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เ พือการศึกษาของเด็กยากจน และพัฒนาคนยากไร้  
จดหมายข่าว  

พธีิรับพระราชทานโล่รางวลั “เยาวชนคนดี ต้นแบบของชุมชน” ปี 6 

มูลนิธิดวงประทีป 

Duang Prateep Foundation 

          เมือวนัเสาร์ที 9 พฤศจิกายน 2556 มลูนิธิดวงประทีปมีความภูมิใจเป็นอยา่งยงิ 

ทีจดัพิธีรับพระราชทานโล่รางวลั “เยาวชนคนดี ต้นแบบของชุมชน” ประจาํปี 2556 จากพระฉายาลกัษณ์ทูลกระหม่อมหญิง 

อุบลรัตนราชกญัญา สิริวฒันาพรรณวดี    ณ อาคารมลูนิธิดวงประทีป โดยมี รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงศึกษาธิการ 

นายเสริมศกัดิ  พงษพ์านิช ใหเ้กียรติเป็นประธานในพิธี 

    นบัเป็นปีที 6 ของการจดัใหมี้พิธีดงักล่าว โดยมีวตัถุประสงค ์เพือประกาศเกียรติคุณและเผยแพร่ความดีของเยาวชน 

ใหป้รากฏต่อสาธารณะ โดยรางวลัจะแบ่งออกเป็น 3 ดา้นๆ ละ 3 คน คือ ด้านการศึกษาและพฒันาตนเอง   ไดแ้ก่  นางสาว 

จินดารัตน์   มณีแกว้,นางสาวณัฐชฏา  เหลืองประดบัใจ, นางสาวภทัรวรินทร์  ผลสวสัดิ    ด้านคุณธรรม  ไดแ้ก่ นางสาว 

สิธิชา  แสงมงัมี, นายวชัรพล  ตรีเดช, นายปิยะพงษ ์ ปันใจ    และด้านพฒันาชุมชนและสังคม   ไดแ้ก่ นายจตุรพร  ถาวร 

บณัฑิต,นายเอกชยั  จารยลี์, นางสาวภทัรวดี  ใจทอง  ในปีนีมีเยาวชนทีส่งผลงานเขา้รับการพิจารณามีทงัสิน  27 คน  จะเป็น 

เยาวชนทีอาศยัในชุมชนแออดั กรุงเทพฯ และ 14 จงัหวดั ภาคีเครือข่ายการทาํงานดา้นงานเอดส์  ซึงทุกคนตอ้งเขา้ค่ายเพือ 

ปรับทศันคติและเรียนรู้ชุมชนเป็นเวลา 2 วนั ก่อนทีคณะกรรมการผูท้รงคุณวุฒิจากหน่วยงานภาครัฐและเอกชน    อาทิ 

หวัหนา้สถานีตาํรวจท่าเรือคลองเตย, ผูแ้ทนจากสาํนกังานเขตคลองเตย, ผูอ้าํนวยการโรงเรียนชุมชนหมู่บา้นพฒันา,ประธาน 

สภาองคก์รชุมชนซึงเป็นผูแ้ทนชุมชนทงั 41 ชุมชนและคุณเปล่ง ศรีดานอ้ย ผูไ้ดรั้บรางวลัคนไทยตวัอยา่ง เป็นตน้  

จะเป็นผูท้าํการคดัเลือก   

    และในการจดังานครังนีไดรั้บการสนบัสนุนทีดีจากมลูนิธิตลาดหลกัทรัพยแ์ห่งประเทศไทย ทีใหก้ารอุปถมัภม์า 

อยา่งต่อเนืองและยาวนาน 
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มารู้จกั  “เยาวชนคนดี ต้นแบบของชุมชน” ปี 6  

      ด้านการศึกษาและพฒันาตนเอง 

            นางสาวจนิดารัตน์  มณีแก้ว    ปัจจบุนัอาย ุ 22 ปี  จบการศึกษาระดบัปริญญาตรี คณะมนษุย์ศาสตร์ 

เอกภาษาองักฤษ   มหาวิทยาลยัรามคําแหง  อาศยัอยู่ชุมชนเคหะดินแดง 

            เธอเป็นผู้ เสยีสละเวลาช่วยเหลอืงานชมุชน โดยนําความรู้ความสามารถของตนเองไปช่วยเหลอืผู้อืน 

นบัตงัแต่ปี 2552  ด้วยการเป็นอาสาสมคัรสอนนาฏศิลป์สากลของศนูย์เยาวชนกรุงเทพมหานครไทย-ญีปุ่ น , เป็น

พิธีกรในการจดักิจกรรมด้านต่างๆ ของศนูย์เยาวชน      นอกจากนีเธอยงัพฒันาตนเองด้านภาษาองักฤษ   ด้วย

การสอนภาษาองักฤษให้กบัเด็กๆ ในชุมชน  และพฒันาตนเองจนสามารถได้รับการคดัเลอืกให้เป็นตัวแทนของ

กรุงเทพมหานคร  เป็นฑตูเยาวชนแลกเปลยีนสนัติภาพโลก ณ ประเทศรัสเซีย, ได้รับการคดัเลอืกให้เป็นเยาวชน

ดีเด่นของกรุงเทพมหานคร  และเป็นนกัศึกษาดีเด่นได้รับรางวลั “เพชรประดบัราม” จากมหาวิทยาลยัรามคําแหง  จนได้รับการยอมรับและ

ได้รับการคดัเลอืกให้เป็นตวัแทนของประเทศเพือไปแลกเปลียนกบัเยาวชนนานาชาติ  

          นางสาวธนัฐชฏา  เหลืองประดับใจ อาย ุ17 ปี  ปัจจบุนักําลงัศกึษาอยู่ชนัมธัยมศกึษาปีที 6  โรงเรียน 

ยอเซฟอปุถมัภ์  เกรดเฉลยี (GPAX) 3.99  อาศยัอยู่ชมุชนหมู่บ้านพดุตาล เขตหนองแขม 

         เป็นเด็กทีมีผลการเรียนดีเยียมติดต่อกนั 5 ปี (ม.1 –ม6) และยงัมีความสามารถพิเศษด้านอืนๆ   อาทิ  การ

แสดงศิลปวฒันธรรมด้านนาฏศิลป์   การร้องเพลง ฯลฯ และยงัได้รับรางวัลอีกมากมาย  เช่น รางวัลผู้ใช้ภาษาไทย

ดีเด่น  ,  รางวลัเหรียญทองจากการแข่งสนุทรพจน์ภาษาองักฤษ   และได้รับการคดัเลอืกผ่านการอบรมชีววิทยา

โอลมิปิกวิชาการ  และเป็นตัวแทนแข่งขนัระดบัชาติได้รับรางวลัเหรียญทองแดง ได้รับรางวัลเกียรติบตัรเรียนดีมีผล

การเรียนยอดเยียมติดต่อกนั 5 ปี เป็นต้น      นอกจากนีเธอยงัได้จัดตงัโครงการพีติวน้องเพือสอบเข้าค่าย สอวน.  

สาขาวิชาชีววิทยาของโรงเรียนด้วย  

 นางสาวภัทรวรินทร์  ผลสวัสด์   อาย ุ19 ปี  ปัจจบุนักําลงัศึกษาอยู่ชนัปีที 1 คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี สาขาวิชาสถิติ 

มหาวิทยาลยัธรรมศาสตร์ อาศยัอยู่ชมุชนแฟลต 19-22 เขตคลองเตย  เป็นผู้ทีมีผลการเรียนดีเยียมเป็นอนัดบั 2 ด้วย

เกรดเฉลยีรวม 3.73 ในระดบัมธัยมปลาย  และสามารถสอบนักธรรม ตรี โท เอก  

       เธอทํางานพิเศษหารายได้เพือแบ่งเบาภาระของครอบครัวและการศึกษาของเธอ แต่ก็ไม่สามารถไปเรียนใน

สถาบนักวดวิชาเพราะค่าใช้จ่ายทีสงู เธอจงึตดัใจหันมาเรียนใน Youtube  เข้าห้องสมดุ ไปตามสถานทีติวฟรี และเธอ

ก็สามารถสอบเข้ามหาวิทยาลยัธรรมศาสตร์ได้   เป็นคนเดียวในรุ่นของโรงเรียนทีสามารถสอบได้      

 

         ด้านคุณธรรม 

 นางสาวสิธิชา  แสงมังมี  อาย ุ18 ปี ปัจจบุนักําลงัศกึษาอยู่ ปี 1 คณะบริหารธุรกิจ สาขาการบญัชี มหาวิทยาลยัสยาม ซงึเป็นโควตา

เรียนฟรี พ่อแม่หย่าร้างกนั  เธอและน้องๆ จงึมาอาศยัอยู่กบัตายายทีมีหลานๆ ทีต้องดแูลอยู่แล้วครอบครัวของเธอจงึเป็นครอบครัวใหญ่ที

อาศยัอยู่ร่วมกนั 9 ชีวิต  ด้วยรายได้เพียงเดือนละ 6,500.- บาทของผู้ เป็นตาทีมีอาชีพแบกหามทวัไป  สว่นยายมีโรค

ประจําตัวจงึไม่สามารถประกอบอาชีพช่วยเหลอืตาได้ 

  เธอจงึแบ่งเวลาจากการเรียนเพือหารายได้พิเศษตงัแต่เรียนอยู่ชนัมธัยมศึกษาปีที 1 โดยรายได้จะให้ยายไว้ใช้จ่าย 

ในครอบครัว รวมถึงเรืองการศกึษาของเธอและน้องๆ ด้วย  กว่า 7 ปี ทีเธอต้องดินรนเกินตัวเพือแบ่งเบาภาระของ 

ตาและยายผู้ มีพระคณุ และยงัแบ่งเวลาช่วยเหลอืงานของพีๆ ทีมูลนิธิดวงประทีปด้วยแล้ว  ผลการเรียนของเธอก็ 

จดัอยู่ในลาํดบัทีดีด้วย  

 



เพือก ารศึกษาขอ งเด็ก ยาก จน แล ะพัฒนาคนยาก ไร้ ห น้า  3  

 

   นายวัชรพล  ตรีเดช  ปัจจุบนัอาย ุ18 ปี กําลงัศึกษาอยู่ระดบัมธัยมศกึษาปีที 6 โรงเรียนเทพ

ลลีา อาศยัอยู่ทีชมุชนน้อมเกล้า เขตวงัทองหลาง 

         เมือปี 2538 พ่อของเขาถกูกระแสไฟฟ้าช็อต จงึทําให้ต้องถกูตดัแขนทงั 2 ข้าง  ทําให้พ่อไม่สะดวกใน

การประกอบอาชีพรับซือของเก่าทีเคยขีซาเล้งไปตระเวนเก็บและรับซือของเก่าตามทีต่างๆ ได้  ยามว่างเว้น

จากการเรียนเขาจะเป็นผู้ขีซาเล้งพาพ่อไปซือของเก่า และเป็นผู้ยกของให้    บางครังก็จะมีย่าไปช่วยอีกแรง

หนงึ   วนัไหนทีเขาไม่สามารถไปได้ก็จะขาดรายได้    ด้วยความกตัญ  ูไม่นิงดดูาย ทกุเช้าเขาจะเป็นเด็กวดั ช่วยพระบิณฑบาตร เมือเสร็จ

กิจก็จะนําอาหารทีได้รับอนญุาตจากวดัมาจนุเจือครอบครัว เขาทําอย่างนีโดยไม่อายใคร  เขาทําทกุอย่างไม่ว่าจะเป็นการรับจ้างล้างจาน

ตามงานต่างๆ , รับจ้างซือของโดยใช้ซาเล้งพาหนะคู่ชีพหารายได้พิเศษ  ถงึแม้ว่าจะดินรนเพือปากท้องของพ่อ ย่า ตนเอง และคนใน

ครอบครัวอย่างไร  เขาก็ไม่ทิงการเรียน และยงัแบ่งเวลามาทํากิจกรรมกบัชมุชนและสงัคมร่วมกบัสาํนักงานทรัพย์สนิส่วนพระมหากษัตริย์

ด้วย  

      นายปิยะพงษ์  ปันใจ   อาย ุ15 ปี  ปัจจบุนัศกึษาอยู่ระดบัชนัมธัยมศกึษาปีที 3 โรงเรียนชมุชนหมู่บ้าน

พฒันา อาศยัอยู่กบัยายในชมุชนลอ็ค 1-2-3 เขตคลองเตย   

    แม่ของเขาเสยีชีวิต พ่อหายสาบสญูไม่สามารถติดต่อได้  เขาจงึต้องมาอาศยัอยู่กบัยายทีมีอาชีพรับจ้างทวัไป รายได้

ไม่แน่นอน   ปิยะพงษ์เป็นเด็กทีมีความกตญั ตู่อครอบครัว หลงัเลกิเรียนและวนัหยดุ หรือช่วงปิดเทอม เขาจะรับหน้าที

สงิสนิค้าจากร้านโชห่วยให้กบัลกูค้าในชมุชน มีรายได้เพียง 100 บาทต่อวนั  แต่ถ้าเป็นวนัเสาร์-อาทิตย์จะได้

ค่าตอบแทนวนัละ 200.-บาท  รายได้ทีได้รับเขาจะนําไปให้ยายเพือใช้จ่ายในครอบครัว และค่าเลา่เรียน  และถ้ามีเวลา

ว่างจากการเรียน  การหารายได้พิเศษ   เขาจะแบ่งเวลามาช่วยงานชมุชน มีจิตอาสาเป็นแกนนําเยาวชน  เป็นพีเลยีงร่วมกบัแกนนําเครือข่าย

เยาวชน มูลนิธิดวงประทีป  
 
 
           ด้านสังคมและพัฒนาชุมชน 

         นายจตุรพร  ถาวรบัณฑิต  อาย ุ18 ปี  กําลงัศกึษาอยู่ปีที 1 คณะวิทยาศาสตร์ สาขาวิทยาการ

คอมพิวเตอร์ มหาวิทยาลยัสยาม  เป็นโควตาเรียนฟรี อาศยัอยู่ในชมุชนลอ็ค 1-2-3 เขตคลองเตย     จตรุพรจะ 

ซมึซบัความมีนําใจเสยีสละจากผู้ เป็นพ่อ แม่ และการร่วมทํากิจกรรมทีสร้างสรรค์กบัโครงการทนุการศกึษาของ

มลูนิธิดวงประทีปทุกครัง จงึทําให้เขาเป็นเยาวชนทีมีจิตสาํนึกโดยทีไม่ต้องรอการร้องขอความช่วยเหลอื    กิจกรรม

ทีเป็นประโยชน์ต่อชมุชนโดยรวมไม่ว่าจะเป็นการให้ความรู้ในเรือง การป้องกนัตวัเองจากภัยคกุคาม การรู้จกัโทษ

ของยาเสพติด หรือกระทงักิจกรรมทีเป็นปัญหาของสงัคมโดยรวมก็คือ การขายตรงความรู้เรืองเอดส์ และการตงั 

ครรภ์ไม่พงึประสงค์สู่คนในชมุชน  เพือลดปัญหาการตงัครรภ์ไม่พร้อม   เขาร่วมทํากิจกรรมหลากหลายเหลา่นี

อย่างต่อเนืองตังแต่ศึกษาอยู่ชนัมธัยมศึกษาปีที 1 จนกระทงัปัจจบุัน 

นายเอกชัย  จารย์ลี    อาย ุ23 ปี กําลงัศกึษาอยู่ปี 2 สาขารัฐศาสตร์ มหาวิทยาลยัรามคําแหง อาศยัอยู่

ที อําเภอบ้านนา จงัหวดันครนายก  

    เริมสนใจงานพฒันาจากความต้องการความสนกุและได้พบเพือน  แต่สงิหนงึทีเขาได้รับโดยไม่รู้ตวัคือ

ความรู้ทีได้รับจากการอบรมและนําไปสู่การเป็นวิทยากรให้ความรู้เรือง HIV  ทีโรงพยาบาลบ้านนา จงัหวดั

นครนายก และพฒันาขนึมาเรือยๆ จนเป็นวิทยากรทีเก่ง   จากวิทยากรให้ความรู้เรือง HIV  เขาเริมสนใจทีจะ

ช่วยเหลอืผู้อืนด้วยการเป็นอสม.  เพือเข้าถงึกลุม่คนในชมุชนได้มากขนึ  นอกจากการเป็นวิทยากรทีโรงพยาบาล 



คณะบรรณาธิการทีปรึกษา 

ศ.นพ. สันต์    หัตถีรัตน์ 

ครูประทีป  อึงทรงธรรม ฮาตะ 

คุณครูมิงพร  อึงทรงธรรม 

คุณเพ็ญวดี  แสงจันทร์ 

คุณพเยาว์  น้อยวานิช 

คุณวันเพ็ญ  ทรงโฉม 

บรรณาธิการ 

คุณวาสนา  สนิทหมืนไวย 

กองบรรณาธิการ 

และ 

หัวหน้าโครงการต่างๆ ของ 

มูลนิธิดวงประทีป 

สถานทีติดต่อ 

โทรศพัท ์0-2671-4045-8 

โทรสาร 0-2249-5254 

E-mail : dpffound@ksc.th.com 
Web : http:// www.dpf.or.th 
www.facebook.com/dpffound 

     

แม้ว่าวนัเดก็แห่งชาติปีนีจะดูเหงา

ๆ   เนือง 

จากพิษเศรษฐกิจโลก 

และผลจากความวุ่นวาย 

ทางการเมือง แต่มูลนิธิฯ 

กพ็ยายามจดังานวนั 

เดก็ใหก้บัเดก็ๆ 

ในกลุ่มเป้าหมายกว่า 1570 คน 
มูลนิธิดวงประทีป 

มูลนิธิดวงประทีป 

34 ล๊อค 6 ถนน อาจณรงค ์ 

แขวง/เขต คลองเตย  กทม. 10110 

     นางสาวภัทรวดี  ใจทอง  อาย ุ18 ปี  กําลงัศกึษาอยู่ปี 1 คณะสงัคม

สงเคราะห์ศาสตร์ มหาวิทยาลยัหวัเฉียวเฉลิมพระเกียรติ  อาศัยอยู่ทีอําเภอ

บ้านฉาง จังหวดัระยอง   

          เธอเริมทํากิจกรรมด้วยการหาความหมายของคําว่า “จิตอาสา” โดย

การเข้าร่วมกิจกรรมให้ความรู้เรือง HIV   ด้วยรูปแบบและกิจกรรมทีสง่เสริม

โอกาสในการเรียนรู้และพฒันาความสามารถของตนเอง  จงึเป็นทีมาของการ

ทํากิจกรรมให้ความรู้คนในชมุชน  และยังได้ทํากิจกรรมพฒันาเด็กและเยาวชนควบคู่ไปด้วย ทงั

โครงการจิตอาสา สร้างพืนทีสร้างสรรค์ให้แก่เยาวชนผ่านการเสนอโครงการพฒันาต่างๆ    เพือพฒันา

คณุภาพชีวิตของเด็กและเยาวชนในชมุชนให้มากขนึ    โดยจะเริมทีตวัเองก่อนและสง่ต่อการทําความ

ดีด้วยจิตอาสาสูค่นรอบข้าง ด้วยการ ชกัชวนให้เข้ามาทํากิจกรรม  และต่อยอดให้มีเครือข่ายคนทําดี 

ทําจิตอาสาเพิมมากขนึ โดยให้ผู้ ร่วมกิจกรรมได้เรียนรู้ทีจะเป็นผู้ ให้มากกว่า ทีจะเป็นผู้ รับ  

      และทงัหมดนีเป็นเรืองราวโดยย่อของเยาวชนทีผ่านการคดัเลือกให้เป็น “เยาวชนคนดี ตน้ 

แบบของชมุชน” ประจําปีนี   มูลนิธิฯ หวงัว่าเยาวชนต้นแบบทีผ่านการคดัเลือกเหล่านีจะเป็นกําลงั

สําคญั เป็นตน้แบบของเยาวชนทีหมดกําลงัใจ ทอ้แท ้ไดมี้แบบอย่างให้เห็นถึงความสําเร็จ    ความ

พากเพียร   ความกตญั ู   การต่อสูชี้วิต  ไม่ใช่ว่าพวกเขาเหล่านีจะมีความพร้อมในทกุๆ ด้าน จึงจะ

สามารถทําสิงเหล่านีได ้   แต่ทางตรงกนัข้าม บางคนครอบครัวจะขดัสนยากจนแต่ก็สามารถ

พากเพียรเรียนจบปริญญาเอก  บางคนถูกทอดทิงให้อยู่กบัปู่  ย่า ตา ยายตงัแต่เล็ก ก็เป็นเด็กดีมี

คณุภาพ กตญั ู  ดินรนหารายไดเ้พือแบ่งเบาภาระของผูมี้พระคุณ  และยงัแบ่งเวลาช่วยเหลืองาน

ชมุชนอย่างต่อเนือง  ความพากเพียร มุมานะ อุตสาหะ 

ความมีจิตสํานึกทีดี แมว่้าความยากจนจะเป็นอุปสรรค 

แต่ก็ไม่ไดทํ้าให้เยาวชนเหล่านีละเลยทีจะพฒันาตนเอง 

ช่วยเหลือผูอื้น ดงันนัเราหวงัเป็นอย่างยิงว่ารางวลั 

“เยาวชนคนดี ต้นแบบของชุมชน” จะช่วยจุดประกาย

การ เป็นกําลงัใจ ให้เยาวชนหมดหวงัในชีวิต ไดลุ้กขึนมา

ต่อสูเ้พือตนเอง เพือครอบครัว และเพือพฒันาชุมชน ใช้

เวลาว่างให้ก่อประโยชน์  และวนัหนึงรางวลั “เยาวชนคนดี ตน้แบบของชมุชน” อาจจะเป็นของคณุ 

บ้านนา  และได้รับเลอืกให้เป็นประธานกลุม่ฟ้าสหีมอก    เป็นทีปรึกษาสภาเยาวชน จงัหวัดนครนายก 

ประธานกลุม่ทีนเซนเตอร์ โรงพยาบาลบ้านนา  และเป็นครูพิเศษ กศน. กิจกรรมหลากหลายต่างๆ เหลา่ 

นีทําให้ความรู้สกึทีร่วมกิจกรรมเพือความสนุก เปลยีนเป็นความสขุทีได้ทํางานพฒันาชมุชน และช่วย 

เหลอืสงัคม  

มารู้จกั  “เยาวชนคนดี ต้นแบบของชุมชน” ปี 6 (ต่อ) 


