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ทักทาย...
“สานสันติภาพ”
สื่อกลางในการรับและส่งข่าวสารกิจกรรมทีจ่ ัดขึ้นทั้งใน
ประเทศและต่างประเทศของทูตสันติภาพ และสมาชิก สานสันติภาพ ฉบับ “รับลม
หนาว” นี้ ขอนาเสนอกิจกรรมและข่าวสารที่หลากหลายของทูตสันติภาพในระหว่าง
เดือนพฤษภาคม ถึงเดือนตุลาคมที่ผ่านมา ต้องขอถือโอกาสนี้ขอบพระคุณทุกๆ ท่านมา
ณ ที่นี้ สาหรับท่านทูตสันติภาพที่ได้ทากิจกรรม อย่าลืมส่งข่าวกิจกรรมของท่านให้เรา
ด้วยนะคะ
ปล..ช่วงนี้เริม่ เข้าสู่ฤดูหนาวแล้ว อย่าลืมรักษาสุขภาพกันด้วยนะคะ
จากบรรณาธิการ

ในเล่ม

สารจาก ศ.นพ.ประดิษฐ์ เจริญไทยทวี
การประชุม The 2nd International Young Leaders Summit
การประชุมผู้นารัฐสภาเอเชียเกี่ยวกับสันติภาพ ครั้งที่ 1
แนะนาทูตสันติภาพ
ประชุม World Summit on Peace and
International Leadership Conference (ILC)
กิจกรรม พบปะทูตสันติภาพ และ
การใช้อินเตอร์เน็ตเบื้องต้นสาหรับทูตสันติภาพ
กิจกรรมวันสันติภาพสากล
กิจกรรมปลูกป่าชายเลน
การประชุมคณะกรรมการและอนุกรรมการทูตสันติภาพ
ค่ายอาสายุวศาสนิกสัมพันธ์ (RYS) ครั้งที่ 16
เข้าพบผู้ว่าฯ กทม.และ รมช. มหาดไทยถาวร เสนเนียม
กิจกรรมอื่นๆ
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" 3-Day Ambassador for
Peace on Divine Principle"
สหพั น ธ์ สั น ติ ภ าพสากล
(ประเทศไทย) ร่ ว มกั บ สหพั น ธ์
ครอบครั วเพื่อ ความสามัคคี และ
สั น ติ ภ าพโลก (ประเทศไทย)
จัดการประชุม " 3-Day Ambassador for Peace on Divine Principle" จานวน 2
ครั้ง เมื่อ วันที่ 10 - 14 มิถุนายน 2552 ณ โรงแรมไดนาสตี้ กรุงเทพมหานคร
และวันที่25 - 29 มิถุนายน 2552 ณ โรงแรมอเล็กซานเดอร์ กรุงเทพมหานคร
มีทูตสันติภาพจากประเทศในแถบภาคพื้นเอเซีย อาทิ ประเทศฟิลิปปินส์ เนปาล
กัมพูชา และประเทศไทย เข้าร่วมสัมมนา จานวนทั้งสิ้น 74 ท่าน

ผู้แทนจากมูลนิธิฯ รวม 18
คน ร่วมการประชุมเชิงปฏิบัติการ
ผู้นาองค์กรเครือข่ายด้านการ
ป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย จัด
โดย กรมบรรเทาสาธารณภัย เมื่อ
26 มิถุนายน 2552 ณ โรงแรมรอยัล
ริเวรอร์ กรุงเทพฯ
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สารจาก ศ.นพ.ประดิษฐ์ เจริญไทยทวี

Dr. Chung Sik Yong นพ.เล็ก ทวีเติมสกุล นายภาษิต ศิริมาลัย และนาย
จักริน เอี่ยมสาอางค์ เข้าพบ รมช. ถาวร เสนเนียม เพื่อปรึกษาหารือเกี่ยวกับการ
ทางานในโครงการสันติภาพภาคใต้ เมื่อ 10 กันยายน 2552 ณ ห้องอาหารรถ
สะเบียง โดยได้รับความร่วมมือในการประสานงานเป็นอย่างดีจากทูตสันติภาพ
ดต.พงศ์สิทธิ์ ทะสะระ
ผู้แทนมูลนิธิฯ
นาโดย Dr. Chung
Sik Yong ศ. กีรติ
บุญเจือ นายแพทย์
เล็ก ทวีเติมสกุล นาย
ภาษิต ศิริมาลัย เข้า
พบ ม.ร.ว. สุขุมพันธุ์
บริพัตร ผู้ว่ากทม.
เพื่อปรึกษา หารือการเตรียมจัดงานวันสันติภาพ เมื่อวันที่ 14 กันยายน ศกนี้ ณ
ห้องอมรินทร์ ศาลาว่าการกรุงเทพมหานคร กทม.
สานสันติภาพ หน้า 14

....มูลนิธิสหพันธ์สันติภาพสากล
(ประเทศไทย)
ประกอบด้วยสหพันธ์ต่างๆ หลายสหพันธ์ ทาภารกิจ
แตกต่างกันออกไป เพื่อมุ่งสู่ “สันติภาพโลก” ประสงค์ที่จะ
ให้ไฟสงครามและการก่อการร้ายที่ร้อนระอุมาตลอด 2-3 ปี
นี้ให้ดับลง โดยยึดสถาบันครอบครัวเป็นแกนนา เอาความรัก
อันบริสุทธิ์ ความเข้าใจอันดีต่อกันของมนุษยชาติ เป็นหมุด
ตรึงให้โลกสงบด้วยความสามัคคี แม้มนุษย์ในโลกนี้จะต่าง
เชื้อชาติ ต่างศาสนา และความเชื่อที่แตกต่างกัน แต่มนุษย์ก็
ย่อมทาความเข้าใจกันได้ด้วย “สันติ” เพียงประการเดียว
เท่านั้น...
…ในโอกาสวาระการครบรอบปีของมูลนิธิสหพันธ์
สันติภาพสากล (ประเทศไทย) มูลนิธิฯ ตั้งใจที่จะจัด
กระบวนการทางานให้แพร่หลายขยายสู่ภูมิภาค ให้ได้เข้าถึง
ปรัชญาของสถาบันครอบครัว ความรู้รักสามัคคีของคนไทย
ที่ต่างเชื้อชาติต่างศาสนา สามารถสมัครสมานฉันท์เพื่อสันติ
สุขของแผ่นดินไทยให้จงได้ มูลนิธิฯ จะมุ่งเป้าไปสู่กลุ่ม
เยาวชนและคนหนุ่มคนสาวให้มากขึ้น โครงการ "รัก
บริสุทธิ์"
จะเป็นแกนนาในการปลูกฝังความเคารพและ
กตัญญูในบิดา มารดา ครูอาจารย์ มั่นคงจงรักภักดีในชาติ
ศาสนา พระมหากษัตริย์ ประชาธิปไตย และสิทธิมนุษยชน
จะทาความเข้าใจที่ถูกต้องชัดเจนในคาสอนของศาสดาแห่ง
ตน
และตั้งจิตอันบริสุทธิ์ที่จะรักษาสัจจวาจาและคามั่น
สัญญาคุณธรรม และจริยธรรมให้ยืนยาวเป็นนิตยกาล..
(คากล่าวของ ศ. เกียรติคุณประดิษฐ์ เจริญไทยทวี จากหนังสือรายงาน
ประจาปี มูลนิธิสหพันธ์สันติภาพสากลฯ ประจาปี 2550)

ศาสตราจารย์เกียรติคุณ
ประดิษฐ์ เจริญไทยทวี
ทูตสันติภาพ ประธานสหพันธ์
สันติภาพสากล (ประเทศไทย)

"...จงตั้งมั่นกระทา
ความดี ละความชั่วทั้ง
ปวงที่ทาให้แผ่นดินลุก
เป็นไฟอยู่ในขณะนี้และ
ขอชาติไทยจงได้รับการ
ยกย่องให้เป็น “นิติรัฐ”
ปราศจากการข่มขู่ การ
ทาร้าย การทาทารุณ
กรรม ฆ่าฟันกันโดย
สิ้นเชิง ...."
สานสันติภาพ หน้า 3

การประชุม The 2nd International Young Leaders Summit

สหพันธ์สันติภาพสากล (ประเทศไทย) ร่วมกับสหพันธ์เยาวชนคน
หนุ่มสาวเพื่อสันติภาพโลก (ประเทศไทย) จัดประชุม the 2nd International
Young Leaders Summit ระหว่างวันที่ 7-8 สิงหาคม 2552 ณ สวิสโซเทล เลอ
คองคอร์ด ถนนรัชดาภิเษก กรุงเทพมหานคร มีผู้เข้าร่วมประมาณ 500 คน จาก
15 ประเทศ อาทิ ประเทศญี่ปุน กัมพูชา เกาหลี อินเดีย ลาว มาเลเซีย เนปาล
สิงคโปร์ ใต้หวัน บังคลาเทศ ฯลฯ กล่าวเปิดงานโดยนายกิตติ สมานชัย
ผู้อานวยการส่งเสริมสวัสดิภาพและพิทักษ์เด็กเยาวชน ผู้ด้อยโอกาส คนพิการ
และผู้สูงอายุ กระทรวงพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ กล่าวปาฐกถา
พิเศษโดย นายอภิรักษ์ โกษะโยธิน ที่ปรึกษานายกรัฐมนตรีผู้แทนนายกรัฐมนตรี
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ค่ายอาสายุวศาสนิกสัมพันธ์ (RYS) ครั้งที่ 16

มูลนิธิสหพันธ์สันติภาพสากล (ประเทศไทย) ร่วมกับองค์การบริหาร
ส่วนจั งหวัด ตราด อาเภอเกาะช้ าง องค์ก ารบริ หารส่ วนตาบลเกาะช้ างใต้ และ
เครื อข่ ายเยาวชนคนดีศ รีเมื องตราด จัด ค่ายอาสายุวศาสนิกสั มพั นธ์ ครั้ งที่ 16
ระหว่างวันที่ 26-30 ตุลาคม 2552 ณ โรงเรียนวัดสลักเพชร ต.เกาะช้างใต้ อ.เกาะ
ช้าง จ.ตราด มีเยาวชนร่วมกิจกรรม 125 คน (พุทธ คริสต์ และอิสลาม) และผู้แทน
ทั้งจากภาครัฐบาล องค์กรเอกชน และชมรมผู้สูงอายุตราด จานวน 155 คน รวม
ทั้งสิ้น 280 คน โดยได้รับเกียรติจากนายแก่นเพชร ช่วงรังษี ผู้ว่าราชการจังหวัด
ตราด กล่าวเปิดงาน และกล่าวรายงาน โดยศาสตราจารย์กีรติ บุญเจือ รองประธาน
มูลนิธิสหพันธ์สันติภาพสากล (ประเทศไทย)
กิจกรรมในครั้งนี้ ได้แก่ เยี่ยมชมศาสนสถาน กีฬาศาสนสัมพันธ์ รับฟัง
บรรยายจากวิทยากร และกิจกรรมบาเพ็ญประโยชน์ ได้แก่ ทาสีอ าคารเรียน จัด
สวน ทาความสะอาดห้องน้า ปลูกป่าชายเลนจานวน 500 ต้น ปิดท้ายด้วยกิจกรรม
การแสดงแลกเปลี่ยนวัฒนธรรม
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การประชุมผู้นารัฐสภาเอเชียเกีย่ วกับสันติภาพ ครั้งที่ 1

มูลนิธิสหพันธ์สันติภาพสากล (ประเทศไทย) จัดประชุมผู้นารัฐสภาเอเชีย
เกี่ยวกับสันติภาพ ครั้งที่ 1 ในหัวข้อ “วิสัยทัศน์ใหม่ของสันติภาพในศตวรรษที่
21” ระหว่างวันที่ 8 - 11 ตุลาคม พ.ศ. 2552 ณ โรงแรมดิ เอมเมอรัลดิ์ กล่าวเปิด
งานโดย นายนิคม ไวยรัชพานิช รองประธานวุฒิสภาคนที่หนึ่ง กล่าวต้อนรับโดย
ดร. ชอง ชิก โยง Regional Chair, UPF-Asia และกล่าวปาฐกถาโดย Hon. Jose C.
de Venecia, Jr. - Member of Parliament, Former Speaker, House of Representatives, Philippines, Chairman Emeritus, UPF International
มีผู้เข้าประชุมจาก 12 ประเทศ ประกอบด้วยประเทศเกาหลี มาเลเซีย ไทย
เนปาล ฟิลิปปินส์ ศรีลังกา อัฟกานิสถาน อินเดีย ญี่ปุ่น กัมพูชา เยอรมัน และ
สหรัฐอเมริกา เป็นสมาชิกรัฐสภา ทูตสันติภาพ และแขกรับเชิญกิตติมศักดิ์ เข้า
ร่วมสัมมนา รวมทั้งสิ้น 130 ท่าน
นอกจากนีไ้ ด้มอบประกาศเกียรติบัตรทูตสันติภาพแก่สมาชิกวุฒิสภาจาก
นานาชาติในเอเชีย จานวน 14 ท่าน และในประเทศไทย จานวน 5 ท่าน
สานสันติภาพ หน้า 5

แนะนาทูตสันติภาพ

ประชุมคณะกรรมการมูลนิธิฯและกรรมการทูตสันติภาพ

ทูตสันติภาพ
นายประสงค์ นุรักษ์

สมาชิกวุฒิสภา

นายประสงค์ นุรักษ์ เกิดเมื่อวันที่ 16 กรกฎาคม 2486 สาเร็จการศึกษานิติศาสตร์บัณฑิตจาก
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ และปริญญาโทด้านรัฐศาสตร์ (เอเชียศึกษา) จากมหาวิทยาลัยนอร์ธอีส
เทิร์น อิลลินอยส์
ผลงานเด่นของนายประสงค์ นุรักษ์ คือเป็นผู้ก่อตั้งและประสานงานองค์กรชื่อ “ข่ายงาน
ไทย” เป็นองค์กรที่รวบรวมคนไทยที่เป็นนักเคลื่อนไหวในด้านต่างๆ จากหลายๆ รัฐ โดยพยายาม
เรียกร้องและสนับสนุนให้คนไทยในต่างประเทศ มีส่วนร่วมทางการเมืองของไทยในรูปแบบต่างๆ
รวมทั้งการริเริ่มเรียกร้องให้คนไทยนอกราชอาณาจักร มีสิทธิเลือกตั้ง ส.ส. และ ส.ว. โดยจัดเลือกตั้ง
ทดลองของคนไทยใน 10 เมืองใหญ่ของสหรัฐฯ ขึ้นเมื่อวันที่ 2 กรกฎาคม 1994
ปัจจุบันนายประสงค์ นุรักษ์ ดำรงตำแหน่ง สมำชิกวุฒิสภำ

มูลนิธิสหพันธ์สันติภาพสากล
(ประเทศไทย)ส่ง พลเอก เทอดศักดิ์
มารมย์ กรรมการสหพันธ์นานาชาติ
และศาสนาเพื่อสันติภาพโลกฯ ไป
ร่วมประชุม World Summit on Peace
and International Leadership Conference (ILC) ณ กรุงโซล ประเทศ
เกาหลี ระหว่างวันที่ 29 พฤษภาคม ถึง
วันที่ 2 มิถุนายน 2552
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มีการจัดประชุมคณะกรรมการมูลนิธิฯและกรรมการทูตสันติภาพ ดังนี้
 26 พฤษภาคม 2552 ประชุมคณะอนุกรรมการฝ่ายช่วยเหลือผู้ประสบภัย ครั้งที่
1/2552 เพื่อวางกรอบ และนโยบายการทางาน
 29 กรกฎาคม 2552 ประชุมคณะอนุกรรมการฝ่ายศาสนสัมพันธ์ เพื่อกาหนด
กรอบการทางานและเตรียมกิจกรรมงาน วันสันติภาพสากล
 27 กรกฎาคม 2552 ประชุมคณะกรรมการมูลนิธิฯและกรรมการทูตสันติภาพ
ครั้งที่ 3/2552 เพื่อเตรียมงานวันสันติภาพสากล
 23 กันยายน 2552 ประชุมคณะกรรมการมูลนิธิฯและกรรมการทูตสันติภาพ
ครั้งที่ 4/2552 เพื่อรายงานกิจกรรมงานวันสันติภาพสากลและเตรียมการ
ประชุมผู้นารัฐสภาเอเชียเกี่ยวกับสันติภาพ ครั้งที่ 1
 27 ตุลาคม 2552 ประชุม
คณะอนุกรรมการทูตสันติภาพฝ่าย
วิชาการและการศึกษา ครั้งที่ 1/2552 เพื่อ
ปรึกษาเรื่องกิจกรรมทางวิชาการด้าน
สันติภาพ
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กิจกรรมปลูกป่าชายเลน ฟื้นฟูระบบนิเวศน์ชาบฝั่งทะเล เพื่อแม่ของเรา
วันเสาร์ที่ 1 สิงหาคม 2552
ณ ป่าชายเลนคลองโคน ต. คลองโคน อ.เมือง สมุทรสงคราม

มูลนิธิสหพันธ์สันติภาพสากล (ประเทศไทย) ร่วมกับองค์การบริหารส่วน
ตาบล คลองโคน สมุทรสงคราม นาเยาวชนจากค่ายอาสายุวศาสนิกสัมพันธ์ RYS
75 คน เยาวชนในพื้นที่ 50 คน ผู้แทนจากภาครัฐบาล และองค์กรเอกชน รวม
จานวน 20 คน รวม 145 คน จัดกิจกรรมบาเพ็ญประโยชน์ ปลูกปาชายเลน โดยมี
นายกฤษณ์ เติมธนะศักดิ์ ปลัดอาวุโส จังหวัดสมุทรสงคราม เป็นประธานเปิดงาน
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กิจกรรม พบปะทูตสันติภาพ และการใช้อินเตอร์เน็ตเบื้องต้นสาหรับทูตสันติภาพ
มูลนิธิสหพันธ์สันติภาพสากล
(ประเทศไทย) ร่วมกับวิทยาลัยรัชต์ภาคย์ จัด
กิจกรรมพบปะทูตสันติภาพและการใช้
อินเตอร์เน็ตเบื้องต้นสาหรับทูตสันติภาพ
รวม 2 ครั้ง 15 กรกฏาคม และ 5 สิงหาคม
2552 ณ วิทยาลัยรัชต์ภาคย์ กรุงเทพมหานคร
มีทูตสันติภาพ เข้าร่วม จานวน 28 ท่าน

มูลนิธิสหพันธ์สันติภาพสากล
(ประเทศไทย) ร่วมกับวิทยาลัยรัชต์
ภาคย์ จัดกิจกรรมธรรมสมาธิ เมื่อ
วันที่ 27 สิงหาคม พ.ศ. 2552 ณ ตึกส
ถาปัตยเวท 2 วิทยาลัยรัชต์ภาคย์
กรุงเทพมหานคร มีทูตสันติภาพ
และผู้สนใจเข้าร่วม จานวน 22 ท่าน
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กิจกรรมวันสันติภาพสากล

มูลนิธิสหพันธ์สันติภาพสากล (ประเทศไทย) ร่วมกับสหพันธ์คนหนุ่มสาว
เพื่อสันติภาพโลก และกรุงเทพมหานคร จัดสัมมนา “วันสันติภาพสากล” เมื่อ
วันที่ 21 กันยายน พ.ศ. 2552 ณ โรงแรมอโนมา กรุงเทพฯ โดยมีนายอภิรักษ์
โกษะโยธิน ที่ปรึกษานายกรัฐมนตรีและอดีตผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครเป็น
ประธานกล่าวเปิดงาน
งานสัมมนาครั้งนี้มีทูตสันติภาพในประเทศไทย แขกรับเชิญกิตติมศักดิ์
ผู้แทนนานาศาสนา และผู้แทนจากหน่วยงานต่างๆ อาทิเช่น จากภาครัฐบาล
เอกชน ศาสนา เหล่าทัพ มูลนิธิ สโมสร ตัวแทนจากมหาวิทยาลัย และนักศึกษา
จากสถาบันต่างๆ เข้าร่วมงาน จานวน 380 ท่าน
หัวข้อสัมมนา ในครั้งนี้คือ “อาสาสมัครสันติภาพจะมีบทบาทในงานสร้าง
สันติภาพในประเทศไทยได้อย่างไร”
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กิจกรรมวันสันติภาพสากล (Peace Concert)

มูลนิธิสหพันธ์สันติภาพสากล (ประเทศไทย) ร่วมกับ กรุงเทพมหานคร
และ สหพันธ์เยาวชนคนหนุ่มสาวเพื่อสันติภาพโลก (ประเทศไทย) จัด “คอนเสิร์ต
เพื่อสันติภาพเนือ่ งในวันสันติภาพสากล” ณ เซ็นทรัลเวิลด์ กรุงเทพมหานคร โดย
มี ม.ร.ว.สุขุมพันธ์ บริพัตร ผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร เป็นประธานเปิดงาน
มีผู้เข้าร่วมจากองค์กรภาครัฐ ภาคเอกชน ศาสนา มูลนิธิ สโมสร ตัวแทน
นักเรียน นิสิต นักศึกษา จากสถาบันต่างๆ และประชาชนทั่วไป สนใจร่วมงานกว่า
800 คน นอกจากนี้ได้แต่งตั้งทูตสันติภาพ จานวน 3 ท่าน และทูตหนุ่มสาวเพื่อ
สันติภาพ จานวน 5 ท่าน
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