ทานรูหรือไมวา...ดวยการสนับสนุนจากทาน สามารถมอบชีวิตใหกับเด็กคนหนึ่งไดอยางไร

เสนทางฝนสูดวงดาว
ที่ไมเคยสิ้นหวัง

บนเสนทางแหงฝนของลูก
โสสะ “นองเอก”

คุณเคยรูหรือไมวา “โอกาส” และ “ความฝน” มี
คาสําหรับ “ชีวิต” แคไหน “หนูไมเคยเลิกฝน และ
ยังคงเดินไปตามเสนทางฝนนั้นอยู แมจะยังมองไม
เห็นวา จุดหมายที่หนูไปถึงนั้น เปนดั่งฝนหรือไม
ก็ตาม หนูก็จะพยายามใหถึงที่สุดคะ”

อยาเสียเวลาเปรียบเทียบตัวเองกับคนอื่นๆ เราทุก
คนตางก็เคยผานอุปสรรคและความยากลําบากมา
ตางกัน และมีทางเดินของใครของมันที่แตกตาง
เราทุกคนจึงมีเหตุผลที่จะมีตัวตนที่แตกตางกันไป

สองมือที่ไมอาจเปลี่ยนโลก
แตสามารถสรางโลกของลูกๆ
โสสะ ใหนาอยูได
ผมจะสูทํางานเพื่อผูคนที่เขาตกทุกขไดยาก ถึง
แมวาสองมือผมจะไมอาจเปลี่ยนโลกนี้ได แตก็นา
จะทําใหบางสิ่งบางอยางดีขึ้นมาได
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เสนทางฝนสูดวงดาว ที่ไมเคยสิ้นหวัง

ทําใหหนูทุกขใจมากคะ จนไมอยากไปโรงเรียน”

คุณเคยรูหรือไมวา “โอกาส” และ “ความฝน” มีคาสําหรับ “ชีวิต” แคไหน

แตดวยสายใยแหงรักของพี่นองที่ยังถักทอกอ
ประสานแมในวันที่คนใดคนหนึ่งออนลา ออมกอด
และคําปลอบประโลมจึงเปนกําลังใจสําคัญที่มีใหแก
กันและกัน
“อยางที่บอกคะวา หนูมีพี่นองอีกสามคน ทุกครั้งที่
มีปญหา เราจะยืนอยูเคียงขางกันเสมอ โดยเฉพาะ
พี่เดือนหลังจากที่เราเสียพอและแม พี่เดือนจะดูแล
เราใหคําปรึกษา แนะนําใหกําลังใจนองๆ อยางเรื่อง
ที่หนูถูกลอเลียน พี่เดือนก็สอนวา อยาโกรธเคืองใน
ความเปนจริงที่เขาพูด แตใหเอาคําพูดเหลานั้นมา
เปนแรงผลักดันใหเราเดินตอกาวไปขางหนา และ
พัฒนาในสิ่งที่ดอยใหดียิ่งขึ้น”
“จากคําสอนของพี่เดือน และคําที่เพื่อนลอเลียน หนู
ตองขอบคุณ เพราะมันเปนทั้งกําลังใจและแรงผลัก
ดัน จนปจจุบันนี้ หนูสามารถพูดภาษาไทยไดชัดมาก
(หัวเราะ) นอกจากนี้หนูยังสามารถพูดภาษาอังกฤษ
และภาษาจีนไดคะ”
สิ่งสําคัญนอกจากการดูแลเอาใจใส การใหเด็กมี
ที่พักอาศัย เครื่องนุงหม อาหารการกินแลว การ
ศึกษา ก็ถือวา เปนสิ่งที่สําคัญไมแพกัน เพราะเปน
หลักประกันที่มั่นคงเพื่อใหพวกเขาสามารถออกไป
อยูรวมสังคมนี้ไดอยางภาคภูมิ และเปนทรัพยากร
คุณภาพ

สายสัมพันธพี่นอง ดัง, ดาว, เดือน, เดน

โชคชะตาชีวิต ไมมีใครสามารถขีดเขียนได ดั่งเชน
ชีวิตของนองดาวและพี่นองที่รวมสายเลือดทั้ง 4
คน ที่ตองสูญเสียพอและแมผูเคยเปนหลักในชีวิต
จนภาระทุกอยางของครอบครัว การเลี้ยงดูนองๆ
ยังเล็กที่ตกไปเปนหนาที่พี่สาวคนโตของนองดาว
แตดวยความเปนจริง อายุของพวกเขายังนอย
นิด การที่จะยืนอยูบนโลกใบนี้อยางมั่นคง และ
ปลอดภัย จึงเปนไปไดยากยิ่ง จนกระทั่งวันหนึ่ง
“โอกาสที่สองของชีวิต” พวกเขาก็มาถึง และเปน
อีกครั้งที่เสนทางความฝน วันใหมแหงความหวัง
สองสวางอีกครั้ง

โต สวนหนูเปนคนที่สอง และนองชายอีกสองคน
คือนองเดนและนองดัง พวกเราเขามาอยูที่นี่ตั้งแต
ยังเล็กๆ แตหนูก็ยังพอจําความไดอยูคะ ครั้งแรกที่
เขามา หนูกลัวมากวาพวกเราจะไมไดอยูดวยกัน
แตก็โชคดี ที่หมูบานเด็กโสสะไมแยกพี่นองรวม
สายเลือดออกจากกัน ดังนั้นพวกหนูจึงไดเติบโต
มาดวยกัน”

“ปญหาในชวงแรกๆ ที่เขามาอยูในหมูบานเด็ก
โสสะเชียงรายของหนูเลยก็คือการศึกษา เมื่อเด็ก
บนดอยอยางหนูตองเขาเรียนในโรงเรียนสามัญที่
มีการพูดอานเขียนเปนภาษาไทย ซึ่งหนูจะถูก
“หนูมีพี่นองทั้งหมดสี่คนคะ มีพี่เดือนเปนพี่สาวคน เพื่อนลอเปนประจําวาพูดไมชัด เขียนไมได ชวงนั้น
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นองดาวกับพี่เดือนบําเพ็ญประโยชนเพื่อสังคม

“เดือน ดาว เดน ดัง สี่คนพี่นองถือวาเปนเด็กดี
รักใครกลมเกลียวกันมาก และใฝเรียนรูอยูเสมอ
คะ ดังนั้นผลการเรียนของพวกเขาจึงเปนที่นาพอใจ
มาก พวกเขาจะเปนเด็กกิจกรรมดวย โดยเฉพาะ
นองเดือนและนองดาว เวลามีกิจกรรมเกี่ยวกับ
ทางหมูบานหรือกับชุมชนภายนอก พวกเขาจะขัน
อาสาอยางขะมักเขมน และทางหมูบานเด็กโสสะ
เองก็ไดสนับสนุนทางดานนี้ใหกับเด็กๆ ทุกคน
อยูแลว” อีกหนึ่งคําบอกเลา จากคุณกรองจิตต
บุญพรประเสริฐ ผูอํานวยการหมูบานเด็กโสสะ
เชียงราย

“หนูไมเคยเลิกฝน และยังคงเดินไปตามเสนทางฝนนั้นอยู
แมจะยังมองไมเห็นวา จุดหมายที่หนูไปถึงนั้น
เปนดั่งฝนหรือไมก็ตาม หนูก็จะพยายามใหถึงที่สุดคะ”
หนูก็จะพยายามใหถึงที่สุดคะ”

หรือสิ้นหวังนะคะและเมื่อวันหนึ่งที่ฝนหนูเปนจริง
แลว หนูสัญญาคะวาจะคืนสิ่งที่ดีใหกับสังคมนี้และ
“ความฝ น ของหนู แ ละพี่ น อ งอี ก หลายคนใน ทุกทาน ใหสมกับที่ทานไดเมตตาพวกหนูมาคะ”
ครอบครัวโสสะคงจะไมเปนจริงขึ้นมาไดถาไมไดรับ
ความเมตตาจากทุกทานที่ไดสนับสนุนการเลี้ยงดู กาวยางที่เดินไปตามเสนทางแหงฝนนั้น แมจะยัง
ลูกๆ โสสะมาอยางตอเนื่อง ขอบคุณที่ทานไดชวย ไมแนชัด แตดวย “โอกาส” ผสานดวย “ความหวัง
ตอเติมความฝนใหพวกหนูและมีความกลาที่จะ และตั้งใจ” ก็เปนตนทุนชีวิตสําคัญ ที่จะคอยนําทาง
เดินไปในวันขางหนา หากวันนี้ตัวทานเองก็มีความ ใหเราทุกคนไดกาวเดินตอไปอยางมีจุดหมาย แมวา
หวังและความฝนเหมือนอยางกับหนู หนูอยากให ปลายทางนั้นยังอยูอีกไกลแสนไกล
ลุกขึ้นมาเดินไปใหถึงฝนพรอมกัน อยาเพิ่งทอแท
หมายเหตุ: ชื่อของเด็กในบทความนี้ไดมีการเปลี่ยนแปลงตามความเหมาะสมเพื่อเปนไปตามนโยบายดานสิทธิเด็ก

“กอนหนานี้หนูไมเคยมีความฝนวา โตขึ้นแลว
อยากเปนอะไร จนกระทั่งวันหนึ่งเราสี่คนพี่นอง
ไดมีโอกาสพูดคุยกัน ก็ตองบอกวาพี่เดือนอีกนั่น
แหละคะที่เปนคนจุดประกายใหกับพวกเราเริ่มมี
ความหวังและความฝนในอนาคตของตัวเอง”
“หนูฝนวาในอนาคตอยากเปนหมอ จะไดชวยเหลือ
ผูคนที่เจ็บปวย เพื่อที่พวกเขาจะไดไมตองทุกข
ทรมานจากโรคภัยไขเจ็บตางๆ และอีกแคปกวาๆ
หนูก็จะเรียนจบมัธยมศึกษาตอนปลายแลว ชวงนี้
ก็เรียนหนักพอสมควรคะ ตองเตรียมความพรอม
อานหนังสือใหมากๆ หนูไมเคยเลิกฝน และยังคง
เดินไปตามเสนทางฝนนั้นอยู แมจะยังมองไมเห็น
วา จุดหมายที่หนูไปถึงนั้น เปนดั่งฝนหรือไมก็ตาม

นองดาวนั่งสมาธิ ปฏิบัติธรรม (แถวหนาคนแรกขวามือ)
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บนเสนทางแหงฝนของลูกโสสะ “นองเอก”

นองหนึ่งกับคุณแมโสสะ คุณสุทิน สายโน และพี่นอง กับความภาคภูมิใจของครอบครัวโสสะ

จุดเริ่มตนเล็กๆ ของการกาวเดินตามเสนทาง
แหงฝน นั่นคือการศึกษาเรียนรูดั่งเชนเดียวกับ
“นองเอก” ผูมีความฝนตั้งแตวัยเยาววาอยาก
เปนหมอ เขาไดเดินตามเสนทางแหงฝนดวยความ
มุมานะบากบั่น จนฝนนั้นเปนจริง พรอมไปกับผูคน
และเรื่องราวที่ยังประทับตรึงใจอยางเหนียวแนน
และยังคงเต็มเปยมดวยรักจากครอบครัวโสสะ
การศึกษาของนองเอกสําเร็จในระดับไหน
ผมสําเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรี มหาวิทยาลัย
ธรรมศาสตรครับ ซึ่งในชวงฝกงานที่โรงพยาบาล
ชุมชนปสุดทาย ผมไดรับการติดตอจากอาจารย
แพทยหญิงใจดีทานหนึ่งใหรวมทํางานกับคณะ ใน
ตําแหนงผูวิจัยทางคลินิก (Clinical Research
Assistant) เปนเวลานานกวา 1 ป สิ่งที่ผมไดจาก
การทํางานนี้คือ ทําใหผมมีความรูเฉพาะทางเพิ่ม
ขึ้น มีความรับผิดชอบตอหนาที่ที่ไดรับมอบหมาย
และสิ่งที่ผมภูมิใจมากที่สุดนาจะเปนเรื่องการไดชวย
เหลือ ดูแลและใหขอมูลแกผูปวยซึ่งเปนอาสาสมัคร
ของโครงการครับ สําหรับเหตุผลที่เลือกเรียนดานนี้
เนื่องจากมีความสนใจเกี่ยวกับการคิดคนและพัฒนา
ยาใหมจากสมุนไพร เพื่อใชในทางการแพทยปจจุบัน
และแพทยทางเลือก สามารถนําไปชวยเหลือผูปวย
จากโรคตางๆ เชน เบาหวาน ความดันโลหิต และ
มะเร็ง เปนตน

สอบกลางภาค และสอบปลายภาคแบบตัวตอตัว
(one-by-one) หรือเปนกลุมยอยไมเกิน 3 คน
หลักการใชชีวิตของนองเอกคืออะไร
“Too many days are wasted comparing
yourself to others. Everyone has their own
fights, own struggles, and a different road
that they chose to get to where they are.
Everyone is who they are for a reason.” อยา
เสียเวลาเปรียบเทียบตัวเองกับคนอื่นๆ เราทุกคน
ตางก็เคยผานอุปสรรคและความยากลําบากมาตาง
กันและมีทางเดินของใครของมันที่แตกตาง เราทุก
คนจึงมีเหตุผลที่จะมีตัวตนที่แตกตางกันไป

หวงและหวังดีแบบไมมีเงื่อนไข หากใครไดยินหรือได
ฟงคงคิดวามันแปลกและเปนไปไมไดแตสําหรับผม
มันรูสึกแบบนั้นจริงๆ ไมมีวันไหนที่ผมลืมเรื่องราว
ความทรงจําที่เกิดขึ้นภายใตหลังคาบานหลังนี้เลย
ผมยังคงรักและคิดถึงทุกคนเหมือนเดิม ถาเปนไปได
อยากใหทุกคนกลับมากินขาวพรอมหนากันสักมื้อ
มันคงจะเปนอะไรที่พิเศษมาก เพียงแตความเปนจริง
แลวมันเปนไปไมได ตางคนตางเติบโตและไปใชชีวิต
ของตัวเอง มีครอบครัว มีภาระที่ตองรับผิดชอบใน
ชีวิตภายหลังออกจากหมูบานฯ สวนเรื่องที่อยากจะ
ฝากถึงนองๆ ที่ยังอยูในบาน “ขอใหนองรักกันมากๆ
พี่อยาทิ้งนอง นองก็อยาทิ้งพี่ ดูแลกันและกัน เพราะ
ยังไงก็เปนพี่นองกัน และที่สําคัญอยาลืมชวยคุณแม
ทํางานบาน อานหนังสือ และตั้งใจเรียนเปนเด็กดี
ของคุณแม อยาดื้อมากนะครับ”
คุณแมสุทิน ที่หนึ่งในใจ
กับคุณแมสุทินเราสนิทกันมากครับ พูดคุยกันทุก
เรื่อง แมสุทินเปนทุกอยางสําหรับผม เปนคุณแม
เปนคุณครู และเปนเพื่อนที่เขาใจผม คอยตักเตือน
และอบรมสั่งสอน ประคับประคองใหผมเปนคนดี
ในแบบที่ควรจะเปน ผมทําผิดมากมาย ทําใหแม
เสียใจหลายครั้ง แตแมสุทินก็พรอมจะใหอภัยผม
และนองๆเสมอ ตอนเด็กๆ อยูในบานตองยอมรับวา
ผมแทบไมเคยพูดวารักแมเลย ทุกวันนี้อยากโทรไป
บอกทุกวัน (หัวเราะ) ผมอยากจะบอกแมวา ผมดีใจ
ที่ไดเกิดมาเปนลูกของแมสุทินนะ ขอบคุณแมที่คอย
เลี้ยงดู อบรบสั่งสอน มอบความรัก ใหความเอาใจ
ใส และดูแลผมมาตลอดจนถึงทุกวันนี้ สักวันผมจะ
ทําใหแมภูมิใจในตัวผม สวนเรื่องที่อยากจะฝากถึง
คุณแม ขอใหแมดูแลสุขภาพตัวเองดวย กินขาวให
ตรงเวลา สายตาหมั่นไปตรวจเช็คบอยๆ และอยา
ทํางานหักโหมมากเกินไปนะครับ ไมตองเปนหวงผม
รักแมนะ และตองขอขอบคุณอา คุณนา คุณครู และ
เจาหนาที่ทุกคนที่คอยเลี้ยงดูและชวยเหลือผมใน
ทุกเรื่อง ทําใหผมเปนคนมีความรูและเปนคนดีของ
สังคม “ขอบคุณครับ”

วันแรกที่หมูบานโสสะ
ผมยอมรับวาตอนนั้นผมอายุยังนอย เปนเด็กผูชาย
ตัวเล็กๆคนหนึ่ง เทาที่จําความไดตอนที่ผมเดินทาง
มาที่หมูบานฯ ครั้งแรกผมมีความรูสึกดีใจที่มีเพื่อน
มากมาย และไดเลนสนุกกับเพื่อนๆ ปรับตัวไมคอย
จากใจนองเอกถึงผูอุปการะโสสะ
ยากครับ
ผมรูสึกดีใจและโชคดีที่ไดรับโอกาสใหมาอยูในบาน
แหงนี้ รวมทั้งไดรับการชวยเหลือจากผูบริจาค ผูมี
ความรูสึกนึกคิดถึง “หมูบานเด็กโสสะ”
สําหรับผมหมูบานเด็กโสสะ ทําใหผมมีครอบครัว จิตใจดี ผมตองขอขอบคุณทุกๆทานเปนอยางสูง ที่
ที่อบอุน ที่เปยมไปดวยความรัก ความหวงใยและ ไดใหความชวยเหลือสนับสนุนผมในทุกๆดาน และ
ความปรารถนาดี หมูบานใหผมมีบาน มีรถรับสงไป ผมเชื่อวานองๆที่อยูในหมูบานฯ ควรไดรับความ
โรงเรียน ทําใหผมไดเรียนหนังสือ เรียนพิเศษ และ เมตตาจากทานอยางตอเนื่อง เพื่อใหนองไดโอกาส
หลังจากนั้น ผมไดศึกษาตอจนสําเร็จการศึกษาระดับ ไดโอกาสตางๆอีกมากมายครับ ใหเลาใหฟงคงจะไม เติบโตเปนผูใหญที่ดี เปนคนดีของสังคม และ
ปริญญาโท จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย และปจจุปน หมด ถาตองเลากันจริงๆ เกรงวาจะตองใชเวลาทั้ง ตอบแทนสังคมตอไปครับ
กําลังศึกษาตอในระดับปริญญาเอก โดยไดรับทุน ชีวิตของผมเลยครับ (หัวเราะ)
การศึกษาของมหาวิทยาลัย สวนรายไดสวนใหญมา ครอบครัวโสสะของเอก
จากงานสอนพิเศษ ตั้งแตระดับประถมตนถึงมัธยม ผมกับพี่นองเราสนิทกันและรักกันมาก ใครจะไปเชื่อ หมายเหตุ : ขอมูลมีการปรับเปลี่ยนตามความ
ปลาย (ลักษณะงานคือ สอนเนื้อหาตามหนังสือเรียน วาจากคนแปลกหนา กลายมาเปนคนที่รักกัน เปน เหมาะสม
สอนการบาน ทําแบบฝกหัดทบทวน รวมทั้งเตรียม
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เรือ่ งเลาคนทํางาน

สองมือทีไ่ มอาจเปลีย
่ นโลก แตสามารถสรางโลกของลูกๆโสสะ
ใหนาอยูไดของคุณกิตติธัช รุงกลั่น
เสียงหัวเราะที่สดใส มันสามารถฉุดดึงผมใหมีพลัง
ขึ้นมาสูไดอีกครั้ง
ถึงแมวาในบางครั้งบานอาจจะมีปญหาบาง ผมก็จะ
พยายามคิดใหมันเปนกลางวา ไมวาจะอยูในบาน
หรือนอกบานก็ลวนแลวแตมีปญหาดวยกันทั้งสิ้น ซึ่ง
ก็แตกตางวาระกันไป แคตัวเราตองพรอมเผชิญหนา
กับมันอยางมีสติ อดทน พยายามคลายปมปญหา
ไปทีละจุด ผมเชื่อวาถาเรามีความมุงมั่นแลว ปญหา
ใหญหรือหนักหนาแคไหนมันก็จะผานพนไปไดดวยดี
ตลอดระยะเวลาที่ทํางานมา ผมรูสึกวา ที่นี่เปน
เหมือนบานจริงๆ เราทํางานกันตลอดยี่สิบสี่ชั่วโมง
ทํางานจนบางครั้งคิดวา นี่ไมใชที่ทํางานมันคือบาน
คือครอบครัวของพวกเรา และสิ่งที่สําคัญที่สุดของ
ครอบครัวเรา ก็คือลูกๆ โสสะ เราจึงตองชวยใหพวก
เขายืนอยูในสังคมนี้ใหไดอยางภาคภูมิใจ

คุณกิตติธัชและลูกๆโสสะ

เสียงรองระงมรําไหของผูคนที่สูญเสียบุคคลอันเปน
ที่รัก ความพินาศพังทลายของบานเรือนที่ถูกคลื่น
ยักษสึนามิกวาดลาง มหันตภัยรายที่เขามากรํากราย
แคเพียงชั่วเวลาไมนานนัก แตกลับทิ้งความชอกชํา
หนักหนาสาหัสใหแกผูคนอยางยาวนาน บางคน
อาจนับจนตลอดชีวิตของพวกเขาก็เปนได และดวย
การที่ผมไดเขาไปมีสวนรวมในการชวยเหลือพี่นอง
ที่ประสบภัยพิบัติสึนามิในครั้งนั้น จึงเปนจุดเปลี่ยน
ชีวิตวา ผมจะสูทํางานเพื่อผูคนที่เขาตกทุกขไดยาก
ถึงแมวาสองมือผมจะไมอาจเปลี่ยนโลกนี้ได แตก็นา
จะทําใหบางสิ่งบางอยางดีขึ้นมาได
สําหรับการมารวมงานกับมูลนิธิเด็กโสสะแหงประ
เทศไทยฯ ผมทํางานมาประมาณหนึ่งปครึ่งแลว
ครับ ในตําแหนงผูอํานวยการหมูบานเด็กโสสะบางปู
สมุทรปราการ ซึ่งมีหนาที่คอยสนับสนุนใหคําแนะนํา
ปรึกษากับคุณแมโสสะ และเจาหนาที่คนอื่นๆ ที่
ปฏิบัติงานอยูในหมูบานเด็กโสสะฯ เพื่อใหการ

หมูบานเด็กโสสะประกอบดวยบานของครอบ
ครัวโสสะ จํานวน 12 หลัง มีผูอํานวยการ
หมูบานเด็กเปนผูดูแลและรับผิดชอบการบริหาร
จัดการหมูบานเด็กโสสะ สนับสนุนและประสาน
การทํางานกับแมโสสะอยางสมําเสมอ รวมทั้ง
ติดตามพัฒนาการที่สําคัญของเด็กใหเหมาะสม
ตามวัยของเด็กแตละคน

ดําเนินงานเปนไปตามวัตถุประสงคและเปาหมายที่
วางไว นั่นคือการชวยเหลือเด็กๆ ที่ขาดบิดามารดา
ไรญาติมิตร ในรูปแบบครอบครัวทดแทนถาวรระยะ
ยาว ใหเขาไดเติบโตขึ้นเปนบุคคลที่มีคุณภาพและ
สามารถออกไปอยูรวมกับสังคมนี้ไดอยางมีความสุข
เวลาที่หมูบานรับเด็กคนใหมเขามา ผมจะไดเห็น
พัฒนาการของเด็กๆ ตั้งแตแรกรับ บางคนเขามา
มีแววตาที่หวาดกลัว เศราหมอง รางกายผายผอม
รองไหงอแง แตผมก็จะมองเห็นอนาคตของเด็กๆ
หลังจากนี้ เมื่อเขาไดเขามาอยูที่นี่ พอปรับตัวได เรา
จะเห็นรอยยิ้มและเสียงหัวเราะ พัฒนาการที่ดีขึ้น
นับวา ในความโชครายของเด็กๆ ก็ยังมีความโชคดีที่
ไดรับโอกาสดีๆ ใหแกชีวิตอีกครั้ง ในสวนตัวผมเองก็
รูสึกสุขใจไปดวยที่ไดเปนสวนหนึ่งในการไดดูแลพวก
เขา แมในบางครั้งที่เหนื่อยลาหรือประสบปญหา
ตางๆ กําลังใจอันวิเศษก็มาจากความออนโยน ไร
เดียงสาจากเด็กนี่แหละครับ แครอยยิ้ม เสียงทักทาย

คุณกิตติธัช รุงกลั่น
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หนึง่ เสียงจากผูใ หการสนับสนุนเด็กโสสะ

ความดีที่ทําไดงายๆ เพียงแค
เปดใจรับฟง

การแบงปนจากเราทุกๆ เดือน
ชวยใหเด็กโตขึ้นในทุกๆ วัน

หนึ่งในความประทับใจของคุณอาภรณ จันทะ เสียงจาก
ผูบริจาคน้ําใจดีของโสสะ กับเสนทางการแบงปนที่เริ่มตน
ขึ้นดวยการเปดหัวใจ

คุณธนภัทร (คนที่สองจากขวา) และครอบครัว

“ทําไม การบริจาคอยางตอเนื่อง จึงสําคัญสําหรับการเลี้ยงดู
เด็กในครอบครัวโสสะ”
คําถามที่ใครหลายคนเคยสงสัย เชนเดียวกับคุณธนภัทร จิรพิภัทรวงศ ผูบริจาค
ซึ่งเดิมเริ่มตนดวยการบริจาคเปนรายครั้ง จนกระทั่งวันหนึ่งไดตัดสินใจรวม
บริจาคแบบตอเนื่องทุกเดือน จนถึงปจจุบันเปนเวลา 1 ปกวาแลว

คุณอาภรณ จันทะ

รูจ กั มูลนิธเิ ด็กโสสะฯ ไดอยางไร
“วันหนึง่ ดิฉนั ไปทําธุระทีท่ าํ การไปรษณีย ไดเจอบูธประชาสัมพันธของมูลนิธเิ ด็ก
โสสะฯ มีนอ งเจาหนาทีข่ องมูลนิธฯิ ขออนุญาตเราเขามาพูดคุย พรอมเลาเรือ่ ง
ราวเกีย่ วกับมูลนิธฯิ วาไดดาํ เนินการใหความชวยเหลือเด็กๆ ทีข่ าดบิดามารดา ไร
ญาติมติ ร ในรูปแบบครอบครัวทดแทนถาวรระยะยาว เด็กๆ ทีเ่ ขามาอยูจ ะมีคณ
ุ
แมโสสะคอยดูแล ทีน่ อ่ี ยูก นั เปนแบบครอบครัวจริงๆ เด็กๆ ไดมโี อกาสเรียนหนังสือ
พอเติบโตเปนผูใ หญกส็ ามารถออกไปประกอบอาชีพเลีย้ งดูตวั เองได ดิฉนั ไดฟง ก็
เกิดความประทับใจ จึงตัดสินใจรวมบริจาคเพราะอยากชวยเหลือเด็กๆ และชวย
สนับสนุนการทํางานทีด่ ขี องทางมูลนิธฯิ คะ จนถึงปจจุบนั ดิฉนั บริจาคมาประมาณ
1 ปกวาแลว”
สิง่ ทีอ่ ยากแบงปน
“ดิฉนั ขอชืน่ ชมเจาหนาทีข่ องมูลนิธฯิ ทีอ่ อกมาตัง้ บูธประชาสัมพันธนะคะ ทีม่ า
ทํางานชวยเหลือสังคมกัน ไมวา ฝนจะตก แดดจะออก นองๆ ก็ทาํ งานดวยความ
ตัง้ ใจ อีกอยางการออกมาตัง้ บูธประชาสัมพันธเปนวิธที ส่ี ะดวกกับคนทัว่ ไป อยาง
ดิฉนั มีขอ สงสัยก็สามารถซักถามกับนองๆ เจาหนาทีไ่ ดเลย ซึง่ มีการใหขอ มูลทีด่ ี
มัน่ ใจไดทจ่ี ะรวมบริจาคอยางตอเนือ่ งทุกเดือน และเงินเหลานีจ้ ะถึงเด็กๆ ทีร่ อคอย
ความชวยเหลือจากดิฉนั อยู หากมีโอกาสก็คดิ วาจะหาเวลาไปเยีย่ มเยียนนองๆ ที่
หมูบ า นเด็กโสสะสักครัง้ คะ”
“และดิฉนั ขอฝากถึงผูอ า นหรือผูม จี ติ เมตตาทุกทานนะคะ หากทานเห็นบูธ
ประชาสัมพันธลองแวะเขาไปฟงนองๆ เขาดู แลวเราจะรูเ ลยวา การจะชวยใครสัก
คนนัน้ ไมใชเรือ่ งยาก ดิฉนั เองก็ไมไดเปนคนทีร่ าํ รวยอะไร แตสง่ิ ทีด่ ฉิ นั ไดรบั กลับมา
ในทันที นัน่ คือความอิม่ เอมใจคะ”

“ผมเคยไดยินชื่อมูลนิธิเด็กโสสะฯ มานานแลวครับ แตยังไมทราบวาเปนมูลนิธิ
เกี่ยวกับอะไร จนกระทั่งไดรับวารสารจากทางมูลนิธิฯ สงมาทางไปรษณีย จึง
ไดอานรายละเอียด ผมรูสึกประทับใจการดําเนินงานที่ดี มีการเลี้ยงดูเด็กที่มี
คุณภาพ ชวยพัฒนาชีวิตเด็ก ผมจึงตัดสินใจรวมบริจาคเปนรายครั้งผานแบบ
ตอบรับการบริจาคที่แนบมากับวารสาร และก็ทําแบบนี้อยูสองถึงสามครั้งเวลา
วารสารสงมาที่บาน จนวันหนึ่งตัดสินใจกรอกขอมูลในแบบตอบรับ ระบุวา ‘ขอ
รวมบริจาคแบบตอเนื่องทุกเดือน’ เพราะผมเห็นแลววามูลนิธิฯ มีการเลี้ยงดูเด็ก
ในระยะยาวจริงๆ เลี้ยงตั้งแตเล็กจนโตเปนผูใหญ ที่สําคัญไมไดเพียงแคใหที่อยู
อาศัยหรืออาหารกับเด็กๆ เทานั้น แตที่นี่เปนครอบครัว มีแม มีพี่นอง อยูรวม
กันในบานที่ดูอบอุน ผมวาเหมือนเปนครอบครัวแบบคนทั่วไปจริงๆ สําคัญมาก
คือการดูแลดานการศึกษา เด็กๆ ไดเรียนจนถึงปริญญาตรี หรือสูงสุดตามความ
สามารถ ทําใหพวกเขาโตเปนผูใหญที่มีคุณภาพ มีอาชีพเลี้ยงดูตัวเองได อยูรวม
ในสังคมกับคนทั่วไป ไมเปนภาระใหกับสังคม”
“ผมวาที่นี่ใหการเลี้ยงดูเด็กที่ดีและมีคุณภาพมากครับ และบริจาคแบบตอเนื่อง
ทุกเดือนนี้ก็สะดวกมาก เพราะเปนการตัดผานบัตรเครดิตอัตโนมัติ ซึ่งจะมีเจา
หนาที่ศูนยบริการผูบริจาคของทางมูลนิธิฯ ดําเนินการใหโดยมีการโทรศัพทเขา
มาแจงรายละเอียดการตัดบัตรเครดิตใหผมทราบ และแจงใหทราบวา การรวม
บริจาคของผมจะชวยเหลือเด็กๆ ในทุกภาคสวนของชีวิตพวกเขา ดังนั้นผมจึง
แจงขอเพิ่มยอดจํานวนการบริจาคในแตละเดือนดวยครับ เพราะคิดวาที่ระบุ
ไว 600 บาทตอเดือนอาจจะไมพอสําหรับการชวยเหลือเด็กๆ พวกเขาตองโตขึ้น
ทุกวัน เรียนสูงขึ้นทุกป และผมเองก็ไมไดลําบากหรือติดขัดในสวนนี้ จึงอยาก
แบงปนเพื่อชวยสนับสนุนการเลี้ยงดูเด็กๆ ครับ”
“ผมอยากเชิญชวนทุกคนใหมาเปนสวนหนึ่งในการชวยเหลือสังคม มีมากใหมาก
มีนอยใหนอย ถาทานไมเดือดรอนและพอจะรวมแบงปนกันได เพราะการชวย
เหลือสังคมเปนสิ่งที่ดี อีกทั้งเด็กๆ จะไดเติบโตขึ้นมาอยางมีคุณภาพ และอยูรวม
ในสังคมนี้กับพวกเราทุกคนอยางมีความสุขครับ”

หนึง่ เสียงจากผูใ หการสนับสนุนเด็กโสสะ

44 ป มูลนิธิเด็กโสสะฯ จัดงาน “ครอบครัว คือ ชีวิต”
ชูประเด็น “ความเปนพี่เปนนอง”
Loving Brothers & Sisters

หลังจากที่มูลนิธิเด็กโสสะแหงประเทศไทย ในพระบรมราชินูปถัมภ ไดรับรางวัลองคกรพัฒนาเอกชนยอดเยี่ยมแหงประเทศไทย ประจําป 2557 (Thailand NGO
Awards 2014) ซึ่งเปนอีกหนึ่งกําลังใจของมูลนิธิเด็กโสสะฯ ในการขับเคลื่อนเดินหนาเพื่อใหเด็กๆ ที่สูญเสียการเลี้ยงดูจากบิดามารดาและญาติมิตรกลับมามี
ครอบครัวที่อบอุนอีกครั้งโดยมีแมโสสะที่ใหการดูแลดวยความรักความอบอุนและเติบโตขึ้นทามกลางสายสัมพันธของพี่นองในบานที่พรอมจะชวยเหลือเกื้อกูลกัน
โดยงานประจําป “ครอบครัว คือ ชีวิต” ที่มูลนิธิเด็กโสสะฯ หรือ SOS Children’s Villages Thailand จะจัดขึ้นในชวงวันครอบครัวสากล (UN International
Day of Families) พรอมกับประเทศสมาชิกขององคกรเอสโอเอสสากล (SOS Children’s Villages International) ในอีก 134 ประเทศทั่วโลก เพื่อใหสังคม
ตระหนักถึงความสําคัญของครอบครัว ในปนี้นอกจากการใหความสําคัญกับคุณแมโสสะแลว ทางมูลนิธิเด็กโสสะฯ ยังเนนจิ๊กซอวสําคัญที่สรางความสมบูรณใหกับ
ครอบครัวทดแทนถาวรมาตลอดนั้นคือ “ความเปนพี่เปนนอง”
โดย นายธนา เตรัตนชัย เลขาธิการและกรรมการอํานวยการ มูลนิธิเด็กโสสะแหงประเทศไทย ในพระบรมราชินูปถัมภ ไดกลาวถึงรายละเอียดในงานครั้งนี้วา
“วันครอบครัวสากล ในทุกๆ ปเราพยายามเนนความจริงที่วาเด็กทุกคนควรไดเติบโตในสภาพแวดลอมที่เหมาะสมและครอบครัวเปนที่ที่ดีที่สุด เพื่อทําใหเด็กๆ ได
เติบโตขึ้นเปนคนที่สมบูรณเพราะฉะนั้นการดูแลเด็กโสสะฯ จึงแตกตางจากที่อื่นๆ โดยสวนตัว ผมเชื่อวาเราไดสรางความมหัศจรรยของความรักใหเกิดขึ้นที่นี่ เรามีคุณ
แมโสสะที่ดูแลลูกๆ 10 กวาคนที่ไมใชลูกจริงๆ ของเธอเลยและในบานหลังเดียวกัน เด็กๆ ซึ่งตางที่มาเมื่อไดเขามาอยูภายในบานหลังเดียวกัน ก็ไดสรางสายสัมพันธของ
ความรัก ความผูกพันจนเปนครอบครัวใหมขึ้นมาประกอบกับการสนับสนุนของมูลนิธิเด็กโสสะฯ ที่ใหเด็กทุกคนไดรับการศึกษาสูงสุดตามความสามารถ จนออกไป
ประกอบอาชีพ พึ่งพาตัวเองได รวมทั้งอยูรวมกับสังคมไดอยางมีความสุข ปจจุบันมีเด็กประมาณ 700 คนในการเลี้ยงดูของครอบครัวโสสะ 60 ครอบครัวใน 5 หมูบาน
ทั่วประเทศไทย บางปู สมุทรปราการ, หาดใหญ สงขลา, หนองคาย, เชียงราย และภูเก็ต ครอบครัวทดแทนถาวรรูปแบบนี้ไดสงคนคุณภาพมากมายจากมูลนิธิเด็ก
โสสะฯ กลับสูสังคมแลวกวา 500 คน”
รวมเปน “พี่ชาย พี่สาว” ใหกับนองๆในครอบครัวโสสะ ไดโดยการรวมบริจาคเพื่อสนับสนุนให “นองชาย นองสาว” ไดเติบโตขึ้นในครอบครัวที่อบอุนอีกครั้ง
ผูสนใจ สามารถเขาไปชมรายละเอียดไดที่ www.sosthailand.org หรือ www.facebook.com/SOSThailand หรือโทร. 02-380-1177
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เรียน ทานผูมีจิตเมตตา
กระผมมีความยินดีเปนอยางยิ่งที่ไดมาพบกับทานใน
วารสารของมูลนิธิเด็กโสสะแหงประเทศไทยฯ ฉบับ
นี้เปนฉบับที่ 11แลว ที่เราไดจัดทําขึ้นเพื่อรายงาน
เรื่องราวชีวิตในหมูบานเด็กโสสะใหทานไดรับทราบ
เรื่องราวในฉบับนี้ เปนเรื่องราวของลูกๆโสสะ ที่
พยายามเดินตามความฝนที่หวังไว หลายครั้งหลาย
คราที่พวกเขาตองเจอกับอุปสรรคขวางกั้น ซึ่งบาง
ครั้งอาจเกิดจากสภาวะจิตใจที่บอบบางของเด็ก แต
สุดทายดวยความมุมานะและกําลังใจที่ไดรับจากการ
เลี้ยงดูที่ใกลชิด และจากการสนับสนุนของทุกทาน
ลูกๆโสสะตางก็เดินหนาไปสูความสําเร็จและอนาคต
ที่สดใสตามกําลังของพวกเขาแตละคน
เรื่องราวของลูกโสสะที่เรานําเสนอนี้ นอกจากเพื่อ
นํามาบอกเลาสูทานใหไดรับทราบกันแลว ผมยังหวัง
วาเมื่อทานไดอานจบ เรื่องราวเหลานี้จะเปนแรง
บันดาลใจในการดําเนินชีวิตใหกับทาน ในวันที่ทาน
รูสึกเหนื่อยลา กับปญหาหรืออุปสรรคที่อาจผาน
เขามา
ความสําเร็จของลูกโสสะทุกคน คงเกิดขึ้นไมไดหาก
ไมไดรับความเมตตาจากทาน ทางมูลนิธิฯไมไดมีสิ่ง
ใดมาตอบแทนใหสมกับความเมตตาที่ทานไดชวย
เหลือ หากแตจะมีแคคําขอบคุณจากหัวใจของเด็กๆ
โสสะทุกชีวิต ที่ทานไดชวยเหลือ
ขอใหทานมีความสุข ไดรับความปติอิ่มเอมที่ทาน
สามารถสัมผัสไดดวยใจ จากการใหที่มีความหมาย
อันยิ่งใหญนี้ ที่ทานไดมอบใหกับลูกๆโสสะครับ
ขอบคุณครับ

ขอแสดงความนับถือ
นายธนา เตรัตนชัย
เลขาธิการ / 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,
ณกรณ 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
สงวนลิขสิทธิ์ มูลนิธิเด็กโสสะแหงประเทศไทย ในพระบรมราชินูปถัมภ พ.ศ.2558
18 หมู 3 ซอยเทศบาล 27 (บุญศิริ) ต.บางเมือง อ.เมือง จ.สมุทรปราการ 10270
โทรศัพท 02-3801177 โทรสาร 02-7555576
Website : www.sosthaiand.org Facebook: www.facebook.com/SOSThailand

