
ฉบับที่  77  ปีที่  36 ประจ ำ เดือน มกรำคม— มีนำคม 2558  

เพื่อการศึกษาของเด็กยากจน และพัฒนาคนยากไร้ 

จดหมายข่าว  

มูลนิธิดวงประทปี 
Duang Prateep Foundation ซิกน่ำประกนัภัยห่วงใยสุขภำพเด็กในชุมชน  

 เม่ือวนัเสาร์ที่ 24 มกราคม 2558  ณ อาคารมูลนิธิดวงประทีป บริษทั CIGNA ประกนัภยัไดใ้หค้วามกรุณาจดั 
กิจกรรม CIGNA CSR DAY : น าโดยคุณกสั จิราลโด ้ประธานเจา้หนา้ที่บริหารและผูจ้ดัการประจ าประเทศไทย 
พร้อมดว้ยคณะเจา้หนา้ที่ ของบริษทัฯ น าทีมคณะแพทยม์าตรวขสุขภาพนอ้งๆ ในชุมชนแออดั โดย ศ.นพ.สนัต ์หตัถีรัตน์ 
ประธานมูลนิธิฯ และคณะเจา้หนา้ที่มูลนิธิฯใหก้ารตอ้นรับ นอกจากน้ีทางทีมงานไดน้ ากิจกรรมสนัทนาการใหน้อ้งๆ 
ไดส้นุกสนานกนัอยา่งทัว่หนา้ มูลนิธิฯ ตอ้งขอขอบคุณทุกท่านมา ณ ที่น้ีดว้ยค่ะ  

อำหำรสมวัย วัยใสมีสุข  

 และในวนัเดียวกนัอนุบาลดวงประทีปไดจ้ดั 
กิจกรรมดา้นอาหารเพือ่สุขภาพของลูกรัก นั้นคือ 
มหกรรมโภชนาการสมวยัส าหรับเด็กปฐมวยั โดย 
กิจกรรมในงานจะมีการประกวดหนูนอ้ยสุขภาพดี 
กิจกรรมแข่งขนัครอบครัวอยูดี่มีสุข (การท าอาหาร)  
ซ่ึงวตัถุดิบในการประกอบอาหารไดรั้บการสนบัสนุน 
จากรายการเชฟกระทะเหล็ก  ในงานน้ีไดรั้บเกียรติจาก 
อาจารยส์ง่า ดามาพงษ ์เลขานุการคณะกรรมการก ากบั 
ทิศทางแผนอาหารเพือ่สุขภาวะ กระทรวงสาธารณสุข  
ส านกังานเขตคลองเตย ในการเปิดงานและเป็น 
กรรมการตดัสิน โดยคุณครูม่ิงพร อ้ึงทรงธรรม  
รองประธานมูลนิธิฯ ใหก้ารตอ้นรับและเปิดงาน  

ด.ช.อชิตะ อุ้ยอ่ิมทรัพย์ อำยุ 4 ปี  อนุบำลช้ันปีที่ 2   

 ผู้คว้ำต ำแหน่งที ่ 1 หนูน้อยสุขภำพดี  
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งำนวันเด็กปี 2558 

              

     เม่ือวนัอาทิตยท์ี่ 11 มกราคม 2558 มูลนิธิดวงประทีปจดังานวนัเด็กแห่งชาติ ในหัวเร่ือง "เด็กสลมัสนุกกบัวฒันธรรม ภาษา 
อาหาร ASEAN" โดยมีวตัถุประสงคก์ระตุน้ใหเ้ด็กเตรียมตวัสู่สังคม ASEAN ท่ีจะเขา้สู่ประเทศไทยในปลายปีน้ี โดยมี 
Mr.Osamu Izawa อคัรราชฑูตญี่ปุ่ น ประจ าประเทศไทย ให้เกียรติเป็นประธานในพธีิ ศ.นพ.สนัต ์หตัถีรัตน์ ประธานมูลนิธิฯ 
คุณครูประทีป อ้ึงทรงธรรม ฮาตะ กรรมการผูก่้อตั้งและเลขาธิการ ใหก้ารตอ้นรับพร้อมดว้ยหน่วยงานภาครัฐและเอกชนร่วม 
กนัมามอบความสุขใหก้บัเด็กๆ และร่วมกนัร้องเพลง "เด็กเอ๋ยเด็กดี" และในวนัเดียวกนัน้ีก็ไดมี้พธีิมอบรางวลัใหก้บัสมาชิก 
ที่เขา้ร่วมโครงการ "บา้นน่าอยู ่ครอบครัวอบอุ่น" เพือ่เป็นแบบอยา่งใหก้บัคนในชุมชนไดต้ระหนกัถึงความรักความอบอุ่น 
ของคนในครอบครัว และความเสียสละที่สมาชิกที่ไดรั้บรางวลัมีจิตอาสาต่อชุมชนดว้ย  

               

   บรรยากาศในงานแบ่งซุม้กิจกรรมต่างๆ ออกเป็น 8 ซุม้ ไดแ้ก่ ซุม้เมืองหลวงอาเซียน,ซุม้ภาษาอาเซียน,ซุม้อาหาร 
อาเซียน,ซุม้หนูนอ้ยปลอดภยั,ซุม้ภาพที่ระลึกชุดประจ าชาติอาเซียน,ซุม้ลูกโป่งหรรษา และยงัมีซุ้มอ่ิมอร่อย ซุม้ของขวญั 
และยงัมีเวทีที่เปิดโอกาสให้เด็กๆ ไดแ้สดงออกบนเวทีใหญ่อีกดว้ย               
    นอกจากการจดัซุม้กิจกรรมต่างๆ ที่ทางมูลนิธิฯ ไดเ้ตรียมไวใ้ห้เด็กๆ ไดส้นุกสนานกนัอยา่งเตม็ที่แลว้ ในปีน้ียงัมีซุม้พเิศษ 
ที่ไดรั้บความกรุณาจากนอ้งๆ มูลนิธิกระจกเงา ที่อาสามาช่วยจดักิจกรรมอีกหน่ึงซุม้ คือ ซุม้"รถหมูแดง" เป็นที่สนใจของ 
เด็กๆ นอกจากน้ีก่อนหนา้วนัเด็กมูลนิธิกระจกเงายงัไดร้ณรงคข์องขวญัวนัเด็กมามอบ ใหก้บัมูลนิธิฯ อีกเป็นจ านวนมากดว้ย  
    จ  านวนเด็กๆ ที่มาร่วมในงานไม่ต ่ากวา่ 1,500 คน ปีน้ียงัมีนกัศึกษาญี่ปุ่ นทีอ่าศยัในประเทศไทยมาร่วมสร้างบรรยากาศ 
ดว้ยการแต่ชุดกิโมโนมาร่วมงานกนัอยา่งคึกคกัพร้อมทั้งมาสาธิตการชงชาให้เด็กๆ ที่สนใจไดมี้โอกาสไดด่ื้มชาญี่ปุ่ นกนั 
อีกดว้ย             
     และยงัเรียกเสียงกร๊ิดจากเด็กๆ และผูร่้วมงานไดอ้ยา่งมากเม่ือแชมป์จาก The Voice ซีซัน่ 1 (นอ้งนนท)์ และ ซีซัน่ 3 
(นอ้งหนุ่ม) มาร้องเพลงมอบความสุขใหก้บัทุกๆ คนในงานไดมี้รอยยิม้กนั ทั้งน้ีตอ้งกราบขอบพระคุณ คุณธนินทร์ 
เจียรวนนท ์ที่ไดม้อบความสุขน้ีใหก้บัทุกๆ คนมา ณ ที่น้ี และมูลนิธิดวงประทีปตอ้งกราบขอบพระคุณผูอุ้ปการะทกุท่านมา 
ณ ที่น้ีที่มอบความเมตตากบัเด็กยากไร้ไดมี้ความสุขกนัอยา่งเตม็ที่ในวนัเด็กแห่งชาติปีน้ี  
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         วนัที่ 2 มีนาคม 2558 ฯพณฯ ธนาธิป อุปัติศฤงค ์เอกอคัรราชทูตไทยประจ าประเทศ 

ฟิลิปปินส์ พร้อมดว้ยภริยามาดามมลทิพย ์อุปัติศฤงค ์มาเยีย่มมูลนิธิฯ โดยมี คุณครู 

ประทีป อ้ึงทรงธรรม ฮาตะ กรรมการผูก่้อตั้งและเลขาธิการมูลนิธิดวงทีปใหก้าร 

ตอ้นรับและไดร่้วมพดูคุยพร้อมทั้งพาเยีย่มชมที่อนุบาลดวงประทีปและในวนัน้ีท่านทูตฯ 

ไดเ้ป็นผูแ้ทนมอบยาสีฟันส าหรับเด็กที่ไดรั้บบริจาคจากประเทศญี่ปุ่ นในขณะที่ท่านต ารงต าแหน่งเอกอคัรราชทูตไทย 

ประจ ากรุงโตเกียว ประเทศญี่ปุ่ นมามอบใหก้บันอ้งๆ เพือ่ใหน้อ้งๆ ไดมี้สุขภาพปากและฟันที่ดี  

    ในนามมูลนิธิดวงประทีปขอขอบคุณท่ีท่านใหเ้กียรติมอบโอกาสในการตอ้นรับท่าน เป็นคร้ังท่ี 2 (ซ่ึงในคร้ังแรกได ้

ตอ้นรับมาดามมลทิพย ์และครอบครัว) คณะเจา้หนา้ที่รู้สึกซาบซ้ึงในความกรุณา และหวงัเป็นอยา่งยิง่วา่จะไดรั้บโอกาส 

ในการตอ้นรับท่านอีกในคร้ังต่อไป  

ยินดีต้อนรับท่ำนเอกอคัรรำชทูตไทยประจ ำประเทศฟิลปิปินส์  

 
 
 

 

 

     สืบเน่ืองมาจากนิสิตจุฬาลงกรณ์มหาวทิยาลยัไดร่้วมมือกบันกัศึกษา Worcester 
Polytechnic Institute ประเทศสหรัฐอเมริกาท าการวจิยัเก่ียวกบัน ้ าที่ใชด่ื้มจาก 
หวัจ่ายน ้ าประปาและเคร่ืองกรองน ้ าภายในบา้นกบัตูห้ยอดเหรียญ โดยสุมตวัอยา่ง 
จากชุมชน 70 ไร่ และชุมชนริมคลองพระโขนง วา่มีค่าความสะอาดหรือมีสารเจือปน 
มากนอ้ยเพยีงใด ท าใหช้าวชุมชนค านึงถึงผลกระทบที่จะส่งผลต่อสุขภาพร่างกาย 
ของตนเองและสมาชิกในครอบครัว  หลงัจากไดแ้สดงผล 
ของการวจิยัแลว้นกัศึกษากลุ่มน้ีจึงไดท้  ากิจกรรมต่อยอด 
ดว้ยการประสานงานกบัมูลนิธิดวงประทีปในการจดักิจ 
กรรมสอนใหน้อ้งๆ อนุบาลดวงประทีปเรียนรู้วิธีการลา้ง 
มือที่ถูกตอ้งตามสุขลกัษณะ นอกจากน้ียงัร่วมวาดภาพระ 
บายสีกนัอยา่งสนุกสนานควบคู่กบัประโยชน์ไปพร้อมๆ  
กนั ทางมูลนิธิฯ ยนิดีและตอ้งขอขอบคุณมา ณ ที่น้ีดว้ยค่ะ  

นักศึกษำจำกWPI. จำกสหรัฐอเมริกำร่วมกบันักศึกษำ 
จุฬำลงกรณ์มหำวิทยำลยั พีส่อนน้องล้ำงมือให้ถูกสุขลกัษณะ  



คณะบรรณำธิกำรทีป่รึกษำ 
ศ.นพ. สันต์    หัตถีรัตน์ 

ครูประทปี  อึง้ทรงธรรม ฮำตะ 
คุณครูมิง่พร  อึง้ทรงธรรม 
คุณเพ็ญวดี  แสงจันทร์ 
คุณพเยำว์  น้อยวำนิช 
คุณวนัเพ็ญ  ทรงโฉม 

บรรณำธิกำร 
คุณวำสนำ  สนิทหมืน่ไวย 

กองบรรณำธิกำร 
และ 

หัวหน้ำโครงกำรต่ำงๆ ของ 
มูลนิธิดวงประทปี 

สถำนทีต่ดิต่อ 
โทรศพัท ์0-2671-4045-8 
โทรสาร 0-2249-5254 

แม้ว่าวนัเด็กแห่งชาตปีินีจ้ะดูเหงา
ๆ   เน่ือง 
จากพิษเศรษฐกิจโลก 
และผลจากความวุ่นวาย 
ทางการเมือง แต่มลูนิธิฯ 
ก็พยายามจดังานวนั 
เด็กให้กบัเด็กๆ 

มูลนิธิดวงประทปี 

องค์กรจำกประเทศสวิสเซอร์แลนด์ มอบทุนกำรศึกษำแก่เด็ก  

ขอเชิญร่วมแสดงควำมห่วงใยแด่ผู้สูงอำยุ และผู้พกิำร 
เนื่องในวนัสงกรำนต์ธำรน ำ้ใจแด่ผู้สูงวัยและผู้พกิำรในสลมั  

 

     ระหวา่งวนัที่ 23 กุมภาพนัธ ์ถึง 2 มีนาคม 2558 Ms.Brigitte Heckendorn ประธานองคก์ร 
Swiss Supporting Association of the Duang Prateep Foundation พร้อมสามี Mr. Hanspeter 
Heckendorn เป็นตวัแทนมอบทุนการศึกษาแก่เด็กจ านวน 3 คน ในระดบัอุดมศึกษา ไดเ้ยีย่ม 
ชมวถีิชีวติความเป็นอยูข่องคนในชุมชนแออดั และดูความคืบหนา้การซ่อมแซมอาคารเรียน 
ที่ศูนยเ์ด็กเล็กล็อค 1-2-3 ที่องคก์รใหก้ารสนบัสนุนนอกจากน้ียงัไดเ้ดินทางไปเยีย่มนอ้งๆ 
ในโครงการสู่ชีวติใหม่ จงัหวดักาญจนบุรี  
ซ่ึงทางองคก์รเองไดใ้หก้ารสนบัสนุนเก่ียว 
กบัดา้นอ่ืนๆอีกมากมาย อาทิเช่น โครงการ 
อาหารกลางวนั ศูนยเ์ด็กในชุมชนแออดั  
และอนุบาลดวงประทีป เป็นตน้  

   ในปีน้ี มูลนิธิฯ ไดจ้ดักิจกรรมน้ีขึ้นตรงกบัวนัที่  9  เมษายน  2558 นบัเป็นปีที่ 24   ซ่ึงคาด                           
วา่จะมีผูสู้งอายแุละผูพ้กิารเขา้ร่วมประมาณ   550     คน   โดยกิจกรรมดงักล่าวจะจดัใหมี้
การสรงน ้ าพระพทุธรูป, สรงน ้ าพระสงฆ ์ รดน ้ าด าหวัผูสู้งอาย ุ เล้ียงอาหาร มอบของขวญั
ใหผู้สู้งอายแุละผูพ้กิาร และเพือ่เป็นก าลงัใจใหแ้ก่ผูสู้งวยัที่ท  าคุณประโยชน์ใหก้บัส่วนรวม 
จึงไดมี้การมอบรางวลั “ผูสู้งวยัใจกุศล”  คร้ังที่ 4  ประจ าปี 2558  ดว้ย และก่อนวนัจดั
กิจกรรมทางเจา้หนา้ที่มูลนิธิฯ จะลงพื้นที่เยีย่มผูสู้งอายแุละผูป่้วยที่ไม่สามารถเดินทางมา
ร่วมงานได ้เพือ่มอบขวญัใหเ้ป็นก าลงัใจ และความห่วงใย 
   ด้วยเหตุนี้มูลนิธิฯ จึงขอเรียนเชิญท่านผู้มีจิตศรัทธาร่วมกันมอบความรักความห่วงใยแด่
ผู้สูงอายุและผู้พิการด้วยการสนับสนุนกิจกรรมนี ้ด้วยการโอนเงินผา่นธนาคารกสิกรไทย 
สาขาคลองเตย  ช่ือบญัชี มูลนิธิดวงประทีป เลขที่บญัชี 017-2-06336-5 (กรุณากรอก
รายละเอียด พร้อมส าเนาการโอนเงินมายงัหมายเลขโทรสาร 02-249-5254 เพือ่ทางมูลนิธิฯ 
จะไดจ้ดัส่งใบเสร็จใหท้่านในภายหลงั)  ใบเสร็จของมูลนิธิฯ สำมำรถลดหย่อนภำษีได ้
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