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“สัปดาห์ความกลมเกลียวระหว่างนานาศาสนาสหประชาชาติ” ครั้งที่ 2

ทักทาย

7 กุมภาพันธ์ 2556 ณ ห้องประชุมชั้น 4 มูลนิธิสหพันธ์สันติภาพสากลฯ

สถาบันครอบครัวมีความสําคัญในการพัฒนาสังคมและประเทศชาติ เพราะว่า
มนุษย์เราทุกคนล้วนกําเนิดและ ดําเนินชีวิต โดยมีความสัมพันธ์เกี่ยวข้องกับครอบครัว
การพัฒนาใดๆ จะยั่งยืนได้ จึงต้องมีการพัฒนาสถาบันครอบครัวให้อบอุ่นเข้มแข็งควบคู่
ไปด้วย ดังแนวคิดที่ว่า “ครอบครัวคือหน่วยสังคมที่เล็กที่สุด..แต่มีความสําคัญมาก
ที่สุด”
ตั้งแต่ปลายปี 2555 ที่ผ่านมาจนถึงปี 2556 นี้ มูลนิธิสหพันธ์สันติภาพ
สากล (ประเทศไทย) สหพันธ์ครอบครัวเพื่อความสามัคคีและสันติภาพโลก (ประเทศ
ไทย) รวมทั้งทูตสันติภาพ ได้ดําเนินโครงการงานฉลองรับพรมงคลสมรสนานาศาสนา
เพื่อสันติภาพ (Interreligious Peace Blessing Festival) อย่างต่อเนือ่ ง ทัว่ ทุกภาค
ของประเทศไทย มีผู้เข้าร่วมในโครงการนับหมื่นคน นับเป็นกระตุ้นและปลุกกระแส
“ความสํานึกรักครอบครัว” ตามแนวทางเสริมสร้างสันติภาพที่ยงั่ ยืนถาวรบนพื้นฐาน
ของสถาบันครอบครัวที่อบอุ่นเข้มแข็ง อันเป็นหลักการสําคัญของมูลนิธิฯ เราซึง่ ได้รับ
การตอบรับจากประชาชนทุกภาคส่วนเป็นอย่างดี
“สานสันติภาพ” ขอขอบคุณพี่น้อง “นักสร้างสันติภาพ” ของมูลนิธฯิ
และองค์กรในเครือข่ายฯ ทุกองค์กร ที่ได้ทาํ งาน ทุ่มเท และเสียสละ เพื่อส่วนรวม
ตลอดจนขอส่งกําลังใจถึงทุกท่านมา ณ ที่นดี้ ้วย ในฐานะที่ท่านเป็นนักสร้างสันติภาพ
“ความสําเร็จของท่าน คือ แรงบันดาลใจอันยิ่งใหญ่ของเรา” เสมอ

กองบรรณาธิการ

สานสันติภาพ หน้ า 3

มูลนิธิสหพันธ์สันติภาพสากล(ประเทศไทย) จัดงานเสวนาสันติภาพ เนื่องใน “สัปดาห์
ความกลมเกลียวระหว่างนานาศาสนาสหประชาชาติ” ครัง้ ที่ 2 ในหัวข้อ “รวมพลัง
ศาสนธรรม...นําครอบครัวไทยเข้มแข็ง” โดยมี พลเอกเทอดศักดิ์ มารมย์ ประธาน
มูลนิธิฯ เป็นประธานกล่าวเปิดงาน จากนัน้ นายสันตศักย์ จรูญ งามพิเชษฐ์
ประธานคณะกรรมาธิการการศาสนา ศิลปะ และวัฒนธรรม สภาผู้แทนราษฎร
กล่าวปาฐกถาพิเศษ
การเทน้ําบริสทุ ธิ์แทนน้ําใจและ
ความปรารถนาดีร่วมกันระหว่าง
นานาศาสนาเพื่อสันติภาพ และการ
สวดอธิษฐานเพือ่ “ความกลมเกลียว
ระหว่างนานาศาสนาและสันติภาพ
โลก”

สานสันติภาพ หน้ า 4

หลังจากนั้นมีการเสวนาในหัวข้อ“รวมพลัง
ศาสนธรรม...นําครอบครัวไทยเข้มแข็ง” โดย
มี พลตรีหญิงอุษณีย์ เกษมสันต์ ณ อยุธยา
รองประธานสมาคมสภาองค์กร
พระพุทธศาสนาแห่งประเทศไทย
ดร.วิศรุต เลาะวิถี รองประธานคณะกรรมการกลางอิสลาม กรุงเทพฯและ
ผู้อํานวยการหลักสูตรอิสลามศึกษา คณะศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยรังสิต ศ.เกียรติคุณ
ศจ.ดร. นิรุทธิ์ จันทร์ก้อน ประธานและผู้ก่อตั้งองค์กรคริสตจักรร่วมนิมิต และมูลนิธิ
หทัยทิพ นายอมรินทร์ ปิยะสัจจะเดช สมาคมนามธารีสงั คัตแห่งประเทศไทยและ
นายแพทย์สุริยเดว ทรีปาตี ผู้อํานวยการสถาบันแห่งชาติเพื่อการพัฒนาเด็กและ
ครอบครัวเป็นวิทยากร นายแพทย์เล็ก ทวีเติมสกุล เลขาธิการมูลนิธิฯ ดําเนินการ
เสวนา มีผู้เข้าร่วมงานเสวนา ทัง้ หมด 181 คน

มอบประกาศนียบัตรแต่งตั้งทูตสันติภาพแก่
นายสามารถ วราดิศัย (ด้านขวา)
รองผูว้ ่าราชการจังหวัดนราธิวาส และ
พลอากาศตรียรรยง คันธศร (ด้านซ้าย)
เจ้ากรมกําลังพลทหารอากาศ
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มอบทุนโครงการ “อาหารเช้าเพื่อน้อง”
27 กุมภาพันธ์ 2556 ณ จวนผู้ว่าราชการจังหวัดพระนครศรีอยุธยา

มูลนิธิสหพันธ์สนั ติภาพสากล
(ประเทศไทย) ร่วมกับ สโมสรไลออนส์
ชลบุรี และ มูลนิธิไลออนส์ในประเทศ
ไทย นําคณะโดย พลเอกเทอดศักดิ์ มา
รมย์ ประธานมูลนิธิฯ
และนายก
สโมสรไลออนส์ชลบุรี เดินทางไปมอบทุน
โครงการ“อาหารเช้าเพือ่ น้อง” ภายใต้
โครงการ “บ้านหลังเลิกเรียน” จํานวน
200,000 บาท ณ จวนผูว้ ่าราชการ
จังหวัดพระนครศรีอยุธยา
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สานสายใยนํ้าใจให้นอ้ ง ณ มูลนิธิบา้ นนกขมิ้ น กรุงเทพฯ

คณะกรรมการมูลนิธฯิ ทูตสันติภาพ และคณะสโมสรไลออนส์ชลบุรี เข้ าเยี่ยมชมศูนย์
ศึกษาประวัติศาสตร์อยุธยา และนั่งรถรางชมโบราณสถานรอบเมืองอยุธยา

ชมรมเพียวเลิฟแห่งประเทศไทย ในเครือข่ายมูลนิธิสหพันธ์สันติภาพสากล
(ประเทศไทย) ร่วมกับอาสาสมัครสันติภาพ (Peace Volunteer)ดําเนิน โครงการสาน
สายใยน้ําใจให้น้อง เพือ่ ส่งเสริมพัฒนาการของเด็กและเยาวชนด้อยโอกาสทัว่ ประเทศ
โดยจัดกิจกรรมครั้งที่ 4 เมื่อวันที่ 19 กุมภาพันธ์ 2556 ณ มูลนิธิบ้านนกขมิ้น
กรุงเทพฯ มีกิจกรรมสันทนาการ เลี้ยงอาหาร และมอบของใช้ที่จําเป็นแก่น้องๆ ใน
มูลนิธิบา้ นนกขมิ้น จํานวนประมาณ 40 คน
วารสาร “สานสันติภาพ” กําหนดออกทุก 3 เดือน เพื่อเป็นสื่อกลาง
เผยแพร่ข่าวสารด้านสันติภาพ กิจกรรมต่างๆ ของมูลนิธิสหพันธ์สันติภาพสากล
(ประเทศไทย) และองค์กรเครือข่าย สํานักงานฝ่ายประชาสัมพันธ์ ยินดีรับบทความ
เกี่ยวกับสันติภาพจากทูตสันติภาพ และสมาชิกสัมพันธ์ทุกท่าน
ติดต่อเป็นสมาชิกสัมพันธ์หรือช่วยสนับสนุนการจัดพิมพ์วารสาร
“สานสันติภาพ” ได้ที่ ฝ่ายสมาชิกสัมพันธ์ โทร. 02-716-2247
โทรสาร 02-716-2248 e-mail: info@upf.or.th
หรือติดตามข่าวสารได้ที่ www.upf.or.th,
www.facebook.com/upfthailand
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สมาคมสหพันธ์สตรีเพื่อสันติภาพโลก (ประเทศไทย)
สหพันธ์สตรีเพือ่ สันติภาพโลก (ประเทศไทย) ก่อตั้งขึ้นในปี พ.ศ. 2536
ต่อมาเมื่อวันที่ 20 กันยายน พ.ศ. 2555 ได้จดทะเบียนจัดตั้งเป็นสมาคม โดยเป็น
สาขาของสหพันธ์สตรีเพือ่ สันติภาพโลกนานาชาติ ซึง่ ก่อตั้งขึ้นในปี 2536 และในขณะ
นี้มีสาขามากกว่า 184 ประเทศทั่วโลก จากการดําเนินกิจกรรมเพื่อพัฒนาสันติใน
โลกอย่างต่อเนือ่ ง และเข้มแข็ง องค์การสหประชาชาติจึงได้ให้เกียรติอย่างสูงแก่
สหพันธ์สตรีเพือ่ สันติภาพโลก โดยให้มีสถานภาพในฐานะองค์กรเอกชน ที่ปรึกษาของ
คณะกรรมาธิการ เพื่อเศรษฐกิจและสังคมในลําดับสูงสุด (UNESCOSOC/DPI/NGO
General Consultative Status) ในปี พ.ศ. 2540 สําหรับในประเทศไทย สมาคม
สหพันธ์สตรีเพือ่ สันติภาพโลกฯ ดําเนินการภายใต้ร่มธงของมูลนิธิสหพันธ์สันติภาพ
สากล (ประเทศไทย) โดยมีวตั ถุประสงค์หลักเพื่อพัฒนาสตรี ซึ่งเป็นหลักสําคัญของ
ครอบครัวทุกช่วงอายุ รวมทั้งเยาวชนและคนชรา ทัง้ ในด้านวิชาการ คุณธรรม
จริยธรรม
โดยใช้ความรักความอบอุ่นของเพศแม่ในบทบาทการสร้างสันติภาพใน
ครอบครัว ชุมชน ประเทศ และโลก

โครงการ“เทิดไท้องค์ราชินี 10 ปี วันสตรีไทย ไถ่ชีวิตโค-กระบือ”
29 มกราคม 2556 ณ ศาลาประชาคม
อ. คีรีรัฐนิยม จ.สุราษฎร์ธานี
สมาคมสหพันธ์สตรีเพื่อสันติภาพ
โลก (ประเทศไทย) ร่วมกับสภาสตรีแห่งชาติใน
พระบรมราชินปู ถัมภ์ จัดงานไถ่ชีวิตโค-กระบือ
เพื่อเทิดไท้องค์ราชินีครบรอบ 10 ปี
วันสตรีไทย และร่วมสานต่อวิถีแห่งชาวนาไทยที่มีมาอย่างช้านาน ในการงานครั้งนี้
ได้รับเกียรติจาก
นายฉัตรป้อง ฉัตรภูติ ผู้ว่าราชการจังหวัดสุราษฎร์ธานี เป็น
ประธานในพิธี โดยกิจกรรมประกอบไปด้วย พิธีสงฆ์ เกษตรกรผู้รับกระบือ จํานวน 8
ครอบครัว
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วันสตรีสากล
8 มีนาคม 2556 ณ United Nations Conference Centre Bangkok
สมาคมสหพันธ์สตรีฯ ส่งผู้แทนเข้าร่วมงาน International Women’s Day 2013
ในหัวข้อ Ending Violence Against Women - Our Shared Responsibility
18 มีนาคม2556 ณ กระทรวงการต่างประเทศ กรุงเทพมหานคร
เนื่องในวันสตรีสากล สมาคมสหพันธ์สตรีเพื่อ
สันติภาพโลก(ประเทศไทย) หนึ่งในองค์กรสมาชิกของ
สภาสตรีแห่งชาติในพระบรมราชินูปถัมภ์ ได้รับเกียรติ
ให้ร่วมเชิญธงโลโก้ขององค์กรสมาคมประดับบนเวที
โดยมีเพียง 10 องค์กรเครือข่ายเท่านั้นที่ได้รับเกียรตินี้
ช่วงบ่ายได้รับฟังการอภิปราย ในหัวข้อ “สตรีไทย...
ก้าวไปสู่ประชาคมอาเซียน” โดย นางระรินทิพย์ ศิโรรัตน์ รองปลัดกระทรวงการ
พัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ นางสาวพรประไพ กาญจนรินทร์ อธิบดี
กรมองค์ ก รระหว่ า งประเทศ กระทรวงการต่า งประเทศ นายทรงศัก ดิ์ สายเชื้ อ
เ อ ก อั ค ร า ช ทู ต ไ ท ย ป ร ะ จํ า
กั ว ลาลั ม เปอร์ ประเทศมาเลเซี ย
แ ล ะ น า ง ไ ร รั ต น์ รั ง สิ ต พ ล
เจ้าหน้าที่สื่อสารองค์กรเพื่อสตรีแห่ง
ส ห ป ร ะ ช า ช า ติ (UN WOMEN) มี
ผู้เข้าร่วมงานจํานวนทั้งสิ้น 350 คน
(ต่อจากหน้า 9)
รับสัญญายืมโค – กระบือ ต่อหน้าพระบรมฉายาลักษณ์ และกล่าวคําสัตย์ปฏิญาณ
คล้องพวงมาลัย ป้อนหญ้า โปรยดอกไม้สด และประธานสงฆ์ประพรมน้าํ อบและ
พระสงฆ์เจริญชัยมงคลคาถา มีผู้เข้าร่วมงานจํานวนทั้งสิ้น 150 คน
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กิจกรรมงานฉลองรับพรมงคลสมรสนานาศาสนาเพื่อสันติภาพ
(Interfaith Peace Blessing Festival)

ประชุมคณะกรรมการสมาคม ครั้งที่ 1/2556 21 มีนาคม 2556
สมาคมสหพันธ์สตรีฯ จัดการประชุมคณะกรรมการสมาคม ครั้งที่ 1/2556 ขึ้น
เพื่อสรุปแผนการดําเนินงาน
ประจําปี 2556
พิจารณา
โครงการใส่สี สานใจ ใฝ่สันติ
ครั้งที่ 9 และรับรองผู้สมัครสมาชิก
โดยมีกรรมการเข้าร่วมการประชุม
จํานวน 6 คน

โครงการ
การมีส่วนร่วมของสตรีในการเตรียมความพร้อมเข้าร่วมประชาคมอาเซียน
19-20 มีนาคม 2556 ณ โรงแรมรามาการ์เด้นส์ กรุงเทพมหานคร
สมาคมสหพันธ์สตรีเพื่อสันติภาพโลก
(ประเทศไทย) ได้รับเกียรติให้เข้าร่วมโครงการ 2
ท่าน โดยในโครงการให้เข้าร่วมเข้ากิจกรรมครั้งนี้
เพียง 150 ท่านจากองค์กรสตรีทั่วประเทศ จัดโดย
สํานักงาน
กิจการสตรีและสถาบันครอบครัว กระทรวง
การพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์
ในงานปาฐกถาพิเศษโดย ดร.สุรินทร์
พิศสุวรรณ อดีตเลขาธิการอาเซียน ใน
หัวข้อ “สตรีไทยรู้อาเซียนไว้ได้เปรียบ”
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สหพันธ์ครอบครัวฯ ร่วมกับมูลนิธิสหพันธ์สันติภาพสากลฯ จัดงานฉลองรับ
พรมงคลสมรสนานาศาสนาเพื่อสันติภาพ เพื่อรณรงค์สร้างครอบครัวและชุมชนแห่ง
ความรัก ความซื่อสัตย์ระหว่างสามีภรรยา ความกตัญญูต่อบุพการี การยกย่องคุณค่า
อันสูงส่งของการแต่งงาน การมุ่งมั่นที่จะรักษาชีวิตที่บริสุทธิ์ของเยาวชน และการ
แสดงออกซึง่ ความกลมเกลียวกันระหว่างนานาศาสนาเพื่อสันติสุขของครอบครัว
ชุมชน สังคม ประเทศชาติ มีการอบรมให้กับผู้เข้าร่วม ในหัวข้อ “ครอบครัวคือ
โรงเรียนแห่งความรักและสันติภาพ” มีกิจกรรม “สานสายใยรัก ฟื้นฟูความสัมพันธ์
ความรักในครอบครัว” ด้วยการดื่มน้ําองุ่นทีเ่ ป็นสัญลักษณ์แทนความรักความผูกพัน
มีการสวดอธิษฐานอํานวยพรโดยผู้แทนศาสนาพุทธ อิสลาม คริสต์ และพราหมณ์ฮินดู นายแพทย์เล็ก ทวีเติมสกุล เลขาธิการมูลนิธฯิ และภริยา เป็นประธานผู้
ประกอบกิจกรรมรับพรมงคลสมรสนานาศาสนา ในปี 2556 มีการจัดดังนี้

ครั้งที่ 1 ณ ห้องประชุมเทศบาลนครหาดใหญ่ อ.หาดใหญ่ จ.สงขลา เมือ่ วันที่ 6
มกราคม 2556 มีคู่รัก คู่สมรส ร่วมงานจํานวน 500 คู่
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ประชุมเพื่อปรึกษาหารือ โครงการ “กล้าดี”

ครั้งที่ 2 ณ ห้องประชุมแกรนด์ไดมอนด์ โรงแรมเวล อ.เมือง จ.นครปฐม เมื่อวันที่
20 มกราคม 2556 มีคู่รกั คู่สมรส ร่วมงานจํานวน 480 คู่

15 กุมภาพันธ์ 2556
นายวรกต ทูนพุธ เลขาธิการสหพันธ์
เยาวชนคนหนุ่มสาวฯ พร้อมด้วยคณะทํางานของ
สหพันธ์ฯ ร่วมประชุมเพื่อปรึกษาหารือ กับ
ผศ.เมินรัตน์ นวบุศย์ คณบดีภาควิชาโปรแกรม
นิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฎนครราชสีมา เรือ่ ง
ความร่วมมือของมหาวิทยาลัย สนใจโครงการ “กล้าดี” ให้เป็นหลักสูตรกิจกรรม
สําหรับประเมินผลคุณภาพนักศึกษาในมหาวิทยาลัยทั้งนี้มีอาจารย์และนักศึกษา
ประจําภาควิชาเข้าร่วมด้วย

ค่ ายอบรมแกนนําเยาวชน “กล้าดี” รุ่นที่ 2

ครั้งที่ 3 ณ หอประชุมกาญจนาภิเษก โรงเรียนกาญจนาภิเษก วิทยาลัย อ.เขาวง
จ.กาฬสินธุ์ เมื่อวันที่ 25-26 มกราคม 2556 มีคู่รัก คู่สมรส ร่วมงานจํานวน 455 คู่

23-24 กุมภาพันธ์ 2556
สหพันธ์เยาวชนคนหนุ่มสาวฯ
ร่วมกับ
อบต.โสกนกเต็น อ.พล จ.ขอนแก่น จัดค่ายอบรม
แกนนําเยาวชน “กล้าดี” รุ่นที่ 2 ในโครงการ
พัฒนาเด็กและเยาวชนสู่เยาวชนต้นแบบ ให้กับเยาวชนของ ณ ศูนย์อบรมเยาวชน
สวนสัตว์นครราชสีมา
โดยมี นายวรกต ทูนพุธ เลขาธิการสหพันธ์ฯ เป็น
วิทยากรบรรยาย

การจัดอบรมค่ายพัฒนาแกนนําเยาวชน

ครั้งที่ 4 ณ ศูนย์ประชุมธนินทร โรงแรมธนินทร กรีนปาร์ค อ.เมือง จ.ร้อยเอ็ด เมื่อ
วันที่ 2-3 กุมภาพันธ์ 2556 มีครู่ ัก คู่สมรส ร่วมงานจํานวน 600
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วันที่ 26 กุมภาพันธ์ 2556
จ่าสิบเอกกรัณย์พล สวัสดิค์ ณ
ู มี ทูตหนุ่ม
สาวเพื่อสันติภาพ ผู้แทนสหพันธ์เยาวชนคนหนุ่ม
สาวเพื่อสันติภาพ เข้าร่วมประชุมกับเจ้าหน้าที่
เทศบาลนครนครราชสีมาในเรือ่ ง การจัดอบรมค่ายพัฒนาแกนนําเยาวชน ในเทศบาล
นครนครราชสีมาตามแนวทางโครงการ “กล้าดี” จํานวน 2 รุ่น รุ่นละ 200 คน
อ่านต่อหน้า 15
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แนะนํ าทูตสันติภาพ

ค่ ายอบรมแกนนําเยาวชนเพือ่ ก่อตั้งสภาเด็กและเยาวชนเทศบาล
27-28 มีนาคม 2556
นายวรกต ทูนพุธ เลขาธิการสหพันธ์
เยาวชนคนหนุ่มสาวฯ และเจ้าหน้าที่ของสหพันธ์ฯ
จัดค่ายอบรมแกนนําเยาวชนเพื่อก่อตัง้ สภาเด็ก
และเยาวชนเทศบาลนครราชสีมา
โดยการ
สนับสนุนของนายกเทศมนตรีนครนครราชสีมา ณ
กองทัพภาคที่ 2 ค่ายสุรนารี มีผู้เข้าร่วมอบรม
ทั้งสิ้น 250 คน

พลเอกเอกชัย ศรี วิลาศ
ผูอ้ าํ นวยการสํานักสันติวิธีและธรรมาภิบาล สถาบันพระปกเกล้า

เปิดศูนย์การเรียนรู้ (ห้องสมุดมีชีวิต)
31 มีนาคม 2556 ณ องค์การบริหารส่วน
ตําบลเชียงยืน จ.อุดรธานี
ดร.ณพงศ์ นพเกตุ ประธานสหพันธ์
เยาวชนคนหนุ่มสาวฯ และนายวรกต ทูนพุธ
เลขาธิการสหพันธ์เยาวชนคนหนุ่มสาวฯ ร่วมเปิดศูนย์การเรียนรู้
(ห้องสมุดมีชีวิต) ณ องค์การบริหารส่วนตําบล เชียงยืน อ.เมือง
จ.อุดรธานี ร่วมกับผู้บริหารมูลนิธิUPS, ผู้บริหารและเจ้าหน้าที่
อบต.เชียงยืน , ผู้นําชุมชนเชียงยืน, สโมสรโรตารี่บ้านเชียง ,
สมาคมไทสร้างสรรค์, และแกนนําชุมชนและเยาวชน มีผู้เข้าร่วมทั้งหมด 200 คน
(ต่อจากหน้า 14 ) ระหว่างช่วงปลายเดือนมีนาคม-ต้นเดือนเมษายน เพื่อคัดสรรแกน
นําเยาวชนทีจ่ ะเป็นตัวแทนของสภาเยาวชนของเทศบาลในลําดับต่อไป
สานสันติภาพ หน้ า 15

ดร.ณรงค์ วงศ์สุมิตร
ประธานฝ่ ายต่างประเทศมูลนิธิเพื่อศูนย์กลางอิสลามแห่งประเทศไทย

พลตรี หญิงอุษณี ย ์ เกษมสันต์ ณ อยุธยา
รองประธานสภาองค์กรพระพุทธศาสนาแห่ งประเทศไทย
สานสันติภาพ หน้ า 16

สารสันติภาพ (Peace Messge)
ชีวติ แห่ งความรั กที่แท้ จริง
อะไรคือชีวิตแห่งความรักที่แท้ จริ ง ความรักที่แท้ จริ ง
คือจิตวิญญาณแห่งการรับใช้ สาธารณะ
มันนํามาซึง่
สันติภาพอันเป็ นรากฐานของความสุข ความรักที่เห็นแก่
ตัวคือหน้ ากากแห่งความปรารถนาที่จะให้ คขู่ องตนดํารงอยูเ่ พื่อประโยชน์ของ
ตนเอง แต่ความรักที่แท้ จริ งเป็ นอิสระจากความเสื่อมศีลธรรมดังกล่าว ในทาง
ตรงกันข้ าม แก่นแท้ ของความรักที่แท้ จริ งคือการให้ การมีชีวิตอยูเ่ พื่อประโยชน์สขุ
ของผู้อื่น และเพื่อทั้งหมด ความรักที่แท้ จริ งให้ และลืมว่าได้ ให้ และยังคงให้ เรื่ อยไป
ไม่หยุดหย่อน
A Life of True Love
What is a life of true love? True love is the spirit of public service.
It brings the peace that is at the root of happiness. Selfish love is a
mask of the desire to have one’s partner exist for one’s own sake; true
love is free from that corruption. Rather, its essence is to give, to live for
the sake of others and for the sake of the whole. True love gives, forgets that it has given, and continues to give without ceasing.

ที่มา : สาธุคุณ ดร. ซันเมียง มูน ได้ให้การพูดเนื่องในโอกาสการก่อตัง้ สหพันธ์
สันติภาพสากล เมื่อวันที่ 12 กันยายน พ.ศ. 2548 ณ มหานครนิวยอร์ก
สหรัฐอเมริกา
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คณะอนุกรรมการทูตสันติภาพฝ่ายวิชาการและการศึกษา
มูลนิธิสหพันธ์
สันติภาพสากล (ประเทศไทย) จะจัดโครงการสนทนาสันติภาพ (Open Forum for
Peace) : แบ่งปันประสบการณ์ ครั้งที่ 7 ในหัวข้อ “แบ่งปันประสบการณ์ : การเป็น
ทูตภาค 2” ในวันศุกร์ที่ 19 กรกฎาคม 2556 เวลา 13.30-16.00น. ณ ห้องประชุม
ชั้น 4 มูลนิธิสหพันธ์สันติภาพสากลฯ โดยมี นายอัษฎา ชัยนาม อดีตเอกอัครราชทูต
ผู้แทนถาวรประจําองค์การสหประชาชาติ เพื่อเสริมสร้างความรู้และทักษะ “การเป็น
ทูต” ให้กับทูตสันติภาพ
ผู้ที่ทําหน้าทีเ่ กี่ยวข้องกับการสร้างสันติภาพ เยาวชน
นักศึกษา และผู้สนใจทั่วไป เพื่อให้เกิดความเข้าใจในการใช้เทคนิคทางการทูตเพื่อยุติ
การใช้ความรุนแรง การจัดการความขัดแย้งโดยสันติวธิ ี ซึ่งจะนําไปสู่การสร้าง
เครือข่ายความร่วมมือ
และพัฒนาวิธีการสร้างสันติภาพให้มีความแข็งแกร่งมั่นคง
ยิ่งขึ้นต่อไปอีกทางหนึง่ สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมและสํารองที่นั่งได้ทสี่ ํานักงาน
เลขานุการทูตสันติภาพตั้งแต่บดั นี้ถึงวันที่ 18 กรกฎาคม 2556 โทร.0-2718-7766
ต่อ 230 โทรสาร 0-2716-2248

“โครงการสงบนิง่ ร่วมจิตอธิษฐานและอ่านสารสันติภาพเนื่องในวันสันติภาพสากล 2556”

มูลนิธิสหพันธ์สันติภาพสากลฯ ขอเชิญชวนทูตสันติภาพ ผู้ว่าราชการจังหวัด
สถานศึกษาทั่วประเทศ ร่วมจัดกิจกรรมรณรงค์ “สงบนิ่งร่วมจิตอธิษฐาน และอ่านสาร
สันติภาพเนื่องในวันสันติภาพสากล 2556” ในช่วงเช้าเวลาเข้าแถวเคารพธงชาติ ของวันที่
20 กันยายน 2556 เพื่อรณรงค์สร้างกระแสให้เด็กเยาวชน และประชาชนได้ตระหนักถึง
ความสําคัญของ “สันติภาพ” และร่วมมือกันสร้างสันติภาพให้เกิดขึ้นในครอบครัว สังคม
ประเทศชาติ และโลก เพื่อร่วมเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวฯ เนื่องในมหา
มงคลเฉลิมพระชนมพรรษา 86 พรรษา 5 ธันวาคม 2556 สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้
ที่ : คุณวินิดชยา 02-718 7766 ต่อ 221
www.upf.or.th, www.facebook.com/1min.silence.for.pece
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มูลนิธิสหพันธ์สันติภาพสากล (ประเทศไทย)
4 อาคารยูซีเอฟ ซอยรามคําแหง 24 หัวหมาก บางกะปิ กทม. 10240
Tel. 02-718 7766 ต่อ 210 02-716-2247 Fax. 02-716 2248
E-mail: upfthailand@gmail.com, info@upf.or.th

สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ : คุณนิภาพรรณ 02-718 7766 ต่อ 210

