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เ พ่ือการศึกษาของเด็กยากจน และพัฒนาคนยากไร  
จดหมายขาว  

วันเด็กรวมใจแดนองผูประสบภัย 
มูลนิธิดวงประทีป 

Duang Prateep Foundation 
กอต้ังเม่ือ พ.ศ. 2521 

      วันเด็กผานพนไปดวยความสุขและเสียงหัวเราะ พรอมความอ่ิมอรอยท่ีไมเฉพาะ 
เด็กในชุมชนแออัดคลองเตยกวา 1,200 คน  แตรวมไปถึงเด็กในชุมชนเพชรสยาม 
เขตบางเขนกวา 450 คน ท่ีตองเผชิญกับปญหาน้ําทวมในชวงปลายปท่ีผานมา   ในปนี้ 
มูลนิธิฯไดจัดงานวันเด็กขึ้นในวันเสารท่ี 14 มกราคม      ใหกับเด็กในชุมชนแออัด 
คลองเตย  ดวยฐานกิจกรรมท่ีมีท้ังสาระและความบันเทิงกวา 10 ฐาน ซ่ึง 2 ใน10 ฐาน 
จะเปนฐานท่ีเด็กๆในชุมชมแออัดคลองเตยไดรวมใจกันทําของขวัญเพ่ือมอบใหเด็กๆ 
ในชุมชนเพชรสยามท่ีประสบกับภัยน้ําทวม  โดยมูลนิธิฯ  จะเปนผูนํามอบในวันอาทิตยท่ี 15 
มกราคม  นั้นคือ การเพนทกระถางส่ือรักเพ่ือปลูกพืชผักสวนครัว และการเพนทกระเปาใสรัก 
เพ่ือใสของขวัญสงมอบความรักและความหวงใยใหเพ่ือนๆ ในชุมชนดังกลาว  
       นอกจากกิจกรรมสําหรับเด็กๆ แลว มูลนิธิฯ ยังไดมอบใบเกียรติคุณใหกับครอบครัวชาวชุมชนแออัดท่ีมีจิตสาธารณะ 
ในการชวยผูประสบภัยน้ําทวมอยางไมรูจักเหน็ดเหนื่อย และมอบรางวัลใหกับครอบครัวท่ีผานการตัดสินจากคณะกรรมการ 
ครอบครัวอบอุนดวย เพ่ือเปนแบบอยางท่ีดีแกเด็กๆ ในชุมชนแออัดท่ีจะเติบโตเปนผูใหญตอไป   
        และในวันเด็กปนี้คุณเกสรา  ณ ระนอง ภริยาทานรองนายกฯ กิตติรัตน ใหเกียรติเปนประธานเปดงาน และมีผูใหญใจด ี
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 ทานท่ีมารวมมอบความรักและความหวงใยใหกับเด็ก มูลนิธิฯ ตองขอกราบขอบคุณมา ณ โอกาสนี้ดวย และท่ีสําคัญ 
มูลนิธิฯ ตองขอขอบคุณส่ือมวลทุกทานท่ีไดใหเกียรติเสียสละเวลาเผยแพรกิจกรรมในวันนี้เพ่ือเปนแบบอยางและเปน 
กําลังใจใหกับเด็กๆ มา ณ ท่ีนี้ดวย 
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ครูประทีปรวมข่ีจักรยานการกุศลจากเพชรบุรี-พังงาระดมทุนชวยเหลือเด็กยากไร 

    องคกร Hands Across The Water ประเทศออสเตรเลียนําโดย Mr.Peter Baines ประธานและคณะกรรมการไดจัด 
กิจกรรมระดมทุน โดยการขี่จักรยานการกุศลเพ่ือนํารายไดมาสนับสนุนกิจกรรมพัฒนาเด็กและเยาวชนท่ีมูลนิธิบานธาร 
น้ําใจ จ.พังงา โดยเริ่มจาก จ.เพชรบุรีมุงสู อ.ตะกั่วปา จ.พังงา รวมระยะทาง 800 กิโล  ตั้งแตวันท่ี 16—24 มกราคม 2555 
เปนเวลา 8 วัน   โดยมีสมาชิกรวมกิจกรรมกวา 30 คน และหนึ่งในนั้น ครูประทีปไดรวมขบวนคาราวานจักรยานการ 
กุศลครั้งนี้ดวย  
    แมแสงแดดจะแผดเผา สองขาจะออนแรง ระยะทางจะยาวไกล 8 วันเต็มท่ีครูประทีปไดรวมกิจกรรมในครั้งนี้ไดเลาวา 
“2-3 วันแรกเหนื่อยมาก....  ตองสวดมนอาราธนาคุณพระคุณเจาไปดวยตลอดทาง ตกเย็นเขาท่ีพักกอนนอนตองกินยาแก 
ปวดพอไดพักผอน เชาวันใหมใจก็มีพลังพรอมท่ีสูตอ เพราะเปาหมายมีเด็กๆ ท่ีมูลนิธิบานธารน้ําใจซ่ึงเปนเด็กๆ ท่ีถูกผล 
กระทบจากสึนามิรออยู....”   เม่ือถึงจุดหมายมีเด็กๆ  ชาวบาน และคณะเจาหนาท่ีรอตอนรับกันอยางคับคล่ังทําเอาคณะ 
นองเหล็กจากออสเตรเลีย และครูประทีปหญิงเหล็กจากมูลนิธิดวงประทีปหายเหนื่อยเปนปลิดท้ิง 
        

ครูประทีปรับพระราชทานเข็มเกียรติยศผูทําคุณประโยชน 

       พระเจาวรวงศเธอ พระองคเจาโสมสวลี พระวรราชาทินัดดามาตุ ทรงเปนประธานงานกาลาดิเนอรการกุศล “รวมปน 
แบงใจ สูสายใยเด็กและสตร”ี ณ โรงแรมเซ็นทารา เซ็นทรัล 
เวิลด เม่ือวันอังคารท่ี 24 กุมภาพันธ 2555  จัดโดยมูลนิธิภาค ี
สาธารณประโยชน 25 องคกรท่ัวประเทศ และสถาบันแหงชาต ิ
เพ่ือการพัฒนาเด็กและครอบครัว มหาวิทยาลัยมหิดล มีวัตถุ 
ประสงคในการชวยเหลือ เด็ก สตรี ผูสูงอายุ ผูพิการ ในวันดัง 
กลาวครูประทีป อ้ึงทรงธรรม ฮาตะ  ไดขึ้นรับประทานเข็ม 
เกียรติยศและโลประกาศเกียรติคุณในฐานะผูทําคุณประโยชน 
แกสังคมมาอยางยาวนานและเปนท่ีประจักษตอสังคมดวย 

ขอเชิญรวมเปนเจาภาพ “สงกรานตธารน้ําใจแดผูสูงวัยและผูพิการในสลัม” 
     เพ่ือเปนการแสดงถึงความรักและเคารพตอผูสูงวัยและเปนการสืบทอดประเพณีวัฒนธรรมอันดี มูลนิธิฯ จะจัดกิจกรรม 
เพ่ือผูสูงวัยและผูพิการในสลัมเปนประจําทุกป  ซ่ึงปนี้จะจัดขึ้นในวันท่ี 11 เมษายน 2555 ตั้งแตเวลา  13.00 - 17.00 น.โดยมี 
กลุมเปาหมายจํานวน 250 คน มูลนิธิฯ จึงใครขอเรียนเชิญทานรวมเปนเจาภาพเล้ียงอาหารและมอบของขวัญใหแกผูสูงอาย ุ
ไดทานละ 400.- บาท  โดยทานสามารถโอนเงินผานธนาคารกสิกรไทย สาขาคลองเตย ช่ือบัญชีมูลนิธิดวงประทีป   เลขท่ี 
บัญชี 017-2-06336-5  หากทานโอนเงินแลวกรุณาสงสําเนาใบเสร็จระบุช่ือท่ีอยูสงมาท่ี 02-249-5254   จักเปนพระคุณยิ่ง 
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อีกหนึ่งเพชรงามในสลัม ที่เราภาคภูมิใจ 

“กําลังใจเพื่อความหวัง  HeART for Hope” 

    ในโอกาสครบรอบ 1 ป เหตุการณภัยพิบัติคล่ืนยักษสึนามิ มูลนิธิดวงประทีป,Voice TV,สมาคม 
นักเรียนเกาญี่ปุน ในพระบรมราชูปถัมภ,มหาวิทยาลัยหัวเฉียวเฉลิมพระเกียรต,ิ มูลนิธิบานธารน้ําใจ 
มูลนิธิสิกขาเอเชีย, Shanti Volunteer Association ไดมีมติรวมกันท่ีจะจัดงาน “กําลังใจเพ่ือความ 
หวัง HeART for Hope” ขึ้น โดยมีวัตถุประสงคเพ่ือหารายไดจากการประมูลภาพวาดนํามาจัด 
กิจกรรมคายเพ่ือเสริมสรางพลังและกําลังใจตลอดจนแลกเปล่ียนเรียนรูระหวางเด็กและเยาวชน 

ผูประสบภัยสึนามิจากประเทศญี่ปุนกับเด็กประสบภัยสึนามิและมหาอุทกภัยในประเทศไทย โดยมีศิลปนผูมีจิตเมตตาจาก 
 8 ประเทศ ไดแก ไทย ญี่ปุน เยอรมัน อเมริกา ออสเตรลีย สวิตเซอรแลน เกาหลีใต ฝรั่งเศส ไดมอบผลงานเพ่ือนํามาประมูล 
หารายไดในวันท่ี 10 -11 มีนาคม 2555 ตั้งแตเวลา 13.00 - 18.00 น. ณ ลานอีเดน ช้ัน 3 ศูนยการคาเซ็นทรัลเวิลด   
    โดยในวันท่ี 10 มีนาคม จะเปนการประมูลของรักจากดาราช่ือดัง อาทิ ณเดช,ญาญา,กันย,แพนเคก,ติ๊ก ชีโร และอีกหลาย 
ทาน สวนในวันท่ี 11 มีนาคมจะเปนการประมูลภาพจากศิลปนนานาชาติและศิลปนแหงชาติ    โดยเฉพาะศิลปนไรแขนจาก 
ประเทศญี่ปุนท่ีไดมอบภาพวาดใหกับโครงการดวยความเต็มใจ   แมวาตัวเองจะตองนอนรักษาตัวอยูท่ีโรงพยาบาลแตดวย 
ความมุงม่ัน เขาไดพยายามวาดภาพนี้จนสําเร็จ ภาพวาดนี้จะมีความงดงามเชนไรเชิญทุกทานเขาชมไดไมเสียคาใชจายใดๆ    
    นอกจากนี้ทานยังสามารถจับจองภาพวาดจากศิลปนนานาชาติ ,ภาพวาดจากนองๆ หรือรวมสมทบทุนดวยการจับจอง    

 เส้ือยืด  HeART  for  Hope  มีสีขาว,แดงใหเลือกในราคาตัวละ 250.- บาท หรือ   
 กระเปาอเนกประสงค HeART  for  Hope ในราคาใบละ  
 350.-บาท ไดในวันงาน หรือดูรายละเอียดเพ่ิมเติมไดท่ี  
 www.dpf.or.th  หรือ 02-671-4045-8 ตอ 107,112 หรือ  
  หรือส่ังจองไดท่ี 087-040-8266, 088-717-6307   

     เม่ือวันท่ี 27 มกราคม 2555 นางสาวพรทิพย  ปานอินทร อดีตนักเรียนทุนการศึกษา มูลนิธิ 
ดวงประทีป และเยาวชนคนดี ตนแบบของชุมชนป 1 ไดเขาพบครูประทีปเพ่ือลาไปฝกงาน 
ประเทศสหรัฐอเมริกา  โดยทุนของจุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย  
   นางสาวพรทิพย  ปานอินทรเปนนิสิตจุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย คณะสหเวชศาสตร ไดรับทุน 
ไปศึกษา ฝกงานดาน Bio Technology John Hopkin University มลรัฐแมรี่แลนด ประเทศ 
สหรัฐอเมริกา ระดับปริญญาโท และเอก ระยะเวลา 1 ป ในการพบครั้งนี้นางสาวพรทิพยได 
กลาวกับครูประทีปวา  “หลังจากสําเร็จการศึกษาแลวจะกลับมาทํางานท่ีประเทศไทยและจะ 
ชวยสนับสนุนงานของมูลนิธิฯ และจะเปนแบบอยางใหกับเยาวชนในชุมชนคลองเตย...” 
     นับเปนเพชรในสลัมท่ีมูลนิธิดวงประทีปมีสวนเจียรนัยใหสงประกายขาวแวววับเปนท่ี 
ประจักษชัดวา คนจนขอใหเขามีโอกาสความสามารถก็จะปรากฏ 



คณะบรรณาธิการที่ปรึกษา 
ศ.นพ. สันต    หัตถีรัตน 

ครูประทีป  อ้ึงทรงธรรม ฮาตะ 
คุณครูม่ิงพร  อ้ึงทรงธรรม 

คุณเพ็ญวดี  แสงจันทร 
คุณพเยาว  นอยวานิช 
คุณวันเพ็ญ  ทรงโฉม 

บรรณาธิการ 
คุณวาสนา  สนิทหม่ืนไวย 

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 

     
แมวาวันเด็กแหงชาติปนี้จะดูเหงา
ๆ   เนื่อง 
จากพิษเศรษฐกิจโลก 
และผลจากความวุนวาย 
ทางการเมือง แตมูลนิธิฯ 
ก็พยายามจัดงานวัน 
เด็กใหกับเด็กๆ 
ในกลุมเปาหมายกวา 1570 คน มูลนิธิดวงประทีป 

มูลนิธิดวงประทีป 

34 ลอค 6 ถนน อาจณรงค  
แขวง/เขต คลองเตย  กทม. 10110 

สวนครัวจากร้ัวพระหฤทัย... สูสายใยชุมชน 
    เม่ือวันท่ี 15 มกราคม 2555 สภาเครือขายผูปกครองและครูโรงเรียนพระหฤทัยคอนแวนด   
ระดับสายช้ันประถมศึกษาปท่ี 2 จัดกิจกรรม “สวนครัวจากรั้วพระหฤทัย.... สูสายใยชุมชน” 
ณ โรงเรียนพระหฤทัยคอนแวนตและชุมชนคลองเตย โดยใหผูปกครองและเด็กนําตนกลา 
พืชผักสวนครัวจํานวน 200 ตนท่ีปลูกไวนํามาลงไปมอบใหกับชาวชุมชน 70 ไร และชุมชน 
ใกลเคียง มีผูปกครองเด็กจํานวน 100 คน เด็กนักเรียน 100 คน เขารวมกิจกรรมอยางอบอุน 

คณะพระTendaishu มอบช้ัน-หนังสือใหกับโรงเรียนคลองขวางบน 
วันท่ี 5 กุมภาพันธ 2555 คณะพระสงฆจากประเทศญี่ปุน Tendaishu นําโดย Rev. Zenko  
FUKUE ประธานคณะไดเดินทางจากประเทศญี่ปุนเพ่ือมามอบช้ันและหนังสือใหกับ 
โรงเรียนคลองบางขวาง จ. ปทุมธานี ซ่ึงเปนโรงเรียนท่ีประสบภัยน้ําทวมไดรับความเสีย 
หายเปนอยางมาก  นอกจากนี้ยังไดปลูกตนกระจงเพ่ือเปนท่ีระลึกใหกับทางโรงเรียน ซ่ึง 
ตนกระจงเปนตนไมท่ีใหรมเงาไดเปนอยางดี และสามารถคงทน เนื่องจากอุทกภัยท่ีผาน 
มาทําใหตนไมบริเวณดังกลาวตายเสียหายเปนจํานวนมาก 


