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ตนธารแหงการเสียสละ เกิดข้ึนได

จากหัวใจท่ีเต็มเปยมดวยความรัก

ดวย “ความรัก” ที่ไรพรมแดนและขอบเขตของ
ศาสนา เปนตนธารสําคัญที่ปลูกฝงสํานึกแหง

ความเสียสละ สรางสรรคนางพยาบาลสาวลูกโสสะ 

ใจอารีย

ชีวิตท่ีไมเคยขาดหาย

ของ นันทนา ตั้งจิตมณีศักดา

ความรูสึกในใจจากคําบอกเลาของคุณ นันทนา 
ตั้งจิตมณีศักดา รองผูอํานวยการหมูบานเด็กโสสะ 

หนองคาย ผูปฏิบัติหนาที่เพื่อลูกโสสะดวยความ

มุงม่ันมาตั้งแตป พ.ศ. 2536

เสนทางแหงความฝน กับวันที่

สุขใจในหมูบานเด็กโสสะ

พอใจในส่ิงที่มี และทําวันนี้ใหดีที่สุด นี่ละปรัชญา
เรียบงายของชีวิตเด็กชาย ผูมี “ความสุข” และ 

“ปจจุบัน” เปนสรณะ และมีครอบครัวโสสะ เปน

แรงบันดาลใจสูเสนทางฝน

ทานรูหรือไมวา...ดวยการสนับสนุนจากทาน สามารถมอบชีวิตใหกับเด็กคนหนึ่งไดอยางไร
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ณ  หมูบานเด็กโสสะ

ลมพัดมาเอ่ือยๆ ทําใหจมูกสัมผัสไดถึงกลิ่นหอม

ออนๆ จากดอกลีลาวดี ที่ขณะนี้กําลังโยกไหวตาม
แรงลม บางดอกกําลังรวงโรย หมุนควางลวงสูพื้น

ดิน………

“ผีมาแลวววววว  ผีมาแลววววววว”

เสียงยานคางนากลัวดังแววมาจากในหองนํา พรอม

กับเสียงนองอารมเด็กชายวัย 5 ขวบรองเสียงหลง
วิ่งลงบันไดบานมา และไมนานเสียงยานคางนากลัว

นั้นก็กลายเปนเสียงหัวเราะชอบใจของนองไตเติ้ล 

พี่ชายสุดท่ีรักของนองอารมนั่นเอง “ปกติผมจะ
เลนกับนองอยางนี้อยูแลวครับ เขาไมคอยชอบลง

จากบาน ถาเรียกแบบนี้นองจะลงบานเร็วมาก”
นองไตเติ้ลหัวเราะงอหายแลววิ่งไปไลจับตัว

นองชาย ทุกครั้งที่พี่นองเลนกันก็จะเห็นคุณแม
คอยหามปรามทุกครั้ง คุณแมเพ็ญฤดีแมโสสะ ซึ่ง
เปนคุณแมอีกทานหนึ่งท่ีทุมเทแรงกายแรงใจคอย

ใหการดูแลลูกๆโสสะ ดวยความรัก ความเอาใจใส
เลาถึงนองไตเติ้ลลูกชาย “จริงๆแลวนองไตเติ้ล
เปนคนออกจะเงียบขรึมคะ เขาเขามาอยูที่นี่ตั้งแต

อายุแค 8 เดือนเทานั้น ตอนนี้นองอายุ 13 ปแลว 
เขายังมีพี่ชายอีก 2 คนเขาเปนนองคนเล็ก ตอน

นี้พี่ชายทั้งสองคนไดยายไปอยูที่บานเยาวชนชาย
โสสะ เมื่อเด็กชายมีอายุครบ 14 ป จะแยกไปอยูที่

นั่นเพื่อเรียนรูชีวิตและกิจกรรมตางๆ ของเด็กชาย

กับคุณอาบานเยาวชน เพราะที่หมูบานจะมีแต

คุณแมผูหญิง” คุณแมเพ็ญฤดีพูดไปพรอมกับรอย

ยิ้มที่ระบายความสุขอยูเต็มใบหนา ในบางครั้ง

สายตาก็คอยสอดสายเพื่อ ดูลูกๆอยู เสมอ  

“แตถาเขาไดอยูกับนองอารมเขาจะเปนอีกแบบ

เลยคะ จะสดใสหยอกลอนองไดทั้งวัน เพราะ
ตอนนองอารมเขามาอยูที่นี่ตั้งแตเล็กๆ นองไตเติ้ล

ก็จะเปนคนชวยเลี้ยงเขาจึงสนิทกัน ตอนนี้นองอารม
เริ่มโต ไตเต้ิลก็สอนนองใหขี่จักรยาน”

ทุกคนเกิดมายอมมีวันวาน หวงเวลาในอดีต แตอดีต

ของนองไตเต้ิลนั้นดูรางเลือนจําสิ่งใดไมไดแมแต

ผูใหกําเนิด ไมวาดวยเหตุผลใดก็ตามท่ีพวกเขาไม
สามารถใหการดูแลนองไตเติ้ลได แตวันนี้นองไตเติ้ล

เองก็ไมเคยคิดจะรองขอส่ิงใด “ผมไมรูวาพวกเขา
คือใคร แตเขาก็เปนคนที่มีพระคุณทําใหผมไดเกิด
มา เราตองรูจักพอใจในส่ิงที่เราเปน และทําวันนี้ใหดี

ท่ีสุดครับ วันน้ีผมมีแม  พ่ีนองอีกหลายคน ลุงปานาอา 
ในครอบครัวใหญของผม โดยเฉพาะแม แมเพ็ญฤดี

มีความหมายกับผมมาก  มากจนเกินกวาจะหาคํา
อธิบาย เพราะแมเพ็ญฤดีไมเคยเรียกรองสิ่งใดจาก
ผมนอกจากการอยากเห็นผมเปนคนดีและต้ังใจ

เรียน นั่นก็เพื่อตัวผมเอง ผมรักแมครับ” แมเพ็ญฤดี
เมื่อไดฟงลูกชายพูด ถึงกับทําใหใบหนาของแมเจือ

ไปดวยรอยย้ิมอยางรักใคร

เสนทางแหงความฝน กับวันท่ีสุขใจในหมูบานเด็กโสสะ
พอใจในสิ่งที่มี และทําวันนี้ใหดีที่สุด นี่ละปรัชญาเรียบงายของชีวิตเด็กชาย ผูมี “ความสุข” และ “ปจจุบัน” เปนสรณะ 

และมีครอบครัวโสสะ เปนแรงบันดาลใจสูเสนทางฝน

ชีวิตของลูกโสสะน้ันเม่ือไดเขามาอยูในหมูบานฯ  

นอกจากจะมีครอบครัว มีพี่นอง และคุณแมที่คอย
ใหความรักความอบอุนแลว สิ่งสําคัญอีกอยางหนึ่ง
คือ การศึกษา ซึ่งเด็กๆจะไดรับการศึกษาสูงสุด

ตามความสามารถ จนออกไปประกอบอาชีพพึ่งพา
ตัวเองได โดยเริ่มตนจากวัยอนุบาล เด็กๆ จะเขา

เรียนท่ีอนุบาลของหมูบานเด็กโสสะ (อนุบาล 1-3) 
รวมกับเด็กๆที่อาศัยอยูในชุมชนใกลเคียง ทั้งนี้ 
เพื่อใหเด็กๆไดเรียนรูการเขาสังคม พรอมกับการมี

พัฒนาการตามวัยในชวงอายุ 4-6 ป หลังจากนั้น
เมื่อเขาสูเกณฑวัยเรียนก็จะเขาเรียนช้ันประถมป

ที่ 1 ในโรงเรียนบริเวณใกลๆหมูบาน เชนเดียวกับ
เด็กในครอบครัวทั่วไป ทั้งจากการจับฉลาก สอบเขา 
หรือไดรับโควตาจากสิทธิการอาศัยอยูในพื้นที่นั้นๆ 

เด็กๆจะไดเขาเรียนในโรงเรียนตามระบบการศึกษา
จนกระทั่งไดรับการศึกษาสูงสุด ไมวาจะเปนปวส. 

อนุปริญญา หรือ ปริญญาตรี

นองไตเต้ิลเองก็เชนกันปจจุบันเรียนอยูชั้น

มัธยมศึกษาปที่ 1 ในโรงเรียนใกลหมูบาน ซึ่ง

เพื่อนๆและคุณครูก็ทราบดีวานองไตเต้ิลเปนลูก
โสสะ “เพื่อนๆในหองและคุณครูทราบครับวาผม

เปนลูกโสสะ ทุกคนก็ไมไดนึกรังเกียจหรือแบง

แยก  และผมเองก็ไมรูสึกวาผมแตกตางจากทุกคน 

ชวีติในหมูบานเดก็

นองไตเต้ิลกับคุณแมเพ็ญฤดี แมโสสะผูใหการเลี้ยงดู และนองอารม

ความผูกพันของนองไตเติ้ลกับนองๆ



3ชวีติในหมูบานเดก็

ถาโรงเรียนมีกิจกรรมผมก็เขารวมเสมอครับ ซึ่งใน
ความโชครายของผมที่ไมสามารถอยูกับครอบครัว

ที่แทจริงได แตก็ยังมีความโชคดีครับที่ผมไดมาอยู

ในครอบครัวที่อบอุน หากผมและพ่ีนองของผม

ไมไดมาอยูที่นี่ก็ไมรูเหมือนกันวาชีวิตจะเปนแบบ

ไหนกัน แม(โสสะ) คอยยําเตือนผมเสมอวาที่เรา

มีโอกาสไดก็เพราะผูใจบุญทั้งหลายไดชวยเหลือ
เรามา สิ่งนี้ลูกโสสะอยางผมขอระลึกถึงพระคุณทาน

เสมอครับ และกิจวัติประจําวันของพวกเราทุกคนใน
หมูบานฯ เวลาประมาณ 5 โมงเย็นของทุกวันเราจะ

มาพรอมกันสวดมนตเย็น และหลังจากนั้นจะมีการ
สวดนอมรําลึกถึงคุณของผูมีจิตเมตตาทั้งหลายที่ได

ชวยเหลือเรา พรอมท้ังอวยพรใหทุกทานไดพบความ

สุขดั่งที่ทานไดมอบความสุขใหเราเชนกันครับ”

เนื่องดวยวันนี้เปนวันเสาร ไตเติ้ลและนองๆอีกหลาย
คนไมตองไปโรงเรียน ทางหมูบานฯ จึงไดมีการจัด

ชั้นเรียนพิเศษในชวงวันเสารอาทิตย ซึ่งจะมีคุณครู

เฉพาะรายวิชาน้ันๆ เขามาสอนเพ่ิมเติมและเสริม
ความรูใหกับเด็กๆ ทั้งทางดานวิชาการและกิจกรรม  

อาทิ วิชาคณิตศาสตร ไทย อังกฤษ กีฬา ดนตรี 
ศิลปะ รําไทยฯ เพื่อสงเสริมศักยภาพตามความ
สนใจของเด็ก หรือการจัดฝกอบรมดานอาชีพท่ี

จําเปนใหกับนองๆเยาวชนที่เตรียมพรอมจะออกไป
เลี้ยงดูตัวเองเพื่อเปนตนทุนชีวิต อยางเชน  
คอมพิวเตอร งานชางตางๆ เสริมสวย ประกอบ

อาหาร ฯลฯ   

สําหรับนองไตเต้ิลไดเลือกเรียนวิชาศิลปะเพราะ
ชื่นชอบและมีความความสามารถทางดานน้ีเปน
พิเศษ กระทั่งในยามที่วางเวนจากงานบานหรือ

ชวยคุณแมดูแลนองแลว นองไตเติ้ลก็จะหาอุปกรณ

สมุด ดินสอ สีตางๆ มาขีดเขียนใหเปนภาพวาดที่
ใสจินตนาการลงไป หลายตอหลายครั้งที่สงผลงาน

เขาประกวด หรือเขารวมกิจกรรมกับทางโรงเรียนก็
จะมีรางวัลหรือใบประกาศติดไมติดมือมาเสมอ แตก็

มีเหมือนกันที่ไมไดอะไรเลย “ถึงแมไมไดรางวัลหรือ
อะไรเลย แตมีสิ่งหนึ่งที่ผมไดกลับมาทุกคร้ังนั่นก็คือ

ความสุขครับ เพราะเราไดทําในสิ่งท่ีอยากทําแลว”  

อีกหนึ่งส่ิงท่ีชอบก็คือดนตรี ปจจุบันนองไตเต้ิลเปน
สมาชิกของวงโยธวาธิตของโรงเรียน เลนเครื่องเปา
ทรัมเปต เมื่อถามถึงความฝนวาโตขึ้นอยากเปนอะไร 

เรากลับไมไดยินวาอยากเปนนักจิตรกรหรือนักดนตรี 
“ผมอยากเปนทหารครับ เพราะทหารเขมแข็งได

ดูแลแม พี่นอง ทุกคน สวนวาดรูปหรือดนตรี ถาผม
เปนทหารพวกนั้นผมก็ยังคงทําไดอยู”  

นี่คือมุมมองของเด็กชายที่กําลังจะเขาสูวัยรุน ที่
อาจเรียกไดวา คิดอานมีเหตุผลเปนผูใหญกวาวัย 

และแมในวันนี้ เสนทางแหงความฝนของไตเติ้ลนั้น

อาจจะดูยาวไกล แมในระหวางทางก็อาจพบเจอ

กับอุปสรรคขวากหนามท่ีไมอาจคาดเดา ในวันขาง

หนา จะประสบความสําเร็จหรือไมนั้น ก็ขึ้นอยูกับวา
หนึ่งสมอง สองมือ สองเทาที่กาวเดินตอไป กับหนึ่ง 

“หัวใจ” ที่มั่นคง แตที่แนๆเหนืออื่นใด คือความ

จริงที่ไตเติ้ลรับรูและจะระลึกอยูเสมอจนช่ัวชีวิต วา 

จะมีแมและผูใจบุญคอยอุมชูลูกโสสะนี้อยูเสมอใน

ทางเดินสูฝน ไมมีวันเปลี่ยนแปลง

เพราะ...“การศึกษา” เปน
รากฐานท่ีสําคัญของชีวิต
 

เด็กๆในการดูแลของครอบครัวโสสะจะไดรับ

การศึกษาสูงสุดตามความสามารถ จนออกไป
ประกอบอาชีพพึ่งพาตัวเองได เริ่มตนจากวัย

อนุบาลที่เด็กๆจะไดเขาเรียนท่ีอนุบาลของหมู
บานเด็กโสสะ (อนุบาล 1-3) จากนั้นเด็กๆจะเขา
เรียนชั้นประถมปที่ 1 ในโรงเรียนบริเวณใกลๆ

หมูบาน เชนเดียวกับเด็กในครอบครัวทั่วไป ทั้ง
จากการจับฉลาก สอบเขา หรือไดรับโควตาจาก

สิทธิการอาศัยอยูในพื้นที่นั้นๆ เด็กๆจะไดเขา
เรียนในโรงเรียนตามระบบการศึกษาจนกระท่ังได
รับการศึกษาสูงสุด ไมวาจะเปนปวส. อนุปริญญา 

หรือ ปริญญาตรี 

ระหวางนั้นเด็กๆจะไดรับการสงเสริมศักยภาพ
ตามความสนใจและทักษะท่ีตัวเองถนัด ในชวง

วันเสารอาทิตย  โดยจัดครูเฉพาะรายวิชานั้นๆ

เขามาสอนเพื่อเพิ่มเติม อาทิ คณิต ไทย อังกฤษ  
กีฬา ดนตรี ศิลปะ รําไทยฯ สําหรับเยาวชนท่ี

เตรียมพรอมที่จะออกไปเลี้ยงดูตัวเอง ทาง

หมูบานไดจัดการฝกอบรมดานอาชีพที่จําเปน

เพ่ิมเติม เพ่ือเปนตนทุนที่สําคัญในการออกไป

ประกอบอาชีพ  ไมวาจะเปนคอมพิวเตอร งาน
ชางตางๆ เสริมสวย ประกอบอาหาร ฯลฯ สิ่ง

เหลานี้จะไมสามารถเกิดขึ้นไดเลย หากเด็กๆ

ไมไดรับการสนับสนุนจากทานผูมีจิตเมตตาที่

ไดมอบโอกาสในการศึกษาซึ่งเปนตนทุนอันยิ่ง

ใหญของชีวิตเด็กคนหนึ่ง ใหไดมีความรู มีอาชีพ 
และสามารถพึ่งพาตัวเองได เพื่อเปนผูใหญที่มี
คุณภาพของสังคมไทยตอไป

ในยามวางของนองไตเติ้ลจะนั่งวาดรูปเลนเสมอ

สอนนองใหขี่จักรยาน

หมายเหตุ: ชื่อของเด็ก ในบทความนี้ไดมีการ

เปลี่ยนแปลงตามความเหมาะสมเพื่อใหเปนไปตาม
นโยบายดานสิทธิเด็ก
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ณ หองเด็กแรกคลอด โรงพยาบาลทักษิณ จังหวัด
สุราฎรธานี พยาบาลอริสา รักษไทย หรือ นองแอะ 

กําลังเปลี่ยนผาออมใหกับเด็กหญิงวัยแรกเกิดที่เพิ่ง
ลืมตาดูโลกมาไดเพียงหน่ึงวัน ดวยความออนโยน

และหัวใจแหงการบริการของนองแอะ ซึ่งมาจาก
พื้นฐานที่แอะมีมาตั้งแตวัยเด็กที่ไดเติบโตขึ้น
ในครอบครัวโสสะ ณ หมูบานเด็กโสสะหาดใหญ 
สงขลา

“ตอนนั้นกลัวมาก ไมรูวาจะเปนยังไง จับมือนอง
ไวแนนเลย” แอะในวัยไมถึงสิบขวบพรอมดวยนอง
สาววัยหาขวบ พูดถึงความทรงจําในวันแรกที่มาถึง
หมูบานเด็กโสสะหาดใหญ จากวันนั้นแอะและนอง

สาวก็ไดมาเปนสมาชิกของครอบครัวบาน 1 โดยมี

คุณสุพัตรา คุณแมโสสะเปนผูดูแล “มะ บอกวาไม
ตองกลัว มาเปนลูกมะ แอะยังจําคําพูดนั้นไดดี ถึง
แมผานมาเปนสิบปแลว” “มะ” ซึ่งเปนคําเรียกแม

ในศาสนาอิสลามที่แอะหมายถึง คือคุณแมสุพัตรา 
ชาวมุสลิมซึ่งอุทิศตัวมาเปนคุณแมโสสะโดยไมได
มีเงื่อนไขของศาสนาหรือวัฒนธรรม ในครอบครัว

บาน 1 จึงเต็มเปยมดวยความรักความอบอุน และ
เปนอันหนึ่งอันเดียวกันไมวาลูกของแมสุพัตราจะ

เปนไทยพุทธหรือไทยมุสลิมก็ตาม

“แอะไมเคยคิดวาการมีแมโสสะเปนคนมุสลิมจะ
ทําใหเกิดความแตกตางหรือแปลกแยกเลยนะคะ ดี

เสียอีกที่เราไดเรียนรูความแตกตางของวัฒนธรรม 
เพราะเราตองอยูในพื้นที่ที่มีความหลากหลายใน

เร่ืองนี้อยูแลว อีกทั้งมะเองก็ทําใหแอะรูสึกวาตัวเอง
เติบโตมาอยางไมไดขาดอะไร มะมักจะอธิบายเรื่อง
หลักปฏิบัติของศาสนาอิสลามใหแอะฟงประจํา และ
แอะก็ชอบฟง ชอบเรียนรูในเรื่องนี้คะ”

ดวยชวงชีวิตในครอบครัวโสสะของแอะ ที่ผนวกอยู
ทามกลางสมาชิกตางศาสนาและวัฒนธรรม ทวา ทุก
คนก็อยูรวมกันอยางมีความสุขดวยความรัก และ

ตนธารแหงการเสียสละ 

เกิดข้ึนไดจากหัวใจท่ีเต็มเปยมดวยความรัก
จากการฟูมฟกในครอบครัวโสสะ ดวย “ความรัก” ท่ีไรพรมแดนและขอบเขตของ

ศาสนา เปนตนธารสําคัญท่ีปลูกฝงสํานึกแหงความเสียสละ สรางสรรคนางพยาบาล

สาวลูกโสสะใจอารีย ท่ีพรอมปฏิบัติหนาท่ีชวยเหลือผูคน ท้ังยังเปนอีกหน่ึงหลักฐาน
ความสําเร็จของโสสะ ท่ีเปนคนดีมีคุณภาพของสังคมท้ังกายและใจอยางแทจริง

เอื้ออาทรนี่เองเปนเบาหลอมหัวใจดวงนอยของแอะ
ใหอิ่มฟูดวยความเสียสละ นํามาซึ่งอาชีพในฝน ที่

แอะตั้งใจจะเปนนางพยาบาลเพ่ือที่จะไดมีโอกาส

ชวยเหลือคนอื่นๆ และลงมือสานฝนนั้นดวยความที่

เปนเด็กเรียนดีมาตลอด ผนวกกับความมุงมั่นตั้งใจ
อยางหนัก จนแอะสอบติดคณะพยาบาลศาสตร 

มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ จังหวัดนครศรีธรรมราช 
และไดเปนพยาบาลสมใจในที่สุด จากวันที่ความฝน

เปนจริง จนถึงวันนี้ ก็เปนเวลาหนึ่งปมาแลว ที่แอะ
เรียนจบ เริ่มตนทํางาน และดูแลพึ่งพาตัวเอง ดวย

ตนทุนชีวิต โอกาส ความรักความเอาใจใส และการ

ศึกษาจากบานโสสะ ซึ่งลูกโสสะทุกคนตระหนักดีอยู
ในใจวา วันหนึ่งเขาตองออกไปดูแลตัวเอง หากเขา
โตขึ้นและมีความรับผิดชอบมากพอ เพื่อพื้นที่เล็กๆ

แหงน้ีในบาน จะไดมอบโอกาสท่ีสองในชีวิตใหกับ
นองคนตอไปที่จะมาเปนสมาชิกใหมของครอบครัว 

นองท่ีพวกเขาก็ไมรูวาเปนใคร รูแตวานองตองการ
ความชวยเหลือไมตางจากพวกเขา โดยเฉพาะออม

กอดที่อบอุนของแม และสานสัมพันธที่เต็มเปยม

ดวยความรักของพ่ีนองในบานจากรุนสูรุน ไมมีส้ินสุด

ทุกวันน้ี หลังออกเวรแลว แอะยังโทรหามะเปน

ประจําเพื่อถามสารทุกขสุกดิบ เพราะนี่คือครอบครัว

ของแอะ และทุกอยางที่แอะมี “ที่นี่ใหชีวิตใหมกับ

แอะ ชีวิตที่มีแม มีพี่นอง มีครอบครัวที่จะเปนของ
แอะตลอดไป” ในวันหยุดยาวแอะจะนั่งรถประจํา

ทางจากสุราษฎรธานีมาเยี่ยมมะที่หมูบานเด็กโสสะ

หาดใหญ และไมลืมที่จะนําขนมติดไมติดมือมาเยี่ยม

นองในบาน และยาบํารุงสําหรับมะที่เปนที่รักของ

แอะ “เปนหวงมะ โดยเฉพาะเร่ืองสุขภาพ เพราะ
อยางที่เรารูกันวาการเปนคุณแมโสสะตองอุทิศและ
ทุมเทมากเพียงใด” แตความสําเร็จของแอะและพ่ีๆ

ในบานคนอ่ืนๆเองในวันน้ีก็เปนเหมือนนําหลอเลี้ยง

หัวใจของมะใหสามารถทําหนาที่แมโสสะอยางไมรู
จักคําวา “เหน็ดเหนื่อย” เพื่อเลี้ยงดูลูกๆ โสสะใน
ความดูแลของมะทุกคน ใหไดเติบโตเปนผูใหญที่มี

คุณภาพและคุณธรรมสูสังคมไทยสืบไป

แอะในวันแหงความสําเร็จกับคุณสุพัตรา มะของแอะ พี่ชอุม พี่โตในบาน
และอาพงษศักดิ์ ผูอํานวยการหมูบานเด็กโสสะหาดใหญ (ป 2555)

แอะในวัยประถม พยาบาลแอะในวัย 24 ป

ดวยการสนับสนุนของทานผูมีจิตเมตตา ทําให
วันนี้แอะไดมีครอบครัวที่อบอุน เติบโตขึ้นจาก
วัยเด็กสูวัยผูใหญ จนสามารถเลี้ยงดูตัวเองได

และอยูรวมกับสังคมไดอยางมีอความสุข และนี่
เปนอีกหนึ่งในหลายตัวอยางของเด็กที่ไดรับการ

ดูแลโดยครอบครัวโสสะจนออกไปเปนผูใหญที่
มีคุณภาพและคุณธรรมกวา 500 คน ตลอด 40 
กวาปในการดําเนินงานของมูลนิธิฯ

ความสาํเรจ็ของลกูโสสะ
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“ชีวิต” ที่ไมเคยขาดหายของ นันทนา ตั้งจิตมณีศักดา
“ทํางานท่ีน่ีมาเกือบ  20  ปแลวคะ  ถาวันไหนไมไดมาทํางาน เหมือนชีวิตมันมีอะไรขาดหายไป”ความรูสึกในใจจากคําบอกเลา

ของคุณนันทนา  ต้ังจิตมณีศักดา  รองผูอํานวยการหมูบานเด็กโสสะหนองคาย  ผูปฏิบัติหนาท่ีเพ่ือลูกโสสะดวยความมุงม่ันมา

ต้ังแตป  พ.ศ.  2536  

ครั้งแรกที่เขามาทํางานที่หมูบานเด็กโสสะรูสึก

อยางไรบาง
ก็งงๆเหมือนกับหลายๆคนท่ีไมคุนเคยกับระบบ

การทํางานที่เปนครอบครัวของที่นี่ ใชเวลานานพอ

สมควรเหมือนกันกวาจะเขาใจ เพราะนอกจากการ

ใชความรูความสามารถท่ีเรามีแลว ที่สําคัญ คือ เรา
ตองใช “หัวใจ” ในการเรียนรูดวย แตเดิมกอนที่จะ
มาเปนรองผูอํานวยการหมูบานนั้น นันเขามาทํา

หนาที่เปนคุณครูอนุบาลสอนเด็กตัวเล็กๆ พวกเขา

นารักมากคะ และก็มาทํางานบัญชี เปนเจาหนาที่
อาวุโส และถึงมาเปนรองผูอํานวยการหมูบานเมื่อ

ป พ.ศ. 2546 นี่แหละคะ โดยมีผูอํานวยการหมูบาน

เปนคนฝกสอนและใหคําแนะนําเรื่องการจัดการงาน
ตางๆ เปนอยางดี

หนาที่ของรองผูอํานวยการหมูบานเด็กโสสะเขา
ทําอะไรกันบาง

คอยชวยเหลืองานของผูอํานวยการหมูบาน ซึ่งมี
หลายอยางมาก แตหลักๆที่ทําคือใหคําแนะนํากับ

คุณแมและเด็กๆ คอยถามสารทุกขสุกดิบ ชวยแกไข
ปญหา และคอยใหกําลังใจพวกเขา บางคร้ังก็ไม
เหมือนกับการทํางาน แตเหมือนเปนกิจวัตรประจํา

วันในชีวิตเรามากกวา ถาวันไหนไมไดมาทํางาน 
จะรูสึกวาชีวิตเหมือนขาดอะไรไป เหมือนเราไมได

เห็นคนในครอบครัวของเราแลวใจจะนึกอยูเสมอวา  
เอ....เขาเปนอยางไรกันบางนะ คิดถึงเด็กๆจัง

รวมพูดคุยกับคุณแมโสสะ

การทํางานยอมมีอุปสรรคหรือปญหา เคยมีทอ

หรือไม
มันก็มีนะคะ ยิ่งการทํางานกับคนนี่บางครั้งความคิด

เห็นของคนเราไมเหมือนกัน มันก็ยอมมีอุปสรรคบาง  

แตเม่ือปญหาน้ันไดรับการแกไขแลวก็ใหมันผานพน

ไป อยาไปเจ็บอยาไปจํากับมัน เพราะมันอาจจะไมมี
ประโยชน เผลอๆมันอาจจะทํารายตัวและจิตใจของ
เราเอง แตถาจะเลือกคิดและจําก็ใหมันเปนบทเรียน

คอยสอนตัวเราจะดีกวาคะ

เรื่องอะไรของการทํางานท่ีทําใหประทับใจที่สุด
เรื่องที่ประทับใจก็คงไมพนเร่ืองเด็กนะคะ เพราะวา

เราทํางานใหกับเด็กๆ เปนที่ทราบกันดีอยูแลววา 
เด็กที่มาอยูกับเราตางที่มา ตางภูมิหลัง สติปญญา

ก็ไมเทากัน บางคนเอาตัวรอด บางคนก็เหมือนจะ
ลมลุกคลุกคลาน แตที่ทําใหดีใจรูสึกจะเปนเด็กกลุม
หลังนี่แหละคะ พอเขาโตข้ึนมาแลวเห็นเขาดูแลตัว

เองได มีครอบครัวที่อบอุน ถึงแมจะไมไดเดนดังใน
สังคมก็ตาม ทําใหเราหายเหน่ือย เพราะคิดวา นั่น

เราเปนสวนหนึ่งที่ผลักดันเขาไดมีวันนี้ ไมเปนภาระ
ใหกับใครอีกเพราะพวกเขาก็เหมือนลูกหลานของนัน  
และครอบครัวแทๆของนันนั้นก็เขาใจดี สามีและลูก

ก็ภูมิใจที่เราไดทํางานชวยเหลือคน เราก็ไดเปนแบบ
อยางที่ดีใหกับลูกของเราดวย

ชวยฝากขอคิดหรือคติประจําใจของคุณนันทนา

ไมวาเราปฏิบัติหนาท่ีตรงสวนไหน แตเรามีเปาหมาย

เดียวกันคือ “เด็กๆ” ตองชวยเหลือเขาใหเขาเปน
เด็กที่สมบูรณเหมือนเด็กทั่วไปที่มีครอบครัวใหมาก

ที่สุด ถึงแมวาเราจะเปนครอบครัวทดแทนก็ตาม ให

เขาภาคภูมิใจที่ไดเกิดเปนลูกโสสะ เพราะเม่ือเราทํา

หนาที่ตรงนี้ไดดีที่สุดแลว นันเชื่อวา เราจะไมนึกยอน

หลังมาเสียใจกับสิ่งที่เราไดทําลงไปเลยคะ และผล
ตอบแทนกลับมาจะยังคงคุณคาอยูในจิตใจของเรา

และสังคมที่เราอยูนี้อีกนานเทานาน

เรือ่งเลาคนทาํงาน

การประชุมผูอํานวยการหมูบานเด็กโสสะ
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มูลนิธิเด็กโสสะแหงประเทศฯไทยแตงต้ังฑูตสันถวไมตรีคนแรก เพื่อเปนอีกหนึ่ง

กระบอกเสียงที่สําคัญในการเผยแพรประชาสัมพันธมูลนิธิฯใหเปนที่รูจักในวง
กวางไปยังทานผูมีจิตเมตตาทั้งหลาย เพื่อรวมบริจาคเพ่ือสนับสนุนการเลี้ยงดู

เด็กในครอบครัวโสสะ วันนี้เรามาพูดคุยกับคุณปบ รวิชญหลังไดรับการแตงตั้ง

เปนฑูตสันถวไมตรี (SOS Ambassador) 

จุดเร่ิมตนของการตัดสินใจตอบรับมาเปน “ฑูตสันถวไมตรี” ของมูลนิธิเด็กโสสะฯ

“ผมไดรับรูเร่ืองของมูลนิธิฯ อยูบางแลว แตพอติดตอมาและไดรูรายละเอียด

ก็ยิ่งรูสึกดี อยางหนึ่งคือผมมีลูกและเปนคุณพอดวยยิ่งเขาใจวา หัวใจหลักของ
การเติบโตของลูกและเด็กๆที่จะเปนคนดีและมีคุณภาพนั้นคือ ครอบครัว และ
แนวคิดของมูลนิธิเด็กโสสะฯ ที่สรางโอกาสที่สองใหกับเด็กที่ขาดครอบครัว ได

กลับมามีครอบครัวที่อบอุนอีกครั้ง มีคุณแมทดแทนคอยดูแลลูกใหเติบโตในวิถี
ชีวิตแบบไทย พี่นองก็จะไดอยูในครอบครัวเดียวกัน พี่ตองดูแลนอง นองตอง

เคารพพ่ี ครอบครัวอยางนี้หาดูไดยากในสมัยนี้ ผมวาวิธีการดําเนินงานของมูลนิธิ
เด็กโสสะฯ เปนเรื่องที่นาสนับสนุน” 

ความคาดหวังของคุณปบ ในการเปน “ฑูตสันถวไมตรี” คนแรกของมูลนิธิเด็กโสสะฯ
“ส่ิงท่ีต้ังใจจะชวยเลยคือ ผมอยากชวยเผยแพรแนวคิดดีๆ ของมูลนิธิฯ และชักชวน

ใหคนไทยมาเปนสวนหน่ึงท่ีจะปะเย็บ หรือ ติดกาวสวนท่ีพรองหายของเด็กไทย ให
เขาไดมีสายสัมพันธความรักความอบอุนคร้ังใหมเพ่ือทําใหพวกเขามีกําลังกายกําลัง

ใจกาวเดินไปควาอนาคตท่ีดีใหกับตัวเอง และประเทศชาติตอไปครับ”

คุณเกศเกลา ชัยวุฒิ เปนหนึ่งผูใหการสนับสนุนเลี้ยงดูลูกโสสะ ปจจุบัน

เธอทํางานเปน Sales & Marketing Manager / The Spa Chiang Mai 

Resort ผานทางเจาหนาที่ประชาสัมพันธ ซึ่งไปต้ังบูธประชาสัมพันธแถว
ทองหลอ ในกรุงเทพฯ  

“ไดรับฟงเรื่องราวของครอบครัวโสสะแลวเกิดจากความประทับใจในแนวคิด

ของมูลนิธิฯ ที่ใหความสําคัญกับการเลี้ยงดูเด็กๆที่เขาไมมีใคร ใหพวกเขาไดมี

โอกาสกลับมามีครอบครัวอีกคร้ังในรูปแบบครอบครัวทดแทนถาวร นองๆจะ
ไดรับความรัก ความอบอุน มีคนคอยดูแลซึ่งจะมาเปนคุณแม ที่นองๆเรียกวา
แมโสสะ และสิ่งสําคัญท่ีนอกจากปจจัย 4 ที่มีความจําเปนตอนองๆแลว ก็คือ
ความรักนี่แหละคะที่จะเปนกําลังใจใหพวกเขากาวเดินตอไปในชีวิตไดอยาง

มั่นคง และอีกอยางคืออยากมีสวนรวมในการใหสังคมนี้นาอยูมากขึ้น เมื่อ
พวกเขาเติบโตขึ้นเขาก็มารวมใชชีวิตอยูในสังคมเดียวกับเรา ดิฉันจึงตัดสิน

ใจใหการสนับสนุนการเลี้ยงดูเด็กของมูลนิธิเด็กโสสะฯ คะ และอยากจะ
ฝากบอกถึงนองๆทุกคนวา ขอใหอดทน เชื่อมั่นในความสามารถของตนเอง 
มองไปขางหนาอยางมีความหวัง เปนคน

ดีของสังคม พี่จะคอยเคียงขาง และเปน
กําลังใจใหเสมอ

เพราะความรัก ความเมตตาตอเพื่อน
มนุษยดวยกัน ไมวาผูรับความชวย
เหลือนั้นจะเปนใคร ก็ลวนสงผลลัพธ 

ตอลมหายใจใหสังคมมีคุณภาพ และที่
สําคัญ ยังเปนตนธาร บอเกิดหนทาง

แหงความสงบสุขของการอยูรวมกัน
บนโลกใบนี้อีกดวย

เปดใจ “ฑูตสันถวไมตรี” 
คนแรก ของมูลนิธิเด็กโสสะฯ 
ปบ รวิชญ เทิดวงส

ตอลมหายใจใหสังคม 
เติมหัวใจใหทุกชีวิต ดวย 
“ความรัก”

คุณปบกับนองๆในครอบครัวโสสะ หมูบานเด็กโสสะบางปู สมุทรปราการ

คุณปบ รวิชญรับมอบใบ

ประกาศนียบัตรจากพล.ต.ต.นร
วัฒน เจริญรัชตภาคย ประธาน

กรรมการอํานวยการ ในงานแถลง
ขาวการแตงตั้งฑูตสันถวไมตรี 

พฤษภาคม 2556

หนึง่เสยีงจากผูใหการสนบัสนนุเดก็โสสะ

คุณเกศเกลา
ผูใหการสนับสนุน

เลี้ยงดูลูกโสสะ

คุณเกศเกลากับนองสาว
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เนื่องในวันครอบครัวสากล หรือ UN International 
Day of Families เพื่อใหทุกทานเล็งเห็นความสําคัญ

ของครอบครัว “มูลนิธิเด็กโสสะแหงประเทศไทย
ในพระบรมราชินูปถัมภ” ไดจัดงาน “ครอบครัว คือ 
ชีวิต” (Moments Make Families) ซึ่งปนี้จัดขึ้น

เปนปที่สองแลว หลังจากที่ปที่แลวไดรับการตอบ
รับเปนอยางดี ทั้งนี้เพื่อใหทุกคนเห็นถึงความสําคัญ

ของครอบครัว และตระหนักวายังมีเด็กกลุมหนึ่งที่
สูญเสียบิดามารดา และครอบครัวที่ยังรอคอยความ
ชวยเหลือ เมื่อวันที่ 15 พฤษภาคม 2556 ที่ผาน

มา บริเวณลานไลฟ สไตล ฮอลล ชั้น 2 ศูนยการคา
สยามพารากอน

ในปนี้รูปแบบงานเนน “ครอบครัวโสสะ ในวิถีไทย” 
เพื่อเปนการสะทอนรูปแบบการเลี้ยงดูของครอบ

งานแถลงขาว “ครอบครัว คือ ชีวิต” ครอบครัวโสสะตามวิถีไทย

พื้นฐานชีวิตดี
เริ่มตนที่ครอบครัว 
พื้นฐานกําลังใจ
เกิดจากความรัก

ครัวโสสะที่ไมไดเพียงเลี้ยงดูเด็กเชนเดียวกับเด็ก
ทั่วไปแลว ยังเนนวิถีชีวิตแบบไทยตามวิถีแหงความ

พอเพียงและขนบธรรมเนียมปะเพณีแบบไทยอีก

ดวย ในงานจึงมีการสะทอนครอบครัวโสสะวิถีไทย

ผานนิทรรศการมีชีวิตตามวิถีไทยของลูกโสสะทั้ง 5 

หมูบานทั่วประเทศ การประชาสัมพันธมูลนิธิฯเพื่อ
ขอรับการบริจาค การจําหนายของที่ระลึก ผลงาน

ภาพวาดการตูนบนผลิตภัณฑ โดย คุณแปง ภัทริดา 
ประสานทอง นักวาดการตูนชื่อดัง

และชวงแถลงขาวท่ีทุกคนรอคอยในการพูดคุยกับ
ครอบครัวโสสะ พรอมหนาพรอมตาคุณแมและลูก

ที่โตออกไปประสบความสําเร็จ และการพูดคุยกับ
เหลาคนดังศิลปนดาราเกี่ยวกับความสําคัญของ
ครอบครัว ไมวาจะเปน แมนอย โพธิ์งาม ผูหญิงเกง

และแกรงกับการเปนแมเลี้ยงเดี่ยวใหกับลูก ลีโอ 
พุฒในบทบาทพอกับลูกชายวัยซน นองคีตา และ

สายสัมพันธแหงความรักความอบอุนของนองมิว 
นิษฐา จิรยั่งยืน กับคุณแมอังคณา ที่ทําใหเธอมีวัน
นี้ในฐานะดาวรุงพุงแรงของวงการบันเทิง ปดทาย

ดวยการแสดงฟอนรําและบรรเลงเพลงลานนา จาก
วงดนตรีพื้นเมืองโดยนองๆจากหมูบานเด็กโสสะ

เชียงราย ยังความประทับใจกับผูรวมงานท่ีอิ่มเอม
กับบรรยากาศครอบครัวแบบไทยๆที่เต็มเปยมดวย
ความรักความอบอุนในครั้งนี้ 

ถึงแมวาสถาบันครอบครัวนั้นจะเปนภาคสวน

ที่เล็กท่ีสุดในสังคมก็ตาม แตก็ถือวาเปนภาคสวน
ที่มีความสําคัญท่ีสุดเพราะเปนจุดเริ่มตนของ
ชีวิตที่จะสงผลใหมีความมั่นคงตลอดไป ดั่งเชน 
คุณหัสนันท นภาศัพท ผูที่มีครอบครัวที่ดีและมี
คุณแมแบบอยางของชีวิต เมื่อชีวิตมีความสุข มี

ความรัก ความอบอุน ก็ไมลืมท่ีจะแบงปนความสุข
เหลานั้นสูคนที่ดอยโอกาสกวา ปจจุบันคุณหัสนันท
ไดใหการสนับสนุนการเลี้ยงดูเด็กในมูลนิธิเด็กโสสะฯ 

อยางตอเนื่องมากวา 7 ปแลว   

เพราะเหตุใดจึงตัดสินใจใหการสนับสนุนเล้ียงดูเด็กโสสะ
เนื่องจากในอดีตคุณแมของผมทานไดใหการ

สนับสนุนการเลี้ยงดูเด็กโสสะอยูกอนแลว ผมจึง

หนึง่เสยีงจากผูใหการสนบัสนนุเดก็โสสะ

เลือกใหการสนับสนุนตามทาน และก็ไดพิจารณา
แลววาเงินที่ผมใหไปไดถูกนําไปใชในการชวยเหลือ

เด็กจริงๆ กิจกรรมหลายอยางก็มุงเนนเพ่ือชวยเหลือ

เด็กไดอยางมีประสิทธิภาพถึงแมจะไมไดเปนมูลนิธิที่

ดูใหญโตอะไร ดูไดจากผลสําเร็จของลูกโสสะหลายๆ
คนที่ออกไปสูสังคมแลว อีกทั้งมูลนิธิเด็กโสสะฯ เปน

มูลนิธิในพระบรมราชินูปถัมภซ่ึงมีความนาเช่ือถือมาก

สิ่งที่อยากแบงปน  หรือเรื่องราวที่ทานอยากบอก
เลาเกี่ยวกับทาน หรือ มูลนิธิฯ

เกิดมาชาตินี้ถือวาตัวเองโชคดีมากท่ีเกิดมาใน

ครอบครัวที่อบอุน มีฐานะมั่นคง มีลูก 2 คนก็เปน
เด็กดี มีความรูสึกวายังมีคนอื่นอีกมาก ที่ไมมีโอกาส 
จึงคิดวาสิ่งที่ทําไดคือการแบงปนใหผูที่มีความ
ตองการมากกวา เชน คือเด็กในอุปการะของมูล

นิธิโสสะอยากจะเห็นเด็กๆ ไดมีโอกาสเพ่ิมขึ้นที่จะ

ประสบความสําเร็จในชีวิต และเปนประชากรที่ดีที่
จะไดชวยพัฒนาประเทศตอไป

คติในการดําเนินชีวิตของทาน
มีความซื่อสัตยตอตนเองและผูอื่น

ฝากถึงเด็กๆหรือเจาหนาที่ที่ทํางานมูลนิธิ
ทุกคนเกิดมาไมเทากัน แตการกระทํากรรมดีสามารถ

เปลี่ยนอนาคตได จงตั้งใจทําดีแลวผลจะเปนอยางไร
ไมตองกลัวเพราะใจเปนสุขแลว

การแบงปนอาจจะทําใหบางอยางของเราลดนอยลง  
แตก็ทําใหเราไดมีความสุขที่ไดเปนผูใหให ชีวิตของ

ลูกโสสะน้ีอยูไดดวยกําลังใจจากทุกคนผูเปนที่รัก ซึ่ง
ความรักนั้นสามารถมองเห็นไดดวยหัวใจ อยากเชิญ

ชวนใหทานมาเปนสวนหนึ่งในการสานสายใยรักให

กับเด็กๆผูดอยโอกาส เพื่อที่พวกเขาจะไดอยูรวมกับ

สังคมเดียวกับเราไดอยางมีความสุข

คุณหัสนันทและครอบครัวที่อบอุน



สารจากกรรมการอํานวยการ

เรียน  ทานผูมีจิตเมตตา

กอนอื่นกระผมขอบขอบพระคุณทุกทานเปนอยางยิ่ง  

ที่ทานใหการตอบรับวารสารของมูลนิธิเด็กโสสะฯ 
ดวยอยางดีเสมอมา  ซึ่งฉบับนี้เปนฉบับที่ 7 แลว  
เราไดมีการปรับปรุงรูปแบบหนาตาของวารสารใหดู

แปลกใหมขึ้น แตเนื้อหาภายในเลมยังคงความเปน
เรื่องราวชีวิตในหมูบานเด็กโสสะ ที่อบอวลไปดวย

ความรัก ความอบอุน แลวสงผานความรูสึกเหลานั้น

มายังทาน เพื่อใหไดรูสึกปลาบปล้ืมกับสิ่งที่ทานไดมี

สวนรวมในการผลักดันชีวิตนอยๆใหกับเด็กๆ ที่ครั้ง

หนึ่งพวกเขาตองสูญเสียพอแม ขาดญาติมิตร  ได
กลับมามีครอบครัวและโอกาสท่ีสองในชีวิตอีกครั้ง

 

ซึ่งเปนที่ทราบกันดีอยูแลววา ทุกกาวยางของชีวิต

เด็กหน่ึงคนท่ีเราใหการดูแลนั้นตองใชระยะเวลา

ที่ยาวนาน กวาเด็กๆจะเติบโตพรอมที่จะออกไปสู
สังคมภายนอกและไมไปเปนภาระใหกับสังคมอีก 

พรอมท้ังพวกเขาจะสามารถเปนสวนหนึ่งในการ

พัฒนาสังคมท่ีเราอยูรวมกันนี้ใหนาอยูยิ่งขึ้น กระผม
หวังเปนอยางยิ่งวาเสนทางชีวิตของลูกๆโสสะ จะยัง

คงมีทานคอยเดินเคียงขางพวกเขาเสมอ เพราะทาน
เปรียบเสมือน “ญาติ” ที่จะนําพวกเขาไปใหถึงฝง

ฝน ใหมีอนาคตที่สดใสและเปนคนดีสูสังคมไทยตอ
ไปครับ

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

ที่ปรึกษากิตติมศักด์ิ: คุณหญิงโรส บริบาลบุรีภัณฑ, พล.ต.ต.นรวัฒน เจริญรัชตภาคย, ธนา เตรัตนชัย,  

                          อิทพร อุดมผล, ดวงกมล สุวิชชากุล  

ที่ปรึกษา: พหล ตรังคิณีนาถ, จันทิรา สมบุญเกิด

กองบรรณาธิการ: สมัคพล ศรียานนท, กมลภัทร ริกากรณ, วรนาถ ปรากฎมงคล, อดิศักดิ์ พรมลี
ภาพประกอบ: คลังภาพสํานักงานหมูบานเด็กโสสะ

กราฟฟค: Hunger Brothers
สงวนลิขสิทธิ์ มูลนิธิเด็กโสสะแหงประเทศไทย ในพระบรมราชินูปถัมภ พ.ศ.2556

มูลนิธิเด็กโสสะแหงประเทศไทยฯไดจัดกิจกรรมประชาสัมพันธ

มูลนิธิฯ กับผูบริจาคตามสถานที่ตางๆ ทั่วกรุงเทพและตาง

จังหวัด ไมวาจะเปนหางสรรพสินคา อาคารสํานักงานและ
ยานธุรกิจ เพื่อเชิญชวนใหผูสนใจทั่วไปรวมสนับสนุนการ

เลี้ยงดูเด็กในครอบครัวโสสะทั่วประเทศอยางตอเนื่อง ได
โดยวิธีการบริจาคผานบัตรเครดิต หากทานพบกับเจาหนาท่ี

ระดมทุนสามารถเขาไปสอบถามขอมูลเพื่อบริจาคกับทาง
เจาหนาที่ไดเลย เนื่องจากเปนชองทางท่ีสะดวกท่ีสุดชองทางหน่ึง โดยเจาหนาที่จะสวมเส้ือที่มีโลโกของ
มูลนิธิฯ และบัตรประจําตัวพรอมช่ือเพื่ออางอิง หากพบเจาหนาที่ของทางมูลนิธิฯ เขาไปแวะทักทายและ

ใหกําลังใจนองกันนะคะ
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