
ฉบับที  74  ปีที  35 ประจํ าเดือน  เ มษาย น— มิถุนายน 2557 

เ พือการศึกษาของเด็กยากจน และพัฒนาคนยากไร้  
จดหมายข่าว  

มูลนิธิดวงประทีป 

Duang Prateep Foundation 

   โครงการทุนการศึกษา มลูนิธิดวงประทีปจดั พิธีมอบทุนการศึกษา ประจาํปี 2557  ใหก้บัตวัแทนนกัเรียนทุนการ- 
ศึกษา ในระดบัต่างๆ จาํนวน 300 ทุน จากเด็กทุนทีมลูนิธิฯใหก้ารสนบัสนุนกว่า  2,500 ทุนต่อปี  ในปีนีมีเดก็ไดรั้บรางวลั 

พิเศษอีก 100 คน คือ เดก็ทีมีผลการเรียนดีเกรดเฉลีย 3.5 ขึนไป จาํนวน 62 คน, บาํเพญ็ประโยชน์ช่วยเหลือสงัคม จาํนวน 10 

คน, เด็กทีมีความกตญั ู จาํนวน 10 คน,สาํเร็จการศึกษาระดบัมหาวิทยาลยั จาํนวน 18 คน  พิธีมอบทุนการศึกษานีจดัขึน 

เพือสร้างขวญักาํลงัใจใหก้บัเดก็ยากไร้ไดมี้พลงั มีแรงบนัดาลใจ มุ่งมนั หมนัศึกษา มีจุดมุ่งหมายในชีวิต เหมือนรุ่นพีที 

ประสบกบัสาํเร็จในดา้นการศึกษา  

       โดยในปีนี ศ.นพ.สนัต ์หตัถีรัตน์ ประธานมลูนิธิดวงประทีป ใหเ้กียรติเป็นประธานกล่าวใหโ้อวาส   จากนนัคุณครู 

ประทีป อึงทรงธรรม ฮาตะ กรรมการผูก่้อตงัและเลขาธิการมลูนิธิฯ ไดก้ล่าวตอ้นรับแขกผูมี้เกียรติทีมาร่วมพิธี และมาร่วม 

เป็นกาํลงัใจกบันกัเรียนทุนในวนันีอยา่งเนืองแน่น  
     

พระกรุณาธิคุณจากทูลกระหม่อมหญิงอุบลรัตนราชกัญญาสิริวฒันาพรรณวด ี

พธีิมอบทุนการศึกษา ประจาํปี 2557 

         

      ทูลกระหม่อมหญิงอุบลรัตนราชกญัญาสิริวฒันาพรรณวด ี

ทรงพระกรุณาให้คุณครูประทีป นําเยาวชนคนดี ต้นแบบของ 

ชุมชน ประจาํปี 2556   9 คน เข้าเฝ้า เนอืงในวโรกาสคล้าย 

วนัพระราชสมภพ   เมอืวนัที 5 เมษายน 2557   

นับเป็นพระกรุณาธิคุณ ยงิแก่เยาวชน และครอบครัว  

ขอพระองค์ทรงพระเจริญ  
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ครูประทีปรับรางวลั “กําลังสํารองทองคาํ”  

 ดว้ยหน่วยบญัชาการรักษาดินแดน ชมรมการกาํลงัสาํรองแห่งประเทศไทยไดจ้ดัพิธีมอบโล่รางวลัเชิดชูเกียรติ “ 

กาํลงัสาํรองทองคาํประจาํปี 2557 ” ใหแ้ก่องคก์ร-บุคคลผูมี้คุณสมบติัเพียบพร้อมไปดว้ยคุณความดี เสียสละทุ่มเทกาํลงั 

กายกาํลงัใจสร้างสรรคส์งัคมมาอยา่งต่อเนือง  

                                                        

              “ ครูประทีป องึทรงธรรม ฮาตะ” กรรมการผู้ก่อตงัและเลขาธกิารมูลนธิดิวงประทีปได้รับเกยีรตเิป็นอย่างสูง จาก 

คณะกรรมการหน่วยบญัชาการรักษาดินแดนคดัเลอืกให้เป็นผู้ทีมคีุณสมบัตเิหมาะสมเข้ารับรางวลัอนัทรงเกยีรตดัิงกล่าว 

สาํหรับประเภทรางวลั “ กาํลงัสาํรองทองคาํ “ ประกอบไปดว้ยสาขานกัสงัคมสงเคราะห์ ,ขา้ราชการ สือมวลชน , ศิลปิน 

ผูมี้ผลงานดีเด่นและสร้างคุณประโยชน์จนเป็นทียอมรับจากสาธารณะชน 

              สาํรับพิธีมอบโล่รางวลั “ กาํลงัสาํรองทองคาํ” ในปีนีจดัขึนในวนัที 6 พฤษภาคม 2557  จดัขึน ณ หอ้งมทันะพาธา 

อาคารสวนเจา้เชตุ หนา้วดัพระแกว้ โดยไดรั้บเกียรติจากพลโท ยศนนัท ์ หร่ายเจริญ       ผูบ้ญัชาการหน่วยบญัชาการรักษา 

ดินแดน เป็นประธานมอบโล่รางวลัใหแ้ก่ผูเ้ขา้รับรางวลั ซึงบรรยากาศเต็มไปรอยยมิแห่งความสุขเมือพิธีมอบรางวลัสินสุด 

ลง  หน่วยบญัชาการฯ ไดจ้ดักองทหารเกียรติยศจดัพิธีปฎิญาณตนพร้อมสวนสนามรอบบริเวณถนนเจริญกรุง จากนนัท่าน 

ประธานในพิธีไดน้าํคณะผูเ้ขา้รับรางวลั กองกาํลงัทหาร ผูเ้ขา้ร่วมงานประมาณ 1,000 คน ร่วมกิจกรรมบาํเพญ็ประโยชน์ 

รณรงครั์กษาสิงแวดลอ้มดว้ยการเทนาํชีวภาพอีเอม็ ลงในคลองหลอดเพือคืนนาํใสใหแ้ก่ชาวกรุงเทพฯ      นบัเป็นกาํลงั 

ใจแก่ครูประทีป อึงทรงธรรม ฮาตะ และผูเ้ขา้รับรางวลัทุกคน ทีไดรั้บเกียรติใหเ้ขา้รับรางวลัอนัทรงคุณค่าในครังนี    

 ขอขอบพระคุณท่านผูบ้ญัชาการหน่วยบญัชาการรักษาดินแดน ท่านคณะกรรมการ ตลอดจนผูจ้ดังาน  ทีเลง็เห็น 

ถึงความสาํคญัของผูก้ระทาํความดี ใหไ้ดรั้บการเชิดชู ยกยอ่ง  รางวลัทีไดรั้บในครังนีเปรียบเสมือนพลงัทีเสริมสร้างใหก้บั 

มนุษยชาติทุกคน มุ่งมนักระทาํแต่สิงทีดีงาม  

รวมทงัทุ่มเทกาํลงักาย กาํลงัใจ 

สร้างสรรคกิ์จกรรมอนัทรงคุณค่าต่อเดก็และ 

ผูย้ากไร้ในสงัคมต่อไป 
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 พธิีมอบเครืองกรองนําสะอาดเพอืเด็กผู้ยากไร้ 

              สโมสรโรตารี Toyonaka ประเทศญีปุ่น , สโมสรโรตารีท่าม่วง จงัหวดักาญจนบุรี,สโมสรโรตารีสากล ประเทศ

สหรัฐอเมริกา ไดร่้วมมือจดัทาํโครงการจดัซือเครืองกรองนาํสะอาดเพือเด็กผูย้ากไร้ในพืนทีจงัหวดักาญจนบุรี และในชุมชน

แออดัจาํนวน 23  โรง โดยใชง้บประมาณทงัสิน 1,190,000 บาท ซึงมลูนิธิฯ ทาํหนา้ทีเป็นผูป้ระสานงาน 

 จากการสาํรวจถึงความจาํเป็นในการติดตงัเครืองกรองนาํพบว่าโรงเรียนในหลายพืนทีขาดแคลนเครืองกรองนาํ

สะอาดใหเ้ด็กนกัเรียนไดบ้ริโภค  นาํทีเดก็นกัเรียนดืมในปัจจุบนัส่วนใหญ่เป็นนาํบาดาล และ นาํทีเกบ็กกัจากบ่อซึงมีสาร

ปนเปือนของหินปูน  และสารเคมีทีเกษตรกรใชใ้นการทาํเกษตร สารเหล่านีส่งผลต่อสุขภาพอนามยั เช่นโรคไต และโรคนิว

ในถุงนาํดีเป็นตน้  นอกจากนีมลูนิธิฯ ไดด้าํเนินการตรวจคุณภาพนาํประปาในศนูยพ์ฒันาเดก็ตามชุมชนแออดัในเขตต่างๆ 

ของกรุงเทพฯ จาํนวน 9 แห่ง พบว่านาํประปาทีใชบ้ริโภคหรือประกอบอาหารใหเ้ด็กนกัเรียนไดรั้บประทานนนัมีเชืออีโคไล

ปนเปือนอยูถึ่ง  5 แห่ง ซึงเชืออีโคไลทีปนเปือนอยูใ่นนาํประปานีหากบริโภคเขา้ไปเป็นเวลานานจะก่อใหเ้กิดอาการทอ้งเสีย 

คลืนไส ้ อาเจียน และมีผลต่อระบบลาํไส้  ดงันนัการติดตงัเครืองกรองนาํสะอาดจะช่วยลดปริมาณเชืออีโคไลทีจะเขา้สู่

ร่างกายของเดก็เลก็ซึงเป็นวยัทีกาํลงัเจริญเติบโตไดอ้ยา่งมีคุณภาพ  

 สาํหรับพิธีมอบเครืองกรองนาํสะอาดในครังนีจดัขึนเมือวนัที 11 – 12 มิถุนายน 2557 โดยมีครูประทีป อึงทรงธรรม 

ฮาตะ กรรมการผูก่้อตงัและเลขาธิการฯ ใหก้าร

ตอ้นรับคณะโรตารีToyonaka  จาํนวน 6 ท่าน   

ทีไดเ้ดินทางมาร่วมในพิธีมอบทงัทีอาํเภอท่าม่วง 

จงัหวดักาญจนบุรี และศนูยพ์ฒันาเด็กชุมชนลอ็ค1-2-

3 , ศนูยพ์ฒันาเดก็ชุมชนนอ้งใหม่ ซึงอยูใ่นความดูแล

ของมลูนิธิดวงประทีป 

             ร้านมือ2 “ตอ้งใจ" เปิดทาํการจาํหน่ายสินคา้มือสองใหก้บัผูส้นใจในราคาที 

ถกูตา ตอ้งใจสอดคลอ้งกบั เศรษฐกิจในยคุปัจจุบนั    และเพือเป็นการลดโลกร้อน 

ลดปริมาณขยะ     มลูนิธิดวงประทีปจึงรวบรวมสิงบริจาคทีเหลือจากนาํไปแจกจ่าย 

ใหก้บัเด็กยากจนและ ผูย้ากไร้แลว้ นาํมาจาํหน่ายในราคาถกู เพือนาํรายไดม้าดาํเนิน 

กิจกรรมช่วยเหลือเด็กยากจนต่อไป   ท่านใดมีสิงของเหลือใชแ้ลว้ ตอ้งการแบ่งปัน 

สามารถติดต่อสอบถาม บริจาคไดที้มลูนิธิฯ หรือโทร 0-2671-4045-8   ร้านตงัอยู ่

หนา้โรงเรียนอนุบาลดวงประทีป เปิดบริการทุกวนัองัคาร และวนัพฤหสับดี   เวลา 

 14.00 - 17.00 น.  

ร้านมือ2 “ต้องใจ” 



คณะบรรณาธิการทีปรึกษา 

ศ.นพ. สันต์    หัตถีรัตน์ 

ครูประทีป  อึงทรงธรรม ฮาตะ 

คุณครูมิงพร  อึงทรงธรรม 

คุณเพ็ญวดี  แสงจันทร์ 

คุณพเยาว์  น้อยวานิช 

คุณวันเพ็ญ  ทรงโฉม 

บรรณาธิการ 

คุณวาสนา  สนิทหมืนไวย 

กองบรรณาธิการ 

และ 

หัวหน้าโครงการต่างๆ ของ 

มูลนิธิดวงประทีป 

สถานทีติดต่อ 

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 

     

แม้ว่าวนัเดก็แห่งชาติปีนีจะดูเหงา

ๆ   เนือง 

จากพิษเศรษฐกิจโลก 

และผลจากความวุ่นวาย 

ทางการเมือง แต่มูลนิธิฯ 

กพ็ยายามจดังานวนั 

เดก็ใหก้บัเดก็ๆ 

ในกลุ่มเป้าหมายกว่า 1570 คน 
มูลนิธิดวงประทีป 

มูลนิธิดวงประทีป 

34 ล๊อค 6 ถนน อาจณรงค ์ 

แขวง/เขต คลองเตย  กทม. 10110 

2 งานมหากุศล  

          ศิริมงคล...แห่งชีวิต  มูลนิธิฯ ไดจ้ดังานมหากุศล 2 งานดว้ยกนัเนืองในวนั 

สงกรานต ์คือ มงคลที 1 ทาํบุญเปิดอาคารศูนยอ์บรม มอนเทสซอริ หลงัจากทีได ้

ทาํพิธีเปิดไปแลว้เมือเดือนมีนาคม และตามดว้ยมงคลที 2 คือ งานสงกรานตธ์าร 

นาํใจแด่ผูสู้งวยัและผูพิ้การในสลมัซึงเป็นงานทีระลึกถึงคุณความดีของผูสู้งวยัใน

อดีตทีไดส้ร้างสมไว ้และเป็นกาํลงัใจให้ท่านทงัหลายไดมี้พลงัในการดาํเนินชีวิต 

อยา่งมีความสุขต่อไป      นอกจากประเพณีสรงนาํพระ   รดนาํดาํหวัผูสู้งอายแุลว้ 

ในวนันียงัมีการมอบรางวลั ผูสู้งวยัในกุศล ให้ผูสู้งวยัทีบาํเพญ็ตนเพือชุมชนมา 

อยา่งต่อเนืองจาํนวน 23 ท่าน โดยรางวลัดงักล่าวไดรั้บการสนบัสนุนจากมูลนิธิ 

ตลาดหลกัทรัพยแ์ห่งประเทศไทย  

       ระหว่างทีผูสู้งอายรัุบประทานอาหาร ศ.นพ.สันต ์หตัถีรัตน์ ประธานมูลนิธิฯ 

ไดก้ล่าวถึงการดูแลสุขภาพในผูสู้งวยัใหก้บัผูสู้งวยัไดรั้บฟังเพือการดูแล ตวัเอง 

อยา่งถูกวิธีนบัเป็นประโยชน์ยิ งไม่เพียงผูสู้งอายนุบัเป็นประโยชน์กบัรุ่นลูกหลาน 

ทีจะไดน้าํความรู้นนัไปใชก้บับุพการีต่อไปดว้ย 

 


