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ประจ ำเดื อ น มกรำคม— มี น ำคม 2557

พิธีเปิ ดอำคำร “ศูนย์ อบรมมอนเตสซอริ” อนุบำลดวงประทีป

เมื่อเวลา 9.09 น. ของเช้าวันศุกร์ที่ 14 มีนาคม 2557 เป็ นเวลาดีที่
เหล่าเจ้าหน้าที่มลู นิธิฯ คณะครู อนุบาลดวงประทีปได้ตอ้ นรับคณะผูใ้ หญ่
ใจดี Elsereine 1% club ประเทศญี่ปุ่น ผูส้ นับสนุนงบประมาณในการ
ก่อสร้างอาคาร “ศูนย์อบรมมอนเทสซอริ ” ที่ได้เดินทางมาทาพิธีเปิ ด
อาคาร เพื่อมอบให้กบั อนุบาลดวงประทีป ได้ใช้ประโยชน์ในการเป็ น
ศูนย์อบรมเรี ยนรู้ระบบการเรี ยนการสอนแนวมอนเทสซอริ แก่ครู พี่เลี้ยง
ของศูนย์เด็กเล็ก ผูส้ นใจ บุคคลทัว่ ไป และเป็ นอาคารเรี ยนของน้องๆ
ในชุมชนแออัดด้วย
พิธีเปิ ดอาคารในวันนี้ได้รับเกียรติจากท่านอัครราชฑูตญี่ปุ่น ประจาประเทศไทย Mr. Osamu Izawa ให้เกียรติมาร่ วม
แสดงความยินดี โดย Ms.Saeko Itotani รองประธานบริ ษทั Elsereine คนสวยกล่าวเปิ ด
พิธี และมีผบู้ ริ หารบริ ษทั อาทิ Mr. Hirofumi Iwami ให้เกียรติร่วมตัดริ บบิ้น และได้รับ
ความกรุ ณาจากศาสตราจารย์พิเศษ นายแพยท์สนั ต์ หัตถีรัตน์ ประธานมูลนิธิฯ ให้
เกียรติมาต้อนรับ พร้อมด้วยคุณครู ประทีป อึ้งทรงธรรม ฮาตะ เลขาธิการ มูลนิธิฯ
คุณครู มิ่งพร อึ้งทรงธรรม รองประธานมูลนิธิฯ พร้อมด้วยคณะกรรมการมูลนิธิฯ มา
ร่ วมในพิธีดงั กล่าวอย่างพร้อมพรั่ง บรรยากาศอบอุ่นไปด้วยผูน้ า ทั้งภาครัฐและ
เอกชน อีกทั้งชาวชุมชนให้เกียรติมาร่ วมแสดงความยินดี อาทิ บาทหลวงโจเซฟ เอช ไมเออร์ ประธานมูลนิธิส่งเสริ มพัฒนา
บุคคล, คุณอรุ ณี พรหมมา เลขาธิการมูลนิธิสิกขาเอเชีย,พ.ต.อ. เกติ์ฉกาจ นิลประดับ ผูก้ ากับการสถานีตารวจนครบาลท่าเรื อ,
นางวิภารัตน์ ไชยานุกิจ ผูอ้ านวยการสานักงานเขตคลองเตย, แกนนาชุมชน และคณะครูจากศูนย์เด็กเล็กฯ และชาวชุมชน
มูลนิธิฯ ต้องขอขอบคุณในน้ าใจอันดีงามที่ทุกท่านได้สละเวลามาร่ วมงานครั้งนี้เป็ นอย่างสูง
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“เด็กไทยในอำเซียน” ในวันเด็กแห่ งชำติ
มูลนิธิฯ ได้จดั งานวันเด็กแห่งชาติปีนี้ ขึ้นเพื่อให้เด็กๆ ได้มีเวทีแสดงออกอย่างสร้างสรรค์ เต็มไปด้วยสุข สนุก
สนาน และมีสาระ โดยจัดในวันอาทิตย์ที่ 12 มกราคม 2557 ซึ่งไม่ตรงกับชุมชนต่างๆ เพื่อเป็ นอีกหนึ่งทางเลือกที่เด็กๆ
จะสามารถมาร่ วมสนุกกันอย่างพร้อมเพรี ยง โดยปี นี้จดั ภายใต้ชื่อ “เด็กไทยในอำเซียน” เด็กๆ จะต้องร่ วมซุม้ กิจกรรมต่างๆ
อาทิ ซุม้ ภาษาน่ารู้สู่ประชาคมอาเซียน เพื่อให้เด็กๆ ได้ตระหนัก และเตรี ยมความพร้อมสู่สงั คม AEC
และในปี นี้มี Mr. Juergen Goepfert , President จาก Friends of the Duang Prateep Foundation(DPF),Germany,
Mrs.Brigitte & Mr.Hanspeter Heckendorn ,Gutschow Family & Friends เดินทางจากประเทศเยอรมันเพื่อมาร่ วมกิจกรรม
และเป็ นประธานจัดงานในวันดังกล่าว
ลานหน้าอาคารมูลนิธิฯ แคบไปถนัดตาเมื่อเด็กๆ ทยอยมาลงทะเบียนแต่เช้า บัตร 2,000 ใบหมดภายใน 1 ชัว่ โมง
เด็กที่ลงทะเบียนแล้วเข้าแถวพร้อมลงฐานกิจกรรมต่างๆ ที่มลู นิธิฯ จัดรอ เมื่อได้เวลา 9.00 น คุณครู ประทีปกล่าวรายงาน
ประธานในพิธีกล่าวเปิ ดงาน จากนั้นคุณบดินทร์ อูนากูล รองผูจ้ ดั การ ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ได้มอบรางวัล
“ชุมชนน่าอยู่ ครอบครัวอบอุ่น” ให้กบั 9 ครอบครัวที่เป็ นสมาชิกและผ่านการคัดเลือกจากคณะกรรมการ เพื่อเป็ นกาลังใจ
ให้ชาวชุมชนได้ตระหนักถึงความรัก ความอบอุ่นของครอบครัว และยังให้ขอ้ คิดเกี่ยวกับการออมเงินด้วย
ซึ่งเป็ นข้อคิดที่ดีและมีประโยชน์อย่างยิง่

น้ำทิพย์ ชโลมใจ แด่ ผ้สู ู งวัยและผู้พกิ ำรจในสลัม
จากการลงเยีย่ มผูส้ ูงอายุในชุมชนแออัด เป็ นประจาทุกปี ในปี นี้พบว่ามีผสู้ ูงอายุ
และผูพ้ ิการในชุมชนแออัดเป็ นจานวนมากที่มีสุขภาพร่ างกายเสื่อมถอย ขาดคนดูแล ขาด
สิ่งอานวยความสะดวกที่จาเป็ นสาหรับการเคลื่อนไหว รวมถึงสุขอนามัย อาทิ ไม้ค้ ายัน
ไม้เท้า รถเข็น ผ้าอ้อมสาหรับผูใ้ หญ่ แผ่นลองซับ ฯลฯ เป็ นจานวนมาก ซึ่งอุปกรณ์
เหล่านี้จะช่วยให้ชีวิตความเป็ นอยูข่ องผูส้ ูงวัยและผูพ้ ิการไม่ตอ้ งตกอยูใ่ นภาวะทุกข์ทรมาน
มีความสะดวกมากขึ้น โครงการผูส้ ูงอายุ มูลนิธิฯ จึงขอวอนผูม้ ีจิตเมตตาร่ วมบริ จาคสิ่งเหล่านี้ได้ที่มลู นิธิฯ หรื อกรุ ณา
ติดต่อสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ 0-2671-4045-8 ต่อ 102 ติดต่อคุณโสพล ดาลาด หัวหน้าโครงการผูส้ ูงอายุ ได้ต้งั แต่
บัดนี้เป็ นต้นไป

เพื่ อ กำรศึ ก ษำของเด็ ก ยำกจน และพั ฒ นำคนยำกไร้
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เยาวชนไทยอายุน้อยที่สุดใน “Asia Youth Future Project 2014” ณ Okayama ประเทศญี่ปุ่น
นางสาวธณัฐชฎา เหลืองประดับใจ เยาวชนคนดี ต้นแบบของชุมชน ประจาปี 56 ของมูลนิธิดวงประทีป ได้รับคัด
เลือกให้เป็ นตัวแทนเยาวชนไทยเข้าร่ วมเวทีแลกเปลี่ยนเยาวชนนานาชาติ ครั้งที่ 1 ซึ่งมีผเู้ ข้าร่ วมทั้งหมด 5 ประเทศ
ประกอบด้วย อินโดนีเซีย ฟิ ลิปปิ นส์ บังกลาเทศ เนปาล และไทย โดยองค์กร
Conference of Okayama ประเทศญี่ปุ่นเป็ นผูจ้ ดั และได้ประสานมายังมูลนิธิฯ
ขอให้คดั เลือกเยาวชนเข้าร่ วมโครงการดังกล่าว โดยนางสาวธณัฐชฏา (คนที่ 3
จากขวามือ) ได้ผา่ นการคัดเลือกโดยการสัมภาษณ์เป็ นภาษาอังกฤษ จากศ.นพ.
สันต์ หัตถีรัตน์ ประธานมูลนิธิฯ คุณครู ประทีป อึ้งทรงธรรม ฮาตะ เลขาธิการ
มูลนิธิฯ อาสาสมัครชาวอเมริ กา และกรรมการอีกหลายท่าน ซึ่งได้เดินทางไปร่ วมการประชุมระหว่างวันที่ 25-30 มกราคม
2557 ที่ผา่ นมา เธอเล่าว่าในเวทีแลกเปลี่ยนครั้งนี้เธอได้หวั ข้อYouth Participation โดยร่ วมกับตัวแทนเยาวชนจากประเทศ
ฟิ ลิปปิ นส์และนักศึกษาของประเทศญี่ปุ่น เธอรู้สึกตื่นเต้นเพราะเธอเป็ นเยาวชนที่อายุนอ้ ยที่สุดที่ร่วมในเวทีน้ ี แต่อย่างไรก็
ตามเมื่อถึงเวลาที่ตอ้ งนาเสนอในหัวข้อดังกล่าว เธอทาได้ดีเป็ นที่ชื่นชมของคณะผูจ้ ดั งาน และเยาวชนที่เข้าร่ วมกิจกรรมครั้ง
นี้เป็ นอย่างมาก
เธอยังเล่าถึงความประทับใจในเทคโนโลยีที่ทนั สมัย ความมีระเบียน วินยั
ความสะอาด การรักษาสิ่งแวดล้อม วัฒนธรรม ประเพณี โดยเฉพาะพิธีชงชาเพื่อ
แสดงการต้อนรับแขกที่มาเยือนด้วยความละเมียดละมัย เต็มไปด้วยกลิ่นไอของ
คนญี่ปุ่น ซึ่งมีเสน่ห์ และเป็ นเอกลักษณ์ นอกจากนี้ยงั ได้ไปสถานที่สาคัญทาง
ราชการต่างๆ พบกับท่านนายกเทศมนตรี ของเมือง Kurashiki และ Okayama วันต่อมาได้ไปที่เมืองHayashima ได้ไปชม
Kominkan (ศูนย์การเรี ยนชุมชน) และที่สาคัญๆ อีกหลายแห่ง เธอได้แสดงการราไทยให้เพื่อนๆ ที่ร่วมการประชุมและ
แขกที่มาร่ วมดินเนอร์ชมซึ่งสร้างความประทับใจให้กบั ทุกคนเป็ นอย่างยิง่ และเธอยังมีโอกาสเข้าชมปราสาทที่เมือง
Okayama และชมการสาธิตการใส่ กิโมโน
จากประสบการณ์ในครั้งนี้ สร้างความประทับใจให้กบั เยาวชนไทยที่อายุนอ้ ยที่สุดในกลุ่มอย่าง นางสาวธณัฐชฎา
เหลืองประดับใจ เป็ นอย่างมาก หลังจากเดินทางกลับจากประเทศญี่ปุ่นเธอได้มาเล่าประสบการณ์ในครั้งนี้และมาขอบคุณ
มูลนิธิฯ ที่มอบ
โอกาสดีๆ เช่นนี้
ให้กบั เธอ

แม้ ว่าวันเด็กแห่งชาติปีนี้จะดูเหงา
ๆ เนื่อง
จากพิษเศรษฐกิจโลก
และผลจากความวุ่นวาย
ทางการเมือง แต่มูลนิธิฯ
ก็พยายามจัดงานวัน
เด็กให้กบั เด็กๆ
มูลนิธิดวงประทีป
ในกลุ่มเป้ าหมายกว่า 1570 คน

“ข้ ำวคนยำก” จำกชำวนำผู้ยำกจน สู่ คนจนเมืองที่ยำกไร้
จากปัญหาบ้านเมืองที่ไม่ปกติอย่างในปัจจุบนั ส่งผลกระทบหลายด้าน แม้กระทัง่ ชาวนา

ที่ตอ้ งเผชิญกับปัญหาเศรษฐกิจในครัวเรื อนที่ยา่ แย่อยูแ่ ล้วกลับทรุ ดหนักขึ้นไปอีก เนื่องจาก
ไม่ได้รับเงินจานาข้าวตามกาหนดเวลา และลุกลามเป็ นปัญหาใหญ่ จนหลายหน่วยงาน
พยายามเข้ามาช่วยเหลือ แต่ดูเหมือนจะมีแต่ทางตันในภาวะการณ์ขณะนั้น
มูลนิธิฯ ตระหนักดีถึงภาวะยากลาบากที่ชาวนาไทยได้รับ จึงรณรงค์ระดมทุนเพื่อช่วย
ชาวนาซื้อข้าวและนาข้าวที่ได้มามอบให้กบั ศูนย์เด็กเล็ก 30 ศูนย์ ผูส้ ูงอายุ ผูพ้ ิการ คนยาก
จนในชุมชนแออัดกว่า 43 ชุมชม องค์กรที่ทางานด้านเด็กและชุมชนชุมชน เช่น มูลนิธิเด็ก
อ่อนในสลัมฯ, สหกรณ์พฒั นาองค์กรชุมชนคนจนเมืองแห่งชาติ(สอช.),มูลนิธิพฒั นาที่อยู่
คณะบรรณำธิกำรที่ปรึ กษำ
อาศัย(มพศ.), มูลนิ ธิสิกขาเอเชีย ,มูลนิ ธิส่งเสริ มพัฒนาบุคคล(บ้านเมอร์ ซี่),มูลนิ ธิบา้ นธาร
ศ.นพ. สั นต์ หัตถีรัตน์
ครูประทีป อึ้งทรงธรรม ฮำตะ น้ าใจ จังหวัดพังงา ,ศูนย์เยาวชนหญิงสู่ชีวติ ใหม่ จังหวัดกาญจนบุรี ,ศูนย์เยาวชนชายสู่ชีวติ
คุณครู มิ่งพร อึ้งทรงธรรม ใหม่ จังหวัดชุมพร เป็ นต้น
คุณเพ็ญวดี แสงจันทร์
นับเวลาประมาณ 2 สัปดาห์(ตั้งแต่วนั ที่ 14 - 28 กุมภาพันธ์ ) มีผแู้ สดงเจตนารมณ์ร่วม
คุณพเยำว์ น้ อยวำนิช
บริ จาคเงินสมทบทุนโครงการดังกล่าว ในเบื้องต้นมียอดบริ จาคประมาณ 2,100,000.-บาท
คุณวันเพ็ญ ทรงโฉม
มูลนิธิฯ ได้ติดต่อขอซื้อข้าวจากองค์กรตลาดเพื่อเกษตรกร(อตก.) จานวน 25,700 ถุงๆ ละ 5
บรรณำธิกำร
กิโล โดยในวันที่ 3 เมษายน 2557 เวลาประมาณ 14.00 น. ทางมูลนิธิฯ ได้ทาการมอบข้าวให้
คุณวำสนำ สนิทหมื่นไวย
กับกลุ่มเป้ าหมายที่ได้รับประโยชน์โดยประมาณ 35,700 คน โดยแบ่งเป็ นเด็ก 20,000 คน,
กองบรรณำธิกำร
ผูย้ ากไร้ 15,000 คน,ผูส้ ูงอายุ 500 คน, ผูพ้ กิ าร 200 คน ณ อาคารมูลนิธิดวงประทีป อย่างไร
และ
หัวหน้ ำโครงกำรต่ ำงๆ ของ ก็ตามมูลนิ ธิฯ ยังคงเปิ ดรับบริ จาคเงินเพื่อโครงการดังกล่าวถึงสิ้ นเดือนเมษายนนี้
หากท่านใดที่มีความประสงค์จะร่ วมสมทบทุนช่วย
มูลนิธิดวงประทีป
เหลือชาวนา และทาบุญมอบข้าวให้กบั เด็กยากจนและ
ผูย้ ากไร้นบั เป็ นการทาบุญสองต่อก็สามารถสอบถาม
สถำนที่ติดต่ อ
ข้อมูลได้ที่ 0-2671-4045-8 จักเป็ นพระคุณยิง่ และต้อง
โทรศัพท์ 0-2671-4045-8
โทรสาร 0-2249-5254
ขอกราบขอบพระคุณทุกท่านที่ร่วมสนับสนุน โครงการ
E-mail : dpffound@ksc.th.com
“ข้าวคนยาก” มา ณ ที่น้ ีเป็ นอย่างสูง ขอให้ทุกท่านมี
Web : http:// www.dpf.or.th
www.facebook.com/dpffound
พลานามัยที่แข็งแรงสมบูรณ์ตลอดไปดังกล่าวเป็ น
อย่างสูง

มูลนิธิดวงประทีป
34 ล๊อค 6 ถนน อาจณรงค์
แขวง/เขต คลองเตย กทม. 10110

