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ประจํ า เดื อ น มกราคม— มี น าคม 2556

“ชีวิตหนูจะดีขึ้นกวานี้ ถา....” ในวันเด็กแหงชาติปนี้

"ชีวิตหนูจะดีขึ้นกวานี้ ถา..." เปนชื่องานวันเด็กแหงชาติ ประจําป 2556 ที่มูลนิธิดวงประทีปจัดขึ้นเปนประจําทุกป เพือ่
มอบความสุขใหกับเด็กๆ ในชุมชนแออัดที่ผูปกครองไมพรอมที่จะพาบุตรหลานไปเที่ยวสนุกในภาวะเศรษฐกิจเชนนี้ ในวัน
เด็กแหงชาติของปนี้ ที่ตรงกับวันเสารที่ 12 มกราคม
นอกจากของขวัญ ความบันเทิง ขนม อาหารที่มลู นิธิฯ เตรียมไวมอบใหกับเด็กๆ แลว ยังมีสาระความรูมากมายทีฐ่ านตางๆ
เตรียมไวใหเด็กๆ ไดเขารวมสนุกและชิงรางวัล และพิธีมอบรางวัลใหกับครอบครัวดีเดน ตามโครงการบานนาอยูครอบครัว
อบอุน โดยเรือตรี วิโรจน จงชาณสิทโธ ผูอาํ นวยการทาเรือแหงประเทศไทย(ในขณะนั้น) เปนประธานพิธีมอบรางวัลดังกลาว
และยังมีผูใหญใจดีอีกหลายทาน อาทิ ผูแ ทนจากกองบัญชาการตํารวจนครบาล, ตลาดหลักทรัพยแหงประเทศไทย, บริษัท
ลอกซเลห จํากัด (มหาชน) รวมกันมอบของขวัญใหกับเด็กทีม่ ารวมงานในวันนีก้ วา 1,000 คน
อีกทานหนึ่งที่ตอ งเอยถึง คือ Mr. Hiroyuki SUGISAWA ใหเกียรติบินลัดฟาจากญี่ปุนมาเปนประธานในวันนีด้ วย
Mr.Hiroyuki SUGISAWA เปนนักธุรกิจที่ติดตามผลงานของมูลนิธิฯ มาอยางตอเนื่อง สิ่งหนึ่งที่ทานประทับใจมูลนิธิฯ และชาว
ชุมชนแออัดคลองเตย ก็คอื การระดมน้ําใจจากชาวชุมชนแออัดสงความชวยเหลือไปยังผูประสบภัยสึนามิทญ
ี่ ี่ปุน เมือ่ 2 ปกอน
แมวาเม็ดเงินนั้นไมมากมาย แตนา้ํ ใจที่ไดรับนัน้ ยิ่งใหญ และ Mr.Hiroyuki SUGISAWA จึงไดติดตอมายังมูลนิธิฯ เพื่อมอบเงิน
บําเหน็จสวนหนึ่งใหกับมูลนิธิฯ เพื่อสนับสนุนกิจกรรมตางๆ ของมูลนิธิฯ ในวันเด็กปนี้ Mr.Hiroyuki SUGISAWA ยังถอดสูท
รวมกับครูประทีปและเจาหนาที่มูลนิธิฯ หอของขวัญใหกับเด็กๆ ดวย และไฮไลทของงานในปนี้ คือ การประกวดเขียนเรียง
ความในหัวขอ "ชีวิตหนูจะดีขึ้นกวานี้ ถา..." โดยรางวัลชนะเลิศ ไดแกด.ญ. ศศิวิมล ศรีสัทธา นักเรียนโรงเรียนวัดคลองเตย
ชั้นป.4 เนื้อหาสะทอนใหเห็นความตองการของเด็กที่
ไมอยากใหมีสิ่งเสพติดในชุมชน ซึ่งปญหาเหลานี้เปน
ปญหาที่ผูใหญในวันนี้ตอ งรวมกันแกไขอยางจริงจัง
เพือ่ มอบเปนของขวัญชิ้นใหญกับเด็กๆ

นายกฯ ยิ่งลักษณ พบประชาชน คนคลองเตย
เมื่อวันพฤหัสบดีที่ 7 กุมภาพันธ ที่ผา นมา ชาวชุมชนคลองเตยตางเตรียมพรอมรอรับ
นายกรัฐมนตรี นางสาวยิ่งลักษณ ชินวัตรและคณะที่เดินทางมาเยี่ยมชาวชุมชนแออัด คลองเตย
เพื่อรับฟงปญหาของชาวชุมชน โดยคุณครูประทีป อึ้งทรงธรรม ฮาตะ ผูนาํ ชุมชน ชาวชุมชน
และคณะกรรมการกองทุนสตรี ใหการตอนรับ และนําเสนอปญหาที่ชาวชุมชนกําลังเผชิญและ
ตองการความชวยเหลือจากรัฐบาล อาทิ ปญหาไลที่ ปญหาศูนยพัฒนาเด็กเล็ก ปญหายาเสพติด
โดยนายกรัฐมนตรีรับทราบปญหา และรับที่จะไปดําเนินการแกไข
หลังจากนั้นนายกรัฐมนตรีและคณะไดเดินทางไปสักการะเจาพอพระประแดงสิ่งศักดิ์สิทธิ์
ที่ชาวชุมชนเคารพนับถือ สรางความประทับใจใหกับชาวชุมชนที่มาคอยใหกําลังใจ
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ครอบครัว คงบุญวิจิตร เลี้ยงอาหรเด็กๆ ที่กาญจนบุรี
เมื่อวันอาทิตยที่ 17 กุมภาพันธ 2556 คุณวิเชียร คงบุญ
วิจิตร (ผูอุปการะ) เด็กหญิงณัฐวรรณ ภาคแกว (นองเนย )
และครอบครัวไดมาเลี้ยงอาหาร , ขนม , ผลไม แกเด็ก ๆ ใน
โครงการนิวัตนสูชีวิตใหม ศูนยกาญจนบุรี เนื่องในวันคลา ย
วัน เกิดบุตรชาย และในโอกาสเดียวกัน ไดมาเยี่ยม ดูค วาม
เปน อยู ข องน อ งเนยเด็ก ในความอุป การะ พรอ มพู ดคุ ยกั บ
คุณครูผูดูแล และในโอกาสนี้ คณะเจาหนาที่และเด็กๆ ทุกคน
ขออวยพรใหคุณวิเชียร และครอบครัวทุกทานจงประสบแต
ความสุ ข ความเจริ ญ ยิ่ ง ๆ
ขึ้นไป
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สโมสรโรตารีมอบจักรยานมือ 2 รวมลดโลกรอน
สโมสรโรตารี Toyonaka เดินทางจากประเทศญี่ปุน เพื่อ
มอบจักรยานมือ 2 ใหกับเด็กยากจนและชุมชนที่เคยรวม
กิจกรรมขี่จักรยานลดโลกรอน ตานยาเสพติด เมื่อปทแี่ ลว
จํานวน 50 คัน
สโมสรโรตารี Toyonaka ไดรวบรวมและสงมอบจักรยาน
มือ 2 สภาพดีที่ไดรับจากการบริจาคจากชาวญี่ปุนใหกับ
มูลนิธิฯ อยางตอเนือ่ งเปนประจําทุกป และทุกครั้งจะไดรับ
ความเอื้อเฟอ เปนอยางดีจากกรมศุลกากร ซึ่งจักรยานที่ไดรับ
มานี้มูลนิธิฯ ไดมอบใหกับเด็กยากจนในตางจังหวัด ใน
ชุมชนแออัด และใหกับชุมชนที่มีความจําเปนและเคยรวม
กิจกรรมขี่จักรยานลดโลกรอน ตานยาเสพติด เพือ่ ใชใน
ชุมชนตามวัตถุประสงคของโครงการดวย
และในครั้งนีส้ โมสรไดมอบเครื่องคอมพิวเตอรพรอม
เครื่องพิมพโดยผานมูลนิธิฯ ใหกับโรงเรียนในกรุงเทพที่
ขาดแคลน 4 แหง, ตางจังหวัด 6 แหง และศูนย เด็กเล็กที่
มูลนิธิฯ ใหการดูแลอีก 11 ศูนยดว ย (14/1/56)
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“พรทิพย ปานอินทร” (วาที)่ ดร. สลัม
นางสาวพรทิพย ปานอินทร หรือ “นองเล็ก” นักเรียนทุนการศึกษาของมูลนิธิดวงประทีป ที่
สําเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรี คณะสหเวชศาสตร สาขาเทคนิคการแพทย จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย
ดวยเกรดเฉลี่ย 3.68 เกียรตินิยมอันดับ 1 และเขารับพระราชทานปริญญาบัตร “วิทยาศาสตรบัณฑิต”
(เทคนิคการแพทย) เมือ่ เดือนกรกฎาคม 2551 และกําลังศึกษาตอระดับปริญญาโท-เอก สาขาเทคโนโลยี
ชีวภาพ ณ ประเทศสหรัฐอเมริกา ดวยทุนการศึกษาของจุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย ซึ่งจะมีกาํ หนดสําเร็จ
การศึกษาอยางเปนทางการประมาณเดือนเมษายน 2556 นี้
พรทิพยเปนลูกคนเล็กของนายแผวและนางบุญสวน ปานอินทร ที่มอี าชีพรับจางแบกหามในทาเรือคลองเตย รายไดไม
แนนอน ดวยฐานะที่ยากจน และเห็นความมุงมั่นตั้งใจเรียนของนอง พี่ๆ ของพรทิพยจึงเสียสละที่จะเลือกเรียนจบแคชนั้ ประถม
6 เพื่อชวยพอแมหารายไดสงใหนอ งคนสุดทองคนนี้ไดเรียนอยางเต็มที่
พรทิพยไดรับทุนการศึกษาของมูลนิธฯิ ตั้งแตศกึ ษาอยูชนั้ ประถมปที่ 2 หรือเมื่อป 2537 พรทิพยตั้งใจเรียนในหองเรียนให
เขาใจ และทบทวนบทเรียนเมือ่ กลับถึงบานอยูเสมอ เพราะเธอรูดีวาครอบครัวคงไมมีกําลังพอที่สงใหเธอไดมีโอกาสไปเรียนใน
โรงเรียนกวดวิชา ดวยความมุมานะ มุงมั่น และทุมเททั้งการเรียนอยางสม่าํ เสมอ หรือแมกระทั่งการมีจิตสาธารณะตอการพัฒนา
ชุมชนที่เธออาศัยอยูในชุมชน 70 ไร คลองเตย ที่หลายคนไดยินคําวา “คลองเตย” ก็จะนึกถึงภาพ “ยาเสพติด” “แหลงเสื่อม
โทรม” “แหลงซองสุม” ฯลฯ แตหลายคนที่มีรากเหงาอยูในชุมชนแออัดแหงนี้ ก็เปนผูส รางชื่อเสียง สรางความเจริญเติบโตของ
บานเมืองไมนอ ยไปกวาคนที่อยูในยานธุรกิจเชนกัน วันนี้พรทิพยไดพิสูจนใหเห็นวาชาติกําเนิดไมสาํ คัญ สิ่งที่สาํ คัญคือ
โอกาสทางการศึกษา ที่เปลี่ยนชีวติ และความเปนอยูข องเธอและครอบครัวไดอยางชัดเจน และในป 2551 เธอไดรับพิจารณาให
รับพระราชทานโลรางวัล “เยาวชนคนดี ตนแบบของชุมชน” ดานการศึกษาและพัฒนาตนเอง จากทูลกระหมอมหญิงอุบลราช
กัญญา สิริวัฒนาพรรณวดี และไดมีโอกาสเขาเฝาในโอกาสตอมา
เธอเลาใหฟงถึงความประทับระหวางที่ศึกษาอยูในตางประเทศ และเธอก็เชื่อวาความสามารถของคนไทยไมไดดอ ยกวาชน
ชาติใด แตการศึกษาของเรายังขาดปจจัยหลายอยางที่จะชวยใหเด็กไทยพัฒนาทัดเทียมกับชนชาติที่พัฒนาแลว และวันนี้เธอ
มาเยี่ยมมูลนิธิฯ พรอมกับคําขอบคุณที่มูลนิธิฯ เปนสะพานเชื่อมความเมตตาจากผูอุปการะเปดโอกาสใหเธอไดรับการศึกษา
ตั้งแตระดับประถมจวบจนมหาวิทยาลัย และกาวที่ยิ่งใหญจนทุกวันนี้ และเพือ่ เปนการขอบคุณในสิ่งที่เธอไดรับ เธอยืนยันกับ
มูลนิธิฯ วาจะกลับมาพัฒนาประเทศไทยดวยความรู ความสามารถที่เธอมี แมวาจะมีการทาบทามจากตางประเทศใหเธอทํางาน
ตอแลวก็ตาม
“พรทิพย” เธอเปนอีกหนึ่งตัวอยาง ที่มุงมั่น พากเพียร ตอสูก ับความยากจนโดยใชความรูและปญญา ผสานกับโอกาส
ทางการศึกษายกระดับนําพาตนเองและครอบครัวออกจากวัฐจักร “โง จน เจ็บ” และในเร็วๆ นี้เธอจะไดเปนดอกเตอรสลัมที่
มูลนิธิดวงประทีป และชาวชุมชนคลองเตยภาคภูมิใจ

แมวาวันเด็กแหงชาติปนี้จะดูเหงา
ๆ เนื่อง
จากพิษเศรษฐกิจโลก
และผลจากความวุนวาย
ทางการเมือง แตมูลนิธิฯ
ก็พยายามจัดงานวัน
เด็กใหกับเด็กๆ
ลนิาหมายกว
ธดิ วงประที
ในกลุมูมเป
า 1570 ปคน

ชาวชุมชนแออัด จับมือ คณะ Hands Across the Water ติดสัญลักษณฉุกเฉิน

อีกครั้งหนึ่งกับความรวมมือระหวางชาวคลองเตย ชุมชนแออัดลอก 1-2-3 ครูประทีป
เจาหนาที่มูลนิธิฯ และ Hands Across the Water นําโดย คุณปเตอร เบนส และคณะกวา
100 ชีวิต ที่บินจากประเทศออสเตเรียมาทํากิจกรรมเพื่อสังคม ดวยการติดปายสัญลักษณ
บอกทางในภาวะฉุกเฉิน เชน จุดทางเขาออกเมื่อเกิดอัคคีภยั จุดที่ตั้งของถังดับเพลิง จุดที่มี
แหลงน้ํา เปนตน บนพื้นทีก่ วา 40 ไร ที่ทั้ง 3 ภาคสวนตองแบงหนาที่กันเพื่อความเปน
ระเบียบและทั่วถึง ตามทางเดินเล็กๆ สองขางทางเต็มไปดวยบานเรือนหนาแนน สิ่งที่ทีม
งานตองแสวงหาคือ จุดที่ตดิ ปายที่สามารถมองเห็นและเอื้อประโยชนใหกับกลุมเปาหมาย
ใหมากที่สุด ทามกลางอากาศรอน หนึ่งวันเต็มที่ทกุ คนรวมมือ รวมใจกันทํางานเพื่อ
คณะบรรณาธิการที่ปรึกษา
ประโยชนสวนรวม ปายสัญลักษณถกู ติดอยางเปนระเบียบเรียบรอยพรอมบอกเสนทางและ
ศ.นพ. สันต หัตถีรัตน
บอกจุดที่เปนแหลงน้ําที่สามารถนํามาใชดับเพลิงได หากเกิดภาวะฉุกเฉินขึ้น แตเหนือกวา
ครูประทีป อึ้งทรงธรรม ฮาตะ
หนาที่ของปายสัญลักษณ ก็คือ การทําหนาที่เตือนภัยของปายใหชาวชุมชนชวยกันระแวด
คุณครูมิ่งพร อึ้งทรงธรรม
ระวังภัยจากอัคคีภัยไมใหเกิดขึ้น
คุณเพ็ญวดี แสงจันทร
อยางถาวรนั้นเอง
คุณพเยาว นอยวานิช
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
www.facebook.com/dpffound

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

ขอเชิญรวมบริจาคผาออมผูใหญ มอบใหกับผูสูงอายุและผูพกิ ารในชุมชน
มูลนิธิดวงประทีปจะลงเยี่ยมบานผูสูงอายุ และผูพิการในชุมชนแออัด 70 ไร, ลอก 1-2-3,
ลอก 4-5-6 ระหวางวันที่ 9-11 เมษายน นี้ เพื่อแสดงความรักและความหวงใยและมอบสิ่งของที่
จําเปน เนือ่ งในโอกาสวันสงกรานต ดวยเหตุนี้จึงขอเรียนเชิญทานผูมีจิตศรัทธาบริจาคผาออม
ผูใหญเพื่อมอบใหกับผูสูงอายุ และผูพิการที่มีความจําเปน ไดตั้งแตบัดนี้เปนตนไป
หรือหากทานมีความประสงคที่จะมอบดวยตนเองก็สามารถติดตอไดที่ คุณโสพล ดาลาด
โทร. 0-2671-4045-8 ตอ 102 หรือคุณวาสนา สนิทหมื่นไวย ตอ 107

