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แสงแดดช่่วงเวลาสายของวันน้� ไม่่ได้ร้้อนแร้งอย่างท้ี่�เร้าคิิด เพร้าะเม่่�อค่ินฝนตกม่า

ตลอดจนเก่อบจะใกล้ร่่้งเช้่า ดังนั�นท้ี่องฟ้้าจึงยังดูม่่ดคิร่้�ม่อยู่บ้าง ต้นหญ้้าในสนาม่

ก็ช่่่ม่ฉ่ำำ�าไปด้วยนำ�าฝน แต่ไม่่นองขังเพร้าะท้ี่�หมู่่บ้านเด็กโสสะเช้่ยงร้าย เป็นหมู่่บ้าน

ท้ี่�ปลูกเร้้ยงร้ายกันขึ�นไปตาม่เนินเขา 

เด็กๆ ปร้ะม่าณ 7- 8 คิน ย่นจับกล่่ม่เล่นส่งเส้ยงดังอยูไ่กลๆ เร้าจึงเดินเข้าไปใกล้ๆ 

เพ่�อไปดูให้รู้้ว่า พวกเขากำาลังที่ำาอะไร้กันอยู่

“พวกหนูเล่นเตยกันอยู่ค่ิะ” เด็กหญิ้งหน้าตาน่าเอ็นดูบอกเร้าถึึงสิ�งท้ี่�พวกเขา 

กำาลังเล่น 

การ้เล่นเตย เป็นการ้ละเล่นพ่�นบ้านของที่างภาคิเหน่อ โดยผูู้้เล่นจะข้ดเส้นเป็น

ตาร้างจำานวนเท่ี่ากับผูู้้เล่น แล้วแบ่งผูู้้เล่นออกเป็น 2 ฝ่าย ฝ่ายหนึ�งย่นปร้ะจำาเส้น 

(ตาม่ขวาง) อ้กฝ่ายจะวิ�งผู่้านแต่ละเส้นไปโดยไม่่ให้เจ้าของเส้นแตะได้ เม่่�อเริ้�ม่เล่น 

คินท้ี่�ย่นปร้ะจำาเส้นแร้ก พูดว่า ไหล ฝ่ายตร้งข้าม่ก็เริ้�ม่วิ�งผู่้านเส้นแร้กไปจนถึึงเส้น

ส่ดท้ี่ายแล้ววิ�งกลับ ถ้ึาวิ�งกลับถึึงเส้นแร้กโดยไม่่ถูึกฝ่ายตร้งข้าม่แตะได้ และพูดว่า 

“เตย!” ก็จะเป็นฝ่ายช่นะ

การ้เล่นของเด็กๆ ใช่่จะไร้้ปร้ะโยช่น์ เพร้าะเป็นกิจกร้ร้ม่ท้ี่�ผู้สานไว้ด้วยการ้ช่่วย

พัฒนากล้าม่เน่�อมั่ดใหญ่้ให้แข็งแร้ง ส่งเสริ้ม่การ้คิิดแก้ปัญ้หา ฝึกให้เป็นคินช่่าง

สังเกต  ส่งเสริ้ม่การ้อยู่ร่้วม่กับผูู้้อ่�น การ้รู้้แพ้ช่นะ การ้ม้่นำ�าใจต่อเพ่�อน ที่ำาให้ม้่

อาร้ม่ณ์สดใส ร่้าเริ้ง และสน่กสนาน  เหต่ผู้ลอย่างหลังน้�น่าจะจริ้ง เพร้าะเส้ยง

หัวเร้าะของเด็กๆ เริ้�ม่ดังขึ�นท่ี่กท้ี่ๆ

เม่่�อเด็กๆ เล่นเตยเสร็้จแล้ว ต่างก็แยกย้ายกันเข้าบ้าน จะม้่ก็เพ้ยงเด็กหญิ้งท้ี่�หน้าตา

น่าเอ็นดู และตอบเร้าคิรั้�งแร้กว่า เขาเล่นเตยกันอยู ่กำาลังเดินลบเส้นเตยท้ี่�พวกเขา

ข้ดกันไว้ เร้าจึงได้ม้่โอกาสพูดค่ิยกัน 

“น้องดาว”
ผูู้้ส่่งต่อความสุ่ข

“น้องดาว” เด็กหญิ้งวัยแปดขวบ เวลายิ�ม่จะม้่ฟั้นกร้ะต่ายคู่ิ ดวงตาเป็นปร้ะกาย  

“น้องดาวเล่นเสร็้จแล้ว จะไปที่ำาอะไร้ต่อคิะ?”

“จะไปที่ำางานบ้านต่อค่ิะ วันน้�น้องดาวเป็นเวร้ถูึบ้านที่ำาคิวาม่สะอาดบ้านค่ิะ”

ซึึ่�งหน้าท้ี่�และคิวาม่รั้บผิู้ดช่อบของเด็กๆ นั�น ค่ิณแม่่โสสะจะเป็นผูู้้ม่อบหม่ายให้ 

ทัี่�งน้�เพ่�อเป็นการ้สอนให้พวกเขาที่ำาสิ�งต่างๆ ได้  และเป็นคินม้่คิวาม่รั้บผิู้ดช่อบ

“แล้ววันน้� น้องดาวไม่่ม้่เร้้ยนออนไลน์หร่้อคิะ?”

“วันน้�วันเสาร์้ จะม้่ออนไลน์วิช่าภาษาอังกฤษกับคิรู้สอนพิเศษค่ิะ เลยต้องร้้บกลับ

ไปที่ำางานบ้าน แล้วก็กินข้าวให้อิ�ม่ ก่อนจะเร้้ยน เท้ี่�ยงน้� แม่่หนูที่ำาแกงเข้ยวหวาน

ใส่ผัู้กท้ี่�หนูช่อบด้วยนะคิะ” 

“แล้วช่่วงวันปกติจันที่ร์้-ศ่กร์้ ยังเร้้ยนออนไลน์อยู่ไหม่คิะ?”

มููลนิิธิิเด็็กโสสะฯ มูีจุุด็มูุ�งหมูายในิการร�วมูพััฒนิา
คุุณภาพัชีีวิตของเด็็กที่ี�สูญเสียและกลุ�มูเด็็กที่ี�เสี�ยง

ต�อการสูญเสียการด็ูแลจุากพั�อแมู�ผูู้�ปกคุรอง 

ให�สามูารถเข�าถึงสิที่ธิิขั�นิพั้�นิฐานิต�างๆ ได็� 

เชี�นิ การเข�าถึงการศึึกษาที่ี�เหมูาะสมูตามูคุวามู
สามูารถ การมูีส�วนิร�วมูแสด็งคุวามูคุิด็เห็นิได็� 
อย�างเสรี หร้อเข�ามูามูีบที่บาที่ในิเร้�องต�างๆ 

โด็ยเฉพัาะกับเร้�องที่ี�ส�งผู้ลกระที่บต�อเด็็กๆ เอง ฯลฯ  
ซึ่ึ�งที่างมููลนิิธิิฯ ยึด็มูั�นิแนิวที่างที่ี�คุำานิึงถึงประโยชีนิ์

สูงสุด็ของเด็็กเป็นิสำาคุัญ
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หมูายเหตุ: 
ช้ี�อของเด็็กในิบที่คุวามูนีิ� ได็�มีูการเปลี�ยนิแปลงตามู 

คุวามูเหมูาะสมู เพ้ั�อเป็นิไปตามูนิโยบายด็�านิสิที่ธิิเด็็ก

“ยังคิงม้่เร้้ยนอยู่ค่ิะ แต่จะเป็นการ้สลับวันเร้้ยน ซึึ่�งวันจันที่ร์้หนูก็จะไปโร้งเร้้ยน วัน

อังคิาร้หนูก็เร้้ยนออนไลน์อยู่ท้ี่�บ้าน สลับกันอยู่แบบน้� เพร้าะคิรู้บอกว่า ต้องเว้น

ร้ะยะห่าง เพ่�อป้องกันการ้ติดโร้คิโคิวิด-19”

“น้องดาวกลัวโร้คิโคิวิด-19 ไหม่คิะ?”

“ก็กลัวค่ิะ แม่่หนูก็จะบอกยำ�าตลอดว่า เวลาไปโร้งเร้้ยนให้ใส่หน้ากากอนามั่ย ห้าม่

ถึอดโดยเด็ดขาด ถึึงจะหายใจลำาบาก แต่ก็ปลอดภัยไว้ก่อนนะคิะ และให้ล้างม่่อ

บ่อยๆ เว้นร้ะยะห่างกับเพ่�อนๆ หนูก็คิิดถึึงเพ่�อนอ้ก เจอกัน แต่ก็ใกล้กันไม่่ได้”

“แล้วผู้ลการ้เร้้ยนเม่่�อเที่อม่ท้ี่�แล้วเป็นอย่างไร้บ้างคิะ?”

“หนูสอบได้ท้ี่�หนึ�งของชั่�นเลยนะคิะน้า เกร้ดเฉ่ำล้�ย 4.00 ท่ี่กตัวเลยค่ิะ” น้องดาว

พูดด้วยเส้ยงดังฟั้งชั่ด พร้้อม่กับยิ�ม่แก้ม่ปริ้แบบภาคิภูมิ่ใจ “แต่เที่อม่น้� ก็ไม่่รู้้จะ

เป็นอย่างไร้นะคิะ”

“โอ้โห! เร้้ยนเก่งขนาดน้� เป็นเพร้าะแกงเข้ยวหวานของแม่่รึ้เปล่าคิะเน้�ย?”

“หนูก็ว่า น่าจะใช่่ค่ิะ” ตอบแล้ว น้องดาวก็หัวเร้าะช่อบใจ

 “น้าคิะ หนูขอกลับเข้าบ้านก่อนนะคิะ ไปถูึบ้าน แล้วกินแกงเข้ยวหวานของแม่่ 

จะได้เร้้ยนเก่งๆ”

เด็กหญิ้งเดินจากไป แล้วหันกลับม่ายิ�ม่ พร้้อม่โบกม่่อให้กับเร้าอ้กคิรั้�ง

แม้่ว่า เร้าจะได้พูดค่ิยกันเพ้ยงร้ะยะเวลาสั�นๆ แต่สิ�งท้ี่�เร้าสัม่ผัู้สได้ค่ิอคิวาม่ส่ขเต็ม่

อิ�ม่ในหัวใจ ท้ี่�น้องดาวและเด็กๆ หลายคินกำาลังได้รั้บ และได้ส่งต่อคิวาม่ส่ขนั�น

กลับม่าถึึงพวกเร้าอ้กท้ี่ 

และท้ี่�สำาคัิญ้ท้ี่�ส่ด ร้อยยิ�ม่แสนสดใสของน้องดาว ยังเป็นอ้กตัวแที่นคิำาขอบค่ิณจาก 

ลูกโสสะท่ี่กคิน ไปถึึงผูู้้สนับสน่นท่ี่กท่ี่าน ท้ี่�ได้ร่้วม่ในเส้นที่างสร้้าง “โอกาส” และ

ม่อบ “คิวาม่ส่ข” ให้กับเด็กๆ ลูกโสสะท่ี่กคินตลอดม่า เป็นแร้งผู้ลักดัน และเป็นพลัง

ต้นที่าง สู่ช้่วิตม้่ค่ิณภาพ เต็ม่ค่ิณค่ิา และม้่คิวาม่หม่ายยิ�งใหญ่้ ของคิำาว่า “นำ�าใจ” 

และ “การ้แบ่งปัน” ท้ี่�ไม่่ม้่วันลบเล่อนจากใจของเด็กๆ ท่ี่กคินได้เลย
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คิวาม่รั้กและคิวาม่เอ่�ออาที่ร้ตลอดช่่วงช้่วิตท้ี่�เติบโต

ม่าในหมู่่บ้านเด็กโสสะ เป็นสิ�งสำาคัิญ้ม่ากท้ี่�ที่ำาให้

ผู้ม่ม้่กำาลังใจต่อสู้ฝ่าฟั้นอ่ปสร้ร้คิต่างๆ และสาม่าร้ถึ 

ก้าวข้าม่ได้ แม้่กร้ะทัี่�งถ้ึอยคิำาสะเท่ี่อนหัวใจ ท้ี่�ผูู้้คินมั่ก

เร้้ยกขานเร้าว่า “เด็กกำาพร้้า” 

สวัสด้ท่ี่านผูู้้อ่านท่ี่กท่ี่านคิรั้บ  ผู้ม่กรั้นต์  สอนเปีย (ไอซ์ึ่) 

ลูกโสสะจากหมู่่บ้านเด็กโสสะหนองคิายคิรั้บ ผู้ม่เร้้ยน

จบที่างด้านวิศวกร้ร้ม่ศาสตร์้ สาขาโยธา และปัจจ่บัน 

ที่ำางานเป็นผูู้้จัดการ้โคิร้งการ้ ฝ่ายวิศวกร้ร้ม่ บริ้ษัที่ 

ฉั่ำนท์ี่มิ่ตร้ คิอนเที่ร้คิเตอร์้ จำากัด 

ก่อนท้ี่�ผู้ม่จะม่ายน่ในจ่ดน้�ได้ ต้องบอกว่าต้นท่ี่นช้่วิต

ของผู้ม่และลูกโสสะหลายๆ คินเริ้�ม่จากศูนย์ แต่เร้า 

“โช่คิด้” ท้ี่�ได้เข้าม่าอยูใ่นคิร้อบคิรั้วโสสะ จากท้ี่�เคิย

ไม่่ม้่ใคิร้ เร้ากลับได้ม่าม้่คิร้อบคิรั้วท้ี่�อบอ่่นอ้กคิรั้�ง ม้่

แม่่ (แม่่โสสะ) ท้ี่�คิอยอบร้ม่สั�งสอน ม้่ค่ิณน้า ค่ิณอา 

คิอยอ้่ม่ชู่ แนะนำาปร้ะคิองช้่วิตให้เร้าเดินม่าจนตลอด

ร้อดฝั�ง ม้่พ้�น้อง ซึึ่�งแม้่จะไม่่ใช่่พ้�น้องร่้วม่สายเล่อด

เด้ยวกัน แต่พวกเร้าก็ผูู้กพันกันและรั้กกันเหน้ยวแน่น

ไม่่แพ้ใคิร้ และสิ�งท้ี่�สำาคัิญ้ร้องลงม่าจาก “คิร้อบคิรั้ว” 

แล้ว “การ้ศึกษา” ท้ี่�พวกเร้าได้รั้บนั�น ถ่ึอเป็นม่ร้ดกชิ่�น

สำาคัิญ้ท้ี่�จะติดตัวในวันท้ี่�เร้าออกม่าจากคิร้อบคิรั้ว เพ่�อ

ใช้่ดูแลตัวเอง ไปจนตลอดช้่วิต 

ในวันท้ี่�ผู้ม่สำาเร็้จการ้ศึกษา ออกม่าสู่สังคิม่ภายนอก

แล้ว ยิ�งที่ำาให้ผู้ม่รู้้สึกขอบค่ิณคิร้อบคิรั้วโสสะท้ี่�ช่่วย

ผู้ลักดันให้ผู้ม่ตั�งใจเร้้ยน คิำาแนะนำาปรึ้กษา แนวคิิด

ต่างๆ ในการ้ดำาเนินช้่วิตท้ี่�ได้รั้บตลอดม่า ที่ำาให้ผู้ม่ม้่

กำาลังใจหนักแน่น ไม่่ย่อท้ี่อต่ออ่ปสร้ร้คิ อดที่นที่ำางาน

เพ่�อสร้้างคิร้อบคิรั้วท้ี่�ด้ ไม่่เป็นภาร้ะต่อสังคิม่ ถึึงแม้่

ในวันน้� ผู้ม่จะไม่่ได้อยู่ท้ี่�หมู่่บ้านเด็กโสสะแล้ว แต่

ในท่ี่กช่่วงเที่ศกาล ผู้ม่กับพ้�น้องหลายคินก็จะนัดกัน

กลับไปเย้�ยม่แม่่เย้�ยม่น้องๆ ในคิร้อบคิรั้วโสสะเสม่อ 

และคิวาม่รู้้สึกท้ี่�เกิดขึ�น ท่ี่กคิรั้�งท้ี่�ได้กลับไปหมู่่บ้าน 

ด้วยพลัังแห่ังรัักั 
ของล้ักัโส่ส่ะ

เด็กโสสะ ค่ิอการ้กลับบ้านของพวกเร้าจริ้งๆ ที่ำาให้ผู้ม่

ม้่คิวาม่ส่ขม่ากคิรั้บ 

หลังจากการ้เก็บสะสม่ปร้ะสบการ้ณ์ในสายงานม่า 

ร้ะยะหนึ�ง ในวันน้�ผู้ม่ม้่งานรั้บเหม่าก่อสร้้างส่วนตัว

และที่ำางานบริ้ษัที่ไปด้วยคิรั้บ และยังรั้บงานท้ี่�ปรึ้กษา

ให้กับอ้กหลายโคิร้งการ้ และในอนาคิตยังตั�งใจไว้ว่า 

จะเปิดบริ้ษัที่รั้บเหม่าก่อสร้้างเป็นของตัวเอง 

ส่ดท้ี่ายน้� บ่คิคิลท้ี่�ผู้ม่และลูกโสสะอย่างพวกเร้าท่ี่ก

คิน จะล่ม่ไม่่ได้เลย ก็ค่ิอ “ผูู้้บริ้จาคิ” ท่ี่กท่ี่านท้ี่�ม้่จิต

เม่ตตาต่อพวกเร้า ที่ำาให้เด็กท้ี่�ม้่ต้นท่ี่นจากศูนย์ ขยับ

ขึ�นม่าม้่ช้่วิตท้ี่�ด้ขึ�นตาม่ลำาดับ สาม่าร้ถึใช้่ช้่วิตได้อย่าง

เต็ม่ภาคิภูมิ่เหม่่อนคินอ่�นทัี่�วไป หากไม่่ม้่ท่ี่กท่ี่าน คิง

ไม่่ม้่ผู้ม่และพ้�น้องโสสะในวันน้�  ผู้ม่ขอขอบค่ิณท่ี่ก

ท่ี่านอย่างส่ดซึึ่�ง และขอให้ท่ี่กท่ี่านม้่คิวาม่ส่ข ส่ขภาพ 

แข็งแร้งนะคิรั้บ

นี่เป็นเพียงหนึ่งตัวอย่างของความสำาเร็จ 
ลูกโสสะ ที่ได้รับการสนับสนุนการเลี้ยงดู 

เด็กอย่างต่อเนื่องจากผู้มีจิตเมตตาตลอดมา 
ปัจจุบันมูลนิธิเด็กโสสะแห่งประเทศไทยฯ 
มีเด็กที่อยู่ในการดูแลประมาณ 700 คน 

และได้ส่งมอบเด็กที่สามารถเลี้ยงดูตัวเองได้ 
อยู่ร่วมกับสังคมกว่า 500 คน



5 เรื่องเล่าคนทำางาน

สุ่กัญญา มีคะนุช  กับ
บททดส่อบหัวใจ ในนาม 

“แม่โส่ส่ะ”
ค่ิณส่กัญ้ญ้า ม้่คิะน่ช่ หร่้อท้ี่�พวกเร้าเร้้ยกว่า “แม่่บ่�ม่” ผูู้้

ท้ี่�ผู่้านบที่ที่ดสอบหัวใจของตัวเองด้วยการ้ม่าที่ำาหน้าท้ี่� 

“ค่ิณแม่่โสสะ” ท้ี่�หมู่่บ้านเด็กโสสะภูเก็ต ม่ากว่า 13 ปี

แร้กเริ้�ม่ของการ้เข้าม่ารั้บหน้าท้ี่�ค่ิณแม่่โสสะ เป็นเร่้�อง

ท้ี่�ท้ี่าที่ายคิวาม่รู้้สึกของตัวเร้าม่ากๆ ค่ิะ เพร้าะแตกต่าง

กับช่่วงท้ี่�เร้าที่ดลองที่ำางานในตำาแหน่งเจ้าหน้าท้ี่�น้า ซึึ่�ง

ตร้งนั�น เร้าจะเข้าบ้านแค่ิเฉ่ำพาะช่่วงท้ี่�แม่่พัก หร่้อช่่วง

ท้ี่�แม่่ออกไปที่ำาธ่ร้ะข้างนอก แต่พอเป็นแม่่โสสะป่�บ! 

เร้าต้องอยู่กับเด็กๆ ตลอด 24 ชั่�วโม่ง ซึึ่�งในบ้านจะม้่

เด็กๆ 8-10 คิน ต่างวัย ต่างท้ี่�ม่า จะต้องดูแลเอาใจใส่

คิวาม่เป็นอยู่ การ้ใช้่ช้่วิตของลูกๆ ในท่ี่กร้ายละเอ้ยด 

ไม่่ว่าจะเป็นเร่้�องการ้กินอยู่ หลับนอน ส่ขภาพ การ้

ศึกษา หร่้อแม้่กร้ะทัี่�งสภาพจิตใจของพวกเขา 

ในการ้ที่ำาหน้าท้ี่�เป็นแม่่โสสะ ต้องบอกว่าไม่่ใช่่เร่้�อง

ง่ายเลยค่ิะ เพร้าะจะม้่เร่้�องของร้ะบบการ้ดูแลลูกๆ  

ม้่กฎร้ะเบ้ยบท้ี่�เร้าต้องปฏิิบัติตาม่ ม้่การ้จัดที่ำาเร่้�อง

พัฒนาการ้ของเด็กๆ งบปร้ะม่าณค่ิาใช้่จ่ายคิรั้วเร่้อน 

เพ่�อส่งให้กับที่างสำานักงานหมู่่บ้านเด็กฯ อ้กคิรั้�ง 

ยอม่รั้บว่า เคิร้้ยดเลยค่ิะ แต่นั�นก็เป็นคิวาม่ยากใน

ช่่วงของการ้เข้าม่าที่ำาหน้าท้ี่�แม่่โสสะใหม่่ๆ นะคิะ พอ

ที่ำาไปเร่้�อยๆ เร้าก็เร้้ยนรู้้ปรั้บตัวได้ จนเป็นคิวาม่เคิยชิ่น

ท้ี่�เร้าที่ำาอยู่เป็นปร้ะจำา และเร้าเข้าใจว่า การ้ที่ำาหน้าท้ี่�

แม่่โสสะตร้งน้� เร้าเองก็อยูบ่นคิวาม่คิาดหวังของผูู้้ม้่จิต

เม่ตตาท่ี่กคิน ท้ี่�ตั�งใจอย่างเต็ม่ท้ี่� อยากช่่วยเหล่อเด็กๆ 

เหม่่อนกับเร้า อยากให้เขาได้เติบโตขึ�นอย่างม้่ค่ิณภาพ

แม่่คิิดว่า อ้กเร่้�องหนึ�งท้ี่�เป็นเร่้�องสำาคัิญ้ในการ้เป็น

แม่่โสสะ ค่ิอ การ้จัดการ้กับอาร้ม่ณ์คิวาม่รู้้สึกของตัว

เร้าเองให้ได้ ในขณะท้ี่�เจอสภาวะคิวาม่กดดันต่างๆ 

เช่่น เวลาท้ี่�เด็กหลายคินอยู่ด้วยกัน ก็จะม้่เร่้�องคิวาม่

ซ่ึ่กซึ่นเป็นปกติ การ้ที่ะเลาะเบาะแว้ง หร่้อการ้แย่ง

ของเล่นกันบ้าง เร้าต้องช่่วยปร้าม่และสอนพวกเขา 

ซึึ่�งในหนึ�งวันก็อาจจะม้่เหต่การ้ณ์แบบน้�บ่อยๆ จนเร้า

เองก็เริ้�ม่หง่ดหงิด ร้ำาคิาญ้ พอเร้ารู้้อาการ้ตัวเองอย่าง

น้�ต้องร้้บจัดการ้กับคิวาม่รู้้ตัวเองก่อนเลยทัี่นท้ี่ ก่อนท้ี่�

จะเข้าไปหาลูก หร่้อลูกท้ี่�อยู่ในช่่วงวัยร่่้นบางคินก็จะ

เริ้�ม่ม้่เหต่ผู้ลของตัวเขาเอง เร้าก็จะต้องม้่คิวาม่อดที่น

ในการ้รั้บฟั้ง ต้องไม่่คิิดว่า เขาเถ้ึยงเร้า และก็ต้องพูด

กับเขาด้วยเหต่และผู้ล ซึึ่�งบางเร่้�องเร้าก็ต้องใช้่คิวาม่

อดที่นท้ี่�สูงม่ากๆ (ค่ิณแม่่หัวเร้าะ)

แต่การ้ใช้่ช้่วิตจริ้งๆ กับลูกๆ ก็ม้่หลายเร่้�องท้ี่�เติม่เต็ม่

คิวาม่รู้้สึกให้เร้าได้ช่่่ม่ช่่�นหัวใจเหม่่อนกันนะคิะ อย่าง

วันไหนท้ี่�เร้าเหน่�อยๆ หร่้อไม่่สบาย ลูกๆ เขาจะเห็น

และรั้บรู้้ได้ เขาจะเข้าม่ากอด ม่าหอม่ ถึาม่ว่า แม่่

เหน่�อยไหม่ ตักนำ�าม่าให้กิน ถึาม่แม่่ด่�ม่กาแฟ้ไหม่ กิน

ยาหร่้อเปล่า เด้�ยวหนูช่่วยแม่่ดูแลน้องนะ เด้�ยวที่ำา

กับข้าวแที่นแม่่เอง อะไร้อย่างน้�ค่ิะ ซึึ่�งในบางคิรั้�งเขา

ก็กลับเป็นคินท้ี่�คิอยดูแลเร้าเหม่่อนกันนะคิะ แม่่ก็รู้้สึก

ด้ใจ คิวาม่เหน่�อย คิวาม่หนักอกหนักใจหลายอย่าง

ก็เบาบางลงไป พวกเขาก็เป็นเหม่่อนยาวิเศษของเร้า

เลยค่ิะ 

สำาหรั้บการ้ดูแลลูกๆ ในช่่วงสถึานการ้ณ์โคิวิด-19 น้� 

คิงเป็นคิวาม่ท้ี่าที่ายของแม่่โสสะหลายๆ คินเหม่่อน

กัน เพร้าะลูกๆ เร้าจากท้ี่�ต้องไปเร้้ยนหนังส่อท้ี่�โร้งเร้้ยน 

คิร้าวน้�ก็ต้องม่าเร้้ยนออนไลน์ในบ้าน เร้้ยนทัี่นบ้าง 

ไม่่ทัี่นบ้าง เข้าใจบ้าง ไม่่เข้าใจบ้าง สาร้พัดโปร้แกร้ม่

การ้เร้้ยนการ้สอน เร้าก็ต้องเข้าไปช่่วยเขา ถ้ึาตร้งไหน

ไม่่รู้้ ก็ให้เจ้าหน้าท้ี่�ท่ี่านอ่�นๆ ในหมู่่บ้านม่าช่่วยอ้กแร้ง 

ลองนึกว่า น้�แค่ิบ้านหนึ�งหลังนะคิะ แต่ในหมู่่บ้านเด็ก

โสสะภูเก็ต เร้าม้่บ้านตั�ง 12 หลัง ก็จะว่่นๆ หน่อยค่ิะ 

นอกจากน้� แม่่ก็สอนในเร่้�องการ้ปลูกฝังนิสัยให้พวก

เขารั้กษาคิวาม่สะอาดม่ากขึ�น ล้างม่่อบ่อยๆ เน้นยำ�า

เร่้�องการ้ใส่หน้ากากอนามั่ยเวลาลงไปเล่นข้างล่าง 

หร่้อแม้่กร้ะทัี่�งการ้ปร้ะหยัดค่ิาใช้่จ่าย โดยให้ลูกๆ 

ลองปลูกผัู้ก เร้าก็จะได้กินผัู้กท้ี่�ปลอดสาร้พิษ และไม่่

เส้ยเงินซ่ึ่�อ ก็เป็นการ้หากิจกร้ร้ม่และสอนพวกเขาไป

ในตัวด้วยค่ิะ

ช้่วิตของท่ี่กคินในคิร้อบคิรั้วโสสะปัจจ่บันน้� ค่ิอ

เป็นการ้ใช้่ช้่วิตท้ี่�อยู่แค่ิภายในหมู่่บ้านเท่ี่านั�น จะออก

ไปก็เฉ่ำพาะเจ้าหน้าท้ี่�บางคินท้ี่�จำาเป็น เพร้าะเร้าต้อง

ดูแลส่ขภาพของเด็ก และเร้ารู้้ว่า พวกเขาเป็นวัยท้ี่�

เปร้าะบางกับสถึานการ้ณ์แบบน้�  ที่างหมู่่บ้านเด็กโสสะ 

ก็ม้่ม่าตร้การ้เตร้้ยม่คิวาม่พร้้อม่รั้บม่่อหากเกิด

สถึานการ้ณ์ฉ่่ำกเฉิ่ำนขึ�นม่าจริ้งๆ เร้าท่ี่กคินก็ได้แต่หวัง

ว่า สถึานการ้ณ์น้�จะคิล้�คิลายได้ไวๆ และพวกเร้าจะ

ดูแลตัวเองอย่างด้ท้ี่�ส่ด ท่ี่านผูู้้ม้่จิตเม่ตตาท่ี่กท่ี่านก็

เช่่นกันนะคิะ



6บทความโส่ส่ะ

สิ่ทธิิเด็กในการเข้าถึึงสิ่�งแวดล้อมที�ดี
Children’s Rights to Healthy Environment

ส่่งแวดล้อม ม้่คิวาม่สำาคัิญ้และส่งผู้ลต่อส่ขภาพของคินเร้าอย่างหล้กเล้�ยงไม่่ได้  

ทัี่�งสิ�งแวดล้อม่เชิ่งกายภาพ อย่างสภาวะโลกร้้อนท้ี่�ส่งผู้ลร่้นแร้งขึ�นเร่้�อยๆ เพร้าะ

ที่รั้พยากร้ธร้ร้ม่ช่าติท้ี่�ถูึกที่ำาลาย การ้เกิดม่ลภาวะที่างอากาศอย่างฝ่่น PM 2.5 ท้ี่�ส่ง

ผู้ลร้้ายต่อพัฒนาการ้เด็กถึึงขั�นพิการ้และเส้ยช้่วิตได้  และสิ�งแวดล้อม่ที่างสังคิม่ ด้วย

การ้เข้าถึึงเที่คิโนโลย้ท้ี่�ม้่ม่ากขึ�นในขณะท้ี่�การ้ม้่ปฏิิสัม่พันธ์ร้ะหว่างผูู้้คินนั�นลดลง 

เป็นปัจจัยหนึ�งท้ี่�ส่งผู้ลกร้ะที่บต่อพัฒนาการ้และส่ขภาพจิตของเด็กในร้ะยะยาว 

มูลน่ธ่ิเด็กโสสะฯ ให้คิวาม่สำาคัิญ้ต่อสิที่ธิเด็กในการ้เข้าถึึงสิ�งแวดล้อม่ท้ี่�ด้ ซึึ่�งส่งผู้ล

ต่อพัฒนาการ้ของเด็ก ได้แก่ การ้จัดสร้ร้ที่รั้พยากร้ด้านคิวาม่เป็นอยู่ทัี่�งพ่�นท้ี่�อยู่

อาศัย อาหาร้ เส่�อผู้้า และการ้ศึกษา เพ่�อให้ม้่การ้เติบโตตาม่พัฒนาการ้ท้ี่�ด้ การ้

เคิาร้พในพ่�นท้ี่�ส่วนตัวและสร้้างคิวาม่รู้้สึกปลอดภัยให้กับเด็ก ร้วม่ถึึงการ้สร้้างคิวาม่

สัม่พันธ์ร้ะยะยาวและผู้ลักดันให้เด็กรู้้สึกถึึงการ้ม้่ค่ิณค่ิาในตัวเอง 

เพร้าะเด็กค่ิอคินท้ี่�จะได้ร้ับผู้ลกร้ะที่บจากร้ะบบนิเวศท้ี่�คินร่่้นเร้าเป็นผูู้้สร้้าง 

ดังนั�นพวกเขาจึงคิวร้ได้รั้บสิที่ธิในการ้เข้าถึึงสภาพแวดล้อม่ท้ี่�ด้ ด้วยม่าตร้การ้

คิวบค่ิม่หร่้อการ้แก้ปัญ้หาสิ�งแวดล้อม่อย่างจริ้งจัง ในฐานะผูู้้ใหญ่้ เร้าจึงคิวร้ให้

คิวาม่สำาคัิญ้และร่้วม่ผู้ลักดันในสิ�งท้ี่�เร้าสาม่าร้ถึที่ำาได้ เพ่�ออนาคิตท้ี่�ด้ของร่่้นลูก 

ร่่้นหลานเร้าต่อไป



7 หนึ่งเสี่ยงจากผูู้้ให้การส่นับส่นุนเด็กโส่ส่ะ

“ยังม้่เด็กๆ อ้กม่ากท้ี่�ร้อคิอยคิวาม่หวังอยู่เสม่อ ร้อคิอยท้ี่�จะได้รั้บ ‘โอกาส’ ซึึ่�ง

ไม่่รู้้จะม่าถึึงเม่่�อไหร่้” จากเจตนาร้ม่ณ์ของค่ิณส่กฤฎิ�พงษ์ อินปันบ่ตร้ ท้ี่�ต้องการ้

ช่่วยเหล่อให้เด็กๆ ท้ี่�ด้อยโอกาสได้รั้บคิวาม่ช่่วยเหล่อ  จึงตัดสินใจให้การ้สนับสน่น 

มู่ลนิธิเด็กโสสะฯ อย่างต่อเน่�องผู่้านการ้ตัดบัตร้เคิร้ดิตม่านานกว่า 3 ปีแล้ว

รู้จักมูลน่ธ่ิเด็กโสสะฯ ได้อย่่างไร

เดิม่ท้ี่เร้าเคิยบริ้จาคิอยู่หลายแห่ง ม้่หลากหลายรู้ปแบบ แต่ก็ไม่่เคิยไปตร้วจสอบ

ว่า องค์ิกร้ท้ี่�เร้าบริ้จาคินั�น ม้่อยู่จริ้งไหม่? เงินได้เข้าถึึงตาม่วัตถ่ึปร้ะสงค์ิท้ี่�ต้องการ้

หร่้อไม่่? จนกร้ะทัี่�งม้่เพ่�อนม่าทัี่ก เลยเริ้�ม่รู้้สึกว่าอยากจะบริ้จาคิเงินกับมู่ลนิธิท้ี่�น่า

เช่่�อถ่ึอ และม้่ตัวตนอยู่ชั่ดเจน จึงพิม่พ์ค้ินหาข้อมู่ลในอินเที่อร์้เน็ต จนม่าพบกับ 

มู่ลนิธิเด็กโสสะฯ พอได้ศึกษาข้อมู่ลจากในเว็บไซึ่ต์ ก็รู้้สึกว่าม้่คิวาม่น่าเช่่�อถ่ึอ และ

ม้่ตัวตนอยู่จริ้ง จึงตัดสินใจบริ้จาคิอย่างต่อเน่�องม่าโดยตลอด

หลังจากได้รับข่่าวสารจากทางมูลน่ธ่ิฯ แล้ว รู้สึกอย่่างไรบ้าง

เร้าได้รั้บวาร้สาร้จากที่างมู่ลนิธิฯ อยูเ่ป็นปร้ะจำา ได้เห็นข่าวสาร้และช้่วิตคิวาม่

เป็นอยู่ของเด็กๆ ในมู่ลนิธิฯ ได้เห็นเขาเติบโตจากเงินท้ี่�เร้าม่อบให้ รู้้สึกว่า ตร้ง

ตาม่วัตถ่ึปร้ะสงค์ิท้ี่�ต้องการ้บริ้จาคิจริ้ง ค่ิอ อย่างน้อยเร้าก็ได้ช่่วยเหล่อเด็กท้ี่�ขาด

โอกาส ไม่่ว่าจะด้านการ้ศึกษาหร่้ออ่�นๆ ท้ี่�เขาคิวร้ได้รั้บ เร้าเช่่�อว่า เด็กๆ หลาย

คินในปร้ะเที่ศไที่ย ยังขาดโอกาสเข้าถึึงการ้ศึกษาซึึ่�งเป็นสิ�งสำาคัิญ้ ดังนั�น อย่างน้อย

หากได้เป็นส่วนหนึ�งในการ้ช่่วยเหล่อเด็กเหล่าน้�ก็ยังด้

ส่่งท่ีอย่ากแบ่งปัน หรือเร่ืองราวท่ีอย่ากบอกเล่าสู่ผู้อ่ืน

เร้าต้องรู้้ตัวว่า อยากที่ำาอะไร้ ช่่วยเหล่อได้แค่ิไหน วันน้�เร้าพอม้่เหล่อ จึงอยาก

จะหยิบย่�น “โอกาส” น้�ให้กับคินอ่�นๆ การ้ช่่วยเหล่อม้่หลากหลายรู้ปแบบ ไม่่ว่า

จะเป็นการ้นำาของไปช่่วย หร่้อขึ�นดอยไปบริ้จาคิ ซึึ่�งแต่ก่อนเร้าเคิยที่ำาอยู่ในรู้ป

แบบนั�น แต่รู้้สึกว่า ไม่่สาม่าร้ถึที่ำาแบบต่อเน่�องได้ ดังนั�นจึงเล่อกท้ี่�จะบริ้จาคิเป็น 

ท่ี่นที่รั้พย์ เพร้าะค่ิอนข้างสะดวก ทัี่�งต่อเร้าเองและมู่ลนิธิฯ ท้ี่�เขาจะนำาเงินน้� ไป

ขับเคิล่�อนได้ตร้งตาม่คิวาม่ต้องการ้ของเด็กๆ ในขณะนั�นได้ อ้กทัี่�งการ้ท้ี่�เร้าบริ้จาคิ

อย่างต่อเน่�อง ยังเป็นต้นที่างสำาหรั้บจัดสร้ร้และกร้ะจายคิวาม่ช่่วยเหล่อไปอย่าง

ทัี่�วถึึง และคิร้บถ้ึวนท้ี่�ส่ด เพ่�อเติม่เต็ม่ช้่วิตและคิวาม่หวังให้กับเด็กๆ ท้ี่�เขาร้อคิอย

โอกาสอยูเ่สม่อคิรั้บ

ในสังคิม่ไที่ย ยังม้่เด็กๆ อ้กม่าก ท้ี่�ไม่่สาม่าร้ถึดูแลตัวเองได้ แต่กลับต้องเผู้ชิ่ญ้โลก

ด้วยคิวาม่ยากลำาบาก และขาด “โอกาส” ในการ้เล่อกอนาคิตท้ี่�ด้ให้กับตัวเอง  

จะด้แค่ิไหน หากเร้าสาม่าร้ถึหยิบย่�น “โอกาส” ท้ี่�จะช่่วยให้เด็กท่ี่กคินได้รั้บ 

คิวาม่อบอ่่นอ้กคิรั้�ง ได้ม้่ช้่วิตคิวาม่เป็นอยูท้่ี่�ด้ขึ�นโดยไม่่ต้องกลายเป็นเด็กเร่้ร่้อน  

แม้่เป็นเพ้ยงส่วนเล็กน้อย แต่ ค่ิณพัช่สนันท์ี่ อภิสินพัช่ร้ ก็เช่่�อว่า ท่ี่กการ้แบ่งปันนั�น 

ยิ�งใหญ่้และม้่ค่ิณค่ิาเสม่อ

“แต่ก่อนเร้าเคิยบริ้จาคิให้กับหลายๆ แห่ง แต่เน่�องจากสถึานการ้ณ์ที่างการ้เงิน

ไม่่ค่ิอยด้ จึงหยด่การ้บริ้จาคิไป ตอนน้�เร้าพอม้่กำาลังท้ี่�จะช่่วยเหล่อแล้ว จึงตั�งใจ

ไว้ว่าอยากกลับม่าแบ่งปันให้กับสังคิม่อ้กคิรั้�ง ปร้ะจวบกับได้ไปเดินห้างฯ แล้วเจอ

น้องๆ เจ้าหน้าท้ี่�ปร้ะช่าสัม่พันธ์ของมู่ลนิธิฯ เข้าม่าทัี่กที่าย อธิบายเร่้�องร้าวต่างๆ 

ให้ฟั้ง ซึึ่�งตร้งกับจ่ดปร้ะสงค์ิแร้กของตัวเอง ท้ี่�ต้องการ้ให้คิวาม่ช่่วยเหล่อเด็กๆ ท้ี่�

ขาดโอกาสในสังคิม่ จึงตัดสินใจให้การ้บริ้จาคิอย่างต่อเน่�องกับมู่ลนิธิเด็กโสสะฯ 

ตั�งแต่ปี 2561 เป็นต้นม่า”

“ด้ใจท้ี่�ได้เห็นเด็กๆ ท้ี่�เคิยขาดโอกาส ขาดช้่วิตคิวาม่เป็นอยูท้่ี่�ด้  ขาดคิวาม่อบอ่่น 

ขาดในท่ี่กอย่างท้ี่�เขาคิวร้จะได้รั้บ กลับม่าม้่โอกาสในการ้เติบโตอย่างอบอ่่นอ้กคิรั้�ง 

เร้าเองแม้่จะเป็นเพ้ยงส่วนเล็กน้อย แต่ก็รู้้สึกด้ใจและปลาบปล่�ม่ท้ี่�ได้ช่่วยเหล่อให้

เด็กๆ เหล่าน้�ให้ม้่ค่ิณภาพช้่วิตท้ี่�ด้ สาม่าร้ถึดูแลตัวเองได้ และช่่วยสร้้างปร้ะโยช่น์

ให้กับสังคิม่ท้ี่�เร้าอาศัยอยู่ต่อไป อยากเชิ่ญ้ช่วนคินท้ี่�ม้่จิตเม่ตตาท้ี่�พอม้่กำาลังที่รั้พย์ 

จะม่ากจะน้อยไม่่สำาคัิญ้ เร้าเช่่�อว่า หากหลายๆ คินร้วม่กัน คินละเล็กละน้อย ก็

จะช่่วยเติม่เต็ม่ช้่วิต ก่อร่้างสร้้างอนาคิต และม่อบคิวาม่ส่ขให้กับเด็กๆ เหล่าน้�ได้”

ด้วยพลังจากจิตเม่ตตาของท่ี่กท่ี่าน จะต่อสานกันเป็นฟั้นเฟื้อง ช่่วยขับเคิล่�อน

โอกาสให้กับเด็กๆ ท้ี่�ยังร้อคิอยคิวาม่หวัง เปล้�ยนช้่วิตให้พวกเขาม้่คิวาม่ส่ข สาม่าร้ถึ

เดินตาม่คิวาม่ฝัน ซึึ่�งจะหล่อเล้�ยงให้เขาเติบโตเป็นบ่คิลากร้ค่ิณภาพ เป็นแร้งกำาลัง

ท้ี่�จะสร้้างสร้ร้ค์ิค่ิณปร้ะโยช่น์ให้กับสังคิม่ของเร้าในวันข้างหน้าต่อไป

ต่อกำาลังใจ เติมความหวัง
ให้กับเด็กที�รอคอย

ทุกการให้
ยิ�งใหญ่และมีคุณค่าเส่มอ



ขอบคุุณขอบคุุณ
ท่ี่�ที่ำ�ให้้ห้นููม่ีวััยเด็็กท่ี่�ที่ำ�ให้้ห้นููม่ีวััยเด็็ก

ท่ี่�เปี่่� ยมีสุุขอ่กคุรัั้�งห้นู่�งท่ี่�เปี่่� ยมีสุุขอ่กคุรัั้�งห้นู่�ง

ขอบคุุณ
ท่ี่�ที่ำ�ให้้ห้นููม่ีวััยเด็็ก

ท่ี่�เปี่่� ยมีสุุขอ่กคุรัั้�งห้นู่�ง

ร่ั้วัมีติิด็ติ�มีเรั้�ได็้ท่ี่�

ส่ารจากกรรมการอำานวยการ
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เร้้ยน ท่ี่านผูู้้ม้่จิตเม่ตตา

 สถึานการ้ณ์การ้ร้ะบาดอย่างต่อเน่�องของโร้คิโคิวิด-19 ในขณะน้� ได้ส่งผู้ลกร้ะที่บ

ต่อท่ี่กช้่วิตอย่างหล้กเล้�ยงไม่่ได้ มู่ลนิธิเด็กโสสะฯ ขอร่้วม่ส่งกำาลังใจและภาวนาให้

ท่ี่กท่ี่านม้่ส่ขภาพท้ี่�แข็งแร้งสาม่าร้ถึผู่้านพ้นวิกฤติคิรั้�งน้�ไปด้วยกันให้ได้

ตั�งแต่เด่อนเม่ษายนท้ี่�ผู่้านม่า เด็กและเจ้าหน้าท้ี่�ในหมู่่บ้านเด็กโสสะท่ี่กคินได้จำากัด

การ้ใช้่ช้่วิตอยูแ่ต่เพ้ยงในหมู่่บ้านม่า เพ่�อลดคิวาม่เส้�ยงของการ้ติดเช่่�อ เพร้าะเด็กๆ

โสสะต่างก็ยังไม่่ได้รั้บวัคิซ้ึ่นเช่่นเด้ยวกับเยาวช่นคินอ่�นๆ ทัี่�วปร้ะเที่ศ  ท่ี่กหมู่่บ้าน

จึงม้่ม่าตร้การ้ดูแลพวกเขาแบบเข้ม่งวดเพ่�อให้เกิดคิวาม่ปลอดภัยต่อช้่วิตเด็กๆ

ม่ากท้ี่�ส่ด

www.facebook.com/sosthailand

มูลน่ธ่ิเด็กโสสะแห่งประเทศไทย่ฯ

@sosthai

@sosthailand

@sosthailand

www.sosthailand.org

สแกนเพ่ืออ่านวารสาร

ท่ี่าม่กลางวิกฤติโร้คิร้ะบาดน้� เร้าตร้ะหนักถึึงสภาวะเศร้ษฐกิจท้ี่�ท้ี่าที่าย  เร้าจึง

ได้วางแผู้นการ้ใช้่จ่ายเล้�ยงดูเด็กจำานวน 700 คิน ใน 5 หมู่่บ้านทัี่�วปร้ะเที่ศไที่ย

อย่างรั้ดก่ม่ พร้้อม่กับถ่ึอโอกาสอบร้ม่ให้คิวาม่รู้้เด็กๆเร่้�องการ้ปร้ะหยัดค่ิาใช้่จ่าย

คิวบคู่ิกันไป เช่่น การ้ปลูกผัู้กสวนคิรั้วที่านเอง การ้ที่ำานำ�ายาล้างจาน วิธ้ปร้ะหยัด 

นำ�า/ไฟ้ ฯลฯ เด็กๆ จะไม่่เพ้ยงอยู่ร้อดต่อไปแต่ได้ทัี่กษะการ้ใช้่ช้่วิตติดตัวต่อไปด้วย 

ส่ดท้ี่ายน้� ผู้ม่ขอขอบพร้ะค่ิณผูู้้ม้่จิตเม่ตตาท่ี่กท่ี่าน ท้ี่�ยังคิงอยู่เค้ิยงข้างเด็กๆ ด้วย

การ้ให้คิวาม่สนับสน่นอย่างต่อเน่�อง ให้โอกาสพวกเขาได้เติบโตขึ�นท่ี่าม่กลางคิวาม่

รั้ก และสภาพแวดล้อม่ท้ี่�ปลอดภัยของคิร้อบคิรั้วโสสะ  ผู้ม่ขอเป็นตัวแที่นของเด็กๆ 

ร่้วม่ส่งกำาลังใจและคิวาม่ปร้าร้ถึนาด้ม่าสู่ท่ี่กท่ี่านอ้กคิรั้�ง ขอให้ท่ี่านและท่ี่กคินใน

ปร้ะเที่ศไที่ยผู่้านพ้นเหต่การ้ณ์คิรั้�งน้�ไปได้ด้วยด้คิรั้บ

ขอแสดงคิวาม่นับถึ่อ

นายธนา เตรั้ตนชั่ย
เลขาธิการ้ / กร้ร้ม่การ้อำานวยการ้
มู่ลนิธิเด็กโสสะแห่งปร้ะเที่ศไที่ยฯ


