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สารถึงทูตสันติภาพ
เดือนเมษายนถือว่าเป็นปีใหม่ไทย
โดยมี
ประเพณี การรดน้าขอพรจากผู้ใหญ่ และผู้ที่เคารพนับถือใน
วันสงกรานต์ 13 เมษายนของทุกปี เพื่อเป็นการแสดงออกถึง
ความกตัญญูรู้คุณต่อผูม้ ีพระคุณ ทั้งเป็นสรรพศิริมงคลกับเรา
และครอบครัวอีกด้วย โดยเฉพาะในปีนี้หน่วยงานของรัฐบาลได้มกี ารดาเนินการที่
จะให้มีวันสงกรานต์เป็นวาระแห่งชาติที่พวกเราจะสืบสานประเพณีที่ดีงามนี้ไว้
เพื่อปลูกจิตสานึกให้เด็กและเยาวชนรวมทั้งประชาชนทั่วไปได้ตระหนักถึง
ความสาคัญในการอนุรักษ์ศิลปะ จารีตประเพณี และวัฒนธรรมที่ดีงามของเราให้
ดาเนินไปในแนวทางที่ถูกต้องเหมาะสมและยั่งยืนเพื่อเป็นศักดิ์ศรี และความภูมิใจ
ในความเป็นไทยของเรา ขอให้พวกเราได้เป็นแบบอย่างในการรักษาประเพณี
สงกรานต์ที่ดีงามนี้ไว้ตลอดไป
ผมขอถือโอกาสที่เป็นมงคลนี้อานวยพรให้ “ทูตสันติภาพ” และ
เจ้าหน้าที่ของ UPF ทุกท่าน รวมทั้งครอบครัวจงประสพแต่ความสุข สาเร็จ สดชื่น
และสมหวังในชีวิต พร้อมทั้งมีความเจริญก้าวหน้าในหน้าที่การงานสืบตลอดไป
โดยทั่วกัน
พลเอก
( เทอดศักดิ์ มารมย์ )
ประธานมูลนิธิสหพันธ์สันติภาพสากล (ประเทศไทย)
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งานเสวนาเพื่อสันติภาพ เนื่องใน “สัปดาห์ความกลมเกลียวระหว่างนานาศาสนา
สหประชาชาติ” (World Interfaith Harmony Week)
มูลนิธิสหพันธ์สันติภาพสากลจัดงาน
เสวนาเพื่อสันติภาพ เนื่องใน “สัปดาห์ความ
กลมเกลียวระหว่างนานาศาสนา
สหประชาชาติ” ในโอกาสที่สมัชชาใหญ่
แห่งองค์การสหประชาชาติได้มีมติประกาศ
ให้สัปดาห์แรกของเดือนกุมภาพันธ์ของทุก
ปีเป็น UN World Interfaith Harmony
W e e k โดยรวมพลังผู้นาจากศาสนาพุทธ
คริสต์ อิสลาม พราหมณ์-ฮินดู และซิกข์
และเชิญผู้แทนจากหน่วยงานภาครัฐ ภาค
ประชาสังคม ภาคการเมือง หน่วยงานด้าน
ความมั่นคง
ผู้นานักศึกษาและเยาวชน
จานวนกว่า 300 คน เข้าร่วมเสวนาในหัวข้อ
“ความกลมเกลียวระหว่างนานาศาสนาคือ
พื้นฐานของคุณธรรมและสันติภาพใน
ประเทศไทย” เพื่อสร้างความเข้าใจและความร่วมมือระหว่างนานาศาสนาในการ
ส่งเสริมคุณธรรมจริยธรรมและสันติภาพให้กับสังคมไทย เมื่อ 7 กุมภาพันธ์ ที่ผ่าน
มา ณ ห้องประชุมมูลนิธิสหพันธ์สันติภาพสากลฯ หัวหมาก บางกะปิ กรุงเทพฯ
โดยมี พลเอกเทอดศักดิ์ มารมย์ ประธานมูลนิธิสหพันธ์สันติภาพสากลเป็น
ประธานกล่าวเปิดงาน และกล่าวปาฐกถาพิเศษโดยนายสันตศักย์ จรูญ งามพิเชษฐ์
ประธานคณะกรรมาธิการการศาสนา ศิลปะ
และวัฒนธรรม สภาผู้แทนราษฎร
(อ่านต่อหน้า 15)
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การประชุมคณะดาเนินงานสภานานาศาสนาเพื่อสันติภาพ
การประชุมปรึกษาหารือแนวทางการ
ดาเนินงานสภานานาศาสนาเพื่อสันติภาพที่จะเริ่ม
ขึ้นภายในปีนี้ขณะนี้อยู่ในขั้นตอนของการนาเสนอ
ชื่อคณะกรรมการสภานานาศาสนาฯ จากแต่ละ
ศาสนาโดยมีพลเอกเทอดศักดิ์ มารมย์เป็นประธาน
การประชุมด้วยบรรยากาศที่เต็มไปด้วยมิตรภาพ
จากนานาศาสนา เมื่อ 20 มีนาคม 2555 ณ ห้อง
ประชุมมูลนิธิฯ ชั้น 2 หัวหมาก บางกะปิ กรุงเทพฯ
มีผู้แทนจากนานาศาสนาเข้าประชุม จานวน 17 คน
กิจกรรมทูตสันติภาพสัญจร ครั้งที่ 5 ณ โรงเรียนท่าอิฐศึกษา จ.นนทบุรี

ส านั ก งานเลขานุ ก ารทู ต สั น ติ ภ าพ มู ล นิ ธิ ส หพั น ธ์ สั น ติ ภ าพสากลจั ด
กิจ กรรมทูต สั น ติ ภ าพสั ญ จร ครั้ ง ที่ 5 นาหนั ง สื อสารานุ ก รมไทย สารานุ ก รม
สาหรับเยาวชน หนังสือภาษาอังกฤษ ฯลฯ และอุปกรณ์กีฬา ไปมอบให้ห้องสมุด
โรงเรียนท่าอิฐศึกษา อ.ปากเกร็ด จ.นนทบุรี โดยมี ดร. เลิศลักษณ์ สังขวรรณ ทูต
สัน ติ ภาพเป็ น ตัว แทนทู ตสั น ติภ าพ และนางสาวกั ณณ์ เ กชาลัท ธ์ ครู ศากยวงศ์
กรรมการและเลขานุการคณะกรรมการทูตสันติภาพ เป็นตัวแทนมูลนิธิสหพันธ์
สันติภาพสากล โดยมีนายอิมรอน เสมสายัณห์ ผู้อานวยการโรงเรียนท่าอิฐศึกษา
และคณะผู้แทนนักเรียนเป็นผู้รับมอบหนังสือ เมื่อวันที่ 12 มีนาคม 2555
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การประชุมคณะแกนนาสนทนาสันติภาพ ครั้งที่ 1/2555
การประชุมคณะแกนนาสนทนา
สันติภาพ ครั้งที่ 1/2555 เมื่อ 8 มีนาคม
2555 โดยมี นายสุธี สุวรรณโพธิ์ แกน
นาสนทนาสันติภาพเป็นประธานการ
ประชุมที่ประชุมได้ร่วมกันกาหนด
รูปแบบการนาองค์ความรู้ในการสร้าง
ต้นแบบที่ดีสาหรับเด็ก เพื่อ
เชื่อมโยงหาองค์กรที่เกี่ยวข้องเข้ามามีส่วนร่วมเพื่อให้เกิดประโยชน์ในชุมชนคู้
บอน และปรึกษาการทากิจกรรมทูตสันติภาพสัญจร ครั้งที่ 5-6 มีผู้เข้าร่วมประชุม
จานวน 13 คน
คณะแกนนาสนทนาสันติภาพลงพื้นที่พบผู้นาชุมชนคู้บอน
คณะแกนนาสนทนาสันติภาพประกอบ
ด้วย นายจารึก อะยะวงศ์ นายสุธี สุวรรณ
โพธิ์ นางสาวกัณณ์เกชาลัทธ์ ครูศากยวงศ์
ได้เข้าพบนางดรุณี จันทร์สิทธิ์ หัวหน้า
สานักงานเคหะชุมชนนวมินทร์ การเคหะ
แห่งชาติ เมื่อ 29 กุมภาพันธ์ และเข้าพบ
นายวรเทพ กาภูพงษ์ ประธาน
คณะกรรมการชุมชนคู้บอนและคณะ เมื่อ
6 มีนาคม ที่ผ่านมา เพื่อรวบรวมข้อมูลของ
ชุมชนคู้บอนสาหรับนามาวางแผน
เตรียมการจัดกิจกรรมสนทนาสันติภาพในชุมชนคู้บอนต่อไป
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Generation Peace Academy 2012 Project in Thailand
สหพันธ์สตรีเพื่อ
สันติภาพโลกฯ ภายใต้มูลนิธิ
สหพันธ์สันติภาพสากลจัดกิจ
กรรมร่วมกับกลุ่มเยาวชนจาก
ประเทศสหรัฐอเมริกาในโครง
การ Generation Peace Academy (GPA) ในประเทศไทย จานวน 21 คน นาคณะ
โดย Mr. John Gehring ระหว่างวันที่ 23 กพ.-12 มีค. 2555 ในพิธีเปิดมี Dr.
Chung Sik Yong (President, UPF Asia) เป็นประธานกล่าวเปิด จากนั้นได้
ร่วมทากิจกรรมบาเพ็ญประโยชน์ต่างๆ อาทิ
สร้างเรือนกล้าไม้ให้กับศูนย์พัฒนาการศึกษา
เพื่อลูกหญิงและชุมชน
ซึ่งเป็นกลุ่มเด็กๆ
จานวน 110 คน ที่ได้รับผลจากการค้ามนุษย์
และมีการแลกเปลี่ยนวัฒนธรรม คณะได้ไป
ทัศนศึกษาสถานที่ต่างๆ ในจังหวัดเชียงราย
อาทิ ดอยตุง วัดร่องขุน ปางช้าง บ่อน้าพุร้อน
และหมู่บ้านชาวเขา เป็นต้น รวมทั้งได้เข้า
เยี่ยมพูดคุยกับผู้หญิงและเด็กที่รับผลกระทบ
จากความรุนแรงที่มูลนิธิปวีณาฯ
ในวันที่ 12 มีนาคม 2555 ช่วงเช้ามีการ
ทบทวนประสบการณ์และความรู้สึกต่อ
กิจกรรมที่ได้ทามาตลอด 21 วัน และพิธีปิด
ในช่วงบ่ายโดยมี พลเอกเทอดศักดิ์ มารมย์
ประธานมูลนิธิสหพันธ์สันติภาพสากลเป็น
ประธานในพิธีและกล่าวปิดงาน
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โครงการค่ายอาสายุวศาสนิกสัมพันธ์ (Religious Youth Service)

มูลนิธิสหพันธ์สันติภาพสากล ร่วมกับจังหวัดกาแพงเพชร องค์การ
บริหารส่วนจังหวัดกาแพงเพชรและองค์การบริหารส่วนตาบลอ่างทองจัดค่าย
อาสายุวศาสนิกสัมพันธ์ ครั้งที่ 19 ในหัวข้อ “อาสาศาสนิกสัมพันธ์สร้างคุณธรรม
และสันติภาพโลก” ระหว่างวันที่ 15-19 มีนาคม 2555 นาเยาวชนตัวแทนจาก
ศาสนาพุทธ คริสต์ และอิสลามเข้าร่วมค่าย จานวน 70 คน ณ โรงเรียนบ้านดาด
ทองเจริญ ต.อ่างทอง อ.เมือง จ.กาแพงเพชร โดย
มีนายจีระเกียรติ ภูมิสวัสดิ์ รองผู้ว่าราชการ
จังหวัดกาแพงเพชร เป็นประธานในพิธีเปิด ณ
วัดพระบรมธาตุเจดียา คณะฯ ได้เข้าเยี่ยมศาสน
สถานของศาสนาพุทธ อิสลาม คริสต์ และ
ร่วมกันทากิจกรรมบาเพ็ญประโยชน์ อาทิการ
ปลูกต้นไม้ในโครงการปลูกป่าเพื่อเทิดพระเกียรติ
พระบาท สมเด็จพระเจ้าอยู่หัวฯ ในวโรกาสทรงมี
พระชนมายุ 84 พรรษา
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และซ่อมแซมสนามเด็กเล่น ปรับปรุง ขยายแนวท่อ
ระบายน้าในโรงเรียน
และได้ศึกษาเรียนรู้การทา
เศรษฐกิจแบบพอเพียง รวมทั้งได้รับความรู้ในเรื่องต่างๆ
อาทิ “การส่งเสริมคุณธรรมและสร้างชุมชนเข้มแข็ง”
โดยวิทยากรจากสานักงาน ป.ป.ส. ภาค 6 ชาวค่ายทุกคน
ต่างแสดงออกถึงความรู้สึกตื้นตันใจในบรรยากาศของ
ความรัก ความเข้าใจ การแบ่งปัน ช่วยเหลือกัน มิตรภาพ
ความสามัคคีและความกลมเกลียวกันที่ไปเกินกว่า
ขอบเขตของศาสนาและวัฒนธรรม
กิจกรรมทูตสัญติภาพสัญจร ครั้งที่ 6 ณ ค่าย RYS โรงเรียนบ้านดาดทองเจริญ
คณะทูตสันติภาพประกอบด้วยนาง
นิตยา ลักษณวิสิษฐ์ ผศ. สุระษา ตันสวัสดิ์
นายสุธี สุวรรณโพธิ์ นายไพรัช ผนิศวรนันท์
นางสาวกัณณ์เกชาลัทธ์ ครูศากยวงศ์ และ
นางสาวภัฐฐ์ณภรณ์ รักพูลสงวนเดินทางไป
ให้กาลังใจกับคณะทางาน และเยาวชนชาว
ค่าย RYS ครั้งที่ 19 และเป็นผู้แทนมูลนิธิ
สหพันธ์สันติภาพสากลมอบทุนการศึกษา
ให้แก่เด็กนักเรียน
และร่วมกิจกรรม
แลกเปลี่ยนประสบการณ์ Reflection ของ
เยาวชนชาวค่าย RYS ภายใต้กิจกรรมทูตสันติภาพสัญจร ครั้งที่ 6 ณ โรงเรียนบ้าน
ดาดทองเจริญ จ. กาแพงเพชร เมื่อ 18-19 มีนาคมที่ผ่านมา
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การประชุม และสังสรรค์ปีใหม่
คณะกรรมการมูลนิธิสหพันธ์สนั ติภาพสากล และทูตสันติภาพ
มูลนิธิสหพันธ์
สันติภาพสากลจัดประชุมและ
สังสรรค์ปีใหม่คณะกรรมการ
มูลนิธิสหพันธ์สันติภาพสากล
และทูตสันติภาพ โดยมีพลเอกเทอดศักดิ์ มารมย์ ประธานมูลนิธิสหพันธ์
สันติภาพสากล และพลเอกสายหยุด เกิดผลประธานผู้ก่อตั้งและที่ปรึกษามูลนิธิฯ
นาการประชุม ผู้ร่วมประชุมได้ร่วม
แสดงความคิดเห็นเพื่อส่งเสริมการนา
แนวความคิดการทางานเพื่อสร้าง
สันติภาพให้เกิดขึ้นทั้งในประเทศและ
ทั่วโลก มีผู้เข้าร่วมประชุมรวม 67 คน
ประชุมคณะอนุกรรมการทูตสันติภาพฝ่ายวิชาการและการศึกษา ครั้งที่ 4
ท่านทูตอัษฏา ชัยนาม ประธาน
อนุกรรมการฯ เป็นประธานการ
ประชุมคณะอนุกรรมการทูต
สันติภาพฝ่ายวิชาการ และการศึกษา ครั้งที่ 4
เมื่อ 17 มกราคม 2555 ในการประชุมได้มีการ
รายงานการจัดกิจกรรมสนทนาสันติภาพใน
หัวข้อ “สนทนาสันติภาพสู่ต้นกล้าเยาวชน” ที่
ผ่านมาและร่วมกันนาเสนอรูปแบบแนวทาง
การดาเนินการ และต่อด้วยการสนทนาสันติภาพมีผู้เข้าประชุม จานวน 23 คน
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งานฉลองครบรอบแต่งงาน 50 ปี พลเอกเทอดศักดิ์ มารมย์ ประธานมูลนิธิฯ
นายแพทย์ เ ล็ ก ทวี เ ติ ม สกุ ล กรรมการและ
เลขาธิการมูลนิธิสหพันธ์สันติภาพสากล เป็นผู้แทน
มู ล นิ ธิ ฯ มอบของที่ ร ะลึ ก เนื่ อ งในโอกาสฉลอง
ครบรอบแต่งงาน 50 ปี ของพลเอกเทอดศักดิ์ มารมย์
ประธานมู ล นิ ธิ ส หพั น ธ์ สั น ติ ภ าพสากล และนาง
วิลาวัณย์ มารมย์ ภรรยา ณ ห้องเจ้าพระยาบอลรูม ชั้น 2 โรงแรมเจ้าพระยาปาร์ค
เมื่อ 23 มีนาคม 2555 โดยมี ผู้ร่วมงานกว่า 300 คน ร่วมเป็นสักขีพยาน เฉลิม
ฉลองความรักของทั้งคู่ งานนี้ผู้ไปร่วมงานได้ ข้อคิดในการใช้ชีวิตเพื่อรักษาความ
รักให้ยืนยาว นั่นคือ ความรัก ความเข้าใจ ความอดทน และการให้อภัย
ร่วมประชุมสัมมนาสิทธิมนุษยชนระหว่างประเทศ “ศูนย์สิทธิมนุษยชน”
นางวิไลรัตน์ จุลคีรี ทูตสันติภาพเป็น
ผู้แทนมูลนิธิสหพันธ์สันติภาพสากลไป
ร่วมประชุมสัมมนาสิทธิมนุษยชนระหว่าง
ประเทศ “ศูนย์สิทธิมนุษยชน : ความ
เป็นไปได้และแนวทางการพัฒนาใน
อนาคต” ตามโครงการจัดตั้งศูนย์สิทธิ
มนุษยชน จัดโดยกรมคุ้มครองสิทธิและ
เสรีภาพ กระทรวงยุติธรรม เมื่อ 22-23
มีนาคม 2555 ณ ห้องแกรนด์บอลรูม โรงแรมรามาการ์เด้นส์ กรุงเทพฯ โดยมี
พล.ต.อ.ประชา พรหมนอก รัฐมนตรีว่าการกระทรวงยุติธรรมเป็นประธานในพิธี
เปิด มีผู้เข้าร่วมประชุมจานวนทั้งสิ้นกว่า 300 คน
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พิธีมอบรางวัลและทุนการศึกษาแก่ผู้ที่ชนะการประกวดวาดภาพ
ในโครงการ “ใส่สี สานใจ ใฝ่สันติ” ครั้งที่ 7
สหพันธ์สตรี
เพื่อสันติภาพ
โลกฯ ร่วมกับ
องค์การเพื่อ
การศึกษา
วิทยาศาสตร์
และวัฒนธรรมแห่งสหประชาชาติ (UNESCO) จัดงานมอบรางวัลสาหรับนักเรียน
ที่ชนะการประกวดวาดภาพในโครงการ “ใส่สี สานใจ ใฝ่สันติ” ครั้งที่ 7 ให้แก่ผู้ที่
ชนะการประกวดวาดภาพ รวม 14 รางวัล โดยมีท่านผู้หญิงสุมาลี จาติกวนิช
นายกก่อตั้งสมาคมติดตามการพัฒนาสตรีให้เกียรติเป็นประธาน โดยมอบรางวัล
พร้อมทุนการศึกษารวม 120,000 บาท และได้รับเกียรติจาก พล.อ. เทอดศักดิ์
มารมย์ ประธานมูลนิธิสหพันธ์สันติภาพสากล Mrs. Lilly Chen รองประธาน
สหพันธ์สตรีเพื่อสันติภาพโลก-เอเซีย และตัวแทนองค์กรต่างๆ รวมทั้งคณะครู
อาจารย์ ผู้ปกครองเข้าร่วมงาน ในงานมีการเสวนาในหัวข้อ “อิสระภาพแห่ง
จินตนาการ” (Imaginary Freedom) ได้รับเกียรติจากศิลปินแห่งชาติปี 2554
สาขาจิตรกรรม ดร.เฉลิมชัย โฆษิตพิพัฒน์ เป็นผู้ดาเนินรายการ ร่วมกับนักเรียน
ที่ชนะการประกวดวาดภาพ
จากนั้นกลุ่ม
ศิลปินในโครงการและผู้มาร่วมงานได้ร่วมกัน
วาดภาพมอบให้องค์การยูเนสโกเป็นที่ระลึก มี
ผู้สนใจเข้าร่วมงาน จานวน 130 คน เมื่อ 18
กุมภาพันธ์ 2555 ณ องค์การยูเนสโก กรุงเทพฯ
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งานเสวนาเนือ่ งในวันสตรีสากล

สหพันธ์สตรีเพื่อสันติภาพโลกฯ ร่วมกับองค์การยูเนสโก จัดเสวนาเนื่องในวัน
สตรีสากล ในหัวข้อ “Human Trafficking A Crime : Againt Human Dignity”
ปาฐกถาพิเ ศษ โดยนายเอเตี้ ย น คลีม องค์ รองผู้ อานวยการ องค์ ก ารยู เนสโก
กรุงเทพฯ นางนภาเพ็ญ เวชชาชีวะ รองเลขาธิการสภาสตรีแห่งชาติในพระบรม
ราชิ นู ป ถั ม ภ์ ฝ่ า ยต่ า งประเทศ วิ ท ยากรเสวนาโดย นายแดเรี่ ย ล เมเช่ อ ร์
ผู้เ ชี่ย วชาญแผนกสั งคมและมนุ ษยศาสตร์ แห่ งภาคพื้น เอเซีย แปซิฟิ ค องค์ก าร
ยูเนสโก กรุงเทพฯ นางปวีณา หงสกุล ประธานมูลนิธิปวีณาหงสกุลเพื่อเด็กและ
สตรี พ.ต.อ. ปัญญา ปิ่นสุข ผู้บังคับการ 5 กองบังคับการปราบปรามการกระทา
ความผิ ด เกี่ ย วกั บ การค้ า มนุ ษ ย์ กรมต ารวจ นางสาวเอไลซ่ า อั ล เลน ผู้
ประสานงานโครงการ Generation Peace Academy (GPA) มี ผู้ร่ วมงานจ านวน
120 คน เมื่อ 6 มีนาคม 2555
ณ ห้ อ ง ป ร ะ ชุ ม ชั้ น 5
อ ง ค์ ก า ร ยู เ น ส โ ก ถ น น
สุขุมวิท กรุงเทพฯ
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แนะนาทูตสันติภาพ
นายณัฐพัชร์ อินทุภูติ เกิดเมื่อวันที่ 5 มิถุนายน 2470
ปัจจุบัน อายุ 84 ปี จบการศึกษาธรรมศาสตรบัณฑิต จาก
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ และปรัชญาดุษฏีบัณฑิตกิตติมศักดิ์
ทางสังคมวิทยาและมานุษยวิทยา มหาวิทยาลัยรามคาแหง
ปัจจุบันมีตาแหน่งเป็นที่ปรึกษากฎหมายของธนาคารกรุงเทพ
จากัด (มหาชน) ประธานสภาสังคมสงเคราะห์แห่งประเทศไทยในพระบรม
ราชูปถัมภ์ อุปนายกพุทธสมาคมแห่งประเทศไทยในพระบรมราชูปถัมภ์ ประธาน
มูลนิธิบารุงพระพุทธศาสนาแห่งประเทศไทย ประธานศูนย์ประสานงานกลาง
องค์การภาคเอกชนต่อต้านยาเสพติด (ศอส.) กรรมการป้องกันและปราบปรามยา
เสพติด (ป.ป.ส.) ประธานสหพันธ์องค์การภาคเอกชนด้านชุมชนบาบัดยาเสพติด
แห่งเอเชียแปซิฟิค และได้รับเครื่องราชอิสริยาภรณ์ ตติยดิเรกคุณาภรณ์
“สานสันติภาพ” กาหนดออกทุก 3 เดือน เพื่อเป็นสื่อกลางเผยแพร่ข่าวสาร
ด้านสันติภาพ กิจกรรมต่างๆ ของมูลนิธิสหพันธ์สันติภาพสากล (ประเทศไทย)
สานักเลขานุการทูตสันติภาพยินดีรับบทความเกี่ยวกับสันติภาพจากทูตสันติภาพ
และสมาชิกสัมพันธ์ทุกท่าน
ติดต่อเป็นสมาชิกสัมพันธ์หรือช่วยสนับสนุนการจัดพิมพ์“สานสันติภาพ”
ได้ที่ ฝ่ายสมาชิกสัมพันธ์ โทร. 02-718-7766 ต่อ 221, 230 โทรสาร 02716-2248 e-mail: afpthai@gmail.com หรือติดตามข่าวสารได้ที่

www.upf.or.th
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งานรับพรมงคลสมรสนานาชาติเพื่อสันติภาพโลก (ประเทศไทย)
สหพันธ์ครอบครัวเพื่อความ
สามัคคีและสันติภาพโลกฯ จัดงานพิธีรับพร
มงคลสมรสนานาชาติเพื่อสันติภาพโลก ณ
ห้องประชุมอาคารยูซีเอฟ ถนนรามคาแหง
โดยมี ศ.กีรติ บุญเจือ รองประธานสหพันธ์
ครอบครัวฯ เป็นประธานกล่าวเปิดงาน โดยมีนายภาษิต ศิริมาลัย รองประธาน
สหพันธ์ครอบครัวฯ และภริยา เป็นผู้แทนประกอบพิธี กล่าวแสดงความยินดีแก่คู่
บ่าวสาวโดยพลเอกเทอดศักดิ์ มารมย์ ประธานมูลนิธิสหพันธ์สันติภาพสากล และ
นางกมลทิพ พยัฆวิเชียร ประธาน
สหพันธ์สตรีเพื่อสันติภาพโลก
(ประเทศไทย) มีคู่บ่าวสาว คู่รัก คู่
สมรสเข้าร่วมพิธีรับพรในครั้งนี้
จานวน 75 คู่ เมื่อ 24 มีนาคม 2555
โดยจุดมุ่งหมายของงานเสวนาในครั้งนี้เพื่อสร้างความ
ปรองดองกลมเกลียวระหว่างนานาศาสนาอันเป็นพื้นฐานที่
สาคัญในการสร้างคุณธรรมและสันติภาพให้เกิดขึ้นในประเทศไทยโดยการเสวนา
ในหัวข้อ “ความกลมเกลียวระหว่างนานาศาสนาคือพืน้ ฐานของคุณธรรมและ
สันติภาพในประเทศไทย”
งานเสวนาในครั้งนี้ มีผู้เข้าร่วมเสวนากว่า 300 คน จากนานาศาสนา ใน
บรรยากาศที่เต็มไปด้วยความกลมเกลียว ความเคารพ และความรัก ณ หอประชุม
ใหญ่ มูลนิธิสหพันธ์สันติภาพสากล
(ต่อจากหน้า 4)
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สานักงานเลขานุการทูตสันติภาพ สหพันธ์สันติภาพสากล (ประเทศไทย)
4 อาคารยูซีเอฟ ซอยรามคาแหง 24 หัวหมาก บางกะปิ กทม. 10240
Tel. 02-718 7766 ต่อ 221, 230 Fax. 02-716 2248, 02-718 5086
E-mail: afpthai@gmail.com, upfthailand@gmail.com
www. upf.or.th, www.upf.org
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