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ประจํ า เดื อ น กรกฎาคม— กั น ยายน

รางวัล Foreign Minister’s Commendation for FY 2014

เมือวันศุกร์ที กันยายน
ฯพณฯ Mr.Shigekazu Sato เอกอัครราชทูตญีปุ่ นประจําประเทศไทย Mr.Osamu
Isawa อัครราชทูตญีปุ่ น ได้จดั พิธีมอบรางวัล “ Foreign Minister’s Commendation for FY 2014 ” ให้กบั ครู ประทีป อึงทรง
ธรรม ฮาตะ กรรมการผูก้ ่อตังและเลขาธิการมูลนิธิดวงประทีป
โดยมีวตั ถุประสงค์ของการมอบรางวัลในครังนีก็เพือเชิดชู คุณ
ความดี และความมุ่งมันสร้างสรรค์งานเพือผูย้ ากไร้ในสังคม รวมทังการ
จัด กิจกรรมเชือมความสัมพันธ์ระหว่างประเทศไทยและประเทศญีปุ่ น
มาอย่างต่อเนือง จนเป็ นทีประจักษ์ต่อสาธารณชน พิธีมอบรางวัลดังกล่าว
จัดขึน ณ ทําเนียบเอกอัครราชทูตญีปุ่ น โดยได้รับเกียรติจาก ฯพณฯ
Mrs. Christine Schraner Burgener เอกอัครราชทูต สมาพันธรัฐสวิส
ประจําประเทศไทย , ฯพณฯ ดร.กิตติรัตน์ ณ ระนอง อดีตรองนายกรัฐมนตรี และรัฐมนตรี ว่าการกระทรวงการคลัง ,
ดร.สุเมธ ชุมสาย ณ อยุธยา อดีตประธานมูลนิธิฯ , ศาสตราจารย์เกียรติคุณ นายแพทย์สนั ต์ หัตถีรัตน์ ประธานมูลนิธิฯ
Prof.Tatsuya Hata จากมหาวิทยาลัย Kinki , Mr.Minoru Fukuda ประธานบริ ษทั Mitsui Oil Exploration , Mr. Masayasu
Hirano ประธาน JETRO , Mr.Ono Shoji ประธานองค์กรไทยริ ชโช ตลอดจนผูแ้ ทนองค์กรทีให้การสนับสนุนกิจกรรมของ
มูลนิธิฯ คณะกรรมการมูลนิธิฯ, สือมวลชนญีปุ่ น, รวมทังตัวแทนเยาวชนทีประสบปัญหาและได้รับการบําบัดฟื นฟู และ
ได้รับโอกาสทางการศึกษาจากมูลนิธิฯ จนสําเร็ จและสามารถประกอบอาชีพเลียงตนเองและครอบครัวได้อย่างน่าภาค
ภูมิใจ
อนึงรางวัลอันทรงเกียรติทีสถานทูตญีปุ่ นประจําประเทศไทยได้มอบให้กบั ครู ประทีป อึงทรงธรรม ฮาตะ ครังนี
เปรี ยบเสมือนพลังในการสร้างความหวังให้แก่ผยู้ ากไร้ทงในชุ
ั มชนแออัดและในสังคมไทย อีกทังเป็ นการเชือมความ
สัมพันธ์อนั ดีระหว่างประเทศไทยกับประเทศญีปุ่ นให้แน่นแฟ้ นมากยิงขึน

Prof.Tatsuya Hata สามีคุณครูประทีป (ซ้าย), Mr.Osamu Isawa อัครราชทูต
ญีปุ่ น(กลาง), ครูป ระทีป อึงทรงธรรม ฮาตะ (ขวา)

เอือเฟื อภาพโดย Mr. Katsumasa Yagisawa
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H.E. Mr. Joen Jae Man Ambassador of the Republic of Korean Thailand เยียมมูลนิธิฯ
และเป็ นอีกวันทีมูลนิธิฯ ได้รับเกียรติให้การต้อนรับ H.E. Mr. Joen Jae Man Ambassador of the Republic of
Korean Thailand ทีมาเยียมมูลนิธิฯ และน้องๆ ทีอนุบาลดวงประทีป โดย ศาสตราจารย์เกียรติคุณนายแพทย์ สันต์ หัตถีรัตน์
ประธานมูลนิธิฯ และครู ประทีป กรรมการผูก้ ่อตังและเลขาธิการ ให้การต้อนรับ เมือวันพุธที กรกฎาคม
และนับเป็ นครังแรกเช่นกันของการมาเยือนมูลนิธิฯ โดยสถานฑูตสาธารณรัฐเกาหลีใต้ ประจําประเทศไทย
โดยท่านฑูตกล่าวว่า "เคยอ่านพบประวัติของคุณครู ประทีปจากหนังสือพิมพ์ รู้สึกประทับใจและสนใจในผลงานทีคุณครู
ได้ทาํ มา และตังใจไว้ว่าหากมีโอกาสจะต้องมาเยียมมูลนิธิฯ สักครัง”
เมือท่านได้มาดํารงตําแหน่งทีประเทศไทย ท่านจึงทําตามความ
ตังใจ ท่านรู้สึกประทับใจในการต้อนรับ ชืนชมผลงานทีครู ประทีปและ
มูลนิธิฯ ได้ดาํ เนินการมาเป็ นเวลา ปี
และโอกาสนีน้องๆ อนุบาลได้นาํ สลัดทีทําจากมือน้อยๆ มาให้
ท่านได้รับประทาน ท่านเอกอัครราชทูตรับประทานจนหมดและกล่าวชม
น้องๆ ว่า "อร่ อยมากครับ"

ภริยาเอกอัครราชฑูตไทย ประจํากรุงโตเกียวเยียมเด็กๆ ทีมูลนิธิดวงประทีป
เมือวันพุธที กันยายน
ศาสตราจารย์เกียรติคุณ นายแพทย์สนั ต์ หัตถีรัตน์ ประธานมูลนิธิฯ และครูประทีป
อึงทรงธรรม ฮาตะ กรรมการผูก้ ่อตังและเลขาธิการมูลนิธิฯ . เจ้าหน้าที และเด็กๆ อนุบาลดวงประทีป ได้ให้การต้อนรับ
มาดามมนต์ทิพย์ อุปัติศฤงค์(คุณบี) ภริ ยาเอกอัครราชทูตไทย ประจํากรุ งโตเกียว และคณะเดินทางมาเยียมชมกิจกรรมและ
ศึกษาวิถีชีวิตของชาวชุมชนแออัด ลงพืนทีเยียมชาวชุมชน พร้อมบริ จาคเงินทุนการศึกษาสําหรับเด็กผูย้ ากไร้ในชุมชนแออัด
มาดามมนต์ทิพย์ อุปัติศฤงค์ ได้กล่าวให้กาํ ลังใจแก่เด็กๆ อนุบาลทุก
คนให้มุ่งมันตังใจศึกษาเล่าเรี ยน เพือเติบโตเป็ นพลังของสังคมต่อไป ในนาม
ของมูลนิธิฯ ขอขอบพระคุณมาดามมนต์ทิพย์ ภริ ยาเอกอัครราชทูตไทยและ
คณะมา ณ โอกาสนี
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หญิงชรากับบ้ านหลังใหม่
ป้ ากุหลาบ พุทธรักษา หญิงชราวัย ปี เป็ น ใน รายทีได้รับการช่วยเหลืองบประมาณในการซ่อมแซมบ้าน
ให้แก่ผยู้ ากไร้ ตามโครงการ “ บ้านสานนําใจ ปี ธนาคารอาคารสงเคราะห์” ของธนาคาร
อาคารสงเคราะห์ในโอกาสครบรอบ ปี โดยการประสานงานของมูลนิธิดวงประทีป
ป้ ากุหลาบ อาศัยอยูใ่ นชุมชนริ มคลองพระโขนง กับลูกสาวทีพิการทางสมอง ส่วนลูก
ชายอีกสองคนต่างก็แยกย้ายไปมีครอบครัว นานๆ จะมาเยียมแม่สกั ครัง ป้ ามีรายได้เฉลียวันละ
50 – 100 บาท ทีได้จากการขายถัวต้ม ด้วยความชราและโรคหัวใจทีบันทอนทําให้ทุกวันนีป้ าไม่
สามารถทํางานหนักได้เหมือนเดิม แต่ละเดือนป้ าอาศัยเพียงเบียยังชีพคนพิการของลูกสาวและ
เบียผูส้ ูงอายุ รวมกันแล้วเดือนละพันกว่าบาททีเป็ นรายได้หลักของป้ า และรายได้เล็กๆ น้อยๆ
จากขายถัวต้ม ซึงบางวันก็ไม่ได้ขายเพราะป้ าต้องไปพบคุณหมอตามนัดเพือรับยา ส่วนค่านําค่า
ป้ ากุหลาบ พุทธรักษา
ไฟเพือนบ้านผูอ้ ารี ก็รับภาระให้เพราะความสงสาร ส่วนอาหารก็จะได้จากลุงตีชายชราวัย ปี
มีอาชีพขายอาหาร อาศัยอยูใ่ นชุมชนเดียวกันเป็ นผูจ้ ุนเจือ เพราะเห็นว่าป้ ากุหลาบเป็ นคนใจดี มีนาํ ใจ ไม่เคยรบกวนใคร
แม้ว่าป้ าจะลําบากก็ตาม ส่วนป้ าก็ตอบแทนนําใจอันดีงามของลุงตีด้วยการช่วยเด็ดผักให้บา้ งตามกําลังทีป้ าสามารถทําได้
สภาพบ้านทีมุงด้วยหลังคาสังกะสีทีมีแต่รูรั ว พืนบ้านปูดว้ ยไม้ผพุ งั ถึงแม้จะยกสูงเล็กน้อยก็ไม่วายทีตัวตะกวดจะ
แอบปี นขึนบ้านหลายครังและครังหนึงมันเคยกัดป้ ามาแล้ว ซําร้ายเวลาฝนตกสองแม่ลกู ต้องหามุมหลบฝน นอนไม่ได้
จนกว่าฝนจะหายตก เพราะหลังคาไม่สามารถคุม้ ฝนได้เลย ป้ าและลูกสาวต้องอยูอ่ ย่างหวาดกลัวว่าจะมีสตั ว์ร้ายใดจะเข้ามา
ทําร้ายตนอีก
และถือเป็ นความโชคดีของป้ ากุหลาบ ทีมูลนิธิดวงประทีปได้รับการติดต่อจากธนาคารอาคารสงเคราะห์ แจ้งถึง
เจตนารมณ์ของโครงการ “บ้านสานนําใจ ปี ธนาคารอาคารสงเคราะห์” จํานวน หลัง ในโอกาสครบรอบ ปี ในปี
ของการก่อตังธนาคารฯ จากการสํารวจพืนทีและประสานงานกับชุมชน ป้ ากุหลาบได้รับการเสนอชือและผ่านการ
พิจารณาตามหลักเกณฑ์ของธนาคารฯ
วันนีบ้านของป้ ากุหลาบได้รับการปรับปรุ งซ่อมแซม จากสภาพทีไม่น่าจะเรี ยกว่าบ้านกลายมาเป็ นวิมานหลังน้อย
ของป้ ากุหลาบ ทีน่าอยู่ มิดชิด ปลอดภัย คุม้ ฟ้ าคุม้ ฝน คลายทุกข์คลายร้อนให้สองแม่ลกู ได้ตามอัตภาพ บ้านซ่อมเสร็ จเมือ
ปลายเดือนมิถุนายนก่อนฤดูฝนทีมาเยือนนี ป้ ากุหลาบและลูกสาวคงจะนอนหลับสบายไม่ตอ้ งหลบฝนหรื อหวาดระแวงภัย
จากสัตว์มีพษิ อีกแล้ว
“บ้านหลังใหม่สาํ หรับป้ า ทําให้ป้านอนหลับสบายไม่ตอ้ งกังวล ฝนตกนําก็ไม่รั ว ป้ ารู้สึกว่าร่ างกายแข็งแรงขึน
อากาศปลอดโปร่ ง มีความสุขมากกับบ้านหลังใหม่
ถ้าให้ป้าซ่อมเองก็คงจะตายก่อน คงจะซ่อมไม่ได้
ป้ าขอขอบคุณจริ งๆ อีกครัง ขอให้ธนาคารอาคาร
สงเคราะห์และมูลนิธิดวงประทีปเจริ ญยิงๆ ขึนไป”
ป้ ากล่าวด้วยแววตาสดใส แสดงถึงความขอบคุณ
และมีความสุขทีได้บา้ นหลังใหม่
หลังซ่ อม
ก่อนซ่ อม

แม้ ว่าวันเด็กแห่งชาติปีนีจะดูเหงา
ๆ เนือง
จากพิษเศรษฐกิจโลก
และผลจากความวุ่นวาย
ทางการเมือง แต่มูลนิธิฯ
ก็พยายามจัดงานวัน
เด็กให้กบั เด็กๆ
ธิดวงประที
ปคน
ในกลุมู่มเป้ลนิาหมายกว่
า
คณะบรรณาธิการทีปรึ กษา
ศ.นพ. สั นต์ หัตถีรัตน์
ครูประทีป อึงทรงธรรม ฮาตะ
คุณครู มิงพร อึงทรงธรรม
คุณเพ็ญวดี แสงจันทร์
คุณพเยาว์ น้ อยวานิช
คุณวันเพ็ญ ทรงโฉม
บรรณาธิการ
คุณวาสนา สนิทหมืนไวย
กองบรรณาธิการ
และ
หัวหน้ าโครงการต่ างๆ ของ
มูลนิธิดวงประทีป
สถานทีติดต่ อ
โทรศัพท์ - โทรสาร - -

-

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

ก้ าวเข้ าปี ที
ผ่านร้อน ผ่านหนาว ผ่านอุปสรรคต่างๆ นานัปการมาด้วยดี วันนีมูลนิธิดวงประทีปก้าว
เข้าสู่ปีที เรายังคงมุ่งมันในการทํางาน เสียสละ เพือช่วยเหลือเด็กยากจน และคนยากไร้
และเพือความเป็ นศิริมงคล คณะผูบ้ ริ หาร อาสาสมัคร เจ้าหน้าที ชาวชุมชนจึงร่ วมใจกันทํา
บุญในโอกาสครบรอบ ปี มูลนิธิดวงประทีป เมือวันที กันยายน
และขอน้อมนําผลบุญนีไปยังท่านผูอ้ ุปการคุณทุกท่านขอให้ท่านและครอบครัวจงมีแต่
ความสุข ความเจริ ญยิงๆ ขึนไป

ปัน ปัน รัก โดย ศูนย์ การค้า Terminal 21
คุณปาณิ ศา เมืองแก้ว ผูจ้ ดั การส่วนการตลาด คุณสุภชั ญา เกตุปมา ผูจ้ ดั การส่วนสือสาร
การตลาด จากศูนย์การค้า Terminal 21 ผูใ้ หญ่ใจดีทีนําคณะนักปั น ปัน รัก เกือบ ท่าน
ปั นจักรยานจาก Terminal 21 อโศก
หลักจากเปิ ดงาน Bike Addict 2014
มามอบความรักและปรารถนาดีดว้ ยการ
มอบสิ งของ เครื องเขียน ของเล่นให้กบั
เด็กทีมาร่ วมงาน พร้อมมอบรถจักรยาน
จํานวน คัน ให้กบั มูลนิธิดวงประทีป
โดย ศาสตราจารย์ นายแพทย์ สันต์ หัตถีรัตน์ ครู ประทีป อึงทรงธรรม ฮาตะ พร้อมด้วย
คณะเจ้าหน้าที และน้องๆ จากโครงการทุนการศึกษาให้การต้อนรับ

โปรดทราบ

มูลนิธิฯ จะงดการส่ งจดหมายข่ าวตังแต่ ฉบับนีเป็ นต้ นไป ท่ านสามารถติดตาม

จดหมายข่ าวได้ทาง www.dpf.or.th
มูลนิธิดวงประทีป
ล๊อค ถนน อาจณรงค์
แขวง/เขต คลองเตย กทม.

