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เ พ่ือการศึกษาของเด็กยากจน และพัฒนาคนยากไร้  

จดหมายข่าว  

พธีิเปิดอำคำร “ศูนย์อบรมมอนเตสซอริ”  อนุบำลดวงประทีป 
มูลนิธิดวงประทีป 

Duang Prateep Foundation 

               เมื่อเวลา 9.09 น.  ของเชา้วนัศุกร์ท่ี 14 มีนาคม 2557  เป็นเวลาดีท่ี 
เหล่าเจา้หนา้ท่ีมลูนิธิฯ คณะครูอนุบาลดวงประทีปไดต้อ้นรับคณะผูใ้หญ่ 
ใจดี   Elsereine 1% club ประเทศญ่ีปุ่น ผูส้นบัสนุนงบประมาณในการ 
ก่อสร้างอาคาร “ศนูยอ์บรมมอนเทสซอริ”  ท่ีไดเ้ดินทางมาท าพิธีเปิด 
อาคาร เพื่อมอบใหก้บัอนุบาลดวงประทีป ไดใ้ชป้ระโยชนใ์นการเป็น 
ศนูยอ์บรมเรียนรู้ระบบการเรียนการสอนแนวมอนเทสซอริแก่ครู พ่ีเล้ียง 
ของศนูยเ์ด็กเลก็  ผูส้นใจ บุคคลทัว่ไป  และเป็นอาคารเรียนของนอ้งๆ 
ในชุมชนแออดัดว้ย  
             พิธีเปิดอาคารในวนัน้ีไดรั้บเกียรติจากท่านอคัรราชฑูตญ่ีปุ่น ประจ าประเทศไทย Mr. Osamu Izawa ใหเ้กียรติมาร่วม 

แสดงความยนิดี โดย Ms.Saeko Itotani รองประธานบริษทั Elsereine คนสวยกล่าวเปิด 
พิธี และมีผูบ้ริหารบริษทั อาทิ Mr. Hirofumi Iwami ใหเ้กียรติร่วมตดัริบบ้ิน และไดรั้บ 
ความกรุณาจากศาสตราจารยพ์ิเศษ นายแพยทส์นัต ์ หตัถีรัตน์ ประธานมลูนิธิฯ ให ้
เกียรติมาตอ้นรับ พร้อมดว้ยคุณครูประทีป อ้ึงทรงธรรม ฮาตะ เลขาธิการ มลูนิธิฯ 
คุณครูม่ิงพร  อ้ึงทรงธรรม รองประธานมลูนิธิฯ พร้อมดว้ยคณะกรรมการมลูนิธิฯ มา 
ร่วมในพิธีดงักล่าวอยา่งพร้อมพร่ัง  บรรยากาศอบอุ่นไปดว้ยผูน้  า ทั้งภาครัฐและ 

เอกชน อีกทั้งชาวชุมชนใหเ้กียรติมาร่วมแสดงความยนิดี อาทิ บาทหลวงโจเซฟ เอช ไมเออร์ ประธานมลูนิธิส่งเสริมพฒันา 
บุคคล, คุณอรุณี พรหมมา เลขาธิการมลูนิธิสิกขาเอเชีย,พ.ต.อ. เกต์ิฉกาจ นิลประดบั ผูก้  ากบัการสถานีต ารวจนครบาลท่าเรือ, 
นางวิภารัตน์  ไชยานุกิจ  ผูอ้  านวยการส านกังานเขตคลองเตย, แกนน าชุมชน และคณะครูจากศนูยเ์ด็กเลก็ฯ และชาวชุมชน  
มลูนิธิฯ ตอ้งขอขอบคุณในน ้ าใจอนัดีงามท่ีทุกท่านไดส้ละเวลามาร่วมงานคร้ังน้ีเป็นอยา่งสูง 
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“เด็กไทยในอำเซียน” ในวนัเด็กแห่งชำต ิ  

 มลูนิธิฯ ไดจ้ดังานวนัเดก็แห่งชาติปีน้ี   ข้ึนเพ่ือใหเ้ด็กๆ ไดมี้เวทีแสดงออกอยา่งสร้างสรรค ์ เต็มไปดว้ยสุข สนุก 

สนาน และมีสาระ โดยจดัในวนัอาทิตยท่ี์ 12 มกราคม 2557  ซ่ึงไม่ตรงกบัชุมชนต่างๆ   เพื่อเป็นอีกหน่ึงทางเลือกท่ีเดก็ๆ 

จะสามารถมาร่วมสนุกกนัอยา่งพร้อมเพรียง  โดยปีน้ีจดัภายใตช่ื้อ “เด็กไทยในอำเซียน”   เด็กๆ จะตอ้งร่วมซุม้กิจกรรมต่างๆ 

อาทิ  ซุม้ภาษาน่ารู้สู่ประชาคมอาเซียน  เพ่ือใหเ้ด็กๆ ไดต้ระหนกั และเตรียมความพร้อมสู่สงัคม AEC  

   และในปีน้ีมี Mr. Juergen Goepfert , President จาก Friends of the Duang Prateep Foundation(DPF),Germany,  

Mrs.Brigitte & Mr.Hanspeter Heckendorn ,Gutschow Family & Friends  เดินทางจากประเทศเยอรมนัเพื่อมาร่วมกิจกรรม 

และเป็นประธานจดังานในวนัดงักล่าว  

 ลานหนา้อาคารมลูนิธิฯ แคบไปถนดัตาเมื่อเด็กๆ ทยอยมาลงทะเบียนแต่เชา้ บตัร 2,000 ใบหมดภายใน 1 ชัว่โมง 

 เด็กท่ีลงทะเบียนแลว้เขา้แถวพร้อมลงฐานกิจกรรมต่างๆ ท่ีมลูนิธิฯ จดัรอ เมื่อไดเ้วลา 9.00 น คุณครูประทีปกล่าวรายงาน 

ประธานในพิธีกล่าวเปิดงาน  จากนั้นคุณบดินทร์ อนูากลู รองผูจ้ดัการ ตลาดหลกัทรัพยแ์ห่งประเทศไทย ไดม้อบรางวลั 

“ชุมชนน่าอยู ่ครอบครัวอบอุ่น” ใหก้บั 9 ครอบครัวท่ีเป็นสมาชิกและผา่นการคดัเลือกจากคณะกรรมการ เพื่อเป็นก าลงัใจ 

ใหช้าวชุมชนไดต้ระหนกัถึงความรัก ความอบอุ่นของครอบครัว  และยงัใหข้อ้คิดเก่ียวกบัการออมเงินดว้ย 

ซ่ึงเป็นขอ้คิดท่ีดีและมีประโยชน์อยา่งยิง่ 
 

น ้ำทิพย์ชโลมใจ แด่ผู้สูงวยัและผู้พกิำรจในสลัม 

     จากการลงเยีย่มผูสู้งอายใุนชุมชนแออดั เป็นประจ าทุกปี ในปีน้ีพบว่ามีผูสู้งอาย ุ
และผูพ้ิการในชุมชนแออดัเป็นจ านวนมากท่ีมีสุขภาพร่างกายเส่ือมถอย   ขาดคนดูแล ขาด 
ส่ิงอ  านวยความสะดวกท่ีจ  าเป็นส าหรับการเคล่ือนไหว  รวมถึงสุขอนามยั อาทิ ไมค้  ้ายนั 
ไมเ้ทา้ รถเข็น ผา้ออ้มส าหรับผูใ้หญ่   แผน่ลองซบั  ฯลฯ  เป็นจ านวนมาก  ซ่ึงอุปกรณ์ 
เหล่าน้ีจะช่วยใหชี้วิตความเป็นอยูข่องผูสู้งวยัและผูพิ้การไม่ตอ้งตกอยูใ่นภาวะทุกขท์รมาน 
มีความสะดวกมากข้ึน  โครงการผูสู้งอาย ุมลูนิธิฯ  จึงขอวอนผูมี้จิตเมตตาร่วมบริจาคส่ิงเหล่าน้ีไดท่ี้มลูนิธิฯ   หรือกรุณา 
ติดต่อสอบถามขอ้มลูเพ่ิมเติมไดท่ี้ 0-2671-4045-8  ต่อ 102  ติดต่อคุณโสพล  ดาลาด  หวัหนา้โครงการผูสู้งอาย ุ ไดต้ั้งแต่ 
บดัน้ีเป็นตน้ไป 
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เยาวชนไทยอายนุ้อยที่สุดใน “Asia Youth Future Project 2014” ณ Okayama ประเทศญี่ปุ่น 

           นางสาวธณัฐชฎา เหลืองประดบัใจ  เยาวชนคนดี ตน้แบบของชุมชน ประจ าปี 56  ของมลูนิธิดวงประทีป   ไดรั้บคดั 

เลือกใหเ้ป็นตวัแทนเยาวชนไทยเขา้ร่วมเวทีแลกเปล่ียนเยาวชนนานาชาติ  คร้ังท่ี 1  ซ่ึงมีผูเ้ขา้ร่วมทั้งหมด 5 ประเทศ  

ประกอบดว้ย อินโดนีเซีย ฟิลิปปินส์ บงักลาเทศ เนปาล และไทย  โดยองคก์ร 

Conference of Okayama ประเทศญ่ีปุ่นเป็นผูจ้ดั และไดป้ระสานมายงัมลูนิธิฯ  

ขอใหค้ดัเลือกเยาวชนเขา้ร่วมโครงการดงักล่าว  โดยนางสาวธณัฐชฏา (คนท่ี 3 

จากขวามือ) ไดผ้า่นการคดัเลือกโดยการสมัภาษณ์เป็นภาษาองักฤษ จากศ.นพ.

สนัต ์หตัถีรัตน์ ประธานมลูนิธิฯ คุณครูประทีป อ้ึงทรงธรรม ฮาตะ เลขาธิการ

มลูนิธิฯ  อาสาสมคัรชาวอเมริกา และกรรมการอีกหลายท่าน  ซ่ึงไดเ้ดินทางไปร่วมการประชุมระหว่างวนัท่ี 25-30 มกราคม 

2557  ท่ีผา่นมา  เธอเล่าว่าในเวทีแลกเปล่ียนคร้ังน้ีเธอไดห้วัขอ้Youth Participation โดยร่วมกบัตวัแทนเยาวชนจากประเทศ

ฟิลิปปินส์และนกัศึกษาของประเทศญ่ีปุ่น  เธอรู้สึกต่ืนเตน้เพราะเธอเป็นเยาวชนท่ีอายนุอ้ยท่ีสุดท่ีร่วมในเวทีน้ี  แต่อยา่งไรก็

ตามเม่ือถึงเวลาท่ีตอ้งน าเสนอในหวัขอ้ดงักล่าว เธอท าไดดี้เป็นท่ีช่ืนชมของคณะผูจ้ดังาน และเยาวชนท่ีเขา้ร่วมกิจกรรมคร้ัง

น้ีเป็นอยา่งมาก 

  เธอยงัเล่าถึงความประทบัใจในเทคโนโลยท่ีีทนัสมยั ความมีระเบียน วินยั  

ความสะอาด การรักษาส่ิงแวดลอ้ม วฒันธรรม ประเพณี  โดยเฉพาะพิธีชงชาเพ่ือ

แสดงการตอ้นรับแขกท่ีมาเยอืนดว้ยความละเมียดละมยั เตม็ไปดว้ยกล่ินไอของ

คนญ่ีปุ่น ซ่ึงมีเสน่ห์ และเป็นเอกลกัษณ์    นอกจากน้ียงัไดไ้ปสถานท่ีส าคญัทาง

ราชการต่างๆ พบกบัท่านนายกเทศมนตรีของเมือง Kurashiki และ Okayama  วนัต่อมาไดไ้ปท่ีเมืองHayashima ไดไ้ปชม 

Kominkan (ศนูยก์ารเรียนชุมชน)  และท่ีส าคญัๆ  อีกหลายแห่ง   เธอไดแ้สดงการร าไทยใหเ้พื่อนๆ ท่ีร่วมการประชุมและ

แขกท่ีมาร่วมดินเนอร์ชมซ่ึงสร้างความประทบัใจใหก้บัทุกคนเป็นอยา่งยิง่   และเธอยงัมีโอกาสเขา้ชมปราสาทท่ีเมือง 

 Okayama และชมการสาธิตการใส่ กิโมโน  

      จากประสบการณ์ในคร้ังน้ี สร้างความประทบัใจใหก้บัเยาวชนไทยท่ีอายนุอ้ยท่ีสุดในกลุ่มอยา่ง  นางสาวธณัฐชฎา 

เหลืองประดบัใจ  เป็นอยา่งมาก หลงัจากเดินทางกลบัจากประเทศญ่ีปุ่นเธอไดม้าเล่าประสบการณ์ในคร้ังน้ีและมาขอบคุณ

มลูนิธิฯ  ท่ีมอบ

โอกาสดีๆ เช่นน้ี

ใหก้บัเธอ  



คณะบรรณำธิกำรที่ปรึกษำ 
ศ.นพ. สันต์    หัตถีรัตน์ 

ครูประทีป  อ้ึงทรงธรรม ฮำตะ 
คุณครูม่ิงพร  อ้ึงทรงธรรม 
คุณเพ็ญวดี  แสงจันทร์ 
คุณพเยำว์  น้อยวำนิช 
คุณวันเพ็ญ  ทรงโฉม 

บรรณำธิกำร 
คุณวำสนำ  สนิทหม่ืนไวย 

กองบรรณำธิกำร 
และ 

หัวหน้ำโครงกำรต่ำงๆ ของ 
มูลนิธิดวงประทีป 

สถำนที่ติดต่อ 
โทรศพัท ์0-2671-4045-8 
โทรสาร 0-2249-5254 
E-mail : dpffound@ksc.th.com 

Web : http:// www.dpf.or.th 

www.facebook.com/dpffound 

     
แม้ว่าวนัเดก็แห่งชาติปีน้ีจะดูเหงา
ๆ   เน่ือง 
จากพิษเศรษฐกิจโลก 
และผลจากความวุ่นวาย 
ทางการเมือง แต่มูลนิธิฯ 
กพ็ยายามจดังานวนั 
เดก็ใหก้บัเดก็ๆ 
ในกลุ่มเป้าหมายกว่า 1570 คน มูลนิธิดวงประทีป 

มูลนิธิดวงประทีป 

34 ล๊อค 6 ถนน อาจณรงค ์ 

แขวง/เขต คลองเตย  กทม. 10110 

“ข้ำวคนยำก” จำกชำวนำผู้ยำกจน สู่คนจนเมืองที่ยำกไร้ 

       จากปัญหาบา้นเมืองท่ีไม่ปกติอยา่งในปัจจุบนั ส่งผลกระทบหลายดา้น แมก้ระทัง่ชาวนา 

ท่ีตอ้งเผชิญกบัปัญหาเศรษฐกิจในครัวเรือนท่ีย  า่แยอ่ยูแ่ลว้กลบัทรุดหนกัข้ึนไปอีก  เน่ืองจาก 
ไม่ไดรั้บเงินจ าน าขา้วตามก าหนดเวลา    และลุกลามเป็นปัญหาใหญ่    จนหลายหน่วยงาน 
พยายามเขา้มาช่วยเหลือ แต่ดูเหมือนจะมีแต่ทางตนัในภาวะการณ์ขณะนั้น 
      มลูนิธิฯ ตระหนกัดีถึงภาวะยากล าบากท่ีชาวนาไทยไดรั้บ  จึงรณรงคร์ะดมทุนเพื่อช่วย 
ชาวนาซ้ือขา้วและน าขา้วท่ีไดม้ามอบใหก้บัศนูยเ์ด็กเลก็ 30 ศนูย ์  ผูสู้งอาย ุ  ผูพ้ิการ คนยาก 
จนในชุมชนแออดักว่า 43 ชุมชม องคก์รท่ีท างานดา้นเด็กและชุมชนชุมชน  เช่น  มลูนิธิเด็ก 
อ่อนในสลมัฯ, สหกรณ์พฒันาองคก์รชุมชนคนจนเมืองแห่งชาติ(สอช.),มูลนิธิพฒันาท่ีอยู ่
อาศยั(มพศ.),  มลูนิธิสิกขาเอเชีย ,มลูนิธิส่งเสริมพฒันาบุคคล(บา้นเมอร์ซ่ี),มลูนิธิบา้นธาร 
น ้าใจ จงัหวดัพงังา ,ศนูยเ์ยาวชนหญิงสู่ชีวติใหม่ จงัหวดักาญจนบุรี ,ศนูยเ์ยาวชนชายสู่ชีวติ 
ใหม่ จงัหวดัชุมพร เป็นตน้  
      นบัเวลาประมาณ 2 สปัดาห์(ตั้งแต่วนัท่ี 14 - 28 กุมภาพนัธ ์)  มีผูแ้สดงเจตนารมณ์ร่วม 
บริจาคเงินสมทบทุนโครงการดงักล่าว ในเบ้ืองตน้มียอดบริจาคประมาณ   2,100,000.-บาท  
มลูนิธิฯ ไดติ้ดต่อขอซ้ือขา้วจากองคก์รตลาดเพ่ือเกษตรกร(อตก.) จ  านวน 25,700 ถุงๆ ละ 5 
กิโล  โดยในวนัท่ี 3 เมษายน 2557 เวลาประมาณ 14.00 น. ทางมลูนิธิฯ ไดท้ าการมอบขา้วให ้
กบักลุ่มเป้าหมายท่ีไดรั้บประโยชน์โดยประมาณ 35,700 คน โดยแบ่งเป็นเดก็ 20,000 คน, 
ผูย้ากไร้ 15,000 คน,ผูสู้งอาย ุ500 คน, ผูพ้กิาร 200 คน  ณ อาคารมลูนิธิดวงประทีป  อยา่งไร 
ก็ตามมลูนิธิฯ ยงัคงเปิดรับบริจาคเงินเพ่ือโครงการดงักล่าวถึงส้ินเดือนเมษายนน้ี   
       หากท่านใดท่ีมีความประสงคจ์ะร่วมสมทบทุนช่วย 
เหลือชาวนา และท าบุญมอบขา้วใหก้บัเด็กยากจนและ 
ผูย้ากไร้นบัเป็นการท าบุญสองต่อก็สามารถสอบถาม 
ขอ้มลูไดท่ี้ 0-2671-4045-8  จกัเป็นพระคุณยิง่ และตอ้ง 
ขอกราบขอบพระคุณทุกท่านท่ีร่วมสนบัสนุน โครงการ 
“ขา้วคนยาก” มา ณ ท่ีน้ีเป็นอยา่งสูง  ขอใหทุ้กท่านมี 
พลานามยัท่ีแข็งแรงสมบูรณ์ตลอดไปดงักล่าวเป็น 
อยา่งสูง 

 


