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   “สานสนัติภาพ” สื่อกลางในการรับและสง่ขา่วสารกิจกรรมทีจ่ัดขึ้นทั้งใน

ประเทศและต่างประเทศของทูตสันติภาพ และสมาชิกสานสันติภาพฉบับ “ต้อนรับวนั
ครอบครัว 14 เมษายน” นี้ ขอน าเสนอกิจกรรมและข่าวสารที่หลากหลายของทูต
สันติภาพในระหว่างเดือนธันวาคมถึงเดือนกมุภาพันธ์ที่ผ่านมา ต้องขอถือโอกาสนี้
ขอบพระคุณทุกๆ ท่านมา ณ ที่นี้ ส าหรับท่านทูตสนัติภาพที่ได้ร่วมท ากิจกรรม  อย่าลมื
ส่งข่าวกิจกรรมของท่านให้เราด้วยนะคะ 
  ....ช่วงนี้เริม่เข้าสู่ฤดรู้อนแล้ว  อย่าลืมรักษาสุขภาพกนัด้วยนะคะ 

                                                                                                       จากบรรณาธิการ 
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แนะน ำทูตสันติภำพ 
ทูตสันติภาพ 

   นางนฤมล    ศิริวัฒน์ 
สมาชิกวุฒิสภา 

 นางนฤมล    ศิรวิัฒน์ เกิดเมื่อวันที่ 16 พฤษภาคม  2502 ส าเร็จการศึกษา ระดับ
ปริญญาตรี คณะบริหารธุรกิจ สาขาการบริหารงานบุคคล มหาวิทยาลัยหอการค้าไทย   
และระดับปริญญาโทการบริหารการศึกษา สาขาการศึกษาเพื่อการพัฒนา มหาวิทยาลยั 
พิทซ์เบิรก์ รัฐเพ็นซลิเวเนยี สหรัฐอเมริกา  
 ผลงานที่ผ่านมา เช่น กรรมการหารายได้ศูนย์วจิยัโรคเอดส์ สภากาชาดไทย
อาสากาชาด รุ่น 72 พรรษา นายกสโมสรซอนต้าสากล กรงุเทพฯ 6   ผู้พิพากษาสมทบ
ศาลเยาวชนกลาง (กรุงเทพฯ) ประธานพัฒนาฟุตบอล/ฟุตซอลหญิง สมาคมฟุตบอลแห่ง
ประเทศไทย ในพระบรมราชูปถมัภ์ และผู้จัดการทมีฟุตบอลหญิงทมีชาติไทย (ทุกชุด) 
ปัจจุบนันางนฤมล ศิริวัฒน์  ด ารงต าแหน่ง สมาชิกวุฒิสภา 

 สหพันธ์เยาวชนฯ (นครราชสีมา) 
ร่วมกับสภาเด็กและเยาวชน จ.นครราชสีมา
จัดการประชุมเครอืข่ายที่ท างานด้านเยาวชน
ในจังหวัด เมือ่วนัที่ 20 มกราคม 2553   
ณ ห้องประชุม VIP ช้ัน 3 ศาลากลางจังหวัด
นครราชสีมา  เพื่อมุง่การท างานรว่มกัน 
และสนับสนุนการก่อตั้งเครอืข่ายผู้น าเยาวชนคนหนุม่สาวจังหวัดนครราชสีมา มีผู้น า
เครือข่ายเยาวชนในจังหวัดนครราชสีมากว่า 70 คน เข้าร่วมประชุม โดยมีพัฒนาสังคม
และความมัน่คงของมนุษย์ จังหวัดนครราชสีมา  เป็นประธานในการประชุม 

ประชุมเครือข่ำยที่ท ำงำนด้ำน เยำวชนจังหวัดนครรำชสีมำ 
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สารจาก ศ.นพ.ประดิษฐ์ เจริญไทยทว ี

ศาสตราจารย์เกียรติคุณ 
ประดิษฐ์ เจริญไทยทวี 

ทูตสันติภาพ ประธานสหพันธ์
สันติภาพสากล (ประเทศไทย) 

 

   ....มูลนิธิสหพันธ์สันติภาพสากล (ประเทศไทย) 
ประกอบด้วยสหพันธ์ต่างๆ หลายสหพันธ์ ท าภารกิจแตกต่าง
กันออกไป เพื่อมุ่งสู่ “สันติภาพโลก” ประสงค์ทีจ่ะให้ไฟ
สงคราม การก่อการร้าย และความแตกแยกในสงัคมโลกที่
ร้อนระอมุาตลอดให้ดับลง โดยยึดสถาบันครอบครัวเป็น
แกนน า เอาความรกัอนับริสุทธ์ิ ความเข้าใจอันดีตอ่กันของ
มนุษยชาติ เป็นหมุดตรึงใหโ้ลกสงบด้วยความสามัคคี แม้
มนุษย์ในโลกนีจ้ะต่างเช้ือชาติ ต่างศาสนา และความเช่ือที่
แตกต่างกัน แต่มนุษยก์็ย่อมท าความเข้าใจกนัได้ด้วย “สันติ” 
เพียงประการเดียวเท่านัน้... 

 มูลนิธิสหพนัธ์สันติภาพสากล (ประเทศไทย) ตั้งใจที่จะจัดกระบวนการท างาน
ให้แพร่หลายขยายสู่ภูมิภาค ให้ได้เข้าถึงปรัชญาของสถาบนัครอบครวั ความรูร้ัก
สามัคคีของคนไทยที่ต่างเช้ือชาติ ต่างศาสนา สามารถสมัครสมานฉนัท์เพื่อสันติสขุของ
แผ่นดินไทยให้จงได้ ดว้ยการตั้งจิตอนับริสุทธ์ิที่จะรักษาสัจจวาจาและค ามัน่สัญญา
คุณธรรม และจรยิธรรมใหย้ืนยาวเป็นนิตยกาล.. 
(ค ากล่าวของ ศ. เกียรติคุณประดิษฐ์ เจริญไทยทวี จากหนังสือรายงานประจ าปี มูลนิธิสหพันธ์
สันติภาพสากลฯ ประจ าปี 2550) 

สมุนไพรน่ารู้  มะรุม เป็นพืชสมนุไพรที่มีสรรพคุณในหลายด้าน เช่น ราก จะ
มีรสเผ็ด หวาน ขม แก้อาการบวม บ ารงุไฟธาตุ เปลือก จะมีรสร้อน 
ช่วยขับลม ใบ ช่วยแก้เลือดออกตามไรฟัน แก้อกัเสบ ดอก ช่วยบ ารุง
ร่างกาย ขับปัสสาวะ ขับน้ าตา ฝัก รสหวาน แก้ไข้หรือลดไข ้
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      มูลนิธิสหพันธ์สันติภาพสากล (ประเทศไทย) จัด
ประชุมคณะท างานประสานงานในด้านกิจกรรมของทูตสันติภาพ  จ านวน 5 ครั้ง โดยมี
วัตถุประสงค์ เพื่อส่งเสริมความร่วมมือระหว่างทูตสันติภาพในการท างานตาม
วัตถุประสงค์หลักขององค์กร   เพื่อประสานแผนการด าเนินการ และปฏิบัติงานของ
อนุกรรมการทูตสันติภาพฝ่ายต่างๆ   และเพื่อสร้างเสริมความสัมพันธ์และการมีส่วน
ร่วมเป็นเครือข่ายของทูตสันติภาพ ทั้งภายในประเทศและระหว่างประเทศ   โดยมีนาย
ปรีดี  หิรัญพฤกษ์ เป็นประธาน  ดร. สุภาพรรณ พงศ์หล่อพิศิษฏ์ เป็นรองประธาน คนที่ 
1 นายสุพัฒก์  ชุมช่วยเป็นรองประธาน คนที่ 2 คณะท างานประกอบด้วยนางสาวเกษรา  
รื่นภิรมย์  นายชนันตชัย  พฤกษ์สุกาญจน์ นางณัฏฐรินทร์ แสงทอง นายสุธีร์  สุวรรณ
โพธ์ิ ดร. เลิศลักษณ์  สังขวรรณ นายสาโรจน์ ดาราสมาน  นายกมล  ธนะนพวรรณ และ
มีนางสาวยุพา   ครูศากยวงศ์ เป็นคณะท างานและเลขานุการ นางสาวกรรณิการ์ ป่าธนู 
เป็นคณะท างานและผู้ช่วยเลขานุการ โดยจะจัดงาน “สานเสวนารวมพลังทูตสันติภาพ
เสริมสร้างสันติสุข” เป็นกิจกรรมแรก  

คณะท ำงำนประสำนงำนในด้ำนกิจกรรมของทูตสันติภำพ 
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 สหพันธ์ครอบครัวเพื่อความสามัคคีและสันติภาพโลก (ประเทศไทย)  ร่วมกับ  
มูลนิธิสหพนัธ์สันติภาพสากล (ประเทศไทย) จัดงานรับพรมงคลสมรสนานาชาตินานา
ศาสนาเพื่อสันติภาพโลก มีวัตถุประสงค์เพือ่ส่งเสรมิความเข้มแขง็
มั่นคงให้กับสถาบนัครอบครวั และคู่สาม ี
ภรรยา ทั้งนี้มีผู้แทนจากศาสนา พุทธ คริสต์ 
และอิสลาม ร่วมอ านวยพรแก่ผู้เข้าร่วมงาน  
โดยได้จัดในภูมิภาคต่างๆ ดังนี ้

 เมื่อวันที่ 26  
ธันวาคม พ.ศ. 2552  ณ 

โรงแรมศิรินาถการเ์ด้น จ.เชียงใหม่ ได้รับ
เกียรตจิากนายวิฑัต เตชะบุญ   พัฒนาสังคม
และความมัน่คงของมนุษย์จังหวัดเชียงใหม่
เป็นประธานกล่าวเปิดงาน   มีผู้เข้าร่วมงาน
รวมทั้งสิ้น 150 ท่าน และได้รับเกียรติจาก
ผู้แทนทูตสันติภาพเข้าร่วมงาน จ านวน 2 
ท่าน คือ ดร. ประสิทธ์ิ ฤกษ์พิศุทธ์ิ และร.ศ. 
วรรณดี ม้าล าพอง  

ภาคเหนือ 

 เมื่อวันที่ 13      
ธันวาคม 2552 ณ ห้อง

ประชุมหาดแก้วรีสอร์ท จ.สงขลา ได้รับ
เกียรตจิากนายเมธี ณ นคร   รองผู้ว่า
ราชการจังหวัดสงขลา กล่าวเปิดงาน 

 มีผู้เข้าร่วมงาน รวมทั้งสิน้ 120 
ท่าน โดยมี ดต. พงศ์สิทธ์ิ ทะสะระ ทูต
สันติภาพช่วยสนับสนุนและประสานงาน 

ภาคใต้ 

งำนรับพรมงคลสมรสนำนำชำตินำนำศำสนำเพ่ือสันติภำพโลก  

        วันที่ 23 มกราคม 2553 
ณ ห้องประชุมโรงแรมนารา

กุลรีสอร์ท จ.ขอนแก่น   ได้รับเกยีรติจาก
นายศักดิ์ชัย กาญจนวรรณ ปลัดจงัหวัด
ขอนแกน่ กล่าวเปิดงาน มีผู้เข้าร่วมงานรวม
ทั้งสิ้น 150 ท่าน  

ภาคอิสาน 
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 สหพันธ์สตรีเพื่อสนัติภาพโลก (ประเทศ
ไทย) และกลุ่มเยาวชนแกนน าอาสายุวศาสนิก
สัมพันธ์ มูลนิธิสหพันธ์สันติภาพสากลฯ  โดยความ

ร่วมมือขององค์การบริหารส่วนต าบลบ้านหม้อ ไดจ้ัดกิจกรรม โครงการ “ไออุ่นจากพี่
สู่น้องที่ยากไร้ ครั้งที่ 1” ขึ้น เมื่อวันจันทร์ที่ 28 ธันวาคม 2552 ณ ศาลาการเรียนรู้
โรงเรียนบ้านดอนโพ  ต.บ้านหม้อ อ.พิชัย จ.อุตรดิตถ์ ได้รับเกยีรติจากนายสมหวงั พ่วง
บางโพ นายอ าเภอพิชัย  เป็นประธานเปิดงาน  
 ในงานมีการมอบเครื่องกันหนาวและ
ทุนการศึกษา จ านวน 20 ทุน มีการอบรบกลุ่ม
ชาวบ้านเรื่องของการประกอบอาชีพในชุมชน และ
เรื่องเศรษฐกิจพอเพยีงตามแนวพระราชด าริ โดย
นางตฤณศร สัมทับ ประธานศูนยก์ารเรยีนรู้ชีวิต
พอเพียงจงัหวัดก าแพงเพชร ในช่วงบ่ายมกีารแข่งขัน
กีฬาเช่ือมความสมัพนัธ์ระหว่างเยาวชนแกนน า RYS  
กับเจ้าหน้าที่  อบต.บ้านหม้อ และเยาวชนต าบลบา้น
หม้อ ด้วย 

กิจกรรม โครงกำร “ไออุ่นจำกพ่ีสู่น้องท่ียำกไร้ คร้ังท่ี 1 
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 มูลนิธิสหพนัธ์สันติภาพสากล (ประเทศไทย) จะจัดงาน สานเสวนา “การมีส่วน
ร่วมของทูตสันติภาพเพื่อเสริมสร้างสันติสุข” ในวันศุกร์ที่ 2 เมษายนนี้ 2553  ระหว่าง
เวลา 08.30 –15.30 น. ณ ห้องประชุม ช้ัน 4  มูลนธิิสหพันธ์สันติภาพสากล (ประเทศ
ไทย) ซอยรามค าแหง 24 หัวหมาก บางกะปิ กรงุเทพฯ เพื่อให้ทูตสนัติภาพ และยุวทูต
สันติภาพ ได้มาร่วมสานเสวนาเพื่อท าความรูจ้ัก พบปะ แลกเปลีย่นความคิดเหน็ และ
ริเริม่ภาระกิจใหม่ๆ ตามความถนัด ประสบการณ์ ความรู้ ความสามารถ  
 ส านักงานทูตสนัติภาพ จึงขอเชิญชวนท่านทูตสันตภิาพที่สนใจรว่มงาน ติดต่อ
ส ารองที่ หรอืสอบถามรายละเอยีดเพิม่เตมิได้ที่ ส านักเลขานุการทูตสนัติภาพ สหพันธ์
สันติภาพสากล (ประเทศไทย)  โทร. 02-718-7766 ต่อ 221, 230   

ข่าวประชาสัมพันธ์ 

 ส านักงานเลขานุการทูตสนัติภาพได้
ประสานการนัดหมายเพือ่ให้ขอ้มูลเกี่ยวกับ
มูลนิธิสหพนัธ์สันติภาพสากลฯ และการ
เตรียมการเดนิทางไปประชุม International 
Leadership Conference (ILC)  ระหว่าง
วันที่ 16-20 กุมภาพันธ์ 2553 ณ ประเทศ
เกาหลี รวม 3 ท่าน ดังนี้ สว. อัจฉรา เตชฤ
ทธิพิทักษ์  สว. กีระณา สุมาวงศ์ และนส. วีรนุช  เทียนชัยกุล โดยมีนพ. เล็ก ทวเีติมสกลุ 
เลขาธิการมูลนิธิฯ  นางเดเลยี   ชวนะสุนทร  ผู้ช่วยเลขาธิการมูลนิธิฯ และ นส. เกษรา 
รื่นภิรมย์  ทูตสนัติภาพ เปน็ผู้แทนจาก UPF ไปให้ขอ้มูลฯ เมือ่วนัที่ 11 กุมภาพันธ์ 2553 
ณ ห้องรับรองสมาชิกรัฐสภา อาคาร 2  

เข้ำพบสมำชิกวุฒิสภำที่จะเป็นผู้แทนไปร่วมงำน ILC ที่เกำหลี  
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เสวนำเยำวชน โครงกำร “เยำวชนอำสำพัฒนำสุขภำวะเด็กสงขลำ”  

 สหพันธ์เยาวชนคนหนุม่สาวเพือ่สันติภาพโลก
ประเทศไทย และมูลนิธิสหพันธ์สันติภาพสากลฯ ร่วมกับ

เครือข่ายเยาวชน จ.สงขลา จัดงานเสวนา
เยาวชนในโครงการ “เยาวชนอาสาพัฒนาสุข
ภาวะเด็กสงขลา” เมื่อวันที่ 26 มกราคม 2553  
ณ ห้องประชุม องคก์ารบริหารสว่นจงัหวัด
สงขลาเพือ่เตรียมเยาวชนกอ่นการเข้าร่วมค่าย
เยาวชน   โดยได้รับเกียรติจากรองประธาน

องค์การบริหารส่วนจังหวัดสงขลา เปน็ประธานเปิดงานสัมมนากิจกรรมเวทีเสวนา ใน
หัวข้อ “ปัญหาเพศสัมพนัธ์และตั้งท้องในวัยเรียน”ผู้เข้าร่วมเป็นตวัแทนจาก สหพันธ์-
เยาวชนฯ  อาจารย์  สื่อมวลชน และเยาวชนทั่วไป รวมทัง้สิ้น 60 คน   

เวิร์คชอปเพ่ือสร้ำงแผนแม่บทของมูลนิธิฯ  
 มูลนิธิสหพนัธ์สันติภาพสากลฯ 
จัดเวริ์คชอปเพื่อสร้างแผนแมบ่ท (Master 
Plan) ของมูลนิธิฯ ระหว่างวันที่ 26-28 
มกราคม 2553 ณ ห้องประชุมช้ัน 3  
มูลนิธิฯ มีผู้บริหารมูลนิธิฯ ผู้แทน
แทนองคก์รเครือข่ายต่างๆ และทูต
สันติภาพ  เข้าร่วมประชุม รวมทั้งสิน้ 
20 คน  โดยมี อ. สุพัฒน์  ชุมช่วย เป็น
วิทยากรและผู้ด าเนินรายการ 
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ค่ำยเยำวชน โครงกำร เยำวชนอำสำพัฒนำสุขภำวะเด็กสงขลำ  

 สหพันธ์เยาวชนเพื่อ
สันติภาพโลก(ประเทศ
ไทย)   มูลนิธิ สหพันธ์
สันติภาพสากล(ประเทศ
ไทย)    ร่วมกับ สสส. และ
ศูนย์ทักษิณคดีศึกษา จัด
ค่ายเยาวชน โครงการ
เยาวชนอาสาพัฒนาสุข
ภาวะเด็กสงขลาเพื่อเปิด 

โอกาสให้เด็กและเยาวชนแลกเปลี่ยนเรยีนรู้และ
ร่วมวางแผนปฏิบัติการด าเนินกิจกรรม   เมื่อวันที่ 
28-30 มกราคม 2553 ณ ศูนย์ทักษิณคดีศึกษา จ.
สงขลา  กล่าวเปิดค่ายโดยนายพทิยา บุษรารัตน์ 
ผู้อ านวยการศูนย์ทักษิณคดีศึกษา มีเยาวชนเข้า
ร่วมค่ายทั้งสิ้น 50 คน  

 นายวรกต ทูนพุธ เลขาธิการสหพันธ์
เยาวชนคนหนุ่มสาวฯ และ น.ส วาสนา     
พัสสระ ประธานโครงการฯ เข้าพบและ
เยี่ยมคารวะ รศ.ประดิษฐ์ มีสุข คณบดคีณะ
วิทยาศาสตร์มหาวิทยาลัยทักษิณ จ.สงขลา 
ซึ่งเปน็ทูตสันติภาพของมลูนิธิฯ และท่าน
เป็นผู้สนบัสนนุการจัดโครงการ ในครั้งนี้
เป็นอย่างดียิ่ง 

 


