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พลังแหงหวัง พลังแหงรัก
ความสุขของ “นองสวย” ใน
ครอบครัวโสสะ

รัชนู สุขลอม ลูกโสสะ กับ
“อุปสรรค” ที่มีไวใหฝาฟน

อุปสรรคที่ผานพนมา มันจะเปนประสบการณ
สายตาสองประกายความสุขบนใบหนาเปอ นยิม้
ชั้นยอดที่คอยสอนเราเสมอเมื่อเวลาพบเจอกับมัน
สองมือพนมพรอมกมศีรษะลง สงคําขอบคุณจากใจ อีกครั้ง คนที่ประสบความสําเร็จคือคนที่ไมยอมแพ
ลูกโสสะอยางนองสวยไปถึงยังผูมีจิตเมตตาทุกคน ตออุปสรรคปญหา

รักในสิ่งที่ทํา และทํา
ดวยใจที่รัก
ตอใหงานที่เราทํานั้นมีความยุงยาก ซับซอน
หรือมีอุปสรรคมากมายขนาดไหน
แตถาเราใชหัวใจทําไปดวยแลว งานนั้นๆ
ก็จะเปนเรื่องงายและผานพนไปไดดวยดี
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พลังแหงหวัง พลังแหงรัก
ความสุขของ “นองสวย” ในครอบครัวโสสะ

มีโอกาสในชีวิตจากผูมีเมตตาที่เธอเองไมเคยแมแต
เห็นหนา
“เปดเทอมนี้ หนูตองไปเรียนตอในระดับปริญญาตรี
ก็แอบใจหายและเสียดายอยูเหมือนกันคะ เพราะ
จะไมไดเลนวอลเลยบอลชายหาดแลว อีกอยางหนู
คงคิดถึงแมกับนองๆ มาก หนูยังไมเคยตองออกจาก
หมูบานไปอยูที่ไหนไกลเลยสักครั้งคะ” นองสวยเลา
ไดเทานี้ก็ตองขอตัวไปซอมวอลเลยบอลตอ....
รถตูสีขาววิ่งเขามาจอดที่หนาอาคารสํานักงานใน
หมูบ า นเด็กโสสะภูเก็ต เพือ่ มาสงนองๆ นักตบลูกหนัง
หลังจากเสร็จสิ้นการฝกซอม ทุกคนตางยกมือไหว
ขอบคุณ คุณอาเจาหนาที่ ที่ดูแลลูกโสสะทุกคนใน
ทีม แลวก็พากันแยกยายเขาบาน สิ่งแรกที่เราได
เห็นตั้งแตนองสวยยังไมทันเขาบานนั่นก็คือ เด็กหญิง
ตัวเล็กคนหนึ่ง อายุประมาณสี่ขวบ ผมสั้นหนามา
กําลังวิ่งมารับพี่สาวดวยใบหนาแชมชื่น

“พี่สวย พี่สวยมาแลว” เสียงแหลมเล็กเรียกชื่อ พอ
ถึงตัวนองสวยก็เกี่ยวกอดพี่สาวคนนี้ของเธอไวแนน
“พี่สวยวันนี้หนูปวดทอง หนูคิดวา คงเปนเพราะ
นองสวยอานนิทานใหกับนองๆ ในบานฟง
ไมไดกินแพนเคกของพี่สวยแนๆ เลย” เด็กหญิง
เม็ดเหงื่อผุดพรางพราวหยดไหลยอยลงสองขางแกม ความอดทนนีแ้ หละหนูวา สําคัญ โดยเฉพาะกับลูกโสสะ เงยหนาขึ้น ทําหนาตาบิดเบี้ยว พูดกับพี่สาวของเธอ
นวลของนองสวย วัย 18 ป สาวนอยแรกรุนที่กําลัง อยางพวกเรา ที่จะตองฝาฟนแลวเดินไปขางหนา มือนอยเขยาแขนพี่สาวของเธอเบาๆ
วิ่งรอบสนามวอลเลยบอลชายหาดพรอมกับเพื่อนๆ ตามฝนนั้นใหถึง”
เปนรอบที่สิบแลว ภาพของพวกเธอยามวิ่งตัดกับ
“พี่สวยทําขนมแพนเคกใหหนูกินนะ หนูจะไดหาย
ขอบทองฟาที่เชื่อมกันเปนหนึ่งเดียวกับนําทะเลใน นองสวยมองทอดสายตาไปยังทองทะเลทีอ่ ยูเ บือ้ งหนา ปวดทองไง” นองสวยหัวเราะกับความชางจอ และ
ยามเย็น เหมือนนกที่กําลังบินกลับรังเรียงกันเปน อยางมีพลังแหงความหวัง แตหากใครเลยจะรูวา ขี้ออนของนองสาวคนนี้ที่พยายามหวานลอมใหเธอ
ทิวแถว เสียงปรบมือเปาะแปะ สงสัญญาณใหทุก สาวนอยคนนี้ขาดไรซึ่งคนดูแลในวัยเด็ก จนทําให ทําขนมใหกิน
คนรับรูพรอมกับเสียงโคชผูฝกสอนตะโกนกอง “ทุก เธอไดเขามาอยูในการดูแลของครอบครัวโสสะ และ
คนหยุดกอนได แลวอีกสักพักลงสนามซอมกัน”
นองสวยและเพื่อนๆ อีก 3-4 คน วิ่งเหยาะๆ มาที่
กระติกนํา เมื่อพักดื่มนําทาเสร็จ เราพอมีเวลาได
พูดคุยกันบาง นองสวยจึงไดบอกเลาถึงความภาค
ภูมิใจในการไดเปนนักกีฬาวอลเลยบอลชายหาดที่
เธอชื่นชอบวา
“หนูชอบเลนกีฬาวอลเลยบอลชายหาดคะ ทีมโสสะ
ภูเก็ตเคยไปแขงขันวอลเลยบอลชายหาดในรายการ
วอลเลยบอล พีทีที สคูล คัพ 2013 ที่หาดกะรน
จังหวัดภูเก็ต แลวเราก็ไดแชมปในรายการนั้นมา
เปนสิ่งที่หนูกับเพื่อนๆ ภูมิใจ เพราะเราฝกซอมกัน
หนักมาก หนูวา การเลนกีฬา ไมวาเราจะเลนกีฬา
ประเภทไหนก็ตาม มันชวยสอนใหเราเปนคนเต็ม
คนมากยิ่งขึ้น ถาเราคิดเปน กีฬาสอนใหเรารูจักการ
มีนําใจชวยเหลือซึ่งกันและกัน สอนใหเรามีระเบียบ
วินัย มีสมาธิแนวแนและตั้งมั่น รูจักแพ รูจักชนะ
รูจักอภัย และที่สําคัญสอนใหเราเปนคนอดทน ซึ่ง

นองสวยกับคุณสุเมธญา คุณแมโสสะและนองสาว
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“พอละ พอละ เดี๋ยวพี่อาบนํากอนนะ แลวจะ
ทําใหกิน” นองสวยกมตัวลง สองแขนโอบตัวนองสาว
แลวอุมขึ้นมาหอมแกมฟอดใหญดวยรักใครและ
เอ็นดู จากนั้นสองพี่นองก็พากันเดินเขาบานไป
นองสวยเปนลูกคนโตในบาน สวนนองสาวคนนี้
เปนคนเล็ก ในบานที่อาศัยอยูนี้มีพี่นองประมาณ
10 คน พี่นองทุกคนลวนแลวไมมีความเกี่ยวของ
กันแมกระทั่งสายเลือด แตสิ่งที่เชื่อมโยงพวกเขาไว
ดวยกันนัน่ ก็คอื ความรัก ความผูกพัน ทีก่ อ ตัวขึน้ ตัง้ แต
ทุกคนไดเขามาเปนพี่นองกัน เปนลูกของโสสะที่มีแม
คนเดียวกัน ยิ่งเวลาผันผานไปนานเทาไหร ความรัก
และความผูกพันนี้ยอมแนนแฟนมากยิ่งขึ้น
กลิ่นหอมกรุนของแปงขนมและเนยที่ถูกความรอน
จากเตาไฟลอยออกมาจากหองครัว ชางยั่วให
นําลายสอ มองเขาไปเห็นเด็กหญิงตัวนอยชะเงอ
นองสวย (ยืนจากขวาคนที่สอง) กับทีมวอลเลยบอลชายหาดโสสะ และโคชผูฝกสอน
ชะแง มองขนมบนเตาดวยความอยากกิน มือขาง
หนึ่งถือตุกตาตัวโปรด ยืนอยูขางกายพี่สาวไมหาง
กัน แมเปนกําลังใจใหลูก ลูกเปนกําลังใจใหแม เรา ไมมีใคร รูสึกใจหายเลยคะ แตก็นับวาเปนความ
“อีกเดี๋ยวก็จะเสร็จแลวนะ รอกอน จะไดเอาไปกิน
เดินประคับประคองกันไป” คําบอกเลาดวยนําเสียง โชคดีของหนูและนองๆ ที่ไดรับความเมตตาจากผู
พรอมกัน” เสียงนองสวยแววออกมา
เปยมรักจากคุณแมสุเมธญา พรหมพัฒน แมโสสะผู บริจาค ทําใหหนูไดมีอนาคตและครอบครัวที่อบอุน
ใหการเลี้ยงดูลูกโสสะและนองสวย
อีกครั้ง หนูจะตั้งใจเลาเรียนและเปนคนดีของสังคม
“นองสวยเปนเด็กดีคะชวยเหลือแมหลายอยาง ทั้ง
ใหสมกับทุนทรัพยและนําใจจากทานที่สงมาให วัน
งานบาน ดูแลนอง และเปนเด็กตั้งใจเรียน นี่ก็
นองสวยเดินถือจานขนมแพนเคก แผนกลมสีเหลือง นี้หนูมีความสุขแลว หนูขอใหความสุขนี้สงกลับไปถึง
สอบติดตั้งหลายที่ แตเขาเลือกเรียนทางดาน
นารับประทาน เขามาใหกับคุณแมและแขกผูมา ทุกๆ คนดวยนะคะ” สายตาสองประกายความสุข
อนามัยและสิ่งแวดลอม ในมหาวิทยาลัยแถวจังหวัด
เยือน “ชีวิตของพวกหนูก็คลายกับเด็กคนอื่นๆ ที่ บนใบหนาเปอนยิ้ม สองมือพนมพรอมกมศีรษะลง
สมุทรปราการ เขาก็ตองไปพักอยูที่หอ แมเองก็
มีครอบครัวทั่วไปนี่แหละคะ มีคุณแมใหความรัก สงคําขอบคุณจากใจลูกโสสะอยางนองสวยไปถึงยังผู
คงจะคิดถึงและเปนหวงเขา เพราะนองสวยไมเคย
และดูแลเรา แตกตางกันแคเราเปนครอบครัวใหญ มี มีจิตเมตตาทุกคน
ออกไปไหนไกล ยิ่งนองๆ นี่ติดเขาแจเลยคะ คงจะ
พี่นองหลายคน หนูไมรูสึกเหงาเลย กลับมีความสุข
มีงอแงคิดถึงพี่สวยกันบางละคราวนี้ สวนแมเอง
มากในบานหลังนี้ รูสึกปลอดภัยที่สุดเวลาที่แมกอด หมายเหตุ: ชื่อของเด็ก ในบทความนี้ไดมีการ
ก็คอยใหคําแนะนําปรึกษา มีอะไรจะเลาสูกันฟง
หนูไว หนูเคยจินตนาการเหมือนกันคะวา ถาไมไดมา เปลี่ยนแปลงตามความเหมาะสมเพื่อใหเปนไปตาม
ตลอด สิ่งสําคัญคือการเปนกําลังใจใหซึ่งกันและ
อยูท น่ี ่ี เปนเด็กตัวเล็กยืนอยูค นเดียว อางวางโดดเดีย่ ว นโยบายดานสิทธิเด็ก

นองสวยถือถวยรางวัลแชมปในรายการวอลเลยบอล พีทีที สคูล คัพ 2013
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รัชนู สุขลอม ลูกโสสะ กับ “อุปสรรค” ทีม
่ ไี วใหฝา ฟน
สิบเทายังรูพลาด นักปราชญยังรูพลั้ง ดังคําสุภาษิต
วา แตเมื่อรูวาพลาดแลวก็ตองแกไข และรูจักให
อภัยตัวเอง พรอมกับเริ่มตนชีวิตใหม
“ฉันอยูขางนอกไดไมถึงเดือนก็กลับมาหาแม มา
เรียนตอจนจบปริญญาตรี คณะศึกษาศาสตร จาก
มหาวิทยาลัยบูรพา จังหวัดชลบุรี ปจจุบันนี้ ฉัน
ทํางานในตําแหนงพนักงานตอนรับ ที่โรงแรมแหง
หนึ่งในกรุงเทพฯ คะ สิ่งที่เกิดขึ้นคืออุปสรรคในใจ
เราที่สรางจนทําใหชีวิตตัวเองมีปญหา อยากฝากเปน
อุทาหรณถึงนองๆ โสสะวา พวกเราโชคดีมาก จาก
เด็กที่ไมมีใคร แลวไดรับโอกาสที่สองในชีวิต ไดมี
ครอบครัว มีแม มีพี่นองอีกครั้ง ไดรับความรัก ความ
อบอุน และที่สําคัญเราจะไดรับการศึกษาสูงสุดตาม
ความสามารถของตัวเราเอง อยากใหนองๆ ตั้งใจ
ศึกษาเลาเรียน เพราะความรูจะเปนสมบัติที่มีคา
นองตอมกับวันแหงความภาคภูมิใจ
และสามารถเปนเครื่องมือเลี้ยงชีพใหอยูในสังคมนี้ได
ฉันมองซาย มองขวา สายตาก็สอดสองดูวา จะมีใคร เรื่องราวชีวิต วากวาจะประสบกับความสําเร็จไดตอง อยางมีความสุข”
อยูแถวนี้บางรึเปลา พอเห็นวา ไมมีใคร ฉันจึงจับ ฝาฟนกับอุปสรรคเชนเดียวกับคนทั่วไป โดยเฉพาะ
อุปสรรคทีผ่ า นพนมา มันจะเปนประสบการณชน้ั ยอด
ลูกบิดประตูบานแลวเปดประตูใหเบาที่สุด ฉันยอง อุปสรรคที่เกิดขึ้นภายในจิตใจของตัวเอง
ที่คอยสอนเราเสมอเมื่อเวลาพบเจอกับมันอีกครั้ง
ตรงไปทางหองนอน แตกาวเทาไปไดเพียง 3 กาว
เทานั้น
“ตอนนั้นฉันอยูในชวงวัยรุน คิดอานอะไรไมถวนถี่ คนที่ประสบความสําเร็จคือคนที่ไมยอมแพตอ
คิดแตวา อยากเปนเหมือนเพื่อนๆ ที่อยูขางนอก อุปสรรคปญหา ขอขอบพระคุณทุกความเมตตาที่
“กลับบานแลวเหรอลูก กินขาวมารึยัง” ฉันตกใจกับ
พวกเขาทําอะไรก็ดูมีอิสระไปหมดซะทุกอยาง จึง นําพาชีวิตของลูกโสสะสูความสดใส และรวมเปน
เสียงที่คุนหูดังมาจากประตูหองครัว ฉันหันไปตาม
ตัดสินใจวา จะไมเรียนตอในระดับปริญญาตรี จะไป พลังใจใหทุกคนฝาฟนอุปสรรคไปดวยหัวใจที่มั่นคง
เสียงนั้น พรอมกับมองใบหนาของหญิงวัยกลางคน
หางานทํา สิ่งที่คิดไวมันไมไดเปนอยางหวังทั้งหมด
ที่ไดขึ้นชื่อวา เปนแมของฉัน ไมมีเสียงใดๆ เล็ดลอด
ดวยการสนับสนุนของทานผูมีจิตเมตตา ทําให
งานที่ทําทั้งหนักและเหนื่อย เพราะความรูเรานอย
ออกมาจากปากของฉันในยามที่แมทักทาย นอกจาก
วันนี้ตอมไดมีครอบครัวที่อบอุน เติบโตขึ้นจาก
นําตาของความเสียใจ ฉันโผเขาสูออมกอดของแม ตองใชแรงงานแลกเงิน ฉันรูสึกสับสนและอางวาง
วัยเด็กสูวัยผูใหญ จนสามารถเลี้ยงดูตัวเองไดและ
อยูต วั คนเดียว จะหันไปหาใครก็ไมมี คิดถึงครอบครัว
อยางโหยหา แมกอดฉันไว ไมบน ไมวาฉันสักคํา ได
อยูรวมกับสังคมไดอยางมีความสุข และนี่เปนอีก
โสสะที่จากมา คิดถึงคุณแมสายผล แมโสสะที่เลี้ยง
แตบอกวา “กลับมาอยูบานเรานะลูก มาเรียนตอให
หนึ่งในหลายตัวอยางของเด็กที่ไดรับการดูแลโดย
ดูฉันมา เมื่อกอนที่เราอยูในครอบครัวโสสะ เวลา
จบแลวคอยไปหางานทํา”
ครอบครัวโสสะจนออกไปเปนผูใหญที่มีคุณภาพ
เจอปญหายังมีแมคอยใหคําแนะนํา คอยกอด และ
และคุณธรรมกวา 500 คน ตลอด 40 กวาปใน
เสียงสั่นเครือของ รัชนู สุขลอม หรือตอม ลูกโสสะ ปลอบโยน คิดถึงนองๆ ที่บาน”
การดําเนินงานของมูลนิธิฯ
จากหมูบานเด็กโสสะหนองคาย ที่อยากจะแบงปน

นองตอมในวัยเด็ก
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เรือ่ งเลาคนทํางาน

รักในสิ่งที่ทํา และทําดวยใจที่รัก
ตอใหงานทีเ่ ราทํานัน้ มีความยุง ยาก ซับซอน หรือมีอปุ สรรคมากมายขนาดไหน แตถา เราใชหวั ใจทําไปดวยแลว งานนัน้ ๆ ก็จะ
เปนเรือ่ งงายและผานพนไปไดดว ยดี
คือความรัก ความผูกพัน และความรักนั้นก็ไดเผื่อ
แผมาถึงตัวดิฉันดวยเชนกัน เด็กๆ เอาพวงมาลัยมา
ใหทั้งๆ ที่เราไมใชแมที่เลี้ยงดูเขา แตพวกเขาไมลืม
เรา ความรูสึกตอนนั้นมันอัดแนนไปดวยความตื้นตัน
จนลนหัวใจ สองมือเปลาของเราไมสามารถไปสัมผัส
ถึงความรักนั้นได แตหัวใจของเราสัมผัสมันได นี่อาจ
เปนสิ่งที่วิเศษที่สุดที่พระเจาทานทรงประทานใหเรา
คะ”
การทํางานเพื่อแกไขปญหา ความจริงที่หนีไมพนนั่น
ก็คือปญหา ประหนึ่งเหมือนคอยทาทายความเปน
ตัวตน ความอดทนของคนทํางาน

คุณกรองจิตต กับลูกๆโสสะเชียงราย

สวนหนึง่ จากคําบอกเลาของ คุณกรองจิตต บุญพรประเสริฐ ผูหญิงเกง หัวใจแกรง ในตําแหนง
ผูอํานวยการหมูบานเด็กสิริเมตตา 72 พรรษา
เฉลิมพระเกียรติ เชียงราย หรือที่รูจักกันอีกชื่อคือ
หมูบานเด็กโสสะเชียงราย บุคลากรอีกทานหนึ่งที่
ทุมเทแรงกาย แรงใจ ในการผลักดันชีวิตของลูกโสสะ
ใหถึงฝงฝน มาหลายตอหลายคน

เจาหนาที่ ก็คือการหยิบยื่นนําใจที่ดีที่มีตอกัน

“ทุกปภายในหมูบานเด็กโสสะจะมีการจัดงานวันแม
ขึ้น ซึ่งวันนั้นจะมีลูกโสสะที่ยังคงอาศัยอยูในหมูบาน
และที่ออกไปสูสังคมแลว ไดกลับมานอมรําลึกและ
แสดงความกตัญูตอแมโสสะผูที่เปนคนดูแลพวก
เขามา ถึงแมวาแมโสสะจะไมใชแมแทๆ ของพวก
เขาก็ตาม แตสายสัมพันธที่มีใหกันนั้นมันมากจนเกิน
ดิฉันคิดวา คนเราเกิดมาลวนแลวแตมีเปาหมายชีวิต กวาจะบรรยายออกมาได สิ่งที่สัมผัสไดในขณะนั้น
ของตัวเองทั้งสิ้น ตางกําหนดและมีเสนทางเดินที่
แตกตางกันไป สําหรับตัวดิฉันเอง เลือกที่จะใชชีวิต
ทั้งหมดเพื่อยังประโยชนกับสังคมสวนรวม มากกวา
การทําประโยชนใหกับตัวเองแคเพียงอยางเดียว
ดวยการชวยเหลือเด็กๆ ที่เขาไมมีพอไมมีแม หรือ
แมแตญาติมิตร ปจจุบันดิฉันทํางานกับทางมูลนิธิ
เด็กโสสะฯ มาเปนเวลา 4 ปแลวคะ ในตําแหนง
ของผูอํานวยการหมูบานเด็กโสสะฯ ซึ่งบทบาทและ
หนาที่ของดิฉันจะเสมือนการเปนพอบาน คอยดูแล
ความเรียบรอย ใหการสนับสนุนการทํางานของแม
โสสะ หรือแมแตเจาหนาที่ตองการคําแนะนํา หรือ
ความชวยเหลือตางๆ เพื่อใหการทํางานของเรานั้น
เปนไปตามเปาหมายที่วางไว ใหลูกๆโสสะไดเติบโต
ขึ้นเปนคนที่มีคุณภาพตอไปในสังคม
การอาศัยอยูรวมกัน มีทั้งสุขที่รวมแบงปน มีทั้งทุกข
ที่รวมกันแกไข แตเหตุการณที่ไดเชื่อมโยงสายใย
สัมพันธระหวางคุณกรองจิตตกับลูกๆ โสสะและ

“การทํางานยอมมีปญหาเกิดขึ้นมากนอยแตกตาง
กันไป ถาเราเอาหัวใจลงไปทําดวยคงไมใชเรื่องยากที่
จะผานพนมันไป อีกอยางเราไมไดทํางานเพียงลําพัง
ยังมีอีกหลายคนที่มีเปาหมายเดียวกัน แมกระทั่งผู
บริจาคที่สนับสนุนเงินการเลี้ยงดูเด็กๆ ก็เพื่อหวังวา
สักวันเด็กๆ จะออกไปยืนอยูในสังคมนี้ไดอยางมั่นคง
และมีความสุข เคยเหนื่อย เคยทอคะ แตแคยังไม
ถอย คนที่ยอมแพใหกับอุปสรรคปญหาตางๆ โดยไม
ลุกขึ้นสูหรือเผชิญหนา คนนั้นก็ไมตางจากคนที่ตาย
แลว ตอใหงานที่เราทํานั้นมีความยุงยาก ซับซอน
หรือมีอุปสรรคมากมายขนาดไหน แตถาเราใชหัวใจ
ทําไปดวยแลว งานนั้นๆ ก็จะเปนเรื่องงายและผาน
พนไปไดดวยดีคะ”

กับการทํางานเพื่อลูกๆโสสะ
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เปนผูให... ทําไดไมยาก
ความทันสมัยทางดานเทคโนโลยี กอใหเกิดความสะดวกสบายหลายอยาง แม
กระทั่งงานทางดานบริการ การชําระเงินคาสินคาและบริการตางๆ ก็ทําไดงาย
ขึ้น ทั้งนี้ยังรวมถึงการเปนชองทางที่ทุกคนจะสามารถมีสวนรวมในการชวยเหลือ
เด็กๆ ที่ขาดบิดา มารดา ไรญาติมิตรในมูลนิธิเด็กโสสะแหงประเทศไทยฯ ไดดวย
โดยการบริจาคเงินผานทาง “เคานเตอรเซอรวิส”
ดังเชน คุณอัญชนา โสระฐี ปลัดองคการบริหารสวนตําบลวังหามแห จังหวัด
กําแพงเพชร หนึ่งในผูใหการสนับสนุนเลี้ยงดูเด็กๆ อยางตอเนื่องมากวา 2 ป
“เดิมทีตัวดิฉันเองมีความคิดวาอยากชวยเหลือคนที่ดอยโอกาสมากกวาเรา จึง
เสิรชหาขอมูลทางอินเทอรเน็ตเกี่ยวกับองคกรที่ชวยเหลือเด็ก แตที่รูสึกประทับ
ใจมากที่สุด คือ การเลี้ยงดูเด็กในรูปแบบครอบครัวทดแทนถาวรระยะยาวของ
มูลนิธิเด็กโสสะแหงประเทศไทยฯ จากเด็กกําพราที่ไมมีใครเลย เขาไดมีโอกาส
กลับมามีครอบครัวอีกครั้ง ไดรับความรัก ความอบอุนในหัวใจ ซึ่งนั่นเปนสิ่งที่
วิเศษมากๆ ที่เราจะสามารถมอบใหกับเด็กคนหนึ่ง อีกทั้งยังมีชองทางการบริจาค
ผานทางเคานเตอรเซอรวิส ซึ่งงายและสะดวกมากๆ สําหรับดิฉัน เพราะจุด
บริการของเคานเตอรเซอรวิสจะมีตามรานสะดวกซื้อ หรือศูนยการคาทั่วไปที่
ใกลบาน วิธีการบริจาคก็งาย เพียงแคเราเขาไปบอกพนักงานวา ‘ขอบริจาค
ใหมูลนิธิเด็กโสสะแหงประเทศไทยฯ’ พนักงานก็จะดําเนินการให สวนเราเก็บ
หลักฐานการบริจาคไวเพื่อตรวจสอบกับทางมูลนิธิฯ หลังจากนั้นมูลนิธิฯ ก็จะสง
ใบเสร็จรับเงินบริจาคมาใหทางไปรษณีย

คุณอัญชนา โสระฐี

ดิฉนั รูส กึ ดีใจและอิม่ เอิบหัวใจ ทีไ่ ดเปนสวนหนึง่ ในการชวยเหลือเด็กๆ ถึง 700 คน
ที่อยูภายในมูลนิธิฯ เพราะพวกเขาเปนสวนหนึ่งที่อยูรวมในสังคมเดียวกับเรา
เราจึงตองชวยเหลือซึ่งกันและกัน ในวันหนึ่งขางหนาพวกเขาจะไดเติบโตขึ้นและ
เปนกําลังสําคัญในการพัฒนาบานเมือง ดิฉันอยากใหทุกคนตระหนักถึงความ
สําคัญในการชวยเหลือสังคม หาชองทางวิธีการที่งายและเขากับรูปแบบวิถี
ชีวิต ความรูสึกที่เราไดมีสวนรวมและความรูสึกสุขใจนั้นมีคาเทากัน โดยที่
บางครั้งเราอาจไมตองเหน็ดเหนื่อยกับการเสาะแสวงหาสถานที่แลวเขาไป
สัมผัสใหถึงดวยตัวเอง”

รวมบริจาคเพื่อนองโสสะไดงายๆ ใกลบานคุณ
ผานทาง Counter Service ทั่วประเทศ เพียงแคทาน
1.
2.
3.
4.

แจงพนักงานที่เคานเตอรวาบริจาคให “มูลนิธิเด็กโสสะแหงประเทศไทยฯ”
แจงจํานวนเงินที่ทานตองการบริจาค
แจงหมายเลขโทรศัพทมือถือ สําหรับเพื่ออางอิงขอมูล
รับใบเสร็จจากพนักงาน จากนั้นสแกน / ถายภาพ พรอมระบุชื่อ ที่อยู และ
หมายเลขโทรศัพทของทาน สงมายังอีเมล info@sos-thailand.org หรือ
แฟกซมาที่ 02-755-5576 เพื่อทางมูลนิธิฯ จะจัดสงใบเสร็จรับเงินบริจาคไป
ใหแกทานภายใน 30 วันทําการ

มูลนิธิเด็กโสสะฯ ขอขอบพระคุณทุกทานที่ใหการสนับสนุนการเลี้ยงดูเด็กใน
ครอบครัวโสสะใหไดมีอนาคตที่สดใสอีกครั้ง
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รวมเปนผูม
 อบ
ความสุข ทีม
่ าพรอม
กับเสียงตามสาย
กริ๊งงง ... “สวัสดีคะ โทร. จากมูลนิธิเด็กโสสะแหง
ประเทศไทยฯ นะคะ ขออนุญาตประชาสัมพันธ
เกี่ยวกับมูลนิธิ ไมทราบวาทานพอจะมีเวลารับฟง
เรื่องราว.....และใหการสนับสนุนเพื่อชวยเหลือเด็กๆ
ที่ขาดบิดา มารดา ไรญาติมิตรไหมคะ”

คุณเอก หลอกิติยะกุล

เ ห ตุ เ กิ ด ห ลั ง จ า ก
ข อ ค ว า ม ข า ง ต น
ผ า นสายโทรศั พ ท
จบลง พรอมกับคุณเอก
หลอกิติยะกุล เริ่มตน
เปนผูใหการสนับสนุน
การเลี้ ย งดู เ ด็ ก โสสะ
อย า งต อ เนื่ อ งโดย
ผ า น รู ป แ บ บ ก า ร
ประชาสั ม พั น ธ ท าง

โทรศัพท และขอรับบริจาคผานบัตรเครดิตมาแลว
กวา 1 ป
เหตุใดจึงตัดสินใจใหการสนับสนุนเลี้ยงดูเด็กโสสะ
ผมไดรับโทรศัพทจากทางเจาหนาที่จากมูลนิธิฯ ขอ
ประชาสัมพันธเรื่องราวผานทางโทรศัพท ความรูสึก
ณ ขณะนั้น ไมมีความเชื่อมั่นนัก กลัวจะโดนหลอก
เพราะเปนการบริจาคโดยผานการตัดบัตรเครดิต
ดวย หลังจากที่รับฟงขอมูลเสร็จก็วางสายโทรศัพท
แลวจึงลองเสิรชหาขอมูลในอินเทอรเน็ต ไดอานราย
ละเอียดเกี่ยวกับมูลนิธิฯ เห็นวามีรูปแบบการดําเนิน
งานและการเลี้ยงดูเด็กที่ดี จึงรีบโทรศัพทกลับไปหา
เจาหนาที่และขอรวมบริจาคเพื่อเปนสวนหนึ่งในการ
ชวยเหลือเด็กๆ
สิ่งที่อยากแบงปน หรือเรื่องราวที่อยากบอกเลา
สําหรับตัวผมเองมีโอกาสเขาไปเยี่ยมหมูบานเด็ก
โสสะบางปู สมุทรปราการ จึงไดเห็นความเปนอยู
ของเด็กๆ ในสภาพแวดลอมและความเปนอยูที่ดี ได
เห็นรอยยิ้มของเด็กๆ ที่มีความสุข นั่นทําใหผมรูสึก
มีความสุขไปดวย และอีกสิ่งหนึ่งที่สําคัญเลย ก็คือ
เรื่องของการศึกษา ซึ่งมันสามารถเปลี่ยนชีวิตคน

คุณเอก กับลูกๆที่นารัก

ได ถาเด็กๆ ไดรับการศึกษาที่ดี มีความรู ประกอบ
กับเปนคนที่มีความขยัน ความอดทน สักวันหนึ่งเขา
ประสบความสําเร็จในชีวิต และออกมาอยูรวมใน
สังคมอยางมีความสุขครับ
การแบงปนนําใจเพื่อชวยเหลือเพื่อนมนุษยไมวาผาน
ชองทางไหน ก็เติมเต็มจุดประสงคแรก คือการให ใน
วันนี้เรามีโอกาสไดเปนผูสงมอบความสุข แตในวัน
ขางหนาโอกาสเหลานั้นจะยอนกลับมาในรูปแบบ
ของสังคมที่นาอยู ก็เทากับวานั่นแหละคือสิ่งที่เรา
ไดรับ เปนกําไรความสุขในจิตใจผูใหที่ไมมีวันสิ้นสุด

โตง - บรรจง ทําหนังสัน
้
ชูชวี ติ แมโสสะ...ผูอ
 ท
ุ ศิ ทัง้ ชีวติ เพือ
่ เด็กในครอบครัวโสสะ

โตง - บรรจง ปสัญธนะกูล ผูกํากับภาพยนตรชื่อ
ดังจากเรื่องพี่มากพระโขนง รวมสรางสรรคผลงาน
เพื่อสังคมกับมูลนิธิเด็กโสสะแหงประเทศไทยฯ โดย
ทําหนังสั้น 3 นาที เรื่อง “แม” ถายทอดเรื่องราว
ความรักของแมโสสะผูอุทิศชีวิตตนเพื่อเลี้ยงดู
เด็กๆ ที่ขาดบิดา มารดา ไรญาติมิตร และไดมีการ
เปดตัวอยางเปนทางการเปนที่เรียบรอยไปแลว เมื่อ
วันที่ 15 พฤษภาคม 2557 ที่ผานมา โดยไดรับการ
สนับสนุนสถานที่การจัดงานจาก โรงภาพยนตร
บางกอกแอรเวย – บลูริบบอน สกรีน 1 พารากอน
ซีนีเพล็กซ

วัตถุประสงคของการสรางหนังสั้นเรื่องนี้ขึ้น เพื่อ
เปนการประชาสัมพันธใหกับบุคคลทั่วไปไดรูจัก
มูลนิธเิ ด็กโสสะฯ และใหการสนับสนุนการดําเนินงาน
มูลนิธิฯ มากยิ่งขึ้น ซึ่งบรรยากาศภายในงานเต็ม
เปยมไปดวยความซาบซึ้ง และคับคั่งไปดวยแขกรับ ติดตามชมภาพยนตรสั้นเรียลลิตี้ เรื่อง “ แม ” ที่
เชิญ เหลาศิลปนดาราที่มารวมภายในงาน อาทิ www.youtube.com/user/sosthailand1
คุณปบ – รวิชญ , ศิลปนจากคายเพลงสนามหลวง
ลูกหวา - พิจิกา, วงเพลยกราวด, ขลุย - วชิระกฤช,
เตอ – ฉันทวิชช, มารช ฮอรโมน, ตั้ว ฮอรโมน
รวมถึงสื่อมวลชนแขนงตางๆ ที่มารวมงาน

สารจากกรรมการอํานวยการ
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เรียน ทานผูม จี ติ เมตตา
หากชีวติ คนเราเลือกเกิดได เราคงอยากเกิดมาพรอม
ทัง้ ชือ่ เสียง เงินตรา หนาตา และครอบครัวที่
อบอุน ลูกๆ โสสะก็คงรูส กึ เชนเดียวกัน แตความ
เปนจริงของชีวติ นัน้ เราไมสามารถเลือกเกิดได และ
เราไดรบั โอกาสนัน้ ใหมาลืมตาดูโลก สิง่ ทีเ่ หลือพอจะ
ทําไดนน่ั ก็คอื “การเลือกทีจ่ ะเปน”
ซึง่ “การเลือกทีจ่ ะเปน” ของแตละคนนัน้ อาจ
แตกตางกัน บางคนแทบไมตอ งวิง่ ไขวควาเพือ่ ใหไดมา
ก็มที กุ อยางพรอมสรรพตัง้ รออยูบ นพาน แตชวี ติ ของ
ลูกโสสะ อาจจะไมไดโรยดวยกลีบกุหลาบเหมือน
กับเด็กๆ ทีพ่ รอมดวยครอบครัวทีม่ พี อ แม ญาติพ่ี
นอง กอนทีจ่ ะมาอยูใ นครอบครัวโสสะฯ พวกเขา
ตองตอสู ดิน้ รนและฝาฟนกับอุปสรรคตางๆ มา
ตัง้ แตในวัยเยาว เมือ่ ใดก็ตามทีท่ า นไดเห็นเด็กคน
หนึง่ เดือดรอนหิวโซ ไรคนเหลียวแล ผมอยากใหทา น
ลองจินตนาการวาถาทานกําลังเปนเด็กคนนัน้ ทาน
จะรูส กึ เชนไรครับ?
ในวันนี้ เมือ่ เด็กๆ ทีข่ าดพอ แม ไรญาติมติ ร ไดเขา
มาอยูใ นการดูแลของครอบครัวโสสะ โอกาสของ
“การเลือกทีจ่ ะไดเปน” มีมากขึน้ บางคนอยากเปน
ครู หมอ พยาบาล ทหาร ตํารวจฯ หรือแมอาชีพ
อิสระตางๆ ทีส่ ามารถเลีย้ งดูตวั เองไดอยางไมเดือด
รอน ทัง้ นีส้ ง่ิ ทีเ่ กิดขึน้ กับชีวติ ลูกโสสะก็ดว ยเมตตาจิต
ของทุกทานทีป่ รารถนาดี ชวยหลอหลอมชีวติ ของลูก
โสสะใหถงึ ฝง ฝน กระผมตองขอขอบพระคุณทุกทาน
ทีไ่ ดใหการสนับสนุนเลีย้ งดูลกู โสสะอยางตอเนือ่ งมา
โดยตลอด และหวังเปนอยางยิง่ วาทานจะรูส กึ อิม่ เอม
ใจในความเปนผูใ ห อีกทัง้ ยังคงเปนพลังสําคัญในการ
มอบโอกาสชวยเหลือลูกโสสะตลอดไปครับ

มูลนิธิเด็กโสสะแหงประเทศไทยฯ จัดกิจกรรมออกบูธ
ประชาสัมพันธตามสถานที่ตางๆ อาทิ หางสรรพสินคา อาคาร
สํานักงานและยานธุรกิจ ทั่วกรุงเทพมหานครฯ และตาง
จังหวัด ทั้งนี้เพื่อเชิญชวนผูที่มีจิตเมตตาตอเด็กๆกําพรา รวม
เปนสวนหนึ่งในการสนับสนุนการเลี้ยงดูเด็กในครอบครัวโสสะ
ทั่วประเทศอยางตอเนื่อง โดยบริจาคผานการตัดบัตรเครดิต
ซึ่งเปนอีกหนึ่งชองทางที่สะดวก และทานสามารถสังเกต
เจาหนาที่ของมูลนิธิฯ จะสวมเสื้อที่มีโลโก และบัตรประจําตัวพรอมชื่อเพื่ออางอิง หากพบเจาหนาที่ของ
ทางมูลนิธิฯ ทานสามารถแวะเขาไปสอบถามขอมูลเพื่อบริจาคหรือทักทายใหกําลังใจนองกันไดนะคะ

ขอแสดงความนับถือ
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