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รัชนู  สุขลอม ลูกโสสะ กับ 
“อุปสรรค” ที่มีไวใหฝาฟน
อุปสรรคท่ีผานพนมา มันจะเปนประสบการณ
ชั้นยอดที่คอยสอนเราเสมอเมื่อเวลาพบเจอกับมัน
อีกครั้ง คนท่ีประสบความสําเร็จคือคนที่ไมยอมแพ
ตออุปสรรคปญหา
 

รักในสิ่งท่ีทํา และทํา
ดวยใจที่รัก
ตอใหงานที่เราทํานั้นมีความยุงยาก ซับซอน 
หรือมีอุปสรรคมากมายขนาดไหน  
แตถาเราใชหัวใจทําไปดวยแลว งานนั้นๆ 
ก็จะเปนเร่ืองงายและผานพนไปไดดวยดี

พลังแหงหวัง  พลังแหงรัก
ความสุขของ “นองสวย” ใน
ครอบครัวโสสะ
สายตาสองประกายความสุขบนใบหนาเปอนย้ิม 
สองมือพนมพรอมกมศีรษะลง สงคําขอบคุณจากใจ
ลูกโสสะอยางนองสวยไปถึงยังผูมีจิตเมตตาทุกคน

ทานรูหรือไมวา...ดวยการสนับสนุนจากทาน สามารถมอบชีวิตใหกับเด็กคนหนึ่งไดอยางไร
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เม็ดเหงื่อผุดพรางพราวหยดไหลยอยลงสองขางแกม
นวลของนองสวย วัย 18 ป  สาวนอยแรกรุนที่กําลัง
วิ่งรอบสนามวอลเลยบอลชายหาดพรอมกับเพ่ือนๆ 
เปนรอบท่ีสิบแลว  ภาพของพวกเธอยามว่ิงตัดกับ
ขอบทองฟาที่เชื่อมกันเปนหนึ่งเดียวกับนําทะเลใน
ยามเย็น  เหมือนนกที่กําลังบินกลับรังเรียงกันเปน
ทิวแถว  เสียงปรบมือเปาะแปะ สงสัญญาณใหทุก
คนรับรูพรอมกับเสียงโคชผูฝกสอนตะโกนกอง “ทุก
คนหยุดกอนได  แลวอีกสักพักลงสนามซอมกัน”

นองสวยและเพื่อนๆ อีก 3-4 คน วิ่งเหยาะๆ มาท่ี
กระติกนํา  เม่ือพักดื่มนําทาเสร็จ  เราพอมีเวลาได
พูดคุยกันบาง  นองสวยจึงไดบอกเลาถึงความภาค
ภูมิใจในการไดเปนนักกีฬาวอลเลยบอลชายหาดท่ี
เธอชื่นชอบวา

“หนูชอบเลนกีฬาวอลเลยบอลชายหาดคะ  ทีมโสสะ
ภูเก็ตเคยไปแขงขันวอลเลยบอลชายหาดในรายการ
วอลเลยบอล พีทีที สคูล คัพ 2013 ที่หาดกะรน 
จังหวัดภูเก็ต  แลวเราก็ไดแชมปในรายการน้ันมา  
เปนสิ่งที่หนูกับเพื่อนๆ ภูมิใจ  เพราะเราฝกซอมกัน
หนักมาก  หนูวา การเลนกีฬา ไมวาเราจะเลนกีฬา
ประเภทไหนก็ตาม  มันชวยสอนใหเราเปนคนเต็ม
คนมากยิ่งขึ้น ถาเราคิดเปน  กีฬาสอนใหเรารูจักการ
มีนําใจชวยเหลือซึ่งกันและกัน  สอนใหเรามีระเบียบ
วินัย  มีสมาธิแนวแนและตั้งมั่น รูจักแพ รูจักชนะ 
รูจักอภัย และที่สําคัญสอนใหเราเปนคนอดทน ซึ่ง

ความอดทนน้ีแหละหนูวาสําคัญ โดยเฉพาะกับลูกโสสะ 
อยางพวกเรา  ที่จะตองฝาฟนแลวเดินไปขางหนา
ตามฝนน้ันใหถึง”  

นองสวยมองทอดสายตาไปยังทองทะเลท่ีอยูเบ้ืองหนา
อยางมีพลังแหงความหวัง  แตหากใครเลยจะรูวา 
สาวนอยคนนี้ขาดไรซึ่งคนดูแลในวัยเด็ก จนทําให
เธอไดเขามาอยูในการดูแลของครอบครัวโสสะ และ

พลังแหงหวัง  พลังแหงรัก
ความสุขของ “นองสวย” ในครอบครัวโสสะ

มีโอกาสในชีวิตจากผูมีเมตตาที่เธอเองไมเคยแมแต
เห็นหนา  

“เปดเทอมน้ี หนูตองไปเรียนตอในระดับปริญญาตรี 
ก็แอบใจหายและเสียดายอยูเหมือนกันคะ  เพราะ
จะไมไดเลนวอลเลยบอลชายหาดแลว  อีกอยางหนู
คงคิดถึงแมกับนองๆ มาก หนูยังไมเคยตองออกจาก
หมูบานไปอยูที่ไหนไกลเลยสักครั้งคะ”  นองสวยเลา
ไดเทานี้ก็ตองขอตัวไปซอมวอลเลยบอลตอ....

รถตูสีขาวว่ิงเขามาจอดที่หนาอาคารสํานักงานใน
หมูบานเด็กโสสะภูเก็ต  เพ่ือมาสงนองๆ นักตบลูกหนัง
หลังจากเสร็จสิ้นการฝกซอม ทุกคนตางยกมือไหว
ขอบคุณ คุณอาเจาหนาที่  ที่ดูแลลูกโสสะทุกคนใน
ทีม แลวก็พากันแยกยายเขาบาน  สิ่งแรกที่เราได
เห็นตั้งแตนองสวยยังไมทันเขาบานนั่นก็คือ เด็กหญิง
ตัวเล็กคนหนึ่ง อายุประมาณส่ีขวบ ผมสั้นหนามา 
กําลังวิ่งมารับพี่สาวดวยใบหนาแชมชื่น  

“พี่สวย พี่สวยมาแลว” เสียงแหลมเล็กเรียกชื่อ พอ
ถึงตัวนองสวยก็เก่ียวกอดพี่สาวคนนี้ของเธอไวแนน 
“พี่สวยวันนี้หนูปวดทอง หนูคิดวา คงเปนเพราะ
ไมไดกินแพนเคกของพี่สวยแนๆ เลย”  เด็กหญิง
เงยหนาขึ้น ทําหนาตาบิดเบี้ยว พูดกับพี่สาวของเธอ 
มือนอยเขยาแขนพี่สาวของเธอเบาๆ

“พี่สวยทําขนมแพนเคกใหหนูกินนะ  หนูจะไดหาย
ปวดทองไง”  นองสวยหัวเราะกับความชางจอ  และ
ขี้ออนของนองสาวคนนี้ที่พยายามหวานลอมใหเธอ
ทําขนมใหกิน  

ชวีติในหมูบานเดก็

นองสวยอานนิทานใหกับนองๆ ในบานฟง

นองสวยกับคุณสุเมธญา  คุณแมโสสะและนองสาว
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ไมมีใคร  รูสึกใจหายเลยคะ  แตก็นับวาเปนความ
โชคดีของหนูและนองๆ ที่ไดรับความเมตตาจากผู
บริจาค  ทําใหหนูไดมีอนาคตและครอบครัวท่ีอบอุน
อีกคร้ัง  หนูจะตั้งใจเลาเรียนและเปนคนดีของสังคม 
ใหสมกับทุนทรัพยและนําใจจากทานที่สงมาให  วัน
นี้หนูมีความสุขแลว หนูขอใหความสุขนี้สงกลับไปถึง
ทุกๆ คนดวยนะคะ”  สายตาสองประกายความสุข
บนใบหนาเปอนย้ิม สองมือพนมพรอมกมศีรษะลง  
สงคําขอบคุณจากใจลูกโสสะอยางนองสวยไปถึงยังผู
มีจิตเมตตาทุกคน

ชวีติในหมูบานเดก็

“พอละ พอละ เดี๋ยวพี่อาบนํากอนนะ แลวจะ
ทําใหกิน” นองสวยกมตัวลง สองแขนโอบตัวนองสาว
แลวอุมขึ้นมาหอมแกมฟอดใหญดวยรักใครและ
เอ็นดู  จากนั้นสองพี่นองก็พากันเดินเขาบานไป

นองสวยเปนลูกคนโตในบาน  สวนนองสาวคนนี้
เปนคนเล็ก ในบานที่อาศัยอยูนี้มีพี่นองประมาณ 
10 คน  พี่นองทุกคนลวนแลวไมมีความเก่ียวของ
กันแมกระทั่งสายเลือด แตสิ่งที่เชื่อมโยงพวกเขาไว
ดวยกันน่ันก็คือความรัก ความผูกพัน ท่ีกอตัวข้ึนต้ังแต
ทุกคนไดเขามาเปนพี่นองกัน เปนลูกของโสสะที่มีแม
คนเดียวกัน  ยิ่งเวลาผันผานไปนานเทาไหร  ความรัก
และความผูกพันนี้ยอมแนนแฟนมากย่ิงข้ึน

กลิ่นหอมกรุนของแปงขนมและเนยท่ีถูกความรอน
จากเตาไฟลอยออกมาจากหองครัว  ชางยั่วให
นําลายสอ  มองเขาไปเห็นเด็กหญิงตัวนอยชะเงอ 
ชะแง  มองขนมบนเตาดวยความอยากกิน มือขาง
หนึ่งถือตุกตาตัวโปรด  ยืนอยูขางกายพ่ีสาวไมหาง  
“อีกเดี๋ยวก็จะเสร็จแลวนะ  รอกอน  จะไดเอาไปกิน
พรอมกัน”  เสียงนองสวยแววออกมา

 “นองสวยเปนเด็กดีคะชวยเหลือแมหลายอยาง ทั้ง
งานบาน  ดูแลนอง  และเปนเด็กต้ังใจเรียน  นี่ก็
สอบติดตั้งหลายท่ี  แตเขาเลือกเรียนทางดาน
อนามัยและสิ่งแวดลอม  ในมหาวิทยาลัยแถวจังหวัด
สมุทรปราการ  เขาก็ตองไปพักอยูที่หอ  แมเองก็
คงจะคิดถึงและเปนหวงเขา  เพราะนองสวยไมเคย
ออกไปไหนไกล   ยิ่งนองๆ นี่ติดเขาแจเลยคะ  คงจะ
มีงอแงคิดถึงพี่สวยกันบางละคราวนี้  สวนแมเอง
ก็คอยใหคําแนะนําปรึกษา  มีอะไรจะเลาสูกันฟง
ตลอด สิ่งสําคัญคือการเปนกําลังใจใหซึ่งกันและ

กัน แมเปนกําลังใจใหลูก ลูกเปนกําลังใจใหแม  เรา
เดินประคับประคองกันไป” คําบอกเลาดวยนําเสียง
เปยมรักจากคุณแมสุเมธญา พรหมพัฒน แมโสสะผู
ใหการเลี้ยงดูลูกโสสะและนองสวย

นองสวยเดินถือจานขนมแพนเคก  แผนกลมสีเหลือง
นารับประทาน เขามาใหกับคุณแมและแขกผูมา
เยือน “ชีวิตของพวกหนูก็คลายกับเด็กคนอื่นๆ ที่
มีครอบครัวทั่วไปนี่แหละคะ  มีคุณแมใหความรัก 
และดูแลเรา แตกตางกันแคเราเปนครอบครัวใหญ มี
พี่นองหลายคน   หนูไมรูสึกเหงาเลย กลับมีความสุข
มากในบานหลังนี้  รูสึกปลอดภัยที่สุดเวลาที่แมกอด
หนูไว  หนูเคยจินตนาการเหมือนกันคะวา ถาไมไดมา
อยูท่ีน่ี เปนเด็กตัวเล็กยืนอยูคนเดียว  อางวางโดดเด่ียว 

นองสวย (ยืนจากขวาคนท่ีสอง) กับทีมวอลเลยบอลชายหาดโสสะ และโคชผูฝกสอน

นองสวยถือถวยรางวัลแชมปในรายการวอลเลยบอล พีทีที สคูล คัพ 2013

หมายเหตุ: ชื่อของเด็ก ในบทความนี้ไดมีการ
เปลี่ยนแปลงตามความเหมาะสมเพื่อใหเปนไปตาม
นโยบายดานสิทธิเด็ก
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ฉันมองซาย มองขวา สายตาก็สอดสองดูวา จะมีใคร
อยูแถวน้ีบางรึเปลา พอเห็นวา ไมมีใคร ฉันจึงจับ
ลูกบิดประตูบานแลวเปดประตูใหเบาท่ีสุด ฉันยอง
ตรงไปทางหองนอน  แตกาวเทาไปไดเพียง 3 กาว
เทานั้น

“กลับบานแลวเหรอลูก กินขาวมารึยัง” ฉันตกใจกับ
เสียงที่คุนหูดังมาจากประตูหองครัว ฉันหันไปตาม
เสียงนั้น พรอมกับมองใบหนาของหญิงวัยกลางคน
ที่ไดขึ้นช่ือวา เปนแมของฉัน ไมมีเสียงใดๆ เล็ดลอด
ออกมาจากปากของฉันในยามท่ีแมทักทาย นอกจาก
นําตาของความเสียใจ ฉันโผเขาสูออมกอดของแม
อยางโหยหา แมกอดฉันไว ไมบน ไมวาฉันสักคํา  ได
แตบอกวา “กลับมาอยูบานเรานะลูก มาเรียนตอให
จบแลวคอยไปหางานทํา” 

เสียงส่ันเครือของ รัชนู สุขลอม หรือตอม ลูกโสสะ 
จากหมูบานเด็กโสสะหนองคาย ที่อยากจะแบงปน

เรื่องราวชีวิต วากวาจะประสบกับความสําเร็จไดตอง
ฝาฟนกับอุปสรรคเชนเดียวกับคนทั่วไป โดยเฉพาะ
อุปสรรคที่เกิดขึ้นภายในจิตใจของตัวเอง

“ตอนนั้นฉันอยูในชวงวัยรุน คิดอานอะไรไมถวนถี่ 
คิดแตวา อยากเปนเหมือนเพื่อนๆ ที่อยูขางนอก 
พวกเขาทําอะไรก็ดูมีอิสระไปหมดซะทุกอยาง จึง
ตัดสินใจวา จะไมเรียนตอในระดับปริญญาตรี จะไป
หางานทํา สิ่งที่คิดไวมันไมไดเปนอยางหวังทั้งหมด 
งานที่ทําทั้งหนักและเหน่ือย เพราะความรูเรานอย 
ตองใชแรงงานแลกเงิน ฉันรูสึกสับสนและอางวาง 
อยูตัวคนเดียว จะหันไปหาใครก็ไมมี คิดถึงครอบครัว
โสสะท่ีจากมา คิดถึงคุณแมสายผล แมโสสะที่เลี้ยง
ดูฉันมา เมื่อกอนที่เราอยูในครอบครัวโสสะ เวลา
เจอปญหายังมีแมคอยใหคําแนะนํา คอยกอด และ
ปลอบโยน คิดถึงนองๆ ที่บาน”

รัชนู  สุขลอม ลูกโสสะ กับ “อุปสรรค” ท่ีมีไวใหฝาฟน
สิบเทายังรูพลาด นักปราชญยังรูพลั้ง ดังคําสุภาษิต
วา แตเม่ือรูวาพลาดแลวก็ตองแกไข  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 มีพี่นองอีกคร้ัง ไดรับความรัก ความ
อบอุน และที่สําคัญเราจะไดรับการศึกษาสูงสุดตาม
ความสามารถของตัวเราเอง  อยากใหนองๆ ตั้งใจ
ศึกษาเลาเรียน เพราะความรูจะเปนสมบัติที่มีคา 
และสามารถเปนเคร่ืองมือเล้ียงชีพใหอยูในสังคมนี้ได
อยางมีความสุข”

อุปสรรคท่ีผานพนมา มันจะเปนประสบการณช้ันยอด
ที่คอยสอนเราเสมอเม่ือเวลาพบเจอกับมันอีกครั้ง 
คนท่ีประสบความสําเร็จคือคนท่ีไมยอมแพตอ
อุปสรรคปญหา ขอขอบพระคุณทุกความเมตตาที่
นําพาชีวิตของลูกโสสะสูความสดใส และรวมเปน
พลังใจใหทุกคนฝาฟนอุปสรรคไปดวยหัวใจที่มั่นคง

นองตอมกับวันแหงความภาคภูมิใจ

ดวยการสนับสนุนของทานผูมีจิตเมตตา ทําให
วันน้ีตอมไดมีครอบครัวที่อบอุน เติบโตขึ้นจาก
วัยเด็กสูวัยผูใหญ จนสามารถเลี้ยงดูตัวเองไดและ
อยูรวมกับสังคมไดอยางมีความสุข และนี่เปนอีก
หนึ่งในหลายตัวอยางของเด็กที่ไดรับการดูแลโดย
ครอบครัวโสสะจนออกไปเปนผูใหญที่มีคุณภาพ
และคุณธรรมกวา 500 คน ตลอด 40 กวาปใน
การดําเนินงานของมูลนิธิฯ

ความสาํเรจ็ของลกูโสสะ

นองตอมในวัยเด็ก
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รักในสิ่งที่ทํา และทําดวยใจที่รัก
ตอใหงานท่ีเราทําน้ันมีความยุงยาก ซับซอน หรือมีอุปสรรคมากมายขนาดไหน  แตถาเราใชหัวใจทําไปดวยแลว  งานน้ันๆ ก็จะ
เปนเร่ืองงายและผานพนไปไดดวยดี 

สวนหน่ึงจากคําบอกเลาของ คุณกรองจิตต บุญ-
พรประเสริฐ ผูหญิงเกง  หัวใจแกรง  ในตําแหนง
ผูอํานวยการหมูบานเด็กสิริเมตตา  72  พรรษา 
เฉลิมพระเกียรติ  เชียงราย  หรือที่รูจักกันอีกชื่อคือ 
หมูบานเด็กโสสะเชียงราย บุคลากรอีกทานหนึ่งที่
ทุมเทแรงกาย แรงใจ ในการผลักดันชีวิตของลูกโสสะ
ใหถึงฝงฝน มาหลายตอหลายคน

ดิฉันคิดวา คนเราเกิดมาลวนแลวแตมีเปาหมายชีวิต
ของตัวเองท้ังสิ้น 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 เพ่ือใหการทํางานของเรานั้น
เปนไปตามเปาหมายท่ีวางไว ใหลูกๆโสสะไดเติบโต
ขึ้นเปนคนที่มีคุณภาพตอไปในสังคม  

การอาศัยอยูรวมกัน มีทั้งสุขท่ีรวมแบงปน มีทั้งทุกข
ที่รวมกันแกไข แตเหตุการณที่ไดเชื่อมโยงสายใย
สัมพันธระหวางคุณกรองจิตตกับลูกๆ โสสะและ  

คุณกรองจิตต กับลูกๆโสสะเชียงราย

เจาหนาที่ ก็คือการหยิบยื่นนําใจที่ดีที่มีตอกัน

“ทุกปภายในหมูบานเด็กโสสะจะมีการจัดงานวันแม
ขึ้น ซึ่งวันน้ันจะมีลูกโสสะที่ยังคงอาศัยอยูในหมูบาน
และที่ออกไปสูสังคมแลว ไดกลับมานอมรําลึกและ
แสดงความกตัญูตอแมโสสะผูที่เปนคนดูแลพวก
เขามา ถึงแมวาแมโสสะจะไมใชแมแทๆ ของพวก
เขาก็ตาม แตสายสัมพันธที่มีใหกันน้ันมันมากจนเกิน
กวาจะบรรยายออกมาได สิ่งที่สัมผัสไดในขณะนั้น

คือความรัก ความผูกพัน และความรักนั้นก็ไดเผื่อ
แผมาถึงตัวดิฉันดวยเชนกัน เด็กๆ เอาพวงมาลัยมา
ใหทั้งๆ ที่เราไมใชแมที่เลี้ยงดูเขา แตพวกเขาไมลืม
เรา ความรูสึกตอนนั้นมันอัดแนนไปดวยความต้ืนตัน
จนลนหัวใจ สองมือเปลาของเราไมสามารถไปสัมผัส
ถึงความรักนั้นได แตหัวใจของเราสัมผัสมันได นี่อาจ
เปนสิ่งท่ีวิเศษท่ีสุดที่พระเจาทานทรงประทานใหเรา
คะ” 

การทํางานเพื่อแกไขปญหา ความจริงที่หนีไมพนนั่น
ก็คือปญหา ประหนึ่งเหมือนคอยทาทายความเปน
ตัวตน ความอดทนของคนทํางาน

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

กับการทํางานเพื่อลูกๆโสสะ
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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
ใจมากท่ีสุด คือ การเลี้ยงดูเด็กในรูปแบบครอบครัวทดแทนถาวรระยะยาวของ
มูลนิธิเด็กโสสะแหงประเทศไทยฯ  จากเด็กกําพราที่ไมมีใครเลย เขาไดมีโอกาส
กลับมามีครอบครัวอีกคร้ัง ไดรับความรัก  ความอบอุนในหัวใจ  ซึ่งนั่นเปนสิ่งท่ี
วิเศษมากๆ ที่เราจะสามารถมอบใหกับเด็กคนหนึ่ง อีกทั้งยังมีชองทางการบริจาค
ผานทางเคานเตอรเซอรวิส   ซึ่งงายและสะดวกมากๆ สําหรับดิฉัน  เพราะจุด
บริการของเคานเตอรเซอรวิสจะมีตามรานสะดวกซื้อ หรือศูนยการคาทั่วไปที่
ใกลบาน วิธีการบริจาคก็งาย เพียงแคเราเขาไปบอกพนักงานวา ‘ขอบริจาค
ใหมูลนิธิเด็กโสสะแหงประเทศไทยฯ’ พนักงานก็จะดําเนินการให สวนเราเก็บ
หลักฐานการบริจาคไวเพื่อตรวจสอบกับทางมูลนิธิฯ หลังจากนั้นมูลนิธิฯ ก็จะสง
ใบเสร็จรับเงินบริจาคมาใหทางไปรษณีย 

ดิฉันรูสึกดีใจและอ่ิมเอิบหัวใจ ท่ีไดเปนสวนหน่ึงในการชวยเหลือเด็กๆ ถึง 700 คน
ที่อยูภายในมูลนิธิฯ เพราะพวกเขาเปนสวนหน่ึงที่อยูรวมในสังคมเดียวกับเรา 
เราจึงตองชวยเหลือซึ่งกันและกัน ในวันหน่ึงขางหนาพวกเขาจะไดเติบโตขึ้นและ
เปนกําลังสําคัญในการพัฒนาบานเมือง ดิฉันอยากใหทุกคนตระหนักถึงความ
สําคัญในการชวยเหลือสังคม หาชองทางวิธีการที่งายและเขากับรูปแบบวิถี
ชีวิต  ความรูสึกท่ีเราไดมีสวนรวมและความรูสึกสุขใจนั้นมีคาเทากัน  โดยที่
บางครั้งเราอาจไมตองเหน็ดเหนื่อยกับการเสาะแสวงหาสถานที่แลวเขาไป
สัมผัสใหถึงดวยตัวเอง”

ผานทาง Counter Service ทั่วประเทศ เพียงแคทาน

1. แจงพนักงานที่เคานเตอรวาบริจาคให “มูลนิธิเด็กโสสะแหงประเทศไทยฯ” 
2. แจงจํานวนเงินที่ทานตองการบริจาค
3. แจงหมายเลขโทรศัพทมือถือ สําหรับเพื่ออางอิงขอมูล
4. รับใบเสร็จจากพนักงาน จากนั้นสแกน / ถายภาพ พรอมระบุชื่อ ที่อยู และ

หมายเลขโทรศัพทของทาน สงมายังอีเมล info@sos-thailand.org หรือ
แฟกซมาที่ 02-755-5576 เพื่อทางมูลนิธิฯ จะจัดสงใบเสร็จรับเงินบริจาคไป
ใหแกทานภายใน 30 วันทําการ

มูลนิธิเด็กโสสะฯ ขอขอบพระคุณทุกทานที่ใหการสนับสนุนการเล้ียงดูเด็กใน
ครอบครัวโสสะใหไดมีอนาคตท่ีสดใสอีกคร้ัง

เปนผูให... ทําไดไมยาก

รวมบริจาคเพื่อนองโสสะไดงายๆ ใกลบานคุณ

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

โตง - บรรจง ทําหนังส้ัน
ชูชีวิตแมโสสะ...ผูอุทิศท้ังชีวิตเพ่ือเด็กในครอบครัวโสสะ

รวมเปนผูมอบ
ความสุข ท่ีมาพรอม
กับเสียงตามสาย

วัตถุประสงคของการสรางหนังสั้นเรื่องนี้ขึ้น  เพื่อ
เปนการประชาสัมพันธใหกับบุคคลทั่วไปไดรูจัก
มูลนิธิเด็กโสสะฯ  และใหการสนับสนุนการดําเนินงาน
มูลนิธิฯ มากยิ่งขึ้น  ซึ่งบรรยากาศภายในงานเต็ม
เปยมไปดวยความซาบซึ้ง  และคับคั่งไปดวยแขกรับ
เชิญ  เหลาศิลปนดาราที่มารวมภายในงาน  อาทิ 
คุณปบ – รวิชญ , ศิลปนจากคายเพลงสนามหลวง  
ลูกหวา - พิจิกา, วงเพลยกราวด, ขลุย - วชิระกฤช,  
เตอ – ฉันทวิชช,  มารช  ฮอรโมน, ตั้ว ฮอรโมน  
รวมถึงส่ือมวลชนแขนงตางๆ ที่มารวมงาน
 

กริ๊งงง ... “สวัสดีคะ  โทร. จากมูลนิธิเด็กโสสะแหง
ประเทศไทยฯ นะคะ  ขออนุญาตประชาสัมพันธ
เกี่ยวกับมูลนิธิ ไมทราบวาทานพอจะมีเวลารับฟง
เรื่องราว.....และใหการสนับสนุนเพื่อชวยเหลือเด็กๆ 
ที่ขาดบิดา  มารดา ไรญาติมิตรไหมคะ”

เ ห ตุ เ กิ ด ห ลั ง จ า ก
ข อ ค ว า ม ข า ง ต น
ผ านสายโทร ศัพท
จบลง พรอมกับคุณเอก 
หลอกิติยะกุล เริ่มตน
เปนผูใหการสนับสนุน
การเล้ียงดูเด็กโสสะ
อย างตอ เนื่ อ ง โดย
ผ า น รู ป แ บ บ ก า ร
ประชาสัมพันธทาง

โทรศัพท และขอรับบริจาคผานบัตรเครดิตมาแลว 
กวา 1 ป

เหตุใดจึงตัดสินใจใหการสนับสนุนเล้ียงดูเด็กโสสะ

ผมไดรับโทรศัพทจากทางเจาหนาที่จากมูลนิธิฯ ขอ
ประชาสัมพันธเรื่องราวผานทางโทรศัพท ความรูสึก 
ณ ขณะนั้น ไมมีความเช่ือม่ันนัก กลัวจะโดนหลอก 
เพราะเปนการบริจาคโดยผานการตัดบัตรเครดิต
ดวย หลังจากที่รับฟงขอมูลเสร็จก็วางสายโทรศัพท 
แลวจึงลองเสิรชหาขอมูลในอินเทอรเน็ต ไดอานราย
ละเอียดเกี่ยวกับมูลนิธิฯ เห็นวามีรูปแบบการดําเนิน
งานและการเลี้ยงดูเด็กที่ดี  จึงรีบโทรศัพทกลับไปหา
เจาหนาที่และขอรวมบริจาคเพื่อเปนสวนหนึ่งในการ
ชวยเหลือเด็กๆ 

สิ่งที่อยากแบงปน  หรือเร่ืองราวท่ีอยากบอกเลา

สําหรับตัวผมเองมีโอกาสเขาไปเยี่ยมหมูบานเด็ก
โสสะบางปู สมุทรปราการ จึงไดเห็นความเปนอยู
ของเด็กๆ ในสภาพแวดลอมและความเปนอยูที่ดี ได
เห็นรอยย้ิมของเด็กๆ ที่มีความสุข นั่นทําใหผมรูสึก
มีความสุขไปดวย และอีกสิ่งหนึ่งที่สําคัญเลย ก็คือ
เรื่องของการศึกษา ซึ่งมันสามารถเปล่ียนชีวิตคน

ได ถาเด็กๆ ไดรับการศึกษาที่ดี มีความรู ประกอบ
กับเปนคนที่มีความขยัน ความอดทน สักวันหนึ่งเขา
ประสบความสําเร็จในชีวิต และออกมาอยูรวมใน
สังคมอยางมีความสุขครับ

การแบงปนนําใจเพื่อชวยเหลือเพื่อนมนุษยไมวาผาน
ชองทางไหน ก็เติมเต็มจุดประสงคแรก คือการให ใน
วันนี้เรามีโอกาสไดเปนผูสงมอบความสุข แตในวัน
ขางหนาโอกาสเหลานั้นจะยอนกลับมาในรูปแบบ
ของสังคมที่นาอยู ก็เทากับวานั่นแหละคือสิ่งท่ีเรา
ไดรับ เปนกําไรความสุขในจิตใจผูใหที่ไมมีวันสิ้นสุด

คุณเอก กับลูกๆที่นารัก

ติดตามชมภาพยนตรสั้นเรียลลิตี้  เรื่อง “ แม ”  ที่ 
www.youtube.com/user/sosthailand1

คุณเอก หลอกิติยะกุล



สารจากกรรมการอํานวยการ

เรียน  ทานผูมีจิตเมตตา

หากชีวิตคนเราเลือกเกิดได  เราคงอยากเกิดมาพรอม
ท้ัง  ช่ือเสียง  เงินตรา  หนาตา  และครอบครัวท่ี
อบอุน  ลูกๆ โสสะก็คงรูสึกเชนเดียวกัน  แตความ
เปนจริงของชีวิตน้ันเราไมสามารถเลือกเกิดได  และ
เราไดรับโอกาสน้ันใหมาลืมตาดูโลก  ส่ิงท่ีเหลือพอจะ
ทําไดน่ันก็คือ  “การเลือกท่ีจะเปน”  

ซ่ึง “การเลือกท่ีจะเปน” ของแตละคนน้ันอาจ
แตกตางกัน บางคนแทบไมตองว่ิงไขวควาเพ่ือใหไดมา 
ก็มีทุกอยางพรอมสรรพต้ังรออยูบนพาน  แตชีวิตของ
ลูกโสสะ  อาจจะไมไดโรยดวยกลีบกุหลาบเหมือน
กับเด็กๆ ท่ีพรอมดวยครอบครัวท่ีมีพอแม ญาติพ่ี
นอง  กอนท่ีจะมาอยูในครอบครัวโสสะฯ พวกเขา
ตองตอสู  ด้ินรนและฝาฟนกับอุปสรรคตางๆ มา
ต้ังแตในวัยเยาว  เม่ือใดก็ตามท่ีทานไดเห็นเด็กคน
หน่ึงเดือดรอนหิวโซ ไรคนเหลียวแล  ผมอยากใหทาน
ลองจินตนาการวาถาทานกําลังเปนเด็กคนน้ัน ทาน
จะรูสึกเชนไรครับ?

ในวันน้ี  เม่ือเด็กๆ ท่ีขาดพอ แม ไรญาติมิตร ไดเขา
มาอยูในการดูแลของครอบครัวโสสะ โอกาสของ  
“การเลือกท่ีจะไดเปน” มีมากข้ึน  บางคนอยากเปน
ครู  หมอ  พยาบาล  ทหาร  ตํารวจฯ  หรือแมอาชีพ
อิสระตางๆ ท่ีสามารถเล้ียงดูตัวเองไดอยางไมเดือด
รอน  ท้ังน้ีส่ิงท่ีเกิดข้ึนกับชีวิตลูกโสสะก็ดวยเมตตาจิต
ของทุกทานท่ีปรารถนาดี  ชวยหลอหลอมชีวิตของลูก
โสสะใหถึงฝงฝน  กระผมตองขอขอบพระคุณทุกทาน
ท่ีไดใหการสนับสนุนเล้ียงดูลูกโสสะอยางตอเน่ืองมา
โดยตลอด และหวังเปนอยางย่ิงวาทานจะรูสึกอ่ิมเอม
ใจในความเปนผูให  อีกท้ังยังคงเปนพลังสําคัญในการ
มอบโอกาสชวยเหลือลูกโสสะตลอดไปครับ

ขอแสดงความนับถือ

นายกุลเวช  เจนวัฒนวิทย
เหรัญญิกมูลนิธิเด็กโสสะแหงประเทศไทยฯ

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
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มูลนิธิเด็กโสสะแหงประเทศไทยฯ จัดกิจกรรมออกบูธ
ประชาสัมพันธตามสถานท่ีตางๆ อาทิ  หางสรรพสินคา  อาคาร
สํานักงานและยานธุรกิจ ทั่วกรุงเทพมหานครฯ และตาง
จังหวัด  ทั้งนี้เพื่อเชิญชวนผูที่มีจิตเมตตาตอเด็กๆกําพรา  รวม
เปนสวนหน่ึงในการสนับสนุนการเล้ียงดูเด็กในครอบครัวโสสะ
ทั่วประเทศอยางตอเนื่อง  โดยบริจาคผานการตัดบัตรเครดิต  
ซึ่งเปนอีกหน่ึงชองทางที่สะดวก  และทานสามารถสังเกต

เจาหนาที่ของมูลนิธิฯ จะสวมเสื้อท่ีมีโลโก และบัตรประจําตัวพรอมชื่อเพื่ออางอิง  หากพบเจาหนาที่ของ
ทางมูลนิธิฯ ทานสามารถแวะเขาไปสอบถามขอมูลเพ่ือบริจาคหรือทักทายใหกําลังใจนองกันไดนะคะ 
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