
ฉบับที่  71  ปีที่  35 ประจ ำ เดือน กรกฏำคม— กันยำยน 2556 

เพื่อการศึกษาของเด็กยากจน และพัฒนาคนยากไร้  

จดหมายข่าว  

1 รองนำยก 2 รัฐมนตรีพบประชำชนชำวสลมั 
มูลนิธิดวงประทีป 

Duang Prateep Foundation 

        เม่ือวนัอาทิตยท่ี์ 8 กนัยายน 2556   มูลนิธิดวงประทีปและชาวชุมชนคลองเตยไดรั้บเกียรติอยา่งยิง่ท่ี ไดต้อ้นรับ 
ฯพณฯ รองนายกรัฐมนตรี และรัฐมนตรีวา่การกระทรวงการคลงั ดร. กิตติรัตน์ ณ ระนอง และรัฐมนตรีวา่การกระทรวง 
สาธารณสุข นายแพทยป์ระดิษฐ  สินธวณรงค ์และหน่วยงานจากกระทรวงสาธารณสุข  อาทิ ดร.นพ.พรเทพ ศิริวนารังสรรค ์
อธิบดีกรมอนามยั และรองอธิบดีกรมทั้ง 3 กรม  ท่ีใหค้วามห่วงใย 
ในสุขภาพ ความเป็นอยูข่องชาวชุมชนแออดัคลองเตย ดว้ยการลง 
เยีย่มใหค้วามรู้ชาวชุมชนคลองเตย  เน่ืองจากชุมชนคลองเตยเป็น 
พื้นท่ีท่ีมีการระบาดของโรคไขเ้ลือดออกอยา่งรุนแรง  
  ในคราวน้ี ฯพณฯ รองนายกฯ และรมว.การคลงั และ 
รมว.สาธารณสุขไดใ้หเ้กียรติชมการแสดงละครหุ่น  โครงการ 
นิทานคาราวาน  มูลนิธิดวงประทีป ในช่ือเร่ือง “กำรป้องกนั 
ไข้เลอืดออก”  ซ่ึงเป็นละครหุ่นท่ีมูลนิธิฯ มีความยนิดีน าเสนอ 
และเป็นอีกช่องทางหน่ึงในการรณรงค ์ใหค้วามรู้กบัชาวชุมชน 
ในการป้องกนัโรคไขเ้ลือดออก และพร้อมท่ีจะไปตระเวนแสดง 
ตามชุมชนต่างๆ ทัว่ประเทศ 
 และจากการลงพื้นท่ีพบวา่ปัญหาการจดัการขยะในชุมชน 
แออดัเป็นปัญหาใหญ่อีกปัญหาหน่ึงท่ีเป็นแหล่งเพาะพนัธ์ุยงุ และ 
พาหนะน าโรคต่างๆ จึงมีการพดูคุยถึงการแกไ้ขปัญหาเบ้ืองตน้ดว้ยการแบ่งแยกและการจดัเกบ็ขยะ  ซ่ึงเร่ืองน้ีตอ้งมีการ 
ประสานกบัหน่วยงานท่ีเก่ียวขอ้งกนัในล าดบัต่อไป  

10 ปี กบัประสบกำรณ์เรียนรู้วถิชีีวติคนยำกไร้ของคณะ Life Works International  
   นบัเป็นปีท่ี 10 ท่ีคณะนกัศึกษานานาชาติ (Life Works International)  จาก 
นานาประเทศเดินทางมาพบกนัท่ีกรุงเทพฯ และมุ่งหนา้สู่มูลนิธิดวงประทีปเพื่อ 
เรียนรู้วิถีชีวิต ปัญหา ของคนยากไร้ในชุมชน 

      ระหวา่งเวลา 3 สัปดาห์ท่ีกลุ่มนกัศึกษานานาชาติ 23 ชีวติ  ไดใ้ชชี้วติร่วม 
กบัเดก็ เยาวชน ผูสู้งอายใุนชุมชนแออดั และบ าเพญ็ประโยชน์ร่วมกบัชาวชุมชน 
ดว้ยการปรับปรุงพื้นและทาสีศูนยเ์ดก็เลก็ การร่วมแลกเปล่ียนประสบการณ์และ 
ปัญหากบัเยาวชนไทย การลงเยีย่มบา้นผูสู้งอาย ุ การท ากิจกรรมเกษตรกบันอ้งๆ ในโครงการนิวตันสู่์ชีวิตใหม่  การร่วมฝึก 
อบรมการดบัเพลิงกบัชาวชุมชน  คณะ Life Works International  ไดอ้อกแรงและออกทุนทรัพยข์องตนเองเพื่อศึกษา เรียนรู้ 
วิถีชีวิตของคนยากไร้  ซ่ึงถือวา่เป็นการหาประสบการณ์ท่ีซ้ือไม่ได ้  ถา้ไม่ไดล้งปฏิบติัจริงดว้ยตนเอง   



หน้ำ 2 ฉบับที่  71  ปีที่  35 

รำงวลั “ประทปี อึง้ทรงธรรม ฮำตะ” รำงวลัเชิดชูผู้ท ำควำมดเีพือ่สังคม  

              รางวลั “ประทีป อึง้ทรงธรรม ฮาตะ” เป็นรางวลัเพื่อยกยอ่ง เชิดชู กลุ่มบุคคล องคก์รชุมชน กลุ่มเยาวชน  ท่ีท างาน 
ดา้นการพฒันาสงัคมมีผลงานน าไปสู่การพฒันาเปล่ียนแปลงสงัคมท่ีเป็นรูปธรรมอยา่งชดัเจนใน 6 สาขา คือ สาขาการศึกษา   
สาขาการพฒันาสงัคมเมือง สาขาพฒันาสงัคมชนบท    สาขาการส่งเสริมดนตรี  สาขาการส่งเสริมกีฬา และสาขาการพฒันา 
หอ้งสมุด และในปี 2556 น้ีไดเ้พิ่มสาขาการป้องกนัและแกไ้ขปัญหายาเสพติดในชุมชนและสงัคม  โดยสาขาน้ีมูลนิธิตลาด 
หลกัทรัพยแ์ห่งประเทศไทยไดม้อบหมายใหมู้ลนิธิดวงประทีปคดัสรรบุคคลเขา้รับรางวลั  ภายใตช่ื้อรางวลัวา่ “ประทีป 
อึง้ทรงธรรม ฮาตะ”  และมูลนิธิตลาดหลกัทรัพยแ์ห่งประเทศไทยไดใ้หก้ารสนบัสนุนเงินรางวลั 500,000.- บาท 
 พิธีมอบรางวลั “ประทีป อึง้ทรงธรรม ฮาตะ” ตาม “โครงการเชิดชูผูท้  าความดีเพื่อสังคม ประจ าปี 2556”  (เป็น 
เจตนารมณ์ของ ดร.กิตติรัตน ์ณ ระนอง กรรมการผูจ้ดัการตลาดหลกัทรัพยแ์ห่งประเทศไทยในสมยันั้น)   ซ่ึงจดัโดย 
มูลนิธิตลาดหลกัทรัพยแ์ห่งประเทศไทย เม่ือวนัอาทิตยท่ี์ 22 กนัยายน 2556 ไดรั้บเกียรติอยา่งยิง่จาก ดร. สถิต ล่ิมพงศพ์นัธ์ุ 
ประธานกรรมการ ตลาดหลกัทรัพยแ์ห่งประเทศไทย, คุณจรัมพร  โชติกเสถียร กรรมการและผูจ้ดัการตลาดหลกัทรัพยแ์ห่ง 
ประเทศไทย, ศ.นพ.สันต ์หตัถีรัตน์ ประธานมูลนิธิดวงประทีป, คุณครูประทีป อ้ึงทรงธรรม ฮาตะ กรรมการผูก่้อตั้งและ 
เลขาธิการมูลนิธิดวงประทีป แขกผูมี้เกียรติ อาทิ คณะผูบ้ริหารตลาดหลกัทรัพยแ์ห่งประเทศไทย , ศ. คุณหญิงแมน้มาส  
ชวลิต,   คุณวรีโชติ  พรสมหมาย  กรรมการมูลนิธิดวงประทีป,  พระพิศาลธรรมานุสิฐ  เจา้อาวาสวดัสะพาน พระโขนง(ผูไ้ด ้
รับรางวลัฯ ปี 54) ,คุณสมบติั บุญงามอนงค(์ผูรั้บรางวลัฯ ปี 55) ,ผูน้ าชุมชน , ชาวชุมชนและท่านอ่ืนๆ อีกมากมายท่ีมาร่วม 
แสดงความยนิดีกบั พ.ต.ท.สมเกียรติ  สีมาคุปต ์รอง ผกก.สส.สน.ล าหิน ผูไ้ดรั้บการคดัเลือกจากคณะกรรมการตดัสินรางวลั  
ดว้ยผลการด าเนินงานดา้นการป้องกนัและแกไ้ขปัญหายาเสพติด โดยรวมกลุ่มชาวชุมชนใหลุ้กข้ึนมาร่วมกนัแกไ้ขปัญหา 
ยาเสพติดและร่วมกบัเจา้อาวาสวดัสะพาน พระโขนงในการอบรมเดก็และเยาวชน เพื่อใหเ้ห็นพิษภยัของยาเสพติดเป็น   
วิทยากรในค่ายฟ้ืนฟผููติ้ดยาเสพติดอยา่งต่อเน่ืองและยาวนาน เม่ือคร้ังท่ีพ.ต.ท.สมเกียรติ เคยปฏิบติัหนา้ท่ีในพื้นท่ีคลองเตย 
ถึงแมว้นัน้ี พ.ต.ท. สมเกียรติจะประจ าราชการท่ีสน.ล าหินแลว้กต็าม แต่ พ.ต.ท.สมเกียรติกย็งัมาร่วมกิจกรรมตา้นยาเสพติด 
ในพื้นท่ีคลองเตยทุกคร้ังท่ีวา่งเวน้จากภารกิจประจ า  
  คล่ืนแห่งความศรัทธาและช่ืนชอบของชาวชุมชนท่ีมีต่อผลงานของ พ.ต.ท. สมเกียรติ ท่ีมาร่วมแสดงความยนิดี 
เตม็หอประชุมศาสตราจารยส์งัเวียน  อินทรวิชยั  เป็นท่ีรับรองไดว้า่ผลงานของท่านโดนใจชาวชุมชน และพร้อมใหก้าร 
สนบัสนุน และยนิดีท่ี พ.ต.ท. สมเกียรติ สีมาคุปต ์ ไดรั้บรางวลั “ประทีป อึง้ทรงธรรม ฮาตะ” รางวลัแห่งเกียรติยศ  
ท่ีเป็นเสมือนกระจกส่องสะทอ้นความดี ความทุ่มเท ของผูท้  าความดีเพือ่สงัคม 
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เร่ิมกจิกรรมดีๆ   กบัก้ำวสู่ปีที ่35 ของมูลนิธิดวงประทปี 

   เชา้วนัศุกร์ท่ี 30 สิงหาคม 2556 มูลนิธิฯ ไดจ้ดังานครบรอบ 
35 ปี อยา่งเรียบง่าย  พร้อมดว้ยอาหารคาว-หวาน ท่ีชาวชุมชนร่วมใจ 
กนัน ามาท าบุญเล้ียงพระ  พร้อมดว้ยผูน้ าชุมชน  หน่วยงานภาครัฐ-
เอกชน องคก์รต่างๆ เขา้ร่วมและแสดงความยนิดีกนัอยา่งมากมาย 
 และท่ีส าคญั คือ สมาชิกสโมสรโรตารี Maruoka จากประเทศญ่ีปุ่น 
ท่ีมีก าหนดการพิธีมอบรถดบัเพลิงในสายวนัน้ี   แต่ดว้ยปรารถนา 
ท่ีจะเรียนรู้วิถีชีวิตและประเพณีอนัดีงามของคนไทย จึงขอร่วมงานบุญในวนัน้ีดว้ย  แมว้า่จะเป็น 
เวลาเชา้ตรู่กต็าม และแขกผูมี้เกียรติคนส าคญัอีกท่านหน่ึงกคื็ออคัรราชทูตญ่ีปุ่นประจ าประเทศไทย  
Mr. Osamu Izawa ท่ีไดใ้หเ้กียรติร่วมงานในคร้ังน้ีดว้ย  
         เม่ือถึงฤกษง์ามยามดี 9.09 น. พระอาจารยจ์ากวดัสะพาน พระโขนงไดท้ าพิธีเจิมรถดบัเพลิงเพื่อเป็นศิริมงคล 
และก าลงัใจแก่อาสาสมคัรช่วยดบัเพลิงของโครงการป้องกนัและควบคุมอคัคีภยั  
       หลงัจากนั้นท่านประธานของสโมสรโรตารี Maruoka ไดท้ าพิธีมอบรถดบัเพลิง โดยคุณครูประทีป อ้ึงทรงธรรม 
ฮาตะ กรรมการผูก่้อตั้งและเลขาธิการมูลนิธิฯ เป็นผูแ้ทนรับมอบ  ศ. นพ. สันต ์ หตัถีรัตน์ ประธานมูลนิธิฯ และแขกผูมี้ 
เกียรติร่วมเป็นสกัขีพยานในการรับมอบรถดงักล่าวในคร้ังน้ี  
 นอกจากน้ีมีการสาธิตการดบัเพลิง โดยจ าลองเหตุการณ์เพลิงไหมจ้ากถงัแก๊สร่ัว โดยใหผู้ส้นใจเขา้ร่วมในการสาธิต 
เม่ือเสร็จส้ินการสาธิตแลว้  ประธานสโมสรโรตารี Maruoka  ไดม้อบรถจกัรยานมือ 2 จ านวน 40 คนั ใหก้บัผูน้ าชุมชน 40 
ชุมชน ท่ีมาร่วมโครงการป่ันจกัรยานตา้นยาเสพติด ลดโลกร้อนเม่ือปีก่อน เพื่อใชใ้นชุมชนต่อไป   

    

 

  เม่ือผูน้ าชุมชมไดรั้บมอบจกัรยานแลว้กป่ั็นกลบัชุมชนดว้ยใบหนา้ท่ียิม้แยม้  ในฐานะชาวชุมชนขอขอบคุณมิตร 
จากแดนไกลท่ีมอบไมตรีท่ีดี ความห่วงใยต่อเพื่อนร่วมโลกใหไ้ดมี้เคร่ืองไมเ้คร่ืองมือในการปกป้องรักษา ทรัพยสิ์นของ 
ตนเอง หากเกิดอคัคีภยัใหส้ามารถช่วยเหลือตนเองไดใ้นเบ้ืองตน้ และมอบส่ิงดีๆ ใหเ้ราไดมี้ส่วนร่วมรักษาโลกใบน้ีใหเ้รา 
ไดอ้าศยัสืบทอดไปยงัรุ่นลูก รุ่นหลาน โดยไม่เบียดเบียนธรรมชาติเกินไป  



คณะบรรณำธิกำรทีป่รึกษำ 
ศ.นพ. สันต์    หัตถีรัตน์ 

ครูประทีป  อึง้ทรงธรรม ฮำตะ 
คุณครูมิ่งพร  อึง้ทรงธรรม 
คุณเพญ็วด ี แสงจันทร์ 
คุณพเยำว์  น้อยวำนิช 
คุณวนัเพญ็  ทรงโฉม 

บรรณำธิกำร 
คุณวำสนำ  สนิทหมืน่ไวย 

กองบรรณำธิกำร 
และ 

หัวหน้ำโครงกำรต่ำงๆ ของ 
มูลนิธิดวงประทีป 

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

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

www.facebook.com/dpffound 

     
แม้ว่าวนัเดก็แห่งชาติปีน้ีจะดูเหงา
ๆ   เน่ือง 
จากพิษเศรษฐกิจโลก 
และผลจากความวุน่วาย 
ทางการเมือง แต่มูลนิธิฯ 
กพ็ยายามจดังานวนั 
เดก็ใหก้บัเดก็ๆ 
ในกลุ่มเป้าหมายกวา่ 1570 คน มูลนิธิดวงประทปี 

มูลนิธิดวงประทีป 

34 ลอ๊ค 6 ถนน อาจณรงค ์ 

แขวง/เขต คลองเตย  กทม. 10110 

 

         ตามท่ีชุมชนแออดัคลองเตยเป็นพื้นท่ีของการระบาดโรค “ไขเ้ลือดออก”   คุณครู 
ประทีปจึงมีแนวคิดท่ีจะใหนิ้ทานคาราวานน าละครหุ่นลงไปแสดงตามพื้นท่ีต่างๆ   เพื่อ 
รณรงคก์ารป้องกนัไขเ้ลือดออก ซ่ึงนอ้งๆ ท่ีอนุบาลดวงประทีปไดช้มการแสดงและเรียนรู้ 
วิธีป้องกนั ดว้ย 5 ป. กบั 1 ข. เป็นสถานท่ีแรกโดยถือเป็นรอบปฐมฤกษก่์อนเดินทางไป 
แสดงยงัสถานท่ีต่างๆ 
   และในโอกาสน้ี มูลนิธิดวงประทีปจึงไดจ้ดัโครงการ ส่งเสริมสุขภาพโดยรวมและ 
ส่งเสริมความสมัพนัธ์ผา่นส่ือนิทานและละครหุ่น ตอน “การป้องกนัไขเ้ลือดออก” ณ หอ้ง 
ประชุมเหรียญชั้น 3 ส านกังานเทศบาลต าบลบา้นฉาง อ าเภอบา้งฉาง จงัหวดัระยอง จดัพิธี 
เปิดอยา่งเป็นทางการเม่ือวนัท่ี 4 กนัยายน 2556 ซ่ึงในวนัดงักล่าวไดรั้บการตอ้นรับอยา่งดี 
เยีย่มจาก คุณสุชิน พลูหิรัญ นายกเทศมนตรีต าบลบา้งฉาง  คุณสมชาย พลานุเคราะห์ 
นายอ าเภอบา้นฉาง คณะครู นกัเรียน และชาวชุมชนบา้นฉาง  ดว้ยการสนบัสนุนจากมูลนิธิ 
สยามโซลเวยซ่ึ์งในวนัดงักล่าว คุณชิล มดัชาริยอง กรรมการและเลขานุการ มูลนิธิสยาม 
โซลเวย ์ไดใ้หเ้กียรติร่วมเดินทางไปเปิดพิธีน้ีดว้ย   

“กำรป้องกนัไข้เลอืดออก”  ละครเร่ืองใหม่ของนิทำนคำรำวำน 


