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ประจํ า เดื อ น ตุ ล าคม— ธั น วาคม 2559

สอนน้ อง “ตามรอยเท้ าพ่ อหลวง” ในวันเด็กแห่ งชาติ ประจําปี 2560

ด้วยพระมหากรุ ณาธิคุณ หาที่สุดไม่ได้ ของพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุยเดชฯ ที่มีต่อประชาชน
ชาวไทยตลอด 70 ปี ที่ทรงครองราชย์ คณะผูบ้ ริ หารและเจ้าหน้าที่มูลนิธิดวงประทีปทุกคนขอน้อมเกล้าน้อมกระหม่อม
ดําเนินตามรอยเบื้องพระยุคลบาทในการทําความดีดว้ ยการช่วยเหลือเด็กยากจนและคนยากไร้ให้มีความเป็ นอยูท่ ี่ดีและเป็ น
พลังสําคัญของชาติต่อไป
ในปี 2560 ทางมูลนิธิฯ จะจัดงานวันเด็กแห่ งชาติ ภายใต้หวั ข้อ “ตามรอยเท้ าพ่ อหลวง” โดยมีเป้าหมายเพื่อปลูก
ฝังพระราชดํารัสของพระองค์ท่านให้เด็กรุ่ นหลังๆ ได้ตระหนักและนําไปปฏิบตั ิในชีวิตประจําวันและที่สาํ คัญเพื่อให้เด็กๆ
ได้เรี ยนรู ้โครงการในพระราชดําริ ต่างๆ ของพระองค์ที่เป็ นคุณูปการอันใหญ่หลวงต่อพสกนิกรชาวไทย โดยจัดฐานเรี ยนรู ้
ต่างๆ อาทิ ฐาน “ต้นไม้แห่งปณิ ธาน” , ฐาน “ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง”, ฐาน “ปลูกผักพอเพียง”, ฐาน “ประดิษฐ์ของเล่น
จากวัสดุเหลือใช้” และฐานเมนูพระราชทาน “ไข่พระอาทิตย์” เป็ นต้น
โดยงานจะจัดแบบเรี ยบง่ายเน้นสาระความรู ้ ลดความบันเทิง แต่ขณะเดียวกันเด็กๆ ก็จะมีความสุ ขที่ได้รับทั้งความรู ้
และของรางวัลจากฐานต่างๆ ที่เข้าร่ วมทํากิจกรรม ถึงแม้วา่ ประเทศไทยเรายังอยูใ่ นบรรยากาศเศร้าโศก แต่การปลูกฝัง
สิ่ งดีๆ ให้เด็กรุ่ นต่อไปได้ตระหนัก และเรี ยนรู ้ถึงสิ่ งที่พระองค์ท่านได้ทรงปฏิบตั ิให้เด็กๆ เดินตามรอยพระยุคลบาทเพื่อเป็ น
ผูใ้ หญ่ที่ดีในอนาคต
มูลนิธิฯ จึงใคร่ ขอเรี ยนเชิญผูใ้ หญ่ใจดีทุกท่านร่ วมเป็ นเจ้าภาพจัดงานวันเด็กแห่ งชาติ ประจําปี 2560โดยมอบถุงของ
ขวัญพร้อมอาหารชุดละ 250 บาท ซึ่งคาดว่าจะมีเด็กเข้าร่ วมกว่า 2,000 คน โดยท่านสามารถโอนเงินผ่านธนาคารกสิ กรไทย
สาขาคลองเตย ชื่อบัญชี มูลนิธิดวงประทีป เลขที่บญั ชี 017-2-06336-5 กรณี ที่ท่านโอนเงินมาแล้วกรุ ณาส่ งสําเนาเงินโอน
พร้อมระบุชื่อ-นามสกุล และที่อยูม่ าที่โทรสาร 02-249-5254 หรื อที่ ID Line
dpf2521 จักเป็ นพระคุณยิง่
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พสกนิกรชุมชนคลองเตยรวมใจกันถวายอาลัย
พสกนิกรชาวคลองเตย คณะกรรมการ ผูบ้ ริ หาร เจ้าหน้าที่มูลนิธิดวงประทีป และองค์กรในพื้นที่ รวมใจกันถวายอาลัย
พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุยเดชฯ ในสัตตมวาร (ครบ 7 วัน) เสด็จสวรรคต ด้วยรําลึกในพระมหากรุ ณา
ธิคุณหาที่สุดมิได้ เมื่อวันที่ 19 ตุลาคม 2559 ณ มูลนิธิดวงประทีป

วตท.22 ทําดีถวายพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช
เพื่อนกลุ่มสถาบันวิทยาการตลาดทุน (วตท. 22) นําโดยอดีตรัฐมนตรี
ว่าการกระทรวงคมนาคม คุณชัชชาติ สิ ทธิพนั ธุ์ และคุณแสนดี สิ ทธิพนั ธุ์
(บุตรชาย) ร่ วมกับทีมงานพร้อมด้วยชาวชุมชนรวมใจ ถวายอาลัยพระบาท
สมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุยเดชฯ และเพื่อสื บสานพระปณิ ธานใน
การทําความดี ได้นาํ เสื้ อสี ขาวและเสื้ อสี ดาํ จํานวน 2,300 ตัวมามอบให้ผสู ้ ู ง
อายุ และชาวชุมชนแออัด อีกทั้งได้เลี้ยงอาหารกลางวันแก่เด็กและผูส้ ู งอายุ
ในชุมชนด้วย ณ อาคารมูลนิธิดวงประทีป เมื่อวันที่ 26 ตุลาคม 2559

ด้วยความประทับใจในความน่ารักของน้องๆ อนุบาลดวงประทีป ในวันต่อมา
คุณชัชชาติพร้อมด้วยคุณแสนดี สิ ทธิพนั ธุ์ ได้มาเลี้ยงอาหารกลางวันและเล่นกับน้องๆ
ที่อนุบาลดวงประทีปและลงเยีย่ มชุมชนล็อค1-2-3 พบปะพูดคุยกับชาวชุมชนแออัดอย่าง
เป็ นกันเองด้วย

เพื่ อ การศึ ก ษาของเด็ ก ยากจน และพั ฒ นาคนยากไร้

หน้ า 3

บ้ านใหม่ ชีวติ ใหม่ ของลุงม้ วน
นายม้วน เอี่ยมเลิศ หรื อที่เราเรี ยกกันว่า “ลุงม้วน” อายุ 58 ปี อาศัยอยูใ่ นชุมชนล็อค1-2-3 คลองเตย ประกอบอาชีพ
ขับขี่มอเตอร์ไซค์รับจ้าง เนื่องจากประสบอุบตั ิเหตุทาํ ให้ลุงม้วนไม่สามารถกลับไปประกอบอาชีพอีกได้ เนื่องจากสภาพ
ร่ างกายไม่เอื้ออํานวย เพราะลุงม้วนยังอยูใ่ นช่วงพักรักษาตัว
ลุงม้วนมีบุตรชาย 1 คน อายุ 26 ปี ประกอบอาชีพเป็ นพนักงานรับส่ งเอกสาร มีรายได้ 12,000 บาทต่อเดือน ซึ่ง
รายได้ดงั กล่าวเป็ นส่ วนสําคัญที่นาํ มาจุนเจือปากท้อง รวมถึงค่าใช้จ่ายอื่นๆ ที่จาํ เป็ นต่อการดํารงชีวิตของทั้ง 3 คน พ่อ แม่
ลูก ถึงแม้จะยากจนแต่ในช่วงที่ร่างกายมีความพร้อมและ
มีเวลา ลุงม้วนก็จะเข้าร่ วมเป็ นอาสาช่วยงานต่างๆ ของชุมชนและ
มูลนิธิฯ มาอย่างต่อเนื่องโดยไม่ได้สิ่งใดตอบแทน นอกจากความ
สุ ขทางใจ ในยามนี้ลุงม้วนมีสภาพร่ างกายไม่พร้อมประกอบกับ
สภาพบ้านที่ทรุ ดโทรม มีรูโหว่ ง่ายต่อสัตว์เลื้อยคลานเข้ามาอาศัย
โดยง่าย ประกอบกับหลังคารั่ว ไม่หลงเหลือสภาพที่จะอาศัยอยูไ่ ด้
แต่ลุงม้วนก็ยงั ต้องอาศัยอยู่ เพราะไม่มีทางเลือก
คณะ Hands Across The Water (HATW) นําโดย Mr. Peter Baines ได้พาคณะ Fisher and
Paykel 16 ชีวิตจากประเทศออสเตรเลียร่ วมกันสละแรงกายและกําลังทรัพย์เพื่อช่วยสร้างบ้าน
ใหม่พร้อมมอบเครื่ องครัวให้กบั ลุงม้วน โดยทําการรื้ อและช่วยกันขนและลงเสาเข็มจนเสร็ จ
ส่ วนอีกกลุ่มหนึ่งทําเฟอร์นิเจอร์ไม้ เมื่อเสร็ จแล้วได้ทาํ การมอบเครื่ องครัวและเฟอร์นิเจอร์ให้กบั
ลุงม้วนเพื่อประกอบอาหาร และดํารงชีวิตตามปกติ
หลังจากเสร็ จสิ้ นภาระกิจสร้างบ้านแล้ว ทางคณะมีภารกิจระดมทุนด้วยการปั่นจักรยาน
ระยะทาง 800 กิโลเมตรลงสู่ ภาคใต้ เพื่อหารายได้ช่วยเหลือเด็กและผูย้ ากไร้ต่อไป
ลุงม้วนมีชีวิตใหม่ในบ้านหลังใหม่อย่างมีความสุ ขเพราะไม่ตอ้ งอยูอ่ ย่างหวาดระแวงว่าจะ
มีสตั ว์เลื้อยคลานใดมานอนอยูข่ า้ งกาย บ้านของลุงม้วนนับเป็ นหลังที่ 5 ในชุมชนแออัด ที่คณะ
HATW ได้ดาํ เนินการ

บ้ านหลังใหม่ ของลุงม้ วน

แม้ ว่าวันเด็กแห่งชาติปีนี้จะดูเหงา
พล.ต.อ. อัศวิน ผู้ว่ากทม. เปิ ดห้ องรับฟังปัญหาการศึกษาของเด็กยากจน
ๆ เนื่อง
เมื่อวันที่ 30 พฤศจิกายน 2559 พล.ต.อ. อัศวิน ขวัญเมือง ผูว้ า่ กทม.เปิ ดห้องต้อนรับ
จากพิษเศรษฐกิจโลก
และผลจากความวุน่ วาย
คณะผูบ้ ริ หารของมูลนิธิดวงประทีป นําโดย ศ.นพ.สันต์ หัตถีรัตน์ ประธานมูลนิธิฯ, คุณครู
ทางการเมือง แต่มูลนิธิฯ
ประทีป อึ้งทรงธรรม ฮาตะ กรรมการผูก้ ่อตั้งและเลขาธิการฯ , พระครู โสภณพัฒนานุสิฐ
ก็พยายามจัดงานวัน
เจ้าอาวาสวัดสะพาน พระโขนง, คุณชัยวัฒน์ สุ วรรณเทศ กรรมการโรงเรี ยนชุมชนหมู่บา้ น
เด็กให้กบั เด็กๆ

มูลนิธิดวงประทีป

คณะบรรณาธิการทีป่ รึกษา
ศ.นพ. สั นต์ หัตถีรัตน์
ครู ประทีป อึง้ ทรงธรรม ฮาตะ
คุณครูมิ่งพร อึง้ ทรงธรรม
คุณเพ็ญวดี แสงจันทร์
คุณพเยาว์ น้ อยวานิช
คุณวันเพ็ญ ทรงโฉม
บรรณาธิการ
คุณวาสนา สนิทหมื่นไวย
กองบรรณาธิการ
และ
หัวหน้ าโครงการต่ างๆ ของ
มูลนิธิดวงประทีป

สถานทีต่ ดิ ต่ อ
โทรศัพท์ 0-2671-4045-8
โทรสาร 0-2249-5254
www.facebook.com/dpffound
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พัฒนา(โรงเรี ยนวันละบาทในอดีต) เพื่อพูดคุยเกี่ยวกับปัญหาและข้อเสนอในการยกระดับ
คุณภาพการศึกษาให้กบั เด็กยากไร้ในโรงเรี ยนสังกัดกทม. รวมถึงศูนย์พฒั นาเด็กเล็กอยูใ่ น
ความดูแลของผูว้ า่ กรุ งเทพฯ ท่านใส่ ใจรับฟังปั ญหาอย่างจริ งใจ

ก่อนหน้านี้ท่านยังให้คุณครู ประทีปนําผูน้ าํ
ชุมชนป้อมมหากาฬเข้าพบเพื่อพูดคุยเรื่ อง
ปั ญหาที่อยูอ่ าศัยด้วยเพื่อหาแนวทางหยุดการไล่
รื้ อชุมชนและมีมิติใหม่ ให้ชุมชนป้อมมหากาฬ
สร้างสรรค์ เป็ น"พิพิธภัณฑ์วิถีชีวิตชุมชน"
และวันที่ 9 ธันวาคม 2559
พล.ต.อ. อัศวิน ขวัญเมือง ได้ส่งผู ้
แทนมาร่ วมประชุมเชิงปฏิบตั ิการ
“ระดมพลังสมองเพื่อปฏิรูปการ
ศึกษาสู่ คลองแตยโมเดล”
ณ โรงเรี ยนชุมชนหมู่บา้ นพัฒนา
โดยมีครู จากโรงเรี ยนสังกัดกทม. เขตคลองเตย และครู จากศูนย์พฒั นาเด็กเล็กเข้าร่ วม
ประชุมเสนอแนะการแก้ปัญหาทั้งด้านคุณภาพการเรี ยนการสอน และด้านสวัสดิการครู
เพื่อเสริ มสร้างให้ครู มีขวัญกําลังใจ มีพลังในการอบรมสัง่ สอนให้ศิษย์เป็ นคนดี มีคุณภาพ
เป็ นกําลังของชาติต่อไป และหากการแก้ไขปัญหานี้ลุล่วงไปด้วยดีโรงเรี ยนและศูนย์พฒั นา
เด็กเล็กก็จะเป็ นรู ปแบบที่นาํ ไปปรับใช้กบั พื้นที่อื่นที่มีปัญหาต่อไป

