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ชี วิต ในหมู่บ้า นเด็ก

เพราะสัังคมที่่�ดีี เริ่่�มต้้นจาก
ความสุุขและสััมพัั นธภาพที่่�อบอุ่่�น
ในครอบครััว
สััมพัันธภาพที่่�ดีี ที่่�อบอุ่่�น เป็็นสิ่่�งที่่ส� ำคััญสำหรัับการอยู่่ร่่� วมกัันในครอบครััว แม้้
กระทั่่�งครอบครััวทดแทนก็็เช่่นกััน การสร้้างบรรยากาศที่่�ดีีและมีีความสุุขให้้เกิิด
ขึ้้�นได้้ ต้้องหมั่่�นปลููกฝัังความรััก ความสามััคคีี ความเห็็นอกเห็็นใจช่่วยเหลืือซึ่่�ง
กัันและกััน เพราะหากครอบครััวมีีสััมพัันธภาพที่่�ดีีต่่อกััน ย่่อมส่่งผลให้้สุุขภาพใจ
ในครอบครััวแข็็งแรงอีีกด้้วย
เช่่นน้้องทััชเด็็กชายในวััยเพีียง 10 ปีี ซึ่่�งได้้รัับการเลี้้�ยงดููที่่�เต็็มเปี่่�ยมด้้วยความรััก
ความอบอุ่่�นจากครอบครััวโสสะหนองคาย ได้้รัับการศึึกษาภาคบัังคัับของไทย
ปััจจุุบััน น้้องทััชศึึกษาอยู่่�ที่่�โรงเรีียนเทศบาล 2 ชำนาญอนุุเคราะห์์ ในชั้้�นประถม
ศึึกษาปีีที่่� 4 ผลการเรีียนถืือว่่า อยู่่�ในเกณฑ์์ที่่�ดีี
น้้องทััชชื่่�นชอบในการเรีียนวิิชาภาษาอัังกฤษมากที่่สุุด
� เพราะเป็็นวิิชาที่่�เรีียนแล้้ว
สนุุก เป็็นภาษาที่่ผู้้�ค
� นนิิยมใช้้ เป็็นภาษาที่่ส� ำคััญต่่อการสื่่�อสาร และเขีียนง่่าย ไม่่
ซัับซ้้อน นอกจากวิิชาที่่�เป็็นภาคบัังคัับแล้้วนั้้�น น้้องทััชยัังให้้ความสำคััญในเรื่่�อง
ของดนตรีี ซึ่่�งน้้องทััชมีีความสามารถในการเล่่นดนตรีีไทย คืือ ฆ้้องวง ซึ่่�งน้้องทััช
บอกด้้วยว่่า การเรีียนดนตรีีเหมืือนกัับการฝึึกสมาธิิ ฝึึกความรอบคอบ ได้้รัับความ
สนุุกสนาน และยัังช่่วยให้้เป็็นคนที่่�จิิตใจเย็็น
นอกจากนี้้� ชีีวิิตในหมู่่�บ้้านเด็็กโสสะหนองคาย ยัังเป็็นโอกาสให้้น้้องทััชได้้เรีียนรู้้�การ
ดำเนิินชีีวิิตหลายอย่่าง เช่่น การทำตามหน้้าที่่�ที่่�แม่่ได้้มอบหมาย ไม่่ว่่าจะเป็็นการ
สอนการบ้้านน้้องๆ ถููบ้้าน ซัักผ้้า เลี้้�ยงน้้อง แม้้กระทั่่�งการช่่วยแม่่เตรีียมอาหาร เพื่่�อ
ทำกัับข้้าวในแต่่ละมื้้�อ รวมไปถึึงกิิจกรรมอื่่�นๆ อีีกมากมายตามแต่่คุุณแม่่จััดสรรให้้
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อีีกทั้้�งเรื่่�องความรัักความอบอุ่่�นในครอบครััว น้้องทััชไม่่เคยขาดความรัักเลย คุุณแม่่
คุุณอา และพี่่�น้้องที่่บ้� ้านเอาใจใส่่ ช่่วยเหลืือเกื้้�อกููลกัันเสมอ ช่่วงเวลาในวัันหยุุด
เสาร์์-อาทิิตย์์นั้้�น กิิจกรรมที่่�ชื่่�นชอบมากที่่�สุุดก็็คืือ การช่่วยคุุณแม่่ดููแลน้้องๆ และ
จััดเตรีียมอาหารในแต่่ละมื้้�อ ซึ่่�งถืือว่่า เป็็นการใช้้เวลาร่่วมกัันในครอบครััวที่่ส� ำคััญ
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ชีว ิต ในหมู่บ ้านเด็ก

ได้้พููดคุุยแลกเปลี่่�ยนประสบการณ์์ หรืือสิ่่�งที่่�พบเจอในแต่่ละวัันให้้กัันและกัันฟััง เล่่าสู่่�กัันฟัังแล้้ว น้้องทััชยัังอยากขอบคุุณผู้้�สนัับสนุุนทุุกท่่าน สำหรัับธารน้้ำใจที่่�
สร้้างความสนิิทสนมระหว่่างกัันให้้มากยิ่่�งขึ้้�น
หลั่่�งไหลมา เพื่่�อร่่วมสร้้างโอกาสให้้กัับเด็็กๆ ลููกโสสะทุุกคนตลอดมา เพื่่�อให้้เขาทุุก
คนเติิบโต และเป็็นคนที่่�ดีี ตอบแทนสัังคม พััฒนาตนเองต่่อไป
แม้้ว่่า เราจะได้้สััมภาษณ์์ผ่่านทางโทรศััพท์์ พููดคุุยกัันเพีียงระยะเวลาสั้้�นๆ แต่่สิ่่�ง
หมายเหตุุ:
ที่่�เราสััมผััสได้้จากปลายสาย คืือน้้ำเสีียงที่่�อบอุ่่�น ซึ่่�งนอกจากจะแบ่่งปัันความสุุข
ชื่่�อของเด็็กในบทความนี้้� ได้้มีีการเปลี่่�ยนแปลงตาม
ความเหมาะสม เพื่่�อเป็็นไปตามนโยบายคุ้้�มครองสิิทธิิเด็็ก

ความสำ �เร็จ ของลูก โสสะ
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ทุุกสิ่่�งทุุกอย่่างที่่�ผ่่านเข้้ามาในชีีวิิต
ล้้วนเป็็นประสบการณ์์ให้้เราเรีียนรู้้�และเติิบโต
น้้องนััท - นััทธมน หงษ์์ทอง

ไม่่ว่่าจะดีีหรืือร้้าย
ทุุกสิ่่�งทุุกอย่่างที่่�ผ่่านเข้้ามาในชีีวิิต
ล้้วนเป็็นประสบการณ์์ให้้เรา
เรีียนรู้้�และเติิบโต

ปััจจุุบัันน้้องนััททำงานอะไรอยู่่�คะ
หลัังจากเรีียนจบมหาวิิทยาลััยแม่่ฟ้้าหลวง หนููเดิิน
ทางกลัับมาที่่�จัังหวััดภููเก็็ต ช่่วงนั้้�น เป็็นช่่วงที่่�เกิิด
สถานการณ์์โควิิด-19 รอบแรกพอดีี ทำให้้การหางาน
เป็็นไปค่่อนข้้างยาก หนููว่่างงานไปช่่วงหนึ่่�งเลยค่่ะ
จนบริิษััทอิิเกีียติิดต่่อมาในตำแหน่่ง Sale หนููจึึง
มีีโอกาสเข้้ามาทำงานที่่�นี่่� จริิงๆ หนููจบสาขาเกี่่�ยว
กัับการท่่องเที่่�ยว หลัักๆ เกี่่�ยวกัับการบริิหาร แต่่ดีีที่่�
ได้้นำหลัักวิิชา Marketing ที่่�เรีียนมา นำมาปรัับใช้้
ในการเป็็น Sale ได้้ด้้วยค่่ะ การทำงานในช่่วงแรกๆ
หนููต้้องเรีียนรู้้�ปรัับตััวให้้เข้้ากัับงาน เข้้ากัับคน และ
สภาพแวดล้้อม บางอย่่างรู้้�และทำได้้ บางอย่่างต้้อง
เรีียนรู้้�เพิ่่�มเติิม พััฒนาตััวเองไปเรื่่�อยๆ จนทำงานที่่นี่� ่�
ได้้ 1 ปีีนิิดๆ แล้้วค่่ะ

ทุุกชีีวิิตล้้วนผ่่านวััย วััน และเรื่่�องราวมากมาย
ในชีีวิิต ทั้้�งสุุข สำเร็็จ สมหวััง ผิิดหวััง ล้้มเหลว
ทดท้้อ หมดกำลัังใจ ทุุกคนล้้วนเคยทั้้�งหััวเราะ
ร้้องไห้้ เศร้้า เจ็็บ กัับเหตุุการณ์์ สารพัันปััญหา
มากมาย ไม่่ว่่าจะเล็็กน้้อย หนัักหนา หรืือสาหััส
เพีียงใด เมื่่�อทุุกอย่่างผ่่านพ้้นไป ในวัันเวลาที่่�ได้้
ตกตะกอนความคิิด ทุุกเหตุุการณ์์ในชีีวิิต ล้้วน
มีีแง่่งามให้้ได้้เรีียนรู้้� และเก็็บเป็็นประสบการณ์์ สิ่่�งที่่�อยากฝากเอาไว้้
มีีคำคำหนึ่่�งที่่�หนููใช้้ติิดตััวมาตลอดก็็คืือ ทุุกสิ่่�งทุุกอย่่าง
สำหรัับชีีวิิตในวัันข้้างหน้้าเสมอ

ที่่�เข้้ามาในชีีวิิตของเรา ไม่่ว่่าเราจะทำผิิดพลาด ล้้ม
เช่่นเดีียวกัับ “น้้องนััท” นััทธมน หงษ์์ทอง ในวััย 25 ปีี เหลว หรืือประสบความสำเร็็จก็็ตาม ทุุกอย่่างมัันคืือ
หนึ่่�งในความสำเร็็จของลููกโสสะ จากหมู่่�บ้้านเด็็กโสสะ ประสบการณ์์ชีีวิิตของเราทั้้�งนั้้�น พลาดบ้้าง ผิิดบ้้าง
ภููเก็็ต น้้องนััทเล่่าว่่า “หนููเข้้ามาอยู่่�ที่่�หมู่่�บ้้านเด็็กโสสะ
ภููเก็็ต ตั้้�งแต่่ชั้้�นประถมศึึกษาปีีที่่� 5 เข้้ามาที่่นี่� ่� ได้้มีี
โอกาสเรีียนหนัังสืือต่่อ มีีแม่่ มีีพี่่�น้้อง มีีครอบครััว มีี
บ้้านและได้้รัับความรัักความอบอุ่่�นจนทำให้้เกิิด
ความผููกพัันเสมืือนเป็็นครอบครััวจริิงๆ ทำให้้หนูู
ไม่่รู้้�สึึกขาดสิ่่�งไหนๆ เลยค่่ะ”
“จากการที่่�หนููเคยลำบากมาก่่อน เมื่่�อมีีโอกาสหนููจึึง
ตั้้�งใจเรีียนมาก หนููอยากจะมีีอนาคตที่่�ดีี และเป็็นแบบ
อย่่างให้้กัับน้้องๆ ในบ้้าน หนููพยายามจนสามารถสอบ
ติิดที่่�มหาวิิทยาลััยแม่่ฟ้้าหลวง จัังหวััดเชีียงราย และได้้
ไปเรีียนที่่�นั่่�นจนจบ ใช้้เวลาทั้้�งหมด 4 ปีี”

สมหวัังบ้้าง แต่่เราสามารถที่่�จะเรีียนรู้้�จากสิ่่�งนั้้�น
เพราะไม่่มีีสิ่่�งใดที่่�จะได้้ดั่่�งใจเราหมดทุุกอย่่าง เราต้้อง
เรีียนรู้้�และเติิบโตขึ้้�น จากทุุกวัันในชีีวิิต
สุุดท้้าย หนููขอขอบคุุณผู้้�สนัับสนุุนทุุกๆ ท่่าน ที่่�มีีจิิต
เมตตาให้้โอกาสพวกเรา หนููไม่่อยากให้้มองสิ่่�งเหล่่า
นั้้�นว่่า เป็็นตััวเงิินเพีียงอย่่างเดีียว เพราะที่่�แท้้แล้้ว
โอกาสที่่�พวกหนููทุุกคนได้้รัับจากท่่าน คืือ “ทั้้�งชีีวิิต”
สำหรัับเด็็กมากมาย ที่่�จะได้้เติิบโต มีีการศึึกษาเป็็น
ต้้นทุุนในชีีวิิต และเป็็นบุุคลากรที่่�มีีคุุณภาพของสัังคม
ต่่อไป หนููขอขอบคุุณจากหััวใจค่่ะ
นี่เป็นเพียงหนึ่งตัวอย่างของความสำ�เร็จ
ลูกโสสะ ที่ได้รับการสนับสนุนการเลี้ยงดู
เด็กอย่างต่อเนื่องจากผู้มีจิตเมตตาตลอดมา
ปัจจุบันมูลนิธิเด็กโสสะแห่งประเทศไทยฯ
มีเด็กที่อยู่ในการดูแลประมาณ 700 คน
และได้ส่งมอบเด็กที่สามารถเลี้ยงดูตัวเองได้
อยู่ร่วมกับสังคมกว่า 500 คน
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ด้้วยความปรารถนาดีี สู่่�งานสานสร้้างอนาคต
ให้้เยาวชนหมู่่�บ้้านเด็็กโสสะเชีียงราย

เรื่ องเล่าคนทำ� งาน

นอกจากทำให้้งานสำเร็็จลุุล่่วงแล้้ว ยัังทำให้้ได้้เรีียนรู้้�
การปรัับตััวในสัังคม และการทำงานเป็็นทีีม โดยมีี
เป้้าหมายสำคััญ คืือการดููแลเด็็กๆ ในหมู่่�บ้้าน ให้้ดีี
ที่่สุุด
� เพื่่�อให้้พวกเขาทุุกคนเติิบโตอย่่างมีีความสุุข มีี
คุุณภาพชีีวิิตที่่�ดีี
สิ่่�งที่่�ชื่่�นชอบในการทำงานที่่�หมู่่�บ้้านเด็็กโสสะ
เชีียงราย
ผมชอบเวลาที่่�ได้้ให้้คำแนะนำแก่่เด็็กๆ ครัับ ด้้วยความ
ตั้้�งใจที่่�อยากเป็็นอาจารย์์สอนเด็็กอยู่่�แล้้ว เมื่่�อได้้มา
ทำหน้้าที่่ดูู� แลเด็็กๆ ในหมู่่�บ้้านเด็็กโสสะ ผมเข้้าใจว่่า
แม้้เด็็กทุุกคนล้้วนมีีความคิิดของตััวเองก็็จริิง ในขณะ
เดีียวกััน เขาก็็ต้้องการผู้้�ใหญ่่ที่่�รัับฟัังเขา ช่่วยสนัับสนุุน
ให้้คำแนะนำ เพื่่�อพััฒนาในสิ่่�งที่่�เขาทำได้้ดีี พร้้อมทั้้�ง
คอยช่่วยบอก เตืือน ในสิ่่�งที่่�ต้้องการปรัับปรุุง แก้้ไข
เพื่่�อให้้เด็็กๆ มีีอนาคตที่่�ดีี และมีีชีีวิิตที่่�สมบููรณ์์ที่่�สุุด
เท่่าที่่�เขาสามารถดููแลตนเองได้้

คุุณภููมริินทร์์ ขำมิิน อายุุ 31 ปีี เกิิดที่่�โรงพยาบาล
ศิิริิราช จัังหวััดกรุุงเทพฯ แต่่กลัับเติิบโตขึ้้�นที่่�จัังหวััด
เชีียงราย เนื่่�องจากย้้ายติิดตามคุุณพ่่อและคุุณแม่่มา
ด้้วยสถานการณ์์ทางเศรษฐกิิจ จากวััยเด็็กจนเติิบใหญ่่
ลงหลัักปัักฐานประกอบอาชีีพอยู่่�ที่่�ดิินแดนเหนืือสุุด
แห่่งสยาม จนได้้ร่่วมเป็็นหนึ่่�งในสมาชิิกของหมู่่�บ้้าน
เด็็กโสสะเชีียงราย ในปััจจุุบััน

ต่่อในระดัับปริิญญาโท และเมื่่�อสำเร็็จการศึึกษาแล้้ว
ผมเห็็นมีีการเปิิดรัับสมััครงานที่่�เว็็บไซต์์ในตำแหน่่ง
เจ้้าหน้้าที่่�ประจำหมู่่�บ้้าน จึึงตััดสิินใจที่่�จะเข้้ามา
สมััครงานอีีกครั้้�ง และในครั้้�งนี้้� ผมผ่่านการสััมภาษณ์์
งาน และได้้เข้้ามาทำงานที่่นี่� ่�ในตำแหน่่ง เจ้้าหน้้าที่่�
บ้้านเยาวชนครัับ ทำหน้้าที่่�ดููแลเด็็กเยาวชนชาย
อายุุประมาณ 13-14 ปีี ที่่�เติิบโตจากหมู่่�บ้้านเด็็กโสสะ
เชีียงราย และย้้ายมาอยู่่�ที่บ้่� ้านเยาวชนชาย ซึ่่�งจะตั้้�ง
เริ่่�มต้้นเข้้ามาทำงานที่่�หมู่่�บ้้านเด็็กโสสะเชีียงราย
อยู่่�ที่่�ตััวอำเภอเมืืองเชีียงราย มีีเด็็กเยาวชนชายในการ
ได้้อย่่างไรคะ?
ดููแลประมาณ 40-45 คน รวมน้้องที่่�เข้้ามหาวิิทยาลััย
ตอนเด็็กๆ คุุณพ่่อของผมจะขัับรถผ่่านหมู่่�บ้้านที่่�บ้้าน และย้้ายไปอยู่่�หอพัักบ้้างแล้้ว ก็็ยัังอยู่่�ในการดููแลของ
เยาวชนทุุกวััน และในตอนเย็็น ผมจะเห็็นเด็็กๆ หลาย บ้้านเยาวชนชาย จนน้้องได้้รัับการศึึกษาสููงสุุด และ
คน ออกมาเล่่นกีีฬา เตะฟุุตบอล จนผมเกิิดความตั้้�งใจ ออกไปประกอบอาชีีพพึ่่�งพาตััวเองได้้
ว่่า ในวัันหนึ่่�งข้้างหน้้า ผมอยากมาทำงานที่่�หมู่่�บ้้าน
เด็็กโสสะเชีียงรายนี้้�
ประสบการณ์์ที่่�ได้้เรีียนรู้้�จากงานนี้้�?
การทำงานที่่�หมู่่�บ้้านเด็็กโสสะเชีียงราย ในทีีมเจ้้า
หลัังจากที่่�จบปริิญญาตรีี ผมเคยมาสมััครทำงานที่่� หน้้าที่่� แม้้แต่่ละคนมีีหน้้าที่่�แตกต่่างกััน แต่่พวกเรา
มููลนิิธิิเด็็กโสสะฯ แล้้วครัับ แต่่ในครั้้�งนั้้�น ผมไม่่ผ่่าน ทุุกคนทำงานประสานกััน บางครั้้�ง เกิิดสถานการณ์์
การสััมภาษณ์์งาน หลัังจากนั้้�น ผมจึึงตััดสิินใจเรีียน ปััญหาที่่�ต้้องรีีบดููแลและแก้้ไข มีีการตััดสิินใจร่่วมกััน

สิ่่�งที่่�อยากจะแบ่่งปััน
จริิงๆ แล้้วการที่่ผ� มได้้อยู่่กั� บั เด็็กๆ ทุุกคนที่่นี่� ่� แม้้อาจไม่่
ได้้มีีพร้อ้ มทุุกอย่่าง แต่่สิ่่ง� ที่่ผ� มทำเพื่่�อพวกเขานั้้�น เกิิดมา
จากความปรารถนา และความหวัังดีี อยากจะช่่วยเหลืือ
ผมไม่่อยากให้้คนมองพวกเขาเป็็นแค่่ “เด็็กกำพร้้า”
แต่่อยากให้้พวกเขาทุุกคนเป็็นคนที่่มีีปร
� ะสิิทธิิภาพ มีี
อนาคตที่่ดี� ี ได้้รับั การศึึกษาสููงสุุดตามความสามารถ มีี
หน้้าที่่ก� ารงาน เลี้้ย� งดููตนเอง ประสบความสำเร็็จ และ
เป็็นคนคุุณภาพของสัังคมต่่อไปครัับ

บทความโสสะ
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ไม่่ใช่่เรื่่�องแปลกที่่�เรามัักจะชอบดูู ชอบโพสต์์ ชอบแชร์์ภาพหรืือคลิิปเด็็กๆ ที่่�ดููน่่ารััก น่่าเอ็็นดูู ผ่่านทางสื่่�อออนไลน์์ในช่่องทางต่่างๆ เพราะความน่่ารัักเหล่่านี้้�จะช่่วย
เยีียวยาจิิตใจเราได้้เป็็นอย่่างดีี โดยเฉพาะคุุณพ่่อคุุณแม่่ ที่่�คงอดใจไม่่ไหวอยากจะโพสต์์อวดความน่่ารัักของลููก ซึ่่�งหากเป็็นภาพที่่�ดููน่่ารัักเหมาะสมก็็คงไม่่มีีอะไรที่่�ต้้อง
กัังวลมากนััก แต่่บางครั้้�ง ภาพเด็็กๆ ที่่ผู้้�� ใหญ่่อย่่างเรามองแล้้วน่่ารััก ตลกขบขััน อาจกลายเป็็นดาบสองคมที่่�ทำร้้ายเด็็กๆ ได้้เช่่นกัันค่่ะ ดัังนั้้�น การจะโพสต์์ภาพหรืือ
คลิิปใดๆ ควรคำนึึงให้้ถี่่�ถ้้วนถึึงผลเสีียที่่�อาจตามมาทั้้�งในปััจจุุบัันและอนาคต รวมถึึงความรู้้�สึึกของเด็็กๆ เมื่่�อพวกเขาได้้พบเห็็นขณะเติิบโตขึ้้�นด้้วยค่่ะ โดยนอกจาก
ในเรื่่�องของความรู้้�สึึกแล้้ว สิ่่�งหนึ่่�งที่่�เราควรทำความเข้้าใจคืือ สิิทธิิส่่วนบุุคคล และสิิทธิิเด็็ก

สิิทธิิเด็็กกัับการถ่่ายภาพ
รู้้�ก่่อนแชร์์ ลููกปลอดภััย

นอกจากการเลี้้�ยงดููเด็็กภายใต้้ความมั่่�นคง ปลอดภััย และการเสริิมสร้้างพััฒนาการ
อย่่างเหมาะสมตามวััยแล้้ว มููลนิิธิิเด็็กโสสะฯ ยัังให้้ความสำคััญกัับการเคารพ
ในสิิทธิิความเป็็นส่่วนตััวของเด็็กเป็็นสำคััญ โดยเจ้้าหน้้าที่่�และเด็็กทุุกคนใน
มููลนิิธิิฯ จะผ่่านการให้้ความยิินยอม (Consent) โดยเซ็็นหนัังสืือมอบสิิทธิ์์�ในการ
ใช้้ข้้อมููลภาพถ่่ายและคลิิปวิิดีีโอ เพื่่�อนำมาเผยแพร่่ทางสื่่�อเพื่่�อการประชาสััมพัันธ์์
มููลนิิธิิฯ ภายใต้้การไตร่่ตรองถึึงความเหมาะสม ไม่่เปิิดเผยชื่่�อ-นามสกุุลจริิง ยกเว้้น
พิิจารณาเป็็นบางกรณีี เช่่น การให้้เครดิิตในผลงาน รางวััล, การแสดงความยิินดีี
ในวาระจบการศึึกษา เป็็นต้้น รวมถึึงการเคารพในความเป็็นส่่วนตััวของเด็็กๆ ทุุก
คน โดยไม่่บัังคัับเพื่่�อฝืืนธรรมชาติิของเด็็ก โดยมีีข้้อกำหนด ดัังนี้้�

•
•
•
•

เด็็กอายุุต่่ำกว่่า 13 ปีี ผู้้�ลงนามยิินยอม คืือ ผู้้�อำนวยการหมู่่�บ้้านเด็็กโสสะ
ในฐานะผู้้�ปกครอง
เด็็กอายุุ 13-18 ปีี ผู้้�ลงนามยิินยอม คืือ ตนเอง และผู้้�อำนวยการหมู่่�บ้้าน
เด็็กโสสะ
เด็็กอายุุ 18 ปีีขึ้้�นไป ลงนามยิินยอมด้้วยตนเอง
เด็็กที่่�เติิบโตออกจากการดููแลของหมู่่�บ้้านเด็็กโสสะไปใช้้ชีีวิิตด้้วยตนเองแล้้ว
สามารถลงนามแจ้้งเพิิกถอนสิิทธิินี้้�ได้้ โดยปััจจุุบัันยัังไม่่มีีเด็็กๆ ที่่ติิดต่่
� อแจ้้ง
ขอเพิิกถอนสิิทธิิ

ซึ่่�งทุุกปีี เด็็กและเยาวชนทุุกคนในมููลนิิธิิเด็็กโสสะฯ จะได้้รัับการอบรมเรื่่�องสิิทธิิ
เด็็กและนโยบายคุ้้�มครองเด็็ก เพื่่�อให้้เด็็กๆ ได้้เรีียนรู้้�เรื่่�องสิิทธิิขั้้�นพื้้�นฐานของ
ตนเอง นอกจากนี้้�ยัังมีีการแทรกความรู้้�เรื่่�องอื่่�นๆ เช่่น การอบรมเรื่่�องรู้้�เท่่าทััน
ภััยออนไลน์์ เป็็นต้้น
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เสริิมพื้้� นฐาน สานอนาคตให้้ลููกโสสะ
ด้้วยครอบครััวที่่�อบอุ่่�น

ครอบครััวที่่�สมบููรณ์์ อาจไม่่ใช่่ครอบครััวที่่�มีีสมาชิิกครบถ้้วน แต่่เป็็นครอบครััวที่่�
อบอุ่่�น เปี่่�ยมด้้วยความรัักและความหวัังดีีต่่อกััน พื้้�นฐานครอบครััวที่่�ดีีย่่อมส่่งผลต่่อ
อนาคตของเด็็กที่่�จะเติิบโตขึ้้�นมา ด้้วยเหตุุนี้้�จึึงทำให้้ คุุณสุุพััตรา คงถาวร ตั้้�งใจมอบ
ความช่่วยเหลืือให้้กัับเด็็กๆ ที่่�ขาดโอกาสในครอบครััวโสสะ มานานกว่่า 8 ปีีแล้้ว
รู้้�จัักมููลนิิธิิเด็็กโสสะฯ ได้้อย่่างไร?
รู้้�จัักมููลนิิธิิฯ จากบููธประชาสััมพัันธ์์ภาคสนามภายในห้้างสรรพสิินค้้า จริิงๆ สามีีเป็็น
คนไปเจอ ได้้ฟัังน้้องๆ ประชาสััมพัันธ์์เกี่่�ยวกัับมููลนิิธิิฯ แล้้วเกิิดความรู้้�สึึกสนใจ จึึง
มาเล่่าให้้เราฟััง พอเราได้้ฟัังเรื่่�องราวก็็รู้้�สึึกสนใจอยากบริิจาคเพื่่�อช่่วยเหลืือเด็็กๆ
เช่่นกััน เลยตััดสิินใจบริิจาคอย่่างต่่อเนื่่�องกัับทางมููลนิิธิิฯ เรื่่�อยมา
สาเหตุุที่่�ตััดสิินใจบริิจาคให้้ความช่่วยเหลืือเด็็กๆ ในครอบครััวโสสะ?
จุุดประสงค์์เรา คืือ อยากช่่วยเหลืือเด็็กอยู่่�แล้้ว โดยเฉพาะเด็็กกำพร้้า ทำให้้
ประทัับใจรููปแบบการทำงานของมููลนิิธิิฯ ตรงที่่�ให้้การช่่วยเหลืือเด็็กกำพร้้าด้้วยการ
มอบครอบครััวทดแทนให้้กัับเด็็ก มีีแม่่คอยดููแลอย่่างใกล้้ชิิด สร้้างสภาพแวดล้้อม
ที่่�เป็็นครอบครััวจริิงๆ ให้้เด็็กกำพร้้า ไม่่ใช่่แค่่การมอบเงิินให้้แล้้วเลี้้�ยงดููเติิบโตไป
วัันๆ แต่่เป็็นการสร้้างสภาพแวดล้้อมที่่�ดีี ครบถ้้วน ให้้เด็็กเติิบโตไปอย่่างมีีคุุณภาพ
ด้้วยความรัักจากครอบครััว
นอกจากนี้้� ในฐานะที่่�เรามีีอาชีีพด้้านการทำบััญชีี เรารู้้�ดีีว่่า การจะดำเนิินเรื่่�องเพื่่�อ
ให้้สามารถนำใบเสร็็จรัับเงิินบริิจาคไปลดหย่่อนภาษีีได้้นั้้�น มีีขั้้�นตอนที่่ย� ากและ
ซัับซ้้อน ซึ่่�งตรงนี้้�แหละที่่�ทำให้้เชื่่�อมั่่�นว่่า มููลนิิธิิเด็็กโสสะฯ เป็็นมููลนิิธิิที่่มีี� การดำเนิิน
งานอย่่างเป็็นระบบ สามารถตรวจสอบได้้จริิง
หลัังจากได้้รัับข่่าวสารจากทางมููลนิิธิิฯ แล้้ว รู้้�สึึกอย่่างไรบ้้าง?
แม้้จะไม่่ได้้บริิจาคเป็็นจำนวนเงิินมากมาย แต่่สิ่่�งที่่�ได้้จ่่ายออกไปมัันมีีคุุณค่่าที่่�จะ
ช่่วยสร้้างอนาคตให้้กัับเด็็กๆ ได้้ เราเชื่่�อว่่า การให้้อนาคตเปรีียบเสมืือนการให้้ทุุก
สิ่่�งทุุกอย่่างกัับเด็็กคนหนึ่่�ง ซึ่่�ง “พื้้�นฐานครอบครััวที่่�ดีี เป็็นปััจจััยหนึ่่�งที่่�จะช่่วยทำให้้
เด็็กเติิบโตมามีีอนาคตที่่สด
� ใส” เราได้้เห็็นเรื่่�องราวของเด็็กที่่�เรีียนจบ เติิบโตไปมีีงาน
ทำสามารถพึ่่�งพาตนเองได้้ มีีอนาคตที่่�ดีี ทำให้้รู้้�สึึกว่่า สิ่่�งที่่�มููลนิิธิิเด็็กโสสะฯ กำลััง
ทำ คืือ การช่่วยเติิมเต็็มในสิ่่�งที่่�เด็็กต้้องการอย่่างแท้้จริิง

หนึ่ งเสี ยงจากผู้ใ ห้การสนับสนุนเด็ก โสสะ

พลัังแห่่งการเกื้้�อกููล ไม่่เพีียงหนุุนใจ
ผู้้�ให้้ แต่่ยังั มอบชีีวิต
ิ ใหม่่และ
โลกที่่�อุ่่�นสุุขขึ้้�นแก่่ทุก
ุ คน

“ถ้้าโลกนี้้�มีีความอ่่อนโยนกระจายไปยัังสิ่่�งที่่�มนุุษย์์ปฏิิบััติิต่่อกััน เราจะมีีปััญหา
ในโลกนี้้�น้้อยลง แม้้เป็็นแค่่พลัังเล็็กๆ แต่่เท่่านี้้�ก็็ช่่วยเปลี่่�ยนโลกได้้แล้้ว”
อาชีีพสััตวแพทย์์ที่่�ต้้องมีีความใจเย็็นและอ่่อนโยนต่่อสััตว์์ เป็็นองค์์ประกอบส่่วน
หนึ่่�งที่่ท� ำให้้ คุุณศิิรยา ชื่่�นกำไร มีีแนวความคิิดที่่�อยากจะส่่งมอบความอ่่อนโยน
ไปสู่่�เพื่่�อนมนุุษย์์คนอื่่�นๆ เช่่นกััน เมื่่�อมีีโอกาสได้้รัับจดหมายประชาสััมพัันธ์์จาก
ทางมููลนิิธิิเด็็กโสสะฯ จึึงตััดสิินใจตอบรัับการบริิจาคอย่่างต่่อเนื่่�อง เพื่่�อช่่วยเหลืือ
เด็็กที่่�ขาดโอกาส ให้้ได้้รัับความรัักอีีกครั้้�งอย่่างทัันทีี โดยบริิจาคมาจนถึึงปััจจุุบััน
เป็็นเวลากว่่า 10 ปีีแล้้ว
“เราเลืือกอาชีีพสััตวแพทย์์ด้้วยใจรััก ซึ่่�งงานที่่�เราทำนั้้�น ต้้องทำด้้วยจิิตเมตตา จำ
ได้้ว่่า ตอนเด็็กๆ เรารู้้�สึึกอย่่างเดีียวว่่า อยากทำงานกัับสััตว์์ คืือนึึกถึึงแต่่สััตว์์เท่่านั้้�น
แต่่พอโตมาเราได้้เรีียนรู้้�ว่่า จริิงๆ แล้้ว สััตว์์กัับคนนั้้�นแยกจากกัันไม่่ได้้ สััตว์์มีีความ
จำเป็็นต่่อมนุุษย์์ เพราะเขาสร้้างความอ่่อนโยน ถ้้ามีีอะไรทำให้้มนุุษย์์อยู่่�ในโลกได้้
มัันคืือความอ่่อนโยนและการเกื้้�อหนุุนกััน ดัังนั้้�นการบริิจาคเพื่่�อช่่วยเหลืือเด็็กๆ จึึง
เป็็นสิ่่�งที่่�เราอยากจะทำ เราคิิดแค่่ว่่า การให้้นี้้� เป็็นสิ่่�งที่่�ให้้แล้้วมีีคุุณค่่าทางจิิตใจ”
หากถามถึึงความคาดหวััง หรืือสิ่่�งที่่�ต้้องการได้้รัับกลัับคืืนมาจากการบริิจาคในครั้้�ง
นี้้� คุุณศิิรยาตอบอย่่างไม่่ลัังเลเลยว่่า “ไม่่มีี”
“เราแค่่อยากทำบุุญให้้กัับมููลนิิธิิของไทย ซึ่่�งเป็็นองค์์กรขนาดเล็็กที่่�เขาสามารถ
นำเงิินที่่�เรามอบให้้ไปใช้้เลี้้�ยงดููเด็็กได้้อย่่างทั่่�วถึึงจริิงๆ ซึ่่�งที่่ผ่่� านมาก็็ได้้เห็็นแล้้วว่่า
เป้้าหมายในการทำงานของมููลนิิธิิฯ ไม่่ได้้เบี่่�ยงเบนไปจากที่่�ได้้แจ้้งไว้้ในคราวแรก
เราได้้รัับรายงานความคืืบหน้้า ได้้เห็็นชีีวิิตเด็็กๆ ที่่�เขาเติิบโตขึ้้�นจากความช่่วยเหลืือ
ส่่วนหนึ่่�งของเรา ทำให้้เกิิดความภููมิิใจ”
“เราไม่่ได้้หวัังว่่า มัันจะกลัับมาถึึงเรา ไม่่ได้้คิิดว่่า จะต้้องได้้รัับการตอบแทนอะไร
การที่่�เราเติิบโตเดิินหน้้าต่่อไปได้้ในทุุกวััน ก็็มาจากความเอื้้�อเฟื้้�อของคนอื่่�นๆ
มากมาย มนุุษย์์ส่่วนใหญ่่ควรมีีแนวความคิิดที่่�เป็็นภาพชััดเจนว่่า เราเกิิดมาไม่่
สามารถอยู่่�ได้้ด้้วยแค่่ตััวเอง เรายัังต้้องเกื้้�อหนุุนกัันและกััน ดัังนั้้�น การที่่�เราคิิดจะ
นำเงิินไปทำสิ่่�งดีีๆ นั้้�น ไม่่จำเป็็นต้้องคิิดมากเลย หากเราทำแล้้วมีีบางอย่่างให้้
ออกไป เราได้้บางอย่่างกลัับมามากกว่่าเสมอ”

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

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

สารจากกรรมการอำำ�นวยการ
เป็็นเรื่่�องยากสำหรัับเด็็กๆ แต่่เด็็กๆ ทุุกคนก็็ทำด้้วยความเต็็มใจและเข้้าใจ และ
ในสภาวะเศรษฐกิิจที่่�ท้้าทายกำลัังฟื้้�นตััว เราจึึงได้้วางแผนการใช้้จ่่ายเลี้้�ยงดููเด็็ก
จำนวน 700 คน ใน 5 หมู่่�บ้้านทั่่�วประเทศไทยอย่่างรััดกุุม และสอนให้้เด็็กๆ ได้้
เรีียนรู้้�ทัักษะการใช้้ชีีวิิตติิดตััวต่่อไปด้้วย เช่่น การประหยััดค่่าใช้้จ่่าย การปลููกผััก
สวนครััว ฯลฯ
สุุดท้้ายผมขอขอบพระคุุณผู้้�มีีจิิตเมตตาทุุกท่่าน ที่่�ให้้ความช่่วยเหลืือ คอยเป็็น
กำลััง เป็็นแสงสว่่าง ให้้การสนัับสนุุนอย่่างต่่อเนื่่�อง ให้้โอกาสพวกเขาได้้เติิบโตขึ้้�น
ท่่ามกลางความรััก และสภาพแวดล้้อมที่่�ปลอดภััยของครอบครััวโสสะ ครอบครััว
ทดแทนถาวรระยะยาว ทุุกท่่านเปรีียบเสมืือน “ญาติิ” ที่่�จะนำพาพวกเขาไปถึึง
เรีียน ท่่านผู้้�มีีจิิตเมตตา
ฝั่่�งฝััน ได้้มีีอนาคตที่่สด
� ใสและเป็็นคนที่่�ดีีต่่อไป และหวัังเป็็นอย่่างยิ่่�งว่่าท่่านจะ
นัับตั้้�งแต่่สถานการณ์์การแพร่่ระบาดอย่่างต่่อเนื่่�องของโรคโควิิด-19 เริ่่�มต้้นเมื่่�อ รู้้�สึึกอิ่่�มเอมใจในความเป็็นผู้้�ให้้ เพื่่�อสร้้างเยาวชนให้้เป็็นพลัังสำคััญสู่่�สัังคมไทย
เดืือนธัันวาคม 2562 จนทำให้้เกิิดการระบาดของเชื้้�อไวรััส COVID-19 กลายเป็็น ของเราต่่อไปครัับ
โรคระบาดอย่่างเต็็มรููปแบบ
ขอแสดงความนัับถืือ
ปััจจุุบัันเป็็นเวลาเกืือบ 2 ปีี ที่่�เราต้้องรัับมืือกัับสถานการณ์์ดัังกล่่าว แม้้สถานการณ์์
ดููเหมืือนว่่าจะปรัับตััวดีีขึ้้�นแต่่ทางหมู่่�บ้้านเด็็กโสสะทั้้�ง 5 แห่่ง ยัังมีีการเฝ้้าระวััง และ
ปฏิิบััติิตามมาตรการการป้้องกัันการแพร่่ระบาดของโรคโควิิด-19 อย่่างเคร่่งครััด
เด็็กและเจ้้าหน้้าที่่�ในหมู่่�บ้้านเด็็กโสสะทุุกคนยัังคงรัักษามาตรการความปลอดภััย
สวมหน้้ากากอนามััย และปฏิิบััติิตามมาตรการรัักษาสุุขอนามััย ในบางครั้้�งอาจ

นายธนา เตรััตนชััย
เลขาธิิการ / กรรมการอำนวยการ
มููลนิิธิิเด็็กโสสะแห่่งประเทศไทยฯ

ร่่ วม ติิ ดตาม เราได้้ ที่�่

www.facebook.com/sosthailand
@sosthai
มููลนิิธิิเด็็กโสสะแห่่งประเทศไทยฯ

@sosthailand
@sosthailand_official
@sosthailand
www.sosthailand.org

“เพื่อให้เป็นไปตาม พรบ.คุม้ ครองข้อมูลส่วนบุคคล พ.ศ. 2562 ผู้บริจาคสามารถแจ้งเปลี่ยนแปลง หรอื ระงับการนำ�ข้อมูลไปใช้ได้ โดยแจ้งความประสงค์มายังมูลนิธฯิ ”

วารสารสำ�หรับผู้ให้การสนับสนุนเด็กในครอบครัวโสสะ ประจำ�ทุกหกเดือน
ฉบับที่ 25 / ตุลาคม 2565 จัดทำ�โดย: แผนกพัฒนาทุนและการสื่อสาร
สงวนลิขสิทธิ์ มูลนิธิเด็กโสสะแห่งประเทศไทย ในพระบรมราชินูปถัมภ์ พ.ศ. 2565
18 หมู่ 3 ซ.เทศบาล 27 (บุญศิริ) ต.บางเมือง อ.เมือง จ.สมุทรปราการ 10270
โทรศัพท์ 02-3801177 โทรสาร 02-7555576

สแกนเพื่่�ออ่่านวารสาร

