
ฉบับท่ี  64  ป ท่ี  33 ประจํ าเดือน  ตุลาคม— พฤศจิกายน 2554 

เ พ่ือการศึกษาของเด็กยากจน และพัฒนาคนยากไร  
จดหมายขาว  

พิธีรับโลพระราชทานรางวัล "เยาวชนคนดี  ตนแบบของชุมชน" ประจําป 2554 (ป 4) 
มูลนิธิดวงประทีป 

Duang Prateep Foundation 
กอต้ังเม่ือ พ.ศ. 2521 
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     มูลนิธิดวงประทีป ไดจัดพิธีรับโลพระราชทานรางวัล “เยาวชนคนดี ตนแบบของชุมชน” ประจําป 2554 (ป 4) จากพระฉายาลักษณ 
ทูลกระหมอมหญิงอุบลรัตนราชกัญญา สิริวัฒนาพรรณวดี  โดย ดร. กิตติรัตน  ณ ระนอง รองนายกรัฐมนตรี และรัฐมนตรีวา 
การกระทรวงพาณิชย เปนประธานในพิธี  ในปนี้มีเยาวชนที่ไดรับการคัดเลือก 9 คนแบงออกเปน 3 ดาน คือ ดานการศึกษาและ 
พัฒนาตนเอง  ไดแก (1 )นายสัพพัญู  พรหมมา,( 2)นายพิชิตพล  ขําพลอย, ( 3) นางสาวธัญลักษณ  ลาวแกว    ดานสังคมและพัฒนา 
ชุมชน   ไดแก (4) นายทศพล  บอกลาง, (5) นางสาวยนลดา  มีเย็น, (6) นายชัยวัฒน  แสงทะมาด  และดานคุณธรรม ไดแก (7) 
นายกฤษณะ รอดงาม,  (8) นางสาวสุนีย  เทพพล, (9)  นางสาวกชกร  จุลศิลป 
      คุณครูประทีป อึ้งทรงธรรม ฮาตะ เลขาธิการมูลนิธิดวงประทีปเปนผูกลาวรายงาน  คุณชนิสา  ชุติภัทร ผูแทนจากตลาดหลักทรัพยแหง 
ประเทศไทย  ผูใหการสนับสนุนโครงการฯ   อดีตประธานมูลนิธิฯ ดร. สุเมธ  ชุมสาย ณ อยุธยา ขึ้นกลาวแสดงความยินดี  และศาสตราจารย 
 เกียรติคุณ นายแพทย สันต  หัตถีรัตน ประธานมูลนิธิฯ ขึ้นกลาวขอบคุณแขกผูมีเกียรติที่มารวมเปนกําลังใจและ เปนสักขีพยานในคร้ังนี้ 
สรางความซาบซ้ึงแกเยาวชนและครอบครัวเปนอยางย่ิง  (วันเสารที่ 8 ตุลาคม 2554 ) 

 
   

   

   

7



ห นา  2  ฉบับที่  64  ปที่  33 

นิทานคาราวานกิจกรรมฟนฟูผูประสบภัย 
        นิทานคาราวานไดจัดกิจกรรมแสดงละครหุนเพ่ือฟนฟูผูประสบภัยน้ําทวมท่ีศูนยพักพิงฯ  5  แหง กับ 1 โรงเรียนใน 

กรุงเทพ และ จ.ราชบุร ี ไดแก ศูนยพักพิงผูประสบภัยมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร ศูนยรังสิต ,ศูนยพักพิงผูประสบภัยวัดเขาวัง, 
ศูนยพักพิงผูประสบภัยวัดนาหนอง,ศูนยพักพิงผูประสบภัยคายดรุณาเฉลิมพระเกียรต,ิ ศูนยพักพิงผูประสบภัยสถาบันพระ 
สังฆาธิการ และโรงเรียนวัดเขาวัง  โดยการแสดงหุนครั้งนี้มีวัตถุประสงค เพ่ือสรางรอยยิ้มและเสียงหัวเราะบรรเทาความ 
ทุกขความเครียดใหกับผูประสบภัยไมวาจะเปนเด็กหรือผูใหญ  แตยังคงเนนในเรื่องของการรักการอาน และระเบียบวินัยให 
กับเด็กๆ  
          โดยสถานท่ีแรกท่ีคณะนิทานคาราวานไดแสดงคือ ศูนยพักพิงฯ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร  ,โรงเรียนวัดเขาวัง 
จังหวัดราชบุรี มีเด็กและผูใหญเขาชมการแสดงกวา 150 คน, 300 คน ตามลําดับ  ซ่ึงสรางเสียงหัวเราะและแนวรวมจากเด็ก 
ไดเปนอยางดี แมการแสดงจะเสร็จส้ินแลวเด็กๆ ก็ยังใหความสนใจกับตัวแสดง โดยเฉพาะหนังสือนิทานท่ีทางคณะไดนํา 
ไปใหเด็กไดอานจนกระท้ังไดเวลาอาหารเท่ียงเด็กๆ ตองยอมละจากหนังสือนิทานเพ่ือรับประทานอาหารเท่ียง    
          หลังจากเสร็จการแสดงท่ีโรงเรียนวัดเขาวังแลว คณะก็เดินทางไปยังศูนยฯ วัดเขาวังซ่ึงท่ีนี่จะเปนผูประสบภัยท่ีเปน 
ผูใหญเปนสวนใหญ แตก็ไมใชอุปสรรคท่ีคณะนิทานคาราวานจะสรางรอยยิ้มและเสียงหัวเราะ  ทุกคนใหความรวมมือและ 
รวมแสดงออกอยางเปนกันเอง หลายคนบอกวาอยากกลับไปเปนเด็กอีกครั้ง   
           ชวงบายของภาระกิจในวันแรก (23 พ.ย. 54) ตอท่ีวัดนาหนอง อ. เมือง จ.ราชบุร ี ผูประสบภัยท่ียังพักอาศัยอยูท่ีนี ่
สวนใหญจะเปนผูท่ียังไดรับความเดือนรอนอยางหนักยังไมสามารถกลับบานได หลายคนเริ่มทยอยเขาชมละครหุนหลังจาก
ไดยินเสียงกลองเริ่มรัว  เด็กอนุบาลสนใจอยากท่ีเขามาชมเปนเวลาเลิกเรียนพอดี คุณครูจึงอนุญาตใหเด็กเขาชมการแสดง 
ดวย ทุกท่ีท่ีคณะละครหุนไปแสดงจะมีเสียงหัวเราะอยางมีความสุขตามมา ไมวาเด็กหรือผูใหญตางสนใจหนังสือนิทานท่ี 
เรานําไปจัดวางอยางสนใจ  บางคนบอกกับทีมงานวาอยากใหมาอีกทุกวัน......     
                                           ภาระกิจในวันท่ี 2 (24 พ.ย. 54) เราเริ่มท่ีศูนยฯ คายดรุณาเฉลิมพระเกียรติ  
                                      อ. จอมบึง จ.ราชบุรี แมวาท่ีนี่จะมีกิจกรรมหลากหลายใหผูประสบภัยไดเขารวม     
                                     แตพอละครหุนนิทานเริ่มขึ้น หลายคนก็เริ่มทยอยเขาชมไมตางกับท่ีอ่ืนๆ    
                                     ปาศิริพร    อายุ 70 ป ผูประสบภัยจากออมนอย  เลาถึงความสะดวกสบายใน 

        ศูนยพักพิงฯ  แตปาก็ยังกลับบานหากน้ําลดลงแลว ปาบอกวา "ขอบคุณที่นํา 
       ละครหุนมาใหพวกปาไดดู นานแลวที่ปาไมไดหัวเราะอยาวนี้มากอน......"     

      เชนเดียวกับปายุพา  รักงาน ผูประสบภัยจากตล่ิงชัน ท่ีเขาพักอาศัยอยูท่ีศูนยฯ สถาบันพระสังฆาธิการ อ. ปากทอ 
จ.ราชบุรี กลาวดวยรอยยิ้มวา "ตั้งแตน้ําทวมปาไมเคยหัวเราะอะไรไดขนาดนี้ ขอบคุณจริงที่นําละครหุนมาใหปาดู วันนี้ปามี 
ความสุขมาก เปนละครหุนที่ชางทําเหลือเกิน ขอบคุณจริงๆ...."              
     วันท่ีคณะละครหุนไดตระเวนแสดงใหผูประสบภัยไดมีเสียงหัวเราะ มันทําใหเจาหนาท่ีของมูลนิธิฯ มีความสุขเชนกัน 
ท่ีทําใหทุกๆ คนมีความสุขพรอมท่ีจะกาวผานอุปสรรคในครั้งนี้ไดอยางผูประสบชัย(ชนะ) ซ่ึงการตระเวนแสดงละครหุนนี ้
จะไมสามารถแสดงไดเลยหากขาดผูสนับสนุนอยาง Mitsui Oil Exploration Co,Ltd. มูลนิธิฯ ตองขอขอบคุณทาน ณ 
ท่ีนี้ดวย 
 

  ปายุพา  รักงาน   ปาศิริพร  
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คณะบรรณาธิการที่ปรึกษา 
ศ.นพ. สันต    หัตถีรัตน 

ครูประทีป  อ้ึงทรงธรรม ฮาตะ 
คุณครูม่ิงพร  อ้ึงทรงธรรม 

คุณเพ็ญวดี  แสงจันทร 
คุณพเยาว  นอยวานิช 
คุณวันเพ็ญ  ทรงโฉม 

บรรณาธิการ 
คุณวาสนา  สนิทหม่ืนไวย 

กองบรรณาธิการ 
และ 

หัวหนาโครงการตางๆ ของ 
มูลนิธิดวงประทีป 

สถานที่ติดตอ 
โทรศัพท 0-2671-4045-8 
โทรสาร 0-2249-5254 
E-mail : dpffound@ksc.th.com 
Web : http:// www.dpf.or.th 

     
แมวาวันเด็กแหงชาติปนี้จะดูเหงา
ๆ   เนื่อง 
จากพิษเศรษฐกิจโลก 
และผลจากความวุนวาย 
ทางการเมือง แตมูลนิธิฯ 
ก็พยายามจัดงานวัน 
เด็กใหกับเด็กๆ 
ในกลุมเปาหมายกวา 1570 คน มูลนิธิดวงประทีป 

มูลนิธิดวงประทีป 

34 ลอค 6 ถนน อาจณรงค  
แขวง/เขต คลองเตย  กทม. 10110 

มูลนิธิดวงประทีปลงพ่ืนที่ชวยผูประสบภัยน้ําทวม    
      ตั้งแตวันเสารท่ี 8 ตุลาคม เปนตนมา มูลนิธิดวงประทีปนําโดยคุณครูประทีป อ้ึงทรง
ธรรม ฮาตะ เลขาธิการมูลนิธิดวงประทีป อาสาสมัคร และเจาหนาท่ีมูลนิธิฯ ลงพ้ืนท่ีชวย 
เหลือผูประสบภัยน้ําทวมในพ้ืนท่ีตางๆ  เชน อ. สรรพยา จ. ชัยนาท , กรุงเทพ ไดแก ชุมชน 
ปยะแลนด( หมูบานเปยนนท) ชุมชนเพชรสยาม, วัดทองบางเชือกหนัง วัชรพล  เคหะหนอง
จอก  เคหะธนบุรี  หมูบานศิลปกรรม  พุทธมณฑล แยกทศกัณฐ วัดบุญประดิษฐ ชุมชนวัด
นิมมานรดี บางแค วัดมวง ชุมชนในเขตจอมทอง , จ.นนทบุรี ยานหมูบานสมบัติบุรี  บาน
กลวย วัดลาดปลาดุก  ไทรนอย บางใหญ  บางบัวทอง  บางกรวย  คลองมหาสวัสดิ์  ซอย
กันตนา  ซอยวัดพระเงิน และ จ.ปทุมธานี ไดแก แยกทางหลวงสาย 345 ลาดหลุมแกว คูบาง
หลวง  ทายเกาะ  โดยนําอาหาร น้ําดื่ม  นม  ส่ิงของจําเปน สวม  เรือ  แพ ไปมอบใหกับ
ผูประสบภัย  นอกจากนี้มูลนิธิฯ ยังไดหมักน้ําจุลินทรีย และ EM Ball เพ่ือบําบัดน้ําเสียนําไป
แจกจายใหกับพ้ืนท่ีประสบภัยดังกลาวดวย โดยไดรับความอนุเคราะหกากน้ําตาลจากบริษัท
มิตรผลจํากัด  สําหรับทานท่ีตองการน้ําจุลินทรีย หรือ EM Ball  ไปบําบัดน้ําเสียก็สามารถ
ติดตอคุณครูม่ิงพร  อ้ึงทรงธรรม ,คุณขานทอง ดาลาด โทรศัพท 02-671-4045-8  

      

เรียนทานอุปการคุณ ปาอวน(นางสุข ผูเจริญ) ทุกทาน 
       หญิงชราท่ีปวยเปนอัมพาตอาศัยอยูในบานเพียงลําพัง ท่ีมูลนิธิฯ เคยนําเสนอชีวิตและมี 
ผูเมตตาใหความชวยเหลือปามาดวยดีตลอด บัดนี้ปาไดเสียชีวิตแลว(7 พ.ย.2554)  มูลนิธิฯ 
ขอเปนตัวแทนปากลาวขอบพระคุณทุกทานมา ณ โอกาสนี้     จึงเรียนมาเพ่ือทราบ   

วาระสุดทายของนางสุข  ผูเจริญ (ปาอวน)     


