
สรุปกิจกรรมทูตสันติภาพสัญจร  

สนทนา “สันติภาพสู่ต้นกล้าเยาวชน” 

ในหัวข้อ “การจัดการความขัดแย้งโดยสันติวิธีเพื่อสันติภาพสู่เยาวชน” 

ณ ห้องอบรม สถาบันพระปกเกล้า ช้ัน 5 ศูนย์ราชการเฉลิมพระเกียรติ 80พรรษาฯ อาคารบี 

วันอังคารที่ 22 กุมภาพันธ์ 2554  

จัดท าโดย  ส านักงานเลขานุการทูตสันติภาพ 

   มูลนิธิสหพันธ์สันติภาพสากล (ประเทศไทย) 



ก าหนดการทูตสันติภาพสัญจร 

โครงการสนทนา “สันติภาพสู่ต้นกล้าเยาวชน” 
ในหัวข้อ “การจัดการความขัดแย้งโดยสันติวิธีเพื่อสันติภาพสูเ่ยาวชน “ 

วันอังคารที่ 22กุมภาพันธ์ 2554 เวลา 13.00-16.00น. 
ณ ห้องอบรม สถาบันพระปกเกล้า ช้ัน 5 ศูนย์ราชการเฉลิมพระเกียรติ 80พรรษา อาคารบี 

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

13.00 น. ลงทะเบียนและพร้อมกัน ณ ห้องอบรม ช้ัน 5 (อาคารจอดรถ) 
  ศูนย์ราชการเฉลิมพระเกียรติ 80 พรรษา อาคารบี 
 

13.15 น. ชมวีดีทัศน์แนะน าสถาบันพระปกเกลา้ 
 

13.30 น. กล่าวต้อนรับคณะทูตสันติภาพสัญจร และ 
  บรรยาย หัวข้อ “การจัดการความขัดแย้งโดยสันติวิธีเพื่อสันติภาพสู่เยาวชน” 
  โดย พลเอก เอกชัย ศรีวิลาศ ผู้อ านวยการส านักสันติวิธีและธรรมมาภิบาล สถาบันพระปกเกล้า 
 

14.40 น. พักรับประทานอาหารว่าง  
   

15.00 น. พลเอกเทอดศักดิ์ มารมย์ รองประธานมูลนิธิสหพันธ์สันติภาพสากลฯ และรองประธาน  
  คณะกรรมการทูตสันติภาพกลา่วแนะน าคณะทูตสันติภาพสัญจร 
  นายแพทย์เล็ก ทวีเติมสกุล เลขาธิการมูลนิธิฯ แนะน าผู้แทนเยาวชนและองค์กรในเครือข่าย 
  แลกเปลี่ยนความคิดเห็นเกี่ยวกับการน ากระบวนการจัดการความขัดแย้งโดยสันติวิธีมาใช้ 
  ในการสร้างต้นกล้าเยาวชน 
 

16.00 น. พลเอกเทอดศักดิ์ มารมย์ รองประธานมูลนิธิสหพันธ์สันติภาพสากลฯ และรองประธาน  
  คณะกรรมการทูตสันติภาพ ผู้น าคณะทูตสันติภาพสัญจรกล่าวขอบคุณและมอบของที่ระลึก 
  ร่วมถ่ายภาพเป็นที่ระลึก 
 

16.15 น. คณะทูตสันติภาพสัญจร เดินทางกลับโดยสันติภาพ 



กล่าวต้อนรับและบรรยาย 
โดย พลเอกเอกชัย  ศรีวิลาศ 

ผู้อ านวยการส านักสันติวิธีและธรรมมาภิบาล 

สถาบันพระปกเกล้า  

  พลเอกเอกชัย  ศรีวิลาศ ผู้อ านวยการส านักสันตวิิธีและธรรมมาภิบาล สถาบันพระปกเกล้า กล่าว
ต้อนรับ โดยได้กล่าวว่า “นับว่าเป็นนิมิตหมายที่ดี ที่คณะแกนน าสนทนาสันติภาพ องค์กรเครือข่าย มูลนิธิ
สหพันธ์สันติภาพสากล (ประเทศไทย) และผู้น าเยาวชน ได้เห็นความส าคัญของสถาบันพระปกเกล้าในการ
แลกเปลี่ยนคิดเห็นแนวคิด เร่ืองของการจัดการความขัดแย้งโดยสันติวิธี   
  ส านักสันติวิธีเร่ิมแรกเป็นศูนย์ธรรมาภิบาล และด าเนินการด้านสันติวิธี ปีนี้เป็นปีที่ 8 โดยมี
นายแพทย์วันชัย วัฒนศักดิ์ เป็นผู้ก่อตั้งและสร้างพื้นฐานมาโดยตลอด กระผมได้เข้ามารับหน้าทีน่ี้เมื่อ 4 ปีที่
ผ่านมา ปัจจุบันจะเห็นได้ว่า สังคมไทยมีความขดัแย้งกันมากขึ้น แต่ไม่ใช่ความขัดแย้งแบบแต่ก่อน เป็นความ
ขัดแย้งที่เพิ่มมากขึ้น แม้กระทั่งในระดับรากหญ้า  สิ่งที่ส านักสันติวิธีรับผิดชอบอีกเร่ืองหนึ่งคือธรรมาภิบาล 
ทุกวันนี้การทุจริตไม่ใช่เป็นการทุจริตแค่เล็กๆ น้อยๆ แต่เป็นการทุจริตที่ลงลึกถึงรากหญ้า เพราะฉะนั้นถึงเวลา
แล้วที่เราจะต้องมาปรับเปลี่ยนบางส่ิงบางอย่างสิ่งที่มองเห็นส าหรับการปรับเปลี่ยนส านักสันติวิธี มอง
ยุทธศาสตร์ใหม่ คือต้องเน้นที่เยาวชน จะมาแก้เฉพาะคนช้ันกลางและชนชั้นสูงไม่ได้แล้ว เพราะว่าแก้ยากแล้ว
เพราะฉะนั้นต้องเร่ิมที่เยาวชน ซึ่งเป็นรากฐานส าคัญในการพัฒนาความคิดและให้แนวทางปฏิบัติ อันจะ
ก่อให้เกิดกิจกรรมอันเป็นประโยชน์ต่อสังคม และประเทศชาติต่อไป” 
  จากนั้น พลเอกเอกชัย  ศรีวิลาศ ได้บรรยายในหัวข้อ “การจัดการความขัดแย้งโดยสันติวิธีเพื่อ
สันติภาพสู่เยาวชน” โดยได้ยกกรณีศึกษา และกรณีตัวอย่าง เพื่อสร้างความเข้าใจในกระบวนการจัดการความ
ขัดแย้งโดยสันติวิธีภายใต้อิทธิพล สิ่งแวดล้อมต่างๆ เพื่อให้เกิดการเรียนรู้ร่วมกัน แลกเปลี่ยนประสบการณ์ 
ตลอดจนสามารถสร้างเครือข่ายองค์กรเพื่อร่วมมอืในการสร้างกิจกรรมในกลุ่มเยาวชนอันจะน ามาซึ่ง
สาธารณประโยชน์ สรุปได้ ดังนี้ 
  กรณีเร่ืองทะเลาะเบาะแว้งกันระหว่างสถาบันการศึกษาวิทยาลัยเทคนิคปทุมวันและอุเทนถวาย 

ทางสถาบันได้จัดการอบรมให้กับอธิการบดีวิทยาลัยเทคนิคปทุมวัน และรองอธิการบดีวิทยาลัยเทคนิคอุเทน

ถวายในหลักสูตร “การจัดการความขัดแย้งช้ันสูง” และนอกจากนั้นได้จัดหลักสูตรส าหรับผู้อ านวยการ

โรงเรียนวิทยาลัยราชสิทธิธาราม และผู้น าสถาบนัการศึกษาในย่านฝั่งธนบุรี ที่ก าลังมีปัญหาความขัดแย้ง 



ระหว่างสถาบัน  พร้อมนี้ได้จัดให้สถาบันพระปกเกล้าเป็นพื้นที่ ที่ปลอดภัยให้กับสาธารณชนไม่ว่าจะเป็นสี
อะไรก็ตาม ฝ่ายใดก็ตามก็สามารถเข้ามาอยู่ตรงนี้ได้  
  นอกจากนี้ทางสถาบันได้เปิดหลักสูตร “การเสริมสร้างสังคมสันติสุข” เป็นประกาศนียบัตร
ช้ันสูงเพื่อเหรียญ 9 เมือง ตอนนี้เปิดไปแล้ว 2 รุ่น ส่วนใหญ่เป็นคนในกลุ่ม เสื้อแดง เสื้อเหลือง  เสื้อสีน้ าเงิน สี
ฟ้า นักการเมืองไม่มีสี รวมไปถึงคนที่อยู่ในภาคใต้ มาอยู่ด้วยกัน ตลอดจนท างานด้วยกัน 
  กิจกรรมที่ผ่านมา มี 2 ส่วน ส่วนแรก เจ้าหน้าที่ในส านักฯ ได้ไปจัดกิจกรรมที่นอกเหนือจาก  
อุเทนถวาย และปทุมวันโดยผ่านเครือข่ายของสถาบันต่างๆ ตลอดจนลงไปให้ความรู้  จัดกิจกรรมต่างๆ ใน
มหาวิทยาลัยตามกระบวนการ   เมื่อผ่านกระบวนการแล้วได้น าเอาแตล่ะสถาบันมาท างานด้วยกนั  ส่วนที่ 2 ได้
น าเครือข่ายเยาวชนที่มีความคิดเห็นทางการเมืองที่ต่างกัน มาผ่านกระบวนการ และสามารถอยู่ร่วมกันได้ คิด
ร่วมกันได้  ตลอดจนวางแผนร่วมกันได้โดยที่ไมใ่ช้วิธีการรุนแรงในแก้ปัญหาความขัดแย้ง  
  งานที่ส าคัญอีกส่วนหนึ่งที่ท ามากว่า 3 ปี แล้วเป็นงานแก้ปัญหาความขัดแย้งใน 3 จังหวัดชายแดน
ภาคใต้ โดยใช้เครือข่ายจากผู้ที่มาศึกษาลง
พื้นที่ซึ่งขณะนี้เร่ืองความขัดแย้งไม่ใช่เป็น
เร่ืองเล็กๆน้อยๆที่แก้ปัญหาได้และแก้ได้
ด้วยตัวเองหรือคนกลุ่มใดกลุ่มหนึ่ง ปัญหา
คว าม ขั ด แ ย้ ง ถู ก น า เสนอสู่ อ ง ค์ ก า ร
สหประชาชาติแล้ว เป็นสิ่งที่สหประชาชาติ
ห่วงกังวลต่อประเทศที่อยู่ในโลกนี้  
  มหาวิทยาลัยสยามได้ร่วมกับ
สถ าบันพระปก เกล้ า จั ดกิ จก รรม วัน 
สันติภาพเป็นคร้ังแรก และร่วมกันมองว่าน่าจะจัดวันสันติภาพขึ้นในในประเทศไทย โดยเร่ิมชวนเครือข่ายที่มี
คุณเกษรา  ร่ืนภิรมย์ เป็นผู้ประสานงานมาร่วมกิจกรรมด้วย 
  ทั้งนี้ทางมหาวิทยาลัยต่างๆ ได้ให้ความสนใจกับเร่ืองสันติวิธีที่จะน าไปสู่การพัฒนาหลักสูตร
สันติวิธีในมหาวิทยาลัย และเมื่อไม่นานมานี้ได้ประชุมกับจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย สถาบันพระปกเกล้าได้เป็น
ฝ่ายเลขาที่จัดให้มีหลักสูตรการแก้ไขความขัดแย้งร่วมกับมหาวิทยาลัยโรเยนโรส ประเทศแคนาดา เปิดมาแล้ว 
2 รุ่น โดยการน าอาจารย์จาก 7 มหาวิทยาลัย ประกอบด้วย มหาวิทยาลัยขอนแก่น มหาวิทยาลัยมหาสารคาม  
มหาวิทยาลัยเชียงใหม่  มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์  มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์  และมหาวิทยาลัยมหิดล 
บางส่วนได้ส่งตัวแทนไปเรียนที่แคนาดา บางส่วนเรียนผ่านออนไลน์  
  ในแต่ละหลักสูตรที่สถาบันพระปกเกล้าได้จัดท าขึ้น มีนักศึกษาเข้ามาเรียนที่มาจากพรรค
การเมือง เช่น พรรคไทยรักไทย พรรคภูมิใจไทย พรรคเพื่อไทย ประชาธิปัตย์  พรรคเพื่อแผ่นดิน แม้ต่างพรรค 
แต่ก็สามารถท างานร่วมกันได้โดยที่ไม่ทะเลาะเบาะแว้งกัน  
  สันติภาพจะเกิดขึ้นได้ ต้องมีความยุติธรรมก่อน ซึ่งเร่ืองนี้ได้พูดในองค์การสหประชาชาติ ความ

ยุติธรรมต้องมาก่อน เรามีแนวคิดว่าความยุติธรรมเป็นบ่อเกิดของกฎหมาย แต่กฎหมายไม่ได้เป็นบ่อเกิดแห่ง 



ความยุติธรรม กฎหมายมีหลักตีความตามอักษร ท าให้เกิดความขัดแย้ง และความไม่เป็นธรรมน ามาสู่ความ
ขัดแย้ง  นอกจากนี้ยังมีอิทธิพลของสื่อที่เข้ามาเกี่ยวข้อง ท าให้เกิดการเปลี่ยนถ่ายสัญญาณภาคตัวแทน ไปสู่
ประชาชน  15 ประเทศ โดยมีสื่อเป็นเคร่ืองมือที่ส าคัญ ใครมี “มีเดียพาวเวอร์” ก็มีอ านาจมากที่สุด ซึ่งมีทั้ง
ผลบวกและลบ ยกตัวอย่างกรณี บาเลนกับลิเบีย  
  อีกปัจจัยหนึ่งที่มีอิทธิพลต่อปัญหาความขัดแย้ง คือโครงสร้างทางสังคม ซึ่งได้แบ่งแยกอย่าง
ชัดเจนตอนนี้กระแสคนโลกาภิวัฒน์ก าลังต่อสู้กับคนท้องถิ่นนิยม เกิดทั่วโลก ความไม่เป็นธรรมที่เกิดขึ้น มี
การเรียกร้องหลายครั้ง จนกระทั่งการเข้าถึงตัวน า ซึ่งเกิดจากปัญหาที่ไม่ถูกแก้ ก็จะท าให้มีปัญหาตามมา และ
ในการแก้ปัญหาไม่ใช่แค่ในต าราอย่างเดียว ต้องลงพื้นที่ด้วย ห้องเรียนมีอยู่ทุกแห่ง   
  ปัจจุบันเศรษฐกิจของเราได้ถูกครอบง าโดยชาวต่างชาติเป็นส่วนมาก ยกตัวอย่าง เช่นสถาบันทาง
การเงินต่างๆ ก็ได้ถูกเทคโอเวอร์โดยชาวต่างชาติ จนไม่มีพื้นที่เร่ืองแหล่งเงินทุนในธนาคาร  ธนาคารที่ยังไม่
ถูกครอบง า คือ ธนาคารเพื่อดารเกษตรและสหกรณ์ และธนาคารออมสิน  
   การแก้ปัญหาความความขัดแย้งด้วยความรุนแรงนั้น จะท าให้ข้อเท็จจริงถูกบิดเบือนและเกิด
ข้อคิดเห็นที่ไม่ตรงกัน การใช้วิธีการพูดจา เจรจาไกล่เกลี่ย นับเป็นวิธีที่ดีที่สุด  ดูได้จากประสบการณ์และกรณี
ที่เกิดในต่างประเทศ เช่น มินดาเนา ไอร์แลนด์เหนือ  ที่ค้นหาความจริง 37 ปี ในกรณีทหารอเมริการใต้ หยุด
เร่ืองการสื่อสาร 1 ปี จึงจะสามารถแก้ปัญหาได้  ช้ีให้เห็นว่าเราไม่สามารถแก้ปัญหาโดยการใช้ก าลังและการ
จ ากัดเวลาได้  ต้องมีเรียนรู้เป็นบทเรียน  
  ปัญหาโครงสร้างที่รัฐบาลมองในการปฏิรูปประเทศไทย   ในมิติต่างๆเพื่อที่จะลดความไม่เป็น
ธรรมและความขัดแย้ง ต่อสังคมของประเทศไทยให้ลดลง  ทางสถาบันได้เปิดหลักสูตร 4 ส. ดังนี้ 
1.การเสริมสร้างสังคมสันติสุข 
2. หลักสูตรหลักพื้นฐานการจัดการความขัดแย้ง และการสร้างนโยบายสาธารณะ  
3.หลักสูตรการเจรจาไกล่เกลี่ย  
4.หลักสูตรวิทยากรเจรจาไกล่เกลี่ย  
  ในตอนนี้สถาบันได้เปิดหลักสูตรให้กับส านักงานพลังงานแห่งชาติ ที่ก าลังมีปัญหาการสร้าง
เขื่อนและโรงพลังงาน ซ่ึงถูกต่อต้าน ย่ิงเป็นนิวเคลียร์ก็ถูกต่อต้านมาก แล้วเราต้องมาคิดว่าจะท าอย่างไรที่เราจะ
มีไฟฟ้าใช้ในอนาคต และเราจะอยู่ร่วมกันในสังคมได้อย่างไร 
     นอกจากนั้นเราจะมีสื่อเพื่อสันติภาพที่เป็นสื่อแบบสร้างสรรค์โดยใช้หลักศาสนาในการแก้ไข
ความขัดแย้ง เราถือว่าไม่ว่าจะเป็นศาสนาพุทธ คริสต์ อิสลาม ขงจ้ือ มีหลักในการเสริมสร้างคุณธรรม 
จริยธรรมถ้าเรายึดหลักจริงๆ แล้วไม่เอาหลักของตัวเองมาเป็นเคร่ืองมือ เราก็สามารถอยู่ร่วมกันได้   
  ในสังคมไทย มีความเหลื่อมล้ ากันในสังคม ปัจจุบันเราถูกท้าทายทุกวัน ทุกเวลา ไม่ว่าจะเป็นศาล 
หรือรัฐบาล เกิดวิกฤติทางกฎหมาย ซึ่งใช้ช่องว่างของกฎหมายท าลายซึ่งกันและกัน เช่น ระบบสภาคองเกรส 
ทุกคนมีความเห็นที่ต่างกันบ้างว่าเป็นวิถีมากจากคัมภีร์ไบเบิ้ล อิหร่านว่าอยู่ใต้คัมภีร์อัลกุลอ่าน แล้ว
รัฐธรรมนูญไทย มีรากเหง้ามาจากไหน แตกต่างกันหรือปล่าว ประเทศอื่นมองประเทศไทยและประเทศอื่นที่
ไม่เคยเป็นเมืองขึ้นใคร ต้องรักษาวัฒนธรรม รักษาประเทศ ด้วยความเข้าใจและปรองดอง และอย่าให้ประเทศ
ใดมาครอบง าได้ 



  ดร.บันคีมูน เลขาธิการองค์การสหประชาชาติ ได้ออกมาเตือนถึง 3 คร้ัง ใน 7 ประการที่ทุก
ประเทศควรตระหนักและถือเป็นบทเรียนในการศึกษา เพื่อที่จะระวังป้องกันไม่ให้เกิดปัญหา คือ 
1. ความไม่เป็นธรรมในสังคม ต้องสร้างภูมิป้องกันประเทศของตนไว้ 
2. ความต่างทางเช้ือชาติ ศาสนา และเผ่าพันธ์ุ ตัวอย่าง กรณี พม่าเรียกร้องจัดสรรที่ดินท ากิน รัสเซีย อิหร่าน 
เกาหลีเหนือและ จีน 
3. การรักษาการปกครอง ต้องมีอ านาจเบ็ดเสร็จจัดการได้ ในประเทศไทยทหารมีอ านาจเหนือรัฐบาลในบาง
โอกาส   กฎหมายที่ใช้อ่อนแอและมีช่องว่างมากเกินไป กรณีที่เกิดขึ้นในแต่ละห้วงเวลาไม่สามารถใช้กฎหมาย
ปกติได้ เช่น กฎอัยการศึก พรบ.ฉุกเฉิน พรบ.ความมั่นคง ฯลฯ 
4. ภูมิรัฐศาสตร์ พ้ืนที่ที่ห่างไกลอ านาจรัฐ ต้องมีระบบการจัดการที่ดี 
5.  ผลประโยชน์ทับซ้อน  ถ้ารัฐไม่มีการจัดการที่ดี เกิดปัญหาแน่นอน เช่นกรณีเขาพระวิหาร 
6. อิทธิพลจากภายนอก ท าให้เกิดความขัดแย้งระหว่างประเทศต่างๆ ไม่สามารถเป็นตัวของตัวเอง 
การปกครองแต่ละรัฐใช้การปกครองที่เหมาะสม ยกตัวอย่าง อินเดีย ใช้การปกครองแบบคอมมิวนิสต์ และ
ระบบทุนนิยม จนกลายมหาอ านาจเศรษฐกิจ ขึ้นกับภูมิสังคมของแต่ละประเทศ 
7. ความขัดแย้งปัจเจกบุคคล ปัจจุบันถูกยกขึ้นโดยโลกาภิวัตน์ เช่น ประเทศจีน และใต้หวัน กรณีคงามขัดแย้งที่
อาเจค รัฐบาลเยอรมันรู้โครงสร้างทั้งหมด ยังไม่สามารถแก้ปัญหาได้ เช่นเดียวกับกรณีภาคใต้ของไทย แต่ไทย
ไม่มีข้อมูล ไม่รู้โครงสร้างของฝ่ายตรงข้ามเลย ท าให้การแก้ปัญหาเกิดขึ้นได้ยากกว่ากรณีอาเจค  
  ในการแก้ไขปัญหาความขัดแย้ง โดยการใช้วิธีการเยียวยา ส่วนใหญ่จะใช้ เอ็นจีโอ(NGOs)ในการ
ลงพ้ืนที่เพ่ือให้เกิดความปรองดอง ลดความขัดแย้ง  สาเหตุที่ไม่ใช้หน่วยงานรัฐ เนื่องจากหน่วยงานรัฐมักท า
ไปตามข้อกฎหมายท าให้เกิดบรรยากาศการถูกบังคับ ท้ังนี้การใช้อ านาจต้องใช้ด้วยความรัก ใช้ด้วยหัวใจ ไม่มี
อารมณ์และอคติในการตัดสิน 
  คนไทยส่วนใหญ่ขาดทักษะในการฟัง ทั้งนี้มองย้อนกลับสู่เยาวชน ควรจะมีกระบวนการในการ
ฝึกทักษะการฟัง ดังส านวน พูดมากปัญญาหด ฟังมาก ปัญญาเกิดมาก ยกตัวอย่าง กิจกรรมปากกาเวียน ผู้ใดถือ
ปากกา ผู้นั้นจะได้สิทธ์ิในการพูด คนอื่นต้องฝึกการฟัง จนกว่าปากกาจะเวียนมาที่ตนเอง  
  ในปี 2493 มีการประกาศธรรมาภิบาลของโลก แต่ไม่มีนักวิชาการน าไปตีความและเผยแพร่ “เรา
จะปกครองแผ่นดินโดยธรรม เพื่อประโยชน์สุขแห่งมหาชนชาวสยาม” นี่เป็นยุทธศาสตร์ในการปกครองโดย
ใช้ ทศพิธราชธรรม 10 ประการ รวมถึงมีพื้นฐานเศรษฐกิจพอเพียงของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวฯ และ
ความจริงแล้วทักษะการเจรจาของคนไทยมีนานแล้ว ยกตัวอย่าง พ่อขุนงามเมือง ( เจ้าเมืองพะเยา) พ่อขุน
รามค าแหง (เจ้าเมืองสุโขทัย)  มีปัญหาการแย่งเกณฑ์คน จึงได้เชิญพระยาเม็งราย(เจ้าเมืองเชียงราย) มาช่วย
เจรจาไกล่เกลี่ย และหลั่งน้ าร่วมสาบานในการแก้ไขและปฏิบัติตามข้อตกลง ตลอดจนสร้างอาณาจักรร่วมกัน 
คือ อาณาจักรเมืองกุมกาม  อีกกรณีศึกษา ที่บอเกาะ นราธิวาส ทางสถาบันได้ให้โครงการเสื้อแตงโม 
สมานฉันท์ เย็บความสามัคคี เย็บความมั่นคง  มีความสุขมาก สร้างเศรษฐกิจชุมชนที่เข้มแข็ง 
  สุดท้ายปัญหาความขัดแย้งจะแก้ไขได้ เร่ิมแรกต้องเปิดใจรับฟังปัญหา  และแก้ปัญหาด้วยความ

จริงใจและตั้งใจ ไม่หวังผลด้านต่างๆ 



กิจกรรมแลกเปลี่ยนความคิดเห็นเก่ียวกับ 

การน ากระบวนการจัดการความขัดแย้งโดยสันติวิธีมาใช้ในการสร้างต้นกล้าเยาวชน 

  

 รศ .ดร . ภิรมย์    จ่ันถาวร “การรวมพลังเพื่อ วิ เคราะห์และ
สังเคราะห์ประเด็นการเป็นเลขาในการอ านวยความสะดวกในเร่ืองนี้ 
แนวทางที่จะได้รับการสนับสนุนจากสถาบันพระปกเกล้า ในเร่ืองของ
ความทันสมัยในเร่ืองทฤษฎี  กรณีศึกษา เป็นศูนย์กลาง ผลักดันมหาลัย 
สถาบันศึกษา เยาวชน องค์กรเอกชนและมูลนิธิฯ ร่วมเป็นเครือข่ายและ
ท ากิจกรรมร่วมกันที่สอดคล้องกันในทางจุดหมาย เพิ่มความเข้มแข็งใน
การสร้างสันติภาพ สันติวิธี อย่างเป็นรูปธรรมมากขึ้น” 
 

 ศ.กีรติ  บุญเจือ “ดีใจที่สถาบันเป็นความหวังด้านสันติภาพ โดย
ผ่านกระบวนการท างาน ยกตัวอย่าง การเล่นหมากรุก  เล่นไม่ลงตัว 
เนื่องจากผู้เล่นเล่นไม่เป็น ต้องหากลยุทธ์ และวิธีการเล่นที่ถูกต้อง(โดย
ผ่านการศึกษาวิจัย) ทั้งนี้การเดินหมากรุก มีมือที่มองไม่เห็น ที่มีอิทธิพล 
จะจัดการมือที่มองไม่เห็นได้อย่างไร และอีกสิ่งส าคัญคือ ปัญหาที่ตัว
หมากรุกมีคุณภาพที่ดีหรือไม่ แล้วจะท าอย่างไรที่จะแก้ปัญหาตัวหมาก
รุก เพื่อให้สามารถเดินหมากต่อไปได้”  
   

 นางสาวเย็นฤดี  วงศ์พุฒ มีคติในการด าเนินงาน คือ “เรียนรู้
ร่วมกัน สร้างสรรค์สังคม”  ได้ยกตัวอย่างพฤติกรรมของข้าราชการ บ้า
อ านาจ   ช่อราษฏร์บังหลวง  ลวงลูกน้อง ยกย่องคนช่ัว จากพรหมวิหาร
กลายเป็นพรหมวินาศ  บ้าอ านาจ  ญาติอุปถัมภ์ ท าคนเดียว เขี้ยวลากดิน 
กินไก่วัด งัดข้อแก้ ขยันโง่ๆ จะมีแนวทางหรือวิธีในการจัดการอย่างไร” 

 ผศ.ดร.สังวร  พรหมเสน “ปัจจุบันความยุติธรรมมี แต่มีน้อย  ที่
เป็นเช่นนี้มาจากระบบการศึกษาที่ไม่ทั่วถึง เช่น มีเบ็ดตกปลา ไปที่ที่มี
ปลา ก็จะได้ปลา ไปในที่ที่ไม่มีปลาก็จะไม่ได้ปลา เช่นเดียวกับ ด้านมืด
ต้องให้แสงสว่าง ความมืดยังไม่สว่างฉันใด ความอยุติธรรมก็ยังพัฒนา
และเจริญอยู่ฉันนั้น” 
 

 “ดีใจที่ได้มีโอกาสได้ฟังมีข้อความน่าฟัง ค าว่า “อบรม” บางทีก็
เป็นอุปสรรคส าหรับคนที่มีมานะ ทิฐิ ศักดิ์ศรี ต้องใช้ค าแทนเช่น เชิญร่วมสร้างเสริมกิจกรรม  ยกตัวอย่าง ค า
สอนสุนทรภู่ จะดีช่ัวในมนุษย์เพราะพูดจา อันอ้อยตาลหวานลิ้นแล้วสิ้นซาก อันลมปากหวานหูไม่รู้หาย เจ็บ
อื่นหมื่นแสนจะแคลนคลาย เจ็บจนตายก็ไม่เหน็บเท่าเจ็บใจ  และได้มี เจ้าหน้าที่สถาบันพระปกเกล้าได้เสริม
ต่อตอนท้ายว่า ถึงบางพูด พูดดีเป็นศรีศักดิ์ มีคนรักรักใคร่อร่อยจิต พูดช่ัวตัวตายท าลายมิตร จะชอบผิดใน
มนุษย์เพราะพูดจา” เป็นที่ชอบใจของผู้ร่วมสนทนาแลกเปลี่ยน 



 

 นางนิตยา ลักษณวิศิษฐ์ “จริงๆ แล้วทุกคนรู้ว่าทุกปัญหามีมือมืด 
ปลาใหญ่ย่อมกินปลาเล็ก ไม่ว่าองค์กรไหนมีการคอรัปช่ัน บ้านเมือง 
เยาวชน ขาดพ่อแบบ แม่แบบที่ดี ในหลวงท่านทรงเป็นตัวอย่าง แต่
ท าไมไม่ท ากัน แม้กระทั่งคนที่ปกครองมีอ านาจในรัฐบาลหรือองค์กรก็
ยังเป็นแบบทุกวันนี้ แล้วลูกหลานของเราจะอยู่ได้อย่างไร  ปัจจุบัน
เยาวชนหาที่พึ่งทางจิตวิญญาณได้ตรงไหน ที่พักพิงทางจิตใจได้ทุกคน 

ตะเกียกตะกายกันอยู่แสนจะเหน็ดเหนื่อย ตามหลักค าสอนของพระพุทธเจ้า สอนให้ยึดหลัก เมตรตาธรรม ให้
รู้จักช่วยเหลือแบ่งปันกันถ้าเราไม่เอาหลักธรรมค าสอนของพระพุทธเจ้ามาใช้ เช่น การรักษาศีล 5 ในการ
ด ารงชีวิตประจ าวันเรายังไม่รักษา ปฏิบัติแค่วันพระเท่านั้น แล้วเราจะแก้ปัญหาได้อย่างไร ทุกวันนี้เราคิดได้แต่
เราต้องเร่ิมจากตัวเราเองก่อน และความคิด 1 คนสร้างโลกได้ ก็ท าลายโลก ค าพูด 1 ค าสร้างโลกได้ ก็ท าลาย
โลกได้เช่นกัน” 

 ศ.ดร.ยุวัฒน์   วุฒิเมธี  “ประเด็นต่างๆ ที่พูดมา สมัยก่อนกล่าวไว้
ว่า เดินตามหลังผู้ใหญ่ หมาไม่กัด แต่มาเวลานี้เยาวชนหาผู้ใหญ่ตามไม่
ถูก ตอนนี้ทุกคนทราบอยู่แล้วว่าเราต้องเน้นที่เยาวชน แต่เยาวชนจะเอา
ตัวอย่างจากใคร หาผู้ใหญ่น าไม่ได้เลย  แล้วเยาวชนจะท ายังไง ใครจะ
หยุดผู้น าที่เลว แล้วผู้ใหญ่ที่ดีมีหรือเปล่า การแก้ปัญหาใดๆ อย่าเห็นแก่
ประโยชน์ส่วนตัว ให้นึกถึงประโยชน์ส่วนรวมเป็นหลัก แต่เวลานี้ไม่มี
แล้ว ยกตัวอย่าง การแก้รัฐธรรมนูญ แก้เพื่อส่วนรวม ส่วนใคร แก้ท าไม 
เพื่อแก้ไปเร่ือยๆ แล้วจะมีคนดีที่เป็นผู้น าต่อไปได้อย่างไร” 
 

 ผศ.ดร.ไพบูลย์  เปานิล  “ปัญหาธรรมาภิบาล การคาดหวังกับ

สังคม สาเหตุที่สันติไม่เกิดขึ้น ควรใช้การเผยแพร่แนวคิดผ่านสื่อให้

สังคมได้รับรู้ สร้างความเข้าใจ และควรสร้างกระบวนการสังเคราะห์

วิเคราะห์ในกลุ่มเยาวชน” 

 ดร . เลิศลักษณ์   สังขวรรณ  “ยกตัวอย่าง การเปลี่ยนแปลง
พฤติกรรมของ ดช. เหน่ง กุลณัฐธี เด็กเกเร หนีเรียน จนทางโรงเรียน
ขอให้ลาออก ผู้ปกครองขอโอกาส จนกระทั่งเพื่อนนักเรียนได้จัด
กิจกรรมอาสาสมัครเย่ียมเด็กก าพร้าตามโรงพยาบาลต่างๆ โดยตัวเหน่ง
เองได้เล่นกีตาร์ให้น้องๆได้ฟัง เพื่อนนักเรียนจึงเกิดความคิดดึงเหน่ง
จากพฤติกรรมไม่ดี จึงใช้ค าพูดชักชวน หว่านล้อม ให้เข้าร่วมกิจกรรม
บ่อยคร้ังแทนการบังคับ ตลอดจนเหน่งคิดได้เองว่า การท ากิจกรรม

สาธารณประโยชน์ดีกว่าอยู่เฉยๆ ทั้งนี้เหน่งได้เรียนรู้ด้วยตนเองจากเด็กก าพร้าแต่มีก าลังสู้ชีวิต เหน่งจึงกลับมา
เรียน ผลการเรียนก็ดีขึ้น ” 



 นายวรกต  ทูนพุธ “ควรส่งเสริมบทบาทเยาวชน ในการส่งเสริม
และพัฒนาประเทศ โดยเร่ิมจากเร่ืองใกล้ตัว มาวันนี้อยากท างานกับ
สถาบันพระปกเกล้า ร่วมเป็นเครือข่ายโดยผ่านกิจกรรมและเยาวชน 
เวลาออกพื้นที่ เครือข่ายลงไปด้วย” 
 

 นายสะอารี กากอง  “ตนเองขณะนี้มีหมายหัวในกระบวนการ
แบ่งแยกดินแดงในภาคใต้ ทางการ(ทางราชการ)จะเรียกตัวเยาวชน ที่
อยู่ในบันสตาทั้งหมด เยาวชนส่วนใหญ่เป็นโรคหวาดระแวง ไม่รู้จะอยู่ 
ณ จุดไหน ผมเองเป็นผู้น าเยาวชนที่มหาวิทยาลัยเกษมบัณฑิต ก็เคยถูก
เรียกตัวไปสัมภาษณ์ ว่ามีส่วนเกี่ยวข้องด้วยหรือปล่าว ณ วันนี้นักศึกษา
ในสามชายแดนใต้อยู่ไม่เป็นสุข เนื่องจากมีสายสืบทุกแห่งคอยมอง
และจับผิดอยู่ตลอดเวลา ส่วนราชการมองคนในสามจังหวัดเป็นโจร 
ยกตัวอย่าง ได้จัดค่ายในพื้นที่สีแดง ถูกจับตามองว่าเป็นขบวนการก่อ
ความไม่สงบ  ถูกกล่าวหาว่าเป็นโจร ทั้งนี้ เยาวชนสามารถพูดกับ
ทางการได้รึไม่ ทั้งที่แท้จริงแล้วเยาวชนต้องการพัฒนาชุมชน สังคมที่
ตนเองอาศัยอยู่  อยากร้องขอความเป็นธรรมในการมองกลุ่มเยาวชน
ของทางราชการใหม่”   
 

 นายศักดิ์อุดร ก้อนทอง   “จากประสบการณ์ที่ได้ท างานร่วมกับ
เยาวชน จริงๆ แล้วปัญหาความรุนแรงมาจากพื้นฐานด้านครอบครัว 
การสร้างสันติภาพเร่ิมจากตัวเอง การปลูกฝังความรักในครอบครัว 

ความเข้มแข็งในครอบครัว หน่วยเล็กที่สุดสังคม ยกตัวอย่าง การได้ช่วยเด็กที่เคยท าร้ายผู้อื่นจนกลับตัวกลับใจ
ได้ ถามเด็กว่าท าร้ายผู้อื่น ไม่กลัวคนอื่นเจ็บเหรอ เด็กตอบกลับมาเพราะเพื่อนพาท า จะเห็นได้ว่าเด็กไทยขาด
วินัย ขาดการพัฒนาศักยภาพของคนเป็นไปได้ยาก แล้วเราสามารถให้อะไรกับเด็กเหล่านี้โดยผ่านกิจกรรมได้ 
เพื่อเปลี่ยนทัศนะความคิดตลอดจนการปรับเปลี่ยนพฤติกรรมได้” 



  ก่อนอืน่ต้องขอกล่าวช่ืนชมในการท างานของสถาบันพระปกเกล้าที่ได้ท างานในด้านนี้ ผมเองก็
ได้ยินชื่อเสียงของท่านจากคุณเกษรา  ร่ืนภิรมย์ ทูตสันติภาพขององค์กรเรา ในตอนนี้คงต้องขอกล่าวขอบคุณที่
ได้มีโอกาสได้มาเย่ียมเยือนสถาบันพระปกเกล้า คิดว่าครั้งหน้าคงจะได้มีโอกาสในการท างานร่วมกันอย่างเป็น
ทางการมากขึ้น 
  สหพันธ์สันติภาพสากล เป็นเครือข่ายองค์กรที่ท างานร่วมกันในหลายประเทศ ช่ือองค์กรคือ 

Universal Peace Federation เป็นองค์กร NGO  ปัจจุบันก็เป็นที่ปรึกษาพิเศษของสหประชาชาติกรรมาธิการ
พิเศษด้านเศรษฐกิจและสังคมของสหประชาชาติ มีองค์กรเครือข่ายที่มีช่ือว่า UPF ซึ่งท างาน ในกว่า 185 
ประเทศทั่วโลก ซึ่งหลักใหญ่แนวความคิดขององค์กร คือ การท างานเพื่อสันติภาพ เรามองสันติภาพนั้นเป็น
ฐานกว้าง เพราะในปัจจุบันสันติภาพกลายเป็นปัญหาที่เกิดขึ้นทุกที่มองปัญหาเป็น Universal หรือ Globalize 
ไปแล้ว เพราะฉะนั้น มิติในการมองการแก้ปัญหา ท าให้ของผู้ก่อตั้ง UPF  คือ ท่านสาธุคุณ ดร. ซัน เมียง มูน 
ได้มองการแก้ปัญหานั้นต้องเป็นการแก้ปัญหาร่วมกัน โดยลดความแตกแยกหรือกีดกันระหว่างเช้ือชาติ ศาสนา 
วัฒนธรรม และแม้กระทั่งการศึกษา ทุกภาคส่วนของสังคมและโลกตอ้งร่วมมือกันแก้ไข เป็นกระบวนการ
เดียวที่จะสามารถ เอาชนะปัญหาที่เป็น Globalization ที่เกิดขึ้นในปัจจุบันและแต่ละประเทศรวมถึงประเทศ
ไทยด้วย แต่เราก็ไม่สามารถที่จะไปเบี่ยงแบนได้ เพราะฉะนั้นการแก้ปัญหาของโลกก็จะตอ้งเช่ือมต่อกับ
แนวคิด และความเข้าใจในภาพรวมระดับโลก นั่นหมายความว่าเราจะต้องมองจากภาพรวมของโลกปัจจุบัน 
อย่างที่ท่านบอกว่าประเทศของเรา วัฒนธรรมของเรา  ต้องมีการประยุกต์ใช้และรักษาไว้  
  องค์กรของเราท างานบนหลักการเพื่อสันติภาพ เราจึงมีโครงการในการสร้างเครือข่ายเพื่อ
สันติภาพขึ้นในระดับประเทศและระดับภูมิภาคของโลกขึ้น เพื่อที่จะสร้างเครือข่ายบุคคลที่มคีวามยุติธรรมมี
หัวใจ และมีจิตใจที่จะท างานเพื่อสันติภาพ สันติสุข ท ายังไงที่จะสรรหาคนดีๆเข้ามาเพื่อที่จะแก้ไขปัญหาใน
ปัจจุบันนี้ คงไม่ใช่แค่เพียงภาครัฐที่จะท างานฝ่ายเดียว ต่อไปในภาคองค์กร ภาคเอกชนเหล่านั้นจะต้องเข้ามามี
ส่วนร่วมมากขึ้น ในโอกาสนี้เราเองได้เชิญคณะทูตสันติภาพของเราในเครือข่ายของ UPF คือ สหพันธ์
สันติภาพสากลฯ สหพันธ์นานาชาตินานาศาสนาฯ สถาบันอาจารย์อุดมศึกษาเพื่อสันติภาพฯ สหพันธ์สตรีฯ  
สหพันธ์ครอบครัวฯ สหพันธ์เยาวชนคนหนุ่มสาวฯ  และองค์กรนักศึกษา โดยต้องการที่จะท างานเช่ือมโยงใน
ระดับชาติและบรรดาผู้ใหญ่ของเราที่เป็นทูตสันติภาพ ต้องการที่จะเช่ือมโยงกับผู้น าในสังคมในทุกภาคส่วน  

นายแพทย์เล็ก  ทวีเติมสกุล 
เลขาธิการมูลนิธิสหพันธ์สันติภาพสากล 

(ประเทศไทย) 

กล่าวแนะน าองค์กร  



  “ดีใจเหลือเกินที่วันนี้ที่ได้พาน้องๆ จากมลูนิธสิหพันธ์สันตอภาพสากล(ประเทศไทย) รวมทั้ง
เครือข่ายองค์กร ทูตสันติภาพ และบุคลากรที่มีคณุูประการต่อชาติบ้านเมือง เป็นผู้ที่เสียสละอุทิศตน  มาท างาน
ที่นี้ เงินเดือนก็ไมม่ี เสียค่ารถมาเองต่างหาก แต่มีจิตใจที่จะช่วยชาติบ้านเมืองเป็นการตอบแทนบุญคุณแผ่นดิน 
เป็นการเจริญรอยตามเบื้องพระยุคลบาท และสิ่งที่ผมจ าได้แม่นที่สุด คือ ตราอาร์ม เครื่องตราประจ ารัชกาลที่5  
มีค าบาลีสลักไว้ว่า สัพเพส  ส ฆภูตาน  สามัคคี วุฑฺฒิสาธิกา แปลว่าความพร้อมเพรียงเป็นหมู่คณะ น ามาซึ่งความ
เจริญรุ่งเรือง ทั้งแก่ตนเองและชาติบ้านเมืองด้วย นับเป็นสัจธรรมที่พวกเราควรน ามาปฏิบัติ   
 ในเวลานี้นอกจากท่านผู้อ านวยการฯ จะเป็นหัวเรือใหญ่ให้แก่น้องๆ แล้ว ท่านยังให้เกียรติบรรยายด้วย
ตนเองเอง คิดดูแล้วกันนะครับว่าดี ขนาดไหน ทัง้ อาจารย์เอกชัย ศรีวิลาส  อาจารย์ชรัช น้องเมธัส  และน้องปอ 
ท่านมีกันแคน่ี้แต่ผลงานล้วนแล้วแต่ดีเย่ียมทั้งนั้น ไม่ตอ้งเอาใครแล้วครับ ปรบมือให้ท่านอีกครั้ง ขอบคุณ
ครับ” 

พลเอก เทอดศักดิ์ มารมย ์
รองประธานมูลนิธิสหพันธ์สันติภาพสากลฯ 

กล่าวขอบคุณ 

รวมทั้งผู้น าสตรี ผู้น าวิชาการ   ผู้น านักศึกษา เพื่อที่ว่าเราจะสามารถท างานและเช่ือมโยงซ่ึงกันและกันเพื่อที่จะ
ช่วยกันแก้ปัญหาในสังคมที่เกิดขึ้นในประเทศของเรา  สิ่งที่ทูตสันติภาพหลายๆท่านมักพูดถึง นั่นคือ เรายังขาด
การน าเอาคุณธรรมของศาสนามาใช้ในการด าเนินชีวิตในการประกอบหน้าที่ของตนเอง และสิ่งที่ส าคัญที่เรา
ก าลังท าคอื การสร้างสภานานาศาสนาขึ้นเพื่อตอ้งการส่งเสริมสันติภาพ ทั้งในระดับชาติขึ้นและแม้กระทั่งการ
ก่อตั้งสภานานาศาสนาขึ้นใน UN  และ UN ก็ต้องการธรรมมาภิบาลและต้องการหลักธรรมเหมือนกัน  
  และในวันนี้ก็เป็นโอกาสที่ดีที่เราได้มาฟังการท างานของทางสถาบันพระปกเกล้า เราเองก็ภูมิใจ
และดีใจที่สถาบันพระปกเกล้าท างานในเชิงวิชาการ เพื่อที่น าเอามิติใหม่ในเร่ืองของความส าคัญของงาน
ทางด้านสันติวิธี และธรรมมาภิบาลมาสู่ผู้น าและสังคมไทยมากขึ้น ผมเช่ือว่ามันเป็นบทบาทที่ส าคัญในการ
แก้ปัญหาในชาติ และผมก็รู้สึกขอบคุณและรู้สกึยินดีที่ได้มารับรู้รับทราบ และทางมูลนิธิฯยินดีช่วยงานท่าน
และในโอกาสข้างหน้าผมกอ็ยากเชิญท่านไปร่วมสัมมนาในระดับนานาชาติในเครือข่ายขององค์กรในทั่วโลก
ทั้งผู้น าในด้านของศาสนาและผู้น าในทุกภาคส่วนของโลก ซึ่งหัวข้อของการประชุมก็จะเป็นในเร่ืองของ
สันติภาพเป็นหลัก หลังจากนั้นเราก็จะได้แลกเปลี่ยนซึ่งกันและกัน ในวันนี้ก็เป็นโอกาสพิเศษขอขอบคุณท่าน
มากครับ 



ผู้เข้าร่วมกิจกรรมทูตสันติภาพสัญจร ณ สถาบันพระปกเกล้า 
 

  กิจกรรมทูตสันติภาพสัญจร สนทนา “สันติภาพสู่ต้นกล้าเยาวชน”ในหัวข้อ “การจัดการความ
ขัดแย้งโดยสันติวิธีเพื่อสันติภาพสู่เยาวชน” ณ ห้องอบรม สถาบันพระปกเกล้า ช้ัน 5 ศูนย์ราชการเฉลิมพระ
เกียรติ 80พรรษาฯ อาคารบี มีผู้เข้าร่วม รวมทั้งส้ิน 33 คน ประกอบด้วย กรรมการมูลนิธิฯ 5 คน ทูตสันติภาพ 
15 คน หน่วยงานในเครือข่ายมูลนิธิฯ และผู้น าเยาวชน 13 คน  



รายนามผู้เข้าร่วมกิจกรรมทูตสันติภาพสัญจร ณ สถาบันพระปกเกล้า 
สนทนาสันติภาพ ในหัวข้อ “การจัดการความขัดแย้งโดยสันติวิธีเพื่อสนัติภาพสู่เยาวชน “ 

วันอังคารที่ 22 กุมภาพันธ์ 2554 เวลา 13.00-16.00น. 
ณ ห้องอบรม สถาบันพระปกเกล้า ช้ัน 5 ศูนย์ราชการเฉลิมพระเกียรติ 80 พรรษา อาคารบี 

*************************************************************** 
1. พลเอก เทอดศักดิ ์ มารมย์   รองประธานมูลนิธิฯ ผู้น าคณะ 
2. ศ. กีรต ิ  บุญเจือ   รองประธานมูลนิธิฯ 
3. นายวสันต์  อยู่สุข   กรรมการ 
4. นพ. เล็ก  ทวีเติมสกุล  เลขาธิการมูลนิธิฯ 
5. นายกมล  ธนะนพวรรณ  ผู้ช่วยเลขาธิการมูลนิธิฯ 
6. รศ.ดร.ภิรมย์ จั่นถาวร  ทูตสันติภาพ   คณะแกนน าสนทนาสันติภาพ 
7. นายจารึก  อะยะวงศ์  ทูตสันติภาพ คณะแกนน าสนทนาสันติภาพ 
8. ดร.มล.ปริยา นวรัตน ์  ทูตสันติภาพ คณะแกนน าสนทนาสันติภาพ 
9. นางสาวเย็นฤด ี วงศ์พุฒ  ทูตสันติภาพ คณะแกนน าสนทนาสันติภาพ 
10. นางวิไลรัตน์ จุลคีร ี   ทูตสันติภาพ คณะแกนน าสนทนาสันติภาพ 
11. ผศ.ดร.สังวร พรหมเสน  ทูตสันติภาพ คณะแกนน าสนทนาสันติภาพ 
12. ผศ.สุระษา  ตันสวัสดิ์  ทูตสันติภาพ คณะแกนน าสนทนาสันติภาพ 
13. นายสุธี  สุวรรณโพธิ์  ทูตสันติภาพ คณะแกนน าสนทนาสันติภาพ 
14. ศ.ดร.ยุวัฒน ์ วุฒิเมธี   ทูตสันติภาพ 
15. ดร.เลิศลักษณ์ สังขวรรณ  ทูตสันติภาพ 
16. นางนิตยา  ลักษณวิสิษฐ์  ทูตสันติภาพ 
17. นางสาวเกษรา รื่นภิรมย์  ทูตสันติภาพ 
18. ผศ.ดร.ไพบูลย์ เปานิล   ทูตสันติภาพ 
19. ดร.ปฐมพงศ์ นฤพฤฒิพงศ์  ทูตสันติภาพ 
20. นางปริตา  อัศวรัตนกสิกร  เลขาธิการสหพันธ์สตรีเพ่ือสันติภาพโลกฯ 
21. นายประหยัด โลแพทย์  ผู้แทนเลขาธิการสหพันธ์ครอบครัวเพ่ือสันติภาพโลกฯ 
22. นางวิภา  ทวีเติมสกุล  กรรมการสหพันธ์สตรีเพ่ือสันติภาพโลกฯ 
23. นายวรกต  ทูนพุธ   เลขาธิการสหพันธ์เยาวชนคนหนุ่มสาวเพ่ือสันติภาพโลกฯ 
24. นายรวีทิวัตถ์ ศรีสุทธิสอาด  นายกสมาคมเพ่ือองค์การเวลิด์คาร์พฯ 
25. นายศักดิ์อุดร ก้อนทอง  รองประธานสหพันธ์เยาวชนคนหนุ่มสาวเพ่ือสันติภาพโลกฯ 
26. นางสาวสุปวีร์ ไทยวิรัช  อดีตผู้อ านวยการโรงเรียน สังกัดกรุงเทพฯ 
27. นายสะอารี  กากอง   ผู้น าเยาวชนมหาวิทยาลัยเกษมบัณฑิต 
28. นางสาวจิระนันท์ ยอดทอง  ผู้แทนเยาวชน 
29. นายวิทยากูล โสระมรรค  ผู้แทนเยาวชน 
30. นางสาวอินทุอร เช้ืออินทร์  ผู้แทนเยาวชน 
31. นางสาวกรรณิการ ์ ป่าธน ู   เลขานุการทูตสันติภาพ 
32. นางสาวงามศิริ แซ่อึ้ง   เจ้าหน้าท่ีมูลนิธิสหพันธ์สันติภาพสากลฯ 
33. นางสาวนิภาพรรณ    สอนเทศ  ผู้ประสานงานโครงการยุวศาสนิกสัมพันธ์   


