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เ พ่ือการศึกษาของเด็กยากจน และพัฒนาคนยากไร  
จดหมายขาว  

สงกรานตธารน้ําใจแดผูสูงวัยและผูพิการในสลัม ปที่ 23 
มูลนิธิดวงประทีป 

Duang Prateep Foundation 

      

      เม่ือวันท่ี 11 เมษายน ท่ีผานมา มูลนิธิดวงประทีปไดจัดงาน “สงกรานตธารน้ําใจแดผูสูงวัยและผูพิการในสลัม ประจําป 
2555 (ปที่ 23)”  โดยศาสตราจารย นายแพทย สันต  หัตถีรัตน ประธานมูลนิธิฯ ใหเกียรติมาเปนประธานในพิธี   คุณปรีดา  
เตียสุวรรณ กรรมการมูลนิธิ คุณครูประทีป และคณุครูม่ิงพร  อ้ึงทรงธรรมรวมเปนเกียรติในงานดวย      
      นอกจากประเพณีสรงน้ําพระ รดน้ําดําหัว ขอพร  เล้ียงอาหารและมอบของขวัญใหแกผูสูงอายุและผูพิการเปนประจําทุก 
ปแลว   ในปนี้มูลนิธิฯ ไดจัดใหมีการมอบรางวัล "ผูสูงวัยใจกุศล" เปนปแรก  เพ่ือเปนกําลังใจใหกับผูสูงวัยท่ีสละเวลาชวย 
งานสวนรวมอยางทุมเท และสมํ่าเสมอ  อาทิ  กิจกรรมชวยเหลือผูประสบภัยน้ําทวม เม่ือปลายปท่ีผานมา  การลงชุมชนเยี่ยม 
บานเพ่ือนๆ ผูสูงอายุ   ใหบรกิารตัดผมแกผูสูงอายุดวยกัน  ฯลฯ   โดยมีผูไดรับรางวัลดังกลาว 7 ทาน ยังความปราบปล้ืมแก 
ผูไดรับรางวัลเปนอยางมาก   เพราะทานเหลานี้ทุมเทแรงกาย แรงใจ โดยไมไดมุงหวังวาจะไดรับรางวัล  แตคุณคาท่ีไดรับ 
มากกวารางวัลนัน้   คือ กําลังใจท่ีเปนแรงผลักใหทานเหลานี้มีพลังในการทํางานเพ่ือสวนรวมตอไปอยางไมยอทอ     และ 
เพ่ือแสดงความหวงใยผูสูงอายุไปยังชุมชนใกลเคยีง มูลนิธิฯ ยังไดมอบของขวัญใหกับชุมชนท่ีจัดงานสงกรานตจํานวน 
  16 ชุมชนดวย   
      และกอนวันงาน  มูลนิธิฯ  นําโดยคุณครูประทีป อ้ึงทรงธรรมไดลงเยี่ยมและมอบของขวัญใหกับผูสูงอายุและผูพิการ 
ในชุมชนท่ีไมสามารถเดินทางมารวมกิจกรรมดังกลาวได สรางความประทับใหกับผูสูงอายุ และผูพิการเปนอยางยิ่ง  บางคน 
ถึงกับน้ําตาคลอ ซาบซ้ึงถึงความมีน้ําใจท่ียังมีคนเปนหวง เปนใย และคดิถึงทาน  
      มูลนิธิฯ จะพยายามสรรหาส่ิงดีๆ  มอบแกผูสูงอายุและผูพิการ เพ่ือเปนขวญัและกําลังใจใหทานเหลานี้ไดมีพลังในการ 
ดํารงชีวิตอยางเปนปกติสุขตอไป และเพ่ือตอบแทนคณุวาครั้งหนึ่ง สูงอายุทุกทานเคยมีคณุูปการมากมายกับประเทศของเรา 
 

   
    



ห นา  2  ฉบับที่  66  ปที่  33 

MR.TAKASHI    NAKAI  เกษตรกรชาวญีปุ่นสนใจงานเกษตรที่ ศนูยกาญจนบุรี 

ทูลกระหมอมหญิงอุบลรัตนฯ ทรงพระกรุณาใหเยาวชนคนดีฯ ป 4 เขาเฝา 

      ทูลกระหมอมหญิงอุบลรัตนราชกัญญา  สิริวัฒนาพรรณวดี  
ทรงพระกรณุาพระราชทานวโรกาสใหครูประทีป อ้ึงทรงธรรม 
ฮาตะ นําเยาวชนคนดี ตนแบบของชุมชน ป 4 เขาเฝา เนื่องใน 
วโรกาสวนัคลายวนัประสูต ิโดยเยาวชนคนดีตนแบบของชุมชน 
ท่ีผานการคัดเลือกจากคณะกรรมการนี้ เคยไดรับพระราชทานโล 
รางวัล ยังความปติแกเยาวชนและครอบครวัเปนยิ่งนกั  
 (เม่ือวันท่ี 5 เมษายน 2555) 

วันท่ี  20 – 24  มีนาคม  2555 MR.TAKASHI    NAKAI  เกษตรกรชาวญี่ปุน เดินทางจากแดนอาทิตยอุทัย เพ่ือมา
เยี่ยมชมโครงการนิวตันสูชีวิตใหม ศูนยกาญจนบุรี  และขอชมการดําเนินงานดานเกษตร   เชน  สวนสมุนไพร  สวนปาลม
น้ํามัน    และไดทํากจิกรรมรวมกับเดก็และ
เยาวชน ดวยการปลูกสมุนไพร  ขม้ิน  ตะไคร   
การเยี่ยมชมแปลงสวนปาลม  สวนผลไม   
สวนกลวย  ฯลฯ   และไดรวมเดนิทางไป 
ทัศนศึกษาชายแดนไทย – พมา บานพุน้ํารอน   
สะพานขามแมน้ําแคว  สุสานสัมพันธมิตร กับ
เด็กๆ ในโครงการฯ ดวย   
      
       เปนส่ิงท่ีนาภาคภูมิใจท่ีแสดงใหเห็นวาแม
เกษตรกรจากประเทศท่ีมีเทคโน 
โลยีท่ีกาวหนา ก็ยังใหความสน 
ใจกับสวนสมุนไพร ท่ีคุณครูม่ิง
พร อ้ึงทรงธรรม เปนผูริเริ่มเม่ือ
หลายปกอน วันนี้ผลิดอก ออก
ผลใหช่ืนชมไปถึงแดนไกล  
นับเปนอีกหนึ่งของดีท่ีโครงการ
นิวัตนสูชีวติใหม ศูนยกาญจนบุรี 
ภาคภูมิใจและอยากนําเสนอใน
ผลงานของเด็กและเยาวชนท่ีนั้น  
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น้ําใจชโลมจิตร ชุบชีวิตคนพิการและผูสูงวัยในวันครอบครัว 

            ในสังคมท่ีมีความเจริญ เทคโนโลยีทันสมัย การแพทยกาวหนา แตผลจากโรคภัยไขเจ็บท่ีทําใหคนในโลกยุคใหมตอง 
พิการไมไดลดลง กลับซับซอนทวีความรุนแรงและนากลัว อยางเชน “อ๊ิบ ฉุดชาง” ชายพิการท่ีแขน ขาลีบ ลําตัวเกร็ง ส่ือสาร 
ดวยกริยาและน้ําเสียงท่ีคนใกลชิดเทานั้นจะสามารถเขาใจถึงความตองการของเขาได ปจจุบันอ๊ิบอายุ 26 ป มีพ่ีนอง 3คน  

   เขาเปนพ่ีชายคนโตแมมีอาชีพรับจางรายไดท้ังหมดมาจากแมเปนผูหาจุลเจือครอบครวั 
   เพียงลําพังภายใตชายคาบานเชาเดือนละ 1,500 บาท ท่ี 4 ชีวิตตองซุกกายรวมกันในพ้ืนท่ี 
    ไมกวางนกัในชุมชนแออัดคลองเตย  
         จากคําบอกเลาของผูเปนแมวัย 43 ปเลาวา  “ กอนหนาท่ีอ๊ิบจะปวย เขามีรางกาย    
     สมบูรณ เหมือนเด็กปกติท่ัวไป ขณะท่ีอายุ 11 เดือนเขามีอาการชัก  แมพาไปหาหมอ   
     หมอบอกวา อ๊ิบปวยเปนไขเยื่อสมองอักเสบ  หลังจากนัน้อ๊ิบก็มีสภาพอยางท่ีเห็นใน 
     ปจจุบัน”  แมพยายามพาอ๊ิบไปรักษา ไปสถานศึกษาสําหรับคนพิการ แตไมมีท่ีไหนเปด 
     โอกาสใหเขาไดรับการดูแลหรือพัฒนาตัวเองท้ังๆ ท่ีสมองของอ๊ีบสามารถรับรูและโต 
      ตอบได  

       เวลาท่ีแมตองออกไปทํางาน อ๊ิบจะถูกขังใหอยูในบานเพียงลําพัง  หลังจากท่ีผูเปนแมปอนอาหาร  ปอนนม เปนท่ีเรียบ 
รอยแลว ก็จะเตรียมอาหารม้ือกลางวันวางไวใหกับอ๊ิบไดกนิในยามหิว สวนแมและนองๆจะกลับจากภารกจินอกบานมาดูแล 
อ๊ิบอีกท่ีตอนสองทุมเปนประจําทุกวัน.......                                                         

       และไมตางกับครอบครัวของปาสมจิต กาสา อายุ 73 ป แมท่ีตองดูแลลูกชายวัย 51 ปท่ีปวยดวยอาการชัก ไมรูสึกตัวนาน 
ถึง 7 วัน ซ่ึงขณะนัน้อนันต มีประสงคผูเปนลูกชายมีอายุเพียง 3 ป แมเวลาจะลวงเลยมาแลวกวา 40 ป ปาสมจิตก็ยังคอยดูแล 
ลูกชายพิการภายในบานเชาหลังเล็กๆ ท่ีน้ําทวมขังเม่ือฝนตกหนัก ชีวิตสองคนแมท่ีชราและลูกท่ีพิการตองมารวมกนัอยูมุม 
บานท่ีน้ําทวมไมถึง เบ้ียยังชีพคนพิการและผูสูงอายุจากรัฐท่ีสองคนแมลูกไดรับและจากลูกคนอ่ืนๆ บางเปนครั้งคราวไม 
เพียงพอท่ีจะประทังชีวิตและจายคาเชาบานเดือนละ 1,600 บาท หากแตไดรับการชวยเหลือขาวสาร อาหารแหง จากมูลนิธิฯ 
      ยังมีอีกหลายชีวิตท่ีมีชะตากรรมไมตางกันนักกับแมท่ีตองดูแลลูกท่ีพิการไม 
สามารถชวยเหลือตัวเองอยางเชน  2 รายท่ีกลาวมา อีกท้ังครอบครัวก็ยังมีฐานะยากไร 
รายไดท่ีมีหากจะตองซ้ือผาออมสักช้ิน ก็หมายถึงการลดม้ืออาหารลง  หากเปน 
เชนนี้แลวคุณภาพชีวิตของผูดูแลและผูรับการดูแลกค็งย่ําแยพอๆ กัน เพ่ือเปนการ 
ชวยเหลือใหคนพิการไดรับการดูแลและไมถูกท้ิงขวาง  อีกท้ังเปนการสงเสริมใหคน 
ในครอบครัวใหการดูแลคนปวย คนพิการ และผูสูงวัยอยางใกลชิด และมี 
คุณภาพชีวิตท่ีดขีึ้น   มูลนิธดิวงประทีปจึงขอเชญิผูมีจิตศรัทธายื่นน้ําใจชโลม 
จิตร ชุบชีวิตคนพิการดวยการบริจาคผาออม นม อาหาร หรือทุนทรัพย 
เพ่ือซ้ืออปุกรณที่จําเปนสําหรับคนพิการไดที่ มูลนธิิดวงประทีป 
ติดตอคุณโสพล ดาลาด โทรศัพท 02-671-4045-8 ตอ 102  
โทรสาร 02-249-5254 จักเปนพระคุณยิ่ง 



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 

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

มูลนิธิดวงประทีป 

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

พิธีเปดบานพักเดก็ HOUSE  OF  HOPE  BY   ELSEREINE   1 %  CLUB    
เม่ือวันท่ี 30 มีนาคม 2555    คุณครูประทีป  อ้ึงทรงธรรม  ฮาตะ, คณุครูม่ิงพร  อ้ึง

ทรงธรรม,หัวหนาโครงการฯ,เจาหนาท่ี เดก็และเยาวชน โครงการนิวัตนสูชีวิตใหม ศูนย
กาญจนบุรี   ใหการตอนรับ คณะ  ELSEREINE 1 %  CLUB    ผูใหการสนับสนุนการ
ปลูกตนปาลมน้ํามันจํานวน 1,900  ตน  เพ่ือเปนแหลงรายไดมาเล้ียงดูเด็กในระยะยาว    
และใหการสนับสนุนงบประมาณการสรางบานพักเด็กชายเม่ือป  2009  และหองสมุด ป 
2010 และการสนับสนุนกจิกรรมพัฒนาเด็กอยางตอเนื่องมาโดยตลอด 
       เม่ือเดินทางมาถึงโครงการฯ  ทางคณะไดเดนิเยี่ยมชมสถานท่ีตางๆ  โดยรอบโครง 
การฯ  เชน สวนปาลมน้ํามัน  สวนผลไม  พรอมกับรวมเกบ็เกี่ยวผลผลิตสวนผลไม อยาง  
มะมวง  มะละกอ   ดวยความเพลิดเพลิน  และไดรวมกันทําพิธีเปดบานพักเดก็เล็กท่ีช่ือ
วา  HOUSE  OF  HOPE  BY   ELSEREINE   1 %  CLUB    พรอมกับปลูกตนไม
เปนท่ีระลึก จํานวน  3  ตน   
       หลังจากนั้นทางกลุมยังไดใหความสนใจงานดานอ่ืนๆ ของโครงการฯ ดวย  และยัง 
ไดชมการแสดงของเด็กๆ และไดรวมเตนรํากับเด็กๆ เปนท่ีสนุกสนานกอนเดินทางกลับ
ดวยรอยยิ้มแหงความสุข  


