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ปี ที่ 3 เล่ มที่ 1
ฉบับ เดือนมกราคม ถึง มีนาคม 2554

เล่
ในม

ทักทาย
ในช่วงที่ผา่ นมาข่าวการเกิดภัย
ธรรมชาติที่สร้างความเสี ยหาย
อย่างรุ นแรงทั้งต่างประเทศ และ
ในประเทศไทย ล้วนเตือนให้เรา
ต้องหันมาให้ความสนใจที่จะ
ร่ วมกันรักษาธรรมชาติกนั มากขึ้น
สานสันติภาพฉบับ “วันคุม้ ครอง
โลก” ขอนําเสนอข่าวสารของ
ทูตสันติภาพ และมูลนิธิสหพันธ์
สันติภาพสากลฯ ระหว่างเดือน
มกราคมถึงเดือนมีนาคมที่ผา่ นมา
ขอขอบพระคุณทุกท่านที่
กรุ ณาให้การสนับสนุนกิจกรรม
ของทูตสันติภาพอันเป็ นกิจกรรม
สาธารณประโยชน์ มา ณ ที่น้ ีค่ะ
กองบรรณาธิการ
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“วันคุ้มครองโลก”

วันคุ้มครองโลก หรือ เอิร์ธเดย์ (Earth Day) ตรงกับ
วันที่ 22 เมษายนของทุกปี ประกาศโดยโครงการสิ่ งแวดล้อมแห่ง
องค์การสหประชาชาติ (UNEP) เนื่องจากปัญหาเกี่ยวกับสิ่ งแวดล้อม
เป็ นพิษที่ได้ทวีความรุ นแรงขึ้นอย่างรวดเร็ ว
ไม่วา่ จะเป็ นปั ญหา
เกี่ยวกับนํ้าเสี ย อากาศเป็ นพิษ หรื อการตัดไม้ทาํ ลายป่ าที่ส่งผลให้เกิด
วาตภัย หรื ออุทกภัยอย่างฉับพลัน รวมถึงภาวะเรื อนกระจก วันคุม้ ครองโลกมีเป้ าหมาย
หลักคือ เพื่อลดอัตราการเกิดคาร์บอนไดออกไซด์ที่มีอยูอ่ ย่างหนาแน่นในบรรยากาศ
เพื่อห้ามการซื้อ-ขายสิ่ งมีชีวิตที่อาจทําให้สภาวการณ์เจริ ญพันธุ์ลดลงหรื อหมดสิ้ นไป
เพื่อสร้างพลังอํานาจจากองค์กร ต่างๆ ทัว่ โลกให้ร่วมกันปกป้ องบรรยากาศ นํ้า และ
สภาพอื่นๆ ให้พน้ จากการกระทําที่มิชอบของมนุษย์ และเพื่อสร้างสํานึกในอันที่จะ
รักษาโลกไว้ท้ งั บุคคล ชุมชนและชาติ
กิจกรรมที่มีการรณรงค์และส่ งเสริ มให้ทาํ คือ การส่ งเสริ มการปลูกต้นไม้ทวั่ ทุก
หนทุกแห่ง การอนุรักษ์ป่าธรรมชาติเพื่อเป็ นแหล่งต้นนํ้าลําธารและที่อยูอ่ าศัยของสัตว์
ป่ าที่เหลืออยูใ่ นเมือง หมู่บา้ น และภูเขา การรณรงค์ให้มีการอนุรักษ์ การคุมกําเนิด
เพื่อให้จาํ นวนประชากรได้คงอยูใ่ นระดับคงเดิม
การให้การศึกษาแก่เยาวชนและ
ประชาชนทัว่ ไปได้ตระหนักถึงปัญหาเกี่ยวกับสิ่ งแวดล้อมมากขึ้น และร่ วมกันรักษา
ความสะอาดตามถนนหนทาง ชายหาด อุทยาน และสถานที่สาธารณะต่าง
ณ มูลนิธิสหพันธ์สนั ติภาพสากลฯ อาคารยูซีเอฟ
าแหง 24 หัวหมาก
บางกะปิ
กิจรามคํ
กรรมโครงการปั
นนํา้ ใจให้
น้อง
28 มกราคม 2554 นางวิภา ทวีเติมสกุล
กรรมการสหพันธ์สตรี เพื่อสันติภาพโลกฯ และคณะ
มอบสิ่ งของบริ จาคให้สถาบันเทคโนโลยีพระจอม
เกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง เพื่อนําไปมอบให้เด็ก
นักเรี ยนโรงเรี ยนบ้านวังโพธิ์
อ.ไทรโยค
จ.
กาญจนบุรี ในโครงการ “ปันนํ้าใจให้นอ้ ง”
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กรรมการบริ
ษทั เจเอ็มเค อินเตอร์เทค จํากัด
“แนะนําทูตหสัาร
นติบริ
ภาพ”

สารถึงทูตสันติภาพ

นายไชยยุทธ์ แสงโพธิรัตน์
นายไชยยุทธ์ แสงโพธิรัตน์ จบการศึกษาระดับปริ ญญาตรี
คณะศิลปศาสตร์ สาขาบริ หารการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏ
เพชรบุรีวิทยาลงกรณ์ และคณะวิศวกรรมศาสตร์ สาขา
เครื่ องยนต์มหาวิทยาลัยศรี ปทุม ระดับปริ ญญาโท คณะศิลปศาสตร์ สาขาวิจยั และ
พัฒนาเมืองมหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษม และคณะบริ หารธุรกิจ มหาวิทยาลัยกรุ งเทพ
ปัจจุบนั นายไชยยุทธ์ แสงโพธิรัตน์ ดํารงตําแหน่งกรรมการบริ หารบริ ษทั เจเอ็มเค อินเตอร์เทค จํากัด และบริ ษทั ครี เอทีฟ คอนเวนชัน่ จํากัด ที่ผา่ นมาได้สนับสนุน
กิจกรรมสาธารณประโยชน์ อาทิ กิจกรรมวันสันติภาพสากล กิจกรรมอาสาสมัครทําดี
ในตลาดยิง่ เจริ ญ ให้โครงการทุนการศึกษา โรงเรี ยนสตรี วิทยา 2 ร่ วมโครงการขจัดยา
เสพติดในแหล่งบันเทิง กอ.รมน. กรุ งเทพฯ ฯลฯ
นายไชยยุทธ์ แสงโพธิรัตน์ เกิดเมื่อวันที่ 24 สิ งหาคม 2506 มีภรรยา คือนาง
นันทนา แสงโพธิรัตน์
ณ
องประชุม อาคารยูซเ้ ีเช็อฟ
กิจห้กรรมโครงการเลดี
ค ชั้น 3 รามคําแหง 24 หัวหมาก บางกะปิ กรุงเทพฯ

สหพันธ์สตรี เพื่อสันติภาพโลก (ประเทศไทย)
ร่ วมกับองค์กรแพธ จัดกิจกรรมเลดี้เช็ค เนื่องใน
โอกาสวันสตรี สากล (International Women’s Day)
บริ การตรวจมะเร็ งปากมดลูก มะเร็ งเต้านม ตรวจวัด
ความดัน และเบาหวาน เมื่อวันที่ 12 มีนาคม 2554 ณ
ห้องประชุมอาคารยูซีเอฟ ชั้น 3 รามคําแหง 24
หัวหมาก บางกะปิ กรุ งเทพฯ มีผเู ้ ข้าร่ วมกิจกรรมรวม
45 คน
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ชาติที่จะพัฒนาให้เกิดความเจริ ญก้าวหน้า นอกจาก
จะต้องมีทรัพยากรธรรมชาติที่มีคุณค่าแล้ว สิ่ งสําคัญที่สุดก็คือ
ต้องมีทรัพยากรมนุษย์ของชาติที่ตอ้ งมี “วัฒนธรรม” และ
“วินัย” ที่ดี
ปัจจุบนั ทรัพยากรธรรมชาติซ่ ึงเป็ นส่ วนหนึ่งของสิ่ งแวดล้อมโลก ได้ถูก
มนุษย์ทาํ ลายและรบกวนทั้งเพื่อประโยชน์ส่วนตนและรู ้เท่าไม่ถึงการณ์ซ่ ึงเป็ นผล
ที่ก่อให้เกิดการเปลี่ยนแปลงและแปรปรวนทางธรรมชาติที่เป็ นอันตรายต่อสภาพ
ความเป็ นอยู่ รวมทั้งชีวิตของมนุษย์และสังคมโดยรวม ดังเป็ นที่ประจักษ์ซ่ ึงนับวัน
จะทวีความรุ นแรงมากขึ้น
ดังนั้นใน “วันคุม้ ครองโลก”(Earth Day) ที่จะถึงซึ่งตรงกับวันที่ 22 เมษายน
ของทุกปี ผมจึงขอเชิญชวน เจ้าหน้าที่ และมวลสมาชิก ของมูลนิธิฯ ทุกเครื อข่าย
รวมทั้งทูตสันติภาพ และญาติมิตรทุกท่าน ได้โปรดเป็ นผูแ้ ทนนําร่ องช่วยกันปลุก
เร้าให้เกิดจิตสํานึก ในการ “อนุรักษ์สิ่งแวดล้อม” ร่ วมกัน เพือ่ สรรค์สร้างให้เกิด
คุณภาพชีวิตที่ดี กับสังคม ส่ วนรวมและมวลมนุษยชาติ ด้วยการ
1.ไม่ทาํ ลายสภาพแวดล้อมทางธรรมชาติที่มีอยู่
2.ไม่สร้างมลภาวะ
3.พร้อมใจร่ วมกันเสริ มสร้างสภาพแวดล้อมที่ดีรอบๆตัวเราให้เพิ่มมากขึ้น
ซึ่งเป็ นการสนับสนุนวัตถุประสงค์ของวัน “คุม้ ครองโลก” เพื่อให้สงั คม
ของเราสามารถอยูร่ ่ วมกันได้อย่างมีสนั ติสุขที่ยงั่ ยืนสื บตลอดไป

พลเอก
( เทอดศักดิ์ มารมย์ )
รองประธานมูลนิธิฯ ปฏิบตั ิหน้าที่แทน
ประธานมูลนิธิสหพันธ์สนั ติภาพสากล (ประเทศไทย)
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การก่ อตั้งสภานานาศาสนาเพือ่ สั นติภาพ-ประเทศไทย

แนวความคิดการก่อตั้งสภานานาศาสนาเริ่ มต้นจากสาธุคุณ ดร. ซัน เมียง มูน ผู ้
ก่อตั้งสหพันธ์สนั ติภาพสากล ได้ปาฐกถานําเสนอแนวความคิดของการก่อตั้งสภานานา
ศาสนาขึ้นในโครงสร้างขององค์การสหประชาชาติ ณ สํานักงานใหญ่องค์การ
สหประชาชาติ มหานครนิวยอร์ค เมื่อปี 2543 เพื่อนําเอาความร่ วมมือ ประสบการณ์
และภูมิปัญญาของผูน้ าํ ทางศาสนามาสนับสนุนงานขององค์การสหประชาชาติในการ
แก้ไขปั ญหาความขัดแย้งและการเสริ มสร้างสันติภาพของโลก ซึ่งได้รับการตอบรับ
อย่างกว้างขวางจากผูแ้ ทนทูตถาวรจากประเทศสมาชิกกว่า 40 ประเทศ โดยประเทศ
ฟิ ลิปปิ นส์ได้เป็ นผูแ้ ทนนําเสนอต่อนาย บัน คี มูน เลขาธิการองค์การสหประชาชาติ
และความพยายามนี้กาํ ลังพัฒนาอย่างต่อเนื่องในองค์การสหประชาชาติ
เพื่ อ เป็ นการสนับ สนุ น การดํา เนิ น งานนี้ ในองค์ก ารสหประชาชาติ มู ล นิ ธิ
สหพันธ์สันติภาพสากล (ประเทศไทย) จึงได้จดั การประชุมปรึ กษาหารื อระหว่างผูแ้ ทน
ศาสนาต่างๆ นักวิชาการ นักการเมือง ผูน้ าํ หน่วยงานราชการ ผูน้ าํ ภาคประชาสังคม และ
ทูตสันติภาพ จํานวน 110 ท่าน เมื่อ 30 สิ งหาคม 2553 ที่ประชุ มมีมติเห็นชอบกับการ
ก่อตั้งสภานานาศาสนาเพื่อสันติภาพในองค์การสหประชาชาติ โดยเริ่ มต้นจากการก่อตั้ง
สภานานาศาสนาเพื่อสันติภาพในประเทศไทยเพื่อเป็ นโครงสร้างพื้นฐานในการทํางาน
ส่ งเสริ มคุ ณธรรม จริ ยธรรม และความร่ วมมือระหว่างนานาศาสนา เพื่อนําไปสู่ การ
แก้ไ ขความขัด แย้ง และเสริ มสร้ า งสั น ติ ภ าพในประเทศไทย และได้จัด ประชุ ม
คณะกรรมการยกร่ างโครงการฯ อย่างต่อเนื่องจนถึง 16 มีนาคม 2554 โดยมีผแู ้ ทนจาก
สานสันติภาพ หน้า 4

ณกิห้จอกรรมสั
งประชุมมชัมนาสร้
ซีเอฟ รามคํ
หัวหมาก
บางกะปิ
กรุ งเทพฯว
้ น 3 อาคารยู
างความสั
มพันาธ์แหง
ทดี่ ีร24ะหว่
างสมาชิ
กในครอบครั

16, 23 มกราคม 2554 และ 13, 27 กุมภาพันธ์ 2554 สหพันธ์ครอบครัวเพื่อ
ความสามัคคีและสันติภาพโลก (ประเทศไทย) จัดสัมมนากลุ่มย่อยสําหรับคู่สามีภรรยา
และสมาชิกในครอบครัวเพื่อฟื้ นฟูความสัมพันธ์ระหว่างสามี ภรรยา และพ่อแม่กบั ลูก
โดยแบ่งกลุ่มพูดคุยเรื่ องของการเสริ มสร้างความสัมพันธ์ระหว่างสมาชิกในครอบครัว
การอบรมเลี้ยงดูบุตร และมีการแลกเปลี่ยนแบ่งปันประสบการณ์ชีวิตครอบครัว สําหรับ
เป็ นแนวทางในการนําไปประยุกต์ใช้ได้อย่างเหมะสม มีผเู ้ ข้าร่ วมกิจกรรม รวม 111 คน
ณอบรม
ห้องประชุ
3 อาคารยูวซทีี เอฟ
รามคําแหง 24าเร็หัจวหมาก บางกะปิ กรุ งเทพฯ
การเริม่มต้ชั้นนครอบครั
ป่ ระสบความสํ

14 -17 กุมภาพันธ์ 2554 นางสังคม
เนตรโสภา เลขาธิการสหพันธ์ครอบครัวฯ
เป็ นวิทยากรบรรยายการเตรี ยมตัววางแผน
เริ่ มต้นครอบครัว
และแนวทางในการ
ดําเนินชีวิตคู่ที่ดี ให้กบั หนุ่มสาวที่กาํ ลังจะ
เริ่ มต้นครอบครัว โดยมีผเู ้ ข้าอบรมรวม 9
คน
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ด้ วยความอาลัย นายทองใบ ทองเปาด์
นายทองใบ ทองเปาด์ ทนายความรางวัลแมกไซไซ สาขา
บริ การสาธารณะ ได้เสี ยชีวิตอย่างสงบด้วยอาการหัวใจวายเฉี ยบพลัน เมื่อวันที่ 24 มกราคม 2554 สิ ริอายุ 84 ปี กําหนดพิธีประชุม
เพลิง เมื่อวันที่ 29 มกราคม 2554
นายทองใบ ทองเปาด์ เกิดเมื่อวันที่ 12 เมษายน พ.ศ. 2469
ศึกษาโรงเรี ยนสวนกุหลาบวิทยาลัย ปริ ญญาตรี นิติศาสตร์บณั ฑิต
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ รัฐศาสตร์บณ
ั ฑิต มหาวิทยาลัยสงขลานคริ นทร์ และศิลป
ศาสตร์ดุษฎีบณ
ั ฑิตกิตติมศักดิ์ สาขาพัฒนาชุมชน เริ่ มทํางานเป็ นทนายความ ว่าความ
ให้กบั นักหนังสื อพิมพ์ในคดีกบฏสันติภาพ เป็ นนักหนังสื อพิมพ์ในหลายสํานักพิมพ์ มี
หน้าที่เขียนข่าวการเมืองเป็ นที่รู้จกั ในฉายาว่า "บ๊อบการเมือง" ตลอดระยะเวลาที่ผา่ นมา
ท่านได้ทาํ งานรับใช้บา้ นเมืองและสาธารณะ ด้วยความตั้งใจและทุ่มเท จนได้รับคัดเลือก
เป็ นผูร้ ับรางวัลรามอน แมกไซไซ สาขาบริ การสาธารณะ ประจําปี 2527 ตําแหน่ง
สุ ดท้ายก่อนที่นายทองใบ ทองเปาด์ จะเสี ยชีวิต คือ กรรมการผูท้ รงคุณวุฒิ ของสภาการ
หนังสื อพิมพ์แห่งชาติ
และที่ปรึ กษาคณะกรรมการบริ หารมูลนิธิสหพันธ์สนั ติภาพ
สากล ภรรยาชื่อนางวาสนา ทองเปาด์ มีบุตรธิดารวม 3 คน
ในนามคณะทูตสั นติภาพ มูลนิธิสหพันธ์ สันติภาพสากลฯ ขอร่ วมไว้
อาลัยท่ านมา ณ ทีน่ ี้ ขอให้ ดวงวิญญาณของท่ านไปสู่ สุคติภพ เทอญ.
ขอเรียนเชิญร่ วมงาน
พระราชทานเพลิงศพ ศ. เกียรติ
คุณ นพ. ประดิษฐ์ เจริญไทยทวี ในวันอาทิตย์ที่ 1
พฤษภาคม 2554 เวลา 17.00 ณ วัดเทพศิรินทราวาส โดย
ได้รับพระกรุ ณาจากสมเด็จพระเทพรัตนราชสุ ดาฯ เสด็จ
พระราชดําเนิน เป็ นประธานในพิธี

ประชาสั
ข่ าว มพันธ์
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องค์กรหลักของศาสนา นักวิชาการ นักการเมื องและองค์กรภาค
ประชาสังคมเห็นถึงความสําคัญและเข้าร่ วมเป็ นคณะกรรมการยก
ร่ างฯ อาทิ
สํานักพระพุทธศาสนาแห่งชาติ
สํานักงานเลขาธิการมหาเถรสมาคม
มหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย
มหามกุฏราชวิทยาลัย
สํานักจุฬาราชมนตรี
สภาประมุขบาทหลวงคาทอลิกฯ
สมาคมศรี คุรุสิงห์สภา
สมาคมความมัน่ คงแห่งพระพุทธศาสนา
คณะกรรมการกลางอิสลามแห่งประเทศไทย
สมาคมนามธารี สงั คัต
ศูนย์ส่งเสริ มและพัฒนาพลังแผ่นดินเชิงคุณธรรม
พุทธสมาคมแห่งประเทศไทย
และราชบัณฑิตยสถาน เป็ นต้น
(อ่านต่อหน้า 11)
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ณ ห้ องประชุ ม ชั้น 2 อาคารยูซีเอฟ รามคํ
าแหง 24“สัหันวติหมาก
งเทพฯ
สนทนา
ภาพสูบางกะปิ
่ ต้นกล้ากรุ
เยาวชน”

7 มี นาคม 2554 มูลนิ ธิสหพันธ์สันติภาพสากล (ประเทศไทย) จัดงาน
สนทนาสันติภาพ ในหัวข้อ “ศาสนาเพื่อสันติภาพสู่ เยาวชน” โดยได้รับเกียรติจาก ดร.
อาจอง ชุมสาย ณ อยุธยา เป็ นวิทยากรบรรยาย มีทูตสันติภาพ นักศึกษา สื่ อมวลชน และ
ประชาชนผูส้ นใจทัว่ ไปเข้าร่ วมสนทนา รวมทั้งสิ้ น 104 คน
การสนทนาครั้ งนี้ เน้น ถึ ง ความสํา คัญ ของศาสนาในการนํา ไปสู่ สั น ติ ภ าพ
เนื่ องจากปั ญหาและความขัดแย้งทั้งหลายในโลกปั จจุบนั นี้ มักมีปมทางด้านศาสนามา
เกี่ ยวข้องไม่ทางใดก็ทางหนึ่ ง ซึ่ งมีสาเหตุมาจากทั้งความไม่เข้าใจ และความแตกต่าง
ทางความคิด ดร.อาจอง ได้เริ่ มต้นโดยการชี้ถึงความสําคัญของ ศาสนาสากล หรื อ ความ
จริ งของธรรมชาติ ว่าเป็ นสิ่ งที่ไม่อาจขัดแย้ง หรื อเปลี่ยนแปลงได้ ความเข้าใจในศาสนา
สากลที่ ว่าทุกศาสนาต่างมี เป้ าหมายปลายทางเดี ยวกัน เช่ น นิ พพานของศาสนาพุทธ
พระเยซู ข องศาสนาคริ สต์ และพระอัล เลาะห์ ของศาสนาอิ ส ลาม นั้น เป็ นความจริ ง
เดียวกัน และมีเป้ าหมายคือความสุ ขอันเป็ นอนันตกาลเหมือนกัน อีกทั้งเราทั้งหลายยัง
อยู่ในโลก ซึ่ งเป็ นบ้านหลังเดียวกัน จึงไม่มีเหตุอนั ใดที่จะต้องมาทะเลาะกันเหมือนดัง
ทุกวันนี้ และได้กล่าวถึ งความสําคัญของการศึกษาว่า เป็ นที่แรกที่จะสามารถปลูกฝั ง
เมล็ดพันธ์แห่งสันติภาพในเยาวชนได้
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25 มกราคม 2554 คณะสนทนาสันติภาพได้จดั สนทนา “สันติภาพสู่ ตน้ กล้า
เยาวชน ครั้งที่ 5” โดยมี รศ.ดร.ภิรมย์ จัน่ ถาวร รองประธานคณะอนุกรรมการทูต
สันติภาพฝ่ ายวิชาการและการศึกษา ซึ่งได้รับมอบหมายจากท่านอัษฎา ชัยนาม ประธาน
คณะ อนุกรรมการทูตสันติภาพฝ่ ายวิชาการฯ นําการสนทนา และนายสุ ธี สุ วรรณโพธิ์
เป็ นผูช้ ่วย ในการสนทนาได้รวบรวมความหมายของ “สันติภาพ” ปัญหาของเยาวชน
และสิ่ งที่ตอ้ งการเห็นความเปลี่ยนแปลงของทูตสันติภาพและเยาวชน มีทูตสันติภาพ
และผูแ้ ทนเยาวชนร่ วมสนทนารวม 15 คน
การก่ อตั้งสภานานาศาสนาเพือ่ สั นติภาพ (ต่อจากหน้า 5)
ที่ประชุมมีมติเห็นชอบในร่ างโครงการก่อตั้งสภานานาศาสนา – ประเทศ
ไทย โดยมี วิ สั ย ทัศ น์ คื อ “เพื่ อ นํา มาซึ่ งความร่ ว มมื อ ระหว่ า งนานาศาสนาในการ
เสริ มสร้ างสันติภาพโลก ลดความขัดแย้งระหว่างประเทศ และผลักดันให้ศาสนธรรม
ของศาสนามี พ ลั ง ในการยกระดั บ คุ ณ ธรรมของประชาชนในสั ง คมได้ อ ย่ า งมี
ประสิ ทธิ ภาพมากยิ่งขึ้น อันจะเป็นการสร้างสังคมแห่ งสันติภาพ ความดีงาม และความ
ผาสุ กอย่างยัง่ ยืนให้เกิดขึ้นอย่างเป็ นรู ปธรรมในประเทศไทย และในโลกนี้ต่อไป”
และมี มติให้คณะกรรมการยกร่ างฯ ขอเข้าพบผูน้ าํ สู งสุ ดขององค์กรศาสนา
หลักในประเทศไทยเพื่อขอรั บคําปรึ กษา และขอความร่ วมมือในการก่อตั้งสภานานา
ศาสนาให้เกิดขึ้นอย่างเป็ นรู ปธรรมและดําเนินการให้บรรลุถึงวัตถุประสงค์ที่ต้ งั ไว้
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ณประชุ
ห้องประชุ
ม ชั้น 2 อาคารยูห
ซีเารมู
อฟ รามคํ
บางกะปิ (ประเทศไทย)
กรุ งเทพฯ
มคณะกรรมการบริ
ลนิธาิสแหง
หพั24
นธ์หัสวั นหมาก
ติภาพสากล

8 มีนาคม 2554 มูลนิธิสหพันธ์
สันติภาพสากลฯจัดประชุมคณะกรรมการ
มูลนิธิฯเพื่อรายงานความคืบหน้า
โครงการก่อตั้งสภานานาศาสนาเพื่อ
สันติภาพ-ประเทศไทย และที่ประชุมได้มี
มติแต่งตั้งให้พลเอกเทอดศักดิ์ มารมย์ รองประธานมูลนิธิฯ ปฏิบตั ิหน้าที่แทนประธาน
มูลนิธิฯ และได้เสนอชื่อ พล.ต.ท.ทวีศกั ดิ์ ตูจ้ ินดา ทูตสันติภาพ (ภาพซ้าย) เพื่อเข้ารับ
การสรรหาเป็ นสมาชิกวุฒิสภาในนามมูลนิธิฯ และศ.
กีรติ บุญเจือ เป็ นสมาชิกวุฒิสภาในนามสมาคมอาจารย์
อุดมศึกษาเพื่อสันติภาพโลกฯ ซึ่งเป็ นองค์กรเครื อข่าย
ของมูลนิธิฯ มีผเู ้ ข้าประชุม รวม 15 คน

ในช่วงท้ายมีการสนทนาในวงกว้าง(open forum) ผูเ้ ข้าร่ วมได้แลกเปลี่ยน
ความคิดเห็นในประเด็นศาสนาเพื่อสันติภาพ อันเป็ นแนวทางในการสร้างสันติภาพให้
เกิดในกลุ่มเยาวชน โดยมีคาํ ถามน่าสนใจจากผูเ้ ข้าร่ วมเป็ นจํานวนมาก อาทิ เรื่ อง
องค์ประกอบของการศึกษาในการทําให้เยาวชนเปลี่ยนแปลงไปในทางที่ดี หรื อการร่ วม
พูดคุยของนายแพทย์ พงศ์ศกั ดิ์ ตั้งคณา นักพูดชื่อดัง ในเรื่ องของการมองเห็นตัวเอง
แก้ไขตัวเอง ก่อนแก้ไขคนอื่นซึ่งจะเป็ นจุดเริ่ มต้นในการนําพาสันติภาพให้เกิดขึ้นใน
สังคม
จบการสนทนาโดยนายแพทย์เล็ก ทวีเติมสกุล เลขาธิการมูลนิธิสหพันธ์
สันติภาพสากลฯ ได้กล่าวปิ ดงาน และได้ย้าํ ถึงความสําคัญของการมีศาสนาสากลเพื่อ
ทําลายกําแพงทางด้านศาสนาที่นาํ มาสู่ ความไม่เข้าใจและขัดแย้งต่างๆ และแสดงถึง
ความเชื่อมัน่ ว่าการปลูกฝังเยาวชนในเรื่ องนี้จะเป็ นจุดเริ่ มต้นที่ดีในการสร้างสันติภาพ
ระหว่างศาสนา ซึ่งจะนํามายังสันติภาพระดับโลกในที่สุด

ณกิจห้กรรมแบ่
องประชุมงปัชั้นนประสบการณ์
2 อาคารยูซีเอฟ รามคํ
ครั้งทีาแหง
่ 1 24 หัวหมาก บางกะปิ กรุ งเทพฯ

31 มกราคม 2554 มูลนิ ธิสหพันธ์สันติภาพ
สากลฯ จัดกิจกรรมแบ่งปั นประสบการณ์ ครั้งที่ 1
ในหัวข้อ “การเขียนหนังสื อติดต่อราชการ” เพื่อ
แบ่งปันความรู ้และประสบการณ์ โดยมี น.ส.กัณณ์
เกชาลัทธ์ ครู ศากยวงศ์ กรรมการและเลขานุการคณะกรรมการทูตสันติภาพเป็ นวิทยากร
การบรรยายเป็ นรู ปแบบเชิ งปฏิ บตั ิ โดยผูเ้ ข้าร่ วมกิ จกรรมได้ฝึกภาคปฏิ บตั ิ รวมทั้ง
เทคนิคในการเขียนหนังสื อที่เป็ นรู ปแบบทางการ มีผเู ้ ข้าร่ วมทั้งสิ้ น 16 คน
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นําเสนอแนวความคิดการก่อตั้งสภานานาศาสนาเพือ่ สั นติภาพ
10 มีนาคม 2554 นายแพทย์เล็ก ทวีเติม
สกุล เลขาธิการมูลนิธิฯ เข้าพบ ศ.ดร. เกรี ยงศักดิ์ เจริ ญ
วงศ์ศกั ดิ์ เพื่อขอรับคําปรึ กษา และคําแนะนําเรื่ องการ
ก่อตั้งสภานานาศาสนาในสหประชาชาติ และการก่อตั้ง
สภานานาศาสนาในประเทศไทย ซึ่งได้รับความกรุ ณา
และให้คาํ ปรึ กษา และคําแนะนําที่เป็ นประโยชน์เป็ นอย่างยิง่
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อาคารบี
ทูตสั นติภาพสัญจร ณ สถาบันพระปกเกล้ า

ณ ห้องอบรม สถาบันพระปกเกล้า ชั้น 5 ศูนย์ราชการเฉลิมพระเกียรติ 80 พรรษา

22 กุมภาพันธ์ 2554 มูลนิธิสหพันธ์สนั ติภาพสากลฯ โดยคณะแกนนําสนทนา
สันติภาพ จัดกิจกรรมทูตสันติภาพสัญจร ในโครงการสนทนา “สันติภาพสู่ ตน้ กล้า
เยาวชน” ภายใต้หวั ข้อ “การจัดการความขัดแย้งโดยสันติวิธีเพื่อสันติภาพสู่ เยาวชน”
โดยได้รับเกียรติจากพลเอก เอกชัย ศรี วิลาศ ผูอ้ าํ นวยการสํานักสันติวิธีและธรรมมาภิ
บาล สถาบันพระปกเกล้า เป็ นวิทยากรบรรยาย มีผเู ้ ข้าร่ วม 33 คน นําโดยพลเอกเทอด
ศักดิ์ มารมย์ รองประธานมูลนิธิฯ เนื้อหาการบรรยายสรุ ปได้ ดังนี้
สันติ ภ าพจะเกิ ดขึ้ นได้ ต้องมี ความยุติธรรมก่ อ น กฎหมายมี หลัก ตี ความตาม
อักษร ทําให้เกิดความขัดแย้ง และความไม่เป็ นธรรมนํามาสู่ ความขัดแย้ง นอกจากนี้ ยงั
มี อิทธิ พลของสื่ อที่ เข้ามาเกี่ ยวข้องเป็ นเครื่ องมื อที่ สําคัญ ใครมี “มี เดี ยพาวเวอร์ ” ก็มี
อํานาจมากที่ สุด อี กปั จจัยหนึ่ งที่ มีอิทธิ พลต่อปั ญหาความขัดแย้ง คือโครงสร้ างทาง
สัง คม ซึ่ ง ได้แ บ่ ง แยกอย่า งชัด เจนระหว่า งกระแสคนโลกาภิ ว ฒ
ั น์ ก าํ ลัง ต่ อ สู ้ กับ คน
ท้องถิ่นนิ ยม ปั ญหาที่ไม่ถูกแก้ ทําให้มีปัญหา
ตามมา การแก้ปัญหาความความขัดแย้งด้วย
ความรุ น แรง ทํา ให้ข ้อ เท็จ จริ ง ถู ก บิ ด เบื อ น
และเกิดข้อคิดเห็นที่ไม่ตรงกัน การใช้วิธีการ
พูดจา เจรจาไกล่เกลี่ย นับเป็ นวิธีที่ดี
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ในสังคมไทยมีความเหลื่อมลํ้ากันในสังคม และใช้ช่องว่างของ
กฎหมายทําลายซึ่งกันและกัน คนไทยส่ วนใหญ่ขาดทักษะใน
การฟัง และมีความเห็นว่าควรจะมีกระบวนการในการฝึกทักษะ
การฟังให้เยาวชน ดังสํานวน พูดมากปัญญาหด ฟังมาก ปัญญา
เกิดมาก และได้สรุ ปว่าปัญหาความขัดแย้งจะแก้ไขได้ เริ่ มแรก
ต้องเปิ ดใจรับฟังปัญหา
และแก้ปัญหาด้วยความจริ งใจและ
ตั้งใจ ไม่หวังผลด้านต่างๆ
ในช่วงท้ายเป็ นการแลกเปลี่ยนประสบการณ์ร่วมกันกับ
คณะทูตสันติภาพ และผูร้ ่ วมสนทนา
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