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เล่ม ใน

ทกัทาย 

       ในช่วงที่ผา่นมาข่าวการเกิดภยั

ธรรมชาติที่สร้างความเสียหาย

อยา่งรุนแรงทั้งต่างประเทศ และ

ในประเทศไทย ลว้นเตือนใหเ้รา

ตอ้งหนัมาใหค้วามสนใจที่จะ

ร่วมกนัรักษาธรรมชาติกนัมากขึ้น 

สานสนัติภาพฉบบั “วนัคุม้ครอง

โลก” ขอนาํเสนอข่าวสารของ 

ทูตสนัติภาพ และมูลนิธิสหพนัธ์

สนัติภาพสากลฯ ระหวา่งเดือน

มกราคมถึงเดือนมีนาคมที่ผา่นมา  

 ขอขอบพระคุณทุกท่านที่

กรุณาใหก้ารสนบัสนุนกิจกรรม

ของทูตสนัติภาพอนัเป็นกิจกรรม

สาธารณประโยชน ์มา ณ ที่นี้ค่ะ 

กองบรรณาธิการ 

สานสันติภาพ หนา้ 15   

 28 มกราคม 2554 นางวิภา ทวีเติมสกลุ 

กรรมการสหพนัธ์สตรีเพื่อสนัติภาพโลกฯ และคณะ

มอบสิ่งของบริจาคใหส้ถาบนัเทคโนโลยพีระจอม

เกลา้เจา้คุณทหารลาดกระบงั เพื่อนาํไปมอบใหเ้ดก็

นกัเรียนโรงเรียนบา้นวงัโพธิ์ อ.ไทรโยค จ. 

กาญจนบุรี ในโครงการ “ปันนํ้ าใจใหน้อ้ง”   

  

ณ  มูลนิธิสหพนัธ์สนัติภาพสากลฯ อาคารยซูีเอฟ รามคาํแหง 24 หวัหมาก บางกะปิ    กจิกรรมโครงการปันนํา้ใจให้น้อง 

    วนัคุ้มครองโลก หรือ เอริ์ธเดย์ (Earth Day) ตรงกบั

วนัที่ 22 เมษายนของทุกปี ประกาศโดยโครงการสิ่งแวดลอ้มแห่ง

องคก์ารสหประชาชาติ (UNEP) เนื่องจากปัญหาเกี่ยวกบัสิ่งแวดลอ้ม

เป็นพิษที่ไดท้วีความรุนแรงขึ้นอยา่งรวดเร็ว ไม่วา่จะเป็นปัญหา

เกี่ยวกบันํ้าเสีย อากาศเป็นพิษ หรือการตดัไมท้าํลายป่าที่ส่งผลใหเ้กิด

วาตภยั หรืออุทกภยัอยา่งฉบัพลนั  รวมถึงภาวะเรือนกระจก วนัคุม้ครองโลกมีเป้าหมาย

หลกัคือ เพื่อลดอตัราการเกิดคาร์บอนไดออกไซดท์ี่มีอยูอ่ยา่งหนาแน่นในบรรยากาศ  

เพื่อหา้มการซื้อ-ขายสิ่งมีชีวิตที่อาจทาํใหส้ภาวการณ์เจริญพนัธุ์ลดลงหรือหมดสิ้นไป 

เพื่อสร้างพลงัอาํนาจจากองคก์ร ต่างๆ ทัว่โลกใหร้่วมกนัปกป้องบรรยากาศ นํ้า และ

สภาพอื่นๆ ใหพ้น้จากการกระทาํที่มิชอบของมนุษย ์ และเพื่อสร้างสาํนึกในอนัที่จะ

รักษาโลกไวท้ั้งบุคคล ชุมชนและชาติ       

 กิจกรรมที่มีการรณรงคแ์ละส่งเสริมใหท้าํคือ การส่งเสริมการปลูกตน้ไมท้ัว่ทุก

หนทุกแห่ง การอนุรักษป์่าธรรมชาติเพื่อเป็นแหล่งตน้นํ้าลาํธารและที่อยูอ่าศยัของสตัว์

ป่าที่เหลืออยูใ่นเมือง หมู่บา้น และภูเขา การรณรงคใ์หม้ีการอนุรักษ ์ การคุมกาํเนิด

เพื่อใหจ้าํนวนประชากรไดค้งอยูใ่นระดบัคงเดิม การใหก้ารศึกษาแก่เยาวชนและ

ประชาชนทัว่ไปไดต้ระหนกัถึงปัญหาเกี่ยวกบัสิ่งแวดลอ้มมากขึ้น และร่วมกนัรักษา

ความสะอาดตามถนนหนทาง ชายหาด อุทยาน และสถานที่สาธารณะต่าง  

 “วนัคุ้มครองโลก” 
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 นายไชยยทุธ์ แสงโพธิรัตน ์จบการศึกษาระดบัปริญญาตรี

คณะศิลปศาสตร์  สาขาบริหารการจดัการ มหาวิทยาลยัราชภฏั

เพชรบุรีวิทยาลงกรณ์  และคณะวิศวกรรมศาสตร์ สาขา

เครื่องยนตม์หาวิทยาลยัศรีปทุม  ระดบัปริญญาโท คณะศิลปศาสตร์ สาขาวิจยัและ

พฒันาเมืองมหาวิทยาลยัราชภฏัจนัทรเกษม และคณะบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลยักรุงเทพ 

 ปัจจุบนันายไชยยทุธ์  แสงโพธิรัตน ์ดาํรงตาํแหน่งกรรมการบริหารบริษทัเจเอม็-

เค อินเตอร์เทค จาํกดั และบริษทั ครีเอทีฟ คอนเวนชัน่ จาํกดั ที่ผา่นมาไดส้นบัสนุน

กิจกรรมสาธารณประโยชน ์อาทิ กิจกรรมวนัสนัติภาพสากล  กิจกรรมอาสาสมคัรทาํดี

ในตลาดยิง่เจริญ ใหโ้ครงการทุนการศึกษา โรงเรียนสตรีวิทยา 2  ร่วมโครงการขจดัยา

เสพติดในแหล่งบนัเทิง กอ.รมน. กรุงเทพฯ ฯลฯ 

 นายไชยยทุธ์  แสงโพธิรัตน ์เกิดเมื่อวนัที่ 24 สิงหาคม 2506  มีภรรยา คือนาง

นนัทนา แสงโพธิรัตน ์ 

กรรมการบริหาร บริษทัเจเอม็เค อินเตอร์เทค จาํกดั  
 
“แนะนําทูตสันติภาพ” 

นายไชยยุทธ์ แสงโพธิรัตน์  

8  สหพนัธ์สตรีเพื่อสนัติภาพโลก (ประเทศไทย)  

ร่วมกบัองคก์รแพธ จดักิจกรรมเลดี้เช็ค เนื่องใน

โอกาสวนัสตรีสากล  (International Women’s Day)  

บริการตรวจมะเร็งปากมดลูก  มะเร็งเตา้นม  ตรวจวดั

ความดนั  และเบาหวาน เมื่อวนัที่ 12 มีนาคม 2554  ณ 

หอ้งประชุมอาคารยซูีเอฟ ชั้น 3 รามคาํแหง 24 

หวัหมาก บางกะปิ กรุงเทพฯ  มีผูเ้ขา้ร่วมกิจกรรมรวม   

45  คน 

ณ ห้องประชุม อาคารยูซีเอฟ ชั้น 3 รามคาํแหง 24 หัวหมาก บางกะปิ กรุงเทพฯ กจิกรรมโครงการเลดีเ้ช็ค  

   สารถงึทูตสันติภาพ 
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   พลเอก    

  

          ชาติที่จะพฒันาใหเ้กิดความเจริญกา้วหนา้ นอกจาก

จะตอ้งมีทรัพยากรธรรมชาติที่มีคุณค่าแลว้ สิ่งสาํคญัที่สุดกค็ือ

ตอ้งมีทรัพยากรมนุษยข์องชาติที่ตอ้งมี “วฒันธรรม” และ 

“วนิัย” ที่ดี  

 ปัจจุบนัทรัพยากรธรรมชาติซึ่งเป็นส่วนหนึ่งของสิ่งแวดลอ้มโลก ไดถู้ก

มนุษยท์าํลายและรบกวนทั้งเพื่อประโยชนส์่วนตนและรู้เท่าไม่ถึงการณ์ซึ่งเป็นผล

ที่ก่อใหเ้กิดการเปลี่ยนแปลงและแปรปรวนทางธรรมชาติที่เป็นอนัตรายต่อสภาพ

ความเป็นอยู ่รวมทั้งชีวิตของมนุษยแ์ละสงัคมโดยรวม ดงัเป็นที่ประจกัษซ์ึ่งนบัวนั

จะทวีความรุนแรงมากขึ้น 

 ดงันั้นใน “วนัคุม้ครองโลก”(Earth Day) ที่จะถึงซึ่งตรงกบัวนัที่ 22 เมษายน 

ของทุกปี  ผมจึงขอเชิญชวน เจา้หนา้ที่ และมวลสมาชิก  ของมูลนิธิฯ ทุกเครือข่าย 

รวมทั้งทูตสนัติภาพ และญาติมิตรทุกท่าน ไดโ้ปรดเป็นผูแ้ทนนาํร่องช่วยกนัปลุก

เร้าใหเ้กิดจิตสาํนึก ในการ “อนุรักษส์ิ่งแวดลอ้ม” ร่วมกนั เพือ่สรรคส์ร้างใหเ้กิด

คุณภาพชีวิตที่ดี  กบัสงัคม  ส่วนรวมและมวลมนุษยชาติ ดว้ยการ 

 1.ไม่ทาํลายสภาพแวดลอ้มทางธรรมชาติที่มีอยู ่

 2.ไม่สร้างมลภาวะ 

 3.พร้อมใจร่วมกนัเสริมสร้างสภาพแวดลอ้มที่ดีรอบๆตวัเราใหเ้พิ่มมากขึ้น 

 ซึ่งเป็นการสนบัสนุนวตัถุประสงคข์องวนั “คุม้ครองโลก” เพื่อใหส้งัคม

ของเราสามารถอยูร่่วมกนัไดอ้ยา่งมีสนัติสุขที่ย ัง่ยนืสืบตลอดไป 

( เทอดศกัดิ์    มารมย ์) 

รองประธานมูลนิธิฯ ปฏิบตัิหนา้ที่แทน 

ประธานมูลนิธิสหพนัธ์สนัติภาพสากล (ประเทศไทย) 



 การก่อตั้งสภานานาศาสนาเพือ่สันตภิาพ-ประเทศไทย 
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 แนวความคิดการก่อตั้งสภานานาศาสนาเริ่มตน้จากสาธุคุณ ดร. ซนั เมียง มูน ผู ้

ก่อตั้งสหพนัธส์นัติภาพสากล ไดป้าฐกถานาํเสนอแนวความคิดของการก่อตั้งสภานานา

ศาสนาขึ้นในโครงสร้างขององคก์ารสหประชาชาติ ณ สาํนกังานใหญ่องคก์าร

สหประชาชาติ มหานครนิวยอร์ค เมื่อปี 2543 เพื่อนาํเอาความร่วมมือ ประสบการณ์ 

และภูมิปัญญาของผูน้าํทางศาสนามาสนบัสนุนงานขององคก์ารสหประชาชาติในการ

แกไ้ขปัญหาความขดัแยง้และการเสริมสร้างสนัติภาพของโลก ซึ่งไดร้ับการตอบรับ

อยา่งกวา้งขวางจากผูแ้ทนทูตถาวรจากประเทศสมาชิกกวา่ 40 ประเทศ โดยประเทศ

ฟิลิปปินส์ไดเ้ป็นผูแ้ทนนาํเสนอต่อนาย บนั คี มูน เลขาธิการองคก์ารสหประชาชาติ 

และความพยายามนี้กาํลงัพฒันาอยา่งต่อเนื่องในองคก์ารสหประชาชาติ 

เพื่อเป็นการสนับสนุนการดําเนินงานนี้ในองค์การสหประชาชาติ มูลนิธิ

สหพนัธ์สันติภาพสากล (ประเทศไทย) จึงไดจ้ดัการประชุมปรึกษาหารือระหว่างผูแ้ทน

ศาสนาต่างๆ นกัวิชาการ นกัการเมือง ผูน้าํหน่วยงานราชการ ผูน้าํภาคประชาสงัคม และ

ทูตสันติภาพ จาํนวน 110 ท่าน เมื่อ 30 สิงหาคม 2553 ที่ประชุมมีมติเห็นชอบกบัการ

ก่อตั้งสภานานาศาสนาเพื่อสนัติภาพในองคก์ารสหประชาชาติ โดยเริ่มตน้จากการก่อตั้ง

สภานานาศาสนาเพื่อสันติภาพในประเทศไทยเพื่อเป็นโครงสร้างพื้นฐานในการทาํงาน

ส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรม และความร่วมมือระหว่างนานาศาสนา เพื่อนาํไปสู่การ

แก้ไขความขัดแย้ง  และเสริมสร้างสันติภาพในประเทศไทย  และได้จัดประชุม

คณะกรรมการยกร่างโครงการฯ อยา่งต่อเนื่องจนถึง 16 มีนาคม 2554 โดยมีผูแ้ทนจาก 

ณ หอ้งประชุม ชั้น 3 อาคารยซูีเอฟ รามคาํแหง 24 หวัหมาก บางกะปิ  กรุงเทพฯ    กจิกรรมสัมมนาสร้างความสัมพนัธ์ทีด่ีระหว่างสมาชิกในครอบครัว 

ณ หอ้งประชุม ชั้น 3 อาคารยซูีเอฟ รามคาํแหง 24 หวัหมาก บางกะปิ  กรุงเทพฯ    อบรมการเริ่มต้นครอบครัวทีป่ระสบความสําเร็จ  
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 14 -17 กมุภาพนัธ์ 2554 นางสงัคม 

เนตรโสภา เลขาธิการสหพนัธ์ครอบครัวฯ 

เป็นวิทยากรบรรยายการเตรียมตวัวางแผน

เริ่มตน้ครอบครัว และแนวทางในการ

ดาํเนินชีวิตคู่ที่ดี ใหก้บัหนุ่มสาวที่กาํลงัจะ

เริ่มตน้ครอบครัว โดยมีผูเ้ขา้อบรมรวม 9  

คน 

 16, 23 มกราคม 2554 และ 13, 27 กมุภาพนัธ์ 2554  สหพนัธ์ครอบครัวเพื่อ

ความสามคัคีและสนัติภาพโลก (ประเทศไทย) จดัสมัมนากลุ่มยอ่ยสาํหรับคู่สามีภรรยา 

และสมาชิกในครอบครัวเพื่อฟื้นฟคูวามสมัพนัธ์ระหวา่งสามี ภรรยา และพอ่แม่กบัลูก 

โดยแบ่งกลุ่มพดูคุยเรื่องของการเสริมสร้างความสมัพนัธ์ระหวา่งสมาชิกในครอบครัว 

การอบรมเลี้ยงดูบุตร และมีการแลกเปลี่ยนแบ่งปันประสบการณ์ชีวิตครอบครัว สาํหรับ

เป็นแนวทางในการนาํไปประยกุตใ์ชไ้ดอ้ยา่งเหมะสม มีผูเ้ขา้ร่วมกิจกรรม รวม 111 คน 
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              ขอเรียนเชิญร่วมงาน

พระราชทานเพลงิศพ ศ. เกยีรติ

คุณ นพ. ประดษิฐ์ เจริญไทยทว ี  ในวนัอาทิตยท์ี่ 1 

พฤษภาคม 2554  เวลา 17.00  ณ วดัเทพศิรินทราวาส โดย

ไดร้ับพระกรุณาจากสมเดจ็พระเทพรัตนราชสุดาฯ เสดจ็

พระราชดาํเนิน เป็นประธานในพิธี   

 นายทองใบ ทองเปาด์ ทนายความรางวลัแมกไซไซ สาขา

บริการสาธารณะ ไดเ้สียชีวิตอยา่งสงบดว้ยอาการหวัใจวายเฉียบ-

พลนั เมื่อวนัที่ 24 มกราคม 2554 สิริอาย ุ  84 ปี  กาํหนดพิธีประชุม

เพลิง เมื่อวนัที่ 29 มกราคม 2554   

 นายทองใบ ทองเปาด ์ เกิดเมื่อวนัที่ 12 เมษายน พ.ศ. 2469 

ศึกษาโรงเรียนสวนกหุลาบวิทยาลยั ปริญญาตรีนิติศาสตร์บณัฑิต 

มหาวิทยาลยัธรรมศาสตร์ รัฐศาสตร์บณัฑิต มหาวิทยาลยัสงขลานครินทร์ และศิลป

ศาสตร์ดุษฎีบณัฑิตกิตติมศกัดิ์ สาขาพฒันาชุมชน เริ่มทาํงานเป็นทนายความ วา่ความ

ใหก้บันกัหนงัสือพิมพใ์นคดีกบฏสนัติภาพ เป็นนกัหนงัสือพิมพใ์นหลายสาํนกัพิมพ ์ มี

หนา้ที่เขียนข่าวการเมืองเป็นที่รู้จกัในฉายาวา่ "บอ๊บการเมือง" ตลอดระยะเวลาที่ผา่นมา

ท่านไดท้าํงานรับใชบ้า้นเมืองและสาธารณะ ดว้ยความตั้งใจและทุ่มเท จนไดร้ับคดัเลือก

เป็นผูร้ับรางวลัรามอน แมกไซไซ สาขาบริการสาธารณะ ประจาํปี 2527  ตาํแหน่ง

สุดทา้ยก่อนที่นายทองใบ ทองเปาด ์จะเสียชีวิต คือ กรรมการผูท้รงคุณวฒุิ ของสภาการ

หนงัสือพิมพแ์ห่งชาติ และที่ปรึกษาคณะกรรมการบริหารมูลนิธิสหพนัธ์สนัติภาพ

สากล  ภรรยาชื่อนางวาสนา  ทองเปาด ์มีบุตรธิดารวม 3 คน 

  ในนามคณะทูตสันตภิาพ  มูลนิธิสหพนัธ์สันตภิาพสากลฯ  ขอร่วมไว้

อาลยัท่านมา ณ ทีน่ี ้ขอให้ดวงวญิญาณของท่านไปสู่สุคตภิพ เทอญ. 

ประชาสัมพนัธ์ ข่าว

 ด้วยความอาลยั นายทองใบ ทองเปาด์ 

องค์กรหลกัของศาสนา นักวิชาการ นักการเมืองและองค์กรภาค

ประชาสังคมเห็นถึงความสําคญัและเขา้ร่วมเป็นคณะกรรมการยก

ร่างฯ อาทิ  

 สาํนกัพระพทุธศาสนาแห่งชาติ  

 สาํนกังานเลขาธิการมหาเถรสมาคม  

 มหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลยั  

 มหามกฏุราชวิทยาลยั   

 สาํนกัจุฬาราชมนตรี  

 สภาประมุขบาทหลวงคาทอลิกฯ  

 สมาคมศรีคุรุสิงห์สภา  

 สมาคมความมัน่คงแห่งพระพทุธศาสนา 

 คณะกรรมการกลางอิสลามแห่งประเทศไทย 

 สมาคมนามธารีสงัคตั 

 ศูนยส์่งเสริมและพฒันาพลงัแผน่ดินเชิงคุณธรรม 

 พทุธสมาคมแห่งประเทศไทย 

 และราชบณัฑิตยสถาน เป็นตน้  
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(อ่านต่อหนา้ 11) 
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 7 มีนาคม 2554  มูลนิธิสหพนัธ์สันติภาพสากล (ประเทศไทย) จดังาน

สนทนาสันติภาพ ในหัวขอ้ “ศาสนาเพื่อสันติภาพสู่เยาวชน” โดยไดร้ับเกียรติจาก ดร.

อาจอง ชุมสาย ณ อยธุยา เป็นวิทยากรบรรยาย มีทูตสันติภาพ นกัศึกษา สื่อมวลชน และ

ประชาชนผูส้นใจทัว่ไปเขา้ร่วมสนทนา รวมทั้งสิ้น 104  คน     

การสนทนาครั้งนี้เน้นถึงความสําคัญของศาสนาในการนําไปสู่สันติภาพ 

เนื่องจากปัญหาและความขดัแยง้ทั้งหลายในโลกปัจจุบนันี้ มกัมีปมทางดา้นศาสนามา

เกี่ยวขอ้งไม่ทางใดก็ทางหนึ่ง ซึ่งมีสาเหตุมาจากทั้งความไม่เขา้ใจ และความแตกต่าง

ทางความคิด ดร.อาจอง ไดเ้ริ่มตน้โดยการชี้ถึงความสาํคญัของ ศาสนาสากล หรือ ความ

จริงของธรรมชาติ วา่เป็นสิ่งที่ไม่อาจขดัแยง้ หรือเปลี่ยนแปลงได ้ ความเขา้ใจในศาสนา

สากลที่ว่าทุกศาสนาต่างมีเป้าหมายปลายทางเดียวกนั เช่น นิพพานของศาสนาพุทธ 

พระเยซูของศาสนาคริสต์ และพระอัลเลาะห์ของศาสนาอิสลาม นั้นเป็นความจริง

เดียวกนั และมีเป้าหมายคือความสุขอนัเป็นอนนัตกาลเหมือนกนั อีกทั้งเราทั้งหลายยงั

อยู่ในโลก ซึ่งเป็นบา้นหลงัเดียวกนั จึงไม่มีเหตุอนัใดที่จะตอ้งมาทะเลาะกนัเหมือนดงั

ทุกวนันี้ และไดก้ล่าวถึงความสําคญัของการศึกษาว่า เป็นที่แรกที่จะสามารถปลูกฝัง

เมลด็พนัธ์แห่งสนัติภาพในเยาวชนได ้ 

 25 มกราคม 2554 คณะสนทนาสนัติภาพไดจ้ดัสนทนา “สนัติภาพสู่ตน้กลา้

เยาวชน ครั้งที่ 5” โดยมี รศ.ดร.ภิรมย ์  จัน่ถาวร รองประธานคณะอนุกรรมการทูต

สนัติภาพฝ่ายวชิาการและการศึกษา ซึ่งไดร้ับมอบหมายจากท่านอษัฎา ชยันาม ประธาน

คณะ อนุกรรมการทูตสนัติภาพฝ่ายวิชาการฯ นาํการสนทนา   และนายสุธี สุวรรณโพธิ์

เป็นผูช้่วย ในการสนทนาไดร้วบรวมความหมายของ “สนัติภาพ” ปัญหาของเยาวชน 

และสิ่งที่ตอ้งการเห็นความเปลี่ยนแปลงของทูตสนัติภาพและเยาวชน มีทูตสนัติภาพ  

และผูแ้ทนเยาวชนร่วมสนทนารวม  15 คน 

ณ  ห้องประชุม ชั้น 2 อาคารยูซีเอฟ รามคาํแหง 24 หัวหมาก บางกะปิ กรุงเทพฯ    สนทนา “สันติภาพสู่ต้นกล้าเยาวชน” 
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 ที่ประชุมมีมติเห็นชอบในร่างโครงการก่อตั้งสภานานาศาสนา – ประเทศ

ไทย โดยมีวิสัยทัศน์ คือ “เพื่อนํามาซึ่งความร่วมมือระหว่างนานาศาสนาในการ

เสริมสร้างสันติภาพโลก ลดความขดัแยง้ระหว่างประเทศ และผลกัดนัให้ศาสนธรรม

ของศาสนามีพลังในการยกระดับคุณธรรมของประชาชนในสังคมได้อย่างมี

ประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น อนัจะเป็นการสร้างสังคมแห่งสันติภาพ ความดีงาม และความ

ผาสุกอยา่งย ัง่ยนืใหเ้กิดขึ้นอยา่งเป็นรูปธรรมในประเทศไทย และในโลกนี้ต่อไป”   

และมีมติให้คณะกรรมการยกร่างฯ ขอเขา้พบผูน้าํสูงสุดขององค์กรศาสนา

หลกัในประเทศไทยเพื่อขอรับคาํปรึกษา และขอความร่วมมือในการก่อตั้งสภานานา

ศาสนาใหเ้กิดขึ้นอยา่งเป็นรูปธรรมและดาํเนินการใหบ้รรลุถึงวตัถุประสงคท์ี่ตั้งไว ้ 

การก่อตั้งสภานานาศาสนาเพือ่สันตภิาพ  (ต่อจากหนา้ 5) 
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 31 มกราคม 2554 มูลนิธิสหพนัธ์สันติภาพ

สากลฯ จดักิจกรรมแบ่งปันประสบการณ์ ครั้งที่ 1 

ในหัวขอ้ “การเขียนหนังสือติดต่อราชการ”  เพื่อ

แบ่งปันความรู้และประสบการณ์  โดยมี น.ส.กณัณ์

เกชาลทัธ์ ครูศากยวงศ ์กรรมการและเลขานุการคณะกรรมการทูตสันติภาพเป็นวิทยากร 

การบรรยายเป็นรูปแบบเชิงปฏิบตัิ โดยผูเ้ขา้ร่วมกิจกรรมได้ฝึกภาคปฏิบตัิ  รวมทั้ง

เทคนิคในการเขียนหนงัสือที่เป็นรูปแบบทางการ  มีผูเ้ขา้ร่วมทั้งสิ้น 16 คน   

ณ หอ้งประชุม ชั้น 2 อาคารยซูีเอฟ รามคาํแหง 24 หวัหมาก บางกะปิ  กรุงเทพฯ    กจิกรรมแบ่งปันประสบการณ์ ครั้งที ่1  

ณ หอ้งประชุม ชั้น 2 อาคารยซูีเอฟ รามคาํแหง 24 หวัหมาก บางกะปิ  กรุงเทพฯ    ประชุมคณะกรรมการบริหารมูลนิธิสหพนัธ์สันตภิาพสากล (ประเทศไทย) 

 8 มีนาคม 2554  มูลนิธิสหพนัธ์

สนัติภาพสากลฯจดัประชุมคณะกรรมการ

มูลนิธิฯเพื่อรายงานความคืบหนา้

โครงการก่อตั้งสภานานาศาสนาเพื่อ

สนัติภาพ-ประเทศไทย และที่ประชุมไดม้ี
มติแต่งตั้งใหพ้ลเอกเทอดศกัดิ์ มารมย ์ รองประธานมูลนิธิฯ ปฏิบตัิหนา้ที่แทนประธาน

มูลนิธิฯ  และไดเ้สนอชื่อ พล.ต.ท.ทวีศกัดิ์ ตูจ้ินดา ทูตสนัติภาพ (ภาพซา้ย) เพื่อเขา้รับ

การสรรหาเป็นสมาชิกวฒุิสภาในนามมูลนิธิฯ  และศ. 

กีรติ บุญเจือ เป็นสมาชิกวฒุิสภาในนามสมาคมอาจารย์

อุดมศึกษาเพื่อสนัติภาพโลกฯ ซึ่งเป็นองคก์รเครือข่าย

ของมูลนิธิฯ มีผูเ้ขา้ประชุม รวม 15 คน 

 นําเสนอแนวความคดิการก่อตั้งสภานานาศาสนาเพือ่สันตภิาพ 
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  10  มีนาคม 2554 นายแพทยเ์ลก็ ทวีเติม

สกลุ เลขาธิการมูลนิธิฯ เขา้พบ ศ.ดร. เกรียงศกัดิ์ เจริญ

วงศศ์กัดิ์ เพื่อขอรับคาํปรึกษา และคาํแนะนาํเรื่องการ

ก่อตั้งสภานานาศาสนาในสหประชาชาติ และการก่อตั้ง

สภานานาศาสนาในประเทศไทย  ซึ่งไดร้ับความกรุณา

และใหค้าํปรึกษา และคาํแนะนาํที่เป็นประโยชนเ์ป็นอยา่งยิง่ 

  ในช่วงทา้ยมีการสนทนาในวงกวา้ง(open forum) ผูเ้ขา้ร่วมไดแ้ลกเปลี่ยน 

ความคิดเห็นในประเดน็ศาสนาเพื่อสนัติภาพ อนัเป็นแนวทางในการสร้างสนัติภาพให้

เกิดในกลุ่มเยาวชน โดยมีคาํถามน่าสนใจจากผูเ้ขา้ร่วมเป็นจาํนวนมาก  อาทิ เรื่อง

องคป์ระกอบของการศึกษาในการทาํใหเ้ยาวชนเปลี่ยนแปลงไปในทางที่ดี หรือการร่วม

พดูคุยของนายแพทย ์ พงศศ์กัดิ์ ตั้งคณา นกัพดูชื่อดงั ในเรื่องของการมองเห็นตวัเอง 

แกไ้ขตวัเอง ก่อนแกไ้ขคนอื่นซึ่งจะเป็นจุดเริ่มตน้ในการนาํพาสนัติภาพใหเ้กิดขึ้นใน

สงัคม  จบการสนทนาโดยนายแพทยเ์ลก็ ทวีเติมสกลุ เลขาธิการมูลนิธิสหพนัธ์

สนัติภาพสากลฯ ไดก้ล่าวปิดงาน และไดย้ ํ้าถึงความสาํคญัของการมีศาสนาสากลเพื่อ

ทาํลายกาํแพงทางดา้นศาสนาที่นาํมาสู่ความไม่เขา้ใจและขดัแยง้ต่างๆ และแสดงถึง

ความเชื่อมัน่วา่การปลูกฝังเยาวชนในเรื่องนี้จะเป็นจุดเริ่มตน้ที่ดีในการสร้างสนัติภาพ

ระหวา่งศาสนา ซึ่งจะนาํมายงัสนัติภาพระดบัโลกในที่สุด  



 อาคารบี ทูตสันตภิาพสัญจร ณ สถาบันพระปกเกล้า 
ณ หอ้งอบรม สถาบนัพระปกเกลา้ ชั้น 5 ศนูยร์าชการเฉลิมพระเกียรติ 80 พรรษา 
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 22 กมุภาพนัธ ์ 2554 มูลนิธิสหพนัธ์สนัติภาพสากลฯ โดยคณะแกนนาํสนทนา

สนัติภาพ จดักิจกรรมทูตสนัติภาพสญัจร ในโครงการสนทนา “สนัติภาพสู่ตน้กลา้

เยาวชน” ภายใตห้วัขอ้ “การจดัการความขดัแยง้โดยสนัติวิธีเพื่อสนัติภาพสู่เยาวชน”  

โดยไดร้ับเกียรติจากพลเอก เอกชยั ศรีวิลาศ  ผูอ้าํนวยการสาํนกัสนัติวิธีและธรรมมาภิ

บาล สถาบนัพระปกเกลา้ เป็นวิทยากรบรรยาย มีผูเ้ขา้ร่วม 33 คน นาํโดยพลเอกเทอด

ศกัดิ์ มารมย ์รองประธานมูลนิธิฯ   เนื้อหาการบรรยายสรุปได ้ดงันี้ 

 สันติภาพจะเกิดขึ้นได้ ตอ้งมีความยุติธรรมก่อน กฎหมายมีหลกัตีความตาม

อกัษร ทาํให้เกิดความขดัแยง้ และความไม่เป็นธรรมนาํมาสู่ความขดัแยง้  นอกจากนี้ยงั

มีอิทธิพลของสื่อที่เขา้มาเกี่ยวขอ้งเป็นเครื่องมือที่สําคญั ใครมี “มีเดียพาวเวอร์” ก็มี

อาํนาจมากที่สุด  อีกปัจจยัหนึ่งที่มีอิทธิพลต่อปัญหาความขดัแยง้ คือโครงสร้างทาง

สังคม ซึ่งได้แบ่งแยกอย่างชัดเจนระหว่างกระแสคนโลกาภิวฒัน์กาํลังต่อสู้กับคน

ทอ้งถิ่นนิยม ปัญหาที่ไม่ถูกแก ้ทาํให้มีปัญหา

ตามมา  การแกป้ัญหาความความขดัแยง้ดว้ย

ความรุนแรง ทาํให้ข้อเท็จจริงถูกบิดเบือน

และเกิดขอ้คิดเห็นที่ไม่ตรงกนั การใชว้ิธีการ

พดูจา เจรจาไกล่เกลี่ย นบัเป็นวิธีที่ดี 
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ในสงัคมไทยมีความเหลื่อมลํ้ากนัในสงัคม และใชช้่องวา่งของ

กฎหมายทาํลายซึ่งกนัและกนั คนไทยส่วนใหญ่ขาดทกัษะใน

การฟัง และมีความเห็นวา่ควรจะมีกระบวนการในการฝึกทกัษะ

การฟังใหเ้ยาวชน  ดงัสาํนวน พดูมากปัญญาหด ฟังมาก ปัญญา

เกิดมาก และไดส้รุปวา่ปัญหาความขดัแยง้จะแกไ้ขได ้ เริ่มแรก

ตอ้งเปิดใจรับฟังปัญหา  และแกป้ัญหาดว้ยความจริงใจและ

ตั้งใจ ไม่หวงัผลดา้นต่างๆ  

 ในช่วงทา้ยเป็นการแลกเปลี่ยนประสบการณ์ร่วมกนักบั

คณะทูตสนัติภาพ และผูร้่วมสนทนา 
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