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“น้้องดาว” เด็็กหญิิงวััยแปดขวบ เวลายิ้้�มจะมีีฟัันกระต่่ายคู่่� ดวงตาเป็็นประกาย
“น้้องดาวเล่่นเสร็็จแล้้ว จะไปทำำ�อะไรต่่อคะ?”

แสงแดดช่่วงเวลาสายของวัันนี้้� ไม่่ได้้ร้้อนแรงอย่่างที่�เ่ ราคิิด เพราะเมื่่�อคืืนฝนตกมา “จะไปทำำ�งานบ้้านต่่อค่่ะ วัันนี้้น้� ้องดาวเป็็นเวรถููบ้้านทำำ�ความสะอาดบ้้านค่่ะ”
ตลอดจนเกืือบจะใกล้้รุ่�ง่ เช้้า ดัังนั้้�นท้้องฟ้้าจึึงยัังดููมืืดครื้้�มอยู่่�บ้้าง ต้้นหญ้้าในสนาม
ซึ่่�งหน้้าที่่แ� ละความรัับผิิดชอบของเด็็กๆ นั้้�น คุุณแม่่โสสะจะเป็็นผู้้�มอบหมายให้้
ก็็ชุ่่�มฉ่ำำ��ไปด้้วยน้ำำ��ฝน แต่่ไม่่นองขัังเพราะที่่�หมู่่�บ้้านเด็็กโสสะเชีียงราย เป็็นหมู่่�บ้้าน
ทั้้�งนี้้�เพื่่�อเป็็นการสอนให้้พวกเขาทำำ�สิ่่�งต่่างๆ ได้้ และเป็็นคนมีีความรัับผิิดชอบ
ที่่�ปลููกเรีียงรายกัันขึ้้�นไปตามเนิินเขา
“แล้้ววัันนี้้� น้้องดาวไม่่มีีเรีียนออนไลน์์หรืือคะ?”
เด็็กๆ ประมาณ 7- 8 คน ยืืนจัับกลุ่่�มเล่่นส่่งเสีียงดัังอยู่่�ไกลๆ เราจึึงเดิินเข้้าไปใกล้้ๆ
เพื่่�อไปดููให้้รู้้�ว่่า พวกเขากำำ�ลัังทำำ�อะไรกัันอยู่่�
“วัันนี้้�วัันเสาร์์ จะมีีออนไลน์์วิิชาภาษาอัังกฤษกัับครููสอนพิิเศษค่่ะ เลยต้้องรีีบกลัับ
ไปทำำ�งานบ้้าน แล้้วก็็กิินข้้าวให้้อิ่่�ม ก่่อนจะเรีียน เที่�ย่ งนี้้� แม่่หนููทำ�ำ แกงเขีียวหวาน
“พวกหนููเล่่นเตยกัันอยู่่�ค่่ะ” เด็็กหญิิงหน้้าตาน่่าเอ็็นดููบอกเราถึึงสิ่่�งที่่�พวกเขา
ใส่่ผัักที่่�หนููชอบด้้วยนะคะ”
กำำ�ลัังเล่่น
“แล้้วช่่วงวัันปกติิจัันทร์์-ศุุกร์์ ยัังเรีียนออนไลน์์อยู่่�ไหมคะ?”
การเล่่นเตย เป็็นการละเล่่นพื้้�นบ้้านของทางภาคเหนืือ โดยผู้้�เล่่นจะขีีดเส้้นเป็็น
ตารางจำำ�นวนเท่่ากัับผู้้�เล่่น แล้้วแบ่่งผู้้�เล่่นออกเป็็น 2 ฝ่่าย ฝ่่ายหนึ่่�งยืืนประจำำ�เส้้น
(ตามขวาง) อีีกฝ่่ายจะวิ่่�งผ่่านแต่่ละเส้้นไปโดยไม่่ให้้เจ้้าของเส้้นแตะได้้ เมื่่�อเริ่่�มเล่่น
มููลนิิธิิเด็็กโสสะฯ มีีจุุดมุ่่�งหมายในการร่่วมพััฒนา
คนที่่�ยืืนประจำำ�เส้้นแรก พููดว่่า ไหล ฝ่่ายตรงข้้ามก็็เริ่่�มวิ่่�งผ่่านเส้้นแรกไปจนถึึงเส้้น
คุุณภาพชีีวิิตของเด็็กที่่�สููญเสีียและกลุ่่�มเด็็กที่่�เสี่่�ยง
สุุดท้้ายแล้้ววิ่่�งกลัับ ถ้้าวิ่่�งกลัับถึึงเส้้นแรกโดยไม่่ถููกฝ่่ายตรงข้้ามแตะได้้ และพููดว่่า
ต่่อการสููญเสีียการดููแลจากพ่่อแม่่ผู้้�ปกครอง
“เตย!” ก็็จะเป็็นฝ่่ายชนะ
การเล่่นของเด็็กๆ ใช่่จะไร้้ประโยชน์์ เพราะเป็็นกิิจกรรมที่่�ผสานไว้้ด้้วยการช่่วย
พััฒนากล้้ามเนื้้�อมััดใหญ่่ให้้แข็็งแรง ส่่งเสริิมการคิิดแก้้ปัญ
ั หา ฝึึกให้้เป็็นคนช่่าง
สัังเกต ส่่งเสริิมการอยู่่�ร่่วมกัับผู้้�อื่่�น การรู้้�แพ้้ชนะ การมีีน้ำำ��ใจต่่อเพื่่�อน ทำำ�ให้้มีี
อารมณ์์สดใส ร่่าเริิง และสนุุกสนาน เหตุุผลอย่่างหลัังนี่่�น่่าจะจริิง เพราะเสีียง
หััวเราะของเด็็กๆ เริ่่�มดัังขึ้้�นทุุกทีีๆ
เมื่่�อเด็็กๆ เล่่นเตยเสร็็จแล้้ว ต่่างก็็แยกย้้ายกัันเข้้าบ้้าน จะมีีก็็เพีียงเด็็กหญิิงที่่�หน้้าตา
น่่าเอ็็นดูู และตอบเราครั้้�งแรกว่่า เขาเล่่นเตยกัันอยู่่� กำำ�ลัังเดิินลบเส้้นเตยที่่�พวกเขา
ขีีดกัันไว้้ เราจึึงได้้มีีโอกาสพููดคุุยกััน

ให้้สามารถเข้้าถึึงสิิทธิิขั้้�นพื้้�นฐานต่่างๆ ได้้

เช่่น การเข้้าถึึงการศึึกษาที่่�เหมาะสมตามความ
สามารถ การมีีส่่วนร่่วมแสดงความคิิดเห็็นได้้
อย่่างเสรีี หรืือเข้้ามามีีบทบาทในเรื่่�องต่่างๆ
โดยเฉพาะกัับเรื่่�องที่่�ส่่งผลกระทบต่่อเด็็กๆ เอง ฯลฯ
ซึ่่�งทางมููลนิิธิิฯ ยึึดมั่่�นแนวทางที่่�คำำ�นึึงถึึงประโยชน์์
สููงสุุดของเด็็กเป็็นสำำ�คััญ
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ชีว ิต ในหมู่บ ้านเด็ก

“ยัังคงมีีเรีียนอยู่่�ค่่ะ แต่่จะเป็็นการสลัับวัันเรีียน ซึ่่�งวัันจัันทร์์หนููก็็จะไปโรงเรีียน วััน “น้้าคะ หนููขอกลัับเข้้าบ้้านก่่อนนะคะ ไปถููบ้้าน แล้้วกิินแกงเขีียวหวานของแม่่
อัังคารหนููก็็เรีียนออนไลน์์อยู่่�ที่่�บ้้าน สลัับกัันอยู่่�แบบนี้้� เพราะครููบอกว่่า ต้้องเว้้น จะได้้เรีียนเก่่งๆ”
ระยะห่่าง เพื่่�อป้้องกัันการติิดโรคโควิิด-19”
เด็็กหญิิงเดิินจากไป แล้้วหัันกลัับมายิ้้�ม พร้้อมโบกมืือให้้กัับเราอีีกครั้้�ง
“น้้องดาวกลััวโรคโควิิด-19 ไหมคะ?”
แม้้ว่่า เราจะได้้พููดคุุยกัันเพีียงระยะเวลาสั้้�นๆ แต่่สิ่่�งที่่�เราสััมผััสได้้คืือความสุุขเต็็ม
“ก็็กลััวค่่ะ แม่่หนููก็็จะบอกย้ำำ��ตลอดว่่า เวลาไปโรงเรีียนให้้ใส่่หน้้ากากอนามััย ห้้าม อิ่่�มในหััวใจ ที่่�น้้องดาวและเด็็กๆ หลายคนกำำ�ลัังได้้รัับ และได้้ส่่งต่่อความสุุขนั้้�น
ถอดโดยเด็็ดขาด ถึึงจะหายใจลำำ�บาก แต่่ก็็ปลอดภััยไว้้ก่่อนนะคะ และให้้ล้้างมืือ กลัับมาถึึงพวกเราอีีกทีี
บ่่อยๆ เว้้นระยะห่่างกัับเพื่่�อนๆ หนููก็็คิิดถึึงเพื่่�อนอีีก เจอกััน แต่่ก็็ใกล้้กัันไม่่ได้้”
และที่่�สำำ�คัญ
ั ที่่�สุุด รอยยิ้้�มแสนสดใสของน้้องดาว ยัังเป็็นอีีกตััวแทนคำำ�ขอบคุุณจาก
“แล้้วผลการเรีียนเมื่่�อเทอมที่�แ่ ล้้วเป็็นอย่่างไรบ้้างคะ?”
ลููกโสสะทุุกคน ไปถึึงผู้้�สนัับสนุุนทุุกท่่าน ที่่�ได้้ร่่วมในเส้้นทางสร้้าง “โอกาส” และ
มอบ “ความสุุข” ให้้กัับเด็็กๆ ลููกโสสะทุุกคนตลอดมา เป็็นแรงผลัักดััน และเป็็นพลััง
“หนููสอบได้้ที่่�หนึ่่�งของชั้้�นเลยนะคะน้้า เกรดเฉลี่่�ย 4.00 ทุุกตััวเลยค่่ะ” น้้องดาว ต้้นทาง สู่่�ชีีวิิตมีีคุุณภาพ เต็็มคุุณค่่า และมีีความหมายยิ่่�งใหญ่่ ของคำำ�ว่่า “น้ำำ��ใจ”
พููดด้้วยเสีียงดัังฟัังชััด พร้้อมกัับยิ้้�มแก้้มปริิแบบภาคภููมิิใจ “แต่่เทอมนี้้� ก็็ไม่่รู้้�จะ และ “การแบ่่งปััน” ที่่�ไม่่มีีวัันลบเลืือนจากใจของเด็็กๆ ทุุกคนได้้เลย
เป็็นอย่่างไรนะคะ”
หมายเหตุุ:
“โอ้้โห! เรีียนเก่่งขนาดนี้้� เป็็นเพราะแกงเขีียวหวานของแม่่รึึเปล่่าคะเนี่่�ย?”
ชื่่�อของเด็็กในบทความนี้้� ได้้มีีการเปลี่่�ยนแปลงตาม
ความเหมาะสม เพื่่�อเป็็นไปตามนโยบายด้้านสิิทธิิเด็็ก
“หนููก็ว่็ ่า น่่าจะใช่่ค่่ะ” ตอบแล้้ว น้้องดาวก็็หััวเราะชอบใจ

ความสำ �เร็จของลูกโสสะ
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ด้้วยพลัังแห่่งรััก
ของลููกโสสะ
ความรัักและความเอื้้�ออาทรตลอดช่่วงชีีวิิตที่่�เติิบโต
มาในหมู่่�บ้้านเด็็กโสสะ เป็็นสิ่่�งสำำ�คััญมากที่่�ทำำ�ให้้
ผมมีีกำำ�ลัังใจต่่อสู้้�ฝ่่าฟัันอุุปสรรคต่่างๆ และสามารถ
ก้้าวข้้ามได้้ แม้้กระทั่่�งถ้้อยคำำ�สะเทืือนหััวใจ ที่�ผู้่ ้�คนมััก
เรีียกขานเราว่่า “เด็็กกำำ�พร้้า”
สวััสดีีท่่านผู้้�อ่่านทุุกท่่านครัับ ผมกรัันต์์ สอนเปีีย (ไอซ์์)
ลููกโสสะจากหมู่่�บ้้านเด็็กโสสะหนองคายครัับ ผมเรีียน
จบทางด้้านวิิศวกรรมศาสตร์์ สาขาโยธา และปััจจุุบััน
ทำำ�งานเป็็นผู้้�จััดการโครงการ ฝ่่ายวิิศวกรรม บริิษััท
ฉัันท์์มิิตร คอนเทรคเตอร์์ จำำ�กััด

เด็็กโสสะ คืือการกลัับบ้้านของพวกเราจริิงๆ ทำำ�ให้้ผม สุุดท้้ายนี้้� บุุคคลที่่�ผมและลููกโสสะอย่่างพวกเราทุุก
คน จะลืืมไม่่ได้้เลย ก็็คืือ “ผู้้�บริิจาค” ทุุกท่่านที่่�มีีจิิต
ก่่อนที่่�ผมจะมายืืนในจุุดนี้้�ได้้ ต้้องบอกว่่าต้้นทุุนชีีวิิต มีีความสุุขมากครัับ
เมตตาต่่อพวกเรา ทำำ�ให้้เด็็กที่่�มีีต้้นทุุนจากศููนย์์ ขยัับ
ของผมและลููกโสสะหลายๆ คนเริ่่�มจากศููนย์์ แต่่เรา
หลัังจากการเก็็บสะสมประสบการณ์์ในสายงานมา ขึ้้�นมามีีชีีวิิตที่่�ดีีขึ้้�นตามลำำ�ดัับ สามารถใช้้ชีีวิิตได้้อย่่าง
“โชคดีี” ที่่�ได้้เข้้ามาอยู่่�ในครอบครััวโสสะ จากที่่�เคย
ระยะหนึ่่�ง ในวัันนี้้�ผมมีีงานรัับเหมาก่่อสร้้างส่่วนตััว เต็็มภาคภููมิิเหมืือนคนอื่่�นทั่่�วไป หากไม่่มีีทุุกท่่าน คง
ไม่่มีีใคร เรากลัับได้้มามีีครอบครััวที่่�อบอุ่่�นอีีกครั้้�ง มีี
และทำำ�งานบริิษััทไปด้้วยครัับ และยัังรัับงานที่่�ปรึึกษา ไม่่มีีผมและพี่่�น้้องโสสะในวัันนี้้� ผมขอขอบคุุณทุุก
แม่่ (แม่่โสสะ) ที่่�คอยอบรมสั่่�งสอน มีีคุุณน้้า คุุณอา
ให้้กัับอีีกหลายโครงการ และในอนาคตยัังตั้้�งใจไว้้ว่่า ท่่านอย่่างสุุดซึ้้�ง และขอให้้ทุุกท่่านมีีความสุุข สุุขภาพ
คอยอุ้้�มชูู แนะนำำ�ประคองชีีวิิตให้้เราเดิินมาจนตลอด
จะเปิิดบริิษััทรัับเหมาก่่อสร้้างเป็็นของตััวเอง
แข็็งแรงนะครัับ
รอดฝั่่�ง มีีพี่่�น้้อง ซึ่่�งแม้้จะไม่่ใช่่พี่่�น้้องร่่วมสายเลืือด
เดีียวกััน แต่่พวกเราก็็ผููกพัันกัันและรัักกัันเหนีียวแน่่น
ไม่่แพ้้ใคร และสิ่่�งที่่�สำำ�คัญร
ั องลงมาจาก “ครอบครััว”
แล้้ว “การศึึกษา” ที่�พ่ วกเราได้้รัับนั้้�น ถืือเป็็นมรดกชิ้้�น
สำำ�คััญที่่�จะติิดตััวในวัันที่�เ่ ราออกมาจากครอบครััว เพื่่�อ
ใช้้ดููแลตััวเอง ไปจนตลอดชีีวิิต
ในวัันที่่�ผมสำ�ำ เร็็จการศึึกษา ออกมาสู่่�สัังคมภายนอก
แล้้ว ยิ่่�งทำำ�ให้้ผมรู้้�สึึกขอบคุุณครอบครััวโสสะที่่�ช่่วย
ผลัักดัันให้้ผมตั้้�งใจเรีียน คำำ�แนะนำำ�ปรึึกษา แนวคิิด
ต่่างๆ ในการดำำ�เนิินชีีวิิตที่่�ได้้รัับตลอดมา ทำำ�ให้้ผมมีี
กำำ�ลัังใจหนัักแน่่น ไม่่ย่่อท้้อต่่ออุุปสรรค อดทนทำำ�งาน
เพื่่�อสร้้างครอบครััวที่่�ดีี ไม่่เป็็นภาระต่่อสัังคม ถึึงแม้้
ในวัันนี้้� ผมจะไม่่ได้้อยู่่�ที่่�หมู่่�บ้้านเด็็กโสสะแล้้ว แต่่
ในทุุกช่่วงเทศกาล ผมกัับพี่่�น้้องหลายคนก็็จะนััดกััน
กลัับไปเยี่่�ยมแม่่เยี่่�ยมน้้องๆ ในครอบครััวโสสะเสมอ
และความรู้้�สึึกที่�เ่ กิิดขึ้้�น ทุุกครั้้�งที่่�ได้้กลัับไปหมู่่�บ้้าน

นี่เป็นเพียงหนึ่งตัวอย่างของความสำ�เร็จ
ลูกโสสะ ที่ได้รับการสนับสนุนการเลี้ยงดู
เด็กอย่างต่อเนื่องจากผู้มีจิตเมตตาตลอดมา
ปัจจุบันมูลนิธิเด็กโสสะแห่งประเทศไทยฯ
มีเด็กที่อยู่ในการดูแลประมาณ 700 คน
และได้ส่งมอบเด็กที่สามารถเลี้ยงดูตัวเองได้
อยู่ร่วมกับสังคมกว่า 500 คน
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เรื่ องเล่าคนทำ�งาน

สุุกัญ
ั ญา มีีคะนุุช กัับ
บททดสอบหััวใจ ในนาม
“แม่่โสสะ”
คุุณสุุกััญญา มีีคะนุุช หรืือที่่�พวกเราเรีียกว่่า “แม่่บุ๋๋�ม” ผู้้�
ที่่�ผ่่านบททดสอบหััวใจของตััวเองด้้วยการมาทำำ�หน้้าที่�่
“คุุณแม่่โสสะ” ที่�ห่ มู่่�บ้้านเด็็กโสสะภููเก็็ต มากว่่า 13 ปีี
แรกเริ่่�มของการเข้้ามารัับหน้้าที่่�คุุณแม่่โสสะ เป็็นเรื่่�อง
ที่่�ท้้าทายความรู้้�สึึกของตััวเรามากๆ ค่่ะ เพราะแตกต่่าง
กัับช่่วงที่่�เราทดลองทำำ�งานในตำำ�แหน่่งเจ้้าหน้้าที่่�น้้า ซึ่่�ง
ตรงนั้้�น เราจะเข้้าบ้้านแค่่เฉพาะช่่วงที่่�แม่่พััก หรืือช่่วง
ที่่�แม่่ออกไปทำำ�ธุุระข้้างนอก แต่่พอเป็็นแม่่โสสะปุ๊๊�บ!
เราต้้องอยู่่�กัับเด็็กๆ ตลอด 24 ชั่่�วโมง ซึ่�ง่ ในบ้้านจะมีี
เด็็กๆ 8-10 คน ต่่างวััย ต่่างที่่�มา จะต้้องดููแลเอาใจใส่่
ความเป็็นอยู่่� การใช้้ชีีวิิตของลููกๆ ในทุุกรายละเอีียด เองก็็เริ่่�มหงุุดหงิิด รำำ�คาญ พอเรารู้้�อาการตััวเองอย่่าง
ไม่่ว่่าจะเป็็นเรื่่�องการกิินอยู่่� หลัับนอน สุุขภาพ การ นี้้�ต้้องรีีบจััดการกัับความรู้้�ตััวเองก่่อนเลยทัันทีี ก่่อนที่่�
ศึึกษา หรืือแม้้กระทั่่�งสภาพจิิตใจของพวกเขา
จะเข้้าไปหาลููก หรืือลููกที่่�อยู่่�ในช่่วงวััยรุ่่�นบางคนก็็จะ
เริ่่�มมีีเหตุุผลของตััวเขาเอง เราก็็จะต้้องมีีความอดทน
ในการทำำ�หน้้าที่�เ่ ป็็นแม่่โสสะ ต้้องบอกว่่าไม่่ใช่่เรื่่�อง ในการรัับฟััง ต้้องไม่่คิิดว่่า เขาเถีียงเรา และก็็ต้้องพููด
ง่่ายเลยค่่ะ เพราะจะมีีเรื่่�องของระบบการดููแลลููกๆ กัับเขาด้้วยเหตุุและผล ซึ่่�งบางเรื่่�องเราก็็ต้้องใช้้ความ
มีีกฎระเบีียบที่�เ่ ราต้้องปฏิิบััติิตาม มีีการจััดทำำ�เรื่่�อง อดทนที่่�สููงมากๆ (คุุณแม่่หััวเราะ)
พััฒนาการของเด็็กๆ งบประมาณค่่าใช้้จ่่ายครััวเรืือน
เพื่่�อส่่งให้้กัับทางสำำ�นัักงานหมู่่�บ้้านเด็็กฯ อีีกครั้้�ง แต่่การใช้้ชีีวิิตจริิงๆ กัับลููกๆ ก็็มีีหลายเรื่่�องที่่�เติิมเต็็ม
ยอมรัับว่่า เครีียดเลยค่่ะ แต่่นั่่�นก็็เป็็นความยากใน ความรู้้�สึึกให้้เราได้้ชุ่่�มชื่่�นหััวใจเหมืือนกัันนะคะ อย่่าง
ช่่วงของการเข้้ามาทำำ�หน้้าที่�แ่ ม่่โสสะใหม่่ๆ นะคะ พอ วัันไหนที่่�เราเหนื่่�อยๆ หรืือไม่่สบาย ลููกๆ เขาจะเห็็น
ทำำ�ไปเรื่่�อยๆ เราก็็เรีียนรู้้�ปรัับตััวได้้ จนเป็็นความเคยชิิน และรัับรู้้�ได้้ เขาจะเข้้ามากอด มาหอม ถามว่่า แม่่
ที่่�เราทำำ�อยู่่�เป็็นประจำำ� และเราเข้้าใจว่่า การทำำ�หน้้าที่่� เหนื่่�อยไหม ตัักน้ำำ��มาให้้กิิน ถามแม่่ดื่่�มกาแฟไหม กิิน
แม่่โสสะตรงนี้้� เราเองก็็อยู่่�บนความคาดหวัังของผู้้�มีีจิิต ยาหรืือเปล่่า เดี๋๋�ยวหนููช่่วยแม่่ดููแลน้้องนะ เดี๋๋�ยวทำำ�
เมตตาทุุกคน ที่�ตั้้่ �งใจอย่่างเต็็มที่่� อยากช่่วยเหลืือเด็็กๆ กัับข้้าวแทนแม่่เอง อะไรอย่่างนี้้ค่� ่ะ ซึ่่�งในบางครั้้�งเขา
เหมืือนกัับเรา อยากให้้เขาได้้เติิบโตขึ้้�นอย่่างมีีคุุณภาพ ก็็กลัับเป็็นคนที่�ค่ อยดููแลเราเหมืือนกัันนะคะ แม่่ก็็รู้้�สึึก
ดีีใจ ความเหนื่่�อย ความหนัักอกหนัักใจหลายอย่่าง
แม่่คิิดว่่า อีีกเรื่่�องหนึ่่�งที่่�เป็็นเรื่่�องสำำ�คััญในการเป็็น ก็็เบาบางลงไป พวกเขาก็็เป็็นเหมืือนยาวิิเศษของเรา
แม่่โสสะ คืือ การจััดการกัับอารมณ์์ความรู้้�สึึกของตััว เลยค่่ะ
เราเองให้้ได้้ ในขณะที่�เ่ จอสภาวะความกดดัันต่่างๆ
เช่่น เวลาที่่�เด็็กหลายคนอยู่่�ด้้วยกััน ก็็จะมีีเรื่่�องความ สำำ�หรัับการดููแลลููกๆ ในช่่วงสถานการณ์์โควิิด-19 นี้้�
ซุุกซนเป็็นปกติิ การทะเลาะเบาะแว้้ง หรืือการแย่่ง คงเป็็นความท้้าทายของแม่่โสสะหลายๆ คนเหมืือน
ของเล่่นกัันบ้้าง เราต้้องช่่วยปรามและสอนพวกเขา กััน เพราะลููกๆ เราจากที่่�ต้้องไปเรีียนหนัังสืือที่่�โรงเรีียน
ซึ่่�งในหนึ่่�งวัันก็็อาจจะมีีเหตุุการณ์์แบบนี้้�บ่่อยๆ จนเรา คราวนี้้�ก็็ต้้องมาเรีียนออนไลน์์ในบ้้าน เรีียนทัันบ้้าง

ไม่่ทัันบ้้าง เข้้าใจบ้้าง ไม่่เข้้าใจบ้้าง สารพััดโปรแกรม
การเรีียนการสอน เราก็็ต้้องเข้้าไปช่่วยเขา ถ้้าตรงไหน
ไม่่รู้้� ก็็ให้้เจ้้าหน้้าที่่�ท่่านอื่่�นๆ ในหมู่่�บ้้านมาช่่วยอีีกแรง
ลองนึึกว่่า นี่่�แค่่บ้้านหนึ่่�งหลัังนะคะ แต่่ในหมู่่�บ้้านเด็็ก
โสสะภููเก็็ต เรามีีบ้้านตั้้�ง 12 หลััง ก็็จะวุ่่�นๆ หน่่อยค่่ะ
นอกจากนี้้� แม่่ก็็สอนในเรื่่�องการปลููกฝัังนิิสััยให้้พวก
เขารัักษาความสะอาดมากขึ้้�น ล้้างมืือบ่่อยๆ เน้้นย้ำำ��
เรื่่�องการใส่่หน้้ากากอนามััยเวลาลงไปเล่่นข้้างล่่าง
หรืือแม้้กระทั่่�งการประหยััดค่่าใช้้จ่่าย โดยให้้ลููกๆ
ลองปลููกผััก เราก็็จะได้้กิินผัักที่่�ปลอดสารพิิษ และไม่่
เสีียเงิินซื้้�อ ก็็เป็็นการหากิิจกรรมและสอนพวกเขาไป
ในตััวด้้วยค่่ะ
ชีีวิิตของทุุกคนในครอบครััวโสสะปััจจุุบัันนี้้� คืือ
เป็็นการใช้้ชีีวิิตที่่�อยู่่�แค่่ภายในหมู่่�บ้้านเท่่านั้้�น จะออก
ไปก็็เฉพาะเจ้้าหน้้าที่่�บางคนที่่�จำำ�เป็็น เพราะเราต้้อง
ดููแลสุุขภาพของเด็็ก และเรารู้้�ว่่า พวกเขาเป็็นวััยที่่�
เปราะบางกัับสถานการณ์์แบบนี้้� ทางหมู่่�บ้้านเด็็กโสสะ
ก็็ มีีม าตรการเตรีียมความพร้้ อ มรัั บ มืือหากเกิิ ด
สถานการณ์์ฉุุกเฉิินขึ้้�นมาจริิงๆ เราทุุกคนก็็ได้้แต่่หวััง
ว่่า สถานการณ์์นี้้�จะคลี่่�คลายได้้ไวๆ และพวกเราจะ
ดููแลตััวเองอย่่างดีีที่่�สุุด ท่่านผู้้�มีีจิิตเมตตาทุุกท่่านก็็
เช่่นกัันนะคะ
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บทความโสสะ

สิิทธิิเด็็กในการเข้้าถึึงสิ่่�งแวดล้้อมที่่�ดีี
Children’s Rights to Healthy Environment

สิ่่�งแวดล้้อม มีีความสำำ�คััญและส่่งผลต่่อสุุขภาพของคนเราอย่่างหลีีกเลี่่�ยงไม่่ได้้
ทั้้�งสิ่่�งแวดล้้อมเชิิงกายภาพ อย่่างสภาวะโลกร้้อนที่�ส่่ ่งผลรุุนแรงขึ้้�นเรื่่�อยๆ เพราะ
ทรััพยากรธรรมชาติิที่่�ถููกทำำ�ลาย การเกิิดมลภาวะทางอากาศอย่่างฝุ่่�น PM 2.5 ที่่�ส่่ง
ผลร้้ายต่่อพััฒนาการเด็็กถึึงขั้้�นพิิการและเสีียชีีวิิตได้้ และสิ่่�งแวดล้้อมทางสัังคม ด้้วย
การเข้้าถึึงเทคโนโลยีีที่่�มีีมากขึ้้�นในขณะที่่�การมีีปฏิิสััมพัันธ์์ระหว่่างผู้้�คนนั้้�นลดลง
เป็็นปััจจััยหนึ่่�งที่่�ส่่งผลกระทบต่่อพััฒนาการและสุุขภาพจิิตของเด็็กในระยะยาว

อาศััย อาหาร เสื้้�อผ้้า และการศึึกษา เพื่่�อให้้มีีการเติิบโตตามพััฒนาการที่่�ดีี การ
เคารพในพื้้�นที่่�ส่่วนตััวและสร้้างความรู้้�สึึกปลอดภััยให้้กัับเด็็ก รวมถึึงการสร้้างความ
สััมพัันธ์์ระยะยาวและผลัักดัันให้้เด็็กรู้้�สึึกถึึงการมีีคุุณค่่าในตััวเอง

เพราะเด็็กคืือคนที่่�จะได้้รัับผลกระทบจากระบบนิิเวศที่่�คนรุ่่�นเราเป็็นผู้้�สร้้าง
ดัังนั้้�นพวกเขาจึึงควรได้้รัับสิิทธิิในการเข้้าถึึงสภาพแวดล้้อมที่่�ดีี ด้้วยมาตรการ
ควบคุุมหรืือการแก้้ปััญหาสิ่่�งแวดล้้อมอย่่างจริิงจััง ในฐานะผู้้�ใหญ่่ เราจึึงควรให้้
มููลนิิธิิเด็็กโสสะฯ ให้้ความสำำ�คัญต่
ั ่อสิิทธิิเด็็กในการเข้้าถึึงสิ่่�งแวดล้้อมที่�ดีี่ ซึ่่�งส่่งผล ความสำำ�คััญและร่่วมผลัักดัันในสิ่่�งที่่�เราสามารถทำำ�ได้้ เพื่่�ออนาคตที่่�ดีีของรุ่่�นลููก
ต่่อพััฒนาการของเด็็ก ได้้แก่่ การจััดสรรทรััพยากรด้้านความเป็็นอยู่่�ทั้้�งพื้้�นที่�อ่ ยู่่� รุ่่�นหลานเราต่่อไป
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ต่่อกำำ�ลัังใจ เติิมความหวััง
ให้้กัับเด็็กที่่�รอคอย

“ยัังมีีเด็็กๆ อีีกมากที่่�รอคอยความหวัังอยู่่�เสมอ รอคอยที่่�จะได้้รัับ ‘โอกาส’ ซึ่่�ง
ไม่่รู้้�จะมาถึึงเมื่่�อไหร่่” จากเจตนารมณ์์ของคุุณสุุกฤฎิ์์�พงษ์์ อิินปัันบุุตร ที่่�ต้้องการ
ช่่วยเหลืือให้้เด็็กๆ ที่่�ด้้อยโอกาสได้้รัับความช่่วยเหลืือ จึึงตััดสิินใจให้้การสนัับสนุุน
มููลนิิธิิเด็็กโสสะฯ อย่่างต่่อเนื่่�องผ่่านการตััดบััตรเครดิิตมานานกว่่า 3 ปีีแล้้ว
รู้้�จัักมููลนิิธิิเด็็กโสสะฯ ได้้อย่่างไร
เดิิมทีีเราเคยบริิจาคอยู่่�หลายแห่่ง มีีหลากหลายรููปแบบ แต่่ก็็ไม่่เคยไปตรวจสอบ
ว่่า องค์์กรที่่�เราบริิจาคนั้้�น มีีอยู่่�จริิงไหม? เงิินได้้เข้้าถึึงตามวััตถุุประสงค์์ที่�ต้่ ้องการ
หรืือไม่่? จนกระทั่่�งมีีเพื่่�อนมาทััก เลยเริ่่�มรู้้�สึึกว่่าอยากจะบริิจาคเงิินกัับมููลนิิธิิที่่�น่่า
เชื่่�อถืือ และมีีตััวตนอยู่่�ชััดเจน จึึงพิิมพ์์ค้้นหาข้้อมููลในอิินเทอร์์เน็็ต จนมาพบกัับ
มููลนิิธิิเด็็กโสสะฯ พอได้้ศึึกษาข้้อมููลจากในเว็็บไซต์์ ก็็รู้้�สึึกว่่ามีีความน่่าเชื่่�อถืือ และ
มีีตััวตนอยู่่�จริิง จึึงตััดสิินใจบริิจาคอย่่างต่่อเนื่่�องมาโดยตลอด
หลัังจากได้้รัับข่่าวสารจากทางมููลนิิธิิฯ แล้้ว รู้้�สึึกอย่่างไรบ้้าง
เราได้้รัับวารสารจากทางมููลนิิธิิฯ อยู่่�เป็็นประจำำ� ได้้เห็็นข่่าวสารและชีีวิิตความ
เป็็นอยู่่�ของเด็็กๆ ในมููลนิิธิิฯ ได้้เห็็นเขาเติิบโตจากเงิินที่่�เรามอบให้้ รู้้�สึึกว่่า ตรง
ตามวััตถุุประสงค์์ที่�ต้่ ้องการบริิจาคจริิง คืือ อย่่างน้้อยเราก็็ได้้ช่่วยเหลืือเด็็กที่่�ขาด
โอกาส ไม่่ว่่าจะด้้านการศึึกษาหรืืออื่่�นๆ ที่�เ่ ขาควรได้้รัับ เราเชื่่�อว่่า เด็็กๆ หลาย
คนในประเทศไทย ยัังขาดโอกาสเข้้าถึึงการศึึกษาซึ่่�งเป็็นสิ่่�งสำำ�คััญ ดัังนั้้�น อย่่างน้้อย
หากได้้เป็็นส่่วนหนึ่่�งในการช่่วยเหลืือเด็็กเหล่่านี้้�ก็็ยัังดีี
สิ่่�งที่่�อยากแบ่่งปััน หรืือเรื่่�องราวที่่�อยากบอกเล่่าสู่่�ผู้้�อื่่�น
เราต้้องรู้้�ตััวว่่า อยากทำำ�อะไร ช่่วยเหลืือได้้แค่่ไหน วัันนี้้�เราพอมีีเหลืือ จึึงอยาก
จะหยิิบยื่่�น “โอกาส” นี้้�ให้้กัับคนอื่่�นๆ การช่่วยเหลืือมีีหลากหลายรููปแบบ ไม่่ว่่า
จะเป็็นการนำำ�ของไปช่่วย หรืือขึ้้�นดอยไปบริิจาค ซึ่่�งแต่่ก่่อนเราเคยทำำ�อยู่่�ในรููป
แบบนั้้�น แต่่รู้้�สึึกว่่า ไม่่สามารถทำำ�แบบต่่อเนื่่�องได้้ ดัังนั้้�นจึึงเลืือกที่่�จะบริิจาคเป็็น
ทุุนทรััพย์์ เพราะค่่อนข้้างสะดวก ทั้้�งต่่อเราเองและมููลนิิธิิฯ ที่�เ่ ขาจะนำำ�เงิินนี้้� ไป
ขัับเคลื่่�อนได้้ตรงตามความต้้องการของเด็็กๆ ในขณะนั้้�นได้้ อีีกทั้้�งการที่่�เราบริิจาค
อย่่างต่่อเนื่่�อง ยัังเป็็นต้้นทางสำำ�หรัับจััดสรรและกระจายความช่่วยเหลืือไปอย่่าง
ทั่่�วถึึง และครบถ้้วนที่่�สุุด เพื่่�อเติิมเต็็มชีีวิิตและความหวัังให้้กัับเด็็กๆ ที่่�เขารอคอย
โอกาสอยู่่�เสมอครัับ

หนึ่ งเสี ยงจากผู้ใ ห้การสนับสนุนเด็ก โสสะ

ทุุกการให้้
ยิ่่�งใหญ่่และมีีคุุณค่่าเสมอ

ในสัังคมไทย ยัังมีีเด็็กๆ อีีกมาก ที่่�ไม่่สามารถดููแลตััวเองได้้ แต่่กลัับต้้องเผชิิญโลก
ด้้วยความยากลำำ�บาก และขาด “โอกาส” ในการเลืือกอนาคตที่�ดีี่ ให้้กัับตััวเอง
จะดีีแค่่ไหน หากเราสามารถหยิิบยื่่�น “โอกาส” ที่่�จะช่่วยให้้เด็็กทุุกคนได้้รัับ
ความอบอุ่่�นอีีกครั้้�ง ได้้มีีชีีวิิตความเป็็นอยู่่�ที่่�ดีีขึ้้�นโดยไม่่ต้้องกลายเป็็นเด็็กเร่่ร่่อน
แม้้เป็็นเพีียงส่่วนเล็็กน้้อย แต่่ คุุณพััชสนัันท์์ อภิิสิินพััชร ก็็เชื่่�อว่่า ทุุกการแบ่่งปัันนั้้�น
ยิ่่�งใหญ่่และมีีคุุณค่่าเสมอ
“แต่่ก่่อนเราเคยบริิจาคให้้กัับหลายๆ แห่่ง แต่่เนื่่�องจากสถานการณ์์ทางการเงิิน
ไม่่ค่่อยดีี จึึงหยุุดการบริิจาคไป ตอนนี้้�เราพอมีีกำำ�ลัังที่่�จะช่่วยเหลืือแล้้ว จึึงตั้้�งใจ
ไว้้ว่่าอยากกลัับมาแบ่่งปัันให้้กัับสัังคมอีีกครั้้�ง ประจวบกัับได้้ไปเดิินห้้างฯ แล้้วเจอ
น้้องๆ เจ้้าหน้้าที่่�ประชาสััมพัันธ์์ของมููลนิิธิิฯ เข้้ามาทัักทาย อธิิบายเรื่่�องราวต่่างๆ
ให้้ฟััง ซึ่่�งตรงกัับจุุดประสงค์์แรกของตััวเอง ที่่�ต้้องการให้้ความช่่วยเหลืือเด็็กๆ ที่่�
ขาดโอกาสในสัังคม จึึงตััดสิินใจให้้การบริิจาคอย่่างต่่อเนื่่�องกัับมููลนิิธิิเด็็กโสสะฯ
ตั้้�งแต่่ปีี 2561 เป็็นต้้นมา”
“ดีีใจที่่�ได้้เห็็นเด็็กๆ ที่�เ่ คยขาดโอกาส ขาดชีีวิิตความเป็็นอยู่่�ที่่�ดีี ขาดความอบอุ่่�น
ขาดในทุุกอย่่างที่่�เขาควรจะได้้รัับ กลัับมามีีโอกาสในการเติิบโตอย่่างอบอุ่่�นอีีกครั้้�ง
เราเองแม้้จะเป็็นเพีียงส่่วนเล็็กน้้อย แต่่ก็รู้้�สึ
็ ึกดีีใจและปลาบปลื้้�มที่่�ได้้ช่่วยเหลืือให้้
เด็็กๆ เหล่่านี้้�ให้้มีีคุุณภาพชีีวิิตที่่�ดีี สามารถดููแลตััวเองได้้ และช่่วยสร้้างประโยชน์์
ให้้กัับสัังคมที่่�เราอาศััยอยู่่�ต่่อไป อยากเชิิญชวนคนที่่�มีีจิิตเมตตาที่่�พอมีีกำำ�ลัังทรััพย์์
จะมากจะน้้อยไม่่สำำ�คััญ เราเชื่่�อว่่า หากหลายๆ คนรวมกััน คนละเล็็กละน้้อย ก็็
จะช่่วยเติิมเต็็มชีีวิิต ก่่อร่่างสร้้างอนาคต และมอบความสุุขให้้กัับเด็็กๆ เหล่่านี้้�ได้้”
ด้้วยพลัังจากจิิตเมตตาของทุุกท่่าน จะต่่อสานกัันเป็็นฟัันเฟืือง ช่่วยขัับเคลื่่�อน
โอกาสให้้กัับเด็็กๆ ที่่�ยัังรอคอยความหวััง เปลี่่�ยนชีีวิิตให้้พวกเขามีีความสุุข สามารถ
เดิินตามความฝััน ซึ่่�งจะหล่่อเลี้้�ยงให้้เขาเติิบโตเป็็นบุุคลากรคุุณภาพ เป็็นแรงกำำ�ลััง
ที่่�จะสร้้างสรรค์์คุุณประโยชน์์ให้้กัับสัังคมของเราในวัันข้้างหน้้าต่่อไป

ขอบคุุ ณ

ที่่� ทำำ � ให้้ ห นูู มีี วัั ย เด็็ ก

ที่่� เ ปี่่� ยมสุุ ข อีีกครั้้� ง หนึ่่� ง

สารจากกรรมการอำำ�นวยการ
ท่่ามกลางวิิกฤติิโรคระบาดนี้้� เราตระหนัักถึึงสภาวะเศรษฐกิิจที่่�ท้้าทาย เราจึึง
ได้้วางแผนการใช้้จ่่ายเลี้้�ยงดููเด็็กจำำ�นวน 700 คน ใน 5 หมู่่�บ้้านทั่่�วประเทศไทย
อย่่างรััดกุุม พร้้อมกัับถืือโอกาสอบรมให้้ความรู้้�เด็็กๆเรื่่�องการประหยััดค่่าใช้้จ่่าย
ควบคู่่�กัันไป เช่่น การปลููกผัักสวนครััวทานเอง การทำำ�น้ำ�ำ� ยาล้้างจาน วิิธีีประหยััด
น้ำำ��/ไฟ ฯลฯ เด็็กๆ จะไม่่เพีียงอยู่่�รอดต่่อไปแต่่ได้้ทัักษะการใช้้ชีีวิิตติิดตััวต่่อไปด้้วย

เรีียน ท่่านผู้้�มีีจิิตเมตตา
สถานการณ์์การระบาดอย่่างต่่อเนื่่�องของโรคโควิิด-19 ในขณะนี้้� ได้้ส่่งผลกระทบ
ต่่อทุุกชีีวิิตอย่่างหลีีกเลี่่�ยงไม่่ได้้ มููลนิิธิิเด็็กโสสะฯ ขอร่่วมส่่งกำำ�ลัังใจและภาวนาให้้
ทุุกท่่านมีีสุุขภาพที่่�แข็็งแรงสามารถผ่่านพ้้นวิิกฤติิครั้้�งนี้้�ไปด้้วยกัันให้้ได้้

สุุดท้้ายนี้้� ผมขอขอบพระคุุณผู้้�มีีจิิตเมตตาทุุกท่่าน ที่่�ยัังคงอยู่่�เคีียงข้้างเด็็กๆ ด้้วย
การให้้ความสนัับสนุุนอย่่างต่่อเนื่่�อง ให้้โอกาสพวกเขาได้้เติิบโตขึ้้�นท่่ามกลางความ
รััก และสภาพแวดล้้อมที่�ป่ ลอดภััยของครอบครััวโสสะ ผมขอเป็็นตััวแทนของเด็็กๆ
ร่่วมส่่งกำำ�ลัังใจและความปรารถนาดีีมาสู่่�ทุุกท่่านอีีกครั้้�ง ขอให้้ท่่านและทุุกคนใน
ประเทศไทยผ่่านพ้้นเหตุุการณ์์ครั้้�งนี้้�ไปได้้ด้้วยดีีครัับ

ตั้้�งแต่่เดืือนเมษายนที่�ผ่่ ่านมา เด็็กและเจ้้าหน้้าที่่�ในหมู่่�บ้้านเด็็กโสสะทุุกคนได้้จำำ�กััด
การใช้้ชีีวิิตอยู่่�แต่่เพีียงในหมู่่�บ้้านมา เพื่่�อลดความเสี่่�ยงของการติิดเชื้้�อ เพราะเด็็กๆ
โสสะต่่างก็็ยัังไม่่ได้้รัับวััคซีีนเช่่นเดีียวกัับเยาวชนคนอื่่�นๆ ทั่่�วประเทศ ทุุกหมู่่�บ้้าน
จึึงมีีมาตรการดููแลพวกเขาแบบเข้้มงวดเพื่่�อให้้เกิิดความปลอดภััยต่่อชีีวิิตเด็็กๆ
มากที่่�สุุด

ขอแสดงความนับถือ

นายธนา เตรััตนชััย
เลขาธิิการ / กรรมการอำำ�นวยการ
มูลนิธิเด็กโสสะแห่งประเทศไทยฯ

ร่่ วม ติิ ดตาม เราได้้ ที่�่

www.facebook.com/sosthailand
มููลนิิธิิเด็็กโสสะแห่่งประเทศไทยฯ

@sosthai
@sosthailand

@sosthailand
www.sosthailand.org
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