
ฉบับท่ี  68  ป ท่ี  34 ประจํ าเดือน  ตุลาคม— ธันวาคม  2555 

เ พ่ือการศึกษาของเด็กยากจน และพัฒนาคนยากไร  
จดหมายขาว  

พิธีมอบโลรางวัล “เยาวชนคนดี ตนแบบของชุมชน” ประจําป 2555 
มูลนิธิดวงประทีป 

Duang Prateep Foundation 

                        เม่ือวันเสารท่ี 10 พฤศจิกายน 2555 มูลนิธิฯ ไดจดัพิธีมอบโลรางวัล “เยาวชนคนดี ตนแบบของชุมชน” ประจําป 
2555 จากพระฉายา ลกัษณ ทลูกระหมอมหญิงอุบลรัตน ราชกัญญา สิริวัฒนาพรรณวดี  เพ่ือประกาศเกียรตคิุณและเผยแพร 

ความดขีองเยาวชนใหปรากฏตอสาธารณะ อีกท้ังเพ่ือใหกําลังใจและ 
ยกยองใหเปนแบบอยางกับเยาวชนท่ัวไปในการทําความดแีละมีจิต 
 สาธารณะ ทําตนเปนประโยชนตอชุมชน สังคม และสวนรวม  โดย 
ฯพณฯ รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรวีาการกระทรวงศึกษาธิการ 
นายพงศเทพ  เทพกาญจนา พรอมดวย  H.E. Mr.Didier Burkhalter 
รัฐมนตรีวาการกระทรวงการตางประเทศสวิตเซอรแลนดใหเกียรติ 
เปนประธาน และมี H.E. Mrs. Christine Schraner Burgener 

ศาสตราจารยเกียรติคณุ นายแพทยสันต  หัตถีรัตน ประธานมูลนิธิฯ  คุณครูประทีป อ้ึงทรงธรรม ฮาตะ เลขาธิการและผูกอ 
ตั้งมูลนิธิฯ  พรอมดวยนายศักรนิทร รวมรังสี ผูชวยผูจัดการตลาดหลักทรัพยแหงประเทศไทย รวมเปนเกียรติในพิธี         
            พิธีนี้จะจัดขึ้นเปนประจําทุกป ซ่ึงปนี้มีเยาวชนท่ีไดรับการคดัเลือกจํานวน 9 ราย แบงออกเปน 3 ดาน คือ  
1. ดานการศกึษาและพัฒนาตนเอง  ไดแก                                2.  ดานคุณธรรม ไดแก 

 
 
 
 
 

 

นางสาวสุวรา 
  ตาลเหล็ก 

นางสาวปนัสยา 
 มิตรสายชน 

    นายพชรพล          
พิมพา 

   

นายสุชนะ  
คงกลอม   

นายสมเกียรติ  
สุดประเสริฐ   

นายณรงคชัย  
จุลศิลป 

   

นายอนุกูล  
ศรีโกตะเพชร   

นางสาวเรณุกา  
รักเมือง   

นางสาวจิราพัชร  
วงษศรีแกว      

   

   และในโอกาสนี้รัฐมนตรีวาการกระทรวงการตางประเทศสวิตเซอร 
แลนดไดมอบเคร่ืองชวยฟงใหแกมูลนิธิฯ จํานวน ๕๐ เคร่ือง เพ่ือมอบ 
ตอใหกับเดก็และเยาวชนที่มีปญหาทางการไดยนิตอไปดวย  



ห นา  2  ฉบับที่  68  ปที่  34 

ชุมชนอุนใจไดลกูหลานกลับคนื 

  

ทานเอกอัครราชฑูตUSA.  เลี้ยงอาหารเดก็ 
          ทานเอกอัครราชฑูตสหรัฐอเมริกาประจําประเทศไทย    
  Ms.Kristie A. Kenney และคณะนําอาหารกลางวันมาเล้ียง 
  นองๆ ท่ีมูลนิธิดวงประทีป  เนื่องในวัน "ขอบคุณพระเจา"  
  โดยมี ศ.นพ.สันต  หัตถีรัตน ประธานมูลนิธิฯ และคณุคร ู
   ประทีป อ้ึงทรงธรรม ฮาตะ เลขาธิการและผูกอตั้งมูลนิธิฯ  
  ใหการตอนรับและกลาวแสดงความยินดีในการมาเยื่อน 
  ครั้งนี้  
       หลังจากเสียงใสๆ ทักทายของนองๆ เงียบลง การแสดง  
  "7วันบันเทิง" และ "ฮูลาฮูบ" ก็เริ่มขึ้นตามลําดับ พรอมเรียก 
ลอยยิ้มและเสียงฮือฮาจากคณะท่ีมาเยือนไดอยางมากมาย  

  
    ทานฑูตฯ ในชุดสบายๆ ทักทายนองๆ ดวยภาษาไทยอยาง 
  เปนกันเอง พรอมแนะนําคณะเจาหนาท่ีท่ีมาเยือน หลังจาก 
  นั้น "ไกงวง" อาหารพิเศษในวันนี้ก็ถูกแจกจายไปยังนองๆ    
  ทุกคนไดรับประทาน สีหนาและแววตาของนองๆ บงบอก 
  ถึงความอรอย อาหารทุกจานถูกทานหมด เพราะนองๆ  
  รูคุณคาของขาวทุกจาน อาหารทุกอยาง   ตามคําท่ีคณุคร ู
  ส่ังสอน นองๆ จึงไมทานท้ิง ทานขว างนั้นเอง 
 (วันท่ี 21 พ.ย. 55)       

วันอาทิตยท่ี 20 ตุลาคม 2555 ท่ีผานมา นายกฯ ยิ่งลักษณ 
 ชินวัตรเดนิทางมาเปนประธานในพิธีเปดบานอุนใจตาม
โครงการ "ชุมชนอุนใจไดลูกหลานกลับคนื"  ซ่ึงกิจกรรม
ดังกลาวจดัขึน้บริเวณชุมชนคลองเตย ล็อค 4-5-6   สําหรับ
โครงการนี้เปนการดําเนนิงานของสํานักงานคณะกรรมการ
ปองกันและปราบปรามยาเสพติด(ป.ป.ส.) ในการ X-Ray ปด
ลอมเชิงรุก 90 วัน จัดตั้งศูนยเฝาระวังตามพ้ืนท่ีเส่ียงในชุมชน
แออัดตางๆ    
       ตลอดระยะเวลา 20 กวาปท่ีมูลนิธิฯ ไดดําเนนิกจิกรรม 
บําบัดฟนฟูยาเสพติดใหกับเดก็และเยาวชน โครงการนวิัตนสู
ชีวิตใหม จ. ชุมพร มูลนิธิฯ สามารถบําบัดฟนฟู ตลอดจนให
การศึกษาแกเด็กและเยาวชนไปแลวกวา 2,000 คน  ซ่ึง
เยาวชนเหลานี้สามารถดําเนินชีวิตและประกอบอาชีพเล้ียงดู
ครอบครัวไดอยางเปนปกติสุข  
     การเดินทางมาเปนประธานเปด “บานอุนใจไดลูกหลาน
กลับคืน” ของนายกฯ ในครั้งนี้นับเปนพลังท่ีสําคัญท่ีจะ
กระตุนเตือนใหทุกภาคสวนรวมมือรวมใจ ในการปองกัน
และแกปญหายาเสพติดอยางเปนรูปธรรมและถาวร    โดย 
เฉพาะอยางยิ่งหากภาครัฐชวยหนนุเสริมการทํางานของภาค 
เอกชนอยางกิจกรรมดีๆ ท่ีมูลนิธิฯ ดําเนินการอยูก็ยิ่งจะชวย
ใหสังคมมีรั้วท่ีแข็งแรงใหกับลูกหลานของเรา  



เพื่อก ารศึกษาขอ งเด็ก ยาก จน แล ะพัฒนาคนยาก ไร ห นา  3  

พิธีวางศลิาฤกษ “ศูนยฝกอบรมครูมอนเทสซอรี”   

     
         

        เม่ือเวลา 9.19 น. ของวันศุกรท่ี 23 พฤศจิกายน 2555 คณะ Elsereine 1 % Club ผูอุปการะท่ีใหการสนับสนุนกิจกรรม 
ของมูลนิธิฯ มาอยางยาวนาน จํานวน 30 ทานไดเดินทางจากประเทศญี่ปุนเพ่ือทําพิธีวางศิลาฤกษ “ศูนยฝกอบรมครูมอน 
เทสซอร”ี ท่ีอนุบาลดวงประทีป โดยมี ศ.นพ.สันต  หัตถีรัตน  คุณครูประทีป อ้ึงทรงธรรม ฮาตะ และคณุครูม่ิงพร อ้ึงทรง 
ธรรม  คณะครู เจาหนาท่ี  ผูปกครองเดก็นกัเรียนเขารวมพิธีและใหการตอนรับคณะดังกลาว   

        โดยศูนยฝกอบรมแหงนี้เม่ือสรางเสร็จจะเปนอาคาร  
    2 ช้ัน แบงเปนพ้ืนท่ีใชสอย ดังนี้ หองฝกอบรมคร ู
    มอนเทสซอร,ี หองเรียนสําหรับเด็ก, หองทานอาหาร, 
    หองอเนกประสงค,หองกิจกรรม และอ่ืนๆ                  

        

     

 

                                                                                                              
      

 

 

 

 

 

 

         คณะผูบริหารและครขูองอนุบาลดวงประทีปไดศึกษาและ 
ทําการทดลองการสอนดวยทฤษฎีมอนเทสซอรี   และติดตามผล 
พัฒนาการของเด็กๆ  อยางตอเนื่องหลายปพบวา  เดก็ท่ีผานการเรียนในทฤษฎีดังกลาวจะมีขบวนการคิดและปฏิบัติส่ิง 
ตางๆ อยางมีขั้นตอน มีสมาธิ ไมสงเสียงรบกวนผูอ่ืน  รูจักการรอคอย มีระเบียบ วินัย เรียบรอย  และเปนท่ีประจักษตอ 
ผูท่ีมาเย ี่ยมชมกิจกรรมของอนุบาลดวงประทีป  หลายทานจะบอกวาเดก็ท่ีอนุบาลดวงประทีปเรียบรอย นารกั   
         ทางผูบริหารอนุบาลดวงประทีปจึงมีนโนบายท่ีจะนําทฤษฎีนี้มาสอนใหกับเด็กๆ และเปดอบรมใหครูของศูนย 
พัฒนาเด็กเล็กท่ีมูลนิธิฯ ใหการสนับสนุนอยู ไดนําไปใชกบัเด็กๆ ในชุมชน ซ่ึงมีผลตอบรับเปนท่ีนาพอใจ  และท่ีสําคัญ 
เด็กๆ ท่ีมาเรียนดวยทฤษฎีนี้ท่ีอนุบาลดวงประทีปไมตองเสียคาใชจายแพงๆ  เชนเดียวกับโรงเรียนช่ือดังหลายแหงท่ีเปด 
สอนดวยทฤษฎีนี ้  ซ่ึงส่ือมวลชนไดใหความสนใจและไดเผยแพรภาพขาวตอสาธารณชนไปบางแลว 
      เพ่ือเปนการสงเสริมใหเด็กไดรับการเรยีนรู ปลูกฝง เสริมสรางสมาธิอยางเปนระบบและเปนขั้นตอน หรือทานท่ีสนใจ 
รับการอบรมการสอนระบบมอนเทสซอรี สามารถติดตอสอบถามรายละเอียดไปท่ีอนุบาลดวงประทีป โทร.02-249-7561 
ในเวลาราชการ  



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 

 

        ถือเปนโอกาสดีท่ีเยาวชนชาย โครงการนิวัตนสูชีวิตใหม ศูนยชุมพร จํานวน 4 คน คือ 
นายรัชธรรม  สงประดษิฐ,นายวิทวัส  สิงหโต, นายสุวรรณ  เขจรจกัร, นายวัลลภ จีนมะเริง  
และนายพัฒนศักดิ์ บูทอง เจาหนาท่ีโครงการฯ ไดไปทัศนศึกษา ณ ประเทศนิวซีแลนด 
ระหวางวันท่ี 28 ก.ย. - 6 ต.ค. 55 เปนการเปดโอกาส 
ใหพวกเขาไดเรียนรูโลกกวาง   เพ่ือท่ีจะไมหันกลับไป 
ยุงเกี่ยวกับยาเสพติดอีก และเพ่ือเปนกําลังใจใหเกิด 
พลังในการตอสู เอาชนะตัวเอง เพ่ือชีวิตใหม    
       ท้ังนี้ตองขอขอบพระคุณ Hand Across The Water 
ผูอุปการะคุณท่ีมอบโอกาสดีๆ เชนนี้กับพวกเขามา ณ 
ท่ีนี้ 

โอกาสกับความพรอมกอนสูโลกทีเ่ปนจริง 

       และระหวางวันท่ี 12 - 17 พฤศจิกายน 2555 คณะ Hands across the water จํานวน 17 คน 
เดินทางเพ่ือทําการซอมแซมอาคารบานพักเยาวชน 2 หลัง รวมถึงโรงอาหาร อีก 1 หลัง ให 
กับโครงการนิวัตนสูชีวิตใหม ศูนยชุมพร  ในการนี้ คุณครปูระทีป อ้ึงทรงธรรม ฮาตะ  ให 
การตอนรับและลงมือชวยซอมแซมอาคารดังกลาวรวมกับคณะ Hands Across The Water 
เจาหนาท่ี และเยาวชนศูนยชุมพรดวย ทุกคนตางขยนัขนัแข็งทํางานกนัอยางหนัก ท้ังสกัด 
ปูนฝาผนัง ฉีดลางฝาผนัง ทาสีบานและอาคารท่ีพักของเยาวชน รวมถึงชวยกันเทพ้ืน   ขึ้น 
โครงหลังคา และมุงหลังคาอาคารโรงครัว   รื้อและติดตั้งรางน้ําใหมท่ีอาคารอุบลรัตน 
(บานพักเยาวชน) แตทุกคนไมมีคําวา “ทอ”  จนการซอมแซมอาคารเสร็จส้ินสวยงามพรอม 
ใชงานทุกเม่ือ 

 

 
 
   

Hand Across The Water  รวมซอมอาคารบานพักเยาวชนชาย 


