
สานเสวนา “การมีส่วนร่วมของทูตสันติภาพเพื่อเสริมสร้างสันติสุข” 

 

ณ ห้องประชุมชั้น 4 อาคารยูซีเอฟ หัวหมาก บางกะปิ กรุงเทพฯ 

เมื่อวันศุกร์ที่ 2 เมษายน 2553 
โดย มูลนิธิสหพันธ์สันติภาพสากล (ประเทศไทย) 

เรียบเรียงโดย นายสุธี สุวรรณโพธิ์ ทูตสนัติภาพ  

   คณะท างานประสานงานในด้านกิจกรรมของทูตสันติภาพ 

จัดท าโดย  ส านักงานเลขานุการทูตสันติภาพ 



สานเสวนา “การมีส่วนร่วมของทูตสันติภาพเพ่ือเสริมสร้างสันติสุข” 
จัดโดย มูลนิธิสหพันธ์สันติภาพสากล (ประเทศไทย) 

วันศุกร์ท่ี 2 เมษายน พ.ศ. 2553  
ณ ห้องประชุมชั้น 4 อาคารยูซีเอฟ หัวหมาก บางกะปิ กรุงเทพฯ 

************************** 
 

   ชมนิทรรศการกิจกรรมด้านสันติภาพจากองค์กรในเครือข่าย ในห้องประชุม ช้ัน 4 
 

08.00 น.  ลงทะเบียน ณ บริเวณช้ัน 2 
 

09.00 น.  วิดิทัศน์ “มูลนิธิสหพันธ์สันติภาพสากลและประมวลภาพกิจกรรมที่ผ่านมา”  
09.15 น.  กล่าวเปิดงาน   
    โดย พลเอกเทอดศักดิ์ มารมย์  
            รองประธานคณะกรรมการทูตสันติภาพ มูลนิธิสหพันธ์สันติภาพสากลฯ 
 
 

09.25 น.  สานเสวนา “การมสี่วนร่วมของทูตสันติภาพเพือ่เสริมสร้างสันติสุข” 
   หัวข้อย่อยและวทิยากรน าอภิปราย : 

“วิสัยทัศน์ พันธกิจ และแนวทางการท างานของ UPF” 
โดย นายแพทย์เล็ก ทวีเติมสกุล 
        เลขาธิการมูลนิธิสหพันธ์สันติภาพสากล (ประเทศไทย) 

“การมีส่วนรว่มและการสร้างเครือข่ายการท างานเพื่อสนัติภาพโดยทูตสันติภาพ” 
โดย ดร.นฤมล โชติเวช  
        ผู้ก่อตั้ง Planet Happiness 

    

ผู้ด าเนินรายการ : 
ดร.สุภาพรรณ  พงศ์หล่อพิศิษฏ์ 

   ประธานศูนย์พัฒนาช่วงอายุ ที่ปรึกษาสมาคมนักเรียนเก่าเยอรมันในพระบรมราชูปถัมภ์ 
ทูตสันติภาพ และคณะท างานประสานงานในด้านกิจกรรมของทูตสันติภาพ 

 

10.30 น.  พักรับประทานอาหารว่าง 
 

11.00 น.  สานเสวนา “การมสี่วนร่วมของทูตสันติภาพเพือ่เสริมสร้างสันติสุข” (ต่อ) 
   การถาม-ตอบ แสดงความคิดเห็น และข้อเสนอแนะ 
 

11.50 น.  ถ่ายภาพร่วมกัน  



12.00 น.  ร่วมรับประทานอาหารกลางวัน  
 

13.00 น.  “บทบาทของนักการทูตสันติภาพ” 
โดย นายอัษฎา ชัยนาม  

         อดีตทูตถาวรประเทศไทย ประจ าส านักงานใหญ่ 
องค์การสหประชาชาติ ณ มหานครนิวยอร์ค 
ประธานอนุกรรมการทูตสันติภาพฝ่ายวิชาการและการศึกษา 

13.30 น. การเปิดเวทีรับฟังความคิดเห็นจากผู้เข้าร่วมสานเสวนาในหัวข้อ “บทบาทและการมสี่วนร่วม
ของทูตสันติภาพเพื่อเสริมสรา้งสันติภาพ” 

 ผู้ด าเนินรายการ :  
นายสพุัฒก์ ชุมช่วย    
ทูตสันติภาพ และคณะท างานประสานงานในด้านกิจกรรมของทูตสันติภาพ 
ประธานบริษัทโปรแอคติวา จ ากัด 
นางสาวเกษรา รื่นภิรมย์   
ทูตสันติภาพ และคณะท างานประสานงานในด้านกิจกรรมของทูตสันติภาพ 
อาจารย์ประจ าวิทยาลัยรัชต์ภาคย์, อาจารย์พิเศษ มหาวิทยาลัยบูรพา 

 

15.15 น. ผู้แทนการเสวนากลา่วแสดงความรูส้ึกและข้อสังเกตในการร่วมสานเสวนา 
15.25 น.           สรุปและกล่าวปิดงาน  

โดย  นายแพทย์เล็ก  ทวีเติมสกลุ 
15.40 น.           จบงาน   



พิธีเปิด 

 



พลเอกเทอดศักดิ์ มารมย์ รองประธานกรรมการทูตสันติภาพ มูลนิธิสหพันธ์สันติภาพสากล (ประเทศไทย) เป็น
ประธานกล่าวเปิด โดยได้กล่าวว่ามูลนิธิสหพันธ์สันติภาพสากล (ประเทศไทย) หรือ UPF ได้ก่อตัง้ขึ้นเพื่อสร้าง
ความร่วมมือของคนในสังคม ในทุกภาคส่วน ที่จะส่งเสริมสร้างสันติภาพให้เกิดขึ้นทั้งในระดับท้องถิ่น 
ระดับประเทศและระดับนานาชาติ โดยเฉพาะการร่วมมือกับองค์การสหประชาชาติ และหวังว่าการร่วมมือกันของ
ผู้น าศาสนากับผู้น าองค์กรเอกชนเข้ามาท างานร่วมกับบรรดาผู้แทนภาครัฐ จะเป็นหนทางที่ดีที่จะน าไปสู่สันติภาพ 
 ปัญหาที่ UPF เห็นว่าก าลังทวีความรุนแรงและส่งผลกระทบลุกลามมากขึ้นในขณะนี้ มีสองประการ ประการ
แรก ได้แก่ ปัญหาเร่ืองความเสื่อมศีลธรรม ซ่ึงเป็นจริยธรรมครอบครัวที่จะน าไปสู่ความแตกสลายของสถาบัน
ครอบครัว มีผลกระทบโดยตรงต่อเด็กและเยาวชน เป็นปัญหาของสังคม ทั้งด้านวัฒนธรรมและเศรษฐกิจ ประการ
ที่สอง ได้แก่ การกีดกัน การแบ่งแยก และการต่อสู้กันทางชาติพันธุ์ เช้ือชาติ ศาสนา หรืออุดมการณ์และความคิดที่
แตกต่างกัน ที่เกิดขึ้นทุกหนแห่งในโลก แม้กระทั้งในประเทศไทยก็ตาม ส่ิงที่จ าเป็นเร่งด่วนนับแต่บัดนี้เป็นต้นไป 
คือ การประสานความร่วมมอืกันระหว่างสถาบันการเมือง สถาบันศาสนา สถาบันการศึกษา และสถาบันทางสังคม
เข้าด้วยกันให้เข้มแข็งมากย่ิงขึ้น มิใช่เพียงแต่เพื่อบรรเทาหรือแก้ไขปัญหาความสัมพันธ์ในครอบครัวเท่านั้น แต่
ต้องส่งเสริมให้เกิดความรู้ความเข้าใจและความร่วมมือกันระหว่างชุมชนต่างชาติพันธุ์ ต่างเช้ือชาติ ต่างศาสนา เพื่อ
ความผาสุกของมวลมนุษยชาติในทางสันติ 
 ทูตสันติภาพเป็นปัญญาชน มีประสบการณ์ มีความห่วงใยชาติบ้านเมืองและสันติภาพโลก จึงถึงเวลาที่เรา
ทั้งหลายจะร่วมหารือระดมความคิดกันว่าควรด าเนินการประการใด ทิศทางไหน ที่จะบรรลุผลน าทางไปสู่
สันติภาพโลกอันถาวร ตลอดจนสันติภาพของราชอาณาจักรไทยด้วย หวังเป็นอย่างย่ิงว่าการสานเสวนาในคร้ังนี้ จะ
เป็นเวทีที่สามารถแสดงความคิดเห็นอย่างเต็มที่ เพื่อสร้างสันติภาพให้เกิดขึ้นจริงในสังคมโลกอย่างแท้จริง 

 

กล่าวเปิดสานเสวนา 
โดย พลเอกเทอดศักดิ์ มารมย์ 

รองประธานกรรมการทูตสันติภาพ 

มูลนิธิสหพันธ์สันติภาพสากลฯ 



การอภิปราย 

 



 
 นายแพทย์เล็ก ทวีเติมสกุล เลขาธิการมูลนิธิสหพันธ์สันติภาพสากล (ประเทศไทย) อภิปรายเรื่อง 
“วิสัยทัศน์ พันธกิจ และแนวทางการด าเนินงานของ UPF” ดร.นฤมล โชติเวช ผู้ก่อตั้ง Planet Happiness 
เรื่อง “การมีส่วนร่วมและการสร้างเครือข่ายการท างานเพื่อสันติภาพโดยทูตสันติภาพ” และ นายอัษฎา 
ชัยนาม อดีตทูตถาวรประทศไทย ประจ าส านักงานใหญ่องค์การสหประชาชาติ ณ มหานครนิวยอร์ค 
และประธานอนุกรรมการทูตสันติภาพฝ่ายวิชาการและการศึกษา เรื่อง “บทบาทของนักการทูต
สันติภาพ” โดยมี ดร.สุภาพรรณ พงศ์หล่อพิศิษฏ์ ประธานศูนย์พัฒนาช่วงอายุ ท่ีปรึกษาสมาคมนักเรียน
เก่าเยอรมันในพระบรมราชูปถัมภ์ทูตสันติภาพ และคณะท างานประสานงานในด้านกิจกรรมของทูต
สันติภาพ เป็นผู้ด าเนินรายการ 

 นายแพทย์เล็ก ทวีเติมสกลุ ได้อภิปรายว่า ในปัจจุบันสันติภาพก าลังอยู่ในช่วงวิกฤติ เนื่องจากเกิดความ
ขัดแย้งที่รุนแรงกระจายไปทั่วโลก มูลนิธิฯ จึงก าหนดวิสัยทัศน์ พันธกิจและแนวทางการด าเนินงานของสหพันธ์ฯ 
เพื่อปรับใช้ในประเทศไทย ดังนี้  

 วิสัยทัศน์  มูลนิธิสหพันธ์สันติภาพสากล (ประเทศไทย) เป็นองค์กรพัฒนาเอกชนที่มุ่งมัน่ในการเสริมสร้าง
สันติภาพ เสรีภาพ มิตรภาพ ภราดรภาพ คุณค่าศักดิ์ศรีของความเป็นมนุษย์ และความมัน่คงทางเศรษฐกิจและสังคม
อย่างย่ังยืน ด้วยความร่วมมือจากทุกภาคส่วนโดยไม่จ ากัดเช้ือเช้ือชาติและศาสนา ให้ทุกคนอยู่ร่วมกันอย่างสงบสุข
เสมือนครอบครัวเดียวกัน 

 พันธกิจ การสร้างเครือข่ายความร่วมมือของบุคคลและองค์กรต่าง ๆ ในระดับท้องถิ่น ระดับชาติและเช่ือมต่อ
ไปสู่ระดับโลก ที่อุทิศตัวเพื่อการสร้างสังคมและโลกแห่งสันติภาพ ที่ทุกคนสามารถมีชีวิตอยู่ร่วมกันในสังคมและ

โลกที่มีสิทธิเสรีภาพ ความเสมอภาค ความกลมกลืน ความร่วมมือ และความมั่นคั่ง รุ่งเรืองร่วมกันส าหรับทุกคน 

การอภิปราย 
โดย นายแพทย์เล็ก ทวีเติมสกุล 

เลขาธิการมูลนิธิสหพันธ์

สันติภาพสากลฯ และ 

ดร. นฤมล โชติเวช โดยม ี

ดร.สุภาพรรณ พงศ์หล่อพิศิษฎ์ 

เป็นผู้ด าเนินรายการ 



แนวทางการด าเนินงาน 
1. สร้างเครือข่ายทูตสันติภาพและอาสาสมัครสันติภาพทุกสาขาอาชีพ ทั้งในระดับท้องถิ่น ระดับชาติและ

ระดับโลก เพื่อเผยแพร่หลักการ ปรัชญา แนวความคิดเกี่ยวกับสันติภาพ รวมทั้งด าเนินการขับเคลื่อน 
ส่งเสริม และสนับสนุนให้เกิดสันติภาพอย่างย่ังยืน 

2. พัฒนา สนับสนุน และส่งเสริมให้มีผู้น าคุณธรรมและธรรมาภิบาลในทุกส่วนของสังคม 
3. บริหารจัดการเพื่อให้เกิดการประชุม สัมมนา สานเสวนา การแลกเปลี่ยนเรียนรู้ และกิจกรรมการบ าเพ็ญ

ประโยชน์ขึ้น ระหว่างบุคคลและองค์กร ที่มีความหลากหลายทางเช้ือชาติ ศาสนา วัฒนธรรม อันจะ
ก่อให้เกิดมิตรภาพ ภราดรภาพ ความเข้าใจและความร่วมมือในทิศทางที่น าไปสู่สันติภาพ 

4. ส่งเสริมและสนับสนุนการสร้างเครือข่ายความร่วมมืออนัดีระหว่างศาสนา ภาคประชาสังคม และภาครัฐ 
5. สนับสนุนการก่อตั้งสภานานาศาสนาขึ้นในโครงสร้างของสหประชาชาติ เพื่อท าหน้าที่เป็นที่ปรึกษาใน

การเสริมสร้างสันติภาพโลก 
6. สนับสนุนการท างานเพื่อบรรลุถึงเป้าหมายการพัฒนาแห่งสหัสวรรษของสหประชาชาติ (UNMDGS) 
7. ส่งเสริมคุณค่าของครอบครัวอบอุ่น เข้มแข็ง มั่นคง โดยเน้นความรักที่แท้จริงและการแต่งงานที่ถูกต้อง

บนพื้นฐานของจริยธรรมทางเพศที่สัมบูรณ์ (Absolute Sexual Ethics) อันเป็นรากฐานของสันติภาพและ
ความสงบสุขอย่างย่ังยืน 

8. ริเร่ิมและด าเนินโครงการเสริมสร้างวัฒนธรรมแห่งสันติภาพอย่างต่อเนื่อง โดยผ่านสื่อและช่องทางอื่น ๆ 
เช่น กีฬา นันทนาการ ศิลปวัฒนธรรม คุณลักษณ์ศึกษา การอาสาอุทิศตนบ าเพ็ญประโยชน์เพื่อผู้อื่นและ
ส่วนรวม ในเด็ก เยาวชนและคนหนุ่มสาว 

9. จัดตั้งกองทุนสันติภาพเพื่อขับเคลื่อนการท างานด้านสันติภาพ และด าเนินกิจกรรมต่าง ๆ เพื่อเสริมสร้าง
ความมั่นคงทางเศรษฐกิจให้กับชุมชน อันจะน าสังคมไปสู่ความอยู่ดีมีสุขและขอความร่วมมอืจากทูต
สันติภาพทุกท่านช่วยระดมความคิด ระดมความช่วยเหลือเพื่อขับเคลื่อนกิจกรรมให้เกิดสันติภาพใน
ประเทศไทย 

 



 ดร.นฤมล โชติเวช ได้อภิปรายว่า รู้สึกดีใจ ที่ทูตสันติภาพมาจากหลากหลายลักษณะ เป็นความแข็งแรง
ของทูตสันติภาพ และคนที่จะมาเป็นทูตสันติภาพ จะต้องเช่ือว่าสันติภาพ เกิดขึ้นได้ ทุกคนมีส่วนร่วมที่จะให้กับ

โครงการที่ทาง UPF จะด าเนินการใน 2-5 ปี ที่จะลงไปถึงระดับต าบล และเห็นด้วยกับวิธีการที่จะท าโครงการ ต้อง

กระจายลงไปจนถึงรากแก้ว รากฝอย เมื่อเปรียบต้นไม้สู่ส่วนที่เล็กที่สุดของสังคม การจะเกิดขึ้นได้ เร็วหรือช้านั้น

ขึ้นอยู่กับความสามารถทูตสันติภาพในการให้ค าปรึกษา สนับสนุน และค้ าจุน เครือข่ายบุคคลและเยาวชน ที่อยู่ใน 

7,000 ต าบล พร้อมกับการสร้างข้อคิดดี ๆ หรือคุณลักษณะที่ดีให้กับเยาวชนให้มีคุณธรรม จริยธรรม  การส่ือสารที่

ต้องการจะสื่อ ต้องอาศัยเทคโนโลยีในการส่ือสารส่งข้อความให้รวดเร็วและทันเหตุการณ์ จะท าให้การท างานด าเนิน

ไปได้ด้วยความรวดเร็ว นอกจากนี้ในการสร้างเครือข่าย ในประเทศ มีทั้งภาคเหนือ ใต้ ออก ตก กลาง ทุกคนในแต่

ละภาคส่วนของประเทศจะมีวัฒนธรรม ประเพณี ความเช่ือ ศาสนา ที่แตกต่างกัน ถ้าต้องการสร้างเครือข่าย ควร

ศึกษาข้อมูลพืน้ฐานของทอ้งถิ่นนั้น ๆ ด้วย และพึงระลึกเสมอว่า ท้องถิ่นนัน้ ๆ คิดอย่างไร ท าอะไร และเช่ือในเร่ือง

อะไร เพื่อให้ความช่วยเหลือให้ถูกเร่ือง ถูกจังหวะ ถูกกาลเทศะ ที่ส าคัญให้ความเคารพในสิ่งที่ชุมชนนั้นเช่ือถือ 

เพื่อให้เกิดการยอมรับ และสามารถโน้มน้าวให้เกิดความร่วมมือในการสร้างสรรค์กิจกรรมดี ๆ ให้เกิดขึ้นในชุมชน

และสังคม ทั้งนี้ทูตสันติภาพต้องมีความมุ่งมั่นและหนักแน่นว่าจะสร้างเสริมสนับสนุนสิ่งดี ๆ ให้เกิดขึ้นในระดับ

ต าบล โดยเฉพาะเร่ิมการปลูกฝังส่ิงที่ดี ๆ ในเด็กเล็ก ๆ ให้ได้รับรู้ ซ่ึงต้องใช้เวลาและค่อย ๆ ตอกย้ าลงไปใน

ความรู้สึกในเวลา และโอกาสที่เหมาะสม นอกจากนี้คนในชุมชนควรมาคุยกันอย่างสันติสุขในการท ากิจกรรม

ร่วมกัน โดยกระบวนการของประชามติ และเช่ือว่าทูตสันติภาพทุกคนที่มาเสวนาในวันนี้จะให้ความร่วมมือในการ

สร้างเครือข่ายและร่วมกันขับเคลื่อนกิจกรรม เพื่อให้เกิดความสงบสุข สันติ และสันติภาพต่อไปในสังคมและ

ประเทศชาติ. 

ดร.นฤมล โชติเวช  
ผู้ก่อตั้ง Planet Happiness 
กรรมการมูลนิธิสหพันธ์สันติภาพสากล (ประเทศไทย) 
 



นายอัษฎา ชัยนาม  
อดีตทูตถาวรประเทศไทย ประจ าส านักงานใหญ่ 
องค์การสหประชาชาติ ณ มหานครนิวยอร์ค 
ประธานอนุกรรมการทูตสันติภาพฝ่ายวิชาการและการศึกษา 
 

ได้อภิปรายว่า  “ บทบาทนักการทูตคือยังไง และแปลมาเป็นบทบาทนักการทูตสันติภาพได้อย่างไร 
เพื่อที่จะได้รู้บทบาทของท่าน หรือสิ่งไหนควรเป็นบทบาทของท่าน ก่อนอื่นขออธิบายในฐานะนักการทูตอาชีพ
ก่อนว่า หน้าที่หลักของนักการทูต คือ พยายามที่จะปฏิบัติให้นโยบายต่างประเทศบรรลุผล ซึ่งเป็นเร่ืองยาก ส่วน
ใหญ่ก็ไม่ค่อยบรรลุผล และในกรณีที่ไม่บรรลุผล ต้องพยายามปูทาง สร้างบรรยากาศให้มีโอกาสที่จะบรรลุผลให้
ได้ในอนาคต อีกความหมายของการทูตที่คนทั่วไปสามารถเข้าใจง่าย คือ การสื่อสาร การสื่อสารระหว่างคน หรือ
ประเทศที่เกี่ยวข้อง ทั้งนี้การส่ือสารต้องมีเป้าหมาย สื่อสารเพื่อให้เกิดความเข้าใจและการยอมรับในความคิดของ
เรา ถ้าท่านเข้าใจตามนี้แล้ว หน้าที่ของท่านในฐานะนักการทูตสันติภาพก็ง่ายขึ้น เพราะฉะนั้นหน้าที่ของท่านหรือ
ควรเป็นของท่าน ซึ่งตอนนี้เราก าลังอยู่ในขั้นเตรียมการอยู่ หน้าที่ของท่านในอนาคต คือ เข้าใจความหมายของ
สันติภาพ ส่งเสริมค าว่า “สันติภาพ” คืออะไร พยายามสื่อสารให้ทุกคนที่เราสัมผัสด้วย หรือที่เราประชุม เสวนาด้วย 
ให้เข้าใจว่าสันติภาพคืออะไร และท าไมเราจึงต้องมีสันติภาพ แต่ก่อนที่จะปฏิบัติ ทูตสันติภาพต้องเข้าใจที่มาที่ไป  
ลักษณะปัญหาของสันติภาพ และแนวคิดความคิดเห็นของผู้ก่อตั้งและสนับสนุนองค์กร คือ ท่านสาธุคุณมูน ทั้งนี้
ต้องปรับใช้ให้เหมาะกับบริบทของสังคมและคนไทยด้วย เอาเฉพาะที่คนไทยเข้าใจ 
 ความคิดเร่ืองสันติภาพ ค่อนข้างเป็นสากล ปัญหาในปัจจุบัน ตามที่สหประชาชาติเข้าใจ หลังสงครามเย็นยุติ
ลง ยังมีการรบราฆ่าฟันกัน แต่ไม่ใช่ระหว่างประเทศ แต่เป็นภายในประเทศเอง  90 เปอร์เซ็นต์ ของปัญหาการรบรา
ฆ่าฟันกัน มันเป็นปัญหาภายในประเทศ ไม่ใช่ระหว่างประเทศ เพราะหลังสงครามเย็นยุติลง  ปัญหาระหว่างโลก
ตะวันตกกับตะวันออก  ประชาธิปไตยกับคอมมิวนิสต์   มีแต่ความขัดแย้งในระดับความคิดเท่านั้น แต่ที่รบกัน
จริงๆ ส่วนใหญ่มีภายในประเทศที่ก าลังพัฒนา และประเทศที่แยกออกมาจากอดีตประเทศคอมมิวนิสต์เก่า   ส่วน
ในประเทศไทยที่เห็นได้ชัดคือ ปัญหา 3 ชายแดนภาคใต้ ตอนนี้ก็มีปัญหาอีสาน เหนือ กรุงเทพฯ  แดง เหลือง มัน
เป็นเร่ืองภายในประเทศแล้ว เพราะฉะนั้นเราต้องคิดให้หนัก ท าไมภายในประเทศเดียวกันถึงรบกัน ในหลายๆ 
ประเทศทั่วโลกที่รบกันเพราะมีเผ่าแตกต่างกัน  ซึ่งรบราฆ่าฟันกันมานาน พอไม่มีการรุกรานจากภายนอก  เผ่า
ต่างๆก็เร่ิมทะเลาะและรบกันเอง โดยเฉพาะในทวีปแอฟริกา ซึ่งมีหลายชนเผ่า ในยุโรปตะวันออกก็เหมือนกัน ใน
พวกอดีตยูโกรสลาเวีย เป็นเพ่ือนบ้านอยู่ดีๆ ตอนหลังก็ฆ่ากันได้ เพราะคนละศาสนาบ้าง เพราะคนละเช้ือชาติบ้าง   

(อ่านตอ่หน้า 11) 



(ต่อจากหน้า 10) 

ก็เป็นปัญหาที่เกิดขึ้นได้ตลอดเวลา ในบ้านเราก็พยายามสกัดไม่ให้เกิดมากขึ้นมากกว่านี้  อันนี้ก็เปน็
กรณีศึกษาหนึ่งที่ต้องศึกษากันต่อไป เช่นกันหลายชนเผ่าและปัญหาการเมือง จากประสบการณ์ที่ผ่านมาใน
สหประชาชาติได้พยายามแก้ไข โดยแต่งต้ังผู้แทนพิเศษ ด้านสิทธิสตรี ด้านมนุษยชน ด้านความขัดแย้งและ
ด้านสันติภาพบ้าง หรือประจ าประเทศที่มีเร่ืองเพื่อแก้ปัญหาที่มีเฉพาะในประเทศนั้น ของเรานี่ก็จ าเป็นต้องมี
เอกสารและมีการเสวนา อธิบายเพื่อสร้างความเข้าใจในวิธีที่จะระงับความขัดแย้ง ซึ่งต้องเร่ิมจากการมีความ
เข้าใจที่ดีต่อกันก่อน หรือมาตรการสร้างความไว้ใจกันก่อน หลังจากนั้นเป็นวิธีระงับความขัดแย้ง การรักษา
สันติภาพ ซึ่งต้องศึกษาและเข้าใจทฤษฏี ซ่ึงไม่ใช่วิชาการเกินไป ถ้าเรามีทฤษฎีมากพอ แล้วน ามาใช้ใน
ภาคปฏิบัติโดยน าเอาสถานการณ์แต่ละประเทศมาประกอบ ซ่ึงอาจจะเข้าใจสถานการณ์มากขึ้น แล้วค่อยๆ 
มองปัญหาแล้ว ก็อาจจะท าหน้าที่ทูตสันติภาพ แต่อาจจะยังแก้ปัญหาไม่ได้ ต้องใช้เวลา แต่อย่างน้อยเราก็ได้
มีบทบาทเล็กๆ ของเราแล้วส่วนหนึ่ง  และอาจมสี่วนสร้างความรู้สึกที่ดีและอาจท าให้คนในพื้นที่นั้นๆ เข้าใจ
ได้ดีขึ้น เนื่องจากได้ปลูกต้นไม้แห่งสันติภาพไว้แล้ว ” 



สหพันธ์ในเครือข่ายของมูลนิธิสหพันธ์สันติภาพสากลฯ 

แสดงวิสัยทัศน์ พันธกิจ และกิจกรรม 



ส่วนใหญ่ด าเนินการในโรงเรียนประถม มัธยม และมหาวิทยาลัย เพื่อรณรงค์ให้ไม่มีเพศสัมพันธ์ก่อนการ
แต่งงาน  รักษาความบริสุทธ์ิก่อนการแต่งงาน  ซ่ึงครอบครัวต้องเร่ิมต้นตั้งแต่เด็กๆ ก็ต้องให้ความรู้ในการรักษาความรัก
ที่บริสุทธ์ิ อีกโครงการหนึ่งที่สหพันธ์ได้ด าเนินโครงการ คือ การแต่งงานรับพรมงคลสมรส (Blessing) ที่ศักดิ์สิทธ์ิ เป็น
โครงการที่มีช่ือสียงที่ประเทศเกาหลี ซึ่งมีคนหนุ่มสาวมาสมัครเพื่อรับการแนะน าและให้สหพันธ์ฯ ประสานงาน
แนะน าคู่ชีวิตให้ ให้การอบรมเกี่ยวกับการเตรียมตัวเพื่อที่จะแต่งงาน และสร้างครอบครัวที่ไม่อย่าร้าง และประสบ
ผลส าเร็จ เช่น ฝ่ายชาย การเป็นสามีที่ดี และฝ่ายหญิง การเป็นภรรยาที่ดี ก่อนรับสมัครต้องเข้าใจแนวปรัชญาในการ
สร้างครอบครัวที่ประสบผลส าเร็จก่อน  ท่าน ดร.ซัน เมียง มูน บอกว่า การแต่งงานในสหพันธ์ฯ เป็นการเตรียมคนรุ่น
ใหม่ขึ้นมา เพื่อให้มีสันติภาพและกลายเป็นผู้น าที่ดี มีคุณธรรมจริยธรรมในอนาคต.  

นางสังคม  เนตรโสภา   
เลขาธิการสหพนัธ์ครอบครัวเพื่อความสามัคคีและสันติภาพโลก (ประเทศไทย) 
กิจกรรมหลักของสหพันธ์ฯ ตามที่ทราบโดยทั่วกันว่าครอบครัวแม้เป็นหน่วยเล็ก
ที่สุด แต่ก็เป็นหน่วยพื้นฐานที่ส าคัญของสันติภาพ ถ้าสันติภาพไม่เกิดขึ้นใน
ครอบครัว  สันติสุขก็คงไม่เกิดขึ้นในสังคม  และกิจกรรมแรกที่ด าเนินการ คือ 
การให้การอบรมเกี่ยวกับกิจกรรมเพียวเลิฟ  

นางพนิดา   ดวงจินดา   
รองประธานสหพันธส์ตรีเพื่อสันติภาพโลก (ประเทศไทย) 

 เมื่อมีครอบครัว ก็ต้องมีแม่ มีผู้หญิงทั้งหมด  จึงได้เกิดองค์กรสหพันธ์

สตรีเพื่อสันติภาพโลกขึ้น  ซึ่งได้ตั้งขึ้นตั้งแต่ปี 2535 ที่ประเทศเกาหลีใต้ โดยเร่ิม

จากผู้หญิงจาก 62 ประเทศ มาร่วมประชุมร่วมกันที่เกาหลีใต้ และมีความเห็น

ตรงกันที่จะก่อตั้งองค์กรนี้ขึ้น  โดยมีจุดมุ่งหมายเพื่อส่งเสริมคุณค่าของ 

ครอบครัว ให้การศึกษาทางด้านศีลธรรม บนรากฐานความรักที่แท้จริง เพื่อให้เกิดสันติภาพและสันติสุขในครอบครัว
และสังคม ทั้งนี้ ดร.ฮักจา ฮันมูน ไดก้ล่าวชัดเจนว่า ผู้หญิงหรือสตรี ต้องมีบทบาทในการสร้างสันติภาพโดยสันติวิธี ใช้
การประนีประนอม เพื่อน ามาซึ่งสันติภาพและสนัติสุขอย่างถาวร  ต่อมามีมิชชันนารีหรืออาสาสมัครท างานอย่างจริงจัง 
องค์กรสหประชาชาติเห็นความส าคัญและรับเป็นภาคีร่วม ส าหรับในประเทศไทยสหพันธ์ ก่อตั้งในปี 2536 โดยมุ่งเน้น
ที่การศึกษาเพื่อพัฒนาสตรีและเยาวชน เพื่อเป็นแกนหลักที่เข้มแข็งและมั่นคงในสถาบันครอบครัว เพื่อเป็นรากฐานของ
สันติสุขและสันติภาพ ในฐานะทูตสันติภาพควรเร่ิมสร้างสันติภาพให้เกิดขึ้นในระหว่างครอบครัวและในประเทศเพื่อน
บ้านก่อน แล้วคอ่ยคืบคลานตอ่ไปทั่วโลก  กิจกรรมหลักของสหพันธ์ฯ เช่น ด้านเด็กและเยาวชน มีโครงการพ่อแม่
อุปถัมภ์ โดยการพยายามหาเงินเพื่อเป็นทุนให้กับเด็กที่เรียนดีแต่ขาดทุนทรัพย์ โครงการที่สองที่ช่วยกล่อมเกลาจิตใจ
ของเด็กให้อ่อนโยน ใช้เวลาว่างให้เป็นประโยชน์ โครงการใส่สีสานใจใฝ่สันติ ซึ่งปีนี้เป็นปีที่ 6 แล้วส าหรับการ
ด าเนินงานอย่างต่อเนื่อง. 



นายวรกต  ทูนพุธ   
เลขาธิการ 
สหพันธเ์ยาวชนคนหนุม่สาวเพื่อสันติภาพโลกฯ 

สหพันธ์เยาวชนคนหนุ่มสาวฯ ในประเทศไทย ก่อตั้งเมื่อวันที่ 29 กรกฎาคม 2541 ปีนี้เป็นปีที่ 12 พันธ
กิจหลัก คือ พลังคนหนุ่มสาวมาร่วมกันเสริมสร้างสันติสุขและสันติภาพในกิจกรรมต่างๆ ซึ่งกลุ่มคนที่ร่วม
กิจกรรม มี 2 กลุ่มคือ กลุ่มหนุม่สาวที่เป็นนักศึกษา (18-25 ป)ี และกลุม่หนุ่มสาววัยท างาน (25-45 ป)ี กิจกรรม
ที่ผ่านมาเน้นการศึกษาพัฒนาผู้น าเยาวชน ศิลปวัฒนธรรมและบ าเพ็ญประโยชน์ เป้าหมายหลักเน้นด้าน
การศึกษา มีการจัดการประชุมเยาวชนนานาชาติ เร่ืองของความเป็นผู้น าเยาวชนและเยาวชนนานาชาติ มีค่าย
พัฒนาผู้น าเยาวชน ซึ่งจัดท าในมหาวิทยาลัย และโรงเรียนมัธยม นอกจากนีม้ีค่ายอาสาพัฒนาโดยมุ่งเน้นด้าน
สิ่งแวดล้อมและการพัฒนางานของชุมชน โดยท างานร่วมกับทุกๆ ฝ่าย และขอเชิญชวนทุกท่านร่วมพัฒนางาน
กับสหพันธ์.  

นายรวีทิวัตถ์ ศรีสุทธิสอาด   
นายกสมาคม 
เพื่อองค์กรเวิลด์คาร์ฟ (ประเทศไทย) 

สมาคมเพื่อองค์การเวิลด์คาร์ฟประเทศไทย เป็นองค์กรที่ท างานด้านการขับเคลื่อนผู้น าด้านเยาวชนใน
ระดับนักศึกษา เป็นองค์กรที่มีอยู่กว่า 15 ปี โดยเน้นการพัฒนาผู้น าเยาวชน ที่ขับเคลื่อนด้วยหัวใจ เน้น
วัฒนธรรมของหัวใจ ปัจจุบันเราต้องการเยาวชนให้มีเวที มีจิตอาสา โดยมีโครงการหลากหลายที่จะให้เยาวชน
มาร่วมกิจกรรม สมาคมเพื่อองค์การเวิลด์คาร์ฟมี 4 คุณค่าหลักที่ใช้ในการด าเนินงาน คือ การมีชีวิตอยู่เพื่อผู้อื่น 
ความเป็นเจ้าของ ทีมเวอร์ค และฝันที่ย่ิงใหญ่ เราต้องการให้ทุกคนถูกฝึกให้เป็นเยาวชนที่เป็นความหวัง และ
ขับเคลื่อนด้วยหัวใจ และอยู่ร่วมกันกันด้วยหัวใจเป็นวัฒนธรรมที่จะร่วมสร้างด้วยกัน เช่ือว่าประเทศนี้และโลก
นี้ก็จะน่าอยู่มากขึ้น. 



 โครงการเพียวเลิฟ เป็นโครงการที่เกิดขึ้นจากการตระหนักในปัญหาที่เกิดขึ้นในสังคม โดยเฉพาะอย่าง
ย่ิงในบรรดาเด็กและเยาวชนในเมืองไทย อย่างที่ทราบ มีผู้ติดเช้ือสั่งสมประมาณหนึ่งล้านคน เสียชีวิตแล้วห้า
แสนคน มีชิวิตอยู่อีกห้าแสนคน ยังไม่มียารักษาให้หายขาดได้  อีกปัญหาที่เป็นห่วงก็คือ ในแต่ละปีมีอัตราการ
อย่าร้างในประเทศไทย ที่จดทะเบียนอย่าร้างปีหนึ่งประมาณแสนคู่ เพิ่งผ่านมา 2-3 ปี ทะลุแสนตอนเร่ิมท า
โครงการใหม่ๆ เมื่อสิบกว่าปีที่แล้ว มีประมาณห้าหมื่น นี่เป็นสถานการณ์ที่น่าเป็นห่วงมาก  ในฐานะที่ท างาน
กับเด็กและเยาวชนในโรงเรียน มีไม่ถึงห้าสิบเปอร์เซ็นที่มาจากครอบครัวที่อบอุ่น ส่วนใหญ่เกินคร่ึงมาจาก
ครอบครัวที่พ่อแม่แยกกันอยู่ นี่คือความเป็นจริงของสังคมและประเทศของเรา เพราะฉะนั้นเมื่อเราพูดถึง
ปัญหา ส่ิงหนึ่งที่สะท้อนให้เห็น คือ ครอบครัวในประเทศไทยก าลังอ่อนแอลง ถ้าครอบครัวคือหน่วยพื้นฐานที่
ส าคัญของสังคม ตอนนี้หน่วยพื้นฐานนี้อ่อนแอลงทุกแห่ง เพราะฉะนั้นคงไม่ต้องพูดถึงเร่ืองของค่านิยมการมี
เพศสัมพันธ์ในวัยรุ่น เมื่อวิเคราะห์ปัญหานี้ พบว่า เกิดจากความเข้าใจ และค่านิยมที่ไม่ถูกต้องเกี่ยวกับเร่ือง
เพศสัมพันธ์ โครงการเพียวเลิฟเป็นโครงการมุ่งให้การศึกษาเกี่ยวกับจริยธรรมทางเพศ ไม่ใช่เร่ืองให้การศึกษา
ของเพศศึกษา  แนวทางของโครงการเพียวเลิฟเป็นโครงการเดียวในประเทศไทยที่สอนเยาวชน เพื่อที่จะ
ปรับเปลี่ยนค่านิยมและพฤติกรรมไม่ให้มีเพศสัมพันธ์ก่อนแต่งงานโดยใช้วิธีการสอนจริยธรรมทางเพศ ไม่ได้
สอนการเซฟเซ็ก การใช้ถุงยางอนามัย แต่เราสอนในการท าความเข้าใจในเร่ืองของความรักที่ถูกต้องและ
ความส าคัญของสถาบันครอบครัว การรักเดียวใจเดียว ให้เห็นวิสัยทัศน์ในอนาคต ซึ่งท างานคู่กับสหพันธ์
ครอบครัวเป็นเร่ืองที่ดีมาก เพราะมีตัวอย่างต้นแบบของคนที่จริงจังในการสร้างสถาบันครอบครัวที่เข้มแข็ง ท า
ให้เห็นแบบอย่างที่ดี    สุดท้ายเราสอนในเร่ืองของจริยธรรมทางเพศ มีทั้งเนื้อหาและกิจกรรมที่เหมาะสมกับ
นักเรียน ง่ายๆมีสองข้อ คือ ไม่มีเพศสัมพันธ์ก่อนแต่งงาน และหลังการแต่งงานรักเดียวใจเดียว ถ้าเราช่วยกัน
รณรงค์ให้สังคมไทยรับและน าไปปฏิบัติกันได้ โดยเฉพาะอย่างย่ิงเร่ิมจากคนรุ่นใหม่เป็นต้นไป เช่ือมั่นว่าเร่ือง
ของโรคเอดส์และการอย่าร้างในอนาคตจะลดลงอย่างแน่นอน เพราะฉะนั้นรูปแบบที่เราได้ด าเนินกิจกรรมเป็น
กิจกรรมค่ายแกนน านักเรียนระยะเวลา 3 วัน 2 คืนในสถานศึกษา หลังจากนั้นมีการอบรมศึกษาหลักการด าเนิน
ชีวิตแบบเจาะลึก ต่อเนื่อง ท่านใดที่ปรารถนาให้ความช่วยเหลือ ก็สามารถท าได้ถ้าท่านรู้จักโรงเรียนอยู่ใน
พื้นที่กรุงเทพฯ และปริมณฑล ก็สามารถเสนอแนะให้จัดค่ายเพื่อสร้างแกนน าแบบอย่างได้ หรือท่านใดที่มี
ลูกหลานที่อยู่ในช่วงวัยรุ่นก็สามารถส่งเข้ามาร่วมกิจกรรมได้ นอกจากนี้เรายังขยายกิจกรรมไปในสามจังหวัด
ชายแดนใต้ด้วย ท่านใดที่สนใจช่วยเหลือก็สามารถบริจาคในกล่องบริจาคได้. 

นายจักริน   เอ่ียมส าอางค์   
ผู้อ านวยการ 
โครงการเพียวเลิฟ 



ในช่วงท้าย นายแพทย์เล็ก  ทวีเติมสกุลได้กล่าว
สรุป งานเสวนาในคร้ังนี้ ใจความว่า การจัดการเสวนาใน
คร้ังนี้ เพื่อเปิดโอกาสให้ทูตสันติภาพ ได้เป็นเจ้าของและ
เป็นผู้ให้ ส าหรับชุมชน เพื่อสร้างผู้น าในชุมชน ตลอดจน
เป็นเจ้าของวิสัยทัศน์แห่งสันติภาพที่จะพัฒนาต่อไป โดย
ใช้ศักยภาพและจุดแข็งของทูตสันติภาพ รวมถึงเปิด
โอกาสให้ทูตสันติภาพได้มีส่วนร่วมในการสร้างชุมชน 
สังคม ให้มั่งคั่ง และย่ังยืนต่อจากนี้ไป และค านิยามที่
ส าคัญ คือ ความรัก การให้ และมีชีวิตอยู่เพื่อผู้อื่น และ
กล่าวปิดงานเป็นอันสิ้นสุดงานสานเสวนา. 

 
ขอแนะน าโครงการค่ายอาสายุวศาสนิกสัมพันธ์ เป้าหมายที่ส าคัญ เพื่อสร้างความรู้สึกของการ

เรียนรู้ซึ่งกัน  ความรู้สึกแห่งการอยู่ร่วมกัน ร่วมมือกันและปรองดองซึ่งกันและกันระหว่างเยาวชนใน

ศาสนาที่แตกต่างกัน และยกย่อง สร้างการเรียนรู้เกี่ยวกับศาสนธรรมที่แตกต่างกัน เพื่อสร้างความปรองดอง

และความสามัคคีขึ้นในชุมชนและโครงการนี้ได้ด าเนินการมาแล้วเป็นเวลา 20 ปี มีทั้งกิจกรรมนานาชาติ

และในประเทศไทย ซ่ึงประสบผลส าเร็จเป็นอย่างดี และในปีนี้จะจัดที่โรงเรียนไม้แก้วประชานุเคราะห์ ต .

วังเย็น อ.แปลงยาว จ.ฉะเชิงเทรา 

นายกมล  ธนะนพวรรณ  
ผู้อ านวยการ 
โครงการค่ายอาสายุวศาสนิกสัมพันธ์ และ
ผู้ช่วยเลขาธิการมูลนิธิสหพันธ์สันติภาพสากล 



ข้อคิดเห็น และข้อเสนอแนะ 



กิจกรรมแสดงความคิดเห็น / ถามตอบ 

นายสุธี  สุวรณโพธิ์ ให้ข้อเสนอแนะว่า เท่าที่ทราบมีทูตสันติภาพอยู่จ านวนมากในทะเบียน และวันนี้ที่ทูต
สันติภาพมาทั้งหมด ปัญหาคือ ท ายังไงที่จะยึดกับคนทั้งหมดนี้ได้ ด้วยการมีส่วนร่วมหรือใจเดียวกัน และ
มองเห็นว่าแนวทางการด าเนินงาน นายแพทย์เล็ก  ทวีเติมสกุล กล่าวไว้ว่าเพื่อเผยแพร่หลักการ ปรัชญา 
แนวความคิดเกี่ยวกับสันติภาพ ซึ่งเร่ืองสันติภาพจริงๆ แล้วต้องสัมผัสและจับต้องได้ และใช้เนื้อหาปรัชญา 
และแนวคิดเหล่านี้ในการเข้าสังคมหรือสร้างเครือข่าย ซึ่งอยู่ในกระบวนการของการเผยแพร่  จึงขอความ
ชัดเจนเร่ืองของแนวคิดนี้ และเสนอให้สร้างความเข้าใจในเร่ืองสันติภาพ เพื่อพัฒนาการสื่อสาร ของทูต
สันติภาพ  และมีความเข้าใจในลักษณะของปัญหาความขัดแย้ง ซึ่งจะท าให้เรามีแนวทางในกระบวนการ
สื่อสารเพื่อแก้ไขปัญหา 

 

นายอิบรอน ซ าสุรีย์ รองคณะจังหวัด รองคณะกรรมการอิสลามจังหวัดฉะเชิงเทรา  ให้ข้อคิดเห็นว่า ดูแล้วเร่ือง
สันติภาพเป็นงานหนักมาก เพราะเราไม่สามารถเอาหลักการ ค าสอน ของศาสนา หรือกรรมวิธีที่ศาสดาใน
แต่ศาสนิกต่างๆ ลงไปสู่การปฏิบัติได้ เป็นเร่ืองที่ไม่สามารถจะเอาต าราเข้าไปในโรงเรียนแล้วให้เกิดความ
รัก ความสามัคคีได้ เพราะเด็กในมหาวิทยาลัยตีกันเกือบหลายมหาวิทยาลัย ในเร่ืองความรัก ความมี
เพศสัมพันธ์ เราไม่สามารถเอาคุณสมบัติผู้ดีที่เคยเรียนตอนเล็กๆ  อย่าเสยผมกลางทางหว่างวิถี ไปสอน
เด็กๆได้ เพราะเด็กตามศาลา ที่พักโดยสาร อ้าปาก แคะฟัน แต่งหน้า แต่งตัวกันตามถนนกันหมดแล้ว ก็ไม่
มีใครเห็นในบทเรียนสักแห่งเดียวที่ประเทศไทยจะท าเร่ืองนี้ หลักสูตรเร่ืองนี้ก็ไม่มี ไม่เคยเจอ และ
นักศึกษาสมัยใหม่ที่ไปศึกษาต่างประเทศกลับมา ท าลายวิถีและวัฒนธรรมไทย ผมเห็นว่าถ้าเรากลับไปใช้
วิถีไทยอย่างเดิมอย่างอื่นแทบไม่ต้องสอนเลย  เพราะมีความสมบูรณ์ในตัววิถีไทยอยู่แล้ว สมัยก่อนช่วงนี้
จะเป็นช่วงบวชของพ่ีน้องชาวพุทธ อาจารย์พร  บริวงศ์ จะพาพี่น้องห้ิวปิ่นโตไปวัด วันพระ วันช าระ วัน
โกน หนุ่มสาวตามไปจีบกันที่วัด ทุกวันนี้คนเดินทางไปท าบุญที่วัดแทบไม่มีแล้ว  ดังนั้นวิถีแห่งสันติภาพ
เดิม คือวิถีไทยนี้มีอยู่เดิมแล้ว  ก่อนไปถึงสันติภาพจะท ายังไงให้หวนกลับไปหาวิถีไทยเดิมได้ แล้ว
สันติภาพจะมาเอง 

นายสุพัฒก์ ชุมช่วย  
ทูตสันติภาพ และคณะท างานประสานงานใน
ด้านกิจกรรมของทูตสันติภาพประธานบริษัท
โปรแอคติวา จ ากัด  และ 

นางสาวเกษรา ร่ืนภิรมย์ 
ทูตสันติภาพ และคณะท างานประสานงานใน
ด้านกิจกรรมของทูตสันติภาพ  
อาจารย์ประจ าวิทยาลัยรัชต์ภาคย์ 
อาจารย์พิเศษ มหาวิทยาลัยบูรพา 
เป็นผู้ด าเนินรายการ 



พระชญาเชษฐกาญ เจ้าคณะจังหวัด สายธรรมยุต  จังหวัดมหาสารคาม ให้ข้อคิดเห็นว่า ดีใจที่นายแพทย์เล็กได้พูด
โครงสร้างนี้ เพราะเป็นโครงสร้างที่เกิดจากการนั่งทางในมานานแล้ว  ทางในไม่ใช่ตาทิพย์ แต่เป็นภาพพจน์ที่เกิด
มาในใจ ซึ่งโครงสร้างที่ออกมาคล้ายกับโครงสร้างของมหาดไทย (จากบนลงล่าง) เน้นการปกครองและความ
มั่นคง บางคนอาจมองเป็นการทับซ้อน แต่อาตมามองว่าน่าจะเป็นการส่งเสริมท าให้ฐานแน่นขึ้น โดยการน าภาค
สันติภาพจริงๆ ลงไปสู่การปกครองระดับภูมิภาค จังหวัด และส่วนท้องถิ่น ซ่ึงรอการแต่งตั้ง และมีความพร้อมที่
จะด าเนินการมา 2 ปีแล้ว ทั้งนี้มีโครงสร้างอยู่แล้วเพียงแค่เสียบปลั๊กเท่านั้นเอง 

 

นายกฤตวิทย์  ศรีพสุธา  อาสาสมัครสันติภาพ ให้ข้อคิดเห็นว่า การสร้างเครือข่ายความร่วมมือจากท้องถิ่นสู่
ระดับชาติเป็นสิ่งที่ส าคัญย่ิง และมีความยินดีที่จะให้ความร่วมมือ และท างานร่วมมูลนิธิฯ อย่างเต็มที่ ไม่ว่า
ทางด้านใดก็ตาม  ทั้งนี้ เห็นว่า โครงการเครือข่ายทูตสันติภาพนี้สอดคล้องกับเครือข่ายของอาสาสมัคร
สาธารณสุขหมู่บ้าน(อสม.) ซึ่งขณะนี้มีพลังประมาณ 100,000 คน มีโครงสร้างใกล้เคียงกับโครงการการขยาย
เครือข่าย คือ  มีสาธารณสุขส่วนกลาง 18 เขต ประจ าอ าเภอ ต าบลและ หมู่บ้าน  เป็นเครือข่ายโครงสร้างอยู่แล้ว 
และบุคคลเหล่านี้มีจิตอาสา ที่จะท างานให้กับสังคมเพราะดูแลสุขภาพให้กับชุมชน และคิดว่าถ้าจะเช่ือมโยง
ระหว่างมูลนิธิฯกับเครือข่ายเหล่านี้ ผมน่าจะเป็นก าลังส่วนหนึ่งที่จะท าร่วมกันได้ ซึ่งได้มีข้อมูลไว้แล้ว ถ้าจะ
ด าเนินการจะส่งเมลล์มาให้ อีกอันที่คุณหมอเล็กกล่าวว่า ทุกอย่างนั้น แน่นอนครับเกิดจากภายในและภายนอก 
เพราะฉะนั้นความรัก หรือการให้ หรือการแบ่งปัน เป็นปัจจัยส าคัญที่จะสร้างสันติภาพ เพราะถ้าเรารู้จักการรัก
การให้ การแบ่งปัน นั้นเป็นสิ่งน ามาซึ่งสันติสุขที่แท้จริง แต่สิ่งเหล่านี้ต้องเกิดมาจากภายในของเราเอง ส่วนเล็กๆ 
ที่สุดของสังคม จิตใจของเราเอง ที่มีจิตอาสา หรือปัจจุบันนี้เรียกว่า CSR (Cooperate Social Responsibility) และ
ก่อนเกิด CSR  เกิดจาก ISR เกิดจากจิตของแต่ละคนก่อน ทุกคนท าได้อยู่แล้ว เร่ืองที่จะท างานเพื่อส่วนรวม เพื่อ
สังคม ย้ าอีกครั้ง ความรัก การให้ และการแบ่งปันนั้นจะน ามาซึ่งความรักและความสันติสุข อยากจุดประกายตรง
นี้ และขอขันอาสายินดีร่วมกิจกรรมของมูลนิธิฯ ทั้งแรงกาย แรงใจ  และทุนทรัพย์  

 

นายศรุต แจ้งอนันต์ จากมหาวิยาลัยเกริก  ให้ข้อคิดเห็นว่า สันติภาพมีอยู่แล้วในโลก สันติภาพ คือ ธรรมะ ธรรมะใน

ที่นี้ไม่ใช่แค่พุทธศาสนา แต่ธรรมะแยกมาจากธรรมชาติ ธรรมชาติคือสิ่งที่เราอยู่  คนไทยมีธรรมชาติ ยุโรปมี

ธรรมชาติ ทุกที่มีธรรมชาติ เพราะฉะนั้นเราต้องเข้าใจธรรมะธรรมชาติก่อน ถึงจะท าความเข้าใจค าว่า สันติภาพ

ได้นอกจากนี้ยังเสนอว่า จะท าอย่างไรให้มีทูตสันติภาพในระดับชั้นลงไปให้ลึกมากที่สุด ผมมองไปที่ต้นกล้า 

โรงเรียนมีโครงการโรงเรียนสีขาว ท าไมเราไม่ท าโครงการโรงเรียนทูตสันติภาพ ซ่ึงถ้าฝังรากนี้ลงไปแทนที่เรา

จะได้แค่หนึ่งคน เรากลับได้โรงเรียนเป็นพันคน ซ่ึงครูทุกคนจะมุ่งก าลังเพื่อจะสร้างสิ่งเหล่านี้ขึ้นมา แล้วมันก็จะ

กลายเป็นโครงสร้างที่เข้มแข็ง คือการประกันคุณภาพ มีวิสัยทัศน์ มีพันธกิจที่ชัดเจน มีปรัชญาในการด าเนินเป็น

แนวทาง  เพราะเมื่อประมวลค่าเหล่านี้ สามารถจับต้องเป็นรูปธรรม ไม่ใช่นามธรรมที่ล่องลอย   



ดร.สังวร  พรหมเสน อดีตข้าราชการคณะศิลปะศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์  ให้ข้อเสนอแนะว่า จากการฟัง
อะไรเล็กๆ น้อยๆ มีความคิดเห็นว่า มูลนิธิฯ คิดดี และพยายามท าดี ท าให้นึกถึงธรรมชาติอันหนึ่งคุณหมอเล็ก
เป็นห่วงเร่ืองความรัก เราทุกคนมีประสบการณ์เร่ืองความรัก ความรักเป็นธรรมชาติอย่างหนึ่ง เราอยากให้เค้า
มีศีลธรรมตอนใด  นึกถึงสุภาษิตว่า แม่เหล็ก ฤ เหล็กดี อยะย่ัวก็พัวก็พัน  พอมีแม่เหล็ก เหล็กที่อยู่รอบๆ ก็อยู่
ไม่ได้ ประการที่สองเทียนใกล้ไฟ ธรรมชาติของความรัก การครองชีวิต ก่อนหรือหลังการแต่งงาน คุณหมอ
เล็กได้แนะน า ปัญหาก็คือ โรคภัยไข้เจ็บ เป็นบทเรียนอย่างดีในสังคม น่าจะรณรงค์ในเร่ืองนี้ให้มากๆ ในการ
เสวนาวันนี้ ช่ือเร่ืองเพราะดี แต่ว่าในสังคมไทยไม่มีความสงบสุขเท่าที่ควรในหลายๆ เร่ือง แม้กระทั่งระหว่าง
เยาวชน นักศึกษาอาชีวะเป็นต้น นักศึกษาประถม มัธยมต่างๆ มีปัญหากันมาก หน้าที่บทบาทของเราจะไปถึง
ระดับนั้นรึเปล่า เราจะมีโอกาส เช่ือว่าทูตสันติภาพเราจะสร้างสันติภาพให้กับคนเหล่านั้นได้ไหม โดยวิธี
ใดบ้าง พอได้รับหนังสือเชิญร่วมงาน ยังมองตนเองว่าเป็นทูตตรงไหน จะเอาอะไรไปหยิบย่ืนให้กับสังคม การ
จัดเสวนานี้เป็นโอกาสที่ดี ที่จะได้ร่วมแสดงความคิดเห็นกันบ้าง ว่าจะท าอะไรกันบ้าง ทั้งนี้ได้เห็นเอกสาร
คณะอนุกรรมการในแต่ละด้านก็ว่าดี อีกประการหนึ่งเราควรยกย่องเร่ืองศาสนา ไม่เฉพาะเจาะจงศาสนาใดๆ 
ทูตของเราจะต้องไม่เอาศาสนาเป็นเคร่ืองมือในการทะเลาะวิวาทกัน โลกควรจะเป็นโลกอันเดียวกัน เป็นหนึ่ง
เดียว โดยมีศาสนาเป็นเคร่ืองมือ น่าจะไพเราะมากกว่า มีภาษิตบทหนึ่งที่พระพุทธเจ้าตรัสว่า โลโกปตฺถมฺภิกา 
เมตฺตา แปลว่า ความเมตตา รักใคร่ เอื้อเฟื้อเผ่ือแผ่ เป็นเคร่ืองค้ าจุนโลก เราพูดกันในเร่ืองที่ดีมาก มีค าพูดค า
หนึ่งบอกว่า นตฺถิ สันติ ปรังสุขขัง  สุขอื่นใดๆ จะเท่ากับความสงบไม่มี  และจงท าใจให้สงบแล้วโลกจะสงบ
เอง ซึ่งวิธีที่จะท าให้ใจสงบจะต้องเร่ิมจากการไม่เห็นแก่ตัว  
 

นางสาวสตใส   เกยูรินทร์  จากโรงเรียนธรรมจาริณีวิทยา สถาบันแม่ชีไทย จังหวัดราชบุรี ให้ข้อคิดเห็นว่า เร่ือง
ของสันติภาพเราได้เน้นเสมอในโรงเรียนของเรา คือ เร่ืองของความสงบ สันติ และจะขอยืนยันว่า โรงเรียน
ธรรมจาริณีวิทยา อาจจะเป็นโรงเรียนต้นแบบให้กับโรงเรียนทูตสันติภาพของมูลนิธิฯ 

 

พันเอกชินรัชต์  รัตนจิตเกษม เสนอแนะให้เกิดกระบวนการศูนย์กลางในการเช่ือมความสัมพันธ์ โดยการสร้าง
และเผยแพร่แนวความคิด ปรัชญาสันติภาพ ให้เป็นรูปธรรมมากขึ้น โดยเฉพาะสถาบันครอบครัว บนพื้นฐาน
ความรักที่แท้จริง สร้างสันติสุขให้เกิดในใจ น าไปสู่การสร้างสันติสุขในครอบครัว ชุมชน สังคม และเกิด
สันติภาพในระดับประเทศ และระดับชาติ 

 

แสดงความคิดเห็นในการพยายามแก้ไขปัญหา การมีเพศสัมพันธ์ก่อนวัย ซึ่งทางมูลนิธิฯก็มีโครงการเพียวเลิฟจัด
การศึกษา ให้แนวทางและแนวทางป้องกันการเกิดปัญหาการมีเพศสัมพันธ์ก่อนวัย ซึ่งเป็นสาเหตุของปัญหา
ครอบครัว ยาเสพติด และอาชญากรรม 



ให้ข้อคิดเห็นว่า เสนอให้จัดเสวนาระหว่างศาสนาต่างๆ (Interreligious Peace Service) เดือนละ 2 คร้ัง ใน
เร่ืองสันติภาพ และสร้างความเข้าใจและความร่วมมือของนานาศาสนา 

ขอให้พลังสันติภาพมหาศาลในห้องเสวนานี้ กลับไปเพิ่มทวีเป็นร้อยพันเท่า และกระจายไปให้มากที่สุด เพื่อ
เตรียมความพร้อมในการสร้างสันติสุขให้เกิดขึ้น 

 

นายสุเทพ  เลาะลาเมาะ ผู้แทนจากจุฬาราชมนตรี เสนอว่า เมื่อเรารู้จักตนเอง เราก็จะรู้จักสันติภาพ และ
สันติภาพสร้างได้ด้วยตัวเอง สามารถท าได้ทันที ด้วยการมีสติและสงบใจ แล้วถึงจะสามารถเผยแพร่สู่
บริบทรอบข้างได้ ทั้งนี้ได้ฝากข้อคิดทิ้งท้ายไว้ว่า เป็นไปไม่ได้ ท าไม่ได้ หรือไม่ได้ท า 

 
ค าถามจากผู้เข้าเสวนา และค าตอบโดยท่านอัษฎา ชัยนาม 

 

นางประเทือง  ฮิเมเนส  จากสถานทูตอเมริกา   
ถาม : ในฐานะที่ท่านมีประสบการณ์โดยตรง ทูตสันติภาพที่ดีมีคุณลักษณะที่ดีมีคุณลักษณะอย่างไร ในการ

เป็นตัวแทนให้กับชุมชน และบ้านเมืองในสถานการณ์บ้านเมืองในขณะนี้ 
ตอบ : ต้องมีความสามารถในการสื่อสาร ใจกว้าง เข้าใจในค าว่าวิธีการที่ได้มาซึ่งสันติภาพ ได้มาได้ยังไง 

และต้องมีแนวคิดที่น าไปสู่เป้าหมายสันติภาพ ซึ่งเป็นสิ่งที่ยากที่สุด แต่ทั้งนี้เราต้องเข้าใจในสิ่งที่เราจะ
สื่อสารให้ได้ก่อน 

 

ถาม : จิตส านึกในการเป็นอาสาหรือทูต ส าคัญหรือไม่ 
ตอบ : ส าคัญมาก โดยค านึงถึงผลประโยชน์ส่วนรวมและประเทศชาติมากกว่าประโยชน์ส่วนตน 

เพราะฉะนั้นการเป็นทูตต้องมีความซื่อสัตย์ ต้องไม่ทุจริต 
 

นางสาววรรษกร ภิญโญสินวัฒน์  
ถาม : ท่านชอบประเทศไหนในด้านการศึกษาและการปกครอง 
ตอบ :  ด้านการปกครองชอบออสเตรีย และนิวซีแลนด์  เป็นประเทศเสรี ประชาธิปไตย มีระบบกฎหมาย

ที่ดีและมีมาตรฐานเดียว 
 ด้านการศึกษา ขึ้นกับวิชาที่จะศึกษา เร่ืองเกษตรสิ่งแวดล้อม ต้องประเทศนิวซีแลนด์ เร่ืองนวัตกรรม

ใหม่ ต้องประเทศสหรัฐอเมริกา 
 

นางสาวสุมลธิดา  จันทะค่อม 
ถาม : องค์ความรู้ที่ดี ส าหรับถ่ายทอดสู่คนรุ่นใหม่ เพื่อเป็นนักการทูตท่ีดี 
ตอบ : ต้องสามารถสื่อสารได้ดี และต้องมีศิลปะการพูด คือมีวิธีการพูดให้คนที่ฟังสนใจและมีก าลังใจท าใน

สิ่งที่เราต้องการให้ท า ช้ีให้คนฟังเห็นว่าสิ่งที่เราจะท าเป็นสิ่งที่มีประโยชน์ต่อส่วนรวม   และต้องมี
ความรู้ดีในสิ่งที่เราท า ที่ส าคัญเราต้องเข้าใจเร่ืองของเราก่อนเป็นล าดับแรกก่อนเผยแพร่สู่สาธารณะ
เพื่อให้บรรลุเป้าหมาย 

 



ภาคผนวก 

 



การแสดงนิทรรศการของสหพันธต์่างๆ 

สหพันธ์ครอบครัวเพ่ือความสามัคคีและสันติภาพโลกฯ 

สมาคมอาจารย์อุดมศึกษาเพื่อสันติภาพโลกฯ 

สหพันธ์สตรีเพ่ือสันติภาพโลก (ประเทศไทย) 

มูลนิธิสหพันธ์สันตสิากล (ประเทศไทย) 

สหพันธ์นานาชาติและศาสนาเพ่ือสันติภาพโลกฯ 

สหพันธ์เยาวชนคนหนุ่มสาวเพ่ือสันติภาพโลกฯ 

โครงการเพียวเลิฟ 



ผู้เข้าร่วมเสวนา 
 

 การจัดสานเสวนา “การมีส่วนร่วมของทูตสันติภาพเพื่อเสริมสร้างสันติสุข” มีผู้เข้าร่วม รวมทั้งส้ิน 130 
คน ประกอบด้วย ทูตสันติภาพ 54 คน กรรมการและอนกุรรมการทูตสันติภาพ 6 คน ทูตเยาวชนคนหนุ่มสาว 2 
19 คน อาสาสมัครสันติภาพ 19 คน และคณะท างาน 30 คน  



รายนามผู้เข้าร่วมงาน สานเสวนา “การมีส่วนร่วมของทูตสันติภาพเพ่ือเสริมสร้างสันติสุข” 
 

ณ ห้องประชุมชั้น 4 อาคารยูซีเอฟ หัวหมาก บางกะปิ กรุงเทพฯ 

เมื่อวันศุกร์ที่ 2 เมษายน 2553 
โดย มูลนิธิสหพันธ์สันติภาพสากล (ประเทศไทย) 

Mr.Gustavo   Jimenez 
นาย กมล  ธนะนพวรรณ 
นายกฤตวิทย์  ศรีพสุธา 
นายกฤษดา เหล่าวัฒนาวงศ์ 
นางสาวกัณณ์เกชาลัทธ์ ครูศากยวงศ์ 
ดร.กาหลง พรพิศ 
วิตเตอร์กิจวัฒนา  มณีรักษ์ 
ศ.กีรติ  บุญเจือ      
นางเกวลิน   พนัธุ์สง่า 
น.ส.เกษรา  รื่นภริมย ์
นางสาวกรรณิการ์   ป่าธน ู
นายจักรนิ เอี่ยมส าอางค ์
นายจรุงศักดิ์   รักชาติไทย 
นางสาวจันจิรา   ดิษสระ 
พลเอกชินรัชต์  รัตนจิตเกษม 
พระชญาเชษฐกาญจน์  กุลเพชรจารุภักด ี
นางสาวชุตานันท์   สุขคง 
นางซ่อนกลิน่   มั่นหมาย 
ดร.ณพงศ์  นพเกต ุ
รศ.ดร.ณรงค์  เทียนส่ง 
นางณัฎฐรินทร์   แสงทอง 
นางสาวณัฐริยา   สุลัยมาน 
ดร.ดรัน   เตชะโสภณวณิช 
นางเดเลีย    ชวนะสุนทร 
นายตะวัน    ไชยสุระ 
ดร.เติมศักดิ์ ภานุวรรณ 
นายทศพล    ประเสริฐ 
เภสัชกรหญิง รศ.เทวี โพธิผละ 
พล.อ.เทอดศักดิ์  มารมย ์
นายธวัช สัณฑิติ 
นางสาวนวลจันทร์    สร้อยค า 
นางนวลพรรณ   พัสสระ 
นางนพชนสรณ์  วิไลยวงศ์ ณ อยธุยา 
ดร.นฤมล โชติเวช 
นายนพดล    ออ่นวิชัย 
นายนนัทวัฒน์     วังสันต ์
นางสาวนัยเนตร    เกตุสุวรรณ 
นางนัยนาชนก    บุณยรัตพนัธุ ์
นางสาวนิภาพรรณ สอนเทศ 
นางสาวนิรัชฎา    อินเสาร ์
นายธนชาติ    จิตรสกุล 
นายธัญธร  พรจิระสกุล 
นายธีรยุทธ   หงษา 

ผู้ปกครอง ดร.บรรจง ชมภูวงศ์  
นายบุญทวี    แก้วล่ามสัก 
นางสาวบัวแก้ว เพชรล้ า 
นายปรก    หัศภาคย ์
ดร.ปฐมพงศ์ นฤพฤฒิพงศ์ 
นางประเทือง  ฮิเมเนส 
นางปริตา   อัศวรัตนกสิกร 
นายประหยัด  โลแพทย ์
นายประเสริฐ   กาญจนพิบูลย ์
ดร.มล.ปรยิา     นวรัตน ์
นายปรีดี หริัญพฤกษ์ 
นายประสงค์    ผิวอ่อนด ี
นายประเสริฐ   พางาม 
นางปัทมา  จิตรสกุล 
นางพนิดา  ดวงจินดา 
นายพงศธร  พลอยทอง 
นางสาวพัชดาวรรณ  ล่องลอย 
นางพัชรา พงศ์ฑีฆายุ 
นายไพบูลย์ ช านาญสุธา 
นางสาวไพฑูรณ์    สุอินทร ์
นางสาวเพ็ญประไพ  เจริญทรัพย ์
พตท.ภทร อัตถากร 
นายภาษิต   ศิริมาลัย 
นายมงคล  ตั้งพานิชผล 
นายชัยมงคล   เนยไชย 
นายมนัส  ศิริสุขนิวาส 
นางมุกดา ไวยากรณ์ 
นางสาวเย็นฤดี   วงศ์พุฒ 
นายรวีทิวัตถ์ ศรีสุทธิสะอาด 
นางสาวรุ่งรดา  แก้วยอดเขา 
นพ.เล็ก  ทวีเติมสกุล 
นายวรกต  ทนูพุธ 
น.ส.วรรษกร  ภิญโญสินวัฒน์ 
นายวรวุธ  ลาชโรจน ์
ดร.วิบูลย์ แสงกาญจนวนิช 
นางวิภา    ทวีเติมสกุล 
นายวันชัย  สนธิ์ชัยสกลุ 
นายวีรเชษฐ์ ชัชวาลธรรม 
นายวีรวรรธน์    โรจน์วิรุฬย ์
นายวีระศักดิ์  ดาราสมาน 
นางสาววาสนา  พัสสระ 
นายวัชรชัย   เฉิดสมบูรณ ์
ดร.ศรัณพร ชวนเกริกกลุ 

นายศรุต แจ้งอนันต์   
นางศรีวรรณ    ไชยสุระ 
นายศรีสมบัติ พรประสิทธิ ์
นางศจิกาพร   ฤทธิสะอาด 
นายศักดิ์อุดร   ก้อนทอง 
นายศักรินทร์   ฤทธิวงศ์ 
นายเศรษฐพงษ์ ปริเตสัง 
น.ส.สดใส  เกยูรินทร ์
นางสิฐินี    อุดมโชคไพบูลย ์
ร.อ.สมคิด ซอหิรัญ 
ดร.สมชาย  ประเสริฐศิริพันธ ์
นางสาวสมปอง  สุค าภา 
นายสมภพ  พรอ้มพอช่ืนบุญ 
นางสังคม เนตรโสภา 
ผศ.ดรสังวร พรหมเสน 
นายสาโรจน์  ดาราสมาน 
ผศ.ดร.สุทิน  นพเกต ุ
นายสุเทพ เลาะลาเมาะ  
นายสุธี    สุวรรณโพธิ ์
นางสาวสุนทรี  สวนเลิศ 
นางสาวสุมลธิดา   จันทาค่อม 
นายสุพัฒก์ ชุมช่วย 
ดร.สุภัสตรา  เก้าประดิษฐ์ทรัพย์ชูกลุ 
ดร.สุภาพรรณ พงศ์หล่อพิศิษฏ ์
นางสุภาวดี  อุปชีวะ 
ผศ.สุระษา ตันสวัสดิ์ 
นางเสาวนีย์ จิตต์หมวด 
นายอิบรอน   ซ าสุรีย ์
นางสาวหงษ์ไทย  สะตะ 
ศ.นพ.อดุลย์  วิริยเวชกุล 
นายอนพุงศ์ พรพนิต 
พระอนิวรรตน์   อภิปัญโญ 
นายอภิพัฒน ์  เต็มเอี่ยมวณิช 
นางอารยิา   เรทุยา 
นายอ านาจ บัวศิร ิ
นายอ าพล ข าวิลัย 
นายอ าพล   อธิชนาการ 
นางอังคนา  นบนอบ 
นางสาวอัจจิมาภัทร  ช่างการ 
นายอัษฎา   ชัยนาม 
นางฮารูมิ  ศิริมาลัย 
 
 



รายนามคณะกรรมการ และคณะท างานจัดงาน  

สานเสวนา “การมีส่วนร่วมของทูตสันติภาพเพื่อเสริมสร้างสันติสุข” 
 

ณ ห้องประชุมชั้น 4 อาคารยูซีเอฟ หัวหมาก บางกะปิ กรุงเทพฯ 
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คณะท างานประสานงานในด้านกิจกรรมทูตสันติภาพ  นายปรีดี หิรัญพฤกษ์     ประธาน 
        ดร.สุภาพรรณ พงศ์หล่อพิศิษฏ์  รองประธานคนท่ี 1 
        นายสุพัฒก์ ชุมช่วย   รองประธานคนท่ี 2 
        นางสาวเกษรา  รื่นภิรมย์  
        นางสาวกัณณ์เกชาลัทธ์ ครูศากยวงศ ์
        นายชนันตชัย  พฤกษ์สุกาญจน ์ 
        นางณัฎฐรินทร์   แสงทอง 
        รศ.ดร.ภิรมย์    จั่นถาวร 
        ดร.เลิศลักษณ์    สังขวรรณ 
        นพ. เล็ก  ทวีเติมสกุล   
        นายสาโรจน์  ดาราสมาน  
        นายสุธี    สวุรรณโพธิ์ 
        

ผู้ด าเนินรายการ และ Overall      นายกมล  ธนะนพวรรณ 
  

ฝ่ายประสานงาน      นางสาวกรรณิการ์    ป่าธน ู      

Program coordinator     นายประหยัด      โลแพทย์ 
 

ฝ่ายดูแลวิทยากร และ VIP     นางปริตา   อัศวรัตนกสกิร 
        นางสาวพัชดาวรรณ   ล่องลอย 
 

ฝ่ายสถานท่ี       นายมนัส    ศิริสุขนิวาส และทีมงาน 
 

ฝ่ายลงทะเบียน       นางสาวนัยเนตร   เกตุสุวรรณ  
        นางสาวนภารัตน์   มาสู ่ และทีมงาน 
 

ฝ่ายดูแลทูตสันติภาพ      นางเดเลีย    ชวนะสุนทร 
        นางวิภา  ทวีเติมสกุล 
 

ฝ่ายอ านวยความสะดวกในการจอดรถ    นายธีรยุทธ    หงษา และทีมงาน 
 

ฝ่ายนิทรรศการ      นางสาวรุ่งรดา    แก้วยอดเขา 
 

ฝ่ายอาหารและอาหารว่าง     นางปัทมา   จิตรสกลุ และทีมงาน 
 

ฝ่ายการเงิน       นางสาวนัยเนตร   เกตุสุวรรณ 
 

ฝ่ายโสตทัศนูปกรณ์ และบันทึกภาพ    นายธนชาติ   จิตรสกุล 
        นายนันทวัฒน์   วังสันต์ และทีมงาน 


