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ภริยาเอกอคัรราชฑูตไทย ประจํากรุงโตเกยีวเยยีมเดก็ๆ ทมีูลนิธิดวงประทปี 

 

 เมือวนัพุธที  กนัยายน  ศาสตราจารยเ์กียรติคุณ  นายแพทยส์นัต ์หตัถีรัตน์ ประธานมลูนิธิฯ และครูประทีป 

อึงทรงธรรม ฮาตะ กรรมการผูก่้อตงัและเลขาธิการมลูนิธิฯ . เจา้หนา้ที และเด็กๆ อนุบาลดวงประทีป ไดใ้หก้ารตอ้นรับ 

มาดามมนตทิ์พย ์อุปัติศฤงค(์คุณบี)  ภริยาเอกอคัรราชทูตไทย ประจาํกรุงโตเกียว  และคณะเดินทางมาเยยีมชมกิจกรรมและ

ศึกษาวิถีชีวิตของชาวชุมชนแออดั ลงพืนทีเยยีมชาวชุมชน  พร้อมบริจาคเงินทุนการศึกษาสาํหรับเดก็ผูย้ากไร้ในชุมชนแออดั  

 มาดามมนตทิ์พย ์อุปัติศฤงค ์ไดก้ล่าวใหก้าํลงัใจแก่เด็กๆ อนุบาลทุก

คนใหมุ่้งมนัตงัใจศึกษาเล่าเรียน เพือเติบโตเป็นพลงัของสงัคมต่อไป ในนาม

ของมลูนิธิฯ ขอขอบพระคุณมาดามมนตทิ์พย ์ ภริยาเอกอคัรราชทูตไทยและ

คณะมา ณ โอกาสนี 

 

              และเป็นอีกวนัทีมลูนิธิฯ ไดรั้บเกียรติใหก้ารตอ้นรับ H.E. Mr. Joen Jae Man Ambassador of the Republic of  

Korean Thailand ทีมาเยยีมมลูนิธิฯ และนอ้งๆ ทีอนุบาลดวงประทีป โดย ศาสตราจารยเ์กียรติคุณนายแพทย ์สนัต ์หตัถีรัตน์ 

ประธานมลูนิธิฯ และครูประทีป กรรมการผูก่้อตงัและเลขาธิการ ใหก้ารตอ้นรับ  เมือวนัพุธที  กรกฎาคม   

             และนบัเป็นครังแรกเช่นกนัของการมาเยอืนมลูนิธิฯ  โดยสถานฑูตสาธารณรัฐเกาหลีใต ้ประจาํประเทศไทย 

โดยท่านฑูตกล่าวว่า "เคยอ่านพบประวติัของคุณครูประทีปจากหนงัสือพิมพ ์  รู้สึกประทบัใจและสนใจในผลงานทีคุณครู 

ไดท้าํมา และตงัใจไวว้่าหากมีโอกาสจะตอ้งมาเยยีมมลูนิธิฯ สกัครัง” 

             เมือท่านไดม้าดาํรงตาํแหน่งทีประเทศไทย ท่านจึงทาํตามความ 

ตงัใจ   ท่านรู้สึกประทบัใจในการตอ้นรับ ชืนชมผลงานทีครูประทีปและ 

มลูนิธิฯ ไดด้าํเนินการมาเป็นเวลา  ปี  

            และโอกาสนีนอ้งๆ อนุบาลไดน้าํสลดัทีทาํจากมือนอ้ยๆ มาให ้

ท่านไดรั้บประทาน ท่านเอกอคัรราชทูตรับประทานจนหมดและกล่าวชม 

นอ้งๆ ว่า "อร่อยมากครับ"  

H.E. Mr. Joen Jae Man Ambassador of the Republic of  Korean Thailand   เยยีมมลูนิธิฯ  
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หญงิชรากบับ้านหลงัใหม่ 

 ป้ากุหลาบ พุทธรักษา หญิงชราวยั   ปี  เป็น ใน  รายทีไดรั้บการช่วยเหลืองบประมาณในการซ่อมแซมบา้น

ใหแ้ก่ผูย้ากไร้  ตามโครงการ “ บา้นสานนาํใจ  ปี ธนาคารอาคารสงเคราะห์”  ของธนาคาร

อาคารสงเคราะห์ในโอกาสครบรอบ  ปี โดยการประสานงานของมลูนิธิดวงประทีป 

  ป้ากุหลาบ อาศยัอยูใ่นชุมชนริมคลองพระโขนง กบัลกูสาวทีพิการทางสมอง ส่วนลกู

ชายอีกสองคนต่างก็แยกยา้ยไปมีครอบครัว นานๆ จะมาเยยีมแม่สกัครัง  ป้ามีรายไดเ้ฉลียวนัละ 

50 – 100 บาท ทีไดจ้ากการขายถวัตม้  ดว้ยความชราและโรคหวัใจทีบนัทอนทาํใหทุ้กวนันีป้าไม่

สามารถทาํงานหนกัไดเ้หมือนเดิม  แต่ละเดือนป้าอาศยัเพียงเบียยงัชีพคนพิการของลกูสาวและ

เบียผูสู้งอาย ุรวมกนัแลว้เดือนละพนักว่าบาททีเป็นรายไดห้ลกัของป้า และรายไดเ้ลก็ๆ นอ้ยๆ 

จากขายถวัตม้ ซึงบางวนัก็ไม่ไดข้ายเพราะป้าตอ้งไปพบคุณหมอตามนดัเพือรับยา  ส่วนค่านาํค่า

ไฟเพือนบา้นผูอ้ารีก็รับภาระใหเ้พราะความสงสาร ส่วนอาหารก็จะไดจ้ากลุงตีชายชราวยั  ปี 

มีอาชีพขายอาหาร อาศยัอยูใ่นชุมชนเดียวกนัเป็นผูจุ้นเจือ เพราะเห็นว่าป้ากุหลาบเป็นคนใจดี มีนาํใจ ไม่เคยรบกวนใคร

แมว้่าป้าจะลาํบากก็ตาม  ส่วนป้าก็ตอบแทนนาํใจอนัดีงามของลุงตีดว้ยการช่วยเดด็ผกัใหบ้า้งตามกาํลงัทีป้าสามารถทาํได ้

  สภาพบา้นทีมุงดว้ยหลงัคาสงักะสีทีมีแต่รูรัว พืนบา้นปูดว้ยไมผ้พุงั ถึงแมจ้ะยกสูงเลก็นอ้ยกไ็ม่วายทีตวัตะกวดจะ

แอบปีนขึนบา้นหลายครังและครังหนึงมนัเคยกดัป้ามาแลว้   ซาํร้ายเวลาฝนตกสองแม่ลกูตอ้งหามุมหลบฝน นอนไม่ได้

จนกว่าฝนจะหายตก  เพราะหลงัคาไม่สามารถคุม้ฝนไดเ้ลย  ป้าและลกูสาวตอ้งอยูอ่ยา่งหวาดกลวัว่าจะมีสตัวร้์ายใดจะเขา้มา

ทาํร้ายตนอีก  

 และถือเป็นความโชคดีของป้ากุหลาบ ทีมลูนิธิดวงประทีปไดรั้บการติดต่อจากธนาคารอาคารสงเคราะห์ แจง้ถึง

เจตนารมณ์ของโครงการ “บา้นสานนาํใจ  ปี ธนาคารอาคารสงเคราะห์” จาํนวน  หลงั ในโอกาสครบรอบ   ปี  ในปี 

 ของการก่อตงัธนาคารฯ  จากการสาํรวจพืนทีและประสานงานกบัชุมชน ป้ากุหลาบไดรั้บการเสนอชือและผา่นการ

พิจารณาตามหลกัเกณฑข์องธนาคารฯ  

  วนันีบา้นของป้ากุหลาบไดรั้บการปรับปรุงซ่อมแซม จากสภาพทีไม่น่าจะเรียกว่าบา้นกลายมาเป็นวิมานหลงันอ้ย

ของป้ากุหลาบ ทีน่าอยู ่มิดชิด ปลอดภยั คุม้ฟ้าคุม้ฝน คลายทุกขค์ลายร้อนใหส้องแม่ลกูไดต้ามอตัภาพ   บา้นซ่อมเสร็จเมือ

ปลายเดือนมิถุนายนก่อนฤดูฝนทีมาเยอืนนี   ป้ากุหลาบและลกูสาวคงจะนอนหลบัสบายไม่ตอ้งหลบฝนหรือหวาดระแวงภยั

จากสตัวมี์พิษอีกแลว้   

  “บา้นหลงัใหม่สาํหรับป้า  ทาํใหป้้านอนหลบัสบายไม่ตอ้งกงัวล  ฝนตกนาํก็ไม่รัว  ป้ารู้สึกว่าร่างกายแข็งแรงขึน   

     อากาศปลอดโปร่ง   มีความสุขมากกบับา้นหลงัใหม่ 

     ถา้ใหป้้าซ่อมเองก็คงจะตายก่อน คงจะซ่อมไม่ได ้  

     ป้าขอขอบคุณจริงๆ  อีกครัง ขอใหธ้นาคารอาคาร 

     สงเคราะห์และมลูนิธิดวงประทีปเจริญยงิๆ ขึนไป”      

     ป้ากล่าวดว้ยแววตาสดใส แสดงถึงความขอบคุณ 

     และมีความสุขทีไดบ้า้นหลงัใหม่ 

ป้ากุหลาบ พุทธรักษา 

กอ่นซ่อม หลงัซ่อม 



คณะบรรณาธิการทีปรึกษา 

ศ.นพ. สันต์    หัตถีรัตน์ 

ครูประทีป  อึงทรงธรรม ฮาตะ 

คุณครูมิงพร  อึงทรงธรรม 

คุณเพ็ญวดี  แสงจันทร์ 

คุณพเยาว์  น้อยวานิช 

คุณวันเพ็ญ  ทรงโฉม 

บรรณาธิการ 

คุณวาสนา  สนิทหมืนไวย 

กองบรรณาธิการ 

และ 

หัวหน้าโครงการต่างๆ ของ 

มูลนิธิดวงประทีป 

สถานทีติดต่อ 

โทรศพัท ์ - - -  

โทรสาร - -  

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

     

แม้ว่าวนัเดก็แห่งชาติปีนีจะดูเหงา

ๆ   เนือง 

จากพิษเศรษฐกิจโลก 

และผลจากความวุ่นวาย 

ทางการเมือง แต่มูลนิธิฯ 

กพ็ยายามจดังานวนั 

เดก็ใหก้บัเดก็ๆ 

ในกลุ่มเป้าหมายกว่า  คน 
มูลนิธิดวงประทีป 

มูลนิธิดวงประทีป 

 ล๊อค  ถนน อาจณรงค ์ 

แขวง/เขต คลองเตย  กทม.  

        คุณปาณิศา เมืองแกว้ ผูจ้ดัการส่วนการตลาด คุณสุภชัญา เกตุปมา ผูจ้ดัการส่วนสือสาร 

การตลาด จากศนูยก์ารคา้ Terminal 21 ผูใ้หญ่ใจดีทีนาํคณะนกัปัน ปัน รัก เกือบ  ท่าน 

ปันจกัรยานจาก Terminal 21 อโศก 

หลกัจากเปิดงาน Bike Addict 2014 

มามอบความรักและปรารถนาดีดว้ยการ 

มอบสิงของ เครืองเขียน ของเล่นใหก้บั 

เดก็ทีมาร่วมงาน  พร้อมมอบรถจกัรยาน 

จาํนวน  คนั ใหก้บัมลูนิธิดวงประทีป 

โดย ศาสตราจารย ์นายแพทย ์สนัต ์หตัถีรัตน์  ครูประทีป อึงทรงธรรม ฮาตะ   พร้อมดว้ย 

คณะเจา้หนา้ที และนอ้งๆ จากโครงการทุนการศึกษาใหก้ารตอ้นรับ  

ก้าวเข้าปีที  

      ผา่นร้อน ผา่นหนาว ผา่นอุปสรรคต่างๆ  นานปัการมาดว้ยดี วนันีมลูนิธิดวงประทีปกา้ว 

เขา้สู่ปีที   เรายงัคงมุ่งมนัในการทาํงาน เสียสละ เพือช่วยเหลือเด็กยากจน และคนยากไร้ 

และเพือความเป็นศิริมงคล คณะผูบ้ริหาร อาสาสมคัร เจา้หนา้ที ชาวชุมชนจึงร่วมใจกนัทาํ 

บุญในโอกาสครบรอบ  ปี มลูนิธิดวงประทีป เมือวนัที  กนัยายน    

     และขอนอ้มนาํผลบุญนีไปยงัท่านผูอุ้ปการคุณทุกท่านขอใหท่้านและครอบครัวจงมีแต่ 

ความสุข ความเจริญยงิๆ ขึนไป 

ปัน ปัน รัก โดย ศูนย์การค้า Terminal 21 

โปรดทราบ  มูลนิธิฯ จะงดการส่งจดหมายข่าวตังแต่ฉบับนีเป็นต้นไป ท่านสามารถตดิตาม

จดหมายข่าวได้ทาง  www.dpf.or.th 


