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เล่มที่ 7 (มีนาคม - พฤษภาคม)

ทักทาย...

ใบสมัครสมาชิก วารสาร “สานสันติภาพ”

“สานสันติภาพ” สื่อกลางในการรับและส่งข่าวสารกิจกรรมที่จัดขึน้ ทั้งในประเทศ
และต่างประเทศของทูตสันติภาพ และสมาชิกสานสันติภาพฉบับ “วันวิสาขบูชา” นี้ ขอ
นาเสนอกิจกรรมและข่าวสารที่หลากหลายของทูตสันติภาพในระหว่างเดือนมีนาคมถึง
เดือนพฤษภาคมที่ผ่านมา ต้องขอถือโอกาสนี้ขอบพระคุณทุกๆ ท่านมา ณ ที่นี้ สาหรับ
ท่านทูตสันติภาพที่ได้รว่ มทากิจกรรม อย่าลืมส่งข่าวกิจกรรมของท่านให้เราด้วยนะคะ
....ช่วงนี้เริม่ เข้าสู่ฤดูฝนแล้ว อย่าลืมรักษาสุขภาพกันด้วยนะคะ
จากบรรณาธิการ

ในเล่ม

สารถึงทูตสันติภาพจาก ศ.นพ.ประดิษฐ์ เจริญไทยทวี
ประชุมคณะกรรมการมูลนิธิฯ และ
คณะทางานประสานงานในด้านกิจกรรมของทูตสันติภาพ
ประชุมปรึกษาการฟื้นฟูและเยียวยาผู้ได้รับผลกระทบจากการชุมนุมฯ
เยี่ยมเคารพ และมอบพวงมาลัยในพิธีฝังศพอดีตจุฬาราชมนตรี
งานเสวนา “การมีส่วนร่วมของทูตสันติภาพเพื่อเสริมสร้างสันติสุข”
ข่าวประชาสัมพันธ์
งานศาสนพิธีฟื้นฟูเมือง
ค่ายอาสายุวศาสนิกสัมพันธ์ ครั้งที่ 17
โครงการส่งเสริมคุณธรรมและบุคลิกลักษณะที่ดีในนักกีฬา
สหพันธ์สตรีเพื่อสันติภาพโลกฯ มอบทุนการศึกษา
แนะนาทูตสันติภาพ
สหพันธ์ ครอบครัวเพื่อความสามัคคีฯ จัดงานวันครอบครัวสากล 2553
เรื่องน่ารู้
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เรื่องน่ารู้
วันวิสาขบูชา หรือ
วิศาขบูชา เป็น "วันสาคัญทาง
พระพุทธศาสนาสากล" ของ
ชาวพุทธทุกนิกายทั่วโลก
เป็นวันหยุดราชการ ในหลายประเทศ และ วันสาคัญของโลก ตามมติเอกฉันท์ของ
ที่ประชุมสมัชชาสหประชาชาติ เพราะเป็นวันคล้ายวันที่เกิดเหตุการณ์สาคัญที่สุด
ในพระพุทธศาสนา 3 เหตุการณ์ด้วยกัน คือ เป็นวันคล้ายวันประสูติ , ตรัสรู้ และ
ปรินิพพาน แห่งองค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้า โดยทั้งสามเหตุการณ์นั้นได้เกิด
ตรงกับวันขึ้น 15 ค่า เดือน 6 หรือในวันเพ็ญแห่งเดือนวิสาขมาส (ต่างปีกัน) ชาว
พุทธจึงถือ ว่าเป็นวันที่รวมเกิดเหตุการณ์อัศจรรย์ยิ่ง จึงเรียกการบูชาในวันนี้ว่า
"วิส าขบู ช า" ย่ อ มาจาก "วิ ส าขปู รณมี บู ช า" แปลว่ า "การบู ช าในวัน เพ็ ญ เดื อ น
วิสาขะ" อันเป็นเดือนที่สองตามปฏิทินของอินเดีย ซึ่งตรงกับวันเพ็ญเดือน 6 ตาม
ปฏิทินจันทรคติของไทย ซึ่งมักจะตรงกับเดือนพฤษภาคม หรือมิถุนายน โดยใน
ประเทศไทย ถ้าในปีใดมีเดือน 8 สองหน ก็เลื่อนไปทาในวันเพ็ญเดือน 7 หลัง ตาม
ปฏิทินจันทรคติของไทย ในวันวิสาขบูชา พุทธศาสนิกชนชาวไทยนิยมทาบุญ
ตักบาตรในตอนเช้า และตลอดวันจะมีการบาเพ็ญบุญกุศลความดีอื่น ๆ เช่น ตั้งใจ
รักษาศีล 5 ศีล 8 งดเว้นการทาบาปทั้งปวง ทาบุญถวายสังฆทาน ให้อิสระทาน
(ปล่อยนกปล่อยปลา) ฟังพระธรรมเทศนา และไปเวียนเทียนรอบโบสถ์ตอนเย็น
“เราทุกคนที่เ กิดมา เพื่อที่จะพัฒนาตนเองให้เป็นยอดคน คือ การตั้งเป้าหมาย
ให้กับชีวิต ไม่ใช่อยู่ไปวันๆ และไม่ว่าสุขหรือทุกข์ ต้องมีการเรียนรู้เพื่อพัฒนาตนเอง
อยู่เสมอ จะทาให้ไม่มีอะไรขาดทุนในชีวิต ทาความดีให้คนระลึกถึง “
พระมหาวุฒิชัย วชิรเมธี
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สารถึงทูตสันติภาพ
“ ถ้าพูดถึงเรื่องสันติภาพนั้นเป็นเรื่องที่มูลนิธิฯได้
ดาเนินการมาเป็นระยะหนึ่งแล้ว ด้วยความภาคภูมิใจที่ให้
เกิดประโยชน์ขึ้นแก่ประเทศชาติบ้านเมือง โดยเฉพาะใน
ระยะที่ บ้ านเมื อ งอยู่ใ นวิ ก ฤต วิ ก ฤตทั้ง การเมือ ง วิ ก ฤต
เศรษฐกิจ วิกฤตทางสังคม โดยเฉพาะชุมชน และความสงบสุขของแผ่นดิน บัดนี้
การชุ ม นุ ม ก็ ยั ง ไม่ เ สร็ จ สิ้ น ยั ง ไม่ มี ท่ า ที ว่ า จะมี ต กลงกั น ได้ เ พี ย งใด อั น นี้ เ ป็ น
ตัวอย่างที่สาคัญมากทีเดียว ในเรื่องของสันติภาพในแผ่นดินนี้ จึงขอให้บรรดาทูต
สันติภาพ ได้พยายาม พูดจาอธิบายให้ประชาชนได้เข้าใจถึงความสงบสุข ความ
มั่งมีทางเศรษฐกิจ ก็จะทาให้คนทุกๆคนสามารถที่จะอยู่ร่วมกันได้อย่างมีความสุข
ทั้งนี้การเข้าใจ การพัฒนาตามพระราชดารัสของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวฯ
ในเรื่องของการให้เกิดสันติภาพขึ้นในแผ่นดินนั้น รวมทั้งการให้เกิดความสงบสุข
ในโลกนี้ ก็จาเป็นที่จะต้องใช้พระราชดารัสที่ว่าด้วยพอใจ เข้าใจ เข้าถึง และพัฒนา
ผมก็ขอฝากพระราชดารัสนี้ไว้ ให้เกิดจิตสานึกในบรรดาทูตสันติภาพทุกคน ที่จะ
ทาให้บ้านเมือ งร่มเย็นเป็นสุขเหมือ นอย่างที่เคยมา บ้านเมืองนี้ได้ปกป้อง รักษา
อิสรภาพ เสรีภาพสันติภาพ มาตลอดระยะเวลา ด้วยความยากลาบากของบรรพ
บุรุษ เพราะฉะนั้นเราผู้รับต้องรับสิ่งที่ดีงามมานี้ ต้องนึกถึงลูกหลานของเราต่อไป
ในอนาคต ที่จะอยู่กันอย่างเข้าอกเข้าใจกัน แทนที่จะแตกแยกความสามัคคีดังที่
เป็นอยู่ในขณะนี้ ขอขอบพระคุณ”
ศาสตราจารย์เกียรติคุณ นายแพทย์ประดิษฐ์ เจริญไทยทวี
ประธานสหพันธ์สันติภาพสากล (ประเทศไทย)
ประธานคณะกรรมการทูตสันติภาพ
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แนะนาทูตสันติภาพ
ประชุมคณะกรรมการมูลนิธิฯ
คณะทางานประสานงานในด้านกิจกรรมของทูตสันติภาพ

จัดประชุมคณะกรรมการมูลนิธิฯและคณะทางานประสานงานในด้าน
กิจกรรมของทูตสันติภาพ รวม 6 ครั้ง ดังนี้
 9 มีนาคม 2553 ประชุมคณะทางานประสานงานในด้านกิจกรรมของทูต
สันติภาพ เตรียมการจัดงานสานเสวนาฯ
 25 มีนาคม 2553 ประชุมคณะทางานประสานในด้านกิจกรรมของทูตสันติภาพ
เพื่อร่วมกันพิจารณา และสรุปภาพงานสานเสวนาฯ
 24 เมษายน 2553 ประชุมใหญ่สามัญประจาปี 2552 เพื่อรายงานกิจกรรมในปีที่
ผ่านมาของมูลนิธิฯ และแต่งตั้งคณะกรรมการมูลนิธิฯประจาปี2553-2557
 28 เมษายน 2553 ประชุมคณะทางานประสานในด้านกิจกรรมของทูตสันติภาพ
เพื่อสรุปผลการจัดงานสานเสวนาฯและเสนอแนะแก้ไขในการทางานครั้งต่อไป
 4 พฤษภาคม 2553 ประชุมคณะจัดทาแผนแม่บทและคณะทางานประสานใน
ด้านกิจกรรมของทูตสันติภาพ เพื่อทบทวนและปรับแผนแม่บท
 31 พฤษภาคม 2553 ประชุมคณะจัดทาแผนแม่บทและคณะทางานประสานใน
ด้านกิจกรรมของทูตสันติภาพ เพื่อติดตามความคืบหน้าในการปรับแผนแม่บท
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ทูตสันติภาพ
นายสุธี สุวรรณโพธิ์
คณะทางานประสานงานในด้านกิจกรรมของทูตสันติภาพ
นายสุธี สุวรรณโพธิ์ ปัจจุบนั 57 ปี จบการศึกษาระดับปริญญาตรีนิติศาสตร์
มหาวิทยาลัยรามคาแหง และกาลังศึกษาระดับมหาบัณฑิตศิลปศาสตร์ สาขาการ
จัดการความขัดแย้งแบบบูรณาการมหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรม
ราชูปถัมภ์ นายสุธี สุวรรณโพธิ์ เคยดารงตาแหน่ง หัวหน้ากองประสานสื่อสาร
องค์การ สายงานผลิตไฟฟ้า การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย (กฟผ.) อายุราชการ
34 ปี ผลงานที่เด่นชัด เช่น งานประชาสัมพันธ์และมวลชนสัมพันธ์ สร้าง
กระบวนการการมีส่วนร่วมของประชาชนและการสือ่ สารให้เกิดการยอมรับร่วมมือ
สนับสุนนการดาเนินงาน เพื่อให้เกิดการพัฒนาแหล่งผลิตไฟฟ้าของ กฟผ.
ปัจจุบนั เป็นคณะทางานประสานงานในด้านกิจกรรมของทูตสันติภาพที่
สาคัญคนหนึ่งของมูลนิธิสหพันธ์สันติภาพสากล (ประเทศไทย)

สหพันธ์ ครอบครัวเพือ่ ความสามัคคีฯ จัดงานวันครอบครัวสากล 2553
เมื่อวันที่ 15 พฤษภาคม 2553 สหพันธ์
ครอบครัวเพื่อความสามัคคีและสันติภาพโลกฯ จัด
งานวันครอบครัวสากลประจาปี 2553 ณ โรงเรียน
ไม้แก้วประชานุเคราะห์ อ.แปลงยาว จ.ฉะเชิงเทรา
โดยมีกจิ กรรมปลูกต้นไม้ กิจกรรมให้ความรู้ใน
หัวข้อ ครอบครัวคือโรงเรียนแห่งความรัก โดยนาย
สมยศ เกษศรีสังข์ ผู้อานวยการฝ่ายการศึกษา
สหพันธ์ครอบครัวฯ และกิจกรรมกีฬาครอบครัว
สัมพันธ์ และการแข่งกีฬาพื้นบ้าน ซึ่งได้สร้าง
ความสามัคคี กลมกลืนในหมู่คณะได้เป็นอย่างดี
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โครงการส่งเสริมคุณธรรมและบุคลิกลักษณะที่ดีในนักกีฬา
นายสมชาย ประเสริฐสิริพนั ธุ์ ทูตสันติภาพ
ที่ปรึกษาและอดีตผู้ว่าการกีฬาแห่งประเทศ
ไทย นานางเดเลีย ชวนะสุนทร นายกมล ธนะ
นพวรรณ ผู้ช่วยเลขาธิการมูลนิธิสหพันธ์
สันติภาพสากล และMr. John Gehring
ผู้อานวยการโครงการงานฉลองกีฬาเพื่อ
สันติภาพนานาชาติ (IPSF) และโครงการค่ายอาสายุวศาสนิกสัมพันธ์ (RYS) เข้าพบ
นายพีระ ฟองดาวิรัตน์ รองผู้ว่าการกีฬาแห่งประเทศไทย ฝ่ายกีฬาอาชีพและสิทธิ
ประโยชน์ เพือ่ ปรึกษาหารือการนาแนวคิดด้านสันติภาพและการกีฬาให้เข้ามามีสว่ น
ร่วมในการพัฒนาคุณธรรมและบุคลิกลักษณะที่ดีในผู้ฝึกสอนและนักกีฬาอันเป็น
แบบอย่างที่ดีให้กบั เยาวชน ณ ห้องรองผู้ว่า กกท. เมื่อวันที่ 11 พฤษภาคม 2553

ประชุมปรึกษาหารือฟื้นฟูและ
เยียวยาผู้ได้รับผลกระทบจากการชุมนุมทางการเมือง

เมื่อวันที่ 31 พฤษภาคม 2553
ณ ห้องประชุมมูลนิธิสหพันธ์สันติภาพสากล
หัวหมาก บางกะปิ กรุงเทพฯ นายอภิรักษ์

โกษะโยธิน ที่ปรึกษานายกรัฐมนตรี

สหพันธ์สตรีเพื่อสันติภาพโลกฯ มอบทุนการศึกษา
เมื่อวันที่ 8 พฤษภาคม 2553 นาง
พนิดา ดวงจินดา รองประธานสหพันธ์
สตรีเพื่อสันติภาพโลก
(ประเทศไทย)
เป็นผู้แทนมอบเครือ่ งรับส่งโทรสาร
จานวน 1 เครื่องโดยมีว่าที่รอ้ ยตรีเกชา
กลิ่นเพ็ง ผู้อานวยการโรงเรียนไม้แก้ว
ประชานุเคราะห์เป็นผู้รับมอบ และเมื่อ
วันที่ 15 พฤษภาคม 2553 สหพันธ์สตรีฯ
ได้ มอบทุนการศึกษาแก่เด็กนักเรียนโรงเรียนไม้แก้วประชานุเคราะห์ที่เรียนดีแต่ยากจน
จานวน 10 ทุน ๆ ละ 3,000 บาท และจัดกิจกรรมสาธิตการทาสบู่เหลวแก่ผู้ปกครอง
นักเรียนและผู้มาร่วมงาน ซึ่งได้รับความสนใจเป็นอย่างมาก
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เข้าร่ว มประชุมปรึก ษาหารือ ในกรณีการฟื้น ฟูและเยียวยาผู้ได้รับผลกระทบจากการ
ชุมนุมทางการเมืองที่ผ่านมา โดยมีพลเอกเทอดศักดิ์ มารมย์ รองประธานกรรมการทูต
สันติภาพ มูลนิธิสหพันธ์สันติภาพสากลฯ พร้อมด้วยคณะผู้บริหารระดับสูงของมูลนิธิฯ
ให้การต้อนรับและร่วมประชุม รับฟังการชี้แจงทาความเข้าใจ เกี่ยวกับเหตุการณ์ การ
ฟื้นฟู การปรองดองแห่งชาติ และนอกจากนี้ในที่ประชุมยังได้มีการแลกเปลี่ยนความคิด
และข้อเสนอแนะเกี่ยวกับการมีส่วนร่วมของมูลนิธิฯ ต่อการสร้างสันติภาพ และสันติ
สุขในสังคม เพื่อตอบสนองนโยบายของรัฐบาลอีกด้วย
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กิ จ กรรมประกอบด้ ว ย ทั ศ นศึ ก ษา
ศาสนสถาน 3 แห่ง ได้แก่ มัสยิดอัลบุซรอ
วัดโกรกแก้ววงพระจันทร์ และ คริสตจักร
บางคล้า และกิจกรรมบาเพ็ญประโยชน์
ได้แก่ การปรับปรุง ยกระดับอาคารเรียน
ไม้แก้วประชานุเ คราะห์ เพื่อ เพิ่มจานวน
ห้องเรียนให้เพียงพอสาหรับเด็กนักเรียน

งานเสวนา “การมีส่วนร่วมของทูตสันติภาพเพื่อเสริมสร้างสันติสุข”

มูล นิธิสหพัน ธ์สัน ติภาพสากล (ประเทศไทย) (Universal Peace FederationThailand) จัดกิจกรรมสานเสวนา “การมีส่วนร่วมของทูตสันติภาพเพื่อเสริมสร้างสันติ
สุข” โดยมี พลเอกเทอดศักดิ์ มารมย์ รองประธานกรรมการทูตสัน ติภาพ มูล นิธิ
สหพันธ์สันติภาพสากล (ประเทศไทย) เป็นประธานกล่าวเปิดงาน และมีผู้สนใจเข้าร่วม
กิจกรรม รวมทั้งสิ้น 130 คน ทูตสันติภาพ 54 คน กรรมการและอนุกรรมการ 6 คน ทูต
เยาวชนคนหนุ่มสาว 2 คน อาสาสมัครสันติภาพ 19 คน คณะทางาน 30 คน และผู้สนใจ
ทั่วไปอีกจานวน 19 คน กิจกรรมภายในงานประกอบด้วย การอภิปราย การนาเสนอ
ภารกิ จ ของสหพั น ธ์ ใ นเครื อ ข่ า ย การเปิ ด เวที รั บ ฟั ง ความคิ ด เห็ น และการแสดง
นิทรรศการ ณ ห้องประชุมชั้น 4 อาคารยูซีเอฟ เมื่อวันศุกร์ที่ 2 เมษายน ที่ผ่านมา
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รวมทั้ ง จั ด สวนหย่ อ ม จั ด มุ ม ห้ อ งเก็ บ
พั ส ดุ ท าความสะอาดสนามเด็ ก เล่ น
ห้อ งเรีย น ห้อ งน้า ในบริเ วณโรงเรีย น
นอกจากนี้ยังได้จัดกิจ กรรมปลูกต้นยาง
นา จานวน 200 ต้ น ในพื้น ที่บริเ วณริ ม
ถนนทางเข้ า โรงเรีย นไม้ แ ก้ว ประชานุ
เคราะห์ รวมระยะทาง 4 กิโลเมตร
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ค่ายอาสายุวศาสนิกสัมพันธ์ครั้งที่ 17

เมื่อวันที่ พฤษภาคม 2553 ณ โรงเรียนไม้แก้วประชานุเคราะห์ อ.แปลงยาว จ.
ฉะเชิงเทรา นายบัณฑิตย์ เทวีทวิ ารักษ์ รองผู้ว่าราชการจังหวัดฉะเชิงเทรา เป็นประธาน
กล่าวเปิดงานกิจกรรมโครงการค่ายอาสายุวศาสนิกสัมพันธ์ ครั้งที่ 17 โดยมีศาตราจารย์
กีรติ บุญเจือ รองประธานกรรมการมูลนิธิสหพันธ์สันติภาพสากล (ประเทศไทย)
พร้อมดัวยคณะทางานประสานงานในด้านกิจกรรมของทูตสันติภาพร่วมให้การต้อนรับ
สาหรับการจัดกิจกรรมโครงการค่ายอาสายุวศาสนิกสันพันธ์ ครั้งที่ 17 ดังกล่าว
มูลนิธิสหพันธ์สันติภาพสากล (ประเทศไทย) ร่วมกับหัวหน้าส่วนราชการจังหวัด
ฉะเชิงเทรา และองค์การบริหารส่วนจังหวัดฉะเชิงเทรา จัดค่ายอาสายุวศาสนิกสัมพันธ์
ขึ้นระหว่างวันที่ 6-15 พฤษภาคม 2553 มีวัตถุประสงค์เพือ่ เสริมสร้างและพัฒนา
ศักยภาพของเยาวชน ทางวัฒนธรรมระหว่างศาสนาต่างๆ อันจะนามาซึ่งการสร้าง
สันติภาพ โดยมีเยาวชนนานาศาสนาจาก 10 ประเทศ เป็นเยาวชนนานาศาสนาจาก 10
ประเทศ ได้แก่ ลาว ฟิลิปปินส์ มาเลเซีย สิงคโปร์ สหรัฐอเมริกา ศรีลังกา ญี่ปุ่น
มองโกเลีย ไต้หวัน และประเทศไทยเข้าร่วมกิจกรรม จานวน 50 คน
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กิจกรรมในภาคเช้าเป็นการอภิปราย
หัวข้อเรื่อง “วิสัยทัศน์ พันธกิจ และ
แนวทาง การทางานของ U P F” โดย
นายแพทย์เล็ก ทวีเติมสกุล เลขาธิการมูลนิธิ
สหพันธ์สันติภาพสากล (ประเทศไทย) ดร.
นฤมล โชติเวช ผู้ก่อตั้ง Planet Happiness
อภิปรายหัวข้อเรื่อง “การมีส่วนร่วมและ
การสร้างเครือข่ายการทางานเพื่อสันติภาพ
โดยทูตสันติภาพ” โดยมี ดร.สุภาพรรณ
พงศ์หล่อพิศิษฏ์ คณะทางานประสานงาน
ในด้านกิจกรรมของทูตสันติภาพเป็นผู้
ดาเนินรายการ
สาหรับกิจกรรมในภาคบ่ายเป็นการ
อภิปรายหัวข้อเรื่อง “บทบาทของนักการ
ทูตสันติภาพ” โดย นายอัษฎา ชัยนาม
อดีตทูตถาวรประเทศไทยประจาสานักงาน
ใหญ่องค์การสหประชาชาติ ณ มหานคร
นิวยอร์ค ภายหลังการอภิปรายดังกล่าวได้มี
การนาเสนอภารกิจในเครือข่ายของมูลนิธิฯ
โดยมีผู้แทนสหพันธ์แต่ละเครือข่ายเป็นผู้
นาเสนอ และในช่วงท้ายเป็นกิจกรรมเปิด
เวทีรบั ฟังความคิดเห็นจากผู้เข้าร่วมสาน
เสวนาโดยมีนายสุพัฒก์ ชุมช่วย และ
นางสาวเกษรา รื่นภิรมย์ คณะทางาน
ประสานงานในด้านกิจกรรมของทูต
สันติภาพเป็นผู้ดาเนินรายการ

งานสานเสวนาฯ (ต่อ)
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เยี่ยมเคารพ และมอบพวงมาลัยในพิธีฝังศพอดีตจุฬาราชมนตรี
นายสุพัฒก์ ชุมช่วย และนางสาว
กัณณ์เกชาลัทธ์ ครูศากยวงศ์ ผู้แทนทูต
สันติภาพ สหพันธ์สันติภาพสากลฯ คณะจาก
สานักงานเลขานุการทูตสันติภาพ และผู้แทน
โครงการค่ายอาสายุวศาสนิกสัมพันธ์ (RYS)
เข้าเยี่ยมเคารพ และมอบพวงมาลัยในพิธีฝัง
ศพนายสวาสดิ์ สุมาลยศักดิ์ จุฬาราชมนตรี ณ
มัสยิดอัลฮุสนา เขตหนองจอก กรุงเทพฯ เมื่อ
25 มีนาคม 2553

ข่าวประชาสัมพันธ์
สภากาแฟ
สานักงานทูตสันติภาพ จะจัดกิจกรรมพบปะเสวนา
แลกเปลีย่ นความคิดริเริม่ เสริมสร้างการจัดทากิจกรรมให้
สอดคล้องกับสถานการณ์และภารกิจตามความถนัด
ประสบการณ์ ความรู้ ความสามารถของทูตสันติภาพเพื่อเป็น
ประโยชน์ตอ่ สาธารณชนในภาวะปัจจุบัน หากทูตสันติภาพ
ท่านใดมีความสนใจที่จะเข้าร่วมกิจกรรม หรือประสงค์จะให้
คาแนะนากรุณาติดต่อประสานงาน
สานักเลขานุการทูต
สันติภาพ สหพันธ์สันติภาพสากล (ประเทศไทย)
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งานศาสนพิธีฟื้นฟูเมือง
เมื่อวันที่ 26 พฤษภาคม 2553
คณะกรรมการมูลนิธิสหพันธ์สันติภาพสากล
(ประเทศไทย) คณะทางานประสานงานด้าน
กิจกรรมของทูตสันติภาพ
ทูตสันติภาพ
เจ้าหน้าที่มลู นิธิฯ และผู้แทนสหพันธ์ใน
เครือข่ายมูลนิธิฯ โดยมีพลเอกเทอดศักดิ์
มารมย์ นางกมลทิพ พยัฆวิเชียร ม.ร.ว.
จิยากร เสสะเวช นายปรีดี หิรัญพฤกษ์
นายแพทย์เล็ก ทวีเติมสกุล นายสุพัฒก์ ชุม
ช่วย ดร.ณพงศ์ นพเกตุ นาคณะกว่า 60
คน เข้าร่วมกิจกรรมศาสนพิธีฟนื้ ฟูเมือง
บวงสรวงเทพยดา ณ บริเวณลานพระบรม
ราชานุสรณ์รัชกาลที่ 6
พิธีฟื้นฟูเมืองบวงสรวงเทพยดา ดังกล่าว
จัดโดยกรุงเทพมหานคร กิจกรรมประกอบ
ด้วย ตักบาตรข้าวสารอาหารแห้ง และร่วม
กิจกรรมพิธีทางศาสนา ได้แก่ ศาสนาอิสลาม
ศาสนาคริสต์ ศาสนาซิกข์ และศาสนา
พราหมณ์-ฮินดู ในโอกาสนีน้ ายปรีดี หิรัญ
พฤกษ์ สนับสนุนอาหารแห้งจานวน 40 ชุด
นอกจากนี้ ความพร้อมเพรียงของคณะร่วม
สวมใส่เสือ้ ตราสัญลักษณ์มูลนิธิฯ ซึ่งได้รับ
ความสนใจจากผู้สื่อข่าวจากประเทศญี่ปุ่น
ขอสัมภาษณ์นางกมลทิพ พยัฆวิเชียร ถึง
ความเป็นมาของการเข้าร่วมกิจกรรมครัง้ นี้
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