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ประจ ำเดื อ น กรกฏำคม— กั น ยำยน 2556

1 รองนำยก 2 รัฐมนตรีพบประชำชนชำวสลัม

เมื่อวันอาทิตย์ที่ 8 กันยายน 2556 มูลนิธิดวงประทีปและชาวชุมชนคลองเตยได้รับเกียรติอย่างยิง่ ที่ ได้ตอ้ นรับ
ฯพณฯ รองนายกรัฐมนตรี และรัฐมนตรี วา่ การกระทรวงการคลัง ดร. กิตติรัตน์ ณ ระนอง และรัฐมนตรี วา่ การกระทรวง
สาธารณสุ ข นายแพทย์ประดิษฐ สิ นธวณรงค์ และหน่วยงานจากกระทรวงสาธารณสุ ข อาทิ ดร.นพ.พรเทพ ศิริวนารังสรรค์
อธิบดีกรมอนามัย และรองอธิบดีกรมทั้ง 3 กรม ที่ให้ความห่วงใย
ในสุ ขภาพ ความเป็ นอยูข่ องชาวชุมชนแออัดคลองเตย ด้วยการลง
เยีย่ มให้ความรู ้ชาวชุมชนคลองเตย เนื่องจากชุมชนคลองเตยเป็ น
พื้นที่ที่มีการระบาดของโรคไข้เลือดออกอย่างรุ นแรง
ในคราวนี้ ฯพณฯ รองนายกฯ และรมว.การคลัง และ
รมว.สาธารณสุ ขได้ให้เกียรติชมการแสดงละครหุ่น โครงการ
นิทานคาราวาน มูลนิธิดวงประทีป ในชื่อเรื่ อง “กำรป้องกัน
ไข้ เลือดออก” ซึ่งเป็ นละครหุ่นที่มูลนิธิฯ มีความยินดีนาเสนอ
และเป็ นอีกช่องทางหนึ่งในการรณรงค์ ให้ความรู ้กบั ชาวชุมชน
ในการป้ องกันโรคไข้เลือดออก และพร้อมที่จะไปตระเวนแสดง
ตามชุมชนต่างๆ ทัว่ ประเทศ
และจากการลงพื้นที่พบว่าปัญหาการจัดการขยะในชุมชน
แออัดเป็ นปัญหาใหญ่อีกปัญหาหนึ่งที่เป็ นแหล่งเพาะพันธุ์ยงุ และ
พาหนะนาโรคต่างๆ จึงมีการพูดคุยถึงการแก้ไขปัญหาเบื้องต้นด้วยการแบ่งแยกและการจัดเก็บขยะ ซึ่งเรื่ องนี้ตอ้ งมีการ
ประสานกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องกันในลาดับต่อไป

10 ปี กับประสบกำรณ์ เรียนรู้ วถิ ชี ีวติ คนยำกไร้ ของคณะ Life Works International
นับเป็ นปี ที่ 10 ที่คณะนักศึกษานานาชาติ (Life Works International) จาก
นานาประเทศเดินทางมาพบกันที่กรุ งเทพฯ และมุ่งหน้าสู่มูลนิธิดวงประทีปเพื่อ
เรี ยนรู ้วิถีชีวิต ปัญหา ของคนยากไร้ในชุมชน
ระหว่างเวลา 3 สัปดาห์ที่กลุ่มนักศึกษานานาชาติ 23 ชีวติ ได้ใช้ชีวติ ร่ วม
กับเด็ก เยาวชน ผูส้ ูงอายุในชุมชนแออัด และบาเพ็ญประโยชน์ร่วมกับชาวชุมชน
ด้วยการปรับปรุ งพื้นและทาสี ศูนย์เด็กเล็ก การร่ วมแลกเปลี่ยนประสบการณ์และ
ปัญหากับเยาวชนไทย การลงเยีย่ มบ้านผูส้ ูงอายุ การทากิจกรรมเกษตรกับน้องๆ ในโครงการนิวตั น์สู่ชีวิตใหม่ การร่ วมฝึ ก
อบรมการดับเพลิงกับชาวชุมชน คณะ Life Works International ได้ออกแรงและออกทุนทรัพย์ของตนเองเพื่อศึกษา เรี ยนรู ้
วิถีชีวิตของคนยากไร้ ซึ่งถือว่าเป็ นการหาประสบการณ์ที่ซ้ือไม่ได้ ถ้าไม่ได้ลงปฏิบตั ิจริ งด้วยตนเอง
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รำงวัล “ประทีป อึง้ ทรงธรรม ฮำตะ” รำงวัลเชิดชู ผ้ ูทำควำมดีเพือ่ สั งคม
รางวัล “ประทีป อึง้ ทรงธรรม ฮาตะ” เป็ นรางวัลเพื่อยกย่อง เชิดชู กลุ่มบุคคล องค์กรชุมชน กลุ่มเยาวชน ที่ทางาน
ด้านการพัฒนาสังคมมีผลงานนาไปสู่การพัฒนาเปลี่ยนแปลงสังคมที่เป็ นรู ปธรรมอย่างชัดเจนใน 6 สาขา คือ สาขาการศึกษา
สาขาการพัฒนาสังคมเมือง สาขาพัฒนาสังคมชนบท สาขาการส่ งเสริ มดนตรี สาขาการส่ งเสริ มกีฬา และสาขาการพัฒนา
ห้องสมุด และในปี 2556 นี้ได้เพิม่ สาขาการป้ องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดในชุมชนและสังคม โดยสาขานี้มูลนิธิตลาด
หลักทรัพย์แห่งประเทศไทยได้มอบหมายให้มูลนิธิดวงประทีปคัดสรรบุคคลเข้ารับรางวัล ภายใต้ชื่อรางวัลว่า “ประทีป
อึง้ ทรงธรรม ฮาตะ” และมูลนิธิตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยได้ให้การสนับสนุนเงินรางวัล 500,000.- บาท
พิธีมอบรางวัล “ประทีป อึง้ ทรงธรรม ฮาตะ” ตาม “โครงการเชิดชูผทู ้ าความดีเพื่อสังคม ประจาปี 2556” (เป็ น
เจตนารมณ์ของ ดร.กิตติรัตน์ ณ ระนอง กรรมการผูจ้ ดั การตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยในสมัยนั้น) ซึ่งจัดโดย
มูลนิธิตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย เมื่อวันอาทิตย์ที่ 22 กันยายน 2556 ได้รับเกียรติอย่างยิง่ จาก ดร. สถิต ลิ่มพงศ์พนั ธุ์
ประธานกรรมการ ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย, คุณจรัมพร โชติกเสถียร กรรมการและผูจ้ ดั การตลาดหลักทรัพย์แห่ง
ประเทศไทย, ศ.นพ.สันต์ หัตถีรัตน์ ประธานมูลนิธิดวงประทีป, คุณครู ประทีป อึ้งทรงธรรม ฮาตะ กรรมการผูก้ ่อตั้งและ
เลขาธิการมูลนิธิดวงประทีป แขกผูม้ ีเกียรติ อาทิ คณะผูบ้ ริ หารตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย , ศ. คุณหญิงแม้นมาส
ชวลิต, คุณวีรโชติ พรสมหมาย กรรมการมูลนิธิดวงประทีป, พระพิศาลธรรมานุสิฐ เจ้าอาวาสวัดสะพาน พระโขนง(ผูไ้ ด้
รับรางวัลฯ ปี 54) ,คุณสมบัติ บุญงามอนงค์(ผูร้ ับรางวัลฯ ปี 55) ,ผูน้ าชุมชน , ชาวชุมชนและท่านอื่นๆ อีกมากมายที่มาร่ วม
แสดงความยินดีกบั พ.ต.ท.สมเกียรติ สี มาคุปต์ รอง ผกก.สส.สน.ลาหิ น ผูไ้ ด้รับการคัดเลือกจากคณะกรรมการตัดสิ นรางวัล
ด้วยผลการดาเนินงานด้านการป้ องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด โดยรวมกลุ่มชาวชุมชนให้ลุกขึ้นมาร่ วมกันแก้ไขปัญหา
ยาเสพติดและร่ วมกับเจ้าอาวาสวัดสะพาน พระโขนงในการอบรมเด็กและเยาวชน เพื่อให้เห็นพิษภัยของยาเสพติดเป็ น
วิทยากรในค่ายฟื้ นฟูผตู ้ ิดยาเสพติดอย่างต่อเนื่องและยาวนาน เมื่อครั้งที่พ.ต.ท.สมเกียรติ เคยปฏิบตั ิหน้าที่ในพื้นที่คลองเตย
ถึงแม้วนั นี้ พ.ต.ท. สมเกียรติจะประจาราชการที่สน.ลาหิ นแล้วก็ตาม แต่ พ.ต.ท.สมเกียรติกย็ งั มาร่ วมกิจกรรมต้านยาเสพติด
ในพื้นที่คลองเตยทุกครั้งที่วา่ งเว้นจากภารกิจประจา
คลื่นแห่งความศรัทธาและชื่นชอบของชาวชุมชนที่มีต่อผลงานของ พ.ต.ท. สมเกียรติ ที่มาร่ วมแสดงความยินดี
เต็มหอประชุมศาสตราจารย์สงั เวียน อินทรวิชยั เป็ นที่รับรองได้วา่ ผลงานของท่านโดนใจชาวชุมชน และพร้อมให้การ
สนับสนุน และยินดีที่ พ.ต.ท. สมเกียรติ สี มาคุปต์ ได้รับรางวัล “ประทีป อึง้ ทรงธรรม ฮาตะ” รางวัลแห่งเกียรติยศ
ที่เป็ นเสมือนกระจกส่ องสะท้อนความดี ความทุ่มเท ของผูท้ าความดีเพือ่ สังคม

เพื่ อ กำรศึ ก ษำของเด็ ก ยำกจน และพั ฒ นำคนยำกไร้
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เริ่มกิจกรรมดีๆ กับก้ ำวสู่ ปีที่ 35 ของมูลนิธิดวงประทีป
เช้าวันศุกร์ที่ 30 สิ งหาคม 2556 มูลนิธิฯ ได้จดั งานครบรอบ
35 ปี อย่างเรี ยบง่าย พร้อมด้วยอาหารคาว-หวาน ที่ชาวชุมชนร่ วมใจ
กันนามาทาบุญเลี้ยงพระ พร้อมด้วยผูน้ าชุมชน หน่วยงานภาครัฐเอกชน องค์กรต่างๆ เข้าร่ วมและแสดงความยินดีกนั อย่างมากมาย
และที่สาคัญ คือ สมาชิกสโมสรโรตารี Maruoka จากประเทศญี่ปุ่น
ที่มีกาหนดการพิธีมอบรถดับเพลิงในสายวันนี้ แต่ดว้ ยปรารถนา
ที่จะเรี ยนรู ้วิถีชีวิตและประเพณี อนั ดีงามของคนไทย จึงขอร่ วมงานบุญในวันนี้ดว้ ย แม้วา่ จะเป็ น
เวลาเช้าตรู่ กต็ าม และแขกผูม้ ีเกียรติคนสาคัญอีกท่านหนึ่งก็คืออัครราชทูตญี่ปุ่นประจาประเทศไทย
Mr. Osamu Izawa ที่ได้ให้เกียรติร่วมงานในครั้งนี้ดว้ ย
เมื่อถึงฤกษ์งามยามดี 9.09 น. พระอาจารย์จากวัดสะพาน พระโขนงได้ทาพิธีเจิมรถดับเพลิงเพื่อเป็ นศิริมงคล
และกาลังใจแก่อาสาสมัครช่วยดับเพลิงของโครงการป้ องกันและควบคุมอัคคีภยั
หลังจากนั้นท่านประธานของสโมสรโรตารี Maruoka ได้ทาพิธีมอบรถดับเพลิง โดยคุณครู ประทีป อึ้งทรงธรรม
ฮาตะ กรรมการผูก้ ่อตั้งและเลขาธิการมูลนิธิฯ เป็ นผูแ้ ทนรับมอบ ศ. นพ. สันต์ หัตถีรัตน์ ประธานมูลนิธิฯ และแขกผูม้ ี
เกียรติร่วมเป็ นสักขีพยานในการรับมอบรถดังกล่าวในครั้งนี้
นอกจากนี้มีการสาธิตการดับเพลิง โดยจาลองเหตุการณ์เพลิงไหม้จากถังแก๊สรั่ว โดยให้ผสู ้ นใจเข้าร่ วมในการสาธิต
เมื่อเสร็ จสิ้ นการสาธิตแล้ว ประธานสโมสรโรตารี Maruoka ได้มอบรถจักรยานมือ 2 จานวน 40 คัน ให้กบั ผูน้ าชุมชน 40
ชุมชน ที่มาร่ วมโครงการปั่นจักรยานต้านยาเสพติด ลดโลกร้อนเมื่อปี ก่อน เพื่อใช้ในชุมชนต่อไป

เมื่อผูน้ าชุมชมได้รับมอบจักรยานแล้วก็ปั่นกลับชุมชนด้วยใบหน้าที่ยมิ้ แย้ม ในฐานะชาวชุมชนขอขอบคุณมิตร
จากแดนไกลที่มอบไมตรี ที่ดี ความห่วงใยต่อเพื่อนร่ วมโลกให้ได้มีเครื่ องไม้เครื่ องมือในการปกป้ องรักษา ทรัพย์สินของ
ตนเอง หากเกิดอัคคีภยั ให้สามารถช่วยเหลือตนเองได้ในเบื้องต้น และมอบสิ่ งดีๆ ให้เราได้มีส่วนร่ วมรักษาโลกใบนี้ให้เรา
ได้อาศัยสื บทอดไปยังรุ่ นลูก รุ่ นหลาน โดยไม่เบียดเบียนธรรมชาติเกินไป

แม้ ว่าวันเด็กแห่งชาติปีนี้จะดูเหงา
ๆ เนื่อง
จากพิษเศรษฐกิจโลก
และผลจากความวุน่ วาย
ทางการเมือง แต่มูลนิธิฯ
ก็พยายามจัดงานวัน
เด็กให้กบั เด็กๆ
ธิดวงประที
ในกลุมู่มลเป้นิาหมายกว่
า 1570 ปคน

“กำรป้ องกันไข้ เลือดออก” ละครเรื่องใหม่ ของนิทำนคำรำวำน

ตามที่ชุมชนแออัดคลองเตยเป็ นพื้นที่ของการระบาดโรค “ไข้เลือดออก” คุณครู
ประทีปจึงมีแนวคิดที่จะให้นิทานคาราวานนาละครหุ่นลงไปแสดงตามพื้นที่ต่างๆ เพื่อ
รณรงค์การป้ องกันไข้เลือดออก ซึ่งน้องๆ ที่อนุบาลดวงประทีปได้ชมการแสดงและเรี ยนรู ้
วิธีป้องกัน ด้วย 5 ป. กับ 1 ข. เป็ นสถานที่แรกโดยถือเป็ นรอบปฐมฤกษ์ก่อนเดินทางไป
แสดงยังสถานที่ต่างๆ
และในโอกาสนี้ มูลนิธิดวงประทีปจึงได้จดั โครงการ ส่ งเสริ มสุ ขภาพโดยรวมและ
ส่ งเสริ มความสัมพันธ์ผา่ นสื่ อนิทานและละครหุ่น ตอน “การป้ องกันไข้เลือดออก” ณ ห้อง
ประชุมเหรี ยญชั้น 3 สานักงานเทศบาลตาบลบ้านฉาง อาเภอบ้างฉาง จังหวัดระยอง จัดพิธี
คณะบรรณำธิกำรทีป่ รึกษำ
เปิ ดอย่างเป็ นทางการเมื่อวันที่ 4 กันยายน 2556 ซึ่งในวันดังกล่าวได้รับการต้อนรับอย่างดี
ศ.นพ. สั นต์ หัตถีรัตน์
เยีย่ มจาก คุณสุ ชิน พูลหิ รัญ นายกเทศมนตรี ตาบลบ้างฉาง คุณสมชาย พลานุเคราะห์
ครู ประทีป อึง้ ทรงธรรม ฮำตะ
นายอาเภอบ้านฉาง คณะครู นักเรี ยน และชาวชุมชนบ้านฉาง ด้วยการสนับสนุนจากมูลนิธิ
คุณครู มิ่งพร อึง้ ทรงธรรม
สยามโซลเวย์ซ่ ึงในวันดังกล่าว คุณชิล มัดชาริ ยอง กรรมการและเลขานุการ มูลนิธิสยาม
คุณเพ็ญวดี แสงจันทร์
โซลเวย์ ได้ให้เกียรติร่วมเดินทางไปเปิ ดพิธีน้ ีดว้ ย
คุณพเยำว์ น้ อยวำนิช
คุณวันเพ็ญ ทรงโฉม
บรรณำธิกำร
คุณวำสนำ สนิทหมืน่ ไวย
กองบรรณำธิกำร
และ
หัวหน้ ำโครงกำรต่ ำงๆ ของ
มูลนิธิดวงประทีป

สถำนทีต่ ิดต่ อ
โทรศัพท์ 0-2671-4045-8
โทรสาร 0-2249-5254
E-mail : dpffound@ksc.th.com
Web : http:// www.dpf.or.th
www.facebook.com/dpffound

มูลนิธิดวงประทีป
34 ล๊อค 6 ถนน อาจณรงค์
แขวง/เขต คลองเตย กทม. 10110

