ในขณะนี้มีทูตสันติภาพ
มากกว่า 50,000 ท่าน ใน 185
ประเทศทัว่ โลก ซึ่งในจานวน
นี้มีบุคคลระดับสูง ทั้งใน
วงการทูต ผูน้ าศาสนา
และผูด้ ารงตาแหน่งผูน้ า

ภาระหน้ าที่ของทูต
1. ทูตสันติภาพ ต้องประพฤติตนเป็ นแบบอย่างที่ดีโดยการ
เสริ มสร้าง ชีวิตครอบครัวที่อบอุ่นเข้มแข็ง
2. ร่ วมกิจกรรม หรื อสนับสนุนกิจกรรมบาเพ็ญประโยชน์เพื่อ
สังคมในฐานะทูตสันติภาพ ทั้งกิจกรรมของสหพันธ์สนั ติภาพ
สากล หรื อหน่วยงาน/องค์กรต่างๆที่ทางานเพื่อประโยชน์
ส่วนรวม
3. ส่งเสริ มคุณค่าของจริ ยธรรม คุณธรรม สนับสนุนและให้ความ
ร่ วมมือระหว่างนานาชาติ นานาศาสนา เพื่อให้กิดความ
สามัคคีปรองดอง และสันติภาพโลก
4. ขจัดสิ่ งกีดขวางและข้อขัดแย้ง ระหว่างเผ่าพันธ์ ต่างเชื้อชาติ
และศาสนา
5. พัฒนาวิธีการทางาน เพื่อให้เกิดความร่ วมมือ อย่างกว้างขวาง
และมัน่ คงยิ่งขึ้น ระหว่างบุคคล สถาบันการศึกษา องค์กร
ศาสนา บรรษัท สื่ อมวลชน และภาครัฐ

www.upf.or.th

ส

าส์นจากท่านสาธุ คุณ ดร.
ซัน เมียง มูน ผูก้ อ่ ตั้งมูลนิธิ
สหพันธ์สันติภาพสากล กล่าว
ว่า

“…ถึงเวลาแล้ วทีท่ ุกๆ ประเทศในโลกจะต้ องรวมพลังและ
ทรัพยากรต่ างๆ เพือ่ สร้ างสันติภาพขึ้นในโลก ข้ าพเจ้าหวังว่ าท่ าน
คงจะตระหนักถึงความ สาคัญ และร่ วมเป็ นพลังที่เข้ มแข็ง กล้ า
หาญ เพือ่ อนาคตร่ วมกันของมวลมนุษยชาติ…”

เกียรติบตั รที่ทูตสันติภาพได้รับเป็ นสิ่ งซึ่ งแสดงถึงเกียรติยศ
จากความสาเร็ จในการประพฤติปฏิบตั ิที่ผา่ นมาและเป็ น
สัญลักษณ์ของการได้รับการแต่งตั้งเพื่อดาเนินพันธกิจร่ วมกัน
ในการสร้างโลกแห่งสันติ
ติดต่อขอข้อมูลเพื่อเติม ได้ที่ :
สานักงานทูตสันติภาพ
มูลนิธิสหพันธ์ สันติภาพสากล (ประเทศไทย)
Tel. 02-718 7766 ต่อ 221, 230 Fax. 02-716 2248

“ทูตสันติภาพ”
Ambassador for Peace
“ทูตสันติภาพ” คือผู้นาจากทุกภาคส่ วน
ของสังคมโลก ที่ม่ ุงมั่นอุทิศตนเพือ่ สร้ างโลกแห่ ง
สันติภาพ
มูลนิธิสหพันธ์ สันติภาพสากล (ประเทศไทย)

มูลนิธิสหพันธ์ สันติภาพสากล (ประเทศไทย)
UNIVERSAL PEACE FEDERATION

ทูตสั นติภาพ

หลักการสั นติภาพสากล
1. มนุษยชาติ คือ ครอบครัวเดียวกัน โดยมีสิ่งยึดเหนี่ยวจิตใจที่
อาจจะ แตกต่างกันไปตามละแต่ศาสนา และความเชื่อ
2. คุณลักษณะที่สาคัญสูงสุ่ดของมนุษย์ คือความซื่ อสัตย์ต่อทั้ง
ตนเอง และผูอ้ ื่น การรู้สึกผิดชอบชัว่ ดี และการเอาใจเขามาใส่ใจ
เรา
3. “ครอบครัว” คือ โรงเรี ยนแห่งความรักและสันติสุข
4. “การมีชีวิตอยูเ่ พื่อผูอ้ ื่น” คือ หนทางที่จะทาให้เกิดความ
ปรองดอง และการสมานฉันท์กนั ในระหว่างมนุษยชาติ
5. สันติภาพ เกิดจากจากความร่ วมมือร่ วมใจกันของมนุษย์ โดยไม่
จากัด เชื้อชาติ สี ผิว และศาสนา

ในการที่จะทาให้ชุมชน ประเทศ และโลกแห่ง
สันติภาพเกิดขึ้น สหพันธ์สนั ติภาพสากลในทัว่ โลกมุ่งมัน่ ยก
ย่องและเชิดชูเกียรติผทู ้ ี่มีชีวติ แบบอย่างแห่ งการอุทิศตนเพือ่
สันติภาพ ความปรองดอง ความสามัคคี ธรรมาภิบาล และ
คุณธรรมที่ไปเกินกว่าขอบเขตของเชื้อชาติ ศาสนา และ
วัฒนธรรม โดยการมอบเกียรติบตั ร “ทูตสันติภาพ” และ
“ทูตเยาวชนเพือ่ สันติภาพ” และมุ่งไปสู่การสร้างเครื อข่าย

โครงการทูตสันติภาพนี้ก่อตั้งโดย ดร.ซัน เมียง มูน และ

ของทูตสันติภาพให้เกิดขึ้นเพือ่ นามาซึ่งการรวมพลังในการ

ภรรยาในปี ค.ศ. 2001 จากนั้นได้ดาเนินงานร่ วมกับสหพันธ์

คุณสมบัติของทูตสั นติภาพ

ทางานเพือ่ สร้างสันติภาพให้เกิดขึ้นจริ ง

สันติภาพสากล และขยายการทางานร่ วมกับองค์กรด้านสันติภาพ

1. เป็ นบุคคลผูม้ ีลกั ษณะและคุณสมบัติของผูน้ า โดยไม่จากัดเพศ
ฐานะ ทางเศรษฐกิจ อาชีพ หรื อตาแหน่งหน้าที่ เช่น นักการศาสนา
นักการเมือง สื่ อสารมวลชน นักวิชาการนักธุรกิจ ศิลปิ น เป็ นต้น
2. มีความเห็นพ้องกับวิสยั ทัศน์และหลักการของสันติภาพของ
สหพันธ์ สันติภาพสากล
3. เป็ นผูม้ ีคุณธรรมและจริ ยธรรม
4. เป็ นผูม้ ีความสามารถที่จะร่ วมงานกับบุคคลทุกระดับได้เป็ น
อย่างดี

เพือ่ นามาซึ่งการ

สร้างสังคมแห่งสันติสุขและความสามัคคีให้เกิดขึ้นใน

และองค์การด้านการพัฒนาสังคม ครอบครัว สตรี และเยาวชน

ประเทศไทยของเราและในทัว่ โลก

อื่นๆ ไปสู่ 185 ประเทศทัว่ โลก ในชณะนี้มีทูตสันติภาพมากกว่า
60,000 ท่านในทัว่ โลก ซึ่งในจานวนนี้มีท้งั บุคคลระดับสูง ผูน้ า
ประเทศ ประมุขแห่งรัฐ ผูน้ าศาสนา นักการเมือง ข้าราชการ ผูน้ า
ชุมชน ผูน้ าสตรี และผูน้ านักศึกษา โดยแนวคิดเกี่ยวกับสันติภาพ
ของทูตสันติภาพเป็ นไปตามหลักการสันติภาพสากล

