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กจิ
กรรมสร้างรอยยิ้ม ร่วมแบ่งปันน�้าใจ แก่เด็กผู้ติดเชื้อและ
ผู้ป่วยโรคเอดส์ ณ บ้านเด็กธรรมรักษ์ วัดพระบาทน�้าพุ  

เกดิขึน้จำกควำมตัง้ใจของพวกเรำทีไ่ด้เข้ำไปส�ำรวจสถำนที ่Kidhome 
บ้ำนหลงัเลก็ๆ หลงัน้ีของเดก็ๆ กลุม่หนึง่ทีด้่อยโอกำสทำงสงัคม อำศยั
อยู่ในบ้ำนหลังเดียวกัน โดยมีพระรูปหนึ่งเป็นผู้อุปถัมภ์ให้เด็กๆ ได้มี
โอกำสได้เรียนหนังสือ ได้ใช้ชีวิตแบบมีควำมสุข 

อย่ำงท่ีเรำได้เคยบอกกล่ำวท่ำนสมำชกิกนัมำบ้ำงแล้วว่ำ ส่วน
ใหญ่ของเด็กๆ ที่อำศัยอยู่ในบ้ำนหลังนี้ เป็นเด็กที่ติดเชื้อ HIV มำจำก
พ่อ แม่ และมส่ีวนหนึง่ทีไ่ม่ได้รบัเชือ้ แต่มพ่ีอ และแม่ทีต่ดิเช้ือ จงึต้อง
มำอำศัยอยู่ที่นี่ แต่ที่ร้ำยกว่ำน้ันเด็กบำงคนเป็นเด็กก�ำพร้ำที่ พ่อแม่

ต้องจำกไปด้วยโรคเอดส์ พวกเขำเหล่ำนี ้ได้ถกูอปุถมัภ์อุม้ช ูจำกหลวง
พ่อ (พระอดุมประชำทร) หรอืทีเ่รยีกตดิปำกว่ำ พระอำจำรย์ เจ้ำอำวำส
วดัพระบำทน�ำ้พ ุทีส่ร้ำงบ้ำนและให้โอกำสเดก็ๆ เหล่ำนีใ้ช้ชวีติประจ�ำ
วันอยู่ได้อย่ำงมีควำมสุข

กิจกรรมของเด็กๆ ที่นี่ เหมือนเด็กทุกๆ คน เมื่อถึงวัยเรียน 
หลวงพ่อท่ำนจะให้เด็กๆ หรือที่ท่ำนเรียกว่ำลูกๆ ทุกคนเข้ำเรียน

แก่เด็กผู้ติดเชื้อ ณ บ้านเด็กธรรมรักษ์ วัดพระบาทน�้าพุ

ขอบคุณทุกความรัก
ที่ร่วมแบ่งปันน�้าใจ สร้างรอยยิ้ม
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และเมื่อวันศุกร์ท่ี 14 กุมภาพันธ์ 2557 ที่ผ่ำนมำ กิจกรรม
พิเศษครั้งนี้เกิดขึ้นอีกครั้ง เป็นครั้งที่ 8 แล้ว เรำได้รับน�้ำใจอันดีจำก
ท่ำนสมำชิกผู้ใจดีทั้งในนำมบุคคล และในนำมบริษัท จ�ำนวนมำกที่
ร่วมบรจิำคในโครงกำร กำรเดินทำงครัง้นีเ้รำมผีูใ้หญ่ใจดีร่วมเดนิทำง
ไปกับเรำด้วยนั่น คือ สมำชิกนิติบุคคล ในนำมบริษัท ซี.บี. แทค 
(ประเทศไทย) จ�ำกดั สิง่ของทีเ่รำน�ำไปครัง้นี ้มทีัง้เสือ้ผ้ำ ยำรกัษำโรค 
ขนม ของเล่นต่ำงๆ และสิ่งของจ�ำเป็นอีกมำกมำย โดยแผนกสมำชิก
สัมพนัธ์ได้เป็นตัวแทนของทกุท่ำน น�ำส่ิงของบรจิำคไปมอบให้ พร้อม
ทั้งหอบเอำควำมรัก ควำมห่วงใยจำกสมำชิกทุกท่ำนที่ส่งมำ ไปมอบ
ให้เด็กๆ กว่ำ 70 ชีวิต 

ทกุครัง้ทีเ่รำเดนิทำงบ้ำนทีบ้่ำนหลงันี ้เรำได้เหน็เดก็ๆ วิง่ออก
มำต้อนรับเรำด้วยรอยย้ิมที่แจ่มใส พร้อมทั้งกุลีกุจอช่วยเรำขนของ 
และครั้งนี้ก็เช่นกัน เด็กผู้หญิงตัวน้อยๆ ว่ิงมำหำเรำพร้อมทั้งสวัสดี 
ช่วยเรำขนข้ำวของ ในระหว่ำงขนของนัน้เดก็ๆ กร้็องเพลงให้เรำฟังไป
ด้วย นอกจำกนี้ยังช่ำงเจรจำ เล่ำเรื่องนั้น เรื่องนี้ ให้เรำได้มีรอยยิ้ม 
หัวเรำะ หำยเหนื่อยกับกำรเดินทำงเลยทีเดียว 

กิจกรรมที่เรำเดินทำงไปในวันนั้น เรำได้เป็นตัวแทนทุกท่ำน
เลีย้งอำหำรกลำงวนัเดก็ๆ วนันัน้จะเป็นเมนขู้ำวหมแูดง และมผีูใ้หญ่
ใจดีที่น�ำขนมโดนัทมำร่วมบริจำค เพื่อให้น้องๆ ได้อิ่มท้องกันด้วย 
เด็กๆ เค้ียวกันแก้มยุย้เลยทเีดียว (ขอกระซบิ อำหำรกลำงวันทีน่ีอ่ร่อย
มำก) นอกจำกโดนัทแล้วเรำยังได้รับขนมอร่อยๆ อีกมำกมำยที่ท่ำน
สมำชิกได้ร่วมกันเตรียมมำให้ 

หลังจำกที่เด็กๆ อิ่มกันแล้ว ท�ำภำระกิจล้ำงจำน เก็บโต๊ะเป็น
ที่เรียบร้อย น้องๆ ก็มำร่วมท�ำกิจกรรมกับเรำ วันนี้ถือเป็นวันส�ำคัญ
อีกหนึ่งวัน โดยเป็นวันส�ำคัญทำงพระพุทธศำสนำนั่นคือ ตรงกับวัน

หนังสือ ท่ำนสร้ำงและสอนให้เด็กท่ีน่ีทุกคนมีควำมรู้ มีใจโอบอ้อม
อำรย์ี มคีวำมรับผดิชอบ มคีวำมอ่อนน้อมถ่อมตน อย่ำงทีก่ล่ำวเดก็ที่
นี่ได้รับโอกำสเท่ำเทียมกับเด็กๆ ท่ัวไป เขำสำมำรถใช้ชีวิตอยู่กับคน
ปกติได้อย่ำงน่ำชื่นชม ถึงแม้เขำจะมีปมด้อย แต่ด้วยควำมที่ทุกคน
ไม่รังเกียจและให้โอกำส จึงสร้ำงให้เด็กมีสภำวะจิตใจที่เข้มแข็ง 
แข็งแกร่ง นอกจำกกำรเรียน กำรสอนแล้ว เด็กๆ ยังได้ท�ำกิจกรรม
หลำยอย่ำงทีต่นเองชอบ ไม่ว่ำจะเป็นกำรเล่นกีฬำ กำรเล่นดนตร ีกำร
ร้องเพลง กำรท�ำขนม ท่องเที่ยวเพื่อหำประสบกำรณ์ เขำก็สำมำรถ
ท�ำได้เช่นกัน 

จำกทีไ่ด้กล่ำวมำข้ำงต้น ส.ส.ท. ได้เล็งเหน็ถงึการมอบโอกาส
ให้กับเด็กๆ ที่ติดเชื้อ HIV จึงได้จัดโครงการร่วมแบ่งปันน�้าใจ เพื่อ
เด็กผู้ติดเชื้อและผู้ป่วยโรคเอดส์ ณ บ้านเด็กธรรมรักษ์ ขึ้น โดยจัด
ต่อเนือ่งมาทกุปี โดยได้เชญิชวนสมาชกิ ส.ส.ท. และผูใ้จบญุทุกท่าน
ร่วมบรจิาคทรพัย์ สิง่ของ เครือ่งใช้ รวมถงึเสือ้ผ้า เครือ่งนุง่ห่ม ของ
เล่นเด็ก ยารักษาโรค ของเล่นต่างๆ เพื่อน�าไปบริจาคให้กับเด็ก 
ผู้อยากไร้ ที่ติดเชื้อจากพ่อ-แม่ และผู้ป่วยโรคเอดส์ 
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มำฆบูชำ เด็กๆ จึงได้หยุดเรียนกัน และมีโอกำสได้ท�ำกิจกรรมกับเรำ
มำกขึ้น และอีกหนึ่งวันคือ วันแห่งควำมรัก ที่เรำตั้งใจหอบเอำควำม
รักของท่ำนสมำชิก และผู้ใหญ่ใจดีทุกท่ำนน�ำไปมอบให้กับน้องๆ 
เดก็ๆ ทีน่ีม่คีวำมรกัในแบบฉบบัของเค้ำอย่ำงน่ำเอ็นด ูพี่ๆ  จำกซบีแีทค 
น�ำสติกเกอร์รูปหัวใจไปติดให้น้องๆ น้องยิ้มกันแก้มปริเลยทีเดียว 
นอกจำกน้ียังพลัดติดให้กันอีกด้วยเช่นกัน นอกจำกนี้ยังมี ของเล่น
ต่ำงๆ รวมไปถงึขนม นม ทีไ่ด้รบับรจิำคมำแจกน้องๆ รอยยิม้มำกมำย
เกิดขึ้น เด็กๆ เข้ำแถวกันมำอย่ำงเป็นระเบียบ

และที่ขาดไม่ได้เราได้เป็นตัวแทนร่วมบริจาคสิ่งของจาก
ท่านสมาชิก และบริจาคเงิน สมทบ ช่วยเหลือเป็นจ�านวน 66,837 
บาท ต้องขอขอบพระคณุสมาชกิทกุท่านทีร่่วมบรจิาคกบัเรา ดังรำย
นำมต่อไปนี้

คุณเอนก อนันตสินกุล คุณศักดิ์สิทธิ์ ชินโคตร คุณจุฑำมำศ 
วสันตทัศน์ คุณศิริพร ต่วนป้องค่ำย คุณแสงเพ็ญ แสงพุ่ม คุณณรงค์ 
ชัยขจรศักดิ์ คุณชื่นสุข ชวนะภูธร คุณอภิรดี จันทร์สิทธพิงศ์ คุณอรสำ 
ประกอบกจิ คณุพรรณพมิล กจิไพฑรูย์ คณุภรภทัร์ ฮนัสงูเนนิ คุณเอก
พล แซ่โค้ว คุณสมใจ วัฒนบรรเจิด คุณสุขดีพร ภมรภักดีพิสุทธิ์ คุณ
อ�ำภำ กำญจนอ�ำพร คณุอรวรรณ เพช็รำลดำคณุ คณุศศกิำนต์ิ พรหม
มำ คณุดำรำณ ีตระกลูมำภรณ์ คณุอรวรรณ วงศ์มณ ีคณุจรีณฐั จนัทร
สมบตั ิคณุอมรรตัน์ ฤทธิเกิด คณุอุบลรตัน์ กองศร ีคณุวรพล   อนศุำสน์
อมรกุล คุณเดชณรงค์ - คุณนภำพร งำมธนำคม คุณวำสนำ ชัยมะลิ 
คุณณัฐกฤตำ รุ้งจรัสแสง คุณณทัศน์พล อนุชำนันท์ คุณธีระยุทธ  
ชุลีเลิศวิทยำภรณ์ คุณจิติรัตน์ ตัวเตรำวงศ์ คุณสำยทิพย์ เมียงหมำย 
คุณมนสิชำ วงค์ษำ คุณพิพัฒน์ คงครำญ รศ.ด�ำรงค์ ทวีแสงสกุลไทย 

คุณมยุรี อรุณเกษรฤทธิ์ คุณปรีชำ ลีฬกำญจนำกุล คุณกฤษณะ  
ลีฬกำญจนำกุล คุณสุภำพร ต้ังฐำนะปรีชำกุล คุณบุญฤทธิ์  
ผ่องเมฆินทร์ และครอบครัว คุณกัลยำ   ผ่องเมฆินทร์ คุณมำลัยรัก 
ผ่องเมฆินทร์ คุณสิทธิชัย ผ่องเมฆินทร์ และครอบครัว คุณเพชรำ  
จิตตรำนุพงษ์ คุณจักรกฤษณ์ เฟื่องประดิษฐ์กุล คุณสุภำ ปัทมำนันท์ 
คุณจิตรภำษณ์ บุญเฉลียว รวมทั้งผู ้ใหญ่ใจดีอีกหลำยท่ำนที่ไม่
ประสงค์ออกนำม และพนักงำนสมำคมส่งเสริมเทคโนโลยี (ไทย-
ญี่ปุ่น) ที่ร่วมเป็นผู้ใหญ่ใจดีในครั้งนี้ทุกท่ำน

และถึงเวลำที่ต้องโบกมือลำเด็กๆ กันแล้ว ก่อนเดินทำงกลับ
เด็กมำร่วมถ่ำยรูปกับเรำ และกล่ำวค�ำขอบคุณอีกครั้ง พร้อมทั้งเชิญ
ชวนให้เรำกลับมำเยี่ยมเยียนพวกเขำอีก เรำโบกมือลำ พร้อมทั้งเก็บ
ควำมประทับใจ และรอยยิ้ม มำฝำกท่ำนสมำชิกทุกท่ำนในครั้งหน้ำ
ขอเชิญชวนสมำชิกทุกท่ำนเข้ำร่วมโครงกำร และเดินทำงไปสร้ำง 
รอยยิ้มพร้อมกับเรำ

ร่วมเป็นส่วนหน่ึงในการสร้างรอยยิ้ม ช่วยเหลือสังคมไป 
กบัเรา ท่านสามารถสอบถามข้อมลูเพิม่เติมได้ที ่ฝ่ายสือ่สารองค์กร
และการตลาด สมาคมส่งเสริมเทคโนโลยี (ไทย-ญี่ปุ่น) โทรศัพท์  
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