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ประจํ า เดื อ น เมษายน— มิ ถุ น ายน 2557

พระกรุณาธิคุณจากทูลกระหม่ อมหญิงอุบลรัตนราชกัญญาสิ ริวฒ
ั นาพรรณวดี

ทูลกระหม่อมหญิงอุบลรัตนราชกัญญาสิริวฒ
ั นาพรรณวดี
ทรงพระกรุ ณาให้ คุณครู ประทีป นําเยาวชนคนดี ต้นแบบของ
ชุ มชน ประจําปี 2556 9 คน เข้ าเฝ้ า เนืองในวโรกาสคล้าย
วันพระราชสมภพ เมือวันที 5 เมษายน 2557
นับเป็ นพระกรุ ณาธิคุณ ยิงแก่เยาวชน และครอบครัว
ขอพระองค์ทรงพระเจริญ

พิธีมอบทุนการศึกษา ประจําปี 2557
โครงการทุนการศึกษา มูลนิธิดวงประทีปจัด พิธีมอบทุนการศึกษา ประจําปี 2557 ให้กบั ตัวแทนนักเรี ยนทุนการศึกษา ในระดับต่างๆ จํานวน 300 ทุน จากเด็กทุนทีมูลนิธิฯให้การสนับสนุนกว่า 2,500 ทุนต่อปี ในปี นีมีเด็กได้รับรางวัล
พิเศษอีก 100 คน คือ เด็กทีมีผลการเรี ยนดีเกรดเฉลีย 3.5 ขึนไป จํานวน 62 คน, บําเพ็ญประโยชน์ช่วยเหลือสังคม จํานวน 10
คน, เด็กทีมีความกตัญ ู จํานวน 10 คน,สําเร็ จการศึกษาระดับมหาวิทยาลัย จํานวน 18 คน พิธีมอบทุนการศึกษานีจัดขึน
เพือสร้างขวัญกําลังใจให้กบั เด็กยากไร้ได้มีพลัง มีแรงบันดาลใจ มุ่งมัน หมันศึกษา มีจุดมุ่งหมายในชีวติ เหมือนรุ่ นพีที
ประสบกับสําเร็ จในด้านการศึกษา
โดยในปี นี ศ.นพ.สันต์ หัตถีรัตน์ ประธานมูลนิธิดวงประทีป ให้เกียรติเป็ นประธานกล่าวให้โอวาส จากนันคุณครู
ประทีป อึงทรงธรรม ฮาตะ กรรมการผูก้ ่อตังและเลขาธิการมูลนิธิฯ ได้กล่าวต้อนรับแขกผูม้ ีเกียรติทีมาร่ วมพิธี และมาร่ วม
เป็ นกําลังใจกับนักเรี ยนทุนในวันนีอย่างเนืองแน่น
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ครูประทีปรับรางวัล “กําลังสํ ารองทองคํา”
ด้วยหน่วยบัญชาการรักษาดินแดน ชมรมการกําลังสํารองแห่งประเทศไทยได้จดั พิธีมอบโล่รางวัลเชิดชูเกียรติ “
กําลังสํารองทองคําประจําปี 2557 ” ให้แก่องค์กร-บุคคลผูม้ ีคุณสมบัติเพียบพร้อมไปด้วยคุณความดี เสียสละทุ่มเทกําลัง
กายกําลังใจสร้างสรรค์สงั คมมาอย่างต่อเนือง

“ ครู ประทีป อึงทรงธรรม ฮาตะ” กรรมการผู้ก่อตังและเลขาธิการมูลนิธดิ วงประทีปได้ รับเกียรติเป็ นอย่างสู ง จาก
คณะกรรมการหน่ วยบัญชาการรักษาดินแดนคัดเลือกให้เป็ นผู้ทีมีคุณสมบัตเิ หมาะสมเข้ ารับรางวัลอันทรงเกียรติดงั กล่าว
สําหรับประเภทรางวัล “ กําลังสํารองทองคํา “ ประกอบไปด้วยสาขานักสังคมสงเคราะห์ ,ข้าราชการ สือมวลชน , ศิลปิ น
ผูม้ ีผลงานดีเด่นและสร้างคุณประโยชน์จนเป็ นทียอมรับจากสาธารณะชน
สํารับพิธีมอบโล่รางวัล “ กําลังสํารองทองคํา” ในปี นีจัดขึนในวันที 6 พฤษภาคม 2557 จัดขึน ณ ห้องมัทนะพาธา
อาคารสวนเจ้าเชตุ หน้าวัดพระแก้ว โดยได้รับเกียรติจากพลโท ยศนันท์ หร่ ายเจริ ญ ผูบ้ ญั ชาการหน่วยบัญชาการรักษา
ดินแดน เป็ นประธานมอบโล่รางวัลให้แก่ผเู้ ข้ารับรางวัล ซึงบรรยากาศเต็มไปรอยยิมแห่งความสุขเมือพิธีมอบรางวัลสิ นสุด
ลง หน่วยบัญชาการฯ ได้จดั กองทหารเกียรติยศจัดพิธีปฎิญาณตนพร้อมสวนสนามรอบบริ เวณถนนเจริ ญกรุ ง จากนันท่าน
ประธานในพิธีได้นาํ คณะผูเ้ ข้ารับรางวัล กองกําลังทหาร ผูเ้ ข้าร่ วมงานประมาณ 1,000 คน ร่ วมกิจกรรมบําเพ็ญประโยชน์
รณรงค์รักษาสิ งแวดล้อมด้วยการเทนําชีวภาพอีเอ็ม ลงในคลองหลอดเพือคืนนําใสให้แก่ชาวกรุ งเทพฯ นับเป็ นกําลัง
ใจแก่ครู ประทีป อึงทรงธรรม ฮาตะ และผูเ้ ข้ารับรางวัลทุกคน ทีได้รับเกียรติให้เข้ารับรางวัลอันทรงคุณค่าในครังนี
ขอขอบพระคุณท่านผูบ้ ญั ชาการหน่วยบัญชาการรักษาดินแดน ท่านคณะกรรมการ ตลอดจนผูจ้ ดั งาน ทีเล็งเห็น
ถึงความสําคัญของผูก้ ระทําความดี ให้ได้รับการเชิดชู ยกย่อง รางวัลทีได้รับในครังนีเปรี ยบเสมือนพลังทีเสริ มสร้างให้กบั
มนุษยชาติทุกคน มุ่งมันกระทําแต่สิ งทีดีงาม
รวมทังทุ่มเทกําลังกาย กําลังใจ
สร้างสรรค์กิจกรรมอันทรงคุณค่าต่อเด็กและ
ผูย้ ากไร้ในสังคมต่อไป
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พิธีมอบเครืองกรองนําสะอาดเพือเด็กผู้ยากไร้
สโมสรโรตารี Toyonaka ประเทศญีปุ่ น , สโมสรโรตารี ท่าม่วง จังหวัดกาญจนบุรี,สโมสรโรตารี สากล ประเทศ
สหรัฐอเมริ กา ได้ร่วมมือจัดทําโครงการจัดซือเครื องกรองนําสะอาดเพือเด็กผูย้ ากไร้ในพืนทีจังหวัดกาญจนบุรี และในชุมชน
แออัดจํานวน 23 โรง โดยใช้งบประมาณทังสิ น 1,190,000 บาท ซึงมูลนิธิฯ ทําหน้าทีเป็ นผูป้ ระสานงาน
จากการสํารวจถึงความจําเป็ นในการติดตังเครื องกรองนําพบว่าโรงเรี ยนในหลายพืนทีขาดแคลนเครื องกรองนํา
สะอาดให้เด็กนักเรี ยนได้บริ โภค นําทีเด็กนักเรี ยนดืมในปัจจุบนั ส่วนใหญ่เป็ นนําบาดาล และ นําทีเก็บกักจากบ่อซึงมีสาร
ปนเปื อนของหินปูน และสารเคมีทีเกษตรกรใช้ในการทําเกษตร สารเหล่านีส่งผลต่อสุขภาพอนามัย เช่นโรคไต และโรคนิ ว
ในถุงนําดีเป็ นต้น นอกจากนีมูลนิธิฯ ได้ดาํ เนินการตรวจคุณภาพนําประปาในศูนย์พฒั นาเด็กตามชุมชนแออัดในเขตต่างๆ
ของกรุ งเทพฯ จํานวน 9 แห่ง พบว่านําประปาทีใช้บริ โภคหรื อประกอบอาหารให้เด็กนักเรี ยนได้รับประทานนันมีเชืออีโคไล
ปนเปื อนอยูถ่ ึง 5 แห่ง ซึงเชืออีโคไลทีปนเปื อนอยูใ่ นนําประปานีหากบริ โภคเข้าไปเป็ นเวลานานจะก่อให้เกิดอาการท้องเสีย
คลืนไส้ อาเจียน และมีผลต่อระบบลําไส้ ดังนันการติดตังเครื องกรองนําสะอาดจะช่วยลดปริ มาณเชืออีโคไลทีจะเข้าสู่
ร่ างกายของเด็กเล็กซึงเป็ นวัยทีกําลังเจริ ญเติบโตได้อย่างมีคุณภาพ
สําหรับพิธีมอบเครื องกรองนําสะอาดในครังนีจัดขึนเมือวันที 11 – 12 มิถุนายน 2557 โดยมีครู ประทีป อึงทรงธรรม
ฮาตะ กรรมการผูก้ ่อตังและเลขาธิการฯ ให้การ
ต้อนรับคณะโรตารี Toyonaka จํานวน 6 ท่าน
ทีได้เดินทางมาร่ วมในพิธีมอบทังทีอําเภอท่าม่วง
จังหวัดกาญจนบุรี และศูนย์พฒั นาเด็กชุมชนล็อค1-23 , ศูนย์พฒั นาเด็กชุมชนน้องใหม่ ซึงอยูใ่ นความดูแล
ของมูลนิธิดวงประทีป

ร้ านมือ2 “ต้องใจ”
ร้านมือ2 “ต้องใจ" เปิ ดทําการจําหน่ายสินค้ามือสองให้กบั ผูส้ นใจในราคาที
ถูกตา ต้องใจสอดคล้องกับ เศรษฐกิจในยุคปัจจุบนั และเพือเป็ นการลดโลกร้อน
ลดปริ มาณขยะ มูลนิธิดวงประทีปจึงรวบรวมสิ งบริ จาคทีเหลือจากนําไปแจกจ่าย
ให้กบั เด็กยากจนและ ผูย้ ากไร้แล้ว นํามาจําหน่ายในราคาถูก เพือนํารายได้มาดําเนิน
กิจกรรมช่วยเหลือเด็กยากจนต่อไป ท่านใดมีสิ งของเหลือใช้แล้ว ต้องการแบ่งปัน
สามารถติดต่อสอบถาม บริ จาคได้ทีมูลนิธิฯ หรื อโทร 0-2671-4045-8 ร้านตังอยู่
หน้าโรงเรี ยนอนุบาลดวงประทีป เปิ ดบริ การทุกวันอังคาร และวันพฤหัสบดี เวลา
14.00 - 17.00 น.

แม้ ว่าวันเด็กแห่งชาติปีนีจะดูเหงา
ๆ เนือง
จากพิษเศรษฐกิจโลก
และผลจากความวุ่นวาย
ทางการเมือง แต่มูลนิธิฯ
ก็พยายามจัดงานวัน
เด็กให้กบั เด็กๆ
ธิดวงประที
ในกลุมู่มเป้ลนิาหมายกว่
า 1570 ปคน
คณะบรรณาธิการทีปรึ กษา
ศ.นพ. สั นต์ หัตถีรัตน์
ครูประทีป อึงทรงธรรม ฮาตะ
คุณครู มิงพร อึงทรงธรรม
คุณเพ็ญวดี แสงจันทร์
คุณพเยาว์ น้ อยวานิช
คุณวันเพ็ญ ทรงโฉม
บรรณาธิการ
คุณวาสนา สนิทหมืนไวย
กองบรรณาธิการ
และ
หัวหน้ าโครงการต่ างๆ ของ
มูลนิธิดวงประทีป
สถานทีติดต่ อ
โทรศัพท์ 0-2671-4045-8
โทรสาร 0-2249-5254
E-mail : dpffound@ksc.th.com
Web : http:// www.dpf.or.th
www.facebook.com/dpffound

มูลนิธิดวงประทีป
34 ล๊อค 6 ถนน อาจณรงค์
แขวง/เขต คลองเตย กทม. 10110

2 งานมหากุศล
ศิริมงคล...แห่งชีวิต มูลนิธิฯ ได้จดั งานมหากุศล 2 งานด้วยกันเนืองในวัน
สงกรานต์ คือ มงคลที 1 ทําบุญเปิ ดอาคารศูนย์อบรม มอนเทสซอริ หลังจากทีได้
ทําพิธีเปิ ดไปแล้วเมือเดือนมีนาคม และตามด้วยมงคลที 2 คือ งานสงกรานต์ธาร
นําใจแด่ผสู้ ูงวัยและผูพ้ ิการในสลัมซึ งเป็ นงานทีระลึกถึงคุณความดีของผูส้ ูงวัยใน
อดีตทีได้สร้างสมไว้ และเป็ นกําลังใจให้ท่านทังหลายได้มีพลังในการดําเนินชีวิต
อย่างมีความสุขต่อไป นอกจากประเพณี สรงนําพระ รดนําดําหัวผูส้ ูงอายุแล้ว
ในวันนียังมีการมอบรางวัล ผูส้ ูงวัยในกุศล ให้ผสู้ ูงวัยทีบําเพ็ญตนเพือชุมชนมา
อย่างต่อเนืองจํานวน 23 ท่าน โดยรางวัลดังกล่าวได้รับการสนับสนุนจากมูลนิธิ
ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย
ระหว่างทีผูส้ ูงอายุรับประทานอาหาร ศ.นพ.สันต์ หัตถีรัตน์ ประธานมูลนิธิฯ
ได้กล่าวถึงการดูแลสุขภาพในผูส้ ูงวัยให้กบั ผูส้ ูงวัยได้รับฟังเพือการดูแล ตัวเอง
อย่างถูกวิธีนบั เป็ นประโยชน์ยิ งไม่เพียงผูส้ ูงอายุนบั เป็ นประโยชน์กบั รุ่ นลูกหลาน
ทีจะได้นาํ ความรู้นนไปใช้
ั
กบั บุพการี ต่อไปด้วย

