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ทานรูหรือไมวา...ดวยการสนับสนุนจากทาน
สามารถมอบชีวิตใหกับเด็กคนหนึ่งไดอยางไร

บทเพลงแหงชีวิต
ของนองเหมยลูกโสสะภูเก็ต

เมื่อฟาหลังฝน
ชีวิตในวันสุขของลูกโสสะ
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บทเพลงแหงชีวิต
ของนองเหมยลูกโสสะภูเก็ต

“ตอไปนี้จะเลาถึงอาหารอรอยคือ
สมตํากินบอยๆรสชาติแซบดี วิธตี าํ
ก็งายจะบอกใหตอไปนี้มันเปนวิธี
วิเศษเหลือหลาย......”

เลยโดยเฉพาะครอบครัว มันคือความเจ็บปวดคะ
หนูไมอยากจะพูดถึงมากนัก เพราะเราก็ผานจุด
นั้นมาได พวกเขาอาจจะมีความจําเปนอะไรสัก
อยางที่ดูแลเราไมได แตในความเจ็บปวดของหนู
ก็ยังมีความโชคดีอยู อาจจะดีกวาอีกหลายๆ คน
ซะดวยซํา” บทสรุปของอดีตที่ดูสั้นและกระชับ
จากปากของนองเหมยมันเหมือนเปนเรื่องที่เธอ
เสียงเพลงที่คุนหูของแมผึ้ง พุมพวง ดวงจันทร จดจํา แตไมตองการฝงใจ ผานมาแลวก็ใหมัน
ดังแววมาแตไกล ดวยเสียงรองที่ขับขานโดย ผานไป เพราะสิ่งที่สําคัญกวานั้นคือ อนาคต โอ
“นองเหมย” หญิงสาววัยรุนอายุ 17 ป ขณะ กาสทุกๆ วันขางหนาที่เธอกําลังจะกาวเดินไปถึง
ที่กําลังชวยกันกับคุณแมเตรียมทําอาหารเย็นก็
ใหกับทุกคนในบานไดทานพรอมกัน มือหนึ่งก็ คุณแมกนิษฐา ไขศิลป แมโสสะที่กําลังดูวุนวาย
หั่นผักไป บางครั้งก็ใชมือที่ถือผักนี่แหละยกขึ้น กับลูกคนเล็กของบานซึ่งมีอายุเพียง 3 ขวบ
มาถือเหมือนไมโครโฟน สายสะโพกโยกยาย หลังจากที่อาบนําใหลูกเสร็จ กําลังจะทาแปงใส
ไปตามจังหวะเสียงเพลง แลดูเหมือนเด็กสาว เสื้อผาใหลูกไปดวยชวยเลาใหฟงวา “นองเหม
ในครอบครัวอบอุน ผูไมเคยมีเรื่องทุกขรอนใดๆ ยเปนลูกคนโตของบานคะครั้งแรกที่เขามาอยู
ในชีวิต แตจะมีใครรูบางวา ครั้งหนึ่งเธอไมมี ก็ปรับตัวยากเหมือนกันเพราะนองโตแลว และ
อะไรเหลือเลย แมกระทั่งครอบครัว การเกิดมา ภายในบานมีเด็กเยอะทั้งหมด 11 คน แต
ของ 2 ชีวิต ไดกอปญหาแกผูใหกําเนิด เพราะ เดี๋ยวนี้ก็ไดนองเหมยนี่แหละคะที่เปนกําลังสําคัญ
ไมสามารถเลี้ยงดูนองเหมยและนองโมกขได จึง ชวยแบงเบาภาระของแมทุกอยาง ไมวาจะเลี้ยง
เปนเหตุให 2 พี่นองตองเขามาอยูที่หมูบานเด็ก นอง ทํางานบาน นองเหมยเปนเด็กคิดดี ไมเคย
โสสะภูเก็ต
เอาอดีตมาเปนปมดอยใหชีวิตของตัวเอง อีกทั้ง
ยังเปนแฟบบอยางที่ดีใหกับนองๆ ทั้งเรื่องเรียน
“หนูจําทุกอยางไดดีคะ เพราะกอนเขามาอยูที่ การใชเวลาวางตางๆ เห็นแบบนี้แมก็เบาใจได
นี่ก็โตแลว การที่เราไมไดเปนสวนหนึ่งของใคร เยอะ เราก็ไดแตหวังวาสิ่งที่เราฟูมฟกเลี้ยงดูมา

คอยใหความรัก ความอบอุนแกเขาจะเปนสิ่ง
คอยผลักดันใหเขาไปถึงฝงฝนใหจงได”
นอกเหนือจากการศึกษาแลว สิ่งหนึ่งที่เปนเสมือน
ชีวิตจิตใจของนองเหมยนั่นก็คือเสียงเพลง ดวย
ความชื่นชอบผสานกับความสามารถที่อัดแนน
อยูในตัว กลายเปนแรงผลักดันในทางสรางสรรค
ใหเธอไดไปยืนอยูบนหลากหลายเวทีการประกวด
ไดไปวาดลวดลายลีลาโชวลูกคอใหเปนที่ยลเสียง
อีกทั้งไดรับการสนับสนุนจากทุกคนในหมูบาน
และการไดรับมอบโอกาสที่ดีจากทุกคนในสังคม
นี้ ทําใหการรองเพลงของนองเหมยประสบความ
สําเร็จ “ก็มีทั้งแพและชนะคะ ไมไดชนะทุกครั้ง
ไป อยางลาสุดนี่ก็ไป The Voice แตไมผานเขา
รอบนะคะ เพราะหนูไมมีเวลาเตรียมตัวมาก แต
ก็ถือวาเปนประสบการณที่ดีคะ ครั้งไหนที่แพก็ไม
ไดเสียใจอะไร ก็ฝกฝนไปเรื่อยๆ เพราะหนูไม
ไดรองเพลงเพื่อการเอาชนะอยูแลว แตที่ทําไป
เพราะหนูมีความสุขทุกครั้งที่ไดรองเพลง และ
ความประทับใจที่สุดที่ชีวิตหนูคงลืมไมไดเลยก็
คือการไดรองเพลงสมตําถวายสมเด็จพระเทพ
รัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี เมื่อครั้งที่
พระองคทานเสด็จมาเปนองคประธานเปดอาคาร
เรียนอนุบาลที่หมูบานเมื่อป พ.ศ. 2554 นี่คือ
สิ่งสูงสุดในชีวิตแลวคะ และจากนั้นมาหนูก็ตั้ง
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นองเหมยในชุดสีฟาสดใส รําถวายพระพร

ปณิธานไวเลยวาหนูจะตั้งใจเรียน หนูจะเปนคน ใหฟงดวยดวงตาระยับเปนประกาย และเสียง
ดี”
ใสๆของเธอกองกังวานดั่งตองการขับขานบทเพลง
นี้ไปใหถึงทุกคน “เมื่อวันที่ชีวิต เดินเขามาถึง
หลังจากที่ทุกคนในบานรับประทานอาหารเย็น จุดเปลี่ยน จนบางครั้งคนเราไมทันไดตระเตรียม
เสร็จแลว ยังพอมีเวลากอนที่พระอาทิตยจะลับ หัวใจ ความสุขความทุกข ไมมีใครรูวาจะมาเมื่อ
ขอบฟา เด็กๆพากันมาวิ่งเลนที่สนามหญาใน ไหร จะยอมรับความจริงที่เจอไดแคไหน เพราะ
หมูบานดวยความสนุกสนาน ซึ่งมีเด็กจากบาน ชีวิตคือชีวิต เมื่อมีเขามาก็มีเลิกไป มีสุขสม มี
หลังอื่นๆ มารวมดวย สวนนองเหมยจะเคยดูแล ผิดหวัง หัวเราะหรือหวั่นไหว เกิดขึ้นไดทุกวัน
นองเล็กๆ ปากก็คอยระวังหามจาละหวั่น วิ่งตาม อยูที่เรียนรู อยูที่ยอมรับมัน ตามความคิดสติ
นองบาง เสียงหัวเราะประสานกันดังขรมไปหมด เราใหทัน อยูกับสิ่งที่มีไมใชสิ่งที่ฝน และทําสิ่ง
“หนูมีความสุขในหมูบานเด็กโสสะแหงนี้คะ ขอ นั้นใหดีที่สุด.......”
ขอบพระคุณผูใหญใจดีทุกคนที่มอบโอกาสชีวิตแก
หนู หากวันไหนที่ทานเหนื่อยลาหรือทอแทกับ ถอยคําบอกเลาอยางชื่อใส เรียบงาย ไมตองแตง
ปญหาชีวิต ก็ขอใหทานมีกําลังใจที่จะรุกขึ้นสู เติมอะไรมาก แตบงชัดกับความจริงในชีวิต คือ
กาวเดินตอไปนะคะ หนูเชื่อวาทุกปญหามีทาง บางครั้งความสุขของคนเราก็เกิดขึ้นจากสิ่งเล็กๆ
แกไข อยางชีวิตของหนูไงคะ และก็อยากฝาก นอยๆ เกิดจากความรัก ความผูกพัน ความ
บทเพลงนี้ใหกับทุกคนคะ” วาแลวนองเหมยก็ อบอุนในหัวใจ ที่ไดทํามัน อยางบทเพลงแหง
รองเพลงลีฟแอนดเลิรน ของคุณกมลา สุโกศล ชีวิตที่ถายทอดโดยนองเหมยนี้ มีคุณคามากกวา

การศึกษาคือสิ่งสําคัญ สําหรับนองเหมย
และลูกโสสะทุกคน

นองเหมยกับคุณแมและนองๆ ในบาน

เสียงเพลงที่เคยไดยิน ทวา มันเปนสายธารความ
ในใจที่มอบใหเปนกําลังใจสําหรับพี่นองลูกๆ โส
สะอีกกวา 700 คน ใหไดมีชีวิต มีหวัง และมุง
มั่นกาวเดินไปสูอนาคตที่สดใสอีกครั้ง
หมูบานเด็กโสสะภูเก็ต เฉลิมพระเกียรติ
๘๐ พรรษา ๕ ธันวาคม ๒๕๕๐เริ่ม
ดําเนินการเมื่อเมื่อป พ.ศ. 2550 เปน
หมูบานลําดับที่ 5 ของมูลนิธิเด็กโสสะแหง
ประเทศไทยฯ เพื่อใหการชวยเหลือเด็กไทย
ที่สูญเสียบิดามารดา ขาดญาติมิตรในจังหวัด
ภูเก็ตและจังหวัดใกลเคียงในภาคใต ปจจุบัน
มีเด็กในการดูแลจํานวน 119 คน ใน
หมูบานมีครอบครัวโสสะจํานวน 12 หลัง
มีศูนยพัฒนาเด็กเล็กในระดับอนุบาล 1-3
ใหการศึกษา สําหรับเด็กวัยอนุบาลทั้งเด็ก
จากครอบครัวโสสะและจากชุมชนโดยรอบ
หมูบาน
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ลูกกําพรา... เด็กไมมีพอแม..
เสียงลอเลียนจากกลุมแด็กชายหญิงยังคงแววอยู
ในโสตประสาททุกครั้งเมื่อยอนนึกถึงความทรง
จําในวัยเยาว แมถอยคําจากปากของผูพูด อาจ
ไมไดนํามาซึ่งความหมายอันหนักอึ้งกระทบใจได
เทาความรูสึกของผูฟง แตเชนเดียวกันกับเด็กอีก
หลายคนที่ไมมีพอแม แรกๆที่ไดยินก็รูสึกหัวใจ
กระตุกไหววูบไปกับคําลอเลียน แตนานวันเขา
มันก็ชาชินจนเปนแคลมผานหู แทนที่ดวยวันเวลา
และเรื่องราวในชีวิตที่มีเขามาใหไดเรียนรูใหมอยู
ทุกเมื่อเชื่อวัน
ผมชื่ อ กฤษดา นิ ล คุ ณ จบการศึ ก ษาจาก
มหาวิทยาลัย เทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร
วิ ท ยาเขตศาลายา จั ง หวั ด นครปฐม คณะ
วิ ศ วกรรมศาสตร แ ละสถาป ต ยกรรมศาสตร
สาขาวิศวกรรมโทรคมนาคม ปจจุบัน ทํางานที่
กับเด็กๆที่ตองการความรัก ความอบอุนจากใคร
บริษัทแหงหนึ่งในจังหวัดนครราชสีมา ผมเปน
สักคน นอกจากนี้ สิ่งที่คุณแมจารุณีจะเนนยํา
ลูกโสสะครับ
เสมอคือเรื่องการเรียน แมมักจะบอกอยูบอยๆ วา
“ตองตั้งใจเรียน เพราะมันคือสมบัติที่จะติดตัวเรา
เพราะเหตุใดถึงไดเขามาอยูท่ีหมูบานเด็กโสสะ
ไปจนวันตาย”
หนองคาย
เหตุก็ดวยแมแทๆของผมปวย มีปญหาทางดาน
รูส กึ อยางไรบางกับการเปนลูกโสสะ
สุขภาพเปนอยางมากและดวยความยากจนขน
มีครั้งหนึ่งในสมัยเด็กผมจําไดวาตอนที่ไปโรง
แคน จึงทําใหไมสามารถเลี้ยงดูผมไดครับ แค
เรียนเพื่อนๆ รูวาผมเปนเด็กโสสะ โดนเพื่อนลอ
คําพูดวา “จน” ทานอาจจะไมเขาใจวา ชีวิตมัน
วา เปนลูกกําพราบาง ลูกไมมีพอแมบาง ทีแรก
ลําบากแคไหน ผมวาสิ่งนี้จะรูซึ้งดีก็ตอเมื่อได
ก็นึกโมโหครับ นอยใจกับโชคชะตาชีวิตเหมือน
สัมผัสมันจริงๆ แมเห็นวา ถายังอยูดวยกันผม
กัน แตผมก็ไมเคยตอบโตกลับพวกเขาเลยสักครั้ง
จะไมไดเรียนหนังสือ ไมมีอนาคต ผมเขาใจใน
มานั่งนึกไปนึกมาผมวาเปนความโชคดีมากกวา
ความรักความหวงใยที่แมมีใหผม สิ่งที่แมทําไป
ที่ผมไดมาอยูที่นี่ เผลอๆครอบครัวโสสะของผม
ไมใชการผลักใสไลสง แตมันคือความปรารถนา
อบอุนกวาครอบครัวขางนอกดวยซําไป ในขณะ
ดี แมเราทั้งสองคนเองตองอดทนตอระยะทาง
ที่ผมมีคนที่รักและหวังดี คอยอบรมสั่งสอน มี
หางไกลที่เราไมไดอยูดวยกัน แตวาความรักที่แม
บานใหนอน มีพี่นองใหหวงใย อยูในหมูบานที่
มีใหผมนั้น มันอยูใกลผมมาก ทุกครั้งเวลาที่ผม
ปลอดภัย และที่สําคัญผมมีความหวัง ผมเห็น
อยากสัมผัสมัน....มันอยูในใจผมเสมอครับ
อนาคตถาผมตั้งใจเรียน ตกเย็นมาครอบครัว
กินขาวพรอมหนาพรอมตากัน ซึ่งมันหายากมาก
พอเขามาอยูใ นหมูบ า นเด็กโสสะหนองคาย แลว
ในสังคมทุกวันนี้ หรือแมวาจะแยกยายกันไปใช
เปนอยางไรบาง
ชีวิตของตัวเองนอกหมูบานแลวก็ตาม แตพวก
ผมเขามาอยูที่หมูบานเด็กโสสะเมื่ออายุ 7 ขวบ
เราพี่ๆ นองๆก็ยังก็ยังติดตอกัน มีเวลาก็กลับไป
ครับ แรกๆก็ยังไมคุนกับอะไรเลย ทั้งคน สถานที่
เยี่ยมแมที่หมูบานเสมอ ผมภูมิใจมากที่ไดเกิดมา
สิ่งของตางๆ ความกลัว ความเหงา ความคิดถึง
เปนลูกโสสะครับ
มันสับสนวุนวายไปหมด มีเด็กๆ ในหมูบานซึ่ง
ตางที่มาตางภูมิหลัง มาอยูรวมกันในหมูบาน
อยากจะฝากบอกอะไรถึงทุกคนหรือไม
เดียวกัน และจําไดวามีผูหญิงคนหนึ่งเขามาคอย
ผมอยากขอบคุณทุกทานที่ไดมีสวนทําใหชีวิตของ
พูดคุยปลอบโยน ทําใหผมคลายความรูสึกตางๆ
ผมมาไดจนถึงวันนี้ ขอขอบคุณคุณแมที่ใหกําเนิด
ลงไดบาง สุดทายผูหญิงคนนั้นเธอไดมาเปนคุณ
ขอบคุณแมจารุณี(แมโสสะ)ที่อบรมสั่งสอนใหผม
แมของผมอีกคน เธอคือคุณแมจารุณี แมโสสะที่
เปนคนดี คุณนา คุณอา ทุกคนที่เหน็ดเหนื่อย
ผมรักดั่งแมแทๆของผม คุณแมคอยดูแล อบรม
กับการเลี้ยงดูลูกๆโสสะ รวมถึงทานผูบริจาคที่
สั่งสอน เอาใจใสพวกเราทุกคนที่อยูในบาน ทุก
เปนบุคคลสําคัญ ผมระลึกถึงพระคุณของพวก
ครั้งที่ผมมีปญหาผมก็ไดแมนี่แหละครับเปนกําลัง
ทานเสมอ ตัวผมเองคงไมมีสิ่งใดตอบแทนทาน
ใจให ถึงแมวาแมจะเปนคนไมคอยพูด แตดวย
มากมายนัก นอกจากลูกโสสะคนนี้จะเปนคนดี
ดวงตาและท า ทางของแม นั้ น ทํ า ให เ รารู ว า แม
ของสังคม และจะใหโอกาสกับคนที่เขาดอยกวา
หวงใยเรามาก ซึ่งมันเปนสิ่งที่สามารถชดเชยให

เมื่อฟาหลังฝน
ชีวิตในวันสุขของลูกโสสะ

เราดังที่ผมเคยไดรับมา ขอใหทุกทานมีความสุข
ในชีวิตยิ่งๆขึ้นไปครับ
แมชวงชีวิตหนึ่งของคนเรา อาจถูกถาโถมดวย
โชคชะตา เหมือนดั่งเจอพายุฝนโหมกระหนํา
จนรางกายและจิตใจหนาวสัน่ เพราะแรงลมฝนที่
มืดมัว แมความรูสึกบอกวาอยากหลุดไปใหพน
แคไหน แตก็ไปไมไดสักที ทวา ทุกครั้งที่เรา
ผานหวงเวลาอันหนักหนาสาหัสนั้นมาไดแลว
สิ่งที่ไดเห็นคือฟาหลังฝนที่สดใสอีกครั้ง และ
ในบางครั้งอาจแถมพกดวยสายรุงงามปรากฏ
แกสายตา อาวุธสําคัญที่ตองติดตัว ติดใจไวคือ
ความอดทน มัน่ คงและตัง้ มัน่ ของตน เดินมุง ไป
ขางหนา อยาไดไหวหวัน่ เพราะสิง่ ตางๆ ทัง้ ราย
และดีท่ีผานเขามา มันเปนแคเสี้ยวเวลาพิสูจน
คน ดัง่ ชีวติ ของ “มด” ลูกโสสะนีน้ เ่ี อง

เรื่องเลาคนทํางาน
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แมสมปอง... แมโสสะผูมี
ความรัก และภารกิจแหง
การใหอยูเต็มหัวใจ

คุณแมสมปอง รามศิริ แมโสสะหมูบาน
เด็กโสสะ บางปู สมุทรปราการ

ระยะเวลา 35 ป กับชีวิตการทํางาน หากเปน
พนักงานบริษัทเอกชน ก็คงจะเปนผูบริหารระดับ
ซีอโี อ เพราะมากลนดวยประสบการณ และความ
สามารถทีส่ ง่ั สม ทวา กับ 35 ปของการทํางาน
ในหนาที่ “แมโสสะ” ผูคอยดูแลเด็กๆ ที่ครั้งหนึ่ง
เคยสูญเสียบิดา มารดา ไรญาติมิตรนั้น ไมได
เปนมีชอ่ื มีตาํ แหนงแหงหนใหญโตอยางใคร ไมได
ราํ รวยดวยคาจางแลกแรงงาน แตเออลนดวยความ
รักทีเ่ ต็มทวมในหัวใจ

คุณแมสมปอง รามศิริ แมโสสะของหมูบาน
เด็ ก โสสะบางปู สมุ ท รปราการ ผูท่ีสอ งสว า ง
นํ า ทางชี วิต ลู ก โสสะ ทบทวนความทรงจํ า ด ว ย
ใบหนาที่ประดับดวยรอยยิ้มทั้งแววตาและทาทาง
ออนโยนวา “แมเริ่มงานมาตั้งแตป พ.ศ. 2521
คะ รวมแลวก็ 35 ป ครั้งแรกก็แคอยากไดงาน
ทํา มีเงินใชกเ็ พียงเทานัน้ ไมไดคดิ วาจะอยูจ นถึง
วันเกษียณ เดิมทีก็สงสารลูกๆที่เขาตองพบเจอ
เรือ่ งราวตางๆมา ทัง้ ทีอ่ ายุกเ็ พียงนอยนิด คงเปน
เรื่องลําบากที่จะชวยเหลือตนเอง พอนานวันเขาก็
กลับกลายเปนความรักและผูกพันกันไป” ปนเ้ี ปน
ปท่ีแมจะตองปลดเกษียณการทํางานแลว จาก
การเปนคุณแมโสสะที่อุทิศชีวิตตนเองเพื่อดูแล
ลูกๆ “นึกแลวแมก็ใจหาย เพราะเราผูกพันกับที่น่ี
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มา 35 ป เลีย้ งลูกๆมา 35 คน บางคนเลีย้ ง
กันมาตั้งแตตัวยังแดงๆอยูเลย และก็อยูกับพวก
เขาตลอด 24 ชั่วโมง ลมหายใจเขาออกเรามีกัน
และกันเสมอ เวลาเขารองไหกค็ อยกอดและปลอบ
ประโลม เวลาเจ็บปวยก็คอยพยาบาลรักษา หรือ
เวลาทีเ่ ราเหนือ่ ยลา ก็ไดรอยยิม้ และออมกอดของ
พวกเขานี่แหละที่ทําใหมีกําลังใจขึ้นมาอีก แตก็
ตองทําใจเพราะมันคือความเปนจริงของชีวิตการ
ทํางาน แมใชหลักธรรมคําสอนของพระพุทธองค
เปนสิ่งคอยยึดเหนี่ยวจิตใจ วาคนเรามีพบก็ตองมี
จาก เรือ่ งบานเรือ่ งสิง่ ของตางๆแมไมเคยหวง จะ
หวงก็แตลกู ๆ ทีย่ งั อยูท น่ี เ่ี พราะเปนชวงผลัดเปลีย่ น
กับการมีแมโสสะคนใหมเขามาดูแล มันเปนเรือ่ ง
ละเอียดออนมาก ทั้งตัวคุณแมโสสะและลูกๆเอง
ทีจ่ ะตองปรับตัวเขาหากัน ก็ขอเปนกําลังใจใหกบั
แมโสสะทุกคน ถาเรามีความตั้งใจ ตั้งมั่นกับสิ่ง
ทีเ่ ราทํา ถึงแมจะตองใชระยะเวลานานแคไหน แต
เมือ่ ถึงวันหนึง่ ทีเ่ ราไดเห็นผลสําเร็จ เราจะมีความ
สุขอยางหาที่เปรียบไมได” แมมันเปนเรื่องยากที่
จะใหใครสักคนมาเขาใจสิง่ ทีเ่ ปนไปในชีวติ แมโสสะ
แตก็ไมยากมากจนเกินไปถาหากใครคนนั้นไดใช
หัวใจพิจารณา “สําหรับแมเองก็คงตองหยุดพัก
ใชชีวิตในบั้นปลายนี้กับการปฏิบัติธรรม และ
ยังคงเฝามองดูลูกๆอยูในหมูบาน ซึ่งจะมีบานแม

เกษียณใหพกั อาศัย เผือ่ วันไหนลูกๆทีอ่ ยูข า งนอก
และอยูใ นหมูบ า นมาเยีย่ มเยียน เราก็ยงั พบเจอกัน
ไดเหมือนเดิม”
ดวยกาลเวลาจะลวงเลยไปถึง 35 ป ในทายที่สุด
แมจะถึงเวลาที่คุณแมสมปองไดปลดเกษียณจาก
ภารกิจการดูแลลูกโสสะแลว แตเรายังเชื่อวา ใน
คําคืนที่หนาวเหน็บ หรือในยามใดที่ลูกคนใดทุกข
ทอ ความรักของคุณแมสมปองจะยังคงโบยบิน
ไปหมดวงใจนอยๆของลูกทุกคนใหไดอบอุนเสมอ
เหมือนยังเมื่อครั้งที่แมคอยดูแล และความผูกพัน
ที่มีตอกันระหวางแมและลูกโสสะ ก็คงถักทอเปน
สายใยเชื่อมถึงกัน ตราบจนถึงวันสุดทายแหงลม
หายใจ
“นีอ่ าจจะเปนเสียงสุดทายทีแ่ มอยากบอกกับลูกๆ
ทุกคนวา ที่ผานมาหากแมไดวากลาวตักเตือน
ลูกไปนัน้ นัน่ ก็เพราะวา “แมรกั ลูก” อยากใหลกู
ของแมเปนคนดี และอีกเรื่องคือความกตัญู
ลูกของแมไมตอ งเรียนเกง ไมตอ งราํ รวย แตเปน
คนดีรคู ุณคน ทั้งหมดทั้งมวลนี้ใชจะมีแคแมคน
เดียวเทานัน้ ทีค่ อยดูแลฟูมฟกลูกมา แตยงั มีพป่ี า
นาอาอีกหลายคนที่ชวยสนับสนุนการเลี้ยงดู ซึ่ง
ทุกๆ คนลวนเปนคนสําคัญของลูกๆ หากวันนี้
หรือวันขางหนามีโอกาสทดแทนคุณพวกทาน ก็
ใหรีบทําโดยทันที อยารั้งรอ แคเปน คนดีไม
ทําใหใครเดือดรอน แมวานั่นแหละคือสิ่งที่ทุก
คนและแมภมู ใิ จ”
แมโสสะเกษียณ คือ คุณแมโสสะผูอุทิศตน
ในการดูแลเด็กทีข่ าดบิดามารดา ไรญาติมติ ร
ให ไ ด รั บ ความรก ความอบอุ น เปรี ย บ
เสมือนแสงสองสวางนําทางชีวิตของลูกโสสะ
ตลอดระยะเวลาการทํางาน เมื่อคุณแมโสสะ
มีอายุ 60 ป จะเปนคุณแมเกษียณ ทาง
มูลนิธฯิ จะดูแลคุณแมเกษียณโดยมีบา นพักให
ภายในหมูบ า น เพือ่ ทีล่ กู ๆ ทีอ่ อกไปแลวจะยัง
สามารถกลับมาเยีย่ มเยียนคุณแมไดตลอดเวลา
และคุณแมเกษียณเองก็จะเปนคุณยายใหกับ
ลูกโสสะรุน ตอๆไป

ครอบครัวโสสะที่อบอุนของคุณแมสมปอง
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คุณคาจากการเปนผูให
“ผมอยากใหสังคมเรามีนําใจเอื้อเฟอเผื่อแผกันเหมือน
ในอดีต” นี่เปนคํากลาวของคุณศราวุธ จันทรแสงอราม
Managing Director บริษัท เดอซีนสตูดิโอ จํากัด อีก
หนึ่งบุคคลที่ใหการสนับสนุนการเลี้ยงดูเด็กโสสะอยาง
ตอเนื่องทุกเดือนมากวาหนึ่งปแลว
“เผอิญวันหนึ่งผมไดพบกับนองๆประชาสัมพันธของมูลนิธิเด็กโสสะแหง
ประเทศไทยฯออกมาตั้งบูธประชาสัมพันธเกี่ยวกับมูลนิธิฯวาไดดําเนินการ
ชวยเหลือเด็กที่ขาดบิดามารดา ไรญาติมิตร ในรูปแบบของการสราง
ลูกชายวัย 6 ปและภรรยาครอบครัวที่อบอุนของ
ครอบครัวทดแทนถาวรขึ้นมา เด็กๆจะไดรับการดูแลอยางอบอุน ไดรับ
คุณศราวุธ จันทรแสงอราม
การศึกษา และออกมาอยูรวมกับสังคมอยางมีความสุข พอฟงจบผมก็
ตัดสินใจใหการสนับสนุนทันที เพราะผมมีเจตนาไวนานแลวเหมือนกันวา
สังคมเราในทุกวันนี้เปนสังคมที่เอาตัวรอด จนบางครั้งทําใหลืมคนที่อยู
อยากชวยเหลือเด็กๆที่ดอยโอกาสซึ่งถือวาเปนโอกาสอันดีที่ไดรูจักมูลนิธิ รอบขางที่ตองการความชวยเหลือ ถึงแมพวกเขาเหลานั้นจะไมใชญาติมิตร
เด็กโสสะในวันนั้น
หรือคนใกลชิดก็ตาม ผมอยากใหสังคมเรามีนําใจเอื้อเฟอเผื่อแผกันเหมือน
การเลี้ยงดูเด็กที่จะใหผลสําเร็จไมใชแคใหเสื้อผา อาหารเทานั้น แตมันมี ในอดีต และใหโอกาสกับผูท ต่ี อ งการความชวยเหลือเทาทีเ่ ราจะทําได อยาลืม
 หา คนทีไ่ ดรบั ผลกระทบจากปญหาก็คอื ตัวเราดวย
หลายปจจัยในการหลอหลอมกวาเด็กแตละคนจะเติบโต และดวยเงินบริจาค วาถาสังคมนีม้ ปี ญ
วันละ 17 บาทนั้น ผมวามันไมเหลือบากวาแรงที่จะชวยได บางที่เงิน
ทานสามารถรวมเปนสวนหนึง่ ในการแบงปนประสบการณเกีย่ วกับ
17 บาทเราเอาไปซื้อสิ่งของที่ไมจําเปนตอรางกายหรือชีวิตเราโดยแทบไมได
คิด แต 17 บาทของผมนี้ สามารถสรางชีวิตของเด็กอีกหลายรอยคน
การสนับสนุนเด็กๆ และความสุขจากการใหในครอบครัวโสสะ โดย
ใหสดใสแลดีขึ้นมาได อีกทั้งยังชวยใหสังคมนี้นาอยูขึ้น และที่สําคัญทําให
สงเรือ่ งราวของทานมาไดท่ี kamonpat.rikakorn@sos-thailand.org
ผมรูสึกวาตัวเองมีคุณคามากขึ้นดวย

ขอบคุณที่ “แบงปน”
ตลอดระยะเวลา 40 ปที่ผานมา มูลนิธิเด็กโสสะแหงประเทศไทยฯไดชวย
เหลือเด็กไทยที่สูญเสียบิดามารดา ขาดญาติมิตรใหไดมีโอกาสที่สองในชีวิต
ที่ไดรับการเลี้ยงดูจากครอบครัวโสสะที่เต็มเปยมดวยความรักความอบอุน
จนออกไปประกอบอาชีพพึ่งพาตัวเองไดแลวรวม 500 คน

ğĕĭĎŕ ĦŖ čİĈķõĲĞĞĤİþĩĖûėĦĖ

ĈŶİčĨčõĦėĉĥûĹ ıĉŕďō Ē^Ĝ^476:
ĉĥûĹ ġĖĭċŕ ĸ ĩ 458ĕ^7Ċ^ĒğęĲĖČĨčĉ^ċŕĦĞĬĈ
ġ^İĕīġûü^İþĩĖûėĦĖ793<<

ğĕĭŕĎŖĦčİĈķõĲĞĞĤğčġûøĦĖ
ĈŶİčĨčõĦėĉĥĹûıĉŕďōĒ^Ĝ^4757
ĉĥĹûġĖĭŕċĩĸ3:7ĕ^5ĉ^ĲĒČĨļþĥĖġ^İĕīġû
ü^ğčġûøĦĖ65<<<

ปจจุบันมีเด็กในการเลี้ยงดูของครอบครัวโสสะประมาณ 690 คน ในหมูบาน
เด็กโสสะทั้ง 5 แหงทั่วประเทศ
หมูบ า น

จํานวนบาน
ของครอบครัว
(หลัง)

เด็กชาย
(คน)

เด็กหญิง
(คน)

จํานวนเด็ก
ทัง้ หมด
(คน)

หมูบ า นเด็กโสสะ
บางปู สมุทรปราการ

12

81

66

147

ğĕĭŕĎŖĦčİĈķõĲĞĞĤĎĦûďĭĞĕĬċėďėĦõĦė
ĈŶİčĨčõĦėĉĥĹûıĉŕďōĒ^Ĝ^4737
ĉĥûĹ ġĖĭċŕ ĸĩ 5:5ĕ^4Ċ^ĞĬöĕĬ ěĨċĉ^ĎĦûďĭĳğĕŕ
ġ^İĕīġûü^ĞĕĬċėďėĦõĦė3<49<

ğĕĭŕĎŖĦčİĈķõĲĞĞĤğĦĈĳğāŕĞûöęĦ

หมูบ า นเด็กโสสะ
หาดใหญ สงขลา

12

หมูบ า นเด็กโสสะ
หนองคาย

11

80
84

63
52

143
136

หมูบ า นเด็กโสสะ
เชียงราย

14

79

61

140

หมูบ า นเด็กโสสะภูเก็ต

12

71

53

124

รวมทัง้ หมด

690

ğĕĭŕĎŖĦčİĈķõĲĞĞĤĔĭİõķĉ

ĈŶİčĨčõĦėĉĥĹûıĉŕďōĒ^Ĝ^4753
ĉĥĹûġĖĭŕċĩĸ3Ċ^İċĜĎĦę95ĉ^ĒĤĉû
ġ^ğĦĈĳğāŕü^ĞûöęĦ;<33<

ĈŶİčĨčõĦėĉĥĹûıĉŕďōĒ^Ĝ^4773
ĉĥĹûġĖĭŕċĩĸ;<ĕ^4ĉ^İõĦĤıõŖěġ^İĕīġû
ü^Ĕĭİõķĉ:54<<

จากวันนั้นถึงวันนี้ สิ่งเหลานี้จะเกิดขึ้นไมไดเลย หากเด็กๆไมไดรับการ
สนับสนุนจากทานผูบริจาคดวยดีเสมอมา และทางมูลนิธิฯหวังวาเปนอยาง
ยิ่งวาจะไดรับการสนับสนุนจากทานผูบริจาคตอไปในอนาคต ทั้งนี้เพื่อเด็ก
ไทยอีกเปนจํานวนมากที่ยังรอคอยการชวยเหลือ และโอกาสที่จะมีครอบครัว
ที่อบอุนเต็มเปยมดวยความรักและอนาคตที่สดใสตอไป
** ขอมูลปรับปรุงลาสุด 31 ธันวาคม 2555 **

หนึ่งเสียงจากผูใหการสนับสนุนเด็กโสสะ

7

สิ่งที่อยากแบงปน
ถามเด็กๆวา เขาตองการแคเสื้อผา เครื่องนุงหม ที่อยู
อาศัยหรือ คําตอบคงไมใช เพราะเราก็เคยเปนเด็กมา
เรายอมรูวาการมีครอบครัวที่อบอุนตางหาก ที่จะทําให
เขาเปนเด็กที่ดี และเติบโตอยางมีความสุข
คุณนภธิดา ปริศนานันทกุล หญิงสาวที่มากดวยความสามารถ และ
เปยมไปดวยความเมตตาสงสารในเพื่อนมนุษยดวยกัน และไดเปนผูใหการ
สนับสนุนการเลี้ยงดูเด็กโสสะผานทางชองทางออนไลน
หนาที่การทํางานในปจจุบัน
เจาหนาที่ Customer Service ภาษาอังกฤษในบริษัทแหงหนึ่งคะ
เพราะเหตุใดจึงตัดสินใจบริจาคใหกับมูลนิธิฯ ผานชองทางออนไลน
ตอนนั้นไปเดินที่หางสรรพสินคาคะ และพบเจาหนาที่คนหนึ่ เขาเขามาถาม
เราวาอยากบริจาคใหกับมูลนิธิเด็กโสสะฯ ซึ่งดูแลเด็กที่สูญเสียบิดามารดา
หรือไม พอไดฟงถึงการดําเนินงานของมูลนิธิฯ แลวก็สนใจมากคะ เปนมูล
นิธิฯ ที่มีคุณแมคอยดูแลเด็ก และคุณแมนี้ไมใชคุณแมแทๆของเด็กๆ แต
พวกเธอเลี้ยงดูเด็กๆประหนึ่งวาเปนลูกของเธอเอง และอาศัยอยูในสภาพ
แวดลอมเหมือนครอบครัวจริงๆ แตในความคิดตอนนั้มีขัดแยงกันวา มี
จริงๆ หรือ จึงอยากไดรายละเอียดเพิ่มเติม แตเนื่องจากมีเวลาไมมาก นอง
เขาเลยบอกวา ใหลองไป search หาใน Google แลวเราก็เจอ จึงตัดสินใจ
บริจาคผานทางออนไลน ซึ่งสะดวกและรวดเร็ว อีกทั้งพอเราบริจาคไปจะ

นภธิดา ปริศนานันทกุล ผูใหการสนับสนุน
การเลี้ยงดูเด็กโสสะผานทางชองทางออนไลน

มีเจาหนาที่จากทางมูลนิธิฯติดตอกลับมายืนยันอีกครั้ง ซึ่งสรางความนา
เชื่อถือเปนอยางดี
สิ่งที่อยากแบงปน หรือเรื่องราวที่ทานอยากบอกเลาเกี่ยวกับมูลนิธิฯ
มูลนิธิเด็กโสสะแหงประเทศไทยฯ เนนการดําเนินการเลี้ยงดูเด็กๆ ดาน
คุณภาพมากกวาปริมาณ เพราะถาถามเด็กๆวา เขาตองการแคเสื้อผา
เครื่องนุงหม ที่อยูอาศัยเหรอ คําตอบคงไมใช เพราะเราก็เคยเปนเด็ก
มา เรายอมรูวาการมีครอบครัวที่อบอุนตางหาก ที่จะทําใหเขาเปนเด็กที่
ดี และเติบโตอยางมีความสุข

สาระนารู

“ปรับความคิด” ทําไดหลายวิธี เชน เปรียบเทียบคนที่แยกวาเรา หรือ
ลองมองสวนดีที่เหลืออยู การปรับความคิดจะทําใหเรายอมรับวา มีปญหา
โรคสมาธิสั้นเปนโรคที่เกิดจากความผิดปกติของการทํางานสมองในสวนที่ เกิดขึ้นที่จะสูตอไป เพราะการที่เรายอมรับความจริง ปญหาทุกอยางจะถูก
ควบคุมความสามารถในการคงสมาธิใหจดจออยูกับงานที่นาเบื่อหรือไมชอบ แกไขอยางตรงจุด
การควบคุมความหุนหันพลันแลน ความสามารถในการยับยั้งชั่งใจ ดังนั้น
“ปรั บ การกระทํ า ” การลงมื อ ทํ า ในสิ่ ง ที่ คิ ด ไว เ พื่ อ แก ป ญ หาอุ ป สรรค
อาการจึงออกมาในสามรูปแบบคือ
สามารถทําไดดวยการเจริญสติ และวางแผนชีวิตใหมีเสนที่ชัดเจน วาทํา
1. อาการซนอยูไมนิ่ง
อะไรในแตละวันและดําเนินตอไป
2. อาการขาดสมาธิทําใหทํางานไดไมนาน งานไมเสร็จ
3. อาการสุ ด ท า ยขาดการยั บ ยั้ ง ชั่ ง ใจซึ่ ง จะออกมาในลั ก ษณะใจร อ น
“ปรับเปาหมาย” ปญหาที่หนักหนา อาจทําใหเราทําตามความตองการไม
พูดแทรกพูดโพลง
ได จึงจําเปนตองยืดหยุน ปรับเปาหมายใหเหมาะสมกับสถานการณที่เปน
สําหรับขอสงสัยเกี่ยวกับการใชยารักษาโรคสมาธิสั้นนั้น จะเปนการใชยา อยู การตัดสินใจทําอะไรก็ควรไตรตรองและถามตัวเองดวยวา การตัดสินใจ
จึงเปนยาที่ออกฤทธิ์ในสวนที่สมองทํางานบกพรองไป หากคนที่ไมมีอาการ จะเกิดผลดีหรือผลเสียตอตัวเอง และคนรอบขางหรือไม อยางไร
สมาธิสั้นไดรับประทานยาก็อาจจะทําใหสมาธิดีขึ้นได แตไมไดผลดีเทาคน
“เติมศรัทธา” ความเชื่อ ความศรัทธา ทําใหเรามีจิตใจที่เขมแข็ง และมี
ที่มีอาการสมาธิสั้น การจะพิจารณารักษาดวยยาแพทยจะพิจารณาถึงผล
ความหวัง เชื่อวาชีวิตมีชวงขึ้นและลง เชื่อวาเราตองผานมันไปได นอกจาก
กระทบตอการเรียนจากอาการสมาธิสั้น เพราะปญหาการเรียนซึ่งจะสงผล
นี้อาจใชศาสนามาชวยยึดเหนี่ยว ทําใหเราใจเย็นและมีสติขึ้น
เปนอยางมากตอภาวะจิตใตและปญหาพฤติกรรมในเวลาตอมา และหาก
โรคสมาธิสั้นไมไดรับการรักษา จะทําใหในอนาคตมีปญหาการเรียนและ “เติมมิตร” การผูกมิตรหรือใหความชวยเหลือคนอื่นเทาที่ทําไดเปนสิ่ง
พฤติกรรมรวมทั้งโอกาสใชสารเสพติดสูงกวาคนทั่วไป
สําคัญ คนในครอบครัวถือเปนมิตรที่ดี และเขาใจเรามากที่สุด

รูจักโรคสมาธิสั้น

มาสรางพลังใจกันเถอะ

“เติมใจกวาง” เมื่อมีปญหา คนเรามักใชวิธีการแกไขปญหาแบบเดิมๆ ซึ่ง
อาจไมใชทางออกที่เหมาะสม ดังนั้นตองลองศึกษาวิธีที่แตกตางออกไป หรือ
พลังใจสรางไดงายนิดเดียว ดวยเทคนิค 4 ปรับ 3 เติม
เขาใจความรูสึกความคิดของคนอื่นที่แตกตางจากเรา อาจทําใหมองปญหา
“ปรับอารมณ” เมื่อเกิดปญหาที่เปนเรื่องใหญ สิ่งแรกที่เราตองทําคือ ไดรอบดานขึ้น มีจิตใจกวางขึ้น และเห็นทางออกของปญหาไดมากขึ้นตาม
พยายามตั้งสติ อยูในที่เงียบๆ หรือหาคนปลอบใจ หลังจากนั้นหาทางออก ไปดวย
ในการระบายความกดดันอยางเหมาะสม หากเมื่อใดรูสึกทอ ขอใหบอกกับ ** ที่มาโรงพยาบาลยุวประสาทไวทโยปถัมภ สมุทรปราการ
ตัวเองวาเราตองสู คิดถึงความสําเร็จของเราและของครอบครัว
กรมสุขภาพจิต กระทรวงสาธารณสุข
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สารจากประธานกรรมการที่ปรึกษา

คุณหญิงโรส บริบาลบุรีภัณฑ

เรียน ทานผูมีจิตเมตตา
วารสารของมูลนิธิเด็กโสสะแหงประเทศไทยฯ
ฉบับนี้เปนฉบับที่ 6 เราไดหยิบยกเรื่องราว
ของนองเหมย ลูกโสสะที่ไมเคยเอาอดีตมาเปน
ปมดอยใหกบั ตัวเอง นองมดความสําเร็จของลูก
โสสะทีเ่ ปนความภาคภูมใิ จของทุกคนทีม่ สี ว นรวม
ในการผลักดันชีวิตใหถึงฝงฝน และอีกหลาก
หลายเรื่องราวที่นาสนใจ และจากการดําเนิน
งานเพือ่ ชวยเหลือและแกไขปญหาเด็กทีข่ าดบิดา
มารดา ไรญาติมิตรดวยความมุงมั่นมาโดย
ตลอด ป พ.ศ. 2555 มูลนิธฯิ จึงไดรบั รางวัล
ทางสังคมถึง 2 รางวัล คือ องคการทีม่ กี จิ กรรม
ทางสังคมดีเดนแหงชาติ ประจําป 2555 โดยพระ
เจาวรวงศเธอ พระองคเจาโสมสวลี พระวรรา
ชาธินดั ดามาตุ เสด็จเปนองคประธานประทานโล
เกียรติคณ
ุ และตาราอวอรด รางวัลสําหรับคน
ปลุกหัวใจสังคมดวยหัวใจโพธิสตั ว รางวัลทีไ่ ดรบั
นีด้ ฉิ นั และเจาหนาทีท่ ป่ี ฏิบตั งิ านในมูลนิธฯิ ไมอาจ
รับไวไดแตเพียงผูเ ดียว เพราะเราทราบดีวา ยังมี
ทานเปนอีกบุคคลหนึง่ ทีส่ มควรไดรบั รางวัลอันทรง
เกียรติน้ี เราจึงขอมอบใหกับทานดวยเพื่อเปน
ขวัญและกําลังใจในการมุง มัน่ ทําความดีเพือ่ เพือ่ น
มนุษยดว ยกัน

“ขอบคุณที่ทําใหหนูมีครอบครัวที่อบอุนอีกครั้ง”

ยังมีเด็กไทยอีกเป็นจํานวนมาก
ที่ยังรอคอยโอกาสที่สองในชีวิต
เพื่อจะไดเป็นสวนหนึ่งของครอบครัว
อีกครั้ง โดยการสนับสนุนจากทาน
ที่หมูบานเด็กโสสะเด็กที่ครั้งหนึ่งเคยสูญเสียพอแม ขาดญาติมิตร สามารถเติบโตขึ้นเปนสวนหนึ่งของ
ครอบครัวอีกครั้ง โดยเด็กไดรับการเลี้ยงดูในครอบครัวที่อบอุน เต็มเปยมดวยความรักจากแมโสสะ
เติบโตขึ้นทามกลางสายสัมพันธของพี่นองในบาน และอยูรวมกันในชุมชนหมูบานเด็กที่เอื้อเฟอเกื้อกูลกัน
อีกทั้งเด็กยังไดรับการศึกษาสูงสุดตามความสามารถ จนออกไปประกอบอาชีพและเลี้ยงดูตัวเองได
รวมทั้งอยูรวมกับสังคมไดอยางมีความสุข ปจจุบันมีเด็กอยูในการดูแลของครอบครัวโสสะประมาณ
650 คน ในหมูบ า นเด็กโสสะทัง้ 5 แหง ไดแกบางปู สมุทรปราการ, หาดใหญ สงขลา, หนองคาย, เชียงราย
และภูเก็ต มีเด็กที่ไดรับการเลี้ยงดูจากครอบครัวโสสะ จนเติบโตเปนผูใหญสามารถประกอบอาชีพและ
เลี้ยงดูตัวเองไดรวม 500 คน

สุดทายนีด้ ฉิ นั ขอขอบพระคุณทุกทานและหวังเปน
อยางยิง่ วา ทานจะรูส กึ อิม่ เอิบใจ มีความสุขทุก
ครัง้ ทีไ่ ดมอบโอกาสกับลูกโสสะ และยังคงใหการ
สนับสนุนเด็กๆ ในครอบครัวโสสะอยางตอเนือ่ ง
เพือ่ อนาคตทีด่ ขี องเด็กและสังคมไทยสืบไป
หมูบานเด็กโสสะ”เฉลิมนารินทร” หนองคาย

ขอแสดงความนับถือ
คุณหญิงโรส บริบาลบุรีภัณฑ
ประธานกรรมการที่ปรึกษา

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

ที่ปรึกษากิตติมศักดิ์: 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, อัครนันท ชัยธัมมะปกรณ
ภาพประกอบ: คลังภาพสํานักงานหมูบานเด็กโสสะ
กราฟฟค: Hunger Brothers
ผูรับรองความถูกตองของขอมูล: พหล ตรังคิณีนาถ
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