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บ้านเด็กธรรมรักษ์ วัดพระบาทน�้าพุ

กิจกรรมสร้างรอยยิ้ม ร่วมแบ่งปันน�้าใจ แก่เด็กผู้ติด
เชือ้และผูป่้วยโรคเอดส์ ณ มลูนธิธิรรมรกัษ์ วดัพระบาทน�า้พุ 
เกิดขึ้นจากความตั้งใจของพวกเราที่ได้เข้าไปส�ารวจสถานที่ 

Kidhome บ้านหลังเล็กๆ หลังนี้ของเด็กๆ กลุ่มหนึ่งที่
ด้อยโอกาสทางสังคม อาศัยอยู่ในบ้านหลังเดียวกัน 
โดยมพีระรปูหนึง่เป็นผูอ้ปุถมัภ์ให้เดก็ๆ ได้มีโอกาส
ได้เรียนหนังสือ ได้ใช้ชีวิตแบบมีความสุข 

อย่างทีเ่ราได้เคยบอกกล่าวท่านสมาชิกกนัมา
บ้างแล้วว่า ส่วนใหญ่ของเด็กๆ ที่อาศัยอยู่ในบ้าน
หลังนี้ เป็นเด็กที่ติดเชื้อ HIV มาจากพ่อ แม่ และมี
ส่วนหนึ่งที่ไม่ได้รับเชื้อ แต่มีพ่อและแม่ที่ติดเชื้อ จึง
ต้องมาอาศัยอยู่ที่นี่ แต่ที่ร้ายกว่านั้นเด็กบางคนเป็น

เด็กก�าพร้าที่ พ่อแม่ต้องจากไปด้วยโรคเอดส์ พวกเขา
เหล่านี ้ได้ถกูอปุถมัภ์อุม้ช ูจากหลวงพ่อ (พระอดุมประชา
ทร) หรือที่เรียกติดปากว่า พระอาจารย์ เจ้าอาวาสวัด
พระบาทน�้าพุ ที่สร้างบ้านและให้โอกาสเด็กๆ เหล่านี้ใช้
ชีวิตประจ�าวันอยู่ได้อย่างมีความสุข

ขอบคุณทุกก�ำลังใจที่ร่วมแบ่งปันน�้ำใจ

สร้างรอยยิ้ม
แก่เด็กผู้ติดเชื้อและผู้ป่วยโรคเอดส์



30 TPA news

Cover Story

TPA news30

No. 183 ●  March 2012

กิจกรรมของเด็กๆ ที่นี่ เหมือนเด็กทุกๆ คน เมื่อถึงวัยเรียน 
หลวงพ่อท่านจะให้เด็กๆ หรือที่ท่านเรียกว่าลูกๆ ทุกคนเข้าเรียน
หนังสือ ท่านสร้างและสอนให้เด็กที่นี่ทุกคนมีความรู้ มีใจโอบอ้อม
อารีย์ มีความรับผิดชอบ มีความอ่อนน้อมถ่อมตน อย่างที่กล่าวเด็ก
ทีน่ีไ่ด้รับโอกาสเท่าเทียมกบัเดก็ๆ ทัว่ไป เขาสามารถใช้ชวีติอยู่กบัคน
ปกติได้อย่างน่าชื่นชม ถึงแม้เขาจะมีปมด้อย แต่ด้วยความที่ทุกคน

ไม่รังเกียจและให้โอกาส จึงสร้างให้เด็กมีสภาวะจิตใจที่เข้มแข็ง 
แข็งแกร่ง นอกจากการเรียน การสอนแล้ว 

เดก็ๆ ยงัได้ท�ากจิกรรมหลายอย่าง
ที่ตนเองชอบ ไม่ว่าจะเป็นการ
เล่นกฬีา การเล่นดนตรี การร้อง

เพลง การท�าขนม ท่องเที่ยว

เพื่อหาประสบการณ์ เขาก็สามารถท�าได้เช่นกัน 
จากทีไ่ด้กล่าวมาข้างต้น ส.ส.ท. ได้เลง็เหน็ถงึการมอบโอกาส

ให้กับเด็กๆ ทีติ่ดเชือ้ HIV จงึได้จดัโครงการร่วมแบ่งปันน�า้ใจ เพือ่เดก็
ผูต้ดิเชือ้และผูป่้วยโรคเอดส์ ณ บ้านเดก็ธรรมรกัษ์ ขึน้ โดยจดัต่อเนือ่ง
มาทุกปี โดยได้เชิญชวนสมาชิก ส.ส.ท. และผู้ใจบุญทุกท่านร่วม
บริจาคทรัพย์ สิ่งของ เครื่องใช้ รวมถึงเสื้อผ้า เครื่องนุ่งห่ม ของเล่น
เดก็ ยารกัษาโรค ของเล่นต่างๆ เพือ่น�าไปบรจิาคใหก้ับเด็กผู้อยากไร้ 
ที่ติดเชื้อจากพ่อ-แม่ และผู้ป่วยโรคเอดส์ 

และเมื่อวันศุกร์ที่ 24 กุมภาพันธ์ 2555 ที่ผ่านมา กิจกรรม
พิเศษครั้งนี้เกิดขึ้นอีกครั้ง เป็นครั้งที่ 6 แล้ว เราได้รับน�้าใจอันดีจาก
ท่านสมาชิกผู้ใจดีทั้งในนามบุคคล และในนามบริษัท จ�านวนมากที่
ร่วมบริจาคในโครงการจ�านวน 2 คันรถด้วยกัน มีทั้งเสื้อผ้า ยารักษา
โรค ขนม ของเล่นต่างๆ และสิ่งของจ�าเป็นอีกมากมาย โดยแผนก
สมาชิกสัมพันธ์ได้เป็นตัวแทนของทุกท่าน น�าสิ่งของบริจาคไปมอบ

ให้ พร้อมทัง้หอบเอาความรกั ความห่วงใยจากสมาชกิทกุท่านทีส่่ง
มา ไปมอบให้เด็กๆ กว่า 60 ชีวิต 
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ทกุครัง้ทีเ่ราเดนิทางบ้านทีบ้่านหลงันี ้เราได้เหน็เดก็ๆ ว่ิงออก
มาต้อนรับเราด้วยรอยยิ้มที่แจ่มใส พร้อมทั้งกุลีกุจอช่วยเราขนของ 
และครั้งนี้ก็เช่นกัน เด็กผู้หญิงตัวน้อยๆ วิ่งมาหาเราพร้อมทั้งสวัสดี 
ช่วยเราขนข้าวของ ในระหว่างขนของนัน้เดก็ๆ กร้็องเพลงให้เราฟังไป
ด้วย นอกจากน้ียังช่างเจรจา เล่าเรื่องนั้น เรื่องนี้ ให้เราได้มีรอยย้ิม 
หวัเราะ หายเหนือ่ยกบัการเดนิทางเลยทเีดยีว เมือ่ขนของเสรจ็ เดก็ๆ 
มายืนร้องเพลงเพื่อแสดงความขอบคุณผู้ใหญ่ใจดีทุกท่าน แหม! ถ้า
หน้ากระดาษน้ีสามารถใส่วดิโีอทีน้่องๆ ร้องเพลงขอบคณุให้ฟังได้ คง
ดไีม่น้อย (ทกุท่านสามารถเข้าไปดวูดิโีอนีผ่้านทาง FB กนัได้ที ่http://
facebook.com/tpa.member หรอืเข้า FB แล้วค้นหา TPA Member 
ได้เลยค่ะ)

กิจกรรมที่เราเดินทางไปในวันนั้น เราได้เป็นตัวแทนทุกท่าน
เลี้ยงอาหารกลางวันเด็กๆ วันนั้นจะเป็นเมนูข้าวมันไก่ พร้อมขนม
หวานคือฝักทองเชื่อม และมีผู้ใหญ่ใจดีที่น�าขนมโดนัทมาร่วม
บริจาค เพื่อให้น้องๆ ได้อิ่มท้องกันด้วย เด็กๆ เคี้ยวกันแก้มยุ้ยเลยที
เดียว (ขอกระซิบ อาหารกลางวันที่นี่อร่อยมาก) นอกจากโดนัทแล้ว
เรายังได้รับขนมอร่อยๆ จาก บริษัท ยูโรเปี้ยนฟู้ด จ�ากัด บริษัท 
เจลลี่ เบลลี่ แคนดี คอมปานี (ประเทศไทย) จ�ากัด อีกด้วย 

หลงัจากท่ีเดก็ๆ อิม่กนัแล้ว ก่อนทีจ่ะไปเข้าเรยีนกนัต่อในภาค
บ่าย เราได้น�าตุ๊กตาน่ารักๆ ท่ีได้รับบริจาคมาแจกน้องๆ รอยยิ้ม
มากมายเกิดขึ้น เด็กๆ เข้าแถวกันมาอย่างเป็นระเบียบ และที่ขาด 
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ไม่ได้เราได้เป็นตัวแทนร่วมบริจาคสิ่งของจากท่านสมาชิก และ
บริจาคเงินสมทบ ช่วยเหลือเป็นจ�านวน 19,400 บาท ต้องขอขอบ 
พระคุณสมาชิกทุกท่านท่ีร่วมบริจาคกับเรา ดังรายนามต่อไปนี้  
คุณเดชณรงค์-คุณนภาพร งามธนาคม คุณณัฐกฤตา รุ้งจรัสแสง 
คุณธีระยุทธ ชุลีเลิศวิทยาภรณ์ คุณจักรกฤษณ์ เฟื่องประดิษฐ์กุล 
คณุปรชีา ลฬีกาญจนากลุ คณุสภุมิล ภรูพิงศ์ คณุสขุดพีร ภมรภกัด-ี
พิสุทธิ ์คุณอรสา ประกอบกิจ คุณจิตภาษณ์ บุญเฉลียว MR.Sozo 
Yamamoto และคณุภาณภุทัร สว่างอารย์ีรกัษ์และผองเพือ่น รวมทัง้
พนักงานสมาคมส่งเสริมเทคโนโลยี (ไทย-ญี่ปุ่น) ที่ร่วมเป็นผู้ใหญ่
ใจดีในครั้งนี้ทุกท่าน

และถึงเวลาที่ต้องโบกมือลาเด็กๆ กันแล้ว ก่อนเดินทางกลับ
เด็กมาร่วมถ่ายรูปกับเราและกล่าวค�าขอบคุณอีกครั้ง พร้อมทั้งเชิญ
ชวนให้เรากลับมาเยี่ยมเยียนพวกเขาอีก เราโบกมือลา พร้อมทั้งเก็บ
ความประทับใจ และรอยยิ้ม มาฝากท่านสมาชิกทุกท่านในครั้งหน้า
ขอเชญิชวนสมาชกิทกุท่านเข้าร่วมโครงการและเดินทางไปสร้างรอย
ยิ้มพร้อมกับเรา

ร่วมเป็นส่วนหนึ่งในการสร้างรอยยิ้ม ช่วยเหลือสังคมไป
กบัเรา ท่านสามารถสอบถามข้อมลูเพิม่เตมิได้ท่ี ฝ่ายสือ่สารองค์กร
และการตลาด สมาคมส่งเสริมเทคโนโลยี (ไทย-ญี่ปุ่น) โทรศัพท์ 
0 2258 0320-5  ต่อ 1112, 1113, 1115



จากนโยบายประเทศด้านน�าแผน
พัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่ง
ชาติ ฉบับ 11 (พ.ศ.2555-2559) 

นอกจากการเน้นอัญเชญิหลัก “ปรชัญาของ
เศรษฐกจิพอเพยีง” ประยุกต์อย่างกว้างขวาง

ทุกระดับของประเทศและเตรียมความพร้อมคน 
สังคมและระบบเศรษฐกิจให้สามารถปรับตัวรองรับผลกระทบจากการ
แข่งขัน ให้ทุกคนมีโอกาสเข้าถึงทรัพยากรและได้รับประโยชน์จากการ
พัฒนาเศรษฐกิจและสังคมอย่างเป็นธรรม รวมทั้งสร้างโอกาสทาง
เศรษฐกิจด้วยฐานความรู้ เทคโนโลยี นวัตกรรมและความคิดสร้างสรรค์ 
บนพื้นฐานการผลิตและการบริโภคที่เป็นมิตรต่อสังคม สิ่งแวดล้อม  

ส�านักงานคณะกรรมการนโยบายวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยีและ
นวัตกรรมแห่งชาติ (สวทน) และส�านักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และ
เทคโนโลยีแห่งชาติ (สวทช) สังกัดกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 
(Ministry of Science and Technology) หนว่ยงานรฐัทีจ่ัดตั้งขึ้นเพือ่การ
พฒันาวิทยาศาสตร์ เทคโนโลย ีและนวตักรรม สร้างความสามารถในการ
แข่งขันของประเทศอย่างยั่งยืน ร่วมกับสมาคมส่งเสริมเทคโนโลยี (ไทย-
ญีปุ่่น) ส.ส.ท. จดัโครงการพฒันาระบบฝึกอบรมบคุลากรวชิาชพีด้านการ
ปฏบัิตกิารระบบขนส่งทางราง รุน่ท่ี 1 เริม่มาตัง้แต่วนัท่ี 3 กมุภาพันธ์ 2555 
และสิน้สดุวนัที ่29 กมุภาพนัธ์ 2555 อบรมพธุ-ศกุร์ ภาคทฤษฎีและศกึษา
ดูงาน ตั้งแต่เริ่มต้นของการรู้จักสิ่งที่ท�าให้เกิดเป็นระบบราง ทั้งปกติ  
(รถไฟ) และความเร็วสูง (รถไฟฟ้า) และกระบวนการเกี่ยวเนื่องกัน ตั้งแต่
จุดเริ่มต้นเช่น หัวข้อทางรถไฟราง ล้อเลื่อนรถไฟและระบบราง รวมไปถึง
เทคนิคตั้งแต่สะพาน ช่องน�้า การระบายน�้า อุโมงค์ ฯลฯ ล้วนเป็นสิ่งที ่
ผู้สนใจทั้งภาคการศึกษา ธุรกิจ รัฐวิสาหกิจและรัฐ ท่ีเกี่ยวข้องให้ความ
สนใจร่วมอบรมและฝ่าด่านความยากของธุรกจิประเภทน้ี ณ เวลานีก้เ็กอืบ 
40 ช.ม. สิ้นสุดรวมชั่วโมงอบรมเกือบ 100 ช.ม.    

เมื่อปีพ.ศ.2548 สมาคมส่งเสริมเทคโนโลยี (ไทย-ญ่ีปุ่น) ได้จัด
ทศันศกึษาดงูาน ณ ประเทศญีปุ่น่ ได้เยีย่มชม Japan Railway East 1017 
Ohmiya-ku,Saitama-Shi, Saitama-Ken 303-0853 บริษัทในเครือของ 
Nippon ท�าการดูแลซ่อมบ�ารุงตัวรถท่ีใช้ในกิจการท้ังหมดมีอายุนับรวม
จาก ค.ศ.1894 ถึง ปัจจุบันก็เกือบ 118 ปี มีการจัดท�า Transportation 
70%, Station Space Utilizations 15%, Shopping Center & Office 
Builders 7%,  Other Service  8%   

โครงการพัฒนาระบบฝึกอบรมบุคลากรวิชาชีพ

ด้านการปฏิบัติการระบบขนส่งทางราง รุ่น 1
จัดฝึกอบรมโดยแผนกการศึกษาทางไกลฯ ฝ่ายการศึกษาและฝึกอบรม

นโยบายบริหารน่าเหมือนกับประเทศไทยคือ

1.  ความปลอดภยัและความพร้อมของระบบขนส่งการให้บรกิาร
ด้วยคุณภาพสูง

2.  ความสะดวกสบายของ Rolling Stock สมัผสัได้ด้วยความไว้
วางใจ (เชื่อถือได้)

3. ระบบการจัดการมุ่งผลผลิตด้านธุรกิจ เน้น คุณภาพ ความ
ปลอดภัยและสุขภาพที่ดี (Occupation/Safety and Heath) และดูแล
รักษาสิ่งแวดล้อม (Environment) เช่น มีการก�าจัดขยะ สิ่งปฏิกูล โดยให้
พนักงานมกิีจกรรมร่วมกันด้วย เพือ่ความกระชับสมัพนัธ์ระหว่างผูร่้วมงาน
ทั้งในและนอกสถานที่

หลักการบริหารด้านพนักงานคือ

1. พนักงานทุกคนต้องมทัีกษะสงู สามารถให้ผลงานท่ีน่าเชือ่ถอื
แก่ลูกค้า 

2. พนักงานต้องท�าทุกอย่างตามกฎเกณฑ์ (Rule) เพื่อความ
ปลอดภัย เน้น 3 ด้าน คือ ปลอดภัยของผู้โดยสาร ปลอดภัยของพนักงาน 
ปลอดภัยของอุปกรณ์

3. พนักงานต้องพัฒนาศักยภาพรูปแบบการจัดการงานให้มี
ประสิทธิภาพสูง มีสัมฤทธิ์ผลในงานส�าหรับอุตสาหกรรม

จากรายงานดูงานครัง้นัน้ จึงน่าจะเป็นส่วนหนึง่ของการรู้จกัระบบ
รางเพิ่มขึ้นในประเทศไทย ไปสู่บุคลากรผู้ได้รับการฝึกอบรมและเข้าสู่
กระบวนการท�างาน (ถ้ารับ) เรื่องของการพัฒนาระบบขนส่ง โดยเฉพาะ
แผนพัฒนาระบบรถไฟฟ้ารางคู่และระบบรถไฟความเร็วสูง เพื่อลดระยะ
เวลาในการขนส่งและเดินทางจากกรุงเทพมหานครไปยังภูมิภาคต่างๆ 
ของประเทศไทยที่ก�าลังมีการพัฒนาระบบรถไฟความเร็วสูง จะประกอบ
ด้วย 4 เส้นทาง คือ 

1.  กรุงเทพ - หนองคาย ระยะทาง  615  กิโลเมตร  
2.  กรุงเทพ - เชียงใหม่  ระยะทาง  745  กิโลเมตร 
3.  กรุงเทพ - จันทบุรี  ระยะทาง  330  กิโลเมตร  
4.  กรุงเทพ - ปาดังเบซา  ระยะทาง  985  กิโลเมตร ฯลฯ  

เส้นทางนีย้งัไม่รวมกรงุเทพฯ  ทีจ่ะมเีพิม่ขึน้อกีหลายสายเส้นทาง 
อกีหลายส ีเราคงจะมคีวามสขุกบัการเดนิทางระหว่างกนัมากขึน้ แล้วพบ
กับเรื่องพิเศษระบบรางในฉบับต่อไป 


