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ปี ที่ 2 เล่ มที่ 4 ฉบับ เดือนกันยายน ถึง ธันวาคม 2553

ทักทาย

สานสันติภาพฉบับ “สวัสดีปี
ใหม่ 2554” ขอนาเสนอกิจกรรมและ
ข่าวสารของทูตสันติภาพและมูลนิธิ
ในระหว่างเดือนกันยายนถึงเดือน
ธันวาคมที่ผ่านมา และขอถือโอกาส
นี้ขออานาจแห่งคุณพระศรี รัตนตรัย
และสิ่ งศักดิ์สิทธิ์จงดลบันดาลให้ทุก
ท่านประสบแต่ความสุข ความเจริ ญ
ทั้งทางโลก ทางธรรม ขอให้แคล้ว
คลาดจากภยันตรายใดๆ ทั้งปวง
ขอให้กรรมเก่าหมดไป กรรมใหม่
อย่าให้เกิดขึ้น ขอให้มีสติปัญญา
เฉลียวฉลาด พบเจอแต่กลั ยาณมิตร
ประสบความสาเร็ จ สมหวังทั้งเรื่ อง
การงาน การเงิน ชีวิตครอบครัว ชีวิต
สังคม ชีวิตรัก และเป็ นอุปนิสยั
ปัจจัยได้เข้าถึงซึ่งพระนิพพาน ใน
อนาคตกาลเบื้องหน้านี้เทอญ
พุทธัง อะนันตัง ธัมมัง จักกะวาลัง
สั งฆัง นิพพานัง ปั จจะโย โหนตุฯ
กองบรรณาธิการ
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ชื่อ………………………….…………นามสกุล……………….…………
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กรุณาส่ งใบสมัครและหลักฐานการโอนเงินไปที่
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ประเพณีวันขึ้นปีใหม่
เดิมประเทศไทยกาหนดให้ วันที่ 1
เมษายน เป็ นวันขึ้นปี ใหม่มาตั้งแต่ปี พ.ศ. 2432 โดยถือว่า
วันที่ 31 มีนาคม เป็ นวันสุดท้ายของปี เก่าและวันที่ 1 เมษายน
เป็ นวันขึ้นปี ใหม่ ซึ่ งมีการจัดฉลองต่อเนื่องกันไปจนถึงวัน
ตรุ ษสงกรานต์ ต่อมาในปี พ.ศ. 2484 ได้เปลี่ยนมากาหนดให้
วันที่ 1 มกราคมของทุกปี เป็ นวันขึ้นปี ใหม่ตามแบบสากล และถือปฏิบตั ิสืบต่อมาจนถึง
ปัจจุบนั นี้ ทั้งนี้เพื่อเป็ นการฉลองชีวิตของคนที่อยูร่ อดปลอดภัยในระหว่างปี ที่ผา่ นมา
เป็ นการส่งท้ายปี เก่าต้อนรับปี -ใหม่ ซึ่ งเป็ นการเริ่ มต้นชีวิตในวันใหม่ดว้ ยการทาความดี
และทาบุญทาทาน เพื่อความเป็ นสิ ริมงคล และความเจริ ญรุ่ งเรื องในการดาเนินชีวิตในปี
ใหม่น้ นั ๆ ต่อไป ในช่วงเทศกาลปี ใหม่ ประชาชนจะเก็บกวาดบ้านเรื อนให้สะอาด
ประดับไฟและธงชาติตามสถานที่สาคัญๆ มีการทาบุญเลี้ยงพระไปวัดเพื่อประกอบกิจ
กุศลต่างๆ ไปท่องเที่ยวหรื อเยี่ยมเยียนญาติผใู้ หญ่ผทู้ ี่เคารพนับถือ มีการมอบของขวัญ
และบัตรอวยพรให้แก่กนั ตอนกลางคืนบางแห่งอาจจัดเทศกาลกินเลี้ยง หรื อจัดมหรสพ
มาฉลองครื้ นเครงสนุกสนานเพื่อเป็ นการเฉลิมฉลองส่งท้ายปี เก่าต้อนรับปี ใหม่
คติข้อคิดในวันขึน้ ปี ใหม่ เมื่อวันเวลาผันเปลี่ยนเวียนไปครบ 1 ปี เราได้อยูร่ อด
ปลอดภัยมาจนถึงวันขึ้นปี ใหม่ ขอให้ลองมองย้อนหลังกลับไปคิดดูว่า วันเวลาที่ผา่ นมา
นั้นเราได้ใช้มนั อย่างคุม้ ค่าหรื อเปล่า และได้กระทาคุณงามความดีอนั ใดไว้บา้ ง ควรหา
โอกาสกระทาให้ยงิ่ ขึ้นทุกปี
ในขณะเดียวกันเราได้กระทาความผิดหรื อสิ่ งใดที่ไม่
ถูกต้องไว้หรื อไม่ หากมีตอ้ งรี บปรับปรุ งแก้ไขตัวเอง (เว็บไซต์อา้ งอิง www.panyathai.or.th / www.khonthai.com)

สารถึงทูตสันติภาพ
ความสุข สาเร็จ สดชื่น และสมหวังใด ที่เป็ น
ยอดปรารถนาของวิญญูชนจงประสพแด่มวลสมาชิก
ของสหพันธ์สนั ติภาพสากล (ประเทศไทย) และทูต
สันติภาพทุกท่าน นับเป็ นบุญของเราทั้งหลายที่ได้เกิด
มาภายใต้ร่มพระบรมโพธิสมภารอันประเสริ ฐนี้ เพือ่
เป็ นการแสดงออกถึงความจงรักภักดีและสานึกใน
พระมหากรุ ณาธิคุณอันยิง่ ใหญ่ของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยูห่ วั ภูมิพลอดุลย
เดชมหาราช ผูท้ รงเป็ นพ่อของแผ่นดิน และเพื่อเป็ นสรรพสิริมงคลกับพวก
เราที่ได้คิดดี ทาดี ด้วยการสนับสนุนคุณค่าของคุณธรรมและจริ ยธรรม ที่ได้
เสียสละเวลาและอุทิศตน เพือ่ ประโยชน์ส่วนรวม ซึ่งเป็ นการเจริ ญรอยตามใต้
เบื้องพระยุคลบาท ทั้งเป็ นการตอบแทนบุญคุณแผ่นดินอีกด้วย
ในวโรกาสอันเป็ นมงคลนี้ ผมจึงขอเชิญชวนพวกเราได้ร่วมกัน
กระทาในสิ่งที่ถูกต้องมิใช่สิ่งที่ถูกใจเพือ่ ความสงบสุข ความรัก ความสามัคคี
และเกิดสันติภาพ ซึ่งจะก่อให้เกิดความเจริ ญรุ่ งเรื องของชาติ บ้านเมือง เพือ่
น้อมเกล้าฯ ถวายเป็ นพระราชกุศลในโอกาสวันขึ้นปี ใหม่ กับขอทุกท่านจง
สัมฤทธิ์ผลในสิ่งอันเป็ นยอดปรารถนา ตลอดปี 2554 นี้ และตลอดไป

เพลง"พรปี ใหม่ "

เพลงพระราชนิพนธ์ ลาดับที่ 13 ในพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยูห่ ัว

สวัสดีวนั ปี ใหม่พา ให้บรรดาเราท่านรื่ นรมย์ ฤกษ์ยามดีเปรมปรี ด์ ิชื่นชม ต่าง
สุขสมนิยมยินดี ข้าวิงวอนขอพรจากฟ้ า ให้บรรดาปวงท่านสุขศรี โปรดประทานพร
โดยปรานี ให้ชาวไทยล้วนมีโชคชัย ให้บรรดาปวงท่านสุขสันต์ ทุกวันทุกคืนชื่นชม
ให้สมฤทัย ให้รุ่งเรื องในวันปี ใหม่ ผองชาวไทยจงสวัสดี ตลอดปี จงมีสุขใจ
ตลอดไปนับแต่บดั นี้ ให้สิ้นทุกข์สุขเกษมเปรมปรี ด์ ิ สวัสดีวนั ปี ใหม่เทอญ
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พลเอก
( เทอดศักดิ์ มารมย์ )
รองประธานสหพันธ์สนั ติภาพสากล (ประเทศไทย)
รองประธานคณะกรรมการทูตสันติภาพ
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ประชุมปรึกษาเพื่อการก่อตั้งสภานานาศาสนาเพื่อสันติภาพ
ณ ห้องประชุมอาคารยูซีเอฟ รามคาแหง 24 หัวหมาก บางกะปิ

19 ตุลาคม 2552 และ 30 พฤศจิกายน 2553 มูลนิธิสหพันธ์ สันติภาพสากล
(ประเทศไทย)
โดยความร่ วมมือและสนับสนุนของคณะอนุกรรมการทูตสันติภาพ
ฝ่ ายศาสนสั มพันธ์ จัดประชุมเพื่อปรึ กษาหารื อในเรื่ อง “การก่ อตั้งสภานานาศาสนาเพือ่
สั นติภาพในองค์การสหประชาชาติ” โดยเชิญผูน้ านานาศาสนา ผูแ้ ทนหน่วยงานภาครัฐ
ภาคเอกชน นักวิชาการ และทูตสันติภาพ ผูม้ ีประสบการณ์ ความรู้ ความสามารถ ร่ วม
ให้คาปรึ กษา และร่ วมกันร่ างโครงการ แผนการดาเนินงาน มีผเู้ ข้าร่ วมประชุมรวม
ทั้งสิ้ น 24 คน
มติที่ประชุมเสนอให้ ก่อตั้งสภานานาศาสนาในประเทศไทยเพือ่ ดาเนินการก่ อน

นาเสนอแนวความคิดการก่อตั้งสภานานาศาสนาในสหประชาชาติ
ณ วิทยาลัยป้องกันราชอาณาจักร

16 กันยายน 2553 พลเอกเทอดศักดิ์ มารมย์
รองประธานมูลนิธิสหพันธ์ สันติภาพสากล (ประเทศ
ไทย) และ นพ.ทวีเติมสกุล นาคณะเสนอแนวความคิด
การก่ อตั้งสภานานาศาสนาในสหประชาชาติแก่ สมาชิก
คลังสมอง วิทยาลัยป้องกันราชอาณาจักร โดยมีพลเอก
ดร.วสุ ชนะรัตน์เป็ นผูป้ ระสานงาน ซึ่ งได้รับการ
สนับสนุน และได้ร่วมกันหาแนวทางในการก่อตั้งให้ได้ประสิ ทธิผล
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“แนะนาทูตสันติภาพ”
นายแพทย์ประมุข จันทวิมล
เลขาธิการมูลนิธิแพทย์อาสา
สมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนี (พอ.สว.)
นายแพทย์ประมุข จันทวิมล อดีตอธิบดีกรมวิทยาศาสตร์
การแพทย์ รองปลัดกระทรวงสาธารณสุข ฯลฯ จบการศึกษา
คณะวิทยาศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย และคณะแพทย์ศาสตร์ และศิริราชพยาบาล
มหาวิทยาลัยแพทย์ศาสตร์ วิทยาลัยป้ องกันราชอาณาจักร
ปัจจุบนั นายแพทย์ประมุข จันทวิมล ดารงตาแหน่ง เลขาธิการมูลนิธิแพทย์อาสา
สมเด็จพระศรี นคริ นทราบรมราชชนนี (พอ.สว.) กรรมการมูลนิธิโรงพยาบาลสมเด็จ
พระยุพราช และกรรมการสมาคมสภาผูส้ ูงอายุแห่ งประเทศไทยฯ ต้องตามเสด็จองค์
ประธานกิตติมศักดิ์ทรงเยี่ยมการปฏิบตั ิงานของหน่วยแพทย์เคลื่อนที่ในการตรวจรักษา
ประชาชนในพื้นที่ห่างไกลคมนาคมและทุรกันดารใน 51 จังหวัด
นายแพทย์ประมุข จันทวิมล เกิดเมื่อวันที่ 26 พฤษภาคม 2474 มีภรรยาคือ คุณ
อรนุช (หวัง่ ลี) จันทวิมล และมีบุตรธิดา รวม 4 คน

ประชุมคณะทางานประสานงานด้านกิจกรรมของทูตสันติภาพ

ณ ห้องประชุมชั้น 2 อาคารยูซีเอฟ รามคาแหง 24 หัวหมาก บางกะปิ

คณะทางานประสานงานด้ าน
กิจกรรมของทูตสั นติภาพ นาโดยนายปรีดี
หิรัญพฤกษ์
ประธานคณะทางานฯ ได้
ประชุมเพื่อปรึ กษาหารื อ
และร่ วมกัน
วางแผนกิจกรรมของทูตสันติภาพรวมทั้งให้
คาปรึ กษาแนะนาในการดาเนิ นงานของสานักเลขาธิ การมูลนิธิฯ รวม 3 ครั้ง ดังนี้
20 กันยายน 2553 มีผเู้ ข้าประชุม 11 คน 20 ตุลาคม 2553 มีผเู้ ข้าประชุม 8 คน และ
18 พฤศจิกายน 2553 มีผเู้ ข้าประชุม 6 คน
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พิธีรับพรมงคลสมรส
ณ ห้องประชุมมูลนิธิสหพันธ์สันติภาพสากล(ประเทศไทย) บางกะปิ กรุงเทพฯ

10 ตุลาคม 2553
สหพันธ์ครอบครัวเพื่อ
ความสามัคคีและสันติภาพ
โลก (ประเทศไทย) ร่ วมกับ
มูลนิธิสหพันธ์สนั ติภาพ
สากล (ประเทศไทย) จัด
งานรับพรมงคลสมรส
นานาชาตินานาศาสนา
เพื่อสันติภาพโลก มี
วัตถุประสงค์เพื่อ-

ส่งเสริ มความเข้มแข็ง มัน่ คง
ให้กบั สถาบันครอบครัว
และคู่สามีภรรยา โดยมีนาย
ภาษิต ศิริมาลัย รองเลขาธิ การมูลนิธิฯ เป็ นประธานจัด
งาน ณ ห้องประชุมมูลนิ ธิ
สหพันธ์สนั ติภาพ
สากลบางกะปิ
กรุ งเทพฯ มีผเู้ ข้าร่ วม
งานทั้งสิ้ น 111 คน

บริจาคของช่วยเหลือผู้ประสบภัยน้าท่วม
ณ สถานีวิทยุโทรทัศน์ ช่อง 9 อ.ส.ม.ท. รัชดาภิเษก กรุงเทพฯ

4 พฤศจิกายน 2553 สหพันธ์ครอบครัวเพื่อความ
สามัคคีและสันติภาพโลก (ประเทศไทย) ร่ วมกับ มูลนิธิ
สหพันธ์สนั ติภาพสากล (ประเทศไทย) นาโดยนางสั งคม
เนตรโสภา กรรมการมูลนิธิฯ และเลขาธิการ
สหพันธ์ครอบครัวฯ นาสิ่ งของบริ จาค อาทิ
เครื่ องอุปโภค บริ โภค เพื่อช่วยเหลือผูป้ ระสบ
อุทกภัย มอบผ่านศูนย์ช่วยเหลือผูป้ ระสบภัย
สถานีวิทยุโทรทัศน์ ช่อง 9 อ.ส.ม.ท
รัชดาภิเษก กรุ งเทพฯ.
สานสันติภาพ หน้า 12

นาเสนอแนวความคิดการก่อตั้งสภานานาศาสนาในสหประชาชาติต่อผู้นาศาสนา
นายแพทย์ เล็ก ทวีเติมสกุล เลขาธิการมูลนิธิฯ
เดินทางเข้ านมัสการและพบผู้นาทางศาสนาพุทธ และ
อิสลาม เพื่อขอรับคาปรึ กษา และขอรับคาแนะนาเรื่ อง
การก่อตั้งสภานานาศาสนาในสหประชาชาติ ดังนี้
24 กันยายน 2553 เข้าพบพระเทพปริ ยตั ิวิมล
(แสวง ธมฺ เมสโก) อธิการบดีมหาวิทยาลัยมหามกุฏ
ราชวิทยาลัย และ 19 ตุลาคม 2553 เข้าพบนายอาศิส
พิทกั ษ์คุมพล จุฬาราชมนตรี
ซึ่ งได้รับความกรุ ณาให้การสนับสนุน และให้
คาปรึ กษาแนะนาที่เป็ นประโยชน์เป็ นอย่างยิ่ง

การประชุม World Assembly 2010
ณ กรุงโซล ประเทศเกาหลี

2-5 ธันวาคม 2553 พล.ต.ท. ทวีศักดิ์
ตู้จนิ ดา ทูตสั นติภาพ และพลเอก ดร.วสุ ชนะ
รัตน์ คณะกรรมการวิชา การสมาคมความ
มัน่ คงของพุทธศาสนาแห่งประเทศไทย ร่ วม
การประชุม และร่ วมแสดงความคิดเห็นในการ
ประชุม World Assembly 2010 ในหัวข้อ
"The Era of Universal Peace : God’s Providence and the Abel UN " ณ กรุ งโซล
ประเทศเกาหลี โดยมีนายแพทย์เล็ก ทวีเติม
สกุล เลขาธิการมูลนิธิฯ เป็ นผูแ้ ทนมูลนิ ธิสหพันธ์สันติภาพสากล ฯเข้าร่ วมการประชุม
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สนทนา “สันติภาพสูต่ ้นกล้าเยาวชน”

ณ ห้องประชุม ชั้น 2 อาคารยูซีเอฟ รามคาแหง 24 หัวหมาก บางกะปิ

คณะ คณะทูตสั นติภาพได้ จดั สนทนาสั นติภาพ รวม 4 ครั้ง โดยมี รศ.ดร.ภิรมย์ จัน่
ถาวร รองประธานอนุกรรมการทูตสันติภาพฝ่ ายวิชาการและการศึกษานาการสนทนา
และมีนายสุธี สุวรรณโพธิ์เป็ นผูช้ ่วยในการนาสนทนา คณะสนทนาได้ร่วมกันให้
ความหมายและคาจากัดความของ “สันติภาพ” ร่ วมกันสรุ ปประเด็น และกาหนด
ขอบเขต เพื่อเลือกยุทธศาสตร์ เป้ าหมาย เนื้อหา และกระบวนการในการสนทนา
ลักษณะการสนทนากาหนดไว้ 2 รูปแบบ (การระดมความคิดเชิงวิชาการ และสนทนา
สั นติภาพในรูปแบบฟรีทอร์ ค)
มีทูตสันติภาพและผูแ้ ทนเยาวชนผูร้ ่ วมสนทนารวม
ทั้งสิ้ น 37 คน

เสวนา “พหุนิยมในเชิงกฎหมาย” ณ ศูนย์มานุษยวิทยาสิรินธร (องค์กรมหาชน)
15 ธันวาคม 2553 คณะสนทนาสั นติภาพ นาโดย
รศ.ดร.ภิรมย์ จัน่ ถาวรนาคณะทูตสันติภาพ และนายชิง
ชัย มงคลธรรม รวม 6 ท่าน ไปร่ วมเสวนา “ชวนถกพหุ
วัฒนธรรมในเชิงกฎหมาย” โดยมี
ศ.ดร.อานันท์ กาญจนพันธุ์ จาก
มหาวิทยาลัยเชียงใหม่เป็ นวิทยากร
ณ ห้องประชุมศูนย์มานุษยวิทยาสิ ริ นธรฯ มีผเู้ ข้าเสวนาจานวน 37 คน
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งานมอบรางวัล “โครงการใส่สี สานใจ ใฟ่สันติ ครั้งที่ 6”
ณ ห้องออดิทอเรียม ชั้น 5 หอศิลปวัฒนธรรม
20 พฤศจิกายน 2553 สหพันธ์ สตรีเพือ่ สั นติภาพ
โลกฯ มูลนิธิสหพันธ์ สันติภาพสากลฯ ร่ วมกับ
กรุงเทพมหานคร จัดงานนิทรรศการภาพวาด และงาน
มอบรางวัลผูช้ นะการประกวดวาดภาพในโครงการ
“ใส่ สี สานใจ ใฝ่ สั นติ ครั้งที่ 6 ณ หอศิลปวัฒนธรรม
แห่งกรุ งเทพมหานครโดยมี ผศ.ดร.พิมพ์เพ็ญ เวชชาชีวะ ภริยานายกรัฐมนตรี เป็ นประธานเปิ ดงาน และ
มอบรางวัลเด็กที่ชนะการประกวด กล่าวรายงานโดย
นางกมลทิพ พยัฆวิเชียร ประธานสหพันธ์ สตรีฯ
ในงานมีกิจกรรมละเลงสี นาโดยนางสาวปราง
เวชชาชีวะ
กลุ่มศิลปิ นและเด็กนักเรี ยนที่ชนะการ
ประกวด ปิ ดท้ายด้วยการเสวนา “ศิลปสู่สนั ติ” โดยมี
รศ.ประภาภัทร นิยม นายมนัส นันทเสน (ติก๊ ชีโร่ )
เป็ นวิทยากร และนายกฤต เจนพานิชการเป็ นผูด้ าเนิ น
รายการ มีคณะกรรมการสหพันธ์สตรี ฯ มูลนิธิฯ ทูต
สันติภาพ ผูป้ กครอง นักเรี ยนและผูส้ นใจทัว่ ไปเข้า
ร่ วมงาน จานวน 235 คน
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การประชุม International Interfaith Assembly
ณ กรุงโซล ประเทศเกาหลี

8-12 ตุลาคม 2553 นายอัษฎา ชัยนาม
ประธานคณะอนุกรรมการฝ่ ายวิชาการและการศึกษา
อดีตเอกอัครราชทูตผู้แทนถาวรไทยประจาองค์การ
สหประชาชาติ ณ นครนิวยอร์ ก เป็ นองค์ปาฐกใน
การประชุม International Interfaith Assembly ใน
หัวข้อ "The Significance of Religion for Peace and
Development" ณ กรุ งโซล ประเทศเกาหลี โดยมี
พระครูโฆสิ ตพุทธธิศาสตร์
ผู้แทนอธิการบดี
มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย และนาง
กมลทิพ พยัฆวิเชียร รองประธานมูลนิธิฯ เป็ นผูแ้ ทน
มูลนิธิสหพันธ์สนั ติภาพสากล (ประเทศไทย) เข้าร่ วม
การประชุม โอกาสนี้ได้เข้าร่ วมงานพิธีรับพรมงคล
สมรสนานาชาติดว้ ย

ประชุมคณะอนุกรรมการทูตสันติภาพฝ่ายวิชาการและการศึกษา 1/2553
ณ ห้องประชุมอาคารยูซีเอฟ รามคาแหง 24 หัวหมาก บางกะปิ

ศ.กีรติ บุญเจือ รองประธานคนที่ 1 เป็ น
ประธานการประชุมคณะอนุกรรมการทูตสั นติภาพฝ่ ายวิชาการและการศึกษา ครั้งที่
1/2553 ได้ปรึ กษาหารื อ กิจกรรมเสวนา
สันติภาพ และติดตามความคืบหน้าการจัดทา
เนื้อหาบรรยายเพื่อเป็ นข้อมูลพื้นฐานสาหรับทูต
สันติภาพ มีผเู้ ข้าประชุม 5 คน เมื่อ 14 ธันวาคม 2553
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ราลึกถึงกองกาลังไทยเข้าร่วมกับกองกาลังสันติภาพสหประชาชาติ ในสงคราม
เกาหลีครบรอบ ๖๐ ปี ณ หอประชุมใหญ่ ศูนย์วัฒนธรรมแห่งประเทศไทย กรุงเทพฯ

8-11 พฤศจิกายน 2553 มูลนิ ธิสหพันธ์สนั ติภาพสากล (ประเทศไทย) ร่ วมกับ
สถานเอกอัครชทูตสาธารณรัฐเกาหลี และ คณะกรรมการราลึกถึงการครบรอบ 60 ปี
สงครามเกาหลี จัดงานร่ วมกันจัดงาน “ราลึกถึงกองกาลังไทยเข้ าร่ วมกับกองกาลัง
สั นติภาพสหประชาชาติ ในสงครามเกาหลีครบรอบ 60 ปี ” โดยนาคณะนาฏศิลป์ บัลเล่ต์
พื้นบ้านเกาหลีประยุกต์ “เดอะ ลิตเติล แองเจิลส์” มาจัดแสดงระหว่างวันที่ 10-11
พฤศจิกายน 2553 ณ หอประชุมใหญ่ ศูนย์วฒั นธรรมแห่งประเทศไทย เพื่อแสดงความ
ขอบคุณต่อประเทศไทยที่ได้ส่งทหารเข้าร่ วมกับกองกาลังรักษาสันติภาพสหประชาชาติ
16 ประเทศในสงครามเกาหลี โดยมีพลเอกพิจิตร กุลละวณิ ชย์ องคมนตรี และพลเอก
ประยุทธ์ จันทร์ โอชา ผูบ้ ญั ชาการทหารบก ให้เกียรติเป็ นประธาน มีทหารผ่านศึก
กองทัพ หน่วยงานราชการ และแขกผูเ้ กียรติเข้าร่ วมชม 4,000 คน ในโอกาสนี้ได้เข้า
เยี่ยมคารวะ ฯพณฯ นายกรัฐมนตรี อภิสิทธิ์ เวชชาชีวะ ณ ทาเนียบรัฐบาล นายชัย ชิด
ชอบ ประธานรัฐสภา ณ อาคารรัฐสภา และ พลเอก ประยุทธ์ จันทร์ โอชา ผูบ้ ญั ชาการ
ทหารบก ณ กองบัญชาการกองทัพบก เพื่อแสดงความขอบคุณต่อประเทศไทย
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ด้วยความอาลัย ศ.นพ. ประดิษฐ์ เจริญไทยทวี
ศ. เกียรติคุณ นพ. ประดิษฐ์ เจริญไทยทวี เป็ น
ที่ รู้ จ ั ก กั น ในนาม “หมอหลวง” ซึ่ งเคยถวายการรั ก ษา
พระบาทสมเด็จ พระเจ้ า อยู่หั ว ได้ถึ ง แก่ อ นิ จ กรรมด้ว ย
โรคมะเร็ งตับอ่อน เมื่อ 9 กันยายน ที่ผา่ นมา สิ ริอายุ 78 ปี ใน
การนี้พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวได้ทรงพระกรุ ณาโปรดเกล้าฯ รับศพ ศ.นพ. ประดิษฐ์ไว้ในพระบรมราชานุเคราะห์
ท่านเกิดเมื่อวันที่ 5 ตุลาคม พ.ศ. 2475 ศึกษา
ที่โรงเรี ยนวชิราวุธวิทยาลัย โรงเรี ยนเตรี ยมอุดมศึกษา แพทย์ศาสตร์ บณั ฑิต ศิริราช ปี
2497 ประกาศนียบัตรราชวิทยาลัยศัลยแพทย์แห่งประเทศอังกฤษ และราชวิทยาลัยอายุร
แพทย์แห่งกรุ งลอนดอน ปริ ญญาเอกทางวิสญ
ั ญีวิทยา มหาวิทยาลัยออกซฟอร์ ด และ
ราชวิทยาลัยวิสญ
ั ญีแพทย์ แห่งประเทศอังกฤษ แพทยศาสตร์ ดุษฎีบณั ฑิตกิตติมศักดิ์
มหาวิทยาลัยมหิ ดล และได้รับเครื่ องราชอิสริ ยาภรณ์ท้งั ประเทศไทย และจากนานา
ประเทศ ตลอดระยะเวลาที่ผา่ นมาท่านได้ทางานรับใช้บา้ นเมืองด้วยความเสี ยสละและ
ทุ่มเทจนเป็ นที่ยอมรับนับถือของบุคคลในทุกแวดวงอาชีพ งานที่ท่านทามีมากมาย อาทิ
ตาแหน่งอดีตคณะกรรมการสิ ทธิมนุษยชนแห่งชาติ อดีตอธิการบดีมหาวิทยาลัยมหิ ดล
คณะบดีคณะแพทย์ศาสตร์ ศิริราชพยาบาล รองประธานมูลนิธิโรคไตแห่งประเทศไทยฯ
ประธานมูลนิ ธิสหพันธ์สนั ติภาพสากล (ประเทศไทย) และประธานคณะกรรมการทูต
สันติภาพ ภรรยาชื่อนางยาใจ เจริ ญไทยทวี มีบุตรธิดารวม 4 คน
ในนามคณะทูตสั นติภาพ มูลนิธิสหพันธ์ สันติภาพสากลฯ ขอร่ วมไว้
อาลัยท่ านมา ณ ทีน่ ี้ ความดีงามที่ท่านได้ทาจะอยู่ในความระลึกถึงของเราตลอดไป
สานักพระราชวังจะเป็ นเจ้าภาพในการทาบุญครบรอบ 100 วัน ในวัน
จันทร์ ที่ 27 ธันวาคม 2553 เวลา 10.00 น.- 12 .00 น. ณ วัดเทพศิรินทราวาส
หมายเหตุ : เพือ่ ความสะดวกในการต้อนรับ ท่ านที่ประสงค์จะไปร่ วมงาน กรุณาแจ้ง
ล่ วงหน้ าที่สานักงานเลขานุการทูตสันติภาพ เพือ่ ประสานแจ้งเจ้าภาพทราบต่อไปค่ะ
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21 กันยายน วันสันติภาพสากล
ทั่วประเทศไทย

21 กันยายน 2553 มูลนิธิ
สหพันธ์ สันติภาพสากล (ประเทศไทย)
ร่ วมกับสถานศึกษาทั่วประเทศ รวม 269
โรงเรียน ร่ วมรณรงค์และจัดกิจกรรม
ราลึกถึงสั นติภาพเนื่องในวันสันติภาพ
สากล มีการอ่านสาส์นของของนายบันคี
มูน เลขาธิการองค์การสหประชาชาติ
เนื่องในวันสันติภาพสากล และร่ วมยืน
สงบนิ่งในช่วงการเคารพธงชาติ 1 นาที

ได้รั บ ความร่ ว มมื อจากนักเรี ย น ครู อาจารย์
และประชาชนทัว่ ไปเข้าร่ วมกิ จกรรมในครั้ง
นี้ จานวนกว่า 100,000 คน หัวข้อหลักของ
วันสันติภาพสากลในปี นี้คือ “เยาวชนกับการ
พั ฒ นา ” ภา ยใต้ ค าขวั ญ “สั นติ ภ าพ =
อนาคต”
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