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      สานสันติภาพฉบบั “สวสัดีปี
ใหม่ 2554” ขอน าเสนอกิจกรรมและ
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ธนัวาคมท่ีผ่านมา และขอถือโอกาส
น้ีขออ านาจแห่งคุณพระศรีรัตนตรัย
และส่ิงศกัด์ิสิทธ์ิจงดลบนัดาลให้ทุก
ท่านประสบแต่ความสุข ความเจริญ
ทั้งทางโลก ทางธรรม ขอให้แคลว้
คลาดจากภยนัตรายใดๆ ทั้งปวง 
ขอให้กรรมเก่าหมดไป กรรมใหม่
อยา่ให้เกิดข้ึน ขอให้มีสติปัญญา
เฉลียวฉลาด พบเจอแต่กลัยาณมิตร 
ประสบความส าเร็จ สมหวงัทั้งเร่ือง
การงาน การเงิน ชีวิตครอบครัว ชีวิต
สงัคม ชีวิตรัก และเป็นอปุนิสยั
ปัจจยัไดเ้ขา้ถึงซ่ึงพระนิพพาน ใน
อนาคตกาลเบ้ืองหนา้น้ีเทอญ        

พุทธัง อะนันตัง ธัมมงั จักกะวาลัง 
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      เดิมประเทศไทยก าหนดให้ วนัท่ี 1  
เมษายน เป็นวนัข้ึนปีใหม่มาตั้งแต่ปี พ.ศ. 2432  โดยถือว่า
วนัท่ี 31 มีนาคม เป็นวนัสุดทา้ยของปีเก่าและวนัท่ี 1 เมษายน  
เป็นวนัข้ึนปีใหม่ ซ่ึงมีการจดัฉลองต่อเน่ืองกนัไปจนถึงวนั
ตรุษสงกรานต ์  ต่อมาในปี พ.ศ. 2484 ไดเ้ปล่ียนมาก าหนดให้  

วนัท่ี 1 มกราคมของทุกปีเป็นวนัข้ึนปีใหม่ตามแบบสากล และถือปฏิบติัสืบต่อมาจนถึง
ปัจจุบนัน้ี    ทั้งน้ีเพ่ือเป็นการฉลองชีวิตของคนท่ีอยูร่อดปลอดภยัในระหว่างปีท่ีผา่นมา
เป็นการส่งทา้ยปีเก่าตอ้นรับปี-ใหม่ ซ่ึงเป็นการเร่ิมตน้ชีวิตในวนัใหม่ดว้ยการท าความดี
และท าบุญท าทาน เพ่ือความเป็นสิริมงคล และความเจริญรุ่งเรืองในการด าเนินชีวิตในปี
ใหม่นั้นๆ ต่อไป ในช่วงเทศกาลปีใหม่ ประชาชนจะเก็บกวาดบา้นเรือนให้สะอาด 
ประดบัไฟและธงชาติตามสถานท่ีส าคญัๆ  มีการท าบุญเล้ียงพระไปวดัเพ่ือประกอบกิจ
กุศลต่างๆ ไปท่องเท่ียวหรือเยี่ยมเยยีนญาติผูใ้หญ่ผูท่ี้เคารพนบัถือ มีการมอบของขวญั
และบตัรอวยพรให้แก่กนั ตอนกลางคืนบางแห่งอาจจดัเทศกาลกินเล้ียง หรือจดัมหรสพ
มาฉลองคร้ืนเครงสนุกสนานเพ่ือเป็นการเฉลิมฉลองส่งทา้ยปีเก่าตอ้นรับปีใหม่ 
            คตข้ิอคดิในวนัขึน้ปีใหม่   เม่ือวนัเวลาผนัเปล่ียนเวียนไปครบ 1 ปี เราไดอ้ยูร่อด
ปลอดภยัมาจนถึงวนัข้ึนปีใหม่ ขอให้ลองมองยอ้นหลงักลบัไปคิดดวู่า วนัเวลาท่ีผา่นมา
นั้นเราไดใ้ชม้นัอยา่งคุม้ค่าหรือเปล่า  และไดก้ระท าคุณงามความดีอนัใดไวบ้า้ง ควรหา
โอกาสกระท าให้ยิ่งข้ึนทุกปี ในขณะเดียวกนัเราไดก้ระท าความผิดหรือส่ิงใดท่ีไม่
ถูกตอ้งไวห้รือไม่ หากมีตอ้งรีบปรับปรุงแกไ้ขตวัเอง (เวบ็ไซตอ์า้งอิง www.panya- 
thai.or.th / www.khonthai.com) 

เพลง"พรปีใหม่" 
เพลงพระราชนิพนธ์ ล  าดบัท่ี 13 ในพระบาทสมเด็จพระเจา้อยูห่ัว 

 

 สวสัดีวนัปีใหม่พา   ให้บรรดาเราท่านร่ืนรมย ์   ฤกษย์ามดีเปรมปรีด์ิช่ืนชม ต่าง
สุขสมนิยมยินดี  ขา้วิงวอนขอพรจากฟ้า ให้บรรดาปวงท่านสุขศรี  โปรดประทานพร
โดยปรานี ให้ชาวไทยลว้นมีโชคชยั   ให้บรรดาปวงท่านสุขสนัต ์ทุกวนัทุกคืนช่ืนชม
ให้สมฤทยั   ให้รุ่งเรืองในวนัปีใหม่ ผองชาวไทยจงสวสัดี    ตลอดปีจงมีสุขใจ 
ตลอดไปนบัแต่บดัน้ี    ให้ส้ินทุกขสุ์ขเกษมเปรมปรีด์ิ สวสัดีวนัปีใหม่เทอญ 

        ประเพณีวันข้ึนปีใหม่ 
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 สารถึงทูตสันติภาพ 

  
 พลเอก    

( เทอดศกัด์ิ    มารมย ์) 
รองประธานสหพนัธส์นัติภาพสากล (ประเทศไทย) 

รองประธานคณะกรรมการทูตสนัติภาพ 

  

         ความสุข ส าเร็จ สดช่ืน และสมหวงัใด ที่เป็น
ยอดปรารถนาของวญิญูชนจงประสพแด่มวลสมาชิก 
ของสหพนัธส์นัติภาพสากล (ประเทศไทย) และทูต
สนัติภาพทุกท่าน นบัเป็นบุญของเราทั้งหลายที่ไดเ้กิด
มาภายใตร่้มพระบรมโพธิสมภารอนัประเสริฐน้ี เพือ่
เป็นการแสดงออกถึงความจงรักภกัดีและส านึกใน

พระมหากรุณาธิคุณอนัยิง่ใหญ่ของพระบาทสมเด็จพระเจา้อยูห่วัภูมิพลอดุลย
เดชมหาราช ผูท้รงเป็นพอ่ของแผน่ดิน และเพื่อเป็นสรรพสิริมงคลกบัพวก      
เราที่ไดค้ิดดี ท  าดี ดว้ยการสนบัสนุนคุณค่าของคุณธรรมและจริยธรรม ที่ได้
เสียสละเวลาและอุทิศตน เพือ่ประโยชน์ส่วนรวม ซ่ึงเป็นการเจริญรอยตามใต้
เบื้องพระยคุลบาท ทั้งเป็นการตอบแทนบุญคุณแผน่ดินอีกดว้ย  
  ในวโรกาสอนัเป็นมงคลน้ี ผมจึงขอเชิญชวนพวกเราไดร่้วมกนั
กระท าในส่ิงที่ถูกตอ้งมิใช่ส่ิงที่ถูกใจเพือ่ความสงบสุข ความรัก ความสามคัค ี
และเกิดสนัติภาพ ซ่ึงจะก่อใหเ้กิดความเจริญรุ่งเรืองของชาติ บา้นเมือง เพือ่
นอ้มเกลา้ฯ ถวายเป็นพระราชกุศลในโอกาสวนัขึ้นปีใหม่ กบัขอทุกท่านจง
สมัฤทธ์ิผลในส่ิงอนัเป็นยอดปรารถนา ตลอดปี 2554 น้ี และตลอดไป 
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น าเสนอแนวความคิดการก่อตั้งสภานานาศาสนาในสหประชาชาติ  
ณ  วิทยาลัยป้องกันราชอาณาจักร    

                                     16 กันยายน 2553  พลเอกเทอดศักดิ์ มารมย์  
รองประธานมูลนิธิสหพนัธ์สันตภิาพสากล (ประเทศ
ไทย) และ นพ.ทวเีตมิสกุล น าคณะเสนอแนวความคดิ 
การก่อตั้งสภานานาศาสนาในสหประชาชาตแิก่สมาชิก
คลังสมอง วทิยาลัยป้องกันราชอาณาจกัร โดยมีพลเอก 
ดร.วสุ ชนะรัตน์เป็นผูป้ระสานงาน ซ่ึงไดรั้บการ

สนบัสนุน และไดร่้วมกนัหาแนวทางในการก่อตั้งให้ไดป้ระสิทธิผล 

 19 ตุลาคม 2552 และ 30 พฤศจกิายน 2553 มูลนิธิสหพนัธ์สันตภิาพสากล 
(ประเทศไทย) โดยความร่วมมือและสนับสนุนของคณะอนุกรรมการทูตสันตภิาพ
ฝ่ายศาสนสัมพนัธ์ จดัประชุมเพ่ือปรึกษาหารือในเร่ือง “การก่อตั้งสภานานาศาสนาเพือ่
สันตภิาพในองค์การสหประชาชาต”ิ โดยเชิญผูน้ านานาศาสนา ผูแ้ทนหน่วยงานภาครัฐ
ภาคเอกชน นกัวิชาการ และทูตสนัติภาพ ผูมี้ประสบการณ์ ความรู้ ความสามารถ ร่วม
ให้ค าปรึกษา และร่วมกนัร่างโครงการ แผนการด าเนินงาน  มีผูเ้ขา้ร่วมประชุมรวม
ทั้งส้ิน 24 คน  
 มตทิี่ประชุมเสนอให้ก่อตั้งสภานานาศาสนาในประเทศไทยเพือ่ด าเนินการก่อน 

ประชุมปรึกษาเพ่ือการก่อตั้งสภานานาศาสนาเพ่ือสันติภาพ 
ณ  ห้องประชุมอาคารยูซีเอฟ  รามค าแหง 24  หัวหมาก   บางกะป ิ    
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นายแพทย์ประมุข จันทวิมล 
เลขาธิการมูลนิธิแพทย์อาสา 
สมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนี (พอ.สว.) 

 นายแพทยป์ระมุข จนัทวิมล อดีตอธิบดีกรมวิทยาศาสตร์ 
การแพทย ์ รองปลดักระทรวงสาธารณสุข ฯลฯ จบการศึกษา
คณะวิทยาศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลยั และคณะแพทยศ์าสตร์และศิริราชพยาบาล 
มหาวิทยาลยัแพทยศ์าสตร์ วิทยาลยัป้องกนัราชอาณาจกัร 
 ปัจจุบนันายแพทยป์ระมุข  จนัทวิมล ด ารงต าแหน่ง เลขาธิการมูลนิธิแพทยอ์าสา
สมเดจ็พระศรีนครินทราบรมราชชนนี (พอ.สว.) กรรมการมูลนิธิโรงพยาบาลสมเดจ็
พระยพุราช และกรรมการสมาคมสภาผูสู้งอายแุห่งประเทศไทยฯ ตอ้งตามเสดจ็องค์
ประธานกิตติมศกัด์ิทรงเยี่ยมการปฏิบติังานของหน่วยแพทยเ์คล่ือนท่ีในการตรวจรักษา
ประชาชนในพ้ืนท่ีห่างไกลคมนาคมและทุรกนัดารใน 51 จงัหวดั  
 นายแพทยป์ระมุข  จนัทวิมล เกิดเม่ือวนัท่ี 26 พฤษภาคม 2474  มีภรรยาคือ คุณ
อรนุช (หวัง่ลี)  จนัทวิมล และมีบุตรธิดา รวม 4 คน 

“แนะน าทูตสันติภาพ” 

 คณะท างานประสานงานด้าน
กิจกรรมของทูตสันตภิาพ น าโดยนายปรีดี 
หิรัญพฤกษ์  ประธานคณะท างานฯ ได้
ประชุมเพ่ือปรึกษาหารือ และร่วมกนั
วางแผนกิจกรรมของทูตสนัติภาพรวมทั้งให้

ค าปรึกษาแนะน าในการด าเนินงานของส านกัเลขาธิการมูลนิธิฯ รวม 3 คร้ัง  ดงัน้ี 
20 กนัยายน 2553 มีผูเ้ขา้ประชุม  11 คน      20 ตุลาคม 2553  มีผูเ้ขา้ประชุม  8 คน  และ 
18 พฤศจิกายน 2553  มีผูเ้ขา้ประชุม 6 คน 

ประชุมคณะท างานประสานงานด้านกิจกรรมของทูตสันติภาพ 
ณ  ห้องประชุมช้ัน 2 อาคารยูซีเอฟ รามค าแหง 24 หวัหมาก บางกะป ิ  
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ส่งเสริมความเขม้แขง็ มัน่คง
ให้กบัสถาบนัครอบครัว 
และคู่สามีภรรยา โดยมีนาย
ภาษิต ศิริมาลัย รองเลขาธิ -
การมูลนิธิฯ เป็นประธานจดั
งาน   ณ ห้องประชุมมูลนิธิ

สหพนัธ์สนัติภาพ
สากลบางกะปิ 
กรุงเทพฯ   มีผูเ้ขา้ร่วม
งานทั้งส้ิน   111 คน 

บริจาคของช่วยเหลือผู้ประสบภัยน้ าท่วม 
ณ สถานีวิทยโุทรทัศน์ ชอ่ง 9 อ.ส.ม.ท. รัชดาภิเษก กรุงเทพฯ  

พิธีรับพรมงคลสมรส 
ณ ห้องประชุมมูลนิธิสหพันธ์สันติภาพสากล(ประเทศไทย)  บางกะปิ กรุงเทพฯ   

 4 พฤศจิกายน 2553 สหพนัธ์ครอบครัวเพ่ือความ
สามคัคีและสนัติภาพโลก (ประเทศไทย) ร่วมกบั มูลนิธิ
สหพนัธ์สนัติภาพสากล (ประเทศไทย)  น าโดยนางสังคม  

เนตรโสภา กรรมการมูลนิธิฯ และเลขาธิการ
สหพนัธ์ครอบครัวฯ น าส่ิงของบริจาค อาทิ 
เคร่ืองอุปโภค บริโภค เพ่ือช่วยเหลือผูป้ระสบ
อุทกภยั มอบผา่นศูนยช่์วยเหลือผูป้ระสบภยั  
สถานีวิทยโุทรทศัน์ ช่อง 9  อ.ส.ม.ท 
รัชดาภิเษก กรุงเทพฯ.   

        10 ตุลาคม 2553  
สหพนัธ์ครอบครัวเพ่ือ
ความสามคัคีและสนัติภาพ
โลก (ประเทศไทย) ร่วมกบั
มูลนิธิสหพนัธ์สนัติภาพ
สากล (ประเทศไทย) จดั
งานรับพรมงคลสมรส
นานาชาตินานาศาสนา
เพ่ือสนัติภาพโลก มี
วตัถุประสงคเ์พ่ือ-
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น าเสนอแนวความคิดการก่อตั้งสภานานาศาสนาในสหประชาชาติต่อผู้น าศาสนา  

  นายแพทย์เล็ก ทวเีตมิสกุล  เลขาธิการมูลนิธิฯ
เดินทางเข้านมัสการและพบผู้น าทางศาสนาพุทธ และ
อิสลาม เพ่ือขอรับค าปรึกษา และขอรับค าแนะน าเร่ือง
การก่อตั้งสภานานาศาสนาในสหประชาชาติ  ดงัน้ี  
       24 กนัยายน 2553 เขา้พบพระเทพปริยติัวิมล 
(แสวง ธมฺเมสโก) อธิการบดีมหาวิทยาลยัมหามกุฏ
ราชวิทยาลยั และ 19 ตุลาคม 2553 เขา้พบนายอาศิส 
พิทกัษค์ุมพล จุฬาราชมนตรี   
 ซ่ึงไดรั้บความกรุณาให้การสนบัสนุน และให้
ค าปรึกษาแนะน าท่ีเป็นประโยชน์เป็นอยา่งยิ่ง 

การประชุม World Assembly  2010  
ณ กรุงโซล  ประเทศเกาหล ี

 2-5  ธันวาคม 2553  พล.ต.ท. ทวศัีกดิ์   
ตู้จนิดา ทูตสันตภิาพ และพลเอก ดร.วสุ  ชนะ
รัตน์  คณะกรรมการวิชา การสมาคมความ
มัน่คงของพุทธศาสนาแห่งประเทศไทย ร่วม
การประชุม และร่วมแสดงความคิดเห็นในการ
ประชุม World Assembly 2010 ในหวัขอ้ 
"The Era of Universal Peace : God’s Provi-
dence  and the Abel UN "  ณ กรุงโซล  
ประเทศเกาหลี  โดยมีนายแพทยเ์ลก็  ทวีเติม
สกุล เลขาธิการมูลนิธิฯ เป็นผูแ้ทนมูลนิธิสหพนัธ์สันติภาพสากล ฯเขา้ร่วมการประชุม  
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คณะ คณะทูตสันตภิาพได้จดัสนทนาสันตภิาพ รวม 4 คร้ัง  โดยมี รศ.ดร.ภิรมย ์ จัน่
ถาวร รองประธานอนุกรรมการทูตสนัติภาพฝ่ายวิชาการและการศึกษาน าการสนทนา   
และมีนายสุธี สุวรรณโพธ์ิเป็นผูช่้วยในการน าสนทนา คณะสนทนาไดร่้วมกนัให้
ความหมายและค าจ ากดัความของ “สนัติภาพ” ร่วมกนัสรุปประเดน็ และก าหนด
ขอบเขต เพ่ือเลือกยทุธศาสตร์ เป้าหมาย เน้ือหา และกระบวนการในการสนทนา
ลักษณะการสนทนาก าหนดไว้ 2 รูปแบบ (การระดมความคดิเชิงวชิาการ และสนทนา
สันตภิาพในรูปแบบฟรีทอร์ค) มีทูตสนัติภาพและผูแ้ทนเยาวชนผูร่้วมสนทนารวม
ทั้งส้ิน  37 คน 

สนทนา “สันติภาพสูต่้นกล้าเยาวชน” 
ณ  ห้องประชุม ชั้น 2 อาคารยูซีเอฟ รามค าแหง 24 หัวหมาก บางกะปิ    

เสวนา “พหุนิยมในเชิงกฎหมาย” ณ  ศูนย์มานุษยวิทยาสิรินธร (องค์กรมหาชน)  

 15  ธนัวาคม 2553  คณะสนทนาสันตภิาพ น าโดย 
รศ.ดร.ภริมย์  จัน่ถาวรน าคณะทูตสนัติภาพ และนายชิง
ชยั มงคลธรรม รวม 6 ท่าน ไปร่วมเสวนา “ชวนถกพหุ

วฒันธรรมในเชิงกฎหมาย” โดยมี 
ศ.ดร.อานันท์ กาญจนพนัธ์ุ จาก
มหาวิทยาลยัเชียงใหม่เป็นวิทยากร 
ณ ห้องประชุมศูนยม์านุษยวิทยาสิ-    
รินธรฯ มีผูเ้ขา้เสวนาจ านวน 37 คน 
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งานมอบรางวัล “โครงการใส่สี สานใจ ใฟ่สันติ ครั้งที่ 6” 
ณ  ห้องออดิทอเรียม ชั้น 5 หอศิลปวัฒนธรรม

          20 พฤศจิกายน 2553  สหพนัธ์สตรีเพือ่สันตภิาพ
โลกฯ มูลนิธิสหพนัธ์สันตภิาพสากลฯ ร่วมกับ
กรุงเทพมหานคร จดังานนิทรรศการภาพวาด และงาน
มอบรางวลัผูช้นะการประกวดวาดภาพในโครงการ 
“ใส่สี สานใจ ใฝ่สันต ิ คร้ังที่ 6  ณ หอศิลปวฒันธรรม
แห่งกรุงเทพมหานครโดยมี ผศ.ดร.พมิพ์เพญ็ เวชชา-
ชีวะ ภริยานายกรัฐมนตรี เป็นประธานเปิดงาน และ
มอบรางวลัเดก็ท่ีชนะการประกวด กล่าวรายงานโดย
นางกมลทิพ พยัฆวเิชียร ประธานสหพนัธ์สตรีฯ 
 ในงานมีกิจกรรมละเลงสี น าโดยนางสาวปราง 
เวชชาชีวะ กลุ่มศิลปินและเดก็นกัเรียนท่ีชนะการ
ประกวด ปิดทา้ยดว้ยการเสวนา “ศิลปสู่สนัติ” โดยมี
รศ.ประภาภทัร นิยม นายมนัส นันทเสน (ติก๊ชีโร่) 
เป็นวิทยากร และนายกฤต เจนพานิชการเป็นผูด้  าเนิน
รายการ มีคณะกรรมการสหพนัธ์สตรีฯ มูลนิธิฯ ทูต
สนัติภาพ ผูป้กครอง นกัเรียนและผูส้นใจทัว่ไปเขา้
ร่วมงาน จ านวน 235  คน  
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                  8-12 ตุลาคม 2553 นายอัษฎา  ชัยนาม 
ประธานคณะอนุกรรมการฝ่ายวชิาการและการศึกษา 
อดีตเอกอัครราชทูตผู้แทนถาวรไทยประจ าองค์การ
สหประชาชาติ ณ นครนิวยอร์ก   เป็นองคป์าฐกใน
การประชุม International Interfaith Assembly ใน
หวัขอ้ "The Significance of Religion for Peace and 
Development"  ณ กรุงโซล  ประเทศเกาหลี     โดยมี
พระครูโฆสิตพุทธธิศาสตร์ ผู้แทนอธิการบดี
มหาวทิยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวทิยาลัย และนาง
กมลทิพ พยัฆวเิชียร รองประธานมูลนิธิฯ เป็นผูแ้ทน
มูลนิธิสหพนัธ์สนัติภาพสากล (ประเทศไทย) เขา้ร่วม
การประชุม โอกาสน้ีไดเ้ขา้ร่วมงานพิธีรับพรมงคล
สมรสนานาชาติดว้ย 

 การประชุม International Interfaith Assembly 
ณ กรุงโซล ประเทศเกาหล ี 

ประชุมคณะอนุกรรมการทูตสันตภิาพฝ่ายวิชาการและการศึกษา 1/2553 
ณ  ห้องประชุมอาคารยูซีเอฟ  รามค าแหง 24  หัวหมาก   บางกะป ิ    

 ศ.กีรต ิ บุญเจอื รองประธานคนที่ 1  เป็น
ประธานการประชุมคณะอนุกรรมการทูต-
สันตภิาพฝ่ายวชิาการและการศึกษา   คร้ังท่ี 
1/2553  ไดป้รึกษาหารือ กิจกรรมเสวนา
สนัติภาพ และติดตามความคืบหน้าการจดัท า
เน้ือหาบรรยายเพ่ือเป็นขอ้มูลพ้ืนฐานส าหรับทูต
สนัติภาพ  มีผูเ้ขา้ประชุม 5 คน เม่ือ 14 ธนัวาคม 2553  
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เกาหลีครบรอบ ๖๐ ปี ณ หอประชุมใหญ่ ศูนย์วัฒนธรรมแห่งประเทศไทย  กรุงเทพฯ  

 8-11  พฤศจิกายน 2553 มูลนิธิสหพนัธ์สนัติภาพสากล (ประเทศไทย) ร่วมกบั
สถานเอกอคัรชทูตสาธารณรัฐเกาหลี และ คณะกรรมการร าลึกถึงการครบรอบ 60 ปี
สงครามเกาหลี จดังานร่วมกนัจดังาน “ร าลึกถึงกองก าลังไทยเข้าร่วมกับกองก าลัง
สันตภิาพสหประชาชาต ิในสงครามเกาหลีครบรอบ 60 ปี”  โดยน าคณะนาฏศิลป์บลัเลต่์
พ้ืนบา้นเกาหลีประยกุต ์ “เดอะ ลิตเติล แองเจิลส์” มาจดัแสดงระหว่างวนัท่ี 10-11 
พฤศจิกายน 2553 ณ หอประชุมใหญ่ ศูนยว์ฒันธรรมแห่งประเทศไทย เพ่ือแสดงความ
ขอบคุณต่อประเทศไทยท่ีไดส่้งทหารเขา้ร่วมกบักองก าลงัรักษาสนัติภาพสหประชาชาติ 
16 ประเทศในสงครามเกาหลี โดยมีพลเอกพิจิตร กุลละวณิชย ์ องคมนตรี และพลเอก
ประยทุธ์ จนัทร์โอชา ผูบ้ญัชาการทหารบก ให้เกียรติเป็นประธาน มีทหารผ่านศึก 
กองทพั หน่วยงานราชการ และแขกผูเ้กียรติเขา้ร่วมชม 4,000 คน   ในโอกาสน้ีไดเ้ขา้
เยี่ยมคารวะ ฯพณฯ นายกรัฐมนตรีอภิสิทธ์ิ เวชชาชีวะ ณ ท าเนียบรัฐบาล นายชยั ชิด
ชอบ ประธานรัฐสภา ณ อาคารรัฐสภา และ พลเอก ประยทุธ์ จนัทร์โอชา ผูบ้ญัชาการ
ทหารบก  ณ กองบญัชาการกองทพับก  เพ่ือแสดงความขอบคุณต่อประเทศไทย  

ร าลึกถึงกองก าลังไทยเข้าร่วมกับกองก าลังสันตภิาพสหประชาชาติ ในสงคราม 
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ด้วยความอาลัย ศ.นพ. ประดิษฐ์  เจริญไทยทวี  

 ศ. เกียรตคุิณ นพ. ประดิษฐ์ เจริญไทยทวี เป็น
ท่ี รู้จักกันในนาม “หมอหลวง” ซ่ึงเคยถวายการรักษา
พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ได้ถึงแก่อนิจกรรมด้วย
โรคมะเร็งตบัอ่อน  เม่ือ 9 กนัยายน ท่ีผา่นมา สิริอาย ุ78 ปี ใน
การน้ีพระบาทสมเดจ็พระเจ้าอยู่หัวไดท้รงพระกรุณาโปรด-
เกลา้ฯ รับศพ ศ.นพ. ประดิษฐไ์วใ้นพระบรมราชานุเคราะห์  
  ท่านเกิดเม่ือวนัท่ี 5  ตุลาคม พ.ศ. 2475 ศึกษา
ท่ีโรงเรียนวชิราวุธวิทยาลยั โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษา แพทยศ์าสตร์บณัฑิต ศิริราช ปี 
2497 ประกาศนียบตัรราชวิทยาลยัศลัยแพทยแ์ห่งประเทศองักฤษ และราชวิทยาลยัอายรุ
แพทยแ์ห่งกรุงลอนดอน ปริญญาเอกทางวิสญัญีวิทยา มหาวิทยาลยัออกซฟอร์ด และ
ราชวิทยาลยัวิสญัญีแพทย ์ แห่งประเทศองักฤษ แพทยศาสตร์ดุษฎีบณัฑิตกิตติมศกัด์ิ 
มหาวิทยาลยัมหิดล และไดรั้บเคร่ืองราชอิสริยาภรณ์ทั้งประเทศไทย และจากนานา
ประเทศ ตลอดระยะเวลาท่ีผา่นมาท่านไดท้ างานรับใชบ้า้นเมืองดว้ยความเสียสละและ
ทุ่มเทจนเป็นท่ียอมรับนบัถือของบุคคลในทุกแวดวงอาชีพ งานท่ีท่านท ามีมากมาย อาทิ
ต าแหน่งอดีตคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ อดีตอธิการบดีมหาวิทยาลยัมหิดล 
คณะบดีคณะแพทยศ์าสตร์ศิริราชพยาบาล รองประธานมูลนิธิโรคไตแห่งประเทศไทยฯ 
ประธานมูลนิธิสหพนัธ์สนัติภาพสากล (ประเทศไทย) และประธานคณะกรรมการทูต
สนัติภาพ ภรรยาช่ือนางยาใจ  เจริญไทยทวี มีบุตรธิดารวม  4 คน 
  ในนามคณะทูตสันตภิาพ มูลนิธิสหพนัธ์สันตภิาพสากลฯ ขอร่วมไว้
อาลัยท่านมา ณ ทีนี่้ ความดีงามที่ท่านได้ท าจะอยู่ในความระลึกถึงของเราตลอดไป 

  ส านักพระราชวงัจะเป็นเจ้าภาพในการท าบุญครบรอบ 100 วนั ในวนั
จนัทร์ท่ี 27 ธนัวาคม 2553  เวลา 10.00  น.- 12 .00 น.  ณ วดัเทพศิรินทราวาส  
หมายเหตุ : เพือ่ความสะดวกในการต้อนรับ ท่านที่ประสงค์จะไปร่วมงาน กรุณาแจ้ง
ล่วงหน้าที่ส านักงานเลขานุการทูตสันตภิาพ เพือ่ประสานแจ้งเจ้าภาพทราบต่อไปค่ะ 

สานสันติภาพ หนา้ 9   

21 กันยายน วันสันติภาพสากล 
ทั่วประเทศไทย 

ได้รับความร่วมมือจากนักเรียน ครูอาจารย ์

และประชาชนทัว่ไปเขา้ร่วมกิจกรรมในคร้ัง

น้ีจ านวนกว่า 100,000 คน   หัวข้อหลกัของ

วนัสนัติภาพสากลในปีน้ีคือ “เยาวชนกับการ

พัฒนา ” ภายใต้ค าขวัญ  “สั นติภ าพ  = 

อนาคต”   

 2 1  กันยายน 2 5 5 3  มูลนิธิ
สหพนัธ์สันตภิาพสากล (ประเทศไทย) 
ร่วมกับสถานศึกษาทั่วประเทศ รวม 269 
โรงเรียน ร่วมรณรงค์และจดักิจกรรม
ร าลึกถึงสันตภิาพเน่ืองในวนัสันตภิาพ
สากล มีการอ่านสาส์นของของนายบนัคี
มูน เลขาธิการองคก์ารสหประชาชาติ 
เน่ืองในวนัสนัติภาพสากล และร่วมยืน
สงบน่ิงในช่วงการเคารพธงชาติ 1 นาที 


