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ประจํ า เดื อ น มี น าคม— เมษายน 2554

วัน “สงกรานตธารน้ําใจแดผูสูงวัยและผูพิการในสลัม ประจําป 54 ”

ผานไปดวยความชื่นมื่นทามกลางอากาศที่รอนอบอาวสําหรับผูสูงวัยและผูพิการในชุมชนแออัดกวา 250 ชีวิต ที่โครง
การผูสูงอายุ มูลนิธิดวงประทีปไดมอบความสุขใหในวันสงกรานตที่ผานมา
โดยมูลนิธิฯ และผูมีจิตศรัทธารวมกันมอบความปรารถนาดี ความหวงใย และความรัก ดวยการจัดงานวัน “สงกรานต
ธารน้ําใจ แดผูสูงวัยและผูพิการในสลัม ประจําป 54 ” เมื่อวันอังคารที่ 12 เมษายน เริ่มดวยการฟงธรรมโดยพระคุณเจาจาก
วัดสะพานพระโขนง การสงน้ําพระ การรดน้ําขอพรจากผูสูงอายุ การแสดงจากนองๆ เยาวชนที่สรางความครืน้ เครง
อยางเปนกันเองและเรียบงายตามสถานะทางเศรษฐกิจที่ซบเซา บรรยากาศในงานเต็มไปดวยรอยยิ้มของผูสูงอายุที่บงบอก
ถึงความสุขที่ไดรับ นับเปนวันของผูสูงอายุอยางแทจริง
นอกจากนี้ทางมูลนิธิฯ ยังไดจัดเลี้ยงอาหารพรอมมอบของขวัญเพื่อเปนกําลังใจใหกับผูสูงอายุ และผูพิการ โดย ศ.นพ.
สันต หัตถีรัตน ประธานมูลนิธิฯ เปนประธานในพิธี คุณครูประทีป อึ้งทรงธรรม ฮาตะ เลขาธิการ มูลนิธิฯ ขวัญใจของชาว
ชุมชน คุณครูมิ่งพร อึ้งทรงธรรม รองประธานมูลนิธิฯ รวมงานทักทายและรวมมอบของที่ระลึกใหกับผูสูงอายุอยางใกลชิด
และเปนกันเอง ซึ่งสรางความประทับใจใหกับผูสูงอายุและผูพิการเปนอยางยิ่ง แมวางานในปนี้จะจัดขึ้นอยางเรียบงาย
แตการสรางความสุขใหกับผูสูงอายุไมไดลดนอยลง ทั้งนี้มูลนิธิฯ ตองขอขอบพระคุณผูมีอุปการคุณทุกทานที่ไดรวมกัน
มอบความสุข และรวมกันสืบทอดวัฒนธรรมอันดีงามใหกับผูสูงอายุ ซึ่งมูลนิธิฯ ไดจัดขึ้นเปนประจําทุกป และในปนี้นับ
เปนปที่ 20 และจะกาวตอไปเพื่อมอบความเอื้ออาทร ความรัก ความหวังดีใหกับ
ผูสูงอายุ และผูพิการในชุมชนแออัดตอไป
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น้ําใจจากชุมชนแออัดสูผูประสบภัย.... ญี่ปุน
เมื่อวันอาทิตยที่ 20 มีนาคม 2554 ที่ผานมามูลนิธิดวงประทีปรวมกับมูลนิธิสิกขาเอเซีย และชาวชุมชนแออัดไดจัด
กิจกรรมณรงคเพื่อชวยเหลือผูประสบภัยสึนามิ ประเทศญี่ปุน โดยเริ่มกิจกรรมตั้งแตเวลา 14.00 น- 17.00 น ดวยการสวดมน
เพื่อแผสวนบุญ สวนกุศลใหกับผูเสียชีวิต โดยคุณครูประทีป เลขาธิการมูลนิธิฯ คณะเจาหนาที่ และชาวบาน รวมสวดมน
ดวย หลังจากนั้นเยาวชน อาสาสมัครและเจาหนาที่ไดแบงกลุมลงชุมชน เพื่อรณรงครับเงินบริจาค ตั้งแตชุมชนลอค 1-23,ชุมชน 4-5-6, ชุมชน,70ไร,ชุมชมริมทางรถไฟ,ชุมชนริมคลองวัดสะพาน,ชุมชนริมคลองพระโขนง,ชุมชนวัดคลองเตยใน
และชุมชนสวนพลู นอกจากนี้ ในงานยังมีการจําหนายสินคามือสองใหกับผูสนใจเพื่อนํารายไดสมทบชวยเหลือผูประสบ
ภัย จากการรณรงคในเบื้องตนไดรับเงินบริจาคเปนจํานวน 334,920.- บาท ซึ่งคาดวาจะมียอดบริจาคเพิ่มมากขึ้นอีก เนื่อง
จากทางมูลนิธิจะทําการรณรงคจนถึงวันอังคารที่ 29 มีนาคม
กอนที่คุณครูประทีปจะเดินทางไปประเทศญี่ปุนตามคําเชิญ
ขององคกรภาคเอกชนจากประเทศญี่ปุน
นอกจากกิจกรรมดังกลาวเด็กๆ ยังมารวมกันพับนกเพื่อสง
กําลังใจใหกับชาวญี่ปุน และมูลนิธิดวงประทีปตองขอขอบ
คุณสถานีโทรทัศนสีกองทัพบกชอง 7 และสื่อมวลชลจาก

สงน้ําใจซับน้ําตาชาวภาคใต
และน้ําใจจากชาวชุมชนแออัดที่ไมมีเหือดแหงเมื่อพี่นองชาวใตของ
เราตองประสบกับอุทกภัยครั้งใหญ เมื่อวันจันทรที่ 11 เมษายน 2554 เวลา
เวลาประมาณ 9.00 น. ชาวชุมชนแออัด มูลนิธิดวงประทีป,มูลนิธิสิกขาเอเซีย
รวมใจกันสงน้ําใจเพื่อชวยเหลือผูประสบภัยพี่นองชาวใตเปนจํานวนเงิน
105,000.- บาท จากการรณรงคจากผูมีจิตศรัทธาในชุมชนแออัดในเขต
คลองเตย โดยมอบผานสถานีโทรทัศนไทยทีวีสีชอง 3 ซึ่งคุณสรยุทธ
สุทัศนะจินดา คุณสูขวัญ บุลกูล และคุณกฤติกา ขอไพบูลย เปนผูแทน
แทนในการรับมอบน้ําใจดังกลาว ซึ่งมูลนิธิดวงประทีปและชาวชุมชน
แออัดขอเปนกําลังใจใหกับพี่นองชาวใตไดมีกําลังใจตอสูไป
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Rotary Club of Toyonaka มอบน้ําใจ มอบรถจักรยานใหนองยากไรที่กาญจนบุรี
นับตั้งแตป พ.ศ. 2545 เปนตนมา Rotary Club of Toyonaka ประเทศญี่ปุน ไดใหความรวมมือสนับสนุนการดําเนิน
โครงการตาง ๆ ที่เปนประโยชน รวมกับสโมสรโรตารีในประเทศไทย เพื่อชวยเหลือเด็กและผูยากไรในสังคมทั้งดานการ
สงเสริมการศึกษา ไดแก การจัดซื้อเครื่องคอมพิวเตอร อุปกรณในการฝกอาชีพ การจัดซื้อหนังสือเพื่อเสริมสรางความรู
การจัดสรางลานกีฬา, ศูนยสุขภาพเพื่อปองกันยาเสพติด, การจัดซื้อเครื่องกรองน้ําสะอาด และแท็งคกักเก็บน้ําเพื่อใชใน
โรงเรียน ในขณะเดียวกัน Rotary club of Toyonaka ไดจัดสงรถจักรยานใชแลวปละจํานวน 100 คันเพื่อมอบใหเด็กผูยากไร
ในพื้นที่หางไกลไดรับความสะดวกในการเดินทางไปโรงเรียน

ระหวางวันที่ 8 – 10 เมษายน 2554 ที่ผาน Mr. Teruaki Furusawa , Dr Masatsugu Tsujj , Mr. Akira Yano นายกและ
ผูบริหารสโมสรจาก Rotary Club of Toyonaka ไดเดินทางมารวมประชุมปรึกษาหารือเพื่อหาแนวทางการดําเนินกิจกรรม
รวมกับสโมสรโรตารีพระนครและโรตารีสากลประเทศอเมริกา และรวมพิธีมอบรถจักรยานใชแลวใหแกเด็กนักเรียน
จํานวน 10 โรง ในพื้นที่จังหวัดกาจนบุรีพรอมรวมประชุมกับนายกและสมาชิกสโมสรโรตารีทามวงบรรยากาศเต็มไปดวย
มิตรภาพที่แสนอบอุน โดยมูลนิธิดวงประทีปเปนผูประสานงานในภาระกิจดังกลาว
ผูปกครองสัมพันธ ณ โครงการนิวัตนสูชีวิตใหม ศูนยจังหวัดกาญจนบุรี
ระหวางวันเสารที่ 2 - วันอาทิตยที่ 3 เมษายน 2554 โครงการนิวัตนสูชีวิตใหม ศูนยจังหวัดกาญจนบุรีไดจัดกิจกรรม
ผูปกครองสัมพันธขึ้น โดยมีผูปกครองเขารวมกิจกรรมทั้งสิ้น 18 คน เด็กและเยาวชนจํานวน 46 คน ซึ่งในวันดังกลาว
ผูปกครองไดเขารวมบรรพชาสามเณรฤดูรอน ณ สถาบันเพาะกลา
คุณธรรม สํานักปฏิบัติธรรมประจําจังหวัดกาญจนบุรีแหงที่ 1 วัดทา
เสด็จ อ.ดานมะขามเตี้ย จ. กาญจนบุรี ซึ่งทางวัดไดจัดอบรมเยาวชน
ใหสํานึกในพระคุณของสถาบันพระมหากษัตริย
ตกเย็นผูเขารวมกิจกรรมไดทําสันทนาการ และกิจกรรมหัวใจ
4 หองรวมกัน
วันรุงขึ้นผูปกครองไดปฏิบัติภาระกิจใน "สวนผักผูปกครอง"
โดยรวมกันปลูกมันสําปะหลัง และเยี่ยมชมสวนกลวยที่เคยมาปลูก
ไวเมื่อ 2 ปกอนดวยความภาคภูมิใจ

อําลา.... อาลัย.... โครงการการศึกษาพิเศษ
แมวาวันเด็กแหงชาติปนี้จะดูเหงา
ๆ เนื่อง
จากพิษเศรษฐกิจโลก
และผลจากความวุนวาย
ทางการเมือง แตมูลนิธิฯ
ก็พยายามจัดงานวัน
เด็กใหกับเด็กๆ
ลนิาหมายกว
ธิดวงประที
ในกลุมูมเป
า 1570 ป
คน
คณะบรรณาธิการที่ปรึกษา
ศ.นพ. สันต หัตถีรัตน
คุณครูมิ่งพร อึ้งทรงธรรม
คุณเพ็ญวดี แสงจันทร
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

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

โครงการการศึกษาพิเศษ เปนโครงการที่ใหการศึกษาและฟนฟูเด็กที่มีความบกพรอง
ทางการไดยินมาตั้งแตป 2529 โดยมีเปาหมาย เพื่อชวยเหลือฟนฟูเด็กพิการเหลานี้ให
สามารถเรียนรวมและดํารงชีวิตไดตอไปในสังคม
โครงการฯ ไดกอเกิดจากการลงสํารวจชุมชนแออัดใน
ป 2528 พบวามีเด็กที่พิการทางหูจํานวน 5 คน มูลนิธิฯ
จึงไดพิจารณาและจัดตั้งโครงการนี้ขึ้น เมื่อผูปกครอง
ของเด็กที่พิการทางการไดยิน ในเขตชุมชนแออัดอื่นๆ
ทราบขาวก็นําบุตรหลานมาฝากเขาเรียน โดยเด็กจะ
ตองมีอายุระหวาง 3-7 ป ในปหนึ่งๆ โครงการฯ สามารถรับเด็กไดประมาณปละ 25-30
คน เนื่องจากมีเจาหนาที่ดูแลที่มีความสามารถเฉพาะทางจํากัด ตลอด 25 ป ที่ผานมามีเด็ก
ที่สําเร็จการศึกษาจากโครงการฯ จํานวนประมาณ 170 คน
แมจะดูเหมือนวาจํานวนเด็กที่เขาโครงการฯ จะมีจํานวนนอย แตคุณภาพของเด็กที่จบ
จากมูลนิธิฯ ก็เปนที่ยอมรับของผูปกครอง สถานศึกษาที่เด็กๆ เหลานี้เขาไปศึกษาตอ แม
กระทั่งผูที่เคยเขามาเยี่ยมชมกิจกรรมของมูลนิธิฯ ก็จะกลาวชมนองๆ เหลานี้เสมอถึงความ
สดใส นารัก กลาแสดงออก และความพยายามที่เปลงเสียงทักทาย “สวัสดี” กับแขกที่มา
เยี่ยมมูลนิธิฯ อยางสม่ําเสมอ ความสามารถของ
พวกเขายังไมหมดเพียงเทานี้ แตพวกเขายังพก
ความนารัก และความสามารถสูสาธารณชนดวย
การแสดงตางๆ เชน การเลนอังกะลุง การเตน
การรําที่มีความพรอมเพียง แมนหูจะไดยินเพียง
แผวเบา
หลายตอหลายคน หลายตอหลายรุนที่จบจากมูลนิธิฯ ไดยังคงกลับมาเยี่ยมคุณครูอารี
แกวกระจาง หัวหนาโครงการฯ ครู และเจาหนาที่ มาบอกมาเลาถึงความสําเร็จของตนเอง
และเปนที่รับรอง ยืนยันของผูปกครองของเด็กๆ ที่มากลาวขอบคุณที่ชวยใหบุตรหลานของ
ตนเองสามารถเรียนรวมกับเด็กปกติได บางคนสามารถเขาทํางานกับบริษัทที่มีชื่อเสียงได
ในวันอําลา อาลัย ที่โครงการฯ จะตองปดตัวลง เนื่องจากเด็กบกพรองทางการไดยินใน
ชุมชนแออัดลดนอยลง แตผูบริหาร และคณะเจาหนาที่ก็ภาคภูมิใจในตลอด 25 ปที่มูลนิธิฯ
ไดผลักดันใหอีกหลายชีวิตไดมีที่ยืนในสังคม และดํารงชีวิตไดเชนเดียวกับคนปรกติทั่วไป

