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โครงการอ่านสารสันติภาพและสงบนิ่งร่วมจิตอธิษฐาน 1 นาทีเนื่องในวันสันติภาพสากล 2561 

                                                         
 

1. ความเป็นมาของโครงการ 
  
เนื่องด้วยในวันท่ี 21 กันยายนของทุกปี องค์การสหประชาชาติก าหนดให้เป็นวันสันติภาพสากล  

ประชาชนในแต่ละประเทศท่ัวโลกจะร่วมร าลึก และรณรงค์เพื่อให้เกิดความตระหนัก ความร่วมมือในการด าเนิน
กิจกรรมเพื่อส่งเสริมสันติภาพท่ัวโลก มูลนิธิสหพันธ์สันติภาพสากล (ประเทศไทย) เป็นองค์กรท่ีด าเนินงานเพื่อ
ส่งเสริมสันติภาพในฐานะท่ีปรึกษาพิเศษของคณะมนตรีเศรษฐกิจและสังคมแห่งองค์การสหประชาชาติ (United 
Nations Economic and Social Council : UNECOSOC) มีความตระหนักและปรารถนาเป็นอย่างยิ่งในการ
สร้างกิจกรรมและความร่วมมือกันเพื่อน ามาซึ่ง “สันติภาพ” โดยมูลนิธิฯ ได้จัดกิจกรรมร าลึกและรณรงค์เนื่องใน
วันสันติภาพสากลมาอย่างต่อเนื่องเป็นเวลา 12 ปี และได้เริ่มขยายกิจกรรมรณรงค์อ่านสารสันติภาพของผู้น า
ประเทศและเลขาธิการองค์การสหประชาชาติ กิจกรรมยืนสงบนิ่งร่วมจิตอธิษฐานเป็นเวลา 1 นาที ในโรงเรียนเพื่อ
รณรงค์และสร้างจิตส านึกแห่งสันติภาพให้กับนักเรียนในสถานศึกษาเริ่มต้ังแต่   พ.ศ.2552 โดยได้รับความร่วมมือ
จากกระทรวงศึกษาธิการ  กรุงเทพมหานคร                                         ในการประชาสัมพันธ์  
เชิญชวน ให้โรงเรียน                 ท่ัวประเทศเข้าร่วมกิจกรรม  

 
ในสถานการณ์ของประเทศไทยปัจจุบันยังมีปัญหาด้านความขัดแย้ง การแบ่งฝ่าย ปัญหาด้าน

คุณธรรมและจริยธรรมท้ังของเด็กและเยาวชนในสถานศึกษาและในภาพรวมของประเทศในปี พ.ศ.2561 นี้  มูลนิธิ
สหพันธ์สันติภาพสากลฯ จึงมีความต้ังใจท่ีจะขยายกิจกรรมรณรงค์อ่านสารสันติภาพของผู้น าดังกล่าวและยืนสงบ
นิ่งร่วมจิตอธิษฐานเป็นเวลา 1 นาที ในสถานศึกษาและหน่วยงานต่างๆ ท้ังภาครัฐและเอกชนท่ัวประเทศให้ออกไป
เป็นวงกว้างมากยิ่งขึ้น ท้ังเป็นการเป  ดโอกาสให้เด็กและเยาวชน รวมท้ังเจ้าหน้าท่ี  ของหน่วยงานท้ังภาครัฐและ
เอกชน ร่วมสร้างพลังแห่งสันติภาพร่วมกันท้ังประเทศ 

 
  

2. วัตถุประสงค์โครงการ   
1. เพื่อเป็นการสร้างกระแสให้ทุกคนตระหนักถึงความส าคัญของสันติภาพและร่วมมือกันสร้างสันติภาพ    

ให้เกิดข้ึนในครอบครัว สังคม ประเทศชาติ และโลก 
2. เพื่อร าลึกและส่งแรงจิตอธิษฐานให้เกิดสันติภาพและความปรองดองในครอบครัว สังคม ประเทศชาติ 

และโลก 
 
 
3. ก าหนดการจัดงาน 

วันศุกร์ ท่ี 21 กันยายน 2561  เวลา  07.30 น. - 08.30 น. 
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4. กลุ่มเป้าหมาย  
  นักเรียน นักศึกษา เจ้าหน้าท่ีของหน่วยงานท้ังภาครัฐและเอกชน รวมท้ังข้าราชการต ารวจ ทหาร 
และประชาชนท่ัวไป 

 
 

5. รูปแบบการด าเนนิกิจกรรม 
 

1. จัดนิทรรศการสัปดาห์วันสันติภาพสากล  ระหว่างวันท่ี 18 - 22  กันยายน 2561   ตัวอย่างกิจกรรม  
เช่น 
- จัดบอร์ดนิทรรศการ  
- ประกวดเรียงความ ประกวดค าขวัญ  ประกวดวาดภาพ ฯลฯ 
- กิจกรรมบ าเพ็ญประโยชน์ 

2. กิจกรรมในช่วงเวลาเข้าแถวเคารพธงชาติตอนเช้าวันพฤหัสบดีท่ี 21 กันยายน 2561 โดยมีล าดับ ดังนี้ 
-   พิธีกรอธิบายใหผู้้ร่วมงานทราบถึงความเป็นมาของวันสันติภาพสากล ความส าคัญ 

         สันติภาพต่อตัวเรา ครอบครัว สังคม และประเทศชาติ และการรณรงค์เพื่อส่งเสริมสันติภาพ  
-   ผู้แทนอ่านสารสันติภาพเนื่องในวันสันติภาพสากล 2561  

         ขอ  ประธานมูลนิธิสหพันธ์สันติภาพสากล (ประเทศไทย) เลขาธิการองค์การสหประชาชาติ  และ
ฯพณฯ นายกรัฐมนตรี 

-   พิธีกรเชิญผู้ร่วมงานยืนสงบนิ่ง 1 นาที เป็นการ   ร าลึกและส่งแรงจิตอธิษฐานเพื่อให้เกิดสันติภาพ     
ขึ้นกับครอบครัว สังคม ประเทศชาติ และโลก  

 
หมายเหตุ   สามารถดาวน์โหลดข้อมูลหรือตัวอย่างกิจกรรมต่างๆ ได้ท่ี 

 1. เว็บไซต์ www.upf.or.th   
2. www.facebook.com/โครงการอ่านสารสันติภาพ 

 
 

6. ขั้นตอนการด าเนินงาน 
 
1. ประสานงานหน่วยงานท่ีเกี่ยวข้องในการร่วมด าเนินโครงการ อาทิ  กระทรวงศึกษาธิการ                
    องค์การสหประชาชาติ  กรุงเทพมหานคร ฯลฯ  
2. ประชาสัมพันธ์กิจกรรมลงในเว็บไซต์ และส่ือต่างๆ  
3. ส่งหนังสือเชิญชวนโรงเรียน และหน่วยงานต่างๆ เข้าร่วมกิจกรรม  
4. เผยแพร่สารเลขาธิการองค์การสหประชาชาติเนื่องในวันสันติภาพสากล และฯพณฯนายกรัฐมนตรี 
5. ติดตาม และรวบรวมสรุปรายงานการท ากิจกรรมจากโรงเรียน และหน่วยงานท่ีร่วมกิจกรรม              
   เพื่อเผยแพร่ไปในส่ือต่างๆ   และรายงานไปยังหน่วยงานท่ีเกี่ยวข้อง  
 
 
 
 
 

http://www.upf.or.th/
http://www.facebook.com/โครงการอ่านสารสันติภาพ
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7. ขั้นตอนการด าเนิน                            ๆ 

 
วันที่ กิจกรรม 

21         – 17          2561 ส่งแบบตอบรับการร่วมกิจกรรม 
 

14 - 20             กันยายน  2561 
ดาวน์โหลดสารสันติภาพได้ท่ี  
www.facebook.com/โครงการอ่านสารสันติภาพ   หรือ
http://www.upf.or.th  
 

18 - 22            กันยายน  2561 จัดกิจกรรมสัปดาห์วันสันติภาพสากล 
21                   กันยายน  2561 จัดกิจกรรมอ่านสารสันติภาพและสงบนิ่ง 
21 - 30            กันยายน  2561 ส่งภาพจัดกิจกรรมเพื่อรวบรวมประชาสัมพันธ์กิจกรรม 

 
 
8. ผลที่คาดว่าจะได้รับ 

         1.   เกิดความตระหนักถึงความส าคัญของสันติภาพและร่วมมือกันสร้างสันติภาพให้เกิดขึ้นในครอบครัว  
          สังคม ประเทศชาติ และโลก 

         2.  เกิดการขยายพลังแห่งสันติภาพ ความสามัคคี ความปรองดอง ในทุกพื้นท่ีของสังคมไทยและสันติภาพ  
ในโลก 

         3.  เพื่อให้เกิดความตระหนัก ความร่วมมือในการด าเนินกิจกรรมเพื่อส่งเสริมสันติภาพทั่วโลก 
 

 

 

 

 

  

http://www.facebook.com/โครงการอ่านสารสันติภาพ
http://www.upf.or.th/

