มูลนิธิคุณพ่อเรย์
จดหมายข่าว...

มีนาคม 2553

กับเด็กอื่นๆ เรียนรู้ผ่านการเล่น เรียนรู้การแบ่งปัน ทุกเช้าเด็กๆ หัด
ท่องพยัญชนะทั้งไทยและอังกฤษ ตอนที่เริ่มเปิดศูนย์ฯ นี้ใหม่ๆ ช่วง
วันแรกๆ มีเด็กหลายคนร้องไห้ทั้งวันเพราะไม่อยากมาอยู่กับเรา แต่
พ่ อ ขอเริ่ ม ด้ ว ยการแจ้ ง ข่ า วของ เดี๋ยวนี้กลายเป็นว่าเด็กๆ หลายคนต่างก็รีบวิ่งเข้าห้องเรียนจนลืมไหว้
คุณพ่อลอว์เร็นส์ แพติน ประธาน พ่อแม่หรือผู้ปกครองที่มาส่ง และก็สะบัดรองเท้าของตนออกไว้ที่หน้า
มูลนิธิของเรา
ขณะนี้ท่านอยู่ ประตู พร้อมทั้งวางกระเป๋าลงบนพื้นทันที
ระหว่ า งการลาป่ ว ยเพื่ อ กลั บ ไป หรือแก่เกิน...
รักษาตัวที่สหรัฐอเมริกา
พ่อ
ช่วงปิดภาคเรียน โรงเรียนอาชีวพระมหาไถ่ พัทยา เปิดโอกาส
เขี ย นสารนี้ ม าถึ ง เราทุ ก คนใน
ให้้ ผู้ พิ ก ารเดิ น ทางมาสมั ค รสอบเข้ า เป็ น นั ก เรี ย นในโรงเรี ย นฯ
ระหว่างที่ท่านไม่อยู่ โปรดระลึก
คนส่วนใหญ่เดินทางด้วยรถประจำ�ทางซึ่งใช้เวลาหลายชั่วโมงหรือ
ถึงคุณพ่อลอว์เร็นส์ แพติน ใน โดยสารท้ายรถกระบะมา บางคนมีครอบครัวเดินทางมาด้วย ทุกคน
การสวดภาวนาของพวกเราด้วย ตั้งความหวังว่าพวกเขาจะสอบได้และผ่านการสอบสัมภาษณ์ เดือน
คุณพ่อลอว์เร็นส์ แพติน C.Ss.R.
พ่อหวังว่า ผู้อ่านจะได้รับความ เมษายนปีที่แล้วมีเด็กสาวคนหนึ่งมาที่มูลนิธิฯ ของเราด้วยความหวัง
เพลิดเพลินจากจดหมายข่าวฉบับที่แล้วที่พูดถึงความเป็นไปในพัทยา ว่าเธอจะได้รับการคัดเลือกเข้าศึกษาต่อที่นี่
ตลอดทั้งปีที่ผ่านมา เทศกาลคริสต์มาสและวันขึ้นปีใหม่ได้ผ่านไปแล้ว
แม้ว่าเรากำ�ลังอยู่ในช่วงเดือนมีนาคมก็คงไม่สายที่จะอวยพรให้ลูกมี
ความสุข สุขภาพแข็งแรง และมีความเจริญรุ่งเรืองในปี พ.ศ. 2553
จดหมายข่าวฉบับนี้เป็นฉบับแรกของปี
ปีนี้จะเน้นที่เรื่องของการ
พัฒนาด้านการศึกษา เพราะเราเชื่อว่าการศึกษาสามารถเปลี่ยนแปลง
ชี วิ ต ของเด็ ก และนั ก เรี ย นที่ อ ยู่ ใ นการดู แ ลและช่ ว ยเหลื อ ของเรา

ข่าวสารจาก...คุณพ่ออภิสิทธิ์
- รักษาการประธานมูลนิธิฯ

ไม่มีใครเด็กเกิน...
ที่มูลนิธิคุณพ่อเรย์ เราเชื่อว่าไม่มีเด็กคนไหนเล็กเกินกว่าที่จะเริ่มการ
เรียน เด็กอายุน้อยที่สุดในศูนย์พัฒนาเด็กเล็กพระมหาไถ่ มีอายุเพียง
สองปี แต่เด็กเหล่านี้เรียนรู้ได้เร็ว พวกเขาเรียนรู้การมีปฏิสัมพันธ์

เมื่อ “ขาว” อายุได้สองปี เธอติดเชื้อโปลิโอ ทำ�ให้ขาทั้งสองข้างใช้การ
ไม่ได้ และเพราะความพิการนี้ พ่อแม่ของเธอจึงตัดสินใจไม่ส่งเธอ
เข้าโรงเรียนเพราะการเดินทางจากบ้านที่อยู่ในท้องนาไปเรียนหนังสือ
ที่โรงเรียนทุกวันนั้นเป็นสิ่งที่ยากลำ�บาก “ขาว” ต้องอยู่ช่วยงานบ้าน
ขณะที่น้องสาวกับน้องชายของเธอได้ไปโรงเรียน เธอเขียนชื่อตัวเองได้
อย่างเดียวก็ด้วยว่าน้องสาวเป็นคนสอนให้
เมื่อ “ขาว” โตพอที่จะทำ�งานได้ เธอรับจ้างทำ�งานมัดหมี่มัดไหมให้
กับโรงงานในท้องถิ่นอยู่หลายปี งานนี้เป็นงานหนักโดยเฉพาะต่อผู้
พิการอย่างเธอ เพราะอ่านไม่ออกเขียนไม่ได้ เธอจึงต้องทำ�งานรับจ้าง
ที่ได้ค่าแรงต่ำ� แต่ “ขาว” ยังมีความฝันอยู่เสมอว่าวันหนึ่งจะมีโอกาส
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ได้เรียนหนังสือ เมื่อไม่นานมานี้น้องสาวของ
เธอจบการศึกษาด้วยผลการเรียนที่ดีเพราะ
ได้กำ�ลังใจจาก “ขาว” และตอนนี้น้องสาว
ของเธอกำ � ลั ง ทำ � งานในบริ ษั ท ที่ ใ ห้ เ งิ น เดื อ น
สูง น้องบอก “ขาว” ว่าตอนนี้ถึงเวลาที่พี่ควร
คิดถึงอนาคตและเปลี่ยนแปลงชีวิตของตนเอง
บ้าง การมาสมัครเรียนที่นี่เป็นสิ่งที่เธอได้เริ่ม
ทำ� “ขาว” สมัครเข้าเรียนตอนที่มีอายุสามสิบ
สามปี ขณะนี้เธอกำ�ลังเรียนอยู่ในหลักสูตร
การศึกษานอกโรงเรียนพร้อมกับเพื่อนผู้พิการ
อีกหลายคน เธอหัดอ่านเขียน ท่องสูตรคูณ
และเรียนวิธีใช้คอมพิวเตอร์ หลักสูตรนี้ให้การ

...หรือสายเกินไป...
เมื่อโรงเรียนปิดภาคฤดูร้อนปีที่แล้ว บ้าน
เด็กพระมหาไถ่ พัทยา ได้รับเด็กเข้ามาใหม่
สิบคน เด็กวัยรุ่นเหล่านี้เคยหนีออกจาก
บ้านตนเองไปเป็นเด็กเร่ร่อนข้างถนน ก่อน
ที่เราจะพามาเพื่อให้ความช่วยเหลือที่บ้าน
แรกรับฯระยะหนึ่งก่อนที่จะได้มาอยู่ที่บ้าน
เด็กพระมหาไถ่ฯ สองสามวันแรกในบ้าน
หลังใหม่ เด็กทั้งสิบคนเกาะกลุ่มอยู่ด้วย
กัน หลายวันผ่านไปเขาจึงเริ่มทำ�ความรู้จัก
เพื่อนใหม่ที่นี่ เริ่มคุ้นเคยกับสภาพแวดล้อม
ใหม่ เริ่มคุ้นเคยกับเจ้าหน้าที่ของเรา และ
โครงการศึกษาต่อที่เราจะดำ�เนินการให้ มี
เด็กสองสามคนที่เราคิดว่าคงไม่มีโอกาสได้
เห็นเขาอยู่ในเครื่องแบบนักเรียน แต่เราก็
คิดผิด เพราะเมื่อเห็นเขาใส่ชุดนักเรียนแล้ว
ช่างดูสมาร์ทและสะอาดสะอ้านทุกเช้า แม้
ตอนเย็นที่กลับมาจากโรงเรียน เราจะไม่
ได้เห็นความขาวสะอาดเหมือนตอนเช้าเลย
ก็ตาม

...กว่าที่จะได้รับการศึกษา
เด็ ก ที่ เ คยเร่ ร่ อ นอยู่ ต ามถนนไม่ อ ยากไป
โรงเรียนกันเลย เพราะระบบการศึกษาไม่
ให้ เ ด็ ก เลื่ อ นชั้ น ได้ จ นกว่ า จะสอบผ่ า นชั้ น
เดิมก่อน จึงทำ�ให้เด็กที่ขาดเรียนไปหลายปี
ไม่อยากกลับไปเรียนซ้ำ�ชั้น เด็กวัยรุ่นส่่วน
ใหญ่ รู้ สึ ก อายที่ ต้ อ งเรี ย นชั้ น เดี ย วกั บ เด็ ก

สนับสนุนนักเรียนด้านอุปกรณ์การศึกษารวม
ทั้งความช่วยเหลืออื่นๆ ในด้านการเรียนจน
กระทั่ ง นั ก เรี ย นสำ � เร็ จ การศึ ก ษาและได้ รั บ
วุ ฒิ บั ต รชั้ น ประถมศึ ก ษาปี ที่ ห กเหมื อ นเด็ ก
ทั่วไปเมื่อตอนอายุสิบสองปี และสามารถเข้า
ศึกษาต่อในระดับที่สูงขึ้นจนจบและหางานทำ�
ได้ต่อไป

www.fr-ray.org

เล็กที่มีอายุน้อยกว่าตนเองมาก มีบางคนไป
เรียนได้เพียงสองสามวัน และบางคนไปเรียน
ได้ไม่เต็มวัน เราบังคับเด็กเหล่านี้ไม่ได้เพราะ
เด็ ก วั ย รุ่ น โตพอที่ จ ะตั ด สิ น ใจและรู้ ค วาม
ต้องการของตนเอง ครูและนักสังคมสงเคราะห์
ต้องใช้ความพยายามอย่างสูงที่จะจูงใจเด็กๆ
เหล่านี้ให้กลับไปเรียน
มีเด็กบางคนปฏิเสธที่จะกลับไปเรียนในภาค
ปกติที่ต้องใช้เวลาเรียนเต็มวัน เราจึงจัดให้พวก
เขาเข้าเรียนหลักสูตรการศึกษานอกโรงเรียน
ทุ ก วั น เสาร์ แ ละอาทิ ต ย์ แ ทนเพื่ อ เป็ น การให้
โอกาสเยาวชนในด้านการศึกษา เมื่อเด็กมีโอ
กาสเรียนจนจบก็จะได้ใบรับรองการศึกษาเพื่อ
เป็นคุณสมบัติในการหางานดีๆ ทำ�ต่อไป ต้อง
ยอมรับว่าอาจจะต้องใช้เวลานานทีเดียวในการ
ที่จะชักจูงให้พวกเขายอมกลับไปเรียน เราต้อง
สร้างแรงจูงใจต่างๆ ให้เขาเห็นว่าการศึกษาเป็น
หนทางสู่ชีวิตที่ดีขึ้น แต่การตัดสินใจก็ขึ้นอยู่กับ
ตัวของเขาเอง มูลนิธิฯ ประสบความสำ�เร็จค่อน
ข้างสูงในการนำ�เด็กๆ เหล่านี้กลับเข้าโรงเรียน
เราตระหนักดีว่าเราไม่ใช่ผู้มีปาฏิหาริย์เพราะ
เด็กและวัยรุ่นบางคนก็ไม่ฟังเราไม่ว่าจะให้เหตุ
ผลใดก็ตามเขาก็จะไม่อยากกลับไปเข้าโรงเรียน

มีหลายคนเข้าใจถึงความรักและความเอาใจใส่ที่เราให้แก่พวกเขาและ สำ�หรับเทอมนี้...
เด็กที่เรียนจบไปและมีงานทำ�แล้ว นี่คือการช่วยชีวิตหนึ่งๆ ซึ่งหากขาด
ที่บ้านเด็กฯ เทอมนี้เราซื้อเสื้อ
เราแล้ว พวกเด็กๆ แทบจะไม่มีความหวังใดในอนาคตเลย
นักเรียนหญิงสองร้อยสิบหกตัว
ร้องขอ...เพื่อการเรียน
กางเกงนักเรียนชายสองร้อยสี่
เด็กบางคนมาหาเราและรอจนกว่าจะถึงวันเปิดเทอมไม่ไหว มีเด็กชาย สิบตัว เสื้อนักเรียนใหม่ของเด็ก
คนหนึ่งเราเรียกเขาว่า ”ชัย” ถึงกับขอให้เราอนุญาตให้เขาไปโรงเรียน ชายและเด็กหญิงรวมสองร้อย
”ชัย” มาอยู่กับเราที่บ้านเด็กพระมหาไถ่ฯ เมื่ออายุเพียงสิบสามปี จาก สิบเก้าตัวซึ่งต้องปักชื่อ ชั้น และ
ครอบครัวที่มีสภาพปัญหามาก แม่ของ “ชัย” ยากจนเกินกว่าจะเลี้ยงดู อักษรย่อของโรงเรียน เราต้อง
แม่ได้จึงส่งเขามาอยู่กับลุงที่ ใช้รถตู้อีกหนึ่งคันไปขนรองเท้า
พัทยา ในที่สุดลุงก็พาเขามา นักเรียนสีดำ� น้ำ�ตาล และขาว
อยู่กับเรา “ชัย” เป็นเด็กขยัน จำ�นวนสองร้อยยี่สิบห้าคู่ แต่ละ
เรียน จากวันนั้นมาเป็นเวลา เทอมเด็กๆ จะต้องใช้ชุดชั้นใน
สิบปีแล้ว ตอนนี้เขาอายุยี่สิบ จำ�นวนมาก เทอมนี้เราออกไป
สามปีเรียนจบจากวิ ท ยาลั ย ซื้อชุดชั้นในรวมหนึ่งพันหกสิบเอ็ดตัวให้แก่เด็กทุกคน แล้วจึงออกไป
อาชีวศึกษาในจังหวัดด้วยผล หาซื้อชุดลูกเสือและชุดกีฬาเพิ่มเติมตามจำ�นวนที่เด็กต้องใช้ใส่
การเรียนเกียรตินิยม เดือน
มีนาคมปีนี้ “ชัย” จะสำ�เร็จ เรียนอ่านด้วยนิ้วมือ...
การศึ ก ษาระดั บ ปริ ญ ญาตรี
มีเด็กตาบอดหลายคนที่ยังไม่ได้เข้าโรงเรียน และเริ่มเรียนหนังสือ
ด้ า นการจั ด การธุ ร กิ จ เชิ ง
ช้ากว่าเด็กสายตาดีทั่วไป มีเหตุผลหลายอย่างที่เด็กเหล่านี้ได้รับการ
อุตสาหกรรม นี่เป็นหนึ่งใน
ดูแลเอาใจใส่จากครอบครัวมากเกินไป ด้วยว่าพ่อแม่ไม่รู้ว่าควรจะทำ�
หลายเรื่ อ งราวความสำ � เร็ จ
อะไรอย่างไรที่ดีไปกว่านี้ ทั้งยังไม่รู้ด้วยว่าเด็กตาบอดสามารถทำ�อะไร
ของเรา
ได้บ้าง พ่อแม่จึงช่วยเหลือลูกของตนเองทุกอย่างจนกระทั่งเด็กไม่มี
โอกาสได้เรียนรู้อะไรบ้างเลยแม้แต่น้อย สุดท้ายแล้วผู้ปกครองก็ต้อง
มีเด็กจำ�นวนไม่น้อยที่เคยอยู่บ้านเด็กพระมหาไถ่ฯ แต่ตอนนี้กลับ
พาลูกมาอยู่กับเราที่โรงเรียนฯ และเด็กก็ต้องเริ่มเรียนรู้ทันที ซึ่งไม่ใช่
ไปอยู่กับครอบครัวของเขาแล้ว เราก็ยังช่วยสนันสนุนค่าใช้จ่ายใน
การหัดอ่านเขียนเท่านั้น แต่ต้องฝึกการดูแลและช่วยเหลือตัวเองด้วย
การเรียน แม้จะฟังดูเป็นเรื่องซ้ำ�ๆ แต่แท้จริงแล้วเรากำ�ลัง ‘ยุติวงจร
การซักผ้า อาบน้ำ� รับประทานอาหาร แต่งตัวเอง และอื่นๆ
ของความยากจน’ โดยสร้างหลักประกันให้เด็กที่มาจากครอบครัว
ขาดแคลนเหล่านี้ได้ตระหนักว่าการศึกษาเป็นสิ่งจำ�เป็นยิ่งต่ออนาคต
ขณะนี้โรงเรียนของรัฐบาลให้นักเรียนได้เรียนฟรีแต่ก็มีค่าใช้จ่ายอื่นๆ
เพิ่มเติมที่หลายครอบครัวไม่สามารถหาเงินมาจ่ายได้ เด็กชายและเด็ก
หญิงแต่ละคนต้องมีเครื่องแบบอย่างน้อยสี่ชุดคือเครื่องแบบธรรมดา
ชุดกีฬาและเสื้อกิจกรรมที่สวมสัปดาห์ละหนึ่งวัน เด็กทุกคนต้องเรียน
วิชาลูกเสือซึ่งทำ�ให้เขาต้องมีเพิ่มอีกหนึ่งชุด แล้วก็ยังมีหนังสือเรียน
กระเป๋านักเรียน ปากกาและดินสอ ที่ต้องซื้อรวมแล้วเป็นค่าใช้จ่ายที่
สูงมากในการส่งเด็กคนหนึ่งไปเข้าโรงเรียนแม้ว่าเขาควรจะได้รับการ
จัดหาให้แบบไม่ต้องเสียเงินก็ตาม ก่อนเปิดเทอมทุกครั้ง เจ้าหน้าที่ เมื่อสามารถช่วยเหลือตัวเองได้แล้วจึงจะได้เข้าชั้นเรียนเพื่อเรียนภาษา
ของเราจะต้องไปหาซื้อชุดนักเรียนใหม่ให้แก่เด็กๆ ของเราเป็นจำ�นวน เบรลล์ ทั้งการอ่านและการเขียนซึ่งเป็นส่วนหนึ่งของบทเรียนแรกที่
มาก และก็แน่นอนว่าเมื่อไปถึงที่ร้านก็จะได้เห็นรอยยิ้มของเจ้าของ เด็กจะต้องศึกษาเรียนรู้
ร้านขายชุดนักเรียนที่เตรียมตัวต้อนรับอย่างดี
www.fr-ray.org

มี ค วามยากลำ � บากไม่ น้ อ ยในการสอนเด็ ก
ตาบอด แม้กระนั้นครูที่โรงเรียนฯ ต่างก็เอาใจ
ใส่ต่อเด็กเป็นรายบุคคล ระหว่างเด็กสองคน
ย่อมไม่่เหมือนกัน และเด็กทั้งสองคนนี้ก็จะ
ได้รับการสอนด้วยวิธีที่แตกต่างกัน

...และหัดใช้ไม้เท้า
มีบทเรียนหนึ่งที่ยากสำ�หรับนักเรียนตาบอด
ทุกคน เขาต้องเรียนรู้วิธีใช้ไม้เท้าเพื่อนำ�ทาง
เด็กตาบอดก็เหมือนกับเด็กปกติทั่วไปที่อยาก
ออกวิ่งก่อนที่จะเดินได้ ขั้นแรกพวกเขาต้อง
เรียนรู้วิธีการบังคับไม้เท้าก่อนที่จะเริ่มก้าว
เดิน เขาจะต้องฝึกเดินรอบสนามโรงเรียน
จนกระทั่งครูเห็นว่านักเรียนสามารถออกไป
เผชิญกับความเสี่ยงบนถนนภายนอกได้ ช่วง
เวลาที่ครูหวั่นใจที่สุดคือขณะที่เฝ้าดูนักเรียน
เดินไปตามถนนอันพลุกพล่านซึ่งส่วนใหญ่
จะไม่มีทางเท้าสำ�หรับคนเดิน อีกทั้งยังมีรถ
บรรทุ ก แล่ น ผ่ า นอย่ า งรวดเร็ ว ด้ ว ยเสี ย งดั ง
สนั่น แต่นักเรียนก็ไม่เคยบ่นเพราะเขารู้สึกว่า
ตัวเองสามารถพึ่งตนเองได้แล้ว

...คุณสามารถให้ความช่วย
เหลือด้านการศึกษาแก่เด็กๆ
ของเรา
ที่ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กพระมหาไถ่ สิ่งจำ�เป็น
ต่างๆ สำ�หรับเด็กๆ ก็คือ อาหาร ชุดนักเรียน
หนังสือเรียน และอื่นๆ ที่เป็นปัจจัยสำ�คัญ
ต่อการพัฒนาการเรียนรู้ ซึ่งเราได้จัดหาให้
แก่พวกเขาทั้งหมด แต่ว่าเราจะเก็บเงินจาก
ครอบครัวของเด็กวันละห้าบาท (เทียบเป็น
เงินดอลล่าร์อเมริกัน = 15 เซนต์ หรือ เงิน
ยูโร = 10 เซนต์) เงินจำ�นวนนี้ไม่ได้เก็บเพื่อ
เป็นค่าใช้จ่ายของเด็กแต่ละคน แต่เราสะสม
ไว้ให้สำ�หรับพวกเขา เมื่อถึงเวลาที่เด็กแต่ละ
คนออกจากศูนย์ฯ เพื่อไปเข้าโรงเรียนต่อใน
ระดับที่สูงขึ้น พวกเขาจะมีเงินพอสำ�หรับค่าใช้
จ่ายในการซื้อชุดและหนังสือเรียน

หากคุณระลึกถึงคนที่คุณรัก ในวันแห่งการ
รำ�ลึกถึงนี้ คุณก็สามารถให้การอุปถัมภ์ด้วย
การช่วยเหลือค่าใช้จ่ายด้านการศึกษาหนึ่งวัน
แก่เด็กๆ ซึ่งเป็นแนวทางหนึ่งที่คุ้มค่ากับการ
จ่ายเงินเพื่อเป็นอภินันทนาการแก่พวกเขา

หากคุณประสงค์บริจาคเพื่ออุปถัมภ์ให้เด็ก
หนึ่งวัน คุณสามารถเลือกวันใดก็ได้ เด็กๆ
ของเราจะกล่าวคำ�ขอบคุณโอกาสพิเศษนี้ใน
การสวดภาวนาตอนเช้า และวันที่คุณเลือก
จะเป็นวันพิเศษของคุณที่ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก
พระมหาไถ่แห่งนี้
เราทำ�การปรับปรุงสาระและข้อมูลการดำ�เนิน
งานในเว็บไซต์อย่างสม่ำ�เสมอ คุณสามารถ
ติดตามรับทราบข่าวของเราตลอดเวลา เชิญดู
รายละเอียดเกี่ยวกับงานของมูลนิธิฯ ที่พัทยา
ที่ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กพระมหาไถ่ มีค่าใช้จ่าย ได้ที่ www.fr-ray.org
วันละสองพันแปดร้อยบาท (85 ดอลล่าร์
มูลนิธิคุณพ่อเรย์
อเมริกันหรือ 60 ยูโร) ต่อการจัดการเรียนการ
440 หมู่ 9 ถนนสุขุมวิท กม. 145
สอนหนึ่งวัน คุณประสงค์ให้ความช่วยเหลือ ตำ�บลหนองปรือ อำ�เภอบางละมุง
ค่าใช้จ่ายนี้แก่เด็กๆ ของเราหรือไม่
จังหวัดชลบุรี 20260 ประเทศไทย
หากคุณมีสมาชิกในครอบครัวที่มีวันครบรอบ โทร. +66-38-716628, 428717
แฟกซ์ +66-38-716629
วันเกิดหรือวันแต่งงาน และต้องการให้ของ info@fr-ray.org www.fr-ray.org
..........................
ขวัญที่แตกต่างออกไป คุณก็สามารถให้การ
บัญชีธนาคารกรุงเทพ จำ�กัด
อุ ป ถั ม ภ์ แ ก่ เ ด็ ก ที่ ศู น ย์ พั ฒ นาเด็ ก เล็ ก พระ 1. สาขาบางละมุง ชลบุรี
มหาไถ่ ในวันพิเศษนั้นๆ
กระแสรายวัน 342-3-04125-4
2. สาขาสีคอนสแควร์ กรุงเทพ
กระแสรายวัน 232-3-02275-2
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