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ประจํ า เดื อ น ตุ ล าคม— ธั น วาคม 2555

พิธีมอบโลรางวัล “เยาวชนคนดี ตนแบบของชุมชน” ประจําป 2555

เมื่อวันเสารที่ 10 พฤศจิกายน 2555 มูลนิธิฯ ไดจดั พิธีมอบโลรางวัล “เยาวชนคนดี ตนแบบของชุมชน” ประจําป
2555 จากพระฉายา ลักษณ ทูลกระหมอมหญิงอุบลรัตน ราชกัญญา สิริวัฒนาพรรณวดี เพื่อประกาศเกียรติคุณและเผยแพร
ความดีของเยาวชนใหปรากฏตอสาธารณะ อีกทั้งเพื่อใหกําลังใจและ
ยกยองใหเปนแบบอยางกับเยาวชนทัว่ ไปในการทําความดีและมีจิต
สาธารณะ ทําตนเปนประโยชนตอชุมชน สังคม และสวนรวม โดย
ฯพณฯ รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีวาการกระทรวงศึกษาธิการ
นายพงศเทพ เทพกาญจนา พรอมดวย H.E. Mr.Didier Burkhalter
รัฐมนตรีวาการกระทรวงการตางประเทศสวิตเซอรแลนดใหเกียรติ
เปนประธาน และมี H.E. Mrs. Christine Schraner Burgener
ศาสตราจารยเกียรติคณ
ุ นายแพทยสันต หัตถีรัตน ประธานมูลนิธิฯ คุณครูประทีป อึ้งทรงธรรม ฮาตะ เลขาธิการและผูกอ
ตั้งมูลนิธิฯ พรอมดวยนายศักรินทร รวมรังสี ผูชวยผูจัดการตลาดหลักทรัพยแหงประเทศไทย รวมเปนเกียรติในพิธี
พิธีนี้จะจัดขึ้นเปนประจําทุกป ซึ่งปนี้มีเยาวชนที่ไดรับการคัดเลือกจํานวน 9 ราย แบงออกเปน 3 ดาน คือ
1. ดานการศึกษาและพัฒนาตนเอง ไดแก
2. ดานคุณธรรม ไดแก
นางสาวสุวรา นางสาวปนัสยา
ตาลเหล็ก
มิตรสายชน

นายพชรพล
พิมพา

นายสุชนะ
คงกลอม

นายสมเกียรติ
สุดประเสริฐ

นายณรงคชัย
จุลศิลป

และในโอกาสนี้รัฐมนตรีวาการกระทรวงการตางประเทศสวิตเซอร
นายอนุกูล นางสาวเรณุกา นางสาวจิราพัชร แลนดไดมอบเครื่องชวยฟงใหแกมลู นิธิฯ จํานวน ๕๐ เครื่อง เพื่อมอบ
วงษศรีแกว ตอใหกับเด็กและเยาวชนที่มีปญ
 หาทางการไดยนิ ตอไปดวย
ศรีโกตะเพชร
รักเมือง
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ชุมชนอุนใจไดลกู หลานกลับคืน

ทานเอกอัครราชฑูตUSA. เลี้ยงอาหารเด็ก

วันอาทิตยที่ 20 ตุลาคม 2555 ที่ผานมา นายกฯ ยิ่งลักษณ
ชินวัตรเดินทางมาเปนประธานในพิธีเปดบานอุนใจตาม
โครงการ "ชุมชนอุนใจไดลกู หลานกลับคืน" ซึ่งกิจกรรม
ดังกลาวจัดขึน้ บริเวณชุมชนคลองเตย ล็อค 4-5-6 สําหรับ
โครงการนี้เปนการดําเนินงานของสํานักงานคณะกรรมการ
ปองกันและปราบปรามยาเสพติด(ป.ป.ส.) ในการ X-Ray ปด
ลอมเชิงรุก 90 วัน จัดตั้งศูนยเฝาระวังตามพื้นที่เสี่ยงในชุมชน
แออัดตางๆ
ตลอดระยะเวลา 20 กวาปที่มูลนิธฯิ ไดดําเนินกิจกรรม
บําบัดฟนฟูยาเสพติดใหกับเด็กและเยาวชน โครงการนิวัตนสู
ชีวิตใหม จ. ชุมพร มูลนิธิฯ สามารถบําบัดฟนฟู ตลอดจนให
การศึกษาแกเด็กและเยาวชนไปแลวกวา 2,000 คน ซึ่ง
เยาวชนเหลานี้สามารถดําเนินชีวิตและประกอบอาชีพเลี้ยงดู
ครอบครัวไดอยางเปนปกติสุข
การเดินทางมาเปนประธานเปด “บานอุนใจไดลูกหลาน
กลับคืน” ของนายกฯ ในครั้งนี้นับเปนพลังที่สําคัญที่จะ
กระตุน เตือนใหทกุ ภาคสวนรวมมือรวมใจ ในการปองกัน
และแกปญหายาเสพติดอยางเปนรูปธรรมและถาวร โดย
เฉพาะอยางยิ่งหากภาครัฐชวยหนุนเสริมการทํางานของภาค
เอกชนอยางกิจกรรมดีๆ ที่มูลนิธิฯ ดําเนินการอยูก็ยิ่งจะชวย
ใหสังคมมีรั้วที่แข็งแรงใหกับลูกหลานของเรา

ทานเอกอัครราชฑูตสหรัฐอเมริกาประจําประเทศไทย
Ms.Kristie A. Kenney และคณะนําอาหารกลางวันมาเลี้ยง
นองๆ ที่มูลนิธิดวงประทีป เนื่องในวัน "ขอบคุณพระเจา"
โดยมี ศ.นพ.สันต หัตถีรัตน ประธานมูลนิธิฯ และคุณครู
ประทีป อึ้งทรงธรรม ฮาตะ เลขาธิการและผูก อตั้งมูลนิธิฯ
ใหการตอนรับและกลาวแสดงความยินดีในการมาเยื่อน
ครั้งนี้
หลังจากเสียงใสๆ ทักทายของนองๆ เงียบลง การแสดง
"7วันบันเทิง" และ "ฮูลาฮูบ" ก็เริ่มขึ้นตามลําดับ พรอมเรียก
ลอยยิ้มและเสียงฮือฮาจากคณะที่มาเยือนไดอยางมากมาย

ทานฑูตฯ ในชุดสบายๆ ทักทายนองๆ ดวยภาษาไทยอยาง
เปนกันเอง พรอมแนะนําคณะเจาหนาที่ที่มาเยือน หลังจาก
นั้น "ไกงวง" อาหารพิเศษในวันนี้ก็ถกู แจกจายไปยังนองๆ
ทุกคนไดรับประทาน สีหนาและแววตาของนองๆ บงบอก
ถึงความอรอย อาหารทุกจานถูกทานหมด เพราะนองๆ
รูคุณคาของขาวทุกจาน อาหารทุกอยาง ตามคําทีค่ ณ
ุ ครู
สั่งสอน นองๆ จึงไมทานทิ้ง ทานขวางนั้นเอง
(วันที่ 21 พ.ย. 55)
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พิธีวางศิลาฤกษ “ศูนยฝก อบรมครูมอนเทสซอรี”
เมื่อเวลา 9.19 น. ของวันศุกรที่ 23 พฤศจิกายน 2555 คณะ Elsereine 1 % Club ผูอุปการะที่ใหการสนับสนุนกิจกรรม
ของมูลนิธิฯ มาอยางยาวนาน จํานวน 30 ทานไดเดินทางจากประเทศญี่ปุนเพื่อทําพิธีวางศิลาฤกษ “ศูนยฝก อบรมครูมอน
เทสซอรี” ที่อนุบาลดวงประทีป โดยมี ศ.นพ.สันต หัตถีรัตน คุณครูประทีป อึ้งทรงธรรม ฮาตะ และคุณครูมิ่งพร อึ้งทรง
ธรรม คณะครู เจาหนาที่ ผูปกครองเด็กนักเรียนเขารวมพิธีและใหการตอนรับคณะดังกลาว
โดยศูนยฝก อบรมแหงนี้เมื่อสรางเสร็จจะเปนอาคาร
2 ชั้น แบงเปนพื้นที่ใชสอย ดังนี้ หองฝกอบรมครู
มอนเทสซอรี, หองเรียนสําหรับเด็ก, หองทานอาหาร,
หองอเนกประสงค,หองกิจกรรม และอื่นๆ

คณะผูบริหารและครูของอนุบาลดวงประทีปไดศึกษาและ
ทําการทดลองการสอนดวยทฤษฎีมอนเทสซอรี และติดตามผล
พัฒนาการของเด็กๆ อยางตอเนื่องหลายปพบวา เด็กที่ผานการเรียนในทฤษฎีดังกลาวจะมีขบวนการคิดและปฏิบัติสิ่ง
ตางๆ อยางมีขั้นตอน มีสมาธิ ไมสงเสียงรบกวนผูอื่น รูจ ักการรอคอย มีระเบียบ วินัย เรียบรอย และเปนที่ประจักษตอ
ผูที่มาเยี่ยมชมกิจกรรมของอนุบาลดวงประทีป หลายทานจะบอกวาเด็กที่อนุบาลดวงประทีปเรียบรอย นารัก
ทางผูบริหารอนุบาลดวงประทีปจึงมีนโนบายทีจ่ ะนําทฤษฎีนี้มาสอนใหกับเด็กๆ และเปดอบรมใหครูของศูนย
พัฒนาเด็กเล็กที่มูลนิธฯิ ใหการสนับสนุนอยู ไดนําไปใชกบั เด็กๆ ในชุมชน ซึ่งมีผลตอบรับเปนที่นาพอใจ และที่สําคัญ
เด็กๆ ที่มาเรียนดวยทฤษฎีนี้ที่อนุบาลดวงประทีปไมตองเสียคาใชจายแพงๆ เชนเดียวกับโรงเรียนชื่อดังหลายแหงที่เปด
สอนดวยทฤษฎีนี้ ซึ่งสื่อมวลชนไดใหความสนใจและไดเผยแพรภาพขาวตอสาธารณชนไปบางแลว
เพื่อเปนการสงเสริมใหเด็กไดรับการเรียนรู ปลูกฝง เสริมสรางสมาธิอยางเปนระบบและเปนขั้นตอน หรือทานทีส่ นใจ
รับการอบรมการสอนระบบมอนเทสซอรี สามารถติดตอสอบถามรายละเอียดไปที่อนุบาลดวงประทีป โทร.02-249-7561
ในเวลาราชการ

โอกาสกับความพรอมกอนสูโลกทีเ่ ปนจริง
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

ถือเปนโอกาสดีที่เยาวชนชาย โครงการนิวัตนสูชีวิตใหม ศูนยชุมพร จํานวน 4 คน คือ
นายรัชธรรม สงประดิษฐ,นายวิทวัส สิงหโต, นายสุวรรณ เขจรจักร, นายวัลลภ จีนมะเริง
และนายพัฒนศักดิ์ บูทอง เจาหนาที่โครงการฯ ไดไปทัศนศึกษา ณ ประเทศนิวซีแลนด
ระหวางวันที่ 28 ก.ย. - 6 ต.ค. 55 เปนการเปดโอกาส
ใหพวกเขาไดเรียนรูโลกกวาง เพื่อที่จะไมหนั กลับไป
ยุงเกี่ยวกับยาเสพติดอีก และเพื่อเปนกําลังใจใหเกิด
พลังในการตอสู เอาชนะตัวเอง เพื่อชีวิตใหม
ทั้งนี้ตองขอขอบพระคุณ Hand Across The Water
ผูอุปการะคุณที่มอบโอกาสดีๆ เชนนี้กับพวกเขามา ณ
ที่นี้
Hand Across The Water รวมซอมอาคารบานพักเยาวชนชาย
และระหวางวันที่ 12 - 17 พฤศจิกายน 2555 คณะ Hands across the water จํานวน 17 คน
เดินทางเพื่อทําการซอมแซมอาคารบานพักเยาวชน 2 หลัง รวมถึงโรงอาหาร อีก 1 หลัง ให
กับโครงการนิวัตนสูชีวิตใหม ศูนยชุมพร ในการนี้ คุณครูประทีป อึ้งทรงธรรม ฮาตะ ให
การตอนรับและลงมือชวยซอมแซมอาคารดังกลาวรวมกับคณะ Hands Across The Water
เจาหนาที่ และเยาวชนศูนยชุมพรดวย ทุกคนตางขยันขันแข็งทํางานกันอยางหนัก ทั้งสกัด
ปูนฝาผนัง ฉีดลางฝาผนัง ทาสีบานและอาคารที่พกั ของเยาวชน รวมถึงชวยกันเทพืน้ ขึ้น
โครงหลังคา และมุงหลังคาอาคารโรงครัว รื้อและติดตั้งรางน้ําใหมที่อาคารอุบลรัตน
(บานพักเยาวชน) แตทกุ คนไมมีคําวา “ทอ” จนการซอมแซมอาคารเสร็จสิ้นสวยงามพรอม
ใชงานทุกเมื่อ

