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จดหมายขาว  

พิธีมอบรางวัล “ประทีป  อึ้งทรงธรรม ฮาตะ” ประจําป 2555 
มูลนิธิดวงประทีป 

Duang Prateep Foundation 

      

                   เม่ือวันเสารท่ี 1 กรกฎาคม 2555 มูลนิธิฯ ไดจัดพิธีมอบรางวัล 
“ประทีป อ้ึงทรงธรรม ฮาตะ”  ซ่ึงเปนรางวัลดานการพัฒนาสังคมเมือง 
ในโครงการเชิดชูผูทําความดีเพ่ือสังคม 6 สาขาของมูลนิธิตลาดหลัก 
ทรัพยแหงประเทศไทย โดยมี ฯพณฯ รองนายกรัฐมนตรี และรัฐมนตร ี
วาการกระทรวงการคลัง ดร. กิตตริัตน ณ ระนอง ใหเกียรตเิปน 
ประธานมอบรางวัลใหกับคุณสมบัติ  บุญงามอนงค  ผูซ่ึงมีผลงาน 
ดานสังคมมาอยางยาวนาน จากการเปนนกัสังคมสงเคราะหกลุมละคร 
มะขามปอม  มาสูการจดัตั้งมูลนิธิเพ่ือชวยเหลือสังคมหลายดาน เชน มูลนิธิกระจกเงา  ศูนยขอมูลคนหายเพ่ือการตอตาน 
การคามนุษย  ผูกอตั้งสถานีโทรทัศน “บานนอกทีว”ี และมีสวนผลักดันมติคณะรัฐมนตรีแกไขพระราชบัญญตัิเด็กไร 
สัญชาติ   ซ่ึงทําใหเด็กชนกลุมนอยกวา 2,000 คน ไดสิทธ์ิสัญชาติไทยเพ่ือรับโอกาสทางการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน และผลงานท่ี 
โดดเดนในชวงเกิดธรณีพิบัติสึนามิ ดวยการกอตั้งศูนยประสานงานอาสาสมัครชวยผูประสบภัยสึนามิเม่ือป 2547  และศูนย 
ปฏิบัติการชวยเหลือผูประสบอุทกภัยหรือ ศปภ. ภาคประชาชนท่ีสนามบินดอนเมือง เม่ือป 2554  ตลอดการทํางาน 24 ป 
เพ่ือสังคมไทยจึงทําใหคณุสมบัติ บุญงามอนงคได รับเลือกใหเปนผูรับรางวัล “ประทีป อ้ึงทรงธรรม ฮาตะ” ประจําป 2555 
นับเปนคนท่ี 4 และไดรับเงินรางวัล 2 แสนบาท โดยบริษัท ล็อกซเลย จํากัด (มหาชน) ผูสนับสนนุเงินรางวัลในครั้งนี ้

มูลนิธดิวงประทีปกบักาวสูปที่ 34  

  เชาของวันท่ี 31 สิงหาคม ของทุกป คณะเจาหนาท่ีและชาวชุมชนตางนําอาหารหวาน 
คาวคนละหมอ สองหมอมารวมกันเพ่ือทําบุญท่ีมูลนิธิฯ   และในโอกาสครบรอบ 34 ป 
ปของมูลนิธิฯ ในปนี้ถือเปนอีกวันหนึ่งท่ีชาวชุมชน และหนวยงานภาครัฐ เอกชน พรอม 
ท้ังองคกรเพ่ือนบานตางมารวมแสดงความยินดี ซ่ึงในปนี้เปนปพิเศษสุดท่ีนอกจากทํา 
บุญชวงเชาแลว  ชวงบายๆ ถือเปนการรวมเพ่ือนสนิทมิตรสหายท่ีรักและมีอุดมการณ 
เดียวกนัตางทยอยกนัมารวมแสดงมุทิตาจิต แคครูประทีป ในงาน “จิบชา เลาขาน ตํานาน 
ดวงดาว” โดยบรรยากาศเปนไปอยางเรียบงาย เปนกันเอง  
    พ่ีๆ นองๆ ตั้งแตกอนกอตั้งมูลนิธิฯ ไดมาเลาเรื่องราวการตอสูในอดีตของครูประทีป 
ในแงมุมท่ีหลายคนอาจจะยังไมเคยไดยินมากอน    ซ่ึงสรางความประทับใจเรียกเสียง 
ฮือฮาแตเหนือกวานัน้กค็ือการไดเรียนรูประสบการณการตอสูของครูประทีปท่ีเคยถูก 
เรียกวา “เด็กดื้อ” ในสมัยนั้นกลายเปนปูชนียบุคคลควรคาแกการศึกษาเสนทางชีวิต เปน 
แบบอยางใหแกคนรุนหลังไดอยางดีงาม 



ห นา  2  ฉบับที่  67  ปที่  34 

จิตอาสารวมสราง “ส่ิงแวดลอมดี ชุมชนนาอยู ครอบครัวอบอุน” 

        ทามกลางอากาศท่ีสดใสของวันอาทิตยท่ี 9 กันยายน 55     ชาวล็อก 1-2-3 ชุมชนคลองเตย แกนนําผูปกครองเด็กทุน 
เจาหนาท่ีมูลนิธิ นองๆ นักเรียนนายรอยตํารวจ  รุนท่ี 16 ประจําป 2555 จํานวน 15 นาย  (ตามโครงการเรียนรู สัมผัสปญหา 
ชุมชน) และท่ีสําคัญผูสนับสนุนหลักอยาง บรษิัท ล็อกซเลย จํากัด (มหาชน) ท่ีออกมารวมมือ รวมใจ รวมพลังจิตอาสาชวย 
กันใน Big Cleaning Day ชุมชนล็อก 1-2-3 ตามโครงการ "ส่ิงแวดลอมดี ชุมชนนาอยู ครอบครัวอบอุน" เพ่ือลดมลภาวะ 
สรางความตระหนักในการคดัแยกขยะ และประโยชนของการนําขยะมารีไซเคิล รียูส กนัใหม  
       แมวาสายหนอยอากาศจะเริ่มรอน คณะจิตอาสาท่ีแบงแยกหนาท่ีกนัทํา ก็สับเปล่ียนหมุนเวียนการทําหนาท่ีเพ่ือลดแรง 
เหนื่อยลา บางก็เก็บขยะ บางก็แยกขยะ บางก็กวาดถนน บางก็ลงไปตักขยะในน้ําคลํา ถึงแมเหง่ือจะไหล ไคลจะยอย คลุก 
เคลากับฝุนละอองท่ีฟุงดวยแรงปดเหวีย่งของไมกวาด  ก็ไรซ่ึงเสียงบนพรํา มีแตรอยยิ้มและยื่นน้ําใหกันและกันดื่มลดความ 
รอน  เวลาผานไปขยะถูกนํามารวมกันและแบงแยก ขยะบางประเภทท่ีสามารถนํามารีไซเคิลได เด็กๆ ก็จะนํามาแลกของใช 
ของกินเล็กๆ นอยๆ ตามฐานท่ีถูกจัดขึ้นเพ่ือใหเดก็ๆ ไดนําขยะท่ีแยกไดมาเลนเกม   แตไมใชแคความสนกุสนานเทานั้น 
ฐานตางๆ ไดสอดแทรกสาระเกี่ยวกับส่ิงแวดลอม และใหตระหนักถึงประโยชนในการคัดแยกขยะ และผลพลอยไดจาก 
โครงการนีก้็คือ ชุมชนมีแหลงน้ําท่ีปราศจากขยะ มีแหลงน้ําไวชะลอเพลิงหากเกิดอัคคภีัย   นอกจากนี้ยังสามารถชวยลด 
แหลงเพาะพันธุยุงไดงายขึ้นอีกดวย          
         หลายคนอาจจะมองวาปญหาขยะเปนปญหาของชาวชุมชนท่ีตองมีจิตสํานกึในการจัดการกับปญหาขยะท่ีเกิดขึน้ใน 
ชุมชนของตนเอง   แตความเปนจริงพบวา ชาวชุมชนเองกพ็ยายามมีสวนรวมในการแกไขปญหาขยะ อยางเชนการเขามามี 
สวนรวมในโครงการ “ส่ิงแวดลอมดี ชุมชนนาอยู ครอบครวัอบอุน”  ท่ีพยายามกระตุนใหชาวชุมชนตระหนกัถึงการคดัแยก 
ขยะ แตหลายครั้งปญหาท่ีพบก็คือ การบรกิารของรัฐเองกมี็สวนในการสรางปญหาเชนกัน อาทิ การนําขยะท่ีคดัแยกแลว 
ไปรวมกนั   การเขาไมถึงจุดรวมขยะในชุมชน  ถังขยะท่ีจดัใหมีไมเพียงพอ  เหลานี้เปนตน ดังนั้นหากจะใหชุมชนสะอาด 
นาอยู หลายฝายก็ตองชวยกัน เพราะโลกนี้เปนของพวกเราทุกคน ควรเอาใจใสส่ิงแวดลอมเพ่ือโลก เพ่ือลูกหลานของเรา 
ทุกคน 
       สุดทายนี้มูลนิธิฯ ขอขอบคณุทุกจิตอาสาท่ีรวมแรง รวมใจ เสียสละเวลา รวมกันทําใหชุมชนนาอยู   โดยเฉพาะอยางยิ่ง 
บริษัท ล็อกซเลย จํากัด (มหาชน) ท่ีรกัหวงใยชุมชนเสมือนเราคือครอบครวัเดียวกัน นักเรียนนายรอยตํารวจทุกนาย 
       และมูลนิธิฯ หวังเปนอยางยิ่งวาจะไดรวมแรง รวมใจกบัชุมชนอ่ืนๆ อีกและหวังวาจะไดรับการสนับสนุนดวยดีจาก 
ภาครัฐ ภาคเอกชนท่ีมีหัวใจสีเขียวรกัชุมชนดจุดังบานของเราเอง แนะนําหนังสือนาอาน “แรงบันดาลใจ” เปน 

หนังสือบันทึกเรื่องราวแหงความทรงจําท่ีเต็ม 
เปลี่ยมดวยแรงบันดาลใจ ความหวัง ความมุงม่ัน 
ตอการสรางสรรคโลกใบนี้ของครูประทีป   
ราคาเลมละ 250.- บาท ไมรวมคา 
จัดสง  สั่งซือ้ได 
ท่ีมูลนิธิดวงประทีป 
โทร. 02-671-4045-8 ตอ 101,107  
มีจํานวนจํากัด 



เพื่อก ารศึกษาขอ งเด็ก ยาก จน แล ะพัฒนาคนยาก ไร ห นา  3  

 2 มหาวิทยาลัยช่ือดังของญี่ปุนบินขามทะเลมาทํากจิกรรมรวมกับเยาวชนไทย 

      ระหวางวันท่ี 21-24 สิงหาคม 2555 คณะ Study &Work Tour จากมหาวิทยาลัย Kenki และมหาวิทยาลัย Konan  
จากประเทศญี่ปุน นําโดยอาจารย Yutaka ARAMAKI และนักศึกษาจํานวน 47 คนทุบกระปุกเพ่ือมาจัดกิจกรรมรวมกับ 
เยาวชนในโครงการนิวัตนสูชีวิตใหม ศูนยชุมพร ดวยการแลกเปล่ียน เรียนรูดานวัฒนธรรม วิถีชีวิต ภาษาพูด  ซ่ึงกันและกัน  
ดวยกจิกรรมเชิงเกษตร ทําใหการจับคูแบบบัดดี้ทําใหผูมาเยือนรูสึกอบอุนและเปนกันเอง สนุกไดสาระจากการทํากิจกรรม 
ตางๆ   
           
     
       
      

       

และหลังจากนั้นทางคณะไดเดนิทางไปทํากจิกรรมรวมกับนองๆ ท่ีศูนยกาญจนบุรี โดยมีคุณครูม่ิงพร  รองประธาน 
มูลนิธิฯ คณะเจาหนาท่ีและเดก็ใหการตอนรับ หลังจากฟงบรรยายแลว ทุกคนลงทํากจิกรรมดวยการเก็บเกี่ยวผลผลิตปาลม 
น้ํามัน ปลูกตนเชอรรี่   ปลูกมะมวง  ฯลฯ พอไดเหง่ือแลวกห็ยุดพักดวยการขึ้นไปทํากิจกรรมเบา ดวยการทําพวงกุญแจจาก 
เมล็ดปาลมน้ํามัน  การเพนทสีกระเปาผา ทําเคก และกิจกรรมอ่ืนๆ ตลอดระยะเวลา 5 วันเต็ม  ซ่ึงดูเหมือนไมนานแตก็เต็ม 
ไปดวยความสุข ความผูกพันธท้ังเด็ก และคณะผูมาเยือนมีใหแกกัน และจากการเปนเจาบานท่ีดใีนการตอนรบัขับสูของเด็ก 
ทําใหคณะท่ีมาเยือนรูสึกประทับใจและอยากกลับมาเยี่ยมนองอีกในอนาคตอันใกลนี ้
     
        เชนเดียวกับท่ีคณะ Life Works International กลุมนกัศึกษานานาชาติท่ีควกักระเปาตัวเองบินมาทํากจิกรรมกับมูลนิธิฯ 
 ไมวาจะเปนการรวมกิจกรรมกับผูสูงอายุ ลงเยี่ยมบานเพ่ือศึกษาความเปนอยูของผูสูงอายุ และไปปลูกปาชายเลนกับเยาวชน 
ในชุมชนแออัดคลองเตย ปรับปรุงโตะเกาอ้ี และทาสีศูนยเด็กเล็กท่ีชุมชนเพชรสยามท่ีเคยประสบภัยน้ําทวมเม่ือปกอน และ 
ลงเยี่ยมนองๆ เยาวชนท่ีศูนยกาญจนบุรีและชุมพร  แมวาแตละท่ีแตละจุดจะตองใชเวลาในการเดินทางดวยรถไฟกต็าม 
คณะผูรับผิดชอบก็ไมเคยไดยินเสียงบน เหนื่อยลา ทอถอยจากกลุมนักศึกษาแตอยางไร ทุกคนกลับมีสีหนาท่ีสดใสพรอมท่ี 
จะลงพ้ืนท่ีศึกษางาน  ซ่ึงมูลนิธิฯ  เองก็รูสึกภาคภูมิใจท่ีกจิกรรมตางๆ ของมูลนิธิฯ เปนท่ีสนใจเปนแหลงเรียนรูไมวาจะเปน 
นักศึกษาไทยหรือตางชาติกต็าม เราหวังวาการดําเนนิกจิกรรมตางตลอด 33 ป กาวสูปท่ี 34 และกาวตอไป มูลนิธิฯ จะเปน 
แหลงเรียนรูดานการพัฒนาสังคมเมืองใหกับคนรุนตอไปไดศึกษาแนวทางการแกไขปญหาคนจนเมืองไดเปนอยางด ี



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 
www.facebook.com/dpffound 

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

มูลนิธิดวงประทีป 

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

คลองเตยโมเดล 
มูลนิธิดวงประทีปรวมกับคณะทํางานดานเดก็อีก 9 องคกร รวมกนัทําโครงการ 

คลองเตยโมเดล เพ่ือพัฒนากลไกลการบรกิารสําหรับเด็กและครอบครัวดอยโอกาสใน
ชุมชนแออัดคลองเตย และเปนการพัฒนาศักยภาพบุคลากรท่ีปฏิบัติงานดานเดก็และ
ครอบครัวในชุมชนแออัดคลองเตยเพ่ือการทํางานรวมกนัแบบบูรณาการอีกท้ังเปน
การศึกษารูปแบบบริหารท่ีเหมาะสมสําหรับเด็กและครอบครัวดอยโอกาสในชุมชน
แออัดคลองเตย  โดยใชชุมชนลอค 1-2-3, ลอค 4-5-6 และ 70 ไรเปนพ้ืนท่ีเปาหมาย  โดย
มีกลุมเปาหมาย คือ บุคลากรองคกรสมาชิกของคณะทํางานดานเดก็ เดก็และครอบครวั
ดอยโอกาสในชุมชนคลองเตย ผลท่ีคาดวาจะไดรับคือบุคลากรจากองคกรสมาชิกไดรับ
การพัฒนาศักยภาพผานการทํางานรวมกนั และเกิดเครือขายการทํางานเพ่ือเดก็และ
ครอบครัวอยางเปนระบบมากขึ้น ซ่ึงการระดมความคิดเห็นกันแตละครั้งจะผลัดเปล่ียน
หมุนเวียนไปตามองคกรสมาชิก เพ่ือสรางความคุนเคยและรูจักกันใหมากขึ้น 

เรียน  ทานผูอุปการคุณ ทุกทาน 
        ตามท่ีมูลนิธิดวงประทีปไดจัดทําแบบสอบถามเพ่ือปรับปรุงการแจงขอมูลขาวสารตางๆ  
โดยจดหมายขาวนั้น  ทางมูลนิธิฯ ขอนอมรับทุกความคิดเห็น และขอเรยีนชีแ้จงใหทานทราบวา 
บัดนี้มูลนิธิฯ จะจัดสงจดหมายขาวเปน 3 เดือน/ครั้ง และมูลนธิิฯไดเพ่ิมชองทางอีก 1 ทางเลอืก 
(นอกจาก www. Dpf.or.th) คือ www.facebook.com/dpffound  หรือทานท่ีตองการรับขาวสาร 
ทาง E-mail มูลนิธิฯ จะจัดสงใหต้ังแตเดือนนีเ้ปนตนไป 
         จึงเรียนมาเพ่ือทราบ  และขอกราบขอบคุณทุกคําแนะนํามา ณ ท่ีนี้ 


