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สััมพัันธภาพัที่่�ดี่ ที่่�อบอ่�น เป็็นสั่�งที่่�สัำคััญสัำหรัับการัอยู่่�รั�วมกันในคัรัอบคัรััว แม้

กรัะที่ั�งคัรัอบคัรััวที่ดีแที่นก็เช่�นกัน การัสัร้ัางบรัรัยู่ากาศที่่�ดี่และม่คัวามสั่ขให้เก่ดี

ข้�นไดี้ ต้้องหมั�นป็ลก่ฝัังคัวามรััก คัวามสัามัคัคั่ คัวามเห็นอกเห็นใจช่�วยู่เหลือซึ่้�ง

กันและกัน เพัรัาะหากคัรัอบคัรััวมส่ััมพัันธภาพัที่่�ด่ีต้�อกัน ยู่�อมสั�งผลให้สั่ขภาพัใจ

ในคัรัอบคัรััวแข็งแรังอ่กดี้วยู่   

เช่�นน้องที่ัช่เด็ีกช่ายู่ในวัยู่เพั่ยู่ง 10 ป็ี ซึ่้�งไดี้รัับการัเล่�ยู่งดี่ที่่�เต้็มเป็ี�ยู่มดี้วยู่คัวามรััก 

คัวามอบอ่�นจากคัรัอบคัรััวโสัสัะหนองคัายู่ ไดี้รัับการัศ้กษาภาคับังคัับของไที่ยู่ 

ปั็จจ่บัน น้องที่ัช่ศ้กษาอยู่่�ที่่�โรังเรั่ยู่นเที่ศบาล 2 ช่ำนาญอน่เคัรัาะห์ ในช่ั�นป็รัะถม

ศก้ษาป็ีที่่� 4 ผลการัเรั่ยู่นถือว�า อยู่่�ในเกณฑ์์ที่่�ดี่ 

น้องที่ัช่ช่ื�นช่อบในการัเรั่ยู่นว่ช่าภาษาอังกฤษมากที่่�สั่ดี เพัรัาะเป็็นว่ช่าที่่�เรั่ยู่นแล้ว

สัน่ก เป็็นภาษาที่่�ผ่้คันน่ยู่มใช่้ เป็็นภาษาที่่�สัำคััญต้�อการัสัื�อสัารั และเข่ยู่นง�ายู่ ไม�

ซัึ่บซ้ึ่อน นอกจากว่ช่าที่่�เป็็นภาคับังคัับแล้วนั�น น้องที่ัช่ยู่ังให้คัวามสัำคััญในเรัื�อง

ของดีนต้รั ่ซึ่้�งน้องที่ัช่ม่คัวามสัามารัถในการัเล�นดีนต้รั่ไที่ยู่ คัือ ฆ้้องวง ซึ่้�งน้องทัี่ช่

บอกดี้วยู่ว�า การัเรั่ยู่นดีนต้รั่เหมือนกับการัฝึักสัมาธ่ ฝัึกคัวามรัอบคัอบ ไดี้รัับคัวาม

สัน่กสันาน และยู่ังช่�วยู่ให้เป็็นคันที่่�จ่ต้ใจเยู่็น 

นอกจากน่� ช่่ว่ต้ในหม่�บ้านเดี็กโสัสัะหนองคัายู่ ยัู่งเป็็นโอกาสัให้น้องที่ัช่ไดี้เรั่ยู่นรั่้การั

ดีำเน่นช่่ว่ต้หลายู่อยู่�าง เช่�น การัที่ำต้ามหน้าที่่�ที่่�แม�ไดี้มอบหมายู่ ไม�ว�าจะเป็็นการั

สัอนการับ้านน้องๆ ถ่บ้าน ซึ่ักผ้า เล่�ยู่งน้อง แม้กรัะที่ั�งการัช่�วยู่แม�เต้รั่ยู่มอาหารั เพัื�อ

ที่ำกับข้าวในแต้�ละมื�อ รัวมไป็ถ้งก่จกรัรัมอื�นๆ อ่กมากมายู่ต้ามแต้�คัณ่แม�จัดีสัรัรัให้ 

เพราะสังคมที่ดี เริ่มต้นจาก
ความสุขและสัมพันธภาพที่อบอุ่น

ในครอบครัว

อ่กที่ั�งเรัื�องคัวามรัักคัวามอบอ่�นในคัรัอบคัรััว น้องที่ัช่ไม�เคัยู่ขาดีคัวามรัักเลยู่ คั่ณแม� 

คั่ณอา และพั่�น้องที่่�บ้านเอาใจใสั� ช่�วยู่เหลือเกื�อก่ลกันเสัมอ ช่�วงเวลาในวันหยู่่ดี

เสัารั์-อาที่่ต้ยู่์นั�น ก่จกรัรัมที่่�ช่ื�นช่อบมากที่่�สั่ดีก็คัือ การัช่�วยู่คัณ่แม�ดีแ่ลน้องๆ  และ

จัดีเต้รั่ยู่มอาหารัในแต้�ละมื�อ ซ้ึ่�งถือว�า เป็็นการัใช้่เวลารั�วมกันในคัรัอบคัรััวที่่�สัำคััญ 
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หมายเหตุุ: 
ชื่่�อของเด็็กในบทความน้� ได็้ม้การเปล้ี่�ยนแปลี่งตุาม 

ความเหมาะสม เพื่่�อเป็นไปตุามนโยบายคุ้มครองสิทธิิเด็็ก

ได้ีพั่ดีคั่ยู่แลกเป็ล่�ยู่นป็รัะสับการัณ์ หรืัอส่ั�งที่่�พับเจอในแต้�ละวันให้กันและกันฟััง 

สัรั้างคัวามสัน่ที่สันมรัะหว�างกันให้มากยู่่�งข้�น

แม้ว�า เรัาจะได้ีสััมภาษณ์ผ�านที่างโที่รัศัพัที่์ พั่ดีคั่ยู่กันเพั่ยู่งรัะยู่ะเวลาสัั�นๆ แต้�ส่ั�ง

ที่่�เรัาสััมผัสัไดี้จากป็ลายู่สัายู่ คัือน�ำเสั่ยู่งที่่�อบอ่�น ซึ่้�งนอกจากจะแบ�งป็ันคัวามสั่ข 

เล�าสั่�กันฟัังแล้ว น้องทัี่ช่ยู่ังอยู่ากขอบคั่ณผ่้สันับสัน่นที่่กที่�าน สัำหรัับธารัน�ำใจที่่� 

หลั�งไหลมา เพัื�อรั�วมสัร้ัางโอกาสัให้กับเดี็กๆ ลก่โสัสัะที่่กคันต้ลอดีมา เพัื�อให้เขาที่ก่

คันเต้่บโต้ และเป็็นคันที่่�ดี่ ต้อบแที่นสัังคัม พััฒนาต้นเองต้�อไป็
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ทุกส่ิงทุกอย่่างที่ผ่่านเข้ามาในชีวิตทุกส่ิงทุกอย่่างที่ผ่่านเข้ามาในชีวิต
ล้วนเป็็นป็ระสบการณ์์ให้เราเรีย่นรู้และเติบโตล้วนเป็็นป็ระสบการณ์์ให้เราเรีย่นรู้และเติบโต
น้้องน้ัท - น้ัทธมน้ หงษ์์ทอง น้้องน้ัท - น้ัทธมน้ หงษ์์ทอง 

ไม่ว่าจะด็้หร่อร้าย 

ทุกสิ�งทุกอย่างท้�ผ่่านเข้ามาในชื่้วิตุ 

ลี่้วนเป็นประสบการณ์์ให้เรา 

เร้ยนร้้แลี่ะเตุิบโตุ

ทุุกชีีวิิตล้ว้ินผ่่านวิัย วิัน แล้ะเรื่่�องรื่าวิมากมาย

ในชีีวิิต ทุั�งสุุข สุำเรื่็จ สุมหวิัง ผ่ิดหวิัง ล้้มเหล้วิ 

ทุดทุ้อ หมดกำล้ังใจ ทุุกคนล้้วินเคยทุั�งหัวิเรื่าะ 

รื่้องไห้ เศรื่้า เจ็บ กับเหตุการื่ณ์์ สุารื่พัันปััญหา

มากมาย ไม่ว่ิาจะเล็้กน้อย หนักหนา หรื่่อสุาหัสุ

เพัียงใด เม่�อทุุกอย่างผ่่านพั้นไปั ในวัินเวิล้าทุี�ได้

ตกตะกอนควิามคิด ทุุกเหตุการื่ณ์์ในชีีวิิต ล้ว้ิน

มีแง่งามให้ได้เรีื่ยนร้้ื่ แล้ะเก็บเปั็นปัรื่ะสุบการื่ณ์์

สุำหรัื่บชีีวิิตในวิันข้างหน้าเสุมอ

เช่�นเดี่ยู่วกับ “น้องนัที่” นัที่ธมน หงษ์ที่อง ในวัยู่ 25 ป็ี 

หน้�งในคัวามสัำเรั็จของลก่โสัสัะ จากหม่�บ้านเด็ีกโสัสัะ 

ภ่เก็ต้ น้องนัที่เล�าว�า “หน่เข้ามาอยู่่�ที่่�หม่�บ้านเดี็กโสัสัะ 

ภ่เก็ต้ ต้ั�งแต้�ช่ั�นป็รัะถมศก้ษาป็ีที่่� 5 เข้ามาที่่�น่� ได้ีม่

โอกาสัเรั่ยู่นหนังสืัอต้�อ ม่แม� ม่พั่�น้อง ม่คัรัอบคัรััว ม่

บ้านและไดี้รัับคัวามรัักคัวามอบอ่�นจนที่ำให้เก่ดี 

คัวามผก่พัันเสัมือนเป็็นคัรัอบคัรััวจรั่งๆ ที่ำให้หน่  

ไม�รั่้สั้กขาดีสั่�งไหนๆ เลยู่คั�ะ”

“จากการัที่่�หน่เคัยู่ลำบากมาก�อน เมื�อมโ่อกาสัหน่จง้

ต้ั�งใจเรั่ยู่นมาก หน่อยู่ากจะม่อนาคัต้ที่่�ด่ี และเป็็นแบบ

อยู่�างให้กับน้องๆ ในบ้าน หน่พัยู่ายู่ามจนสัามารัถสัอบ

ต้่ดีที่่�มหาว่ที่ยู่าลัยู่แม�ฟ้ัาหลวง จังหวัดีเช่่ยู่งรัายู่ และได้ี

ไป็เรั่ยู่นที่่�นั�นจนจบ ใช้่เวลาที่ั�งหมดี 4 ป็ี”

ทุกส่ิงทุกอย่่างที่ผ่่านเข้ามาในชีวิต
ล้วนเป็็นป็ระสบการณ์์ให้เราเรีย่นรู้และเติบโต
น้้องน้ัท - น้ัทธมน้ หงษ์์ทอง 

ปัจจุบันน้องนัททำงานอะไรอยูู่�คะ

หลังจากเรั่ยู่นจบมหาว่ที่ยู่าลัยู่แม�ฟั้าหลวง หน่เดี่น

ที่างกลับมาที่่�จังหวัดีภ่เก็ต้ ช่�วงนั�น เป็็นช่�วงที่่�เก่ดี

สัถานการัณ์โคัว่ดี-19 รัอบแรักพัอด่ี ที่ำให้การัหางาน  

เป็็นไป็คั�อนข้างยู่าก หน่ว�างงานไป็ช่�วงหน้�งเลยู่คั�ะ  

จนบรั่ษัที่อ่เก่ยู่ต้่ดีต้�อมาในต้ำแหน�ง Sale หน่จ้ง 

ม่โอกาสัเข้ามาที่ำงานที่่�น่� จรั่งๆ หน่จบสัาขาเก่�ยู่ว

กับการัที่�องเที่่�ยู่ว หลักๆ เก่�ยู่วกับการับรัห่ารั แต้�ดี่ที่่�

ไดี้นำหลักว่ช่า Marketing ที่่�เรั่ยู่นมา นำมาป็รัับใช้่

ในการัเป็็น Sale ไดี้ดี้วยู่คั�ะ การัที่ำงานในช่�วงแรักๆ 

หน่ต้้องเรั่ยู่นรั่้ป็รัับต้ัวให้เข้ากับงาน เข้ากับคัน และ 

สัภาพัแวดีล้อม บางอยู่�างรั่้และที่ำไดี้ บางอยู่�างต้้อง

เรั่ยู่นรั่้เพั่�มเต้ม่ พััฒนาต้ัวเองไป็เรัื�อยู่ๆ จนที่ำงานที่่�น่�

ไดี้ 1 ป็ีน่ดีๆ แล้วคั�ะ

ส่่งที่อยู่ากฝากเอาไว้

ม่คัำคัำหน้�งที่่�หน่ใช่้ต้่ดีต้ัวมาต้ลอดีก็คืัอ ที่ก่สั่�งที่่กอยู่�าง

ที่่�เข้ามาในช่่ว่ต้ของเรัา ไม�ว�าเรัาจะที่ำผ่ดีพัลาดี ล้ม

เหลว หรัือป็รัะสับคัวามสัำเรั็จก็ต้าม ที่่กอยู่�างมันคัือ

ป็รัะสับการัณ์ช่่ว่ต้ของเรัาที่ั�งนั�น พัลาดีบ้าง ผ่ดีบ้าง 

นี�เปั็นเพัียงหนึ�งตัวิอย�างของควิามสุำาเรื่็จ 

ล้้กโสุสุะ ทุี�ได�รื่ับการื่สุนับสุนุนการื่เล้ี�ยงด้ 

เด็กอย�างต�อเน่�องจากผ่้�มีจิตเมตตาตล้อดมา 

ปััจจุบันม้ล้นิธิเด็กโสุสุะแห�งปัรื่ะเทุศไทุยฯ 

มีเด็กทุี�อย้�ในการื่ด้แล้ปัรื่ะมาณ์ 700 คน 

แล้ะได�สุ�งมอบเด็กทุี�สุามารื่ถเล้ี�ยงด้ตัวิเองได� 

อย้�รื่�วิมกับสุังคมกวิ�า 500 คน

สัมหวังบ้าง แต้�เรัาสัามารัถที่่�จะเรั่ยู่นรั่้จากสั่�งนั�น 

เพัรัาะไม�ม่ส่ั�งใดีที่่�จะไดี้ดีั�งใจเรัาหมดีที่่กอยู่�าง เรัาต้้อง

เรั่ยู่นรั่้และเต้่บโต้ข้�น จากที่่กวันในช่่ว่ต้

สั่ดีท้ี่ายู่ หน่ขอขอบคั่ณผ่้สันับสันน่ที่่กๆ ที่�าน ที่่�ม่จ่ต้

เมต้ต้าให้โอกาสัพัวกเรัา หนไ่ม�อยู่ากให้มองสั่�งเหล�า

นั�นว�า เป็็นตั้วเง่นเพั่ยู่งอยู่�างเดี่ยู่ว เพัรัาะที่่�แท้ี่แล้ว 

โอกาสที่พวกหนูทุกคนได้รับจากท�าน คือ “ทั�งชีีวต่” 

สัำหรัับเดี็กมากมายู่ ที่่�จะไดี้เต้่บโต้ ม่การัศก้ษาเป็็น 

ต้้นที่่นในช่่ว่ต้ และเป็็นบ่คัลากรัที่่�ม่คัณ่ภาพัของสัังคัม 

ต้�อไป็ หน่ขอขอบคัณ่จากหัวใจคั�ะ
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คัณ่ภ่มรั่นที่ร์ั ขำมน่ อายู่่ 31 ป็ี เก่ดีที่่�โรังพัยู่าบาล

ศ่รั่รัาช่ จังหวัดีกรั่งเที่พัฯ แต้�กลับเต้่บโต้ข้�นที่่�จังหวัดี

เช่่ยู่งรัายู่ เนื�องจากยู่้ายู่ต้่ดีต้ามคัณ่พั�อและคั่ณแม�มา

ด้ีวยู่สัถานการัณ์ที่างเศรัษฐกจ่ จากวัยู่เด็ีกจนเต้่บใหญ� 

ลงหลักป็ักฐานป็รัะกอบอาช่่พัอยู่่�ที่่�ดีน่แดีนเหนือสั่ดี

แห�งสัยู่าม จนได้ีรั�วมเป็็นหน้�งในสัมาช่่กของหม่�บ้าน

เดี็กโสัสัะเช่่ยู่งรัายู่ ในปั็จจ่บัน

เร่่มต้นเข้้ามาทำงานที่หมู�บ้านเด็กโสสะเชีียู่งรายู่ 

ได้อยู่�างไรคะ?

ต้อนเดี็กๆ คั่ณพั�อของผมจะขับรัถผ�านหม่�บ้านที่่�บ้าน

เยู่าวช่นที่่กวัน และในต้อนเยู่็น ผมจะเห็นเดี็กๆ หลายู่

คัน ออกมาเล�นก่ฬา เต้ะฟั่ต้บอล จนผมเก่ดีคัวามต้ั�งใจ

ว�า ในวันหน้�งข้างหน้า ผมอยู่ากมาที่ำงานที่่�หม่�บ้าน

เดี็กโสัสัะเช่่ยู่งรัายู่น่�

หลังจากที่่�จบป็รั่ญญาต้รั่ ผมเคัยู่มาสัมัคัรัที่ำงานที่่�

มล่น่ธ่เด็ีกโสัสัะฯ แล้วคัรัับ แต้�ในคัรัั�งนั�น ผมไม�ผ�าน

การัสััมภาษณ์งาน หลังจากนั�น ผมจ้งต้ัดีสัน่ใจเรั่ยู่น

ด้วย่ความป็รารถนาดี สู่งานสานสร้างอนาคต  
ให้เย่าวชนหมู่บ้านเด็กโสสะเชีย่งราย่

ต้�อในรัะดีับป็รั่ญญาโที่ และเมื�อสัำเรั็จการัศ้กษาแล้ว 

ผมเห็นม่การัเปิ็ดีรัับสัมัคัรังานที่่�เว็บไซึ่ต้์ในต้ำแหน�ง

เจ้าหน้าที่่�ป็รัะจำหม่�บ้าน จ้งตั้ดีสั่นใจที่่�จะเข้ามา 

สัมัคัรังานอ่กคัรัั�ง และในคัรัั�งน่� ผมผ�านการัสััมภาษณ์

งาน และไดี้เข้ามาที่ำงานที่่�น่�ในต้ำแหน�ง เจ้าหน้าที่่�

บ้านเยู่าวช่นคัรัับ ที่ำหน้าที่่�ดี่แลเดี็กเยู่าวช่นช่ายู่ 

อายู่่ป็รัะมาณ 13-14 ป็ี ที่่�เต้่บโต้จากหม่�บ้านเดี็กโสัสัะ 

เช่่ยู่งรัายู่ และยู่้ายู่มาอยู่่�ที่่�บ้านเยู่าวช่นช่ายู่ ซ้ึ่�งจะต้ั�ง

อยู่่�ที่่�ต้ัวอำเภอเมืองเช่่ยู่งรัายู่ มเ่ดี็กเยู่าวช่นช่ายู่ในการั

ดี่แลป็รัะมาณ 40-45 คัน รัวมน้องที่่�เข้ามหาว่ที่ยู่าลัยู่

และยู้่ายู่ไป็อยู่่�หอพัักบ้างแล้ว ก็ยู่ังอยู่่�ในการัดีแ่ลของ

บ้านเยู่าวช่นช่ายู่ จนน้องได้ีรัับการัศ้กษาสัง่สั่ดี และ

ออกไป็ป็รัะกอบอาช่่พัพั้�งพัาต้ัวเองได้ี 

ประสบการณ์์ที่ได้เรียู่นรู้จากงานนี�?

การัที่ำงานที่่�หม่�บ้านเด็ีกโสัสัะเช่่ยู่งรัายู่ ในที่่มเจ้า

หน้าที่่� แม้แต้�ละคันมห่น้าที่่�แต้กต้�างกัน แต้�พัวกเรัา

ที่่กคันที่ำงานป็รัะสัานกัน บางคัรัั�ง เก่ดีสัถานการัณ์

ป็ัญหาที่่�ต้้องรับ่ดีแ่ลและแก้ไข มก่ารัต้ัดีสั่นใจรั�วมกัน 

นอกจากที่ำให้งานสัำเรั็จล่ล�วงแล้ว ยู่ังที่ำให้ไดี้เรั่ยู่นรั่ ้

การัป็รัับต้ัวในสัังคัม และการัที่ำงานเป็็นที่่ม โดียู่ม่

เป็้าหมายู่สัำคััญ คัือการัดี่แลเดี็กๆ ในหม่�บ้าน ให้ดี่

ที่่�สั่ดี เพัื�อให้พัวกเขาที่ก่คันเต้่บโต้อยู่�างม่คัวามสั่ข ม่

คัณ่ภาพัช่่ว่ต้ที่่�ดี่ 

ส่่งที่ชีื่นชีอบในการทำงานที่หมู�บ้านเด็กโสสะ 

เชีียู่งรายู่

ผมช่อบเวลาที่่�ไดี้ให้คัำแนะนำแก�เด็ีกๆ คัรัับ ดี้วยู่คัวาม

ต้ั�งใจที่่�อยู่ากเป็็นอาจารัย์ู่สัอนเด็ีกอยู่่�แล้ว เมื�อไดี้มา

ที่ำหน้าที่่�ดี่แลเด็ีกๆ ในหม่�บ้านเดี็กโสัสัะ ผมเข้าใจว�า 

แม้เดี็กที่่กคันล้วนม่คัวามคั่ดีของต้ัวเองก็จรั่ง ในขณะ

เด่ียู่วกัน เขาก็ต้้องการัผ่้ใหญ�ที่่�รัับฟัังเขา ช่�วยู่สันับสันน่ 

ให้คัำแนะนำ เพัื�อพััฒนาในสั่�งที่่�เขาที่ำได้ีดี่ พัรั้อมที่ั�ง

คัอยู่ช่�วยู่บอก เตื้อน ในส่ั�งที่่�ต้้องการัป็รัับป็รั่ง แก้ไข 

เพัื�อให้เดี็กๆ ม่อนาคัต้ที่่�ดี่ และม่ช่่ว่ต้ที่่�สัมบ่รัณ์ที่่�สั่ดี

เที่�าที่่�เขาสัามารัถดี่แลต้นเองไดี้

ส่่งที่อยู่ากจะแบ�งปัน

จรัง่ๆ แล้วการัที่่�ผมได้ีอยู่่�กับเด็ีกๆ ที่ก่คันที่่�น่� แม้อาจไม�

ได้ีมพ่ัร้ัอมที่ก่อยู่�าง แต้�ส่ั�งที่่�ผมที่ำเพัื�อพัวกเขานั�น เกด่ีมา

จากคัวามป็รัารัถนา และคัวามหวังดี ่อยู่ากจะช่�วยู่เหลือ 

ผมไม�อยู่ากให้คันมองพัวกเขาเป็็นแคั� “เด็ีกกำพัร้ัา” 

แต้�อยู่ากให้พัวกเขาที่ก่คันเป็็นคันท่ี่�มป่็รัะสัท่ี่ธภ่าพั ม่

อนาคัต้ที่่�ด่ี ได้ีรับัการัศก้ษาสัง่สัด่ีต้ามคัวามสัามารัถ ม ่

หน้าที่่�การังาน เล่�ยู่งดีต่้นเอง ป็รัะสับคัวามสัำเรัจ็ และ

เป็็นคันคัณ่ภาพัของสังัคัมต้�อไป็คัรับั
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ไม�ใช่�เรัื�องแป็ลกที่่�เรัามักจะช่อบดี่ ช่อบโพัสัต์้ ช่อบแช่ร์ัภาพัหรัือคัล่ป็เดี็กๆ ที่่�ดี่น�ารััก น�าเอ็นดี่ ผ�านที่างสัื�อออนไลน์ในช่�องที่างต้�างๆ เพัรัาะคัวามน�ารัักเหล�าน่�จะช่�วยู่

เยู่่ยู่วยู่าจ่ต้ใจเรัาไดี้เป็็นอยู่�างด่ี โดียู่เฉพัาะคัณ่พั�อคั่ณแม� ที่่�คังอดีใจไม�ไหวอยู่ากจะโพัสัต้์อวดีคัวามน�ารัักของล่ก ซึ่้�งหากเป็็นภาพัที่่�ดี่น�ารัักเหมาะสัมก็คังไม�มอ่ะไรัที่่�ต้้อง

กังวลมากนัก แต้�บางคัรัั�ง ภาพัเดี็กๆ ที่่�ผ่ใ้หญ�อยู่�างเรัามองแล้วน�ารััก ต้ลกขบขัน อาจกลายู่เป็็นดีาบสัองคัมที่่�ที่ำรั้ายู่เดี็กๆ ได้ีเช่�นกันคั�ะ ดีังนั�น การัจะโพัสัต้์ภาพัหรัือ

คัล่ป็ใดีๆ คัวรัคัำน้งให้ถ่�ถ้วนถ้งผลเสั่ยู่ที่่�อาจต้ามมาที่ั�งในป็ัจจ่บันและอนาคัต้ รัวมถ้งคัวามรั่้สั้กของเดี็กๆ เมื�อพัวกเขาไดี้พับเห็นขณะเต้บ่โต้ข้�นด้ีวยู่คั�ะ โดียู่นอกจาก

ในเรัื�องของคัวามรั่้สั้กแล้ว สั่�งหน้�งที่่�เรัาคัวรัที่ำคัวามเข้าใจคัือ สั่ที่ธ่สั�วนบ่คัคัล และสั่ที่ธ่เดี็ก 

นอกจากการัเล่�ยู่งดี่เด็ีกภายู่ใต้้คัวามมั�นคัง ป็ลอดีภัยู่ และการัเสัรัม่สัรั้างพััฒนาการั

อยู่�างเหมาะสัมต้ามวัยู่แล้ว มล่น่ธ่เดี็กโสัสัะฯ ยู่ังให้คัวามสัำคััญกับการัเคัารัพั

ในสั่ที่ธ่คัวามเป็็นสั�วนต้ัวของเด็ีกเป็็นสัำคััญ โดียู่เจ้าหน้าที่่�และเดี็กที่่กคันใน 

มล่น่ธ่ฯ จะผ�านการัให้คัวามยู่่นยู่อม (Consent) โดียู่เซึ่็นหนังสัือมอบสั่ที่ธ่�ในการั

ใช้่ข้อม่ลภาพัถ�ายู่และคัล่ป็ว่ดี่โอ เพัื�อนำมาเผยู่แพัรั�ที่างสัื�อเพัื�อการัป็รัะช่าสััมพัันธ์

มล่น่ธ่ฯ ภายู่ใต้้การัไต้รั�ต้รัองถ้งคัวามเหมาะสัม ไม�เปิ็ดีเผยู่ช่ื�อ-นามสัก่ลจรั่ง ยู่กเว้น

พั่จารัณาเป็็นบางกรัณ่ เช่�น การัให้เคัรัดี่ต้ในผลงาน รัางวัล, การัแสัดีงคัวามยู่่นดี่

ในวารัะจบการัศก้ษา เป็็นต้้น รัวมถง้การัเคัารัพัในคัวามเป็็นสั�วนต้ัวของเดี็กๆ ที่่ก

คัน โดียู่ไม�บังคัับเพัื�อฝืันธรัรัมช่าต้ข่องเดี็ก โดียู่ม่ข้อกำหนดี ดีังน่�

• เดี็กอายู่่ต้�ำกว�า 13 ป็ี ผ่ล้งนามยู่่นยู่อม คืัอ ผ่้อำนวยู่การัหม่�บ้านเด็ีกโสัสัะ 

ในฐานะผ่้ป็กคัรัอง

• เด็ีกอายู่ ่13-18 ปี็ ผ่ล้งนามยู่่นยู่อม คัือ ต้นเอง และผ่้อำนวยู่การัหม่�บ้าน

เดี็กโสัสัะ 

• เดี็กอายู่่ 18 ป็ีข้�นไป็ ลงนามยู่่นยู่อมดี้วยู่ต้นเอง

• เด็ีกที่่�เต้บ่โต้ออกจากการัดีแ่ลของหม่�บ้านเดี็กโสัสัะไป็ใช้่ช่่ว่ต้ดี้วยู่ต้นเองแล้ว 

สัามารัถลงนามแจ้งเพั่กถอนสั่ที่ธ่น่�ไดี้ โดียู่ป็ัจจ่บันยู่ังไม�มเ่ดี็กๆ ที่่�ต้่ดีต้�อแจ้ง

ขอเพั่กถอนสั่ที่ธ่

ซึ่้�งที่ก่ป็ี เดี็กและเยู่าวช่นที่่กคันในมล่น่ธ่เด็ีกโสัสัะฯ จะไดี้รัับการัอบรัมเรัื�องสั่ที่ธ่

เดี็กและนโยู่บายู่คั่้มคัรัองเดี็ก เพัื�อให้เดี็กๆ ไดี้เรั่ยู่นรั่้เรัื�องสั่ที่ธ่ขั�นพัื�นฐานของ

ต้นเอง นอกจากน่�ยู่ังม่การัแที่รักคัวามรั่เ้รัื�องอื�นๆ เช่�น การัอบรัมเรัื�องรั่เ้ที่�าที่ัน

ภัยู่ออนไลน์ เป็็นต้้น 

สิทธิเด็กกับการถ่าย่ภาพ
รู้ก่อนแชร์ ลูกป็ลอดภัย่
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คัรัอบคัรััวที่่�สัมบ่รัณ์ อาจไม�ใช่�คัรัอบคัรััวที่่�ม่สัมาช่่กคัรับถ้วน แต้�เป็็นคัรัอบคัรััวที่่�

อบอ่�น เป็ี�ยู่มดี้วยู่คัวามรัักและคัวามหวังดี่ต้�อกัน พัื�นฐานคัรัอบคัรััวที่่�ดี่ยู่�อมสั�งผลต้�อ

อนาคัต้ของเดี็กที่่�จะเต้บ่โต้ข้�นมา ดี้วยู่เหต้่น่�จง้ที่ำให้ คุณ์สุพัตรา คงถาวร ต้ั�งใจมอบ

คัวามช่�วยู่เหลือให้กับเดี็กๆ ที่่�ขาดีโอกาสัในคัรัอบคัรััวโสัสัะ มานานกว�า 8 ป็ีแล้ว 

รู้จักมูลนธ่ิ่เด็กโสสะฯ ได้อยู่�างไร?

รั่้จักม่ลน่ธฯ่ จากบ่ธป็รัะช่าสััมพัันธ์ภาคัสันามภายู่ในห้างสัรัรัพัสัน่ค้ัา จรัง่ๆ สัาม่เป็็น

คันไป็เจอ ไดี้ฟัังน้องๆ ป็รัะช่าสััมพัันธ์เก่�ยู่วกับม่ลน่ธฯ่ แล้วเก่ดีคัวามรั่้สั้กสันใจ จ้ง

มาเล�าให้เรัาฟััง พัอเรัาไดี้ฟัังเรัื�องรัาวก็รั่้สั้กสันใจอยู่ากบรั่จาคัเพัื�อช่�วยู่เหลือเด็ีกๆ 

เช่�นกัน เลยู่ต้ัดีสั่นใจบรั่จาคัอยู่�างต้�อเนื�องกับที่างม่ลน่ธ่ฯ เรัื�อยู่มา

สาเหตุที่ตัดส่นใจบร่จาคให้ความชี�วยู่เหลือเด็กๆ ในครอบครัวโสสะ?

จ่ดีป็รัะสังคั์เรัา คัือ อยู่ากช่�วยู่เหลือเดี็กอยู่่�แล้ว โดียู่เฉพัาะเดี็กกำพัร้ัา ที่ำให ้

ป็รัะทัี่บใจรั่ป็แบบการัที่ำงานของมล่น่ธ่ฯ ต้รังที่่�ให้การัช่�วยู่เหลือเด็ีกกำพัรั้าดี้วยู่การั

มอบคัรัอบคัรััวที่ดีแที่นให้กับเด็ีก ม่แม�คัอยู่ดี่แลอยู่�างใกล้ช่่ดี สัรั้างสัภาพัแวดีล้อม

ที่่�เป็็นคัรัอบคัรััวจรัง่ๆ ให้เด็ีกกำพัร้ัา ไม�ใช่�แคั�การัมอบเงน่ให้แล้วเล่�ยู่งดีเ่ต้บ่โต้ไป็

วันๆ แต้�เป็็นการัสัรั้างสัภาพัแวดีล้อมที่่�ดี่ คัรับถ้วน ให้เดี็กเต้บ่โต้ไป็อยู่�างม่คัณ่ภาพั

ดี้วยู่คัวามรัักจากคัรัอบคัรััว

นอกจากน่� ในฐานะที่่�เรัาม่อาช่่พัดี้านการัที่ำบัญช่่ เรัารั่้ด่ีว�า การัจะดีำเน่นเรัื�องเพัื�อ

ให้สัามารัถนำใบเสัรั็จรัับเงน่บรั่จาคัไป็ลดีหยู่�อนภาษ่ไดี้นั�น ม่ขั�นต้อนที่่�ยู่ากและ 

ซัึ่บซึ่้อน ซึ่้�งต้รังน่�แหละที่่�ที่ำให้เช่ื�อมั�นว�า ม่ลน่ธ่เดี็กโสัสัะฯ เป็็นม่ลน่ธ่ที่่�มก่ารัดีำเน่น

งานอยู่�างเป็็นรัะบบ สัามารัถต้รัวจสัอบไดี้จรั่ง

หลังจากได้รับข้�าวสารจากทางมูลน่ธ่ิฯ แล้ว รู้สึกอยู่�างไรบ้าง?

แม้จะไม�ไดี้บรั่จาคัเป็็นจำนวนเงน่มากมายู่ แต้�สั่�งที่่�ไดี้จ�ายู่ออกไป็มันม่คัณ่คั�าที่่�จะ

ช่�วยู่สัร้ัางอนาคัต้ให้กับเด็ีกๆ ได้ี เรัาเช่ื�อว�า การัให้อนาคัต้เป็รั่ยู่บเสัมือนการัให้ที่ก่

ส่ั�งที่่กอยู่�างกับเดี็กคันหน้�ง ซึ่้�ง “พัื�นฐานคัรัอบคัรััวที่่�ดี่ เป็็นป็ัจจัยู่หน้�งที่่�จะช่�วยู่ที่ำให้

เด็ีกเต้บ่โต้มาม่อนาคัต้ที่่�สัดีใสั” เรัาไดี้เห็นเรัื�องรัาวของเดี็กที่่�เรั่ยู่นจบ เต้่บโต้ไป็มง่าน

ที่ำสัามารัถพั้�งพัาต้นเองไดี้ ม่อนาคัต้ที่่�ดี่ ที่ำให้รั่้สัก้ว�า สั่�งที่่�ม่ลน่ธเ่ดี็กโสัสัะฯ กำลัง

ที่ำ คัือ การัช่�วยู่เต้่มเต้็มในสั่�งที่่�เดี็กต้้องการัอยู่�างแที่้จรัง่

“ถ้้าโลี่กน้�ม้ความอ่อนโยนกระจายไปยังสิ�งท้�มนุษย์ปฏิิบัติุตุ่อกัน เราจะม้ปัญหา

ในโลี่กน้�น้อยลี่ง แม้เป็นแค่พื่ลี่ังเลี่็กๆ แตุ่เท่าน้�ก็ชื่่วยเปล้ี่�ยนโลี่กได็้แล้ี่ว” 

อาช่่พัสััต้วแพัที่ยู่์ที่่�ต้้องม่คัวามใจเยู่็นและอ�อนโยู่นต้�อสััต้ว์ เป็็นองค์ัป็รัะกอบสั�วน

หน้�งที่่�ที่ำให ้คุณ์ศิ่รยู่า ชีื่นกำไร ม่แนวคัวามคั่ดีที่่�อยู่ากจะสั�งมอบคัวามอ�อนโยู่น

ไป็สั่�เพัื�อนมนษ่ยู่์คันอื�นๆ เช่�นกัน เมื�อม่โอกาสัไดี้รัับจดีหมายู่ป็รัะช่าสััมพัันธ์จาก

ที่างม่ลน่ธ่เดี็กโสัสัะฯ จ้งต้ัดีสั่นใจต้อบรัับการับรั่จาคัอยู่�างต้�อเนื�อง เพัื�อช่�วยู่เหลือ

เดี็กที่่�ขาดีโอกาสั ให้ได้ีรัับคัวามรัักอก่คัรัั�งอยู่�างทัี่นที่่ โดียู่บรัจ่าคัมาจนถง้ปั็จจ่บัน

เป็็นเวลากว�า 10 ป็ีแล้ว

“เรัาเลือกอาช่่พัสััต้วแพัที่ยู่์ด้ีวยู่ใจรััก ซ้ึ่�งงานที่่�เรัาที่ำนั�น ต้้องที่ำดี้วยู่จ่ต้เมต้ต้า จำ

ไดี้ว�า ต้อนเดี็กๆ เรัารั่้สัก้อยู่�างเดี่ยู่วว�า อยู่ากที่ำงานกับสััต้ว์ คืัอนก้ถง้แต้�สััต้ว์เที่�านั�น 

แต้�พัอโต้มาเรัาได้ีเรั่ยู่นรั่้ว�า จรั่งๆ แล้ว สัตั้ว์กับคันนั�นแยู่กจากกันไม�ไดี้ สััต้ว์ม่คัวาม

จำเป็็นต้�อมนษ่ยู่์ เพัรัาะเขาสัรั้างคัวามอ�อนโยู่น ถ้าม่อะไรัที่ำให้มน่ษยู่์อยู่่�ในโลกไดี้ 

มันคัือคัวามอ�อนโยู่นและการัเกื�อหน่นกัน ดีังนั�นการับรัจ่าคัเพัื�อช่�วยู่เหลือเดี็กๆ จ้ง

เป็็นสั่�งที่่�เรัาอยู่ากจะที่ำ เรัาคั่ดีแคั�ว�า การัให้น่� เป็็นสั่�งที่่�ให้แล้วม่คั่ณคั�าที่างจ่ต้ใจ” 

หากถามถ้งคัวามคัาดีหวัง หรัือสั่�งที่่�ต้้องการัไดี้รัับกลับคัืนมาจากการับรั่จาคัในคัรัั�ง

น่� คั่ณศ่รัยู่าต้อบอยู่�างไม�ลังเลเลยู่ว�า “ไม�ม”่

“เรัาแคั�อยู่ากที่ำบ่ญให้กับมล่น่ธ่ของไที่ยู่ ซึ่้�งเป็็นองคั์กรัขนาดีเล็กที่่�เขาสัามารัถ 

นำเง่นที่่�เรัามอบให้ไป็ใช่้เล่�ยู่งดี่เดี็กไดี้อยู่�างที่ั�วถง้จรัง่ๆ ซึ่้�งที่่�ผ�านมาก็ไดี้เห็นแล้วว�า 

เป้็าหมายู่ในการัที่ำงานของม่ลน่ธฯ่ ไม�ได้ีเบ่�ยู่งเบนไป็จากที่่�ไดี้แจ้งไว้ในคัรัาวแรัก 

เรัาได้ีรัับรัายู่งานคัวามคัืบหน้า ได้ีเห็นช่่ว่ต้เดี็กๆ ที่่�เขาเต้่บโต้ข้�นจากคัวามช่�วยู่เหลือ

สั�วนหน้�งของเรัา ที่ำให้เก่ดีคัวามภ่มใ่จ”

“เรัาไม�ไดี้หวังว�า มันจะกลับมาถ้งเรัา ไม�ไดี้คั่ดีว�า จะต้้องไดี้รัับการัต้อบแที่นอะไรั 

การัที่่�เรัาเต้บ่โต้เดี่นหน้าต้�อไป็ไดี้ในที่่กวัน ก็มาจากคัวามเอื�อเฟัื�อของคันอื�นๆ 

มากมายู่ มน่ษยู่์สั�วนใหญ�คัวรัมแ่นวคัวามคั่ดีที่่�เป็็นภาพัช่ัดีเจนว�า เรัาเก่ดีมาไม�

สัามารัถอยู่่�ไดี้ดี้วยู่แคั�ตั้วเอง เรัายัู่งต้้องเกื�อหนน่กันและกัน ดัีงนั�น การัที่่�เรัาคั่ดีจะ 

นำเง่นไป็ที่ำสั่�งด่ีๆ นั�น ไม�จำเป็็นต้้องคั่ดีมากเลยู่ หากเรัาที่ำแล้วมบ่างอยู่�างให้ 

ออกไป็ เรัาไดี้บางอยู่�างกลับมามากกว�าเสัมอ”

เสริมพื�นฐาน สานอนาคตให้ลูกโสสะ 
ด้วย่ครอบครัวที่อบอุ่น

พลงัแห่งการเกื�อกูล ไม่เพีย่งหนุนใจ 
ผู่ใ้ห้ แตย่่งัมอบชวีติใหมแ่ละ 

โลกทีอุ่่นสุขขึ�นแกท่กุคน
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ขอบคุุณขอบคุุณ
ที่่�ที่ำ�ให้้ห้นููมี่วััยเด็็กที่่�ที่ำ�ให้้ห้นููมี่วััยเด็็ก

ที่่�เปี่่� ยมีสุุขอ่กคุรั้ั�งห้นู่�งที่่�เปี่่� ยมีสุุขอ่กคุรัั้�งห้นู่�ง

ขอบคุุณ
ที่่�ที่ำ�ให้้ห้นููมี่วััยเด็็ก

ที่่�เปี่่� ยมีสุุขอ่กคุรัั้�งห้นู่�ง

รั้่วัมีติิด็ติ�มีเรั้�ได็้ที่่�

วารสารสำาหรับผู้ให้การสนับสนุนเด็กในครอบครัวโสสะ ประจำาทุกหกเดือน 
ฉบับที่ 25 / ตุลาคม 2565 จัดทำาโดยู่: แผนกพัฒนาทุนและการสื่อสาร  
สงวนล่ข้ส่ทธิ่์ มูลน่ธิ่เด็กโสสะแห�งประเทศิไทยู่ ในพระบรมราชีนู่ปถัมภ์ พ.ศิ. 2565  
18 หมู� 3 ซ.เทศิบาล 27 (บุญศิ่ร่) ต.บางเมือง อ.เมือง จ.สมุทรปราการ 10270 
โทรศิัพท์ 02-3801177  โทรสาร 02-7555576

“เพ่ื่�อให้เป็นไปตุาม พื่รบ.คุ้มครองข้อม้ลี่ส่วนบุคคลี่ พื่.ศ. 2562 ผ้้่บริจาคสามารถ้แจ้งเปล้ี่�ยนแปลี่ง หร่อ ระงับการนำาข้อม้ลี่ไปใช้ื่ได้็ โด็ยแจ้งความประสงค์มายังม้ลี่นิธิิฯ”

เรั่ยู่น ที่�านผ่้ม่จ่ต้เมต้ต้า

นับต้ั�งแต้�สัถานการัณ์การัแพัรั�รัะบาดีอยู่�างต้�อเนื�องของโรัคัโคัว่ดี-19 เร่ั�มต้้นเมื�อ

เดีือนธันวาคัม 2562 จนที่ำให้เก่ดีการัรัะบาดีของเช่ื�อไวรััสั COVID-19 กลายู่เป็็น

โรัคัรัะบาดีอยู่�างเต้็มรั่ป็แบบ

ปั็จจ่บันเป็็นเวลาเกือบ 2 ปี็ ที่่�เรัาต้้องรัับมือกับสัถานการัณ์ดัีงกล�าว แม้สัถานการัณ์

ดี่เหมือนว�าจะป็รัับต้ัวด่ีข้�นแต้�ที่างหม่�บ้านเด็ีกโสัสัะที่ั�ง 5 แห�ง ยัู่งม่การัเฝั้ารัะวัง และ

ป็ฏ่ิบัต้่ต้ามมาต้รัการัการัป้็องกันการัแพัรั�รัะบาดีของโรัคัโคัว่ดี-19 อยู่�างเคัรั�งคัรััดี 

เดี็กและเจ้าหน้าที่่�ในหม่�บ้านเดี็กโสัสัะที่ก่คันยู่ังคังรัักษามาต้รัการัคัวามป็ลอดีภัยู่ 

สัวมหน้ากากอนามัยู่ และป็ฏิ่บัต้่ต้ามมาต้รัการัรัักษาสัข่อนามัยู่ ในบางคัรัั�งอาจ

www.facebook.com/sosthailand @sosthai @sosthailand @sosthailand_official

สแกนเพื่ออ�านวารสาร

เป็็นเรัื�องยู่ากสัำหรัับเดี็กๆ แต้�เด็ีกๆ ที่่กคันก็ที่ำดี้วยู่คัวามเต็้มใจและเข้าใจ และ

ในสัภาวะเศรัษฐกจ่ที่่�ที่้าที่ายู่กำลังฟัื�นต้ัว เรัาจง้ไดี้วางแผนการัใช้่จ�ายู่เล่�ยู่งดี่เดี็ก

จำนวน 700 คัน ใน 5 หม่�บ้านที่ั�วป็รัะเที่ศไที่ยู่อยู่�างรัดัีก่ม และสัอนให้เดี็กๆ ได้ี

เรั่ยู่นรั่้ที่ักษะการัใช่้ช่่ว่ต้ต้่ดีตั้วต้�อไป็ดี้วยู่ เช่�น การัป็รัะหยู่ัดีคั�าใช่้จ�ายู่ การัป็ล่กผัก

สัวนคัรััว ฯลฯ

สั่ดีที่้ายู่ผมขอขอบพัรัะคั่ณผ่้ม่จ่ต้เมต้ต้าที่่กที่�าน ที่่�ให้คัวามช่�วยู่เหลือ คัอยู่เป็็น

กำลัง เป็็นแสังสัว�าง ให้การัสันับสัน่นอยู่�างต้�อเนื�อง ให้โอกาสัพัวกเขาไดี้เต้่บโต้ข้�น

ที่�ามกลางคัวามรััก และสัภาพัแวดีล้อมที่่�ป็ลอดีภัยู่ของคัรัอบคัรััวโสัสัะ คัรัอบคัรััว

ที่ดีแที่นถาวรัรัะยู่ะยู่าว ที่่กที่�านเป็รั่ยู่บเสัมือน “ญาต้”่ ที่่�จะนำพัาพัวกเขาไป็ถ้ง

ฝัั�งฝััน ได้ีม่อนาคัต้ที่่�สัดีใสัและเป็็นคันที่่�ดี่ต้�อไป็ และหวังเป็็นอยู่�างยู่่�งว�าที่�านจะ

รั่้สัก้อ่�มเอมใจในคัวามเป็็นผ่ใ้ห้ เพัื�อสัร้ัางเยู่าวช่นให้เป็็นพัลังสัำคััญสั่�สัังคัมไที่ยู่

ของเรัาต้�อไป็คัรัับ

ขอแสัดีงคัวามนับถือ

นายู่ธนา เต้รััต้นช่ัยู่
เลขาธ่การั / กรัรัมการัอำนวยู่การั
ม่ลน่ธ่เด็ีกโสัสัะแห�งป็รัะเที่ศไที่ยู่ฯ

สารจากกรรมการอำานวย่การ

มูลน่ธ่ิเด็กโสสะแห�งประเทศิไทยู่ฯ @sosthailand www.sosthailand.org


