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ประจํ า เดื อ น กรกฏาคม— กั น ยายน 2555

พิธีมอบรางวัล “ประทีป อึ้งทรงธรรม ฮาตะ” ประจําป 2555

เมื่อวันเสารที่ 1 กรกฎาคม 2555 มูลนิธิฯ ไดจัดพิธีมอบรางวัล
“ประทีป อึ้งทรงธรรม ฮาตะ” ซึ่งเปนรางวัลดานการพัฒนาสังคมเมือง
ในโครงการเชิดชูผูทําความดีเพื่อสังคม 6 สาขาของมูลนิธติ ลาดหลัก
ทรัพยแหงประเทศไทย โดยมี ฯพณฯ รองนายกรัฐมนตรี และรัฐมนตรี
วาการกระทรวงการคลัง ดร. กิตติรัตน ณ ระนอง ใหเกียรติเปน
ประธานมอบรางวัลใหกับคุณสมบัติ บุญงามอนงค ผูซึ่งมีผลงาน
ดานสังคมมาอยางยาวนาน จากการเปนนักสังคมสงเคราะหกลุมละคร
มะขามปอม มาสูการจัดตั้งมูลนิธิเพื่อชวยเหลือสังคมหลายดาน เชน มูลนิธิกระจกเงา ศูนยขอมูลคนหายเพื่อการตอตาน
การคามนุษย ผูก อตั้งสถานีโทรทัศน “บานนอกทีว”ี และมีสวนผลักดันมติคณะรัฐมนตรีแกไขพระราชบัญญัติเด็กไร
สัญชาติ ซึ่งทําใหเด็กชนกลุมนอยกวา 2,000 คน ไดสิทธิ์สัญชาติไทยเพื่อรับโอกาสทางการศึกษาขั้นพื้นฐาน และผลงานที่
โดดเดนในชวงเกิดธรณีพิบัติสึนามิ ดวยการกอตั้งศูนยประสานงานอาสาสมัครชวยผูประสบภัยสึนามิเมื่อป 2547 และศูนย
ปฏิบัติการชวยเหลือผูประสบอุทกภัยหรือ ศปภ. ภาคประชาชนที่สนามบินดอนเมือง เมื่อป 2554 ตลอดการทํางาน 24 ป
เพื่อสังคมไทยจึงทําใหคณ
ุ สมบัติ บุญงามอนงคได รับเลือกใหเปนผูรับรางวัล “ประทีป อึ้งทรงธรรม ฮาตะ” ประจําป 2555
นับเปนคนที่ 4 และไดรับเงินรางวัล 2 แสนบาท โดยบริษัท ล็อกซเลย จํากัด (มหาชน) ผูสนับสนุนเงินรางวัลในครั้งนี้
มูลนิธดิ วงประทีปกับกาวสูปท ี่ 34
เชาของวันที่ 31 สิงหาคม ของทุกป คณะเจาหนาที่และชาวชุมชนตางนําอาหารหวาน
คาวคนละหมอ สองหมอมารวมกันเพื่อทําบุญที่มูลนิธิฯ และในโอกาสครบรอบ 34 ป
ปของมูลนิธิฯ ในปนี้ถือเปนอีกวันหนึ่งที่ชาวชุมชน และหนวยงานภาครัฐ เอกชน พรอม
ทั้งองคกรเพื่อนบานตางมารวมแสดงความยินดี ซึ่งในปนี้เปนปพิเศษสุดที่นอกจากทํา
บุญชวงเชาแลว ชวงบายๆ ถือเปนการรวมเพื่อนสนิทมิตรสหายที่รักและมีอุดมการณ
เดียวกันตางทยอยกันมารวมแสดงมุทติ าจิต แคครูประทีป ในงาน “จิบชา เลาขาน ตํานาน
ดวงดาว” โดยบรรยากาศเปนไปอยางเรียบงาย เปนกันเอง
พี่ๆ นองๆ ตั้งแตกอนกอตั้งมูลนิธิฯ ไดมาเลาเรื่องราวการตอสูในอดีตของครูประทีป
ในแงมุมที่หลายคนอาจจะยังไมเคยไดยินมากอน ซึ่งสรางความประทับใจเรียกเสียง
ฮือฮาแตเหนือกวานัน้ ก็คือการไดเรียนรูประสบการณการตอสูของครูประทีปที่เคยถูก
เรียกวา “เด็กดื้อ” ในสมัยนั้นกลายเปนปูชนียบุคคลควรคาแกการศึกษาเสนทางชีวิต เปน
แบบอยางใหแกคนรุนหลังไดอยางดีงาม
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จิตอาสารวมสราง “สิ่งแวดลอมดี ชุมชนนาอยู ครอบครัวอบอุน”
ทามกลางอากาศที่สดใสของวันอาทิตยที่ 9 กันยายน 55 ชาวล็อก 1-2-3 ชุมชนคลองเตย แกนนําผูปกครองเด็กทุน
เจาหนาที่มูลนิธิ นองๆ นักเรียนนายรอยตํารวจ รุนที่ 16 ประจําป 2555 จํานวน 15 นาย (ตามโครงการเรียนรู สัมผัสปญหา
ชุมชน) และที่สําคัญผูสนับสนุนหลักอยาง บริษัท ล็อกซเลย จํากัด (มหาชน) ที่ออกมารวมมือ รวมใจ รวมพลังจิตอาสาชวย
กันใน Big Cleaning Day ชุมชนล็อก 1-2-3 ตามโครงการ "สิ่งแวดลอมดี ชุมชนนาอยู ครอบครัวอบอุน" เพื่อลดมลภาวะ
สรางความตระหนักในการคัดแยกขยะ และประโยชนของการนําขยะมารีไซเคิล รียูส กันใหม
แมวาสายหนอยอากาศจะเริ่มรอน คณะจิตอาสาที่แบงแยกหนาที่กนั ทํา ก็สับเปลี่ยนหมุนเวียนการทําหนาที่เพื่อลดแรง
เหนื่อยลา บางก็เก็บขยะ บางก็แยกขยะ บางก็กวาดถนน บางก็ลงไปตักขยะในน้ําคลํา ถึงแมเหงื่อจะไหล ไคลจะยอย คลุก
เคลากับฝุนละอองที่ฟุงดวยแรงปดเหวีย่ งของไมกวาด ก็ไรซึ่งเสียงบนพรํา มีแตรอยยิ้มและยื่นน้ําใหกันและกันดื่มลดความ
รอน เวลาผานไปขยะถูกนํามารวมกันและแบงแยก ขยะบางประเภทที่สามารถนํามารีไซเคิลได เด็กๆ ก็จะนํามาแลกของใช
ของกินเล็กๆ นอยๆ ตามฐานที่ถูกจัดขึ้นเพื่อใหเด็กๆ ไดนําขยะที่แยกไดมาเลนเกม แตไมใชแคความสนุกสนานเทานั้น
ฐานตางๆ ไดสอดแทรกสาระเกี่ยวกับสิ่งแวดลอม และใหตระหนักถึงประโยชนในการคัดแยกขยะ และผลพลอยไดจาก
โครงการนีก้ ็คือ ชุมชนมีแหลงน้ําที่ปราศจากขยะ มีแหลงน้ําไวชะลอเพลิงหากเกิดอัคคีภัย นอกจากนี้ยังสามารถชวยลด
แหลงเพาะพันธุยุงไดงายขึ้นอีกดวย
หลายคนอาจจะมองวาปญหาขยะเปนปญหาของชาวชุมชนที่ตองมีจิตสํานึกในการจัดการกับปญหาขยะที่เกิดขึน้ ใน
ชุมชนของตนเอง แตความเปนจริงพบวา ชาวชุมชนเองก็พยายามมีสวนรวมในการแกไขปญหาขยะ อยางเชนการเขามามี
สวนรวมในโครงการ “สิ่งแวดลอมดี ชุมชนนาอยู ครอบครัวอบอุน” ที่พยายามกระตุนใหชาวชุมชนตระหนักถึงการคัดแยก
ขยะ แตหลายครั้งปญหาที่พบก็คือ การบริการของรัฐเองก็มีสวนในการสรางปญหาเชนกัน อาทิ การนําขยะที่คดั แยกแลว
ไปรวมกัน การเขาไมถึงจุดรวมขยะในชุมชน ถังขยะที่จดั ใหมีไมเพียงพอ เหลานี้เปนตน ดังนั้นหากจะใหชุมชนสะอาด
นาอยู หลายฝายก็ตองชวยกัน เพราะโลกนี้เปนของพวกเราทุกคน ควรเอาใจใสสิ่งแวดลอมเพื่อโลก เพื่อลูกหลานของเรา
ทุกคน
สุดทายนี้มูลนิธิฯ ขอขอบคุณทุกจิตอาสาที่รวมแรง รวมใจ เสียสละเวลา รวมกันทําใหชุมชนนาอยู โดยเฉพาะอยางยิ่ง
บริษัท ล็อกซเลย จํากัด (มหาชน) ที่รกั หวงใยชุมชนเสมือนเราคือครอบครัวเดียวกัน นักเรียนนายรอยตํารวจทุกนาย
และมูลนิธิฯ หวังเปนอยางยิ่งวาจะไดรวมแรง รวมใจกับชุมชนอื่นๆ อีกและหวังวาจะไดรับการสนับสนุนดวยดีจาก
ภาครัฐ ภาคเอกชนที่มีหัวใจสีเขียวรักชุมชนดุจดังบานของเราเอง

แนะนําหนังสือนาอาน “แรงบันดาลใจ” เปน
หนังสือบันทึกเรื่องราวแหงความทรงจําทีเ่ ต็ม
เปลี่ยมดวยแรงบันดาลใจ ความหวัง ความมุงมั่น
ตอการสรางสรรคโลกใบนี้ของครูประทีป
ราคาเลมละ 250.- บาท ไมรวมคา
จัดสง สั่งซือ้ ได
ที่มูลนิธิดวงประทีป
โทร. 02-671-4045-8 ตอ 101,107
มีจํานวนจํากัด
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2 มหาวิทยาลัยชื่อดังของญี่ปุนบินขามทะเลมาทํากิจกรรมรวมกับเยาวชนไทย
ระหวางวันที่ 21-24 สิงหาคม 2555 คณะ Study &Work Tour จากมหาวิทยาลัย Kenki และมหาวิทยาลัย Konan
จากประเทศญี่ปนุ นําโดยอาจารย Yutaka ARAMAKI และนักศึกษาจํานวน 47 คนทุบกระปุกเพื่อมาจัดกิจกรรมรวมกับ
เยาวชนในโครงการนิวัตนสูชีวิตใหม ศูนยชุมพร ดวยการแลกเปลี่ยน เรียนรูดานวัฒนธรรม วิถีชีวิต ภาษาพูด ซึ่งกันและกัน
ดวยกิจกรรมเชิงเกษตร ทําใหการจับคูแบบบัดดี้ทําใหผูมาเยือนรูสึกอบอุนและเปนกันเอง สนุกไดสาระจากการทํากิจกรรม
ตางๆ

และหลังจากนั้นทางคณะไดเดินทางไปทํากิจกรรมรวมกับนองๆ ที่ศูนยกาญจนบุรี โดยมีคุณครูมิ่งพร รองประธาน
มูลนิธิฯ คณะเจาหนาที่และเด็กใหการตอนรับ หลังจากฟงบรรยายแลว ทุกคนลงทํากิจกรรมดวยการเก็บเกี่ยวผลผลิตปาลม
น้ํามัน ปลูกตนเชอรรี่ ปลูกมะมวง ฯลฯ พอไดเหงื่อแลวก็หยุดพักดวยการขึ้นไปทํากิจกรรมเบา ดวยการทําพวงกุญแจจาก
เมล็ดปาลมน้ํามัน การเพนทสีกระเปาผา ทําเคก และกิจกรรมอื่นๆ ตลอดระยะเวลา 5 วันเต็ม ซึ่งดูเหมือนไมนานแตก็เต็ม
ไปดวยความสุข ความผูกพันธทั้งเด็ก และคณะผูมาเยือนมีใหแกกัน และจากการเปนเจาบานที่ดใี นการตอนรับขับสูของเด็ก
ทําใหคณะที่มาเยือนรูสึกประทับใจและอยากกลับมาเยี่ยมนองอีกในอนาคตอันใกลนี้
เชนเดียวกับทีค่ ณะ Life Works International กลุมนักศึกษานานาชาติทคี่ วักกระเปาตัวเองบินมาทํากิจกรรมกับมูลนิธิฯ
ไมวาจะเปนการรวมกิจกรรมกับผูสูงอายุ ลงเยี่ยมบานเพื่อศึกษาความเปนอยูข องผูสูงอายุ และไปปลูกปาชายเลนกับเยาวชน
ในชุมชนแออัดคลองเตย ปรับปรุงโตะเกาอี้ และทาสีศูนยเด็กเล็กที่ชุมชนเพชรสยามที่เคยประสบภัยน้ําทวมเมื่อปกอน และ
ลงเยี่ยมนองๆ เยาวชนที่ศูนยกาญจนบุรีและชุมพร แมวาแตละที่แตละจุดจะตองใชเวลาในการเดินทางดวยรถไฟก็ตาม
คณะผูรับผิดชอบก็ไมเคยไดยินเสียงบน เหนื่อยลา ทอถอยจากกลุมนักศึกษาแตอยางไร ทุกคนกลับมีสีหนาที่สดใสพรอมที่
จะลงพื้นที่ศึกษางาน ซึ่งมูลนิธิฯ เองก็รูสึกภาคภูมิใจที่กจิ กรรมตางๆ ของมูลนิธิฯ เปนที่สนใจเปนแหลงเรียนรูไมวาจะเปน
นักศึกษาไทยหรือตางชาติกต็ าม เราหวังวาการดําเนินกิจกรรมตางตลอด 33 ป กาวสูปที่ 34 และกาวตอไป มูลนิธิฯ จะเปน
แหลงเรียนรูดานการพัฒนาสังคมเมืองใหกับคนรุนตอไปไดศึกษาแนวทางการแกไขปญหาคนจนเมืองไดเปนอยางดี

แมวาวันเด็กแหงชาติปนี้จะดูเหงา
ๆ เนื่อง
จากพิษเศรษฐกิจโลก
และผลจากความวุนวาย
ทางการเมือง แตมูลนิธิฯ
ก็พยายามจัดงานวัน
เด็กใหกับเด็กๆ
ลนิาหมายกว
ธดิ วงประที
ในกลุมูมเป
า 1570 ปคน
คณะบรรณาธิการที่ปรึกษา
ศ.นพ. สันต หัตถีรัตน
ครูประทีป อึ้งทรงธรรม ฮาตะ
คุณครูมิ่งพร อึ้งทรงธรรม
คุณเพ็ญวดี แสงจันทร
คุณพเยาว นอยวานิช
คุณวันเพ็ญ ทรงโฉม
บรรณาธิการ
คุณวาสนา สนิทหมื่นไวย
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

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

คลองเตยโมเดล
มูลนิธิดวงประทีปรวมกับคณะทํางานดานเด็กอีก 9 องคกร รวมกันทําโครงการ
คลองเตยโมเดล เพื่อพัฒนากลไกลการบริการสําหรับเด็กและครอบครัวดอยโอกาสใน
ชุมชนแออัดคลองเตย และเปนการพัฒนาศักยภาพบุคลากรที่ปฏิบัติงานดานเด็กและ
ครอบครัวในชุมชนแออัดคลองเตยเพื่อการทํางานรวมกันแบบบูรณาการอีกทั้งเปน
การศึกษารูปแบบบริหารที่เหมาะสมสําหรับเด็กและครอบครัวดอยโอกาสในชุมชน
แออัดคลองเตย โดยใชชุมชนลอค 1-2-3, ลอค 4-5-6 และ 70 ไรเปนพื้นที่เปาหมาย โดย
มีกลุมเปาหมาย คือ บุคลากรองคกรสมาชิกของคณะทํางานดานเด็ก เด็กและครอบครัว
ดอยโอกาสในชุมชนคลองเตย ผลที่คาดวาจะไดรับคือบุคลากรจากองคกรสมาชิกไดรับ
การพัฒนาศักยภาพผานการทํางานรวมกัน และเกิดเครือขายการทํางานเพื่อเด็กและ
ครอบครัวอยางเปนระบบมากขึ้น ซึ่งการระดมความคิดเห็นกันแตละครั้งจะผลัดเปลี่ยน
หมุนเวียนไปตามองคกรสมาชิก เพื่อสรางความคุน เคยและรูจักกันใหมากขึ้น

เรียน ทานผูอุปการคุณ ทุกทาน
ตามที่มูลนิธิดวงประทีปไดจัดทําแบบสอบถามเพือ่ ปรับปรุงการแจงขอมูลขาวสารตางๆ
โดยจดหมายขาวนั้น ทางมูลนิธิฯ ขอนอมรับทุกความคิดเห็น และขอเรียนชีแ้ จงใหทานทราบวา
บัดนี้มูลนิธิฯ จะจัดสงจดหมายขาวเปน 3 เดือน/ครั้ง และมูลนิธิฯไดเพิ่มชองทางอีก 1 ทางเลือก
(นอกจาก www. Dpf.or.th) คือ www.facebook.com/dpffound หรือทานที่ตองการรับขาวสาร
ทาง E-mail มูลนิธิฯ จะจัดสงใหตั้งแตเดือนนีเ้ ปนตนไป
จึงเรียนมาเพื่อทราบ และขอกราบขอบคุณทุกคําแนะนํามา ณ ที่นี้

