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ประจํ า เดื อ น พฤษภาคม— มิ ถุ น ายน 2554

พิธีมอบทุนการศึกษาประจําป 2554

เมื่อวันเสารที่ 7 พฤษภาคม ที่ผานมา
โครงการทุนการศึกษา มูลนิธิฯ ไดจัดพิธี
มอบทุนการศึกษาประจําป 2554 ใหกับ
ตัวแทนเด็กยากไรจํานวน 300 ทุนจาก
จํานวนทุนปละ 2,500 ทุน และมอบรางวัล
ใหกับนักเรียนทุนเรียนดี (เกรดเฉลี่ย 3.5
ขึ้นไป) 55 คน, นักเรียนทุนที่บําเพ็ญประโยชน 15 คน, นักเรียนทุนที่มีความกตัญู 10 คน และสําเร็จการศึกษาระดับ
ปริญญาตรี 23 คน ในพิธีฯ ดังกลาวมีแขกผูมีเกียรติมารวมแสดงความยินดีกับนองๆ เปนจํานวนมาก อาทิ ผูอุปการะทุนการ
ศึกษาทั้งชาวไทย และชาวตางชาติ, ผูอํานวยการโรงเรียนวัดสะพาน,ผูอํานวยการโรงเรียนชุมชนหมูบานพัฒนา, หัวหนาฝาย
พัฒนาสังคม สํานักงานเขตคลองเตย, คุณเจน หิมะทองคํา
อดีต สข. เขตคลองเตย, คุณเปลง ศรีดานอย ฯลฯ รวมถึงคณะ
กรรมการมูลนิธิดวงประทีป โดย ศ.นพ.สันต หัตถีรัตน
ประธานมูลนิธิฯ ใหเกียรติเปนประธานในพิธี คุณครูประทีป
อึ้งทรงธรรม ฮาตะ เลขาธิการมูลนิธิฯ คุณครูมิ่งพร อึ้งทรง
ธรรม รองประธานมูลนิธิฯ รวมงานใหกําลังใจกับเด็กๆ ดวย
นอกจากนี้ยังมีนักเรียนทุนการศึกษาที่สําเร็จการศึกษา
ในระดับปริญญาตรี เชน นางสาวศิริลักษณ เชี่ยวชาญ อดีตนักเรียนทุนหนึ่งอําเภอ หนึ่งทุนที่สําเร็จการศึกษาจากประเทศ
เนเธอรแลนด รวมในพิธีและกลาวขอบคุณมูลนิธิฯ ที่สนับสนุนใหไดมีโอกาสมาถึงจุดนี้ได ซึ่งไมเพียงแตนางสาวศิริลักษณ
เทานั้น ยังมีนองๆ อีกหลายคนที่ไดรับทุนการศึกษาและประสบความสําเร็จในปนี้กวา 20 คน
มูลนิธิฯ ก็ตองขอขอบพระคุณทานผูอุปการคุณทุกทานเปนอยางยิ่งที่สนับสนุนใหโครงการทุนการศึกษาไดเปนสะพาน
สงผานความชวยเหลือสูเด็กยากไร รวมถึงสื่อมวลชนที่ชวยเผยแพรความสําเร็จของนองๆ
ในวันนี้ดวยดี
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To Be Number One ชวยเหลือผูประสบภัย
ดวยทูลกระหมอมหญิงอุบลรัตนราชกัญญา สิริวัฒนาพรรณวดี องคประธานโครงการ
To Be Number One พระราชทานพระดําริใหภาคสวนตางๆ รวมรณรงค "To Be Number
One 1 คน 1 บาท ชวยผูประสบภัยทั่งที่ภาคใตและที่
ประเทศญี่ปุน" เพื่อสนองพระดําริ มูลนิธิดวงประทีป
เยาวชน และชาวชุมชนขอรวมบริจาคเงินเพื่อชวยเหลือ
ผูประสบดังกลาวดวยความซาบซึ้งในพระกรุณาธิคุณยิ่ง
ศิลปะเด็กจากใจเพื่อผูประสบภัยฯ

โครงการศิลปะเด็ก เปนอีกหนึ่งโครงการของมูลนิธิฯ ที่พัฒนาและผลักดันใหเด็กไดแสดงศักยภาพทางดานศิลปะ
อยางสรางสรรคมากวา 20 ป และเพื่อเปนการสงเสริมใหเด็กๆ ในชุมชนแออัดไดใชความสามารถของตนเองแสดงความ
รูสึก และความหวงใยที่มีตอผูประสบภัยฯ
มูลนิธิดวงประทีปจึงจัดงาน “ศิลปะเด็กจากใจ เพื่อผูประสบภัยฯ” ขึ้น ในวันเสารที่ 7 พฤษภาคม 2554 ตั้งแตเวลา
14.00 น. ณ อาคารมูลนิธิดวงประทีปโดย ศ.นพ. สันต หัตถีรัตน ประธานมูลนิธิฯ เปนประธานเปดงาน มีเด็กในชุมชนแออัด
เขารวมกิจกรรมจํานวน 100 คน โดยเด็กๆ จะแสดงผลงานของตนเองเพื่อจัดจําหนาย และนํารายไดไปชวยเหลือผูประสบ
ภัยฯ
นอกจากนี้ผลงานสวนหนึ่งจะนําไปจัดพิมพเปนโปสการด และจะสงมอบเพื่อเปนกําลังใจใหกับผูประสบภัยตอไป
และในโอกาสนี้มูลนิธิฯ ตองขอขอบคุณไทยทีวีสีชอง 7 และชอง 9 อสมท. ที่ใหเกียรติมาเผยแพรกิจกรรมดีๆ เชนนี้ เพื่อเปน
กําลังใหเด็กๆ ไดแปรพลังทางศิลปะไปเปนกําลังใจใหกับผูกําลังเดือนรอนไดตอสูตอไป
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ทัศนศึกษาและแลกเปลี่ยนวัฒนธรรมที่ประเทศนิวซีแลนดและออสเตรเลีย
ระหวางวันจันทรที่ 2 – วันศุกรที่ 20 พฤษภาคม 2554 ที่ผานมา นางรจนา
แพรศรีทอง(ครูเอ) ผูอํานวยการโครงการบานธารน้ําใจ เจาหนาที่ และตัวแทน
เด็ก จํานวน 9 คนไดเดินทางไปทัศนศึกษายังประเทศนิวซีแลนดและประเทศ
ออสเตรเลีย เพื่อรวมกิจกรรมแลกเปลี่ยนวัฒนธรรม และรายงานความคืบหนา
ของกิจกรรมชวยเหลือเด็กและเยาวชนที่ไดรับผลกระทบจากเหตุการณคลื่น
ยักษสึนามิ จังหวัดพังงา
สําหรับการเดินทางไปในครั้งนี้ ไดรับเชิญจากกลุม Hand Across The
Water และกลุม NATRA ( The National Association Retail Traders of Australia) ซึ่งเปนผูใหการสนับสนุนงบประมาณจัดกิจกรรมฟนฟูผูประสบภัย
สึนามิ ตั้งแตป พ.ศ. 2547 จนถึงปจจุบัน นอกจากนี้ Ms. Sue & Mr. Anddrew
Blair ไดใหการสนับสนุนในเรื่องที่พักและคาใชจายตาง ๆ ตลอดโปรแกรม
การแลกเปลี่ยน ครูเอไดนําคณะเขาเยี่ยมคาราวะผูบริหารบริษัท Electrolux
บริษัท Sharp องคกร NATRA และองคกร Hands Across The Water พรอม
กับบรรยายกิจกรรม ผลการดําเนินงานของบานธารน้ําใจ ใหกับผูบริหาร
และพนักงานขององคกรตาง ๆ จํานวน 500 คน ไดรับทราบขอมูล ซึ่งเด็ก ๆ ไดแสดงศิลปวัฒนธรรมไทย พรอมดวยการรํา
มโนราห ซึ่งเปนเอกลักษณของภาคใต สรางความประทับใจใหกับผูชมเปนอยางมาก
นอกจากการบรรยายงานและแลกเปลี่ยนวัฒนธรรมแลว ครูเอและเด็ก ไดเดินทางไปทัศนศึกษายังสถานที่ทองเที่ยวที่มี
ชื่อเสียงเชน Sydney Tower พิพิธภัณฑสถานแหงชาติ สวนสัตว Luna Park และสวนสนุก เปนตน นับเปนประสบการณ
ชีวิตที่มีคุณคา สําหรับเด็กและเยาวชนไดมีโอกาสเปดโลกทัศน เรียนรูทางดานวัฒนธรรม ประเพณี ภาษา และวิถีชีวิตของ
ประชาชนทั้ง 2 ประเทศ รวมถึงความเขาใจในการมุงมั่นทุมเทในการรณรงคประชาสัมพันธเพื่อระดมทุนสนับสนุนกิจกรรม
ชวยเหลือ เด็กกําพรา และเด็กยากจนในประเทศไทย ของกลุม Hands Across The Water และกลุม NATRA รวมทั้ง การเปด
โอกาสใหครูเอ เจาหนาที่ และเด็ก ๆ เดินทางไปครั้งนี้ มูลนิธิฯ เชื่อมั่นวาประสบการณอันมีคาที่ไดรับในครั้งนี้ จะกอใหเกิด
พลังและแรงบันดาลใจใหเด็ก ๆ มีจินตนาการอันกวางไกล รวมถึงความมุงมั่น มานะอดทนในการศึกษาหาความรูตอไป
สุดทายนี้ขอขอบพระคุณในการตอนรับอยางอบอุน พรอมกับน้ําใจอันงดงามและมิตรไมตรีที่ทุกทานมอบใหครูเอ
และเด็ก มา ณ
โอกาสนี้ดวย

สถานเอกอัคราชทูตสหรัฐอเมริกา นําศิลปนนักวาดภาพมาสอนเด็กอนุบาลดวงประทีป
แมวาวันเด็กแหงชาติปนี้จะดูเหงา
ๆ เนื่อง
จากพิษเศรษฐกิจโลก
และผลจากความวุนวาย
ทางการเมือง แตมูลนิธิฯ
ก็พยายามจัดงานวัน
เด็กใหกับเด็กๆ
ลนิาหมายกว
ธิดวงประที
ในกลุมูมเป
า 1570 ป
คน

ระหวางวันพุธที่ 8 - วันพฤหัสบดีที่ 9 มิถุนายน 2554 ที่ผานมา รศ. ดร. กนิษฐา นาวารัตน
ผูเชี่ยวชาญอาวุโส ฝายสื่อสารมวลชนและวัฒนธรรม สถานเอกอัครราชทูต สหรัฐอเมริกา
ไดนําคุณไพฑูรย รัตนศิริทรวุธ ศิลปนวาดภาพทีมีชื่อเสียงและมีผลงานการเขียนภาพ
คณะบรรณาธิการที่ปรึกษา
การตูนแอนนิเมชั่นใหกับวอลล ดิสนีย อาทิ The Lion King, Beauty and The Beast, Tarzan,
ศ.นพ. สันต หัตถีรัตน
ครูประทีป อึ้งทรงธรรม ฮาตะ Mulan ฯลฯ ซึ่งผลงานดังกลาวเปนที่ชื่นชอบของเด็กๆ และมีชื่อเสียงโดงดังไปทั่วโลก
นับเปนโอกาสดีที่เด็กดอยโอกาสในชุมชนแออัด และเด็กๆ ผูประสบภัยสึนามิ จังหวัดพังงา
คุณครูมิ่งพร อึ้งทรงธรรม
ที่ไดมีโอกาสไดเรียนรูเทคนิคการวาดภาพการตูนจากนักวาดการตูนมืออาชีพ เด็กๆ ให
คุณเพ็ญวดี แสงจันทร
คุณพเยาว นอยวานิช
ความสนใจและฝกวาดภาพดวยความมุงมั่นตั้งใจ ในครั้งนี้เปนอยางยิ่ง
คุณวันเพ็ญ ทรงโฉม
บรรณาธิการ
คุณวาสนา สนิทหมื่นไวย
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

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

หลังจากเสร็จการวาดภาพแลวคุณไพฑูรยไดนําภาพยนตรการตูนผลงานของตนเองมาฉาย
ใหเด็กๆ ไดชม พรอมกับเลาประสบการณและเบื้องหลังการทํางานใหเด็กๆ ไดฟงอีกดวย
นับเปนการจุดประกายใหกับเด็กที่สนใจงานดานศิลปะ โดยเฉพาะการวาดภาพการตูนไดมี
แรงผลักดันความสามารถที่มีอยูในตนเองออกมาแสดงตอสาธารณะชนใหไดชื่นชมตอไป
ทั้งนี้มูลนิธิดวงประทีปตองขอขอบคุณ รศ. ดร. กนิษฐา นาวารัตน และคุณไพฑูรย
รัตนศิริทรวุธ พรอมคณะที่สละเวลามาถายทอดความรูและประสบการณอันมีคาใหกับเด็กๆ
ดอยโอกาสในครั้งนี้

