- การประชุมสัมมนา “การประชุมผู้นานานาชาติ เขตเอเซีย”
- คากล่าวฯ ของ ศ. เกียรติคุณประดิษฐ์ เจริญไทยทวี
- แนะนาทูตสันติภาพ
สหพันธ์นานาชาติและศาสนาเพื่อสันติภาพโลก (ประเทศไทย) สหพันธ์สันติภาพสากล
4 อาคารยูซีเอฟ ซอยรามคาแหง 24 หัวหมาก บางกะปิ กทม. 10240
Tel. 02-718 7766 ต่อ 221, 230 Fax. 02-716 2248, 02-718 5086
E-mail: upfthailand@yahoo.com, upfthailand@gmail.com
www. iifwp.fdp.or.th, www.upf.org
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ทักทาย...

แนะนำทูตสันติภำพ

สภาพการณ์ที่เปลี่ยนแปลงทั้งในประเทศ และต่างประเทศขณะนี้
ล้วนเกิดจากภัยธรรมชาติ และภัยจากมนุษย์ด้วยกันเอง ได้สร้างความ
ทุกข์แก่ผู้รับ ในขณะเดียวกันก็ได้สร้างมิตรภาพ และสร้างพลังให้เกิด
กับกลุ่มบุคคลที่เป็นผู้ให้การช่วยเหลือด้วยเช่นกัน
หวังเป็นอย่างยิ่งว่า “สานสันติภาพ” จะได้รับตาแนะนา ติชม และ
ชี้แนะจากท่านเพื่อนาไปปรับปรุงในฉบับหน้านะค่ะ
จากบรรณาธิการ
ขอขอบคุณผู้สนับสนุนค่าจัดพิมพ์
ดร.สุภาพรรณ พงศ์หล่อพิศิษฏ์
บริษัท แอลที เอเชียโฮลดิ้งส์ จากัด
คุณประสงค์ ผิวอ่อนดี

จานวน 50 เล่ม
จานวน 50 เล่ม
จานวน 200 เล่ม

ในเล่ม

การประชุมสัมมนา
“ผู้นานานาชาติ เขตเอเซีย”

ปฏิทินงาน
คากล่าวของ ศ. เกียรติคุณประดิษฐ์ฯ
แนะนาทูตสันติภาพ

หน้า 3
หน้า 5
หน้า 6
หน้า 7

ทูตสันติภาพคุณอัษฏา ชัยนาม

อดีตเอกอัครราชทูตผู้แทนถาวรประจาสหประชาชาติ ณ นครนิวยอร์ค

คุณอัษฎา
ชัยนามได้รับเลือกเป็นรองประธานร่วมคณะกรรมการปรับปรุงคณะรัฐมนตรีความ
มั่นคงฯ ของสมัชชาทั่วไปขององค์การสหประชาชาติ ในปี 2539-2542 และเคยดารงตาแหน่งประธานคณะ
กรรมการบริหารของโครงการพัฒนาการแห่งสหประชาชาติและของกองทุนประชากรสหประชาชาติ
ปี2543-2544
ได้รับเลือกเป็นสมาชิกกรรมการดาเนินการและเป็นประธานร่วมคณะกรรมการ
เตรียมการประชุมระหว่างประเทศระดับสูง เพื่อระดมทุนเพื่อการพัฒนา และ เริ่มรับราชการ ณ กระทรวงการ
ต่างประเทศ เป็นเอกอัครราชทูตประจานิวซีแลนด์ สิงคโปร์ และสาธารณรัฐสังคมนิยมเวียดนาม นอกจากนี้
ได้เป็นรองผู้แทนถาวรไทยประจายูเนสโก เมื่อเกษียนแล้ว คุณอัษฎา ได้บรรยาย ณ มหาวิทยาลัยและสถาบัน
ของทางราชการต่างๆในเรื่ององค์การระหว่างประเทศและการเมืองการทูตของประเทศในภูมิภาคเอเซีย
ตะวันออกเฉียงใต้ ในปี 2546 ได้รับเลือกเป็น “ผู้เชี่ยวชาญการต่างประเทศ”ของคณะกรรมาธิการต่างประเทศ
ของสภาผู้แทนราษฎร
ปัจจุบันคุณอัษฎา
ยังได้เขียนหนังสือและแสดงความคิดเห็นอย่างตรงไปตรงมาเกีย่ วกับการ
ต่างประเทศกับสื่อมวลชนที่ก้าวหน้า คุณอัษฎาหวังว่าจะเขียนหนังสือเรื่อง “ประเทศไทย สหประชาชาติ และ
การทูตพหุภาคี” เสร็จต้นปีหน้า ให้กองทุนเพือ่ สนับสนุนการวิจัยแห่งประเทศไทย
คุณอัษฎา จบการศึกษาปริญญาตรีด้านเศรษฐศาสตร์ในปี 2507 และปริญญาโท ด้านเศรษฐศาสตร์
ระหว่างประเทศ จากมหาวิทยาลัยแคลิฟฟอเนีย ณ ลอสแองเจลลิส (UCLA)
คุณอัษฎา เกิดวันที่ 17 กันยายน 2484 มีภรรยาชื่ออรสา มีบุตรสาว 2คน และหลาน 2คน

"สานสันติภาพ" กาหนดออกทุก 3 เดือน เพื่อเป็นสื่อกลางเผยแพร่ข่าวสารด้าน
สันติภาพ กิจกรรมต่างๆ ของสหพันธ์สันติภาพสากล (ประเทศไทย) ยินดีรับบทความ
เกี่ยวกับสันติภาพจากทูตสันติภาพ และสมาชิกทุกท่าน
ติดต่อเป็นสมาชิก หรือช่วยสนับสนุนการจัดพิมพ์ "สานสันติภาพ" ได้ที่ ฝ่ายสมาชิก
สัมพันธ์ โทร. 02-718 7766 ต่อ 221, 230 โทรสาร 02-716 2248 email: upfthailand@yahoo.com
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การประชุมสัมมนา

“การประชุมผู้นานานาชาติ เขตเอเซีย”
วันที่ 28 - 29 กรกฎาคม พ.ศ. 2551

คากล่าวของ ศ.นพ.ประดิษฐ์ เจริญไทยทวี
…... การทางานของ IIFWP และ IIPC หรือ
Universal Peace Federation (UPF) ในปัจจุบนั ได้มี
สมาชิกของสหพันธ์และองค์กรเสียสละช่วยกันทางาน
เป็นจานวนมาก
โดยมีความมุ่งหวังทีจ่ ะสร้างสรร
สันติภาพโลกที่หยุดความขัดแย้ง หยุดการก่อการร้าย หยุด
สงครามทีเ่ ข่นฆ่ากัน มุง่ หวังสันติสขุ และความสมานฉันท์ของ
มนุษยโลกที่ต่างเชื้อชาติ ต่างศาสนากัน เพื่อยุติสงคราม
โดยสิ้นเชิง โดยเอาศาสนสัมพันธ์เป็นเครื่องร้อยรัดน้าใจ
คนทั้งโลกให้เป็นอันหนึ่งอันเดียวกัน ยึดสามัคคีธรรม
เป็นเครื่องค้าจุนโลก บุคคลที่พร้อมจะทาหน้าที่เหล่านี้
จึงสมควรได้รับการยอมรับนับถือในน้าใจอันดีงามนี้ให้
ปรากฎเราจึงมอบ“เกียรติบัตรทูต
สันติภาพ" (Ambassador for Peace) เป็นเกียรติยศแห่ง
ความภูมิใจแก่บรรดาสมาชิกผู้รักสันติภาพของเรา
ทูตสันติภาพที่เคารพ ท่านทั้งหลายเป็นปัญญาชน
มีประสบการณ์
มีความห่วงใยชาติบ้านเมืองและ
สันติภาพโลก บัดนี้จงึ ถึงเวลาที่เราทั้งหลายจะร่วมหารือ
ระดมความคิดกันว่าเราควรดาเนินการประการใด
ทิศทางไหน ที่จะบรรลุผลนาทางไปสู่สันติภาพโลกอัน
ถาวร ตลอดจนสันติภาพของราชอาณาจักรไทยด้วย

ศาสตราจารย์เกียรติคุณประดิษฐ์
เจริญไทยทวี
ทูตสันติภาพ ประธานสหพันธ์
นานาชาติและศาสนาเพื่อสันติภาพ
โลก (ประเทศไทย)
กรรมการสิทธิมนุษยชน
กล่าวเปิดงานสัมมนาทูตสันติภาพ
ณ มูลนิธิสหพันธ์สันติภาพสากลฯ
เมื่อ 18 กุมภาพันธ์ 2549

"บัดนี้จึงถึงเวลาที่เรา
ทั้งหลายจะร่วมหารือ
ระดมความคิดกันว่าเรา
ควรดาเนินการประการ
ใด ทิศทางไหนที่จะ
บรรลุไปสู่สันติภาพ
โลกอันถาวร"

สหพันธ์นานาชาติและศาสนาเพื่อสันติภาพโลก (ประเทศไทย) มูลนิธิสหพันธ์สันติภาพ
สากล (Universal Peace Federation) ร่วมกับกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของ
มนุษย์ ได้จัดสัมมนา การประชุมผู้นานานาชาติ เขตเอเชีย ในหัวข้อ “ สูก่ ระบวนทัศน์ใหม่
ของภาวะผู้นากับธรรมภิบาลเพื่อการพัฒนาและสันติภาพ ” เมื่อวันที่ 28 - 29 กรกฎาคม พ.ศ.
2551 ณ ห้องประชุม ESCAP สหประชาชาติ (UNCC) และโรงแรมดิเอมเมอรัลด์ โดยมี
ฯพณฯ นายชวรัตน์ ชาญวีรกุล รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของ
มนุษย์ เป็นประธานกล่าวเปิดงาน ร.ศ. ดร. ณรงค์ เทียนส่ง รองประธานมูลนิธิฯ ผู้แทน ศ.
เกียรติคุณประดิษฐ์ เจริญไทยทวี และ ดร.ซัง ซิก ยอง Regional Chair, UPF-Asia กล่าว
ต้อนรับ โดยได้รับเกียรติจาก H.E Jose C. de Venecia, Jr, Former Speaker of the House,
Government of the Republic of the Philippines กล่าวปาฐกถา โดยมีทูตสันติภาพทั้งใน
ประเทศไทย ทูตสันติภาพจากต่างประเทศ แขกรับเชิญกิตติมศักดิ์ และผู้สนใจทั่วไป เข้าร่วม

ในภาคเช้าได้รับเกียรติจาก คุณอัษฎา ชัยนาม อดีต
เอกอัครราชทูตถาวรประจาองค์การสหประชาชาติ ณ นครนิวยอร์ก ประธานคณะอนุกรรมการทูตสันติภาพ
ฝ่ายการศึกษาและวิชาการ เป็นผู้ดาเนินการสัมมนาในหัวข้อ “Principles of Good Governance” โดยมี Dr.
Robert Kittel - Director, Peace Education, UPF-Asia พระมหานพดล สายสุตา - ผู้ช่วยเจ้าอาวาส ฝ่าย
การศึกษา วัดมหาพฤฒาราม และ Mrs. Ursala Mclackland - Secretary General, UPF Asia เป็นวิทยากร
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“การประชุมผู้นานานาชาติเขตเอเซีย” (ต่อ)
ในภาคบ่าย มีการสัมมนาในหัวข้อ “The Root
Cause of Conflict and Principles of Reconciliation”
โดยมี ศ. กีรติ บุญเจือ – รองประธานสหพันธ์
สันติภาพสากล (ประเทศไทย) อดีตสมาชิกสภานิติ
บัญญัติ เป็นผู้ดาเนินการสัมมนาโดยมี Dr. Robert
Kittel - Director, Peace Education, UPF-Asia, Mrs.
Ursala Mclackland- Secretary General, UPF Asia,
Mr. Kristofer John M. Rivera - President, Youth
Federation for World Peace Mindanao Chapter,
Philippines และ Prof. Dr. Payaman Simanjuntak Lecturer, University of Krisnadwipayana Jakarta,
Indonesia เป็นวิทยากร
วันที่สองดาเนินการสัมมนาโดย Dr. Nguyen Loc
- Deputy Director-General Vietnam Institute for
Educational Sciences Hanoi, Vietnam ในหัวข้อ
“Toward a Family Paradigm of Leadership and
Good Governance” โดยมี Dr. Thomas G. Walsh Secretary General, UPF- International, นพ.เล็ก ทวี
เติมสกุล – เลขาธิการมูลนิธิเพือ่ การพัฒนาและสันติ
(ประเทศไทย), Mr. Chen Tuo-Huan - Vice President, UPF-Taiwan. Hon. Ek Nath Dhakal, Member of Parliament, Nepal, Dr. Estrella Babano Regional Director, Department of Education, Region X Philippines เป็นวิทยากร ในภาคบ่าย สัมมนา
ในหัวข้อ “The “Abel UN” and Ambassadors for
Peace: A New Paradigm of Leadership and Good
Governance” โดยมี Dr. Josefina Tamondong Assistant Regional Director III, Department of Education, Philippines เป็นผู้ดาเนินรายการ.

ปฏิทินงาน

6-11 กันยายน 2551

การประชุม "World Assembly" ณ Ulanbataar ประเทศ
มองโกเลีย
14-19 ตุลาคม 2551
ค่ายอาสายุวศาสนิกสัมพันธ์ ครั้งที่ 15 ณ มหาวิทยาลัย
ราชภัฏนครศรีธรรมราช จ.นครศรีธรรมราช
17-19 ตุลาคม 2551
GPF ณ ประเทศมาเลเซีย
11-15 พฤศจิกายน 2551 การประชุมสัมมนา “ International Leadership
Conference” ณ ประเทศเนปาล
20 พฤศจิกายน 2551
พิธีมอบรางวัลการประกวดวาดภาพในโครงการ “ใส่สี
สานใจ ใฝ่สันติ” (Color my Heart with Peace)
ณ ศูนย์ประชุมสหประชาชาติ กทม.
20-28 พฤศจิกายน 2551 ค่าย RYS ณ ประเทศเนปาล
9-13 ธันวาคม 2551
GPF/ILC ประเทศฟิลิปปินส์

พิธีมอบเกียรติบัตรแก่ทูตสันติภาพทั้งในประเทศ และทูตสันติภาพจากต่างประเทศ
เมื่อวันที่ 29 กรกฏาคม 2551

