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วันเด็กรวมใจแดนองผูประสบภัย

วันเด็กผานพนไปดวยความสุขและเสียงหัวเราะ พรอมความอิ่มอรอยที่ไมเฉพาะ
เด็กในชุมชนแออัดคลองเตยกวา 1,200 คน แตรวมไปถึงเด็กในชุมชนเพชรสยาม
เขตบางเขนกวา 450 คน ที่ตองเผชิญกับปญหาน้ําทวมในชวงปลายปที่ผานมา ในปนี้
มูลนิธิฯไดจัดงานวันเด็กขึ้นในวันเสารที่ 14 มกราคม ใหกับเด็กในชุมชนแออัด
คลองเตย ดวยฐานกิจกรรมที่มีทั้งสาระและความบันเทิงกวา 10 ฐาน ซึ่ง 2 ใน10 ฐาน
จะเปนฐานที่เด็กๆในชุมชมแออัดคลองเตยไดรวมใจกันทําของขวัญเพื่อมอบใหเด็กๆ
ในชุมชนเพชรสยามที่ประสบกับภัยน้ําทวม โดยมูลนิธิฯ จะเปนผูนํามอบในวันอาทิตยที่ 15
มกราคม นั้นคือ การเพนทกระถางสื่อรักเพื่อปลูกพืชผักสวนครัว และการเพนทกระเปาใสรัก
เพื่อใสของขวัญสงมอบความรักและความหวงใยใหเพื่อนๆ ในชุมชนดังกลาว
นอกจากกิจกรรมสําหรับเด็กๆ แลว มูลนิธิฯ ยังไดมอบใบเกียรติคุณใหกับครอบครัวชาวชุมชนแออัดที่มีจิตสาธารณะ
ในการชวยผูประสบภัยน้ําทวมอยางไมรูจักเหน็ดเหนื่อย และมอบรางวัลใหกับครอบครัวที่ผานการตัดสินจากคณะกรรมการ
ครอบครัวอบอุนดวย เพื่อเปนแบบอยางที่ดีแกเด็กๆ ในชุมชนแออัดที่จะเติบโตเปนผูใหญตอไป
และในวันเด็กปนี้คุณเกสรา ณ ระนอง ภริยาทานรองนายกฯ กิตติรัตน ใหเกียรติเปนประธานเปดงาน และมีผูใหญใจดี
มากมาย อาทิ Mr.Jay Chung President Rotary Club of Pranakorn, มูลนิธิ ๕ ธันวามหาราช นําโดย ดร. จรินทร สวนแกว
พรอมคณะ และคุณนันทนา สุกิจใจ ผูจัดการและประชาสัมพันธโครงการ จากบริษัท เอ็มทูทู แมนเนจเมนท จํากัด และอีก
หลายๆ ทานที่มารวมมอบความรักและความหวงใยใหกับเด็ก มูลนิธิฯ ตองขอกราบขอบคุณมา ณ โอกาสนี้ดวย และที่สําคัญ
มูลนิธิฯ ตองขอขอบคุณสื่อมวลทุกทานที่ไดใหเกียรติเสียสละเวลาเผยแพรกิจกรรมในวันนี้เพื่อเปนแบบอยางและเปน
กําลังใจใหกับเด็กๆ มา ณ ที่นี้ดวย
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ครูประทีปรับพระราชทานเข็มเกียรติยศผูทําคุณประโยชน
พระเจาวรวงศเธอ พระองคเจาโสมสวลี พระวรราชาทินัดดามาตุ ทรงเปนประธานงานกาลาดิเนอรการกุศล “รวมปน
แบงใจ สูสายใยเด็กและสตรี” ณ โรงแรมเซ็นทารา เซ็นทรัล
เวิลด เมื่อวันอังคารที่ 24 กุมภาพันธ 2555 จัดโดยมูลนิธิภาคี
สาธารณประโยชน 25 องคกรทั่วประเทศ และสถาบันแหงชาติ
เพื่อการพัฒนาเด็กและครอบครัว มหาวิทยาลัยมหิดล มีวัตถุ
ประสงคในการชวยเหลือ เด็ก สตรี ผูสูงอายุ ผูพิการ ในวันดัง
กลาวครูประทีป อึ้งทรงธรรม ฮาตะ ไดขึ้นรับประทานเข็ม
เกียรติยศและโลประกาศเกียรติคุณในฐานะผูทําคุณประโยชน
แกสังคมมาอยางยาวนานและเปนที่ประจักษตอสังคมดวย

ครูประทีปรวมขี่จักรยานการกุศลจากเพชรบุรี-พังงาระดมทุนชวยเหลือเด็กยากไร
องคกร Hands Across The Water ประเทศออสเตรเลียนําโดย Mr.Peter Baines ประธานและคณะกรรมการไดจัด
กิจกรรมระดมทุน โดยการขี่จักรยานการกุศลเพื่อนํารายไดมาสนับสนุนกิจกรรมพัฒนาเด็กและเยาวชนที่มูลนิธิบานธาร
น้ําใจ จ.พังงา โดยเริ่มจาก จ.เพชรบุรีมุงสู อ.ตะกั่วปา จ.พังงา รวมระยะทาง 800 กิโล ตั้งแตวันที่ 16—24 มกราคม 2555
เปนเวลา 8 วัน โดยมีสมาชิกรวมกิจกรรมกวา 30 คน และหนึ่งในนั้น ครูประทีปไดรวมขบวนคาราวานจักรยานการ
กุศลครั้งนี้ดวย
แมแสงแดดจะแผดเผา สองขาจะออนแรง ระยะทางจะยาวไกล 8 วันเต็มที่ครูประทีปไดรวมกิจกรรมในครั้งนี้ไดเลาวา
“2-3 วันแรกเหนื่อยมาก.... ตองสวดมนอาราธนาคุณพระคุณเจาไปดวยตลอดทาง ตกเย็นเขาที่พักกอนนอนตองกินยาแก
ปวดพอไดพักผอน เชาวันใหมใจก็มีพลังพรอมที่สูตอ เพราะเปาหมายมีเด็กๆ ที่มูลนิธิบานธารน้ําใจซึ่งเปนเด็กๆ ที่ถูกผล
กระทบจากสึนามิรออยู. ...” เมื่อถึงจุดหมายมีเด็กๆ ชาวบาน และคณะเจาหนาที่รอตอนรับกันอยางคับคลั่งทําเอาคณะ
นองเหล็กจากออสเตรเลีย และครูประทีปหญิงเหล็กจากมูลนิธิดวงประทีปหายเหนื่อยเปนปลิดทิ้ง

ขอเชิญรวมเปนเจาภาพ “สงกรานตธารน้ําใจแดผูสูงวัยและผูพิการในสลัม”
เพื่อเปนการแสดงถึงความรักและเคารพตอผูสูงวัยและเปนการสืบทอดประเพณีวัฒนธรรมอันดี มูลนิธิฯ จะจัดกิจกรรม
เพื่อผูสูงวัยและผูพิการในสลัมเปนประจําทุกป ซึ่งปนี้จะจัดขึ้นในวันที่ 11 เมษายน 2555 ตั้งแตเวลา 13.00 - 17.00 น.โดยมี
กลุมเปาหมายจํานวน 250 คน มูลนิธิฯ จึงใครขอเรียนเชิญทานรวมเปนเจาภาพเลี้ยงอาหารและมอบของขวัญใหแกผูสูงอายุ
ไดทานละ 400.- บาท โดยทานสามารถโอนเงินผานธนาคารกสิกรไทย สาขาคลองเตย ชื่อบัญชีมูลนิธิดวงประทีป เลขที่
บัญชี 017-2-06336-5 หากทานโอนเงินแลวกรุณาสงสําเนาใบเสร็จระบุชื่อที่อยูสงมาที่ 02-249-5254 จักเปนพระคุณยิ่ง
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“กําลังใจเพื่อความหวัง HeART for Hope”
ในโอกาสครบรอบ 1 ป เหตุการณภัยพิบัติคลื่นยักษสึนามิ มูลนิธิดวงประทีป,Voice TV,สมาคม
นักเรียนเกาญี่ปุน ในพระบรมราชูปถัมภ,มหาวิทยาลัยหัวเฉียวเฉลิมพระเกียรติ, มูลนิธิบานธารน้ําใจ
มูลนิธิสิกขาเอเชีย, Shanti Volunteer Association ไดมีมติรวมกันที่จะจัดงาน “กําลังใจเพื่อความ
หวัง HeART for Hope” ขึ้น โดยมีวัตถุประสงคเพื่อหารายไดจากการประมูลภาพวาดนํามาจัด
กิจกรรมคายเพื่อเสริมสรางพลังและกําลังใจตลอดจนแลกเปลี่ยนเรียนรูระหวางเด็กและเยาวชน
ผูประสบภัยสึนามิจากประเทศญี่ปุนกับเด็กประสบภัยสึนามิและมหาอุทกภัยในประเทศไทย โดยมีศิลปนผูมีจิตเมตตาจาก
8 ประเทศ ไดแก ไทย ญี่ปุน เยอรมัน อเมริกา ออสเตรลีย สวิตเซอรแลน เกาหลีใต ฝรั่งเศส ไดมอบผลงานเพื่อนํามาประมูล
หารายไดในวันที่ 10 -11 มีนาคม 2555 ตั้งแตเวลา 13.00 - 18.00 น. ณ ลานอีเดน ชั้น 3 ศูนยการคาเซ็นทรัลเวิลด
โดยในวันที่ 10 มีนาคม จะเปนการประมูลของรักจากดาราชื่อดัง อาทิ ณเดช,ญาญา,กันย,แพนเคก,ติ๊ก ชีโร และอีกหลาย
ทาน สวนในวันที่ 11 มีนาคมจะเปนการประมูลภาพจากศิลปนนานาชาติและศิลปนแหงชาติ โดยเฉพาะศิลปนไรแขนจาก
ประเทศญี่ปุนที่ไดมอบภาพวาดใหกับโครงการดวยความเต็มใจ แมวาตัวเองจะตองนอนรักษาตัวอยูที่โรงพยาบาลแตดวย
ความมุงมั่น เขาไดพยายามวาดภาพนี้จนสําเร็จ ภาพวาดนี้จะมีความงดงามเชนไรเชิญทุกทานเขาชมไดไมเสียคาใชจายใดๆ
นอกจากนี้ทานยังสามารถจับจองภาพวาดจากศิลปนนานาชาติ ,ภาพวาดจากนองๆ หรือรวมสมทบทุนดวยการจับจอง
เสื้อยืด HeART for Hope มีสีขาว,แดงใหเลือกในราคาตัวละ 250.- บาท หรือ
กระเปาอเนกประสงค HeART for Hope ในราคาใบละ
350.-บาท ไดในวันงาน หรือดูรายละเอียดเพิ่มเติมไดที่
www.dpf.or.th หรือ 02-671-4045-8 ตอ 107,112 หรือ
หรือสั่งจองไดที่ 087-040-8266, 088-717-6307

อีกหนึ่งเพชรงามในสลัม ที่เราภาคภูมิใจ
เมื่อวันที่ 27 มกราคม 2555 นางสาวพรทิพย ปานอินทร อดีตนักเรียนทุนการศึกษา มูลนิธิ
ดวงประทีป และเยาวชนคนดี ตนแบบของชุมชนป 1 ไดเขาพบครูประทีปเพื่อลาไปฝกงาน
ประเทศสหรัฐอเมริกา โดยทุนของจุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย
นางสาวพรทิพย ปานอินทรเปนนิสิตจุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย คณะสหเวชศาสตร ไดรับทุน
ไปศึกษา ฝกงานดาน Bio Technology John Hopkin University มลรัฐแมรี่แลนด ประเทศ
สหรัฐอเมริกา ระดับปริญญาโท และเอก ระยะเวลา 1 ป ในการพบครั้งนี้นางสาวพรทิพยได
กลาวกับครูประทีปวา “หลังจากสําเร็จการศึกษาแลวจะกลับมาทํางานที่ประเทศไทยและจะ
ชวยสนับสนุนงานของมูลนิธิฯ และจะเปนแบบอยางใหกับเยาวชนในชุมชนคลองเตย...”
นับเปนเพชรในสลัมที่มูลนิธิดวงประทีปมีสวนเจียรนัยใหสงประกายขาวแวววับเปนที่
ประจักษชัดวา คนจนขอใหเขามีโอกาสความสามารถก็จะปรากฏ

แมวาวันเด็กแหงชาติปนี้จะดูเหงา
ๆ เนื่อง
จากพิษเศรษฐกิจโลก
และผลจากความวุนวาย
ทางการเมือง แตมูลนิธิฯ
ก็พยายามจัดงานวัน
เด็กใหกับเด็กๆ
ลนิาหมายกว
ธิดวงประที
ในกลุมูมเป
า 1570 ป
คน
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

สวนครัวจากรั้วพระหฤทัย... สูสายใยชุมชน
เมื่อวันที่ 15 มกราคม 2555 สภาเครือขายผูปกครองและครูโรงเรียนพระหฤทัยคอนแวนด
ระดับสายชั้นประถมศึกษาปที่ 2 จัดกิจกรรม “สวนครัวจากรั้วพระหฤทัย.... สูสายใยชุมชน”
ณ โรงเรียนพระหฤทัยคอนแวนตและชุมชนคลองเตย โดยใหผูปกครองและเด็กนําตนกลา
พืชผักสวนครัวจํานวน 200 ตนที่ปลูกไวนํามาลงไปมอบใหกับชาวชุมชน 70 ไร และชุมชน
ใกลเคียง มีผูปกครองเด็กจํานวน 100 คน เด็กนักเรียน 100 คน เขารวมกิจกรรมอยางอบอุน

คณะพระTendaishu มอบชั้น-หนังสือใหกับโรงเรียนคลองขวางบน
วันที่ 5 กุมภาพันธ 2555 คณะพระสงฆจากประเทศญี่ปุน Tendaishu นําโดย Rev. Zenko
FUKUE ประธานคณะไดเดินทางจากประเทศญี่ปุนเพื่อมามอบชั้นและหนังสือใหกับ
โรงเรียนคลองบางขวาง จ. ปทุมธานี ซึ่งเปนโรงเรียนที่ประสบภัยน้ําทวมไดรับความเสีย
หายเปนอยางมาก นอกจากนี้ยังไดปลูกตนกระจงเพื่อเปนที่ระลึกใหกับทางโรงเรียน ซึ่ง
ตนกระจงเปนตนไมที่ใหรมเงาไดเปนอยางดี และสามารถคงทน เนื่องจากอุทกภัยที่ผาน
มาทําใหตนไมบริเวณดังกลาวตายเสียหายเปนจํานวนมาก

