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ครูรัศมี นรชัยกําจร หรือ 
“ครูแตม”  บนเสนทางชีวิต 
“สรางคนใหเปนคน” 

“กอนหนาที่จะมาทํางานที่นี่ ครูเองก็พยายาม
คนหา พยายามถามตัวเองวาเราอยากทําอะไร 
อยากเปนอะไรกันแน จนวันหนึ่งก็ไดคําตอบใหกับ
ชีวิตวา เราอยากเปน “ครู” และวันนี้คําตอบท่ีครู
ไดมันชัดเจนมากขึ้น”

เพชร สรอยเพชร  ความสําเร็จ
ของชีวิตที่ไมมีสูตรสําเร็จ 

ความสําเร็จในชีวติของคนเราน้ันไมไดมสีตูรกําหนด 
หรือกฎเกณฑตายตัว และมาตรวัดคุณภาพชีวิตใน
บางคร้ัง ก็มิใชเพียงวัดกันที่การศึกษา ฐานะทาง
สังคมเทานั้น หากสําหรับคนบางคน ยังขึ้นอยูกับ
วาใชสองขาในการยืนใหมั่นคงไดอยางไร

ออมใจในออมกอดของ
ครอบครัวโสสะ

มือของออมใจดูเล็กนัก นาทะนุถนอม และนา
ปกปองคุมครอง หากเปนเมื่อหกปกอนฉันคงมี
คําถามมากมายวาตัวเล็กๆ อยางนองออมใจมา
อยูที่นี่ไดอยางไร ทําไมอายุแคนอยนิดตองมาผาน
ความยากลําบาก 

ทานรูหรือไมวา...ดวยการสนับสนุนจากทาน สามารถมอบชีวิตใหกับเด็กคนหนึ่งไดอยางไร
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ตนฉําฉาขนาดใหญตั้งตนอยูขางอาคารสํานักงาน
หมูบานเด็กโสสะ “เฉลิมนารินทร” หนองคาย 

รอบตนถูกลอมดวยอิฐที่กอขึ้นมาเปนลักษณะบอ

วงกลม และที่บริเวณนี้เปนศูนยรวมกิจกรรมของ

หมูบาน บรรยากาศที่นี่รมรื่น ระหวางทางที่ฉัน

กําลังจะเดินเขาบานเพื่อไปถายภาพนั้น เด็กหญิง
ตัวนอยวัยสี่ขวบนั่งเลนชิงชา หนาตาเธอดูคมขํา 

ดวงตาเปนประกายบริสุทธิ์และสุกใส ดั่งดวงดาว

ที่ทอประกายในยามที่ฟามืดมน สองมือเล็กๆ 
ประนมยกขึ้นมาถึงหนาอก และกมศีรษะลง ริมฝ
ปากนอยๆ เอื้อนเอยทักทาย 

“คุณนาขาสวัสดีคะ” ตามมาดวยรอยยิ้มหวาน เรา
รับไหวและทักทายกลับเด็กนอย รูสึกรักใครและ

เอ็นดูเธอขึ้นมาในทันทีที่พบเห็น 

 “คุณนามาทําอะไรคะ”

“คุณนามาถายภาพคะ” 

“คุณนามาถายภาพที่บานหนูเหรอคะ แมบอก

วาวันนี้จะมีคนมาที่บานหนูจึงมานั่งรอคะ ไป
คะหนูจะพาไปหาแม แมของหนูใจดีมากนะคะ” 
เธอกระโดดลงจากชิงชาแลวเดินเขามาหา ยื่น

ออมใจในออมกอดของครอบครัวโสสะ มือนอยๆ มาใหฉันจับเพื่อที่จะนําทางไปที่บาน 
ระหวางทางก็พูดคุยถามไถชื่อเสียงเรียงนาม 

เด็กนอยบอกชื่อของเธอ “หนูชื่อออมใจคะ”

มือของออมใจดูเล็กนัก นาทะนุถนอมและนา
ปกปองคุมครอง หากเปนเมื่อหกปกอนฉันคงมี

คําถามมากมายวาตัวเล็กๆ อยางนองออมใจมา
อยูที่นี่ไดอยางไร ทําไมอายุแคนอยนิดตองมาผาน

ความยากลําบาก แตมาวันนี้ฉันเขาใจชีวิตของลูกๆ 
โสสะมากขึ้น หากพวกเขามีที่ไป หากพวกเขามีคน

ดูแลใหความรักความอบอุน พวกเขาคงไมตองมา

อยูในครอบครัวโสสะ และก็นับวาเปนความโชคดีที่
เด็กๆ ไดเขามาอยูที่นี่ เพราะที่นี่ไดมอบครอบครัว
ใหกับเด็กที่ขาดบิดา มารดา ไรญาติมิตร ไดกลับมา

มีคุณแมโสสะคอยดูแลใหความรัก และมีครอบครัว
ที่อบอุนอีกครั้ง

“แมขา คุณนามาแลวคะ” หลังจากเสียงเรียกของ

นองออมใจ เราเห็นหญิงอายุประมาณ 50 กวาป 

นุงผาซิ่น ผมบนศีรษะที่แซมดวยผมหงอกสีขาว ถูก
รวบและมัดเกลาไปไวดานหลัง  คุณแมสุภาพร ใจใส 

ผูทําหนาที่เปนคุณแมดูแลเด็กๆ ประจําบานสาม 

เธอเดินออกมายืนตอนรับเราพรอมรอยยิ้มเต็ม

ใบหนาที่ประตูบาน

ในบานหลังนี้มีเด็กๆ อยูประมาณ 11 คน แตที่จะ

ดูอายุนอยที่สุดก็คงจะเปนนองออมใจนี่เอง ภายใน

บานมีการแบงสัดสวนเปนอยางดี มีหองนอนสาม

หองซึ่งจะเปนหองเด็กๆ จํานวนสองหอง หองหนึ่ง

เด็กๆ จะนอนได 4-5 คน สําหรับนองตัวเล็กๆ 
อยางออมใจยังนอนหองเดียวกับคุณแม หองนํา
ขนาดใหญ หองครัวไวสําหรับประกอบอาหาร วันนี้

คุณแมสุภาพรจะสอนใหนองๆ ทําวุนกับทํายํา

ชวีติในหมูบานเดก็

นองออมใจกับคุณแมสุภาพรพรอมดวยพี่สาวและพี่ชาย

กิจกรรมยามเชากับเพื่อนๆ ที่โรงเรียนนองออมใจเสื้อสีขาว นักกีฬาตัวจิ๋วในงานกีฬาสี
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ขาวทอดดวย เราจึงโชคดีไดเก็บภาพกิจกรรมของ

ครอบครัวเล็กๆ ที่นารักนี้เพิ่มเติม

เด็กหญิงตัวนอยเฝาคอยเดินตามเราระหวางที่

ถายภาพ ดวงตาสงสัยใครรู แตบางทีก็มีวิ่งไปกอด
คอพี่ในบานคนโนนทีคนนี้ที หรือไมก็ไปเกาะชาย

ผาซิ่นของแม จนกระทั่งเราถายภาพในบานเสร็จ
สิ้น จึงหยุดพักนั่งคุยกับเด็กๆ และคุณแมสุภาพร
ภายในบาน มีชวงหนึ่งที่คุณแมเลาใหฟงวา

“การทําหนาที่แมโสสะไมใชเรื่องงายสําหรับผูหญิง

ที่ไมเคยมีลูกมากอน แลวอยูๆ ก็มามีลูกสิบกวาคน 
แตความรักความผูกพันที่มีใหกันไดเปนตัวผูกมัด
เราไว ทําใหไมสามารถทิ้งพวกเขาไปไหนไดอีก แม

เลี้ยงลูกก็ไมไดหวังสิ่งใด นอกจากอยากเห็นพวก
เขาเติบโต และสามารถใชชีวิตรวมอยูกับสังคม

ภายนอกได เทานี้แมก็ดีใจแลวคะ”

เมื่อแมพูดจบ ออมใจที่นั่งอยูขางๆ แม  เงยหนา

ขึ้นฟงอยูกอนแลว สงรอยยิ้มหวานใหแม เหมือน

ครอบครัวท่ีอบอุนของนองออมใจ

วัยเด็กอันเปยมสุข

หมายเหตุ: ชื ่อของเด็กในบทความนี ้
ได ม ีการเปลี ่ยนแปลงตามความเหมาะสม
เพื ่อเปนไปตามนโยบายดานสิทธิเด ็ก

เธอเขาใจในสิ่งที่แมพูดมาทั้งหมด ออมใจซบหนา 

และโอบสองมือไปกอดเอวของแมแลวพูดวา “แม

ขา เมื่อไหรหนูจะไดกินวุนคะ” พวกเราที่นั่งอยูพา

กันหัวเราะจนนําตาไหล ในความนารักของออมใจ

ทองฟาเวลานี้มีเมฆกอนใหญดําทะมึน ยอดไมลู

ตามลม ไมนานนักเม็ดฝนก็เทกระหนําลงมา 

อากาศขางนอกหนาวเย็นยะเยือก แตภายในบาน

หลังนี้กลับอบอุนยิ่งนัก
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จําเหตุการณในวันแรกที่เขามาอยูหมูบานเด็ก
โสสะบางปู สมุทรปราการไดหรือไม
ไมไดครับ จําไดแควา เติบโตมากับครอบครัวโสสะ 
พรอมกับนองชายรวมสายเลือดอีกคนหนึ่ง และก็
เติบโตมากับพี่นองภายในบานคนอื่นๆ และเพื่อนๆ 
ในหมูบาน

ชวยเลาชีวิตในหมูบานเด็กโสสะใหเราฟงหนอยคะ
วาเปนอยางไรบาง
ชีวิตในวัยเด็กก็สนุกสนานครับ มีเพื่อนๆ ที่อยูรวม
กับเราเยอะ เราก็เลนไปตามประสาเด็ก แตใชวาเรา
เลนกันอยางเดียวนะครับ เรายังมีหนาที่ที่ตองเรียน
หนังสือ ทุกคนจะไดมีวิชาติดตัวไปทํามาหากิน อยูที่
นี่เรามีคุณแมโสสะท่ีใหการดูแล ทานจะคอยอบรม
สั่งสอน แบงหนาที่มอบหมายงานบานใหกับลูกๆ 
ตั้งแตงานบานเล็กๆ ไปจนถึงหนาที่ยากๆ สําหรับ
เด็กผูชายอยางผม นั่นก็คือตองตื่นตั้งแตตีสี่ไปจาย
ตลาดกับแมแลวก็ทํากับขาวครับ ผมคิดวาที่นี่เปน
ทั้งบานเปนทั้งโรงเรียนชีวิต สิ่งไหนถาเราไมลงมือ
ทํา เราก็จะไมรู และเมื่อไหรที่เราไมรู นั่นละ เตรียม
รับมือกับความยากลําบากของชีวิตในอนาคตไดเลย 
พอผมอายุได 14 ป ไดยายเขามาอยูบานเยาวชน
ชาย เพื่อเรียนรูกิจกรรมของเด็กชาย โดยมีคุณอา

บานเยาวชนคอยดูแลพวกผมแทนคุณแมโสสะ  แต
ผมและเด็กผูชายคนอื่นๆ ยังสามารถกลับไปหาแม
และนองในหมูบานเด็กโสสะไดเหมือนเดิม บางที
กลับไปชวยแมทํางานบาน เลี้ยงนองตัวเล็กๆ หรือไม
ก็ไปชวยตัดหญาในหมูบานครับ

วันที่ตองออกมาใชชีวิตนอกหมูบานเด็กโสสะแลว
เปนอยางไรบาง
ผมเปนคนท่ีหัวไมคอยดีเรื่องการเรียนจึงเลือกเรียน
สายวิชาชีพ จบการศึกษาแคระดับ ปวช. ที่ชํานิ
เทคโนโลยี สมุทรปราการ แผนกไฟฟา เรียนจบก็
หางานทําอยูสักพักแลวก็ออกจากหมูบานมา พอมา
อยูขางนอก ชีวิตก็แตกตางไปเลย ตองชวยเหลือตัว
เองทุกอยาง แตใจเราก็ยังสู คิดวาเราตองยืนดวยขา
ของตัวเองใหได ชีวิตผมผานงานมาหลายอยาง หนัก
ก็ตองเอา เบาก็ตองสู คนขยันไมอดตายครับ จนมา
ถึงปจจุบันรับงานวิ่งรถสงของใหกับบริษัทแหงหนึ่ง
ในกรุงเทพฯ 

รูสึกนอยใจในโชคชะตาชีวิตของตัวเองบางไหมคะ
ไมนะครับ เพราะเราไมสามารถหนีความเปนจริงของ
ชีวิตไปได ทําใจยอมรับกับมันแลวเราก็จะมีความสุข 
สําหรับผมกลับรูสึกภูมิใจมากกวาที่เรามีวันน้ี ใคร
ถามเกี่ยวกับเรื่องราวชีวิตผม ผมบอกไดเต็มปากเลย
วาผมเปนลูกโสสะ ผมโชคดีมากๆ ที่ไดมีโอกาสได
เขามาอยูกับครอบครัวโสสะ เพราะท่ีนี่มีที่ใหอาศัย
อยู มีอาหารใหเรากิน แลวยังไดเรียนหนังสืออีก แต
ที่วิเศษสุดสําหรับเด็กกําพราอยางเรา คือ การที่ไดมี
ครอบครัว มีคนที่ยอมรับและรักเราอีกคร้ัง

เพชร สรอยเพชร
ความสําเร็จของชีวิตท่ีไมมีสูตรสําเร็จ

อยากฝากบอกอะไรถึงทุกคนหรือไม
ทุกวันน้ี ถึงแมชีวิตผมไมไดเต็มรอยหรือเกินรอย
เหมือนอยางคนอ่ืนๆ เขา แตเราก็ภูมิใจและพอใจ
ในชีวิตท่ีเปนอยู หรือแมจะเหน็ดเหนื่อยหรือพบกับ
ปญหาบางในบางที แตผมก็มีครอบครัวโสสะและ
ครอบครัวของผมเอง (ภรรยาและลูกสาว) ที่คอย
เปนกําลังใจและอยูเคียงขางผมเสมอ ชีวิตของผม
เริ่มตนจากครอบครัวโสสะ เริ่มตนจากทานผูบริจาค
ที่มีจิตเมตตาใหกับลูกโสสะอยางผมและนองๆ เสมอ
มา ผมไมรูจะหาสิ่งใดมาทดแทนใหสมกับสิ่งที่ทุกคน
ใหมา นอกจากคําขอบคุณจากหัวใจดวงน้ี ผมขอให
ความดีที่ทานไดทํามาน้ัน สงผลกลับไปเปนความสุข
ทั้งกายและใจครับ

เพชรขณะทํางาน

ลูกสาวทั้งสองและภรรยา

เพชรกับรถคูใจ

เพชรในวัย 7 ป

ความสาํเรจ็ของลกูโสสะ

ความสําเร็จในชีวิตของคนเรานั้นไมไดมีสูตรกําหนด หรือกฎเกณฑตายตัว 
และมาตรวัดคุณภาพชีวิตในบางครั้ง ก็มิใชเพียงวัดกันที่การศึกษา ฐานะทาง
สังคมเทานั้น หากสําหรับคนบางคนยังขึ้นอยูกับวาใชสองขาในการยืนให
มั่นคงไดอยางไร และมีความสุข ความพอใจในชีวิตมากนอยแคไหนตางหาก 
ดั่งชีวิตของ เพชร สรอยเพชร ความสําเร็จของลูกโสสะ
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ครูรัศมี นรชัยกําจร หรือ “ครูแตม”
บนเสนทางชีวิต “สรางคนใหเปนคน”

“กอนหนาที่จะมาทํางานที่นี่ ครูเองก็พยายาม
คนหา พยายามถามตัวเองวาเราอยากทําอะไร 
อยากเปนอะไรกันแน จนวันหนึ่งก็ไดคําตอบใหกับ
ชีวิตวา เราอยากเปน “ครู” และวันนี้คําตอบที่ครู
ไดมันชัดเจนมากขึ้น”
 

“ปจจุบัน ครูทําหนาที่ในตําแหนงครูใหญของ

อนุบาลหมูบานเด็กโสสะภูเก็ต มีหนาท่ีคอยอบรม

สั่งสอน ใหวิชาความรูกับเด็กๆ งานบริหารอนุบาล

โดยตรง ทั้งระบบการบริหารงานฝายบัญชีการเงิน
วิชาการ งานกิจกรรม งานทะเบียนสถิติ งาน

ขอมูลเด็กอนุบาล นอกจากนี้ยังเขาไปชวยหมูบาน
เด็กโสสะภูเก็ต บริการเรื่องการศึกษาของเด็กๆ 
ดูแลพฤติกรรมเด็ก แกปญหาเด็ก เปนผูชวยนัก

สังคมสงเคราะห งานกิจกรรม หรือตรงไหนท่ีขาด
เหลือ ก็จะเขาไปชวยเพื่อใหงานหมูบานเด็กโสสะ

ภูเก็ตดําเนินงานผานไปไดดวยดี”

 

รวมกิจกรรมกับเด็กๆในหมูบานเด็กโสสะภูเก็ต

การสอนในชั้นเรียนอนุบาล

พาเด็กๆทํากิจกรรม หาประสบการณนอกหองเรียน

“ที่ครูบอกวา วันนี้อาชีพครูเปนอาชีพที่ชัดเจนมาก

ขึ้นนั้น เพราะวานอกจากเราไดทําอาชีพครูตามที่

เราใฝฝนไวแลว ครูยังไดมีโอกาสชวยเหลือเด็กๆ ที่

เขากําพรา ไมมีใคร การทํางานที่นี่อาจจะมีบทบาท

หนาที่และสิ่งที่ตองรับผิดชอบเพิ่มมากข้ึน งานอาจ
จะหนัก เหนื่อย หรือมีปญหาสักแคไหนแตเวลาท่ีครู

หันไปมองเด็กๆ ครูจะเห็นแววตาของพวกเขา แลวก็

จะกลับมาบอกตัวเองเสมอวา เราโชคดีแลวที่ไดเกิด

มา และเมื่อไดเกิดมาแลวก็จงทําหนาที่ของตัวเองให

ดีที่สุด ถาเหนื่อยเราก็พัก ถามีปญหาเราก็แกไข กับ
ทุกๆ เรื่อง หากเราใชสติพิจารณาใหถวนถี่ มันก็จะ

มีเหตุและผลของมัน เราตองทําความเขาใจกับความ
เปนไปของชีวิต เมื่อเราเขาใจชีวิตแลว ไมวาเราทํา

อะไร “ใจเราก็เปนสุข”
 
“ตลอดระยะเวลาเกือบสิบปที่ครูอยูที่นี่ ครูภูมิใจบน

เสนทางชีวิตที่ไดสรางคนใหเปนคน แมครูเคยบอก
วา ‘ครูเปนงานที่หนัก แตเราก็จะไดบุญกุศล การ

เปนครูตองชวยเหลือเด็ก พัฒนาเด็ก พัฒนาคน เรา

มีกลองบุญอยูทุกวัน จงมีความสุขกับสิ่งที่เราไดทํา’ 

ความสุขจากการทํางานของครูคือ ไดสอนเด็กๆ ได

พูด ไดคุย และเขาไดแสดงออก พัฒนาตัวเองจาก

สิ่งที่เขาไมเคยรู ทําใหเขาไดรู และเปนสวนหนึ่งใน
การผลักดันเขาใหไดเขาไปสูในสถานที่เรียนในชั้นที่

สูงๆ ขึ้นไป”

 

“แมวาเด็กบางคนเรียนจบจากอนุบาลที่นี่ไปแลว 

แตครูและเด็กๆ ก็ไมไดหางหรือจากกันไปไหน มี
กิจกรรม มีเร่ืองราวอะไร ก็ยังคงชวยเหลือและเลา

แบงปนทุกขสุขกันอยูเสมอ ที่หมูบานเด็กโสสะภูเก็ต
เปนบานที่ใหที่พักพิงและความอบอุนใหกับเด็กๆ 

โรงเรียนอนุบาลตั้งอยูภายในหมูบานเด็กโสสะภูเก็ต 
ที่นี่ไมเพียงเปนสถานใหความรูกับเด็กๆ โสสะเทานั้น 
เรายังมีเด็กๆ ที่พักอาศัยอยูบริเวณชุมชนรอบนอก

หมูบานฯ มาเรียนดวย และที่นี่เองก็เปรียบเสมือน
ครอบครัวอีกครอบครัวหนึ่งของครูเชนกัน”
 

บนเสนทางชีวิตที่สรางคนใหเปนคนสายน้ี มิไดมี

เพียงครูเทานั้น แตยังมีครอบครัว ซึ่งเปนรากฐาน
สําคัญสําหรับลูกโสสะทุกคน มีเจาหนาที่ บุคลากรที่
ทํางานอยูเบื้องหลัง มีผูบริจาคที่มีจิตศรัทธาจากทุก

ภาคสวน ทุกคนลวนปรารถนาอยากใหเด็กมีอนาคต
ที่สดใส เขามาชวยเหลือใหการสนับสนุนกันอยาง

ตอเนื่อง พลังอันยิ่งใหญเชนนี้ เริ่มตนจากหัวใจที่
เปยมดวยเมตตาของทุกคน และยังขับเคลื่อนเปน
อีกแรงที่รวมสรางสรรคบุคลากรคุณภาพและมอบ

ประสบการณดีๆ ใหเกิดขึ้นในสังคมเราตอเนื่องไป 
ไมมีที่สิ้นสุด

เรือ่งเลาคนทาํงาน
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การติดตอสื่อสารทางโทรศัพทคงเปนสิ่งที่หลายๆ คนคุนเคยกันดี แตถาหาก
เปนการขอประชาสัมพันธเรื่องราวทางโทรศัพทแลว หลายทานอาจไมสะดวกใจ

ที่จะรับสาย บางครั้งอาจตัดสายทิ้ง หรือไมก็ไมรับสายไปเลย แตหากคุณลองรับ
สายและรับฟงเรื่องราวเหลานั้นดู เวลาท่ีเสียไปอาจไมมากมาย แตผลลัพธที่กลับ

มามันอาจมีคุณคายิ่งใหญมหาศาล สําหรับชีวิตเล็กๆ ของเด็กที่ขาดบิดา มารดา 
ไรญาติมิตร เพราะมันเปนการตอเติมโอกาสของชีวิตใหเขาอีกครั้ง ดังเชนที่ คุณ
ขวัญจิต หิรัญตียะกุล เจาหนาท่ีองคกรรัฐวิสาหกิจ ไดเลือกกดรับสายโทรศัพท

จากเจาหนาที่มูลนิธิเด็กโสสะฯ ในวันนั้น และตัดสินใจรวมเปนผูใหการสนับสนุน
เลี้ยงดูเด็กๆ อยางตอเนื่องจนถึงทุกวันน้ี

รูจักมูลนิธิเด็กโสสะฯ ไดอยางไร
จริงๆ พี่เคยรูจักมูลนิธิเด็กโสสะฯ มากอนจากการอานนิตยสารสกุลไทย เม่ือสมัย
นานมาแลวนาจะประมาณป 2540 ได มูลนิธิเด็กโสสะฯ เปนมูลนิธิแรกที่พี่เลือก

ใหการชวยเหลือ รวมบริจาคมาตั้งแตสมัยสงธนาณัติทางไปรษณีย เดือนละ 300 
บาท แตพี่เปลี่ยนสถานที่ทํางานบอย เดี๋ยวยายไปทําสาขาโนนที สาขานี้ที ทําให

ไดรับเอกสารไมตอเน่ือง พี่จึงบริจาคเปนคร้ังคราวตามท่ีพี่สะดวก ทําใหบางครั้ง

ก็ขาดหายไปบาง

เหตุใดจึงตัดสินใจรวมบริจาคอยางตอเนื่องผานโครงการประชาสัมพันธผาน

ทางโทรศัพท
จนเมื่อตนป 2558 มีเจาหนาที่มูลนิธิฯ โทรศัพทมาเชิญชวนใหรวมบริจาคเล้ียงดู

เด็กๆ แบบตอเนื่องผานทางบัตรเครดิตกับมูลนิธิเด็กโสสะ สวนตัวพ่ีมีความต้ังใจ

จะชวยเหลืออยูแลว จึงบริจาคแบบตอเน่ืองเดือนละ 600 บาท พอบริจาคเปน

รูปแบบการตัดบัตรเครดิตพี่วาสะดวกดี แตก็มีชวงหนึ่งที่บัตรเครดิตหมดอายุ 

คุณคาอันงดงามจากโลกออนไลน 
เพียงคลิก พลิกโอกาสในชีวิตลูกโสสะ
ทุกวันน้ีถาเราพูดถึงอินเทอรเน็ต โดยเฉพาะโซเชียลมีเดีย อยางเฟซบุค (www.
facebook.com) คงไมมีใครที่ไมรูจัก โดยเฉพาะหลายคนใชเวลาไปกับมันอยาง

มากมาย ทั้งจุดประสงคและผลลัพธจากการใชโซเชียลมีเดียเองก็หลากหลายตาม
มุมมองแตละคน 

ไมวาจะเปนไปเพื่อความสนุกบันเทิง อัพเดทขาวสาร หรือแมแตมีหลายคน
ที่สามารถสรางสรรคคุณคาอันงดงาม จากสังคมออนไลนสูผูคนรอบขางและ

กระจายไปถึงสังคมตอไปดวย

ดังเชน เฟซบุคเพจชื่อดัง Drama-addict ซึ่งมีผูติดตามกวา 1.2 ลานคน ได

โพสตเรื่องราวเกี่ยวกับมูลนิธิเด็กโสสะฯ และ คุณอรรถกฤษณ อมรไตรภพ 
เจาของกิจการในจังหวัดนครสวรรค คือหนึ่งในผูที่ไดอานขอความดังกลาว และ

เกิดความสนใจในการดําเนินงานของมูลนิธิฯ จนกระทั่งตัดสินใจรวมบริจาค
ออนไลน เพื่อการเลี้ยงดูเด็กๆ ในครอบครัวโสสะอยางตอเน่ืองมากวาคร่ึงปแลว

ตอติด ชีวิตเปลี่ยน...
เปลี่ยนชีวิตใหกับเด็กที่ขาด
บิดา มารดา ไรญาติมิตร

หนึง่เสยีงจากผูใหการสนบัสนนุเดก็โสสะ

ทําใหการบริจาคหยุดชะงักไป แตเวลาผานไปไมนานนักเจาหนาที่จากมูลนิธิฯ 
โทรศัพทมาแจงวาบัตรเครดิตพี่หมดอายุ ไมสามารถตัดเงินบริจาคเพื่อชวยเหลือ
เด็กๆ ได พอพี่ทราบเร่ืองจึงใหเจาหนาที่มูลนิธิฯ ตัดบัตรเครดิตยอนหลังในเดือน

ที่พี่ขาดหายไป และไดเพ่ิมยอดการบริจาคเปน 1,000 บาทตอเดือน อยางท่ีบอก
นะคะวามูลนิธิเด็กโสสะฯ เปนมูลนิธิแรกท่ีพี่ไดชวยเหลือและยังคงเปนมูลนิธิที่ได

ชวยอยูจนถึงปจจุบัน

สิ่งที่อยากแบงปนถึงผูอาน

พี่คิดวาคนเราไมจําเปนตองมีเงินมากแลวคอยถึงไปชวยเหลือคนอื่น ถาเราใช

ชีวิตอยางพอเพียง รูจักแบงสัดสวนการใชเงิน สําหรับพี่ก็จะมีการออม การให 
แลวจึงคอยเปนเรื่องสวนตัวยิบยอยอื่นๆ คือไมจําเปนตองเยอะมาก แตก็ไดทํา

ประโยชนใหกับคนอื่นบาง ไดรวมกันชวยเหลือสังคมของเรา

จากการรับสายโทรศัพทสั้นๆ ในวันนั้น กลายเปนอีกหนึ่งพลังในการชวยมอบ
ชีวิตใหมและครอบครัวอันอบอุนใหกับลูกโสสะ อีกกวา 700 คน หากทานไดรับ
การติดตอและสนใจเปนสวนหนึ่งในการชวยเหลือ ทานสามารถสอบถามและ
พูดคุยกับเจาหนาที่ไดที่ “ศูนยประชาสัมพันธทางโทรศัพท มูลนิธิเด็กโสสะฯ” 
โทร. 02-380-1177 ตอ 123  ทุกวันจันทรถึงศุกร เวลา 9.00-17.00 น.

คุณขวัญจิต หิรัญตียะกุล ผูใหการสนับสนุนเลี้ยงดูเด็กโสสะ

คุณอรรถกฤษณ อมรไตรภพ
ผูสนับสนุนเลี้ยงดูเด็กโสสะ ผานชองทางบริจาคออนไลน



7

เมื่อวันท่ี 12 พ.ค. ที่ผานมา มูลนิธิเด็กโสสะแหงประเทศไทยฯ จัดงานประจําป 
“ครอบครัว คือ ชีวิต” ในชวงวันครอบครัวสากล (UN International Day of 

Families) และในปนี้มูลนิธิฯ ไดดําเนินงานครบรอบมาถึงปที่ 45 ตลอดระยะ

เวลาท่ีผานมานั้น เงินบริจาคของทานไมไดหายไปไหน ทุกบาททุกสตางคจะถูก
เปลี่ยนไปเปนเสื้อผา อาหาร การศึกษา และความรัก ความอบอุนจากแมโสสะ

ที่มาดูแลเอาใจใสพวกเขาซึ่งไมตางไปจากแมจริงๆ ปจจุบันมีเด็กอยูในการดูแล

ของครอบครัวโสสะประมาณ 700 คน มีเด็กที่ไดรับการเลี้ยงดูจากครอบครัว

โสสะ จนเติบโตเปนผูใหญออกไปประกอบอาชีพและเล้ียงดูตัวเอง รวมทั้งอยูรวม

กับสังคมอยางมีความสุขแลวกวา 500 คน

ซึ่งภายในงาน “คุณแพนเคก เขมนิจ จามิกรณ” ไดมารวมพูดคุยถึงความ

ประทับใจที่ไดไปสัมผัสชีวิตความเปนอยูของนองๆ ในหมูบานเด็กโสสะ 

และงานแถลงขาวในคร้ังนี้ไดรับความรวมมือจาก Ogilvy & Mather 
Advertising มารวมสรางบทโฆษณาประชาสัมพันธเพื่อกระตุนใหคนทั่วไป

เห็นความสําคัญในการรวมบริจาคเพื่อชวยเหลือเด็กๆ ในมูลนิธิเด็กโสสะฯ

 อีกทั้งยังมีคุณตอ-ธนญชัย ศรศรีวิชัย ผูกํากับภาพยนตรโฆษณา บริษัท ฟโนมีนา
 จํากัด ไดมาชวยกํากับโฆษณา “เงินบริจาคหายไปไหน” (ชมคลิปโฆษณาไดที่ 

https://goo.gl/x96yYG)

รวมเปนสวนหนึ่งในการสนับสนุนการดําเนินงานของมูลนิธิเด็กโสสะแหงประ

เทศไทยฯ เพื่อชวยเหลือเด็กไทยท่ีสูญเสียบิดา มารดา ไรญาติมิตร ใหพวกเขาได
กลับมามีครอบครัวที่อบอุนและอนาคตที่สดใสอีกครั้ง ผูสนใจสามารถเขาไป

ชมรายละเอียดไดที่ www.sosthailand.org หรือ www.facebook.com/

SOSThailand หรือ โทร. 02-380-1177

ครอบครัว คือ ชีวิต “ครบรอบ 45 ป มูลนิธิเด็กโสสะ”
หนึง่เสยีงจากผูใหการสนบัสนนุเดก็โสสะ

“ผมรูจักมูลนิธิเด็กโสสะฯ จากเพจ Drama-addict ครับ ไดอานขอมูลที่จา 
(จาพิชิต-ผูดูแลเพจ Drama-addict) ไดโพสตขอความเก่ียวกับกระแสวิพากษ

วิจารณถึงการทํางานของมูลนิธิตางๆ ในปจจุบัน ซึ่งจาก็มีการแนะนําถึงมูลนิธิ

เด็กโสสะฯ ครับ วาเปนมูลนิธิฯ ที่มีการดําเนินการที่ดี เช่ือถือได หากใครสนใจ
ที่จะบริจาคเพื่อชวยเหลือเด็กกําพรา เด็กดอยโอกาสก็ใหมาทํากับที่นี่ แลวก็แปะ
ลิ้งคเว็บไซตมูลนิธิเด็กโสสะฯ (www.sosthailand.org) พรอมทั้งไดมีการแชร
ภาพยนตรโฆษณาเรื่อง “เงินบริจาคหายไปไหน” ซึ่งผมดูแลวรูสึกวามันซึ้งมาก

ครับ เขาใจเลยวาเงินที่เราบริจาคไปนั้นจะถูกนําไปชวยเหลือเด็กๆ ไดยังไงบาง

 
หลังจากนั้นผมไดเขาไปอานรายละเอียดที่เว็บไซต ซึ่งมูลนิธิฯ มีรูปแบบการ
ดําเนินงานที่ดี นาเชื่อถือ มูลนิธิฯ ไดชวยเหลือเด็กกําพราโดยการมอบแม มอบ
ครอบครัว มอบโอกาสในชีวิตใหกับพวกเขาอีกครั้ง ผมจึงตัดสินใจรวมบริจาค

แบบตอเนื่องรายเดือน เดือนละ 600 บาท ผานการตัดบัตรเครดิตครับ

พอผมกดรวมบริจาคผานทางเว็บไซตไปแลว จะมีเจาหนาที่มูลนิธิฯ โทรศัพทมา
ยืนยันขั้นตอนการรวมบริจาค ผมก็มีสอบถามทางเจาหนาที่ไปเพ่ิมเติมนะครับ 
วาที่นี่มีการรับบริจาคสิ่งของหรือเสื้อผาหรือไม ทางเจาหนาที่ไดอธิบายรูปแบบ

การเลี้ยงดูเด็กมาใหฟงวาสิ่งของบริจาคก็รับนะครับ แตสิ่งของก็จะอยูกับแค

หมูบานเด็กโสสะที่ทานบริจาคมาเทาน้ัน จะไมทั่วถึงไปยังอีก 4 หมูบานที่เหลือ 
แตหากเปนเงินบริจาคทางมูลนิธิฯ สามารถจัดสรรใหถึงเด็กๆ ไดอยางสะดวก

และทั่วถึงไดดีที่สุด เพราะจะครอบคลุมไปถึงคารักษาพยาบาลเวลาท่ีเด็กๆ เจ็บ

ปวย และที่สําคัญที่สุดคือการศึกษาที่เด็กๆ จะไดรับ

“ผมอยากใหผูที่สนใจ ผูที่ไดอานบทความน้ีมาชวยกันบริจาคครับ ไมวาเราจะ
มีมากหรือมีนอย ก็อยากจะเชิญชวนใหทุกคนมาชวยกัน ผมคิดวาการใหคือส่ิง

ที่สําคัญท่ีสุด สําคัญมากกวาการรับ และพวกเราทุกคนสามารถมีสวนที่จะชวย
ใหเด็กๆ ที่ไมมีโอกาสเหมือนกับเรา ใหพวกเขาไดมีอนาคตเติบโตขึ้นมาชวยชาติ

บานเมืองของเราตอไปครับ”

และนี่เปนเพียงหน่ึงตัวอยางจากหลายพันหลายหม่ืนคลิกที่โลดแลนอยูบน
โลกออนไลน และไมวาคุณจะอยูที่ใด พลังแหงการแบงปนเหลานี้ก็สามารถ
รวมสรางสรรคสิ่งดีๆ ใหเกิดขึ้นไดบนโลกแหงความเปนจริงไดเสมอ เพียง
เริ่มตนดวยความต้ังใจและนําใจที่จะสานสายใยรวมสรางสังคมดีงามและ
กระจายการสงตอโอกาสแหงชีวิตของสมาชิกในสังคมของเราออกไปไดอยาง
ไมมีวันสิ้นสุด



สารจากกรรมการอํานวยการ

เรียน ทานผูมีจิตเมตตา

ในวารสารฉบับนี้ ทานจะไดสัมผัสถึงวิถีชีวิตที่
เปยมไปดวยความรัก ความอบอุนของครอบครัว
โสสะ ผานเรื่องราวชีวิตของลูกโสสะที่เปนเด็กหญิง
ตัวนอยมีอายุเพียง 4 ขวบ และอีกเร่ืองราวความ
สําเร็จของลูกโสสะ ซึ่งในหลายฉบับที่ผานมาทาน
จะเห็นวานองๆ หลายคนเรียนจบปริญญา แตความ
สําเร็จที่แทจริงของมูลนิธิฯ นั้นคือการที่เด็กสามารถ
เติบโตเปนคนดีออกไปสูสังคม มีงานทํา เล้ียงดูตัว
เองไดและอยูรวมกับสังคมอยางปกติสุข นอกจากนี้
บุคคลากรที่รวมทํางานเลี้ยงดูเด็กๆ และผูบริจาคที่
ไดใหการสนับสนุนการดําเนินงานของมูลนิธิฯ ยังได
มารวมแบงปนและบอกเลาความประทับใจใหทาน
ไดรับทราบในวารสารฉบับนี้ดวย

ในปนี้มูลนิธิฯ ไดดําเนินงานครบรอบมาถึงปที่ 45 
แลว เงินบริจาคของทานตลอดระยะเวลาที่ผานมา
นั้นไมไดหายไปไหน ทุกบาททุกสตางคไดถูกเปลี่ยน
ไปเปนเสื้อผา อาหาร การศึกษา และความรัก ความ
อบอุนจากแมโสสะที่มาดูแลเอาใจใสพวกเขาไมตาง
ไปจากแมจริงๆ ปจจุบันมีเด็กอยูในการดูแลของ
ครอบครัวโสสะประมาณ 700 คน มีเด็กที่ไดรับการ
เล้ียงดูจากครอบครัวโสสะ จนเติบโตเปนผูใหญออก
ไปประกอบอาชีพเลี้ยงดูตัวเอง และเปนบุคคลที่มี
คุณภาพสังคมอยางมีความสุขแลวกวา 500 คน

สุดทายนี้ กระผมหวังเปนอยางยิ่งวาทานจะยังคง
เปนพลังสําคัญในการมอบโอกาสชวยเหลือลูกโสสะ
อยางตอเน่ือง เด็กๆ หลายรอยชีวิตจะสามารถมีวัย
เด็กที่เปยมสุข  มีอนาคตที่สดใสตอไปได ก็ดวยการ
สนับสนุนจากทุกทาน   ทานไมเพียงไดเปนสุขจาก
การเปนผูใหเทานั้น  แตทานเปรียบเสมือนญาติที่จูง
มือเล็กๆของพวกเขาใหถึงฝงฝน  ใหมีอนาคตท่ีสดใส
และเปนคนดีสูสังคมไทยตอไป

ขอแสดงความนับถือ
นายธนา เตรัตนชัย
เลขาธิการ / กรรมการอํานวยการ
มูลนิธิเด็กโสสะแหงประเทศไทยฯ

มูลนิธิเด็กโสสะแหงประเทศไทยฯ จัดกิจกรรม

ออกบูธประชาสัมพันธตามสถานที่ตางๆ 

อาทิ  หางสรรพสินคา  อาคารสํานักงาน

และยานธุรกิจ ทั่วกรุงเทพมหานครฯ 

และตางจังหวัด  ทั้งนี้เพื่อเชิญชวนผูที่มีจิต

เมตตาตอเด็กๆ กําพรา  รวมเปนสวนหนึ่ง
ในการสนับสนุนการเลี้ยงดูเด็กในครอบครัว

โสสะท่ัวประเทศอยางตอเนื่อง  โดยบริจาค

ผานการตัดบัตรเครดิต  ซึ่งเปนอีกหนึ่ง
ชองทางที่สะดวก  และทานสามารถสังเกต
เจาหนาที่ของมูลนิธิฯ จะสวมเส้ือท่ีมีโลโก และ

บัตรประจําตัวพรอมชื่อเพื่ออางอิง  หากพบ
เจาหนาที่ของทางมูลนิธิฯ ทานสามารถแวะ

เขาไปสอบถามขอมูลเพื่อบริจาคหรือทักทาย
ใหกําลังใจนองกันไดนะคะ 
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18 หมู 3 ซอยเทศบาล 27 (บุญศิริ) ต.บางเมือง อ.เมือง จ.สมุทรปราการ 10270 
โทรศัพท 02-3801177  โทรสาร 02-7555576
Website : www.sosthailand.org        Facebook : www.facebook.com/SOSThailand

ที่ปรึกษากิตติมศักด์ิ: คุณหญิงโรส บริบาลบุรีภัณฑ, พล.ต.ต.นรวัฒน เจริญรัชตภาคย, ธนา เตรัตนชัย,  
                          ณกรณ อุดมผล, ดวงกมล สุวิชชากุล  
ที่ปรึกษา: พหล ตรังคิณีนาถ, จันทิรา สมบุญเกิด
กองบรรณาธิการ: กมลภัทร ริกากรณ, ปรางสุรางค โชติชัชวาลยกุล, มาลินี มีศิลป, อดิศักดิ์ พรมลี, 
                        สุภาวิณี ขยันการ, สมัคพล ศรียานนท
ภาพประกอบ: คลังภาพสํานักงานหมูบานเด็กโสสะ, นัสริน สมชาติ
กราฟฟค: Hunger Brothers
สงวนลิขสิทธิ์ มูลนิธิเด็กโสสะแหงประเทศไทย ในพระบรมราชินูปถัมภ พ.ศ.2559
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