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พิธีเปดศูนยพัฒนา หอหลบภัย ณ บานน้าํ เค็ม จ.พังงา

แมกาลเวลาจะผานไปกวา 6 ปแลวมูลนิธิดวงประทีปก็ยังคงปกหลัก
ทํางานเพื่อชวยเหลือผูที่ไดรับผลกระทบจากภัยพิบัติสินามิ โดยการสนับ
สนุนดวยดีจากแหลงทุนที่เห็นความสําคัญของการมีบานพักเพื่อรองรับเด็ก
เยาวชนที่ขาดผูดูแลอยางคณะ Hands Across The Water ,ตลาดหลักทรัพย
แหงประเทศไทย และผูมีจิตศรัทธาหลายทาน
สมาชิกคณะ Hands Across The Water สวนใหญเปนนักธุรกิจจาก
ประเทศออสเตรเลีย และอังกฤษที่รวมกันทํากิจกรรมปนจักรยานจากจังหวัดเพชรบุรีถึงจังหวัดพังงาระยะทางกวา 800 กิโล
เพื่อรณรงคหาทุนในการกอสรางบานพักธารน้ําใจ 1 และ 2 ซึ่งแลวเสร็จและทําพิธีเปดอาคารเปนที่เรียบรอยแลว
และเมื่อวันที่ 27 มกราคมที่ผานมา ทางคณะ Hands Across The Water นําโดย Mr. Peter
Baines หัวหนาคณะ พรอมดวยสมาชิกจํานวน 30 คน และ Ms. Kay Spencer รองประธานองคกร
NARTA (National Associated Retail Trade of Australia เดินทางมารวมใน
พิธีเปดศูนยเยาวชนเพื่อการพัฒนา และหอหลบภัยสึนามิ บานน้ําเค็ม
จังหวัดพังงา โดยครูประทีป อึ้งทรงธรรม ฮาตะ กรรมการผูกอตั้งมูลนิธิฯ
ผูแทนจากหนวยงานภาครัฐ ผูนําทองถิ่น ตลอดจนชาวบาน เด็กๆ จากบาน
ธารน้ําใจ และเยาวชนชายจากโครงการนิวัตนสูชีวิตใหม จ.ชุมพรใหการตอนรับอยางอบอุน
โดยวัตถุประสงคในการกอสรางศูนยนี้ เพื่อเปนสถานที่สําหรับหลบภัยสึนามิ เปนอาคาร 3 ชั้น
สูง 14 เมตร บริเวณลานชั้น 3 และดาดฟาสามารถบรรจุชาวบานไดถึง 1,000 คน นอกจากเปนหอหลบภัยแลวยังสามารถใช
เปนศูนยพัฒนาเด็ก และเยาวชน ในการจัดกิจกรรมพัฒนาสงเสริมความรู และประสบการณกิจกรรมฝกอาชีพ และยังเปน
สถานที่จัดกิจกรรมการเรียนการสอนสําหรับเด็กเล็กกอนวัยเรียนไดอีกดวย อีกทั้งยังชวยลดความกังวลในบุตรหลาน
ระหวางที่ผูปกครองตองออกไปประกอบอาชีพประมงในยามค่ําคืน
ชาวบานมีความพึงพอใจเปนอยางยิ่งที่มูลนิธิดวง
ประทีปไดสรางหอหลบภัยแหงนี้ ซึ่งเปนที่รับประกัน
และสรางความอุนใจใหกับชาวบานอยางมากวาหากเกิด
ภัยพิบัติขึ้นก็ยังมีที่รองรับความปลอดภัยใหกับพวกเขา
หอหลบภัยแหงนี้นับเปนอาคารที่เอื้อประโยชนใหกับ
ชาวบานอยางแทจริง เพราะกอเกิดจากความตองการ
ของชาวบานผสานกับความเมตตาของผูบริจาคผลักดันโดยมูลนิธิฯ ใหศูนยแหงนี้กอตั้งบนความภาคภูมิใจของทุกๆ คน
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ความรักกับวัยรุน ยุติแมวัยเยาว
เมื่อวันจันทรที่ 14 กุมภาพันธ โครงการปองกันและควบคุมโรคเอดส รวมกับสํานักงานเขตคลองเตยไดจัดเวทีเฝาระวัง
และเตือนภัยเด็กเรงดวนเรื่อง ความรักกับวัยรุน ยุติแมวัยเยาว ณ โรงเรียนชุมชนหมูบานพัฒนา โดยนายสามารถชาย
จอมวิญญา รองผูอํานวยการสํานักงานสงเสริมสวัสดิภาพและพิทักษเด็ก เยาวชน ผูดอยโอกาส และผูสูงอายุ เปนประธาน
เปดงาน บนเวทีเสวนาเรื่อง ความรักกับวัยรุน ยุติแมวัยเยาว มี ผ.ศ. น.พ. พันธศักดิ์ ศุกระฤกษ,ผูแทนมูลนิธิดวงประทีป,
ผูแทนมูลนิธิเด็กออนในสลัม,ผูแทนวัยรุนหญิงกรุงเทพมหานคร,ผูแทนวัยรุนชายกรุงเทพมหานคร เปน วิทยากรรวม
เสวนา ตอจากนั้นเปนบรรยายเพิเศษเรื่องวัยรุนรูเทาทันความรัก โดย ผ.ศ. น.พ.พันธศักดิ์ ศุกระฤกษ และคุณครูประทีป
อึ้งทรงธรรม ฮาตะ กลาวปดงาน นอกจากนี้ยังมีซุมเลนเกมสอดแทรกความรูเกี่ยวกับเรื่องโรคเอดส ซึ่งไดรับความ
สนใจเปนอยางมากจากวัยรุนและผูปกครองที่เขารวมงานกวา 150 คน

Mr. Thomas B. Wells และครอบครัว มอบเครื่องดนตรีเพื่อเปดโอกาสทางดนตรีใหกับเด็กๆ โรงเรียนชุมชนหมูบานพัฒนา
เมื่อวันพฤหัสบดีที่ 17 กุมภาพันธ Mr. Thomas B. Wells และครอบครัว เดินทางมาเปนประธานมอบเครื่องดนตรีมูลคา
ราคา 100,000.- บาท เพื่อเปดโอกาสทางดนตรีใหกับเด็กๆ โรงเรียนชุมชนหมูบานพัฒนา โดยมี อาจารยสมศักดิ์ สิทธิวันชัย
ผูอํานวยการโรงเรียนชุมชนหมูบานพัฒนาเปนผูรับมอบ และในโอกาสนี้นักเรียนของโรงเรียนไดแสดงความสามารถทาง
นาฎศิลป 3 ชุด และแสดงวงดุริยางโดยใชเครื่องดนตรีที่ไดรับบริจาคจากครอบครัวของMr. Thomas B. Wells ดวย โดยครั้ง
นี้ ศ.นพ. สันต หัตถีรัตน ประธานมูลนิธิ และคุณครูประทีป อึ้งทรงธรรม ฮาตะ กรรมการผูกอตั้งมูลนิธิฯ ไดใหเกียรติเปน
ประธานเปดงาน และในฐานะผูประสานงานมูลนิธิดวงประทีปรูสึกดีใจ
แทนเด็กๆ ที่ได รับโอกาสที่ดี ในการแสดงความสามารถทางดนตรีได
อยางสมบูรณแบบเต็มศักยภาพ
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สรางสรรควิชาการ สงเสริมการออม อนาคตมั่นคง
วันเสารที่ 12 กุมภาพันธ 2554 ไดรับการติดตอจาก ผศ. ธนดล พรพุทธพงศ จากคณะเศรษฐศาสตร มีความ
ประสงคใหนักศึกษาจัดกิจกรรมดานสังคม เรื่อง “สรางสรรควิชาการ สงเสริมการออม อนาคตมั่นคง” เพื่อใหเด็กในชุมชน
มีความรูดานการดําเนินชีวิตแบบเศรษฐกิจพอเพียง โดยมีนักศึกษาจํานวน 20 คน อาจารย 2 ทานและนักเรียนทุนจํานวน
78 คนเขารวมกิจกรรม
วัตถุประสงคของการจัดกิจกรรมเพื่อใหนักเรียนทุนไดเรียนรูประโยชนของการออม การคิดดอกเบี้ยอยางงาย
และการเรียนรูดานเศรษฐกิจพอเพียง โดยผานกิจกรรมการเลานิทาน เกมตาง ๆ ทําใหเด็กเขาใจงายและสนุกสนานใน
เวลาเดียวกัน

ขอเชิญรวมเปนเจาภาพ “สงกรานตธารน้ําใจแดผูสูงวัยและผูพิการในสลัม”
มูลนิธิดวงประทีปตระหนักดีถึงความสําคัญของผูสูงวัยที่มีคุณูปการตางๆที่เคยสรางคุณประโยชนอเนกอนันตตอบาน
เมืองของเรา ในยามที่วัยและสังขารของทานเสื่อมถอยตองการผูดูแลและเอาใจใส ผูสูงอายุหลายทานที่ตองอยูตามลําพัง
วาเหวขาดคนเหลียวแล ไมวาจะเปนเรื่องของกําลังใจ และสุขภาพ อนามัย เหลานี้ลวนเปนสิ่งที่โครงการผูสูงอายุ มูลนิธิ
ดวงประทีปไมเคยนิ่งนอนใจ ซึ่งทุกวันพุธมูลนิธิฯจะจัดกิจกรรมสําหรับผูสูงวัยเปนประจํา เชนเดียวกับวันผูสูงอายุของ
ทุกป มูลนิธิฯ ก็จะจัดกิจกรรม “สงกรานตธารน้ําใจแดผูสูงวัยและผูพิการในสลัม” ใหผูสูงอายุไดสัมผัสถึงความเคารพ
รัก ความหวงใยที่ลูกหลานในชุมชนมีตอทานทั้งหลาย ดวยเหตุนี้ ในโอกาสที่กําลังจะใกลเทศกาลปใหมไทย มูลนิธิฯ
จึงขอเรียนเชิญทานผูมีจิตศรัทธารวมเปนเจาภาพ “สงกรานตธารน้ําใจแดผูสูงวัยและผูพิการในสลัม” ซึ่งปนี้จะขึ้นใน
วันอังคารที่ 12 เมษายน ตั้งแตเวลา 13.00-17.00 น. เพื่อใหผูสูงอายุไดแสดงออกถึงประสบการณและความสามารถเพื่อ
ถายทอดประเพณีและวัฒนธรรมอันดีใหกับลูกหลานไดเรียนรู และเพื่อใหลูกหลานใหชุมชนไดแสดงออกถึงความหวงใย
ตอผูสูงอายุที่จะเขารวมงานจํานวน 250 คน ซึ่งจะมีการแสดงธรรม การแสดงของผูสูงอายุ รดน้ําดําหัวขอพร เลี้ยงอาหาร
และมอบของที่ระลึกใหกับผูสูงอายุโดยทานสามารถรวมเปนเจาภาพเลี้ยงอาหารและมอบของขวัญใหแดผูสูงอายุไดทาน
ละ 250.- บาท โดยทานสามารถโอนเงินผานธนาคารกสิกรไทย สาขาคลองเตย
ชื่อบัญชี มูลนิธิดวงประทีป เลขที่บัญชี 017-2-06336-5 หากทานโอนเงินแลว
กรุณาสงสําเนาใบเสร็จระบุชื่อที่ วงเล็บรวมเปนเจาภาพวันสงกรานตฯ และสงมา
ยัง 02-249-5254 เพื่อความสะดวกในการจัดสงใบเสร็จรับเงิน จึงขอเรียนเชิญ
ทุกทาน และขอขอบพระคุณ มา ณ โอกาสนี้

แมวาวันเด็กแหงชาติปนจี้ ะดูเหงา
ๆ เนื่อง
จากพิษเศรษฐกิจโลก
และผลจากความวุนวาย
ทางการเมือง แตมูลนิธิฯ
ก็พยายามจัดงานวัน
เด็กใหกบั เด็กๆ
ธิดวงประที
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คณะบรรณาธิการที่ปรึกษา
ศ.นพ. สันต หัตถีรัตน
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

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

โครงการ 1 อําเภอ 1 ทุน เวทีแสดงศักยภาพและศักศรีของเด็กยากจน
นางสาวศิริลักษณ เชี่ยวชาญ หรือ นองสม เธอ
เคยเปนนักเรียนเด็กทุนการศึกษาของมูลนิธิ ฯ ตั้ง
แตชั้นประถมปที่ 1 ดวยฐานะครอบครัวทางบาน
ยากจนแมเปนผูสงเสียเลี้ยงดูเธอมาเพียงลําพังดวย
รายไดจากการรับจางซัก-รีดผา นองสมเห็นและ
เขาใจดีถึงความยากลําบากและเสียสละของแมมา
ตั้งแตเธอเล็กๆ เธอตั้งใจเรียนและมีผลการเรียนดี
มาโดยตลอด ดวยความมีอัธยาศัยดีชวงปดเทอม
เธอจะมาอาสาชวยงานที่มูลนิธิฯ อยูเสมอแมวาจะ
ไมไดรับคาตอบแทนแตอยางไร
สมเขาสอบชิงทุนการศึกษาในโครงการ 1 อําเภอ 1ทุน ตามคําแนะนําของอาจารย แต
ขณะเดียวกันเธอก็อานหนังสือเตรียมสอบเขามหาวิทยาลัย และเธอก็สามารถสอบติดคณะ
แพทยศาสตร โรงพยาบาลรามาธิบดี สาขาพยาบาลศาสตร มหาวิทยาลัยมหิดล และตอมา
ผลสอบของโครงการ 1 อําเภอ 1 ทุนก็มีชื่อของสมดวย เธอจึงตัดสินใจเลือกเรียนคณะ
Health Science ที่ประเทศเนเธอรแลนด ระยะเวลา 7 ป(ตั้งแตปลายเดือนกันยายน 2547)
วันที่นองสมมาบอกกับเจาหนาที่มูลนิธิฯ วา หนูสอบชิงทุน 1 อําเภอ 1 ทุน ไดพวกเรา
ดีใจกันมาก และดีใจมากกวาพวกเราเห็นจะเปนแมและผูอุปการะทุนของเธอเอง
ระหวางที่เธอศึกษาในตางประเทศนั้น มีขาวมากมายที่มีผลกระทบกับทุนการศึกษาของ
เธอ นั้นหมายถึงเธออาจจะเรียนไมจบเนื่องจากโครงการจะถูกระงับและเธอตองกลับกอน
กําหนด เพราะสถานการณผันแปรทางการเมือง อยางไรก็ตามทําใหสมตองมุมานะเรียนให
จบภายในระยะเวลาดังกลาว
และแลววันนี้นองสมกลับมาอยางภาคภูมิใจสมศักดิ์ศรีของเด็กยากจนคนหนึ่งที่อุตสาหะ
พากเพียรจนกระทั่งสําเร็จการศึกษาคณะ Health Sciences สาขา Bioregulation จาก
มหาวิทยาลัย Maastricht ประเทศเนเธอรแลนด
จุดเปลี่ยนชีวิตของศิริลักษณ เชี่ยวชาญไมไดขึ้นอยูกับการรอโชคชะตา แตดวยความ
มุมานะพากเพียร และโครงการดีๆ อยางโครงการ 1 อําเภอ 1 ทุนที่เปดโอกาสใหเด็กยากจน
ที่ไมเพียงมีผลเรียนดี แตตองอุปนิสัยดี ไดแสดงความสามารถของตนเองในการไขวควา
อนาคตที่ดีของตนเอง แตนาเสียดายที่โครงการนี้ตองสลายเพราะการเมืองเขามาแทรกแซง

