วารสารสำ�หรับผู้ให้การสนับสนุนเด็กในครอบครัวโสสะประจำ�ทุกหกเดือน

ด้้วย “โอกาส” และ “รััก” จากใจ
สู่่�เส้้นทางแห่่งอนาคตของ
“น้้องกร”
หน้้า 2
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ฐิิติิรััตน์์ การสน
“โอกาสและความฝััน”
ที่่�นำำ�ทางชีีวิิต
หน้้า 4

คุุณค่่าของงาน คืือ
สมดุุลความสุุข
ของเครืือวััลย์์ ทองปาน
หน้้า 5

ชี วิต ในหมู่บ้า นเด็ก

ด้้วย “โอกาส” และ “รััก” จากใจ
สู่่�เส้้นทางแห่่งอนาคตของ “น้้องกร”
ตุุงแช่่ ตุุงแช่่ ตุุงแช่่ ตุุงแช่่ ตุุงแช่่ .........
เสีียงจัังหวะการตีีกลองแบบเชิิดมัังกรดัังขึ้้�นมาเป็็นระยะๆ
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น้้องกร : นอกจากการตีีกลองแล้้ว ผมก็็ชอบวาดภาพครัับ อย่่างวัันนี้้�ผมก็็วาดภาพ
มัังกร ผมชอบวิิชาวิิทยาศาสตร์์ด้้วย เพราะโตขึ้้�นผมอยากเป็็นนัักวิิทยาศาสตร์์ จะ
ได้้ทดลองและประดิิษฐ์์สิ่่�งของต่่างๆ แต่่ช่่วงที่่�มีีโควิิด-19 ระบาดอยู่่�นี้้� โรงเรีียน
ของผมเขาให้้เรีียนออนไลน์์ครัับ คุุณครููก็็จะส่่งบทเรีียนเข้้ามาให้้ ซึ่�ง่ ผมใช้้มืือถืือ
ของแม่่เรีียน บางทีีก็็ต้้องสลัับกัันใช้้กัับพี่่�น้้องในบ้้าน และผมก็็คิิดถึึงโรงเรีียนคิิด
ถึึงเพื่่�อนๆ แล้้วครัับ

ยามผู้้�คนได้้ฟัังเสีียงกลองทำำ�ให้้หััวใจครึึกครื้้�นและสนุุกสนานไปด้้วย นี่่�เป็็นทัักษะ แม่่กนิิษฐา : สำำ�หรัับช่่วงที่่�มีีโรคระบาดโควิิด-19 นี้้� ทางหมู่่�บ้้านเด็็กโสสะ ก็็จะ
เฉพาะตััวของ “น้้องกร” ที่่�เพีียงแค่่ได้้เห็็นหรืือได้้ฟัังทำำ�นองเพลงเขาก็็สามารถ มีีมาตรการอย่่างเข้้มงวด และมีีการติิดตามสถานการณ์์เป็็นระยะ เพราะความ
เลีียนแบบตีีกลองตามได้้เลย
ปลอดภััยในชีีวิิตของเด็็กๆ เป็็นสิ่่�งสำำ�คััญมากค่่ะ ส่่วนคำำ�ถามถึึงอนาคตของน้้องกร
น้้องกร : ด้้านหน้้าหมู่่�บ้้านเด็็กโสสะภููเก็็ตของเราตั้้�งอยู่่�ตรงข้้ามศาลเจ้้าครัับ ช่่วง นั้้�น หััวอกของคนเป็็นแม่่อย่่างเราๆ ก็็ต้้องบอกว่่า อยากให้้เขามีีอนาคตที่่�ดีี ดููแล
ตรุุษจีีนหรืือช่่วงที่่�เป็็นเทศกาลถืือศีีลกิินเจ จะมีีคณะเชิิดมัังกรกัับสิิงโตมาแสดง ผม ตััวเองได้้ ในวัันที่่�ต้้องออกจากหมู่่�บ้้านเด็็กโสสะไป ระหว่่างนี้้� เราก็็ไม่่ได้้กดดััน
ก็็ชอบไปดููจัังหวะกลองมัันสนุุกมากครัับ พอหลัังจากนั้้�น ผมก็็ขอแม่่ว่่า ผมอยากตีี ลููก เพราะเส้้นทางชีีวิิตนี้้�อีีกยาวไกลมากนััก เราตั้้�งใจจะคอยประคัับประคองเขา
กลอง แม่่เลยไปหากลองมาให้้ผมใบหนึ่่�ง ผมก็็ได้้ตีีกลอง และพี่่�น้้องในบ้้านก็็จะมา ไป และแม่่อยากให้้พวกเขารู้้�ว่่า ไม่่ว่่าจะอย่่างไร ลููกก็็จะมีีแม่่คอยอยู่่�ข้้างๆ เสมอ
“ความรััก” ไม่่จำำ�เป็็นต้้องบอกกล่่าวด้้วยถ้้อยคำำ�เสมอไป บางครั้้�ง เรา “สััมผััส
นั่่�งล้้อมวงตีีกลองเล่่นดนตรีีด้้วยกััน
และรัับรู้้�” ได้้จากการกระทำำ�ที่่�แสดงออกมา ดัังเช่่นความรัักของแม่่กนิิษฐาที่่�มีีต่่อ
แม่่กนิิษฐา : น้้องกรเป็็นลููกเล็็กคนแรกที่่�แม่่เลี้้�ยงมาตั้้�งแต่่แบเบาะเลยค่่ะ ตั้้�งแต่่เล็็ก น้้องกรและลููกๆ ทุุกคน และนี่่�เป็็นอีีกหนึ่่�งเรื่่�องราวเล็็กๆ แง่่งามของชีีวิิต ที่่�ก่่อเกิิด
จนถึึงตอนนี้้� กิิจกรรมพิิเศษที่่�เขาชื่่�นชอบ และอยู่่�ในขอบเขตเราก็็จะสนัับสนุุนให้้เขา ขึ้้�นในครอบครััวโสสะ ซึ่่�งมููลนิิธิิฯ เรา ไม่่สามารถเลี้้�ยงดููพวกเขาให้้เติิบโตขึ้้�นได้้เพีียง
ได้้เรีียนรู้้� เพราะกิิจกรรมบางตััวจะไปช่่วยเสริิมสร้้างเรื่่�องจิินตนาการ สมาธิิและการ ลำำ�พัังแต่่จำำ�เป็็นต้้องอาศััยสรรพกำำ�ลัังจากหลายภาคส่่วนเข้้ามาร่่วมสนัับสนุุนเพื่่�อ
เรีียนรู้้�ต่่างๆ ให้้กัับลููกได้้ สำำ�หรัับลููกในบ้้านคนอื่่�นๆ เราก็็ดููเหมืือนกัันว่่า เขาก็็จะมีี สร้้าง “โอกาส” แห่่งชีีวิิต ให้้กัับเด็็กๆ ที่่�ต้้องการความช่่วยเหลืือ ให้้ได้้เติิบโตขึ้้�นมา
ความชอบหรืือความถนััดทางด้้านไหน เพราะเด็็กจะมีีความชอบและความถนััดที่่� อย่่างสมบููรณ์์ สู่่�อนาคตบุุคลากรคุุณภาพ ที่่�จะเป็็นอีีกส่่วนหนึ่่�งของผู้้�ร่่วมสร้้างสรรค์์
สัังคมไทยที่่�มั่่�นคงและยั่่�งยืืนต่่อไป
แตกต่่างกัันค่่ะ เราจะได้้ผลัักดัันเขาไปให้้ถููกทาง
การเลี้้�ยงเด็็กสัักคนหนึ่่�ง กว่่าจะเติิบโตเป็็นผู้้�ใหญ่่ ไม่่เพีียงอาศััยทั้้�งกำำ�ลัังกาย กำำ�ลััง
ใจ และกำำ�ลัังทรััพย์์ เพื่่�อดููแลให้้พวกเขาเติิบโตขึ้้�นมาเป็็นคนที่่�มีีคุุณภาพ หากความ
รััก ความเอาใจใส่่ ก็็จำำ�เป็็น ไม่่ยิ่่�งหย่่อนไปกว่่ากััน

หมายเหตุุ: ชื่่�อของเด็็กในบทความนี้้� ได้้มีีการเปลี่่�ยนแปลงตาม
ความเหมาะสม เพื่่�อเป็็นไปตามนโยบายด้้านสิิทธิิเด็็ก
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ชีว ิต ในหมู่บ ้านเด็ก

มููลนิิธิิเด็็กโสสะฯ มีีจุุดมุ่่�งหมายในการร่่วมพััฒนา
คุุณภาพชีีวิิตของเด็็กที่่�สููญเสีียและกลุ่่�มเด็็กที่่�เสี่่�ยง
ต่่อการสููญเสีียการดููแลจากพ่่อแม่่ผู้้�ปกครอง
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

ความสำ �เร็จของลูกโสสะ
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ฐิิติิรััตน์์ การสน

“โอกาสและความฝััน”
ที่่�นำำ�ทางชีีวิิต

บนเส้้นทางเดิินชีีวิตข
ิ องคนเรา แตกต่่าง หลากหลาย
ไม่่มีีใครซ้ำำ��ใคร บางคนเกิิดมาในครอบครััวสมบููรณ์์
พร้้อม มั่่�งคั่่�ง และก็็มีีอีีกหลายคนที่่�เกิิดมาโดยไม่่มีี
ใครเคีียงข้้างเลย และขึ้้�นชื่่�อว่่าเส้้นทางชีีวิิตยาวนาน
ผ่่านวััน เป็็นสััปดาห์์ เดืือน ปีี ดำำ�เนิินต่่อเนื่่�องไปยาว
ไกล ทุุกสิ่่�งที่่�เกิิดขึ้้�นล้้วนแล้้วเป็็นหนึ่่�งในหมื่่�นพัันเรื่่�อง
ราว “ชีีวิิต” ให้้แต่่ละคนก้้าวผ่่านพ้้น สู่่�เส้้นทางแห่่ง
ฝััน ที่่�หล่่อเลี้้�ยงด้้วยโอกาส และความมุ่่�งมั่่�นพยายาม
ประจำำ�ตน
ดั่่� ง เช่่ น เส้้นทางชีี วิ ิ ตข อง ฐิิติิรััตน์์ การสน หรืือ
น้้องเพลง ที่่�ได้้รัับโอกาสแห่่งชีีวิิตเข้้ามาอยู่่�ใน
ครอบครััวโสสะบางปูู สมุุทรปราการ ตั้้�งแต่่ยัังเป็็น
ทารกตััวน้้อย จนถึึงปััจจุุบัันนี้้�น้้องเพลงเติิบโต ก้้าว
ออกไปมีีชีีวิิตการทำำ�งานที่่�มั่่�นคง และเป็็นบุุคลากร
คุุณภาพอีีกคนหนึ่่�งของสัังคม
ชีีวิิตการทำำ�งาน
ปััจจุุบัันเป็็นเลขานุุการของผู้้�บริิหาร ที่่�บริิษััท เคมีี
การเกษตร ลัักษณะงาน คืือ จััดตารางงานผู้้�บริิหาร
ทำำ�รายงานการประชุุม ติิดต่่อจองตั๋๋�วเครื่่�องบิิน ร้้าน
อาหารและโรงแรม ดููแลรัับผิิดชอบหน้้าที่่�งานอื่่�นๆ
ตามที่่�ได้้รัับมอบหมาย
คิิดว่่าอะไรคืือสิ่่�งที่่�เด็็กๆ หรืือลููกๆ โสสะต้้องการ
มากที่่�สุุด หรืือเป็็นสิ่่�งที่่�จำำ�เป็็นมากที่่�สุุดเพราะอะไร
สำำ�หรัับหนููคิิดว่่า ครอบครััวและความรัักค่่ะ เพราะ
เด็็กๆ จะรู้้�อยู่่�แล้้วว่่าเขาขาดครอบครััวจริิงๆ ไป เขา
จึึงต้้องการครอบครััวเพื่่�อมาทดแทนในสิ่่�งที่่�ขาดหาย
ไปค่่ะ ในใจของเด็็กหลายๆ คนจะมีีปมด้้อยเรื่่�องพ่่อ
แม่่ เพราะฉะนั้้�นความรัักจึึงเป็็นสิ่่�งจำำ�เป็็นที่่�เด็็กๆ
โสสะควรได้้รัับค่่ะ

สามารถตอบได้้ใช่่ไหมคะ (หััวเราะ)...เรื่่�องที่่�ทำำ�ให้้
ลำำ�บากใจ ที่่�จริิงก็็มีีหลายเรื่่�องเพราะเรามีีเงื่่�อนไขใน
การใช้้ชีีวิิตในครอบครััวใหญ่่ แต่่ถ้้าให้้ยกตััวอย่่าง
เช่่น เรื่่�องการปรัับเปลี่่�ยนในช่่วงวััยรุ่่�นค่่ะ บางเรื่่�อง
เราไม่่สามารถคุุยกัับแม่่ที่่�บ้้านได้้อย่่างเข้้าใจกััน ทำำ�ให้้
ทะเลาะกัันบ่่อยครั้้�งในช่่วงมััธยมปลาย เรื่่�องกลัับบ้้าน
ช้้าติิดเพื่่�อน คุุณแม่่ห่่วงว่่าจะเสีียการเรีียน ทว่่าสิ่่�งที่่�
ทำำ�ให้้ผ่่านมาได้้คืือการพููดคุุยกัับแม่่ สื่่�อสารมุุมมอง
ความคิิดของเรา และเราเองก็็ได้้รัับฟัังมุุมมองความ
คิิดของแม่่ด้้วยจึึงได้้ปรัับความเข้้าใจกัันค่่ะ นั่่�นเป็็น
แค่่หนึ่่�งปััญหาเท่่านั้้�น ที่่�กลายเป็็นประสบการณ์์สอน
ตััวเราเองว่่าในชีีวิตยั
ิ ังต้้องเจออีีกหลายพัันปััญหาที่่�
เข้้ามา ดัังนั้้�นเราต้้องมีีสติิและรู้้�จัักการใช้้เหตุุผล และ
คิิดพิิจารณาให้้ถ้้วนถี่่� เพื่่�อก้้าวผ่่านทุุกสถานการณ์์ได้้
อย่่างเหมาะสมในที่่�สุุด

มุุมมองในวัันที่่�ได้้ใช้้ชีวิี ตดู
ิ แู ลตนเองแล้้วเป็็นอย่่างไร
การใช้้ชีีวิิตข้้างนอกไม่่ง่่ายเลย คนมองว่่า เป็็นอิิสระ แต่่
จริิงๆ หากไม่่มีีการวางแผน ชีีวิิตของเราอาจไม่่ราบรื่่�น
ทั้้�งเรื่่�องงาน ที่่�อยู่่�อาศััย ค่่าใช้้จ่่ายในการดำำ�รงชีีวิิต ที่่�เรา
ต้้องรัับผิิดชอบตนเอง สำำ�หรัับอนาคตเพลงอยากเรีียน
เพิ่่�มเติิมด้้านภาษา เนื่่�องจากในปััจจุุบััน ภาษาเป็็นสิ่่�ง
สำำ�คััญที่่�เปิิด “โอกาส” พััฒนาตนเองเพื่่�อประกอบ
ลููกโสสะมีีเรื่่�องลำำ�บากใจไหม แล้้วเราผ่่านเรื่่�องพวก การงานในอีีกหลายๆ อาชีีพ และก็็อยากมีีบ้้านเป็็น
นี้้�มาได้้อย่่างไร
ของตััวเองค่่ะ

สิ่่�งที่่�คิิดถึึงแล้้วทำำ�ให้้รู้้�สึึกว่่าเราโชคดีี
หนููประทัับใจที่่�ทุุกท่่าน ซึ่่�งมีีส่่วนสนัับสนุุนมููลนิิธิิเด็็ก
โสสะฯ ทำำ�ให้้หนููรู้้�สึึกว่่า ไม่่ได้้ขาดอะไรไปในชีีวิิต และ
กลัับดีีใจที่่�หนููได้้มีีครอบครััว มีีพี่่�น้้อง มีีบ้้านอยู่่�อาศััย
ได้้เล่่าเรีียน และเติิบโตมาอย่่างเป็็นตััวเองในวัันนี้้� และ
อยากฝากขอบคุุณไปถึึงผู้้มี� ีจิิตเมตตาทุุกๆ ท่่านนะคะ
พวกเราลููกๆ โสสะ มีีทุุกวัันนี้้�ได้้ก็็เพราะท่่าน ทำำ�ให้้เรา
ได้้มีีโอกาสที่่�ดีีในชีีวิิต มีีอนาคต และทำำ�ให้้เราได้้เดิินไป
ตามฝัันอย่่างคนทั่่�วไป ขอบคุุณจากหััวใจค่่ะ
� ม่่เลี้้�ยงมาตั้้ง
� แต่่
น้้องเพลงเป็็นลููกที่่แ
� ก่่อนแม่่จะเป็็นห่่วงเขามาก
แบเบาะ เมื่่อ
�
อยากให้้เขาเรีียนให้้จบและมีีงานทำำ� ซึ่่ง
ก็็เพื่่� อตััวเขาเอง แต่่พอมาถึึงวัันนี้้� แม่่
ไม่่มีีอะไรให้้ต้้องเป็็นห่่วงแล้้ว เขาเรีียน
� ม่่หวัังไว้้ และ
จบและมีีงานทำำ�อย่่างที่่แ
� การวางแผนใน
อีีกอย่่าง เขาเป็็นคนที่่มีี
การใช้้ชีีวิิต ทำำ�ให้้เราเห็็นว่่า เขาสามารถ
เอาตััวรอดได้้ กลายเป็็นว่่าทุุกวัันนี้้� เขา
� กษาให้้กัับแม่่ซะมากกว่่า
เป็็นที่่ปรึึ
� ม่่อยากจะบอกกัับน้้องเพลงก็็คืือ
สิ่่�งที่่แ
แม่่ไม่่ห่่วงแล้้วนะ

และแม่่ก็็ยััง “รััก” น้้องเพลงเสมอ
เพราะน้้องเพลง คืือ “ลููกของแม่่”
ตลอดไป
นี่เป็นเพียงหนึ่งตัวอย่างของความสำ�เร็จ
ลูกโสสะ ที่ได้รับการสนับสนุนการเลี้ยงดู
เด็กอย่างต่อเนื่องจากผู้มีจิตเมตตาตลอดมา
ปัจจุบันมูลนิธิเด็กโสสะแห่งประเทศไทยฯ
มีเด็กที่อยู่ในการดูแลประมาณ 700 คน
และได้ส่งมอบเด็กที่สามารถเลี้ยงดูตัวเองได้
อยู่ร่วมกับสังคมกว่า 500 คน
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เรื่ องเล่าคนทำ�งาน

คุุณค่่าของงาน
คืือ สมดุุลความสุุข

กัับเครืือวััลย์์ ทองปาน
สวััสดีค่ี ่ะ ชื่่�อเครืือวััลย์์ ทองปาน นะคะ ก่่อนที่่�จะ
มาร่่วมงานกัับทางหมู่่�บ้้านเด็็กโสสะหาดใหญ่่ สงขลา
เคยทำำ�งานในฝ่่ายผลิิตของโรงงานแห่่งหนึ่่�งมาก่่อนค่่ะ
และเราเองก็็ไม่่เคยมีีความคิิดว่่า จะได้้เข้้ามาทำำ�งานใน
ลัักษณะนี้้� จนกระทั่่�งวัันหนึ่่�งมีีคนรู้้�จัักกัันแนะนำำ�มาว่่า
ที่่�นี่่�มีีตำำ�แหน่่งงานว่่าง ก็็เลยอยากลองมาสมััครดูู ซึ่่�ง
ก็็ไม่่เคยรู้้�รููปแบบการทำำ�งานของหมู่่�บ้้านเด็็กโสสะ
ด้้วยเหมืือนกััน จนได้้เข้้ามาสััมภาษณ์์และพููดคุุย จึึง
เข้้าใจและคิิดว่่า อยากลองทำำ�ดูู จึึงตััดสิินใจเข้้าร่่วม
งาน ซึ่่�งก็็ทำำ�งานมาตั้้�งแต่่ปีี 2546 ค่่ะ
ปััจจุุบัันทำำ�งานในตำำ�แหน่่งเจ้้าหน้้าที่่�ประสานงานผู้้�
อุุปการะต่่างประเทศ (Sponsorship Coordinator)
ซึ่่�งมีีหน้้าที่่�รัับผิิดชอบติิดต่่อประสานงานกัับผู้้อุ� ุปการะ
ต่่างประเทศเป็็นหลััก และในแต่่ละปีีจะมีีการเขีียน
พััฒนาการเด็็กให้้กัับผู้้�อุปุ การะฯ ทราบ ซึ่่�งในส่่วนนี้้� จะ
ทำำ�งานร่่วมกัับทีีมงานที่่�อยู่่�สำำ�นัักงานบริิหารหมู่่�บ้้าน
เด็็กโสสะฯ อีีกครั้้�ง หรืือหากมีีผู้อุ้� ุปการะที่่�เป็็นชาวต่่าง
ชาติิแจ้้งความประสงค์์เข้้ามาว่่า จะขอเยี่่�ยมเด็็กๆ ก็็จะ
มีีการประสานงานเรื่่�องเวลา แจ้้งเรื่่�องข้้อขอความร่่วม
มืือในการเข้้าเยี่่�ยมเด็็ก ซึ่่�งผู้้�อุุปการะฯ ที่่�เข้้ามาเยี่่�ยม
ก็็มีีไม่่มากค่่ะ อาจจะเป็็นเพราะว่่าเราเป็็นหมู่่�บ้้านที่่�
อยู่่�ติิดกัับสามจัังหวััดชายแดนภาคใต้้ แต่่ที่่�ได้้เข้้ามา
เยี่่�ยมแล้้ว ก็็จะรู้้สึึ� กประทัับใจในรููปแบบการดููแลเด็็ก
อีีกทั้้�งการต้้อนรัับและวิิถีชีี ีวิิตความเป็็นไทยของเราค่่ะ
สำำ�หรัับความท้้าทายในการทำำ�งาน ก็็คงจะเป็็นเรื่่�อง
การเลี้้�ยงดููเด็็กในยุุคที่่�เทคโนโลยีีมีีการพััฒนาไปอย่่าง
รวดเร็็วนี้้� ไม่่ว่่าจะเรื่่�องสื่่�อโซเชีียลต่่างๆ ที่่�เข้้ามา และ
ในปััจจุุบัันได้้มีีการเรีียนการสอนผ่่านทางออนไลน์์
การส่่งงานหรืือแม้้กระทั่่�งการค้้นหาข้้อมููลต่่างๆ บางทีี
ก็็ทำำ�ให้้เด็็กๆ ไม่่ค่่อยโฟกััสกัับกิิจกรรมที่่�เราอยากจะ
ให้้เขาทำำ� ดัังนั้้�นจึึงต้้องพยายามหาวิิธีีรัับมืือกัับเรื่่�อง
นี้้� โดยอย่่างแรก เราก็็จะพููดคุุยกัับเด็็กๆ อธิิบายถึึง

ความสำำ�คัญกั
ั ับสิ่่�งที่่�จะต้้องทำำ� มีีเวลาในการเปิิดและ
ปิิดอิินเทอร์์เน็็ต ซึ่่�งเรื่่�องเทคโนโลยีีนี้้�เด็็กเขาจะเร็็ว
มากๆ ตััวเราเองก็็ต้้องปรัับตััวให้้ทััน บางทีีเราก็็รู้้�สึึก
ว่่าทำำ�ไมมัันซัับซ้้อนจััง
แต่่เอาเข้้าจริิงๆ แล้้วการทำำ�งานในหมู่่�บ้้านก็็จะช่่วย
กัันทำำ�เกืือบทุุกอย่่าง บางครั้้�งเวลาที่่�มีีเด็็กเจ็็บป่่วยก็็
จะเข้้าไปช่่วยเหลืือคุุณแม่่ โดยพาเด็็กไปหาหมอเพราะ
คุุณแม่่จะต้้องดููลููกๆ อีีกหลายคน เราต้้องช่่วยกััน
เพราะที่่�นี่่�ก็็เปรีียบเหมืือนครอบครััวของเรา หรืือใน
งานบางอย่่างเราเองก็็มีีทีีมงานจากส่่วนกลางของมููล
นิิธิิฯ เข้้ามาสนัับสนุุนการทำำ�งานให้้กัับหมู่่�บ้้านเด็็กฯ
ด้้วยเช่่นกััน
สิ่่�งที่่�ชอบในการทำำ�งานนี้้�ก็็คืือ งานได้้สร้้างคุุณค่่าความ
เป็็นคนในตััวเราเพิ่่�มมากขึ้้�น เพราะตััวเราเองไม่่ได้้มอง
เรื่่�องของรายได้้เป็็นหลัักแล้้ว สิ่่�งที่่�เห็็นเพิ่่�มขึ้้�นมาคืือ
ชีีวิิตของเด็็กๆ เราได้้เป็็นส่่วนหนึ่่�งในการดููแล ได้้เห็็น
การเติิบโตและความสำำ�เร็็จของพวกเขา ดัังนั้้�นในใจ
เราจึึงรู้้�สึึกมีีความภููมิิใจ มีีความพอ มีีความสุุขกัับ
งานที่่�ทำำ� และนี่่�อาจจะสิ่่�งสำำ�คัญ
ั ที่่�ทำำ�ให้้เราเดิินหน้้า
ในการทำำ�งานนี้้�ต่่อไป ขอบคุุณตััวเองที่่�เลืือกเดิินบน
เส้้นทางนี้้�ค่่ะ

“คุุณค่่าของคนอยู่่�ที่่�ผลของงาน” ประโยคนี้้�เราอาจ
จะได้้ยิินกัันอยู่่�บ่่อยๆ และไม่่ว่่าคุุณที่่�กำำ�ลัังทำำ�อะไร
อยู่่�ก็็ตาม คุุณสามารถค้้นหา “คุุณค่่า” ด้้วยตััวและ
หััวใจของคุุณเอง แล้้วคุุณจะพบทุุกๆ คำำ�ตอบที่่�อยู่่�
ข้้างในนั้้�น

หนึ่ งเสี ย งจากผู้ให้ก ารสนั บ สนุ นเด็ กโสสะ
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มอบ “โอกาส” ที่่�ได้้รัับ กลัับคืืนสู่่�สัังคม

นอกจากการช่่วยเหลืือเด็็กที่่�สููญเสีียบิิดามารดา ไร้้ญาติิมิิตร ให้้ได้้เติิบโตด้้วยความ
รัักภายในครอบครััวทดแทนแล้้ว มููลนิิธิิเด็็กโสสะฯ ยัังขยายความช่่วยเหลืือสู่่�ชุุมชน
บริิเวณใกล้้เคีียงที่่�หมู่่�บ้้านเด็็กโสสะ ภายใต้้ โครงการส่่งเสริิมความเข้้มแข็็งให้้กัับ
ครอบครััวในชุุมชนรอบข้้าง โดยให้้การสนัับสนุุนด้้านอาชีีพที่่�สอดคล้้องกัับความ
ต้้องการและความถนััดของคนในชุุมชนเป็็นหลััก

การทำำ�ปศุุสัตว์
ั ์ ในชุุมชนบริิเวณหมู่่�บ้้านเด็็กโสสะเชีียงราย เป็็นต้้น และสิ่่�งที่่�สำำ�คััญ
ที่่�สุุด คืือ การให้้ความสำำ�คััญในการปกป้้องคุ้้�มครองเด็็ก มิิใช่่เฉพาะเด็็กในครอบครััว
โสสะ หากแต่่รวมถึึงเด็็กๆ ในสัังคมรอบข้้างด้้วย มููลนิิธิิฯ จึึงได้้จััดกิิจกรรมอบรม
เรื่่�องสิิทธิิเด็็กและการปกป้้องคุ้้�มครองเด็็ก เพื่่�อให้้เด็็กๆ และผู้้ป� กครองได้้เกิิดความ
ตระหนัักรู้้� และความเข้้าใจที่่�ถููกต้้อง

“พื้้�นฐานของความสุุข คืือการได้้อิ่่�มท้้องและอยู่่�อย่่างปลอดภััย
ดัังนั้้�นโอกาสในการประกอบอาชีีพ จึึงเป็็นสิ่่�งสำำ�คััญที่่�จะช่่วยให้้
ทุุกคนสามารถอยู่่�อย่่างพึ่่�งพาตนเองได้้ในสัังคม”

นอกจากนี้้� ด้้วยสถานการณ์์การแพร่่ระบาดของไวรััสโควิิด 19 ทำำ�ให้้รายได้้ใน
ครอบครััวลดลง มููลนิิธิิฯ จึึงได้้จััดซื้้�อจััดหาปััจจััยพื้้�นฐานเพื่่�อมอบให้้กัับครอบครััว
ที่่�เข้้าร่่วมโครงการทั้้�งในจัังหวััดเชีียงราย จัังหวััดหนองคาย และจัังหวััดสงขลา เพื่่�อ
ช่่วยบรรเทาความเดืือดร้้อนในเบื้้�องต้้น

ในช่่วง 3-5 ปีีแรกของโครงการ มููลนิิธิิฯ จะเข้้าไปสนัับสนุุนองค์์ความรู้้�และวััสดุุ
อุุปกรณ์์แทนการให้้เงิินทุุน เพื่่�อสร้้างความยั่่�งยืืน ให้้ครอบครััวและชุุมชนที่่�เข้้าร่่วม
โครงการสามารถดำำ�เนิินอาชีีพนั้้�นต่่อได้้ด้้วยตนเอง เช่่น โครงการสร้้างอาชีีพเสริิม
เพิ่่�มรายได้้ ทำำ�ขนมไข่่อบในชุุมชนบริิเวณหมู่่�บ้้านเด็็กโสสะหาดใหญ่่, โครงการส่่ง
เสริิมอาชีีพจัักสาน ในชุุมชนบริิเวณหมู่่�บ้้านเด็็กโสสะหนองคาย, โครงการส่่งเสริิม

เพราะมููลนิิธิิเด็็กโสสะฯ ได้้รัับความรัักและความเมตตาจากท่่านผู้้�บริิจาคมาโดย
ตลอด จึึงทำำ�ให้้เด็็กๆ มีีโอกาสในการเติิบโตอย่่างมั่่�นคง มีีอาหารที่่�ครบถ้้วนด้้วย
โภชนาการ มีีบ้้านและหมู่่�บ้้านที่่�ปลอดภััย ดัังนั้้�น สิ่่�งที่่�จะสามารถตอบแทนสัังคม
กลัับคืืนได้้คืือ “การให้้” ให้้ความรู้้� ให้้อาชีีพกัับชุุมชนที่่�ขาดแคลนโอกาสนั้้�น ให้้
ทุุกครอบครััวสามารถพึ่่�งพาตนเองได้้ในสัังคมเช่่นกััน

7

หนึ่ งเสี ยงจากผู้ใ ห้การสนับสนุนเด็ก โสสะ

กำำ�เนิิดจากการเป็็น “ผู้้�รัับ”
เติิบโตสู่่�ความเป็็น “ผู้้�ให้้”

ส่่งต่่อความรัักที่่�ยิ่่ง
� ใหญ่่
ด้้วยการให้้โอกาส

จากชีีวิิตที่่�ไม่่ได้้เพีียบพร้้อมในวััยเยาว์์ หากแต่่มีีครอบครััวที่่�ช่่วยสนัับสนุุนจนทำำ�ให้้
เติิบโตและมีีความเป็็นอยู่่�ที่่�ดีีอย่่างทุุกวัันนี้้�ได้้ ทำำ�ให้้คุุณสุุเมธ โพธิ์์�โสภณ ตั้้�งมั่่�นที่่�จะ
มอบโอกาสที่่�ตนเองเคยได้้รัับ กลัับคืืนสู่่�สัังคม ด้้วยการร่่วมบริิจาคอย่่างต่่อเนื่่�องเพื่่�อ
เป็็นส่่วนหนึ่่�งในการมอบครอบครััวทดแทนให้้กัับเด็็กๆ ในครอบครััวโสสะ ตั้้�งแต่่ปีี
2560 เป็็นต้้นมาจนถึึงปััจจุุบััน

นอกจาก ดีีเอชแอล ประเทศไทย (DHL Thailand) ที่่�ประกอบด้้วย 4 หน่่วยธุุรกิิจ
ให้้บริิการด้้านลอจิิสติิกส์์ ได้้แก่่ DHL Express, DHL Global Forwarding, DHL
Supply Chain และ DHL eCommerce Solutions จะให้้การสนัับสนุุนทั้้�งด้้าน
ทุุนทรััพย์์ และการฝึึกอบรมเยาวชนจากครอบครััวโสสะเพื่่�อเตรีียมความพร้้อม
เข้้าสู่่�โลกของการทำำ�งานอย่่างต่่อเนื่่�องตั้้�งแต่่ พ.ศ. 2557 จนถึึงปััจจุุบัันแล้้ว หนึ่่�ง
ในพนัักงานขององค์์กรอย่่าง คุุณพิิมพ์์ประภา รวีีพััฒน์์โสภณ ผู้้อำ� ำ�นวยการอาวุุโส
ฝ่่ายบริิการลููกค้้าสััมพัันธ์์ บริิษััท DHL Express ประเทศไทย ยัังให้้การสนัับสนุุน
น้้องๆ ในครอบครััวโสสะด้้วยทุุนทรััพย์์ส่่วนตััวมากว่่า 8 ปีี อีีกด้้วย

“ตอนแรกมีีความตั้้�งใจว่่าอยากจะหาที่่�บริิจาค เลยค้้นหารายละเอีียดต่่างๆ ใน
อิินเทอร์์เน็็ต และพบกัับเว็็บไซต์์ของมููลนิิธิิเด็็กโสสะฯ เมื่่�อได้้ลองศึึกษารายละเอีียด
แล้้ว เกิิดความประทัับใจวิิธีีการดููแลเด็็กๆ ในรููปแบบ “ครอบครััวทดแทนถาวร
ระยะยาว” ที่่�มีีแม่่โสสะคอยดููแล และมีีพี่่�น้้องคอยช่่วยเหลืือกััน นอกจากนี้้�ทาง
มููลนิิธิิฯ ยัังมีีการแจกแจงรายละเอีียดการนำำ�เงิินบริิจาคไปใช้้ในด้้านต่่างๆ อย่่าง
ชััดเจนและโปร่่งใส ยิ่่�งทำำ�ให้้เรารู้้สึึ� กมั่่�นใจว่่า เงิินที่่�เราบริิจาคจะถููกนำำ�ไปใช้้เลี้้�ยงดูู
และช่่วยเหลืือเด็็กอย่่างทั่่�วถึึงจริิงๆ”
เพราะครอบครััวคืือพื้้�นฐานของชีีวิิต ดัังนั้้�นโอกาสที่่�สำำ�คััญที่่�สุุดของเด็็กคนหนึ่่�งที่่�
เคยสููญเสีียพ่่อแม่่ ไร้้ญาติิมิิตร คืือการได้้รัับความรัักความอบอุ่่�นจากครอบครััว
อีีกครั้้�ง

รู้้�จัักมููลนิิธิิเด็็กโสสะฯ ได้้อย่่างไร
เรารู้้�จัักมููลนิิธิิฯ จากเจ้้าหน้้าที่่�ประชาสััมพัันธ์์ที่่�ใต้้ตึึกที่่�ทำำ�งานค่่ะ ซึ่�ง่ โดยปกติิก็็มีี
สนัับสนุุนโครงการอื่่�นๆ ที่่�เกี่่�ยวกัับการช่่วยเหลืือและให้้การศึึกษาเด็็กอยู่่�บ้้างแล้้ว
แต่่พอได้้ฟัังรายละเอีียดจากเจ้้าหน้้าที่่�เรื่่�องหลัักการ แนวทางวิิธีีการดููแลเด็็กๆ เลย
ตััดสิินใจสนัับสนุุนตั้้�งแต่่วัันนั้้�นมา

“แต่่ก่่อนตอนที่่�เราเติิบโตขึ้้�นมาตั้้�งแต่่เด็็ก เรามีีชีวิี ิตครอบครััวความเป็็นอยู่่�ที่่�ค่่อน
ข้้างลำำ�บาก แต่่อย่่างน้้อยก็็ยัังมีีพ่่อแม่่ที่่�คอยดููแล ส่่งเสีียจนเรีียนจบสููงๆ ได้้ จน
ตอนนี้้�เรามีีทุุกอย่่าง มีีชีีวิิตความเป็็นอยู่่�ที่่�ดีีขึ้้�น ทำำ�ให้้รู้้สึึ� กว่่า “ครอบครััวคืือสิ่่�งที่่�
สำำ�คััญมาก” แม้้จะมีีอุุปสรรคบ้้าง สะดุุดบ้้าง แต่่ครอบครััวจะเป็็นสิ่่�งที่่�คอยสนัับสนุุน
เป็็นที่่�พัักพิิงที่่�ดีีที่่�สุุดให้้เราสามารถกลัับมาหาได้้ทุุกเมื่่�อ เรารู้้ว่� ่ากว่่าจะมาถึึงจุุดที่่�
สามารถดููแลตััวเองได้้มัันยาก จึึงอยากให้้เด็็กๆ กำำ�พร้้าเหล่่านี้้�ได้้มีีครอบครััว ได้้
รัับการดููแลเอาใจใส่่อย่่างต่่อเนื่่�องและมั่่�นคง อยากจะบอกน้้องๆ ว่่า อย่่าไปคิิดว่่า
เราด้้อยโอกาสกว่่าคนอื่่�น อยากให้้มุ่่�งมั่่�นและเดิินตามความฝััน ให้้ความสำำ�คััญกัับ
ครอบครััวที่่�ได้้รัับมา”

หลัังจากตััดสิินใจร่่วมสนัับสนุุนน้้องๆ ในครอบครััวโสสะ และได้้รัับข่่าวสาร
จากทางมููลนิิธิิฯ แล้้ว รู้้�สึึกอย่่างไรบ้้าง
หลัังจากที่่�เริ่่�มสนัับสนุุนก็็ได้้รัับข่่าวสารที่่�ทางมููลนิิธิิฯ ส่่งมาตลอด ซึ่่�งเรารู้้สึึ� กว่่า
เป็็นการตััดสิินใจที่่�ถููก เพราะแนวทางการทำำ�งานของมููลนิิธิิฯ ดีีอยู่่�แล้้ว อีีกทั้้�งยัังได้้
มีีโอกาสเข้้าร่่วมกิิจกรรมกัับบริิษััทดีีเอชแอล ได้้พููดคุุย ได้้สอน แลกเปลี่่�ยนความรู้้�
ประสบการณ์์กัับน้้องๆ ในอีีกมุุมหนึ่่�งที่่�เขาไม่่เคยเจอ รวมถึึงสิ่่�งที่่�เขาต้้องเตรีียมตััว
เพื่่�อที่่�จะได้้ออกมาสู่่�สัังคมจริิงๆ นอกจากนี้้�เรายัังได้้เห็็นชีีวิิตความเป็็นอยู่่�ของคุุณแม่่
และน้้องๆ ที่่�อยู่่�ในบ้้านเดีียวกััน ยิ่่�งทำำ�ให้้เห็็นว่่า “มููลนิิธิิเด็็กโสสะฯ เป็็นมููลนิิธิิที่่�มีี
ความใส่่ใจเด็็กที่่�อยู่่�ในการดููแลดีีมาก มีีคุุณแม่่ที่่�ให้้ความรัักเสมืือนเป็็นแม่่ลููกจริิงๆ
โดยเด็็กๆ จะถููกสอนให้้อยู่่�ด้้วยกัันแบบครอบครััว รู้้�จัักแบ่่งปััน ช่่วยเหลืือ รวมถึึง
ดููแลกัันและกััน” พอได้้สััมผััสแบบนี้้�แล้้ว ทำำ�ให้้เรารู้้สึึ� กตื้้�นตัันและอิ่่�มเอมมากๆ ดีีใจ
ที่่�มีีมููลนิิธิิฯ ช่่วยทำำ�ให้้เด็็กๆ เหล่่านี้้�เติิบโตขึ้้�นมาอย่่างมีีคุุณภาพในสัังคม

ไม่่เพีียงแค่่คุุณสุุเมธ โพธิ์์�โสภณ เท่่านั้้�น การสนัับสนุุนของผู้้�มีีจิิตเมตตาทุุกท่่าน
ที่่�มอบให้้กัับครอบครััวโสสะ ไม่่ได้้เป็็นเพีียงทุุนทรััพย์์ แต่่สิ่่�งเหล่่านี้้�จะกลายเป็็น
ความรััก เป็็นครอบครััว เป็็นอนาคต และเป็็นชีีวิตที่่
ิ �ดีีของเด็็กคนหนึ่่�งซึ่�ง่ จะอยู่่�กัับ
เราในสัังคมเดีียวกัันต่่อไป

สิ่่�งที่่�อยากแบ่่งปััน หรืือเรื่่�องราวที่่�อยากบอกเล่่าสู่่�ผู้้�อื่่�น
เราโชคดีีเกิิดมามีีชีีวิิตที่่�ดีีแล้้ว จึึงอยากแบ่่งปัันให้้กัับคนที่่�มีีโอกาสน้้อยกว่่าเรา ไม่่
จำำ�เป็็นต้้องเป็็นสิ่่�งของหรืือเงิินทองมากมาย แต่่ถ้้าเราสามารถแบ่่งปัันความรู้้� หยิิบ
ยื่่�น คืืนเรื่่�องดีีๆ สู่่�คนรอบข้้าง สู่่�สัังคม นั่่�นก็็เป็็นการให้้ที่่�ยิ่่�งใหญ่่เช่่นกััน

ขอบคุุ ณ

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

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

สารจากกรรมการอำำ�นวยการ
ซึ่่�งมููลนิิธิิฯ ก็็ได้้พยายามจััดหาอุุปกรณ์์ให้้เพีียงพอกัับการเรีียนออนไลน์์ของเด็็กๆ
และให้้คุุณแม่่โสสะ เจ้้าหน้้าที่่�ภายในหมู่่�บ้้านคอยเป็็นที่่�ปรึึกษาช่่วยเหลืืออย่่าง
ใกล้้ชิิด นอกจากนี้้�เรายัังหากิิจกรรมให้้เด็็กๆ ได้้ทำำ�ภายในหมู่่�บ้้าน เพื่่�อผ่่อนคลาย
ความเครีียด เช่่น การเรีียนศิิลปะ การเรีียนทำำ�อาหาร ฯลฯ เพราะสภาวะจิิตใจ
ของเด็็กๆ ก็็เป็็นสิ่่�งสำำ�คัญที่่
ั �เราต้้องดููแลเช่่นกััน ถึึงแม้้ว่่าการปรัับตััวหลายๆ อย่่าง
ในช่่วงที่่�ผ่่านมาอาจจะเป็็นเรื่่�องที่่�ท้้าทายสำำ�หรัับเด็็กๆ คุุณแม่่ และเจ้้าหน้้าที่่� แต่่
ทุุกคนต่่างก็็พร้้อมที่่�จะเรีียนรู้้�เพื่่�อผ่่านเหตุุการณ์์ครั้้�งนี้้�ไปให้้ได้้ เพราะนี่่�คืือความ
รัับผิิดชอบที่่�เราจะต้้องดำำ�เนิินต่่อไปเพื่่�อตอบแทนท่่านผู้้�มีีจิิตเมตตาและสัังคม
ที่่�ได้้ให้้โอกาสพวกเรามาโดยตลอด
เรีียน ท่่านผู้้มี� ีจิิตเมตตา

สุุดท้้ายนี้้� ผมขอขอบพระคุุณผู้้�มีีจิิตเมตตาทุุกท่่าน ที่่�ยัังคงอยู่่�เคีียงข้้างเด็็กๆ ด้้วย
การแพร่่ระบาดของโรคโควิิด-19 (COVID-19)ระลอกใหม่่ในช่่วงที่่�ผ่่านมา ได้้ การให้้ความสนัับสนุุนอย่่างต่่อเนื่่�อง ให้้โอกาสพวกเขาได้้เติิบโตขึ้้�นด้้วยความรััก ใน
มีีจำำ�นวนผู้้�ติิดเชื้้�อภายในประเทศเพิ่่�มสููงขึ้้�นมาก ส่่งผลให้้คนไทยและองค์์กร สภาพแวดล้้อมที่่�ปลอดภััยของครอบครััวโสสะ ผมขอเป็็นตััวแทนของเด็็กๆ ร่่วม
หน่่วยงานต่่างๆ ต้้องเพิ่่�มความเข้้มงวดกัับมาตรการป้้องกััน และเผชิิญกัับความ ส่่งกำำ�ลัังใจและความปรารถนาดีีมาสู่่�ทุุกท่่าน ขอให้้ท่่านและทุุกคนในประเทศไทย
ผ่่านพ้้นเหตุุการณ์์ครั้้�งนี้้�ไปได้้ด้้วยดีีครัับ
ยากลำำ�บากกัันอย่่างมากอีีกครั้้�ง
ขอแสดงความนับถือ
มููลนิิธิิเด็็กโสสะฯ เองก็็เช่่นกััน เราให้้ความสำำ�คััญอย่่างสููงสุุด กัับสุุขภาพและความ
ปลอดภััยในชีีวิิตของเด็็กๆ รวมถึึงบุุคคลากรทุุกคนภายในหมู่่�บ้้านเด็็กโสสะทั้้�ง 5
แห่่ง เราจึึงได้้นำำ�มาตรการป้้องกัันโรคโควิิด-19 มาเป็็นข้้อปฏิิบััติิอย่่างเคร่่งครััด
นายธนา เตรััตนชััย
ในทุุกหมู่่�บ้้าน อาทิิ จััดให้้มีีเจ้้าหน้้าที่่�ประจำำ�จุุดคััดกรองของแต่่ละหมู่่�บ้้าน ให้้
เลขาธิิการ / กรรมการอำำ�นวยการ
เด็็กๆ ปรัับเปลี่่�ยนพฤติิกรรมในชีีวิิตประจำำ�วััน เช่่นมีีการเรีียนออนไลน์์อยู่่�ที่่�บ้้าน
มูลนิธิเด็กโสสะแห่งประเทศไทยฯ
ร่่ วม ติิ ดตาม เราได้้ ที่�่

www.facebook.com/sosthailand
มููลนิิธิิเด็็กโสสะแห่่งประเทศไทยฯ

@sosthai
@sosthailand

@sosthailand
www.sosthailand.org

“เพื่อให้เป็นไปตาม พรบ.คุม้ ครองข้อมูลสว่ นบุคคล พ.ศ. 2562 ผูบ้ ริจาคสามารถแจ้งเปลี่ยนแปลง หรอื ระงับการนำ�ข้อมูลไปใช้ได้ โดยแจ้งความประสงค์มายังมูลนิธฯิ ”

วารสารสำ�หรับผู้ให้การสนับสนุนเด็กในครอบครัวโสสะ ประจำ�ทุกหกเดือน
ฉบับที่ 22 / มีนาคม 2564 จัดทำ�โดย: แผนกพัฒนาทุนและการสื่อสาร
สงวนลิขสิทธิ์ มูลนิธิเด็กโสสะแห่งประเทศไทย ในพระบรมราชินูปถัมภ์ พ.ศ. 2564
18 หมู่ 3 ซ.เทศบาล 27 (บุญศิริ) ต.บางเมือง อ.เมือง จ.สมุทรปราการ 10270
โทรศัพท์ 02-3801177 โทรสาร 02-7555576

แสกนเพื่่�ออ่่านวารสาร

