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ตุุงแช่่ ตุุงแช่่ ตุุงแช่่ ตุุงแช่่ ตุุงแช่่ .........  

เสีียงจัังหวะการตีุกลองแบบเชิ่ดมัังกรดังข้ึ้�นมัาเป็็นระยะๆ 

ยามัผู้้�คนได�ฟัังเสีียงกลองทำำาให�หัวใจัคร้กคร้�นและสีนุกสีนานไป็ด�วย นี�เป็็นทัำกษะ

เฉพาะตัุวขึ้อง “น�องกร” ทีำ�เพียงแค่ได�เห็นหร้อได�ฟัังทำำานองเพลงเขึ้าก็สีามัารถ

เลียนแบบตีุกลองตุามัได�เลย

น้องกร : ด�านหน�าหม่้ับ�านเด็กโสีสีะภู้เก็ตุขึ้องเราตัุ�งอย่้ตุรงขึ้�ามัศาลเจั�าครับ ช่่วง

ตุรุษจีันหร้อช่่วงทีำ�เป็็นเทำศกาลถ้อศีลกินเจั จัะมีัคณะเชิ่ดมัังกรกับสิีงโตุมัาแสีดง ผู้มั

ก็ช่อบไป็ด้จัังหวะกลองมัันสีนุกมัากครับ พอหลังจัากนั�น ผู้มัก็ขึ้อแม่ัว่า ผู้มัอยากตีุ

กลอง แม่ัเลยไป็หากลองมัาให�ผู้มัใบหน้�ง ผู้มัก็ได�ตีุกลอง และพี�น�องในบ�านก็จัะมัา

นั�งล�อมัวงตีุกลองเล่นดนตุรีด�วยกัน

แม่กนิษฐา : น�องกรเป็็นล้กเล็กคนแรกทีำ�แม่ัเลี�ยงมัาตัุ�งแตุ่แบเบาะเลยค่ะ ตัุ�งแตุ่เล็ก

จันถ้งตุอนนี� กิจักรรมัพิเศษทีำ�เขึ้าช้่�นช่อบ และอย่้ในขึ้อบเขึ้ตุเราก็จัะสีนับสีนุนให�เขึ้า

ได�เรียนร้� เพราะกิจักรรมับางตัุวจัะไป็ช่่วยเสีริมัสีร�างเร้�องจิันตุนาการ สีมัาธิิและการ

เรียนร้�ตุ่างๆ ให�กับล้กได� สีำาหรับล้กในบ�านคนอ้�นๆ เราก็ด้เหม้ัอนกันว่า เขึ้าก็จัะมีั

ความัช่อบหร้อความัถนัดทำางด�านไหน เพราะเด็กจัะมีัความัช่อบและความัถนัดทีำ�

แตุกตุ่างกันค่ะ เราจัะได�ผู้ลักดันเขึ้าไป็ให�ถ้กทำาง 

การเลี�ยงเด็กสัีกคนหน้�ง กว่าจัะเติุบโตุเป็็นผู้้�ใหญ่่ ไม่ัเพียงอาศัยทัำ�งกำาลังกาย กำาลัง

ใจั และกำาลังทำรัพย์ เพ้�อด้แลให�พวกเขึ้าเติุบโตุข้ึ้�นมัาเป็็นคนทีำ�มีัคุณภูาพ หากความั

รัก ความัเอาใจัใส่ี ก็จัำาเป็็น ไม่ัยิ�งหย่อนไป็กว่ากัน

ด้้วย “โอกาส” และ “รััก” จากใจ
ส่�เส้นทางแห่�งอนาคตของ “น้องกรั”

น้องกร : นอกจัากการตีุกลองแล�ว ผู้มัก็ช่อบวาดภูาพครับ อย่างวันนี�ผู้มัก็วาดภูาพ

มัังกร ผู้มัช่อบวิช่าวิทำยาศาสีตุร์ด�วย เพราะโตุข้ึ้�นผู้มัอยากเป็็นนักวิทำยาศาสีตุร์ จัะ

ได�ทำดลองและป็ระดิษฐ์์สิี�งขึ้องตุ่างๆ แตุ่ช่่วงทีำ�มีัโควิด-19 ระบาดอย้่นี� โรงเรียน

ขึ้องผู้มัเขึ้าให�เรียนออนไลน์ครับ คุณคร้ก็จัะส่ีงบทำเรียนเขึ้�ามัาให� ซ้ึ่�งผู้มัใช่�ม้ัอถ้อ

ขึ้องแม่ัเรียน บางทีำก็ตุ�องสีลับกันใช่�กับพี�น�องในบ�าน และผู้มัก็คิดถ้งโรงเรียนคิด

ถ้งเพ้�อนๆ แล�วครับ

แม่กนิษฐา : สีำาหรับช่่วงทีำ�มีัโรคระบาดโควิด-19 นี� ทำางหม่้ับ�านเด็กโสีสีะ ก็จัะ

มีัมัาตุรการอย่างเขึ้�มังวด และมีัการติุดตุามัสีถานการณ์เป็็นระยะ เพราะความั

ป็ลอดภัูยในชี่วิตุขึ้องเด็กๆ เป็็นสิี�งสีำาคัญ่มัากค่ะ ส่ีวนคำาถามัถ้งอนาคตุขึ้องน�องกร

นั�น หัวอกขึ้องคนเป็็นแม่ัอย่างเราๆ ก็ตุ�องบอกว่า อยากให�เขึ้ามีัอนาคตุทีำ�ดี ด้แล

ตัุวเองได� ในวันทีำ�ตุ�องออกจัากหม่้ับ�านเด็กโสีสีะไป็ ระหว่างนี� เราก็ไม่ัได�กดดัน

ล้ก เพราะเสี�นทำางชี่วิตุนี�อีกยาวไกลมัากนัก เราตัุ�งใจัจัะคอยป็ระคับป็ระคองเขึ้า

ไป็ และแม่ัอยากให�พวกเขึ้าร้�ว่า ไม่ัว่าจัะอย่างไร ล้กก็จัะมีัแม่ัคอยอย้่ขึ้�างๆ เสีมัอ  

“ความัรัก” ไม่ัจัำาเป็็นตุ�องบอกกล่าวด�วยถ�อยคำาเสีมัอไป็ บางครั�ง เรา “สัีมัผัู้สี

และรับร้�” ได�จัากการกระทำำาทีำ�แสีดงออกมัา ดังเช่่นความัรักขึ้องแม่ักนิษฐ์าทีำ�มีัตุ่อ 

น�องกรและล้กๆ ทุำกคน และนี�เป็็นอีกหน้�งเร้�องราวเล็กๆ แง่งามัขึ้องชี่วิตุ ทีำ�ก่อเกิด

ข้ึ้�นในครอบครัวโสีสีะ ซ้ึ่�งม้ัลนิธิิฯ เรา ไม่ัสีามัารถเลี�ยงด้พวกเขึ้าให�เติุบโตุข้ึ้�นได�เพียง

ลำาพังแตุ่จัำาเป็็นตุ�องอาศัยสีรรพกำาลังจัากหลายภูาคส่ีวนเขึ้�ามัาร่วมัสีนับสีนุนเพ้�อ

สีร�าง “โอกาสี” แห่งชี่วิตุ ให�กับเด็กๆ ทีำ�ตุ�องการความัช่่วยเหล้อ ให�ได�เติุบโตุข้ึ้�นมัา

อย่างสีมับ้รณ์ ส่้ีอนาคตุบุคลากรคุณภูาพ ทีำ�จัะเป็็นอีกส่ีวนหน้�งขึ้องผู้้�ร่วมัสีร�างสีรรค์

สัีงคมัไทำยทีำ�มัั�นคงและยั�งย้นตุ่อไป็

หมายเหตุุ: ช่ื่�อของเด็็กในบทความน้� ได้็ม้การเปล้ี่�ยนแปลี่งตุาม 
ความเหมาะสม เพ่ื่�อเป็นไปตุามนโยบายด้็านสิทธิิเด็็ก
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มูลี่นิธิิเด็็กโสสะฯ ม้จุุด็มุ�งหมายในการร�วมพื่ัฒนา
คุณภาพื่ชื่้วิตุของเด็็กท้�สูญเส้ยแลี่ะกลีุ่�มเด็็กท้�เส้�ยง

ตุ�อการสูญเส้ยการด็ูแลี่จุากพื่�อแม�ผูู้้ปกครอง 

ให้สามารถเข้าถึงสิทธิิขั�นพื่่�นฐานตุ�างๆ ได็้ 

เชื่�น การเข้าถึงการศึึกษาท้�เหมาะสมตุามความ
สามารถ การม้ส�วนร�วมแสด็งความคิด็เห็นได็้ 
อย�างเสร้ หร่อเข้ามาม้บทบาทในเร่�องตุ�างๆ 

โด็ยเฉพื่าะกับเร่�องท้�ส�งผู้ลี่กระทบตุ�อเด็็กๆ เอง ฯลี่ฯ  
ซึ่ึ�งทางมูลี่นิธิิฯ ยึด็มั�นแนวทางท้�คำานึงถึงประโยชื่น์

สูงสุด็ของเด็็กเป็นสำาคัญ



4ความสำาเรั็จของลูกโสสะ

บนเสี�นทำางเดินชี่วิตุขึ้องคนเรา แตุกตุ่าง หลากหลาย 

ไม่ัมีัใครซึ่ำ�าใคร บางคนเกิดมัาในครอบครัวสีมับ้รณ์

พร�อมั มัั�งคั�ง และก็มีัอีกหลายคนทีำ�เกิดมัาโดยไม่ัมีั

ใครเคียงขึ้�างเลย และข้ึ้�นช้่�อว่าเสี�นทำางชี่วิตุยาวนาน 

ผู่้านวัน เป็็นสัีป็ดาห์ เด้อน ปี็ ดำาเนินตุ่อเน้�องไป็ยาว

ไกล ทุำกสิี�งทีำ�เกิดข้ึ้�นล�วนแล�วเป็็นหน้�งในหม้ั�นพันเร้�อง

ราว “ชี่วิตุ” ให�แตุ่ละคนก�าวผู่้านพ�น ส่้ีเสี�นทำางแห่ง

ฝััน ทีำ�หล่อเลี�ยงด�วยโอกาสี และความัมุ่ังมัั�นพยายามั

ป็ระจัำาตุน

ดั �งเช่่นเสี�นทำางช่ีวิตุขึ้อง ฐิติิรัติน์ การสน หรือ 

น้องเพลง ทำี �ได�รับโอกาสีแห่งช่ีวิตุเขึ้�ามัาอย้่ใน 

ครอบครัวโสีสีะบางป้็ สีมุัทำรป็ราการ ตัุ�งแตุ่ยังเป็็น

ทำารกตัุวน�อย จันถ้งปั็จัจุับันนี�น�องเพลงเติุบโตุ ก�าว

ออกไป็มีัชี่วิตุการทำำางานทีำ�มัั�นคง และเป็็นบุคลากร

คุณภูาพอีกคนหน้�งขึ้องสัีงคมั

ชีีวิติการทำางาน

ปั็จัจุับันเป็็นเลขึ้านุการขึ้องผู้้�บริหาร ทีำ�บริษัทำ เคมีั

การเกษตุร ลักษณะงาน ค้อ จััดตุารางงานผู้้�บริหาร 

ทำำารายงานการป็ระชุ่มั ติุดตุ่อจัองตัุ�วเคร้�องบิน ร�าน

อาหารและโรงแรมั ด้แลรับผิู้ดช่อบหน�าทีำ�งานอ้�นๆ 

ตุามัทีำ�ได�รับมัอบหมัาย

คิดว่าอะไรคือส่ิงท่ีเด็กๆ หรือลูกๆ โสสะต้ิองการ

มากท่ีสุด หรือเป็นส่ิงท่ีจำาเป็นมากท่ีสุดเพราะอะไร

สีำาหรับหน้คิดว่า ครอบครัวและความัรักค่ะ เพราะ

เด็กๆ จัะร้�อย้แ่ล�วว่าเขึ้าขึ้าดครอบครัวจัริงๆ ไป็ เขึ้า

จ้ังตุ�องการครอบครัวเพ้�อมัาทำดแทำนในสิี�งทีำ�ขึ้าดหาย

ไป็ค่ะ ในใจัขึ้องเด็กหลายๆ คนจัะมีัป็มัด�อยเร้�องพ่อ

แมั่ เพราะฉะนั�นความัรักจั้งเป็็นสีิ�งจัำาเป็็นทำี�เด็กๆ  

โสีสีะควรได�รับค่ะ

ลูกโสสะมีเร่ืองลำาบากใจไหม แล้วเราผ่านเร่ืองพวก

นี�มาได้อย่่างไร

ฐิิติรััตน์ การัสน
“โอกาสและความฝััน” 

ท่�นำาทางช่ีวิต

สีามัารถตุอบได�ใช่่ไหมัคะ (หัวเราะ)...เร้�องทีำ�ทำำาให�

ลำาบากใจั ทีำ�จัริงก็มีัหลายเร้�องเพราะเรามีัเง้�อนไขึ้ใน

การใช่�ชี่วิตุในครอบครัวใหญ่่ แตุ่ถ�าให�ยกตัุวอย่าง 

เช่่น เร้�องการป็รับเป็ลี�ยนในช่่วงวัยรุ่นค่ะ บางเร้�อง

เราไม่ัสีามัารถคุยกับแม่ัทีำ�บ�านได�อย่างเขึ้�าใจักัน ทำำาให�

ทำะเลาะกันบ่อยครั�งในช่่วงมััธิยมัป็ลาย เร้�องกลับบ�าน

ช่�าติุดเพ้�อน คุณแม่ัห่วงว่าจัะเสีียการเรียน ทำว่าสิี�งทีำ�

ทำำาให�ผู่้านมัาได�ค้อการพ้ดคุยกับแม่ั ส้ี�อสีารมุัมัมัอง

ความัคิดขึ้องเรา และเราเองก็ได�รับฟัังมุัมัมัองความั

คิดขึ้องแม่ัด�วยจ้ังได�ป็รับความัเขึ้�าใจักันค่ะ  นั�นเป็็น

แค่หน้�งปั็ญ่หาเท่ำานั�น ทีำ�กลายเป็็นป็ระสีบการณ์สีอน

ตัุวเราเองว่าในชี่วิตุยังตุ�องเจัออีกหลายพันปั็ญ่หาทีำ�

เขึ้�ามัา ดังนั�นเราตุ�องมีัสีติุและร้�จัักการใช่�เหตุุผู้ล และ

คิดพิจัารณาให�ถ�วนถี� เพ้�อก�าวผู่้านทุำกสีถานการณ์ได�

อย่างเหมัาะสีมัในทีำ�สุีด

มุมมองในวันท่ีได้ใช้ีชีีวิติดูแลตินเองแล้วเป็นอย่่างไร

การใช่�ชี่วิตุขึ้�างนอกไม่ัง่ายเลย คนมัองว่า เป็็นอิสีระ แตุ่

จัริงๆ หากไม่ัมีัการวางแผู้น ชี่วิตุขึ้องเราอาจัไม่ัราบร้�น 

ทัำ�งเร้�องงาน ทีำ�อย้อ่าศัย ค่าใช่�จ่ัายในการดำารงชี่วิตุ ทีำ�เรา

ตุ�องรับผิู้ดช่อบตุนเอง  สีำาหรับอนาคตุเพลงอยากเรียน

เพิ�มัเติุมัด�านภูาษา เน้�องจัากในปั็จัจุับัน ภูาษาเป็็นสิี�ง

สีำาคัญ่ทีำ�เปิ็ด “โอกาสี” พัฒนาตุนเองเพ้�อป็ระกอบ

การงานในอีกหลายๆ อาชี่พ และก็อยากมีับ�านเป็็น

ขึ้องตัุวเองค่ะ

ส่ิงท่ีคิดถึึงแล้วทำาให้รู้สึกว่าเราโชีคดี

หน้ป็ระทัำบใจัทีำ�ทุำกท่ำาน ซ้ึ่�งมีัส่ีวนสีนับสีนุนม้ัลนิธิิเด็ก

โสีสีะฯ ทำำาให�หน้ร้�ส้ีกว่า ไม่ัได�ขึ้าดอะไรไป็ในชี่วิตุ และ

กลับดีใจัทีำ�หน้ได�มีัครอบครัว มีัพี�น�อง มีับ�านอย่้อาศัย 

ได�เล่าเรียน และเติุบโตุมัาอย่างเป็็นตัุวเองในวันนี�  และ

อยากฝัากขึ้อบคุณไป็ถ้งผู้้�มีัจิัตุเมัตุตุาทุำกๆ ท่ำานนะคะ 

พวกเราล้กๆ โสีสีะ มีัทุำกวันนี�ได�ก็เพราะท่ำาน ทำำาให�เรา

ได�มีัโอกาสีทีำ�ดีในชี่วิตุ มีัอนาคตุ และทำำาให�เราได�เดินไป็

ตุามัฝัันอย่างคนทัำ�วไป็  ขึ้อบคุณจัากหัวใจัค่ะ

นี่เป็นเพียงหนึ่งตัวอย่างของความสำาเร็จ 
ลูกโสสะ ที่ได้รับการสนับสนุนการเลี้ยงดู 

เด็กอย่างต่อเนื่องจากผู้มีจิตเมตตาตลอดมา 
ปัจจุบันมูลนิธิเด็กโสสะแห่งประเทศไทยฯ 
มีเด็กที่อยู่ในการดูแลประมาณ 700 คน 

และได้ส่งมอบเด็กที่สามารถเลี้ยงดูตัวเองได้ 
อยู่ร่วมกับสังคมกว่า 500 คน

น้้องเพลงเป็็น้ลูกท่ี่�แม่่เล่�ยงม่าต้ั้�งแต่ั้
แบเบาะ  เม่่�อก่อน้แม่่จะเป็น็้ห่่วงเขาม่าก 
อยากให้่เขาเร่ียน้ให้่จบและม่่งาน้ที่ำา ซ่ึ่�ง
ก็เพ่�อต้ั้วเขาเอง แต่ั้พอม่าถ่ึงว้น้น่้� แม่่
ไม่่ม่่อะไรีให้่ต้ั้องเป็น็้ห่่วงแล้ว เขาเร่ียน้
จบและม่่งาน้ที่ำาอย่างท่ี่�แม่่ห่ว้งไว้  และ
อ่กอย่าง เขาเป็น็้คน้ท่ี่�ม่่การีวางแผน้ใน้
การีใช้้ช่้วิตั้ ที่ำาให้่เรีาเห็่น้ว่า เขาสาม่ารีถึ
เอาต้ั้วรีอดได้  กลายเป็น็้ว่าทุี่กว้น้น่้� เขา

เป็น็้ท่ี่�ป็ร่ีกษาให้่ก้บแม่่ซึ่ะม่ากกว่า 

สิ�งท่ี่�แม่่อยากจะบอกก้บน้้องเพลงก็ค่อ 
แม่่ไม่่ห่่วงแล้วน้ะ 

และแม่่ก็็ยััง “รััก็” น้้องเพลงเสม่อ 

เพรัาะน้้องเพลง คืือ “ลูก็ของแม่่” 
ตลอดไป
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คุณค่าของงาน
คือ สมดุลความสุข  
กับเครืัอวัลย์ ทองปาน

สีวัสีดีค่ะ ช้่�อเคร้อวัลย์  ทำองป็าน นะคะ ก่อนทีำ�จัะ

มัาร่วมังานกับทำางหม่้ับ�านเด็กโสีสีะหาดใหญ่่ สีงขึ้ลา 

เคยทำำางานในฝ่ัายผู้ลิตุขึ้องโรงงานแห่งหน้�งมัาก่อนค่ะ  

และเราเองก็ไม่ัเคยมีัความัคิดว่า จัะได�เขึ้�ามัาทำำางานใน

ลักษณะนี� จันกระทัำ�งวันหน้�งมีัคนร้�จัักกันแนะนำามัาว่า 

ทีำ�นี�มีัตุำาแหน่งงานว่าง ก็เลยอยากลองมัาสีมััครด้ ซ้ึ่�ง

ก็ไม่ัเคยร้�ร้ป็แบบการทำำางานขึ้องหม่้ับ�านเด็กโสีสีะ 

ด�วยเหม้ัอนกัน จันได�เขึ้�ามัาสัีมัภูาษณ์และพ้ดคุย จ้ัง

เขึ้�าใจัและคิดว่า อยากลองทำำาด้ จ้ังตัุดสิีนใจัเขึ้�าร่วมั

งาน ซ้ึ่�งก็ทำำางานมัาตัุ�งแตุ่ปี็ 2546 ค่ะ

ปั็จัจุับันทำำางานในตุำาแหน่งเจั�าหน�าทีำ�ป็ระสีานงานผู้้�

อุป็การะตุ่างป็ระเทำศ (Sponsorship Coordinator) 

ซ้ึ่�งมีัหน�าทีำ�รับผิู้ดช่อบติุดตุ่อป็ระสีานงานกับผู้้�อุป็การะ

ตุ่างป็ระเทำศเป็็นหลัก  และในแตุ่ละปี็จัะมีัการเขีึ้ยน

พัฒนาการเด็กให�กับผู้้�อุป็การะฯ ทำราบ ซ้ึ่�งในส่ีวนนี� จัะ

ทำำางานร่วมักับทีำมังานทีำ�อย่้สีำานักงานบริหารหม่้ับ�าน

เด็กโสีสีะฯ อีกครั�ง หร้อหากมีัผู้้�อุป็การะทีำ�เป็็นช่าวตุ่าง

ช่าติุแจั�งความัป็ระสีงค์เขึ้�ามัาว่า จัะขึ้อเยี�ยมัเด็กๆ ก็จัะ

มีัการป็ระสีานงานเร้�องเวลา แจั�งเร้�องขึ้�อขึ้อความัร่วมั

ม้ัอในการเขึ้�าเยี�ยมัเด็ก ซ้ึ่�งผู้้�อุป็การะฯ ทีำ�เขึ้�ามัาเยี�ยมั 

ก็มีัไม่ัมัากค่ะ อาจัจัะเป็็นเพราะว่าเราเป็็นหม่้ับ�านทีำ�

อย้่ติุดกับสีามัจัังหวัดช่ายแดนภูาคใตุ� แตุ่ทีำ�ได�เขึ้�ามัา

เยี�ยมัแล�ว ก็จัะร้�ส้ีกป็ระทัำบใจัในร้ป็แบบการด้แลเด็ก 

อีกทัำ�งการตุ�อนรับและวิถีชี่วิตุความัเป็็นไทำยขึ้องเราค่ะ

สีำาหรับความัทำ�าทำายในการทำำางาน ก็คงจัะเป็็นเร้�อง

การเลี�ยงด้เด็กในยุคทีำ�เทำคโนโลยีมีัการพัฒนาไป็อย่าง

รวดเร็วนี�  ไม่ัว่าจัะเร้�องส้ี�อโซึ่เชี่ยลตุ่างๆ ทีำ�เขึ้�ามัา และ

ในปั็จัจุับันได�มีัการเรียนการสีอนผู่้านทำางออนไลน์ 

การส่ีงงานหร้อแมั�กระทัำ�งการค�นหาขึ้�อม้ัลตุ่างๆ  บางทีำ

ก็ทำำาให�เด็กๆ ไม่ัค่อยโฟักัสีกับกิจักรรมัทีำ�เราอยากจัะ

ให�เขึ้าทำำา ดังนั�นจ้ังตุ�องพยายามัหาวิธีิรับม้ัอกับเร้�อง

นี� โดยอย่างแรก เราก็จัะพ้ดคุยกับเด็กๆ อธิิบายถ้ง

ความัสีำาคัญ่กับสิี�งทีำ�จัะตุ�องทำำา มีัเวลาในการเปิ็ดและ

ปิ็ดอินเทำอร์เน็ตุ  ซ้ึ่�งเร้�องเทำคโนโลยีนี�เด็กเขึ้าจัะเร็ว

มัากๆ ตัุวเราเองก็ตุ�องป็รับตัุวให�ทัำน บางทีำเราก็ร้�ส้ีก

ว่าทำำาไมัมัันซัึ่บซึ่�อนจััง

แตุ่เอาเขึ้�าจัริงๆ แล�วการทำำางานในหม่้ับ�านก็จัะช่่วย

กันทำำาเก้อบทุำกอย่าง บางครั�งเวลาทีำ�มีัเด็กเจ็ับป่็วยก็

จัะเขึ้�าไป็ช่่วยเหล้อคุณแม่ั โดยพาเด็กไป็หาหมัอเพราะ

คุณแม่ัจัะตุ�องด้ล้กๆ อีกหลายคน  เราตุ�องช่่วยกัน

เพราะทีำ�นี�ก็เป็รียบเหม้ัอนครอบครัวขึ้องเรา หร้อใน

งานบางอย่างเราเองก็มีัทีำมังานจัากส่ีวนกลางขึ้องม้ัล

นิธิิฯ เขึ้�ามัาสีนับสีนุนการทำำางานให�กับหม่้ับ�านเด็กฯ 

ด�วยเช่่นกัน

สิี�งทีำ�ช่อบในการทำำางานนี�ก็ค้อ งานได�สีร�างคุณค่าความั

เป็็นคนในตัุวเราเพิ�มัมัากข้ึ้�น เพราะตัุวเราเองไม่ัได�มัอง

เร้�องขึ้องรายได�เป็็นหลักแล�ว  สิี�งทีำ�เห็นเพิ�มัข้ึ้�นมัาค้อ

ชี่วิตุขึ้องเด็กๆ เราได�เป็็นส่ีวนหน้�งในการด้แล  ได�เห็น

การเติุบโตุและความัสีำาเร็จัขึ้องพวกเขึ้า ดังนั�นในใจั

เราจ้ังร้�ส้ีกมีัความัภู้มิัใจั มีัความัพอ มีัความัสุีขึ้กับ

งานทีำ�ทำำา และนี�อาจัจัะสิี�งสีำาคัญ่ ทีำ�ทำำาให�เราเดินหน�า

ในการทำำางานนี�ตุ่อไป็ ขึ้อบคุณตัุวเองทีำ�เล้อกเดินบน

เสี�นทำางนี�ค่ะ

“คุณค่าขึ้องคนอย้่ทีำ�ผู้ลขึ้องงาน” ป็ระโยคนี�เราอาจั

จัะได�ยินกันอย้่บ่อยๆ และไม่ัว่าคุณทีำ�กำาลังทำำาอะไร 

อย้่ก็ตุามั คุณสีามัารถค�นหา “คุณค่า” ด�วยตัุวและ

หัวใจัขึ้องคุณเอง แล�วคุณจัะพบทุำกๆ คำาตุอบทีำ�อย้ ่

ขึ้�างในนั�น
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มอบ “โอกาส” ท่�ได้้รัับ กลับคืนสู่สังคม 

นอกจัากการช่่วยเหล้อเด็กทีำ�ส้ีญ่เสีียบิดามัารดา ไร�ญ่าติุมิัตุร ให�ได�เติุบโตุด�วยความั

รักภูายในครอบครัวทำดแทำนแล�ว ม้ัลนิธิิเด็กโสีสีะฯ ยังขึ้ยายความัช่่วยเหล้อส่้ีชุ่มัช่น

บริเวณใกล�เคียงทีำ�หม่้ับ�านเด็กโสีสีะ ภูายใตุ� โครงการส่ีงเสีริมัความัเขึ้�มัแข็ึ้งให�กับ

ครอบครัวในชุ่มัช่นรอบขึ้�าง โดยให�การสีนับสีนุนด�านอาชี่พทีำ�สีอดคล�องกับความั

ตุ�องการและความัถนัดขึ้องคนในชุ่มัช่นเป็็นหลัก 

“พ่ื่�นฐานของความสุข ค่อการได้็อิ�มท้องแลี่ะอยู�อย�างปลี่อด็ภัย 

ดั็งนั�นโอกาสในการประกอบอาช้ื่พื่ จึุงเป็นสิ�งสำาคัญท้�จุะชื่�วยให้

ทุกคนสามารถอยู�อย�างพึื่�งพื่าตุนเองได้็ในสังคม”

ในช่่วง 3-5 ปี็แรกขึ้องโครงการ ม้ัลนิธิิฯ จัะเขึ้�าไป็สีนับสีนุนองค์ความัร้�และวัสีดุ

อุป็กรณ์แทำนการให�เงินทุำน เพ้�อสีร�างความัยั�งย้น ให�ครอบครัวและชุ่มัช่นทีำ�เขึ้�าร่วมั

โครงการสีามัารถดำาเนินอาชี่พนั�นตุ่อได�ด�วยตุนเอง เช่่น โครงการสีร�างอาชี่พเสีริมั

เพิ�มัรายได� ทำำาขึ้นมัไข่ึ้อบในชุ่มัช่นบริเวณหม่้ับ�านเด็กโสีสีะหาดใหญ่่, โครงการส่ีง

เสีริมัอาชี่พจัักสีาน ในชุ่มัช่นบริเวณหม่้ับ�านเด็กโสีสีะหนองคาย, โครงการส่ีงเสีริมั

การทำำาป็ศุสัีตุว์ ในชุ่มัช่นบริเวณหม่้ับ�านเด็กโสีสีะเชี่ยงราย เป็็นตุ�น และสิี�งทีำ�สีำาคัญ่

ทีำ�สุีด ค้อ การให�ความัสีำาคัญ่ในการป็กป้็องคุ�มัครองเด็ก มิัใช่่เฉพาะเด็กในครอบครัว

โสีสีะ หากแตุ่รวมัถ้งเด็กๆ ในสัีงคมัรอบขึ้�างด�วย ม้ัลนิธิิฯ จ้ังได�จััดกิจักรรมัอบรมั

เร้�องสิีทำธิิเด็กและการป็กป้็องคุ�มัครองเด็ก เพ้�อให�เด็กๆ และผู้้�ป็กครองได�เกิดความั

ตุระหนักร้� และความัเขึ้�าใจัทีำ�ถ้กตุ�อง 

นอกจัากนี� ด�วยสีถานการณ์การแพร่ระบาดขึ้องไวรัสีโควิด 19  ทำำาให�รายได�ใน

ครอบครัวลดลง ม้ัลนิธิิฯ จ้ังได�จััดซ้ึ่�อจััดหาปั็จัจััยพ้�นฐ์านเพ้�อมัอบให�กับครอบครัว

ทีำ�เขึ้�าร่วมัโครงการทัำ�งในจัังหวัดเชี่ยงราย จัังหวัดหนองคาย และจัังหวัดสีงขึ้ลา เพ้�อ

ช่่วยบรรเทำาความัเด้อดร�อนในเบ้�องตุ�น

เพราะม้ัลนิธิิเด็กโสีสีะฯ ได�รับความัรักและความัเมัตุตุาจัากท่ำานผู้้�บริจัาคมัาโดย

ตุลอด จ้ังทำำาให�เด็กๆ มีัโอกาสีในการเติุบโตุอย่างมัั�นคง มีัอาหารทีำ�ครบถ�วนด�วย

โภูช่นาการ มีับ�านและหม่้ับ�านทีำ�ป็ลอดภัูย ดังนั�น สิี�งทีำ�จัะสีามัารถตุอบแทำนสัีงคมั

กลับค้นได�ค้อ “การให�” ให�ความัร้� ให�อาชี่พกับชุ่มัช่นทีำ�ขึ้าดแคลนโอกาสีนั�น ให�

ทุำกครอบครัวสีามัารถพ้�งพาตุนเองได�ในสัีงคมัเช่่นกัน
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จัากชี่วิตุทีำ�ไม่ัได�เพียบพร�อมัในวัยเยาว์ หากแตุ่มีัครอบครัวทีำ�ช่่วยสีนับสีนุนจันทำำาให�

เติุบโตุและมีัความัเป็็นอย้่ทีำ�ดีอย่างทุำกวันนี�ได� ทำำาให�คุณสุีเมัธิ โพธิิ�โสีภูณ ตัุ�งมัั�นทีำ�จัะ

มัอบโอกาสีทีำ�ตุนเองเคยได�รับ กลับค้นส่้ีสัีงคมั ด�วยการร่วมับริจัาคอย่างตุ่อเน้�องเพ้�อ

เป็็นส่ีวนหน้�งในการมัอบครอบครัวทำดแทำนให�กับเด็กๆ ในครอบครัวโสีสีะ ตัุ�งแตุ่ปี็ 

2560 เป็็นตุ�นมัาจันถ้งปั็จัจุับัน

“ตุอนแรกมีัความัตัุ�งใจัว่าอยากจัะหาทีำ�บริจัาค เลยค�นหารายละเอียดตุ่างๆ ใน

อินเทำอร์เน็ตุ และพบกับเว็บไซึ่ต์ุขึ้องม้ัลนิธิิเด็กโสีสีะฯ เม้ั�อได�ลองศ้กษารายละเอียด

แล�ว เกิดความัป็ระทัำบใจัวิธีิการด้แลเด็กๆ ในร้ป็แบบ “ครอบครัวทำดแทำนถาวร

ระยะยาว” ทีำ�มีัแม่ัโสีสีะคอยด้แล และมีัพี�น�องคอยช่่วยเหล้อกัน นอกจัากนี�ทำาง

ม้ัลนิธิิฯ ยังมีัการแจักแจังรายละเอียดการนำาเงินบริจัาคไป็ใช่�ในด�านตุ่างๆ อย่าง

ชั่ดเจันและโป็ร่งใสี ยิ�งทำำาให�เราร้�ส้ีกมัั�นใจัว่า เงินทีำ�เราบริจัาคจัะถ้กนำาไป็ใช่�เลี�ยงด้

และช่่วยเหล้อเด็กอย่างทัำ�วถ้งจัริงๆ”

เพราะครอบครัวค้อพ้�นฐ์านขึ้องชี่วิตุ ดังนั�นโอกาสีทีำ�สีำาคัญ่ทีำ�สุีดขึ้องเด็กคนหน้�งทีำ�

เคยส้ีญ่เสีียพ่อแม่ั ไร�ญ่าติุมิัตุร ค้อการได�รับความัรักความัอบอุ่นจัากครอบครัว

อีกครั�ง

“แตุ่ก่อนตุอนทีำ�เราเติุบโตุข้ึ้�นมัาตัุ�งแตุ่เด็ก เรามีัชี่วิตุครอบครัวความัเป็็นอย้่ทีำ�ค่อน

ขึ้�างลำาบาก แตุ่อย่างน�อยก็ยังมีัพ่อแม่ัทีำ�คอยด้แล ส่ีงเสีียจันเรียนจับส้ีงๆ ได� จัน

ตุอนนี�เรามีัทุำกอย่าง มีัชี่วิตุความัเป็็นอย้่ทีำ�ดีข้ึ้�น ทำำาให�ร้�ส้ีกว่า “ครอบครัวค้อสิี�งทีำ�

สีำาคัญ่มัาก” แมั�จัะมีัอุป็สีรรคบ�าง สีะดุดบ�าง แตุ่ครอบครัวจัะเป็็นสิี�งทีำ�คอยสีนับสีนุน 

เป็็นทีำ�พักพิงทีำ�ดีทีำ�สุีดให�เราสีามัารถกลับมัาหาได�ทุำกเม้ั�อ เราร้�ว่ากว่าจัะมัาถ้งจุัดทีำ�

สีามัารถด้แลตัุวเองได�มัันยาก จ้ังอยากให�เด็กๆ กำาพร�าเหล่านี�ได�มีัครอบครัว ได�

รับการด้แลเอาใจัใส่ีอย่างตุ่อเน้�องและมัั�นคง อยากจัะบอกน�องๆ ว่า อย่าไป็คิดว่า

เราด�อยโอกาสีกว่าคนอ้�น อยากให�มุ่ังมัั�นและเดินตุามัความัฝััน ให�ความัสีำาคัญ่กับ

ครอบครัวทีำ�ได�รับมัา”

ไม่ัเพียงแค่คุณสุีเมัธิ โพธิิ�โสีภูณ เท่ำานั�น การสีนับสีนุนขึ้องผู้้�มีัจิัตุเมัตุตุาทุำกท่ำาน

ทีำ�มัอบให�กับครอบครัวโสีสีะ ไม่ัได�เป็็นเพียงทุำนทำรัพย์ แตุ่สิี�งเหล่านี�จัะกลายเป็็น

ความัรัก เป็็นครอบครัว เป็็นอนาคตุ และเป็็นชี่วิตุทีำ�ดีขึ้องเด็กคนหน้�งซ้ึ่�งจัะอย้่กับ

เราในสัีงคมัเดียวกันตุ่อไป็

นอกจัาก ดีเอช่แอล ป็ระเทำศไทำย (DHL Thailand) ทีำ�ป็ระกอบด�วย 4 หน่วยธุิรกิจั

ให�บริการด�านลอจิัสีติุกส์ี ได�แก่ DHL Express, DHL Global Forwarding, DHL 

Supply Chain และ DHL eCommerce Solutions จัะให�การสีนับสีนุนทัำ�งด�าน

ทุำนทำรัพย์ และการฝึักอบรมัเยาวช่นจัากครอบครัวโสีสีะเพ้�อเตุรียมัความัพร�อมั

เขึ้�าส่้ีโลกขึ้องการทำำางานอย่างตุ่อเน้�องตัุ�งแตุ่ พ.ศ. 2557 จันถ้งปั็จัจุับันแล�ว หน้�ง

ในพนักงานขึ้ององค์กรอย่าง คุณพิมัพ์ป็ระภูา รวีพัฒน์โสีภูณ ผู้้�อำานวยการอาวุโสี 

ฝ่ัายบริการล้กค�าสัีมัพันธ์ิ บริษัทำ DHL Express ป็ระเทำศไทำย ยังให�การสีนับสีนุน

น�องๆ ในครอบครัวโสีสีะด�วยทุำนทำรัพย์ส่ีวนตัุวมัากว่า 8 ปี็ อีกด�วย

รู้จักมูลนิธิิเด็กโสสะฯ ได้อย่่างไร 

เราร้�จัักม้ัลนิธิิฯ จัากเจั�าหน�าทีำ�ป็ระช่าสัีมัพันธ์ิทีำ�ใตุ�ตุ้กทีำ�ทำำางานค่ะ ซ้ึ่�งโดยป็กติุก็มีั

สีนับสีนุนโครงการอ้�นๆ ทีำ�เกี�ยวกับการช่่วยเหล้อและให�การศ้กษาเด็กอย้่บ�างแล�ว 

แตุ่พอได�ฟัังรายละเอียดจัากเจั�าหน�าทีำ�เร้�องหลักการ แนวทำางวิธีิการด้แลเด็กๆ เลย

ตัุดสิีนใจัสีนับสีนุนตัุ�งแตุ่วันนั�นมัา

หลังจากตัิดสินใจร่วมสนับสนุนน้องๆ ในครอบครัวโสสะ และได้รับข่่าวสาร

จากทางมูลนิธิิฯ แล้ว รู้สึกอย่่างไรบ้าง

หลังจัากทีำ�เริ�มัสีนับสีนุนก็ได�รับข่ึ้าวสีารทีำ�ทำางม้ัลนิธิิฯ ส่ีงมัาตุลอด ซ้ึ่�งเราร้�ส้ีกว่า 

เป็็นการตัุดสิีนใจัทีำ�ถ้ก เพราะแนวทำางการทำำางานขึ้องม้ัลนิธิิฯ ดีอย้่แล�ว อีกทัำ�งยังได�

มีัโอกาสีเขึ้�าร่วมักิจักรรมักับบริษัทำดีเอช่แอล ได�พ้ดคุย ได�สีอน แลกเป็ลี�ยนความัร้�

ป็ระสีบการณ์กับน�องๆ ในอีกมุัมัหน้�งทีำ�เขึ้าไม่ัเคยเจัอ รวมัถ้งสิี�งทีำ�เขึ้าตุ�องเตุรียมัตัุว

เพ้�อทีำ�จัะได�ออกมัาส่้ีสัีงคมัจัริงๆ นอกจัากนี�เรายังได�เห็นชี่วิตุความัเป็็นอย้่ขึ้องคุณแม่ั 

และน�องๆ ทีำ�อย้่ในบ�านเดียวกัน ยิ�งทำำาให�เห็นว่า “ม้ัลนิธิิเด็กโสีสีะฯ เป็็นม้ัลนิธิิทีำ�มีั

ความัใส่ีใจัเด็กทีำ�อย้่ในการด้แลดีมัาก มีัคุณแม่ัทีำ�ให�ความัรักเสีม้ัอนเป็็นแม่ัล้กจัริงๆ 

โดยเด็กๆ จัะถ้กสีอนให�อย้่ด�วยกันแบบครอบครัว ร้�จัักแบ่งปั็น ช่่วยเหล้อ รวมัถ้ง

ด้แลกันและกัน” พอได�สัีมัผัู้สีแบบนี�แล�ว ทำำาให�เราร้�ส้ีกตุ้�นตัุนและอิ�มัเอมัมัากๆ ดีใจั

ทีำ�มีัม้ัลนิธิิฯ ช่่วยทำำาให�เด็กๆ เหล่านี�เติุบโตุข้ึ้�นมัาอย่างมีัคุณภูาพในสัีงคมั 

ส่ิงท่ีอย่ากแบ่งปัน หรือเร่ืองราวท่ีอย่ากบอกเล่าสู่ผู้อ่ืน

เราโช่คดีเกิดมัามีัชี่วิตุทีำ�ดีแล�ว จ้ังอยากแบ่งปั็นให�กับคนทีำ�มีัโอกาสีน�อยกว่าเรา ไม่ั

จัำาเป็็นตุ�องเป็็นสิี�งขึ้องหร้อเงินทำองมัากมัาย แตุ่ถ�าเราสีามัารถแบ่งปั็นความัร้� หยิบ

ย้�น ค้นเร้�องดีๆ ส่้ีคนรอบขึ้�าง ส่้ีสัีงคมั นั�นก็เป็็นการให�ทีำ�ยิ�งใหญ่่เช่่นกัน

กำาเนิด้จากการัเปน็ “ผู้รัับ”
เติบโตส่�ความเปน็ “ผู้ให้”

ส่งต่อความรัักท่�ยิ�งให่ญ่� 
ด้้วยการัให้โอกาส



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�

สารัจากกรัรัมการัอำานวยการั

วารสารสำาหรับผู้ให้การสนับสนุนเด็กในครอบครัวโสสะ ประจำาทุกหกเดือน 
ฉบับที่ 22 / มีนาคม 2564 จัดทำาโดย่: แผนกพัฒนาทุนและการสื่อสาร  
สงวนลิข่สิทธิิ์ มูลนิธิิเด็กโสสะแห่งประเทศไทย่ ในพระบรมราชีินูปถึัมภ์ พ.ศ. 2564  
18 หมู่ 3 ซ.เทศบาล 27 (บุญศิริ) ติ.บางเมือง อ.เมือง จ.สมุทรปราการ 10270 
โทรศัพท์ 02-3801177  โทรสาร 02-7555576

“เพ่ื่�อให้เป็นไปตุาม พื่รบ.คุ้มครองข้อมูลี่ส�วนบุคคลี่ พื่.ศึ. 2562 ผูู้้บริจุาคสามารถแจุ้งเปล้ี่�ยนแปลี่ง หร่อ ระงับการนำาข้อมูลี่ไปใช้ื่ได้็ โด็ยแจุ้งความประสงค์มายังมูลี่นิธิิฯ”

เรียน ท่ำานผู้้�มีัจิัตุเมัตุตุา

การแพร่ระบาดขึ้องโรคโควิด-19 (COVID-19)ระลอกใหม่ัในช่่วงทีำ�ผู่้านมัา  ได�

มีัจัำานวนผู้้�ติุดเช้่�อภูายในป็ระเทำศเพิ�มัส้ีงข้ึ้�นมัาก ส่ีงผู้ลให�คนไทำยและองค์กร 

หน่วยงานตุ่างๆ ตุ�องเพิ�มัความัเขึ้�มังวดกับมัาตุรการป้็องกัน และเผู้ชิ่ญ่กับความั

ยากลำาบากกันอย่างมัากอีกครั�ง 

ม้ัลนิธิิเด็กโสีสีะฯ เองก็เช่่นกัน เราให�ความัสีำาคัญ่อย่างส้ีงสุีด กับสุีขึ้ภูาพและความั

ป็ลอดภัูยในชี่วิตุขึ้องเด็กๆ รวมัถ้งบุคคลากรทุำกคนภูายในหม่้ับ�านเด็กโสีสีะทัำ�ง 5 

แห่ง เราจ้ังได�นำามัาตุรการป้็องกันโรคโควิด-19 มัาเป็็นขึ้�อป็ฏิิบัติุอย่างเคร่งครัด

ในทุำกหม่้ับ�าน อาทิำ จััดให�มีัเจั�าหน�าทีำ�ป็ระจัำาจุัดคัดกรองขึ้องแตุ่ละหม่้ับ�าน ให�

เด็กๆ ป็รับเป็ลี�ยนพฤติุกรรมัในชี่วิตุป็ระจัำาวัน เช่่นมีัการเรียนออนไลน์อย้่ทีำ�บ�าน 

www.facebook.com/sosthailand

มูลนิธิิเด็กโสสะแห่งประเทศไทย่ฯ

@sosthai

@sosthailand

@sosthailand

www.sosthailand.org

แสกนเพ่ืออ่านวารสาร

ซ้ึ่�งม้ัลนิธิิฯ ก็ได�พยายามัจััดหาอุป็กรณ์ให�เพียงพอกับการเรียนออนไลน์ขึ้องเด็กๆ 

และให�คุณแม่ัโสีสีะ เจั�าหน�าทีำ�ภูายในหม่้ับ�านคอยเป็็นทีำ�ป็ร้กษาช่่วยเหล้ออย่าง

ใกล�ชิ่ด นอกจัากนี�เรายังหากิจักรรมัให�เด็กๆ ได�ทำำาภูายในหม่้ับ�าน เพ้�อผู่้อนคลาย

ความัเครียด เช่่น การเรียนศิลป็ะ การเรียนทำำาอาหาร ฯลฯ เพราะสีภูาวะจิัตุใจั

ขึ้องเด็กๆ ก็เป็็นสิี�งสีำาคัญ่ทีำ�เราตุ�องด้แลเช่่นกัน  ถ้งแมั�ว่าการป็รับตัุวหลายๆ อย่าง

ในช่่วงทีำ�ผู่้านมัาอาจัจัะเป็็นเร้�องทีำ�ทำ�าทำายสีำาหรับเด็กๆ คุณแม่ั และเจั�าหน�าทีำ� แตุ่

ทุำกคนตุ่างก็พร�อมัทีำ�จัะเรียนร้�เพ้�อผู่้านเหตุุการณ์ครั�งนี�ไป็ให�ได� เพราะนี�ค้อความั 

รับผิู้ดช่อบทีำ�เราจัะตุ�องดำาเนินตุ่อไป็เพ้�อตุอบแทำนท่ำานผู้้�มีัจิัตุเมัตุตุาและสัีงคมั 

ทีำ�ได�ให�โอกาสีพวกเรามัาโดยตุลอด

สุีดทำ�ายนี� ผู้มัขึ้อขึ้อบพระคุณผู้้�มีัจิัตุเมัตุตุาทุำกท่ำาน ทีำ�ยังคงอย้่เคียงขึ้�างเด็กๆ ด�วย

การให�ความัสีนับสีนุนอย่างตุ่อเน้�อง ให�โอกาสีพวกเขึ้าได�เติุบโตุข้ึ้�นด�วยความัรัก ใน

สีภูาพแวดล�อมัทีำ�ป็ลอดภัูยขึ้องครอบครัวโสีสีะ  ผู้มัขึ้อเป็็นตัุวแทำนขึ้องเด็กๆ ร่วมั

ส่ีงกำาลังใจัและความัป็รารถนาดีมัาส่้ีทุำกท่ำาน ขึ้อให�ท่ำานและทุำกคนในป็ระเทำศไทำย 

ผู่้านพ�นเหตุุการณ์ครั�งนี�ไป็ได�ด�วยดีครับ

ขึ้อแสีดงความันับถ้อ

นายธินา เตุรัตุนชั่ย
เลขึ้าธิิการ / กรรมัการอำานวยการ
มั้ลนิธิิเด็กโสีสีะแห่งป็ระเทำศไทำยฯ


