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“อดีต” เหรียญ 2 ดาน...กับการ

เปล่ียนแปลงในชีวิตของลูกโสสะ

ชีวิตคนก็เหมือนเหรียญ 2 ดาน มีทั้งทุกขและสุข 
เปลี่ยนแปลงไปมาอยูเสมอ “ความโชคราย” ที่เกิด

ขึ้นนั้น ในบางคร้ังกลับเปนจังหวะสถานการณ

พลิกผันที่เปดโอกาสใหเราไดเปลี่ยนแปลงชีวิต  
เพื่อกาวไปสูวันขางหนาอยางมั่นคง 

สิบเจ็ดปกับเสนทางชีวิต ท่ีเดินไป

ดวย “หัวใจ” เพ่ือครอบครัวโสสะ

วิทยา สุวรรณไตร  บนทุกเสนทางเดินของชีวิต  
ตัวเราเองลวนแลวแตเปนผูขีดเขียน  กําหนดวา

ชีวิตของเราจะเลือกทําหรือไมทําอะไร  และสิ่งที่ทํา

นั้นมีคุณคามากนอยเพียงใด

“บางสิ่ง”  และ “ความสุข” 

หลงัรอยย้ิมของเด็กชายตนขาว

ชีวิตดําเนินไปพรอมกับทั้งทุกขและสุข ความ
เปลี่ยนแปลงเกิดขึ้นไดเสมอ สิ่งสําคัญอยูที่การ

ผานพนความทุกขในวันวาน สะสมความสุขในวันนี้ 

เพื่อเปนเสบียงกําลังใจในวันตอๆไปไดอยางไร

ทานรูหรือไมวา...ดวยการสนับสนุนจากทาน สามารถมอบชีวิตใหกับเด็กคนหนึ่งไดอยางไร
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เด็กชายวัยเกาขวบผิวขาว ตาหยี ในชุดนักกีฬา 

สวมรองเทาสตั๊ด บนบาสะพายกระเปาเป ในมือถือ

กลองกระดาษมัดเชือกฟาง รีบว่ิงลงจากรถสองแถว

กระหืดกระหอบจากหนาหมูบานเด็กโสสะหนองคาย
ไปยังที่บานพัก

“แมครับ  แมครับ วันนี้ทีมเราเตะฟุตบอลชนะดวย
ครับ”  ตนขาวตะโกนบอกแมดวยเสียงต่ืนเตนดีใจ

ตั้งแตยังไมทันไดเขาไปขางในบาน

“เกงมากลูก”  แมเดินออกมาจากในครัว....ตอบ
ดวยความปลื้มปติพรอมย่ืนมือไปลูบหัวลูกชายแลว

โยกเบาๆ  

“ไปอาบนําอาบทากอนไปลูก  จะไดมากินขาวกัน”  

แมพูดพลางปลดเปลงจากบาของลูกชาย 

“เอะ แลวนั่นกลองอะไร” แมถาม  ตนขาวมองแม

แลวยิ้มจนเห็นฟนขาว

ภายใตใบหนาเปอนยิ้มกวางของเด็กชายผูราเริง
แจมใสคนนี้ ประทับไวดวยเรื่องราวเบ้ืองหลังที่ชีวิต
พลิกผันอยางสาหัส เมื่อแปดปที่แลวเด็กนอยสาม

คนพี่นอง หญิงหนึ่งคนและชายอีกสองคน ตนไผอายุ
เกาขวบ  ตนอออายุเจ็ดขวบ  และตนขาวอายุหา

ขวบ ตองสูญเสียพอแมซึ่งเปนเสาหลักของครอบครัว
ดวยอุบัติเหตุ  สิ่งยึดเหนี่ยวสุดทายไดจากพวกเขาไป

อยางไมมีวันกลับในวัยที่ยังไมสามารถพ่ึงพาตัวเอง

ได หันไปหนทางใดก็ดูมืดมนไปหมด ไรญาติขาดมิตร 

เสียงรําไหปานจะขาดใจในยามท่ีหิวโหย  บางคร้ัง

นําใจถูกหยิบยื่นโดยเพื่อนบานใกลเคียง แตก็ไมใช
สมําเสมอทุกคราวไป ทวาส่ิงที่หนักหนากวาความ

ยากจนขนแคนใดคือ ความทุกขทรมานกับการไมมี

ใครเลยที่จะดูแลรางกายและโอบอุมหัวใจอยางที่เคย

จนกระท่ังวันหน่ึงโชคชะตานําพาพวกเขาใหไดเขามา
อยูในหมูบานเด็กโสสะหนองคาย มีคุณแมสุทิน สายโน 

แมโสสะผูคอยเลี้ยงดู มอบความรักความอบอุน
แกพวกเขารวมกับพี่นองคนอื่นๆ  จากตางที่มา
ในครอบครัวเดียวกันน้ีอีกสิบเอ็ดคนคน การปรับตัวให

เขากับสถานที่แปลกใหมดูจะไมใชปญหานักสําหรับ
เด็กๆ อยางพวกเขา  โดยตามธรรมชาติของวัยเด็ก

เมื่อมาอยูดวยกัน  การเลนสนุกสนานชวยทําใหลืม
ความทุกขเศราหมอง กอปรกับการเลี้ยงดูอุมชูดวย
ความรัก  ความเอาใจใสจากแมโสสะและผูใหญทุก

คนที่อยูรอบขาง ก็ยิ่งเห็นผล จนตนขาวเองก็แทบจะ
จําอดีตเม่ือครั้งวัยเยาวไมไดเลย  หากจะนึกเรื่องราว

ออกเพียงคราวๆ ก็ดวยการทวนความทรงจําจากพี่
สาววาพวกเขาเปนคนตางจังหวัดอยูทางภาคเหนือ
ของประเทศไทย ซึ่งอาจจะเปนสาเหตุวาทําไมเขาถึง

มีผิวพรรณหนาตาตางจากเพื่อนบาน และพี่นองใน
ครอบครัวนัก ซึ่งสวนใหญมีพื้นเพมาจากภาคอีสาน

นั่นเอง  

“บางส่ิง”  และ “ความสุข” หลังรอยยิ้มของเด็กชายตนขาว
ชีวิตดําเนินไปพรอมกับท้ังทุกขและสุข ความเปล่ียนแปลงเกิดข้ึนไดเสมอ ส่ิงสําคัญอยูท่ีการผานพนความทุกขในวันวาน 

สะสมความสุขในวันนี้ เพื่อเปนเสบียงกําลังใจในวันตอๆไปไดอยางไร

วันน้ีตนขาวไดรับการเลี้ยงดูที่เต็มเปยมดวยความรัก  

ความอบอุนจากครอบครัวโสสะ  ไดรับการศึกษา
ในภาคบังคับของไทยซ่ึงกําลังเรียนอยูชั้นประถม
ศึกษาปที่สามแลว ผลการเรียนถือวาอยูในเกณฑ

ที่ดี  นอกจากความรูในหองเรียนแลว  ระหวางที่
ใชชีวิตภายในหมูบานเด็กโสสะเขาก็ตองเรียนรูการ

ดําเนินชีวิตหลายอยาง  เชน  การทําตามหนาที่
ที่แมไดมอบหมายใหทํา ไมวาจะเปนถูบาน ซัก
เสื้อผา  เช็ดกระจก เลี้ยงนอง  แมกระทั่งการชวย

แมเตรียมอาหาร รวมไปถึงกิจกรรมตางรูปแบบท่ี
คุณแมจัดสรรมาใหเพื่อเปนอีก “หองเรียนชีวิต” ที่

ไมมีหลักสูตรใดกํากับ สิ่งเหลานี้ลวนเปนการเตรียม
พรอมเบื้องตนกอนที่ตนขาวจะออกไปสูโลกกวางใน
อนาคตอยางไมเปนภาระใหกับใคร  

“ถาลูกๆ ปดเทอม หรือวันไหนเปนวันหยุดพักของ

แมก็จะพาพวกเขากลับบานแมดวยคะ  พวกเด็ก

ชอบไปดูธรรมชาติของทองทุง ไปหาปู  หาปลา  

เด็กๆจะสนุกสนาน  ไดเห็นโนนเห็นนี่อะไรที่เขาไมรู

จักเขาก็จะถาม  ไปกันหลายคนเสียงนี่ดังลั่นทุงนก
กาแตกตื่นไปหมด”  เสียงบอกเลาระคนความสุข

ของคุณแมสุทิน

นอกจากการเรียนรูสิ่งตางๆแลว ความรักที่ตนขาวได

รับจากคุณแมและพ่ีนองภายในบานไดแทรกซึมลึกสู
หัวใจของเขาทุกวัน  จนออกดอกผลงดงามกลายเปน

ชวีติในหมูบานเดก็

ตนขาวและพี่นองใหกําลังใจคุณแมที่กําลังเย็บซอมเสื้อผาให

นองตนขาวกับคุณแมโสสะ
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ความรักความผูกพันตางสายเลือดท่ีตัดไมขาด  และ
ดวยบุคลิกของตนขาวที่เปนเด็กโอบออมอารี  จึงไม

ยากนักที่ความรักของเขาจะถูกสงตอไปยังนองชาย

ตัวนอยอยางแสนบริสุทธิ์

“ผมไปแขงกีฬาฟุตบอลมาครับไดถวยรางวัลมาดวย  
แตวาถวยเก็บไวที่สํานักงานประสานงานในหมูบาน

เด็ก เวลาแมหรือใครไปสํานักงานก็จะไดเห็น แลว

เมื่อเชาท่ีแมใหคาขนมไปยี่สิบบาท ยังใชไมหมดเลย 

เหลือกลับมาสิบบาท  ผมเอาไปหยอดใสกระปุก

ออมสินไวแลว  อีกสิบบาทผมเอาไปซ้ือของเลนให
นองครับ”  ตนขาวบอกแมดวยความภาคภูมิใจ

วาแลวเขาก็แกะกลองกระดาษที่มัดดวยเชือกฟาง
ออก “จิ๊บๆ  จิ๊บๆ” เสียงคลายนกรอง แตพอฝา
กลองเปดออกมันกลับเปนลูกเจ๊ียบตัวเล็กขนสีเหลือง

ออนนุมฟูเดินอยูในกลอง เอียงคอมองดวยดวงตาใส
แปวเหมือนเด็กใครรู

ตนกลาใชสองมือโอบอุมทะนุถนอม ประคองลูก

เจี๊ยบ  และมองดูดวยสายตาเอ็นดู

“นี่ครับ นองตองชอบแนๆ เลยครับแม”  ตนขาว

พูดจบ ยื่นมือที่มีลูกเจี๊ยบมาขางหนา พรอมรอยยิ้ม

ระบายกวางเต็มใบหนา

คุณแมไดแตสายหัว มุมปากหยักขึ้นอมยิ้มนิดๆ กับ
ความมีนําใจ  และใสซื่อของลูกชาย

แมเราไมอาจจะลบอดีต ที่มีความทรงจําอันแสน
เจ็บปวดฝงลึกอยู แตเมื่อชีวิตไดรับ “โอกาส” ขึ้น

กิจวัตรประจําวันท่ีตนขาวไดรับมอบหมาย

ตนขาวในเกมสการแขงขันฟุตบอล

ฟุตบอลกีฬาที่ตนขาวชื่นชอบ

หมายเหตุ: ชื่อของเด็ก ในบทความนี้ไดมีการ
เปลี่ยนแปลงตามความเหมาะสมเพื่อใหเปนไปตาม

นโยบายดานสิทธิเด็ก

อีกครั้ง เราเองตางหากท่ีเปนผูเลือกจัดสรร ตอยอด 
“ปจจุบัน” ไปสูอนาคตท่ีสดใสไดอยางไร เชนเดียว

กับลูกโสสะทุกคนที่กําลังกาวเดินไปบนเสนทางสาย

ใหมดวยนําใจและกําลังใจจากผูมีสวนชวยสนับสนุน

ทุกคน ดวยความหวังอยางเต็มหัวใจที่จะเติบโตข้ึน

เปนคนดี มีคุณภาพของสังคมอยางเต็มภาคภูมิ และ
เต็มรอยยิ้มเปยมสุข หนึ่งในตัวอยางของความเปน

ไประหวางทางน้ัน ฉายใหเห็นแลวในวันนี้กับรอย

ยิ้มประทับแนนใบหนาและนัยนตาหยีๆ ที่ใครเห็นก็

สุขใจตามของตนขาวนี่เอง
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“ความโชคราย” ที่เกิดขึ้นนั้น ในบางครั้งกลับเปน

จังหวะสถานการณพลิกผันที่เปดโอกาสใหเราได

เปลี่ยนแปลงชีวิต  เพื่อกาวไปสูวันขางหนาอยาง
มั่นคง เปยมดวยความสุขและความรัก ดั่งเรื่องราว

ของลูกโสสะคนนี้

ผม  ธีระพัฒน  แสงสังข   ชื่อเลน บี อายุ  28  ป

จบการศึกษาจากราชภัฏจันทรเกษม  สาขาบริหาร
ธุรกิจคอมพิวเตอรธุรกิจ  ปจจุบันทํางานในตําแหนง

เจาหนาท่ีฝกอบรมฝายบุคคลและธุรการของบริษัท
แหงหนึ่งในกรุงเทพฯ ครับ

บีเขามาอยูที่หมูบานเด็กโสสะไดอยางไร
แมชัชวรรณ คุณแมโสสะที่ใหการเลี้ยงดูผมบอกวา  

ผมกับพี่ชายที่เปนฝาแฝดเขามาอยูในการดูแลของ
คุณแมที่หมูบานเด็กโสสะบางปู  สมุทรปราการแหง
นี้ ตั้งแตยังแบเบาะ ผมจึงไมรูภูมิหลังของตัวเองครับ

ชวยเลาชีวิตในวัยเด็กที่อยูในหมูบานเด็กโสสะ

ตอนเด็กๆ คงหนีไมพนการเลนสนุกสนานกับพี่นอง  
และเพื่อนๆ ในหมูบานครับ  ปนจักรยาน  เลนซอน
แอบ ปนปายตนไม คําวาเหงา ไมเคยอยูในความ

รูสึกเลยครับ  และยิ่งผมมีฝาแฝดดวยแลว เวลาไป
ไหนเราก็ไปดวยกันเสมอ หนาตาเราคลายกันมากจน

หลายคนแยกไมออก  เวลาเรียกชื่อก็จะเรียก  เอบี  
พรอมกัน ใสเสื้อผาเหมือนกัน  แตก็มีบางอยางที่ไม

เหมือนจนทําใหเราทะเลาะกันก็มี  อยางเร่ืองของ

เลนที่ผูบริจาคเอามาให  เพราะมันไมเหมือนกันน่ี

แหละ  หลายครั้งเราจะแยงกันจนแมเขามาหาม  
บอกใหเราแบงกันเลน  หรือบางทีหวงกันมากๆ ก็จะ

ถูกแมลงโทษ  แตเรื่องวัยเด็กที่ไมคอยสนุกเทาไหร

ของผมกับพี่เอก็ตรงที่เราเปนภูมิแพ  เวลาที่แมจะ
ซักเสื้อผาทีตองตมนํารอนแชเพื่อฆาเชื้อโรคกอน  ไม

อยางนั้นเน้ือตัวของเราจะมีแตผดผื่น  อาการก็ทั้ง
คันทั้งแสบ  แมก็จะหายาคารามายลทาใหจนตัวขาว

โพลนเลยครับ

รูสึกอยางไรกับการเปนลูกโสสะ

ผมมาอยูที่นี่ตั้งแตยังจําความไมได ผมจึงไมไดรูสึก
ถึงการพลัดพราก  การจากลากับครอบครัวเดิมที่

ผมไมรูจัก  นั่นอาจจะเปนความโชคดีของผมและพ่ี
ชาย  แตพี่นองเราบางคนเขายังจดจําเร่ืองราวเก่ียว

“อดีต” เหรียญ 2 ดาน...กับการ

เปล่ียนแปลงในชีวิตของลูกโสสะ
ชีวิตคนก็เหมือนเหรียญ 2 ดาน มีทั้งทุกขและสุข เปลี่ยนแปลงไปมาอยูเสมอ

กับครอบครัวเดิมและส่ิงที่เกิดข้ึนในชีวิตเขาได   ซึ่ง
นั่นอาจเปนสวนหนึ่งของประสบการณวันวานที่

เจ็บปวดของพวกเขา  แตอยางไรก็ตามเราทุกคนไม

สามารถยอนกลับไปแกไขอดีตที่เกิดขึ้นแลวได ทวา 

ลองมองใหดี ชีวิตก็เหมือนเหรียญที่มี 2 ดาน ถัดจาก
ความพลัดพรากแลว ความโชครายที่เกิดขึ้นกลับเปด

โอกาสใหเราไดเปลี่ยนแปลงชีวิต จนไดเขามาอยูใน
ครอบครัวโสสะที่อบอุน มีคุณแมโสสะคอยเลี้ยงดู ให

ความรัก  มีพี่นองที่คอยหวงหาอาทร  มีเพื่อนบานที่
ชวยเหลือเกื้อกูลกัน อีกทั้งยังไดรับการศึกษาเหมือน

เด็กที่มีครอบครัวทั่วๆ ไป ผมดีใจมากครับที่ไดเกิด

เปนลูกโสสะ  ที่นี่หลอหลอมใหผมเปนคนเต็มคน 
 
อยากจะบอกอะไรกับทุกคนท่ีบานโสสะ

คนแรกท่ีผมนึกถึงคือคุณแมชัชวรรณ ที่ตอง
เหน็ดเหนื่อยใหการเล้ียงดู  คอยอบรมสั่งสอน  จน

พวกเราเติบโต  และเลี้ยงดูตัวเองได พระคุณของแม
ยากนักที่จะพรรณนา  ขอบคุณพี่นอง คุณนา คุณ

อาทุกคนในครอบครัวโสสะท่ีแบงปนสุขทุกขรวมกัน  

อีกทั้งที่จะลืมไมไดเลย คือทานผูมีจิตเมตตาที่เปน
บุคคลสําคัญยิ่ง  ดวยนําใจของทานที่ไดมอบโอกาส

อันมีคาใหกับ “เด็กกําพรา”  อยางพวกเราใหไดมี

อนาคตที่สดใส  ผมซาบซ้ึงใจและสํานึกในพระคุณ

นี้มิเส่ือมคลาย  ผมคงไมสามารถหาส่ิงใดตอบแทน

ทานได นอกจากการต้ังมั่นในความดี  และคืนโอกาส
เหลานี้ใหกับสังคม ผมขอใหทานผูมีจิตเมตตาจงมี

แตความสุข  สมหวัง ดั่งที่ทานไดมอบแกลูกโสสะ

ทุกคนครับ

ทุกสรรพส่ิงที่ เกิดขึ้นบนโลกนี้ยอมมีความ
เปล่ียนแปลงเสมอ ไมมีขอยกเวนแมกระทั่งชะตา
ชีวิตของผูคน  ดังน้ันการเรียนรูที่จะอยูไดอยางมี

ความสุขในปจจุบัน นั่นก็คือ การนอมรับกับความ

เปลี่ยนแปลงดวยความยินดี ดังเชนหนทางของลูก
โสสะ ที่แมจะเริ่มตนดวยโชคราย แตกลับกลายเปน
โอกาสอันดี ดวยหัวใจอันเมตตาปราณีจากผูใหการ

สนับสนุน จนถึงวันน้ีที่พวกเขาสามารถกาวเดิน
ตอไปบนเสนทางชีวิตท่ีมั่นคง เปนหนึ่งในประชากร
คุณภาพ ผูสงเสริมและอยูรวมกับสังคมไดอยาง

มีความสุข

เอและบีในวันแหงความสําเร็จ พรอมครอบครัวรวมแสดงความยินดี (ป 2551)

บีในวัย 7 ขวบ ผานการอบรมของบริษัท

ดวยการสนับสนุนของทานผูมีจิตเมตตา ทําให

วันน้ีบีไดมีครอบครัวที่อบอุน เติบโตขึ้นจาก
วัยเด็กสูวัยผูใหญ จนสามารถเลี้ยงดูตัวเองได

และอยูรวมกับสังคมไดอยางมีอความสุข และนี่
เปนอีกหนึ่งในหลายตัวอยางของเด็กที่ไดรับการ
ดูแลโดยครอบครัวโสสะจนออกไปเปนผูใหญที่

มีคุณภาพและคุณธรรมกวา 500 คน ตลอด 40 
กวาปในการดําเนินงานของมูลนิธิฯ

ความสาํเรจ็ของลกูโสสะ
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สิบเจ็ดปกับเสนทาง

ชีวิต ท่ีเดินไปดวย 

“หัวใจ” เพ่ือ

ครอบครัวโสสะ

คุณวิทยา  สุวรรณไตร  เจาหนาที่บัญชีแหงหมูบาน

เด็กโสสะหาดใหญ  สงขลา  ผูที่ทุมเทชีวิตเปนสวน

หนึ่งในการทํางานเพื่อลูกโสสะมากวาสิบเจ็ดป

“ผมจบการศึกษาในวิชาชีพครูมา  อยากทํางานท่ี
เกี่ยวของกับเด็ก  จึงมาสมัครงานท่ีมูลนิธิฯ  สรุป

แลวไดรับการพิจารณาใหเขามาทํางาน  ครั้งแรก

รูสึกต่ืนเตนกับรูปแบบการดําเนินงานของมูลนิธิฯ  

มาก  ที่ไดมีการเลี้ยงดูเด็กๆ ที่ขาดพอแม  หรือที่

เราเรียกกันวาเด็กกําพรานี่แหละครับ  ในรูปแบบ
ครอบครัวทดแทนถาวร    และชีวิตของเด็กโสสะ

มีสวนหน่ึงที่คลายกับผม  คือเปนลูกกําพรา  ผม

กําพราพอครับ แตก็ยังมีคุณแมที่คอยใหการดูแล  
ใหความรัก ความอบอุน  ผมรูเลยวา แมจะตอง

ลําบากมากมายขนาดไหนกวาผมจะเรียนจบมีงาน
ทําชวยเหลือตัวเองไดอยางทุกวันนี้  เมื่อยอนมา

มองเด็กๆ  ในหมูบาน  พวกเขาถึงแมไมมีใครแต

เมื่อเขามาอยูในหมูบานเด็กโสสะแลว  พวกเขาจะ
มีครอบครัวมีแมโสสะที่คอยใหความรัก ซึ่งคลาย

กับผมในวัยเด็ก จะตางกันก็ตรงที่คุณแมโสสะมี
ลูกหลายคน  ผมจึงตัดสินใจที่จะเลือกเดินบนเสน

ทางการทํางานกับมูลนิธิเด็กโสสะฯ ครับ”

สิบเจ็ดปกับเสนทางการทํางานเพ่ือชวยแกไขปญหาให

กับสังคม  ยอมมีชวงเวลาท่ีเหน่ือยลา ยากลําบาก ทอแท 
แตส่ิงหน่ึงท่ีไมเคยเกิดข้ึนในใจเลยคือคําวา  ทอถอย

“เวลาที่ผมตองเจอกับปญหา  ขอแควา เราตองตั้ง
สติใหดี  บางปญหาอาจดูหนักหนานั่นเปนเพราะใจ
เราสรางขึ้นวา มันหนัก  ทุกปญหาสามารถแกไขได 

แตตองอาศัยระยะเวลา  และสิ่งหนึ่งที่จะพาเรากาว
ขามปญหาตางๆไปได ก็คือ “หัวใจ” อีกทั้งกําลังใจ

บนทุกเสนทางเดินของชีวิต 
ตัว เราเองลวนแลวแต เปน

ผูขีดเขียน กําหนดวาชีวิตของเรา
จะเลือกทําหรือไมทําอะไร และ

ส่ิงท่ีทําน้ันมีคุณคามากนอยเพียงใด
สิบเจ็ดปกับเสนทางการทํางานเพื่อลูกโสสะ

จากคนรอบขางก็เปนสวนสําคัญในการผลักดันเรา 

ไมวาจะเปนภรรยา  ลูกๆ  หรือแมแตเพื่อนรวมงาน  

สิบเจ็ดปกับการทํางานยังคงตองเรียนรูกันอยูเสมอ”

สิบเจ็ดปของความใกลชิดและผูกพันกับครอบครัว
โสสะไดสานสายใยรักอันเหนียวแนนและซึมลึกลง

สูภายจิตใจของผูชายคนนี้

“ผมมีความสุขกับงานที่ไดทํา  เพราะนอกจากเรา

จะสามารถเล้ียงดูตัวเองและครอบครัวไดอยางไม

เดือดรอน เพราะเรารูจักพอเพียงแลว เหนือสิ่งอ่ืนใด 

ผมไดเปนสวนหน่ึงในการผลักดันชีวิตนอยๆ ใหกับ

ลูกโสสะ ซึ่งพวกเขาก็เปรียบเสมือนลูกหลานของผม 

ใหไดเติบโตขึ้นจนไปถึงฝงฝนของแตละคน  และย่ิง

เปนวันที่พวกเขาจบการศึกษา วันนั้นแหละหัวใจของ
ผมจะพองโต มันรูสึกเต็มตื้นอยูในอก และผมก็หวัง

เชนเดียวกันวา ทานผูมีจิตเมตตาจะมีความรูสึกที่

เต็มตื้นไปกับครอบครัวโสสะที่ทานไดสงมอบบุคคลท่ี

มีศักยภาพและคุณภาพออกสูสังคม  และอยูรวมกับ

เราไดอยางมีความสุข”

เรือ่งเลาคนทาํงาน

สายสัมพันธของคุณวิทยา  สุวรรณไตรที่มีตอลูกๆโสสะ
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สมาคมประชาชาติแหงเอเชียตะวันออกเฉียงใต (The Association of South 
East Asian Nations หรือ ASEAN – อาเซียน) กอตั้งขึ้นในป พ.ศ. 2510 อัน

ประกอบดวย 10 ประเทศสมาชิก ไดแก ไทย อินโดนีเซีย มาเลเซีย ฟลิปปนส 

สิงคโปร บรูไน ดารุสซาลาม เวียดนาม พมา ลาวและกัมพูชา (เรียงตามลําดับ

กอนหลังการเปนสมาชิกของสมาคมฯ) ซึ่งรวมตัวกันเพื่อสรางความเข็มแข็งและ

ความมั่นคงใหกับประเทศสมาชิกในภูมิภาค ทั้งดานความมั่นคงเศรษฐกิจ สังคม
และวัฒนธรรม

ในป พ.ศ.2558 อาเซียนจะกาวเขาสูประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน (ASEAN Eco-

nomic Community – AEC) ซึ่งเปนหนึ่งในสามเสาหลัก เพื่อขับเคลื่อนให
อาเซียนเปนประชาคมท่ีสมบูรณ โดยมุงใหเกิดการรวมตัวกันทางเศรษฐกิจ และ

การอํานวยความสะดวกในการติดตอคาขายระหวางกัน

ความ “สุข” แทจริง ...
ที่ไมตองว่ิงไขวควา 

เตรียมพรอมเปดประตูสูอาเซียน
สําหรับองคกรเอส โอ เอส สากล ก็ไดมีการดําเนินการอยูในอาเซียนดวยเชน

เดียวกัน ทั้งนี้ก็เพ่ือชวยเหลือเด็กที่สูญเสียบิดามารดาในภูมิภาคเอเชียตะวัน

ออกเฉียงใต ใหไดเติบโตขึ้นมาใหครอบครัวเอส โอ เอส ที่เต็มเปยมดวยความรัก

ความอบอุนอีกครั้ง ปจจุบันมีการดําเนินการอยูใน 6 ประเทศในภูมิภาคอาเซียน 

ไดแก ลาว เวียดนาม กัมพูชา ฟลิปปนส อินโดนีเซีย และไทย นอกจากพวกเรา

จะเปนครอบครัวเอส โอ เอสในภูมิภาคอาเซียนท่ีมีแนวคิดและรูปแบบในการ
ทํางานเหมือนกันแลว ยังมีความรวมมือระหวางกัน ไมวาจะเปนการแลกเปลี่ยน
ประสบการณ ขอมูลขาวสาร การจัดประชุมระดับภูมิภาค การสนับสนุนเจา
หนาที่ในการชวยเหลือกรณีภัยพิบัติ ฯลฯ เพราะทั้งน้ีเราทุกคน มีจุดมุงหมาย

เดียวกัน ในการมอบอนาคตใหเด็กทั่วอาเซียนที่สูญเสียครอบครัว ใหไดมีโอกาส
ที่สองในชีวิตและมีครอบครัวที่อบอุนอีกครั้ง เพื่อเปนสวนหนึ่งในการขับเคลื่อน
ภูมิภาคนี้ใหเปนสมาคมประชาชาติที่เขมแข็งตอไปในอนาคต

หนึง่เสยีงจากผูใหการสนบัสนนุเดก็โสสะ

SOS Children’s Villages Cambodia 

หมูบานเด็กเอส โอ เอส พนมเปญ ประเทศกัมพูชา

SOS Children’s Villages Indonesia 

หมูบานเด็กเอส โอ เอส จาการตา ประเทศอินโดนีเซีย

ผมเปนแคคนธรรมดาคนหนึ่งเทานั้นครับ  ทําอาชีพคาขายไมไดรํารวยหรือเดน
ดังไปกวาใครๆ  วันนี้ผมพออยูไดไมลําบากก็อยากแบงปนใหกับคนท่ียังขาด  ผม

วาความรํารวยใดๆ ก็ไมเทากับความรํารวยดวยผลบุญ

ผมบริจาคใหกับเด็กๆ ในมูลนิธิฯ  เพราะการแนะนําของเพ่ือนๆ ที่รูจักกัน 

พอฟงแลวรูสึกประทับใจกับการดําเนินงานของมูลนิธิฯ  จึงใหการสนับสนุนตั้งแต
นั้นเปนตนมา แตมีอยูชวงหน่ึงที่ผมตองหยุดพักการบริจาคไป  เนื่องจากความ

จําเปนที่ตองใชเงินไปรักษาคุณพอ พอเหตุการณทุกอยางปกติ  ผมจึงกลับมา
บริจาคตอโดยใหมีการตัดบัตรเครดิตยอนหลัง  ถึงแมเงินที่ผมบริจาคไปอาจจะ

ไมมากมายนัก  ผมคิดวา ก็เปรียบเสมือนหินกอนหนึ่งที่เราโยนลงไปในบอนํา สัก

วันหินกอนเล็กนั้นก็จะเต็มบอ  จึงอยากชวนทุกคนมาชวยกันเติมบอนําน้ีใหเต็ม
ไปพรอมๆ กัน   เพราะเด็กๆ เหลานี้ก็คือสมาชิกในสังคมไทยของเราทุกคนน่ีเอง  

การชวยใหพวกเขาไปถึงฝงฝน เปนสวนหน่ึงของสังคมคุณภาพอยางเต็มภาคภูมิ 
สิ่งที่ทุกคนจะไดกลับมาคือความสุขตั้งแตการเปนผูให ซึ่งเปนความสุขที่เรา
สัมผัสไดในทันที  โดยไมตองวิ่งไขวควาใหเหน็ดเหนื่อย

คุณบัณฑิต  ตันติบุตร  เจาของกิจการสวนตัว  และเปนอีกหนึ่งคนท่ีมีจิตเมตตา
ตอลูกโสสะใหการสนับสนุนอยางตอเนื่องทุกเดือนมากวา 4 ป

สุดทายอยากจะฝากบอกถึงเจาหนาท่ี
ในมูลนิธิฯ ทุกทานโดยเฉพาะ คุณแม 
คุณนา ท่ีดูแลเด็กๆ ดวยความอดทน  และ

เสียสละ งานของทานเปนงานท่ีมีเกียรติ
และชวยเหลือสังคมอยางแทจริง ผมรูสึก

ขอบคุณท่ีทานเปนด่ังสะพานบุญ  ใหผม

ไดทําความดีอยางน้ีตลอดไปครับคุณบัณฑิต ตันติบุตร
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ดวยนาํใจเพียงนอยนิด สราง
โอกาสท่ีดีในชีวิตใหกับเด็กๆ

หนึง่เสยีงจากผูใหการสนบัสนนุเดก็โสสะ

SOS Children’s Villages Philippines 

หมูบานเด็กเอส โอ เอส เซบู ประเทศฟลิปปนส

SOS Children’s Villages Vietnam 

หมูบานเด็กเอส โอ เอส เดียนเบียนฟู ประเทศเวียดนาม

SOS Children’s Villages Laos

หมูบานเด็กเอส โอ เอส เวียงจันทน ประเทศลาว

Thailand

Cambodia

Laos

Philippines

Vietnam

Indonesia

ความสุขสวนตัวเพียงนอยนิดที่เรายอมเสียสละเพื่อคนอื่น  เม่ือนํามารวมกันก็
สามารถมอบโอกาสใหอีกหลายชีวิตไดเติบโตขึ้นและอยูรวมกับสังคมเดียวกับเรา

ไดอยางมีความสุข  มารวมกันแบงปนและสรางสิ่งดีๆ คืนสูสังคม ดังเชน  คุณ
กาญจนาลักษณ เลขะกะ หนึ่งในผูใหการสนับสนุนการเลี้ยงดูลูกโสสะอยาง

ตอเนื่องกวา 5 ป
 
เหตุใดจึงตัดสินใจใหการสนับสนุนเลี้ยงดูเด็กโสสะ

พี่รูจักมูลนิธิเด็กโสสะฯ จากเจาหนาที่ที่ออกไปตั้งบูธประชาสัมพันธหนาธนาคาร
แหงหนึ่ง  พอฟงแลวรูสึกประทับใจ  ที่มูลนิธิฯ ไดมีการสรางพื้นฐานครอบครัว

ใหแกเด็กกําพรา เด็กๆจะไดรับความรักความอบอุนจากแมผูใหการเล้ียงดู คอย
อบรมสั่งสอน ซึ่งการมอบโอกาสแบบนี้พี่วาดีกวาการมอบแคอาหาร  เครื่องนุง
หมเทานั้น  เพราะ “ครอบครัว” เปนส่ิงสําคัญมากๆ สําหรับเด็กคนหนึ่งที่จะเติบ
ขึ้นมาเปนผูใหญ

สิ่งที่อยากแบงปน  หรือเรื่องราวที่ทานอยากบอกเลา 

พี่อยากใหทุกคนหันมาใหความสนใจในเร่ืองของเด็กๆ ที่เขาดอยโอกาส บางครั้ง

เพียงแคเราเสียสละความสุขสวนตัว ไมตองมากก็ได เชน ซื้อกาแฟแกวละหาสิบ

บาท ถาเราไมดื่มเลยก็ไดสัปดาหละสองรอยหาสิบบาท สองสัปดาหก็หารอยบาท 

คุณกาญจนาลักษณ และครอบครัว

หรือถาไมไดทั้งหมดก็อาจจะยอมงดบางในบางวัน เหลือสัปดาหละสองวัน  แคนี้

เราก็มีเงินมาชวยเหลือแบงปนแกเด็กๆ ซึ่งเงินตรงนี้จะมีคุณคาและ “โอกาส” ใน
ชีวิตคนที่เขามีความจําเปนตองการการสนับสนุนไดอีกมากมายมหาศาล

คติในการดําเนินชีวิต
พี่ยึดหลักการใชชีวิตอยางพอเพียง ตามกระแสพระราชดํารัสขององคพระบาท

สมเด็จพระเจาอยูหัว การไมโลภ รูจักแบงปน ไมสะสมจนรํารวย เก็บออมเทาท่ี
พึงมี เทานี้ชีวิตเราก็ไมลําบาก  และก็พอที่มีจะแบงปนเพื่อชวยคนรอบขางและ

สังคมไดดวย

ดวยการเสียสละแบงปนจากผูใหญใจดี ใหกับเด็กๆ ลูกโสสะ คือกลไกของ 
“นําใจ” ที่นอกจากจะทําใหเด็กๆ ไดมีครอบครัวอันอบอุน ไดรับความรักการ

เล้ียงดูที่เหมาะสมอีกครั้งหนึ่งแลว ยังปูทางใหสังคมมีคุณภาพยิ่งขึ้นในวันขาง

หนาอีกดวย



สารจากกรรมการอํานวยการ

เรียน  ทานผูมีจิตเมตตา

ดวยสถานการณบานเมืองของเราในปจจุบันนี้  

เปรียบเสมือนทองฟาที่ถูกปกคลุมไปดวยเมฆหมอก 
ผมภาวนาและหวังวาบานหลังใหญของเราจะกลับ
มาสงบสุขและมีความสามัคคีในเร็ววัน  ถึงแมมีเรื่อง

ราวตางๆ เกิดข้ึนมากมาย  แตการดําเนินชีวิตของ
ผูคนก็ยังคงตองดําเนินตอไปตามวิถีครรลอง  ดั่งวิถี

ชีวิตของลูกโสสะเชนกัน  เด็กแตละคนตางที่มา  ตาง

ภูมิหลัง  แตพวกเขามาเรียนรูที่จะอยูรวมกันในบาน  

ในหมูบานเด็กโสสะอยางมีความสุข  ดวยความเอ้ือ

อารี  มีนําใจ  มีความรัก และใหอภัยกัน

 
ทั้งนี้  ผมตองขอขอบคุณทุกทานที่ยังคงใหการ

สนับสนุนเล้ียงดูลูกโสสะอยางตอเน่ืองมาโดย

ตลอด  พรอมทั้งยังฝากขอความใหกําลังใจแกเด็กๆ  

และเจาหนาที่ปฏิบัติงานทั้งทางจดหมายและทาง
เฟซบุคของมูลนิธิฯ  สายธารนําใจจากทานนั้นมิเคย

เหือดหาย  เราในฐานะท่ีเปนดั่งสะพานบุญของทาน

จะยังคงมุงมั่นเพื่อชวยเหลือเด็กกําพราใหพวกเขา
ไปถึงฝงฝน  ปจจุบันเราสงมอบบุคคลท่ีมีคุณภาพสู

สังคมกวา 500  คน  และผมหวังเปนอยางย่ิงวาสายธาร
นําใจจากทานนั้นจะยังคงหล่ังไหลชุบชีวิตลูกโสสะให

ชุมชื่นเชนนี้ตลอดไปครับ

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.2557

มูลนิธิเด็กโสสะแหงประเทศไทยฯ  จัดกิจกรรมออกบูธ

ประชาสัมพันธตามสถานท่ีตางๆ อาทิ  หางสรรพสินคา  อาคาร
สํานักงานและยานธุรกิจ ทั่วกรุงเทพมหานครฯ และตาง
จังหวัด  ทั้งนี้เพื่อเชิญชวนผูที่มีจิตเมตตาตอเด็กๆกําพรา  รวม

เปนสวนหน่ึงในการสนับสนุนการเล้ียงดูเด็กในครอบครัวโสสะ

ทั่วประเทศอยางตอเนื่อง  โดยบริจาคผานการตัดบัตรเครดิต  
ซึ่งเปนอีกหนึ่งชองทางที่สะดวก  และทานสามารถสังเกตเจา

หนาที่ของมูลนิธิฯ จะสวมเสื้อที่มีโลโก และบัตรประจําตัวพรอมชื่อเพื่ออางอิง  หากพบเจาหนาที่ของทาง

มูลนิธิฯ ทานสามารถแวะเขาไปสอบถามขอมูลเพ่ือบริจาคหรือทักทายใหกําลังใจนองกันไดนะคะ 
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