	วัน	เดียวกัน	ของ	มูลนิธิ เพื่อ การ พัฒนา และ สันติ	 ซึ่ง	ผู้	บริหาร	ของ	กิจการ	เป็น	ผู้รับ	ผิด	ชอบ	ต่อ	

ความ	ถูก	ต้อง	และ	ครบ	ถ้วน	ของ	ข้อมูล	ใน	งบ	การ	เงิน	เหล่า	นี้	 ส่วน	ข้าพเจ้า	เป็น	ผู้รับ	ผิด	ชอบ	ใน	การ	แสดง	

ความ	เห็น	ต่อ	งบ	การ	เงิน	ดัง	กล่าว	จาก	ผล	การ	ตรวจ	สอบ	ของ	ข้าพเจ้า

ข้าพเจ้า	ได้	ปฏิบัติ	งาน	ตรวจ	สอบ	ตาม	มาตรฐาน	การ	สอบ	บัญชี	ที่	รับรอง	ทั่วไป	ซึ่ง	กำหนด	ให้	

ขา้พเจา้	ตอ้ง	วางแผน	และ	ปฏบิตั	ิงาน	เพือ่	ให	้ได	้ความ	เชือ่	มัน่	อยา่ง	ม	ีเหตผุล	วา่	งบ	การ	เงนิ	แสดง	ขอ้มลู	ที	่ขดั	

ต่อ	ข้อ	เท็จ	จริง	อัน	เป็น	สาระ	สำคัญ	หรือ	ไม่	การ	ตรวจ	สอบ	รวม	ถึง	การ	ใช้	วิธี	การ	ทดสอบ	หลัก	ฐาน	ประกอบ	

รายการ	ทัง้	ที	่เปน็	จำนวน	เงนิ	และ	การ	เปดิ	เผย	ขอ้มลู	ใน	งบ	การ	เงนิ	การ	ประเมนิ	ความ	เหมาะ	สม	ของ	หลกั	

การ	บัญชี	ที่	กิจการ	ใช้	และ	ประมาณ	การ	เกี่ยว	กับ	รายการ	ทางการ	เงิน	ที่	เป็น	สาระ	สำคัญ	ซึ่ง	ผู้	บริหาร	เป็น	

ผู้	จัด	ทำ	ขึ้น	ตลอด	จน	การ	ประเมิน	ถึง	ความ	เหมาะ	สม	ของ	การ	แสดง	รายการ	ที่	นำ	เสนอ	ใน	งบ	การ	เงิน	โดย	

รวม	ข้าพเจ้า	เชื่อ	ว่าการ	ตรวจ	สอบ	ดัง	กล่าว	ให้	ข้อ	สรุป	ที่	เป็น	เกณฑ์	อย่าง	เหมาะ	สมใน	การ	แสดง	ความ	

เห็น	ของ	ข้าพเจ้า

ข้าพเจ้า	เห็น	ว่า	งบ	การ	เงิน	ข้าง	ต้น	นี้	แสดง	ฐานะ	การ	เงิน	ณ	วัน	ที่	31	ธันวาคม	2550	และ	

ผล	การ	ดำเนิน	งาน	สำหรับ	ปี	สิ้น	สุด	วัน	เดียวกัน	ของ มูลนิธิ เพื่อ การ พัฒนา และ สันต	ิ โดย	ถูก	ต้อง	ตาม	

ที่	ควร	ใน	สาระ	สำคัญ	ตาม	หลัก	การ	บัญชี	ที่	รับรอง	โดย	ทั่วไป

พัน	ตรี

(ประชา ธรรม โชติ)

ผู้	สอบ	บัญชี	รับ	อนุญาต	เลข	ทะเบียน	10

กรุงเทพมหานคร

วัน	ที่	12	เมษายน	2551
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มูลนิธิ เพื่อ การ พัฒนา และ สันติ

งบดุล

ณ วัน ที่ 31 ธันวาคม 2550

สินทรัพย์

	 	 	 หมายเหต ุ หน่วย:บาท

สินทรัพย์ หมุนเวียน

	 เงินสด	และ	เงิน	ฝาก	ธนาคาร	 3.1	 701,170.74

	 สินทรัพย์	หมุน	เวียน	อื่น		 3.2	 1,200,000.00

	 	 รวม สินทรัพย์ หมุนเวียน  1,901,170.74

สินทรัพย์ ไม่ หมุนเวียน	 	

	 อุปกรณ์	เครื่อง	ใช้	สำนักงาน	 	 117,675.29

	 สินทรัพย์	ไม่	หมุน	เวียน	อื่น		 3.2	 8,400,000.00

	 	 รวม สินทรัพย์ ไม่ หมุนเวียน  8,517,675.29

  รวม สินทรัพย์  10,418,846.03

หนี้ สิน และ ส่วน ของ มูลนิธิ

หนี้ สิน หมุนเวียน

	 ภาษี	เงิน	ได้	นิติบุคคล	ค้าง	จ่าย	 	 310.93

	 ค่า	ธรรมเนียม	วิชาชีพ	ค้าง	จ่าย	 	 5,000.00

	 	 รวม หนี้ สิน หมุนเวียน  5,310.93

  รวม หนี้ สิน  5,310.93

ส่วน ของ มูลนิธิ

	 ทุน	จด	ทะเบียน	เริ่ม	แรก	และ	สะสม	ยก	มา	 	 323,477.40

	 บวก	ราย	ได้	สูง	กว่า	ราย	จ่าย	สะสม	 	 10,090,057.70

	 	 รวม ส่วน ของ มูลนิธิ  10,413,535.10

  รวม หนี้ สิน และ ส่วน ของ มูลนิธิ  10,418,846.03

รับรอง ถูก ต้อง

ลงชื่อ       ประธาน กรรมการ ลงชื่อ    เห รัญญิก

      นาย ประดิษฐ์ เจริญ ไทย ทวี              นาย อรรณพ ตั้ง คณา กุล
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มูลนิธิ เพื่อ การ พัฒนา และ สันติ

งบ ราย ได้ - ราย จ่าย

สำหรับ ปี สิ้น สุด  วัน ที่ 31 ธันวาคม 2550

ราย ได้   หมายเหต ุ หน่วย:บาท

	 รับ	บริจาค	เพื่อ	ใช้	จ่าย	ตาม	วัตถุประสงค์	 	 8,959,598.59

	 ราย	ได้	อื่น	 	 9,398.00

	 รับ	ดอก	เบี้ย	เงิน	ฝาก	จาก	ธนาคาร	 	 15,019.22

	 	 รวม ราย ได้  8,984,015.81

ราย จ่าย

	 ค่า	ใช้	จ่าย	ใน	การ	บริหาร	 3.3	 2,137,692.00

	 ค่า	ใช้	จ่าย	สำนักงาน	 3.4	 1,862,678.32

	 ค่า	ใช้	จ่าย	สนับสนุน	กิจกรรม	และ	โครงการ	ต่างๆ	 3.5	 6,154,289.12

	 ค่า	ธรรมเนียม	และ	ค่า	สอบ	บัญชี	 	 5,000.00

	 ภาษี	เงิน	ได้	นิติบุคคล	 	 1,501.92

	 	 รวม ราย จ่าย  10,161,161.36

ราย จ่าย สูง กว่า ราย ได้ งวด ปี นี้  1,177,145.55

หัก		ราย	ได้	สูง	กว่า	ราย	จ่าย	ปี	ก่อน	 	 11,267,203.25

	 ราย ได้ สูง กว่า ราย จ่าย สะสม  10,090,057.70

รับรอง ถูก ต้อง

ลงชื่อ       ประธาน กรรมการ ลงชื่อ  เห รัญญิก

      นาย ประดิษฐ์ เจริญ ไทย ทวี              นาย อรรณพ ตั้ง คณา กุล
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มูลนิธิ เพื่อ การ พัฒนา และ สันติ

หมายเหตุ ประกอบ งบ การ เงิน

วัน ที่ 31 ธันวาคม 2550

1. ข้อมูล ทั่วไป

1.1	มลูนธิิ	เพือ่	การ	พฒันา	และ	สนัติ	ยอ่	วา่	ม.พ.ส.เปน็	ภาษา	องักฤษ	เรยีก	วา่	Foundation	for	Development	and	Peace	ยอ่	เปน็	ภาษา	

อังกฤษ	FDP	ทะเบียน	เลข	ที่	กท	603	จด	ทะเบียน	เมื่อ	วัน	ที่	22	มกราคม	2540	มูลนิธิ	มี	ที่	อยู่	ตาม	ที่	ได้	จด	ทะเบียน	เลข	ที่	2/1	อาคาร	UCF	ซอย	

รามคำแหง	24	แยก	1	แขวง	หัวหมาก	เขต	บางกะปิ	กรุงเทพมหานคร

มี วัตถุประสงค์ เพื่อ

เพื่อ	ส่ง	เสริม	และ	พัฒนา	ที่	มี	ดุลยภาพ	สันติสุข	แก่	มวล	มนุษยชาต	ิและ	สันติภาพ	ของ	สังคม	ด้วย	การ	สนับสนุน	การ	วิจัย	การ	ประชุม	การ	

สมัมนา	การ	ให	้รางวลั	เชดิช	ูเกยีรต	ิแก	่บคุคล	ที	่ทำคณุ	ประโยชน	์ด	ีเดน่	ใน	การ	พฒันา	และ	สนัต	ิโครงการ	ทางการ	ศกึษา	และ	กจิ	กร	รม	อืน่	ๆ 	ที	่เหมาะ	

สม	รวบรวม	จัด	พิมพ์	เอกสาร	และ	เผย	แพร่	ข้อมูล	ข่าว	สาร	ที่	เป็น	ปัจจัย	สำคัญ	ของ	การ	พัฒนา	ฯลฯ

2. นโยบาย การ บัญชี

มูลนิธิ	ใช้	นโยบาย	ราย	ได้	ตาม	ที่	ได้	รับ	จริง		ส่วน	ราย	จ่าย	ใช้	เกณฑ์	คง	ค้าง

3. ข้อมูล เพิ่ม เติม หน่วย:บาท

3.1 เงินสด และ เงิน ฝาก ธนาคาร

เงินสด	 	10,954.00

เงิน	ฝาก	สะสม	ทรัพย์	ธนาคาร	กรุงเทพ	จำกัด	(มหาชน)	#	180-7-91121-7	 347,766.81

เงิน	ฝาก	ออม	ทรัพย์	ธนาคาร	ไทย	ธนาคาร	จำกัด	(มหาชน)	#	051-2-07542-8	 28,128.57

เงิน	ฝาก	ประจำ	ธนาคาร	ไทย	ธนาคาร	จำกัด	(มหาชน)	#	009610-7	 314,321.36

รวม เงินสด และ เงิน ฝาก ธนาคาร 701,170.74

	 ครบ กำหนด

3.2 สินทรัพย์ ไม่ หมุนเวียน อื่น ภายใน 1 ป ี ระยะ ยาว รวม

ค่า	เช่า	จ่าย	ล่วง	หน้า	 600,000.00	 2,400,000.00	 3,000,000.00

ค่า	จ้าง	จ่าย	ล่วง	หน้า	 600,000.00	 2,400,000.00	 3,000,000.00

เงิน	มัดจำ	 							-	 3,600,000.00	 3,600,000.00

รวม สินทรัพย์ ไม่ หมุนเวียน อื่น 1,200,000.00 8,400,000.00 9,600,000.00

3.3 ค่า ใช้ จ่าย ใน การ บริหาร

เงิน	เดือน	และ	เบี้ย	เลี้ยง	 265,000.00

ประกัน	สังคม	 13,250.00

ค่า	ใช้	จ่าย	ยาน	พาหนะ	 1,859,442.00

					รวม ค่า ใช้ จ่าย ใน การ บริหาร 2,137,692.00
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 หน่วย:บาท

3.4 ค่า ใช้ จ่าย สำนักงาน

ค่า	เช่า	สำนักงาน	 600,000.00

ค่า	จ้าง	บริการ	 600,000.00

ค่า	เช่า	พื้นที่	 177,652.08

ค่า	เครื่อง	เขียน	แบบ	พิมพ์	 105,208.03

ค่า	ซ่อมแซม	 20,095.45

ค่า	รับรอง	 26,922.00

ค่า	วัสดุ	สิ้น	เปลือง	 57,774.34

ค่า	ใช้	จ่าย	มูลนิธิ	 69,307.00

ค่า	เสื่อม	ราคา	 180,684.54

ค่า	ใช้	จ่าย	เบ็ดเตล็ด	 25,034.88

					รวม ค่า ใช้ จ่าย สำนักงาน 1,862,678.32

3.5 ค่า ใช้ จ่าย สนับสนุน กิจกรรม และ โครงการ ต่างๆ

เงิน	สนับสนุน	World	Cup		Martial	Arts	 2,479,217.12

เงิน	สนับสนุน	กิจกรรม	การ	ประชุม	สหพันธ์	สตรี	เพื่อ	สันติภาพ	โลก	 275,000.00

เงิน	สนับสนุน	โครงการ	กีฬา	ศาสน	สัมพันธ์	นานาชาติ(IPSF)	 374,328.00

เงิน	สนับสนุน	กิจกรรม	สหพันธ์	ครอบครัว	 1,267,920.00

เงิน	สนับสนุน	กิจกรรม	สหพันธ์	เยาวชน	 350,000.00

เงิน	สนับสนุน	กิจกรรม	ค่าย	อาสา	ยุว	ศา	สนิก	ชน	(RYS)	 1,027,460.00

เงิน	สนับสนุน	โครงการ	PURE	LOVE	 380,364.00

รวม ค่า ใช้ จ่าย สนับสนุน กิจการ และ โครงการ ต่างๆ 6,154,289.12

ราย ละเอียด ประกอบ การ คำนวณ ภาษี เงิน ได้ นิติบุคคล

ภาษี	ดอก	เบี้ย	เงิน	ฝาก	ธนาคาร	10%	 1,501.92

หัก		ภาษี	เงิน	ได้	ถูก	หัก	ณ	ที่	จ่าย	 1,250.99

ภาษี ที่ ต้อง ชำระ เพิ่ม เติม 250.93

รับรอง ถูก ต้อง

ลงชื่อ       ประธาน กรรมการ ลงชื่อ  เห รัญญิก

      นาย ประดิษฐ์ เจริญ ไทย ทวี              นาย อรรณพ ตั้ง คณา กุล
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 ชื่อ  จำนวนเงิน

รายนามผู้สนับสนุนกิจกรรมมูลนิธิเพื่อการพัฒนาและสันติ ปี 2550

ก. องค์กรภาครัฐและเอกชน

สำนักพัฒนาสังคม	กระทรวงพัฒนาความมั่นคงของมนุษย์	 501,900.00

สำนักงานป้องกันและปราบปรามยาเสพติด	ภาค	9	 440,000.00

ธนาคารไทยพาณิชย์	จำกัด	(มหาชน)	 417,000.00

บริษัท	สิริพัชรนันท์	จำกัด	 200,000.00

บมจ.โทเทิ่ล	แอ็คเซ็ส	คอมมูนิเคชั่น	 161,745.00

ศูนย์ส่งเสริมและพัฒนาพลังแผ่นดินเชิงคุณธรรม	 120,000.00

บริษัท	ปตท.	จำกัด	(มหาชน)	 100,000.00

การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย	 78,000.00

สมาคมสภาสังคมสงเคราะห์แห่งประเทศไทย	ในพระบรมราชูปถัมภ์	 50,000.00

PEACE	MEDIA	GROUP	CO.,	LTD.	 50,000.00

ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย	 25,000.00

บริษัท	แอดวานซ์	อินโฟร์	เซอร์วิส	จำกัด	(มหาชน)	 25,000.00

บริษัท	สยามฟาร์มาซูติคอล	จำกัด	 20,000.00

เดอะมอลกรุ๊ป	จำกัด	 16,778.00

องค์การสื่อสารมวลชนแห่งประเทศไทย	 15,000.00

บริษัทเหล็กสยามยามาโตะ	จำกัด	 10,000.00

โรงพยาบาลบำรุงราษฏร์	 9,682.00

ศูนย์การกีฬาแห่งประเทศไทยจังหวัดเชียงราย	 5,000.00

มูลนิธิการศึกษาและวัฒนธรรมไทย-นานาชาติ	AFS	 5,000.00

มหาวิทยาลัยราชภัฎเชียงราย	 5,000.00

ม.แม่ฟ้าหลวง	 5,000.00

บริษัทท่าอากาศยานไทย	จำกัด(มหาชน)	 5,000.00

การไฟฟ้านครหลวง	 5,000.00

มหาวิทยาลัยศรีปทุม	 5,000.00

MINE	MINERAL	BUSINESS	CO.,	LTD.	 5,000.00

CENTERPOINT	MANUFACTORING	(THAILAND)	CO.,	LTD.	 5,000.00

บริษัทสยามรีเทล	ดีเวลล็อปเม้นท์	จำกัด	 5,000.00

บริษัทแอ็ดวานซ์อินฟอร์เมชั่น	เทคโนโลยี	จำกัด(มหาชน)	 5,000.00

สหกรณ์ออมทรัพย์องค์การขนส่งมวลชนกรุงเทพ	จำกัด	 5,000.00	
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 ชื่อ โครงการ จำนวนเงิน

รายนามผู้สนับสนุนกิจกรรมมูลนิธิเพื่อการพัฒนาและสันติ ปี 2550

ข. บุคคล

นายพงษ์สิทธิ์	นางไปรมาดี	ทะสะระ	 เพื่อใช้ตามวัตถุประสงค์	 428,600.001.	

นายกันตพล	นางสุทธิมา	พฤทธิพหล	 เพื่อใช้ตามวัตถุประสงค์	 87,500.002.	

คุณพยุงศรี	ดีโคตร	และครอบครัว	 เพื่อใช้ตามวัตถุประสงค์	 84,948.583.	

คุณภาษิต	ศิริมาลัย	และครอบครัว	 เพื่อใช้ตามวัตถุประสงค์	 79,747.004.	

คุณเล็ก	ทวีเติมสกุล	และครอบครัว	 เพื่อใช้ตามวัตถุประสงค์	 78,000.005.	

คุณฟูมิชิเกะ	และคุณมณีรัตน์	โคบายาชิ	 เพื่อใช้ตามวัตถุประสงค์	 62,865.006.	

นายอธิโชค	นางอังคณา	เกิดช้าง	 เพื่อใช้ตามวัตถุประสงค์	 61,192.007.	

คุณวารี	ลาเวนเดีย	และครอบครัว	 เพื่อใช้ตามวัตถุประสงค์	 57,080.008.	

คุณสมยศ	พิพัฒนมงคล	และครอบครัว	 เพื่อใช้ตามวัตถุประสงค์	 56,640.009.	

คุณวรรัตน์	ศรีดอกรัก	และครอบครัว	 เพื่อใช้ตามวัตถุประสงค์	 55,200.0010.	

คุณบัณฑิต	ปุรุตา	และครอบครัว	 เพื่อใช้ตามวัตถุประสงค์	 53,800.0011.	

คุณมลฤดี	เวชช์วิรุฬวงศ์	และครอบครัว	 เพื่อใช้ตามวัตถุประสงค์	 48,340.0012.	

คุณวันชัย	สนธิ์ชัยสกุล	 เพื่อใช้ตามวัตถุประสงค์	 47,167.0013.	

คุณศุภกิจ	ชวนะสุนทร	และครอบครัว	 เพื่อใช้ตามวัตถุประสงค์	 46,592.0014.	

คุณอรรณพ	ตั้งคณากุล	และครอบครัว	 เพื่อใช้ตามวัตถุประสงค์	 45,343.0015.	

คุณมนต์รัตน์	ปรีดีขนิษ	และครอบครัว	 เพื่อใช้ตามวัตถุประสงค์	 40,980.0016.	

นายเทอดศักดิ์	นางอติพร	แก้วจันทร์ทอง	 เพื่อใช้ตามวัตถุประสงค์	 40,880.0017.	

นายจักริน	นางเอมี่	เอี่ยมสำอางค์	 เพื่อใช้ตามวัตถุประสงค์	 38,956.0018.	

นางกมลทิพ	พยัฆวิเชียร	 เพื่อใช้ตามวัตถุประสงค์	 38,060.0019.	

นายพลพัท	นางเพ็ญทิพร	ทันสมัย	 เพื่อใช้ตามวัตถุประสงค์	 35,112.0020.	

นายกมล	ธนะนพวรรณ	และครอบครัว	 เพื่อใช้ตามวัตถุประสงค์	 34,330.0021.	

นายชาญศักดิ์		และชลธิรา	 เพื่อใช้ตามวัตถุประสงค์	 34,000.0022.	

คุณอุดมพร	โมเดก้า	และครอบครัว	 เพื่อใช้ตามวัตถุประสงค์	 31,700.0023.	

	นายชัยวัฒน์	นางสังคม	เนตรโสภา	 เพื่อใช้ตามวัตถุประสงค์	 30,848.0024.	

คุณเยาวดี	โจนส์	และครอบครัว	 เพื่อใช้ตามวัตถุประสงค์	 30,000.0025.	

นายบุญทวี	นางวัชรินทร์	แก้วล่ามสัก	 เพื่อใช้ตามวัตถุประสงค์	 29,732.0026.	

นายไดโอนิสิโอ	นางศิราณี	มาคาโรโย	 เพื่อใช้ตามวัตถุประสงค์	 25,504.2527.	

นายนิพนธ์	นางปริตา	อัศวรัตนะกสิกร		 เพื่อใช้ตามวัตถุประสงค์	 25,416.5028.	

คุณมนัส	สิริสุขนิวาส	และครอบครัว	 เพื่อใช้ตามวัตถุประสงค์	 24,480.0029.	

นายสุนทร	นางบุญฐิน	พรหมลี	 เพื่อใช้ตามวัตถุประสงค์	 24,434.2530.	

นายเกียรติชัย	ตั้งมณีสมุทร	และครอบครัว	 เพื่อใช้ตามวัตถุประสงค์	 24,340.0031.	

นายวิรัช	นางอุทัยวรรณ	เลี่ยนกัตวา	 เพื่อใช้ตามวัตถุประสงค์	 24,010.0032.	

นายชัยสิทธิ์	สราญจิต	และครอบครัว	 เพื่อใช้ตามวัตถุประสงค์	 22,030.0033.	

คุณรัตติกร	พรมมา	และครอบครัว	 เพื่อใช้ตามวัตถุประสงค์	 21,700.0034.	

คุณพรปวีณ์	อู่ทอง	และครอบครัว	 เพื่อใช้ตามวัตถุประสงค์	 21,387.0035.	
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คุณประเทือง	ภูริศสถิตย์	 เพื่อใช้ตามวัตถุประสงค์	 21,000.0036.	

คุณเรืองรัตน์	ออดิการิ	และครอบครัว	 เพื่อใช้ตามวัตถุประสงค์	 20,634.0037.	

คุณมณทา	ยังฤทธิ์	 เพื่อใช้ตามวัตถุประสงค์	 20,240.0038.	

คุณนิตยา	ลักษณวิสิษฐ์	 เพื่อใช้ตามวัตถุประสงค์	 20,000.0039.	

คุณไพฑูรย์	สุอินทร์	 เพื่อใช้ตามวัตถุประสงค์	 19,830.0040.	

นายสันติ	นางจิราภา	เต็มเอี่ยม	 เพื่อใช้ตามวัตถุประสงค์	 19,224.0041.	

คุณรอนนี่	ซี.	โรดิกูซ	และคุณศิริสร	มาตรสุด	 เพื่อใช้ตามวัตถุประสงค์	 19,000.0042.	

คุณอดุลย์	และซายูริ	ชูระมะ	 เพื่อใช้ตามวัตถุประสงค์	 18,841.0043.	

นายสมชาย	พงษ์ไกรกิตติ	และครอบครัว	 เพื่อใช้ตามวัตถุประสงค์	 18,460.0044.	

นายเสน่ห์	นางโสภา	ศรีตองอ่อน	 เพื่อใช้ตามวัตถุประสงค์	 18,279.0045.	

คุณอนันต์	สุวรรณบุตรวิภา	และครอบครัว	 เพื่อใช้ตามวัตถุประสงค์	 17,895.0046.	

คุณภัสราพร	และครอบครัว	 เพื่อใช้ตามวัตถุประสงค์	 17,800.0047.	

นายวาฑิต	นางศิริมา	โฆษิตสัจกุล	 เพื่อใช้ตามวัตถุประสงค์	 17,620.0048.	

นายประหยัด	โลแพทย์	และครอบครัว	 เพื่อใช้ตามวัตถุประสงค์	 17,112.0049.	

นายธัชธรรม	นางวาสนา	สนสร้อย	 เพื่อใช้ตามวัตถุประสงค์	 16,901.0050.	

คุณนิรัชฎา	อินเสาร์	 เพื่อใช้ตามวัตถุประสงค์	 16,615.0051.	

นายธนชาติ	จิตรสกุล	และครอบครัว	 เพื่อใช้ตามวัตถุประสงค์	 16,275.0052.	

นายแสวง	อำไพ	และครอบครัว	 เพื่อใช้ตามวัตถุประสงค์	 15,536.0053.	

นายธนชัย	อร่ามโรจน์วัฒนา	และครอบครัว	 เพื่อใช้ตามวัตถุประสงค์	 15,316.25	54.	

นายโสฬส	นิยมโชค	และครอบครัว	 เพื่อใช้ตามวัตถุประสงค์	 15,188.00	55.	

นายจารุวัฒน์	รัตน์น้อย	และครอบครัว		 เพื่อใช้ตามวัตถุประสงค์	 15,000.0056.	

ดร.มล.	ปริยา	นวรัตน์	 เพื่อใช้ตามวัตถุประสงค์	 15,000.0057.	

คุณเดสิโม	เด	ลา	ดาลดี	 เพื่อใช้ตามวัตถุประสงค์	 14,780.0058.	

นายพรสรรค์	นางบุญรัตน์	ฉายามนตรี	 เพื่อใช้ตามวัตถุประสงค์	 14,660.0059.	

คุณปรีชา	ส่งสิริ	และครอบครัว	 เพื่อใช้ตามวัตถุประสงค์	 14,091.0060.	

นางสาวนงพรรณ	พัสสระ	 เพื่อใช้ตามวัตถุประสงค์	 13,500.0061.	

นายวีรวัฒน์	นางวลัยพร	เขียวกระเสม	 เพื่อใช้ตามวัตถุประสงค์	 13,400.0062.	

นายสมนึก	ยอดยิ่ง	และครอบครัว	 เพื่อใช้ตามวัตถุประสงค์	 12,635.0063.	

นายวรทัศน์	วุฒิกร	และครอบครัว	 เพื่อใช้ตามวัตถุประสงค์	 12,375.0064.	

นายโจเซฟ	เอ็ม	ดีฟานเต้	และครอบครัว	 เพื่อใช้ตามวัตถุประสงค์	 12,187.7565.	

นายพรชาย	นางคุณธัญจิรา	สีเพียไชย	 เพื่อใช้ตามวัตถุประสงค์	 11,800.0066.	

นายพลวิชญ์	นางพรณรัตน์	ถิรสวัสดิ์ก่อกุล	 เพื่อใช้ตามวัตถุประสงค์	 11,780.0067.	

นายสุรชาติ	นางพรทิพย์	ตู้ไตรรัตน์สกุล	 เพื่อใช้ตามวัตถุประสงค์	 11,470.0068.	

คุณแอน	ยี	และคุณขนิษฐา	ลี	 เพื่อใช้ตามวัตถุประสงค์	 11,460.0069.	

นายธีระ	อุ่นใจ	และครอบครัว	 เพื่อใช้ตามวัตถุประสงค์	 11,070.5070.	
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นายสุพรชัย	สุทธิมาก	และครอบครัว	 เพื่อใช้ตามวัตถุประสงค์	 11,024.7571.	

นางสาวบาบิยา	ส่วนบุญ	 เพื่อใช้ตามวัตถุประสงค์	 10,760.0072.	

คุณสุพจน์	บุ้นประสิทธิ์	และครอบครัว	 เพื่อใช้ตามวัตถุประสงค์	 10,324.0073.	

นางสาวนัยเนตร	เกตุสุวรรณ	 เพื่อใช้ตามวัตถุประสงค์	 10,123.0074.	

นายสุพจน์	นบนอบ	และครอบครัว	 เพื่อใช้ตามวัตถุประสงค์	 9,754.0075.	

คุณฮิโตมิ	และครอบครัว	 เพื่อใช้ตามวัตถุประสงค์	 9,720.0076.	

คุณวราวุธ	ลาชโรจน์	และครอบครัว	 เพื่อใช้ตามวัตถุประสงค์	 9,540.0077.	

คุณพัชดาวรรณ	ล่องลอย	 เพื่อใช้ตามวัตถุประสงค์	 9,423.2578.	

คุณวัชรินทร์	โชติแสง	และครอบครัว	 เพื่อใช้ตามวัตถุประสงค์	 9,378.0079.	

นายฉัตรชัย	ยิ้มฉวี	และครอบครัว	 เพื่อใช้ตามวัตถุประสงค์	 9,297.0080.	

นายโชติช่วง	ธเนศวรพงษ์	และครอบครัว	 เพื่อใช้ตามวัตถุประสงค์	 9,248.7581.	

นายยงยุทธ	นางนวพรรณ	มงคลขจิต	 เพื่อใช้ตามวัตถุประสงค์	 9,050.0082.	

นายซัลวาดอร์	นางอาริยา	เรทูยา	 เพื่อใช้ตามวัตถุประสงค์	 9,000.0083.	

นายระวีทิวัฒน์	ศรีสุทธิสะอาด	และครอบครัว	 เพื่อใช้ตามวัตถุประสงค์	 9,000.0084.	

รศ.ดร	ณรงค์	เทียนส่ง	 เพื่อใช้ตามวัตถุประสงค์	 9,000.0085.	

คุณเฉลิมพล	ประภากุลแก้ว	 เพื่อใช้ตามวัตถุประสงค์	 8,572.2586.	

คุณสมศักดิ์	เพชรโยธา	และครอบครัว	 เพื่อใช้ตามวัตถุประสงค์	 8,400.0087.	

นายณรงค์	ฉันทะศิริพรรณ	และครอบครัว	 เพื่อใช้ตามวัตถุประสงค์	 8,240.0088.	

คุณจารุรินทร์	ภูนุชอภัย	 เพื่อใช้ตามวัตถุประสงค์	 8,100.0089.	

นางซูซูกิ	และครอบครัว	 เพื่อใช้ตามวัตถุประสงค์	 8,000.0090.	

นายโชคชัย	นางนฤมล	โพธิรัตน์	 เพื่อใช้ตามวัตถุประสงค์	 8,000.0091.	

คุณวิลฟรีโด	เบญจลักษ์	และครอบครัว	 เพื่อใช้ตามวัตถุประสงค์	 7,960.0092.	

นายวิศณุ	นางสุภาวดี	ศิริภัทรพร	 เพื่อใช้ตามวัตถุประสงค์	 7,800.0093.	

คุณอัมรินทร์	เอื้อนกลาง	และครอบครัว	 เพื่อใช้ตามวัตถุประสงค์	 7,754.0094.	

นายโกศล	สิทธิวิเชียรวงศ์	 เพื่อใช้ตามวัตถุประสงค์	 7,600.0095.	

นายไตรสิทธิ์	นางสิทธรัตน์	ธรรมอัครนันท์	 เพื่อใช้ตามวัตถุประสงค์	 7,585.5096.	

นายเอกพงษ์	อรัญศรี	และครอบครัว	 เพื่อใช้ตามวัตถุประสงค์	 7,585.2597.	

นายสุรศักดิ์	ธเนตรวรพงษ์	และครอบครัว	 เพื่อใช้ตามวัตถุประสงค์	 7,546.5098.	

นายยุทธนา	เบื่อน้อย	และครอบครัว	 เพื่อใช้ตามวัตถุประสงค์	 7,534.0099.	

คุณนันท์นลิน	ธีราภวรัญ	 เพื่อใช้ตามวัตถุประสงค์	 7,440.00100.	

นายทินกร	อินต๊ะเสน	และครอบครัว	 เพื่อใช้ตามวัตถุประสงค์	 7,280.00101.	

คุณอุบลวรรณา	วงษ์ละคร	 เพื่อใช้ตามวัตถุประสงค์	 7,199.00102.	

คุณอามร	เกษมศิริลักษณ์	 เพื่อใช้ตามวัตถุประสงค์	 7,140.00103.	

คุณณฤดี	นิลพันธ์	 เพื่อใช้ตามวัตถุประสงค์	 7,000.00104.	

ผู้ไม่ประสงค์ออกนาม	 เพื่อใช้ตามวัตถุประสงค์	 6,773.00105.	
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นายพงษ์เลิศ	จริงจามิกร	และครอบครัว	 เพื่อใช้ตามวัตถุประสงค์	 6,700.00106.	

นายนิพนธ์	อรุณโรจน์โกศล	และครอบครัว	 เพื่อใช้ตามวัตถุประสงค์	 6,480.00107.	

นายสุนทร	ชัยรัตน์	และครอบครัว	 เพื่อใช้ตามวัตถุประสงค์	 6,437.00108.	

นายลิขิต	วิเชียรเศวตธารา	และครอบครัว	 เพื่อใช้ตามวัตถุประสงค์	 6,300.00109.	

นายกิติศักดิ์	นาคสอิ้ง	และครอบคัว	 เพื่อใช้ตามวัตถุประสงค์	 6,200.00110.	

นายสุรชัย	หิรัญเจริญ	และครอบครัว	 เพื่อใช้ตามวัตถุประสงค์	 6,080.00111.	

คุณมุกดา	และครอบครัว	 เพื่อใช้ตามวัตถุประสงค์	 6,000.00112.	

นายรัตน์	อ.อินทรวิชิต	และครอบครัว	 เพื่อใช้ตามวัตถุประสงค์	 6,000.00113.	

คุณนิภาวรรณ	สาระ	 เพื่อใช้ตามวัตถุประสงค์	 5,955.00114.	

นางสาวดวงตา	จิตรกระจ่าง	 เพื่อใช้ตามวัตถุประสงค์	 5,930.00115.	

นายเสรี	เลิศวีระนันทรัตน์	และ	ครอบครัว	 เพื่อใช้ตามวัตถุประสงค์	 5,900.00116.	

นางสาวฐิติรัตน์	รัตนพันธ์	 เพื่อใช้ตามวัตถุประสงค์	 5,850.00117.	

คุณกฤษ	สุธีราวุฒิ	และครอบครัว	 เพื่อใช้ตามวัตถุประสงค์	 5,592.00118.	

นายรอนนี่	นางจุฑามาศ	พาโน	 เพื่อใช้ตามวัตถุประสงค์	 5,480.00119.	

คุณนันทนา	เดชขันต์	 เพื่อใช้ตามวัตถุประสงค์	 5,273.00120.	

นายจินโฮง	ปิยนุช	พิยอน	 เพื่อใช้ตามวัตถุประสงค์	 5,200.00121.	

นายวีรศักดิ์	อุดมลาภสกุล	และครอบครัว	 เพื่อใช้ตามวัตถุประสงค์	 5,200.00122.	

คุณสรัญญา	ทรัพย์เจริญกุล	 เพื่อใช้ตามวัตถุประสงค์	 5,175.00123.	

	นายกิติศักดิ์	จุตหราช	 เพื่อใช้ตามวัตถุประสงค์	 5,160.00124.	

คุณอรษา	ขันทองคำ	และครอบครัว	 เพื่อใช้ตามวัตถุประสงค์	 5,100.00125.	

นายปรภาส	รัตนชาคร	และครอบครัว	 เพื่อใช้ตามวัตถุประสงค์	 5,080.00126.	

นายสิทธินนท์	จรตพืช	และครอบครัว	 เพื่อใช้ตามวัตถุประสงค์	 5,020.00127.	

คุณนงนุช	การุณยเลิศ	 เพื่อใช้ตามวัตถุประสงค์	 5,000.00128.	

คุณนากาชิม่า	และครอบครัว	 เพื่อใช้ตามวัตถุประสงค์	 5,000.00129.	

คุณวิเชียร	เชิดชูชาติ	 เพื่อใช้ตามวัตถุประสงค์	 5,000.00130.	

คุณเสริมศรี	ไชยเศรษฐ์	 เพื่อใช้ตามวัตถุประสงค์	 5,000.00131.	

นายศักดิ์เกษม	เกษบุญลือ	และครอบครัว	 เพื่อใช้ตามวัตถุประสงค์	 5,000.00	132.	

 ชื่อ โครงการ จำนวนเงิน

รายนามผู้สนับสนุนกิจกรรมมูลนิธิเพื่อการพัฒนาและสันติ ปี 2550

ข. บุคคล
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ค. ผู้มีอุปการคุณ

Bangkok	City	Tower1.	

Bangkok	Golf2.	

Charter	Square3.	

DTAC4.	

Empire	Tower5.	

Emporium	Tower6.	

GMM	Grammy7.	

J	Press	Tower8.	

KSL9.	

MBK	Tower10.	

President	Tower11.	

Q	House	เพลินจิต12.	

Q	House	คอนแวนต์13.	

Q	House	สาธร14.	

Q	House	อโศก15.	

Software	Park16.	

Time	Square	Building17.	

Tisco18.	

เดลิ	นิวส์19.	

เบ	ทา	โกร20.	

เมือง	ไทย	ภัทร	คอม	เพล็กซ์21.	

โรงงานยาสูบ22.	

โรง	พยาบาล	เกษม	ราษฎร์	บางแค23.	

โรง	พยาบาล	เกษม	ราษฎร์	ประชาชื่น24.	

โรง	พยาบาล	เจ	ตนิน25.	

โรง	พยาบาล	เจริญกรุงประชารักษ์26.	

โรง	พยาบาล	เซ็น	ต์ห	ลุย	ส์27.	

โรง	พยาบาล	เดชา28.	

โรง	พยาบาล	เทพธารินทร์29.	

โรง	พยาบาล	เปา	โลเม	โมเรี	ยล30.	

โรง	พยาบาล	เพชรเวช31.	

โรง	พยาบาล	เอกชัย32.	

โรง	พยาบาล	กรุงเทพ	พระประแดง33.	

โรง	พยาบาล	กลาง34.	

โรง	พยาบาล	จุฬาลงกรณ์35.	

โรง	พยาบาล	ตากสิน36.	

โรง	พยาบาล	ตำรวจ37.	

โรง	พยาบาล	ทหารผ่านศึก38.	

โรง	พยาบาล	ธรรมศาสตร์	39.	

เฉลิมพระเกียรติ

โรง	พยาบาล	บี	แคร์	เมด	ิ	คัล	เซ็น	ต์	เตอร์40.	

โรง	พยาบาล	ปากเกร็ด41.	

โรง	พยาบาล	ปิยะ	มิ	นทร์42.	

โรง	พยาบาล	ภูมิพล43.	

โรง	พยาบาล	มงกุฎ	วัฒนะ44.	

โรง	พยาบาล	มหาชัย45.	

โรง	พยาบาล	มิชชั่น46.	

โรง	พยาบาล	รามาธิบดี47.	

โรง	พยาบาล	ศรี	สยาม48.	

โรง	พยาบาล	ศิค	ริ	นทร์49.	

โรง	พยาบาล	สมิติเวช	ศรีนครินทร์50.	

โรง	พยาบาล	สมิติเวช	สุขุมวิท51.	

โรง	พยาบาล	สมุทรปราการ52.	

โรง	พยาบาล	สมุทรสาคร53.	

โรง	พยาบาล	หู	ตา	คอ	จมูก54.	

ไทย	รัฐ55.	

กรม	โยธาธิ	การ56.	

กรม	กา	รกงศล57.	

กรม	ทางหลวง58.	

กรม	บัญชี	กลาง59.	

กรม	ประชาสัมพันธ์60.	

กรม	ศุลกากร61.	

กรม	สรรพ	สามิต62.	

กระทรวง	แรงงาน63.	

กระทรวง	สาธารณสุข64.	

การ	เคหะ	แห่ง	ชาติ65.	

การ	ไฟฟ้า	ส่วน	ภูมิภาค66.	

การ	ท่าเรือ	แห่ง	ประเทศ	ไทย67.	

การ	นิคม	อุตสาหกรรม	แห่ง	ประเทศ	ไทย68.	

การ	ประปา	นครหลวง69.	

การ	ประปา	พระโขนง70.	

การ	ประปา	ส่วน	ภูมิภาค71.	

คณะ	เภสัช	ศาสตร์	มหาวิทยาลัย	มหิดล72.	

คณะ	ทันต	แพทยศาสตร	์73.	

มหาวิทยาลัย	มหิดล

คณะ	พยาบาล	ศาสตร์		74.	

มหาวิทยาลัย	มหิดล

คณะ	วิทยาศาสตร์	มหาวิทยาลัย	มหิดล75.	

คณะ	สาธารณสุข	ศาสตร	์76.	

มหาวิทยาลัย	มหิดล

จิตต	์	อุทัย77.	

ตลาดหลักทรัพย์	แห่ง	ประเทศ	ไทย78.	

ตึก	ช้าง79.	

ททบ.	580.	

ธนาคาร	UOB	จำกัด		(ตึก	หุ่น	ยนต์)81.	

ธนาคาร	เพื่อ	การเกษตร	และ	สหกรณ์82.	

ธนาคาร	เพื่อ	การ	ส่ง	ออก	และ	นำ	เข้า		83.	

แห่ง	ประเทศ	ไทย

ธนาคาร	แห่ง	ประเทศ	ไทย84.	

ธนาคาร	ไทย	พาณิชย์	จำกัด	(มหาชน)	85.	

สำนักงาน	ใหญ่

ธนาคาร	กรุงเทพ	จำกัด	(มหาชน)	86.	

สำนักงาน	ใหญ่

ธนาคาร	กรุง	ไทย	จำกัด	(มหาชน)	87.	

สำนักงาน	ใหญ่

ธนาคาร	กรุง	ศรีอยุธยา	จำกัด	(มหาชน)	88.	

สำนักงาน	ใหญ่

ธนาคาร	ทหารไทย	จำกัด	(มหาชน)	89.	

สำนักงาน	ใหญ่

ธนาคาร	นครหลวง	ไทย	จำกัด	(มหาชน)		90.	

สำนักงาน	ใหญ่

ธนาคาร	ออมสิน	สำนักงาน	ใหญ่91.	

ธนาคาร	อาคารสงเคราะห์		92.	

สำนักงาน	ใหญ่

บริษัท	กสท.	จำกัด	(มหาชน)93.	



77 รายงานประจำปี 2550 - มูลนิธิเพื่อการพัฒนาและสันติ

 ชื่อสถานที่ ชื่อสถานที่ ชื่อสถานที่

รายนามผู้สนับสนุนกิจกรรมมูลนิธิเพื่อการพัฒนาและสันติ ปี 2550

ค. ผู้มีอุปการคุณ

บริษัท	ทรู	คอ	เปอเรชั่น	จำกัด	(มหาชน)94.	

บริษัท	ปตท.	จำกัด	(มหาชน)95.	

บริษัท	อเมริกัน	อิน	เตอร์	เนชั่นแนล	96.	

แอส	ชัวร์	รัน	ส์	(AIA)

บริษัท	อ	สมท.	จำกัด	(มหาชน)97.	

บริษัท	โอสถ	สภา	จำกัด98.	

บริษัท	ไทย	น้ำ	ทิพย์	จำกัด	99.	

สำนักงาน	ใหญ่

บริษัท	ไม้อัด	ไทย100.	

บริษัท	การบินไทย	จำกัด	(มหาชน)	101.	

สำนักงาน	ใหญ่

บริษัท	คอส	โม	จำกัด102.	

บริษัท	ทิพย	ประกัน	ภัย	จำกัด	มหาชน103.	

บริษัท	ที	โอ	ที	จำกัด(มหาชน)104.	

บริษัท	มติ	ชน	จำกัด	(มหาชน)105.	

บริษัท	สิน	มั่นคง	ประกัน	ภัย106.	

พิพิธภัณฑ์	ช้าง	เอราวัณ107.	

พิพิธภัณฑ์	หุ่น	ขี้	ผึ้ง	ไทย108.	

มหาวิทยาลัย	ธรรมศาสตร์109.	

มหาวิทยาลัย	ธรรมศาสตร์ท่าพระ	จันทร์110.	

มหาวิทยาลัย	หอการค้าไทย111.	

มหา	วิ	ทยา	ลัย	อัส	สัมชัญ	บางนา112.	

ลุมพินี	ทาวเวอร์113.	

ศาล	อาญา	กรุงเทพ	ใต้114.	

ศูนย์	พัฒนา	กีฬา	กองทัพ	บก115.	

ศูนย์	ลูก	เรือ	การบินไทย	สุวรรณภูมิ116.	

สถาบัน	โรค	ทรวงอก117.	

สถาบัน	โรค	ผิวหนัง118.	

สถาบัน	ราชานุกูล119.	

สถาบัน	สุขภาพ	เด็ก	แห่ง	ชาติ120.	

สนาม	กอล์ฟ	เมือง	เอก	วิสต้า121.	

สนาม	กอล์ฟ	ไพน์	เฮิร์สท		122.	

แอนด์	คัน	ท	รี	คลับ

สนาม	กอล์ฟ	ดุสิต123.	

สนาม	กอล์ฟ	วิน	เซอร์	กอล์ฟ	แอนด์	124.	

สปอร์ต	คลับ

สำนักงาน	เขต	ดินแดง125.	

สำนักงาน	เลขาธิการ	ข้าราชการ	126.	

พลเรือน

สำนักงาน	ปรมาณู	เพื่อ	สันติ127.	

สำนักงาน	สถิติ	แห่ง	ชาติ128.	

สำนักงาน	สลาก	กิน	แบ่ง	รัฐบาล129.	

ห้าง	เซ็นทรัล	พระราม	3130.	

ห้าง	แฟร์ชั่น	ไอซ์	แลน	ด์131.	

องค์การ	ฟอก	หนัง132.	

อาคาร	Jasmine	City133.	

อาคาร	253	อโศก134.	

อาคาร	BB	Tower135.	

อาคาร	CP	สีลม136.	

อาคาร	GMM	Grammy137.	

อาคาร	Green	Tower138.	

อาคาร	Home	Place	139.	

อาคาร	Le	Concorde140.	

อาคาร	LPN141.	

อาคาร	SME	Bank	Tower142.	

อาคาร	Sun	Tower143.	

อาคาร	TPI144.	

อาคาร	ณ	นคร145.	

อาคาร	เบญจ	จินดา146.	

อา	คารเลค	รัช	ดา147.	

อาคาร	เล่า	เป้ง	ง้วน148.	

อาคาร	เศรษฐี	วรรณ149.	

อาคาร	แสง	โสม150.	

อาคาร	แสงทอง	ธานี151.	

อาคาร	โอ	เชีย	นทาวเวอร์152.	

อาคาร	ไทย	พาณิชย์	สามัคคี	ประกัน	ภัย153.	

อา	คารจัส	มิน	อิน	เตอร์	เนชั่นแนล154.	

อาคาร	ชาญ	อิสระ	1155.	

อาคาร	ชำนาญ	เพ็ญ	ชาติ156.	

อาคาร	ชิ	โนทัย157.	

อาคาร	ชิน	วัตร	3158.	

อาคาร	ฐาน	เศรษฐกิจ159.	

อาคาร	ธน	ภูมิ160.	

อาคาร	มโนรม161.	

อาคาร	มาลี	นนท์162.	

อา	คาร	รสา	ทาวเวอร์163.	

อา	คารรัจ	นา	การ164.	

อา	คาร	ลุมพินี	พล่า	ซ่า	อโศก165.	

อา	คารว	รสมบัติ166.	

อาคาร	ว่อง	วานิช167.	

อา	คา	รวิ	บูลย์	ธานี168.	

อาคาร	สาธร	ซิตี้169.	

อาคาร	สาธร	ธานี170.	

อา	คา	รสินธร	ทาวเวอร์171.	

อาคาร	สิ	ริน	รัตน์172.	

อาคาร	สีลม	แกล	เลอเรีย173.	

อาคาร	อับ	ดุล	ราฮีม174.	

อา	คา	รอื้อจือ	เห	ลี	ยง175.	

อิม	แพค	เมืองทอง	ธานี176.	
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Address

สถานที่ติดต่อ

มูลนิธิเพื่อการพัฒนาและสันติ
(Foundation for Development and Peace)
4	อาคาร	ยูซีเอฟ	ซ.รามคำแหง24	แยก1	ถ.รามคำแหง	หัวหมาก	บางกะปิ	กรุงเทพฯ	10240

4	Ramkhamhaeng	24	Yaek1,Huamark,	Bangkapi,	Bangkok	10240

โทรศัพท์/Tel	:	0-2718-7766	ต่อ	210-250					โทรสาร/Fax	:	0-2718-5086

ศูนย์ประสานงานเชียงใหม่
นายสุทิน		ศรีบุญแปลง

105/32		ถ.ห้วยแก้ว		ต.ช้างเผือก	

อ.เมือง		จ.เชียงใหม่		50300

โทร	087-941-5205

Email	:	Sutin25@gmail.com

cHiANg MAi ceNter
Mr.	Sutin		Sriboonpleang
105/32		Huaykaew	Rd.,	Changpuak
Muang,	Chiang	Mai	50300

ศูนย์ประสานงานพิษณุโลก
นางสาวนิภาพรรณ		สอนเทศ

100/245	หมู่	5	ซอย	6	ต.พลายชุมพล	

อ.เมือง		จ.	พิษณุโลก		65000

โทร.	055-336-202

โทรสาร.	055-336-203

Email	:	najames607@hotmail.com

PitSANuLoK ceNter
Ms.	Niphaphan		Sonthet
100/245	Moo	5	Soi	6,	Plaichoompol,
Muang,	Pitsanulok	65000

ศูนย์ประสานงานขอนแก่น
นางสาวศิริรัตน์		นามหาชัย

334	หมู่	4	ถ.ประชาสโมสร		ต.ในเมือง

อ.เมือง		จ.	ขอนแก่น		40000

โทร		043-336-123

Email	:	Sirirat_tew@hotmail.com

KHoNKeAN ceNter
Ms.	Sirirat		Namhachai
334	Moo	4		Prachasamosorn,	Muang,	
Khonkean	40000

ศูนย์ประสานงานนครราชสีมา
นางสาวปนัดดา		แก้วสาย

1650/6	หมู่บ้านสิวาลัย		ซ.3		ถ.สุรนารายณ์

ต.ในเมือง		อ.เมือง		จ.นครราชสีมา		30000

โทร	044-922-690

โทรสาร		044-922-690

Email	:	panudda_09@hotmail.com

NAKorNrAtcHASriMA ceNter
Ms.	Panudda		Kaewsai
1650/6		Siwalai	Village	Soi	3,	
Suranarai	Rd.,	Naimuang,	Muang,
Nakornratchasrima	30000



กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์
www.m-society.go.th



สำนักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามยาเสพติด
www.oncb.go.th














