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เ พ่ือการศึกษาของเด็กยากจน และพัฒนาคนยากไร  
จดหมายขาว  

พิธีมอบทุนการศึกษาประจําป 2554 
มูลนิธิดวงประทีป 

Duang Prateep Foundation 

                     

       เม่ือวันเสารท่ี 7 พฤษภาคม ท่ีผานมา 
โครงการทุนการศึกษา มูลนิธิฯ ไดจัดพิธี 
มอบทุนการศึกษาประจําป 2554  ใหกับ 
ตัวแทนเด็กยากไรจํานวน 300 ทุนจาก 
จํานวนทุนปละ 2,500 ทุน   และมอบรางวัล 
ใหกับนักเรียนทุนเรียนดี (เกรดเฉล่ีย 3.5 
ขึ้นไป) 55 คน, นักเรียนทุนท่ีบําเพ็ญประโยชน 15 คน, นักเรียนทุนท่ีมีความกตัญู 10 คน และสําเร็จการศึกษาระดับ 
ปริญญาตรี 23 คน ในพิธีฯ ดังกลาวมีแขกผูมีเกียรติมารวมแสดงความยินดีกับนองๆ เปนจํานวนมาก อาทิ ผูอุปการะทุนการ 
ศึกษาท้ังชาวไทย และชาวตางชาต,ิ ผูอํานวยการโรงเรียนวัดสะพาน,ผูอํานวยการโรงเรียนชุมชนหมูบานพัฒนา, หัวหนาฝาย 

  พัฒนาสังคม สํานักงานเขตคลองเตย, คุณเจน หิมะทองคํา  
  อดีต สข. เขตคลองเตย, คุณเปลง ศรีดานอย ฯลฯ รวมถึงคณะ 
  กรรมการมูลนิธิดวงประทีป โดย ศ.นพ.สันต หัตถีรัตน  
  ประธานมูลนิธิฯ ใหเกียรติเปนประธานในพิธี   คุณครูประทีป  
  อ้ึงทรงธรรม ฮาตะ เลขาธิการมูลนิธิฯ   คุณครูม่ิงพร  อ้ึงทรง 
 ธรรม รองประธานมูลนิธิฯ  รวมงานใหกําลังใจกับเด็กๆ ดวย    
            นอกจากนี้ยังมีนักเรียนทุนการศึกษาท่ีสําเร็จการศึกษา 

ในระดับปริญญาตรี เชน นางสาวศิริลักษณ  เช่ียวชาญ   อดีตนักเรียนทุนหนึ่งอําเภอ หนึ่งทุนท่ีสําเร็จการศึกษาจากประเทศ 
เนเธอรแลนด รวมในพิธีและกลาวขอบคุณมูลนิธิฯ ท่ีสนับสนุนใหไดมีโอกาสมาถึงจุดนี้ได ซ่ึงไมเพียงแตนางสาวศิริลักษณ 
เทานั้น ยังมีนองๆ อีกหลายคนท่ีไดรับทุนการศึกษาและประสบความสําเร็จในปนี้กวา 20 คน 
      มูลนิธิฯ ก็ตองขอขอบพระคุณทานผูอุปการคุณทุกทานเปนอยางยิ่งท่ีสนับสนุนใหโครงการทุนการศึกษาไดเปนสะพาน 
สงผานความชวยเหลือสูเด็กยากไร รวมถึงส่ือมวลชนท่ีชวยเผยแพรความสําเร็จของนองๆ 
ในวันนี้ดวยด ี



ห นา  2  ฉบับที่  62  ปที่  32 

To Be Number One ชวยเหลือผูประสบภัย 

ศิลปะเด็กจากใจเพ่ือผูประสบภัยฯ 

         ดวยทูลกระหมอมหญิงอุบลรัตนราชกัญญา  สิริวัฒนาพรรณวดี องคประธานโครงการ 
To Be Number One  พระราชทานพระดําริใหภาคสวนตางๆ รวมรณรงค "To Be Number 

 One 1 คน 1 บาท ชวยผูประสบภัยท่ังท่ีภาคใตและท่ี 
ประเทศญี่ปุน" เพ่ือสนองพระดําริ มูลนิธิดวงประทีป 
เยาวชน และชาวชุมชนขอรวมบริจาคเงินเพ่ือชวยเหลือ 
ผูประสบดังกลาวดวยความซาบซ้ึงในพระกรุณาธิคุณยิ่ง 

              โครงการศิลปะเด็ก เปนอีกหนึ่งโครงการของมูลนิธิฯ ท่ีพัฒนาและผลักดันใหเด็กไดแสดงศักยภาพทางดานศิลปะ 
อยางสรางสรรคมากวา 20 ป และเพ่ือเปนการสงเสริมใหเด็ก  ๆในชุมชนแออัดไดใชความสามารถของตนเองแสดงความ 
รูสึก และความหวงใยท่ีมีตอผูประสบภัยฯ  
           มูลนิธิดวงประทีปจึงจัดงาน “ศิลปะเด็กจากใจ เพ่ือผูประสบภัยฯ” ขึ้น ในวันเสารท่ี 7 พฤษภาคม 2554 ตั้งแตเวลา 
14.00 น. ณ อาคารมูลนิธิดวงประทีปโดย ศ.นพ. สันต หัตถีรัตน ประธานมูลนิธิฯ เปนประธานเปดงาน มีเด็กในชุมชนแออัด 
เขารวมกิจกรรมจํานวน 100 คน   โดยเด็กๆ จะแสดงผลงานของตนเองเพ่ือจัดจําหนาย และนํารายไดไปชวยเหลือผูประสบ 
ภัยฯ      
           นอกจากนี้ผลงานสวนหนึ่งจะนําไปจัดพิมพเปนโปสการด และจะสงมอบเพ่ือเปนกําลังใจใหกับผูประสบภัยตอไป  
และในโอกาสนี้มูลนิธิฯ ตองขอขอบคุณไทยทีวีสีชอง 7 และชอง 9 อสมท. ท่ีใหเกียรติมาเผยแพรกิจกรรมดีๆ เชนนี้ เพ่ือเปน 
กําลังใหเด็กๆ ไดแปรพลังทางศิลปะไปเปนกําลังใจใหกับผูกําลังเดือนรอนไดตอสูตอไป 



เพื่อก ารศึกษาขอ งเด็ก ยาก จน แล ะพัฒนาคนยาก ไร ห นา  3  

ทัศนศึกษาและแลกเปลี่ยนวัฒนธรรมที่ประเทศนิวซีแลนดและออสเตรเลีย 
                    

        ระหวางวันจันทรท่ี 2 – วันศุกรท่ี 20 พฤษภาคม 2554 ท่ีผานมา นางรจนา 
แพรศรีทอง(ครูเอ) ผูอํานวยการโครงการบานธารน้ําใจ เจาหนาท่ี และตัวแทน 
เด็ก จํานวน 9 คนไดเดินทางไปทัศนศึกษายังประเทศนิวซีแลนดและประเทศ 
ออสเตรเลีย เพ่ือรวมกิจกรรมแลกเปล่ียนวัฒนธรรม และรายงานความคืบหนา 
ของกิจกรรมชวยเหลือเด็กและเยาวชนท่ีไดรับผลกระทบจากเหตุการณคล่ืน 
ยักษสึนามิ จังหวัดพังงา  
       สําหรับการเดินทางไปในครั้งนี้ ไดรับเชิญจากกลุม Hand Across The 
Water และกลุม NATRA ( The National Association Retail Traders of Aus-
tralia) ซ่ึงเปนผูใหการสนับสนุนงบประมาณจัดกิจกรรมฟนฟูผูประสบภัย 
สึนามิ ตั้งแตป พ.ศ. 2547 จนถึงปจจุบัน นอกจากนี้ Ms. Sue & Mr. Anddrew 
Blair ไดใหการสนับสนุนในเรื่องท่ีพักและคาใชจายตาง ๆ ตลอดโปรแกรม 
การแลกเปล่ียน ครูเอไดนําคณะเขาเยี่ยมคาราวะผูบริหารบริษัท Electrolux 
บริษัท Sharp องคกร NATRA และองคกร Hands Across The Water  พรอม 
กับบรรยายกิจกรรม ผลการดําเนินงานของบานธารน้ําใจ ใหกับผูบริหาร 
และพนักงานขององคกรตาง ๆ จํานวน 500 คน ไดรับทราบขอมูล ซ่ึงเด็ก ๆ ไดแสดงศิลปวัฒนธรรมไทย พรอมดวยการรํา 
มโนราห ซ่ึงเปนเอกลักษณของภาคใต สรางความประทับใจใหกับผูชมเปนอยางมาก  
      นอกจากการบรรยายงานและแลกเปล่ียนวัฒนธรรมแลว ครูเอและเด็ก ไดเดินทางไปทัศนศึกษายังสถานท่ีทองเท่ียวท่ีมี 
ช่ือเสียงเชน Sydney Tower พิพิธภัณฑสถานแหงชาติ สวนสัตว Luna Park และสวนสนุก เปนตน นับเปนประสบการณ 
ชีวิตท่ีมีคุณคา สําหรับเด็กและเยาวชนไดมีโอกาสเปดโลกทัศน เรียนรูทางดานวัฒนธรรม ประเพณี ภาษา และวิถีชีวิตของ 
ประชาชนท้ัง 2 ประเทศ รวมถึงความเขาใจในการมุงม่ันทุมเทในการรณรงคประชาสัมพันธเพ่ือระดมทุนสนับสนุนกิจกรรม 
ชวยเหลือ เด็กกําพรา และเด็กยากจนในประเทศไทย ของกลุม Hands Across The Water และกลุม NATRA รวมท้ัง การเปด 
โอกาสใหครูเอ เจาหนาท่ี และเด็ก ๆ เดินทางไปครั้งนี้ มูลนิธิฯ เช่ือม่ันวาประสบการณอันมีคาท่ีไดรับในครั้งนี้ จะกอใหเกดิ 
พลังและแรงบันดาลใจใหเด็ก ๆ มีจินตนาการอันกวางไกล รวมถึงความมุงม่ัน มานะอดทนในการศึกษาหาความรูตอไป 
       สุดทายนี้ขอขอบพระคุณในการตอนรับอยางอบอุน พรอมกับน้ําใจอันงดงามและมิตรไมตรีท่ีทุกทานมอบใหครูเอ 
และเด็ก มา ณ 
โอกาสนี้ดวย 



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 

สถานเอกอัคราชทูตสหรัฐอเมริกา นําศิลปนนักวาดภาพมาสอนเด็กอนุบาลดวงประทีป 

         

   ระหวางวันพุธท่ี 8 - วันพฤหัสบดีท่ี 9 มิถุนายน  2554 ท่ีผานมา รศ. ดร. กนิษฐา นาวารัตน 
 ผูเช่ียวชาญอาวุโส ฝายส่ือสารมวลชนและวัฒนธรรม สถานเอกอัครราชทูต สหรัฐอเมริกา 
ไดนําคุณไพฑูรย  รัตนศิริทรวุธ   ศิลปนวาดภาพทีมีช่ือเสียงและมีผลงานการเขียนภาพ 
การตูนแอนนิเมช่ันใหกับวอลล ดิสนีย  อาทิ The Lion King, Beauty and The Beast, Tarzan, 
Mulan ฯลฯ  ซ่ึงผลงานดังกลาวเปนท่ีช่ืนชอบของเด็กๆ และมีช่ือเสียงโดงดังไปท่ัวโลก 
นับเปนโอกาสดีท่ีเด็กดอยโอกาสในชุมชนแออัด และเด็กๆ ผูประสบภัยสึนามิ จังหวัดพังงา 
ท่ีไดมีโอกาสไดเรียนรูเทคนิคการวาดภาพการตูนจากนักวาดการตูนมืออาชีพ   เด็กๆ ให 
ความสนใจและฝกวาดภาพดวยความมุงม่ันตั้งใจ ในครั้งนี้เปนอยางยิ่ง 

    
    หลังจากเสร็จการวาดภาพแลวคุณไพฑูรยไดนําภาพยนตรการตูนผลงานของตนเองมาฉาย 
ใหเด็กๆ ไดชม พรอมกับเลาประสบการณและเบ้ืองหลังการทํางานใหเด็กๆ ไดฟงอีกดวย 
นับเปนการจุดประกายใหกับเด็กท่ีสนใจงานดานศิลปะ โดยเฉพาะการวาดภาพการตูนไดมี 
แรงผลักดันความสามารถท่ีมีอยูในตนเองออกมาแสดงตอสาธารณะชนใหไดช่ืนชมตอไป   
    ท้ังนี้มูลนิธิดวงประทีปตองขอขอบคุณ รศ. ดร. กนิษฐา  นาวารัตน และคุณไพฑูรย  
รัตนศิริทรวุธ พรอมคณะท่ีสละเวลามาถายทอดความรูและประสบการณอันมีคาใหกับเด็กๆ 
ดอยโอกาสในครั้งนี ้


