จดหมายข่ า ว
เพื่ อ การศึ ก ษาของเด็ ก ยากจน และพัฒ นาคนยากไร้
มูลนิธิดวงประทีป
Duang Prateep Foundation

ฉบั บ ที่ 77 ปี ที่ 36

ประจ ำเดื อ น มกรำคม— มี น ำคม 2558

ซิกน่ ำประกันภัยห่ วงใยสุ ขภำพเด็กในชุมชน

เมื่อวันเสาร์ที่ 24 มกราคม 2558 ณ อาคารมูลนิธิดวงประทีป บริ ษทั CIGNA ประกันภัยได้ให้ความกรุ ณาจัด
กิจกรรม CIGNA CSR DAY : นาโดยคุณกัส จิราลโด้ ประธานเจ้าหน้าที่บริ หารและผูจ้ ดั การประจาประเทศไทย
พร้อมด้วยคณะเจ้าหน้าที่ ของบริ ษทั ฯ นาทีมคณะแพทย์มาตรวขสุขภาพน้องๆ ในชุมชนแออัด โดย ศ.นพ.สันต์ หัตถีรัตน์
ประธานมูลนิธิฯ และคณะเจ้าหน้าที่มูลนิธิฯให้การต้อนรับ นอกจากนี้ทางทีมงานได้นากิจกรรมสันทนาการให้นอ้ งๆ
ได้สนุกสนานกันอย่างทัว่ หน้า มูลนิธิฯ ต้องขอขอบคุณทุกท่านมา ณ ที่น้ ีดว้ ยค่ะ

อำหำรสมวัย วัยใสมีสุข
และในวันเดียวกันอนุบาลดวงประทีปได้จดั
กิจกรรมด้านอาหารเพือ่ สุขภาพของลูกรัก นั้นคือ
มหกรรมโภชนาการสมวัยสาหรับเด็กปฐมวัย โดย
กิจกรรมในงานจะมีการประกวดหนูนอ้ ยสุขภาพดี
กิจกรรมแข่งขันครอบครัวอยูด่ ีมีสุข (การทาอาหาร)
ซึ่งวัตถุดิบในการประกอบอาหารได้รับการสนับสนุน
จากรายการเชฟกระทะเหล็ก ในงานนี้ได้รับเกียรติจาก
อาจารย์สง่า ดามาพงษ์ เลขานุการคณะกรรมการกากับ
ทิศทางแผนอาหารเพือ่ สุขภาวะ กระทรวงสาธารณสุข
สานักงานเขตคลองเตย ในการเปิ ดงานและเป็ น
กรรมการตัดสิน โดยคุณครู มิ่งพร อึ้งทรงธรรม
รองประธานมูลนิธิฯ ให้การต้อนรับและเปิ ดงาน

ด.ช.อชิตะ อุ้ยอิ่มทรัพย์ อำยุ 4 ปี อนุบำลชั้นปี ที่ 2
ผู้คว้ ำตำแหน่ งที่ 1 หนูน้อยสุ ขภำพดี
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งำนวันเด็กปี 2558

เมื่อวันอาทิตย์ที่ 11 มกราคม 2558 มูลนิธิดวงประทีปจัดงานวันเด็กแห่งชาติ ในหัวเรื่ อง "เด็กสลัมสนุกกับวัฒนธรรม ภาษา
อาหาร ASEAN" โดยมีวตั ถุประสงค์กระตุน้ ให้เด็กเตรี ยมตัวสู่สังคม ASEAN ที่จะเข้าสู่ประเทศไทยในปลายปี นี้ โดยมี
Mr.Osamu Izawa อัครราชฑูตญี่ปุ่น ประจาประเทศไทย ให้เกียรติเป็ นประธานในพิธี ศ.นพ.สันต์ หัตถีรัตน์ ประธานมูลนิธิฯ
คุณครู ประทีป อึ้งทรงธรรม ฮาตะ กรรมการผูก้ ่อตั้งและเลขาธิการ ให้การต้อนรับพร้อมด้วยหน่วยงานภาครัฐและเอกชนร่ วม
กันมามอบความสุขให้กบั เด็กๆ และร่ วมกันร้องเพลง "เด็กเอ๋ ยเด็กดี" และในวันเดียวกันนี้ก็ได้มีพธิ ีมอบรางวัลให้กบั สมาชิก
ที่เข้าร่ วมโครงการ "บ้านน่าอยู่ ครอบครัวอบอุ่น" เพือ่ เป็ นแบบอย่างให้กบั คนในชุมชนได้ตระหนักถึงความรักความอบอุ่น
ของคนในครอบครัว และความเสียสละที่สมาชิกที่ได้รับรางวัลมีจิตอาสาต่อชุมชนด้วย

บรรยากาศในงานแบ่งซุม้ กิจกรรมต่างๆ ออกเป็ น 8 ซุม้ ได้แก่ ซุม้ เมืองหลวงอาเซียน,ซุม้ ภาษาอาเซียน,ซุม้ อาหาร
อาเซียน,ซุม้ หนูนอ้ ยปลอดภัย,ซุม้ ภาพที่ระลึกชุดประจาชาติอาเซียน,ซุม้ ลูกโป่ งหรรษา และยังมีซุ้มอิ่มอร่ อย ซุม้ ของขวัญ
และยังมีเวทีที่เปิ ดโอกาสให้เด็กๆ ได้แสดงออกบนเวทีใหญ่อีกด้วย
นอกจากการจัดซุม้ กิจกรรมต่างๆ ที่ทางมูลนิธิฯ ได้เตรี ยมไว้ให้เด็กๆ ได้สนุกสนานกันอย่างเต็มที่แล้ว ในปี นี้ยงั มีซุม้ พิเศษ
ที่ได้รับความกรุ ณาจากน้องๆ มูลนิธิกระจกเงา ที่อาสามาช่วยจัดกิจกรรมอีกหนึ่งซุม้ คือ ซุม้ "รถหมูแดง" เป็ นที่สนใจของ
เด็กๆ นอกจากนี้ก่อนหน้าวันเด็กมูลนิธิกระจกเงายังได้รณรงค์ของขวัญวันเด็กมามอบ ให้กบั มูลนิธิฯ อีกเป็ นจานวนมากด้วย
จานวนเด็กๆ ที่มาร่ วมในงานไม่ต่ากว่า 1,500 คน ปี นี้ยงั มีนกั ศึกษาญี่ปนที
ุ่ อ่ าศัยในประเทศไทยมาร่ วมสร้างบรรยากาศ
ด้วยการแต่ชุดกิโมโนมาร่ วมงานกันอย่างคึกคักพร้อมทั้งมาสาธิตการชงชาให้เด็กๆ ที่สนใจได้มีโอกาสได้ดื่มชาญี่ปุ่นกัน
อีกด้วย
และยังเรี ยกเสียงกริ๊ ดจากเด็กๆ และผูร้ ่ วมงานได้อย่างมากเมื่อแชมป์ จาก The Voice ซีซนั่ 1 (น้องนนท์) และ ซีซนั่ 3
(น้องหนุ่ม) มาร้องเพลงมอบความสุขให้กบั ทุกๆ คนในงานได้มีรอยยิม้ กัน ทั้งนี้ตอ้ งกราบขอบพระคุณ คุณธนินทร์
เจียรวนนท์ ที่ได้มอบความสุขนี้ให้กบั ทุกๆ คนมา ณ ที่น้ ี และมูลนิธิดวงประทีปต้องกราบขอบพระคุณผูอ้ ุปการะทุกท่านมา
ณ ที่น้ ีที่มอบความเมตตากับเด็กยากไร้ได้มีความสุขกันอย่างเต็มที่ในวันเด็กแห่งชาติปีนี้

เพื่ อ กำรศึ ก ษำของเด็ ก ยำกจน และพั ฒ นำคนยำกไร้
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ยินดีต้อนรับท่ ำนเอกอัครรำชทูตไทยประจำประเทศฟิ ลิปปิ นส์

วันที่ 2 มีนาคม 2558 ฯพณฯ ธนาธิป อุปัติศฤงค์ เอกอัครราชทูตไทยประจาประเทศ
ฟิ ลิปปิ นส์ พร้อมด้วยภริ ยามาดามมลทิพย์ อุปัติศฤงค์ มาเยีย่ มมูลนิธิฯ โดยมี คุณครู
ประทีป อึ้งทรงธรรม ฮาตะ กรรมการผูก้ ่อตั้งและเลขาธิการมูลนิธิดวงทีปให้การ
ต้อนรับและได้ร่วมพูดคุยพร้อมทั้งพาเยีย่ มชมที่อนุบาลดวงประทีปและในวันนี้ท่านทูตฯ
ได้เป็ นผูแ้ ทนมอบยาสีฟันสาหรับเด็กที่ได้รับบริ จาคจากประเทศญี่ปุ่นในขณะที่ท่านตารงตาแหน่งเอกอัครราชทูตไทย
ประจากรุ งโตเกียว ประเทศญี่ปุ่นมามอบให้กบั น้องๆ เพือ่ ให้นอ้ งๆ ได้มีสุขภาพปากและฟันที่ดี

ในนามมูลนิธิดวงประทีปขอขอบคุณที่ทา่ นให้เกียรติมอบโอกาสในการต้อนรับท่าน เป็ นครั้งที่ 2 (ซึ่งในครั้งแรกได้
ต้อนรับมาดามมลทิพย์ และครอบครัว) คณะเจ้าหน้าที่รู้สึกซาบซึ้งในความกรุ ณา และหวังเป็ นอย่างยิง่ ว่าจะได้รับโอกาส
ในการต้อนรับท่านอีกในครั้งต่อไป

นักศึกษำจำกWPI. จำกสหรัฐอเมริกำร่ วมกับนักศึกษำ
จุฬำลงกรณ์ มหำวิทยำลัย พีส่ อนน้ องล้ำงมือให้ ถูกสุ ขลักษณะ
สืบเนื่องมาจากนิสิตจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยได้ร่วมมือกับนักศึกษา Worcester
Polytechnic Institute ประเทศสหรัฐอเมริ กาทาการวิจยั เกี่ยวกับน้ าที่ใช้ดื่มจาก
หัวจ่ายน้ าประปาและเครื่ องกรองน้ าภายในบ้านกับตูห้ ยอดเหรี ยญ โดยสุมตัวอย่าง
จากชุมชน 70 ไร่ และชุมชนริ มคลองพระโขนง ว่ามีค่าความสะอาดหรื อมีสารเจือปน
มากน้อยเพียงใด ทาให้ชาวชุมชนคานึงถึงผลกระทบที่จะส่งผลต่อสุขภาพร่ างกาย
ของตนเองและสมาชิกในครอบครัว หลังจากได้แสดงผล
ของการวิจยั แล้วนักศึกษากลุ่มนี้จึงได้ทากิจกรรมต่อยอด
ด้วยการประสานงานกับมูลนิธิดวงประทีปในการจัดกิจ
กรรมสอนให้นอ้ งๆ อนุบาลดวงประทีปเรี ยนรู ้วิธีการล้าง
มือที่ถูกต้องตามสุขลักษณะ นอกจากนี้ยงั ร่ วมวาดภาพระ
บายสีกนั อย่างสนุกสนานควบคู่กบั ประโยชน์ไปพร้อมๆ
กัน ทางมูลนิธิฯ ยินดีและต้องขอขอบคุณมา ณ ที่น้ ีดว้ ยค่ะ

แม้ว่าวันเด็กแห่ งชาติปีนีจ้ ะดูเหงา
ๆ เนื่อง
จากพิษเศรษฐกิจโลก
และผลจากความวุ่นวาย
ทางการเมือง แต่มลู นิธิฯ
ก็พยายามจัดงานวัน
เด็กให้กบั เด็กๆ

องค์กรจำกประเทศสวิสเซอร์ แลนด์ มอบทุนกำรศึกษำแก่เด็ก

มูลนิธิดวงประทีป

คณะบรรณำธิกำรทีป่ รึกษำ
ศ.นพ. สันต์ หัตถีรัตน์
ครูประทีป อึง้ ทรงธรรม ฮำตะ
คุณครู มงิ่ พร อึง้ ทรงธรรม
คุณเพ็ญวดี แสงจันทร์
คุณพเยำว์ น้ อยวำนิช
คุณวันเพ็ญ ทรงโฉม
บรรณำธิกำร
คุณวำสนำ สนิทหมืน่ ไวย
กองบรรณำธิกำร
และ
หัวหน้ ำโครงกำรต่ำงๆ ของ
มูลนิธิดวงประทีป

สถำนทีต่ ดิ ต่อ
โทรศัพท์ 0-2671-4045-8
โทรสาร 0-2249-5254

ระหว่างวันที่ 23 กุมภาพันธ์ ถึง 2 มีนาคม 2558 Ms.Brigitte Heckendorn ประธานองค์กร
Swiss Supporting Association of the Duang Prateep Foundation พร้อมสามี Mr. Hanspeter
Heckendorn เป็ นตัวแทนมอบทุนการศึกษาแก่เด็กจานวน 3 คน ในระดับอุดมศึกษา ได้เยีย่ ม
ชมวิถีชีวติ ความเป็ นอยูข่ องคนในชุมชนแออัด และดูความคืบหน้าการซ่อมแซมอาคารเรี ยน
ที่ศูนย์เด็กเล็กล็อค 1-2-3 ที่องค์กรให้การสนับสนุนนอกจากนี้ยงั ได้เดินทางไปเยีย่ มน้องๆ
ในโครงการสู่ ชีวติ ใหม่ จังหวัดกาญจนบุรี
ซึ่งทางองค์กรเองได้ให้การสนับสนุนเกี่ยว
กับด้านอื่นๆอีกมากมาย อาทิเช่น โครงการ
อาหารกลางวัน ศูนย์เด็กในชุมชนแออัด
และอนุบาลดวงประทีป เป็ นต้น

ขอเชิญร่ วมแสดงควำมห่ วงใยแด่ ผ้สู ู งอำยุ และผู้พกิ ำร
เนื่องในวันสงกรำนต์ ธำรนำ้ ใจแด่ผ้ สู ู งวัยและผู้พกิ ำรในสลัม
ในปี นี้ มูลนิธิฯ ได้จดั กิจกรรมนี้ข้ นึ ตรงกับวันที่ 9 เมษายน 2558 นับเป็ นปี ที่ 24 ซึ่งคาด
ว่าจะมีผสู ้ ูงอายุและผูพ้ กิ ารเข้าร่ วมประมาณ 550 คน โดยกิจกรรมดังกล่าวจะจัดให้มี
การสรงน้ าพระพุทธรู ป, สรงน้ าพระสงฆ์ รดน้ าดาหัวผูส้ ูงอายุ เลี้ยงอาหาร มอบของขวัญ
ให้ผสู ้ ู งอายุและผูพ้ กิ าร และเพือ่ เป็ นกาลังใจให้แก่ผสู ้ ูงวัยที่ทาคุณประโยชน์ให้กบั ส่วนรวม
จึงได้มีการมอบรางวัล “ผูส้ ูงวัยใจกุศล” ครั้งที่ 4 ประจาปี 2558 ด้วย และก่อนวันจัด
กิจกรรมทางเจ้าหน้าที่มูลนิธิฯ จะลงพื้นที่เยีย่ มผูส้ ูงอายุและผูป้ ่ วยที่ไม่สามารถเดินทางมา
ร่ วมงานได้ เพือ่ มอบขวัญให้เป็ นกาลังใจ และความห่วงใย
ด้ วยเหตุนี้มูลนิธิฯ จึงขอเรียนเชิญท่ านผู้มีจิตศรัทธาร่ วมกันมอบความรักความห่ วงใยแด่
ผู้สูงอายุและผู้พิการด้วยการสนับสนุนกิจกรรมนี้ ด้ วยการโอนเงินผ่านธนาคารกสิกรไทย
สาขาคลองเตย ชื่อบัญชี มูลนิธิดวงประทีป เลขที่บญั ชี 017-2-06336-5 (กรุ ณากรอก
รายละเอียด พร้อมสาเนาการโอนเงินมายังหมายเลขโทรสาร 02-249-5254 เพือ่ ทางมูลนิธิฯ
จะได้จดั ส่งใบเสร็จให้ท่านในภายหลัง) ใบเสร็ จของมูลนิธิฯ สำมำรถลดหย่อนภำษีไ ด้

