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ทักทาย... 

         “สานสันติภาพ” สื่อกลางในการรบัและส่งข่าวสารกิจกรรมที่จัดขึน้ทั้งในประเทศ

และต่างประเทศของทูตสนัติภาพ และสมาชิกสานสนัติภาพฉบับ “วันวิสาขบูชา” นี้ ขอ
น าเสนอกิจกรรมและข่าวสารที่หลากหลายของทูตสนัติภาพในระหว่างเดือนมนีาคมถึง
เดือนพฤษภาคมที่ผ่านมา ต้องขอถือโอกาสนี้ขอบพระคุณทุกๆ ท่านมา ณ ที่นี้ ส าหรับ
ท่านทูตสันติภาพที่ได้รว่มท ากิจกรรม  อย่าลมืส่งข่าวกิจกรรมของท่านให้เราด้วยนะคะ 
  ....ช่วงนี้เริม่เข้าสู่ฤดูฝนแลว้  อย่าลืมรักษาสุขภาพกนัด้วยนะคะ 

                                                                                                       จากบรรณาธิการ 
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เป็นวันหยุดราชการ ในหลายประเทศ และ วันส าคัญของโลก ตามมติเอกฉันท์ของ
ที่ประชุมสมัชชาสหประชาชาติ เพราะเป็นวันคล้ายวันที่เกิดเหตุการณ์ส าคัญที่สุด
ในพระพุทธศาสนา 3 เหตุการณ์ด้วยกัน คือ เป็นวันคล้ายวันประสูติ, ตรัสรู้ และ
ปรินิพพาน แห่งองค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้า โดยทั้งสามเหตุการณ์นั้นได้เกิด
ตรงกับวันขึ้น 15 ค่ า เดือน 6 หรือในวันเพ็ญแห่งเดือนวิสาขมาส (ต่างปีกัน) ชาว
พุทธจึงถือว่าเป็นวันที่รวมเกิดเหตุการณ์อัศจรรย์ย่ิง จึงเรียกการบูชาในวันนี้ว่า      
"วิสาขบูชา" ย่อมาจาก "วิสาขปูรณมีบูชา" แปลว่า "การบูชาในวันเพ็ญเดือน
วิสาขะ" อันเป็นเดือนที่สองตามปฏิทินของอินเดีย ซึ่งตรงกับวันเพ็ญเดือน 6 ตาม
ปฏิทินจันทรคติของไทย ซึ่งมักจะตรงกับเดือนพฤษภาคม หรือมิถุนายน โดยใน
ประเทศไทย ถ้าในปีใดมีเดือน 8 สองหน ก็เลื่อนไปท าในวันเพ็ญเดือน 7 หลัง ตาม
ปฏิทินจันทรคติของไทย    ในวันวิสาขบูชา พุทธศาสนิกชนชาวไทยนิยมท าบุญ
ตักบาตรในตอนเช้า และตลอดวันจะมีการบ าเพ็ญบุญกุศลความดีอื่น ๆ เช่น ตั้งใจ
รักษาศีล 5 ศีล 8 งดเว้นการท าบาปทั้งปวง ท าบุญถวายสังฆทาน ให้อิสระทาน 
(ปล่อยนกปล่อยปลา) ฟังพระธรรมเทศนา และไปเวียนเทียนรอบโบสถ์ตอนเย็น 

เร่ืองน่ารู้ 

 วันวิสาขบูชา หรือ 
วิศาขบูชา เป็น "วันส าคัญทาง
พระพุทธศาสนาสากล" ของ
ชาวพุทธทุกนิกายทั่วโลก  

 “เราทุกคนที่เกิดมา เพื่อที่จะพัฒนาตนเองให้เป็นยอดคน คือ การตั้งเป้าหมาย
ให้กับชีวิต ไม่ใช่อยู่ไปวันๆ และไม่ว่าสุขหรือทุกข์ ต้องมีการเรียนรู้เพื่อพัฒนาตนเอง
อยู่เสมอ จะท าให้ไม่มีอะไรขาดทุนในชีวิต  ท าความดีให้คนระลึกถึง “ 
               พระมหาวุฒิชัย  วชิรเมธี 
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สารถึงทูตสันติภาพ 

  “ ถ้าพูดถึงเร่ืองสันติภาพนั้นเป็นเร่ืองที่มูลนิธิฯได้
ด าเนินการมาเป็นระยะหนึ่งแล้ว ด้วยความภาคภูมิใจที่ให้
เกิดประโยชน์ขึ้นแก่ประเทศชาติบ้านเมือง โดยเฉพาะใน
ระยะที่บ้านเมืองอยู่ในวิกฤต  วิกฤตทั้งการเมือง วิกฤต
เศรษฐกิจ วิกฤตทางสังคม โดยเฉพาะชุมชน และความสงบสุขของแผ่นดิน บัดนี้
การชุมนุมก็ยังไม่เสร็จสิ้น ยังไม่มีท่าทีว่าจะมีตกลงกันได้เพียงใด อันนี้เป็น
ตัวอย่างที่ส าคัญมากทีเดียว ในเร่ืองของสันติภาพในแผ่นดินนี้ จึงขอให้บรรดาทูต
สันติภาพ ได้พยายาม พูดจาอธิบายให้ประชาชนได้เข้าใจถึงความสงบสุข  ความ
มั่งมีทางเศรษฐกิจ ก็จะท าให้คนทุกๆคนสามารถที่จะอยู่ร่วมกันได้อย่างมีความสุข  
ทั้งนี้การเข้าใจ การพัฒนาตามพระราชด ารัสของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวฯ 
ในเร่ืองของการให้เกิดสันติภาพขึ้นในแผ่นดินนั้น รวมทั้งการให้เกิดความสงบสุข
ในโลกนี้ ก็จ าเป็นที่จะต้องใช้พระราชด ารัสที่ว่าด้วยพอใจ เข้าใจ เข้าถึง และพัฒนา  
ผมก็ขอฝากพระราชด ารัสนี้ไว้ ให้เกิดจิตส านึกในบรรดาทูตสันติภาพทุกคน ที่จะ
ท าให้บ้านเมืองร่มเย็นเป็นสุขเหมือนอย่างที่เคยมา บ้านเมืองนี้ได้ปกป้อง รักษา
อิสรภาพ เสรีภาพสันติภาพ มาตลอดระยะเวลา ด้วยความยากล าบากของบรรพ
บุรุษ เพราะฉะนั้นเราผู้รับต้องรับสิ่งที่ดีงามมานี้ ต้องนึกถึงลูกหลานของเราต่อไป
ในอนาคต ที่จะอยู่กันอย่างเข้าอกเข้าใจกัน แทนที่จะแตกแยกความสามัคคีดังที่
เป็นอยู่ในขณะนี้  ขอขอบพระคุณ” 

ศาสตราจารย์เกียรติคุณ นายแพทยป์ระดิษฐ์  เจริญไทยทวี 
ประธานสหพันธ์สันติภาพสากล (ประเทศไทย) 

ประธานคณะกรรมการทูตสันติภาพ 
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http://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%9B%E0%B8%A3%E0%B8%B4%E0%B8%99%E0%B8%B4%E0%B8%9E%E0%B8%9E%E0%B8%B2%E0%B8%99
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http://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%97%E0%B8%B3%E0%B8%9A%E0%B8%B8%E0%B8%8D%E0%B8%95%E0%B8%B1%E0%B8%81%E0%B8%9A%E0%B8%B2%E0%B8%95%E0%B8%A3
http://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%97%E0%B8%B3%E0%B8%9A%E0%B8%B8%E0%B8%8D%E0%B8%95%E0%B8%B1%E0%B8%81%E0%B8%9A%E0%B8%B2%E0%B8%95%E0%B8%A3
http://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%AA%E0%B8%B1%E0%B8%87%E0%B8%86%E0%B8%97%E0%B8%B2%E0%B8%99
http://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%9E%E0%B8%A3%E0%B8%B0%E0%B8%98%E0%B8%A3%E0%B8%A3%E0%B8%A1%E0%B9%80%E0%B8%97%E0%B8%A8%E0%B8%99%E0%B8%B2
http://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B9%80%E0%B8%A7%E0%B8%B5%E0%B8%A2%E0%B8%99%E0%B9%80%E0%B8%97%E0%B8%B5%E0%B8%A2%E0%B8%99
http://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%A7%E0%B8%B1%E0%B8%99%E0%B8%AA%E0%B8%B3%E0%B8%84%E0%B8%B1%E0%B8%8D%E0%B8%97%E0%B8%B2%E0%B8%87%E0%B8%9E%E0%B8%A3%E0%B8%B0%E0%B8%9E%E0%B8%B8%E0%B8%97%E0%B8%98%E0%B8%A8%E0%B8%B2%E0%B8%AA%E0%B8%99%E0%B8%B2
http://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%A7%E0%B8%B1%E0%B8%99%E0%B8%AA%E0%B8%B3%E0%B8%84%E0%B8%B1%E0%B8%8D%E0%B8%97%E0%B8%B2%E0%B8%87%E0%B8%9E%E0%B8%A3%E0%B8%B0%E0%B8%9E%E0%B8%B8%E0%B8%97%E0%B8%98%E0%B8%A8%E0%B8%B2%E0%B8%AA%E0%B8%99%E0%B8%B2
http://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%99%E0%B8%B4%E0%B8%81%E0%B8%B2%E0%B8%A2
http://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B9%82%E0%B8%A5%E0%B8%81
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 ประชุมคณะกรรมการมูลนิธิฯ 

               คณะท างานประสานงานในด้านกิจกรรมของทูตสันติภาพ  

จัดประชุมคณะกรรมการมูลนิธิฯและคณะท างานประสานงานในด้าน

กิจกรรมของทูตสันติภาพ รวม 6 ครั้ง ดังนี ้
 9 มีนาคม 2553 ประชุมคณะท างานประสานงานในด้านกิจกรรมของทูต
สันติภาพ เตรียมการจัดงานสานเสวนาฯ  

 25 มีนาคม 2553 ประชุมคณะท างานประสานในด้านกิจกรรมของทูตสันติภาพ 
เพื่อร่วมกันพิจารณา และสรุปภาพงานสานเสวนาฯ  

 24 เมษายน 2553 ประชุมใหญ่สามัญประจ าปี 2552 เพื่อรายงานกิจกรรมในปีที่
ผ่านมาของมูลนิธิฯ และแต่งต้ังคณะกรรมการมูลนิธิฯประจ าปี2553-2557 

 28 เมษายน 2553 ประชุมคณะท างานประสานในด้านกิจกรรมของทูตสันติภาพ 
เพื่อสรุปผลการจัดงานสานเสวนาฯและเสนอแนะแก้ไขในการท างานครั้งต่อไป 

 4  พฤษภาคม 2553 ประชุมคณะจัดท าแผนแมบ่ทและคณะท างานประสานใน
ด้านกิจกรรมของทูตสันติภาพ เพื่อทบทวนและปรับแผนแม่บท 

 31  พฤษภาคม 2553 ประชุมคณะจัดท าแผนแมบ่ทและคณะท างานประสานใน
ด้านกิจกรรมของทูตสันติภาพ เพื่อติดตามความคบืหน้าในการปรับแผนแม่บท 
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ทูตสันติภาพ            
นายสุธ ีสุวรรณโพธิ์          
คณะท างานประสานงานในด้านกิจกรรมของทูตสันติภาพ    

นายสุธี  สุวรรณโพธ์ิ ปจัจุบนั 57 ปี  จบการศึกษาระดับปริญญาตรีนิติศาสตร์ 
มหาวิทยาลัยรามค าแหง และก าลังศึกษาระดับมหาบัณฑิตศิลปศาสตร์ สาขาการ
จัดการความขัดแย้งแบบบรูณาการมหาวิทยาลยัราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรม
ราชูปถัมภ์  นายสุธี  สุวรรณโพธ์ิ เคยด ารงต าแหน่ง หวัหน้ากองประสานสื่อสาร
องค์การ สายงานผลิตไฟฟ้า การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย (กฟผ.) อายุราชการ  
34  ปี ผลงานที่เด่นชัด เช่น งานประชาสัมพันธ์และมวลชนสัมพันธ์  สร้าง
กระบวนการการมีส่วนรว่มของประชาชนและการสือ่สารให้เกิดการยอมรับรว่มมือ
สนับสุนนการด าเนินงาน เพื่อใหเ้กิดการพัฒนาแหล่งผลิตไฟฟ้าของ กฟผ.  

ปัจจุบนัเปน็คณะท างานประสานงานในด้านกิจกรรมของทูตสันติภาพที่
ส าคัญคนหนึ่งของมูลนิธิสหพนัธ์สันติภาพสากล (ประเทศไทย)  

แนะน าทูตสันติภาพ 

           เมื่อวันที่ 15  พฤษภาคม 2553  สหพันธ์
ครอบครัวเพื่อความสามัคคีและสันติภาพโลกฯ จัด
งานวันครอบครวัสากลประจ าปี 2553  ณ โรงเรียน
ไม้แก้วประชานุเคราะห์ อ.แปลงยาว จ.ฉะเชิงเทรา 
โดยมีกจิกรรมปลูกตน้ไม ้ กิจกรรมให้ความรู้ใน
หัวข้อ ครอบครวัคือโรงเรียนแห่งความรัก โดยนาย
สมยศ เกษศรีสังข์ ผู้อ านวยการฝ่ายการศึกษา 
สหพันธ์ครอบครัวฯ  และกิจกรรมกีฬาครอบครวั
สัมพันธ์  และการแข่งกีฬาพื้นบ้าน   ซึ่งได้สร้าง
ความสามัคคี กลมกลืนในหมู่คณะได้เปน็อย่างดี  

สหพนัธ์ครอบครัวเพือ่ความสามคัคฯี จดังานวนัครอบครัวสากล 2553 
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โครงการส่งเสริมคุณธรรมและบุคลิกลักษณะที่ดีในนักกีฬา 
    นายสมชาย ประเสริฐสิริพนัธ์ุ ทูตสันติภาพ 
ที่ปรึกษาและอดีตผู้ว่าการกีฬาแห่งประเทศ
ไทย น านางเดเลีย ชวนะสุนทร นายกมล ธนะ
นพวรรณ ผู้ช่วยเลขาธิการมูลนิธิสหพันธ์
สันติภาพสากล และMr. John Gehring 
ผู้อ านวยการโครงการงานฉลองกีฬาเพื่อ 

สันติภาพนานาชาติ (IPSF) และโครงการค่ายอาสายุวศาสนิกสัมพันธ์ (RYS)  เข้าพบ
นายพีระ ฟองดาวิรัตน์ รองผู้ว่าการกีฬาแห่งประเทศไทย ฝ่ายกีฬาอาชีพและสิทธิ
ประโยชน์ เพือ่ปรกึษาหารือการน าแนวคิดด้านสนัติภาพและการกีฬาให้เข้ามามีสว่น
ร่วมในการพัฒนาคุณธรรมและบุคลิกลักษณะที่ดีในผู้ฝึกสอนและนกักีฬาอันเปน็
แบบอย่างที่ดีให้กบัเยาวชน  ณ ห้องรองผู้ว่า กกท. เมื่อวนัที่ 11 พฤษภาคม 2553  

สหพันธ์สตรีเพ่ือสันติภาพโลกฯ มอบทุนการศึกษา 

       เมื่อวนัที่ 8 พฤษภาคม  2553  นาง
พนิดา  ดวงจนิดา  รองประธานสหพนัธ์
สตรีเพื่อสนัติภาพโลก (ประเทศไทย)  
เป็นผู้แทนมอบเครือ่งรับส่งโทรสาร 
จ านวน 1 เครื่องโดยมีว่าที่รอ้ยตรเีกชา  
กลิ่นเพ็ง  ผู้อ านวยการโรงเรียนไม้แก้ว
ประชานุเคราะห์เป็นผู้รับมอบ และเมื่อ
วันที่ 15  พฤษภาคม 2553 สหพันธ์สตรีฯ 

ได้ มอบทนุการศึกษาแก่เด็กนักเรียนโรงเรยีนไม้แกว้ประชานุเคราะห์ที่เรยีนดีแต่ยากจน 

จ านวน  10 ทนุ ๆ  ละ 3,000  บาท  และจัดกิจกรรมสาธิตการท าสบู่เหลวแก่ผู้ปกครอง

นักเรียนและผู้มาร่วมงาน ซึ่งไดร้ับความสนใจเปน็อย่างมาก 
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เข้าร่วมประชุมปรึกษาหารือในกรณีการฟื้นฟูและเยียวยาผู้ได้รับผลกระทบจากการ
ชุมนุมทางการเมืองที่ผ่านมา โดยมีพลเอกเทอดศักดิ์ มารมย์ รองประธานกรรมการทูต
สันติภาพ มูลนิธิสหพันธ์สันติภาพสากลฯ พร้อมด้วยคณะผู้บริหารระดับสูงของมูลนิธิฯ  
ให้การต้อนรับและร่วมประชุม รับฟังการช้ีแจงท าความเข้าใจ เกี่ยวกับเหตุการณ์ การ
ฟื้นฟู การปรองดองแห่งชาติ และนอกจากนี้ในที่ประชุมยังได้มีการแลกเปลี่ยนความคิด
และข้อเสนอแนะเกี่ยวกับการมีส่วนร่วมของมูลนิธิฯ ต่อการสร้างสันติภาพ และสันติ
สุขในสังคม เพื่อตอบสนองนโยบายของรัฐบาลอีกด้วย 

ประชุมปรึกษาหารือฟื้นฟูและ 
เยียวยาผู้ได้รับผลกระทบจากการชุมนุมทางการเมือง  

 เม่ือวันท่ี 31 พฤษภาคม 2553 
ณ ห้องประชุมมูลนิธิสหพันธ์สันติภาพสากล 
หัวหมาก บางกะปิ กรุงเทพฯ นายอภิรักษ์  
โกษะโยธิน ที่ปรึกษานายกรัฐมนตร ี
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       งานเสวนา “การมีส่วนร่วมของทูตสันติภาพเพ่ือเสริมสร้างสันติสุข”  

มูลนิธิสหพันธ์สันติภาพสากล (ประเทศไทย) (Universal Peace Federation-
Thailand) จัดกิจกรรมสานเสวนา “การมีส่วนร่วมของทูตสันติภาพเพื่อเสริมสร้างสันติ
สุข”  โดยมี  พลเอกเทอดศักดิ์   มารมย์  รองประธานกรรมการทูตสันติภาพ มูลนิธิ
สหพันธ์สันติภาพสากล (ประเทศไทย) เป็นประธานกล่าวเปิดงาน และมีผู้สนใจเข้าร่วม
กิจกรรม รวมทั้งสิ้น 130 คน ทูตสันติภาพ 54 คน กรรมการและอนุกรรมการ 6 คน ทูต
เยาวชนคนหนุ่มสาว 2 คน  อาสาสมัครสันติภาพ 19 คน คณะท างาน 30 คน และผู้สนใจ
ทั่วไปอีกจ านวน  19 คน กิจกรรมภายในงานประกอบด้วย การอภิปราย การน าเสนอ
ภารกิจของสหพันธ์ในเครือข่าย การเปิดเวทีรับฟังความคิดเห็น และการแสดง
นิทรรศการ ณ ห้องประชุมช้ัน 4 อาคารยูซีเอฟ เมื่อวันศุกร์ที่ 2 เมษายน ที่ผ่านมา   
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      กิจกรรมประกอบด้วย ทัศนศึกษา
ศาสนสถาน 3 แห่ง  ได้แก่ มัสยิดอัลบุซรอ 
วัดโกรกแก้ววงพระจันทร์ และ คริสตจักร
บางคล้า   และกิจกรรมบ าเพ็ญประโยชน์ 
ได้แก่ การปรับปรุงยกระดับอาคารเรียน
ไม้แก้วประชานุเคราะห์ เพื่อเพิ่มจ านวน
ห้องเรียนให้เพียงพอส าหรับเด็กนักเรียน  

รวมทั้งจัดสวนหย่อม จัดมุมห้องเก็บ
พัสดุ  ท าความสะอาดสนามเด็ก เล่น 
ห้องเรียน  ห้องน้ า ในบริเวณโรงเรียน  
นอกจากนี้ยังได้จัดกิจกรรมปลูกต้นยาง
นา จ านวน 200 ต้น ในพื้นที่บริเวณริม
ถนนทางเข้าโรงเรียนไม้แก้วประชานุ
เคราะห์ รวมระยะทาง 4 กิโลเมตร 
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 เมื่อวันที่ พฤษภาคม 2553 ณ โรงเรยีนไม้แก้วประชานุเคราะห์ อ.แปลงยาว จ.
ฉะเชิงเทรา นายบัณฑิตย์ เทวีทวิารักษ์ รองผู้ว่าราชการจังหวัดฉะเชิงเทรา เป็นประธาน
กล่าวเปิดงานกจิกรรมโครงการค่ายอาสายุวศาสนิกสัมพันธ์ ครั้งที่ 17 โดยมีศาตราจารย์
กีรติ บุญเจือ รองประธานกรรมการมูลนิธิสหพันธ์สันติภาพสากล (ประเทศไทย)  
พร้อมดวัยคณะท างานประสานงานในด้านกิจกรรมของทูตสนัติภาพร่วมให้การต้อนรับ 
 ส าหรับการจัดกิจกรรมโครงการค่ายอาสายุวศาสนิกสันพันธ์ ครั้งที่ 17 ดังกล่าว 
มูลนิธิสหพนัธ์สันติภาพสากล (ประเทศไทย) ร่วมกับหวัหน้าส่วนราชการจังหวัด
ฉะเชิงเทรา และองค์การบริหารส่วนจังหวัดฉะเชิงเทรา จัดค่ายอาสายุวศาสนิกสัมพนัธ์
ขึ้นระหว่างวันที่ 6-15 พฤษภาคม 2553 มีวัตถุประสงค์เพือ่เสรมิสร้างและพัฒนา
ศักยภาพของเยาวชน ทางวัฒนธรรมระหว่างศาสนาต่างๆ อันจะน ามาซึ่งการสร้าง
สันติภาพ โดยมีเยาวชนนานาศาสนาจาก 10 ประเทศ เป็นเยาวชนนานาศาสนาจาก 10 
ประเทศ ได้แก่ ลาว ฟิลิปปินส์ มาเลเซีย สิงคโปร์ สหรัฐอเมรกิา ศรีลังกา ญี่ปุ่น 
มองโกเลีย ไต้หวนั และประเทศไทยเข้าร่วมกิจกรรม จ านวน 50 คน  

ค่ายอาสายุวศาสนิกสัมพันธ์คร้ังท่ี 17 
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 กิจกรรมในภาคเช้าเป็นการอภิปราย
หัวข้อเรื่อง “วิสัยทัศน์ พันธกิจ และ
แนวทาง การท างานของ U P F” โดย
นายแพทย์เล็ก ทวเีติมสกลุ เลขาธิการมูลนิธิ
สหพันธ์สันติภาพสากล (ประเทศไทย) ดร.
นฤมล โชติเวช ผู้ก่อตั้ง Planet Happiness 
อภิปรายหัวขอ้เรื่อง “การมสี่วนร่วมและ
การสร้างเครือข่ายการท างานเพื่อสันติภาพ
โดยทูตสนัติภาพ” โดยมี ดร.สุภาพรรณ 
พงศ์หล่อพิศิษฏ์ คณะท างานประสานงาน
ในด้านกิจกรรมของทูตสันติภาพเป็นผู้
ด าเนินรายการ  
 ส าหรับกิจกรรมในภาคบ่ายเปน็การ
อภิปรายหัวขอ้เรื่อง “บทบาทของนักการ
ทูตสันติภาพ” โดย นายอัษฎา ชัยนาม  
อดีตทูตถาวรประเทศไทยประจ าส านักงาน
ใหญ่องค์การสหประชาชาติ ณ มหานคร
นิวยอร์ค ภายหลังการอภิปรายดังกล่าวไดม้ี
การน าเสนอภารกิจในเครือข่ายของมูลนิธิฯ
โดยมีผู้แทนสหพนัธ์แต่ละเครอืข่ายเป็นผู้
น าเสนอ และในช่วงท้ายเป็นกจิกรรมเปิด
เวทีรบัฟังความคิดเหน็จากผู้เข้ารว่มสาน
เสวนาโดยมนีายสุพัฒก์ ชุมช่วย และ
นางสาวเกษรา รื่นภิรมย์ คณะท างาน
ประสานงานในด้านกจิกรรมของทูต
สันติภาพเป็นผู้ด าเนินรายการ 

งานสานเสวนาฯ (ต่อ) 
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 สภากาแฟ 
 ส านักงานทูตสนัติภาพ จะจัดกจิกรรมพบปะเสวนา 
แลกเปลีย่นความคิดรเิริม่เสรมิสร้างการจัดท ากิจกรรมให้
สอดคล้องกับสถานการณ์และภารกจิตามความถนดั
ประสบการณ์ ความรู้ ความสามารถของทูตสนัติภาพเพื่อเปน็
ประโยชน์ตอ่สาธารณชนในภาวะปัจจุบัน หากทตูสันติภาพ
ท่านใดมีความสนใจที่จะเข้าร่วมกิจกรรม หรอืประสงค์จะให้
ค าแนะน ากรุณาติดต่อประสานงาน ส านักเลขานุการทูต

สันติภาพ สหพันธ์สันติภาพสากล (ประเทศไทย)   

ข่าวประชาสัมพันธ์ 

นายสุพัฒก์ ชุมช่วย และนางสาว
กัณณ์เกชาลัทธ์ ครูศากยวงศ์ ผู้แทนทูต
สันติภาพ สหพันธ์สันติภาพสากลฯ คณะจาก
ส านักงานเลขานกุารทูตสันติภาพ และผู้แทน
โครงการค่ายอาสายุวศาสนิกสัมพันธ์ (RYS) 
เข้าเย่ียมเคารพ และมอบพวงมาลัยในพิธีฝัง
ศพนายสวาสดิ์ สุมาลยศักดิ์ จุฬาราชมนตรี ณ 
มัสยิดอัลฮุสนา เขตหนองจอก กรุงเทพฯ เมื่อ 
25 มีนาคม 2553  

เย่ียมเคารพ และมอบพวงมาลัยในพิธีฝังศพอดีตจุฬาราชมนตรี 
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เมื่อวันที่ 26 พฤษภาคม 2553 
คณะกรรมการมลูนิธิสหพันธ์สันติภาพสากล 
(ประเทศไทย) คณะท างานประสานงานด้าน
กิจกรรมของทูตสนัติภาพ ทูตสันติภาพ  
เจ้าหน้าที่มลูนิธิฯ และผู้แทนสหพันธ์ใน
เครือข่ายมูลนิธิฯ โดยมีพลเอกเทอดศักดิ ์ 
มารมย์  นางกมลทิพ  พยัฆวิเชียร ม.ร.ว.  
จิยากร เสสะเวช นายปรีดี  หิรัญพฤกษ์ 
นายแพทย์เล็ก ทวีเตมิสกุล   นายสุพัฒก์  ชุม
ช่วย ดร.ณพงศ์  นพเกตุ  น าคณะกว่า 60  
คน เข้ารว่มกิจกรรมศาสนพิธีฟืน้ฟูเมือง 
บวงสรวงเทพยดา ณ บรเิวณลานพระบรม
ราชานุสรณ์รัชกาลที่ 6   

พิธีฟื้นฟูเมอืงบวงสรวงเทพยดา ดังกล่าว 
จัดโดยกรุงเทพมหานคร กิจกรรมประกอบ 
ด้วย ตักบาตรข้าวสารอาหารแห้ง และร่วม
กิจกรรมพิธีทางศาสนา ได้แก่ ศาสนาอิสลาม
ศาสนาคริสต์ ศาสนาซิกข์ และศาสนา
พราหมณ-์ฮินดู ในโอกาสนีน้ายปรีดี หริัญ
พฤกษ์ สนับสนนุอาหารแห้งจ านวน 40 ชุด 
นอกจากนี้ ความพร้อมเพรยีงของคณะร่วม
สวมใส่เสือ้ตราสัญลักษณม์ูลนิธิฯ ซึ่งได้รับ
ความสนใจจากผู้สื่อข่าวจากประเทศญี่ปุ่น
ขอสัมภาษณ์นางกมลทพิ  พยัฆวิเชียร ถึง
ความเปน็มาของการเข้าร่วมกิจกรรมครัง้นี้  

งานศาสนพิธีฟื้นฟูเมือง 


