สารจากประธาน

Message from the President
มูลนิธสิ หพันธ์สนั ติภาพสากล (ประเทศไทย) ด�าเนินกิจกรรมเพือ่ ส่งเสริมสันติภาพ ให้ความร่วมมือ
กับองค์การสหประชาชาติในการผดุงสันติภาพอันถาวร ภายใต้ร่มของมูลนิธิฯ นั้นประกอบด้วยสหพันธ์
ต่างๆหลายสหพันธ์ ซึ่งท�าภารกิจแตกต่างกันออกไป เพื่อมุ่งไปสู่ “สันติภาพ”
ถ้าพูดถึงเรือ่ งสันติภาพนัน้ เป็นเรือ่ งทีม่ ลู นิธฯิ ได้ดา� เนินการมาเป็นระยะเวลาหลายปแล้ว ด้วยความ
ภาคภูมิใจที่ให้เกิดประโยชน์ขึ้นแก่ประเทศชาติบ้านเมือง โดยเฉพาะในระยะที่บ้านเมืองอยู่ในวิกฤติ
วิกฤติทั้งการเมือง วิกฤติเศรษฐกิจ วิกฤติทางสังคม โดยเฉพาะชุมชน และความสงบสุขของแผ่นดิน บัดนี้
การชุมนุมก็ยังไม่เสร็จสิ้น ยังไม่มีท่าทีว่าจะตกลงกันได้เพียงใด อันนี้เป็นตัวอย่างที่ส�าคัญมากทีเดียว จึง
อยากให้ยึดสถาบันครอบครัวเป็นแกนน�า เอาความรักอันบริสุทธิ์ ความเข้าใจอันดีต่อกันของมนุษยชาติ
เป็นเครือ่ งยึดเหนีย่ วให้โลกสงบด้วยความสามัคคี แม้วา่ มนุษย์ในโลกนีจ้ ะต่างเชือ้ ชาติ ศาสนา และความ
เชื่อ แต่มนุษย์ก็ย่อมท�าความเข้าใจกันได้ด้วย “สันติ” มีความรักให้แก่กันและกัน ก็จะท�าให้คนทุกๆคน
สามารถทีจ่ ะอยูร่ ว่ มกันได้อย่างมีความสุข เพราะฉะนัน้ การเข้าถึง การเข้าใจ การพัฒนาตามพระราชด�ารัส
ของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยูห่ วั ฯ ในเรือ่ งของการให้เกิดสันติภาพขึน้ ในแผ่นดิน รวมทัง้ การให้เกิดความ
สงบสุขในโลกนี้ ก็จ�าเป็นที่จะต้องใช้พระราชด�ารัสที่ว่าด้วยเรื่องของความพอใจ เข้าใจ เข้าถึง และการ
พัฒนา เพื่อจะสามารถท�าให้บ้านเมืองร่มเย็นเป็นสุขเหมือนอย่างที่เคยมีมา บ้านเมืองนี้ได้ปกป้อง รักษา
อิสระภาพ เสรีภาพสันติภาพ มาตลอดระยะเวลาในทุกรัชสมัย ด้วยความเสียสละและความยากล�าบาก
ของบรรพบุรุษเป็นเวลาหลายร้อยป เพราะฉะนั้นในฐานะที่เราเป็นคนไทยผู้รับต้องพยายามรักษาสิ่งที่ดี
งามมานี้ไว้ให้มั่นคง ต้องนึกถึงลูกหลานของเราต่อไปในอนาคต ที่จะอยู่กันอย่างเข้าอกเข้าใจกันให้เป็น
ปกแผ่นมั่นคงและสงบสุข แทนที่จะแตกแยกความสามัคคีดังที่เป็นอยู่ในขณะนี้
มูลนิธิสหพันธ์สันติภาพสากล (ประเทศไทย) จึงได้ด�าเนินกิจกรรมมาอย่างต่อเนื่องเพื่อเป็นการ
ปลูกจิตส�านึกให้แก่ประชาชนในสังคม และตัง้ ใจทีจ่ ะจัดกระบวนการท�างานให้แพร่หลายขยายไปสูช่ มุ ชน
ซึง่ เป็นรากฐานของสังคม เข้าถึงปรัชญาของสถาบันครอบครัว ความรูร้ กั สามัคคีของคนไทยทีต่ า่ งเชือ้ ชาติ
ต่างศาสนา สามารถสมัครสมานฉันท์ เพือ่ สันติสขุ ของแผ่นดินไทยให้จงได้ และเพือ่ ตอบแทนพระคุณของ
แผ่นดินไทยที่ท�าให้เราทุกคนได้มาอยู่ร่วมกันบนโลกใบนี้
มูลนิธิสหพันธ์สันติภาพสากล (ประเทศไทย) ขอส่งความรักและความปรารถนาดีมายังบรรดา
สมาชิกทัง้ มวล ทูตสันติภาพ ยุวทูตสันติภาพ ขออ�านาจแห่งพระผูเ้ ป็นเจ้า อ�านาจแห่งพระรัตนตรัย อ�านาจ
แห่งพระอัลเลาะห์ และศาสดาแห่งศาสนาทุกศาสนาในโลกนี้ จงคุม้ ครองพิทกั ษ์รกั ษา ขอจงประสบความ
ส�าเร็จในสิ่งอันพึงประสงค์ ขอให้ประสบความส�าเร็จในภาระกิจสมความปรารถนาทุกประการ และขอจง
ได้โปรดร่วมมือกับมูลนิธิฯ เพื่อมุ่งสู่ความส�าเร็จดังกล่าวต่อไป

ศาสตราจารย์เกียรติคุณประดิษฐ์ เจริญไทยทวี
ประธานมูลนิธิสหพันธ์สันติภาพสากล(ประเทศไทย)

คณะกรรมการ

Board of Directors

z
z

ที่ปรÖกÉา

UPF ADVISORS

พล.อ. สายหยุด เกิดผล
Gen. Saiyud Kerdphol
Advisor

ศ.ดร. กระมล ทองธรรมชาติ

Prof.Dr. Kramol Tongdhamchart
Advisor

z
z

ศ.นพ. กระแส ชนะวงศ

Prof.Dr. Krasae Chanawongse MD.
Advisor

นายทองใบ ทองเปาด
Mr. Tongbai Tongpao
Advisor

นายพลวัตร นัยโกวิท
Mr. Polwat Naigowit
Advisor

ค³ะกรรมการบริหาร
BOARD OF DIRECTORS

ศ. เกียรติคุณประดิษฐ เจริญไทยทวี
ประธานกรรมการ

Emeritus Prof. Pradit Charoenthaitawee
President

ศ. กีรติ บุญเจือ
รองประธาน

Prof. Kirti Bunchua
Vice President
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รศ.ดร. ณรงค เทียนสง
รองประธาน

Assoc.Prof.Dr. Narong Tiensong
Vice President

นางกมลทิพ พยัฆวิเชียร
รองประธาน

Mrs. Kamolthip Payakvichien
Vice President

พลเอก เทอดศักดิ์ มารมย
กรรมการ

ดร. สุทิน นพเกตุ
กรรมการ

นางพนิดา ดวงจินดา
กรรมการ

นายทวี วิริยฑูรย
กรรมการ

Gen. Terdsak Marrome
Member

Dr. Suthin Nophaket
Member

Mrs. Panida Duangchinda
Member

Mr. Tavee Viriyatoon
Member

นายศุภกิจ ชวนะสุนทร
กรรมการ

นายวันชัย สนธิ์ชัยสกุล
กรรมการ

นายสมยศ เกษศรีสังข
กรรมการ

นายกมล ธนะนพวรรณ
กรรมการ

Mr. Suphakij Javanasundara
Member

Mr. Wanchai Sonchaisakul
Member

นายสุพรชัย สุทธิมาก
กรรมการ

นายวสันต อยูสุข
กรรมการ

Mr. Supornchai Suttimark
Member

Mr. Wasan Yusuk
Member

นพ. เล็ก ทวีเติมสกุล
เลขาธิการ

Mr. Lek Thaveetermsakul MD.
Secretary General

Mr. Somyot Keatsrisang
Member

Mr. Kamol Thananopavarn
Member

นางสังคม เนตรโสภา
กรรมการ

นายอรรณนพ ตั้งคณากุล
กรรมการ

Mrs. Sangkom Netsopa
Member

นายภาษิต ศิริมาลัย
รองเลขาธิการ

Mr. Pasit Sirimalai
Deputy Secretary General

Mr. Annop Tungkanakul
Member

นางเดเลีย ชวนะสุนทร
ผูชวยเลขาธิการ

Mrs. Delia Javanasundara
Assistant Secretary General
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z

คÇามเป็นมา

จากการประชุมของนักวิชาการสถาบันอาจารย์
อุดมศึกษาเพื่อสันติภาพโลก (ประเทศไทย) ในวันที่ 18
ตุ ล าคม 2535 ได้ มี ม ติ ว ่ า สมควรมี อ งค์ ก รนิ ติ บุ ค คลที่
สนับสนุนการด�าเนินงานและประสานงานในด้านต่างๆ
เพื่อให้สอดคล้องกับสถานการณ์ของประเทศและโลก จึง
ได้มีการประชุมคณะเตรียมการเพื่อจัดตั้ง “มูลนิธิเพื่อการ
พัฒนาและสันติ” ขึ้น
ซึ่ ง ได้ รั บ อนุ ญ าตให้ ด� า เนิ น การจั ด ตั้ ง อย่ า งเป็ น
ทางการ จากส�านักงานคณะ กรรมการวัฒนธรรมแห่งชาติ
ในวันที่ 22 มีนาคม 2536 โดยมี พลเอกสายหยุด เกิดผล
ด�ารงต�าแหน่งประธานเป็นคนแรก
ในวันที่ 28 มิถุนายน 2542 คณะกรรมการมูลนิธิ
เพื่อการพัฒนาและสันติ จัดประชุมโดยมี พล.อ.สายหยุด
เกิดผล เป็นประธาน มีมติเห็นสมควรให้มีการด�าเนินการ
จดทะเบียนเปลีย่ นแปลงทีต่ งั้ ส�านักงานคณะกรรมการและ
แก้ไขเพิม่ เติมข้อบังคับของมูลนิธิ เพือ่ ให้สอดคล้องกับการ
ด�าเนินงานซึ่งมีหลายด้าน อาทิ ด้านครอบครัว ด้านสตรี
ด้านเยาวชน ด้านวิชาการ ด้านศาสนสัมพันธ์ เพื่อก่อให้
เกิด “บูรณาการแห่งการพัฒนา” บนพื้นฐานของหลักการ
เดียวกัน คือ “องค์รวมแห่งความรู้ สู่การพัฒนาที่ยั่งยืน”
วันที่ 13 สิงหาคม 2551 คณะกรรมการมูลนิธิฯ
จัดประชุมโดยมี ศ. เกียรติคุณ ประดิษฐ์ เจริญไทยทวี
เป็ น ประธาน มี ม ติ ที่ ป ระชุ ม เห็ น สมควรให้ ด� า เนิ น การ
เปลีย่ นแปลง ชือ่ และตราสัญลักษณ์ มูลนิธเิ พือ่ การพัฒนา
และสันติ เป็นมูลนิธิสหพันธ์สันติภาพสากล(ประเทศไทย)
เพื่อให้สอดคล้องกับสหพันธ์สันติภาพสากล นานาชาติ
ป จ จุ บั น มี อ งค ก รในเครื อ ข า ยมู ล นิ ธิ ส หพั น ธ
สันติภาพสากล(ประเทศไทย) ดังนี้
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BACKGROUND
On March 22, 1993 - the Foundation for De-

velopment and Peace (FDP) was ofﬁcially registered.

On June 28, 1999, General Saiyud Kerdphol,

the President of FDP led the Board of Directors
meeting. The Board had consensus to establish a
new ofﬁce and made some adjustment to the then
existing regulations to allow the Foundation to support

variety of activities related to families, women, youth,
academic and interreligions to create an “integration
of development” based on common principles.

On August 13, 2008, UPF Board Commit-

tee had meeting chaired by Emeritus Prof. Pradit
Chareonthaitawee to change the name and logo of
Foundation for Development and Peace to become

Universal Peace Federation (Thailand) in order to

be consistent with the Universal Peace Federation
International.

Other non-proﬁt organizations within the UPF

network are as follows:

สหพันธ์นานาชาติและศาสนาเพื่อสันติภาพ
โลก (ประเทศไทย)

สหพันธ์สตรีเพือ่ สันติภาพโลก (ประเทศไทย)

สมาคมอาจารย์อุดมศึกษาเพื่อสันติภาพ
โลก (ประเทศไทย)

สหพันธ์เยาวชนคนหนุ่มสาวเพื่อสันติภาพ
โลก (ประเทศไทย)

สหพันธ์ครอบครัวเพื่อความสามัคคีและ
สันติภาพโลก (ประเทศไทย)

สมาคมเพื่อองค์การเวิลด์คาร์พ
(ประเทศไทย)
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บทบาทและหน้าที่

ROLES AND DUTIES

1.ด� า เนิ น โครงการหรื อ กิ จ กรรมต่ า งๆ ที่ เ สริ ม สร้ า ง
สันติภาพที่ยั่งยืน

1.To carry out various projects or activities which

2.ส่งเสริมงานด้านวิชาการเพื่อพัฒนาองค์ความรู้และ
เผยแพร่ข้อมูลข่าวสารที่เป็นประโยชน์ต่อการเสริม
สร้างสันติภาพ

2.To promote academic works in order to develop

3.ประสานงานและ/หรือ ร่วมมือกับมูลนิธิหรือองค์การ
ที่มีวัตถุประสงค์คล้ายกัน

3.To synergize and co-operate with other founda-

4.ด� า เนิ น การเพื่ อ สาธารณประโยชน์ ห รื อ ร่ ว มมื อ กั บ
องค์การการกุศลอื่นๆ เพื่อสาธารณประโยชน์ ทั้งนี้ ไม่
ด�าเนินการเกี่ยวข้องกับการเมืองโดยสิ้นเชิง

enhance sustainable peace.

knowledge entity and disseminate information
beneﬁcial to peace enhancement.

tions and organizations with similar vision for
peace.

4.To organize service projects or co-operate with

other charity organizations for social welfare

services. All services and activities are strictly
non-political.

มูลนิธิสหพันธ์สันติภาพสากล (ประเทศไทย)
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พันธกิจด้านต่างæ
ด้านครอบครัว

ด�าเนินงานโดย สหพันธ์ครอบครัวเพือ่ ความสามัคคี
และสันติภาพโลก (ประเทศไทย) จัดกิจกรรมต่างๆ เพื่อ
ส่งเสริมคุณค่าของครอบครัว อาทิ โครงการ PURE LOVE
“รักบริสุทธิ์ หยุดปัญหา พัฒนาสังคม” งานพิธีรับพรมงคล
สมรสนานาชาติ งานสัมมนาครอบครัวสากล งานสัมมนา
คุณค่าครอบครัว ในหัวข้อ “สายใยรักครอบครัว” ค่าย
ครอบครัว เป็นต้น

ด้านสตรี

ด� า เนิ น งานโดย สหพั น ธ์ ส ตรี เ พื่ อ สั น ติ ภ าพโลก
(ประเทศไทย) จัดกิจกรรมต่างๆ เพื่อสนับสนุนและส่ง
เสริมบทบาทของสตรีในการพัฒนาชุมชน อาทิ โครงการ
พ่อแม่อุปถัมภ์ เพื่อมอบทุนการศึกษาแก่เยาวชนที่ด้อย
โอกาส โครงการสัมมนา Free Teens เพื่อส่งเสริมบทบาท
ครูอาจารย์ในการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดและ
เอดส์ในวัยรุน่ โครงการพีน่ อ้ งร่วมใจ เพือ่ สร้างสายสัมพันธ์
ของพี่น้อง น�าไปสู่การสร้างความสามัคคีและสันติภาพ
เป็นต้น

ด้านเยาวชน

ด�าเนินงานโดย สหพันธ์เยาวชนคนหนุ่มสาวเพื่อ
สันติภาพโลก (ประเทศไทย) จัดกิจกรรมต่างๆ เพือ่ ส่งเสริม
เยาวชนให้มชี วี ติ อยูเ่ พือ่ ผูอ้ นื่ ด้วยการจัดกิจกรรมอาสามัค
ร อาทิ โครงการ Service for Peace เป็นต้น และองค์การ
เวิลด์คาร์พ (ประเทศไทย) จัดกิจกรรมต่างๆ เพือ่ พัฒนาผูน้ า�
เยาวชน การสัมมนาเพือ่ พัฒนาบุคลิกภาพ น�าไปสูก่ ารเป็น
เยาวชนที่มีคุณธรรม คุณภาพ และคุณค่า

ด้านวิชาการ

ด�าเนินงานโดย สมาคมสถาบันอาจารย์อุดมศึกษา
เพื่อสันติภาพโลก (ประเทศไทย) จัดกิจกรรมต่างๆ เพื่อส่ง
เสริมงานวิชาการ ในการค้นคว้าวิจัย จัดการประชุม ระดม
ความคิดเห็นของนักวิชาการ เพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิตและ
สภาพแวดล้อมในสังคม จัดพิมพ์เผยแพร่บทความทาง
วิชาการ งานวิจัยต่างๆ อาทิ วารสาร PWPA Journals ซึ่ง
มุ่งสู่การสร้างสันติภาพโลก
6
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MISSION
FAMILY

Family Federation for World Peace and Uniﬁ-

cation Thailand (FFWPU Thailand) has been actively

promoting and instilling true family values in various
activities - “PURE LOVE” projects, International Holy

Blessing, International Day of Families Seminar,
Family Value Seminar, Family Camp.

WOMEN

Women’s Federation for World Peace Thailand

(WFWP Thailand) promotes and supports women’s

roles in family and society. Foster Parents Projects
provide scholarships for poor and under-privileged

students, Free Teens Seminars educate youth on
issues of drug & AIDS prevention. Sisterhood Ceremony creates bond of true sisterhood relationship
in service to the community.

YOUTH

Youth Federation for World Peace Thailand

(YFWP Thailand) organizes various activities pro-

mote the culture of living for the sake of others among
the youth through volunteer services - “Service for
Peace” project. World CARP Thailand provides many
leadership trainings, character education program for
building quality youth.

ACADEMIC

Professors World Peace Academy Thailand

(PWPA Thailand) conducted various programs to

support academic community in researches, forums
and conferences towards building a peaceful and

conducive living environment. PWPA Thailand produces the academic journals to support researches
that are contributing to world peace.

ด้านศาสนสัมพันธ์

ด�าเนินงานโดย สหพันธ์นานาชาติและศาสนาเพื่อ
สันติภาพโลก (ประเทศไทย) ร่วมกับบุคคลและองค์กร
ด้านศาสนา เพื่อด�าเนินกิจกรรมต่างๆ ที่ส่งเสริมความ
เข้าใจอันดีระหว่างศาสนิกชนของทุกศาสนา และความ
ร่วมมือกันเพื่อสร้างสันติภาพ อาทิ การสัมมนานานาชาติ
เพื่อสันติภาพ การมอบรางวัล Ambassador for Peace
โครงการค่ายอาสายุวศาสนิกสัมพันธ์ (RYS) เป็นต้น
ซึ่งนับตั้งแต่วันที่ 13 สิงหาคม 2551 ที่ประชุมของ
มูลนิธิสหพันธ์สันติภาพสากล ได้มีมติให้กิจกรรมทั้งหมด
ของสหพั น ธ์ น านาชาติ แ ละศาสนาเพื่ อ สั น ติ ภ าพโลก
(ประเทศไทย) ด�าเนินการในนามของมูลนิธฯิ เพือ่ หลีกเลีย่ ง
การซับซ้อนของกิจกรรมต่างๆ โดยการเปลี่ยนแปลงนี้จะ
ปรากฎในทะเบียนของมูลนิธิฯ ต่อไป

INTERRELIGIOUS

Interreligious and International Federation

for World Peace (Thailand) (IIFWP - Thailand) co-

operates with various conscientious individuals and
religious organizations for inter-religious dialogue and

practical cooperation through International Seminar
for Peace, Ambassador for Peace Award and Religious Youth Service (RYS) programs.

From August 13, 2008, all activities under

IIFWPU-Thailand had been agreed to be carried on
under the name of the “Universal Peace Federation
(Thailand) Foundation”. All necessary changes would
be legally reﬂexed in the legal Registration Document
of the Foundation in due course.

มูลนิธิสหพันธ์สันติภาพสากล (ประเทศไทย)
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ÁÙÅ¹Ô¸ÔÊË¾Ñ¹¸ÊÑ¹µÔÀÒ¾ÊÒ¡Å (»ÃÐà·Èä·Â)
Universal Peace Federation (Thailand)

ศ. เกียรติคุณ ประดิษฐ์ เจริญไทยทวี
Emeritus Prof. Pradit Charoenthaitawee

ประธานมูลนิธิสหพันธ์สันติภาพสากล (ประเทศไทย)
President, UPF – Thailand

z

กิจกรรมหลักปี 2552

ในป พ.ศ. 2552 มูลนิธิสหพันธ์สันติภาพสากล
(ประเทศไทย) ได้ ด� า เนิ น กิ จ กรรมต่ า งๆ รวมทั้ ง ผนวก
มาจากสหพันธ์นานาชาติและศาสนาเพื่อสันติภาพโลก
(ประเทศไทย) เดิมดังต่อไปนี้

การประชุ ม ผู ้ น� า นานาชาติ แ ละมหกรรม
สันติภาพโลก

z

2009 Major Activities
In 2009, UPF had organized the following

activities including those from the formerly IIFWPThailand:

International Leadership and Global
Peace Festival

สหพันธ์สันติภาพสากล (ประเทศไทย) ได้ส่งคณะ
กรรมการและทูตสันติภาพเจ้าร่วมประชุมต่างประเทศ
รวม 5 ครั้งดังนี้

mittee members, VIP’s and Ambassadors for Peace

13 - 16 มกราคม 2552

Jan.13 - 16, 2009
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In the year 2009, UPF - Thailand sent com-

to attend a total of 5 International and Leadership
Conference and Global Peace Festivals as follow:

Korea

ครั้งที่ 1 เมื่อวันที่ 13 - 16 มกราคม 2552 นางเฉลิม
ลักษณ์ เก็บทรัพย์ สส.พรรคประชาธิปัตย์ จังหวัดภูเก็ต
และนางรังสิมา รอดรัศมี สส.พรรคประชาธิปัตย์ จังหวัด
สมุทรสงคราม เป็นผูแ้ ทนทูตสันติภาพเข้าร่วมประชุม The
World Summit on Peace and International Leadership
Conference (ILC) ณ กรุงโซล ประเทศเกาหลี
16 - 19 มกราคม 2552

ครั้งที่ 2 เมื่อวันที่ 16-19 มกราคม 2552 นางศิริ
วรรณ ปราศจากศัตรู รองเลขาธิการพรรคประชาธิปัตย์
และนางสาวมัลลิกา บุญมีตระกูล เลขารัฐมนตรีกระทรวง
วัฒนธรรม เป็นผู้แทนทูตสันติภาพเข้าร่วมประชุม The
International Leadership Conference (ILC) ในหัวข้อ:
“Toward a New Paradigm of Leadership and Good
Governance for the Development and Peace in the
Asia Paciﬁc” ณ เมืองไทเป ประเทศไต้หวัน
29 มกราคม - 1 กุมภาพันธ์ 2552
ครั้งที่ 3 เมื่อวันที่ 29 มกราคม - 1 กุมภาพันธ์
2552 นายอัษฏา ชัยนาม อดีตเอกอัครราชทูตไทยประจ�า
สหประชาชาติ กรรมการทูตสันติภาพเข้าร่วมประชุม The
World Summit on Peace and International Leadership
Conference (ILC). Theme of the Summit is “Building a
World of Peace and Global Solidarity” ณ นครนิวยอร์ก
สหรัฐอเมริกา

Miss. Chalermluck Kebsub and Miss. Rodrasa-

mee Rangsima, Member of Parliament attended the
World Summit on Peace and International Leadership
Conference (ILC) at Seoul, Korea.

Jan.16 - 19,2009

Taiwan

Mrs. Siriwan Prasjaksattru, Duputy Secretariat

of Democracy Party, and Miss Mullika Boonmeetra-

kool, Executive Media Director, Assistant Bangkok
Governor, attended the International Leadership
Conference (ILC) on the theme : “Toward a New

Paradigm of Leadership and Good Governance for
the Development and Peace in the Asia Paciﬁc” in
Taipei, Taiwan

Jan.29 - Feb.1, 2009

USA

Hon. Asda Jayanama, Researcher, the Thai-

land Research Fund, and former Permanent Thai
Representative to the United Nations (New York),

attended the World Summit on Peace and Interna-

tional Leadership Conference (ILC) on the theme of
“Building a World of Peace and Global Solidarity” in
New York City, USA.

มูลนิธิสหพันธ์สันติภาพสากล (ประเทศไทย)
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29 พฤษภาคม - 2 มิถุนายน 2552

ครัง้ ที่ 4 เมือ่ วันที่ 29 พฤษภาคม ถึงวันที่ 2 มิถนุ ายน
2552 พลเอก เทอดศักดิ์ มารมย์ กรรมการมูลนิธิสหพันธ์
สันติภาพสากล (ประเทศไทย) ไปร่วมประชุม World Summit on Peace and International Leadership Conference (ILC) ณ กรุงโซล ประเทศเกาหลี
8 - 11 กรกฎาคม 2552

ครั้งที่ 5 เมื่อวันที่ 8 - 11 กรกฎาคม 2552 ศ.นพ.ดร.
กระแส ชนะวงศ์ อดีตรัฐมนตรีส�านักนายกรัฐมนตรี และ
นายกสภามหาวิทยาลัยนราธิวาสราชนครินทร์ และ ศ.กีรติ
บุญเจือ อดีตสมาชิกสภานิติบัญญัติแห่งชาติ เป็นผู้แทน
ทูตสันติภาพประเทศไทย ไปประชุม The International
Leadership Conference (ILC) ในหัวข้อ A New Vision
for Peace in the 21st Century ณ กรุงโซล ประเทศเกาหลี

10

รายงานประจ�าป 2552
Annual Report 2009

May. 29 - 2 June, 2009

Korea

Gen. Terdsak Marrome, UPF Committee at-

tended the World Summit on Peace and International

Leadership Conference (ILC) on the theme of “A New

Vision for Peace in the 21st Century” in Seoul, Korea.

July 8 - 11, 2009

Korea

Prof. Dr. Krasae Chanawongse, Former Minis-

ter attended to the Prime Minister’s Ofﬁce, Princess
of Narathiwas University Council, and Prof. Kirti

Bunchua ,Former Member of Legislative Assembly
attended the International Leadership Conference

(ILC) on the theme “A New Vision for Peace in the
21st Century.” in Seoul, Korea.

การประชุมภายในประเทศ

Local Conference

สัมมนาวิชาการ เรื่อง คุณลักษณ์ที่ดี

Character Education Seminar

26 - 28 กุมภาพันธ์ 2552

กรุงเทพมหานคร

สัมมนาวิชาการ เรือ่ ง คุณลักษณ์ทดี่ ี ณ ห้องประชุม
อาคารยูซเี อฟ หัวหมาก บางกะปิ มีผเู้ ข้าร่วมสัมมนา 33 คน
โดยมี Dr. Alan Saunders เป็นวิทยากร

การอบรมสัมมนาผู้ว่าการและรองผู้ว่าการ
ไลออนส์สากลทั้ง 6 ภาค

17 พฤษภาคม 2552
กรุงเทพมหานคร
นายแพทย์เล็ก ทวีเติมสกุล เลขาธิการมูลนิธิฯ ได้
รับเชิญจาก พลเอกเทอดศักดิ์ มารมย์ ประธานฝ่ายพัฒนา
ความเป็นผู้น�าสโมสรไลออนส์ฯเป็นวิทยากรบรรยาย ใน
หัวข้อ บทบาทขององค์กรการกุศล ในการอบรมสัมมนาผู้
ว่าการและรองผู้ว่าการไลออนส์สากลทั้ง 6 ภาค เมื่อวัน
อาทิตย์ที่ 17 พฤษภาคม 2552 ณ อาคารสโมสรไลออนส์
ในประเทศไทย

ยุวศาสนิกสัมพันธ์ (RYS)

1 สิงหาคม 2552
สมุทรสงคราม
ชมรมอาสายุวศาสนิกสัมพันธ์ (RYS) ภายใต้มลู นิธิ
สหพันธ์สันติภาพสากล (ประเทศไทย) ร่วมกับองค์การ
บริหารส่วนต�าบลคลองโคน และสมาคมเซอร์วิซฟอร์พีซ
ประเทศไทย ได้จัด กิจกรรม “ปลูกป่าชายเลน ฟนฟูระบบ
นิเวศน์ชายฝั่งทะเล เพื่อแม่ของเรา” ขึ้น ณ ศูนย์ส่งเสริม
การเรียนรู้ทรัพยากรป่าชายเลนสมุทรสงคราม ต.คลอง
โคน อ.เมือง จ.สมุทรสงคราม มีผู้เข้าร่วมกิจกรรมทั้งสิ้น
125 คน และมีผู้ไปร่วมงานเป็นผู้แทนทั้งจากภาครัฐบาล
และองค์กรเอกชน รวมจ�านวน 20 คน กล่าวเปิดงานโดย
นายกฤษณ์ เติมธนะศักดิ์ ปลัดอาวุโส จังหวัดสมุทรสงคราม

Feb.26 - 28, 2009

Bangkok

Character Education Seminar by Dr. Alan

Saunders at the UCF Building attended by 33 participants.

Lions Leadership Seminar
May 17, 2009

Bangkok

Dr. Lek Thaveetermsakul, Secretary - General

of UPF, was invited to speak on his experiences in

working in Non-Governmental Organization at the
Lion’s Club Meeting. Participants were from six regions of The Lion Club International.

Religious Youth Service - Thailand
August 1, 2009

Samutsongkram

RYS Thailand Club in collaboration with Klong

Klone Local Administration and Service For Peace
Association - Thailand organized on activity for

cultivating mangrove forest for celebrating Mother’s

Day at Tambon Klongklone, Amphoe Muang, Samutsongkram. There were 125 participants and 20

representatives from governmental organization and
private sectors. Senior Assistant District Ofﬁcer, Mr.
Kris Termthanasak gave the opening address.

มูลนิธิสหพันธ์สันติภาพสากล (ประเทศไทย)
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ค่ายอาสายุวศาสนิกสัมพันธ์ ครั้งที่ 16
26 - 30 ตุลาคม 2552

มูลนิธสิ หพันธ์สนั ติภาพสากล (ประเทศไทย) ร่วมกับ
องค์การบริหารส่วนจังหวัดตราด อ�าเภอเกาะช้าง องค์การ
บริหารส่วนต�าบลเกาะช้างใต้ และเครือข่ายเยาวชนคนดีศรี
เมืองตราดได้จัด ค่ายอาสายุวศาสนิกสัมพันธ์ครั้งที่ 16 ณ
โรงเรียนวัดสลักเพชร ต.เกาะช้างใต้ อ.เกาะช้าง จ.ตราด
ในวันเปิดค่าย มีผเู้ ข้าร่วม มีผไู้ ปร่วมงานเป็นผูแ้ ทน
ทัง้ จากภาครัฐบาล องค์กรเอกชน และชมรมผูส้ งู อายุตราด
รวมจ�านวน 155 คน มีเยาวชนร่วมกิจกรรม 125 คน (พุทธ
คริสต์ และอิสลาม) ศาสตราจารย์กรี ติ บุญเจือ รองประธาน
มูลนิธสิ หพันธ์สนั ติภาพสากล (ประเทศไทย) กล่าวรายงาน
และได้รับเกียรติจากนายแก่นเพชร ช่วงรังษี ผู้ว่าราชการ
จังหวัดตราด กล่าวเปิดงาน
กิจกรรมในค่าย ได้แก่ เยี่ยมชมศาสนสถาน รับฟัง
บรรยายจากวิทยากร กีฬาศาสนสัมพันธ์ ทาสีอาคารเรียน
จัดสวน ท�าความสะอาดห้องน�้า ปลูกป่าชายเลนจ�านวน
500 ต้น และกิจกรรมการแสดงแลกเปลี่ยนวัฒนธรรม
จ�านวน 15 ชุด
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16th Religious Youth Service Camp
26 - 30 October 2009

Trad

Universal Peace Federation (Thailand) in col-

laboration with the Administration of Trad Province
- Amphoe Koh Chang, Administration of Sub - district

- Amphoe Koh Chang Tai, and Trad’s Youth Network

organized 16th Religious Youth Service Camp at Wat
Salakpech School, Koh Chang Tai, Koh Chang,Trad
Province. Among 155 participants (including representatives from regiment, business and Elderly Club),

there were 125 youths (Buddhist, Christianity and
Islam). Prof. Kirti Bunchua, Vice - President of UPF
gave a report. Mr. Kanpet Chaungrungsri participants

visited Governor of Trad gave an opening address.

religious places (Mosque, temple and church ) and

attended lectures from special instructors. There were
other activities, i.e., religious sports, painting school

buildings, gardening, cleaning toilets and cultivated
mangrove forest. Finally, they were exchanging 15
cultural performances.

กิจกรรมมอบเงินค่าอาหารกลางวัน

3 ธันวาคม 2552
สหพันธ์สตรีเพื่อสันติภาพโลก และทูตสันติภาพ
มูลนิธิสหพันธ์สันติภาพสากล น�าโดย นางเดเลีย ชวนะ
สุนทร นางสาวยุพา ครูศากยวงศ์ กรรมการและเลขานุการ
ทูตสันติภาพ และนางสาวเกษรา รื่นภิรมย์ ทูตสันติภาพ
มอบเงินค่าอาหารกลางวันและขนม ให้กบั โรงเรียน ไม้แก้ว
ประชานุเคราะห์ ต�าบลวังเย็น อ�าเภอแปลงยาว จังหวัด
ฉะเชิงเทรา โดยมีผอู้ า� นวยการเกชา กลิน่ เพ็ง เป็นผูร้ บั มอบ

งานวันสันติภาพสากล 2552

21 กันยายน 2552
มู ล นิ ธิ ส หพั น ธ์ สั น ติ ภ าพสากล (ประเทศไทย)
ร่ ว มกั บ สหพั น ธ์ ค นหนุ ่ ม สาวเพื่ อ สั น ติ ภ าพโลก และ
กรุงเทพมหานคร จัดงานวันสันติภาพสากล เพื่อร�าลึกถึง
วันสันติภาพสากล ก�าหนดโดยองค์การสหประชาชาติ ซึ่ง
แบ่งจัดเป็น 3 ส่วน คือ
กิจกรรมส่วนที่ 1 รณรงค์เพื่อสันติภาพ

รณรงค์เพื่อสันติภาพ (ยืนสงบนิ่งเพื่อสันติภาพ 1
นาที) มีโรงเรียนในสังกัดกรุงเทพฯ เข้าร่วมกิจกรรม จ�านวน
12 โรงเรียน ได้แก่
1. โรงเรียนสาธิตจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย เขต ปทุมวัน
2. โรงเรียนศึกษานารี เขตธนบุรี
3. โรงเรียนโพธินิมิตวิทยาคม จังหวัดนนทบุรี
4. โรงเรียนสุเหร่าสามวา เขตคลองสามวา
5. โรงเรียนยานนาวา
6. โรงเรียนวัดกระทุ่มเสือปลา เขตประเวศ
7. โรงเรียนวัดนายโรง เขตบางกอกน้อย
8. โรงเรียนบ้านล�าต้นกล้วย เขตหนองจอก

Donation Money for Lunch and Snacks
December 3, 2009

Universal Peace Federation (Thailand),

Women Federation for World Peace (Thailand) and
Ambassadors for Peace donated money for lunch

and snacks to Maikaew prachanukhro School, Tumbon Wangyen, Plangyao District, Chacheongsao

Province. The donation was received by Mr. Kecha
Klinpheng, School Director.

International Peace Day
September 21, 2009

The Universal Peace Federation - Thailand in

collaboration with the Youth Federation for Peace -

Thailand organized a commemoration for the 2009

International Peace Day. The event was divided into
three parts as follows :

Part I : Campaign for Peace

Campaign for Peace One minute silence in

observation and as a campaign for peace was done
in 12 schools in Bangkok namely;

1. Chulalongkorn University Demonstration School.
2. Suksanari School, Thonburi District.

3. Phothinimit wittayakom, Nonthaburi Province.
4. Suraosamwa School, Klongsamwa District.
5. Yannawa School.

6. Wat Kratoom Suapla School, Prawet District.
7. Wat Nai Rong School, Bangkoknoi District.
8. Banlumtonkluay, Nongjok District.
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9. โรงเรียนวัดหนองใหญ่ เขตสายไหม
10. โรงเรียนวัดบวรมงคล เขตบางพลัด
11. โรงเรียนสุเหร่าอีรั้ว เขตหนองจอก
12. โรงเรียนนาคนาวาอุปถัมภ์ เขตสวนหลวง
กิจกรรมส่วนที่ 2 การประชุมเนื่องในวันสันติภาพ

การประชุมเนื่องในวันสันติภาพ จัดขึ้น ณ โรงแรม
อโนมา ถนนราชด�าริ กรุงเทพมหานคร โดยมี นายอภิรักษ์
โกษะโยธิน ที่ปรึกษานายกรัฐมนตรีและอดีตผู้ว่าราชการ
กรุงเทพมหานคร ให้เกียรติเป็นประธานกล่าวเปิดงาน
งานสัมมนาครั้งนี้มีทูตสันติภาพในประเทศไทย แขกรับ
เชิญกิตติมศักดิ์ ผู้แทนนานาศาสนา นักศึกษาผู้แทนจาก
มหาวิทยาลัย และสถาบันต่างๆ เข้าร่วมสัมมนาจ�านวน
380 ท่ า น งานสั ม มนา เริ่ ม ด้ ว ยการเสวนา ในหั ว ข้ อ
“บทบาทของเราในการสร้างสันติภาพในประเทศไทย” ซึ่ง
ได้รบั เกียรติจากบุคคลผูม้ ชี อื่ เสียง และให้ความส�าคัญด้าน
สันติภาพ มาเป็นผู้ร่วมเสวนาต่อด้วยกิจกรรมระดมความ
คิด ซึ่งแบ่งเป็น 3 กลุ่มย่อย ภายใต้หัวข้อ “อาสาสมัคร
สันติภาพจะมีบทบาทในงานสร้างสันติภาพในประเทศไทย
ได้อย่างไร” ด�าเนินรายการโดย ดร.นฤมล โชติเวช นอกจาก
นี้มีการก่อตั้งอาสาสมัครสันติภาพที่มีบทบาท และมีส่วน
ร่วม พร้อมทั้งให้การสนับสนุนอย่างแท้จริงในกิจกรรม
และการเคลื่อนไหวด้านสันติภาพ อีกทั้งภายในงานได้มี
การมอบเกียรติบัตรแต่งตั้งทูตสันติภาพ (Ambassador
For Peace) เพื่อยกย่อง ผู้ที่ท�าคุณประโยชน์ส�าคัญ อีก
ทั้งเป็นแบบอย่างในการสร้างสันติภาพ ในประเทศ รวม 2
ท่าน ได้แก่ นพ.ประมุข จันทรวิมล เลขาธิการมูลนิธิแพทย์
อาสาสมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนี และนางทยา
ทีปสุวรรณ รองผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร
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9. Nongyai School, Saimail District.

10.Wat Borwornmongkol School, Bangplad District.
11. Surao-erou School, Nongjok District.

12.Narknarwar Oupatump School, Suanluang
District.

Part II : Seminar on “The Role to Peace Initiation”

Seminar on “The Role to Peace Initiation” The

seminar was held at the Arnoma Hotel, Bangkok,
with 380 participants consisting of Ambassadors for
Peace, honorable guests, religion representatives,
and representatives from various universities and

educational institutions. The Former Governor of
Bangkok Metropolitan and an Advisor to the Prime

Minister, Mr. Apirak Kosayothin, gave an opening

remarks followed by brainstorming activities moderated by Dr. Narumol Chotiveja. Ambassador for

Peace Certiﬁcates were presented to Dr. Pramook
Chandarawimala, Secretary - General of the Princess

Mother’s Foundation and Mrs. Taya Teepasuwan,
Vice - Governor of Bangkok in recognition to their
peace - building activities.

กิจกรรมส่วนที่ 3 คอนเสิร์ตเพื่อสันติภาพเนื่องในวัน
สันติภาพสากล

คอนเสิร์ตเพื่อสันติภาพเนื่องในวันสันติภาพสากล
จัดขึ้น ณ ลานน�้าพุ เซ็นทรัลเวิลด์ กรุงเทพมหานคร โดย
ได้รับเกียรติจาก ม.ร.ว.สุขุมพันธ์ บริพัตร ผู้ว่าราชการ
กรุงเทพมหานคร เป็นประธานกล่าวเปิดงาน และให้เกียรติ
รับเป็นทูตสันติภาพกิตติมศักดิ์ โดยมี นายธีรศิษย์ สูงกิ
จบูลย์ มิสเตอร์ยูนิเวอร์ซิตี้ ป 2005 และนางสาวคะนึงนิจ
จักรสมิทธานนท์ พิธีกร นักแสดง สังกัด บริษัท โพลีพลัส
จ�ากัด เป็นพิธีกรด�าเนินรายการ
งานมหกรรมคอนเสิรต์ เพือ่ สันติภาพ มีผเู้ ข้าร่วมจาก
องค์กรภาครัฐ ภาคเอกชน ศาสนา มูลนิธิ สโมสร ตัวแทน
นักเรียน นิสิต นักศึกษา จากสถาบันต่างๆ และประชาชน
ทั่วไป สนใจร่วมงานกว่า 800 คน งานเริ่มด้วยกิจกรรม
สงบนิ่งตั้งจิตอธิษฐาน เพื่อสันติภาพเป็นเวลา 1 นาที ต่อ
ด้วยกิจกรรมรวมใจเป็นหนึ่ง โดยมี ศาสตราจารย์กีรติ บุญ
เจือ รองประธานมูลนิธิสหพันธ์สันติภาพสากล และผู้แทน
จากศาสนา 4 ศาสนา ได้แก่ ศาสนาพุทธ พระมหาเจิม
สุวโจ ศาสนาคริสต์ นิกายโรมันคาทอริค บาทหลวงเสนอ
ด�าเนินสดวก - เลขาธิการคณะกรรมการคาทอลิกเพื่อ
ศาสนสัมพันธ์ สภาพระสังฆราชคาทอลิกแห่งประเทศไทย
ศาสนาอิสลาม อาจารย์ สุเทพ เลาะลาเมาะ - ผู้แทน
จุฬาราชมนตรี และศาสนา พราห์ม-ฮินดู พราหมณ์ปกรณ์
วุฒิพราหมณ์ - พราหมณ์หลวง เป็นผู้น�ากิจกรรม ต่อด้วย
การปล่อยนกพิราบขาว สัญลักษณ์ของสันติภาพ และ
พิธีการแต่งตั้งทูตสันติภาพ จ�านวน 3 ท่าน และทูตหนุ่ม
สาวเพื่อสันติภาพ จ�านวน 5 ท่าน

Part III : International Peace Day Concert

International Peace Day Concert This event

was held at the Central World Plaza, Bangkok, Thailand. The Governor of Bangkok Metropolitan, M. R.

Sukhumbhand Paribatra, gave an Opening Remarks
and was granted with a Certiﬁcate of an honorany
Ambassador for Peace. Master of ceremonies for

this memorable evening were the 2005 Mr. University, Mr. Theerasit Soongkijbul, and Ms. Khanungnij

Jaksamithanont from the Polyplus Entertainment
Co., Ltd.

The 800 participants of the event joined to-

gether in one minute silence for peace led by Prof.

Kirti Boochua and religion representatives from Christianity, Islam, Hindu and Buddhism. The observation
for peace was followed by free-ing the peace symbol

- the white pigeons. There were also presentations

of certiﬁcates for three new Ambassadors for Peace
and ﬁve new Young Ambassadors for Peace.
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ประชุมผู้น�ารัฐสภาเอเชียเกี่ยวกับสันติภาพ
ครั้งที่ 1

First Asian Parliamentarian Leadership Conference on Peace

มูลนิธิสหพันธ์สันติภาพสากล จัดงานการประชุม
ผู้น�ารัฐสภาเอเชียเกี่ยวกับสันติภาพ ครั้งที่ 1 ณ ห้อง
Grand Ballroom โรงแรมดิ เอมเมอรัลดิ์ โดยมี นายนิคม
ไวยรัชพานิช รองประธานวุฒิสภา คนที่หนึ่ง เป็นประธาน
กล่าวเปิดงาน มีผู้เข้าประชุมจาก 12 ประเทศ ประกอบ
ด้วยประเทศเกาหลี มาเลเซีย ไทย เนปาล ฟิลิปปินส์ ศรี
ลังกา อัฟกานิสถาน อินเดีย ญี่ปุ่น กัมพูชา เยอรมัน และ
สหรัฐอเมริกา เป็นสมาชิกรัฐสภา ทูตสันติภาพ แขกรับ
เชิญกิตติมศักดิ์ และผู้สนใจทั่วไป เข้าร่วมสัมมนา รวมทั้ง
สิ้น 130 ท่าน และน�าคณะผู้แทนของผู้น�ารัฐสภาเอเชียน�า
โดย Hon. Jose C. de Venecia, Jr. - Member of Parliament, Former Speaker, House of Representatives,
Philippines, Chairman Emeritus, UPF International
พร้อมด้วยคณะผูแ้ ทนรัฐสภาจากต่างประเทศ รวมจ�านวน
15 คน เข้าพบและเยี่ยมคารวะนายชัย ชิดชอบ ประธาน
รัฐสภา และเยี่ยมชมรัฐสภา

UPF organized the First Asian Parliamentarian

8 - 11 ตุลาคม 2552

16

รายงานประจ�าป 2552
Annual Report 2009

October 8-11, 2009

Bangkok

Leadership Conference on Peace which was attended by 130 current and former Asian parliamentarians

from 10 nations (including Ambassadors for Peace
and other participants) attended the First Asian Par-

liamentarian Leadership Conference on Peace held
at The Emerald Hotel, Bangkok, Thailand. Opening

Address was delivered by Hon. Nikom Wairatpanij,

First Vice - President of the Senate, Thailand. Fifteen
representatives of the Asian Parliamentarian Lead-

ership Conference on Peace paid a courtesy call to

H.E. Chai Chidchob, President,Thailand National
Assembly. There were 19 newly appointed ambas-

sadors for peace. Dr. Thomas G. Walsh, Secretary
- General, UPF International gave a closing remark.

การจัดประชุมคณะกรรมการทูตสันติภาพ
และอนุกรรมการฯ

Ambassador for Peace Committee
and Sub-Committee Meetings.

มูลนิธิสหพันธ์สันติภาพสากล ได้จัดประชุมคณะ
กรรมการทูตสันติภาพ และอนุกรรมการทูตสันติภาพ เพื่อ
ปรึกษาหารือในเรื่องต่างๆ รวมทั้งสิ้น 10 ครั้ง

mittees were organized on 10 occasions during 2009

กิจกรรมของทูตสันติภาพ

Ambassador for Peace Activities

3-Day Ambassador for Peace on Divine Principle

3 - Day Ambassador for Peace on Divine Principle

สหพันธ์สันติภาพสากล (ประเทศไทย) ร่วมกับ
สหพันธ์ครอบครัวเพื่อความสามัคคีและสันติภาพโลก
(ประเทศไทย) เป็นเจ้าภาพจัดการประชุม “3-Day Ambassador for Peace on Divine Principle” จ�านวน 2 ครั้ง
10 - 14 มิถุนายน 2552

กรุงเทพมหานคร

ณ โรงแรมไดนาสตี้ กรุงเทพมหานคร โดยมี Dr.
Chung Sik Yong, Regional Chair, UPF-Asia, Dr. Lek
Thaveetermsakul, Co-Secretary General, UPF-Asia,
Dr. Robert Kittle, Director, Peace Education UPF
Asia และ Dr. Federico Niduasa, Vice President for
Research and Development เป็นวิทยากรบรรยาย
และมีนายภาษิต ศิริมาลัย เป็นพิธีกรด�าเนินรายการ มีทูต
สันติภาพจากประเทศในแถบภาคพื้นเอเซีย อาทิ ประเทศ
ฟิลปิ ปินส์ เนปาล กัมพูชา และประเทศไทย เข้าร่วมสัมมนา
จ�านวนทั้งสิ้น 34 คน

Meetings of AFP’s Committee and Sub-Com-

to discuss AFP’s plans and activities.

UPF in collaboration with the Family Federa-

tion for World Peace (FFWPU) two seminars on “the
3-Day Ambassador for Peace on Divine Principle”.

June. 10 - 14, 2009

Bangkok

The seminar was held at the Dynasty Hotel,

Bangkok, Thailand. There were 4 special speakers
i.e., Dr. Chung Sik Yong, Regional Chair, UPF-Asia,
Dr. Lek Thaveetermsakul, Co-Secretary General,

UPF-Asia, Dr. Robert Kittel, Director, Peace Edu-

cation UPF Asia and Dr. Federico Niduasa, Vice
President for Research and Development. Mr.

Pasit Sirimalai was a moderator and there were 34
participants from Philippine, Nepal, Cambodia and
Thailand.
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25 - 29 มิถุนายน 2552
กรุงเทพมหานคร
ณ โรงแรมอเล็กซานเดอร์ กรุงเทพมหานคร โดยมี
Dr. Chung Sik Yong, Regional Chair, UPF-Asia, Dr.
Lek Thaveetermsakul, Co-Secretary General, UPFAsia, Dr. Robert Kittle, Director, Peace Education
UPF Asia และ Dr. Celestino Jose V.Navalta, Jr, PR
and Media Affairs, UM Philippine. เป็นวิทยากรบรรยาย
และมีนายภาษิต ศิริมาลัย เป็นพิธีกรด�าเนินรายการ มีทูต
สันติภาพจากประเทศในแถบภาคพื้นเอเซีย อาทิ ประเทศ
ฟิลปิ ปินส์ เนปาล ไต้หวัน บังคลาเทศ และประเทศไทยเข้า
ร่วมสัมมนาจ�านวนทั้งสิ้น 40 คน

กิจกรรม พบปะทูตสันติภาพ และการใช้
อินเตอร์เน็ตเบื้องต้นส�าหรับทูตสันติภาพ

มูลนิธิสหพันธ์สันติภาพสากล (ประเทศไทย) ร่วม
กับวิทยาลัยวิทยารัชต์ภาคย์ ได้จัดกิจกรรม พบปะทูต
สั น ติ ภ าพ และการใช้ อิ น เตอร์ เ น็ ต เบื้ อ งต้ น ส� า หรั บ ทู ต
สันติภาพ จ�านวน 2 รุ่น ณ ห้อง 324 A ชั้น 3 ตึกสถาปัตย
เวท 2 (ตึกช้าง) วิทยาลัยรัชต์ภาคย์ กรุงเทพมหานคร โดย
มี ดร.ราชวิกรม อาทิตย เจริญรัชต์ภาคย์ อธิการบดีวิทยา
ลัยรัชต์ภาคย์ เป็นประธานกล่าวต้อนรับ
รุ่นที่ 1 : 15 กรกฎาคม 2552 มีทูตสันติภาพ เข้า
ร่วมจ�านวน 18 คน
รุ่นที่ 2 : 5 สิงหาคม พ.ศ. 2552 มีทูตสันติภาพ เข้า
ร่วมจ�านวน 10 คน
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June 25 - 29, 2009

Bangkok

The seminar was held at the Alexander Hotel,

Bangkok, Thailand. There were 4 special speakers
i.e., Dr. Chung Sik Yong, Regional Chair, UPF-Asia,
Dr. Lek Thaveetermsakul, Co-Secretary General,

UPF-Asia, Dr. Robert Kittel, Director, Peace Education UPF Asia and Dr. Celestino Jose V.Navalta,

Jr, PR and Media Affairs, UM Philippines. Mr. Pasit
Sirimalai was moderator. There were 40 participants

from Philippines, Nepal, Taiwan, Bangladesh and
Thailand.

Information Technology Project

UPF in collaboration with the Rajapark Institute

organized 2 courses on basic IT Usage for AFP at the

Rajapark Institute, Bangkok. The welcome remarks
was delivered by Dr. Rachavikrom Arthit Charoenrajapark, the Rajapark Institute.

The 1st course was held on July 15, 2009 with

18 AFP’s attended.

The 2nd course was held on August 5, 2009

with 10 AFP’s attended.

กิจกรรมธรรมสมาธิ
27 สิงหาคม 2552

กรุงเทพมหานคร

Transcendental Meditation (TM)
August 27, 2009

Bangkok

มูลนิธิสหพันธ์สันติภาพสากล (ประเทศไทย) ร่วม
UPF in collaboration with the Racjapark Instiกับวิทยาลัยวิทยารัชต์ภาคย์ จัดกิจกรรมธรรมสมาธิ รุ่นที่ tute organized the ﬁrst Transcendental Meditation
1 ณ ห้อง 225B ชั้น 2 ตึกสถาปัตยเวท 2 (ตึกช้าง) วิทยา (TM) at the Rajapark Institute, Bangkok. The lecture
ลัยรัชต์ภาคย์ กรุงเทพมหานคร โดยมี นางสาวริญญารัศมิ์ was delivered by Ms. Rinyarat Lertbhudtikul from the
เลิศพุทธิกุล จากส�านักอธิการบดี วิทยาลัยรัชต์ภาคย์ เป็น Racjapark Institute Presidential ofﬁce. There were
วิทยากรบรรยาย ครั้งนี้มีผู้สนใจเข้าร่วม 22 คน เป็นทูต 22 participants consisting of 16 AFP and 6 others.
สันติภาพ 16 คน และผู้สนใจทั่วไป 6 คน เริ่มด้วยการ
พบปะทูตสันติภาพ พูดคุยแลกเปลี่ยนวิสัยทัศน์ ความ
คิดเห็นซึ่งและกัน ซี่งคณะทูตสันติภาพมีข้อเสนอให้จัด
ประชุมทูตสันติภาพเดือนละครั้งทุกวันพฤหัสบดีที่ 3 ของ
เดือน เพื่อพบปะแลกเปลี่ยน ปรึกษาหารือและด�าเนินการ
เรื่องกิจกรรมของทูตสันติภาพในขั้นต่อไป ต่อด้วยการรับ
ฟังการบรรยาย ที่มาและประโยชน์ของการฝกธรรมสมาธิ
(TM) ความแตกต่างของการฝกสมาธิ และการเตรียมตัว Coordination with Governmental Or-

การเข้าพบประสานงานกับหน่วยราชการ
เพื่อประสานงานด้านกิจกรรมต่างๆ มูลนิธิฯ ได้เข้า
พบเพื่อเยี่ยมคารวะและปรึกษาหารือเรื่องต่างๆ กับหน่วย
ราชการดังต่อไปนี้
28 กรกฎาคม 2552
คณะผู้แทนมูลนิธิฯ น�าโดย นพ.เล็ก ทวีเติมสกุล
เลขาธิการมูลนิธิฯ, นางกมลทิพ พยัฆวิเชียร ประธาน
สหพันธ์สตรีเพื่อสันติภาพโลก (ประเทศไทย) ศ.กีรติ บุญ
เจือ อดีตสมาชิกสภานิตบิ ญ
ั ญัตแิ ห่งชาติและนางสาวเกษ
รา รื่นภิรมย์ ทูตสันติภาพ เข้าพบโฆษกคณะกรรมาธิการ
การต่างประเทศ รศ.ดร.พีรยศ ราฮิมมูลา

ganization.

Representatives from UPF visited the following

Governmental units to discuss possible coordination
and to pay respect as follows:

July 28, 2009

Dr. Lek Thaveetermsakul Secretary - General

of UPF, Mrs. Kamolthip Payakvichien - President of
WFWP-Thailand, Prof. Kirti Bunchua, former member
of Legislative Assembly and Ms. Kedsara Ruenpirom

- AFP/ met with the spokesman of the Foreign Affairs
Council. House of Representatives, Thailand-Assoc.
Prof. Dr. Piryos Rahimmula

มูลนิธิสหพันธ์สันติภาพสากล (ประเทศไทย)
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10 กันยายน 2552

ผู้แทนจากมูลนิธิฯ น�าโดย Dr. Chung Sik Yong,
Regional Chair, Universal Peace Federation-Asia,
นพ.เล็ก ทวีเติมสกุล นายภาษิต ศิริมาลัย และนายจักริน
เอี่ ย มส� า อางค์ เข้ า พบ รั ฐ มนตรี ช ่ ว ยว่ า การกระทรวง
กลาโหม นายถาวร เสนเนียม
14 กันยายน 2552

ผู้แทนจากมูลนิธิฯ น�าโดย Dr. Chung Sik Yong,
Regional Chair, Universal Peace Federation-Asia,
ศ. กีรติ บุญเจือ กรรมการมูลนิธิสหพันธ์สันติภาพสากลฯ
และกรรมการทูตสันติภาพ,นายแพทย์เล็ก ทวีเติมสกุล
เลขาธิการสหพันธ์สันติภาพสากลฯ นายภาษิต ศิริมาลัย
รองเลขาธิการสหพันธ์ฯ และนายเสน่ห์ ศรีตองอ่อน ผู้
อ�านวยการฝ่ายประชาสัมพันธ์และกองทุนมูลนิธิฯ เข้าพบ
ผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร
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September 10, 2009

Dr. Chung Sik Yong, Dr. Lek Thaveetermsakul,

Mr. Pasit Sirimalai and Mr. Jakrin Iamsam-ang rep-

resented the UPF to visit the Assistant Minister of
Defence. Mr. Thavorn Sennium.

September 14, 2009

Dr. Chung Sik Yong, Prof. Kirti Bunchua, Dr.Lek

Thaveetermsakul, Mr.Pasit Sirimalai and Mr.Sanae

Sritong-on represented the UPF to visit the Bang-

kok Metropolitan Governor. M.R. Sukhumbhand
Paribatra.

ÊË¾Ñ¹¸¹Ò¹ÒªÒµÔáÅÐÈÒÊ¹Òà¾×èÍÊÑ¹µÔÀÒ¾âÅ¡ (»ÃÐà·Èä·Â)

Interreligious and International Federation for Peace (Thailand)

ศ. เกียรติคุณ ประดิษฐ์ เจริญไทยทวี
Emeritus Prof. Pradit Charoenthaitawee

ประธานสหพันธ์นานาชาติและศาสนาเพื่อสันติภาพโลก(ประเทศไทย)
President, IIFWP-Thailand

z

พันธกิจ

ก่อตัง้ ขึน้ เพือ่ มุง่ หวังทีจ่ ะเห็นความรัก ความสามัคคี
ในบรรดาประชาชน ทุกเชื้อชาติ ศาสนา สีผิว เผ่าพันธุ์
และภาษา อันจะน�ามาซึ่งสันติภาพโลกที่จะเกิดขึ้นอย่าง
ถาวร สหพันธ์นานาชาติฯ มีเครือข่าย 185 ประเทศทั่ว
โลก ได้ด�าเนินกิจกรรมต่างๆ โดยมีผู้น�าของแต่ละศาสนา
ท�างานร่วมกัน ท�ากิจกรรมบ�าเพ็ญประโยชน์ อุทิศตนเพื่อ
สันติภาพโลก เพื่อแสวงหาหนทางในการสร้างความร่วม
มือกันระหว่างองค์กรทั้งภาครัฐ ภาคเอกชน สถาบันทาง
ศาสนา สถาบันวัฒนธรรม และสถาบันทางการศึกษา เพือ่
ความปรองดอง และสันติของชุมชนและสังคมโลกโดยมี
บาทหลวง ดร.ซัน เมียง มูน เป็นผู้ก่อตั้ง โดยมีส�านักงาน
ใหญ่ที่กรุงนิวยอร์ก สหรัฐอเมริกา ในประเทศไทยได้เริ่ม
ก่อตั้งและจดทะเบียน สหพันธ์นานาชาติและศาสนาเพื่อ
สันติภาพโลก (ประเทศไทย) หรือ Interreligious and
International Federation for World Peace-Thailand
(IIFWP-Thailand) เมื่อวันที่ 3 เมษายน พ.ศ. 2544 โดย
พล.อ.สายหยุด เกิดผล

z

MISSION
IIFWPU was founded by Rev. Sun Myung

Moon and has now been established in185 countries

all over the world with headquarters in New York,
USA. IIFPWPU Thailand Chapter was ofﬁcially registered on April 3, 2001 by Gen. Saiyud Kerdphol,

former Supreme Commander, and the ﬁrst President
of the IIFWPU - Thailand.

The aim of IIFWP is to monitor love and peace

within people from all races, religions, nations and
languages which will lead the world to be truly a

world of peace. Various activities are done by inviting

leaders from each religious background to do com-

mon social services in order to bring about unity and
world peace. It is searching for a solution to combine
together governmental, private, religious, cultural and

educational sections. It strives to bring forth cooperation and peace in the local and global communities.

มูลนิธิสหพันธ์สันติภาพสากล (ประเทศไทย)
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สหพันธ์นานาชาติและศาสนาเพื่อสันติภาพโลก (ประเทศไทย)

Interreligious and International Federation for Wolrd Peace (Thailand)

z

Çัตถุประสงค์

z

OBJECTIVES

1. สนับสนุนการปฏิรูปองค์การสหประชาชาติ
2. ให้ความร่วมมือกับหน่วยงานราชการ องค์กร
ศาสนา และภาคประชาสังคม เพื่อส่งเสริม
คุณค่าและคุณธรรมที่เป็นสากล
3. ส่งเสริมวัฒนธรรมแห่งสันติภาพโดยผ่าน การ
ศึกษา อบรมการกีฬา ศิลปะ สื่อมวลชน และ
การอาสารับใช้บ�าเพ็ญประโยชน์
4. จัดให้มีกิจกรรมที่ท�าร่วมกันระหว่างศาสนา
ต่างๆ เพือ่ ป้องกัน บรรเทา และยุตคิ วามขัดแย้ง
5. ส่งเสริมชีวติ ครอบครัวแห่งคุณธรรม และความ
รักที่แท้จริง เพื่อสนับสนุนสันติภาพ
6. จัดให้มีการศึกษา การอบรม ด้านคุณลักษณะ
นิสัยอันพึงประสงค์แก่เยาวชนและครอบครัว

1. To support renewal of the United Nations

ซึ่งนับตั้งแต่วันที่ 13 สิงหาคม 2551 ที่ประชุม
ของมูลนิธิสหพันธ์สันติภาพสากล ได้มีมติให้กิจกรรม
ทั้งหมดของสหพันธ์นานาชาติและศาสนาเพื่อสันติภาพ
โลก(ประเทศไทย) ด�าเนินการในนามของมูลนิธฯิ เพือ่ หลีก
เลีย่ งการซับซ้อนของกิจกรรมต่างๆ โดยการเปลีย่ นแปลงนี้
จะปรากฎในทะเบียนของมูลนิธิฯ ต่อไป

ethics and morality in individual, especially

2. To cooperate with governments, religions,
and civil society in promoting universal
values and ethics.

3. To promote a culture of peace through
education, sports, arts, media, and voluntary services.

4. To organize interreligious cooperating

activities in order to prevent conﬂicts and
seek for durable resolutions.

5. To promote strong, loving family life as an
individual’s contribution to peace.

6. To organize character education in order
to develop desired characters stressing in
in youths.

From August 13, 2008, all activities under

IIFWPU-Thailand had been agreed to be carried on
under the name of the “Universal Peace Federation
(Thailand) Foundation”. All necessary changes would
be legally reﬂexed in the legal Registration Document
of the Foundation in due course.
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ÊÁÒ¤ÁÍÒ¨ÒÃÂÍØ´ÁÈÖ¡ÉÒà¾×èÍÊÑ¹µÔÀÒ¾âÅ¡ (»ÃÐà·Èä·Â)
Professors World Peace Academy (Thailand)

รศ.ดร. ณรงค์ เทียนส่ง
Assoc. Prof. Dr. Narong Tiensong

นายกสมาคมอาจารย์อุดมศึกษาเพื่อสันติภาพโลก (ประเทศไทย)
President, PWPA - Thailand

z

พันธกิจ

สมาคมอาจารย์อุดมศึกษาเพื่อสันติภาพโลก เป็น
องค์กรศูนย์รวมของนักวิชาการ จากหลากหลายศาสนา
และวัฒนธรรม โดยมีสาขาในประเทศต่างๆ กว่าร้อย
ประเทศ ส�าหรับสมาคมอาจารย์อุดมศึกษาเพื่อสันติภาพ
โลก ในประเทศไทยด�าเนินการภายใต้เครือข่ายของมูลนิธิ
สหพันธ์สันติภาพสากล
สมาคมอาจารย์ อุ ด มศึ ก ษาเพื่ อ สั น ติ ภ าพโลก
(ประเทศไทย) สนับสนุนด้านวิชาการเพื่อส่งเสริมการ
สร้างสันติภาพ ความยั่งยืน ความเจริญรุ่งเรืองร่วมกันของ
ชุมชนโลก ด้วยการจัดประชุมสัมมนาทางวิชาการ จัดพิมพ์
หนังสือทางวิชาการ และออกวารสารวิชาการที่ส่งเสริม
สันติภาพโลก

z

MISSION
Professors World Peace Academy Thailand

(PWPA-Thailand) is a Chapter among more than 100

Chapters in various countries all over the world of

the international Professors World Peace Academy.

PWPA-Thailand works under the umbrella of the
Universal Peace Federation Foundation.

PWPA-Thailand supported academic com-

munities and academicians in the quest for peace,
social stability, and prosperity by organizing academic

conferences, publishing academic journals and other

related activities in close collaboration with governmental organizations as well as non-governmental
organizations and private sectors.

มูลนิธิสหพันธ์สันติภาพสากล (ประเทศไทย)
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สมาคมอาจารย์อุดมศึกษาเพื่อสันติภาพโลก (ประเทศไทย)

Professors World Peace Academy (Thailand)

z

กิจกรรมหลักปี 2552

z

2009 Major Activities
P W PA J o u r n a l
Thailand

การจั ด พิ ม พ์ ว ารสาร
วิชาการ PWPA Journal Thailand

สมาคมอาจารย์
อุ ด มศึ ก ษาเพื่ อ สั น ติ ภ าพ
โลก (ประเทศไทย) จัดพิมพ์
วารสารวิ ช าการป ล ะ 1
ฉบับ ส่งให้สมาชิกสมาคมฯ
สถาบันอุดมศึกษาของรัฐและเอกชน หน่วยงานทีเ่ กีย่ วข้อง
ในประเทศไทยและส�านักงาน PWPA ใน90 ประเทศทัว่ โลก

PWPA - Thailand

publishes the Journal by
selecting good articles and

quality research papers

from professors, teachers

and researchers who are

graduates and undergraduates. The Journal is published once a year and distributed to all our members

in Public & Private Universities in Thailand as well as
PWPA Chapters in 90 countries.

สมาคมฯรับพิจารณาบทความทางวิชาการ
และงานวิจัยเสนอ Multidisciplinary Research Council of Japan

สมาคมอาจารย์ อุ ด มศึ ก ษาเพื่ อ สั น ติ ภ าพโลก
(ประเทศไทย) รับพิจารณาบทความ ผลการวิจยั ทีต่ อ้ งการ
ตีพมิ พ์ในวารสาร Journal of Multidisciplinary Research
ของ Multidisciplinary Research Council of Japan โดย
ไม่เสียค่าใช้จ่ายใด ๆ

Collecting Research Articles for Multidisciplinary Research Council of
Japan
PWPA - Thailand looks out for good articles

and quality research papers selected from professors,

and researchers who want to publish his/her work in

the Journal of Multidisciplinary Research Council of
Japan. This is a service at no costs.

การประชุมสัมมนาวิชาการเรื่อง “โครงการ
เร่ ง สร้ า งคุ ณ ลั ก ษณะที่ ดี ข องเด็ ก และ
เยาวชน”

The Academic Seminar on “The accelerated project for building good
character of Thai children and youth”

วันศุกร์ที่ 20 มีนาคม 2552 ทางสมาคมฯ ร่วมกับ

On March 20, 2009 PWPA - Thailand in collab-

20 มีนาคม 2552
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กรุงเทพมหานคร

March 20, 2009

Bangkok

คณะครุศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยได้จดั การประชุม
สัมมนาวิชาการเรื่อง “โครงการเร่งสร้างคุณลักษณะที่ดี
ของเด็กและเยาวชน” ณ ห้องประชุม 101 อาคารประชุม
สุข อาชวอ�ารุง (อาคาร 3) คณะครุศาสตร์ จุฬาลงกรณ์
มหาวิ ท ยาลั ย โดยมี ดร.อาจอง ชุ ม สาย ณ อยุ ธ ยา,
ศาสตราจารย์กิตติคุณ คุณดวงเดือน พิศาลบุตร และ
ศาสตราจารย์ ดร.ศิริชัย กาญจนวาสี เป็นวิทยากร และ
ศาสตราจารย์ ดร.สุวิมล ว่องวาณิช เป็นผู้ด�าเนินการ
อภิปราย โดยมีอธิการบดี คณบดี ผู้อ�านวยการโรงเรียน
ผูท้ รงคุณวุฒแิ ละนักศึกษา มาร่วมสัมมนาในครัง้ นีจ้ า� นวน
258 คน

oration with the Faculty of Education, Chulalongkorn
University, organized the Academic Seminar on “The

accelerated project for building good character of Thai
children and youth.” The seminar was held in the

Meeting Room 101, Prachumsuk Archawaamrung
Bldg. Faculty of Education, Chulalongkorn University.

Speakers were Dr. Art-Ong Jumsai Na Ayudhya,

Prof. Emeritus Khun Duangduen Pisarnbut, Prof. Dr.
Sirichai Kanjanawasee Dean, Faculty of Education,

Chulalongkorn University and moderated by Prof. Dr.
Suwimon Wongwanich. There were 258 participants

consisting of University Presidents, Administrators,
Faculty Administrators, and students.
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Family Federation for World Peace and Uniﬁcation (Thailand)

ศ. เกียรติคุณ ประดิษฐ์ เจริญไทยทวี
Emeritus Prof. Pradit Charoenthaitawee

ประธานสหพันธ์ครอบครัวเพื่อความสามัคคีและสันติภาพโลก (ประเทศไทย)
President, FFWPU – Thailand

z

Çิสัยทัศน์

สหพันธ์ครอบครัวเพื่อความสามัคคีและสันติภาพ
โลก (ประเทศไทย) มุ่งด�าเนินการเพื่อเป็นเครือข่ายแนว
หน้าของครอบครัวแบบอย่างนานาชาติ ที่ปฏิบัติความ
รักที่แท้จริง เพื่อสร้างโลกให้เป็นอันหนึ่งอันเดียวเปรียบ
เสมือนครอบครัวแห่งความสามัคคีและสันติภาพของมวล
มนุษยชาติ
z

พันธกิจ

สหพันธ์ครอบครัวเพื่อความสามัคคีและสันติภาพ
โลก (ประเทศไทย) เป็นองค์กรนานาชาติที่มุ่งเสริมสร้าง
และขยายเครือข่ายครอบครัวแห่งความรักที่แท้จริง เป็น
แบบอย่างของการด�าเนินชีวติ อยูเ่ พือ่ ผูอ้ นื่ และความดีทสี่ งู
ขึน้ ในชุมชน สังคม ประเทศ และโลก โดยไม่มขี อ้ จ�ากัดใดๆ
ทั้งทางเชื้อชาติ ศาสนา ผิวสี วัฒนธรรม และอื่น ๆ
องค์กรนี้มุ่งมั่นในการสร้างครอบครัวอุดมคติเพื่อ
เป็นแบบอย่าง ประกอบด้วยความรับผิดชอบ ในการเป็น
สามีภรรยาทีร่ กั และซือ่ สัตย์ซงึ่ กันและกันตลอดไป ไม่หย่า

26

รายงานประจ�าป 2552
Annual Report 2009

z

VISION
Family Federation for World Peace and Uniﬁ-

cation Thailand is a frontline network of international

families who practice true love in building a world of
one human family of unity and peace.

z

MISSION
Family Federation for World Peace and Uniﬁ-

cation Thailand is an international organization that
supports the family’s network of true love to live an
exemplarily life of living for the sake of others and for

the greater good towards community, society, nation
and world beyond boundaries of races, religions,
and culture.

We strive to support and build up model fami-

lies that fulﬁll responsibilities of husbands and wives

ร้าง ไม่มีเพศสัมพันธ์นอกสมรส อบรมเลี้ยงดูบุตรหลาน
ให้เห็นคุณค่าของความรักที่แท้จริง รักษาความบริสุทธิ์
ทางเพศจนกว่าจะแต่งงาน และสนับสนุนทุกครอบครัวให้
ยึดมั่นในอุดมคตินี้ ทั้งนี้โดยการให้การศึกษาอบรมและ
ด�าเนินกิจกรรมในด้านต่างๆ ที่ส่งเสริมการแต่งงานและ
ชีวติ ครอบครัวให้มนั่ คงเข้มแข็ง อันเป็นรากฐานของชุมชน
สังคม ประเทศ และโลกแห่งความสามัคคีและสันติภาพ

z

กิจกรรมหลักปี 2552

who keep marital ﬁdelity and eternal love for each

other, to make parents aware of their duties and re-

sponsibilities to teach children on value of pure love
and chastity. We promote the ideal of pure love and
true family by providing various educational programs

and activities for happy marriage and family life as
solid fundamental of community, society, nation and
a world of unity and peace.

z

2009 Major Activities

งานรับพรมงคลสมรสพิเศษเนื่องในโอกาส
ครบรอบอายุ 90 ปี ของประธานผู้ก่อตั้ง
องค์กรฯ

Special Blessing in the Occasion of
Commemorating the Founder 90 th
Birthday Anniversary

สหพันธ์ครอบครัวฯ จัดงานเฉลิมฉลองการรับพร
มงคลสมรสเนื่องในโอกาสครบรอบอายุครบ 90 ป ของ
ประธานผู้ก่อตั้งองค์กรฯ ในประเทศไทยได้จัดงานขึ้นที่
ห้องประชุมชั้น 4 อาคาร UCF ในวันที่ 1 กุมภาพันธ์ 2552
โดยรับสัญญาณถ่ายทอดผ่านสัญญาณอินเตอร์เน็ท พร้อม
กับพิธหี ลักในประเทศเกาหลี ผูเ้ ข้าร่วมงานในประเทศไทย
ได้แก่คู่รับพรหนุ่มสาวไทย-ไทยและคู่ไทย-ต่างประเทศ 7
คู่ และเป็นคู่สามี ภรรยา จ�านวน 30 คู่ โดยมี ศ.กีรติ บุญ
เจือและภรรยา เป็นคู่ประธานประกอบพิธี และอ�านวยพร

FFWPU-Thailand organized the special Bless-

1 กุมภาพันธ์ 2552

กรุงเทพฯ

Feb 1, 2009

Bangkok

ing ceremony to commemorate the founder 90th

birthday anniversary in conjunction with the FFPWU
- International. In Thailand, the event was held at the

UCF Building on February 1, 2009 via Internet Web

Casting simultaneously with the main ceremony held
in Korea. There were 7 couples of Thai-Thai and

Thai-international young couples, and 30 pre-married
couples attended.

Prof. Kirti Bunchua and his wife were the of-

ﬁciators of ceremony and offered the benediction
prayer for this blessing.
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งานรับพรมงคลสมรสเพื่อสันติภาพโลก
ครั้งที่ 1
23 ตุลาคม 2552

จ.นนทบุรี

สหพันธ์ครอบครัวฯ จัดงานรับพรมงคลสมรสเพื่อ
สันติภาพโลก ครั้งที่ 1 เมื่อวันที่ 23 ตุลาคม 2552 ที่ห้อง
รอยัลจูบิลี่บอลรูม อิมแพค เมืองทองธานี เพื่อฟนฟูความ
รัก ความเข้าใจในคุณค่าของการแต่งงานที่แท้จริง อัน
เป็นการเสริมสร้างสถาบันครอบครัวให้เข้มแข็ง ในครัง้ นี้ มี
ผู้เข้าร่วมทั้งคู่รัก คู่สมรส คู่สามี ภรรยา จ�านวน 1,500 คน
โดยมีการสัมมนา อบรมในหัวข้อ “คุณค่าของพรแห่งการ
แต่งงานและครอบครัวอุดมคติ” เพื่อให้ผู้เข้าร่วม ทบทวน
และท�าความเข้าใจในบทบาท ทั้งสามี ภรรยา ที่จะอบรม
ลูกหลานให้เป็นคนดีในอนาคต
พลเอกเทอดศั ก ดิ์ มารมย์ กรรมการ สหพั น ธ์
สั น ติ ภ าพสากล(ประเทศไทย) ให้ เ กี ย รติ เ ป็ น ประธาน
กล่าวเปิดงาน และ ดร.ชอง ซิก ยง ประธานสหพันธ์ครอบ
ครัวฯ เขตภูมภิ าคเอเชีย และภริยา เป็นประธานผูป้ ระกอบ
พิธีการให้พร มีผู้แทนศาสนา พุทธ คริสต์ และอิสลาม
มาร่วมอ�านวยพรแก่ผู้เข้าร่วม ร้องเพลงแสดงความยินดี
โดยนางสาวชนิดาภา สงวนพวก มิสยูนิเวอร์ซิตี้ อินเตอร์
เนชั่นแนล 2007 และนายวทัญู มุ่งหมาย ทูตหนุ่มสาว
สันติภาพ สหพันธ์เยาวชนคนหนุ่มสาวเพื่อสันติภาพโลก
(ประเทศไทย)

The 1st Holy Blessing Ceremony for
World Peace
Oct 23, 2009

Nontaburi Province

Family Federation for World Peace and

Uniﬁcation-Thailand organized the 1st Holy Blessing

Ceremony for World Peace on October 23, 2009 at
the Royal Jubilee Ballroom, Impact Muang Thong
Thani. The purpose of this event was for re - strength-

ening love relationship and remind once again the
true value of marriage which were the fundamental

for building strong family. One thousand and ﬁve
hundred participants participated in this ceremony.

Prior to the ceremony, there was a seminar under the
theme “The Value of The Blessing and Ideal Family”
for the purpose to remind them the important role of
husband and wife in terms of educating their children
to be good people in the future.

Gen.Terdsak Marrome, Board member of the

Universal Peace Federation (Thailand) gave the
opening remarks and Dr Chung Sik Yong Chairman

of Universal Peace Federation- Asia region, and his

wife were the ofﬁciators for the Blessing Ceremony.

Representatives from Buddhism, Christianity and
Islam offered their prayers to all participants. Ms.
Chanida Sanguanpuag, Miss University International

2007 and Mr. Watanyu Mungmai, a professional

singer and Young Ambassadors for Peace offered
their congratulatory songs.
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งานรับพรมงคลสมรสเพื่อสันติภาพโลก
ครั้งที่ 2
12-13 ธันวาคม 2552

จ.สงขลา

สหพันธ์ครอบครัวฯ จัดงานรับพรมงคลสมรสเพื่อ
สันติภาพโลก ครั้งที่ 2 เมื่อวันที่ 13 ธันวาคม 2552 ที่ห้อง
ประชุมหาดแก้วรีสอร์ท จ.สงขลา เพื่อฟนฟูความรัก ความ
เข้าใจในคุณค่าของการแต่งงานที่แท้จริงให้กับ บรรดา
คู่รัก คู่สมรส ทั้งคู่เก่าและคู่ใหม่ โดยมีผู้สนใจเข้าร่วมงาน
จ�านวน 120 คน โดยมีการให้การศึกษาอบรมหัวข้อคุณค่า
ของพรแห่งการแต่งงานและครอบครัวอุดมคติ ล่วงหน้ากับ
ผู้เข้าร่วมพิธีในวันที่ 12 ธันวาคม 2552
งานรับพรมงคลสมรสครั้งนี้ นายเมธี ณ นคร รองผู้
ว่าราชการจังหวัดสงขลา เป็นประธานเปิดงาน นายภาษิต
ศิริมาลัย รองประธานสหพันธ์ครอบครัวฯ (ประเทศไทย)
และภริยา เป็นประธานผู้ประกอบพิธีการให้พร มีผู้แทน
ศาสนา พุทธ คริสต์ และอิสลาม มาร่วมอ�านวยพรแก่ผู้
เข้าร่วมพิธี

The 2nd Holy Blessing Ceremony for
World Peace
Dec 12-13, 2009

Songkhla Province

Family Federation for World Peace-Thailand

organized the 2 nd Holy Blessing Ceremony for
World Peace on December 13, 2009 at Hadkaew
Resort, Songkhla. The purpose of this event is for

re-strengthening love relationship and remind once
again the true value of marriage to couples. 120

people participated in this ceremony. One day prior

to the main ceremony, there was a seminar under

the title “The Value of the Blessing & Ideal Family”
on December 12, 2009.

Mr. Methee Na Nakorn, Vice Mayor of Song-

khla, presided over the opening ceremony. Mr. Pasit
Sirimalai, Vice President of the Family Federation

for World Peace and Uniﬁcation - Thailand and his
wife were the ofﬁciators and the representatives from

Buddhism, Christianity and Islam offered their prayers
for the participants.
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งานรับพรมงคลสมรสเพื่อสันติภาพโลก
ครั้งที่ 3
26 ธันวาคม 2552

จ.เชียงใหม่

สหพั น ธ์ ค รอบครั ว ฯ สาขาเชี ย งใหม่ จั ด งานรั บ
พรมงคลสมรสเพื่อสันติภาพโลก ครั้งที่ 3 เมื่อวันที่ 26
ธันวาคม 2552 ที่ห้องประชุมโรงแรมสิรินารถ การ์เด้นท์
จ.เชียงใหม่ เพื่อฟนฟูความรัก ความเข้าใจในคุณค่าของ
การแต่งงานที่แท้จริงให้กับ บรรดาคู่รัก คู่สมรส ทั้งคู่ที่
เพิ่งแต่งงานใหม่และครองรักกันมานานแล้ว โดยมีผู้เข้า
ร่วมงาน จ�านวน 150 คน โดยผู้เข้าร่วมทุกคน ได้ผ่านการ
สัมมนา อบรม หัวข้อ “คุณค่าของพรแห่งการแต่งงานและ
ครอบครัวอุดมคติ”
งานรับพรมงคลสมรสครั้งนี้ ได้รับเกียรติจากนาย
วิทัศน์ เตชะบุญ พัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์
จังหวัดเชียงใหม่ เป็นประธานกล่าวเปิดงาน นายภาษิต ศิริ
มาลัย รองประธานสหพันธ์ครอบครัวฯ (ประเทศไทย) และ
ภริยา เป็นประธานผูป้ ระกอบพิธกี ารให้พร มีผแู้ ทนศาสนา
พุทธ คริสต์ และอิสลาม มาร่วมอ�านวยพรแก่ผู้เข้าร่วม
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The 3rd Holy Blessing Ceremony for
World Peace
Dec 26, 2009

Chaingmai Province

Family Federation for World Peace-Chiang Mai

organized the 3rd Holy Blessing Ceremony for World
Peace on December 26, 2009 at Sirinard Garden
Hotel, Chiang Mai. The purpose of this event is for

re-strengthening love relationship and remind once
again the true value of marriage to couples. 150

people attended in this ceremony. Prior to the main
ceremony, a seminar was held for participants under
the title “The Value of the Blessing & Ideal Family”.

Mr. Vitat Techabun, human security and social

development ofﬁcer-Chiangmai gave the opening
remarks. Mr. Pasit Sirimalai, Vice-President of Family

Federation for World Peace and Uniﬁcation-Thailand,
and his wife were the ofﬁciators for the ceremony.

Representatives from Buddhism, Christianity and
Islam offered their prayers for all participants.

การอบรม เรื่ อ ง “การพั ฒ นาบุ ค ลิ ก ภาพ
ความสัมพันธ์และความรักของสมาชิกใน
ครอบครัว”

Seminar on “Character, Relationship
and Love Improvement for Members
in the Family”

สหพันธ์ครอบครัวฯ ได้จัดอบรมในหัวข้อ “การ
พัฒนาบุคลิกภาพ ความสัมพันธ์และความรักของสมาชิก
ในครอบครัว” ให้กับสมาชิกครอบครัวแกนหลัก สหพันธ์
ครอบครัวฯ เพื่อการพัฒนาบุคลิกภาพ การแสดงออกต่อ
คนในครอบครัว ก่อให้เกิดความรัก ความสามัคคี การ
ปลูกจิตส�านึกในการอุทิศตนและการเสียสละเพื่อผู้อื่น
ด้วยหัวใจ ครั้งที่ 1 ที่ศูนย์การศึกษาสหพันธ์ครอบครัวฯ
ระหว่างวันที่ 20 - 22 กุมภาพันธ์ 2552 มีผู้เข้าร่วมรับการ
อบรมจ�านวน 36 คน ครั้งที่ 2 ที่อาคารยูซีเอฟ วันที่ 7 - 9
พฤษภาคม 2552 มีผู้เข้าร่วมจ�านวน 12 คน

Family Federation for World Peace and Uniﬁ-

20-22 กุมภาพันธ์ 2552 และ 7-9 พฤษภาคม 2552
กรุงเทพฯ

Feb 20-22, 2009, May 7-9, 2009

Bangkok

cation - Thailand organized the seminars under the

theme “Character, Relationship and Love Improvement for Members in the Family” for the core families

of the Federation. The seminar purpose was for improving the character of the family members, how to

express love for one another that would create love,

unity and implant the consciousness of dedication
and sacriﬁce for others from the heart.

The 1st Seminar was held at the Education

Center of the Federation during February 20-22,

2009 with 36 participants and the 2nd seminar was

held at UCF Building during May 8-9, 2009 with 12
participants.

กิจกรรมสัมมนาครอบครัวคุณธรรมน้อมน�า
สามัคคี และกิจกรรมบริการชุมชน

กรุงเทพฯ
สหพันธ์ครอบครัวฯ ได้จัดอบรมโครงการครอบครัว
คุณธรรมกับสันติภาพโลก ซึง่ เป็นโครงการทีต่ อ่ เนือ่ งจากป
2551 โดยในปนี้ ได้จัดเพิ่มอีก 7 ครั้ง ดังนี้
1. เขตราษฎร์บรู ณะ เมือ่ วันที่ 22 พ.ค. 2552 ผูเ้ ข้า
ร่วมรับการอบรมจ�านวน 100 คน
2. เขตบางซื่อ เมื่อวันที่ 3 มี.ค. 2552 ผู้เข้าร่วมรับ
การอบรมจ�านวน 60 คน

Pure Love Family Seminar / Community Service
Bangkok

Family Federation for World Peace and Uni-

ﬁcation - Thailand organized the seminar as an ongoing project of Pure Love Family and World Peace
since 2008, in 7 district locations as follows:

1. Ratburana District, on May 22, 2009 with

100 participants.

2. Bangsue District, on March 3, 2009 with 60

participants.
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3. เขตบางขุนเทียน เมื่อวันที่ 1 พ.ค. 2552 ผู้เข้า
ร่วมรับการอบรมจ�านวน 80 คน
4. เขตหลักสี่ เมือ่ วันที่ 26 มี.ค. 2552 ผูเ้ ข้าร่วมรับ
การอบรมจ�านวน 56 คน
5. เขตจอมทอง เมื่อวันที่ 31 มี.ค. 2552 ผู้เข้าร่วม
รับการอบรมจ�านวน 76 คน
6. ชุมชนหมู่บ้านฮอลลี่วูด เขตสวนหลวง เมื่อวัน
ที่ 14 มี.ค. 2552 ผูเ้ ข้าร่วมรับการอบรมจ�านวน
36 คน
7. ชุมชนโรงหวาย เขตสวนหลวง เมือ่ วันที่ 25 ม.ค.
2552 ผู้เข้าร่วมรับการอบรมจ�านวน 35 คน

3. Bangkhuntiean District, on May 1, 2009 with

80 participants.

4. Laksi District, on Mar 26, 2009 with 56

participants.

5. Jomthong District, on Mar 31, 2009 with 76

participants.

6. Holly Wood Village Community, Suanluang

District, on Mar14, 2009 with 36 participants.

7. Rongwai Community, Suanluang District,

Jan 25, 2009 with 35 participants.

กิ จ กรรมการอบรมการเตรียมตัวเพื่อ การ
สร้างครอบครัวที่ประสบความส�าเร็จ

Workshop on Preparation for Building
Successful Family.

สหพั น ธ์ ค รอบครั ว ฯ แผนกครอบครั ว รั บ พร ได้
จัดการอบรมให้กับสมาชิกเยาวชนหนุ่มสาวที่เตรียมตัว
ส�าหรับการเริ่มต้นครอบครัวที่ประสบความส�าเร็จ โดย
วิทยากรจากฝ่ายการศึกษา สหพันธ์ครอบครัวฯ จ�านวน 2
รุ่น เมื่อวันที่ 10-13 มกราคม และ 16-19 กรกฎาคม 2552

The Blessed Family Department under the

10-13 มกราคม 2552 และ 16-19 กรกฎาคม 2552
กรุงเทพฯ
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Jan 10-13, 2009, Jul 16-19, 2009

Bangkok

Family Federation for World Peace-Thailand orga-

nized education programmes for young members
who were in the process of preparing themselves for

starting their family life, on how to build successful

มีผู้เข้าร่วม 2 ครั้ง จ�านวน 29 คน

family. The lecture and seminar content were organized by the experts from the Education Department
of the Federation. The 1st workshop was held during
January 10-13, 2009 and the 2nd workshop was

held during July 16-19, 2009. The total number of
participants was to 29.

กิจกรรมค่ายครอบครัวคุณธรรม
15-16 สิงหาคม 2552

จ.บุรีรัมย์

สหพันธ์ครอบครัวฯ ได้จัดค่ายครอบครัวคุณธรรม
ให้กับสมาชิกครอบครัวชุมชนในเขต องค์การบริหารส่วน
ต�าบลห้วยราษฎร์ อ�าเภอห้วยราษฎร์ จังหวัดบุรีรัมย์ เพื่อ
สร้างความสัมพันธ์ระหว่างสมาชิกในครอบครัวและเพื่อ
เตรียมความพร้อมก่อนการเข้าร่วมงานรับพรมงคลสมรส
ศักดิ์สิทธิ์เพื่อสันติภาพโลก มี นายสมยศ เกษศรีสังข์ ผู้
อ�านวยการฝ่ายการศึกษา สหพันธ์ครอบครัวฯ เป็นวิทยากร
มีผู้เข้าร่วมกิจกรรมจ�านวน 65 คน

Pure Love Family Camp
Aug 15-16, 2009

Buriram Province

Family Federation for World Peace - Thailand

organized the family camp for family members in

Huayrat Subdistrict Administrative Organization,

Huayrat District, Buriram. The purpose of this activity was for building good relationships among family

members and to prepare them for attending the

Holy Blessing Ceremony for World Peace. Mr. Somyot Ketsrisang, Director of Education Department,
FFWPU-Thailand was the main lecturer for this camp
with 65 persons attended.

กิจกรรมการประชุมสมาชิกที่ผ่านกระบวน
การแนะน�าคู่จากสหพันธ์ครอบครัวฯ
12 กรกฎาคม 2552
กรุงเทพฯ
สหพั น ธ์ ค รอบครั ว ฯ แผนกครอบครั ว รั บ พร ได้
จัดการอบรมสมาชิกที่ผ่านกระบวนการแนะน�าคู่ชีวิต จาก
สหพันธ์ครอบครัวฯ ทั้งคู่ไทย-ไทย และคู่ไทย-นานาชาติ
เพื่อท�าความเข้าใจถึง แนวทางปฏิบัติตนที่ดีระหว่างคู่ ใน
การเตรียมตัวไปสูก่ ารสร้างครอบครัวทีป่ ระสบความส�าเร็จ
ในอนาคตทั้ง ภาษา วัฒนธรรมที่ต้องเรียนรู้ก่อนการสร้าง

Meeting for Members who past the
process of introducing Spouse from
the FFWPU
Jul 12, 2009

Bangkok

Blessed Family Department under the Family

Federation for World Peace and Uniﬁcation-Thailand,
organized an education programme for members

who passed the process of introducing spouse
from the Federation. The objective of this education

program was to emphasize the understanding and
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ครอบครัว มีผู้เข้าร่วมกิจกรรมจ�านวน 60 คน

good practice ways toward spouses, the importance

of learning spouse languages and their cultures as
a part of preparation to build successful family in the
future. Sixty members participated in this program.

กิ จ กรรมการให้ ก ารศึ ก ษากั บ สมาชิ ก
ครอบครัวของสหพันธ์ครอบครัวฯ

Educational Workshop for Blessed
Families of FFWPU-Thailand.

สหพันธ์ครอบครัวฯ ได้จัดการอบรมให้กับสมาชิก
สัมพันธ์ เพื่อเสริมสร้างความเข้าใจในกิจกรรมต่างๆของ
สหพันธ์ครอบครัวฯและเสริมสร้างความสัมพันธ์ทดี่ รี ะหว่าง
สมาชิกในครอบครัว โดยจัดที่ ห้องประชุมอาคาร ยูซีเอฟ
ครั้งที่ 1 ให้การอบรมโดย ดร.ชอง ซิก ยง ประธาน
สหพั น ธ์ ค รอบครั ว ฯ เขตภู มิ ภ าคเอเชี ย เมื่ อ วั น ที่ 20
กันยายน 2552 หัวข้อ 5 ภาษาแห่งรัก มีผู้เข้าร่วมรับการ
อบรมจ�านวน 100 คน
ครั้งที่ 2 ให้การอบรมโดย โดย นางอมรา แมคลัก
แลนด์ เลขาธิการสหพันธ์สนั ติภาพสากล เขตเอเชีย เมือ่ วัน
ที่ 25, 28 กันยายน และ 1 ธันวาคม 2552 ในหัวข้อการเลีย้ ง
ดูบตุ รเพือ่ เตรียมไปสูก่ ารสร้างครอบครัวอุดมคติในอนาคต

FFWPU-Thailand organized several educa-

กรุงเทพฯ
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Bangkok

tional seminars and workshops for the members
so that they could understand the purpose of each
activity of FFWPU and strengthened good relation-

ship among members in the family, at UCF Building.
On the 1st seminar Dr.Chung Sik Yong, Chair-

man of FFWPU-Asia, September 20, 2009 gave a
lecture and coaching under the topic “Five True Love
Languages” to 100 participants

On the 2nd seminar, Mrs. Ursula Mclackland,

the Secretary General of UPF-Asia, September 25-

28, 2009 and December 1, 2009 gave a lecture on

และหัวข้อความสัมพันธ์ทเี่ หมาะสมระหว่างสามีกบั ภรรยา
มีผู้เข้าร่วมรับการอบรมทั้ง 3 ครั้ง จ�านวน 124 คน
ครั้งที่ 3 ให้การอบรมโดย นางอลิส หวง ผู้อ�านวย
การ อัตลักณ์ศึกษา เขตเอเชีย เมื่อวันที่ 30 กันยายน 2552
หัวข้อคุณลักษณ์ศึกษาส�าหรับพ่อแม่ มีผู้เข้าร่วมรับการ
อบรมจ�านวน 30 คน

the topic : “Raising Children in Preparing them for
Building an Ideal Family in the Future” and “The Ap-

propriate Relationship between Husband and Wife”
for a total of 124 participants.

On the 3rd seminar, Mrs. Alice Hwuang, the

Character Education Director - Asia, September 30,

2009, gave a lecture on the topic “Parenting Education” to 30 participants.

งานฉลองรุ่นสมาชิกที่รับพรการแต่งงาน
22 สิงหาคม 2552

กรุงเทพฯ

แผนก ครอบครัวรับพร ได้จดั งานฉลองรุน่ การรับพร
มงคลสมรส ให้กบั สมาชิกทีเ่ ข้าร่วมงาน ทุกรุน่ เมือ่ วันที่ 22
สิงหาคม 2552 ที่ห้องประชุมอาคาร ยูซีเอฟ เพื่อเป็นการ
ร�าลึก พบปะสังสรรค์ สร้างความสัมพันธ์และให้ก�าลังใจ
กับสมาชิก มี นายสมยศ เกษศรีสังข์ ผู้อ�านวยการฝ่ายการ
ศึกษา สหพันธ์ครอบครัวฯ เป็นประธานเปิดงาน มีกจิ กรรม
การแสดงบนเวที จากกลุม่ สามี ภรรยา และลูกๆของคูท่ รี่ บั
พร ทัง้ คูไ่ ทย-ไทย และคูไ่ ทย-นานาชาติดว้ ย มีผเู้ ข้าร่วมงาน
ฉลองจ�านวน 210 คน

Blessing Anniversary for All Blessed
Couples.
Aug 22, 2009

Bangkok

Blessed Family Department of FFWPU-

Thailand, celebrated the Blessing Anniversary for

all blessed couples on August 22, 2009 at the UCF

Building. This celebration was for the purpose of
getting the blessed families together, sharing their

time together and provide each other with moral
support. Mr. Somyot Ketsrisang, Director of Education Department of the FFWPU, presided over the

opening ceremony. There were performances by
husbands, wives, and children from Thai-Thai, and
Thai-international blessed couples attended this
celebration of 210 total participants.
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นางกมลทิพ พยัฆวิเชียร
Mrs. Kamolthip Payakvichien

ประธานสหพันธ์สตรีเพื่อสันติภาพโลก (ประเทศไทย)
President, WFWP - Thailand

z

พันธกิจ

สหพันธ์สตรีเพื่อสันติภาพโลก (ประเทศไทย) ส่ง
เสริมและสนับสนุนสตรีให้มบี ทบาทในการสร้างสันติสขุ ขึน้
ในครอบครัว ชุมชนและโลก โดยด�าเนินโครงการฝกอบรม
ด้านต่างๆ ส�าหรับสตรี อาทิ การพัฒนาความเป็นผู้น�า การ
ส่งเสริมสันติภาพ การท�ากิจกรรมเพื่อสาธารณประโยชน์
และการพัฒนาสังคม จากผลงานดีเด่นเป็นระยะเวลา
ยาวนาน สหพันธ์สตรีเพื่อสันติภาพโลกจึงได้รับเกียรติ
จากองค์การสหประชาชาติ ให้มีสถานภาพสูงสุดในฐานะ
องค์กรเอกชนทีป่ รึกษาของคณะกรรมาธิการเพือ่ เศรษฐกิจ
และสังคม ขององค์การสหประชาชาติ ตั้งแต่ 2540
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MISSION
WFWP is empowering women to create peace

at home and in communities, culture and world.

WFWP seeks to focus the unique nurturing skills
of women to develop leadership, promote peace,
provide services for those in need and implement

changes in society. The WFWP has been granted
NGO general consultative status with the Economic
and Social Council (ECOSOC) of the United Nations
since 1997.

z

กิจกรรมหลักปี 2552

วันสตรีไทย 2552
2 สิงหาคม

อาคารยูซีเอฟ กรุงเทพฯ

เนื่องจากสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีนาถ
ได้ทรงก�าหนดให้วันที่ 1 สิงหาคม ของทุกปเป็นวัน “สตรี
ไทย” ส� า หรั บ ป 2552 สหพั น ธ์ ส ตรี เ พื่ อ สั น ติ ภ าพโลก
(ประเทศไทย) ได้ ร ่ ว มกั บ สภาสตรี แ ห่ ง ชาติ กิ จ กรรม
สนับสนุนวันสตรีไทยระหว่างวันที่ 1-8 สิงหาคม 2552 โดย
ได้จดั การเสวนาวิชาการ หัวข้อ “สตรีไทยใส่ใจสุขภาพ” ขึน้
ณ อาคาร ยูซีเอฟ ในวันอาทิตย์ที่ 2 สิงหาคม 2552
ผู้ร่วมเสวนา ประกอบด้วย
• พญ. อัจจิมา สุวรรณจินดา ผู้เชี่ยวชาญทาง
ด้านการชะลอวัย และฮอร์โมนส์ จากศูนย์การ
แพทย์เมดดีไซด์
• ภญ.รศ. เทวี โพธิผละ ผู้เชี่ยวชาญด้านอาหาร
เพื่อสุขภาพ
• นางพนิดา ดวงจินดา รองประธานสหพันธ์สตรี
เพื่อสันติภาพโลก (ประเทศไทย) ผู้เชี่ยวชาญ
ด้านโภชนาการ เป็นผู้ด�าเนินรายการ
นอกจากการเสวนา ยังได้จัดให้มีการร่วมกิจกรรม
โดยมี ซุ้มสินค้าต่างๆ เกี่ยวกับสุขภาพ จ�านวน 10 ซุ้ม โดย
มีผู้เข้าร่วมกิจกรรมประมาณ 200 คน
ผู้ให้การสนับสนุน
ศูนย์การแพทย์เมดดีไซน์, บริษัทโสมเกาหลีอิลวา,
อินเตอร์ไบรด์ สตูดิโอ, ชาเลนจิเวลรี่

z

2009 Major Activities

Thai Women Day
Aug. 2, 2009

UCF Building, Bangkok

The First day of August has been designated

by Her Majesty the Queen as “Thai Women Day”. To

celebrate the week of Thai Women Day during Aug
1-8, 2009, WFWP - Thailand in collaboration with

the National Council of Women of Thailand and the
Medisci Anti - aging Center organized a seminar on
“Thai Women and Health” on Sunday, Aug 2, 2009 at
the UCF Building. Speakers were Dr. Atchima Suwan-

jinda, speacialist on anti-aging and hormones, Assoc.
Prof. Tewee Bodhiphala, specialist on food for health
and moderated by Mrs. Panida Duangchinda, nutritionist and Vice-President of the WFWP-Thailand.
There were 150 participants.

A health fair was also organized on the same

day at the UCF Building having 10 health booths

selling health products, health food, and etc. The fair
was attended by 200 persons.

The event was sponsored by:

Medisci Anti-Aging Center, Ilhwa Korean Gin-

seng Co., Ltd., Interbride Studio, Challain Jewelry
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กิจกรรม “สร้าง เสริม เติมฝนเพื่อวันแม่”
โรงเรียนเขาตาอิ๋น
13-16 สิงหาคม 2552

จังหวัดระยอง

สหพันธ์สตรีเพื่อสันติภาพโลก (ประเทศไทย) ร่วม
กับ กลุม่ เยาวชนอาสาบัณฑิตสร้างสรรค์ จัดกิจกรรม สร้าง
เสริม เติมฝันเพือ่ วันแม่ ณ โรงเรียนเขาตาอิน๋ จังหวัดระยอง
มีเจ้าหน้าที่จากภาครัฐเข้าร่วมกิจกรรมจ�านวน 18 คน
นักเรียนมัธยม 213 คน จาก 2 โรงเรียนเข้าร่วม
สัมมนา รักบริสุทธิ์ และมีแกนน�านักเรียน 32 คน เข้า
ร่วมการสัมมนา และกิจกรรมบ�าเพ็ญประโยชน์ด้วยการ
ซ่อมแซมอาคารเรียน และสร้างที่จอดรถจักรยาน สหพันธ์
สตรีเพื่อสันติภาพโลกได้มอบทุนการศึกษา 21 ทุน รวมทั้ง
อุปกรณ์การเรียน และการกีฬา

โครงการ ใส่สีสานใจ ใฝสันติ ครั้งที่ 5

สหพันธ์สตรีฯ ได้จัด “โครงการใส่สีสานใจ ใฝ่สันติ
ต่อเนื่องเป็นปที่ 5” โครงการนี้เป็นการประกวดภาพวาด
ของเยาวชนทั่วประเทศ ตามหัวข้อที่ก�าหนด ซึ่งในปนี้ได้
ก�าหนดหัวข้อการประกวดของรุน่ 7-10 ปคอื “รักสุขภาพ รัก
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Mother’s Day Celebration Kho Ta In
School,
Aug. 13-16, 2009

Rayong Province

WFWP - Thailand in collaboration with Youth

Volunteer Group organized a project on “ Sang Serm

Term Fan” to celebrate Mother’s Day at the Kho Ta In
School, Rayong Province. There were 18 representa-

tives from Government Ofﬁces and 213 participants

from 2 high schools attending the celebration including the Pure Love Seminar. 32 core students from
2 high schools attended the seminar and volunteer
service by repairing school building and bicycles park-

ing lot. WFWP - Thailand presented 21 scholarships
including, learning devices and sports equipments.

5th Color my Heart with Peace

This ongoing project of WFWP -Thailand was a

contest of children’s paintings under the given themes

from all over Thailand. The 2009 theme was, “Love

Health, Peace and the World” for the students of

โลก รักษ์สันติภาพ” มีนักเรียนส่งภาพเข้าร่วมการประกวด
จ�านวน 667 คน จาก 140 โรงเรียน และรุ่น 4-6 ป คือ
“สุขภาพดี สูค่ รอบครัว โลกสดใส” มีนกั เรียนส่งภาพเข้าร่วม
การประกวดจ�านวน 238 คน จาก 160 โรงเรียน
ภาพทั้งหมดได้รับการตัดสินจากคณะกรรมการ
รวม 7 ท่าน ในวันที่ 29 กันยายน 2552 และท�าพิธีมอบ
รางวัล ณ หอศิลปวัฒนธรรมแห่งกรุงเทพมหานคร ในวัน
ที่ 19 พฤศจิกายน 2552 โดยมี นางทยา ทีปสุวรรณ รองผู้
ว่าราชการกรุงเทพมหานคร เป็นประธานในพิธี

age group between 7-10 years old. There were 667
contestants from 140 schools. Another theme for the

age group of 4-6 years old was “Healthy Families –
Brightens the World” There were 238 contestants
from 160 schools.

The paintings from 238 contestants were

judged by the Committee of 7 on September 29, 2552.

Awards presentation was organized at the Bangkok

Metropolitan Art and Cultural Center on November
19, 2009. The ceremony was presided over by Mrs.
Taya Teepsuwan, Deputy Governor of Bangkok.

รายนามผู้ชนะการประกวด
อายุ 4-6 ปี
หัวข้อ “สุขภาพดี สู่ครอบครัว โลกสดใส”
รางวัลยอดเยี่ยม
ด.ญ. ลักษณพร โมค�า
ร.ร. บางชัน(ปลื้มวิทยานุสรณ์) กทม.
รางวัลดีเด่น
1. ด.ญ. ธัญญารัตน์ อรัญ
ร.ร.บ้านประคอง จ.บุรีรัมย์
2. ด.ช. วรวุฒิ สมทรง
ร.ร.พะตงวิทยามูลนิธิ จ.สงขลา
อายุ 7-10 ปี
หัวข้อ “รักสุขภาพ รักโลก รักษ์สันติภาพ”
รางวัลยอดเยี่ยม
ด.ญ. เกศรินทร์ เขาคุณ
ร.ร.บางแคเหนือ กทม.
รางวัลดีเด่น 1
1. ด.ญ. อภิสิทธิ์ ตรีเมฆ
ร.ร.ศึกษาสงเคราะห์นางรอง จ.บุรีรัมย์

Winners

4-6 years old

Theme, “Healthy Families – Brightens the World”
First Prize Award:

Ms. Laksanaporn Mookam

Bangchan School, Bangkok.

Best Prize Awards:

1. Ms. Thanyarat Aran

Banprakong, Bureram

2. Master Worawot Somsong

Patongwittayamluniti, Songkha

7-10 years old

Theme: “Love Health, Peace and the World”
First Prize Award:

Ms. Ketsarin Khokung

Bangkhaenuen School, Bangkok

Best Prize Awards:

1. Ms. Apisit Treemak

Suksasungkhronangrong School, Burerum
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2. ด.ญ. นลินี พฤกษมหาศาล
ร.ร.บ้านไทยสามัคคี จ.สระแก้ว

การสัมมนาผู้น�าสหพันธ์สตรีเพื่อสันติภาพ
โลก ครั้งที่10

21-25 ตุลาคม 2552 ณ ลาสเวกัส สหรัฐอเมริกา
สหพันธ์สตรีเพื่อสันติภาพโลกนานาชาติ ได้จัดการ
สัมมนาครั้งที่ 10 ขึ้น ณ โรงแรมริเวียร่า เมืองลาสเวกัส
ประเทศสหรัฐอเมริกา ภายใต้หัวข้อ “The Global Era
and Women’s Leadership” โดยมีผู้เข้าร่วมสัมมนา
จ�านวน 220 คน จาก 23 ประเทศทั่วโลก ในการนี้มีผู้แทน
จาก สหพันธ์สตรี ประเทศไทย เข้าร่วมการสัมมนาจ�านวน
4 คน คือ นางกมลทิพ พยัฆวิเชียร ประธานฯ นางพนิดา
ดวงจินดา รองประธานฯ นางสาวสุพจนินท์ ดวงจินดา
สมาชิกสหพันธ์สตรีฯ และนางเดเลีย ชวนะสุนทร ซึ่งร่วม
สัมมนาในนามของ สหพันธ์สตรีภาคพื้นเอเชีย โดยเป็นผู้
กล่าวรายงานกิจกรรมของสหพันธ์สตรีเพื่อสันติภาพโลก
ประเทศต่างๆ ในเอเชีย ซึ่งรวมทั้งประเทศไทยด้วย
การสัมมนาครั้งนี้ สหพันธ์สตรีฯ ได้รับเกียรติจาก
Mrs. Ellen Sauerbrey อดีตผู้ช่วยเลขานุการเอกอัครทูต
สหรัฐอเมริกา ปัจจุบันด�ารงต�าแหน่งคณะกรรมการแห่ง
องค์การสหประชาชาติ ท�างานด้านสิทธิของสตรี Mrs.
Donzaleigh Abernathy นักเขียน นักแสดง และเป็น
บุตรสาวของ Dr.Ralph Abernathy นักเรียกร้องสิทธิ
และนักเคลื่อนไหวเพื่อสิทธิทางการเมือง, Mrs.Carolyn
Handschin รองผู้อ�านวยการ WFWP UN Intenational
Ofﬁce, Mrs.Cherry Wetzstein นักเขียนบทความเกี่ยว
กับครอบครัว ให้กับนิตยสารวอชิงตัน ไทมส์, Mr.Thomas
McDevitt ประธานบริหารสารวอชิงตัน ไทมส์ Mrs.In
Jin Moon บุตรสาวผู้ก่อตั้งสหพันธ์สตรีเพื่อสันติภาพ
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2. Ms. Nalinee Pluksamahasan

Banthaisamakkee School, Srakaew

The 10th WFWP International Leaders
Workshop
October 21-25, 2009.

Las Vegas, USA

The 10 Annual Women’s Federation for World
th

Peace (WFWP) International Leaders Workshop
was held at the Riviera Hotel under, the theme, “The

Global Era and Women’s Leadership”. The workshop
was attended by 220 women leaders from 23 different countries around the world, with delegations

from Japan, Korea, Australia, Switzerland, Chile, and
numerous other locations. There were 4 representatives from Thailand, i.e., Mrs. Kamolthip Payakvicien,
President, Mrs. Panida Duangchinda, Vice-President,
and Miss Supachanin Duangchinda, member of

WFWP - Thailand. Mrs. Delia Javanasundara represented WFWP- Asia and reported Asia including
Thailand’s activities.

The workshop was presided over by Dr.

Chang Sik Yong, the President of World Missions,
HAS-UWC.

Annual reports were presented by leaders

from the regions of Asia, Europe, Japan, Korea,
Latin America, the Middle East, Oceania, and North

America. Each region also presented ideas on best
practices and posed questions and suggestions for
the forthcoming year.

Highlight of the workshop was on panel discus-

โลก ประธานและ CEO ของ HSA-UWC ในประเทศ
สหรัฐอเมริกา ซึ่งมีส่วนอย่างมากในการส่งเสริมให้เกิด
สันติภาพ โดยเน้นด้านสิทธิมนุษยชนส�าหรับสตรีและด้าน
ศาสนา

sion. The panel included Honorable Ellen Sauerbrey,

the former Assistant U.S. Secretary of State and current U.S. Ambassador to the UN Commission on the

Status of Women; Donzaleigh Abernathy, a producer,
author, and actress and daughter of the civil rights

activist, Reverend Dr. Ralph Abernathy; Mrs. Carolyn
Handschin, the Deputy Director of the WFWP International UN Ofﬁce; and Mrs. Cheryl Wetzstein, the “On

the Family” columnist for the Washington Times. Mr.
Thomas McDevitt, the President of the Washington

Times Corporation. Rev. In Jin Moon, daughter of the
founders of WFWP International, the president and

CEO of HSA-UWC in the United States, her work in

numerous areas to promote peace. Reverend In Jin
Moon’s keynote was titled “Human Rights, Women’s
Rights and Religious Freedom”. Her impassioned ad-

dress celebrated the role, power, and responsibility

of women in this new era when women are no longer
“voiceless” or “faceless’

โครงการพ่อแม่อุปถัมภ์
29 ตุลาคม 2552

จ.ตราด

สหพันธ์สตรีเพื่อสันติภาพโลก (ประเทศไทย) มอบ
ทุนการศึกษาจ�านวน 20 ทุน แก่นักเรียนโรงเรียนวัดสลัก
เพชร อ.เกาะช้างใต้ จ.ตราด และโรงเรียนบ้านบางเบ้า ทุน
ละ 3,000 บาท เป็นเงินทั้งสิ้น 60,000 บาท

Foster Parents Project
Oct. 29, 2009;

Trad Province

WFWP-Thailand presened 20 scholarships at

3,000 Baht each to students from Salakphet School,

Koh Chang Sub - District and Baanbangbao School,
The total scholarships amounted to Baht 60,000.
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ฝกอบรมอาชีพ
30 ตุลาคม 2552

จ.ตราด

ได้จดั การฝกอบรมอาชีพ หัวข้อ “เวทีครัวเรือน อาสา
ต้นแบบ เศรษฐกิจพอเพียง” ณ ต. สลักเพชร อ.เกาะช้าง
โดยมี นางตฤณสร สัมทับ เป็นวิทยากร มีผู้เข้าร่วมรับการ
ฝกอบรมจ�านวน 35 คน
28 ธันวาคม 2552
จ.อุตรดิตถ์
สหพันธ์สตรีเพื่อสันติภาพโลก(ประเทศไทย) ได้จัด
กิจกรรม “ไออุ่นจากพี่ สู่น้องชนบท” ครั้งที่ 1 ณ โรงเรียน
บ้านหม้อ อ.พิชยั จ.อุตรดิตถ์ โดยมี นายสมหวัง พุม่ บางโพ
นายอ�าเภอพิชัยเป็นประธาน และกล่าวเปิดงาน
กิจกรรมที่ท�า
1. ให้ทุนการศึกษา ผ้าพันคอ และหมวกถักไหม
พรมแก่นักเรียน 20 คน
2. การสัมมนาให้ความรู้ด้านอาชีพ และมอบ
ผ้าห่มกันหนาว แก่ผู้เข้าร่วมสัมมนา 56 คน
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Women skills Training;
Oct. 30, 2009;

Trad Province

The training was organized under the theme

“Sufﬁciency Economy and Family” at Tambon Salak-

phet, Koh Chang Sub District, Trad Province. Mrs.

Thrennasorn Sumtub was the trainer. There were
35 participants.

Dec. 28, 2009;

Uttaradit Province

WFWP-Thailand organized a skills train-

ing programme for 56 participants at the Ban Mor

School, Pichai District, Uttaradit Province. The event
was chaired by Mr. Somwang Pumbangpo, Pichai
District Ofﬁcer.

In this occasion, WFWP-Thailand also gave

scholarships to 20 students plus scarves and hats.

Participants of the skills training programme also
received blankets.

ÊË¾Ñ¹¸àÂÒÇª¹¤¹Ë¹Ø‹ÁÊÒÇà¾×èÍÊÑ¹µÔÀÒ¾âÅ¡ (»ÃÐà·Èä·Â)
Youth Federation for World Peace (Thailand)

ดร. ณพงศ์ นพเกตุ
Dr. Napong Nophaket

รองประธาน (รักษาการประธานฯ)
สหพันธ์เยาวชนคนหนุ่มสาวเพื่อสันติภาพโลก (ประเทศไทย)
Acting President, YFWP-Thailand

z

Çิสัยทัศน์

สหพั น ธ์ เ ยาวชนคนหนุ ่ ม สาวเพื่ อ สั น ติ ภ าพโลก
(ประเทศไทย) เป็นองค์กรของคนหนุ่มสาวที่เป็นผู้น�า
ในการเสริ ม สร้ า งความสุ ข สามั ค คี และสั น ติ ภ าพใน
ประเทศไทย ตั้งแต่ระดับบุคคล ถึงระดับโลก ด้วยความรัก
ที่แท้จริง และการมีชีวิตอยู่เพื่อผู้อื่น
z

พันธกิจ

1. พัฒนาศักยภาพความเปนผู้น�า
ด้วยการฝกอบรมวิถีทางแห่ง การสร้างเครือข่าย
การพัฒนาคุณลักษณะที่ดี และการสร้างความกลมกลืน
ระหว่างจิตใจกับร่างกาย
2. ส่งเสริมครอบครัวแห่งคุณธรรมให้เปนเสมือนเสา
หลัก ในการสร้างสันติภาพ
เนื่ อ งจากครอบครั ว คื อ โรงเรี ย นแห่ ง ความรั ก
สหพันธ์เยาวชนคนหนุ่มสาวเพื่อสันติภาพโลกจึงด�าเนิน
โครงการเพื่อสร้างแบบอย่างของความเป็นผู้น�า สนับสนุน
การรักษาความบริสทุ ธิก์ อ่ นแต่งงานในช่วงของวัยหนุม่ สาว
และยึดถือความซือ่ สัตย์ตอ่ คูค่ รอง ตลอดการแต่งงาน และ
ชีวิตครอบครัว

z

VISION
YFWP Thailand is a national level youth lead-

ership organization that aims to reinforce happiness,
unity and peace at individual level up to the world level

with “True Love” and the ideal practice in “Living for
the Sake of Others”.

z

MISSION

1. Leadership Development

Through professional training and education,

networking, and character development activities –
create harmony between mind and body.

2. Family – The School of Love

Promoting the ideal of the family as corner-

stone of a peaceful world. YFWP projects on models
of leaders encourage purity before marriage - during

adolescent - and ﬁdelity to spouse throughout marriage life.
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3. การสร้างสันติภาพด้วยหัวใจอาสา
เพื่ อ เสริ ม สร้ า งสั น ติ ภ าพ โดยเชื่ อ ว่ า สั น ติ ภ าพ
สามารถเกิดขึ้นได้ จากความตั้งใจอย่างแน่วแน่ในการ
อาสาบริการ ช่วยเหลือซึ่งกันและกัน
หลักการเสริมสร้างสันติภาพ
1. ส่งเสริมให้มนุษยชาติ ตระหนักถึงความเป็น
หนึ่งเดียวกัน เสมือนกับครอบครัวเดียวกัน
2. พื้นฐานอันทรงคุณค่าของมนุษย์ คือ การมีจิต
วิญญาณที่ประกอบไปด้วยคุณธรรม
3. โรงเรียนที่ดีที่สุดในการสั่งสอนอบรมเกี่ยวกับ
ความรักและสันติภาพ คือ “ครอบครัว”
4. “การมีชีวิตอยู่เพื่อผู้อื่น” คือ วิธีทางการสร้าง
ความสามัคคี และขจัดการแบ่งแยก
5. “สันติภาพ” เกิดจากความร่วมมือกัน โดยไร้
ข้อขีดคั่นหรือข้อจ�ากัดใดๆ ทั้งทางเชื้อชาติ
และศาสนา
z

กิจกรรมหลักปี 2552

ประชุมเครือข่ายเยาวชน ครั้งที่ 1
7 กุมภาพันธ์ 2552

กรุงเทพมหานคร

สหพั น ธ์ เ ยาวชนคนหนุ ่ ม สาวเพื่ อ สั น ติ ภ าพ
โลก(ประเทศไทย) จัดการประชุมเครือข่ายการท�างาน
ด้านเยาวชนเพื่อแลกเปลี่ยนความคิดเห็นอีกทั้งยังแนะน�า
การท�างานขององค์กรต่างๆ เพื่อน�าไปสู่ การเป็นเจ้าภาพ
ร่วมในการจัดมหกรรมเพื่อสันติภาพ มีผู้เข้าร่วม 44 คน
จาก 12 องค์กร
44
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3. Peacemaking through services

Building a culture of peace through services

to others.

YFWP Values Statement (Principle of Peace)
1. We are one human family.

2. The fundamental requirements to be

kept by human beings are spiritual/moral
values.

3. Family is the “School of Love and Peace”

4. “Living for the sake of others” is the way
to reconcile the divided human families.

5. Peace comes through cooperation beyond
boundaries of ethnicity, religions and nationalities.

z

2009 Major Activities

1st Meeting for Youth Network Groups
in Bangkok”
February 7, 2009

Bangkok

YFWP-Thailand organized a meeting of 12

network groups in preparation for the Global Peace
Festival. There were 44 participants.

งานแถลงข่าวเยาวชนประกายเพชร
16 กุมภาพันธ์ 2552

กรุงเทพมหานคร

สหพั น ธ์ เ ยาวชนคนหนุ ่ ม สาวเพื่ อ สั น ติ ภ าพ
โลก(ประเทศไทย) เข้าร่วมใน “งานแถลงข่าวเยาวชน
ประกายเพชร” ซึง่ จัดขึน้ โดยสภาเยาวชนกรุงเทพมหานคร
และได้เข้าพบผูอ้ า� นวยการศูนย์เยาวชนไทย-ญีป่ นุ่ ดินแดง
รวมทั้ ง สื่ อ มวลชนที่ ม าร่ ว มในงานเพื่ อ ประชาสั ม พั น ธ์
กิจกรรมของสหพันธ์เยาวชนฯ

ประชุมกับสภาเยาวชนจังหวัดตราด
18 มีนาคม 2552

จ.ตราด

สหพั น ธ์ เ ยาวชนคนหนุ ่ ม สาวเพื่ อ สั น ติ ภ าพ
โลก(ประเทศไทย) ประชุมร่วมกับสภาเยาวชน จ.ตราด
และ รองผูว้ า่ ราชการจังหวัดตราดเรือ่ งการด�าเนินงานด้าน
เยาวชนของจังหวัด โดยสหพันธ์เยาวชนคนหนุ่มสาวฯ มี
บทบาทเป็นที่ปรึกษาของสภาเยาวชนจ.ตราด และเครือ
ข่ายการท�างานด้านเยาวชนในจังหวัดตราด

Speech about youth activities in 2009”
February 16, 2009

Bangkok

YFWP participated in meeting with the press

and media organized by the Bangkok Youth Council.

We were able to meet the Director of the Bangkok
Youth Metropolises Activity. Center and had a chance
to publicize our activities.

Meeting with Trat Students Council
March 18, 2009

Trat Province

YFWP - Thailand had a meeting with Deputy

Governor of Trat Province, ofﬁcials from Trat Social

Development and Welfare Ofﬁce, Educational Service Area Ofﬁce, and Trat Students’ Council on youth

issues. YFWP carried on advisory roles to the Youth

Council and Youth Network Groups in Trat Province.

มูลนิธิสหพันธ์สันติภาพสากล (ประเทศไทย)
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การสัมมนา “โครงการคุณลักษณะที่ดีของ
เยาวชน”

Academic Seminar “Character Building Project for Children and Youth”

สหพั น ธ์ เ ยาวชนคนหนุ ่ ม สาวเพื่ อ สั น ติ ภ าพโลก
(ประเทศไทย) เข้ า ร่ ว มสั ม มนา “คุ ณ ลั ก ษณะที่ ดี ข อง
เยาวชน” ซึ่งจัดขึ้นโดยสมาคมสถาบันอาจารย์อุดมศึกษา
เพื่ อ สั น ติ ภ าพโลก (ประเทศไทย) ณ ห้ อ งประชุ ม ของ
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย โดยมีอาจารย์และนักศึกษา
จ�านวนมากให้ความสนใจกับ กิจกรรมของสหพันธ์เยาวชน
คนหนุ่มสาวเพื่อสันติภาพโลก (ประเทศไทย) เป็นอย่างดี

YFWP attended the seminar on “Character

20 มีนาคม 2552

กรุงเทพมหานคร

ประชุมเครือข่ายเยาวชน ครั้งที่ 2
20 มีนาคม 2552

กรุงเทพมหานคร

สหพั น ธ์ เ ยาวชนคนหนุ ่ ม สาวเพื่ อ สั น ติ ภ าพโลก
(ประเทศไทย) ร่วมกับสภาเยาวชนกรุงเทพมหานคร จัดการ
ประชุมเครือข่ายเยาวชน ครั้งที่ 2 ณ ศูนย์ศิลปวัฒนธรรม
แห่ง กรุงเทพมหานคร เพื่อระดมความคิดเห็นในการร่วม
กันจัดมหกรรมเพื่อสันติภาพโลก มีผู้น�าเยาวชน 34 คน
เข้าร่วมในการประชุม
46
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March 20, 2009

Bangkok

Education” organized by PWPA at the Faculty of
Education, Chulalongkorn University.

Professors from various universities and

participants who attended the seminar were very
interested in the activities of YFWP.

2 nd Meeting with Youth Network
Groups in Bangkok”
March 20, 2009

Bangkok

YFWP in collaboration with the Bangkok Stu-

dent Council organized a meeting with our network
groups in Bangkok at the Bangkok Art and Culture

Center to discuss cooperation in doing youth activities and to promote GPF. There were 34 participants.

โครงการ “คืนรอยยิ้มให้ถนน” ครั้งที่ 1
21 มีนาคม 2552

กรุงเทพมหานคร

สหพั น ธ์ เ ยาวชนคนหนุ ่ ม สาวเพื่ อ สั น ติ ภ าพโลก
(ประเทศไทย) มูลนิธิสหพันธ์สันติภาพสากล และสหพันธ์
สตรีเพือ่ สันติภาพโลก (ประเทศไทย) โดยการสนับสนุนของ
ส�านักงานเขตบางกะปิ สถานีต�ารวจนครบาลหัวหมาก จัด
กิจกรรมท�าความสะอาดบริเวณถนนรามค�าแหง 24 และ
รอบๆ มหาวิทยาลัยรามค�าแหง เพื่อเป็นการปลูกฝังให้
เยาวชนมีจติ อาสาในการบริการรับใช้ชมุ ชนและสร้างสรรค์
สังคมให้ดียิ่งขึ้น โดยมีผู้เข้าร่วม 73 คน

โครงการ “โลกหายร้อนด้วยสองมือเรา
ครั้งที่ 3”
1-5 เมษายน 2552

จ.ชุมพร

สหพั น ธ์ เ ยาวชนคนหนุ ่ ม สาวเพื่ อ สั น ติ ภ าพโลก
(ประเทศไทย) ร่วมกับ กลุ่มนักศึกษาคุณธรรมสร้างสรรค์
มหาวิทยาลัยรามค�าแหง จัดกิจกรรม “โลกหายร้อนด้วย
สองมือเรา ครั้งที่ 3” โดยการปลูกต้นไม้ในป่าชายเลน
ในจังหวัดชุมพร ซึ่งได้รับการสนับสนุนเป็นอย่างดีจาก
ประชาชนในพื้นที่ มีผู้เข้าร่วมในกิจกรรมครั้งนี้ จ�านวน
70 คน

The 1st “Street Smile” Project
March 21, 2009

Bangkok

YFWP - Thailand, in collaboration with UPF,

WFWP and our Youth Network Groups with the support from Bangkapi Municipal Ofﬁce and the Huamark

Police Station, cleaned the Ramkhamhaeng 24 Street
and the area adjacent to the Ramkhamhaeng University. There were 73 participants.

The 3rd “Let us Stop the Global Warming”
April 1-5, 2009

Chumporn Province

YFWP - Thailand in collaboration with the

Moral Creative Youth Group organized a Workshop

“The 3rd Let us Stop the Global Warming.” There were
70 Participants including local people who were very
supportive and expressed much interest on YFWP.

มูลนิธิสหพันธ์สันติภาพสากล (ประเทศไทย)
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ประชุมเครือข่ายเยาวชน ครั้งที่ 3
4 เมษายน 2552

กรุงเทพมหานคร

สหพั น ธ์ เ ยาวชนคนหนุ ่ ม สาวเพื่ อ สั น ติ ภ าพโลก
(ประเทศไทย) จัดการประชุมเครือข่ายเยาวชน ครั้งที่ 3 ณ
ศูนย์ศลิ ปวัฒนธรรมแห่งกรุงเทพมหานคร เพือ่ ความร่วมมือ
และแบ่งหน้าทีร่ บั ผิดชอบในการสนับสนุนงานของ สหพันธ์
เยาวชนคนหนุ่มสาวฯ และมหกรรมสันติภาพโลก มีผู้เข้า
ร่วม 35 คน จาก 12 เครือข่าย

ค่ายพัฒนาผู้น�าเยาวชน
27-29 เมษายน 2552

จ.ฉะเชิงเทรา

สหพั น ธ์ เ ยาวชนคนหนุ ่ ม สาวเพื่ อ สั น ติ ภ าพโลก
(ประเทศไทย) จั ด ค่ า ยพั ฒ นาผู ้ น� า เยาวชน ณ ศู น ย์
ศึ ก ษาพั ฒ นาเขาหิ น ซ้ อ นอั น เนื่ อ งมาจากพระราชด� า ริ
จ.ฉะเชิงเทรา ซึ่งผู้เข้าร่วม มีความสุขและให้ความสนใจ
ในโปรแกรมการศึกษาของ YFWP มาก และต้องการเรียน
รู้เนื้อหามากขึ้น
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3rd Meeting with Youth Network Groups
in Bangkok”
April 4, 2008

Bangkok

YFWP - Thailand organized the 3rd meeting

for youth network groups in Bangkok at the Bangkok

Metropolitan Art and Cultural Center. The purpose

was to seek co-operation and divide functions for
preparation of the forthcoming GPF. There were 35
participants from 12 network groups.

Young Leadership Training Workshop
April 27-29, 2009

Chachoengsao Province

YFWP - Thailand organized a workshop for

Young Leader at Khaohinsorn Royal Development

Center in Chachoengsao. Participants were very

much interested in the educational program of YFWP
and would like to learn.

โครงการ “Teen Town” เวที ส าธารณะ
สะท้อนปญหาเยาวชนและครอบครัว และ
กิจกรรมบริการสังคมเพื่อสันติภาพ

TEEN TOWN - Public Stage: Reﬂecting
Youth and Family Problems and Social
Service Activities for Peace

เป็นการร่วมมือท�างานระหว่าง YFWP และสภา
เยาวชนกรุงเทพมหานคร เพื่อรวบรวมความคิดเห็นใน
การแก้ไขปัญหาด้านเยาวชนจากเขตต่างๆ ของกรุงเทพฯ
เพื่ อ เสนอเป็ น ยุ ท ธศาสตร์ ก ารท� า งานด้ า นเยาวชนต่ อ
กรุงเทพมหานครในป 2553

This project was brainstorm cooperation be-

13 มิถุนายน 2552

ค่ายพัฒนาผู้น�าเยาวชน
26-28 มิถุนายน 2552

กรุงเทพมหานคร

จ.ชลบุรี

สหพั น ธ์ เ ยาวชนคนหนุ ่ ม สาวเพื่ อ สั น ติ ภ าพโลก
(ประเทศไทย) จัดค่ายพัฒนาผู้น�าเยาวชน ณ โรงเรียน
โพธิสัมพันธ์พิทยาคม จ. ชลบุรี เพื่อให้การศึกษากับแกน
น�าคณะท�างานด้านเยาวชนกับโรงเรียนในเครือข่ายของ
สหพันธ์เยาวชนคนหนุ่มสาวฯ มีผู้เข้าร่วมทั้งหมด 80 คน

June 13, 2009

Bangkok

tween YFWP and the Bangkok Metropolitan Youth
Council to gather opinions for solving youth problems

in Bangkok. The result was presented as a strategy
relating to youth activities in the year 2010 to the
Bangkok Metropolitan.

Leadership Training Workshop
June 26-28, 2009

Chonburi Province.

YFWP-Thailand organized a Leadership Train-

ing Workshop at the Phothisamphan-phithayakhom

High School, Chonburi Province. There were 80
Participants.

มูลนิธิสหพันธ์สันติภาพสากล (ประเทศไทย)

UNIVERSAL PEACE FEDERATION (THAILAND)

49

สหพันธ์เยาวชนคนหนุ่มสาวเพื่อสันติภาพโลก (ประเทศไทย)

Youth Federation for World Peace (Thailand)

การประชุมผู้น�าเยาวชนนานาชาติ 2552
7-8 สิงหาคม 2552

กรุงเทพมหานคร

สหพั น ธ์ เ ยาวชนคนหนุ ่ ม สาวเพื่ อ สั น ติ ภ าพโลก
(ประเทศไทย) ร่วมกับ มูลนิธิสหพันธ์สันติภาพสากล โดย
การสนับสนุนจาก กระทรวงพัฒนาสังคมและความมั่นคง
ของมนุษย์ สภาเด็กและเยาวชนแห่งประเทศไทย และ
สภาเยาวชนกรุงเทพมหานคร จัดการประชุมผู้น�าเยาวชน
นานาชาติ ณ โรงแรมสวิสโซเทล เลอคองคอร์ด กรุงเทพฯ
โดยมี นายอภิรักษ์ โกษะโยธิน ที่ปรึกษานายกรัฐมนตรี
ให้เกียรติเป็นประธานในพิธีเปิดงาน ในงานมีการมอบ
เกียรติบัตรทูตหนุ่มสาวเพื่อสันติภาพ ให้แก่บุคคลที่มีชื่อ
เสียงและเป็นแบบอย่างที่ดีในสาขาอาชีพ ต่างๆ อาทิ นัก
แสดงคนหนุม่ สาวทีอ่ ทุ ศิ ตัวเพือ่ สังคม และกิจกรรมเพือ่ คน
หนุม่ สาว พิธกี รคนหนุม่ สาวทีท่ า� รายการทีด่ แี ละมีคณ
ุ ค่าสู่
สังคม พิธกี รทีอ่ ทุ ศิ ตัวเพือ่ เยาวชนโดยการท�ารายการเกีย่ ว
กับเด็กที่มีคุณภาพ แพทย์ผู้อุทิศตัวเพื่อแก้ไขปัญหาของ
เยาวชนโดยเฉพาะเด็กติดเกมส์และสมาธิสนั้ แพทย์ผอู้ ทุ ศิ
ตัวโดยการรักษาโรคมะเร็งในเด็ก และเป็นแพทย์คนแรก
ของเอเซียที่ให้การรักษาโดยการปลูกถ่ายไขกระดูกส�าเร็จ
นักธุรกิจที่เป็นแบบอย่างของการส่งเสริมคุณธรรมโดยท�า
ธุรกิจคุณธรรมและสนับสนุนงานด้านการพัฒนาเยาวชน
คนหนุม่ สาว รวม 7 คน จากประเทศไทย และจากนานาชาติ
รวมทั้งสิ้น 43 คน การประชุมครั้งนี้ มีผู้เข้าร่วมประชุมจาก
นานาประเทศ รวมทั้งสิ้น 500 คน
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International Youth Leaders Summit
2009
August 7-8, 2009

Bangkok

YFWP - Thailand in collaboration with the UPF,

Ministry of Social Development and Human Securities, together with the Thailand Children and Youth

Council and the Bangkok Metropolitan Youth Council
organized the “International Youth Leaders Summit
2009” at the Swissotel Le Concorde, Bangkok. The

opening was presided over by Mr. Apirak Kosayodhin, an Advisor to the Prime Minister of Thailand

and the former Bangkok Metropolitan Governor, on
behalf of the Prime Minister H.E.Abhisit Vijjajiva. Mr.

Apirak Kosayodhin gave an Opening Remark on
“The Role of Young Leaders in Peace Building and

Regional Collaboration.” There were presentation of
Young Ambassadors for Peace, certiﬁcates to seven

young Thais who had dedicated themselves to the
society, e. g. outstanding contribution of good work to
Thailand movie stars, entertainers, Professional MC,

Publishing Editor and Medical Doctors. There was
also a presentation of Young Ambassador for Peace
Certiﬁcates 43 international. The total participant was
500 persons.

การประชุมวันสันติภาพสากล
21 กันยายน 2552

กรุงเทพมหานคร

สหพั น ธ์ เ ยาวชนคนหนุ ่ ม สาวเพื่ อ สั น ติ ภ าพโลก
(ประเทศไทย) ร่วมกับ มูลนิธิสหพันธ์สันติภาพสากล และ
กรุงเทพมหานคร จัดการประชุมวันสันติภาพสากล โดย
มีนายอภิรักษ์ โกษะโยธิน ให้เกียรติเป็นประธานในพิธี
เปิด ในการประชุม ได้มอบเกียรติบัตรทูตหนุ่มสาวเพื่อ
สันติภาพให้แก่ นางทยา ทีปสุวรรณ รองผู้ว่าราชการ
กรุงเทพมหานคร และมอบเกียรติบัตรทูตสันติภาพ ให้แก่
นายแพทย์ประมุข จันทวิมล เลขาธิการมูลนิธิแพทย์อาสา
สมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนี

International Peace Day Conference
September 21, 2009

Bangkok

YFWP - Thailand, in collaboration with the

Universal Peace Federation and the Bangkok Metropolitan organized an International Peace Day Confer-

ence at the Arnoma Hotel, Bangkok Thailand. Hon.

Apirak Kosayodhin, Advisor to the Prime Minister of

Thailand delivered a key note speech at the opening
ceremony on “Our Role to Promote Peace in Thai-

land.” There was a presentation of Ambassadors for

Peace Certiﬁcates to Ms. Taya Thipsuwan, Bangkok
Vice Governo, and Dr. Pramuk Jantawimol, Secretary - General of the Medical Volunteer Foundation.

มูลนิธิสหพันธ์สันติภาพสากล (ประเทศไทย)

UNIVERSAL PEACE FEDERATION (THAILAND)

51

สหพันธ์เยาวชนคนหนุ่มสาวเพื่อสันติภาพโลก (ประเทศไทย)

Youth Federation for World Peace (Thailand)

มหกรรมวันเยาวชนแห่งชาติ
27 กันยายน 2552

จ.นครราชสีมา

สหพั น ธ์ เ ยาวชนคนหนุ ่ ม สาวเพื่ อ สั น ติ ภ าพโลก
(ประเทศไทย) ร่ ว มงานมหกรรมวั น เยาวชนแห่ ง ชาติ
จ.นครราชสีมา โดย นายวรกต ทูนพุธ เลขาธิการสหพันธ์
เยาวชนคนหนุ่มสาวเพื่อสันติภาพโลก (ประเทศไทย) ได้
รับมอบโล่ห์ จากกระทรวงพัฒนาสังคมและความมั่นคง
ของมนุษย์ จ.นครราชสีมาในฐานะที่สหพันธ์เยาวชนคน
หนุ่มสาวฯ เป็นองค์กรที่ท�างานดีเด่นในการสนับสนุนด้าน
การพัฒนาเยาวชนในจังหวัด

National Youth Day
September 27, 2009

Nakornratchasima

Province

Mr. Woragot Toonput Secretary - General

of YFWP - Thailand received a plaque from Korat
Provincial Social Development and Welfare Ofﬁce to

honor YFWP activities in as an outstanding organization in youth development.

เข้าพบ “นายอภิรักษ์ โกษะโยธิน ที่ปรึกษา
นายกรัฐมนตรี”

Meeting with “Mr. Apirak Kosayodhin,
Advisor to the Prime Minister”

คณะกรรมการจากสหพันธ์เยาวชนคนหนุม่ สาวเพือ่
สันติภาพโลก (ประเทศไทย) เข้าพบ นายอภิรกั ษ์ โกษะโยธิน
ณ ท�าเนียบรัฐบาล เพือ่ เรียนเชิญเป็นประธานทีป่ รึกษาของ
สหพันธ์เยาวชนคนหนุ่มสาวฯ อีกทั้งประชุมจัดตั้งคณะที่
ปรึกษาด้านเยาวชน โดยมี YFWP เป็นแกนหลักในการขับ

YFWP-Thailand had a meeting with Mr. Apirak

15 ตุลาคม 2552
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กรุงเทพมหานคร

October 15, 2009

Bangkok

Kosayodhin, Advisor to the Prime Minister, at the

Prime Minister Ofﬁce. The purpose of the meeting:

was to invite Mr. Apirak Kosayodhin to become an
honorees president to the consultant groups of YFWP.

เคลื่อนกิจกรรม รวมทั้งสภาเยาวชนกรุงเทพมหานคร และ
สภาเด็กและเยาวชนแห่งประเทศไทย เข้าร่วมด้วยเพื่อ
พัฒนาหนทางการท�ำงานด้านการพัฒนาเยาวชนคนหนุ่ม
สาว ในการมีส่วนร่วมและมีบทบาทในสังคม

This was a development on youth activities in

collaboration with the Bangkok Metropolitan Youth

Council and the Thailand children and Youth Council.
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World CARP (Thailand)

นายกมล ธนะนพวรรณ
Mr. Kamol Thananopavarn

นายกสมาคมเพื่อองค์การเวิลด์คาร์พ (ประเทศไทย)
President, World CARP –Thailand

z

Çิสัยทัศน์

เวิลด์คาร์พ คือ องค์กรนักศึกษานานาชาติ ประกอบ
ไปด้วย กลุ่มผู้น�าเยาวชนหนุ่มสาวนานาชาติที่มุ่งสร้าง
โลกแห่งความเป็นครอบครัวเดียวกันของมวลมนุษยชาติ
ให้เกิดขึ้น
z

พันธกิจ

เวิ ล ด์ ค าร์ พ มุ ่ ง พั ฒ นาเยาวชนให้ เ ป็ น ผู ้ น� า แห่ ง
คุณธรรมที่มีชีวิตเพื่อความดีงามที่สูงยิ่งๆ ขึ้นและมุ่งสร้าง
วัฒนธรรมแห่งความรักที่แท้จริง รวมทั้งการมุ่งสร้างความ
เป็นเลิศในระดับบุคคลด้วยการพยายามเอาชนะข้อจ�ากัด
ต่างๆ ของเราและด�าเนินชีวิตตามหลักการคุณธรรม เนื่อง
ด้วยความสัมพันธ์ที่ยั่งยืนบนพื้นฐานของแบบอย่างของ
ครอบครัวทีด่ จี ะน�ามาซึง่ สันติภาพอันยัง่ ยืนในแต่ละชุมชน
สังคม และโลก
การบ� า เพ็ ญ ประโยชน์ แ ละช่ ว ยเหลื อ ชุ ม ชนของ
สถาบั น การศึ ก ษา สามารถส่ ง เสริ ม และพั ฒ นาความ
สัมพันธ์แห่งจริยธรรมศีลธรรม เพือ่ ไปสูก่ ารเตรียมให้พร้อม
ส�าหรับชีวิตครอบครัวและหน้าที่การงานที่ประสบความ
ส�าเร็จในอนาคต
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VISION
World CARP is an international forerunner of

young leaders aiming to transform the world to be
One World One Family.

z

MISSION
W-CARP is an international campus-based

organization that develops youth with leaders’ char-

acter to live for the greater good and to build a culture
of true love.

We strive for personal excellence by challeng-

ing our limitations and practicing a principle lifestyle.
We believe that durable relationships basing

on the model of true family, will bring about durable
peace in the larger community and the world.

By serving campus communities, we advocate

and develop moral and ethical relationships in preparation for family life and future career.

คุณค่าแกนหลัก
1.การมีชีวิตเพื่อความดีงามที่สูงยิ่งขึ้น
2.ความรู้สึกมีส่วนร่วมในการเป็นเจ้าของ
3.การท�างานเป็นทีม
4.สร้างฝันให้ยิ่งใหญ่และด�าเนินการให้ฝันเป็นจริง

Core Values

เปาหมายของเวิลด์คาร์พเพื่อเสริมสร้าง
ผู้น�าคุณธรรม-จิตอาสา การมีชีวิตเพื่อผู้อื่น ส่ง
เสริมคุณธรรมและจริยธรรม พัฒนาความเป็นผู้น�าแห่ง
บุคลิกลักษณะที่ดีงาม
ครอบครัวอุดมคติ-ความรักที่บริสุทธิ์ การเตรียม
ตัวไปสู่ชีวิตแต่งงานที่ประสบความส�าเร็จ
สังคมและโลกแห่งความสามัคคีและสันติภาพความปรองดองที่ไปเกินกว่าขอบเขตของเชื้อชาติ ศาสนา
ภาษา และวัฒนธรรม ด้วยหัวใจแห่งความร่วมมือกัน และ
ความสมานฉันท์
เวิ ล ด์ ค าร์ พ ได้ รั บ การสนั บ สนุ น จากสถาบั น
อุดมศึกษาทั่วประเทศอย่างดีเสมอมา โดยจนถึงป 2551
ได้รับการจดทะเบียนก่อตั้งเป็นชมรมหรือกลุ่มอย่างเป็น
ทางการในมากกว่า 25 มหาวิทยาลัยทั่วประเทศ

W-CARP Goals: to promote the followings:

สาขาของ W-CARP
สมาคมเพื่อองค์การเวิลด์คาร์พในประเทศไทย มี
ศูนย์ประสานงานทั้งหมด 9 ศูนย์ อยู่ในกรุงเทพมหานคร
รวม 5 ศูนย์ คือ ศูนย์ประสานงานพญาไท บางเขน ธนบุรี
รามค�าแหง 1 และ รามค�าแหง 2 และอีก 4 ศูนย์อยู่ใน
ภูมภิ าค คือ เชียงใหม่ พิษณุโลก ขอนแก่น และนครราชสีมา

1.Living for the Greater Good
2.Ownership
3.Teamwork

4.Great Dream

Leaders’ Character-volunteerism, living for

the sake of others, developing morality and integrity,
developing leaders’ character

Ideal family-by means of pure love, prepara-

tion towards a successful marriage life.

Societies and World of Unity and Peace-the

reconciliation that goes beyond barriers on races,
religions, languages and culture differences, with the
spirit of cooperation and uniﬁcation.

W-CARP has been receiving good co-op-

eration from universities nationwide. Up to 2008,

W-CARP has been ofﬁcially registered as a club

or a group in more than 25 education campuses in
Thailand.

W-CARP Branches

There are 9 W - CARP co-ordinating centers

throughout Thailand. Five centers are in Bangkok, i.e.

Phayathai Center, Bangkhen Center, Thonburi Center, Ramkhamhaeng 1 Center and Ramkhamhaeng

2 Center. Four centers are outside Bangkok, i.e.,
Chiangmai Center, Phitsanulok Center, Khonkaen
center and Nakhonratchasima Center.
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z

กิจกรรมหลักปี 2552

z

แบ่งกิจกรรมหลักออกเป็น 2 ด้าน คือ กิจกรรมค่าย
อาสาพัฒนาบ�าเพ็ญประโยชน์ เพื่อมุ่งเน้นในการปลูกจิต
ส� า นึ ก แห่ ง การมี ชีวิตอยู่เพื่อผู้อื่น และกิจกรรมพัฒนา
ผู้น�าเยาวชน เพื่อมุ่งเน้นในการสร้างผู้น�าที่จะเสริมสร้าง
คุณธรรมและสันติภาพให้กับสังคมและประเทศชาติ

ค่ายอาสาพัฒนาบ�าเพ็ญประโยชน์

การมี ชี วิ ต อยู ่ เ พื่ อ ผู ้ อื่ น และวั ฒ นธรรมแห่ ง การ
บ�าเพ็ญประโยชน์เพื่อส่วนรวมเป็นคุณธรรมที่ส�าคัญที่สุด
ในการที่บุคคลจะเป็นคนดี ประสบความส�าเร็จในชีวิต
และครอบครัว สร้างสังคมแห่งความผาสุก ปรองดอง
และมีสันติภาพ ทัศนคติของการปฏิเสธตนเองเพื่อที่จะรัก
ช่วยเหลือ และเสียสละเพื่อผู้อื่นโดยรู้สึกว่าผู้อื่นนั้นคือพี่
น้องสมาชิกครอบครัวเดียวกันกับเรา ซึ่งเป็นหนทางที่จะ
สามารถท�าให้ “วิสัยทัศน์ของความเป็นครอบครัวเดียวกัน
ของมวลมนุษยชาติภายใต้ความรักที่แท้จริง” สามารถ
เป็นจริงได้

กิจกรรม ปนน�้าใจวันเด็ก จากพี่สู่น้อง
10-11 มกราคม 2552

จ. เชียงใหม่

ชมรม W-CARP มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่
และศูนย์ประสานงาน W-CARP เชียงใหม่ จัดกิจกรรม
ปันน�้าใจวันเด็กจากพี่สู่น้อง โดยครั้งนี้ได้มอบกองทุนเพื่อ
โครงการอาหารกลางวัน เครือ่ งอุปโภค บริโภค ณ ศูนย์การ
เรียนรู้ชุมชนชาวไทยภูเขา แม่ฟ้าหลวง “บ้านฮากเกี๊ยะ”
ต.บ้านหลวง อ.จอมทอง จ.เชียงใหม่ มีผู้เข้าร่วมกิจกรรม
ทั้งหมด 40 คน
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2009 Major Activities
There were two major activities in 2009. The

ﬁrst one was on volunteer service activities in order
to cultivate the consciousness of living for the sake

others. Another one was to organize Youth Leadership Trainings in order to develop ethics and peace
within the communication and the nation.

Volunteer Service Camp

Living for the sake of others and culture of ser-

vice for public are the most important virtues for one
to become a good person, to be successful in their
family lives and to build society of happiness, unity

and peace. This is the way that can make true of the
vision “One Family of All Humanity under True Love.”

Children Day Project : Giving Love
from Elders to Youngers
Jan. 10-11, 2009

Chiangmai Province.

W-CARP Club of Ratchabhat Chiangmai Uni-

versity and W-CARP Chiangmai Center organized an
event for the Children Day; “Giving Love from Elders
to Youngers” by donating fund for luncheon Pro-

gramme and other necessary items. The project took
place at the Mae Fah Luang Thai Hill tribe Learning

Center, “Baan Hak Giah”, Baan Luang, JomThong,
Chiangmai Province.

ค่ายอาสา อุน่ ไอรักปนน�า้ ใจพีส่ นู่ อ้ ง ครัง้ ที1่ 2
1-3 เมษายน 2552

จ.ตาก

กลุ ่ ม นั ก ศึ ก ษาเพื่ อ สั น ติ ภ าพ มหาวิ ท ยาลั ย
รามค�าแหง ร่วมกับศูนย์ประสานงานเวิลด์คาร์พรามค�าแหง
1 และ 2 จัดค่ายอุน่ ไอรักปันน�า้ ใจพีส่ นู่ อ้ งครัง้ ที่ 12 โดยร่วม
กันสร้าง เรือนพยาบาล ขุดบ่อเลี้ยงปลา ทาสีอาคารเรียน
และสนามเด็กเล่น ณ โรงเรียนบ้านมอเกอ อ.พบพระ จ.ตาก
ผู้เข้าร่วมค่ายอาสาทั้งหมด 35 คน

Spirit of Love from Elders to Youngers,
the 12th Volunteer Service Camp
Apr. 1-3, 2009

Tak Province.

The Students for Peace Group of Ramkham-

haeng University in collaboration with W-CARP
Ramkhamhaeng 1 and 2 Centers organized the 12th

Volunteer Service Camp: Spirit of Love from Elders
to Youngers. Participants worked together to build
nursing room, ﬁsh pond and children play ground.

They also repaint the school building at Baan Mor
Ger School, Pob Phra District, Tak Province. There
were 35 participants.

ค่ายแบ่งฝนปนน�้าใจจากพี่สู่น้อง ครั้งที่ 12
18-19 กรกฎาคม 2552

จ.นครราชสีมา

ศูนย์ประสานงาน W-CARP นครราชสีมา ร่วมกับ
ชมรม CARP มหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา ได้จัด
ค่าย แบ่งฝัน ปันน�้าใส จากพี่สู่น้อง ครั้งที่ 12 ขึ้น ในครั้งนี้

Sharing the Dream and Love from
Elders to the Youngers, the 12th Volunteer Service Camp
Jul 18-19, 2009

Nakhonratchasima Province

W - CARP Nakhonratchasima Center in col-

laboration with CARP Club of Ratchabhat Nakhon-

ratchasima University organized the 12th Camp on
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ได้ทาสีอาคารเรียน สร้างอ่างล้างหน้าแปรงฟันส�าหรับเด็ก
ระดับชัน้ อนุบาล และสร้างสนามเด็กเล่น ทีโ่ รงเรียนบ้านนา
ดี ต.ดอนยาวใหญ่ อ.โนนแดง จังหวัดนครราชสีมา ได้รับ
ความร่วมมือและสนับสนุนจากชุมชนเป็นอย่างดี ร่วมด้วย
ความร่วมมือจากนักเรียนโรงเรียนบุญเหลือวิทยานุสรณ์,
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน รวมผูเ้ ข้าร่วมค่าย
อาสาทั้งหมด 40 คน

“Sharing the Dream and Love to the Youngers, Participants did the painting of kinder garden pupils and

the school building. They also constructed the place
for made wash basins far and built the playground

at Baannadee School, Donyaw District, Nondeang,

Nakhonratchasima Province. This activity received
very well co-operation and support from village

community. There were 40 participants from Boonluavidhayanusorn School and the Isan Rajamangala
University of Technology.

กิจกรรมสานสายใยรัก ครั้งที่ 5
12 สิงหาคม 2552

จ.นครราชสีมา

ชมรม CARP มหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา
ร่วมกับ ชมรมศิลปป้องกันตัว มหาวิทยาลัยเทคโนโลยี ราช
มงคลอีสาน และศูนย์ประสานงานเวิลด์คาร์พ นครราชสีมา
จัดกิจกรรมเลีย้ งอาหารกลางวันคนชรา มอบเครือ่ งอุปโภค
บริโภค และกิจกรรมสานใยรัก ดูแลมอบความรักความ
อบอุ ่ น ให้ กั บ คนชรา ที่บ้านคนชราธรรมปกรณ์วัดม่วง
จ.นครราชสีมา เป็นกิจกรรมที่ส่งเสริมความสัมพันธ์ใน
ครอบครัว สนับสนุนให้เยาวชนเห็นคุณค่าของผู้สูงอายุ
และฝกฝนตัวเองที่จะมีชีวิตอยู่เพื่อผู้อื่น และกลับไปดูแล
คนในครอบครัว มีผู้เข้าร่วมกิจกรรมทั้งหมด 40 คน

5th San Sai Yai Rak
12 Aug, 2009

Nakhonratchasima Province

W - CARP Club, Ratchabhat Nakhonratcha-

sima University in collaboration with the Martial Art

Club, Rajamangala University of Technology Isan
and W-CARP Nakhonratchasima center organized

an activity in taking care of elderly senior citizens,
treating them with special lunch, giving consum-

able supplies and giving love and warmth to the old
people at Dhammapakorn Watmuang Nursing Home,

Nakhonratchasima Province. The purpost of this
activity was to promote relationship within the family
and to let young people pay respect old people and

train themselves to live for the sake of others. There
were 40 participants.
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กิจกรรมสานฝนปนน�้าใจ ครั้งที่ 5
14-15 พฤศจิกายน 2552

จ.ก�าแพงเพชร

กลุ ่ ม เยาวชนอาสาสร้ า งสรรค์ และชมรมศิ ล ป
ป้องกันตัว ทองอิลมูโด พิษณุโลก ร่วมกับ ศูนย์ประสาน
งาน เวิลด์คาร์พพิษณุโลก จัดโครงการสานฝันปันน�า้ ใจครัง้
ที่ 5 โดยได้รว่ มกันสร้างอาคารห้องสมุด และห้องน�า้ 2 ห้อง
มอบอุปกรณ์การเรียน อุปกรณ์กฬี า และเลีย้ งอาหารกลาง
วัน ให้กับทางโรงเรียนบ้านคลองมดแดง ต.โป่งน�้าร้อน
อ.คลองลาน จ.ก�าแพงเพชร โดยมีนายธงชัย ธรรมสุข
คติ รองผู้ว่าราชการจังหวัดก�าแพงเพชร ให้เกียรติเป็น
ประธานในพิธีเปิดค่าย ในครั้งนี้มีนักศึกษาจากโรงเรียน
พิษณุโลกพิทยาคม มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา พิษณุโลก และ
สมาชิกสมาคมเวิลด์คาร์พในเขตจังหวัดพิษณุโลกเข้าร่วม
รวมทั้งหมด 23 คน

ค่ายพัฒนาผู้น�าเยาวชน W-CARP

ในป 2552 เวิลด์คาร์พได้จดั ค่ายพัฒนาผูน้ า� เยาวชน
ในปที่ผ่านมาโดยศูนย์ประสานงานทั่วประเทศ ดังนี้
1. ค่ายพัฒนาผู้น�าเยาวชนเวิลด์คาร์พ 2 วัน รวม

The 5th Sharing Love and Heart
Nov. 14-15, 2009

Kampheangphet Province

Tong Il Moo Do Martial Art Club and W-CARP

Phitsanulok Center organized an activity on the 5th
Sharing Love and Heart, by building a library, and

2 bathrooms. They also gave learning devices,
sports equipments and lunch at Baan Klong Mod

Deang School, Klong Lan District, Kampheangphet
Province. The event was chaired by Mr.Thongchai
Dhammasukhati, Vice Governor who also gave

opening speech. Among the 23 participants, there
were students from Phitsanulok Phitayakhom School,

Ratchabhat Piboonsongkram University, Technology
Ratchamongkol Lanna Phitsanulok University and
members of W-CARP Phitsanulok Center.

W-CARP Youth Leadership Camp

In 2009, W - CARP Centers nationwide orga-

nized Youth Leadership Training Camp as follows:

1. 2 Days W - CARP Youth Leadership

มูลนิธิสหพันธ์สันติภาพสากล (ประเทศไทย)
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สมาคมเพื่อองค์การเวิลด์คาร์พ (ประเทศไทย)

World CARP (Thailand)

ทั้งสิ้น 21 ครั้ง มีผู้ข้าร่วมทั้งหมด 618 คน
2. ค่ายพัฒนาผู้น�าเยาวชนเวิลด์คาร์พ 5 วัน รวม
ทั้งสิ้น 10 ครั้ง มีผู้เข้าร่วมทั้งหมด 277 คน
3. ค่ายพัฒนาผู้น�าเยาวชนเวิลด์คาร์พ 7 วัน รวม
ทั้งสิ้น 2 ครั้ง มีผู้เข้าร่วมทั้งหมด 42 คน
ซึ่งผู้ร่วมค่ายทั้งหมดได้พัฒนาหัวใจและความรัก
และได้พัฒนาความเป็นผู้น�าในการเสริมสร้างสันติภาพ
และคุณธรรม ให้เกิดขึ้นในสถานศึกษา ชุมชน และสังคม

Camp,

2. 21 camps, 618 participants.

3. 5 Days W - CARP Youth Leadership
Camp, 10 camps, 277 participants

4. 7 Days W - CARP Youth Leadership
Camp, 2 camps, 42 participants.

All participants had developed their hearts

and their love. They had developed their leadership

to promote peace and morality within the campus,
community and society.
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รายงานของผู้สอบบัญชีรับอนุญาต
เสนอ คณะกรรมการ มูลนิธิสหพันธ์สันติภาพสากล (ประเทศไทย)
ข้าพเจ้าได้ตรวจสอบงบดุล ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2552 และงบแสดงรายรับ-รายจ่าย ส�าหรับปสิ้น
สุดวันเดียวกันของ มูลนิธสิ หพันธ์สนั ติภาพสากล (ประเทศไทย) ซึง่ ผูบ้ ริหารเป็นผูร้ บั ผิดชอบต่อความ
ถูกต้องครบถ้วนของข้อมูลในงบการเงินเหล่านี้ ส่วนข้าพเจ้าเป็นผู้รับผิดชอบในการแสดงความเห็นต่องบ
การเงินดังกล่าวจากผลการตรวจสอบของข้าพเจ้า
ข้าพเจ้าได้ปฏิบัติงานตรวจสอบตามมาตรฐานการสอบบัญชีที่รับรองทั่วไป ซึ่งก�าหนดให้ข้าพเจ้า
ต้องวางแผนและปฏิบตั งิ านเพือ่ ให้ได้ความเชือ่ มัน่ อย่างมีเหตุผลว่า งบการเงินแสดงข้อมูลทีข่ ดั ต่อข้อเท็จ
จริงอันเป็นสาระส�าคัญหรือไม่ การตรวจสอบรวมถึงการใช้วิธีการทดสอบหลักฐานประกอบรายการ ทั้งที่
เป็นจ�านวนเงินและการเปิดเผยข้อมูลในงบการเงิน การประเมินความเหมาะสมของหลักการบัญชีทกี่ จิ การ
ใช้และประมาณการเกีย่ วกับรายการทางการเงินทีเ่ ป็นสาระส�าคัญ ซึง่ ผูบ้ ริหารเป็นผูจ้ ดั ท�าขึน้ ตลอดจนการ
ประเมินถึงความเหมาะสมของการแสดงรายการทีน่ า� เสนอในงบการเงินโดยรวม ข้าพเจ้าเชือ่ ว่าการตรวจ
สอบดังกล่าวให้ข้อสรุปที่เป็นเกณฑ์อย่างเหมาะสมในการแสดงความเห็นของข้าพเจ้า
ข้าพเจ้าเห็นว่า งบการเงินข้างต้นนี้แสดงฐานะการเงิน ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2552 และผลการ
ด�าเนินงานส�าหรับปสิ้นสุดวันเดียวกันของ มูลนิธิสหพันธ์สันติภาพสากล (ประเทศไทย) โดยถูกต้องตาม
ที่ควรในสาระส�าคัญตามหลักการบัญชีที่รับรองโดยทั่วไป

พันตรี
(ประชา ธรรมโชติ)
ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต เลขทะเบียน 10
กรุงเทพมหานคร
วันที่ 20 มีนาคม 2553
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มูลนิธิสหพันธ์สันติภาพสากล (ประเทศไทย)
งบดุล
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2552
สินทรัพย์

หมายเหตุ

สินทรัพย์หมุนเวียน
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด
3.1
สินทรัพย์หมุนเวียนอื่น
3.2
รวมสินทรัพย์หมุนเวียน
สินทรัพย์ไม่หมุนเวียน
อุปกรณ์เครื่องใช้ส�านักงาน
สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น
3.2
รวมสินทรัพย์ไม่หมุนเวียน
รวมสินทรัพย์
หนี้สินและส่วนของมูลนิธิ
หนี้สินหมุนเวียน
ค่าใช้จ่ายค้างจ่าย
ค่าบริการบัญชีค้างจ่าย
รวมหนี้สินหมุนเวียน
รวมหนี้สิน
ส่วนของมูลนิธิ
ทุนจดทะเบียนเริ่มแรกและสะสมยกมา
บวก รายได้สูงกว่ารายจ่ายสะสม
รวมส่วนของมูลนิธิ
รวมหนี้สินและส่วนของมูลนิธิ

หน่วย:บาท
547,088.95
1,200,000.00
1,747,088.95
47,527.71
6,000,000.00
6,047,527.71
7,794,616.66
3,131.13
8,000.00
11,131.13
11,131.13
323,477.40
7,460,008.13
7,783,485.53
7,794,616.66

รับรองถูกต้อง
ลงชื่อ

นายกีรติ บุญเจือ

รองประธานกรรมการ ลงชื่อ

เหรัญญิก
นายอรรณพ ตั้งคณากุล
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มูลนิธิสหพันธ์สันติภาพสากล (ประเทศไทย)
งบรายได้ - รายจ่าย
ส�าหรับปีสิ้นสุด วันที่ 31 ธันวาคม 2552
รายได้
รับบริจาคเพื่อใช้จ่ายตามวัตถุประสงค์
รายได้จากการจ�าหน่ายสินค้า
รับดอกเบี้ยเงินฝากธนาคาร
รวมรายได้
รายจ่าย
ค่าใช้จ่ายในการบริหาร
ค่าใช้จ่ายส�านักงาน
ค่าใช้จ่ายสนับสนุนกิจกรรมและโครงการต่างๆ
ค่าบริการบัญชี
ภาษีเงินได้นิติบุคคล
รวมรายจ่าย
รายจ่ายสูงกว่ารายได้งวดปีนี้
หัก รายได้สูงกว่ารายจ่ายปก่อน
รายได้สูงกว่ารายจ่ายสะสม

หมายเหตุ

หน่วย:บาท
3,737,437.55
53,160.00
10,661.15
3,801,258.70

3.3
3.4
3.5

305,580.00
1,373,611.88
3,324,713.15
8,000.00
2,129.31
5,014,034.34
1,212,775.64
8,672,783.77
7,460,008.13

รับรองถูกต้อง
ลงชื่อ
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รองประธานกรรมการ ลงชื่อ

เหรัญญิก
นายอรรณพ ตั้งคณากุล

มูลนิธิสหพันธ์สันติภาพสากล (ประเทศไทย)
หมายเหตุประกอบงบการเงิน
วันที่ 31 ธันวาคม 2552
1. ข้อมูลทั่วไป
1.1 มูลนิธสิ หพันธ์สนั ติภาพสากล (ประเทศไทย) ย่อว่า ม.ส.ส.เป็นภาษาอังกฤษเรียกว่า Universal
Peace Federation (Thailand) ย่อเป็นภาษาอังกฤษ UPF (Thailand) ทะเบียนเลขที่ กท 603 จด
ทะเบียนเมื่อวันที่ 22 มกราคม 2540 มูลนิธิมีที่อยู่ตามที่ได้จดทะเบียน เลขที่ 4 ซอยรามค�ำแหง 24
แยก 2 (ถาวรธวัช 1) แขวงหัวหมาก เขตบางกะปิ กรุงเทพมหานคร
มีวัตถุประสงค์เพื่อ
1. ด�ำเนินโครงการหรือกิจกรรมต่างๆ ที่เสริมสร้างสันติภาพที่ยั่งยืน
2. ส่งเสริมงานด้านวิชาการเพื่อพัฒนาองค์ความรู้และเผยแพร่ข้อมูลข่าวสารที่เป็นประโยชน์
ต่อการเสริมสันติภาพ
3. ประสานงาน / หรือร่วมกับมูลนิธิหรือองค์การที่มีวัตถุประสงค์คล้ายกัน ฯลฯ
2. นโยบายการบัญชี
มูลนิธิใช้นโยบายรายได้ตามที่ได้รับจริง ส่วนรายจ่ายใช้เกณฑ์คงค้าง
3 ข้อมูลเพิ่มเติม
			 หน่วย:บาท
3.1 เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด
เงินสด			
22,093.80
เงินฝากสะสมทรัพย์ ธนาคารกรุงเทพ จ�ำกัด (มหาชน) #180-7-91121-7 164,056.76
เงินฝากออมทรัพย์ ธนาคารไทยธนาคาร จ�ำกัด (มหาชน) #051-2-07542-8 360,938.39
รวมเงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด			 547,088.95
ครบก�ำหนด
3.2 สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น
ภายใน 1 ปี
ค่าเช่าจ่ายล่วงหน้า
600,000.00
ค่าจ้างจ่ายล่วงหน้า
600,000.00
เงินมัดจ�ำ		
รวมสินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น 1,200,000.00

ระยะยาว
1,200,000.00
1,200,000.00
3,600,000.00
6,000,000.00

รวม
1,800,000.00
1,800,000.00
3,600,000.00
7,200,000.00

			
3.3 ค่าใช้จ่ายในการบริหาร
เงินเดือนและเบี้ยเลี้ยง			
ประกันสังคม			
รวมค่าใช้จ่ายในการบริหาร			

หน่วย:บาท
294,000.00
11,580.00
305,580.00
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หน่วย:บาท

3.4 ค่าใช้จ่ายส�านักงาน
ค่าเช่าส�านักงาน
ค่าจ้างบริการ
ค่าเช่าพื้นที่
ค่าเครื่องเขียนแบบพิมพ์
ค่าซ่อมแซม
ค่าวัสดุสิ้นเปลือง
ค่าใช้จ่ายมูลนิธิ
ค่าเสื่อมราคา
ค่าใช้จ่ายเบ็ดเตล็ด
รวมค่าใช้จ่ายส�านักงาน

600,000.00
600,000.00
28,087.50
1,027.00
18,060.00
48,932.29
43,579.76
30,372.69
3,552.64
1,373,611.88

3.5 ค่าใช้จ่ายสนับสนุนกิจกรรมและโครงการต่างๆ
เงินสนับสนุนงานมหกรรมคอนเสิร์ตเพื่อสันติภาพ
เงินสนับสนุนโครงการ APLCP
เงินสนับสนุนกิจกรรมการประชุมสหพันธ์สตรีเพื่อสันติภาพโลก
เงินสนับสนุนโครงการป่าชายเลน
เงินสนับสนุนโครงการ ILS 2009
เงินสนับสนุนกิจกรรมสหพันธ์ครอบครัว
เงินสนับสนุนกิจกรรมสหพันธ์เยาวชน
เงินสนับสนุนกิจกรรมค่ายอาสายุวศาสนิกชน (RYS)
รวมค่าใช้จ่ายสนับสนุนกิจกรรมและโครงการต่างๆ

839,806.30
778,570.85
30,000.00
24,326.00
949,519.25
300,000.00
171,500.00
230,990.75
3,324,713.15

รายละเอียดประกอบการค�านวณภาษีเงินได้นิติบุคคล
ภาษีดอกเบี้ยเงินฝากธนาคาร 10 %
ภาษีจากการจ�าหน่ายสินค้า 2 %
ภาษีที่ต้องช�าระ
หัก ภาษีเงินได้ถูกหัก ณ ที่จ่าย
ภาษีที่ต้องช�าระเพิ่มเติม

1,066.11
1,063.20
2,129.31
858.18
1,271.13

รับรองความถูกต้อง
ลงชื่อ
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รองประธานกรรมการ ลงชื่อ

เหรัญญิก
นายอรรณพ ตั้งคณากุล
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ก. องค์กรภาครัฐและเอกชน

(ประเทศไทย) ปี 2552

1. มูลนิธิการศึกษาและวัฒนธรรมสัมพันธ์ไทย-นานาชาติ (เอเอฟเอส ประเทศไทย)
2. BNI Inspire Chapter
3. J.S. International (Thailand) Co., Ltd.
4. การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค
5. กรมสรรพสามิต
6. คลังจังหวัดอุตรดิตถ์
7. บริษัท จันทร์เกษมอินเตอร์เนชั่นแนล จ�ำกัด
8. บริษัท ซอฟท์บ็อกซ์ จ�ำกัด
9. บริษัท ซาฟารีเวิลด์ จ�ำกัด (มหาชน)
10. บริษัท ด็อคคิวเอ็กซ์เปิร์ท คอร์ปอเรชั่น จ�ำกัด
11. ห้างหุ้นส่วนจ�ำกัด กิจทวีสิน
12. บริษัท นิวลายน์ แทรเวิล แอนด์ ทัวร์ จ�ำกัด
13. บริษัท อมรินทร์ บุ๊ค เซ็นเตอร์ จ�ำกัด
14. บริษัท บิสสิเนส อลายอานซ์ จ�ำกัด
15. ส�ำนักงานการป้องกันและปราบปรามยาเสพติด
16. บริษัท พี เอส รีไซเคิล จ�ำกัด
17. บริษัท พี เอส พรศักดิ์ จ�ำกัด
18. บริษัท ฟรีสเมลล์ กรูเม จ�ำกัด
19. มูลนิธิ คิง เพาเวอร์
20. บริษัท สตาร์ คลิป จ�ำกัด
21. โรงเรียนสาธิตจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ฝ่ายมัธยม
22. บริษัท หัวเหรียญไทย จ�ำกัด
23. บริษัท ออร์แกสมิค ออร์แกนิคส์ จ�ำกัด
24. ออโต้ควิป
25. บริษัท ฮาร์ทแอนด์มายแอพพาเรล จ�ำกัด
26. บริษัท เซ็น ไอเดีย จ�ำกัด
27. องค์การเภสัชกรรม
28. บริษัท เวอร์โก้ เทรนสปอร์ต จ�ำกัด
29. บริษัท แม็กซิมั่ม โพเทนเชียล พาร์ทเนอร์ส จ�ำกัด
30. มูลนิธิโอสถสภา
31. บริษัท ไทยออโต้เพรสพาร์ท จ�ำกัด
32. บริษัท ไว้ท์เครน แฮลท์ โปรดักส์ จ�ำกัด
33. บริษัท ไอทีม สตูดิโอ จ�ำกัด
34. บริษัท ไออาร์พีซี จ�ำกัด (มหาชน)
35. บริษัท อิลวา (ประเทศไทย) จ�ำกัด
36. ศูนย์การแพทย์เมดดีไซน์

มูลนิธิสหพันธ์สันติภาพสากล (ประเทศไทย)
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นางสาวกนกพร รัตนะ
นายกมล ธนะนพวรรณ และครอบครัว
คุณกมล ทิพยวรรณากร
นางสาวกรรณิกา โคตะลี
นางสาวกรวิกา นันก้อน
คุณกฤศนิน สุเทพทวีวัฒน์
นายกฤษ สุธีราวุฒิ และครอบครัว
นางสาวกฤษณา ขจรฤทธิ์
นายกฤษ รัตน์พันธ์
คุณกัญจนา ภูมิวิจิตรชัย
คุณกัญรัศมี กาญจน์ธนาวัฒน์
นายกิติศักดิ์ นาคสอิ้ง และครอบครัว
นางสาวกุลธิดา แซ่ลี่
นางสาวขนิฐศา ภักดียุทธ
นายคนอง ชัยมงคล และครอบครัว
นายค�ารณ เรืองดิษฐ์
นายค�าสอน ลั่นอรัญ และครอบครัว
นายจตุพล คล้ายทอง
นางสาวจริยา กลางสาทร
นายจักริน เอี่ยมส�าอางค์ และครอบครัว
คุณจันทนา แก้วกูล
นางสาวจันจิรา ดิษสระ
ครอบครัวจันทร์ลลิต
คุณจันทิมา โชดิษฐยางกูร
นางสาวจารุณี เปรมสวัสดิ์
นายจารุวัฒน์ รัตน์น้อยและครอบครัว
คุณจิตตกาญจน์ ปทุมรังสรรค์
คุณจุฑาพร กัณฑ์รักษ์
นายจุติชัย ศุภกิจ
คุณจุรีพร สีดอกรัก
คุณฉัตรสุดา แหยมพรรนัย
คุณชฎาพร ข�าจริง
คุณชนิภา รักษ์กุศล
นายชัยวัฒน์ เนตรโสภา และครอบครัว
นายชัยวิชิต โคตะสีและครอบครัว
นายชัยสิทธิ์ สราญจิต และครอบครัว
นายชาญณรงค์ พิมละมาศ
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นางสาวชิดชนก ปรีชานันท์
คุณชีรนุช โพธิ์ทอง
คุณชุติพงศ์ อักกะวิเนต
คุณซูซูกิ และครอบครัว
นายณรงค์ ฉันทะศิริพรรณ และครอบครัว
นางสาวณฤดี นิลพันธ์
คุณณัฐตนาวิชญ์ สมวงศ์
เด็กชายณัฐธพงษ์ นบนอบ
นายณัฐวุฒิ สัมมาตรี
นางสาวดวงตา จิตรกระจ่าง
คุณดัชนี งามวราลัย
นายดิโอนิสิโอ นางศิราณี มาคาราโย
นายดุษฎี ขมิ้นเขียว
นายดุษฎี พิเชียรเศวตธารา
นายตะวัน ไชยสุระ และครอบครัว
นายถาวร นางวิรัญภัทร ฉัตรกาญจนกุล
นายทรงชัย นางวริศรา สวยลึก
นายทวีศักดิ์ พงศาวกุล
นางสาวทองใหม่ พลหล้า
นายทินกร นางคาซูโกะ อินต๊ะเสน
นายธงไชย นางปรยา ศรีสังข์
นายธนชัย อร่ามโรจน์วัฒนา และครอบครัว
นายธนชาติ นางปัทมา จิตรสกุล
นางสาวธนพร อิ่นแก้ว
นายธนวรรธน์ วิสิธธนะนนท์
คุณธนัทอร ก๊วยสมบุญ
นางธนิตา แอนเดรซ และครอบครัว
นายธวัฒชัย มณีรัตน์
นายธัชธรรม นางวาสนา สนสร้อย
นายธีระ อุ่นใจ และครอบครัว
นายนพดล อ่อนวิชัย และครอบครัว
นางสาวนวลจันทร์ สร้อยค�า
นางสาวนันทชา พุ่มวิภา
นางสาวนันทนา เดชขันธ์
นายนันทวัฒน์ นางนพมาศ วังสันต์
นางสาวนัยเนตร เกตุสุวรรณ
นางนาคแก้ว ทากายามา
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75. นายนาวิน นางชลธนพัฒน์ ชาติวุฒิ
76. นางสาวนิตยา ชินกลาง
77. นายนิติกร จิตต์บรรจง
78. นายนิพนธ์ นางปริตา อัศวรัตนะกสิกร
79. นายนิพนธ์ อรุณโรจน์โกศล และครอบครัว
80. นางสาวนิภาวรรณ สาระ
81. นางสาวนิรัชฎา อินเสาร์
82. นางสาวน�้ำผึ้ง ไชยภา
83. นางสาวบาบิยา ส่วนบุญ
84. นายบุญถึง ธรรมวงศ์
85. นายบุญทวี นางวัชรินทร์ แก้วล่ามสัก
86. นางบุรณี กาญจนถวัลย์
87. นายปรภาส รัตนชาคร และครอบครัว
88. คุณประกอบบุญ สุวรรณโมลี
89. นางสาวประทีป แก้วเถื่อน
90. นายประพันธ์ โพธิ์พูลพรม
91. นายประวิทย์ แจ้งสว่างและครอบครัว
92. นายประวิทย์ แซ่ตั้ง
93. นายประหยัด โลแพทย์ และครอบครัว
94. นางประเทือง ภูริศถิตย์ และครอบครัว
95. นายประเสริฐ พางาม
96. นายปรัชญา นาคจรูญ และครอบครัว
97. หม่อมหลวง ปริยา นวรัตน์
98. นายปรีชา ส่งสิริ และครอบครัว
99. นางปรียากร เชื้อเชิญ และครอบครัว
100. นางสาวปัทมา เปรมสวัสดิ์
101. นางสาวปิยรติกร ยศมงคล
102. นายปิยะ ผาสุวรรณ และครอบครัว
103. นางสาวปิยาวัลณ์ วันศรีสุธน
104. นายพงษ์ศักดิ์ แจ้งใจกุล
105. นางสาวพนอศรี ชินพลซ้าย
106. นายพยุงศรี ดีโคตร และครอบครัว
107. นายพรชาย นางธัญจิรา สีเพียไชย
108. นางสาวพรพรรณ สุนทอง
109. คุณพรรณี ศรีจันทร์
110. นายพรสรรค์ นางบุญรัตน์ ฉายามนตรี
111. พระประจวบ ภททจาโร

(ประเทศไทย) ปี 2552

112. นางสาวพวงเพ็ญ เพชรทองชุม
113. นางสาวพัชดาวรรณ ล่องลอย
114. นางสาวพัชรา มุณีชัย
115. นางสาวพัชรินทร์ ท�ำทอง
116. คุณพัชรี พิริยะกมลพันธ์
117. นางสาวพัชรีย์ พงษ์พรหม
118. นางสาวพันธิดา ปานมา
119. คุณพันธ์ทิพย์ กฤษณ์เพ็ชร์
120. นางสาวพิกุล บุญเกษ
121. คุณพิชญ์ฐภัค นบนอบ
122. นายพิพัฒน์ นางเรณู ทรัพย์อัปไมย
123. นายพิพัฒน์ โชติธนพันธ์
124. นางสาวพิมธิรัตน์ ชาวหันค�ำ
125. นายฟุกุอิ คิโยชิ และครอบครัว
126. นายฟุมิชิเกะ โคบายาชิ
127. คุณภรณี แท่นทอง
128. นางสาวภวาทิพย์ เรืองสวัสดิ์
129. นางสาวภัทรียา อินประถม
130. นายภาณุ สุวรรณพรม
131. นายภาษิต ศิริมาลัย และครอบครัว
132. นางสาวภิราภรณ์ ภูธรรมะ
133. นายภูวนาถ เพชรรัตน์
134. นายภูเบศวร์ ศรีสันต์
135. นายมงคล ภู่พวง
136. นายมณฑล กรีหิรัญ
137. คุณมณธินี วงศ์สามศร
138. นายสิทธินนท์ จรตพืช และครอบครัว
139. นายมนต์รัตน์ ปรีดีขนิษ และครอบครัว
140. นายมนัส ศิริสุขนิวาส และครอบครัว
141. คุณมยุรี โพธาภิรัตน์
142. นางมลฤดี เวชช์วิรุฬวงศ์ และครอบครัว
143. นายมานะ พงศ์เลิศนภากร
144. คุณมาลี มาลีอัครเดช
145. นายยงยุทธ นางกมลพร มงคลขจิต
146. นายยงยุทธ นางชมพู่ ปุริสพันธ์
147. นายยุทธนา เบื่อน้อย และครอบครัว
148. นางสาวยุพิน ภูจีวร
มูลนิธิสหพันธ์สันติภาพสากล (ประเทศไทย)
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149. นางสาวยุพิน เพ็งศรี
150. นางสาวยุวรี เปรยะโพธิเดชะ
151. คณะครูและนักเรียน โรงเรียนบางกะปิ
152. นายรอนนี่ นางจุฑามาศ พาโน
153. นายรอนนี่ ซี. โรดิกูซ นางศิริสร มาตรสุด
154. นายรวีทิวัตถ์ ศรีสุทธิสอาด และครอบครัว
155. นางสาวรัชนีย์ หล่อแหลม
156. นายอลาโน นางรัตติกร เรกล่า
157. นางสาวรัตนาภรณ์ เตี้ยนกลิ่น
158. นางสาวรัศมี คุณวันดี
159. นางรุ่งทิวา คานอย
160. นางรุ่งรดา แก้วยอดเขา
161. คุณรุ่งรัตน์ ตันติวงษ์ทัย
162. นางสาวลาวัลย์ อนุเคราะห์
163. นายวรกต ทูนพุธ และครอบครัว
164. นายวรกร จ�ารูญวัฒน์
165. คุณวรรณภา บุญเรืองถาวร
166. คุณวรรัตน์ ศรีดอกรัก และครอบครัว
167. นางสาววรรณศรี มาลายา
168. นายวรากร ส�าอางค์ และครอบครัว
169. นางสาววราภรณ์ เพชรพลอย
170. นายวราวุธ ลาชโรจน์ และครอบครัว
171. นายวสันต์ อยู่สุข และครอบครัว
172. นายวัชรชัย เฉิดสมบูรณ์
173. นางวัชรินทร์ โชติแสง และครอบครัว
174. นายวันชัย สนธิ์ชัยสกุล และครอบครัว
175. นายวาฑิต นางศิริมา โฆษิตสัจกุล
176. นางวารี ลาเวนเดีย และครอบครัว
177. นางสาววาสนา พัสสระ
178. นายวิชัย อัศวกิจพาณิช
179. คุณวิชิตา อินทรศรี
180. คุณวิญู ศรีจันทร์
181. คุณวิฑูรย์ อาชีวกุลเทพ
182. นางสาววิภา รัตนมณีฉายา
183. นางสาววิมล สายอุทา
184. คุณวิมลศรี เตรียมอมรวุฒิ
185. นายวิลฟรีโด นางเบญจลักษณ์ และครอบครัว
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186. นางสาววิไล สุวรรณเจริญ
187. นางสาววิไลพร ข�าโพ
188. นางสาววิไลรัตน์ วงษ์อรัญ
189. คุณวีณารัตน์ เลาหภคกุล
190. นายวีรวัฒน์ นางวลัยพร เขียวกระเสม
191. นายวีรศักดิ์ อุดมลาภสกุล และครอบครัว
192. คุณศมนชนก เป่ยมเสถียร
193. นายศรีสมบัติ แวงชิน
194. คุณศศินันท์ หิรัญโชติเสถียร
195. นายศักดิ์ชัย สัมทับ และครอบครัว
196. นายศักดิ์สิทธิ์ ดวงมาลา
197. นายศักดิ์อุดร นางสุภาวดี ก้อนทอง
198. นายศักดิ์เกษม เกษบุญลือ และครอบครัว
199. นางสาวศิริกุล ศิริบูรณ์
200. นางสาวศิริรัตน์ นามหาชัย
201. นางสาวศิริวรรณ รอดเกตุกุล
202. นางสาวศิริเพ็ญพร หนองเสนา
203. นายศุภกิจ ชวนะสุนทร และครอบครัว
204. นายศุภกิจ ลีลากิจทรัพย์
205. นายศุภชัย หวังเจริญธนกิจ
206. นายศุภรักษ์ บุณยชาติ และครอบครัว
207. นายสมชาย พงษ์ไกรกิตติ และครอบครัว
208. นายสมชาย สวัสดี
209. นายสมชาย หลิวประเสริฐ
210. นายสมนึก ยอดยิ่ง และครอบครัว
211. นายสมยศ พิพัฒนมงคล และครอบครัว
212. นายสมยศ นางวาที เกษศรีสังข์
213. นายสมศักดิ์ เพชรโยธา และครอบครัว
214. นายสมาน สุขจิต
215. นายสันติ นางจิราภา เต็มเอี่ยม
216. นายสุคนธ์ นางซาคิโกะ เพ็ชรนิล
217. นางสาวสุจิตรา ชุ่มสูงเนิน
218. คุณสุจิตรา วิเศษธร
219. นายสุทธิศรี นางอารยา มณีรัตนโสภิศ
220. คุณสุทธิสม กุดเสนา
221. นางสาวสุทธิดา โรงแสง
222. นายสุธี นาคเพ็ง

zzรายนามผูส
้ นับสนุนกิจกรรมมูลนิธสิ หพันธ์สนั ติภาพสากล

ข. รายนามผู้สนับสนุนเป็นรายบุคคล

223. นายสุนทร ชัยรัตน์ และครอบครัว
224. นายสุนทร นางบุญฐิน พรหมลี
225. นางสุนีย์ วเลเนียส และครอบครัว
226. นางสาวสุนีย์ ศิริจิรสุข
227. นายสุพจน์ นางอังคณา นบนอบ
228. นายสุพจน์ บุ้นประสิทธิ์ชัย และครอบครัว
229. นางสาวสุพรรณี เพ็งนุ่ม
230. นางสุภา พัสสระ
231. นางสาวสุภาณี ดาววิจิตร
232. นางสาวสุภาพร กระจ่างวงศ์
233. นางสาวสุภาพร ปิ่นสุวรรณ
234. นางสาวสุภาภรณ์ โยธาจันทร์
235. นายสุรชัย หิรัญเจริญ และครอบครัว
236. นายพิพัฒน์ นางพรทิพย์ ตู้ไตรรัตน์สกุล
237. นายสุรินทร์ แสนส�ำราญ
238. นางสาวสุวรรณี เฉิดสมบูรณ์
239. นายสุวัชชัย นางหทัยทิพย์ สิทธิชัย
240. นายสุวิชชา บุญเต็ม
241. คุณสุวิมล เมืองสุวรรณ
242. นายอดุลย์ นางซายูริ ซูระมะ
243. นายอธิโชค นางอังคณา เกิดช้าง
244. นายอนันต์ สุวรรณบุตรวิภา และครอบครัว
245. นายอนันเซียซอน ดาลดี
246. คุณอภิชญา สุจริตธรรมธร
247. นายอภิรัฐ ศรีสวัสดิ์
248. นางสาวอรทัย บุญมาโฮม
249. นายอรรณพ ตั้งคณากุล และครอบครัว
250. นางสาวอรวรรณ พันธ์ทอง
251. คุณอรัญญา จรัลทรัพย์
252. คุณอรุณี พวงนาค
253. นางสาวอัจฉรา แย้มเหน่ง
254. นางสาวอัมพร ชื่นนาค
255. นางสาวอัมภาพร อุปขวัญ
256. นายอัมรินทร์ เอื้อนกลาง และครอบครัว
257. นางสาวอาญารัตน์ มั่งศิริ
258. นางสาวอามร เกษมศิริลักษณ์
259. นางสาวอารีรัตน์ เปงปัน
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260. นางอุดมพร โมเตก้า และครอบครัว
261. นางฮิโตมิ และครอบครัว
262. นายเกรียงไกร ทรัพย์เสมา
263. นายเกียรติชัย ตั้งมณีสมุทร และครอบครัว
264. นายเคนโกะ นางสุดารัตน์ โซซากะ
265. นายเฉลิมพล ประภากุลแก้ว
266. นายเทพประสิทธิ์ แจ้งภูเขียว
267. นายเทอดศักดิ์ นางอติพร แก้วจันทร์ทอง
268. คุณเนตรนพิศ ทรัพย์แสนมา และครอบครัว
269. นางสาวเปรมใจ หนูแก้ว
270. นางสาวเพ็ญพักต์ ขานวงศ์
271. นายเฟรดเดอริก นางราณี มูซิลา นูอิ
272. นางเรืองรัตน์ ออดิการิ และครอบครัว
273. นายแพทย์เล็ก ทวีเติมสกุล และครอบครัว
274. นายเสน่ห์ ศรีตองอ่อน และครอบครัว
275. นายเสริมศักดิ์ นางรัตนา
276. คุณเสวย แทนนคร
277. คุณเสาวนีย์ ศรีศักดิ์
278. นายเอกพงษ์ อรัญศรี และครอบครัว
279. ภก. เอกมัย พิพิธเวช
280. นายเอกลักษณ์ สวิง
281. นายเอดวิน แบลติสต้า นางสุชาดา เดลา
282. นายแฟรงค์ นางลัดดาวัลย์ วิคเตอร์
283. นางสาวแสงดาว อ�ำไพ
284. นายแสวง อ�ำไพ และครอบครัว
285. นายแอน ยี นางขนิษฐา ลี
286. นายโกศล สิทธิวิเชียรวงศ์
287. นายโคตะ นางสุมาลี นาคาอิ
288. นายโจเซฟ เอ็ม ดีฟานเต้ และครอบครัว
289. นายโชคชัย โพธิรัตน์ และครอบครัว
290. นายโชติช่วง ธเนศวรพงษ์ และครอบครัว
291. นายโทโมฮาระ นางฮิโรโกะ นาคาจิมา
292. นายโรแลนโด เอ็ม อิกนาสิโอ นางวัลภา ชัย
วัฒนานนท์
293. นางสาวโสภา ทองศรีมะดัน
294. นายโสฬส นิยมโชค และครอบครัว
295. นายไตรสิทธิ์ นางสิทธิรัตน์ ธรรมอัครนันท์
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296. นายไมเคิล
297. ผู้ไม่ประสงค์ออกนาม
298. Chollakot Kamolchanok
299. Hakoda Ryosuke
300. Mr. Ken
301. Nestor L. Atordido
302. Mr.Robert Jones
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ค. ผู้ãห้การสนับสนุนด้านสิ่งของ

1.
2.
3.
4.
5.
6.
z

บริษัท แลคตาซอย จ�ากัด
บริษัท ไทยเพรซิเดนท์ฟูดส์ จ�ากัด (มหาชน)
บริษัท ยูโรเปยนฟู้ด จ�ากัด (มหาชน)
บริษัท อาหารยอดคุณ จ�ากัด
บริษัท แพนสยามฟู้ดโปรดักส์ จ�ากัด
บริษัท พรีเมียร์ มาร์เก็ตติ้ง จ�ากัด (มหาชน)

7.
8.
9.
10.
11.
12.

บริษัท โรงงานผลิตภัณฑ์อาหารไทย จ�ากัด
บริษัท ที.ซี. ฟาร์มาซูติคอลอุตสาหกรรม จ�ากัด
บริษัท ไฮเอ็ดพับลิชชิ่ง จ�ากัด
บริษทั โทเทิล่ แอ็คเซ็ส คอมมูนเิ คชัน่ จ�ากัด (มหาชน)
บริษัท โตโยต้า มอเตอร์ ประเทศไทย จ�ากัด
บริษัท เอปสัน (ประเทศไทย) จ�ากัด

รายนามผูส้ นับสนุนกิจกรรมมูลนิธสิ หพันธ์สนั ติภาพสากล (ประเทศไทย) ปี 2552
ง. ผู้เอ×éอเ¿„œอสถานที่สíาหรับการÇางกล่องบริจาค

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
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303. Suwat Yuangkaew
304. Mr. Salvador Retuya
305. Mr. Suchachit Chotsawatraksa
306. Mr. Buddit Purata
307. Mr. Suwit Dangboonreung
308. Piyanut
309. Miss Supassorn Pulsirisombat

ร้านหนังสือคู่คิด สาขาสาธร
บริษัท ทีโอที จ�ากัด สาขาเอกชัย
บริษัท ทีโอที จ�ากัด สาขาคลองเตย
บริษัท ทีโอที จ�ากัด สาขาดอนเมือง
ธนาคารเพือ่ การเกษตรและสหกรณ์การเกษตร สาขา
บางนา
ธนาคารเพือ่ การเกษตรและสหกรณ์การเกษตร สาขา
นางเลิ้ง
สถาบันนิวเคมบริดจ์
โรงพยาบาล กรุงเทพภูเก็ต
ร้านพรรุ่งเรือง 2
ร้านพีซ เบเกอรี่
ร้านสหกรณ์กรุงเทพฯ สาขาเอกมัย
วิลล่า ทองหล่อ
วิลล่า สุขุมวิท
วิลล่า อารีย์
วิลล่า พหลโยธิน
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16.
17.
18.
19.
20.
21.
22.
23.
24.
25.
26.
27.
28.
29.
30.
31.

ศูนย์อาหารสาธรซิตี้
ศูนย์อาหารอัมรินทร์
บริษัท สยามจัสโก้ จ�ากัด สาขาสุขุมวิท
ร้านสหกรณ์กรุงเทพฯ สาขาปิ่นเกล้า
สโมสรนักลงทุนสาขาแหลมฉบัง
อาคารปัญจธานี
บริษัท เดอะมอลล์ กรุ๊ป จ�ากัด
ศูนย์อาหารเพลินจิตเซ็นเตอร์
ร้านเฟรชมาร์ท T-House
เรือพระร่วงคลินิกเวชกรรม
นิติบุคคลอาคารชุดเลครัชดา
บริษัท สยามแม็คโคร จ�ากัด (มหาชน) สาขารังสิต
บริษัท สยามแม็คโคร จ�ากัด (มหาชน) สาขาภูเก็ต
โกลบอล ไอซีที (ประเทศไทย) จ�ากัด
โกลเด้นเพลส พระรามเก้า
บริษทั โตโยต้ากรุงเทพยนต์ ผูจ้ า� หน่ายโตโยต้า จ�ากัด

สถานที่ติดต่อ
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• ติดต่อมูลนิธิสหพันธ์สันติภาพสากล (ประเทศไทย)
กด 210
• ติดต่อสำ�นักเลขานุการทูตสันติภาพ
กด 221, 230
• ติดต่อโครงการ RYS
กด 220
• ติดต่อสหพันธ์ครอบครัวฯ
กด 320, 313
• ติดต่อสหพันธ์เยาวชนฯ
กด 330
• ติดต่อสหพันธ์สตรีฯ
กด 212, 240
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