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เพื่อการศึกษาของเด็กยากจน และพัฒนาคนยากไร้  
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Duang Prateep Foundation 

    วันเสาร์ที่ 8 มกราคม 2554  มูลนิธิดวงประทปีจัดกิจกรรมวันเด็กแห่งชาติขึ้น ตั้งแต่เวลา 8.00—14.00 น. ในหัวข้องาน 
“เด็กไทยวันนี้ขอเป็นหนูดีของครอบครัว” เพื่อให้เด็กในชุมชนได้มีโอกาสแสดงความดี กล้าคิด กล้าท าในสิ่งที่ถูก ที่ควร 
โดยน ากิจกรรมมาเป็นสื่อและรับของขวัญที่ผู้ใหญ่ใจดีได้มอบให้     โดยในวันเด็กปีนี้มีเด็กทยอยเข้าร่วมกิจกรรมตั้ง 
แต่เช้ากว่า 2,000 คน ในปีนี้ยังอบอุ่นไปด้วยอาสาสมัครจากน้องๆ นักศึกษาจากสถานศึกษาต่างๆ ที่มาช่วยงานอย่างขะมัก 
เขม้น  และผู้ใหญ่ใจดีอีกท่านที่อดกล่าวถึงไม่ไดค้ือ อาจารย์กิตติรัตน์ ณ ระนอง อธิการบดีมหาวิทยาลัยชินวัตรผู้ให้การสนับ 
สนุนกิจกรรมต่างๆ ของมูลนิธิฯ ด้วยดีเสมอมากไ็ด้น าเสื้อกีฬามามอบ พร้อมข้าวขาหมูมาเลี้ยงเด็กๆ ในงานเพื่อเป็นก าลังใจ 
ให้กับเด็กๆ ด้วยตัวท่านเอง  นอกจากนี้ ศ.นพ. สันต์  หัตถีรัตน์ ประธานมูลนิธิฯ และยังมีผู้ใหญ่ใจดีอีกหลายท่านซึ่งต้องขอ 
อภัยเป็นอย่างสูงที่มิได้เอยนาม ไว้ ณ ที่นี้ ก็มาร่วมให้ก าลังใจกันอย่างอบอุ่น 
      เมื่อพิธีเปิดเร่ิมขึ้น คุณครูประทีป กรรมการและผู้ก่อตั้งมลูนิธิฯ กล่าวรายงาน คุณวีรโชติ  พรสมหมาย 
อดีตนายกสมาคมสโมสรโรตาร่ีพระนคร ปัจจุบันท่านเป็นกรรมการมูลนิธิดวงประทีป ให้เกียรติเป็น 
ประธานในพิธี และกล่าวเปิดงาน ตลอดทั้งวันเด็กๆ ที่มาร่วมงานต่างแยกย้ายเล่นเกมตามฐานต่างๆ จน 
เวลาล่วงเลยใกล้ที่จะปิดงานเสียงหัวเราะของเด็กๆ ยังคงเต็มเปลี่ยมไปด้วยความสุข และปิดท้ายรายการ 
ด้วยทีมข่าว 3 มิติ ที่ออกอากาศทางทีวีช่อง 3 ช่วงเวลา 22.30 น. ได้มาถ่ายท ารายการ และได้เก็บภาพ 
น้องเกรส  เด็กหญิงอายุ 2.8 ปี ที่ก าลังแสดงความสามารถในการเต้นฮูลาฮูบที่เรียกรอยย้ิม เสียงหัวเราะ และเสียงตบมือได้ 
อย่างไม่ขาดสาย   สร้างความประทับใจให้กับผู้พบเห็นเป็นอย่างมาก  (ซึ่งท่านสามารถรับชมความน่ารักของนอ้งเกรสได้ 
โดยชมรายการย้อนหลังได้ทางเว็บไซด์ของทีวีช่อง 3  )   วันเด็กแห่งชาติปีนี้ ที่มูลนิธิดวงประทีปจัดขึ้นแม้ว่าจะไม่ได้ย่ิงใหญ่ 
แต่ก็สร้างความสุขไม่น้อยให้กับเด็กๆ ในชุมชนแออัดที่ผู้ปกครองไม่สามารถพาพวกเขาออกไปเที่ยวตามสถานที่ต่างๆ ได้  
เนื่องด้วยสภาวะทางเศรษฐกิจที่ไม่เอื้ออ านวยพวกเราคณะเจ้าหน้าที่ก็รู้สึกมีความสุข อิ่มเอิบใจที่เห็นรอยย้ิมของพวกเด็ก  
และมีความสุขทีไ่ด้เป็นสื่อเช่ือมความรัก  ความเมตตาจากผู้ใหญ่ใจดีทุกท่านที่มีต่อเด็กๆ ในชุมชนแออัดและเด็กๆ 
ที่อยู่ในความดูแลของมลูนิธิฯไม่ว่าจะเป็นเด็ก  เยาวชนที่ในโครงการนิวัตน์สู่ชีวิตใหม่ ศูนย์กาญจนบุรี,ศูนย์ชุมพร และเด็กๆ 
ในโครงการฟื้นฟูพื้นที่ธรณีพิบัติ จังหวัดพังงา อีกทั้งเด็กๆ ในชุมชนรอบข้างอีกกว่า 20 ชุมชนที่ได้รับมอบความสุขนีอ้ย่าง 
ทั่วถึงในนามของคณะเจ้าหน้าที่ทุกคนขอกราบขอบพระคุณผู้ใหญ่ใจดีทุกท่านมา ณ โอกาสนี้เป็นอย่างสูง  และขอพลังแห่ง 
ความสุขที่เด็กๆ ได้รับจงดล 
บันดาลให้ทุกท่านจงประสบแต่ 
ความสุข ความเจริญ ย่ิงๆ ขึ้นไป 
ด้วยเทอญ  

             “เด็กไทยวันน้ีขอเป็นหนูดีของครอบครัว”   



หน้า  2  ฉบับที่  59  ปีที่  32  

                         ธรรมะน าทางสู่การเป็นผู้น าที่ดี 
                      

      เมื่อวันอาทิตย์ที่ 19 ธันวาคม โครงการทุนการศึกษาได้จัดกิจกรรมอบรมผู้ปก 
ครองเด็กทุนการศึกษาจ านวน 84 คน เพื่อให้ความรู้และสนทนาธรรมในหัวเร่ือง 
"คุณธรรมน าไปสู่การเป็นผู้น าที่ดี" โดยพระอาจารย์ยุทธนา คมฺภีรจิตฺโต พระนัก 
เทศน์จากวัดประยุรวงศาวาส แม้ว่าจะช่วงบ่ายของวันอาทิตย์ที่เหมาะกับการพัก 

 ผ่อน แต่ผู้ปกครองที่เข้าอบรมก็ให้ความสนใจด้วยดี ซ่ึงการแสดงธรรมครั้งนี้เป็นการส่งเสริม 
 ให้ผู้ที่ได้รับฟังได้มีข้อคิดสามารถน าธรรมะไปปฏิบัติไม่ว่าจะเป็นเร่ืองการด าเนินชีวิตใน 
 ครอบครัว ที่ท างาน หรือเพื่อสังคมและชุมชม โดยคุณครูมิ่งพร  อึ้งทรงธรรม  รองประธาน 
 มูลนิธิดวงประทีปเป็นผู้กล่าวเปิดการอบรมในครั้งนี ้
       และ หลังจากการแสดงธรรมแล้ว คุณครูประทีปได้มีโอกาสพูดคุยกับผู้ปกครองเด็กทุน 
 โดยการส่ือสารทางอินเตอร์เน็ต ท าเอาบรรยากาศ 

ที่ทุกคนก าลังซาบซึ้งกับธรรมะถึงกับน้ าตาไหลที่ได้ทราบข่าวครู ถึงแม้ว่าจะม ี
ภารกิจหนักที่ต้องไปต้องจากบ้านและต้องท างานประสานกับองค์กรต่างๆ ในต่าง 
ประเทศแล้วคุณครูประทีปก็ยังให้ก าลังใจกับผู้ปกครองเด็กทุนให้มุ่งมั่นในความ 
ถูกต้องที่จะท างานเพื่อสังคมและชุมชนต่อไป 

     วันเสาร์ที่ 6 พฤศจิกายน 2553 ทางโครงการนิวัตน์สู่ชีวิตใหม่ ศูนย์กาญจนบุรี  โดยคุณครูมิ่งพร อึ้งทรงธรรม 
รองประธานมูลนิธิดวงประทีป หัวหน้าโครงการ เจ้าหน้าที่ เด็กและเยาวชน ได้มีโอกาสต้อนรับ คณะ Rotary club of Toyo-
naka ประเทศญี่ปุ่น จ านวน 11 คน ,ตัวแทนสโมสรโรตารีพระนคร , สโมสรโรตารีท่าม่วง ในพิธีมอบหนังสือ ตามโครงการ 
รณรงค์ส่งเสริมการอ่าน  โดยการจัดซื้อหนังสือเพื่อเสริมสร้างความรู้ จินตนาการ ให้กับเด็กและเยาวชน ของโครงการฯ 
ซึ่งในงานได้รับเกียรติจากนายอ าเภอเมือง จ.กาญจนบุรี ผู้ใหญ่บ้าน สมาชิกอบต. ทหาร ต ารวจ หมอ ร่วมพีธีกัน อย่างเนื่อง 
แน่น พร้อมกันนี้ทางคณะแขกได้รับชมการแสดงละครหุ่นเพื่อรณรงค์ส่งเสริมให้เด็กและเยาวชน รักการอ่านหนังสือจาก 
โครงการนิทานคาราวาน มูลนิธิดวงประทีป พร้อมกับเย่ียมชมสวนปาล์มน้ ามันทีก่ าลังออกผลผลิตตามแปลงต่างๆ  
บรรยากาศในงานวันนั้น จึงเต็มไปด้วยรอยย้ิมที่สดใสของเด็กและเยาวชนที่ได้รับหนังสือหลากหลายประเภทที่มีประโยชน์ 

             Rotary  Club  of Toyonaka  ประเทศญีปุ่่น มอบหนังสอืเพือ่รณรงค์ส่งเสริมการอ่านแก่น้องๆ  ศูนย์กาญจนบุร ี



 รายการ The Giving ท าความดีเพือ่สังคม 

เ พ่ือการศึกษาของเด็กยากจน  และพัฒนาคนยากไร้  หน้า  3  

     ระหว่างวันจันทร์ที่ 8 ถึงวันจันทร์ที่ 15 พฤศจิกายน โครงการนิทานคาราวาน มูลนิธิดวงประทีป ได้ออกแสดงละครหุ่น 
เพื่อการศึกษาให้กับนักเรียนในโรงเรียนต่างๆ ในจังหวัดสมุทรสาคร 10 โรงเรียน ได้แก่ โรงเรียนบ้านยกกระบัตร โรงเรียน 
บ้านท่าทราย โรงเรียนวัดเกาะ โรงเรียนวัดพันธุวงษ์  โรงเรียนบ้านนาโคก  โรงเรียนวัดนาขวาง  โรงเรียนวัดนวมกานนท์  
โรงเรียนวัดปากบ่อ โรงเรียนเมืองสมุทรสาคร โรงเรียนวัดบางน้ าวน และตบท้ายด้วยโรงเรียนในกรุงเทพฯ อีก 2 โรงเรียน 

ได้แก่ โรงเรียนบ้านลาดพร้าว และโรงเรียนวัดแสนสุข  มีผู้เข้าชมทั้งส้ิน  2,743 คน โดยครั้งนี้นิทานคาราวานได้น าละคร 
3เร่ือง 3 รส ไปแสดง ได้แก่  ก าเนิดตัวหนอน ,มดเจ้าระเบียบ และแพะ 3 ตัว ซ่ึงแต่ละเร่ืองจะแฝงไปด้วยความรู้ สอนให้ 
เด็กๆ เป็นคนมีระเบียบวินัย  และให้เด็กรักการอ่านหนังสือ  นอกจากละครหุ่น 3 เร่ืองดังที่ได้กล่าวไปแล้ว ยังแถมละครผ้า 
กันเปื้อนให้เด็กได้มีส่วนร่วมกันอย่างสนุกสนาน เด็กทุกคนมีส่วนร่วมไปกับตัวละครทุกตัว เสียงหัวเราะ แรงเชียร์อย่างไม่ 
ขาดสาย ซ่ึงเป็นตัวช้ีให้เห็นว่าละครหุ่นเพื่อการศึกษา เป็นกิจกรรมหนึ่งที่เข้าถึงเด็กๆ   ท าให้เด็กทุกคนเข้าใจและเข้าถึงส่ิง 
ที่ตัวละครแต่ละตัวต้องการจะสื่อและเด็กๆ สามารถน าไปปฏิบัติได้ ซ่ึงนับว่าเป็นกิจกรรมที่ได้รับเสียงเรียกร้องจากเด็กให้ 
กลับไปแสดงอีกครั้ง   

นิทานคาราวานตะลุยแสดงหุ่นที่จังหวัดสมุทรสาคร 

  วันเสาร์ที่ 11 ธันวาคม   บริษัทโมจิโต้ เอ็นเตอร์เทนเม้นท์ จ ากัด  โดยคุณนัฐฐพนท์ ลียะวณิช ผู้จัดท ารายการ The Giving 
ซึ่งเป็นรายการน าเสนอการท าความดีในรูปแบบต่างๆ เพื่อปลูกจิตส านึกให้คนในสังคมลุกขึ้นมาท าความดีเพื่อสังคม 
ได้มาจัดเลี้ยงอาหารกลางวัน แจกของขวัญ ในโอกาสเทศกาลใกล้ปีใหม่เหล่าดาราได้มาร่วมกิจกรรม เล่นเกมส์ จับฉลาก 
ชิงรางวัลพิเศษ และมอบของขวัญกับนอ้งๆ จ านวน 100 คน ที่อนุบาลดวงประทีป   โดยในโอกาสนี้คุณครูมิ่งพร อึ้งทรง 
ธรรม รองประธานมูลนิธิฯ ได้ให้การต้อนรับและให้สัมภาษณ์   นอกจากอิ่มกับอาหารแล้วน้องๆยังอิ่มด้วยความสุข 
สนุกสนานที่พี่ได้มอบให้ในวันนี้ด้วย  ต้องขอขอบคุณ 
คณะผู้จัดท ารายการ The Giving มา ณ ที่นี้ด้วย 

 



คณะบรรณาธิการท่ีปรึกษา 
ศ.นพ. สันต์    หัตถีรัตน์ 
คุณครูม่ิงพร  อึ้งทรงธรรม 
คุณเพ็ญวดี  แสงจันทร์ 
คุณพเยาว์  น้อยวานิช 
คุณวันเพ็ญ  ทรงโฉม 

บรรณาธิการ 
คุณวาสนา  สนิทหม่ืนไวย 

กองบรรณาธิการ 
และ 

หัวหน้าโครงการต่างๆ ของ 
มูลนิธิดวงประทีป 

สถานท่ีติดต่อ 
โทรศัพท์ 0-2671-4045-8 
โทรสาร 0-2249-5254 
E-mail : dpffound@ksc.th.com 

Web : http:// www.dpf.or.th 

     
แม้ว่าวันเด็กแห่งชาติปีนี้จะดูเหงา
ๆ   เนื่อง 
จากพิษเศรษฐกิจโลก 
และผลจากความวุ่นวาย 
ทางการเมือง แต่มูลนิธิฯ 
ก็พยายามจัดงานวัน 
เด็กให้กับเด็กๆ 
ในกลุ่มเป้าหมายกว่า 1570 คน มูลนิธิดวงประทีป 

มูลนิธิดวงประทีป 

34 ล๊อค 6 ถนน อาจณรงค์  

แขวง/เขต คลองเตย  กทม. 10110 

ครอบครัวต้นแบบ ชุมชนน่าอยู่ 

เรียนท่านผู้มีอุปการคุณโปรดทราบ  
    ด้วยขณะนี้มีผู้แอบอ้างเพื่อขอรับบริจาคหรือเร่ียไรเงินตามที่สาธารณะเพื่อน ามามอบ 
ให้กับมูลนิธิดวงประทีปนั้น ทางมูลนิธิฯ ขอแจ้งให้ท่านว่า มูลนิธิฯ ไม่มีนโยบายส่งคน 
ออกไปขอรับบริจาคหรือเร่ียไรเงินตามที่มีผู้แอบอ้างแต่อย่างไร เว้นแต่องค์กร,หน่วยงาน, 
คณะผู้สนใจต้องการสนับสนุนกิจกรรมของมูลนธิิฯ จะมีเจตนารมณ์ในการมอบความ 
ช่วยเหลือจะมีหนังสือแจ้งอย่างเป็นทางการ ซ่ึงหากท่านพบเห็นหรือสงสัยในพฤติกรรม 
ดังกล่าวสามารถแจ้ง หรือสอบถามขอ้มูลได้ที่มลูนิธิดวงประทีป  จักเป็นพระคุณย่ิง  

                เมื่อวันอาทิตย์ที่ 14 พฤศจิกายน 2553  โครงการอนุบาลชุมชน ได้จัดพิธีมอบรางวัล 
"ครอบครัวต้นแบบ ชุมชนน่าอยู่"ให้กับสมาชิกที่ผ่านการพิจารณาจ านวน 108 ครอบครัว 
 จากสมาชิกที่เข้าร่วมกิจกรรมทั้งส้ิน 134 ครอบครัว  โดยในวันงานมีผู้เข้าร่วมกิจกรรมเพื่อ 
 เป็นสักขีพยานกว่า 300 คน และได้รับเกียรติจากคุณอัจฉรา  พุ่มมณีกร รักษาการผู้เช่ียว 
ชาญด้านครอบครัว เป็นผู้แทนส านักงานกิจการสตรีและสถาบันครอบครัว กระทรวงการ 
พัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ มาเป็นประธานในพิธี และจากการสัมภาษณ์ครอบ 
ครัวที่ได้รับรางวัล  9 ครอบครัว ถึงการมีส่วนร่วมต่อชุมชน ศูนย์เด็กฯ และการดูแลบุตร 
หลาน ทุกครอบครัวจะมีแนวคิดในเร่ืองของการให้ความส าคัญของการเลี้ยงดูบุตรหลาน 
อย่างใกล้ชิด เช่น การมีกิจกรรมร่วมกัน ไม่ว่าจะเป็นการท าอาหาร การเล่านิทาน การไปเดิน 
เล่นในสวนสาธารณะ เหล่านี้เป็นต้น  ครอบครัวที่ได้รับการพิจารณาจะผ่านหลักเกณฑ ์

   
  ส าคัญที่ตรงกับวัตถุประสงค์ของโครงการคือการเลี้ยงดูและเอาใจใส่บุตรหลานด้วยความ 
  รัก และความอบอุน่น าไปสู่ครอบครัวอบอุ่นเปน็แบบอย่างที่ดีต่อชุมชน  และการมีส่วน 
  ร่วมในกิจกรรมต่างๆ ของชุมชนและศูนย์เด็กฯ อย่างสม่ าเสมอ  ซึ่งครอบครัวจ านวน 108  
  ครอบครัวได้พิสูจน์ให้เห็นแล้วว่าการเลี้ยงดูบุตรหลานด้วยความรัก ความอบอุ่นจะส่งผล 
  ให้เด็กมีจิตใจที่ร่าเริง แจ่มใส  สุขภาพแข็งแรง กล้าคิด กล้าแสดงออกอย่างเหมาะสม 
  


