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              ตอ้งขอขอบพระคุณทูตสนัติภาพหลายๆ ท่านที่ไดก้รุณาใหก้าร
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ของทูตสนัติภาพ ทาํใหเ้กิดกิจกรรมสภากาแฟทูตสนัติภาพ หรือสนทนา

สนัติภาพขึ้น กิจกรรมทูตสนัติภาพสญัจรจะเป็นกิจกรรมสร้างความสมัพนัธ์ ระหวา่ง

ทูตสนัติภาพ และบาํเพญ็สาธารณประโยชน ์ยงัรอรับคาํแนะนาํจากทุกท่านค่ะ 

  ....ระยะนี้ฝนตกชุก อากาศเปลี่ยนแปลงบ่อย  อยา่ลืมรักษาสุขภาพกนัดว้ยนะคะ 

                                                                                                       จากบรรณาธิการ 
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         เกิดขึ้นเพื่ออุทิศใหก้บัสนัติภาพ เพื่อประกาศการเริ่มตน้

ของวนัสนัติภาพสากล ในวนันี้ระฆงัแห่งสนัติภาพจะดงัขึ้นที่

สาํนกังานใหญ่ของสหประชาติ ซึ่งระฆงันี้ถูกหล่อขึ้นจากเหรียญ

กษาปณ์ที่ไดม้าจากการบริจาคของเดก็ๆทัว่ทุกทวีปซึ่งเป็นเหมือนสญัลกัษณ์บ่งบอกถึง

ความเป็นอนัหนึ่งอนัเดียวกนัของผูค้นบนโลก องคก์ารสหประชาชาติไดร้ับระฆงัใบนี้

จากประเทศญี่ปุ่นอนัเป็นการย ํ้าเตือนถึงเหล่าผูค้นที่ประสบความสูญเสียจากสงคราม ที่

ดา้นขา้งของระฆงัมีคาํจารึกวา่: "Long live absolute world peace” (ขอความยัง่ยนืจงมี

แด่สนัติภาพอนัแทจ้ริง)    

    ปี 1981 คณะกรรมการสหประชาชาติประกาศมติที่รับรองโดยคอสตารีกา ใหว้นั

องัคารที่สามของเดือนกนัยายนเป็นวนัสนัติภาพสากล และ 20  ปีใหห้ลงั ที่ประชุมใหญ่

มีมติใหม่ที่ไดร้ับการรับรองจากสหราชอาณาจกัร และคอสตารีกา ใหก้าํหนดวนัที่

แน่นอนและประกาศเป็นวนัยตุิการสู้รบของโลก (a global ceasefire day) คือ วนัที ่ 21 

กนัยายน เป็น “วนัสันตภิาพสากล” (International Day of Peace) เพื่อขอใหป้ระชาชน

ทุกประเทศหยดุยงิ หยดุใชค้วามรุนแรงกนัทัว่โลก และหยดุการทาํสงครามตลอดทั้งวนั 

นอกจากนี้ยงัไดเ้ชิญประเทศสมาชิก หน่วยงานสหประชาชาติ ชุมชน และองคก์รอิสระ 

ใหเ้ฉลิมฉลองและร่วมมือกนัสร้างสนัติภาพทัว่โลก 

วันสันติภาพสากล  

สานสันติภาพ หนา้ 14   

 ภาพกจิกรรมการยนืสงบนิ่ง ของคณะครู

และนกัเรียนในเขตกรุงเทพฯและปริมณฑล 

เพื่อใหป้ระชาชนชาวไทยหยดุใชค้วามรุนแรง 

และร่วมกนัสร้างสนัติภาพใหเ้กิดขึ้น เนื่องใน 

“วนัสนัติภาพสากล” เมื่อวนัที่ 21 กนัยายน 2552   
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“เมื่อพดูถึง “สนัติภาพ” แน่นอนครับทุกคนยอ่ม

เขา้ใจและนึกถึง “ความสงบ” ความสุขและความ 

ร่มเยน็ ซึ่งเป็นที่ปรารถนาของมวลมนุษยชาติทุกคนและ   

ทุกสงัคม แต่กวา่จะไดม้าซึ่งสนัติภาพ และรักษาไวใ้หไ้ด้

นั้น เป็นเรื่องสาํคญัที่เราตอ้งศึกษา เรียนรู้และจดจาํ ทั้ง

ตอ้งบนัทึกไวเ้ป็นประวตัิศาสตร์ เพื่ออนุชนรุ่นหลงั จะ

ไดท้ราบ  และระลึกถึง 

ประเทศไทยของเรามิไดส้ร้างขึ้นมาดว้ยกลีบ

กุหลาบและหยาดนํ้ าผึ้ ง แต่ไดร้วบรวมก่อร่างสร้างตวั

มาด้วยการต่อสู้ และรักษาไวด้้วยเลือดเนื้อและชีวิต 

กระดูกของบรรพบุรุษที่ฝังทบักนัอยู่บนพื้นแผ่นดินไทย กองแลว้กองเล่าสืบทอดกนั

ตลอดแต่บรรพกาล ที่ทาํให้พวกเราลูกไทย หลานไทย ไดอ้าศยัอยู่อย่างร่มเยน็เป็นสุข 

และเป็นไทมาตราบเท่าทุกวนันี้   นบัได ้772 ปี ท่านไดต้่อสู้เพื่อสร้างบา้นแปลงเมือง 

และพิทกัษ์รักษาแผ่นดินไทยนี้ไวด้้วยเลือดเนื้อและชีวิต ดังคาํกล่าวที่เป็นสากลว่า 

“Freedom is not Free”  

ปัจจุบนั บรรพบุรุษของเราไดม้อบอิสระ เสรีภาพ สนัติภาพ และความเป็นไท 

ให้กบัพวกเราอย่างสมบูรณ์ ซึ่งเราตอ้งหวงแหนและรักษาไวด้้วยเลือดเนื้อและชีวิต

เช่นกนั เราซึ่งเป็นลูกไทย หลานไทย จึงตอ้งร่วมกนัพิทกัษร์ักษาไวซ้ึ่งเอกราช อธิปไตย 

และสันติสุข อยา่งถาวร การที่เราทุกคนมาร่วมมือกนัที่จะสร้างบรรยากาศใหม่ และจดั

กิจกรรมเพื่อส่งเสริมคุณค่าของการเสียสละและอุทิศตนเสียสละเพื่อสันติภาพ นบัเป็น

ประโยชนแ์ก่บา้นเมืองอยา่งยิง่”.  
(คาํกล่าวเปิดงานเชิดชูเกียรติมรดกแห่งสันติภาพ ของพลเอกเทอดศกัดิ์ มารมย ์ 29 มิ.ย 2553) 

พลเอกเทอดศักดิ์    มารมย์ 

รองประธานสหพนัธ์

สนัติภาพสากล (ประเทศไทย) 

รองประธานคณะกรรมการ

ทูตสนัติภาพ 

สารถงึทูตสันตภิาพ 



ประชุมปรึกษาเพือ่การก่อตั้งสภานานาศาสนาเพือ่สันตภิาพ 

ณ  ห้องประชุมอาคารยูซีเอฟ  รามคาํแหง  

หัวหมาก บางกะปิ กรุงเทพฯ     

 จากความเห็นพอ้งดงักล่าวมูลนิธิสหพนัธ์สนัติภาพสากลฯ โดยความร่วมมือและ 

สนบัสนุนของคณะอนุกรรมการทูตสนัติภาพฝ่ายศาสนสมัพนัธ์จึงจดัประชุมปรึกษา 

หารือเรื่อง “การก่อตั้งสภานานาศาสนาเพื่อสันติภาพในองคก์ารสหประชาชาติ” เมื่อ 30 

สิงหาคมที่ผา่นมา โดยมีผูน้าํจากทุกศาสนา กรมการศาสนา ทูตสนัติภาพ และองคก์ร

ดา้นศาสนามาร่วมใหค้าํปรึกษาแลกเปลี่ยน

ความคิดเห็น รวมถึงแนวทางกระบวนการ 

ในการดาํเนินการผลกัดนัใหเ้กิดสภานานา

ศาสนาในประเทศไทยและในสหประชาชาติ

ต่อไป มีผูเ้ขา้ประชุม รวมทั้งสิ้น 101 คน  อาทิ พลเอกสายหยดุ เกิดผล พลเอกเทอดศกัดิ์ 

มารมย ์ ท่านอษัฎา ชยันาม มรว.จิยากร เสสะเวช พล.ต.ต.ทวีศกัดิ์ ตูจ้ินดา ผศ.ดร.

สิริวฒัน ์ศรีเครือดง พระครูธีรสารปริยตัิคุณ ศ.พลโท ดร.สมชาย วิรุฬหผล ฯลฯ 
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 คณะอนุกรรมการทูตสนัติภาพฝ่าย 

ศาสนสมัพนัธ์จดัประชุมปรึกษาการก่อตั้ง 

สภานานาศาสนาเพื่อสนัติภาพในองคก์าร

สหประชาชาติ เมื่อ 10 สิงหาคม 2553 

โดยมีพลเอกเทอดศกัดิ์ มารมย ์ เป็น

ประธานการประชุม ที่ประชุมมีความเห็น

ดว้ยในการจดัตั้งสภานานาศาสนาฯ  

“แนะนําทูตสันตภิาพ” 

พล.ต.ต ทวศีักดิ์     ตู้จินดา 

 พล.ต.ต. ทวีศกัดิ์   ตูจ้ินดา จบการศึกษาระดบัปริญญา

ตรีรัฐศาสตร์บณัฑิต (เกียรตินิยมดี) มหาวิทยาลยัธรรมศาสตร์ 

และนิติศาสตร์บณัฑิต จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลยั ระดบัปริญญา

โท รัฐประศาสนศาสตร์บณัฑิต จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลยั   

พฒันบริหารศาสตร์มหาบณัฑิต (การจดัการภาครัฐและเอกชน) สถาบนับณัฑิตพฒัน 

บริหารศาสตร์(นิดา้) และศิลปศาสตร์มหาบณัฑิต (กฎหมายเศรษฐกิจคณะนิติศาสตร์) 

จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลยั  

 พล.ต.ต. ทวีศกัดิ์   ตูจ้ินดา เขา้รับราชการครั้งแรกเมื่อปี 2519 โดยเขา้รับราชการ

เป็นนายเวรผูบ้งัคบัการตาํรวจนครบาลพระนครใต ้ ปี 2547 ไดร้ับเลือกดาํรงตาํแหน่ง

รองผูบ้งัคบัการ กองการต่างประเทศ สาํนกังานตาํรวจแห่งชาติ และปี 2551 ไดร้ับเลือก

ดาํรงตาํแหน่ง ผูบ้งัคบัการประจาํสาํนกังานผูบ้ญัชาการตาํรวจแห่งชาติ   

 ปัจจุบนั พล.ต.ต.ทวีศกัดิ์ ตูจ้ินดา ดาํรงตาํแหน่งผูบ้งัคบัการประจาํกองบญัชาการ

ตาํรวจสอบสวนกลาง 

สานสันติภาพ หนา้ 13   

 ทูตสันตภิาพสัญจร 

 สาํนกังานทูตสันติภาพ จะจดักิจกรรม “ทูตสนัติภาพ

สญัจร” เพื่อพบปะสงัสรร สร้างความสมัพนัธ์ และแลกเปลี่ยน

ประสบการณ์ระหวา่งกลุ่มทูตสนัติภาพ และร่วมกนัทาํกิจกรรมบาํเพญ็ประโยชน์ 

(บริจาคสิ่งของ ใหค้วามรู้ ฯลฯ)  หากทูตสนัติภาพท่านใดสนใจจะเขา้ร่วมกิจกรรม 

หรือประสงคจ์ะใหค้าํแนะนาํ กรุณาติดต่อที่สาํนกัเลขานุการทูตสนัติภาพ  

โทร. 02– 718 7766 ต่อ 221, 230 

ข่าวประชาสัมพนัธ์ 



สนทนาสันติภาพ 

ณ  ห้องประชุมชั้น 2 อาคารยูซีเอฟ รามคาํแหง 24 หัวหมาก บางกะปิ กรุงเทพฯ    
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คณะ ตามขอ้เสนอจากการสานเสวนา 

“การมีส่วนร่วมของทูตสนัติภาพเพื่อ

เสริมสร้างสนัติสุข” เมื่อ 2 เมษายนที่ผา่น

มาคณะทูตสนัติภาพไดจ้ดัประชุมปรึกษา

รูปแบบการจดัเสวนาอยา่งไม่เป็นทางการ

หรือสภากาแฟของทูตสนัติภาพ ซึ่งไดม้ี

การประชุมปรึกษาหารือรวม 2 ครั้ง   

         ครั้งที ่  1   15 มิถุนายน 2553  นาํการสนทนาโดย รศ.ดร.ภิรมย ์ จัน่ถาวร รอง

ประธานอนุกรรมการทูตสนัติภาพฝ่ายวิชาการและการศึกษา มีทูตสนัติภาพร่วมสนทนา

จาํนวน  9  ท่าน จากการสนทนาไดร้่วมกนัวางกรอบ รูปแบบการสนทนา และตั้งชื่อ

กลุ่มสนทนาวา่ “สนทนาสนัติภาพ” 
 

         ครั้งที ่ 2   1 กรกฎาคม 2553  นาํการ

สนทนาโดยนายสุธี สุวรรณโพธิ์ 

คณะทาํงานประสานงานดา้นกิจกรรมของ

ทูตสนัติภาพ  มีทูตสนัติภาพร่วมสนทนา

จาํนวน  8  ท่าน จากการสนทนาไดก้าํหนด

หวัขอ้ “สนัติภาพสู่ตน้กลา้เยาวชน” เป็นประเดน็การสนทนาสนัติภาพ มีการทบทวน

รูปแบบการสนทนา และกาํหนดกลุ่มเป้าหมาย 

 ในการนี้ท่านอษัฎา  ชยันาม ประธานอนุกรรมการทูตสนัติภาพฝ่ายวิชาการและ

การศึกษาไดใ้หค้าํแนะนาํและเห็นดว้ยในการดาํเนินการในขั้นต่อไป จึงไดก้าํหนดการ

สนทนาสนัติภาพในหวัขอ้ “สนัติภาพสู่ตน้กลา้เยาวชน” ในวนัที่ 13 กนัยายน 2553 ศก

นี้ เวลา 13.00 - 15.30 น. ณ หอ้งประชุมมูลนิธิสหพนัธ์สนัติภาพสากลฯ ชั้น 2 

งานเลีย้งต้อนรับประธานสหพนัธ์สันตภิาพสากล นานาชาต ิและคณะ 

ณ ห้องจตุรทศิ โรงแรมเรดสิัน ถนนพระราม 9  กรุงเทพฯ  
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           2 สิงหาคม 2553 คณะกรรมการมูลนิธิฯ และทูตสนัติภาพ นาํโดย พลเอก

สายหยดุ  เกิดผล ประธานก่อตั้งและที่ปรึกษามูลนิธิฯ พลเอกเทอดศกัดิ์  มารมย ์ รอง

ประธานมูลนิธิฯ ร่วมตอ้นรับสาธุคุณ ดร.ฮยอง จิน มูน ประธานสหพนัธ์สนัติภาพสากล

นานาชาติ และคณะ มีผูน้าํศาสนาและทูตสันติภาพร่วมตอ้นรับ รวม 105  ท่าน ในช่วง

เริ่มงานพระมหานพดล  สายสุตา ปุญฺญสุวฑฺฒโก พร้อมพระนิสิตนานาชาติ รวม 30 รูป 

ไดส้วดให้

พรประธาน

และผูม้าร่วม

งานฯ  
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โครงการค่ายอาสายุวศาสนิกสัมพนัธ์ ภาคตะวนัออกเฉียงเหนือ 

ณ โรงเรียนบ้านท่าล้ง ต.ห้วยไผ่ อ.โขงเจียม จ.อุบลราชธานี 

 23-25 กรกฏาคม 2553 มูลนิธิสหพนัธ์

สั น ติ ภ าพส า ก ล ฯ ร่ ว ม กับ มห า วิ ท ย า ลั ย

อุบลราชธานี โรงเรียนบา้นท่าลง้ จดัค่ายอาสา

ยุวศาสนิกสัมพันธ์  (Religious Youth Service 

หรือ RYS) ภาคตะวนัออกเฉียง เหนือ   มีผูเ้ขา้

อบรม  40 คน กิจกรรมค่ายอาทิ กิจกรรมเยี่ยม

ชมศาสนสถาน  กิ จกรรมศาสนสัมพันธ์ 

กิจกรรมบาํเพ็ญประโยชน์ปลูกต้นไม้ ศึกษา

วฒันธรรมชาวบา้น และมอบทุนการศึกษา 

กฬีาศาสนิกสัมพนัธ์  

มหาวทิยาลยัเกษมบณัฑติ และโรงเรียนไม้แก้วประชานุเคราะห์ 

  5-11 กรกฎาคม 2553 มูลนิธิสหพนัธ์

สนัติภาพสากลฯ ร่วมกบัมหาวิทยาลยัเกษม

บณัฑิตจดัการแข่งขนักีฬาบาสเกตบอล 

ระหวา่งยวุศาสนิกสมัพนัธ์จากประเทศศรีลงักา

ที่มาเยอืนประเทศไทย จาํนวน 14 คน  กบัยวุ

ศาสนิกสมัพนัธ์ในประเทศไทย จากนั้นเยาวชน

ทั้งหมดไดร้่วมกนับาํเพญ็ประโยชน ์ ดว้ยการ

ช่วยกนัต่อเติมอาคารเรียนโรงเรียนไมแ้กว้

ประชานุเคราะห์จงัหวดัฉะเชิงเทรา  และเล่น

กีฬาพื้นบา้นสร้างความสมัพนัธ์กบัชาวบา้น 

โครงการ Peace Village 

ณ  ห้องประชุมชั้น 2 อาคารยูซีเอฟ รามคาํแหง 24 หัวหมาก บางกะปิ    

 8  มิถุนายน 2553 มูลนิธิสหพนัธ์สนัติภาพสากลฯ ร่วมกบั ศูนยอ์าสาบณัฑิต

สร้างสรรค ์ จดัอบรมเพื่อเตรียมความพร้อมในการลงพื้นที่ของอาสาสมคัรในการดาํเนิน

โครงการ Peace Village โดยมีนายแพทยเ์ลก็ ทวีเติมสกลุ เลขาธิการมูลนิธิฯ กล่าวเปิด

การอบรม โดยไดร้ับเกียรติจากนางสาวเกษรา รื่นภิรมย ์ ทูตสนัติภาพ เป็นวิทยากร

บรรยาย ในหวัขอ้ “กระบวนการเขา้ถึงพื้นที่และการปฏิบตัิตนของอาสาสมคัร”   และ

นายสุธี  สุวรรณโพธิ์ ทูตสนัติภาพ เป็นวิทยากรบรรยายในหวัขอ้ “การสื่อสารองคก์ร”  

การบรรยายประกอบดว้ยกิจกรรมระดมสมองและกิจกรรมสนัทนาการ เพื่อสร้างความ 

สมัพนัธ์ที่ดีระหวา่งอาสาสมคัร มีผูเ้ขา้อบรม  จาํนวน  24  ท่าน 

ประชุมคณะทาํงานประสานงานด้านกจิกรรมทูตสันตภิาพ 

ณ  ห้องประชุมชั้น 2 อาคารยูซีเอฟ รามคาํแหง 24 หัวหมาก บางกะปิ    
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 คณะทาํงานประสานงานดา้นกิจกรรม

ทูตสนัติภาพ โดยมีนายปรีดี หิรัญพฤกษเ์ป็น

ประธาน ไดจ้ดัประชุมเพื่อปรึกษาหารือและ

ติดตามความคืบหนา้ของกิจกรรมของทูต

สนัติภาพ  จาํนวน 2 ครั้ง 

18 มิถุนายน 2553    มีผูเ้ขา้ประชุม 11 ท่าน 

19 กรกฎาคม 2553  มีผูเ้ขา้ประชุม   9  ท่าน 
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 21 กรกฎาคม 2553  นางกมลทิพ พยฆัวิเชียร รองประธานมูลนิธิฯ และคณะ

ไดร้ับเชิญจาก พลเอกเทอดศกัดิ์  มารมย ์  นายกสมาคมทหารผา่นศึกเวียดนาม ในพระ

บรมราชูปถมัภแ์ละรองประธานมูลนิธิฯ ร่วมงานวางพวงมาลาของพระบาทสมเดจ็พระ

เจา้อยูห่วั และสมเดจ็พระนางเจา้ฯ พระบรมราชินีนาถ เพื่อระลึกถึงความกลา้หาญของ

ทหารไทยที่เสียสละชีวิตในสงครามเวียดนาม โดยเขา้ร่วมต่อตา้นการแพร่ขยายของ

ลทัธิคอมมิวนิสตใ์นภูมิภาคเอเชีย ซึ่งพระบาทสมเดจ็พระเจา้อยูห่วัฯ ทรงพระกรุณา

โปรดเกลา้ฯ ให ้พลเอกพิจิตร กลุละ

วณิชย ์องคมนตรี เป็นผูแ้ทนพระองค์

ไปวางพวงมาลา  ซึ่งสมาคมทหาร

ผา่นศึกเวียดนามในพระบรม

ราชูปถมัภ ์ ไดก้าํหนดใหว้นัที่ 21 

กรกฎาคม ของทุกปีเป็นวนัที่ระลึก

ทหารผา่นศึกเวียดนาม   

พธิีวางพวงมาลารําลกึถงึทหารผ่านศึกสงครามเวยีดนาม 

ณ อนุสาวรียท์หารผา่นศึกเวียดนาม กองพลทหารราบที่ 9 ค่ายสุรสีห์ จงัหวดักาญจนบุรี  

งาน “เชิดชูเกยีรตมิรดกแห่งสันตภิาพ” 

ณ โรงแรมสวสิ โฮเทล็ เลอคองคอร์ด  รัชดา  กรุงเทพฯ  
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 29 มิถุนายน 2553 มูลนิธิสหพนัธ์สนัติภาพสากล (ประเทศไทย) จดังาน“มรดก

แห่งสันตภิาพ” ขึ้นเป็นครั้งแรกในประเทศไทย เพื่อยกยอ่งเชิดชูเกียรติผูท้ี่เป็นแบบอยา่ง

ที่ดีในการประกอบคุณงามความดี เสียสละอุทิศตนเพื่อสนัติภาพ โดยมีพลเอกเทอดศกัดิ์  

มารมย ์  รองประธานมูลนิธิสหพนัธ์สนัติภาพสากลฯ  เป็นประธานกล่าวเปิดงาน นาํพิธี

การร่วมจิตอธิษฐานจากผูแ้ทนศาสนาต่างๆ และวางดอกไมร้ะลึกถึงคุณงามความดีของ

ผูท้ี่ล่วงลบัและเป็นบุคคลสาํคญัที่เคยร่วมงานกบัสหพนัธ์สนัติภาพสากล ทั้งในระดบั

โลก และระดบัชาติ ผูท้ี่ไดร้ับการเชิดชูเกียรติสาํหรับประเทศไทย มีจาํนวน 9 ท่าน อาทิ 

นายสวาสดิ์ สุมาลยศกัดิ์ อดีตจุฬาราชมนตรี ร.อ.กฤษดา อรุณวงษ ์ณ อยธุยา อดีตผูว้า่ฯ 

กทม. พญ.เพญ็แข ชนะวงศ ์ นางสมจิตต ์ กาญจนะโภคิน อดีตหวัหนา้พยาบาลฝ่าย

บริหาร สภากาชาดไทย ฯลฯ มีผูเ้ขา้ร่วมงาน

จาํนวน 200 ท่าน ประกอบดว้ย คณะกรรมการ

มูลนิธิฯ  ทูตสันติภาพ  ผูแ้ทนศาสนา  ญาติผูไ้ดร้ับ

การยกยอ่ง สื่อมวลชน ผูส้งัเกตการณ์  และ

คณะทาํงาน  
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13 ก.ย. 53   สนทนา “สันตภิาพสู่ต้นกล้าเยาวชน” ณ ห้องประชุมชั้น  2  

    อาคารยูซีเอฟ รามคาํแหง 24  บางกะปิ กรุงเทพฯ 

21 ก.ย. 53  กจิกรรมร่วมกนัยนืสงบนิ่ง 1 นาท ีเนื่องในวนัสันตภิาพสากล 

24-26 ก.ย. 53  ค่ายอาสายุวศาสนิกสัมพนัธ์ ภาคใต้ จังหวดัสตูล 

8-12 ต.ค. 53   Interfaith  Assembly ณ กรุงโซล ประเทศเกาหล ี

7-9 พ.ย. 53   การแสดงคณะนาฏศิลป์บลัเล่ต์พืน้บ้านประยุกต์  

  “The Little Angels”  ณ ศูนย์วฒันธรรมแห่งประเทศไทย 

20 พ.ย. 53  พธิีมอบรางวลัโครงการใส่สีสานใจใฝ่สันต ิครั้งที ่6  

   ณ ชั้น 5 หอศิลปวฒันธรรมแห่งกรุงเทพมหานคร   
  

ปฏิทนิกจิกรรม 

การประชุม Middle East Peace Initiative International Interfaith Consultation  

ณ เมืองเยรูซาเลม็  ประเทศอิสราเอล 

 20-24 สิงหาคม 2553 

มูลนิธิสหพนัธ์สนัติภาพสากล

ฯ ส่งนางสาวเกษรา รื่นภิรมย ์

ทูตสนัติภาพ นางพรชนก เวช

วิรุฬวงศ ์  นางวนัพร อุทยั

กาญจน ์และ Mr. Clifton Ar-

thur Hardy จากสหพนัธ์

ครอบครัวเพื่อความสามคัคี

และสนัติภาพโลกฯ เป็นผูแ้ทนไปร่วมประชุม Middle East Peace Initiative Interna-

tional Interfaith Consultation ในหวัขอ้ “Interfaith, the United Nations and Peace in 

the 21st Century”  เสวนา “บทบาทของสตรีไทย ในการสร้างสันตภิาพในครอบครัว”  

ณ ห้องประชุมชั้น 4 อาคารยูซีเอฟ รามคาํแหง 24 หัวหมาก บางกะปิ กรุงเทพฯ 
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7  สิงหาคม  2553  สหพันธ์สตรี เพื่ อ

สันติภาพโลก ฯ ร่วมกบัฝ่ายการศึกษาสภาสตรี

แห่งชาติในพระบรมราชินูปถมัภ์ จดัเสวนา ใน

หัวข้อ   “บทบาทของสตรีไทย ในการสร้าง

สันติภาพในครอบครัว”   เนื่องใน “วันสตรี

ไทย”    มีนางกมลทิพ  พยฆัวิเชียร ประธาน

สหพนัธ์สตรีฯ เป็นประธานกล่าวเปิดงาน   ใน

งานนี้ได้รับ เ กียร ติจากตัวแทนสภาสตรีฯ 

สมาคมและบุคคลทัว่ไป รวมจาํนวน 150 ท่าน  

ผูร้่วมงานแต่งกายสวยงามด้วยผา้ไทยโดยไม่

จาํกดัรูปแบบ  

 การประชุมคณะกรรมการมูลนิธิฯ 

เพื่อใหค้าํปรึกษาในการจดัการแสดงของคณะ

นาฏศิลป์บลัเล่ตพ์ื้นบา้นประยกุต ์ “The Little 

Angels” จากประเทศเกาหลี ณ หอประชุมใหญ่ 

ศูนยว์ฒันธรรมแห่งประเทศไทย และเตรียม 

การประชุมปรึกษาเพื่อการก่อตั้งสภานานา

ศาสนาเพื่อสนัติภาพฯ  รวม 2 ครั้ง 

9 มิถุนายน 2553  มีผูเ้ขา้ประชุม  13  ท่าน 

30  สิงหาคม 2553  มีผูเ้ขา้ประชุม 15  ท่าน 

ประชุมคณะกรรมการมูลนิธิสหพนัธ์สันตภิาพสากล (ประเทศไทย) 

ณ  ห้องประชุมชั้น 2 อาคารยูซีเอฟ รามคาํแหง 24 หัวหมาก บางกะปิ กรุงเทพฯ    


