
ฉบับท่ี  69  ป ท่ี  34 ประจํ าเดือน  มกราคม— มีนาคม 2556 

เ พ่ือการศึกษาของเด็กยากจน และพัฒนาคนยากไร  
จดหมายขาว  

“ชีวิตหนูจะดีข้ึนกวานี้ ถา....” ในวันเด็กแหงชาติปนี ้
มูลนิธิดวงประทีป 

Duang Prateep Foundation 

                 เม่ือวันพฤหัสบดีท่ี 7 กุมภาพันธ ท่ีผานมา ชาวชุมชนคลองเตยตางเตรียมพรอมรอรับ 
นายกรัฐมนตรี นางสาวย่ิงลักษณ  ชินวตัรและคณะท่ีเดนิทางมาเย่ียมชาวชุมชนแออดั คลองเตย  
เพ่ือรับฟงปญหาของชาวชุมชน โดยคณุครูประทีป อึ้งทรงธรรม ฮาตะ ผูนาํชุมชน ชาวชุมชน 
และคณะกรรมการกองทุนสตรี ใหการตอนรับ และนาํเสนอปญหาท่ีชาวชุมชนกาํลังเผชิญและ 
ตองการความชวยเหลอืจากรัฐบาล อาทิ ปญหาไลท่ี ปญหาศูนยพัฒนาเด็กเล็ก ปญหายาเสพติด 
โดยนายกรัฐมนตรีรับทราบปญหา และรับท่ีจะไปดําเนินการแกไข   
       หลังจากนั้นนายกรัฐมนตรีและคณะไดเดินทางไปสักการะเจาพอพระประแดงสิ่งศักดิ์สิทธิ ์
ท่ีชาวชุมชนเคารพนับถอื สรางความประทับใจใหกับชาวชุมชนท่ีมาคอยใหกําลังใจ 

      "ชีวิตหนูจะดีขึ้นกวานี ้ ถา..." เปนช่ืองานวันเด็กแหงชาติ ประจําป 2556   ท่ีมูลนธิิดวงประทีปจัดขึ้นเปนประจําทุกป   เพ่ือ 
มอบความสุขใหกับเด็กๆ ในชุมชนแออดัท่ีผูปกครองไมพรอมท่ีจะพาบุตรหลานไปเท่ียวสนุกในภาวะเศรษฐกิจเชนน้ี ในวัน 
เด็กแหงชาตขิองปนี ้ท่ีตรงกับวันเสารท่ี 12 มกราคม  
        นอกจากของขวัญ ความบันเทิง ขนม อาหารท่ีมูลนิธิฯ เตรียมไวมอบใหกับเด็กๆ แลว ยังมีสาระความรูมากมายท่ีฐานตางๆ 
เตรียมไวใหเด็กๆ ไดเขารวมสนกุและชิงรางวัล   และพิธีมอบรางวัลใหกับครอบครัวดีเดน    ตามโครงการบานนาอยูครอบครัว 
อบอุน โดยเรือตรี วิโรจน  จงชาณสิทโธ  ผูอาํนวยการทาเรือแหงประเทศไทย(ในขณะนั้น)  เปนประธานพิธีมอบรางวลัดงักลาว 
และยังมีผูใหญใจดอีีกหลายทาน  อาทิ   ผูแทนจากกองบัญชาการตํารวจนครบาล,  ตลาดหลักทรัพยแหงประเทศไทย,  บริษัท  
ลอกซเลห จํากัด (มหาชน) รวมกนัมอบของขวัญใหกับเด็กท่ีมารวมงานในวันนีก้วา 1,000 คน 
       อีกทานหนึ่งท่ีตองเอยถึง คือ  Mr. Hiroyuki SUGISAWA ใหเกียรติบินลัดฟาจากญี่ปุนมาเปนประธานในวันนีด้วย  
Mr.Hiroyuki SUGISAWA เปนนักธุรกิจท่ีติดตามผลงานของมูลนิธิฯ มาอยางตอเนื่อง  สิ่งหนึ่งท่ีทานประทับใจมูลนิธิฯ และชาว 
ชุมชนแออัดคลองเตย ก็คอืการระดมน้ําใจจากชาวชุมชนแออัดสงความชวยเหลอืไปยังผูประสบภัยสึนามิท่ีญี่ปุน เม่ือ 2 ปกอน  
แมวาเม็ดเงินนั้นไมมากมาย แตน้าํใจท่ีไดรับนัน้ย่ิงใหญ และ Mr.Hiroyuki SUGISAWA จึงไดติดตอมายังมูลนิธิฯ เพ่ือมอบเงิน 
บําเหน็จสวนหนึ่งใหกับมูลนิธิฯ เพ่ือสนับสนนุกิจกรรมตางๆ ของมูลนธิิฯ   ในวนัเด็กปนี้ Mr.Hiroyuki SUGISAWA ยังถอดสูท 
รวมกับครูประทีปและเจาหนาท่ีมูลนธิิฯ  หอของขวัญใหกับเด็กๆ ดวย   และไฮไลทของงานในปนี้ คอื การประกวดเขียนเรียง 
ความในหัวขอ "ชีวิตหนจูะดขีึ้นกวานี ้ ถา..." โดยรางวัลชนะเลิศ ไดแกด.ญ. ศศิวิมล  ศรีสัทธา นักเรียนโรงเรียนวัดคลองเตย    

  ช้ันป.4  เนื้อหาสะทอนใหเห็นความตองการของเดก็ท่ี 
  ไมอยากใหมีสิ่งเสพติดในชุมชน ซึ่งปญหาเหลานี้เปน 
   ปญหาท่ีผูใหญในวนันี้ตองรวมกันแกไขอยางจริงจัง      
   เพ่ือมอบเปนของขวญัช้ินใหญกับเด็กๆ 

นายกฯ ยิ่งลักษณ พบประชาชน คนคลองเตย 



ห นา  2  ฉบับที่  69  ปที่  34 

ครอบครัว คงบุญวิจิตร  เลี้ยงอาหรเด็กๆ ที่กาญจนบุรี 
     สโมสรโรตารี Toyonaka เดินทางจากประเทศญี่ปุน  เพ่ือ 

มอบจักรยานมือ 2 ใหกับเด็กยากจนและชุมชนท่ีเคยรวม 
กิจกรรมขี่จักรยานลดโลกรอน ตานยาเสพติด เม่ือปท่ีแลว 
จํานวน 50 คัน  
    สโมสรโรตารี Toyonaka ไดรวบรวมและสงมอบจักรยาน 
มือ 2 สภาพดีท่ีไดรับจากการบริจาคจากชาวญี่ปุนใหกับ 
มูลนิธิฯ อยางตอเนือ่งเปนประจําทุกป  และทุกคร้ังจะไดรับ 
ความเอื้อเฟอเปนอยางดีจากกรมศุลกากร ซึ่งจักรยานท่ีไดรับ 
มานี้มูลนธิิฯ ไดมอบใหกับเดก็ยากจนในตางจังหวัด    ใน 
ชุมชนแออัด  และใหกับชุมชนท่ีมีความจําเปนและเคยรวม 
กิจกรรมขี่จักรยานลดโลกรอน ตานยาเสพติด   เพ่ือใชใน 
ชุมชนตามวัตถุประสงคของโครงการดวย  
    และในคร้ังนีส้โมสรไดมอบเคร่ืองคอมพิวเตอรพรอม 
เคร่ืองพิมพโดยผานมูลนิธิฯ ใหกับโรงเรียนในกรุงเทพท่ี 
ขาดแคลน 4 แหง, ตางจังหวัด 6 แหง และศูนย เดก็เล็กท่ี 
มูลนิธิฯ ใหการดูแลอีก 11 ศูนยดวย  (14/1/56) 

สโมสรโรตารีมอบจักรยานมือ 2 รวมลดโลกรอน 
 
      

 
         

 
เม่ือวันอาทิตยท่ี  17  กุมภาพันธ  2556   คุณวิเชียร   คงบุญ

วิจิตร  (ผูอุปการะ)  เด็กหญิงณัฐวรรณ  ภาคแกว  (นองเนย ) 
และครอบครัวไดมาเลี้ยงอาหาร , ขนม , ผลไม แกเด็กๆ ใน
โครงการนิวัตนสูชีวิตใหม ศูนยกาญจนบุรี เนื่องในวันคลาย
วันเกิดบุตรชาย  และในโอกาสเดียวกันไดมาเย่ียม ดูความ
เปนอยูของนองเนยเด็กในความอุปการะ พรอมพูดคุยกับ
คุณครูผูดูแล และในโอกาสนี้ คณะเจาหนาท่ีและเด็กๆ ทุกคน
ขออวยพรใหคุณวิเชียร และครอบครัวทุกทานจงประสบแต
ควา มสุขความเจ ริญ ย่ิงๆ  
ขึ้นไป 



เพื่อก ารศึกษาขอ งเด็ก ยาก จน แล ะพัฒนาคนยาก ไร ห นา  3  

       “พรทิพย  ปานอินทร” (วาท่ี)  ดร. สลัม 

        นางสาวพรทิพย  ปานอินทร  หรือ “นองเลก็”   นกัเรียนทุนการศึกษาของมูลนิธิดวงประทีป ท่ี
สําเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรี คณะสหเวชศาสตร สาขาเทคนิคการแพทย จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย 
ดวยเกรดเฉลี่ย 3.68 เกียรตินิยมอันดับ 1 และเขารับพระราชทานปริญญาบัตร “วิทยาศาสตรบัณฑิต”  
(เทคนิคการแพทย) เม่ือเดอืนกรกฎาคม 2551 และกาํลังศึกษาตอระดับปริญญาโท-เอก สาขาเทคโนโลยี 
ชีวภาพ ณ ประเทศสหรัฐอเมริกา ดวยทุนการศึกษาของจุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย ซึ่งจะมีกาํหนดสาํเร็จ
การศึกษาอยางเปนทางการประมาณเดอืนเมษายน 2556 นี้  
       พรทิพยเปนลูกคนเล็กของนายแผวและนางบุญสวน ปานอินทร ท่ีมีอาชีพรับจางแบกหามในทาเรือคลองเตย  รายไดไม
แนนอน  ดวยฐานะท่ียากจน และเห็นความมุงม่ันตั้งใจเรียนของนอง  พ่ีๆ ของพรทิพยจึงเสียสละท่ีจะเลือกเรียนจบแคช้ันประถม 
6 เพ่ือชวยพอแมหารายไดสงใหนองคนสดุทองคนนี้ไดเรียนอยางเต็มท่ี     
        พรทิพยไดรับทุนการศึกษาของมูลนิธฯิ ตั้งแตศึกษาอยูช้ันประถมปท่ี 2 หรือเม่ือป 2537  พรทิพยตั้งใจเรียนในหองเรียนให
เขาใจ และทบทวนบทเรียนเม่ือกลับถึงบานอยูเสมอ เพราะเธอรูดีวาครอบครัวคงไมมีกําลังพอท่ีสงใหเธอไดมีโอกาสไปเรียนใน
โรงเรียนกวดวิชา  ดวยความมุมานะ มุงม่ัน และทุมเทท้ังการเรียนอยางสมํ่าเสมอ หรือแมกระท่ังการมีจิตสาธารณะตอการพัฒนา
ชุมชนท่ีเธออาศัยอยูในชุมชน 70 ไร คลองเตย ท่ีหลายคนไดยินคําวา “คลองเตย” ก็จะนกึถึงภาพ “ยาเสพตดิ”  “แหลงเสื่อม
โทรม” “แหลงซองสุม” ฯลฯ  แตหลายคนท่ีมีรากเหงาอยูในชุมชนแออัดแหงนี ้ก็เปนผูสรางช่ือเสียง สรางความเจริญเติบโตของ
บานเมืองไมนอยไปกวาคนท่ีอยูในยานธุรกิจเชนกัน   วนันี้พรทิพยไดพิสูจนใหเห็นวาชาตกิําเนิดไมสาํคัญ สิ่งท่ีสาํคญัคือ 
โอกาสทางการศึกษา ท่ีเปลี่ยนชีวติและความเปนอยูของเธอและครอบครัวไดอยางชัดเจน และในป 2551 เธอไดรับพิจารณาให
รับพระราชทานโลรางวัล “เยาวชนคนดี ตนแบบของชุมชน”  ดานการศึกษาและพัฒนาตนเอง จากทูลกระหมอมหญิงอุบลราช
กัญญา สิริวัฒนาพรรณวด ีและไดมีโอกาสเขาเฝาในโอกาสตอมา   
       เธอเลาใหฟงถึงความประทับระหวางท่ีศึกษาอยูในตางประเทศ และเธอก็เช่ือวาความสามารถของคนไทยไมไดดอยกวาชน
ชาติใด แตการศึกษาของเรายังขาดปจจัยหลายอยางที่จะชวยใหเด็กไทยพัฒนาทัดเทียมกับชนชาติที่พัฒนาแลว    และวนันี้เธอ
มาเย่ียมมูลนิธิฯ พรอมกับคําขอบคุณท่ีมูลนิธิฯ เปนสะพานเช่ือมความเมตตาจากผูอุปการะเปดโอกาสใหเธอไดรับการศึกษา
ตั้งแตระดับประถมจวบจนมหาวิทยาลัย และกาวท่ีย่ิงใหญจนทุกวันนี ้และเพ่ือเปนการขอบคุณในสิ่งท่ีเธอไดรับ เธอยืนยันกับ
มูลนิธิฯ วาจะกลับมาพัฒนาประเทศไทยดวยความรู ความสามารถท่ีเธอมี แมวาจะมีการทาบทามจากตางประเทศใหเธอทํางาน
ตอแลวกต็าม 
       “พรทิพย” เธอเปนอีกหนึ่งตัวอยาง ท่ีมุงม่ัน พากเพียร ตอสูกับความยากจนโดยใชความรูและปญญา ผสานกับโอกาส
ทางการศึกษายกระดับนําพาตนเองและครอบครัวออกจากวฐัจักร “โง จน เจ็บ”   และในเร็วๆ นี้เธอจะไดเปนดอกเตอรสลัมท่ี
มูลนิธิดวงประทีป และชาวชุมชนคลองเตยภาคภูมิใจ 



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 
www.facebook.com/dpffound 

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

มูลนิธิดวงประทีป 

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

      อีกครั้งหนึ่งกับความรวมมือระหวางชาวคลองเตย ชุมชนแออัดลอก 1-2-3   ครูประทีป 
เจาหนาท่ีมูลนิธิฯ และ Hands Across the Water นําโดย คณุปเตอร  เบนส  และคณะกวา 
100 ชีวิต ท่ีบินจากประเทศออสเตเรียมาทํากิจกรรมเพ่ือสังคม ดวยการตดิปายสัญลักษณ 
บอกทางในภาวะฉุกเฉิน เชน จดุทางเขาออกเม่ือเกิดอัคคีภยั จุดท่ีตั้งของถังดับเพลิง จุดท่ีมี 
แหลงน้ํา เปนตน บนพ้ืนท่ีกวา  40 ไร    ท่ีท้ัง 3  ภาคสวนตองแบงหนาท่ีกันเพ่ือความเปน 
ระเบียบและท่ัวถึง  ตามทางเดินเล็กๆ สองขางทางเต็มไปดวยบานเรือนหนาแนน ส่ิงท่ีทีม 
งานตองแสวงหาคือ จุดท่ีตดิปายท่ีสามารถมองเห็นและเอ้ือประโยชนใหกับกลุมเปาหมาย 
ใหมากท่ีสุด ทามกลางอากาศรอน  หนึ่งวันเต็มท่ีทุกคนรวมมือ   รวมใจกันทํางานเพ่ือ 
ประโยชนสวนรวม  ปายสัญลักษณถูกติดอยางเปนระเบียบเรียบรอยพรอมบอกเสนทางและ 
บอกจุดท่ีเปนแหลงน้ําท่ีสามารถนํามาใชดับเพลิงได หากเกิดภาวะฉกุเฉนิขึ้น  แตเหนือกวา 
หนาท่ีของปายสัญลักษณ กค็ือ การทําหนาท่ีเตือนภัยของปายใหชาวชุมชนชวยกนัระแวด 
ระวังภัยจากอัคคีภัยไมใหเกดิขึ้น 
อยางถาวรนั้นเอง  

ชาวชุมชนแออัด จับมือ คณะ Hands Across the Water ติดสัญลักษณฉุกเฉิน 

ขอเชิญรวมบริจาคผาออมผูใหญ มอบใหกับผูสูงอายุและผูพิการในชุมชน 
        มูลนธิิดวงประทีปจะลงเย่ียมบานผูสูงอายุ และผูพิการในชุมชนแออัด 70 ไร, ลอก 1-2-3, 
ลอก 4-5-6 ระหวางวันท่ี 9-11 เมษายน นี้  เพ่ือแสดงความรักและความหวงใยและมอบสิ่งของท่ี 
จําเปน  เนือ่งในโอกาสวันสงกรานต  ดวยเหตุนี้จึงขอเรียนเชิญทานผูมีจิตศรัทธาบริจาคผาออม 
ผูใหญเพ่ือมอบใหกับผูสูงอายุ และผูพิการท่ีมีความจําเปน ไดตั้งแตบัดนี้เปนตนไป 
      หรือหากทานมีความประสงคท่ีจะมอบดวยตนเองก็สามารถติดตอไดท่ี คุณโสพล ดาลาด 
โทร. 0-2671-4045-8 ตอ 102 หรือคณุวาสนา สนิทหม่ืนไวย  ตอ 107  


