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Kidhome  เป็นบ้านหลังเล็กๆ ของเดก็ๆ กลุ่มหน่ึงท่ีด้อยโอกาส
ทางสงัคม อาศยัอยู่ในบ้านหลังเดยีวกัน โดยม ีพระอุดม

ประชาทร (อลงกต ตกิขฺปญโฺญ) เจ้าอาวาสวดัพระบาทน�า้พ ุ เป็นผู้
อปุถมัภ์ ให้เดก็ๆ ได้มโีอกาสได้เรยีนหนังสือ  ได้ใช้ชวีติแบบมคีวามสขุ 

บ้านหลังเล็กหลังนี้ ชื่อว่าบ้านเด็กธรรมรักษ์ หลาย ๆ  คนอาจ
ไม่คุ้นหู หรือว่าไม่รู้จัก เป็นบ้านที่สร้างขึ้นมา เพื่อรองรับเด็กๆ ที่ด้อย
โอกาสทางสงัคม เดก็ทีพ่กัอาศยัอยู่ในบ้าน ส่วนใหญ่จะเป็นเดก็ทีต่ดิ
เช้ือ HIV หรือเรียกกันง่ายๆ ว่าโรค AIDS เอดส์ น่ันเอง เดิมที 
วดัพระบาทน�า้พยุงัไม่ได้มบ้ีานเดก็ธรรมรกัษ์ แต่หลงัจากทีม่ผีูข้อเข้า

รับการดุแลที่วัด อุ้มลูกมาที่วัดด้วย พอพ่อแม่เสียชีวิต ลูกก็ไม่รู้จะไป
อยู่ที่ไหน หลวงพ่อ (พระอุดมประชาทร) หรือที่เราเรียกติดปากว่า 
พระอาจารย์ เจ้าอาวาสวัดพระบาทน�้าพุ ท่านก็ต้องคิดหาที่ทางเพื่อ
ที่จะสร้างบ้านให้เด็กๆ พวกนี้อยู่

หลังจากที่มีที่มีบ ้านแล้ว ปัจจัยพื้นฐานต่อมาก็คือการ
ศึกษา ท่านก็ได้สร้างโรงเรียนขึ้นมา แล้วทูลเกล้าทูลกระหม่อมถวาย
พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวฯ โดยมีมูลนิธิราชประชานุเคราะห์ เข้า
มาดูแลอีกทีนึง โดยใช้ชื่อว่าโรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 33 จังหวัด
ลพบุรี 

บ้านหลังเล็กๆ ของเด็กด้อยโอกาส

แด่เด็กผู้ติดเชื้อและผู้ป่วยโรคเอดส์

ร่วมแบ่งปันน�้าใจ
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ตรงหน้า ทั้งได้เห็นสภาพความเป็นอยู่ของผู้
ป่วยที่ไม่ได้รับการเหลียวแล

ดงันัน้ในป ี2535 ท่านจงึตดัสนิใจ
เริ่มโครงการธรรมรักษ์นิเวศน์ ที่วัดพระ-
บาทน�้าพุ จ.ลพบุรี โดยมีวัตถุประสงค์ใน
การสร้างจิตส�านึกของสังคมให้มีเมตตา

และมนุษยธรรมต่อผู้ป่วยโรคเอดส์ที่ถูก
ทอดทิง้จากครอบครวัและสังคม เพือ่ให้ได้รบั

การดแูลช่วยเหลอืจนถงึวาระสดุท้าย ได้มีโอกาส
สิน้ลมหายใจอย่างสงบ วญิญาณไปสูส่คุตติามวิถทีาง

ของชาวพุทธ
โครงการธรรมรกัษ์นเิวศน์ในระยะแรก พระอดุมประชาทร

ต้องเผชญิอปุสรรคปัญหานานปัการ ต้ังแต่รบัผูป่้วยมาดแูลด้วย
ตนเอง ทั้งซักเสื้อผ้า ขัดห้องน�้า ถูพื้น ท�ากับข้าว ป้อนอาหาร 

เชด็ตวั บบีนวดทายา เฝ้าไข้ แมย้ามผูป่้วยสิน้ลมหายใจก็
ช่วยจัดการอาบน�้าแต่งกายศพ ท่ามกลาง

กระแสการคัดค้านของชาวบ้าน บ้าง
ร้องเรียนให้ย้ายโครงการไปที่อื่น บ้าง
ก็ประท้วงด้วยการไม่ใส่บาตร ต่อมา
ท่านได้พยายามชี้แจงจนชาวบ้าน

เข้าใจ กระทั่งเริ่มมีอาสาสมัครคอย
ให้ความช่วยเหลือในหลาย

ด้าน กระนัน้กย็งัมไีม่เพยีง-
พอ กล่าวคือ หลายครั้ง

โครงการช่วยเหลือผู้ป่วยโรคเอดส์ ของพระอุดม
ประชาทรเริ่มมาจากการท่ีท่านได้พบคณะท�างาน
ของเครอืข่ายพทุธศาสนกิสมัพนัธ์เพือ่สงัคม ซึง่
เสนอแนวคิดว่าน่าจะมีบ้านพักผู้ป่วยโรค
เอดส์ระยะสุดท้าย เนื่องจากมีผู้ป่วยเป็น
จ�านวนมากทีถ่กูทอดท้ิง ประกอบกบัท่าน
ได้ไปเยี่ยมผู้ป่วยโรคเอดส์ที่โรงพยาบาล
แห่งหนึ่ง แล้วพบผู้ป่วยขาดใจตายอยู่



December 2013 ●  No. 204

31TPA news 31TPA news

Cover Story

กลับมีผู้ป่วยมากเกินกว่าจะรองรับได้ หรือประสบปัญหาเรื่องค่าใช้
จ่าย แต่ท่านก็ยังคงมุ่งมั่นด�าเนินโครงการต่อไป ด้วยหลักปรัชญาที่
ใช้ในการท�างานเสมอมา นัน่ก็คอืความเมตตา ท่านจงึเป็นเสมอืนแสง
ธรรม แก่ผู้ป่วยอย่างแท้จริง

กจิกรรมสร้างรอยยิม้ ร่วมแบ่งปันน�า้ใจ แด่เดก็ผูต้ดิเชือ้และ
ผู้ป่วยโรคเอดส์ ณ บ้านเด็กธรรมรักษ์ วัดพระบาทน�้าพุ จ.ลพบุรี 
เกดิขึน้จากความตัง้ใจของพวกเราทีไ่ด้เข้าไปส�ารวจสถานที ่Kidhome 
บ้านหลงัเลก็ๆ หลงันีข้องเดก็ๆ กลุ่มหน่ึงท่ีด้อยโอกาสทางสังคม อาศยั
อยูใ่นบ้านหลงัเดยีวกนั มโีอกาสได้เรยีนหนงัสอื ได้ใช้ชวีติแบบมคีวาม
สุข และได้พบเห็นถึงความมุ่งมั่นของพระอุดมประชาทร ที่สร้าง
โครงการธรรมรกัษ์นเิวศน์ เพือ่เป็นทีพ่กัพงิ และฟ้ืนฟสู�าหรบัผูป่้วย
โรคเอดส์ ผูต้ดิเชือ้ รวมไปถงึครอบครวัครวัของผูป่้วย พ่อ แม่ 
บุตร ธิดา 

ส.ส.ท. ได้เล็งเห็นถึงการมอบโอกาสให้กับ
เด็กๆ ที่ติดเชื้อ HIV และผู้ป่วยที่ติดเชื้อ จึงได้จัด
โครงการร่วมแบ่งปันน�้าใจ เพื่อเด็กผู้ติดเชื้อและ
ผู้ป่วยโรคเอดส์ ณ บ้านเด็กธรรมรักษ์ ขึ้น ซึ่งจัด
ต่อเนื่องมาทุกปี โดยได้เชิญชวนสมาชิก ส.ส.ท. 
และผู้ใจบุญทุกท่านร่วมบริจาคทรัพย์ สิ่งของ 
ข้าวสาร อาหาร เคร่ืองใช้ รวมถงึเสือ้ผ้า เครือ่งนุง่
ห่ม ของเล่นเด็ก ยารักษาโรค อุปกรณ์การเรียน  
ของเล่นต่างๆ เพื่อน�าไปบริจาคให้กับเด็กผู้อยากไร้ 
และสิ่งของที่จ�าเป็นน�าไปบริจาคส�าหรับผู้ป่วย 

กิจกรรมดีๆ เช่นนี้ก�าลังจะกลับมาอีกครั้ง ในวันศุกร์
ที่ 14 กุมภาพันธ์ 2557  กิจกรรมพิเศษครั้งนี้จัดขึ้นเป็นครั้งที่ 8 แล้ว 
โดยในแต่ละปี แต่ละครัง้ทีผ่่านมา เราได้รบัน�า้ใจอนัดจีากท่านสมาชกิ
ผูใ้จดทีัง้ในนามบคุคล และในนามบรษิทั จ�านวนมากทีร่่วมบรจิาคใน
โครงการ มีทั้ง คูลเลอร์น�้า เส้ือผ้า ยารักษาโรค อุปกรณ์การเรียน 
อุปกรณ์กีฬา เวชภัณฑ์ ขนม ของเล่นต่างๆ และสิ่งของจ�าเป็นอีก
มากมาย โดยแผนกสมาชิกสัมพันธ์ได้เป็นตัวแทนของทุกท่าน น�า
สิ่งของบริจาคไปมอบให้ พร้อมทั้งหอบเอาความรัก ความห่วงใยจาก
สมาชิกทุกท่านที่ส่งมา ไปมอบให้เด็กๆ กว่า 80 ชีวิต และในปัจจุบัน
นี้ จ�านวนน้องๆ ที่อาศัยอยู่มีประมาณ 70 คน ซึ่งจ�านวนที่ลดลงเป็น
เพราะเด็กๆ เติบโตขึ้น ต้องออกไปเรียนในระดับท่ีสูงขึ้น โดยไม่ได้
อาศัยอยู ่ท่ีน่ี ส่วนหนึ่งมีการเสียชีวิตไปบ้างเนื่องจากภูมิคุ ้มกัน
บกพร่อง แต่ที่บ้านเด็กธรรมรักษ์แห่งน้ีก็ดูแลรักษา น้องๆ มีการพบ
แพทย์เป็นระยะ ไม่ขาดตอน สามารถลดอัตราการเสียชีวิตลงได้เป็น
จ�านวนมาก

ทุกคร้ังท่ีเราเดนิทางบ้านทีบ้่านหลงันี ้เราได้เหน็เดก็ๆ วิง่ออก
มาต้อนรับเราด้วยรอยยิ้มที่แจ่มใส พร้อมทั้งกุลีกุจอช่วยเราขนของ
และคร้ังน้ีก็เช่นกัน เด็กผู้หญิงตัวน้อยๆ วิ่งมาหาเราพร้อมทั้งสวัสดี 
ช่วยเราขนข้าวของ ในระหว่างขนของนัน้เดก็ๆ ก็ยังช่างเจรจา เล่าเรือ่ง
นั้น เรื่องนี้ ให้เราได้มีรอยยิ้ม หัวเราะ หายเหนื่อยกับการเดินทางเลย
ทีเดียว 

กจิกรรมร่วมแบ่งปัน
น�้าใจครั้งที่ 7 เมื่อวันที่ 14 

กุมภาพันธ์ 2556 ที่ผ่านมา เรา
ได้มีโอกาสเข้าไปท�ากิจกรรมกับ

เด็กที่โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 
33 จังหวัดลพบุรี เป็นโรงเรียนที่ให้การ

ศึกษากับเด็กที่ยากไร้ เด็กก�าพร้า และเด็กผู้ติด
เชื้อ ให้เด็กได้มีกาสทางการศึกษา ได้รับความรู้ ซึ่งสามารถน�ามา
พฒันาตนเอง และสงัคมต่อไปในอนาคต ท�าให้เราได้รบัรูว่้า โรงเรยีน
แห่งนียั้งคงต้องการความช่วยเหลือจากผู้ใหญ่ใจดีทกุๆ ท่าน ไม่ว่าจะ
เป็นอุปกรณ์การเรียน การสอน อุปกรณากีฬา เครื่องแต่งกาย และ
อื่นๆ อีกมากมาย 

จากสภาพปัญหาของสงัคมไทยในปัจจบุนั  ท�าให้เกดิผลกระ
ทบต่อเยาวชนไทยประการหนึง่คือมเีด็กด้อยโอกาสทางการศกึษาเพิม่
มากขึน้ โดยเฉพาะอย่างย่ิงปัญหา โรคเอดส์ ซึง่เป็นปัญหาทีท่�าให้เกดิ
การสูญเสียชีวิตทั้งสามีและภรรยา จึงท�าให้บุตรหลานของผู้เสียชีวิต
ถูกทอดทิง้จ�านวนหนึง่ และสงัคมยงัรงัเกียจไม่ยอมรบัเท่าทีค่วรท�าให้
เด็กเหล่านี้มีปัญหา เกิดปมด้อยไร้ที่พึ่งที่อบอุ่น ทั้งทางด้านร่างกาย
และจิตใจ นอกจากนี้ในพื้นที่จังหวัดลพบุรียังมีเด็กขาดโอกาสจาก
การประสบปัญหาของสงัคมด้านอืน่ๆ อกีจ�านวนมาก ซึง่สมควรได้รบั
การช่วยเหลือจากรัฐ และองค์กรต่างๆ เพื่อไม่ให้เกิดเป็นวงจรปัญหา
ของสังคมในโอกาสต่อไป      

พระอดุมประชาทร (อลงกต ตกิขฺปญโฺญ) ได้มนีโยบายสร้าง
โรงเรียนถวายในมหาวโรกาสที่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวฯ มี 
พระชนมายคุรบ 72 พรรษา พร้อมทัง้เป็นการสนองนโยบายของมูลนธิิ
ราชประชานุเคราะห์ ในพระบรมราชูปถัมภ์ ในการสร้างโรงเรียน
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รองรับปัญหาบุตรหลานของผู้เสียชีวิตด้วยโรคเอดส์ตามภูมิภาค  
ภาคละ 1 แห่ง และได้ขอพระราชทานนามโรงเรยีนแห่งนีว่้า “โรงเรยีน
ราชประชานุเคราะห์ 33 จังหวัดลพบุรี” เป็นโรงเรียนประจ�า ประเภท
การศกึษาสงเคราะห์ โดยไม่ต้องเสยีค่าใช้จ่ายใดๆ ทัง้สิน้ ซึง่ทีด่นิส่วน
นี้ บริจาคโดยพระอุดมประชาทร (อลงกต ติกฺขปญฺโญ) และได้มีพิธี
วางศิลาฤกษ์ ในวันศุกร์ที่ 13 สิงหาคม 2542 โดยมี พระอุดมประชา
ทร (อลงกต ติกฺขปญฺโญ) เป็นประธานในพิธีร่วมกับท่านขวัญแก้ว วัช
โรทยั ประธานกรรมการบรหิาร  มลูนธิริาชประชานเุคราะห์ในพระบรม
ราชูปถัมภ์

นอกจากการสร้างโรงเรียน และที่พักพิงส�าหรับเด็กๆ สร้าง
บ้านพักส�าหรับผู้ป่วยโรคเอดส์ พร้อมท้ังการสร้างชุมชนบ�าบัดขนาด
ใหญ่เพือ่เป็นพืน้ทีร่องรบัชวีติ ซึง่ตัง้อยูใ่นโครงการธรรมรกัษ์นเิวศน์ 2 
แล้ว สถานท่ีแห่งน้ีถือเป็นเมืองเมืองหนึ่งที่มีทั้งโรงเรียน  ส�านักงาน  
โรงพยาบาล  มกีจิกรรมให้คนในเมอืงนีไ้ด้ใช้ชวีติใกล้เคยีงกบัคนทัว่ไป 
มีครอบครวั มบ้ีาน มงีานท�า มสัีงคม เหมอืนคนปกต ิถือเป็นการพฒันา
คุณภาพชีวิตท่ียั่งยืนของผู้ป่วยและผู้ได้รับผลกระทบจากโรคเอดส์
อย่างแท้จริง และด้วยค่าใช้จ่ายแต่ละเดือนที่สูงถึงกว่า 5 ล้านบาท 

พระอุดมประชาทร ยังคงต้องออกบิณฑบาต
และรบักิจนมินต์ทกุวัน เพือ่รบับรจิาคเงนิ

มาเป็นค่าใช้จ่าย ขณะเดียวกันยัง
ดแูลให้ก�าลงัใจผูป่้วยอย่างใกล้ชดิ 

แม้จะมีแรงเสียดทานหรือข้อ
กังขาจากสังคมต่อส่ิงที่ท่านท�า
อยู ่  แต ่ท ่านก็ ยังคงยึดถือ
ศรทัธาในการท�างาน ละวางค�า
ติฉินนินทา ดังที่ท่านมักกล่าว
เสมอว่า

“คนสรรเสรญิ คนนนิทา 
แม้กระทั่งคนที่พยายามจะท�าให้

เราล้ม มเีป็นธรรมดา ท�าให้เราได้รูว่้า 
เมื่อเราจะยืนหยัดอยู่อย่างนี้ เราต้อง

ยอมรบัว่าสิง่เหล่านีเ้กดิขึน้แน่ๆ ไม่วนัใดกว็นั
หนึ่ง และถึงมันจะเกิดขึ้นซ�้าๆ ก็แล้วแต่ แต่เราต้อง

ไม่ตาย ไม่ตายในที่นี้คือไม่ตายจากศรัทธาในสิ่งที่เรามี ก่อนที่
พระพุทธเจ้าจะเสด็จดับขันธปรินิพพาน ท่านตรัสว่า จงยัง

ประโยชน์ตนและผู ้อื่นให้ถึงพร้อมด้วยความไม่ประมาท 
ถ้าแปลเป็นภาษาง่ายๆ ก็คือ จงมชีวิีตอยู่เพือ่ท�าประโยชน์ให้
ถงึทีส่ดุ หลวงพ่อเอง ถ้าต้องเกดิอกี กข็อเป็นคนทีเ่กดิมาเพือ่
ให้คนอื่น มีใจของการเป็นผู้ให้ แต่ไม่ได้ให้เพื่อให้ตัวเองได้

รับการยกย่องสรรเสริญ”
ในโอกาสทีจ่ะก้าวเข้าสูปี่ใหม่ 2557 นี ้สมาคมส่งเสรมิ-

เทคโนโลยี (ไทย-ญี่ปุ่น) โดยฝ่ายสื่อสารองค์กรและการตลาด 
แผนกสมาชิกสัมพันธ์ ขอเป็นตัวแทนเชิญชวนท่านสมาชิกทุกท่าน

ร่วมกันแบ่งปันรอยยิ้มแก่เด็กผู้ติดเชื้อและผู้ป่วยโรคเอดส์ ด้วยการ
บรจิาคทรพัย์ สิง่ของ อาหารแห้ง ยารกัษาโรค เวชภณัฑ์ต่างๆ อปุกรณ์
การเรยีน รวมถึงของใช้ใช้ทีจ่�าเป็นต่างๆ พร้อมทัง้เชญิชวนท่านสมาชิก
เข้าร่วมกิจกรรมและร่วมเดินทางไปมอบรอยยิ้ม เลี้ยงอาหารเด็กๆ 
พร้อมมอบสิ่งของที่ท่านได้บริจาคร่วมกับเรา โดยกิจกรรมจะมีขึ้นใน
วันศุกร์ที่ 14 กุมภาพันธ์  2557  ณ บ้านเด็กธรรมรักษ์  โครงการธรรม
รักศืนิเวศน์ 2 ต.ดงดินแดง อ.หนองม่วง จ.ลพบุรี  

ส�าหรับท่านผู้มีจิตศรัทธาร่วมบริจาคทรัพย์และสิ่งของ 
สามารถบริจาคได้ที่ สมาคมส่งเสริมเทคโนโลยี (ไทย-ญี่ปุ่น) ซอย
สขุมุวทิ 29 โดยท่านทีร่่วมบรจิาคทนุทรพัย์ จะได้รบัอนโุมทนาบตัร 
ซึง่สามารถน�าไปลดหย่อนภาษไีด้ สอบถามข้อมูลเพิม่เติมและร่วม
บริจาค ติดต่อ แผนกสมาชิกสัมพันธ์ โทรศัพท์ 0 2259 9115 หรือ 
0 2258 0320 – 5 ต่อ 1112 และ 1115 คุณลดาวัลย์ คุณจิตรภาษณ์  
มาร่วมสร้างรอยยิ้มให้กับพวกเขา น้องๆ ผู้ติดเช้ือและผู้ป่วยโรค
เอดส์ยังรอความเมตตาจากผู้ใจบุญทุกท่าน


