
หนึ่งวันธรรมดาอันแสนสุข 
ของครอบครัวเล็กๆ ณ หมู่บ้านเด็กโสสะบางปู

วันนี้ของปอ กับกิจการยางพารา 
หนึ่งในความสำาเร็จของลูกโสสะ

ท่านรู้หรือไม่ว่า...ด้วยการสนับสนุนจากท่าน

สามารถมอบชีวิตให้กับเด็กคนหนึ่งได้อย่างไร
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บาตรในโอกาสวันเกิดเก้าขวบในปีนี้ แต่คนที่ต้อง

ตื่นเช้ากว่าสมาชิกทุกคนในบ้าน คือ แม่ เพราะ

นอกจากเตรียมของใส่บาตรแล้ว ยังต้องเตรียม

อาหารเช้าให้กับลูกๆทั้งเจ็ดคนในบ้านก่อนไป

โรงเรียนด้วย “ปีนี้แม่ถามหนูว่าจะใส่บาตรด้วย

อะไร หนูเคยทราบมาว่าถ้าใส่เป็นอาหารแห้งจะดี

กว่า เพราะทางวัดสามารถเอาไปช่วยคนอื่นๆ ได้

อีก หนูเลยบอกแม่ไปว่าอยากใส่เป็นพวกข้าวสาร

มากกว่า” จากนั้นน้องอ้อและสมาชิกทุกคนในบ้าน

ก็ไปรอพระที่จะมาบิณฑบาตรผ่านหน้าหมู่บ้าน 

ทุกเช้า ไม่เพียงแต่ครอบครัวของอ้อ ยังมีครอบ

ครัวโสสะครอบครัวอื่นๆอีกที่อาศัยอยู่ร่วมกันใน

หมู่บ้านเด็กโสสะบางปู มารอใส่บาตรด้วยเช่น

กัน ทำาให้วันนี้บรรยากาศที่หน้าหมู่บ้านคึกคักเป็น

พิเศษ 

หลังจากใส่บาตรเสร็จ อ้อและพี่น้องกลับมาที่

บ้านเพื่อแต่งตัวไปโรงเรียนและรับประทานอาหาร

เช้า เพื่อไปให้ทันรถโรงเรียนที่มารับหน้าหมู่บ้าน

เวลา 7.30 น. และทุกเย็นรถโรงเรียนก็จะมาส่ง

ตอน 16.30 น. “โชคดีที่โรงเรียนหนูใกล้บ้านมาก

ค่ะ นั่งรถแค่ยี่สิบนาทีก็ถึง หนูเลยมีเวลาทำาการ

บ้าน ช่วยแม่ทำางานบ้าน และเล่นกับพี่ๆน้องๆ และ

วันนี้หนูดีใจอยากให้กลับมาถึงหมู่บ้านเร็วกว่า ทุก

วัน เพราะแม่บอกจะทำาอาหารม้ือพิเศษไว้ฉลองวัน

เกิดของหนู”

ห้าปีที่แล้ว อ้อมาเป็นส่วนหนึ่งของครอบครัวโสสะ 

ณ หมู่บ้านเด็กโสสะบางปู หลังจากแม่เสียชีวิตลง

อย่างกะทันหัน อ้ออาศัยอยู่กับยายในสภาพตาม

มีตามเกิด ด้วยฐานะทางบ้านที่ยากจน ยายที่มี

อาชีพรับจ้างทำาไร่อ้อยชรามากแล้วจนไม่สามารถ

เลี้ยงดูอ้อได้ อ้อไม่ได้ไปโรงเรียนตามเกณฑ์อายุ

และมีภาวะขาดสารอาหารเมื่อแรกรับมาสู่ครอบ

ครัวโสสะแต่วันนี้ไม่มีใครจำาอ้อที่ผอมซูบ เนื้อตัว

มอมแมม และอ่านออกเขียนได้ช้ากว่าเกณฑ์ปกติ

ได้อีกเลย

ด้วยความรักและความอบอุ่นจากแม่โสสะ รวมทั้ง

พ่ีน้องในครอบครัวโสสะ ทำาให้วันนี้อ้อมีสุขภาพ 

สมบูรณ์แข็งแรงทั้งกายและใจ มีพัฒนาการตาม

วัยที่เหมาะสม และที่สำาคัญอ้อมีผลการเรียนใน

เกณฑ์ที่ดีมากในสามอันดับแรกของชั้น “ตอนแรก

อ้อตัวผอมมาก ตอนกลางคืนนอนละเมอร้องไห้ 

บ่อย แม่เลยเอาไปนอนด้วย กอดอ้อไว้จนหลับไป

และ ต้องเปิดไฟนอน เพราะปิดไฟแล้วตื่นทันที 

เป็นอย่างนี้อยู่หลายเดือน” คุณลักษณ์ แม่โสสะ

ของอ้อเล่าถึงช่วงแรกที่ค่อนข้างยากลำาบากของอ้อ 

ทุกเช้าวันใหม่กิจวัตรประจำาวัน ต้องเตรียมตัวไป

โรงเรียน ช่วยแม่เตรียมนมให้น้องอธิปอายุเก้า

เดือนสมาชิกใหม่ของครอบครัว แต่เช้านี้อ้อตื่น

เต้นที่ต้องตื่นเช้ากว่าทุกวัน เพื่อเตรียมของใส่

“วันเกิดเป็นวันพิเศษที่หนูมีความสุขกว่าทุกวัน 

หนูว่าเด็กทุกคนก็คิดอย่างนั้น เหมือนพี่น้องใน 

ครอบครัวโสสะของหนู ทุกคนก็ได้ฉลองวันเกิด

ของตัวเองเหมือนเด็กอื่นๆ” น้องอ้อกล่าวถึงความ

พิเศษของวันเกิดของตัวเอง ระหว่างช่วยแม่เตรียม

โต๊ะอาหารเพื่อจัดงานฉลองเล็กๆ ในวันเกิดของอ้อ  

“อ้ อชอบทานอาหารไทย พวกแกงห รือผัด

กะเพราจะชอบมาก” คุณแม่ลักษณี แม่โสสะ

ของอ้อกล่าว “วันน้ีต้องรีบทำาการบ้านให้เสร็จ  

หนึ่งวันธรรมดาอันแสนสุข
ของครอบครัวเล็กๆ  
ณ หมู่บ้านเด็กโสสะบางปู

เมื่อนึกถึง “เวลาเช้า” คุณนึกถึงอะไร หลายคนนึกถึง “โอกาสของการ

เริ่มต้นสร้างสรรค์สิ่งดีๆ อีกครั้ง” แล้วถ้าพูดถึง “เช้าวันเกิด” ความ

รู้สึกของประสบการณ์ดีๆ ที่มาพร้อมความสุขจากวันใหม่คงทบเท่าเป็น

ทวีคูณ 

เช่นเดียวกับน้องอ้อ หนึ่งในสมาชิกของหมู่บ้านเด็กโสสะบางปู เช้าตรู่

ของวันนี้ก็เหมือนวันอื่นๆที่อ้อตื่นแต่เช้าเพื่อเตรียมตัวไปโรงเรียน แต่

ใครจะรู้เลยว่า “อ้อ” ที่ครั้งหนึ่งเคยสูญเสียแม่จากโรคประจำาตัว จะ

มีวันนี้วันที่อ้อได้ฉลองวันเกิดครบรอบ 9 ปี พร้อมหน้าพร้อมตากับ

ครอบครัวและความรักจากแม่อีกครั้ง วันสำาคัญในรอบหนึ่งปีที่ไม่มีใคร

ในวัยเด็กสามารถปฏิเสธได้เลยว่า มันเป็นวันที่พิเศษกว่าทุกวัน
หลังคำ�อธิษฐ�นในใจ ทุกคนใจจดใจจ่อกับเวล�

สำ�คัญ ที่น้องอ้อได้เป่�เค้กวันเกิดครบ 9 ขวบ

เช้�วันนี้ พิเศษกว่�ทุกวัน เพร�ะทุกคนในครอบครัว 

ตื่นม�ใส่บ�ตรด้วยกันกับเจ้�ของวันเกิด

2 ชีวิตในหมู่บ้านเด็ก



โชคดีที่วันนี้มีการบ้านเลขวิชาเดียว และเป็นวิชา

ที่หนูชอบพอดี หนูชอบคิดเลขมาก โตไปอยาก

ทำางานในธนาคาร จะได้คิดเลขทั้งวัน หลายคน

บอกว่าคิดเลขมันปวดหัว แต่หนูว่ามันสนุกดีออก” 

อ้อพูดถึงวิชาที่เธอชอบและอาชีพในฝันของเธอ 

หลังจากทุกคนทำาการบ้านและช่วยแม่ทำางานบ้าน

เสร็จแล้ว โต๊ะอาหารก็เสร็จเรียบร้อยพร้อมสำาหรับ

งานฉลองวันเกิดของอ้อพอดี

ทุกคนใจจดใจจ่อกับช่วงเวลาสำาคัญ คือ การเป่า

เค้กและรับประทานเค้กร่วมกัน เค้กขนาดกำาลังดี

สำาหรับทุกคนในครอบครัว แม้จะไม่หรูหรา แต่มี

คุณค่าสำาหรับความรู้สึกของผู้เป็นเจ้าของวันเกิด 

“แม่จะซื้อเค้กมาให้ลูกทุกคนในวันเกิดของเขา ก็

ไม่ได้ซ้ือแพงอะไร เอาเงินส่วนตัวแม่นี่แหละไปซื้อ 

นอกจากเค้กก็มีอาหารที่เขาชอบ ก็ทำาพิเศษให้เขา

ในวันนี้ เพราะแม่รู้ว่ามันมีความหมายมากสำาหรับ

เด็กแต่ละคน หากเขาได้มีวันเกิดเป็นของตัวเอง 

และได้ฉลองวันเกิด เป่าเค้ก ท่ามกลางสมาชิก

ทุกคนในครอบครัว” นอกจาก “เค้ก” คุณแม่โส

สะบ้านใกล้เคียงยังทำาวุ้นมะพร้าวมาให้อ้อเป็นของ

ขวัญวันเกิดอีกด้วย 

“ตอนที่เป่าเค้กหนูนึกถึงคำาอธิษฐานของปีที่แล้ว 

เพราะหนูโดนเพื่อนที่โรงเรียนล้อว่า เด็กไม่มีพ่อ 

มีแม่แบบหนูมีวันเกิดกับเขาด้วยหรือ หนูเสียใจ

มาก หนูกลับมาถึงบ้านแล้วบอกแม่ว่าหนูไม่ได้

อยากได้อะไรในวันเกิด ขอให้หนูได้มีครอบครัว  

จะได้ไม่ต้องมีคนมาล้อหนูอีก หนูกลับมาบ้าน 

วันเกิดเป็นวันพิเศษที่หนูมีความสุข 

กว่าทุกวัน หนูว่าเด็กทุกคนก็คิดอย่างนั้น 

เหมือนพี่น้องในครอบครัวโสสะของหนู 

ทุกคนก็ได้ฉลองวันเกิดของตัวเอง 

เหมือนเด็กอื่นๆ

ร้องไห้ใหญ่ แม่เข้ามากอดหนู แล้วบอกกับหนู

ว่า อ้อมีแม่เป็นแม่ของอ้อ ครอบครัวพี่น้องของอ้อ

อยู่ที่นี่ อ้อและพี่น้องในบ้านเป็นลูกของแม่ทุกคน” 

จากนั้นหนูนึกถึงคำาพูดของแม่เสมอ จากนั้นหนูไม่

ร้องไห้อีกเลย เวลาคนมาพูดกับหนูแบบนี้ เพราะ

หนูรู้ว่า แม่รักหนูและหนูก็รักแม่มาก วันนั้นหนู

เกือบจะทำาให้พี่น้องคนอื่นต้องอดเลี้ยงฉลองกัน

แล้ว พ่ีอิ๊กกับน้องเอ๋บอกหนูว่า นึกว่าจะไม่ได้กิน

เค้กซะแล้ว เพราะเจ้าของวันเกิดงอแง พอมาเล่าสู่

กันฟังทุกคนยังขำาอยู่เลย”

หลังจากรับประทานอาหารเย็นและเค้กเสร็จก็ถึง

ช่วงเวลาสำาคัญอีกช่วงหนึ่งของน้องอ้อ คือการได้

รับของขวัญวันเกิดจากแม่ “แม่ถามหนูว่าหนูอยาก

ได้อะไรในวันเกิด แต่แม่มีงบประมาณไม่ได้มาก 

แต่ถ้ามันมีประโยชน์กับหนู ยังไงแม่ก็จะซื้อให้”  

วันเกิดปีนี้อ้อได้นาฬิกาปลุก เพราะอยากต่ืนนอน

ตอนเช้าเองโดยที่แม่ไม่ต้องมาปลุก “แม่ต้องปลุก

หนูกับพี่น้องอีกหกคนในบ้านทุกเช้า ไหนต้องดูแล

น้องอธิปที่ยังเล็กอยู่อีก ถ้าหนูต่ืนได้เองหนูจะช่วย

ลดงานให้แม่ไปหนึ่งอย่าง และหนูก็คิดว่าการได้ตื่น

เช้าเป็นกำาไรของชีวิต” 

เช่นเดียวกับเวลาในหมู่บ้านเด็กโสสะที่ทุกชีวิตใน

ครอบครัวเล็กๆ จำานวนสิบสองครอบครัวยังคง

ดำาเนินไป หลังจากเด็กๆทำากิจวัตรประจำาวันเสร็จ  

สิ่งที่พบเห็นจนคุ้นตาคือ เด็กๆ ออกมาเล่นกัน 

ที่สนาม เด็กผู้ชายเตะฟุตบอลที่สนาม เด็กที่ย่าง

สู่วัยรุ่นจับกลุ่มคุยกันเรื่องเพลงฮิต คุณแม่โสสะ

อุ้มลูกเล็กมายืนคุยกันที่ลานหน้าบ้าน ไถ่ถามสาร

ทุกข์สุขดิบกัน โดยเฉพาะสุขภาพและพัฒนาการ

ของลูกแต่ละคน อ้อเองหลังจากไปเล่นกับพี่น้องมา

จนเสร็จแล้ว ตามเวลาที่แม่กำาหนดไว้ คือต้องเข้า

บ้านไม่เกินหกโมงครึ่ง อาบน้ำาเสร็จ ต้องทบทวน

หนังสือ และจัดตารางสอนให้เรียบร้อย “ถึงวันนี้

เป็นวันเกิดของหนูก็จริงแต่แม่ไม่อนุญาตให้นอน

ดึกเพราะพรุ่งนี้ต้องไปโรงเรียน หนูเข้านอนตรง

เวลาตอนสองทุ่มคร่ึง แต่ยังไงก็ตามวันนี้จะพิเศษ

กว่าทุกวัน คือ แม่จะอ่านนิทานให้พวกเราฟังเพ่ิม

เป็นสองเรื่อง แล้วจึงเข้านอน”

น้องอ้อเข้านอนไปพร้อมกับความสุขของเธอใน 

วันพิเศษของครอบครัวเล็กๆแต่เต็มเป่ียมไปด้วยรัก

ความอบอุ่น และไม่ลืมตั้งนาฬิกาปลุกของขวัญชิ้น

ล่าสุดจากแม่ เพื่อมันจะได้ปลุกอ้อในเช้าวันรุ่งข้ึน 

“นาฬิกา” สัญลักษณ์ของเวลาทำาให้อ้อเข้าใจมาก

ขึ้นแล้วว่า “เวลา” มีคุณค่ากับชีวิตมากขนาดไหน 

เช่นเดียวกับเด็กโสสะทุกคนที่ได้รับโอกาสที่สอง

ในชีวิต เพื่อให้พวกเขามีวัยเด็กที่เต็มเปี่ยมไปด้วย

ความสุขและได้เติบโตขึ้นในครอบครัวอีกครั้ง และ

คงจะดีไม่น้อย หากเราทุกคนได้ร่วมกัน ขยับขยาย

วงจรความสุข โดยมอบ “โอกาส” ให้กับเด็กๆ อีก

มากมายในสังคมไทยที่ยังต้องการการดูแลอย่าง

เหมาะสมเช่นเดียวกับน้องอ้อ และเด็กๆ ในหมู่

บ้านโสสะทุกคน เพื่อให้พวกเขาได้ใช้ชีวิตอย่างมี

ความสุขกับครอบครัวอีกครั้ง ด้วยน้ำาใจและการ

สนับสนุนอย่างต่อเนื่องของพวกท่านทุกคน

หม�ยเหตุ ชื่อของเด็กทุกคนในบทคว�มนี้ได้มีก�ร

เปลี่ยนแปลงต�มคว�มเหม�ะสม

พี่ช�ยและน้องส�ว ทบทวนบทเรียน และช่วยกัน 

สอนก�รบ้�นกัน

เด็กๆ เข้�ม�กล่�ว “สวัสดี” บอกล�คุณแม่กัน

ก่อนไปโรงเรียน

พร้อมหน้�พร้อมต� พี่ๆ น้องๆ 

ของ “อ้อ”และคุณแม่ลักษณี

3ชีวิตในหมู่บ้านเด็ก



ใครเลยจะรู้ว่าเด็กผู้หญิงคนหนึ่งที่เคย

สูญเสียพ่อ และมีฐานะยากจนมาก่อน

จะมีวันนี้ 
ปอ หรือ สุนันท์ ปานเถื่อน อีกหนึ่งในเรื่องราว 

ความภูมิ ใ จของหมู่ บ้ าน เด็ก โสสะหาดใหญ่   

จ. สงขลา ปัจจุบัน อายุ 34 ปี สมรสแล้วและมีลูกสาว

วัยสองขวบ ปอและสามีประกอบกิจการจำาหน่าย

อุปกรณ์เลื่อยสำาหรับไม้ยางพาราและมีหน้าร้าน

เปิดขายของชำาเล็กๆอยู่ที่หาดใหญ่ สงขลา 

ยี่สิบกว่าปีก่อน ปอ สุนันท์ และน้องหญิง-ชายอีก

สามคนจากชนบทในอำาเภอหนึ่งของจังหวัดสงขลา 

เข้ามาเป็นส่วนหนึ่งของครอบครัวโสสะ ที่หมู่บ้าน

เด็กโสสะหาดใหญ่ เนื่องจากพ่อเสียชีวิตและแม่ 

ผู้พิการไม่สามารถเล้ียงดูปอและน้องๆได้ ก่อนจะ 

มาอยู่กับครอบครัวโสสะ ปอในฐานะพี่สาวคน

โตต้องช่วยแม่ที่พิการทำางานทุกอย่าง เพื่อหา

รายได้มาเล้ียงคนในครอบครัว อดมื้อกินมื้อ 

และได้ไปโรงเรียนในวันที่พอมีค่าอาหารเท่านั้น  

“ครั้งแรกท่ีมาหมู่บ้านโสสะหาดใหญ่ มีแม่โสสะที่

เลี้ยงดู ทำากับข้าวให้กิน ดูแลเราทุกอย่าง ในบ้าน

นอกจากมีพี่น้องท้องเดียวกับเราแล้วยังมีพี่น้องคน

อื่นอีก ตอนแรกคิดว่าจะเหงานะ แต่มาอยู่จริงๆ 

แล้วไม่เลย ดีใจซะอีกที่มีพี่ มีน้องเพิ่มขึ้น เป็น

ครอบครัวเดียวกัน” 

และชีวิตวัยเด็กที่เปี่ยมด้วยความสุขของปอก็ได้เริ่ม

ต้นขึ้นตั้งแต่นั้นมา ปอและน้องได้เรียนในโรงเรียน

บริเวณใกล้เคียงหมู่บ้านฯ เช่นเดียวกับเด็กคนอื่นๆ 

“ปอไม่เคยคิดว่าตัวเองไม่เหมือนเด็กคนอื่นเลยนะ 

ตอนไปโรงเรียน เราได้เรียนหนังสือ ได้ทำากิจกรรม

ของโรงเรียน ที่สำาคัญเรามีเพื่อนทั้งในบ้านเดียวกัน

และในหมู่บ้าน เราไม่ได้เล่นกันอย่างเดียว พอโต

ขึ้นมาก็ช่วยเหลือกัน มีอะไรก็ปรึกษากัน” ปอเล่า

ให้ฟังว่า มีเหมือนกันที่เคยโดยเพื่อนที่โรงเรียน

ถามว่า ทำาไมเป็นเด็กไม่มีพ่อแม่ถึงได้มาโรงเรียน 

ปฏิบัติกับเธอเหมือนคนมีปมด้อย แต่ปอไม่เคย

คิดเช่นนั้นเลย “ตอนเด็กๆก็ไม่เข้าใจหรอกว่าเงิน

ที่เอาไปโรงเรียนมาจากไหน แต่พอโตข้ึนแม่โสสะ

ก็บอกให้เราเข้าใจว่าเงินมาจากผู้ที่ใจบุญบริจาคมา

ให้พวกเราที่เป็นลูกโสสะได้เรียนหนังสือและมีชีวิต

เหมือนเด็กคนอื่น เราได้รับการปลูกฝังในเรื่องนี้มา

ตลอด ปอจึงให้ความสำาคัญกับการเรียนมาก” ปอ

เสริมอีกว่า สิ่งที่ทำาให้เธอไม่รู้สึกว่ามีปมด้อย แต่

รู้สึกเหมือนคนอื่น คือ โอกาสทางการศึกษา ซ่ึง

เธอก็ได้เลือกเรียนด้านภาษาท่ีเธอชอบเป็นพิเศษ 

จนกระทั่งจบปริญญาตรี คุรุศาสตร์บัณฑิต เอก

ภาษาอังกฤษ จากมหาวิทยาลัยราชภัฎสงขลา 

ใน พ.ศ. 2542 ปอเริ่มงานเป็น Supervisor  

ในฝ่ายผลิตของโรงงานผลิตถุงมือยางในหาดใหญ่ 

เป็นครั้งแรกที่เธอได้เข้าสู่ธุรกิจเกี่ยวกับยางพารา 

จนห้าปีเต็มทำาให้ปอเก็บเกี่ยวประสบการณ์ด้าน

อุตสาหกรรมไม้ยางพารา ในตำาแหน่งประสาน

งานต่างประเทศด้านการส่งออกไม้ยางพารา และ

ที่นี่ เองปอได้พบกับสามีที่ทำางานอยู่ ในโรงงาน

เดียวกัน และตัดสินใจแต่งงาน สร้างครอบครัว

ร่วมกันในที่สุด “ตอนนั้นพอทำาได้สัก 5-6 ปี เราก็

คิดว่าอิ่มตัวนะ อยากขยับขยายมีกิจการเล็กๆของ

ตัวเอง เลยคุยกับสามีว่า พอจะเห็นลู่ทางจากธุรกิจ

ยางพารานี่แหละ” ทั้งคู่จัดแบ่งหน้าที่การทำางาน

ตามด้านที่แต่ละคนถนัด คือสามีของปอรับผิดชอบ

การลงสวนยางเพื่อตัดไม้ ส่วนปอดูแลรับลูกค้าจาก

สวนยางที่ต้องการล้มไม้ยางและติดต่อนำาเข้าเลื่อย

ตัดไม้จากมาเลเซีย ซ่ึงตรงนี้เองปอได้ใช้ภาษา

อังกฤษที่เรียนมาอย่างภาคภูมิอีกเช่นกัน

ทุกวันนี้กิจการของปอและสามีกำาลังไปได้สวย  

ปีหน้าปอวางแผนจะขยายสาขาไปที่พัทลุงโดยให้

น้องชายคนเล็กเป็นผู้ดูแล ที่สำาคัญปอยังตั้งใจ

ว่าจะเลี้ยงดูลูกสาววัยสองขวบของเธอด้วยตัว

เองให้เต็มที่ เพราะปอได้เรียนรู้แล้วว่าครอบครัว

มีความสำาคัญกับชีวิตในวัยเด็กเช่นไร คนคน

หนึ่งจะเติบโตเป็นผู้ใหญ่ต่อไปอย่างไร ก็เร่ิมต้น

ด้วยประสบการณ์จากวัยเด็กนี่ เอง อีกทั้ งปอ

ไม่ลืมที่จะสอนลูกให้รู้จักการแบ่งปันและช่วย

เหลือผู้อื่น เพราะเป็นสิ่งที่ปอซึมซับมาตลอด 

วัยเด็ก “เคยคิดเหมือนกันนะว่า ถ้าไม่ได้มาอยู่

ในครอบครัวโสสะ เรากับน้องจะเป็นอย่างไร ไม่รู้

จะต้องเร่ร่อนขนาดไหน หรือไม่ก็คงไม่ได้เรียน

หนังสือ และไม่มีงานทำาเลี้ยงครอบครัวได้เช่นทุก

วันนี้” ปอกล่าวอย่างภาคภูมิใจที่ได้เป็นลูกโสสะ 

ได้สำาเร็จการศึกษาออกไปประกอบอาชีพ เลี้ยงดู

ตัวเองได้ ที่สำาคัญ เธอยังเป็นอีกคนหนึ่งที่ได้หยิบ

ยื่นสิ่งดีๆ กลับคืนสู่สังคมอีกครั้งหนึ่งด้วย 

(2542) วันรับปริญญ�ที่ร�ชภัฎสงขล� ปอแนะนำ�ลูกค้�ที่ม�ซื้ออุปกรณ์เลื่อยไม้ย�งพ�ร� บ้�นและครอบครัวอันอบอุ่นของปอ

“วันนี้ของปอ กับกิจการอุปกรณ์ไม้ยางพารา”
หนึ่งในความสำาเร็จของลูกโสสะ

ด้วยก�รสนับสนุนและช่วยเหลือจ�กผู้มี

อุปก�รคุณ ทำ�ให้ปอได้มีบ้�นที่อบอุ่นและ

ครอบครัวอันเป็นที่รัก เติบโตขึ้นจ�กวัยเด็ก

สู่วัยผู้ใหญ่ จนส�ม�รถเป็นส่วนหนึ่งและ

อยู่ร่วมกับสังคมได้อย่�งมีคว�มสุข และนี่

เป็นหนึ่งในอีกหล�ยตัวอย่�งของเด็กที่ได้รับ

ก�รดูแลโดยครอบครัวโสสะจนเติบโตเป็น

ผู้ใหญ่ ส�ม�รถประกอบอ�ชีพเลี้ยงดูตัวเอง

ได้กว่� 400 คน 

4 ความสำาเร็จของลูกโสสะ



หากเราเลี้ยงเด็กซักคนหนึ่งจนเขาเติบโตและช่วยเหลือ

ตนเองได้ วันนั้นจะเป็นวันที่ผมมีความสุขมากที่สุด

หมู่บ้�นเด็กโสสะประกอบด้วยบ้�นของครอบครัวโสสะจำ�นวน 

12 หลัง มีผู้อำ�นวยก�รหมู่บ้�นเป็นผู้ดูแลและรับผิดชอบก�ร

บริห�รจัดก�รหมู่บ้�นเด็กโสสะ สนับสนุนและประส�นก�ร

ทำ�ง�นกับแม่โสสะอย่�งสม่ำ�เสมอ รวมทั้งติดต�มพัฒน�ก�ร 

ที่สำ�คัญของเด็กให้เหม�ะสมต�มวัยของเด็กแต่ละคน 

ผู้อำานวยการหมู่บ้านเด็กโสสะ 
หน้าที่นี้เขาทำาอะไรกัน
หากพูดถึ งตำ าแหน่ ง  “ผู้ อำ านวยการหมู่ บ้ าน 
เด็กโสสะ” หลายคนอาจคิดว่าคงเป็นอีกหนึ่งอาชีพ
ด้านการบริหารจัดการและวางแผนยุทธศาสตร์ 
เหมือนทั่วไปทำากัน แต่สำาหรับคุณวิชาญ คำาพินิจ 
ผู้อำานวยการหมู่บ้านเด็กโสสะหนองคาย ความรับ
ผิดชอบของเขาที่ทำาทุกวันนี้ช่างแตกต่างกับงาน
ของผู้บริหารที่หลายคนเข้าใจ หากแต่งานนี้ คือ 
การสร้างสรรค์แผนภูมิชีวิต เพื่อเลี้ยงดูเด็กนับ
ร้อยชีวิตให้เขาสามารถเติบโตในครอบครัวโสสะได้ 
และกลายเป็นผู้ใหญ่ที่มีคุณภาพต่อไปของสังคม 

คุณวิชาญ เร่ิมงานที่หมู่บ้านเด็กโสสะหนองคาย 
ในตำาแหน่งผู้ ช่วยผู้อำานวยการหมู่บ้านฯ ด้วย
ความรู้ ด้ าน รัฐศาสตร์ที่ ได้ ร่ำ า เ รี ยนมาทำ า ให้  
คุณวิชาญสนใจงานด้านบริหารเป็นพิเศษ หลังจาก
ได้ร่วมงานกับองค์การบริหารส่วนตำาบลมาหลายปี  
คุณวิชาญจึงเริ่มมองหางานในด้านอื่นๆที่มุ่งเน้น
การช่วยเหลือคนอื่นมากยิ่งขึ้นกว่าที่เคย จนได้
มาพบกับเส้นทางของการบริหาร จัดการชีวิตของ
เด็กๆ ในหมู่บ้านเด็กโสสะ จากวันนั้นจนถึงทุกวัน
นี้ก็เป็นเวลากว่าสิบปีมาแล้ว และวันน้ีเราจะมาพูด
คุยกับคุณวิชาญ ว่าหน้าที่ผู้อำานวยการเขาทำาอะไร
กันบ้าง

พอมาเริ่มงานกับหมู่บ้านเด็กโสสะแล้ว เหมือน
หรือแตกต่างกับที่คิดไว้ตอนแรก
“ต้ังแต่แรกที่ทำางานนี้ สัมผัสได้เลยว่า มันไม่ได้

ง่ายอย่างที่คิดไว้ ไม่ใช่แค่งานเอกสารหรือวางแผน 
อย่างแรกผมยอมรับเลยว่า รูปแบบการเลี้ยงดูของ
โสสะไม่เหมือนกับที่อื่น จากงานอบต.ที่ทำาให้ได้
รู้จักและสัมผัสงานด้านสังคมสงเคราะห์ในท้องถิ่น
มาบ้าง แต่ต้องบอกเลยว่า โสสะมีความเอกลักษณ์
ของการทำางานหลายอย่าง โดยเฉพาะการเล้ียง
ดูเด็กในรูปแบบของครอบครัว ทำาให้เด็กโตข้ึน
เหมือนเด็กอื่นๆในครอบครัวทั่วไป” 

การทำางานในแต่ละวัน เป็นอย่างไรบ้าง 
“ตื่นขึ้นแต่เช้าตรู่ เดินรอบหมู่บ้าน ดูแลความ
เรียบร้อยพร้อมส่งเด็กๆ ขึ้นรถโรงเรียนที่จะมารับ
ด้านหน้าหมู่บ้านฯ จากนั้นกลับไปทำาธุระส่วนตัว
ที่บ้านพักซึ่งอยู่ภายในหมู่บ้านและขึ้นไปทำางานที่
สำานักงาน ซึ่งงานหลักๆของผมคือ การคุยงานกับ
เพื่อนร่วมงานคนสำาคัญ นั่นคือ คุณแม่โสสะท่ีบ้าน 
ทั้งหมด 11 หลัง เพื่อติดตามความเป็นไปของ
แต่ละครอบครัวในแต่ละวัน”

แล้วคุณแม่มาคุยอะไรกับคุณวิชาญ
“ปรึกษาหารือเกี่ยวกับปัญหาต่างๆในการเลี้ยงดู
ลูกแต่ละคน ครอบครัวของโสสะ คุณแม่โสสะคือ
หัวใจหลัก ในตำาแหน่งผู้อำานวยการหมู่บ้านเราจึง
ต้องช่วยเหลือคุณแม่อย่างเต็มท่ี ใครมีปัญหาก็ 
ช่วยเหลือกัน ไม่เคยคิดว่าเป็นลูกน้องเป็นนาย แต่
เราเป็นเพ่ือนร่วมงานกัน ซ่ึงส่วนตัวผม ผมเคารพ
และให้เกียรติกับความเสียสละของคุณแม่โสสะ
มากๆ”  
 

แล้วอย่างตอนเย็น หรือช่วงท่ีเด็กๆ กลับจาก
โรงเรียน 
“ในแต่ละวันนอกจากการคุยงานกับคุณแม่แล้ว ยัง
มีงานวางแผนและติดตามความเป็นอยู่ของเด็กๆ 
ทั้งสุขภาพ การศึกษาและกิจกรรมต่างๆ หน้าท่ีใน
สำานักงาน อีกทั้งงานเอกสารต่างๆ ซึ่งเวลามันจะ
พอดีกันกับตอนที่เด็กกลับมาจากโรงเรียนในช่วง
เย็น ผมก็จะมารอรับและพูดคุยกับเด็กๆ อีกทั้ง
ดูแลความเรียบร้อยว่าสมาชิกในครอบครัวโสสะทุก
คนกลับมาถึงบ้าน อย่างปลอดภัย เด็กวัยประถม
ไม่เท่าไร แต่ช่วงวัยรุ่นนี้ต้องดูแลเป็นพิเศษในเรื่อง 
เวลากลับบ้าน บางคนติดกิจกรรมที่โรงเรียนจริง 
แต่บางคนติดเพ่ือนติดร้านเกม เหมือนวัยรุ่นทั่วไป  
อย่างนี้ก็ต้องพูดคุยกันสม่ำาเสมอ ให้คำาแนะนำาเขา 
หรือไม่ก็ต้องหารือกับแม่ของเขาด้วย หลังจากนั้น
ครอบครัวโสสะจะรวมตัวกันที่อาคารศูนย์รวมเพื่อ
สวดมนต์เย็นร่วมกันเล่าสู่กันฟังเกี่ยวกับชีวิตใน
แต่ละวัน และแจ้งข่าวสารที่สำาคัญในทุกคนทราบ 
เช่น กิจกรรมสำาคัญในโอกาสต่างๆ ก่อนแยกย้าย
กลับบ้าน” 

ถึงมุมมอง และความประทับใจจากงาน
“งานนี้พิเศษมาก เป็นการเลี้ยงดูเด็กในระยะยาว 
ไม่ใช่แค่เล้ียงเด็กให้เขาโตข้ึน เรียนจบออกไปมี
งานทำา แต่ระหว่างนั้นสายสัมพันธ์มันก็เกิดข้ึน ทั้ง
ระหว่างเด็กกับแม่ กับพ่ีน้องหรือแม้กับเจ้าหน้าท่ี 
อย่างเรา มันเป็นงานเกี่ยวกับชีวิตคน บางครั้งจะ
ให้ผมสรุปว่าทำางานอะไรบ้าง ผมบอกไม่ได้หมด
หรอก เพราะถ้าหากคุณเห็นเด็กเป็นลูกหลานของ
คุณแล้วมันไม่มีคำาจำากัดความของสายสัมพันธ์ใน
ครอบครัวหรอก” 

เวลามีปัญหาหรืออุปสรรค มีวิธีการในการสร้าง
กำาลังใจให้ตัวเองอย่างไร
“หลายคนอาจคิดว่าตำาแหน่งผู้อำานวยการหมู่บ้านฯ  
เป็นภาพเสมือนของพ่อ แต่ส่วนตัวผมคิดว่า  
เปรียบเสมือนพ่อบ้านมากกว่า ที่ต้องคอยดูแล 
ทุกข์สุขความเป็นอยู่ทุกชีวิตในหมู่บ้าน โดย 
เฉพาะเด็กๆ ซึ่งผมคิดว่าเด็กก็เหมือนลูกหลาน 
ตัวเอง เวลามีปัญหา ผมจะคิดถึงอนาคต ว่าถ้าเรา
เลี้ยงเด็กคนหนึ่งจนโต จนเขาช่วยเหลือตัวเองได้ 
วันนั้นผมจะมีความสุขและภาคภูมิใจในตัวเขามาก
ขนาดไหน” 

คุณวิชาญยังกล่าวทิ้งท้ายอีกด้วยว่า ความมุ่งมั่น
ในระยะยาวของเขาไม่เคยเปลี่ยน และยังปรากฎ
ภาพชัดเจนเสมอ คือการเฝ้าดูเด็กคนหนึ่งค่อยๆ 
เจริญเติบโตขึ้นและรอคอยวันที่เขาจะเป็นผู้ใหญ่ที่
มีคุณภาพ จากรุ่นหนึ่งไปสู่รุ่นหนึ่ง มันมีคุณค่ากับ
ตัวเขาเอง กับครอบครัวของเขาและกับสังคมที่เขา
อยู่มากเพียงใด 

5เรื่องเล่าคนทำางาน



หากพูดถึงการช่วยเหลือเด็กที่ต้องการความ
ช่วยเหลือคนหนึ่ง การเรียกผู้ที่มาให้ความช่วย
เหลือว่าอย่างไร สำาหรับใครหลายคนอาจจะไม่
สำาคัญ บางคนอาจคิดว่ามันเป็นประเด็นสำาคัญ
ว่าในฐานะผู้ ให้จำาเป็นอย่างยิ่งต้องเรียกเขาผู้
นั้นว่าผู้บริจาคกับเด็กผู้ด้อยโอกาส แต่สำาหรับ 
คุณศักด์ิณรงค์ จินานุวัฒนา กลับไม่คิดเช่นนั้น 
เขาเพียงแต่คิดว่าขอให้ได้ช่วยเหลือเด็กคนหนึ่ง
ให้มีโอกาสท่ีดีข้ึนเท่านั้น คือ สิ่งที่เขาต้องการ 
และเม่ือคุณศักด์ิณรงค์ได้รับการเชิญชวนจาก 
มูลนิธิเด็กโสสะฯให้มาเป็น “เพื่อน” ของเด็กคน
หนึ่ง เพ่ือนท่ีมีความหมายมากกว่าผู้ให้บริจาคและ
ผู้รับบริจาค หากแต่ “เพื่อน” หมายถึง มิตรภาพที่
เพื่อนมนุษย์จะหยิบยื่นให้แก่กัน และทำาให้สังคมท่ี
ทุกคนอาศัยอยู่ร่วมกันนี้ น่าอยู่มากยิ่งขึ้น

ปัจจุบันคุณศักด์ิณรงค์ เป็นพนักงานบริษัทเอกชน
แห่งหน่ึงในจังหวัดหนองคาย ซึ่งให้การสนับสนุน 
เด็กโสสะ ท่ีหมู่บ้านเด็กโสสะหนองคาย ต่อเนื่อง
เป็นประจำาทุกเดือน มาเป็นระยะเวลา 5 ปีแล้ว 
“ตอนนั้นผมได้รับจดหมายประชาสัมพันธ์ของ 
มูลนิธิฯส่งมาให้ผมท่ีบ้าน ตอนแรกผมคิดว่าก็คง 
เหมือนกับมูลนิธิอื่นๆที่มาขอรับบริจาค แต่เมื่อ
ศึกษารูปแบบการเลี้ยงดูเด็กๆ แล้ว ผมสนใจ
มาก เพราะท่ีหมู่บ้านเด็กโสสะจะเป็นเลี้ยงเด็กคน
หนึ่งตั้งแต่วัยเด็ก วัยรุ่น จนเติบโตเป็นผู้ใหญ่ ผม
จึงโทรไปสอบถามข้อมูลเพิ่มเติม ทางเจ้าหน้าที่
นอกจากจะให้รายละเอียดแล้วยังได้เชิญให้ผม
มาเยี่ยมที่หมู่บ้านฯ ด้วย ตอนนั้นผมตกใจมาก 
เพราะไม่เคยมีท่ีไหนเขาเชิญให้ไปเย่ียมก่อนบริจาค
ให้เขา พอไปเย่ียม ไปเห็นก็ย่ิงประทับใจ เพราะเด็กๆ 
ได้รับการเลี้ยงดูเช่นครอบครัวทั่วไป เหมือนที่ผม
เลี้ยงลูกของผมเองผมสัมผัสได้เลยว่า เด็กๆเขามี
ความสุขและมีความหวังในชีวิต” 

หลังจากนั้นคุณศักด์ิณรงค์จึงตัดสินใจสนับสนุน
ค่าเลี้ยงดูประจำาเดือนให้กับเด็ก ณ หมู่บ้านเด็ก 

โสสะหนองคาย เพราะนอกจากประทับใจกับ
แนวทางการเลี้ยงดู เด็กๆ แล้ว จากการเข้า
เยี่ยมในครั้งน้ันยังสร้างสายใยบางอย่างที่ทำาให้ 
คุณศักดิ์ณรงค์รู้สึกว่าเด็กเหมือนเป็นลูกหลาน
ของเขาคนหน่ึง “ผมมีลูกสาวหน่ึงคน ผมเลี้ยงดู
ลูกผมเป็นอย่างดี ให้การศึกษา ถึงแม้เราจะไม่มี
เงินเหลือกินเหลือใช้ แต่มีพอที่จะอยู่อย่างมีความ
สุข และสิ่งนี้เองทำาให้ผมคิดถึงเด็กที่เขาไม่มีพ่อแม่ 
เขาไม่มีโอกาสที่จะได้รับความรักจากครอบครัว
เหมือนลูกผม แต่การเลี้ยงดูของโสสะทำาให้เด็ก
คนหนึ่งสามารถเติบโตในครอบครัวอีกคร้ัง และ
ในเมื่อผมพอมีความสามารถที่จะให้โอกาสเด็กอีก
หนึ่งคน ผมจึงยินดีสนับสนุน แม้เป็นเงินจำานวน
ไม่ได้มากเท่าไร แต่คนละเล็กละน้อยเราก็สามารถ
เป็นส่วนหนึ่งที่จะช่วยเหลือเกื้อกูลกันได้” 

นอกจากน้ีคุณศักดิ์ณรงค์ยังกล่าวเสริมถึงการช่วย
เหลืออย่างต่อเน่ืองในระยะยาวอีกด้วยว่า “บางคน
อาจคิดว่าช่วยเงินเด็กเพียงไม่ก่ีร้อยบาทต่อเดือน 
จะทำาอะไรได้ แต่ผมไม่คิดอย่างน้ันนะ ผมเข้าใจ
เลยว่าการให้จำานวนไม่มาก แต่มันทำาให้เราให้เด็ก
ได้อย่างต่อเนื่อง ซึ่งมีผลต่อเส้นทางชีวิตของคนคน
หนึ่งเลยทีเดียว ถ้าคนมีลูกมีหลานจะรู้เลยว่า กว่า
จะเลี้ยงดูเด็กคนหน่ึงให้เติบโตเป็นผู้ใหญ่ได้ มันมี
ค่าใช้จ่ายต่อเนื่องมากมายขนาดไหน รวมถึงการ
ดูแลในด้านอ่ืนๆ ทั้งร่างกายและจิตใจอีกด้วย” ดัง
นั้นคุณศักดิ์ณรงค์จึงเชื่อมั่นในการสนับสนุนเด็ก
อย่างต่อเนื่องในระยะยาว เพราะจะทำาให้เกิดผล
ของการช่วยเหลือมากกว่าให้เพียงครั้งหรือสอง
ครั้ง

อีกทั้งคุณศักดิ์ณรงค์ประทับใจการทำางานของเจ้า
หน้าที่ทุกท่านที่ทุ่มเททำางานเพื่อเด็กอย่างเต็มที่
เหมือนเลี้ยงดูลูกหลานของตัวเอง และโดยเฉพาะ 
การเสียสละของคุณแม่โสสะ “อย่างคุณแม่โสสะนี่
เขาเลี้ยงดูเด็กโสสะเหมือนลูกตัวเองจริงๆ อย่าง
ผมเป็นพ่อคน ผมสัมผัสได้เลยว่าแม่เขามีทั้งความ

รักและความหวังดีกับลูกเขาขนาดไหน” คุณศักดิ์
ณรงค์ยังคงตั้งใจจะให้การสนับสนุนการเลี้ยงดูเด็ก
โสสะต่อไป เพื่อให้เขาสามารถเติบโตขึ้น เลี้ยงดู
ตัวเองได้ และอยู่ร่วมกับสังคมได้อย่างมีความสุข 
คุณศักดิ์ณรงค์กล่าวทิ้งท้ายถึงความตั้งใจในคร้ัง
น้ีของเขาว่า “ผมอยากให้ลูกของผมได้เติบโตขึ้น
และได้อยู่ในสังคมดีๆ เจอเพื่อนดีๆ ผมจึงอยาก
ช่วยเหลือเด็กไทยอีกเป็นจำานวนมากที่ขาดพ่อแม่
คอยเลี้ยงดู ให้ได้รับโอกาสท่ีสองของชีวิต เช่น
เดียวกับเด็กโสสะ เพราะเมื่อพวกเขาเติบโตขึ้นมา
แล้ว เขาก็ต้องอยู่ในสังคมเดียวกับลูกของผม อาจ
จะมาเป็นเพื่อนกันก็ได้นะ นี่ล่ะส่วนหนึ่งที่ผมมี
ความสุข กับการได้ช่วยเหลือเด็ก ให้เขามีโอกาส
ในชีวิต ได้มีอนาคตที่ดีต่อไป และเพื่อสังคมที่น่า
อยู่ในวันข้างหน้า” 

คุณศักดิ์ณรงค์ จิน�นุวัฒน� และครอบครัว

“เด็กๆโสสะทุกคนได้รับการเลี้ยงดูเหมือนเด็ก

ในครอบครัวทั่วไปเหมือนที่ผมเลี้ยงลูกของผม

เอง ผมสัมผัสได้เลยว่า เด็กๆเขามีความสุข 

และมีความหวังในชีวิต”

เพื่ออนาคตที่ดีของอีกหนึ่ง “ชีวิต”  
เรื่องเล่าของ “ผู้ให้การสนับสนุนเด็กโสสะ” 

มูลนิธิเด็กโสสะฯ จำาหน่ายบัตรอวยพรปีใหม่
พร้อมซองสีขาว ขนาด 5 * 7 นิ้ว

1 แพ็ค มี 100 ใบ (แบบละ 50 ใบ) 
จำาหน่ายแพ็คละ 2,000 บาท (สองพันบาทถ้วน)

ท่านท่ีสนใจ สามารถติดต่อส่ังซ้ือได้ท่ี

ฝ่ายจัดหาทุน โทรศัพท์ 02-3801177
ปริมาณในการส่ังซ้ือ 1 แพ็คข้ึนไป 

และจัดส่งพัสดุไปรษณีย์ให้โดยไม่คิดค่าใช้จ่าย 

(พัสดุธรรมดา)

6 หนึ่งเสียงจากผู้ให้การสนับสนุนเด็กโสสะ 
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คุณพรรษมณฑ์ พัฒนศรีรัตน์

ผู้จัดก�รฝ่�ยทรัพย�กรมนุษย์ บริษัทเอกชน

กับเด็กๆที่หมู่บ้�นเด็กโสสะบ�งปู 

สร้างสรรค์ชีวิต เติมเต็มความสุข
และอิ่มใจ จากการเป็นผู้ให้

ด้วยความมุ่งมั่นในการทำางาน...จากวันนั้นถึงวันนี้
มูลนิธิเด็กโสสะแห่งประเทศไทย ในพระบรม
ร าชิ นู ป ถั มภ์  เ ป็ น สม า ชิ กขอ งอ ง ค์ ก ร เ อส 
โอ เอส สากล (SOS Chi ldren’s Vi l lages  
International) ได้ดำาเนินการช่วยเหลือเด็ก
ไทยที่ขาดพ่อแม่ ญาติมิตรต้ังแต่ พ.ศ. 2514 
มีท่าน ผู้หญิงสมศรี เจ ริญรัชต์ภาคย์ เป็น ผู้
ก่อตั้ งร่ วมกับท่ านผู้หญิ งสุมาลี   จาติกวนิช  
ก ร ร ม ก า ร ก่ อ ต้ั ง ใ น ข ณ ะ นั้ น แ ล ะ ค ณ ะ  

โ ด ย ไ ด้ นำ า รูป แ บบก า ร เ ล้ีย ง ดู เ ด็ก ม า จ า ก  
SOS Children’s Villages ของ ดร.เฮอร์มานน์ กไมเนอร์ 
(Dr. Hermann Gmeiner) ชาวออสเตรีย ผู้ก่อตั้ง 
อ ง ค์ ก ร หมู่ บ้ า น เ ด็ ก เ อ ส  โ อ  เ อ ส  ส า ก ล 
(SOS Children’s Vil lages International) 
อันเป็นต้นแบบของหมู่บ้านเด็กเอส โอ เอส สากล
ทั่วโลก 

ในปี พ.ศ. 2519 มูลนิธิเด็กโสสะแห่งประเทศไทย
ได้รับพระมหากรุณาธิคุณโปรดเกล้าฯจากสมเด็จ
พระนางเจ้าพระบรมราชินีนาถ ทรงรับไว้ ใน
พระบรมราชินูปถัมภ์

ปัจจุบันมี พ.ต.อ.นรวัฒน์ เจริญรัชต์ภาคย์ เป็น
ประธานกรรมการอำานวยการ มูลนิธิเด็กโสสะแห่ง
ประเทศไทยในพระบรมราชินูปถัมภ์ และมิสเตอร์ 
เ ฮ ล มุ ท  กู ติ น  ( M r .  H e l m u t  K u t i n )  
เ ป็ น ป ร ะ ธ า น อ ง ค์ ก ร ห มู่ บ้ า น เ ด็ ก เอส โอ 
เอส สากล ( SOS  Ch i l d r e n ’ s  V i l l a g e s  
International) ก่อตั้งเมื่อปี ค.ศ. 1949 (พ.ศ. 
2492) ณ ประเทศออสเตรีย ทวีปยุโรป ปัจจุบันมี
สมาชิก 132 ประเทศทั่วโลก

ตลอดการดำาเนินงานกว่า 35 ปีที่ผ่านมา มีเด็ก 

ที่ได้รับการเล้ียงดูโดยครอบครัวโสสะจนเติบโต 

เป็นผู้ใหญ่ สามารถประกอบอาชีพเพ่ือเล้ียงดู 

ตัวเองได้ กว่า 400 คน ปัจจุบันให้การเลี้ยงดูเด็ก

ที่ขาดพ่อแม่และญาติมิตร ประมาณ 600 คน ใน 

หมู่บ้านเด็กโสสะแห่งประเทศไทยจำานวน 5 หมู่บ้าน 

ทั่วประเทศ ดังนี้ 

คุณพรรษมณฑ์ พัฒนศรีรัตน์ ผู้จัดการฝ่าย 

ทรัพยากรมนุษย์ บริษัทเอกชน จ.สมุทรปราการ 

เริ่มต้นเป็นหนึ่งในผู้สนับสนุนเด็กท่ีหมู่บ้านเด็ก

โสสะบางปู สมุทรปราการ ด้วยงานที่เร่งรีบและ

เคร่งเครียดในแต่ละวัน จึงทำาให้เกิดความคิดที่จะ

มองหากิจกรรม เพื่อสร้างความสมดุลให้กับชีวิต

ด้วยการเป็นผู้ให้และแบ่งปันสิ่งดีๆ ไปยังผู้คนใน

สังคม หลังจากหาข้อมูลอย่างหนัก ด้วยความตั้งใจ

เพื่อให้การช่วยเหลือของเธอนั้นสัมฤทธิ์ผลและไป

ถึงผู้ท่ีต้องการความช่วยเหลือจริงๆ สุดท้ายคุณ

พรรษมณฑ์จึงตัดสินใจเลือกช่วยเหลือเด็กที่หมู่

บ้านเด็กโสสะบางปู เป็นค่าเลี้ยงดูประจำาเดือนทุก

เดือนอย่างต่อเนื่องมากว่าสองปีแล้ว

ทำาไมถึงเลือกให้การสนับสนุนเด็กท่ีหมู่บ้าน 

เด็กโสสะ

ดิฉันประทับใจอย่างมาก กับแนวคิดการสร้าง

ครอบครัวทดแทนของหมู่บ้านเด็กโสสะ ซึ่งเป็นวิธี

ที่มอบครอบครัวอันอบอุ่นให้แก่เด็กๆ เหล่านี้ได้มี 

วัยเด็กที่มีความสุขอย่างที่เค้าควรจะได้รับ เช่น

เดียวกับเม่ือเค้ามีพ่อแม่ที่แท้จริง โดยที่นี่ เป็น

ทั้งครอบครัว และชุมชนของเด็กๆ ที่มีคุณแม่  

คุณน้า คุณป้า คุณอา พี่  และน้องๆ ท่ีคอย

สนับสนุนในทุกด้านของชีวิต ทั้งร่างกาย จิตใจ 

และการศึกษาให้มีอนาคตและเป็นคนดี อยู่ร่วมใน

สังคมได้อย่างเป็นสุข ดิฉันรู้สึกว่าเด็กๆ มีความสุข

กับแม่และพี่น้องโสสะของเขา ไม่มีความรู้สึกที่ขาด

ครอบครัวหรือขาดความอบอุ่นเลย 

มีโอกาสได้ไปเยี่ยมเด็กที่ให้การสนับสนุนค่าเล้ียง

อยู่ดูบ้างหรือไม่

ยิ่งดิฉันได้มีโอกาสไปเยี่ยมเด็กโสสะบ่อยขึ้นเท่า

ไหร่ก็ยิ่งประทับใจมาก เราไม่หดหู่กับเด็กกำาพร้า 

แต่เหมือนเราไปพบญาติเยี่ยมลูกหลานมากกว่า 

เพราะคุณแม่ และเด็กทุกคนล้วนมีความสุข อีก

ทั้งเจ้าหน้าที่ทุกท่านก็ต้อนรับเป็นอย่างดีทุกครั้งที่

ได้พบเจอกัน

ส่ิงที่อยากแบ่งปัน หรือเรื่องราวที่ต้องการบอก

เล่าเกี่ยวกับหมู่บ้านเด็กโสสะ

ด้วยน้ำาใจเพียงเล็กน้อยจากท่านที่สนใจ อยากร่วม

เป็นส่วนหนึ่งซึ่งปูพื้นฐาน และมอบโอกาสให้กับ 

“เด็กๆ” ที่จะเติบโตขึ้นไปเป็นอนาคตของสังคม

เรา ให้เค้าได้มีเส้นทางชีวิตในครอบครัวที่อบอุ่น

ด้วยทุนทรัพย์เพียง 500 บาทต่อเดือนมาร่วมกัน

สนับสนุนการเลี้ยงดูการศึกษาและกิจกรรมต่างๆ 

ให้แก่น้องๆ ที่หมู่บ้านเด็กโสสะด้วยกัน น้ำาใจของ

ทุกคนสามารถเปลี่ยนชีวิตเด็กคนหนึ่งได้  แล้วคุณ

จะรู้ว่า “การเป็นผู้ให้” สามารถสร้างสรรค์ชีวิตของ

เราให้มีความสุขและอิ่มใจได้อย่างไร

* ข้อมูลร�ยง�นประจำ�ปี 2552 ณ วันที่ 31 ธันว�คม 2552

หากท่ านอย าก เป็ นส่ วนหนึ่ ง ใ นก า ร

แ บ่ ง ปั น ป ร ะ ส บ ก า ร ณ์  เ ก่ี ย ว กั บ

ก า ร ส นั บ ส นุ น เ ด็ ก ๆ ใ น ค ร อ บ ค รั ว

โ ส ส ะ  ส าม า ร ถส่ ง เ รื่ อ ง ร า วม า ไ ด้ ที่  

kamonpat.rikakorn@sos-thailand.org
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เรียนท่านผู้มีจิตศรัทธา 

ดิฉันมีความยินดีที่จะแจ้งแก่ทุกท่านว่า มูลนิธิ 
เด็กโสสะแห่งประเทศไทยฯ ได้ดำาเนินงาน
เลี้ยงดูเด็กที่ขาดพ่อแม่และญาติมิตร มาเป็น
เวลากว่า 35 ปีแล้ว ปีนี้เป็นครั้งแรกท่ีเราจัด
ทำาวารสารของโสสะเพื่อบอกกล่าวถึงกิจกรรม
ในครอบครัวโสสะของเราทุกคน รวมไปถึง
ความสำาเร็จและเรื่องราวต่างๆ ของลูกหลาน
โสสะ ที่สามารถประสบความสำาเร็จในด้านการ
เรียน ชีวิต การงานและอื่นๆ ซึ่งเด็กๆ เหล่านี้
จะไม่สามารถเป็นหรือมีได้เลย  หากไม่มีความ
สนับสนุนจากทุกท่าน 

ในนามของเด็กๆ ดิฉันขอขอบคุณทุกท่านที่ได้
ให้ความสนับสนุนบริจาคเงินอุปการะเด็กโสสะ 
ท้ายนี้ ดิฉันหวังเป็นอย่างยิ่งว่า ท่านจะยังคงให้
ความสนับสนุนกิจกรรมการกุศลของมูลนิธิฯ 
อย่างต่อเนื่องเพื่ออนาคตที่ดีของเด็กไทย
 

ขอแสดงความนับถือ
คุณหญิงโรส บริบาลบุรีภัณฑ์
ประธานกรรมการที่ปรึกษา

คุณหญิงโรส บริบาลบุรีภัณฑ์

สารจากประธาน
กรรมการที่ปรึกษา

ยังมีเด็กไทยอีกเป็นจำานวนมาก

ที่ยังรอคอยโอกาสที่สองในชีวิต

เพื่อจะได้เป็นส่วนหนึ่งของครอบครัว

อีกครั้ง โดยการสนับสนุนจากท่าน

สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ฝ่ายจัดหาทุนมูลนิธิเด็กโสสะแห่งประเทศไทย ในพระบรมราชินูปถัมภ์

นางพัชราพร  ซิงห์   (ผู้จัดการฝ่ายหาทุน)        patcharaporn.singh@sos-thailand.org 

นายสมัคพล  ศรียานนท์  (เจ้าหน้าที่ฝ่ายหาทุน)       samakpol.sriyanon@sos-thailand.org

นางสาววรนาถ  ปรากฎมงคล  (เจ้าหน้าที่ฝ่ายหาทุน)       woranat.prakotmongkol@sos-thailand.org

นางสาวจารุวรรณ  อริยานนท์  (เจ้าหน้าที่ฝ่ายหาทุน)       jaruwan.ariyanon@sos-thailand.org

นางสาวกมลภัทร  ริกากรณ์  (เจ้าหน้าที่ประชาสัมพันธ์)   kamonpat.rikakorn@sos-thailand.org

ที่ปรึกษากิตติมศักดิ์: คุณหญิงโรส บริบาลบุรีภัณฑ์, พ.ต.อ.นรวัฒน์ เจริญรัชต์ภาคย์, วิทยา เนติวิวัฒน์,  

                    อิทพร อุดมผล, ธนา เตรัตนชัย, ดวงกมล สุวิชชากุล  

ที่ปรึกษา: พหล ตรังคิณีนาถ, ภรณี บุญมี

กองบรรณาธิการ: จันทิรา สมบุญเกิด, พัชราพร ซิงห์, สมัคพล ศรียานนท์, กมลภัทร ริกากรณ์ 

ช่างภาพ: นัสริน สมชาติ 

ภาพประกอบ: คลังภาพสำานักงานหมู่บ้านเด็กโสสะ

กราฟฟิค: Hunger Brothers

โรงพิมพ์: ห้างหุ้นส่วนจำากัด สเปกไทป์

ผู้รับรองความถูกต้องของข้อมูล: พหล ตรังคิณีนาถ

สงวนลิขสิทธิ์ มูลนิธิเด็กโสสะแห่งประเทศไทย ในพระบรมราชินูปถัมภ์ พ.ศ.2553
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ต.บางเมือง อ.เมือง จ.สมุทรปราการ 10270

โทรศัพท์ 02-3801177  โทรสาร 02-7555576

Website : www.sosthaiand.org

“ขอบคุณที่ทำ�ให้วัยเด็กของหนู มีคว�มสุขอีกครั้งหนึ่ง”
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