ั
ั
สําน ักเลขานุการทูตสนติภาพ
สหพนธ์
ั สนติภาพ
สากล (ประเทศไทย)

4 อาคารยูซีเอฟ ซอยรามคําแหง 24 หัวหมาก บางกะปิ กทม. 10240
Tel. 02-718 7766 ต่อ 221, 230 Fax. 02-716 2248, 02-718 5086
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เล่มที่ 8 ฉบับเดือนมิถุนายน - สิ งหาคม 2553

ทักทาย

ใบสมัครสมาชิก วารสาร “สานสันติภาพ”

ต้องขอขอบพระคุณทูตสันติภาพหลายๆ ท่านที่ได้กรุ ณาให้การ
สนับสนุนให้คาํ ปรึ กษาแนะนําที่เป็ นประโยชน์ในการดําเนินกิจกรรม
ของทูตสันติภาพ ทําให้เกิดกิจกรรมสภากาแฟทูตสันติภาพ หรื อสนทนา
สันติภาพขึ้น กิจกรรมทูตสันติภาพสัญจรจะเป็ นกิจกรรมสร้างความสัมพันธ์ ระหว่าง
ทูตสันติภาพ และบําเพ็ญสาธารณประโยชน์ ยังรอรับคําแนะนําจากทุกท่านค่ะ
....ระยะนี้ฝนตกชุก อากาศเปลี่ยนแปลงบ่อย อย่าลืมรักษาสุ ขภาพกันด้วยนะคะ
จากบรรณาธิการ

ในเล่ม
สารถึงทูตสั นติภาพและผู้อ่านจาก พลเอกเทอดศักดิ์ มารมย์
ประชุ มปรึกษาเพือ่ การก่ อตั้งสภานานาศาสนาเพือ่ สั นติภาพ
งานเลีย้ งต้ อนรับประธานสหพันธ์ สันติภาพสากลนานาชาติ และคณะ
ค่ ายอาสายุวศาสนิกสั มพันธ์ และกีฬาศาสนสั มพันธ์
งาน “เชิดชูเกียรติมรดกแห่ งสั นติภาพ”
การประชุ ม Middle East Peace Initiative ณ ประเทศอิสราเอล
ปฏิทนิ กิจกรรม
ประชุมคณะกรรมการมูลนิธิสหพันธ์ สันติภาพสากล (ประเทศไทย)
เสวนา “บทบาทของสตรีไทย ในการสร้ างสั นติภาพในครอบครัว”
พิธีวางพวงมาลารําลึกถึงทหารผ่ านศึกสงครามเวียดนาม
โครงการ Peace Village
ประชุมคณะทํางานประสานงานด้ านกิจกรรมทูตสั นติภาพ
สนทนาสั นติภาพ
แนะนําทูตสั นติภาพ
วันสั นติภาพสากล
สานสันติภาพ หน้า 2
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ชื่อ………………………….…………นามสกุล……………….…………
วัน/เดือน/ปี เกิด……………………………………
ชื่อหน่วยงาน……………………………………………………
ที่อยูท่ ี่สามารถติดต่อได้………………………………………………………
………………………………………………………………………………
เบอร์โทรศัพท์………………………… มือถือ…………………………
โทรสาร………………………… อีเมลล์…………………………
ค่ าลงทะเบียน
ค่ าบํารุงสมาชิกรายปี
ขอสมัครสมาชิกใหม่
50 บาท
120 บาท
ต่ออายุสมาชิก
0 บาท
100 บาท
วิธีการชําระเงิน
เงินสด
โอนเข้าบัญชีในนาม “มูลนิธิสหพันธ์สนั ติภาพสากล (ประเทศไทย)”
ธนาคารกรุ งเทพ (มหาชน) จํากัด สาขาหัวหมาก
เลขที่ 180-7-91121-7 ประเภทออมทรัพย์
กรุณาส่ งใบสมัครและหลักฐานการโอนเงินไปที่
สํานักเลขานุการทูตสันติภาพ สหพันธ์สนั ติภาพสากล (ประเทศไทย)
4 อาคารยูซีเอฟ ซอยรามคําแหง 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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วันสันติภาพสากล
เกิดขึ้นเพื่ออุทิศให้กบั สันติภาพ
ของวันสันติภาพสากล

เพื่อประกาศการเริ่ มต้น

ในวันนี้ระฆังแห่งสันติภาพจะดังขึ้นที่

สํานักงานใหญ่ของสหประชาติ ซึ่งระฆังนี้ถูกหล่อขึ้นจากเหรี ยญ
กษาปณ์ที่ได้มาจากการบริ จาคของเด็กๆทัว่ ทุกทวีปซึ่งเป็ นเหมือนสัญลักษณ์บ่งบอกถึง
ความเป็ นอันหนึ่งอันเดียวกันของผูค้ นบนโลก องค์การสหประชาชาติได้รับระฆังใบนี้
จากประเทศญี่ปุ่นอันเป็ นการยํ้าเตือนถึงเหล่าผูค้ นที่ประสบความสู ญเสี ยจากสงคราม ที่
ด้านข้างของระฆังมีคาํ จารึ กว่า: "Long live absolute world peace” (ขอความยัง่ ยืนจงมี
แด่สนั ติภาพอันแท้จริ ง)
ปี 1981 คณะกรรมการสหประชาชาติประกาศมติที่รับรองโดยคอสตารี กา ให้วนั
อังคารที่สามของเดือนกันยายนเป็ นวันสันติภาพสากล และ 20 ปี ให้หลัง ที่ประชุมใหญ่
มีมติใหม่ที่ได้รับการรับรองจากสหราชอาณาจักร และคอสตารี กา ให้กาํ หนดวันที่
แน่นอนและประกาศเป็ นวันยุติการสู ้รบของโลก (a global ceasefire day) คือ วันที่ 21
กันยายน เป็ น “วันสั นติภาพสากล” (International Day of Peace) เพื่อขอให้ประชาชน
ทุกประเทศหยุดยิง หยุดใช้ความรุ นแรงกันทัว่ โลก และหยุดการทําสงครามตลอดทั้งวัน
นอกจากนี้ยงั ได้เชิญประเทศสมาชิก หน่วยงานสหประชาชาติ ชุมชน และองค์กรอิสระ
ให้เฉลิมฉลองและร่ วมมือกันสร้างสันติภาพทัว่ โลก
ภาพกิจกรรมการยืนสงบนิ่ง ของคณะครู
และนักเรี ยนในเขตกรุ งเทพฯและปริ มณฑล
เพื่อให้ประชาชนชาวไทยหยุดใช้ความรุ นแรง
และร่ วมกันสร้างสันติภาพให้เกิดขึ้น เนื่องใน
“วันสันติภาพสากล” เมื่อวันที่ 21 กันยายน 2552
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สารถึงทูตสั นติภาพ
“เมื่อพูดถึง “สันติภาพ” แน่นอนครับทุกคนย่อม
เข้าใจและนึกถึง
“ความสงบ”
ความสุ ขและความ
ร่ มเย็น ซึ่งเป็ นที่ปรารถนาของมวลมนุษยชาติทุกคนและ
ทุกสังคม แต่กว่าจะได้มาซึ่งสันติภาพ และรักษาไว้ให้ได้
นั้น เป็ นเรื่ องสําคัญที่เราต้องศึกษา เรี ยนรู ้และจดจํา ทั้ง
ต้องบันทึกไว้เป็ นประวัติศาสตร์ เพื่ออนุชนรุ่ นหลัง จะ พลเอกเทอดศักดิ์ มารมย์
รองประธานสหพันธ์
ได้ทราบ และระลึกถึง
สันติภาพสากล (ประเทศไทย)
ประเทศไทยของเรามิได้สร้างขึ้นมาด้วยกลีบ รองประธานคณะกรรมการ
กุหลาบและหยาดนํ้าผึ้ง แต่ได้รวบรวมก่อร่ างสร้ างตัว
ทูตสันติภาพ
มาด้ว ยการต่ อ สู ้ และรั ก ษาไว้ด้ว ยเลื อ ดเนื้ อ และชี วิ ต
กระดูกของบรรพบุรุษที่ฝังทับกันอยู่บนพื้นแผ่นดิ นไทย กองแล้วกองเล่าสื บทอดกัน
ตลอดแต่บรรพกาล ที่ทาํ ให้พวกเราลูกไทย หลานไทย ได้อาศัยอยู่อย่างร่ มเย็นเป็ นสุ ข
และเป็ นไทมาตราบเท่าทุกวันนี้ นับได้ 772 ปี ท่านได้ต่อสู ้เพื่อสร้ างบ้านแปลงเมือง
และพิ ทกั ษ์รั กษาแผ่น ดิ น ไทยนี้ ไ ว้ด้ว ยเลื อ ดเนื้ อ และชี วิต ดัง คํากล่ า วที่ เ ป็ นสากลว่า
“Freedom is not Free”
ปั จจุบนั บรรพบุรุษของเราได้มอบอิสระ เสรี ภาพ สันติภาพ และความเป็ นไท
ให้กบั พวกเราอย่างสมบูรณ์ ซึ่ งเราต้องหวงแหนและรั กษาไว้ด้วยเลื อดเนื้ อและชี วิต
เช่นกัน เราซึ่ งเป็ นลูกไทย หลานไทย จึงต้องร่ วมกันพิทกั ษ์รักษาไว้ซ่ ึ งเอกราช อธิ ปไตย
และสันติสุข อย่างถาวร การที่เราทุกคนมาร่ วมมือกันที่จะสร้างบรรยากาศใหม่ และจัด
กิจกรรมเพื่อส่ งเสริ มคุณค่าของการเสี ยสละและอุทิศตนเสี ยสละเพื่อสันติภาพ นับเป็ น
ประโยชน์แก่บา้ นเมืองอย่างยิง่ ”.
(คํากล่าวเปิ ดงานเชิดชูเกียรติมรดกแห่งสันติภาพ ของพลเอกเทอดศักดิ์ มารมย์ 29 มิ.ย 2553)
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ประชุมปรึกษาเพือ่ การก่ อตั้งสภานานาศาสนาเพือ่ สั นติภาพ
คณะอนุกรรมการทูตสันติภาพฝ่ าย
ศาสนสัมพันธ์จดั ประชุมปรึ กษาการก่อตั้ง
สภานานาศาสนาเพื่อสันติภาพในองค์การ
สหประชาชาติ เมื่อ 10 สิ งหาคม 2553
โดยมีพลเอกเทอดศักดิ์ มารมย์ เป็ น
ประธานการประชุม ที่ประชุมมีความเห็น
ด้วยในการจัดตั้งสภานานาศาสนาฯ

ณ ห้ องประชุ มอาคารยูซีเอฟ รามคําแหง
หัวหมาก บางกะปิ กรุงเทพฯ

จากความเห็นพ้องดังกล่าวมูลนิธิสหพันธ์สนั ติภาพสากลฯ โดยความร่ วมมือและ
สนับสนุนของคณะอนุกรรมการทูตสันติภาพฝ่ ายศาสนสัมพันธ์จึงจัดประชุมปรึ กษา
หารื อเรื่ อง “การก่อตั้งสภานานาศาสนาเพื่อสันติภาพในองค์การสหประชาชาติ” เมื่อ 30
สิ งหาคมที่ผา่ นมา โดยมีผนู ้ าํ จากทุกศาสนา กรมการศาสนา ทูตสันติภาพ และองค์กร
ด้านศาสนามาร่ วมให้คาํ ปรึ กษาแลกเปลี่ยน
ความคิดเห็น รวมถึงแนวทางกระบวนการ
ในการดําเนินการผลักดันให้เกิดสภานานา
ศาสนาในประเทศไทยและในสหประชาชาติ
ต่อไป มีผเู ้ ข้าประชุม รวมทั้งสิ้ น 101 คน อาทิ พลเอกสายหยุด เกิดผล พลเอกเทอดศักดิ์
มารมย์ ท่านอัษฎา ชัยนาม มรว.จิยากร เสสะเวช พล.ต.ต.ทวีศกั ดิ์ ตูจ้ ินดา ผศ.ดร.
สิ ริวฒั น์ ศรี เครื อดง พระครู ธีรสารปริ ยตั ิคุณ ศ.พลโท ดร.สมชาย วิรุฬหผล ฯลฯ
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“แนะนําทูตสั นติภาพ”
พล.ต.ต ทวีศักดิ์ ตู้จินดา
พล.ต.ต. ทวีศกั ดิ์ ตูจ้ ินดา จบการศึกษาระดับปริ ญญา
ตรี รัฐศาสตร์บณ
ั ฑิต (เกียรตินิยมดี) มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
และนิติศาสตร์บณั ฑิต จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ระดับปริ ญญา
โท รัฐประศาสนศาสตร์บณ
ั ฑิต จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
พัฒนบริ หารศาสตร์มหาบัณฑิต (การจัดการภาครัฐและเอกชน) สถาบันบัณฑิตพัฒน
บริ หารศาสตร์(นิดา้ ) และศิลปศาสตร์มหาบัณฑิต (กฎหมายเศรษฐกิจคณะนิติศาสตร์)
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
พล.ต.ต. ทวีศกั ดิ์ ตูจ้ ินดา เข้ารับราชการครั้งแรกเมื่อปี 2519 โดยเข้ารับราชการ
เป็ นนายเวรผูบ้ งั คับการตํารวจนครบาลพระนครใต้ ปี 2547 ได้รับเลือกดํารงตําแหน่ง
รองผูบ้ งั คับการ กองการต่างประเทศ สํานักงานตํารวจแห่งชาติ และปี 2551 ได้รับเลือก
ดํารงตําแหน่ง ผูบ้ งั คับการประจําสํานักงานผูบ้ ญั ชาการตํารวจแห่งชาติ
ปัจจุบนั พล.ต.ต.ทวีศกั ดิ์ ตูจ้ ินดา ดํารงตําแหน่งผูบ้ งั คับการประจํากองบัญชาการ
ตํารวจสอบสวนกลาง

ข่ าวประชาสัมพันธ์
ทูตสั นติภาพสั ญจร
สํานักงานทูตสันติภาพ จะจัดกิจกรรม “ทูตสันติภาพ
สัญจร” เพื่อพบปะสังสรร สร้างความสัมพันธ์ และแลกเปลี่ยน
ประสบการณ์ระหว่างกลุ่มทูตสันติภาพ
และร่ วมกันทํากิจกรรมบําเพ็ญประโยชน์
(บริ จาคสิ่ งของ ให้ความรู ้ ฯลฯ) หากทูตสันติภาพท่านใดสนใจจะเข้าร่ วมกิจกรรม
หรื อประสงค์จะให้คาํ แนะนํา กรุ ณาติดต่อที่สาํ นักเลขานุการทูตสันติภาพ
โทร. 02– 718 7766 ต่อ 221, 230
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สนทนาสั นติภาพ

งานเลีย้ งต้ อนรับประธานสหพันธ์ สันติภาพสากล นานาชาติ และคณะ

ณ ห้ องประชุมชั้น 2 อาคารยูซีเอฟ รามคําแหง 24 หัวหมาก บางกะปิ กรุ งเทพฯ

ณ ห้ องจตุรทิศ โรงแรมเรดิสัน ถนนพระราม 9 กรุงเทพฯ

คณะ ตามข้อเสนอจากการสานเสวนา
“การมีส่วนร่ วมของทูตสันติภาพเพื่อ
เสริ มสร้างสันติสุข” เมื่อ 2 เมษายนที่ผา่ น
มาคณะทูตสันติภาพได้จดั ประชุมปรึ กษา
รู ปแบบการจัดเสวนาอย่างไม่เป็ นทางการ
หรื อสภากาแฟของทูตสันติภาพ ซึ่งได้มี
การประชุมปรึ กษาหารื อรวม 2 ครั้ง
ครั้งที่ 1 15 มิถุนายน 2553 นําการสนทนาโดย รศ.ดร.ภิรมย์ จัน่ ถาวร รอง
ประธานอนุกรรมการทูตสันติภาพฝ่ ายวิชาการและการศึกษา มีทูตสันติภาพร่ วมสนทนา
จํานวน 9 ท่าน จากการสนทนาได้ร่วมกันวางกรอบ รู ปแบบการสนทนา และตั้งชื่อ
กลุ่มสนทนาว่า “สนทนาสันติภาพ”
ครั้งที่ 2 1 กรกฎาคม 2553 นําการ
สนทนาโดยนายสุ ธี
สุ วรรณโพธิ์
คณะทํางานประสานงานด้านกิจกรรมของ
ทูตสันติภาพ มีทูตสันติภาพร่ วมสนทนา
จํานวน 8 ท่าน จากการสนทนาได้กาํ หนด
หัวข้อ “สันติภาพสู่ ตน้ กล้าเยาวชน” เป็ นประเด็นการสนทนาสันติภาพ มีการทบทวน
รู ปแบบการสนทนา และกําหนดกลุ่มเป้ าหมาย
ในการนี้ท่านอัษฎา ชัยนาม ประธานอนุกรรมการทูตสันติภาพฝ่ ายวิชาการและ
การศึกษาได้ให้คาํ แนะนําและเห็นด้วยในการดําเนินการในขั้นต่อไป จึงได้กาํ หนดการ
สนทนาสันติภาพในหัวข้อ “สันติภาพสู่ ตน้ กล้าเยาวชน” ในวันที่ 13 กันยายน 2553 ศก
นี้ เวลา 13.00 - 15.30 น. ณ ห้องประชุมมูลนิธิสหพันธ์สนั ติภาพสากลฯ ชั้น 2
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2 สิ งหาคม 2553 คณะกรรมการมูลนิธิฯ และทูตสันติภาพ นําโดย พลเอก
สายหยุด เกิดผล ประธานก่อตั้งและที่ปรึ กษามูลนิธิฯ พลเอกเทอดศักดิ์ มารมย์ รอง
ประธานมูลนิธิฯ ร่ วมต้อนรับสาธุคุณ ดร.ฮยอง จิน มูน ประธานสหพันธ์สนั ติภาพสากล
นานาชาติ และคณะ มีผนู ้ าํ ศาสนาและทูตสันติภาพร่ วมต้อนรับ รวม 105 ท่าน ในช่วง
เริ่ มงานพระมหานพดล สายสุ ตา ปุญฺญสุ วฑฺฒโก พร้อมพระนิสิตนานาชาติ รวม 30 รู ป
ได้สวดให้
พรประธาน
และผูม้ าร่ วม
งานฯ
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โครงการค่ ายอาสายุวศาสนิกสั มพันธ์ ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
ณ โรงเรียนบ้ านท่ าล้ ง ต.ห้ วยไผ่ อ.โขงเจียม จ.อุบลราชธานี

ณ ห้ องประชุ มชั้น 2 อาคารยูซีเอฟ รามคําแหง 24 หัวหมาก บางกะปิ

23-25 กรกฏาคม 2553 มูลนิ ธิสหพัน ธ์
สั น ติ ภ า พ ส า ก ล ฯ ร่ ว ม กั บ ม ห า วิ ท ย า ลั ย
อุบลราชธานี โรงเรี ยนบ้านท่าล้ง จัดค่ายอาสา
ยุ ว ศาสนิ ก สั ม พัน ธ์ (Religious Youth Service
หรื อ RYS) ภาคตะวันออกเฉี ยง เหนื อ มีผูเ้ ข้า
อบรม 40 คน กิ จกรรมค่ายอาทิ กิ จกรรมเยี่ยม
ชมศาสนสถาน กิ จกรรมศาสนสั ม พั น ธ์
กิ จ กรรมบํา เพ็ญ ประโยชน์ ป ลู ก ต้น ไม้ ศึ ก ษา
วัฒนธรรมชาวบ้าน และมอบทุนการศึกษา

กีฬาศาสนิกสั มพันธ์
มหาวิทยาลัยเกษมบัณฑิต และโรงเรียนไม้ แก้วประชานุเคราะห์
5-11

กรกฎาคม 2553 มูลนิธิสหพันธ์
สันติภาพสากลฯ ร่ วมกับมหาวิทยาลัยเกษม
บัณฑิตจัดการแข่งขันกีฬาบาสเกตบอล
ระหว่างยุวศาสนิกสัมพันธ์จากประเทศศรี ลงั กา
ที่มาเยือนประเทศไทย จํานวน 14 คน กับยุว
ศาสนิกสัมพันธ์ในประเทศไทย จากนั้นเยาวชน
ทั้งหมดได้ร่วมกันบําเพ็ญประโยชน์ ด้วยการ
ช่วยกันต่อเติมอาคารเรี ยนโรงเรี ยนไม้แก้ว
ประชานุเคราะห์จงั หวัดฉะเชิงเทรา และเล่น
กีฬาพื้นบ้านสร้างความสัมพันธ์กบั ชาวบ้าน
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โครงการ Peace Village

8 มิถุนายน 2553 มูลนิธิสหพันธ์สนั ติภาพสากลฯ ร่ วมกับ ศูนย์อาสาบัณฑิต
สร้างสรรค์ จัดอบรมเพื่อเตรี ยมความพร้อมในการลงพื้นที่ของอาสาสมัครในการดําเนิน
โครงการ Peace Village โดยมีนายแพทย์เล็ก ทวีเติมสกุล เลขาธิการมูลนิธิฯ กล่าวเปิ ด
การอบรม โดยได้รับเกียรติจากนางสาวเกษรา รื่ นภิรมย์ ทูตสันติภาพ เป็ นวิทยากร
บรรยาย ในหัวข้อ “กระบวนการเข้าถึงพื้นที่และการปฏิบตั ิตนของอาสาสมัคร” และ
นายสุ ธี สุ วรรณโพธิ์ ทูตสันติภาพ เป็ นวิทยากรบรรยายในหัวข้อ “การสื่ อสารองค์กร”
การบรรยายประกอบด้วยกิจกรรมระดมสมองและกิจกรรมสันทนาการ เพื่อสร้างความ
สัมพันธ์ที่ดีระหว่างอาสาสมัคร มีผเู ้ ข้าอบรม จํานวน 24 ท่าน

ประชุมคณะทํางานประสานงานด้ านกิจกรรมทูตสันติภาพ
ณ ห้ องประชุ มชั้น 2 อาคารยูซีเอฟ รามคําแหง 24 หัวหมาก บางกะปิ
คณะทํางานประสานงานด้านกิจกรรม
ทูตสันติภาพ โดยมีนายปรี ดี หิ รัญพฤกษ์เป็ น
ประธาน ได้จดั ประชุมเพื่อปรึ กษาหารื อและ
ติดตามความคืบหน้าของกิจกรรมของทูต
สันติภาพ จํานวน 2 ครั้ง
18 มิถุนายน 2553 มีผเู ้ ข้าประชุม 11 ท่าน
19 กรกฎาคม 2553 มีผเู ้ ข้าประชุม 9 ท่าน
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พิธีวางพวงมาลารําลึกถึงทหารผ่ านศึกสงครามเวียดนาม

งาน “เชิดชูเกียรติมรดกแห่ งสั นติภาพ”

ณ อนุสาวรี ยท์ หารผ่านศึกเวียดนาม กองพลทหารราบที่ 9 ค่ายสุ รสี ห์ จังหวัดกาญจนบุรี

ณ โรงแรมสวิส โฮเท็ล เลอคองคอร์ ด รัชดา กรุงเทพฯ

21 กรกฎาคม 2553 นางกมลทิพ พยัฆวิเชียร รองประธานมูลนิธิฯ และคณะ
ได้รับเชิญจาก พลเอกเทอดศักดิ์ มารมย์ นายกสมาคมทหารผ่านศึกเวียดนาม ในพระ
บรมราชูปถัมภ์และรองประธานมูลนิธิฯ ร่ วมงานวางพวงมาลาของพระบาทสมเด็จพระ
เจ้าอยูห่ วั และสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินีนาถ เพื่อระลึกถึงความกล้าหาญของ
ทหารไทยที่เสี ยสละชีวิตในสงครามเวียดนาม โดยเข้าร่ วมต่อต้านการแพร่ ขยายของ
ลัทธิคอมมิวนิสต์ในภูมิภาคเอเชีย ซึ่งพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยูห่ วั ฯ ทรงพระกรุ ณา
โปรดเกล้าฯ ให้ พลเอกพิจิตร กุลละ
วณิ ชย์ องคมนตรี เป็ นผูแ้ ทนพระองค์
ไปวางพวงมาลา ซึ่งสมาคมทหาร
ผ่านศึกเวียดนามในพระบรม
ราชูปถัมภ์ ได้กาํ หนดให้วนั ที่ 21
กรกฎาคม ของทุกปี เป็ นวันที่ระลึก
ทหารผ่านศึกเวียดนาม

29 มิถุนายน 2553 มูลนิธิสหพันธ์สนั ติภาพสากล (ประเทศไทย) จัดงาน“มรดก
แห่ งสั นติภาพ” ขึ้นเป็ นครั้งแรกในประเทศไทย เพื่อยกย่องเชิดชูเกียรติผทู ้ ี่เป็ นแบบอย่าง
ที่ดีในการประกอบคุณงามความดี เสี ยสละอุทิศตนเพื่อสันติภาพ โดยมีพลเอกเทอดศักดิ์
มารมย์ รองประธานมูลนิธิสหพันธ์สนั ติภาพสากลฯ เป็ นประธานกล่าวเปิ ดงาน นําพิธี
การร่ วมจิตอธิษฐานจากผูแ้ ทนศาสนาต่างๆ และวางดอกไม้ระลึกถึงคุณงามความดีของ
ผูท้ ี่ล่วงลับและเป็ นบุคคลสําคัญที่เคยร่ วมงานกับสหพันธ์สนั ติภาพสากล ทั้งในระดับ
โลก และระดับชาติ ผูท้ ี่ได้รับการเชิดชูเกียรติสาํ หรับประเทศไทย มีจาํ นวน 9 ท่าน อาทิ
นายสวาสดิ์ สุ มาลยศักดิ์ อดีตจุฬาราชมนตรี ร.อ.กฤษดา อรุ ณวงษ์ ณ อยุธยา อดีตผูว้ า่ ฯ
กทม. พญ.เพ็ญแข ชนะวงศ์ นางสมจิตต์ กาญจนะโภคิน อดีตหัวหน้าพยาบาลฝ่ าย
บริ หาร สภากาชาดไทย ฯลฯ มีผเู ้ ข้าร่ วมงาน
จํานวน 200 ท่าน ประกอบด้วย คณะกรรมการ
มูลนิธิฯ ทูตสันติภาพ ผูแ้ ทนศาสนา ญาติผไู ้ ด้รับ
การยกย่อง สื่ อมวลชน ผูส้ งั เกตการณ์ และ
คณะทํางาน
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การประชุ ม Middle East Peace Initiative International Interfaith Consultation
ณ เมืองเยรู ซาเล็ม ประเทศอิสราเอล
20-24 สิ งหาคม 2553
มูลนิธิสหพันธ์สนั ติภาพสากล
ฯ ส่ งนางสาวเกษรา รื่ นภิรมย์
ทูตสันติภาพ นางพรชนก เวช
วิรุฬวงศ์ นางวันพร อุทยั
กาญจน์ และ Mr. Clifton Arthur Hardy จากสหพันธ์
ครอบครัวเพื่อความสามัคคี
และสันติภาพโลกฯ เป็ นผูแ้ ทนไปร่ วมประชุม Middle East Peace Initiative International Interfaith Consultation ในหัวข้อ “Interfaith, the United Nations and Peace in
the 21st Century”

ปฏิทนิ กิจกรรม
13 ก.ย. 53

สนทนา “สั นติภาพสู่ ต้นกล้ าเยาวชน” ณ ห้ องประชุ มชั้น 2
อาคารยูซีเอฟ รามคําแหง 24 บางกะปิ กรุงเทพฯ
21 ก.ย. 53 กิจกรรมร่ วมกันยืนสงบนิ่ง 1 นาที เนื่องในวันสั นติภาพสากล
24-26 ก.ย. 53 ค่ ายอาสายุวศาสนิกสั มพันธ์ ภาคใต้ จังหวัดสตูล
8-12 ต.ค. 53 Interfaith Assembly ณ กรุงโซล ประเทศเกาหลี
7-9 พ.ย. 53 การแสดงคณะนาฏศิลป์ บัลเล่ ต์พนื้ บ้ านประยุกต์
“The Little Angels” ณ ศูนย์ วฒ
ั นธรรมแห่ งประเทศไทย
20 พ.ย. 53 พิธีมอบรางวัลโครงการใส่ สีสานใจใฝ่ สั นติ ครั้งที่ 6
ณ ชั้น 5 หอศิลปวัฒนธรรมแห่ งกรุงเทพมหานคร
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ประชุมคณะกรรมการมูลนิธิสหพันธ์ สันติภาพสากล (ประเทศไทย)
ณ ห้ องประชุ มชั้น 2 อาคารยูซีเอฟ รามคําแหง 24 หัวหมาก บางกะปิ กรุงเทพฯ
การประชุมคณะกรรมการมูลนิธิฯ
เพื่อให้คาํ ปรึ กษาในการจัดการแสดงของคณะ
นาฏศิลป์ บัลเล่ตพ์ ้นื บ้านประยุกต์ “The Little
Angels” จากประเทศเกาหลี ณ หอประชุมใหญ่
ศูนย์วฒั นธรรมแห่งประเทศไทย และเตรี ยม
การประชุมปรึ กษาเพื่อการก่อตั้งสภานานา
ศาสนาเพื่อสันติภาพฯ รวม 2 ครั้ง
9 มิถุนายน 2553 มีผเู ้ ข้าประชุม 13 ท่าน
30 สิ งหาคม 2553 มีผเู ้ ข้าประชุม 15 ท่าน

เสวนา “บทบาทของสตรีไทย ในการสร้ างสั นติภาพในครอบครัว”
ณ ห้ องประชุ มชั้น 4 อาคารยูซีเอฟ รามคําแหง 24 หัวหมาก บางกะปิ กรุงเทพฯ
7 สิ งหาคม 2553 สหพัน ธ์ ส ตรี เพื่ อ
สันติภาพโลก ฯ ร่ วมกับฝ่ ายการศึกษาสภาสตรี
แห่ งชาติในพระบรมราชิ นูปถัมภ์ จัดเสวนา ใน
หั ว ข้อ “บทบาทของสตรี ไทย ในการสร้ า ง
สั น ติ ภ าพในครอบครั ว ” เนื่ อ งใน “วัน สตรี
ไทย” มี น างกมลทิ พ พยัฆ วิ เ ชี ย ร ประธาน
สหพันธ์สตรี ฯ เป็ นประธานกล่าวเปิ ดงาน ใน
งานนี้ ได้ รั บ เกี ย รติ จ ากตั ว แทนสภาสตรี ฯ
สมาคมและบุคคลทัว่ ไป รวมจํานวน 150 ท่าน
ผูร้ ่ ว มงานแต่ งกายสวยงามด้วยผ้าไทยโดยไม่
จํากัดรู ปแบบ
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