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ประจํ า เดื อ น มี น าคม— เมษายน 2555

สงกรานตธารน้ําใจแดผูสูงวัยและผูพิการในสลัม ปที่ 23

เมื่อวันที่ 11 เมษายน ที่ผานมา มูลนิธิดวงประทีปไดจัดงาน “สงกรานตธารน้ําใจแดผูสูงวัยและผูพิการในสลัม ประจําป
2555 (ปที่ 23)” โดยศาสตราจารย นายแพทย สันต หัตถีรัตน ประธานมูลนิธิฯ ใหเกียรติมาเปนประธานในพิธี คุณปรีดา
เตียสุวรรณ กรรมการมูลนิธิ คุณครูประทีป และคุณครูมิ่งพร อึ้งทรงธรรมรวมเปนเกียรติในงานดวย
นอกจากประเพณีสรงน้ําพระ รดน้ําดําหัว ขอพร เลี้ยงอาหารและมอบของขวัญใหแกผูสูงอายุและผูพิการเปนประจําทุก
ปแลว ในปนี้มูลนิธิฯ ไดจัดใหมีการมอบรางวัล "ผูสูงวัยใจกุศล" เปนปแรก เพื่อเปนกําลังใจใหกับผูสูงวัยที่สละเวลาชวย
งานสวนรวมอยางทุมเท และสม่ําเสมอ อาทิ กิจกรรมชวยเหลือผูประสบภัยน้ําทวม เมื่อปลายปที่ผานมา การลงชุมชนเยี่ยม
บานเพื่อนๆ ผูสูงอายุ ใหบริการตัดผมแกผูสูงอายุดวยกัน ฯลฯ โดยมีผูไดรับรางวัลดังกลาว 7 ทาน ยังความปราบปลื้มแก
ผูไดรับรางวัลเปนอยางมาก เพราะทานเหลานี้ทุมเทแรงกาย แรงใจ โดยไมไดมุงหวังวาจะไดรับรางวัล แตคุณคาที่ไดรับ
มากกวารางวัลนัน้ คือ กําลังใจที่เปนแรงผลักใหทานเหลานี้มีพลังในการทํางานเพื่อสวนรวมตอไปอยางไมยอทอ และ
เพื่อแสดงความหวงใยผูสูงอายุไปยังชุมชนใกลเคียง มูลนิธิฯ ยังไดมอบของขวัญใหกับชุมชนทีจ่ ัดงานสงกรานตจํานวน
16 ชุมชนดวย
และกอนวันงาน มูลนิธิฯ นําโดยคุณครูประทีป อึ้งทรงธรรมไดลงเยี่ยมและมอบของขวัญใหกับผูสูงอายุและผูพิการ
ในชุมชนที่ไมสามารถเดินทางมารวมกิจกรรมดังกลาวได สรางความประทับใหกับผูสูงอายุ และผูพิการเปนอยางยิ่ง บางคน
ถึงกับน้ําตาคลอ ซาบซึ้งถึงความมีน้ําใจที่ยังมีคนเปนหวง เปนใย และคิดถึงทาน
มูลนิธิฯ จะพยายามสรรหาสิ่งดีๆ มอบแกผูสูงอายุและผูพิการ เพื่อเปนขวัญและกําลังใจใหทานเหลานี้ไดมีพลังในการ
ดํารงชีวิตอยางเปนปกติสุขตอไป และเพื่อตอบแทนคุณวาครั้งหนึ่ง สูงอายุทุกทานเคยมีคณ
ุ ูปการมากมายกับประเทศของเรา
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ทูลกระหมอมหญิงอุบลรัตนฯ ทรงพระกรุณาใหเยาวชนคนดีฯ ป 4 เขาเฝา
ทูลกระหมอมหญิงอุบลรัตนราชกัญญา สิริวัฒนาพรรณวดี
ทรงพระกรุณาพระราชทานวโรกาสใหครูประทีป อึ้งทรงธรรม
ฮาตะ นําเยาวชนคนดี ตนแบบของชุมชน ป 4 เขาเฝา เนื่องใน
วโรกาสวันคลายวันประสูติ โดยเยาวชนคนดีตนแบบของชุมชน
ที่ผานการคัดเลือกจากคณะกรรมการนี้ เคยไดรับพระราชทานโล
รางวัล ยังความปติแกเยาวชนและครอบครัวเปนยิ่งนัก
(เมื่อวันที่ 5 เมษายน 2555)
MR.TAKASHI NAKAI เกษตรกรชาวญีป่ ุนสนใจงานเกษตรที่ ศูนยกาญจนบุรี
วันที่ 20 – 24 มีนาคม 2555 MR.TAKASHI NAKAI เกษตรกรชาวญี่ปุน เดินทางจากแดนอาทิตยอุทัย เพื่อมา
เยี่ยมชมโครงการนิวตั นสูชีวิตใหม ศูนยกาญจนบุรี และขอชมการดําเนินงานดานเกษตร เชน สวนสมุนไพร สวนปาลม
น้ํามัน และไดทํากิจกรรมรวมกับเด็กและ
เยาวชน ดวยการปลูกสมุนไพร ขมิน้ ตะไคร
การเยี่ยมชมแปลงสวนปาลม สวนผลไม
สวนกลวย ฯลฯ และไดรวมเดินทางไป
ทัศนศึกษาชายแดนไทย – พมา บานพุน้ํารอน
สะพานขามแมน้ําแคว สุสานสัมพันธมิตร กับ
เด็กๆ ในโครงการฯ ดวย
เปนสิ่งที่นาภาคภูมใิ จที่แสดงใหเห็นวาแม
เกษตรกรจากประเทศที่มีเทคโน
โลยีที่กาวหนา ก็ยังใหความสน
ใจกับสวนสมุนไพร ทีค่ ุณครูมิ่ง
พร อึ้งทรงธรรม เปนผูริเริ่มเมื่อ
หลายปกอน วันนี้ผลิดอก ออก
ผลใหชื่นชมไปถึงแดนไกล
นับเปนอีกหนึ่งของดีที่โครงการ
นิวัตนสูชีวติ ใหม ศูนยกาญจนบุรี
ภาคภูมใิ จและอยากนําเสนอใน
ผลงานของเด็กและเยาวชนทีน่ ั้น
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น้ําใจชโลมจิตร ชุบชีวิตคนพิการและผูสูงวัยในวันครอบครัว
ในสังคมที่มีความเจริญ เทคโนโลยีทันสมัย การแพทยกาวหนา แตผลจากโรคภัยไขเจ็บที่ทําใหคนในโลกยุคใหมตอง
พิการไมไดลดลง กลับซับซอนทวีความรุนแรงและนากลัว อยางเชน “อิ๊บ ฉุดชาง” ชายพิการที่แขน ขาลีบ ลําตัวเกร็ง สื่อสาร
ดวยกริยาและน้ําเสียงที่คนใกลชิดเทานั้นจะสามารถเขาใจถึงความตองการของเขาได ปจจุบันอิ๊บอายุ 26 ป มีพี่นอง 3คน
เขาเปนพี่ชายคนโตแมมีอาชีพรับจางรายไดทั้งหมดมาจากแมเปนผูหาจุลเจือครอบครัว
เพียงลําพังภายใตชายคาบานเชาเดือนละ 1,500 บาท ที่ 4 ชีวิตตองซุกกายรวมกันในพืน้ ที่
ไมกวางนักในชุมชนแออัดคลองเตย
จากคําบอกเลาของผูเปนแมวัย 43 ปเลาวา “ กอนหนาที่อิ๊บจะปวย เขามีรางกาย
สมบูรณ เหมือนเด็กปกติทั่วไป ขณะที่อายุ 11 เดือนเขามีอาการชัก แมพาไปหาหมอ
หมอบอกวา อิ๊บปวยเปนไขเยื่อสมองอักเสบ หลังจากนัน้ อิ๊บก็มีสภาพอยางที่เห็นใน
ปจจุบัน” แมพยายามพาอิ๊บไปรักษา ไปสถานศึกษาสําหรับคนพิการ แตไมมีที่ไหนเปด
โอกาสใหเขาไดรับการดูแลหรือพัฒนาตัวเองทั้งๆ ที่สมองของอี๊บสามารถรับรูและโต
ตอบได
เวลาที่แมตองออกไปทํางาน อิ๊บจะถูกขังใหอยูในบานเพียงลําพัง หลังจากที่ผูเปนแมปอนอาหาร ปอนนม เปนที่เรียบ
รอยแลว ก็จะเตรียมอาหารมื้อกลางวันวางไวใหกับอิ๊บไดกนิ ในยามหิว สวนแมและนองๆจะกลับจากภารกิจนอกบานมาดูแล
อิ๊บอีกที่ตอนสองทุมเปนประจําทุกวัน.......
และไมตางกับครอบครัวของปาสมจิต กาสา อายุ 73 ป แมที่ตองดูแลลูกชายวัย 51 ปที่ปวยดวยอาการชัก ไมรูสกึ ตัวนาน
ถึง 7 วัน ซึ่งขณะนัน้ อนันต มีประสงคผูเปนลูกชายมีอายุเพียง 3 ป แมเวลาจะลวงเลยมาแลวกวา 40 ป ปาสมจิตก็ยังคอยดูแล
ลูกชายพิการภายในบานเชาหลังเล็กๆ ที่น้ําทวมขังเมื่อฝนตกหนัก ชีวิตสองคนแมที่ชราและลูกที่พกิ ารตองมารวมกันอยูมุม
บานที่น้ําทวมไมถึง เบี้ยยังชีพคนพิการและผูสูงอายุจากรัฐที่สองคนแมลูกไดรับและจากลูกคนอื่นๆ บางเปนครั้งคราวไม
เพียงพอที่จะประทังชีวิตและจายคาเชาบานเดือนละ 1,600 บาท หากแตไดรับการชวยเหลือขาวสาร อาหารแหง จากมูลนิธิฯ
ยังมีอีกหลายชีวิตที่มีชะตากรรมไมตางกันนักกับแมที่ตอ งดูแลลูกที่พิการไม
สามารถชวยเหลือตัวเองอยางเชน 2 รายที่กลาวมา อีกทั้งครอบครัวก็ยังมีฐานะยากไร
รายไดที่มีหากจะตองซื้อผาออมสักชิ้น ก็หมายถึงการลดมือ้ อาหารลง หากเปน
เชนนี้แลวคุณภาพชีวิตของผูดูแลและผูรับการดูแลก็คงย่ําแยพอๆ กัน เพื่อเปนการ
ชวยเหลือใหคนพิการไดรับการดูแลและไมถูกทิ้งขวาง อีกทั้งเปนการสงเสริมใหคน
ในครอบครัวใหการดูแลคนปวย คนพิการ และผูสูงวัยอยางใกลชิด และมี
คุณภาพชีวิตที่ดขี ึ้น มูลนิธดิ วงประทีปจึงขอเชิญผูมีจิตศรัทธายื่นน้ําใจชโลม
จิตร ชุบชีวิตคนพิการดวยการบริจาคผาออม นม อาหาร หรือทุนทรัพย
เพื่อซื้ออุปกรณที่จําเปนสําหรับคนพิการไดที่ มูลนิธิดวงประทีป
ติดตอคุณโสพล ดาลาด โทรศัพท 02-671-4045-8 ตอ 102
โทรสาร 02-249-5254 จักเปนพระคุณยิ่ง

พิธีเปดบานพักเด็ก HOUSE OF HOPE BY ELSEREINE 1 % CLUB
แมวาวันเด็กแหงชาติปนี้จะดูเหงา
ๆ เนื่อง
จากพิษเศรษฐกิจโลก
และผลจากความวุนวาย
ทางการเมือง แตมูลนิธิฯ
ก็พยายามจัดงานวัน
เด็กใหกับเด็กๆ
ลนิาหมายกว
ธดิ วงประที
ในกลุมูมเป
า 1570 ปคน
คณะบรรณาธิการที่ปรึกษา
ศ.นพ. สันต หัตถีรัตน
ครูประทีป อึ้งทรงธรรม ฮาตะ
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

เมื่อวันที่ 30 มีนาคม 2555 คุณครูประทีป อึ้งทรงธรรม ฮาตะ, คุณครูมิ่งพร อึ้ง
ทรงธรรม,หัวหนาโครงการฯ,เจาหนาที่ เด็กและเยาวชน โครงการนิวัตนสูชีวิตใหม ศูนย
กาญจนบุรี ใหการตอนรับ คณะ ELSEREINE 1 % CLUB ผูใหการสนับสนุนการ
ปลูกตนปาลมน้ํามันจํานวน 1,900 ตน เพื่อเปนแหลงรายไดมาเลี้ยงดูเด็กในระยะยาว
และใหการสนับสนุนงบประมาณการสรางบานพักเด็กชายเมื่อป 2009 และหองสมุด ป
2010 และการสนับสนุนกิจกรรมพัฒนาเด็กอยางตอเนื่องมาโดยตลอด
เมื่อเดินทางมาถึงโครงการฯ ทางคณะไดเดินเยี่ยมชมสถานที่ตางๆ โดยรอบโครง
การฯ เชน สวนปาลมน้ํามัน สวนผลไม พรอมกับรวมเก็บเกี่ยวผลผลิตสวนผลไม อยาง
มะมวง มะละกอ ดวยความเพลิดเพลิน และไดรวมกันทําพิธีเปดบานพักเด็กเล็กที่ชื่อ
วา HOUSE OF HOPE BY ELSEREINE 1 % CLUB พรอมกับปลูกตนไม
เปนที่ระลึก จํานวน 3 ตน
หลังจากนั้นทางกลุมยังไดใหความสนใจงานดานอื่นๆ ของโครงการฯ ดวย และยัง
ไดชมการแสดงของเด็กๆ และไดรวมเตนรํากับเด็กๆ เปนที่สนุกสนานกอนเดินทางกลับ
ดวยรอยยิ้มแหงความสุข

