ทานรูหรือไมวา...ดวยการสนับสนุนจากทาน สามารถมอบชีวิตใหกับเด็กคนหนึ่งไดอยางไร

จังหวะชีวิต และเสนทาง
สูฝนของ “นองกิ่ง”

คุณรูไหมวาการเปนแมคนมัน
เหนื่อยแคไหน?

“ครูพูนผล” ผูอุทิศตนเพื่อ
ลูกโสสะ

เสนทางชีวิต ไมวาจะเปนวันดี หรือราย ก็เปนไป
ดวยโชคชะตานําพา หากอีกสวนสําคัญนั้น อยูที่
“ตัวเราเอง” รูจักที่จะสรางกําลังใจ และโอกาสที่มี
ในปจจุบัน เพื่อกาวเดินไปใหถึงฝงฝนของตนเอง
ไดในอนาคต

หนาที่ความเปน “แม” ไมเคยมีคําวา ลา หรือหยุด ครูเปรียบเสมือนพอแมคนทีส่ อง ทีค่ อยอบรมสัง่
พักไดแมสักลมหายใจ ความจริงขอนี้ ยิ่งใครเปน
สอนใหลกู ศิษยมคี วามรู และเปนคนดี ผูท อ่ี ทุ ศิ
แมเองดวยแลว ยิ่งตระหนักลึกซึ้งเปนที่สุด
ตนมากกวาการเปนครูในการสัง่ สอนเด็กๆ ในศูนย
พัฒนาเด็กเล็กใหมพี น้ื ฐานความรูท ด่ี ี กอนทีพ่ วกเขา
จะกาวเดินตอไปในการศึกษาทีส่ งู ขึน้ ในวันขางหนา

วารสารสําหรับผูใหการสนับสนุนเด็กในครอบครัวโสสะ ประจําทุกหกเดือน ฉบับที่ 10 / มีนาคม 2558
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จังหวะชีวิต และเสนทางสูฝนของ “นองกิ่ง”
เสนทางชีวิต ไมวาจะเปนวันดี หรือราย ก็เปนไปดวยโชคชะตานําพา หากอีกสวนสําคัญนั้น อยูที่ “ตัวเราเอง” รูจักที่จะ
สรางกําลังใจ และโอกาสที่มีในปจจุบัน เพื่อกาวเดินไปใหถึงฝงฝนของตนเองไดในอนาคต

กลุมกิจกรรมนาฏศิลป นองแกวแถวยืน คนที่สองจากซายไปขวา

นิ้วมือกรีดกราย สองแขนตั้งวงไดระดับ กับทารําที่
ออนชอย หรือในบางจังหวะดูกระฉับกระเฉง ตาม
ทวงทํานองของดนตรี บนศีรษะประดับดวย เทริด
สวมเครื่องลูกปด ทับทรวง ปก ผานุง หนาเพลา ผา
หอย และอีกหลายอยางตามแบบฉบับโนรา ชีวิต
ของคนเราก็คลายกับจังหวะในการแสดง บางครั้งดู
เศรา บางครั้งดูสนุกสนาน มีชีวิตชีวา แตไมวาชีวิต
จะอยูในชวงจังหวะใด นอกจากจะกาวเดินตอไป
ตามจังหวะที่โชคชะตานําพาแลว ตัวเราเองก็ตอง
เขาใจ และตั้งเข็มทิศสูชีวิตที่ดี มีคุณภาพในอนาคต
ตอไปใหได

นั้นเพื่อนหนูคงขาหักเอา” จากคําบอกเลาที่ตาม
มาดวยเสียงหัวเราะดัง “ฮา ฮา” ของ “นองกิ่ง”
หนึ่งในสมาชิกกลุมกิจกรรมนาฏศิลปในหมูบานเด็ก
โสสะหาดใหญ สงขลา ที่มีรูปรางสมบูรณกวาใครๆ
ภายนอกบนใบหนาที่เปอนยิ้ม เปนเด็กอารมณดี
สนุกสนาน ชางพูด ชางเจรจา แตภายในกลับออน
ไหว เมื่อถูกพูดถึงความเปน “ลูกกําพรา”

“มีครั้งหนึ่งเพื่อนที่โรงเรียนลอหนูวา ลูกไมมีพอแม
เด็กกําพรา หนูโกรธเพื่อนมาก รองไหเลยคะ แลวก็
ตอบกลับเพื่อนไปวา เราก็ไมไดเกิดมาจากกระบอก
ไมไผนะ ไมรูจะดาเพื่อนอยางไรใหสาสมกับความ
“เวลาที่หนูรําโนราและตองมีการตอตัว ไมตองพูด อัดอั้นตันใจที่หนูมีอยู พอกลับมาถึงบานยังรองไห
ถึงเลยคะวาจะไดอยูขางบนยอด เพราะไมอยาง อยูเลยคะ จนแมเห็นเขา (คุณวรรณา ชวยนุสนธิ์ แม
โสสะที่เลี้ยงดูนองกิ่ง) แมเลยถามเอาความจริง หนูก็
เลาใหแมฟง พอแมฟงจบแมเขามากอดหนู แลวบอก
วา นี่ไงแมของหนู แมอธิบายเรื่องราวหลายอยางถึง
ความจําเปนวา ทําไมหนูถึงไดมาอยูที่หมูบานเด็ก
โสสะ รวมถึงความโชคดีที่หนูไดรับ”

ขอความที่นองกิ่งเขียนใหแมในการดวันแม

พูดไปหนูก็ยังไมเขาใจก็มี แตที่อบอุนคือออมกอด
ของแม และความรักที่แมมีใหหนูตางหากคะ” นอง
กิ่งพูดพรอมรอยยิ้มที่ฉายเต็มใบหนา
หลังจากเลิกเรียนนาฏศิลปแลวนองกิ่งเดินกลับบาน
ดวยความสุขใจ ละอองฝนบางเบาเริ่มโปรยปรายลง
มา สงกลิ่นชื้นชื่นใจ ชวนใหสูดดมเขาผานโพรงจมูก
อยางนาหลงใหล
“จริงอยางที่แมพูดไวนะคะวา หนูอาจจะโชคดีกวา
เด็กอีกหลายๆ คนที่ตองเผชิญชะตากรรมอยูอยาง
ลําพังที่ขางนอก หมูบานเด็กโสสะที่หนูอาศัยอยูทั้ง
ปลอดภัยรมรื่น มีสนามเด็กเลน มีที่ใหพวกหนูไดวิ่ง
เลน ออกกําลังกาย มีสวนยางพาราใหรมเงาไดหลบ
แดด มีผลไมตามฤดูกาลอยางมังคุดใหไดเก็บกินได
อยางไมรูจักเบื่อหนาย”

“แมสวัสดีคะ แมหนูกลับมาแลว” เสียงเจื้อยแจว
ของนองกิ่งบอกแมที่กําลังเตรียมอาหารอยูในครัว
นองกิ่งเดินเขาไปพรอมกับใชสองมือโอบกอดเอวของ
“ความรูสึกตอนนั้นหนูหายโกรธเพื่อนไปแลว แต แม พลางเอี้ยวตัวยิ้มใหจนเห็นฟนขาวจั๊วะ
กลับรูสึกวามันอบอุนจัง ไมไดอบอุนเพราะวา เขาใจ
ในเรื่องที่แมพูดหรอกนะคะ ทุกวันนี้บางเรื่องที่แม “หนูชวยนะคะ มาเดี๋ยวหนูหั่นผักให” นองกิ่งไมรอ
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นองกิ่งกับนองชายชวยคุณแมทําอาหาร

นองกิ่งกับคุณแมวรรณา ชวยนุสนธิ์ แมโสสะ

ชา ลงมือหั่นผักอยางขะมักเขมน โดยมีนองชายอีก ปที่หก เขาจะไปเรียนทางนี้โดยเฉพาะ แตสําหรับหนู
คนมาเปนผูชวย
คงไมใช หนูอยากเปนชางภาพ อยากถายภาพเกงๆ
เปนมืออาชีพไปเลยคะ หนูวาเปนอาชีพที่อิสระ ได
“นองกิ่งเขามาอยูในหมูบานเด็กโสสะ ตั้งแตตัว เห็นผูคน ไดไปถายภาพในที่ตางๆ เพราะภาพถาย
เล็กๆ ยังจําความไมไดเลยคะ เขาเปนเด็กที่มีจิตใจ สามารถเปนสิ่งบันทึกเตือนใจ หรือเลาเรื่องราวตางๆ
ดี ชอบขันอาสาชวยเหลือผูอื่น นองกิ่งชวยเหลือแม ได แตกอนที่จะถึงวันนั้น แมเคยพูดวา ฝนไดแตตอง
ไดหลายอยางมากทั้งชวยทําอาหาร ดูแลนองๆ และ ตั้งใจ ฝนมันถึงจะเปนจริง และหนูจะจําคําที่แมสอน
หลายครั้งที่นองกิ่งทําใหแมประทับใจ อยางเวลาที่ ไว เพื่อที่จะไปใหถึงฝนคะ”
แมเหน็ดเหนื่อยจากการทํางานบาน ดูแลลูกๆ หรือ
มีความทุกขใจ เขาจะรับรูไดโดยที่แมไมตองเอยปาก การเดินทางในชีวิตของนองกิ่งนั้น ยังอีกยาวไกลนัก
บอก เขาจะมองๆ แลววิ่งเขาครัวหานํามาใหแมดื่ม กวาจะถึงฝงฝน บางจังหวะอาจมีลง บางจังหวะอาจ
เขามากอด มายิมๆ และพูดวา เรารูกันนะแม”

มีขึ้น ทั้งนี้ก็ขึ้นอยูกับความตั้งใจจริงของนองกิ่ง
และโดยเฉพาะอยางยิ่งการสนับสนุนและนําใจ
จากผูมีจิตเมตตา ก็เปนองคประกอบสําคัญที่
ไดมอบ “โอกาส” ใหนองกิ่งและลูกโสสะ ไดมี
ครอบครัว มีความรัก มีการศึกษา และมีโอกาส
ลงมือสานตอความฝนใหเปนจริง และรวมเปน
หนึ่งในสังคมไทยที่มีคุณภาพตอไป
หมายเหตุ: ชื่อที่ปรากฏในบทความนี้ ไดมีการ
เปลี่ยนแปลงเพื่อความเหมาะสม อันเปนไปตาม
นโยบายดานสิทธิเด็ก

“หรืออยางวันแมเขาก็จะมีการดมาให นองกิ่งเขา
ไมคอยพูดคําวา รักแมหรอกคะ เพราะเวลาพูดแลว
เขาจะรองไห” คุณวรรณาเลาถึงลูกสาวดวยความรัก
ใคร พรอมมีนําใสๆ คลอในตา แสดงใหเห็นถึงสายใย
รักที่มีใหลูกอยางเต็มเปยมหัวใจ
นอกจากเรื่องของความรักความผูกพันในครอบครัว
แลว การเดินทางไปตามฝนของเด็กหญิง ก็เปนอีก
สวนหนึ่งที่เราไดพูดคุยกัน นองกิ่งจะเปนสวนหนึ่ง
ในกลุมกิจกรรมนาฏศิลป และมีความสามารถใน
การแสดง แตความฝนในอนาคตของนองกิ่งนั้นกลับ
เปนอีกอาชีพหนึ่ง “การแสดงเตนหรือรําหนูก็ชอบ
นะคะ เพราะวามันทําใหเรามีเพื่อน ใชเวลาวางให
เปนประโยชนและมีความรูติดตัว รุนพี่หนูที่อยูใน
กลุมนาฏศิลปมีสองคนพอเขาเรียนจบประถมศึกษา

สอนการบานใหกับนองๆ
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ความสําเร็จของลูกโสสะ

คุณรูไ หมวาการเปนแมคนมันเหนือ
่ ยแคไหน?
หนาที่ความเปน “แม” ไมเคยมีคําวา ลา หรือหยุดพักไดแมสักลมหายใจ ความ
จริงขอนี้ ยิ่งใครเปนแมเองดวยแลว ยิ่งตระหนักลึกซึ้งเปนที่สุด

“แมนองแพรออกจากหมูบานเด็กโสสะบางปู
สมุทรปราการแลว แตสายสัมพันธของความเปน
แมลูกของเรายังคงอยูตลอดไปชั่วชีวิต ออมแขนที่
แมเคยกอด ยังคงใหความรูสึกอบอุน มั่นคง และ
ปลอดภัยสําหรับนองแพรเสมอ นองแพรรักแมคะ
และยังจดจําคําที่แมสอนได แมมักจะสอนใหนอง
แพรเปนคนดี ยิ่งมีคนที่ใหความชวยเหลือเรา ตอง
ตอบแทนทุกทานดวยการตั้งใจเรียน เพราะทุกคน
ปรารถนาใหเรามีอนาคตที่ดี อยูในสังคมนี้ไดอยางมี
ความสุข”
“อีกทั้งนองแพรขอขอบพระคุณผูที่มีจิตเมตตาทุก
ทานที่มีตอนองแพรและพี่นองในหมูบานเด็กโสสะ
เงินทุกบาททุกสตางคทานหามาดวยหยาดเหงื่อแรง
กาย บางทานมีภาระทางครอบครัวที่ตองรับผิดชอบ
แตยังมีนําใจแบงปนเพื่อมาชวยเหลือ สิ่งที่ทานมอบ
ใหกับลูกๆ โสสะนั้นมันยิ่งใหญมาก นองแพรขอ
อธิษฐานใหทุกทานมีความเจริญทั้งในหนาที่การงาน
และมีครอบครัวที่มีสุขดังที่ไดมอบใหกับนองแพร
อีกครั้งคะ”

แมวาความสําเร็จจะตองแลกมาดวยหยาดเหงื่อ แรง
กาย หรือแรงใจ จากแมโสสะและทุกๆ คนที่เมตตา
ไดชวยกันฟูมฟกหลอเลี้ยงชีวิตของลูกโสสะใหเติบโต
นองแพรและครอบครัวที่อบอุน
เจริญงอกงาม โดยไมหวังผลตอบแทนใด สิ่งหนึ่งที่
ปานหทัย ศิรีบํารุงสุข หรือ “นองแพร” หนึ่ง อาจจะเปนพลังงานที่เกิดขึ้นจากความรักนะคะที่ เชื่อมั่นไดวา จะตอบรับ “นําใจ” ไปยังทุกทาน คือ
ความรักและความสุข ที่อบอวลอยูในหัวใจของการ
ในความสําเร็จของลูกโสสะ จบการศึกษาจาก ผลักดันเราใหสามารถมีเรี่ยวแรงขึ้นมาได”
เปนผูไดใหตลอดไปนั่นเอง
เทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี คณะบริหารธุรกิจสาขา
การเงิน ปจจุบันทํางานอยูที่ธนาคารกรุงไทย สาขา “เมื่อนองแพรไดเปนคุณแม ทําใหนองแพรนึกถึงผู
ปาตอง ในตําแหนงเจาหนาที่ Supervisor ธุรกิจการ หญิงคนหนึ่ง นั่นก็คือ คุณแมนาถลดา มีฤกษงาม
ขาย และในวันนี้ไดทําหนาที่เปนคุณแมของลูกชาย คุณแมโสสะที่เลี้ยงดูนองแพรมาตั้งแตอายุเพียง
ดวยการสนับสนุนของทานผูมีจิตเมตตา ทําให
วัยเกาเดือน
3 เดือนเทานั้น ถึงแมจะไมใชแมแทๆ แตความรัก
วันนี้แแพรไดมีครอบครัวที่อบอุน เติบโตขึ้นจาก
ความเอาใจใสที่แมมีใหนั้นไมไดตางจากคนที่เปนแม
วัยเด็กสูวัยผูใหญ จนสามารถเลี้ยงดูตัวเองได
“นองแพรรูแลวคะวา การเปนแมคนไมใชเรื่องงาย แทๆเลย แมไมไดเลี้ยงแคนองแพรคนเดียว แตยัง
และอยูรวมกับสังคมไดอยางมีอความสุข และนี่
เริ่มตั้งแตตั้งทองเลยก็วาได เราตองดูแลสุขภาพ มีลูกโสสะที่ตองดูแลในบานอีกเปนสิบคน ทุกวันแม
เปนอีกหนึ่งในหลายตัวอยางของเด็กที่ไดรับการ
รางกายใหดีเพื่อที่ลูกในทองจะไดแข็งแรง พอคลอด ตองตื่นตั้งแตตีหา ทําหนาที่ดูแลบานและลูกๆ เวลา
ดูแลโดยครอบครัวโสสะจนออกไปเปนผูใหญที่
เขามายิ่งเพิ่มความยากและความเหนื่อยเขาไปอีก นอนก็เขานอนคนสุดทาย แมทําหนาที่นี้มาหลายสิบ
มีคุณภาพและคุณธรรมกวา 500 คน ตลอด 40
ชวงสามเดือนแรกเขาจะตื่นบอยมาก ทุกๆ สอง ป จากลูกรุนแลวรุนเลา วันนี้แมก็ยังทําหนาที่นี้อยู
กวาปในการดําเนินงานของมูลนิธิฯ
ชั่วโมงจะลุกขึ้นมากินนม โชคดีวาชวงสามเดือน อยางไมเคยหยุดพักเลยสักวัน”
แรกที่คลอด นองแพรไมตองไปทํางานจึงทําให
ดูแลลูกไดเต็มที่ แตก็ทําใหนองแพรนําหนักตัวลด
เลยนะคะ”
“พอเขาเขาเดือนที่สี่นองแพรตองไปทํางาน กลับ
จากทํางานก็ตองเลี้ยงลูก หนึ่งวันมี 24 ชั่วโมง นอง
แพรอยากใหมีเพิ่มอีกสัก 3-4 ชั่วโมง เพราะรูสึก
วา เวลาที่อยูกับครอบครัวผานไปเร็วมาก ความ
เหน็ดเหนื่อยจากการทํางาน หรือสิ่งตางๆที่พบเจอ
มา พอมาเจอหนาลูกและสามีมันทําใหเรามีพลังเพิ่ม
เขามาอีก ไมรูวาพลังงานสวนนี้เพิ่มมาไดอยางไร

นองแพรในวัยเด็ก
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“ครูพูนผล” ผูอุทิศตนเพื่อลูกโสสะ
ครูเปรียบเสมือนพอแมคนทีส่ อง ทีค่ อยอบรมสัง่ สอนใหลกู ศิษยมคี วามรู และเปนคนดี “ครูพนู ผล ประธานธุรารักษ”
ครูใหญศนู ยพฒ
ั นาเด็กเล็กหมูบ า นเด็กโสสะ “เฉลิมนารินทร” หนองคาย ก็เชนกัน ผูท อ่ี ทุ ศิ ตนมากกวาการเปนครูในการสัง่ สอน
เด็กๆ ในศูนยพฒ
ั นาเด็กเล็กใหมพี น้ื ฐานความรูท ด่ี ี กอนทีพ่ วกเขาจะกาวเดินตอไปในการศึกษาทีส่ งู ขึน้ ในวันขางหนา
ก็ชวยกันแกไขปญหาตางๆไปตามลําดับขั้นตอน
เรื่องอะไรของการทํางานที่ทําใหครูประทับใจที่สุด
สิ่งที่ทําใหประทับใจที่สุดก็คงจะไมพนลูกศิษยตัว
นอยๆ เหลานี้ พวกเขาเองคงไมรูหรอกวา รอยยิ้ม
บวกกับบุคลิกที่ใสซื่อของพวกเขานั้นมันเปนกําลังใจ
ใหกับครู ในการทําหนาที่นี้ตอไป หรือเด็กๆที่ออก
จากอนุบาลไปแลวเขาเติบโตขึ้นก็ยังคงนึกถึงและ
ทักทาย เลาสารทุกขสุขดิบใหครูฟง โดยเฉพาะเด็กที่
อยูในหมูบานเด็กโสสะหนองคายเราจะเห็นเขาตั้งแต
เล็กจนโต ไดกอด ไดพูดคุย เหมือนเราเปนคนหนึ่ง
ที่สําคัญ และพวกเขาก็เปนคนที่สําคัญตอครูเชนกัน
สิ่งนี้อาจจะเปนการเติมเต็มความรัก ความผูกพันให
ซึ่งกันและกันก็ได
ชวยฝากขอคิดหรือคติประจําใจ
คุณคาของชีวิตในการทํางานของครูนั้นไมไดขึ้นอยู
21 ปกับหนาที่ครูผูใหความรู
กับเงินเดือนสูงๆหรือสถานที่ที่มีชื่อเสียง แตมันขึ้น
ครั้งแรกที่เขามาทํางานที่หมูบานเด็กโสสะรูสึก อื่นๆ พรอมทั้งยังรับผิดชอบเรื่องนโยบายของศูนย อยูกับวางานนั้นไดสรางจิตใจของเราใหสูงขึ้นหรือ
อยางไรบาง
พัฒนาเด็กเล็กดวย แตการเปนครูของที่นี่จะมีความ ไม เราไมไดอยูบนโลกนี้เพียงลําพัง สิ่งไหนที่เรา
ครูมาทํางานที่นี่ตั้งแตป พ.ศ. 2537 ถึงปนี้ก็รวม พิเศษคือการเขาไปดูแลเด็กแทนคุณแมโสสะและคุณ สามารถชวยเหลือ หรือแบงปนไดก็ตองชวยกันคะ
ยี่สิบเอ็ดปแลวคะ วันแรกที่เขามาจําไดวามาสมัคร นา ในวันที่ตองเขาประชุมหรือติดธุระ ในบางครั้งครู
ในตําแหนงเจาหนาที่นา แตเนื่องดวยที่หมูบานเด็ก เองแทบไมรูสึกเลยวาครูมาทํางาน แตเหมือนกับวา
โสสะมีศูนยพัฒนาเด็กเล็กตั้งอยูภายในหมูบานและ ครูไดอยูในบานอีกหลังหนึ่ง
ยังขาดบุคลากรครูอยู ประกอบกับครูจบการศึกษา
จากวิทยาลัยครูจังหวัดอุดรธานี (ปจจุบันวิทยาลัยครู การทํางานยอมมีอุปสรรคหรือปญหา เคยทอบาง
ไดเปลี่ยนชื่อเปนมหาวิทยาลัยราชภัฎ) ผูอํานวยการ หรือไม
หมูบานจึงอยากใหมาชวยสอนเด็กๆ แลวที่นี่ยังเปด ปญหาหรืออุปสรรคในการทํางานของครูคงเปนแค
โอกาสใหเด็กขางนอกที่อยูบริเวณใกลเคียงไดเขามา ชวงแรกๆ เทานั้น เปนปญหาที่ไมไดมาจากตัวงาน
เรียน โดยไมเก็บคาเลาเรียนและจายเพียงคาอาหาร แตวามาจากการเดินทาง เพราะบานของครูกับหมู
กลางวันเทานั้น จึงชื่นชอบระบบการทํางานของหมู บานเด็กโสสะอยูไกลกันมาก ในหนึ่งวันครูตองนั่งรถ
บานเด็กโสสะที่เปนมากกวาสถานที่ดูแลเด็กกําพรา ไปกลับกวาหนึ่งรอยกิโลเมตร แตพอนานวันเขาครู
แตที่นี่คือ “บาน” ของเด็กทุกคนจริงๆ
ก็เริ่มปรับตัวได พอเริ่มปรับตัวไดก็กลายเปนความ
เคยชิน ทุกวันนี้ถาครูไมไดมาสอนเด็กๆชีวิตคุณครู
หนาที่ของครูใหญทําอะไรบาง
เหมือนขาดอะไรไป แตถาเกี่ยวกับตัวงานจริงๆ
ครูก็จะทําหนาที่ในการสอนเด็กๆ เหมือนกับครูคน ครูก็จะมีผูอํานวยการหมูบานเปนที่ปรึกษาให แลว
นอกจากการชวยเหลือเด็กที่เคยสูญเสียพอแมใหไดมีโอกาสเติบโตขึ้นในครอบครัวอีกครั้งแลว หมูบาน
เด็กโสสะยังมีศูนยพัฒนาเด็กเล็กตั้งอยูภายในหมูบานเด็กโสสะทุกแหง เชนเดียวกับที่หมูบานเด็กโสสะ
“เฉลิมนารินทร” หนองคาย ที่เปดใหบริการทางการศึกษาสําหรับเด็กกอนวัยเรียนที่มีอายุตั้งแต 4-6 ป
เพิ่มเสริมสรางพัฒนาการตามวัยและเตรียมความพรอมกอนเขาสูวัยประถมศึกษาใหกับเด็กในครอบครัว
โสสะเองและเด็กจากชุมชนใกลเคียงบริเวณรอบหมูบานโดยไมเก็บคาเลาเรียนและจายเพียงคาอาหาร
กลางวันเทานั้น ปจจุบันมีนักเรียนทั้งหมด 69 คน มี 3 ระดับชั้นเรียนตั้งแตอนุบาล 1-3 แตละระดับชั้น
เรียนมี 1 หอง มีครูทั้งหมด 4 คน
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ความดีทําไดงาย เริ่มตนจากตัวเราเอง
การทําความดีนั้นงายนิดเดียว เริ่มตนไดจากตัวเราเองดวยการคิดดี พูดดี และทําดี เมื่อเริ่มตนจากตัวเราแลว สิ่งดีๆ ที่เกิดขึ้นก็จะสง
ผลตามมาถึงบุคคลที่อยูรอบขาง ที่อยูในสังคม และที่อยูรวมโลกใบนี้ ดั่ง พญ.รุงนภา รัตนชีวร ผูที่เริ่มตนการทําดีจากการคิดดีและสง
ผลเปน “ความสุข” ที่เกิดกับตนเองและคนรอบตัว
คุณหมอเคยรูจักมูลนิธิเด็กโสสะมากอนหรือไม
เคยไดยินชื่อมูลนิธิฯ มาบางคะ แตไมไดรูรายละเอียดวาเปนมูลนิธิฯ เกี่ยวกับ
อะไร จนกระทั่งวันหนึ่งไดรับจดหมายสงมาที่บาน จําไดวาสงมาใหในชวงเดือน
สิงหาคมใกลกับวันแม จึงเปดอานรายละเอียดขางใน ถึงไดทราบวาเปนมูลนิธิฯ
ที่ใหการชวยเหลือเด็กที่ขาดพอแม ไรญาติมิตร ดิฉันจึงรวมบริจาคมาตั้งแตป
พ.ศ.2555 เปนตนมา จนถึงปจจุบันนี้ก็ประมาณ 3 ปแลวคะ
เพราะเหตุใดจึงตัดสินใจใหการสนับสนุนเลี้ยงดูเด็กโสสะ
เหตุผลแรกเลยคิดวา ชีวิตของเราเองไดรับโอกาสดีๆ หรือมีสิ่งที่คอนขางพรอม
ในชีวิตอยูแลว จึงคิดวาการชวยเหลือคนที่ดอยโอกาสกวาเราเปนสิ่งที่ดี ทําให
พวกเขาไดมีโอกาสดีในชีวิตดังที่เด็กคนหนึ่งสมควรจะไดรับ อีกทั้งในวันขางหนา
พวกเขาจะตองเติบโตขึ้นและเปนสวนหนึ่งที่อยูรวมสังคมเดียวกับเรา อีกเหตุผล
ก็คือ มูลนิธิฯ มีการดําเนินงานที่ชัดเจน ทําใหมั่นใจไดวา เงินบริจาคจะถูกนําไป
บริหารจัดการในการนําไปใชใหเกิดประโยชนแกเด็กๆ อยางแทจริง เพราะเราจะ
ทราบไดจากการนําเรื่องราวที่เกิดขึ้นในหมูบานเด็กมาหมุนเวียนเลาสูกันฟง โดย
ผานทางโลกออนไลน และวารสารของมูลนิธิฯ ซึ่งเราจะเห็นภาพรอยยิ้มสดใส
ของเด็กๆ กิจกรรมตางๆ พวกเขาไดมีครอบครัวที่อบอุนอีกครั้ง และไดมีโอกาส
รับการศึกษาเหมือนเด็กทั่วๆไป สิ่งเหลานี้ทําใหรูสึกประทับใจที่ไดเปนสวนหนึ่ง
ในการชวยเหลือเด็กๆ คะ

แพทยหญิง รุงนภา รัตนชีวร

สิ่งที่อยากแบงปน
เราทุกคนควรตระหนักถึงการชวยเหลือผูอื่นในสังคมเดียวกับเรา อยางการ
บริจาคใหกับมูลนิธิฯ ดิฉันคิดวาเปนสิ่งที่สะดวกและงายมากในการชวยเหลือ
ผูอื่น โดยที่เราไมตองลาออกจากงาน เพื่อลงพื้นที่ชวยเหลือหรือแกปญหาดวย
ตนเอง ทุกคนมีหนาที่ตางกันไป เราก็ชวยเทาที่เราชวยได ดิฉันอยากเชิญชวนให
ทุกกคนมามีสวนรวมในการสรางสรรคสังคมของพวกเราใหนาอยู และอยูรวมกัน
อยางมีความสุขคะ

สองรางวัลอันทรงเกียรติ
ตลอดระยะเวลากวา 44 ป ของการดําเนินงานของมูลนิธิเด็กโสสะแหง
ประเทศไทย ในพระบรมราชินูปถัมภ ที่ใหการชวยเหลือเด็กไทยที่ขาดบิดา
มารดา ไรญาติมิตร ดวยความเชื่อมั่นที่วาเด็กทุกคนควรไดเติบโตในสิ่งแวดลอม
ที่เหมาะสม และครอบครัวเปนที่ที่ดีที่สุด อีกทั้งเราก็ยังเชื่อมั่นวาเด็กที่เคยสูญ
เสียโอกาสที่จะไดเติบโตในครอบครัวของตัวเองมาแลวนั้น ควรไดรับโอกาสที่
สองในการเปนสวนหนึ่งของครอบครัวอีกครั้ง โดยเด็กจะไดรับการเลี้ยงดูใน
ครอบครัวที่อบอุน เต็มเปยมดวยความรักจากแมโสสะ เติบโตขึ้นทามกลางสาย
สัมพันธของพี่นองในบาน และอยูรวมกันในชุมชนหมูบานเด็กที่เอื้อเฟอเกื้อกูล
กัน ซึ่งเด็กยังไดรับการศึกษาสูงสุดตามความสามารถ จนออกไปประกอบอาชีพ
และเลี้ยงดูตัวเองได ปจจุบันมีเด็กอยูในการดูแลของครอบครัวโสสะประมาณ
700 คน ในหมูบานเด็กโสสะทั้ง 5 แหง ไดแกบางปู สมุทรปราการ,หาดใหญ
สงขลา,หนองคาย,เชียงราย และภูเก็ต มีเด็กที่ไดรับการเลี้ยงดูจากครอบครัวโส
สะ จนเติบโตเปนผูใหญสามารถประกอบอาชีพและเลี้ยงดูตัวเองไดกวา 500 คน
นายกุลเวช เจนวัฒนวิทย เหรัญญิก / กรรมการอํานวยการ
เปนตัวแทนรับมอบรางวัลสื่อมวลชนดีเดน ครั้งที่ 32 ประจําป 2557
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หนึง่ เสียงจากผูใ หการสนับสนุนเด็กโสสะ

บมเพาะเมล็ดพันธุค วามดี
ดวยการทําตนเปนตัวอยางทีด
่ ี
“วันหนึ่ง ในขณะที่ผมกําลังงวนอยูกับการขายสินคาใหกับลูกคา ก็มีเสียง
โทรศัพทดังเขามา ซึ่งปลายสายเปนเจาหนาที่จากมูลนิธิเด็กโสสะแหงประเทศ
ไทยฯ เพื่อขอประชาสัมพันธเรื่องราวของเด็กๆที่อยูในการดูแลของมูลนิธิฯ” นี่
คือคําบอกเลาเริ่มตนบทสนทนาที่ คุณปราโมทย กลําเถื่อน หนึ่งในผูใหการ
สนับสนุนการเลี้ยงดูเด็กโสสะอยางตอเนื่องโดยผานรูปแบบการประชาสัมพันธ
ทางโทรศัพท และขอรับบริจาคผานบัตรเครดิต แบงปนกับเรา
“กอนหนานี้ผมไมเคยรูจักมูลนิธิเด็กโสสะฯ มากอน แตพอมีเจาหนาที่โทรศัพท
เขามา ขอประชาสัมพันธมูลนิธิฯจึง ไดฟงเรื่องราว เกี่ยวกับเด็กๆ ที่สูญเสียพอแม
ไรญาติมิตร ไมวาจะดวยอุบัติเหตุหรือสาเหตุตางๆ พอผมฟงแลวก็รูสึกเห็นใจ
ที่พวกเขาตองมาเจอกับเรื่องเลวรายตั้งแตในวัยเด็ก หากเขาไมมีคนดูแลชีวิต
คงตองตกระกําลําบาก และสวนตัวผมเองมีลูกชายและลูกสาว ยิ่งทําใหเขาใจ
ความรูสึกของเด็กๆ วา เขาตองการความรัก ความเอาใจใส ความมั่นคงปลอดภัย
มากมายขนาดไหน”
“อีกทั้งเจาหนาที่ยังไดอธิบายใหฟงถึงการดําเนินงานของมูลนิธิฯที่มีหมูบานเด็ก
โสสะถึง 5 แหงทั่วประเทศไทย มีเด็กๆอยูในการดูแลอีกกวา 700 คน พรอมทั้ง
ไดเชิญชวนผมมีสวนรวมในการมอบโอกาสใหกับเด็กๆ ไดเติบโตขึ้นในครอบครัว
อีกครั้ง ซึ่งจะมีคุณแมโสสะคอยดูแล ใหความรัก ความเอาใจใส และในวันที่เขา
เติบใหญพวกเขาจะสามารถยืนอยูในสังคมนี้ไดอยางมีความสุข”
“เมื่อฟงเรื่องราวทางโทรศัพทแลวผมก็ตัดสินใจใหการบริจาคโดยไมลังเล ถึงแม
ผมจะไมไดรํารวยอะไร แตก็ไมไดลําบาก คิดวา เราก็มีพอเพียง ยังพอชวยเหลือ
คนอื่นไดบาง และก็เปนเรื่องดียิ่งเรามีลูกดวยแลว การที่จะสอนเขาใหเปนคนที่มี
ความเห็นอกเห็นใจ รูจักเมตตาและแบงปนตอผูอื่นที่ดอยโอกาสกวาเรานั้น วิธี
การที่ดีที่สุดคือการเปนตัวอยางใหกับลูกๆ ไดเห็นดวยตนเอง”

คุณปราโมทย และครอบครัว

“สิ่งสุดทายที่ผมอยากจะฝากถึงทุกคนวา สังคมที่ดีจะเกิดขึ้นได ก็เริ่มตนจาก
พื้นฐานของครอบครัว ที่เพาะบมเมล็ดพันธุที่ดีใหกับลูก ไดเติบโตขึ้นเปนคนดี มี
จิตใจที่เมตตา ปญหาตางๆ ก็จะไมเกิดขึ้น เราสามารถอยูรวมสังคมนี้ดวยกันได
อยางมีความสุข ถาหากเรารูจักชวยเหลือเกื้อกูลกัน รูจักแบงปนใหกับคนที่ดอย
กวาเรา มาชวยกันคนละไมคนมือเทาที่เราจะชวยได เพียงเทานี้ สังคมเราก็จะนา
อยูมากยิ่งขึ้นแลวครับ”

โดยเมื่อวันที่ 27 พฤศจิกายน 2557 ที่ผานมา มูลนิธิเด็กโสสะแหงประเทศ
ไทยฯ ไดเขารวมงานมอบรางวัลอันทรงเกียรติ 2 รางวัล ไดแก รางวัลองคกร
พัฒนาเอกชนยอดเยี่ยมแหงประเทศไทย ประจําป 2557 (Thailand NGO
Awards 2014) ซึ่งเปนองคกรขนาดใหญที่มีการดําเนินงานยอดเยี่ยมจากทาง
องคกรเดอะ รีซอรส อัลลิอันซ รวมกับ มูลนิธิร็อคกี้เฟลเลอร เปนผูมอบให และ
รางวัลสื่อมวลชนดีเดน ครั้งที่ 32 ประจําป 2557 แกภาพยนตรสั้นเรื่อง “แม”
ที่มีการถายทอดเรื่องราวและเปนประโยชนแกสังคม จากทางสื่อมวลชนคาทอลิก
ประเทศไทย เปนผูมอบให
จากสองรางวัลอันทรงเกียรตินี้ มูลนิธิเด็กโสสะแหงประเทศไทยฯ ขอมอบใหกับ
คณะกรรมการมูลนิธิฯ เด็กๆ แมนา เจาหนาที่ทุกทาน เพื่อเปนกําลังใจในการ
ปฏิบัติงาน และบุคคลสําคัญคือผูมีจิตเมตตาทุกทาน หนวยงานทุกภาคสวน รวม
ถึงองคกรผูมอบรางวัล ที่มีสวนชวยผลักดันสนับสนุนการเลี้ยงดูลูกโสสะใหมี
อนาคตที่สดใส และอยูรวมกับสังคมนี้สืบไป

รางวัลองคกรพัฒนาเอกชนยอดเยี่ยมแหงประเทศไทย ประจําป 2557

สารจากกรรมการอํานวยการ
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เรียน ทานผูมีจิตเมตตา
ตลอดระยะเวลา 44 ป ที่มูลนิธิเด็กโสสะแหง
ประเทศไทย ในพระบรมราชินูปถัมภ มุงมั่นตั้งใจให
ความชวยเหลือเด็กไทยที่สูญเสียพอแม ไรญาติมิตร
ใหไดเติบโตขึ้นในครอบครัวทดแทนถาวร เด็กๆ
จะมีครอบครัวที่อบอุน มีแมโสสะที่ใหการดูแล
ดวยความรัก มีพี่นองในบาน อยูรวมกันในชุมชน
หมูบานเด็กที่ชวยเหลือเกื้อกูลกัน นั่นเพราะเราเชื่อ
มั่นวา “ครอบครัว” คือ ปจจัยพื้นฐานสําคัญในการ
หลอหลอมเด็กคนหนึ่งใหเปนคนที่สมบูรณ
และเมื่อป 2557 ที่ผานมา มูลนิธิเด็กโสสะแหงประ
เทศไทยฯ ไดรับเกียรติเขารวมงานมอบรางวัลอัน
ทรงเกียรติ 2 รางวัล ไดแก รางวัลองคกรพัฒนา
เอกชนยอดเยี่ยมแหงประเทศไทย ประจําป 2557
(Thailand NGO Awards 2014) และรางวัล
สื่อมวลชนดีเดน ครั้งที่ 32 ประจําป 2557 แก
ภาพยนตรสั้นเรื่อง “แม” สองรางวัลที่มูลนิธิฯ ได
รับนี้ไมไดเกิดขึ้นจากใครคนใดคนหนึ่ง แตเกิดขึ้น
ไดดวยความมือรวมใจกันของทุกๆ คน ที่มีสวนชวย
ผลักดัน โดยเฉพาะผูมีจิตเมตตาทุกทานที่เปนบุคคล
สําคัญในการชวยสนับสนุนการเลี้ยงดูลูกโสสะ จน
ทําใหมูลนิธิฯ ไดรับรางวัลอันทรงเกียรตินี้
กระผมในนามของมูลนิธิฯ ใครขอขอบพระคุณทุก
ทานดวยความจริงใจ ที่เปนสวนหนึ่งในการมอบ
ครอบครัวที่อบอุนและอนาคตที่สดใสใหกับลูกโสสะ
ขอใหคุณความดีที่ทานไดกระทําอยูนี้สงผลใหทาน
เปนผูมีความสุขใจจากการที่ไดเปนผูใหตลอดไปครับ
ขอแสดงความนับถือ

นายกุลเวช เจนวัฒนวิทย
เหรัญญิก/กรรมการอํานวยการ
มูลนิธิเด็กโสสะแหงประเทศไทยฯ

มูลนิธิเด็กโสสะแหงประเทศไทยฯ จัดกิจกรรมออกบูธ
ประชาสัมพันธตามสถานที่ตางๆ อาทิ หางสรรพสินคา อาคาร
สํานักงานและยานธุรกิจ ทั่วกรุงเทพมหานครฯ และตาง
จังหวัด ทั้งนี้เพื่อเชิญชวนผูที่มีจิตเมตตาตอเด็กๆกําพรา รวม
เปนสวนหนึ่งในการสนับสนุนการเลี้ยงดูเด็กในครอบครัวโสสะ
ทั่วประเทศอยางตอเนื่อง โดยบริจาคผานการตัดบัตรเครดิต
ซึ่งเปนอีกหนึ่งชองทางที่สะดวก และทานสามารถสังเกตเจา
หนาที่ของมูลนิธิฯ จะสวมเสื้อที่มีโลโก และบัตรประจําตัว
พรอมชื่อเพื่ออางอิง หากพบเจาหนาที่ของทางมูลนิธิฯ ทานสามารถแวะเขาไปสอบถามขอมูลเพื่อบริจาค
หรือทักทายใหกําลังใจนองกันไดนะคะ
ที่ปรึกษากิตติมศักดิ์: คุณหญิงโรส บริบาลบุรีภัณฑ, พล.ต.ต.นรวัฒน เจริญรัชตภาคย, ธนา เตรัตนชัย,
อิทพร อุดมผล, ดวงกมล สุวิชชากุล
ที่ปรึกษา: พหล ตรังคิณีนาถ, จันทิรา สมบุญเกิด
กองบรรณาธิการ: กมลภัทร ริกากรณ, ปรางสุรางค โชติชัชวาลยกุล, มาลินี มีศิลป, อดิศักดิ์ พรมลี,
วรนาถ ปรากฎมงคล, สมัคพล ศรียานนท
ภาพประกอบ: คลังภาพสํานักงานหมูบานเด็กโสสะ, นัสริน สมชาติ
กราฟฟค: Hunger Brothers
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