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Kidhome เป็นบ้านหลังเล็กๆ ของเดก็ๆ กลุม่หนึง่
ที่ด้อยโอกาสทางสังคม อาศัยอยู่ใน

บ้านหลังเดียวกัน โดยมีพระอุดมประชาทร (อลงกต ติกฺขปญฺโญ) 
เจ้าอาวาสวัดพระบาทน�้าพุ เป็นผู้อุปถัมภ์ให้เด็กๆ ได้มีโอกาสได้
เรียนหนังสือ ได้ใช้ชีวิตแบบมีความสุข 

บ้านหลังเล็กหลังนี้ ชื่อว่าบ้านเด็กธรรมรักษ์ ภายใต้การดูแล
ของมูลนิธิธรรมรักษ์ วัดพระบาทน�้าพุ หลายๆ คนอาจไม่คุ้นหู หรือว่า
ไม่รู ้จัก เป็นบ้านท่ีสร้างขึ้นมาเพื่อรองรับเด็กๆ ที่ด้อยโอกาสทาง
สังคม เด็กที่พักอาศัยอยู่ในบ้าน ส่วนใหญ่จะเป็นเด็กที่ติดเชื้อ HIV  
หรือเรียกกันง่ายๆ ว่าโรค AIDS เอดส์ นั่นเอง เดิมทีวัดพระบาทน�้าพุ
ยังไม่ได้มีบ้านเด็กธรรมรักษ์ แต่หลังจากท่ีมีผู้ขอเข้ารับการดูแล 
ที่วัด อุ ้มลูกมาที่วัดด้วย พอพ่อแม่เสียชีวิต ลูกก็ไม่รู ้จะไปอยู ่
ที่ไหน หลวงพ่อ (พระอุดมประชาทร) หรือที่เราเรียกติดปากว่า 
พระอาจารย์ เจ้าอาวาสวัดพระบาทน�้าพุ ท่านก็ต้องคิดหาที่ทางเพื่อ
ที่จะสร้างบ้านให้เด็กๆ พวกนี้อยู่

แด่เด็กผู้ติดเชื้อและผู้ป่วยโรคเอดส์

ณ บ้านเด็กธรรมรักษ์

หลังจากที่มีบ้านแล้ว ปัจจัยพื้นฐานต่อมาก็คือการศึกษา 
ท่านกไ็ด้สร้างโรงเรยีนขึน้มา แล้วทลูเกล้าทลูกระหม่อมถวายพระบาท
สมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช 
บรมนาถบพิตร โดยมีมูลนิธิราชประชานุเคราะห์ เข้ามาดูแลอีกทีนึง 
โดยใช้ชื่อว่าโรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 33 จังหวัดลพบุร ี

 โครงการช่วยเหลือผู้ป่วยโรคเอดส์ ของพระอุดมประชาทร 
เริ่มมาจากการที่ท่านได้พบคณะท�างานของเครือข่ายพุทธศาสนิก
สัมพันธ์เพื่อสังคม ซึ่งเสนอแนวคิดว่าน่าจะมีบ้านพักผู้ป่วยโรคเอดส์
ระยะสุดท้าย เนื่องจากมีผู้ป่วยเป็นจ�านวนมากที่ถูกทอดทิ้ง ประกอบ
กับท่านได้ไปเยี่ยมผู้ป่วยโรคเอดส์ที่โรงพยาบาลแห่งหนึ่ง แล้วพบผู้
ป่วยขาดใจตายอยูต่รงหน้า ทัง้ได้เหน็สภาพความเป็นอยูข่องผูป่้วยที่
ไม่ได้รับการเหลียวแล

ดังนั้นในปี ๒๕๓๕ ท่านจึงตัดสินใจเริ่มโครงการธรรมรักษ์
นิเวศน์ ที่วัดพระบาทน�้าพุ จ.ลพบุรี โดยมีวัตถุประสงค์ในการสร้าง
จิตส�านึกของสังคมให้มีเมตตา และมนุษยธรรมต่อผู้ป่วยโรคเอดส์ 
ที่ถูกทอดทิ้งจากครอบครัวและสังคม เพื่อให้ได้รับการดูแลช่วยเหลือ
จนถึงวาระสุดท้าย ได้มีโอกาสสิ้นลมหายใจอย่างสงบ วิญญาณไปสู่
สุคติตามวิถีทางของชาวพุทธ

โครงการธรรมรกัษ์นเิวศน์ในระยะแรก พระอดุมประชาทรต้อง
เผชญิอปุสรรคปัญหานานปัการ ตัง้แต่รบัผูป่้วยมาดแูลด้วยตนเอง ทัง้
ซักเส้ือผ้า ขัดห้องน�้า ถูพื้น ท�ากับข้าว ป้อนอาหาร เช็ดตัว บีบนวด
ทายา เฝ้าไข้ แม้ยามผูป่้วยสิน้ลมหายใจกช่็วยจดัการอาบน�า้แต่งกาย
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ศพ ท่ามกลางกระแสการคัดค้านของชาวบ้าน บ้างร้องเรียนให้ย้าย
โครงการไปท่ีอ่ืน บ้างก็ประท้วงด้วยการไม่ใส่บาตร ต่อมาท่านได้
พยายามชีแ้จงจนชาวบ้านเข้าใจ กระท่ังเริม่มอีาสาสมคัรคอยให้ความ
ช่วยเหลือในหลายด้าน กระนั้นก็ยังมีไม่เพียงพอ กล่าวคือหลายครั้ง
กลับมีผู้ป่วยมากเกินกว่าจะรองรับได้ หรือประสบปัญหาเรื่องค่าใช้
จ่าย แต่ท่านก็ยังคงมุ่งมั่นด�าเนินโครงการต่อไป ด้วยหลักปรัชญาที่
ใช้ในการท�างานเสมอมา น่ันก็คือความเมตตา ท่านจึงเป็นเสมือน 
แสงธรรม แก่ผู้ป่วยอย่างแท้จริง

กิจกรรม ปันบุญ เติมสุข ร่วมสร้างรอยยิ้ม ร่วมแบ่งปันน�้าใจ 
แก่เด็กผู้ติดเชื้อ และผู้ป่วยโรคเอดส์ ณ บ้านเด็กธรรมรักษ์ มูลนิธิ 
ธรรมรักษ์ จ.ลพบุรี ก�าลังจะเกิดขึ้นอีกครั้ง ในวันศุกร์ที่ 18 ตุลาคม 
2562 หลงัจากท่ีเราได้พวกเราได้มโีอกาสกลบัไปเยีย่มเยียน Kidhome 
บ้านหลงัเลก็ๆ หลงันีข้องเดก็ๆ กลุม่หนึง่ทีด้่อยโอกาสทางสงัคม น้องๆ 
ยงัคงอาศยัอยูใ่นบ้านหลงัเดยีวกนั มโีอกาสได้เรยีนหนงัสอื ได้ใช้ชวิีต
แบบมคีวามสขุ เตบิโตเป็นผูใ้หญ่ทีม่คีณุภาพ และได้พบเหน็ถงึความ
มุ่งมั่นของพระอุดมประชาทร ที่สร้างโครงการธรรมรักษ์นิเวศน์ เพื่อ
เป็นท่ีพักพิง และฟื้นฟูส�าหรับผู้ป่วยโรคเอดส์ ผู้ติดเชื้อ รวมไปถึง
ครอบครัวครัวของผู้ป่วย พ่อ แม่ บุตร ธิดา 

ส.ส.ท. ได้เล็งเห็นถึงการมอบโอกาสให้กับเด็กๆ ท่ีติดเช้ือ 
HIV และผู้ป่วยที่ติดเชื้อ จึงได้จัดโครงการ ปันบุญ เติมสุข ร่วม 
แบ่งปันน�้าใจ เพื่อเด็กผู้ติดเชื้อและผู้ป่วยโรคเอดส์ ณ บ้านเด็ก 
ธรรมรักษ์ ขึ้น ขอเชิญชวนสมาชิก ส.ส.ท. และผู้ใจบุญทุกท่านร่วม
บริจาคทรัพย์ สิ่งของ ข้าวสาร อาหารแห้ง นม เครื่องใช้ รวมถึง
เสื้อผ้า เครื่องนุ่งห่ม ยารักษาโรค อุปกรณ์การเรียน ของเล่นต่างๆ 
เพื่อน�าไปบริจาคให้กับเด็กผู้อยากไร้ และส่ิงของที่จ�าเป็นน�าไป

บริจาคส�าหรับผู้ป่วย 
โดยในแต่ละปี แต่ละครั้งที่ผ่านมา เราได้รับน�้าใจอันดีจาก

ท่านสมาชิกผู้ใจดีทั้งในนามบุคคล และในนามบริษัท จ�านวนมากที่
ร่วมบริจาคในโครงการ มีทั้ง คูลเลอร์น�้า เสื้อผ้า ยารักษาโรค อุปกรณ์
การเรียน อุปกรณ์กีฬา เวชภัณฑ์ ขนม ของเล่นต่างๆ และสิ่งของ
จ�าเป็นอีกมากมาย โดยแผนกสมาชิกสัมพันธ์ได้เป็นตัวแทนของ 
ทกุท่าน น�าสิง่ของบรจิาคไปมอบให้ พร้อมทัง้หอบเอาความรกั ความ
ห่วงใยจากสมาชิกทุกท่านที่ส่งมา ไปมอบให้เด็กๆ กว่า 80 ชีวิต และ
ในปัจจุบันนี้ จ�านวนน้องๆ ที่อาศัยอยู่มีประมาณ 50 คน ซึ่งจ�านวนที่
ลดลงเป็นเพราะเดก็ๆ เตบิโตขึน้ ต้องออกไปเรยีนในระดบัทีสู่งขึน้ โดย
ไม่ได้อาศัยอยู่ที่นี่ ส่วนหนึ่งมีการเสียชีวิตไปบ้างเนื่องจากภูมิคุ้มกัน
บกพร่อง แต่ที่บ้านเด็กธรรมรักษ์แห่งนี้ก็ดูแลรักษา น้องๆ มีการพบ
แพทย์เป็นระยะ ไม่ขาดตอน สามารถลดอัตราการเสียชีวิตลงได้เป็น
จ�านวนมาก

จากสภาพปัญหาของสงัคมไทยในปัจจบุนั  ท�าให้เกิดผลกระทบ
ต่อเยาวชนไทยประการหนึ่งคือ มีเด็กด้อยโอกาสทางการศึกษาเพิ่ม
มากขึน้ โดยเฉพาะอย่างย่ิงปัญหา โรคเอดส์ ซึง่เป็นปัญหาทีท่�าให้เกดิ
การสูญเสียชีวิตทั้งสามีและภรรยา จึงท�าให้บุตรหลานของผู้เสียชีวิต
ถกูทอดทิง้จ�านวนหนึง่และสงัคมยงัรงัเกยีจไม่ยอมรบัเท่าทีค่วรท�าให้
เด็กเหล่านี้มีปัญหา เกิดปมด้อยไร้ที่พึ่งที่อบอุ่น ทั้งทางด้านร่างกาย
และจติใจนอกจากนีใ้นพืน้ทีจ่งัหวดัลพบรุยีงัมเีดก็ขาดโอกาสจากการ
ประสบปัญหาของสงัคมด้านอืน่ๆ อกีจ�านวนมาก ซึง่สมควรได้รบัการ
ช่วยเหลือจากรัฐ และองค์กรต่างๆ เพื่อไม่ให้เกิดเป็นวงจรปัญหาของ
สังคมในโอกาสต่อไป      
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และด้วยค่าใช้จ่ายแต่ละเดือนที่สูงถึงกว่า 5 ล้านบาท 
พระอุดมประชาทร ยังคงต้องออกบิณฑบาต และรับกิจนิมนต์ทุกวัน 
เพื่อรับบริจาคเงินมาเป็นค่าใช้จ่าย ขณะเดียวกันยังดูแลให้ก�าลังใจ 
ผู้ป่วยอย่างใกล้ชิด แม้จะมีแรงเสียดทานหรือข้อกังขาจากสังคม 
ต่อสิ่งที่ท่านท�าอยู่ แต่ท่านก็ยังคงยึดถือศรัทธาในการท�างาน ละวาง
ค�าติฉินนินทา ดังที่ท่านมักกล่าวเสมอว่า

“คนสรรเสริญ คนนินทา แม้กระทั่งคนที่พยายามจะท�าให้เรา
ล้ม มีเป็นธรรมดา ท�าให้เราได้รู้ว่า เมื่อเราจะยืนหยัดอยู่อย่างนี้ เรา
ต้องยอมรับว่าสิ่งเหล่านี้เกิดขึ้นแน่ๆ ไม่วันใดก็วันหนึ่ง และถึงมันจะ
เกิดขึ้นซ�้าๆ ก็แล้วแต่ แต่เราต้องไม่ตาย ไม่ตายในที่นี้คือไม่ตายจาก
ศรัทธาในส่ิงที่เรามี ก่อนที่พระพุทธเจ้าจะเสด็จดับขันธปรินิพพาน 
ท่านตรัสว่า จงยังประโยชน์ตนและผู ้อื่นให้ถึงพร้อมด้วยความ 
ไม่ประมาท ถ้าแปลเป็นภาษาง่ายๆ กค็อื จงมชีวีติอยูเ่พือ่ท�าประโยชน์
ให้ถึงที่สุด หลวงพ่อเอง ถ้าต้องเกิดอีก ก็ขอเป็นคนที่เกิดมาเพื่อให ้
คนอืน่ มใีจของการเป็นผูใ้ห้ แต่ไม่ได้ให้เพือ่ให้ตัวเองได้รบัการยกย่อง
สรรเสริญ”

ในโอกาสนี้ สมาคมส่งเสริมเทคโนโลยี (ไทย-ญี่ปุ่น) โดยฝ่าย
สือ่สารองค์การและสมาชกิ แผนกสมาชกิสมัพนัธ์ ขอเป็นตวัแทนเชิญ
ชวนท่านสมาชิกทุกท่านร่วมกันแบ่งปันรอยย้ิมแก่เด็กผู้ติดเชื้อและ 
ผู้ป่วยโรคเอดส์  ด้วยการบริจาคทรัพย์ สิ่งของ อาหารแห้ง ยารักษา
โรค เวชภัณฑ์ต่างๆ อุปกรณ์การเรียน รวมถึงของใช้ใช้ที่จ�าเป็นต่างๆ 
พร้อมทั้งเชิญชวนท่านสมาชิกเข้าร่วมกิจกรรมและร่วมเดินทางไป
มอบรอยยิม้ เลีย้งอาหารเดก็ๆ พร้อมมอบสิง่ของทีท่่านได้บรจิาคร่วม
กับเรา โดยกิจกรรมจะมีขึ้นในวันศุกร์ที่ 18 ตุลาคม 2562 ณ บ้านเด็ก
ธรรมรักษ์ โครงการธรรมรักศ์นิเวศน์ 2 ต.ดงดินแดง อ.หนองม่วง 
จ.ลพบุรี  

ส�าหรับท่านผู้มีจิตศรัทธาร่วมบริจาคทรัพย์และสิ่งของ 
สามารถบริจาคได้ที่ สมาคมส่งเสริมเทคโนโลยี (ไทย-ญี่ปุ่น) ซอย
สขุมุวิท 29 โดยท่านทีร่่วมบรจิาคทนุทรพัย์ จะได้รบัอนโุมทนาบตัร ซึง่
สามารถน�าไปลดหย่อนภาษีได้ สอบถามข้อมูลเพิ่มเติม และร่วม
บริจาค ติดต่อ แผนกสมาชิกสัมพันธ์ โทรศัพท์ 0 2259 9115 หรือ 
0 2258 0320 - 5 ต่อ 1112 และ 1115 คุณพรทิพย์ คุณจิตรภาษณ์  
มาร่วมสร้างรอยยิม้ให้กบัพวกเขา น้องๆ ผูต้ดิเชือ้และผูป่้วยโรคเอดส์
ยังรอความเมตตาจากผู้ใจบุญทุกท่าน

พระอุดมประชาทร (อลงกต ติกฺขปญฺโญ) ได้มีนโยบาย 
สร้างโรงเรียนถวายในมหาวโรกาสที่พระบาทสมเด็จพระบรม 
ชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร มี 
พระชนมายคุรบ 72 พรรษา พร้อมท้ังเป็นการสนองนโยบายของมลูนธิิ
ราชประชานุเคราะห์ ในพระบรมราชูนปถัมภ์ ในการสร้างโรงเรียน
รองรบัปัญหาบตุรหลานของผูเ้สยีชวีติด้วยโรคเอดส์ตามภมูภิาค ภาค
ละ 1 แห่ง และได้ขอพระราชทานนามโรงเรียนแห่งนี้ว่า “โรงเรียน 
ราชประชานเุคราะห์ 33 จงัหวดัลพบรุ”ี เป็นโรงเรยีนประจ�า ประเภท
การศกึษาสงเคราะห์ โดยไม่ต้องเสยีค่าใช้จ่ายใดๆ ทัง้สิน้ ซึง่ทีด่นิส่วน
นี้ บริจาคโดยพระอุดมประชาทร (อลงกต ติกฺขปญฺโญ) และได้ม ี
พิธีวางศิลาฤกษ์ ในวันศุกร์ที่ 13 สิงหาคม 2542 โดยมี พระอุดม
ประชาทร (อลงกต ติกฺขปญฺโญ) เป็นประธานในพิธีร่วมกับท่าน 
ขวัญแก้ว วัชโรทัย ประธานกรรมการบริหาร  มูลนิธิราชประชานุ-
เคราะห์ในพระบรมราชูปถัมภ์

นอกจากการสร้างโรงเรียน และที่พักพิงส�าหรับเด็กๆ สร้าง
บ้านพักส�าหรับผู้ป่วยโรคเอดส์ พร้อมท้ังการสร้างชุมชนบ�าบัดขนาด
ใหญ่เพือ่เป็นพืน้ทีร่องรบัชวีติ ซึง่ตัง้อยูใ่นโครงการธรรมรกัษ์นเิวศน์ ๒ 
แล้ว สถานท่ีแห่งน้ีถือเป็นเมืองเมืองหนึ่งที่มีทั้งโรงเรียน  ส�านักงาน  
โรงพยาบาล  มกีจิกรรมให้คนในเมอืงนีไ้ด้ใช้ชวีติใกล้เคยีงกบัคนทัว่ไป 
มีครอบครวั มบ้ีาน มงีานท�า มสัีงคม เหมอืนคนปกต ิถือเป็นการพฒันา
คุณภาพชีวิตท่ียั่งยืนของผู้ป่วย และผู้ได้รับผลกระทบจากโรคเอดส์
อย่างแท้จริง
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