
รายละเอยีดการสถาปนาสภานานาศาสนา 

เพือ่สันตภิาพในประเทศไทยในวนัสันตภิาพสากล 2554 

 

การรําลกึและรณรงค์สันตภิาพเน่ืองในวนัสันตภิาพสากล 

  การประชุมเร่ิมตน้การรําลึกและรณรงคส์นัติภาพเน่ืองในวนัสนัติภาพสากล 2554 ดว้ยการ

อธิษฐานอาํนวยพรเพื่อสนัติภาพจากผูน้าํศาสนาพทุธ อิสลาม คริสต ์และซิกข ์คือ ศ.ดร.พระธรรมโกศาจารย ์

อธิการบดีมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลยั  นายไพรัช ผนิศวรนนัท ์ผูแ้ทนจุฬาราชมนตรี  พลเรือเอก ชยั 

สุวรรณภาพ รองศิษยาภิบาลคริสตจกัรร่วมนิมิต กรุงเทพฯ  นายอมรินทร์ ปิยะสจัจเดช ท่ีปรึกษาสมาคม

นามธารีสงัคตั  หลงัจากนั้น เป็นการฉายวิดิทศัน์แนะนาํการทาํงานเพื่อสนัติภาพของสหพนัธ์สนัติภาพสากล

ในทัว่โลก ลาํดบัต่อมา เป็นการอ่านสารสนัติภาพของนายบนั คี มูน เลขาธิการองคก์าสหประชาชาติเน่ืองใน

วนัสนัติภาพสากล โดย นาย Etienne Clément รองผูอ้าํนวยการยเูนสโก กรุงเทพ และผูแ้ทนองคก์าร

สหประชาชาติสหประชาชาติ ซ่ึงนาย Etienne Clément ไดก้ล่าวแสดงความยนิดีและความปรารถนาเพื่อให้

สภานานาศาสนาเพื่อสนัติภาพ ดาํเนินการอยา่งประสบความสาํเร็จ หลงัจากนั้นเป็นการนาํเสนอวีดิทศัน์

กิจกรรมเน่ืองในวนัสนัติภาพสากลในปีน้ี โครงการแรก คือ กิจกรรมการสงบน่ิงตั้งจิตอธิษฐานเพื่อสนัติภาพ

และอ่านสารสนัติภาพของเลขาธิการองคก์ารสหประชาชาติ ในเชา้วนัท่ี 21 กนัยายนโดยไดรั้บความร่วมมือ

และสนบัสนุนจากกระทรวงศึกษาธิการและกรุงเทพมหานคร มีโรงเรียนจากทัว่ประเทศเขา้ ร่วมกิจกรรมน้ี

ประมาณ 2,000 โรงเรียน โดยมีคณะครูและนกัเรียนประมาณ 1 ลา้นคนเขา้ร่วมกิจกรรม โครงการท่ีสอง คือ 

โครงการประกวดคลิปวิดิโอเพื่อสนัติภาพในหวัขอ้ “ Peace is… อะไรคือสนัติภาพในใจคุณ”  มีผูส่้งผลงาน

คลิปวิดิโอเขา้ประกวดรวม 52 คลิป และมีผูเ้ขา้ร่วมกิจกรรมคลิปวิดิโอและร่วมโหวตผา่นทางเวบ็ไซต์และ

เฟสบุค๊ของโครงการมากกวา่ 200,000 คน 

 

พธีิสถาปนาสภานานาศาสนาเพือ่สันตภิาพ 

  พิธีสถาปนาสภานานาศาสนาเพื่อสนัติภาพฯ เร่ิม ดว้ยการกล่าวรายงานของ  พลเอก  เทอด

ศกัด์ิ มารมย ์ประธานมูลนิธิสหพนัธ์สนัติภาพสากล (ประเทศไทย) และประธานคณะกรรมการยกร่าง



โครงการสภานานาศาสนาเพื่อสนัติภาพในประเทศไทย หลงัจากนั้นเป็นการกล่าวสุนทรพจน์แสดงการ

สนบัสนุนการสถาปนาสภานานาศาสนาฯ โดยผูน้าํศาสนาจาก 4 ศาสนาหลกัในประเทศไทย ดงัน้ี 

  ศ.ดร.พระธรรมโกศาจารย์  ในนามของ เจ้าประคุณสมเด็จพระพุฒ าจารย์ (เกีย่ว อุปเสโณ) 

ประธานคณะผู้ปฏิบัติหน้าทีส่มเด็จพระสังฆราช  อ่านสารแสดงความช่ืนชมและขอบคุณสาํหรับความ

พยายามในการร่วมมือกนัของบรรดาผูน้าํท่ีมา จากศาสนาท่ีต่างกนัผูซ่ึ้งมีส่วนร่วมในความสาํเร็จของการ

สถาปนาสภานานาศาสนา อีกทั้งอาํนวยพรและสวดอธิษฐานสาํหรับสภานานาศาสนาฯ ให้เจริญรุ่งเรืองและ

ประสบความสาํเร็จ ศ.ดร.พระธรรมโกศาจารยย์งักล่าวแสดงความรู้สึกส่วนตวัในการสนบัสนุนและช่ืนชม

ต่อสหพนัธ์สนัติภาพสากล ท่ีไดริ้เร่ิมและก่อตั้งสภานานาศาสน าฯ ใหเ้กิดข้ึนอยา่งเป็นรูปธรรม และเป็นเวที

ใหก้บัวิสยัทศัน์สากลท่ีซ่ึงสามารถเช่ือมโยงผูน้าํศาสนาจากทุกศาสนาสู่องคก์ารสหประชาชาติและยเูนสโก 

เพื่อทาํงานร่วมกนัเพื่อสนัติภาพในระดบัโลก ซ่ึงเป็นส่ิงท่ีดีท่ีมีผูแ้ทนจากยเูนสโกไดร่้วมสนบัสนุนงานใน

วนัน้ี พระธรรมโกศาจารยเ์นน้ย ํ้าวา่ศาสนาจะไม่กลายเป็นเคร่ืองมือสาํหรับการสร้างความขดัแยง้อีกต่อไป

แต่จะเป็นเคร่ืองมือในการสร้างสนัติภาพ ซ่ึงตอ้งไม่มีสงครามท่ีสร้างข้ึนในนามของศาสนา และทุกศาสนา

ตอ้งร่วมมือกนัและทาํงานร่วมกนัเพื่อสร้างป้อมปราการสาํหรับสนัติภาพข้ึนในจิตใจของมนุษย ์

  ดร.วศิรุต เลาะวถีิ ผู้แทนนายอาศิส พทิกัษ์คุมพล จุฬาราชมนตรี  อ่านสารของ

จุฬาราชมนตรีในการ แสดงการสนบัสนุนการสถาปนาสภานานาศาสนาฯ ในนามของ ประมุขของศ าสนา

อิสลามในประเทศไทย ซ่ึงเนน้ถึงความสาํคญัของแต่ละศาสนาในการช่วยมนุษยชาติใหร้อด เพราะศาสนา

คือกระแสแห่งชีวิตท่ีเป็นแหล่งแห่งคุณธรรม คุณงามความดี และสนัติภาพ มาสู่ชีวิตและจิตใจของมนุษย ์

สาํหรับมูลนิธิสหพนัธ์สนัติภาพสากลท่ีได้ รับภารกิจในการประสานงานกบัศาสนาต่างๆ ในการสถาปนา

สภานานาศาสนาฯ ในคร้ังน้ี ถือวา่เป็นภาระกิจท่ีสาํคญัและมีความหมายอยา่งยิง่สาํหรับชุมชนแห่งศาสนา

ทั้งมวลในประเทศไทย ในการนาํการต่ืนรู้ของมโนธรรมของศาสนิกชนทั้งมวลในการนาํหลกัศาสนธรรม

และคาํสอนไปสู่การปฏิบติัในชีวิต  เพื่อเป็นหนทางนาํสนัติภาพไปสู่ชาติและโลก  ตระหนกัวา่สนัติภาพเป็น

เป้าหมายหลกัของโลก ไม่มีใครในโลกท่ีไม่ตอ้งการสนัติ ความสุข ความสงบ และเป็นเป้าหมายหลกั

เป้าหมายใหญ่ของพระเจา้ พระลกัษณะขององคพ์ระเยซูเจา้นั้น พระองคท์รงเป็นองคส์นัติราช   

  ศาสนาจารย์นิรุทธ์ิ  จันทร์ก้อน ศิษยาภิบาลอาวุโสและประธานองค์กรคริสตจักรร่วมนิมิต  

ซ่ึงมีคริสตศาสนิกชนในเครือข่ายของคริสตจกัร ประมาณ 60,000 คนในประเทศไทย ขอกล่าวในนามของ

องคพ์ระเยซูคริสตเ์จา้ ผูเ้ป็นองคส์นัติราช และกล่าวในนามคริสตชนทุกคนทั้งคาทอลิกและโปรแตสแตนท์  



ตระหนกัวา่สนัติภาพเป็นเป้าหมายหลกัของโลก ไม่มีใครในโลกท่ีไม่ตอ้งการสนัติ ความสุข ความสงบ และ

เป็นเป้าหมายหลกัเป้าหมายใหญ่ของพระเจา้ ดงัเช่น มทัธิว 5:9 กล่าววา่ “บุคคลใดสร้างสนัติ ผูน้ั้นเป็นสุข 

เพราะวา่พระเจา้จะทรงเรียกเขาวา่เป็นบุตร” ในโอกาสท่ีมีการสถาปนาสภานานาศาสนาเพื่อสนัติภาพใน

ประเทศไทยเกิดข้ึนในวนัน้ี จึงเป็นเร่ืองท่ีน่ายนิดี เป็นนิมิตหมายอนัดีในการสร้างสนัติภาพใหเ้กิดข้ึนอยา่ง

แทจ้ริง และตอ้งขอขอบพระคุณมูลนิธิสหพนัธ์สนัติภาพสากล (ประเทศไทย) ท่ีไดริ้เร่ิมโครงการอนัเป็น

ประโยชน์น้ี  โดยขา้พเจา้ยนิดีท่ีจะรับใชใ้หโ้ครงการน้ีสาํเร็จร่วมกนักบัตวัแทนจากศาสนาต่างๆ ในประเทศ

ไทย เพราะแทจ้ริงแลว้ไม่วา่เราจะนบัถือศาสนาใด เราลว้นแลว้แต่เป็นพี่นอ้งกนัทั้งส้ิน เพราะเราถูกสร้างมา

จากอาดมั และเอวา พระเจา้สร้างหญิงชายจากพระฉาย มนุษยทุ์กคนเกิดจากปู่ทวด ยา่ทวด เป็นเช้ือสาย

เดียวกนั สุดทา้ยน้ี  ขอพระเจา้อวยพระพรอยูเ่หนือโครงการน้ี  อวยพระพรเหนือทุกท่านใหมี้ส่วนร่วมใน

โครงการ และขอพระเจา้ประทานพรประเทศไทยใหมี้สนัติสุขท่ีมาจากองคพ์ระผูเ้ป็นเจา้ตลอดไป 

  นายประเสริฐ  ศรีคุรุวาฬ นายกสมาคมนามธารีสังคตัแห่งประเทศไทย  กล่าวแสดงความ

ยนิดีท่ีใหก้ารสนบัสนุนการก่อตั้งสภานานาศาสนาเพื่อสนัติภาพในประเทศไทย และถือเป็นนิมิตหมายท่ีดีท่ี

จะนาํหลกัการศาสนามาร่วมกนัประมวลใหเ้กิดความรู้ความเขา้ใจซ่ึงกนัและกนั อนัจะนาํมาซ่ึงภราดรภาพ

และสนัติภาพใหบ้งัเกิดกบัมวลมนุษยชาติอยา่งเป็นรูปธรรมในโลกใบน้ี 

  จากนั้น ดร.จอง ชิก ยง ประธานสหพนัธ์สันติภาพสากล ภูมิภาคเอเชีย  กล่าวแสดงความ

ยนิดีในนามของ  สาธุคุณ ดร.ซนั เมียง มูน  ผูก่้อตั้งสหพนัธ์สนัติภาพสากล  สาํหรับ ความสาํเร็จในการ

สถาปนาสภานานาศาสนาฯ ย ํ้าวา่สภาฯ น้ีจะกลายเป็นประตูท่ีจะเปิดยคุใหม่แห่งการประสานความร่วมมือ

กนัระหวา่งศาสนาในการสร้างอนาคตท่ีสดใสสาํหรับประเทศไทยและสามารถสร้างวิสยัทศัน์ของ 

“ครอบครัวหน่ึงเดียว ของมวลมนุษยชาติแห่งสนัติภาพ ” ใหเ้กิดข้ึนอยา่งเป็นรูปธรรม เม่ือเป็นเช่นนั้นแลว้

ประเทศไทยสามารถกลายเป็นประเทศตน้แบบสาํหรับการสร้างสนัติภาพและความสามคัคีไปสู่โลกใน

ฐานะท่ีเป็นประเทศแรกในการสถาปนาสภานานาศาสนาฯ ข้ึน 

 

การประกาศและลงนามในปฏิญญาการสถาปนาสภานานาศาสนาเพือ่สันตภิาพในประเทศไทย 

  หลงัจาก การอ่านปฏิญญาวา่ดว้ยการประกาศการสถาปนาสภานานาศาสนาเพื่อสนัติภาพใน

ประเทศไทย โดย นพ.เลก็  ทวีเติมสกลุ เลขาธิการมูลนิธิสหพนัธ์สนัติภาพสากล (ประเทศไทย) และรอง



ประธานสหพนัธ์สนัติภาพสากล ภูมิภาคเอเชีย ต่อดว้ยการลงนามปฏิญญาร่วมกนัโดยผูน้าํ ท่ีอ่านสารแสดง

การสนบัสนุนการสถาปนาก่อนหนา้น้ี จาก 4 ศาสนาหลกั คือ พทุธ อิสลาม คริสต ์และ ซิกข์  (นามธารี)  ต่อ

ดว้ยการเทนํ้าบริสุทธ์ิร่วมกนัเพื่อแสดงถึงความสามคัคีเป็นนํ้าหน่ึงใจเดียวกนั ความรัก และความปรารถนาดี 

สาํหรับการสถาปนาสภานานาศาสนาฯ คร้ังน้ี จากนั้นเป็นการร้องบทเพลงประสานเสียงของนกัเรียนมุสลิม

ในชั้นประถมจากโรงเรียนท่าอิฐศึกษา จ.นนทบุรี ในบทเพลง “สมานฉนัทสู่์สนัติ”  

 

การกล่าวแสดงความยนิดจีากผู้แทนศาสนาและหน่วยงานภาครัฐ 

  จากนั้น เป็นการกล่าวแสดงความยนิดีโดยผูแ้ทนจาก องคก์รหลกัจากนานาศาสนา และ

ผูแ้ทนหน่วยงานภาครัฐท่ีเก่ียวขอ้งกบักิจการศาสนาและดา้นครอบครัว 

  นายณฐัพชัร์  อนิทุภูติ นายกพุทธสมาคมแห่งประเทศไทยในพระบรมราชูปถัมภ์  ไดแ้สดง

ความเห็นวา่วตัถุประสงคข์องสภานานาศาสนาเป็นเร่ืองท่ีเป็นกศุลเจตนาท่ีดียิง่ท่ีสมควรท่ีชาวพทุธจะไดเ้ขา้

ร่วมแรงร่วมใจในการสนบัสนุน และขอแสดงสจัจวาจาแก่เพื่อนศาสนิกชนทุกศาสนาวา่จะส่งเสริมใหก้าร

ก่อตั้งสภานานาศาสนาเพื่อสนัติภาพสากลในประเทศไทยใหด้าํเนินงานสาํเร็จลุล่วงไปตามเจตนารมณ์เพื่อ

ความผาสุกของมวลมนุษยชาติ 

  นายสุเทพ เลาะลาเมาะ    แสดงความช่ืนชมต่อการสถาปนาสภานานาศาสนาฯ ในวนัน้ีและ

ใหข้อ้คิดแก่ผูเ้ขา้ร่วมวา่ไม่ใช่เพียงแค่ช่ืนชม แต่ตอ้งทาํใหเ้ป็นจริง โดยเร่ิมตน้สร้างสนัติภาพจากตวัตนของ

เราเองแต่ละคน ซ่ึงสามารถทาํไดเ้ลยทนัที 

  พลเอกจรัล  กลุละวณชิย์  ประธานสภาองค์กรพระพุทธศาสนาแห่งประเทศไทย   ประธาน

มูลนิธิคลงัสมอง วปอ. และอดีตเลขาธิการสภาความมัน่คงแห่งชาติ ขอแสดงความช่ืนชม ต่อคณะกรรมการ

ตลอดจนคณะกรรมการมูลนิธิ ฯ และคณะกรรมการยกร่างโครงการ ท่ีไดริ้เร่ิมร่วมกนักบัผูน้าํองคก์รศาสนา

สาํคญัต่าง ๆ และดาํเนินการต่อเน่ืองตลอดระยะเวลา 1 ปีท่ีผา่นมา   จนสามารถก่อตั้งสภานานาศาสนาเพื่อ

สนัติภาพในประเทศไทยไดส้าํเร็จ  และ ขอแสดงความยนิดีอยา่งยิง่ท่ีสภานานาศาสนาเพื่อสนัติภาพใน

ประเทศไทยน้ี ท่ีจะเป็นองคก์รภาคประชาชนท่ีมุ่งทาํหนา้ท่ีเป็นศูนยก์ลางในการแกไ้ขความขดัแยง้ในสงัคม

ทุกดา้น ทั้งในดา้นสงัคม วฒันธรรม การเมือง  เศรษฐกิจ และความมัง่คงของชาติดา้นต่างๆ อีกทั้งจะมีส่วน

ในการแกไ้ขปัญหาระหวา่งประเทศและประชาคมโลกดว้ย ท่านใหข้อ้เสนอแนะวา่โดยผา่น ความร่วมมือกนั



ของผูน้าํจากนานาศาสนาและหน่วยงานภาครัฐในวนัน้ี สภานานาศาสนาฯ สามารถเร่ิมตน้ในการทาํงานได้

ในทนัทีดว้ยการสนบัสนุนจากองคก์รศาสนาท่ีสาํคญัทั้งหลาย  

  นายศิริโรจน์  ชาวปากนํา้ นายกสมาคมคาทอลกิแห่งประเทศไทย  ในฐานะเป็นน ายก

สมาคมคาทอลิกแห่งประเทศไทย  ซ่ึงเป็นหน่วยงานหน่ึงในสงักดัของสภาพระสงัฆราชคาทอลิกแห่ง

ประเทศไทยรู้สึกยนิดีมากท่ีเป็นวนัสนัติภาพสากล และเป็นวนัท่ีเรามาร่วมกนัสถาปนานานาศาสนาเพื่อ

สนัติภาพข้ึน โดยเนน้ย ํ้าวา่  แทท่ี้จริงแลว้ พระเยซูมาบนโลกน้ีเพื่อรักมนุษยแ์ละสอนมนุษยใ์หรั้กพระเจา้  

และรักผูอ่ื้นดัง่ท่ีเขารักตวัเอง สนัติภาพเร่ิมแรกคือความรักท่ีมาจากพระเจา้ โดยปราศจากความรักแลว้จะไม่

มีสนัติสุข ในวนัน้ีเป็นวนัแห่งความปิติเป็นท่ีสุดท่ีศาสนาทั้งหลายสามารถมาอุทิศหวัใจและคว ามรักของเรา

ร่วมกนัสาํหรับการสถาปนาสภานานาศาสนาเพื่อสนัติภาพ 

  นายอเนก  สนามชัย ผู้อาํนวยการส่วนคุ้มครองพระพุทธศาสนาและ ผู้แทนผู้อาํนวยการ

สํานักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติ ซ่ึงอยูภ่ายใตก้ารกาํกบัดูแลของนายกรัฐมนตรี กล่าว วา่สาํนกังาน

พระพทุธศาสนาแห่งชาติใหก้ารสนบัสนุนการสถาปนาสภานานาศาสนาเพื่อสนัติภาพดว้ยเหตุผล 

ดงัต่อไปน้ี  

1. เพราะเป็นงานศาสนสมัพนัธ์เพื่อสนัติภาพ 

2. เขา้ร่วมในฐานะหน่วยงานราชการท่ีมีความเก่ียวขอ้งโดยตรงกบังานศาสนสมัพนัธ์ 

3. จะทาํใหเ้กิดการประชุมองคก์รพทุธท่ีมากท่ีสุดกวา่ 50 องคก์ร เพื่อรับฟังความคิดเห็น และ

ถา้เป็นไปไดก้จ็ะทาํการเลือกตวัแทนท่ีจะมาเป็นกรรมการสภาฯ 

4. เพื่อใหส้ภาฯ เป็นองคก์รท่ีรัฐบาลรับรองตามกฎหมาย ในประเทศไทย และเพื่อเป็นองคก์ร

ในระดบันานาชาติต่อไปในอนาคต 

นายอมรินทร์ ปิยะสัจจะเดช  ทีป่รึกษาฝ่ายกจิกรรมเผยแพร่ศาสนาและวฒันธรรมสมาคม

นามธารีสังคตัแห่งประเทศไทย กล่าวเม่ือความขดัแยง้เกิดข้ึนแลว้จะมีวิธีแกไ้ขการใดมีแนวทางใดท่ีจะทาํให้

เกิดสนัติภาพข้ึนได ้สนัติภาพเร่ิมตน้จากจิตใจของตนเองไปจนถึงกระทัง่ชุมชน สงัคม ประเทศชาติ และโลก

ใบน้ี จึงขอสนบัสนุนการสถาปนาสภานานาศาสนาเพื่อสนัติภาพเพื่อเป็นเวทีในการแกไ้ขความขดัแยง้และ

ส่งเสริมสนัติภาพใหเ้กิดข้ึน 

นพ.สุริยเดว  ทรีปาตี ผู้อาํนวยการสถาบันแห่งชาติเพือ่การพฒันาเด็กและครอบครัว และ

ผู้จัดการแผนงานสุขภาวะเด็กและเยาวชน  สสส. กล่าววา่ตามผลงานวิจยั ขณะน้ีสงัคมไทยอยูใ่นภาวะวิกฤติ 



ในระบบค่านิยมและคุณธรรม การเส่ือมถอยของคุณธรรมและจริยธรรม มโนสาํนึก และค่านิยมการทาํความ

ดีของเดก็และเยาวชน โดยเฉพาะอยา่งยิง่ เยาวชนและประชาชนในสงัคมมีแนวโนม้เพียงแค่เขา้ร่วมพิธีกรรม

ทางศาสนา แต่ลม้เหลวในการนาํคาํสอนของศาสนามาสู่การปฏิบติัในชีวิตประจาํวนั   นพ.สุริยเดว เห็นวา่ 

งานวิชาการและงานวิจยัใหอ้งคค์วามรู้และแนวทางท่ีมีประสิทธิภาพ แต่ขาดพลงัทางจิตวิญญา ณในการ

เปล่ียนแปลง เยาวชนและ ประชาชน ใหห้นัมาทาํความดีมีคุณธรรม  จึงจาํเป็นอยา่งยิง่ท่ีจะตอ้ง มีพลงัทาง

ศาสนาท่ีมีคุณค่าทางจิตวิญญาณใหส้นบัสนุน  ดงันั้น เม่ือ ไดท้ราบเร่ืองเก่ียวกบัสภานานาศาสนาฯ จึงรู้สึก

แรงบนัดาลใจและหวงัวา่ สภานานาศาสนาเพื่อสนัติภาพฯ จะสามารถนาํพลงัทางจิตวิญญาณแห่งค วาม

ศรัทธาของทุกศาสนามาร่วมกนัเพื่อสร้าง ตน้ทุนชีวิตใหก้บัประชาชนและ เป็นแกนหลกัของประเทศ ท่ีจะ

พฒันาใหมี้คุณธรรมและสนัติสุขมากยิง่ข้ึน  สุดทา้ย จึงขอแสดงการสนบัสนุนอยา่งเตม็ท่ีต่อ การสถาปนา

และดาํเนินงานของสภานานาศาสนาเพื่อสนัติภาพ 

 หลงัจากนั้น เป็นการ มอบใบประกาศเกียรติคุณทูตสนัติภาพ การมอบรางวลัแก่ผูช้นะการประกวด

คลิปวิดิโอเพื่อสนัติภาพ และกล่าวปิดโดย พลเอก เทอดศกัด์ิ มารมย ์ ประธานมูลนิธิสหพนัธ์สนัติภาพสากล 

(ประเทศไทย)  การขบัร้องเพลงประสานเสียงโดยนกัเรียนชาวมุสลิม ในบทเพลง “สมานฉนัทสู่์สนัติ”  และ

ร้องเพลงสรรเสริญพระบารมีร่วมกนั 

 


