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ทักทาย... 

      “สานสันติภาพ” เป็นสื่อกลางรับ และส่งข่าวสารกิจกรรมที่จัดขึ้น
ทั้งในประเทศและต่างประเทศของทูตสันติภาพและสมาชิก  ขณะนี้ 
สหพันธ์นานาชาติและศาสนาเพื่อสันติภาพโลก (ประเทศไทย) มูลนิธิ
เพื่อการพัฒนาและสันติ ได้แต่งต้ังคณะกรรมการทูตสันติภาพ เพื่อเป็น
ตัวแทนทูตสันติภาพในการท างานเพื่อประโยชน์ต่อส่วนรวม และอยู่
ระหว่างการแต่งตั้งคณะอนุกรรมการทูตสันติภาพ หากท่านใดสนใจ 
ประสงค์ช่วยเหลือกิจกรรมที่ท าเกี่ยวกับสันติภาพ สามารถติดต่อแจ้ง
ได้ท่ี “มูลนิธิเพื่อการพัฒนาและสันติ” ได้ตามที่อยู่ด้านหลัง 
     หวังเป็นอย่างยิ่งว่าเราจะได้รับต าแนะน า ตชิม และชี้แนะจากท่าน
เพื่อน าไปปรับปรุงในฉบับหน้าต่อไปนะค่ะ 
                                                                                    จากบรรณาธิการ 

7  แนะน ำทูตสันติภำพ 

ทูตสันติภาพคุณไพบูลย์ วัฒนศิริธรรม 
ที่ปรึกษา ศูนย์ส่งเสริมและพัฒนาพลังแผ่นดินเชิงคุณธรรมส านักงานบริหาร
และพัฒนาองค์ความรู้ (องค์การมหาชน) อดีตรองนายกรัฐมนตรี และ
รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการพัฒนาสังคมและความม่ันคงของมนุษย์  
 

           นายไพบูลย์ วัฒนศิริธรรม เกิดวันที่ 24 มีนาคม พ.ศ. 2484 ที่ บ้านนาคู ต.นาคู อ.ผักไห่  
จังหวัดพระนครศรีอยุธยาจบการศึกษาระดับปริญญาตรี สาขาเศรษฐศสตร์จากมหาวิทยาลัย 
Hull สหราชอาณาจักรสมรสกับคุณหญิงชฏา วัฒนศิรธิรรม อดีตกรรมการผู้จัดการใหญ่
ธนาคารไทยพาณิชย์ มีบุตรด้วยกัน 2 คนคือ นายพิชา วัฒนศิริธรรม  และ นางชมพรรณ กุล
นิเทศ 
 นายไพบูลย์เคยท างานในธนาคารแห่งประเทศไทย ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย 
เคยด ารงต าแหน่งผู้อ านวยการธนาคารออมสิน สมาชิกวุฒิสภา และสมาชิกสภาที่ปรึกษา
เศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ 
 นายไพบูลย์รับต าแหน่งรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของ
มนุษย์ ในรัฐบาลชั่วคราวของพลเอกสุรยุทธ์ จุลานนท์ เมื่อวันที่ 9 ตุลาคม พ.ศ. 2549 และรับ
ต าแหน่งรองนายกรัฐมนตรีเพิ่มอีกต าแหน่ง เมื่อวันที่ 7 มีนาคม พ.ศ. 2550 

       "สานสันติภาพ"  ก าหนดออกทุก 3 เดือน  เพื่อเป็นสื่อกลางเผยแพร่ข่าวสารด้าน
สันติภาพ กิจกรรมต่างๆ ของสหพันธ์สันติภาพสากล (ประเทศไทย) ยินดีรับบทความ
เก่ียวกับสันติภาพจากทูตสันติภาพ และสมาชิกทุกท่าน 
 ติดต่อเป็นสมาชิกขอรับ "สานสันติภาพ" ได้ที่ ฝ่ายสมาชิกสัมพันธ์ โทร. 02-718 
7766 ต่อ 221, 230 โทรสาร 02-716 2248 email: upfthailand@yahoo.com  
 ไม่มีค่าสมาชิก เพียงแต่ขอการสนับสนุนแสตมป์ส าหรบัส่งกลับให้ท่าน ติดต่อกอง
บรรณาธิการ “สานสันติภาพ” ได้ตามที่อยู่ที่ปกหลัง 
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   สหพันธ์นานาชาติและศาสนาเพื่อสันติภาพโลก
สากล (IIFWP) ซึ่งมี ส านักงานใหญ่ ณ   กรงุนวิยอรค์  
สหรฐัอเมรกิาจงึไดถ้กูตัง้ขึน้โดยทา่นสาธคุณุ ซนั  ยงัมนู  และมี
สาขาในทุกประเทศทั่วโลก โดยเป็นองค์กรภาคประชาสังคม
ที่ปฏิบัติภารกิจหน้าที่ผูกพันกับองค์การสหประชาชาติ มา
ตั้งแต่ปี ค.ศ.๒๐๐๐ โดยน าเอามิติของศาสนสมัพันธ์ การท า
ความเขา้ใจกันของผูน้ าทกุศาสนาในโลก การสรา้งความสมานฉนัทใ์ห้
เกิดขึน้ในหมู่ผู้สอนศาสนา และศาสนิกชนของทุกๆ ศาสนา 
ระงับความขัดแย้ง ละเลิกความรังเกียจเดียดฉันท์ทางศาสนา
ต่อกันให้สิ้นไป...และเพื่อพัฒนาศาสนสัมพันธ์ตามแนวพระ
ราชด ารัสของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวฯ... 
 การท างานของ IIFWP และ IIPC หรือ Universal 
Peace Federation (UPF)ในปัจจุบันได้มีสมาชิกของสหพันธ์
และองค์กรเสียสละช่วยกันท างานเป็นจ านวนมาก โดยมี
ความมุ่งหวังที่จะสร้างสรรสันติภาพโลกที่หยุดความขดัแยง้ 
หยดุการก่อการรา้ย หยดุสงครามทีเ่ขน่ฆา่กัน มุง่หวงัสนัตสิขุและความ
สมานฉันท์ของมนุษยโลกที่ต่างเชื้อชาติ ต่างศาสนากัน เพื่อ
ยุติสงครามโดยสิ้นเชิง โดยเอาศาสนสัมพันธ์เป็นเครื่องร้อย
รัดน้ าใจคนทั้งโลกให้เป็นอันหนึ่งอันเดียวกัน ยึดสามัคคี
ธรรมเป็นเครื่องค้ าจุนโลก บุคคลที่พร้อมจะท าหน้าที่เหล่านี้ 
จึงสมควรได้รับการยอมรับนับถือในน้ าใจอันดีงามนี้ให้
ปรากฎเราจึงมอบ “เกียรติบัตรทูตสันติภาพ” (Ambassador 
for Peace) เป็นเกียรติยศแห่งความภูมิใจแก่บรรดาสมาชิกผู้
รักสันติภาพของเรา 

ศาสตราจารย์เกียรติคุณประดิษฐ์ 
เจริญไทยทวี 

ทูตสันติภาพ ประธานสหพันธ์
นานาชาติและศาสนาเพื่อสันติภาพ

โลก (ประเทศไทย) 
กรรมการสิทธิมนุษยชน 

กล่าวเปิดงานสัมมนาทูตสันติภาพ  
ณ กรมส่งเสริมการส่งออก เมื่อ 5 

สิงหาคม 2549 

"เรำจึงมอบ “เกียรติ
บัตรทูตสันติภำพ” 
   
  เป็น
เกียรติยศแห่งควำม

ภูมิใจ" 

ค ากล่าวของ ศ.นพ.ประดิษฐ์ เจริญไทยทว ี
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การประชุมสัมมนา “Universal Principles of Peace” 

วันพุธที่ 14 พฤษภาคม 2551 
ณ อาคารยูซีเอฟ มูลนิธิเพื่อการพัฒนาและสันติ 

          สหพันธ์นานาชาติและศาสนาเพื่อสันติภาพโลก (ประเทศไทย) สหพันธ์สันติภาพสากล 
จัดการประชุม Universal Principles of Peace เมื่อวันพุธที่ 14 พฤษภาคม 2551 ณ ห้อง
ประชุมชั้น 4 อาหารยูซีเอฟ มูลนิธิเพื่อการพัฒนาและสันติ หัวหมาก บางกะปิ กทม. โดยมีคุณ
กมลทิพ พยัฆวิเชียร รองประธานสหพันธ์นานาชาติและศาสนาเพื่อสันติภาพโลก (ประเทศ
ไทย) เป็นประธานกล่าวเปิดการประชุม โดยมี Dr. Robert S. Kittel ผู้อ านวยการฝ่ายการศึกษา
ด้านสันติภาพ จากสหพันธ์สันติภาพสากล เอเซีย เปน็วิทยากรบรรยาย และคุณจักริน เอี่ยม
ส าอางค์ เป็นพิธีกร  ในการประชุมครั้งนี้ มีผู้เข้าร่วมประชุม 70 คน ส่วนหนึ่งเป็นทูตสันติภาพ
ในประเทศไทย อาทิ ศ. กีรติ บุญเจือ คุณสุพัฒก์ ชุมชว่ย ดร.เลิศลักษณ์ สังขวรรณ ดร. สุภา
พรรณ พงศ์หล่อพิศิษฐ์ฯลฯ  
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ค่าย“สานสันติภาพภาคใต้”  
           สหพันธ์นานาชาตแิละศาสนาเพื่อสันติภาพโลก (ประเทศไทย) สหพันธ์
สันติภาพสากลร่วมกับ กลุ่มดวงใจเป็นหนึ่ง จ.ปัตตานี จัดค่ายฝึกอบรมแกนน าเยาวชน 
“สานสันติภาพภาคใต้” ณ ห้องประชุมบ้านซูซุกิ สถาบันทักษิณคดีศึกษา เกาะยอ จ.
สงขลา ระหว่างวันท่ี 4-8 เมษายน 2551 โดยน าเยาวชน 41 คน จาก  4 จังหวัดชายแดน
ภาคใต้ ไดแ้ก่ จังหวัดสงขลา ปัตตานี ยะลา และนราธิวาส มีเจ้าหน้าท่ี และอาสาสมัคร
จัดการฝึกอบรมท้ังจากประเทศไทยและจากประเทศสหรัฐอเมริกา จ านวน 30 คน  
 พิธีเปิดได้รับเกียรติจากคุณพิทยา บุษรารักษ์ ผู้แทนรองอธิการบดีมหาวิทยาลัย
ทักษิณ และ คุณ ประยงค์  รัตนพันธ์ รองผู้ว่าราชการจังหวัดสงขลา กล่าวต้อนรับ กล่าว
รายงานโดยคุณจักริน เอี่ยมส าอางค์ รองเลขาธิการสหพันธ์สันติภาพสากล (ประเทศ
ไทย) กล่าวเปิดงานและมอบทุนการศึกษาแก่เยาวชนโดย ศ.(เกียรติคุณ) นพ. ประดิษฐ ์
เจริญไทยทวี คณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ และประธานสหพันธ์สันติภาพ
สากล (ประเทศไทย)  และ พลตรีจ าลอง คุณสงค์ รอง ผบ.พตท.(2) กองบัญชาการผสม 

พลเรือนต ารวจ ทหาร กล่าวให้โอวาทแก่ผู้ร่วมค่ายฝึกอบรม
ในครั้งนี้ด้วย.   
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ปฏิทินงาน 
15-19 กรกฏาคม 2551 การประชุมสัมมนา “ International Leadership  
    Conference” ณ ศูนยป์ระชุมสหประชาชาติ และ  
    โรงแรมดแิอมเมอรัลด์ ถนนรัชดาภิเษก กทม. 
6-11 กันยายน 2551 การประชุม "World Assembly" ณ Ulanbataar ประเทศ 
    มองโกเลีย 
18 กันยายน 2551  การประชุมสัมมนา “วันสันติภาพสากล” ณ ศูนย์ประชุม 
    สหประชาชาติ กทม. 
9-13 ตุลาคม 2551  ค่ายอาสายุวศาสนิกสัมพนัธ์ ครั้งที่ 15 ณ มหาวิทยาลัย 
    ราชภัฏนครศรีธรรมราช จ.นครศรีธรรมราช 
17-19 ตุลาคม 2551  GPF ประเทศมาเลเซีย 
11-15 พฤศจิกายน 2551 การประชุมสัมมนา “ International Leadership  
    Conference” ณ ประเทศเนปาล  
20 พฤศจิกายน 2551 พิธีมอบรางวัลการประกวดวาดภาพในโครงการ “ใส่สี  
    สานใจ ใฝ่สันติ” (Color my Heart with Peace)  

    ณ ศูนย์ประชุมสหประชาชาติ กทม. 
9-13 ธันวาคม 2551 GPF/ILC ประเทศฟิลิปปินส์ 

การประชุมคณะกรรมการทูตสันติภาพ ณ 
มูลนิธิเพื่อการพัฒนาและสันติ โดยมี ศ. นพ 
ประดิษฐ์ เจริญไทยทวีเปน็ประธาน 


