
บทเพลงแหงชีวิต
ของนองเหมยลูกโสสะภูเก็ต

เมื่อฟาหลังฝน 
ชีวิตในวันสุขของลูกโสสะ

ทานรูหรือไมวา...ดวยการสนับสนุนจากทาน
สามารถมอบชีวิตใหกับเด็กคนหนึ่งไดอยางไร
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“ตอไปน้ีจะเลาถึงอาหารอรอยคือ
สมตํากินบอยๆ รสชาติแซบดี  วิธีตํา
ก็งายจะบอกใหตอไปน้ีมันเปนวิธี
วิเศษเหลือหลาย......”  

เสียงเพลงที่คุนหูของแมผึ้ง พุมพวง  ดวงจันทร 

ดังแววมาแตไกล ดวยเสียงรองที่ขับขานโดย 

“นองเหมย” หญิงสาววัยรุนอายุ  17  ป   ขณะ

ที่กําลังชวยกันกับคุณแมเตรียมทําอาหารเย็นก็

ใหกับทุกคนในบานไดทานพรอมกัน มือหนึ่งก็

หั่นผักไป บางครั้งก็ใชมือที่ถือผักนี่แหละยกข้ึน

มาถือเหมือนไมโครโฟน  สายสะโพกโยกยาย

ไปตามจังหวะเสียงเพลง  แลดูเหมือนเด็กสาว

ในครอบครัวอบอุน ผูไมเคยมีเรื่องทุกขรอนใดๆ

ในชีวิต  แตจะมีใครรูบางวา คร้ังหนึ่งเธอไมมี

อะไรเหลือเลย  แมกระท่ังครอบครัว การเกิดมา

ของ  2 ชีวิต ไดกอปญหาแกผูใหกําเนิด เพราะ

ไมสามารถเลี้ยงดูนองเหมยและนองโมกขได   จึง

เปนเหตุให  2  พี่นองตองเขามาอยูที่หมูบานเด็ก

โสสะภูเก็ต

“หนูจําทุกอยางไดดีคะ  เพราะกอนเขามาอยูที่

นี่ก็โตแลว  การที่เราไมไดเปนสวนหนึ่งของใคร

เลยโดยเฉพาะครอบครัว  มันคือความเจ็บปวดคะ 

หนูไมอยากจะพูดถึงมากนัก เพราะเราก็ผานจุด

นั้นมาได  พวกเขาอาจจะมีความจําเปนอะไรสัก

อยางที่ดูแลเราไมได  แตในความเจ็บปวดของหนู

ก็ยังมีความโชคดีอยู  อาจจะดีกวาอีกหลายๆ คน

ซะดวยซํา”  บทสรุปของอดีตที่ดูสั้นและกระชับ

จากปากของนองเหมยมันเหมือนเปนเรื่องที่เธอ

จดจํา แตไมตองการฝงใจ ผานมาแลวก็ใหมัน

ผานไป  เพราะส่ิงที่สําคัญกวานั้นคือ อนาคต โอ

กาสทุกๆ วันขางหนาที่เธอกําลังจะกาวเดินไปถึง

คุณแมกนิษฐา  ไขศิลป  แมโสสะท่ีกําลังดูวุนวาย

กับลูกคนเล็กของบานซึ่งมีอายุเพียง  3  ขวบ 

หลังจากที่อาบนําใหลูกเสร็จ  กําลังจะทาแปงใส

เสื้อผาใหลูกไปดวยชวยเลาใหฟงวา “นองเหม

ยเปนลูกคนโตของบานคะครั้งแรกท่ีเขามาอยู

ก็ปรับตัวยากเหมือนกันเพราะนองโตแลว และ

ภายในบานมีเด็กเยอะทั้งหมด  11  คน  แต

เดี๋ยวนี้ก็ไดนองเหมยนี่แหละคะที่เปนกําลังสําคัญ 

ชวยแบงเบาภาระของแมทุกอยาง ไมวาจะเลี้ยง

นอง  ทํางานบาน นองเหมยเปนเด็กคิดดี ไมเคย

เอาอดีตมาเปนปมดอยใหชีวิตของตัวเอง  อีกทั้ง

ยังเปนแฟบบอยางที่ดีใหกับนองๆ  ทั้งเรื่องเรียน  

การใชเวลาวางตางๆ  เห็นแบบนี้แมก็เบาใจได

เยอะ  เราก็ไดแตหวังวาสิ่งที่เราฟูมฟกเลี้ยงดูมา  

คอยใหความรัก  ความอบอุนแกเขาจะเปนสิ่ง

คอยผลักดันใหเขาไปถึงฝงฝนใหจงได”  

นอกเหนือจากการศึกษาแลว สิ่งหนึ่งที่เปนเสมือน

ชีวิตจิตใจของนองเหมยนั่นก็คือเสียงเพลง ดวย

ความชื่นชอบผสานกับความสามารถที่อัดแนน

อยูในตัว กลายเปนแรงผลักดันในทางสรางสรรค

ใหเธอไดไปยืนอยูบนหลากหลายเวทีการประกวด 

ไดไปวาดลวดลายลีลาโชวลูกคอใหเปนที่ยลเสียง  

อีกท้ังไดรับการสนับสนุนจากทุกคนในหมูบาน  

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

เรียนอนุบาลท่ีหมูบานเมื่อป พ.ศ. 2554  นี่คือ

สิ่งสูงสุดในชีวิตแลวคะ และจากนั้นมาหนูก็ตั้ง

บทเพลงแหงชีวิต  
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ปณิธานไวเลยวาหนูจะตั้งใจเรียน หนูจะเปนคน

ดี”  

หลังจากท่ีทุกคนในบานรับประทานอาหารเย็น

เสร็จแลว  ยังพอมีเวลากอนที่พระอาทิตยจะลับ

ขอบฟา  เด็กๆพากันมาวิ่งเลนท่ีสนามหญาใน

หมูบานดวยความสนุกสนาน  ซึ่งมีเด็กจากบาน

หลังอื่นๆ มารวมดวย  สวนนองเหมยจะเคยดูแล

นองเล็กๆ ปากก็คอยระวังหามจาละหวั่น วิ่งตาม

นองบาง เสียงหัวเราะประสานกันดังขรมไปหมด 

“หนูมีความสุขในหมูบานเด็กโสสะแหงนี้คะ  ขอ

ขอบพระคุณผูใหญใจดีทุกคนที่มอบโอกาสชีวิตแก

หนู  หากวันไหนที่ทานเหนื่อยลาหรือทอแทกับ

ปญหาชีวิต  ก็ขอใหทานมีกําลังใจท่ีจะรุกขึ้นสู

กาวเดินตอไปนะคะ  หนูเชื่อวาทุกปญหามีทาง

แกไข  อยางชีวิตของหนูไงคะ และก็อยากฝาก

บทเพลงนี้ใหกับทุกคนคะ”  วาแลวนองเหมยก็

รองเพลงลีฟแอนดเลิรน ของคุณกมลา  สุโกศล  

ใหฟงดวยดวงตาระยับเปนประกาย  และเสียง

ใสๆของเธอกองกังวานดั่งตองการขับขานบทเพลง

นี้ไปใหถึงทุกคน  “เมื่อวันที่ชีวิต  เดินเขามาถึง

จุดเปล่ียน  จนบางคร้ังคนเราไมทันไดตระเตรียม

หัวใจ  ความสุขความทุกข  ไมมีใครรูวาจะมาเม่ือ

ไหร  จะยอมรับความจริงที่เจอไดแคไหน  เพราะ

ชีวิตคือชีวิต  เมื่อมีเขามาก็มีเลิกไป  มีสุขสม  มี

ผิดหวัง  หัวเราะหรือหวั่นไหว  เกิดขึ้นไดทุกวัน  

อยูที่เรียนรู  อยูที่ยอมรับมัน  ตามความคิดสติ

เราใหทัน  อยูกับสิ่งที่มีไมใชสิ่งที่ฝน  และทําสิ่ง

นั้นใหดีที่สุด.......”

ถอยคําบอกเลาอยางชื่อใส เรียบงาย ไมตองแตง

เติมอะไรมาก แตบงชัดกับความจริงในชีวิต คือ

บางครั้งความสุขของคนเราก็เกิดขึ้นจากสิ่งเล็กๆ

นอยๆ  เกิดจากความรัก  ความผูกพัน  ความ

อบอุนในหัวใจ  ที่ไดทํามัน อยางบทเพลงแหง

ชีวิตที่ถายทอดโดยนองเหมยนี้ มีคุณคามากกวา

เสียงเพลงที่เคยไดยิน ทวา มันเปนสายธารความ

ในใจที่มอบใหเปนกําลังใจสําหรับพี่นองลูกๆ โส

สะอีกกวา 700 คน ใหไดมีชีวิต มีหวัง และมุง

มั่นกาวเดินไปสูอนาคตที่สดใสอีกครั้ง

หมูบานเด็กโสสะภูเก็ต  เฉลิมพระเกียรติ  
๘๐  พรรษา  ๕  ธันวาคม  ๒๕๕๐เร่ิม
ดําเนินการเม่ือเม่ือป พ.ศ.  2550  เปน
หมูบานลําดับท่ี 5  ของมูลนิธิเด็กโสสะแหง
ประเทศไทยฯ  เพื่อใหการชวยเหลือเด็กไทย
ที่สูญเสียบิดามารดา ขาดญาติมิตรในจังหวัด
ภูเก็ตและจังหวัดใกลเคียงในภาคใต  ปจจุบัน
มีเด็กในการดูแลจํานวน  119  คน  ใน
หมูบานมีครอบครัวโสสะจํานวน  12  หลัง  
มีศูนยพัฒนาเด็กเล็กในระดับอนุบาล  1-3 
ใหการศึกษา สําหรับเด็กวัยอนุบาลท้ังเด็ก
จากครอบครัวโสสะและจากชุมชนโดยรอบ
หมูบาน

การศึกษาคือสิ่งสําคัญ สําหรับนองเหมย
และลูกโสสะทุกคน

นองเหมยในชุดสีฟาสดใส รําถวายพระพร นองเหมยกับคุณแมและนองๆ ในบาน 
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ลูกกําพรา...  เด็กไมมีพอแม..
เสียงลอเลียนจากกลุมแด็กชายหญิงยังคงแววอยู
ในโสตประสาททุกคร้ังเมื่อยอนนึกถึงความทรง
จําในวัยเยาว แมถอยคําจากปากของผูพูด อาจ
ไมไดนํามาซึ่งความหมายอันหนักอึ้งกระทบใจได
เทาความรูสึกของผูฟง แตเชนเดียวกันกับเด็กอีก
หลายคนท่ีไมมีพอแม  แรกๆท่ีไดยินก็รูสึกหัวใจ
กระตุกไหววูบไปกับคําลอเลียน  แตนานวันเขา 
มันก็ชาชินจนเปนแคลมผานหู แทนท่ีดวยวันเวลา
และเรื่องราวในชีวิตที่มีเขามาใหไดเรียนรูใหมอยู
ทุกเมื่อเชื่อวัน

ผม ช่ือกฤษดา นิล คุณ จบการ ศึกษาจาก 
มหาวิทยาลัย เทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร  
วิทยาเขตศาลายา  จังหวัดนครปฐม  คณะ
วิศวกรรมศาสตรและสถาปตยกรรมศาสตร  
สาขาวิศวกรรมโทรคมนาคม  ปจจุบัน ทํางานที่ 
บริษัทแหงหนึ่งในจังหวัดนครราชสีมา  ผมเปน
ลูกโสสะครับ

เพราะเหตุใดถึงไดเขามาอยูท่ีหมูบานเด็กโสสะ
หนองคาย 
เหตุก็ดวยแมแทๆของผมปวย  มีปญหาทางดาน
สุขภาพเปนอยางมากและดวยความยากจนขน
แคน    จึงทําใหไมสามารถเล้ียงดูผมไดครับ  แค
คําพูดวา “จน” ทานอาจจะไมเขาใจวา ชีวิตมัน
ลําบากแคไหน  ผมวาส่ิงนี้จะรูซึ้งดีก็ตอเมื่อได
สัมผัสมันจริงๆ  แมเห็นวา ถายังอยูดวยกันผม
จะไมไดเรียนหนังสือ  ไมมีอนาคต  ผมเขาใจใน
ความรักความหวงใยที่แมมีใหผม  สิ่งที่แมทําไป 
ไมใชการผลักใสไลสง  แตมันคือความปรารถนา
ดี  แมเราทั้งสองคนเองตองอดทนตอระยะทาง
หางไกลที่เราไมไดอยูดวยกัน  แตวาความรักที่แม
มีใหผมนั้น มันอยูใกลผมมาก  ทุกคร้ังเวลาที่ผม
อยากสัมผัสมัน....มันอยูในใจผมเสมอครับ

พอเขามาอยูในหมูบานเด็กโสสะหนองคาย แลว
เปนอยางไรบาง
ผมเขามาอยูที่หมูบานเด็กโสสะเมื่ออายุ  7  ขวบ
ครับ แรกๆก็ยังไมคุนกับอะไรเลย  ทั้งคน สถานท่ี 
สิ่งของตางๆ ความกลัว ความเหงา  ความคิดถึง  
มันสับสนวุนวายไปหมด มีเด็กๆ ในหมูบานซึ่ง
ตางที่มาตางภูมิหลัง  มาอยูรวมกันในหมูบาน
เดียวกัน  และจําไดวามีผูหญิงคนหน่ึงเขามาคอย
พูดคุยปลอบโยน  ทําใหผมคลายความรูสึกตางๆ
ลงไดบาง  สุดทายผูหญิงคนนั้นเธอไดมาเปนคุณ
แมของผมอีกคน  เธอคือคุณแมจารุณี แมโสสะที่
ผมรักดั่งแมแทๆของผม  คุณแมคอยดูแล อบรม
สั่งสอน  เอาใจใสพวกเราทุกคนท่ีอยูในบาน  ทุก
ครั้งที่ผมมีปญหาผมก็ไดแมนี่แหละครับเปนกําลัง
ใจให  ถึงแมวาแมจะเปนคนไมคอยพูด  แตดวย
ดวงตาและทาทางของแมนั้นทําใหเรารูวา แม
หวงใยเรามาก ซึ่งมันเปนสิ่งท่ีสามารถชดเชยให

กับเด็กๆท่ีตองการความรัก ความอบอุนจากใคร
สักคน  นอกจากนี้ สิ่งที่คุณแมจารุณีจะเนนยํา
เสมอคือเรื่องการเรียน แมมักจะบอกอยูบอยๆ วา 
“ตองตั้งใจเรียน เพราะมันคือสมบัติที่จะติดตัวเรา
ไปจนวันตาย”
 
รูสึกอยางไรบางกับการเปนลูกโสสะ
 มีครั้งหน่ึงในสมัยเด็กผมจําไดวาตอนที่ไปโรง
เรียนเพื่อนๆ รูวาผมเปนเด็กโสสะ  โดนเพื่อนลอ
วา เปนลูกกําพราบาง  ลูกไมมีพอแมบาง  ทีแรก
ก็นึกโมโหครับ  นอยใจกับโชคชะตาชีวิตเหมือน
กัน แตผมก็ไมเคยตอบโตกลับพวกเขาเลยสักครั้ง  
มานั่งนึกไปนึกมาผมวาเปนความโชคดีมากกวา
ที่ผมไดมาอยูที่นี่ เผลอๆครอบครัวโสสะของผม
อบอุนกวาครอบครัวขางนอกดวยซําไป  ในขณะ
ที่ผมมีคนที่รักและหวังดี คอยอบรมสั่งสอน  มี
บานใหนอน  มีพี่นองใหหวงใย  อยูในหมูบานที่
ปลอดภัย  และท่ีสําคัญผมมีความหวัง ผมเห็น
อนาคตถาผมตั้งใจเรียน   ตกเย็นมาครอบครัว
กินขาวพรอมหนาพรอมตากัน  ซึ่งมันหายากมาก
ในสังคมทุกวันนี้  หรือแมวาจะแยกยายกันไปใช
ชีวิตของตัวเองนอกหมูบานแลวก็ตาม แตพวก
เราพ่ีๆ นองๆก็ยังก็ยังติดตอกัน มีเวลาก็กลับไป
เยี่ยมแมที่หมูบานเสมอ ผมภูมิใจมากที่ไดเกิดมา
เปนลูกโสสะครับ 
 
อยากจะฝากบอกอะไรถึงทุกคนหรือไม
ผมอยากขอบคุณทุกทานที่ไดมีสวนทําใหชีวิตของ
ผมมาไดจนถึงวันน้ี  ขอขอบคุณคุณแมที่ใหกําเนิด 
ขอบคุณแมจารุณี(แมโสสะ)ที่อบรมสั่งสอนใหผม
เปนคนดี คุณนา คุณอา ทุกคนที่เหน็ดเหนื่อย
กับการเล้ียงดูลูกๆโสสะ รวมถึงทานผูบริจาคท่ี
เปนบุคคลสําคัญ  ผมระลึกถึงพระคุณของพวก
ทานเสมอ  ตัวผมเองคงไมมีสิ่งใดตอบแทนทาน
มากมายนัก  นอกจากลูกโสสะคนน้ีจะเปนคนดี
ของสังคม  และจะใหโอกาสกับคนที่เขาดอยกวา

เราดังท่ีผมเคยไดรับมา  ขอใหทุกทานมีความสุข
ในชีวิตยิ่งๆข้ึนไปครับ

แมชวงชีวิตหน่ึงของคนเรา อาจถูกถาโถมดวย
โชคชะตา เหมือนด่ังเจอพายุฝนโหมกระหนํา
จนรางกายและจิตใจหนาวส่ันเพราะแรงลมฝนท่ี
มืดมัว แมความรูสึกบอกวาอยากหลุดไปใหพน
แคไหน แตก็ไปไมไดสักที  ทวา ทุกคร้ังท่ีเรา
ผานหวงเวลาอันหนักหนาสาหัสน้ันมาไดแลว 
ส่ิงท่ีไดเห็นคือฟาหลังฝนท่ีสดใสอีกคร้ัง และ
ในบางคร้ังอาจแถมพกดวยสายรุงงามปรากฏ
แกสายตา อาวุธสําคัญท่ีตองติดตัว ติดใจไวคือ  
ความอดทน ม่ันคงและต้ังม่ันของตน เดินมุงไป
ขางหนา อยาไดไหวหว่ัน  เพราะส่ิงตางๆ ท้ังราย
และดีท่ีผานเขามา มันเปนแคเส้ียวเวลาพิสูจน
คน  ด่ังชีวิตของ  “มด” ลูกโสสะน้ีน่ีเอง

เมื่อฟาหลังฝน 
ชีวิตในวันสุขของลูกโสสะ

4 ความสําเร็จของลูกโสสะ



ระยะเวลา 35 ป  กับชีวิตการทํางาน  หากเปน
พนักงานบริษัทเอกชน ก็คงจะเปนผูบริหารระดับ
ซีอีโอ เพราะมากลนดวยประสบการณ และความ
สามารถท่ีส่ังสม  ทวา กับ 35  ปของการทํางาน
ในหนาท่ี “แมโสสะ” ผูคอยดูแลเด็กๆ ท่ีคร้ังหน่ึง
เคยสูญเสียบิดา  มารดา ไรญาติมิตรน้ัน  ไมได
เปนมีช่ือ มีตําแหนงแหงหนใหญโตอยางใคร  ไมได
ราํรวยดวยคาจางแลกแรงงาน  แตเออลนดวยความ
รักท่ีเต็มทวมในหัวใจ 

คุณแมสมปอง รามศิริ แมโสสะของหมูบาน
เด็กโสสะบางปู  สมุทรปราการ ผูท่ีสองสวาง
นําทางชีวิตลูกโสสะ ทบทวนความทรงจําดวย
ใบหนาท่ีประดับดวยรอยย้ิมท้ังแววตาและทาทาง
ออนโยนวา  “แมเร่ิมงานมาต้ังแตป พ.ศ. 2521 
คะ รวมแลวก็ 35 ป  คร้ังแรกก็แคอยากไดงาน
ทํา มีเงินใชก็เพียงเทาน้ัน  ไมไดคิดวาจะอยูจนถึง
วันเกษียณ  เดิมทีก็สงสารลูกๆท่ีเขาตองพบเจอ
เร่ืองราวตางๆมา ท้ังท่ีอายุก็เพียงนอยนิด  คงเปน
เร่ืองลําบากท่ีจะชวยเหลือตนเอง พอนานวันเขาก็
กลับกลายเปนความรักและผูกพันกันไป”  ปน้ีเปน
ปท่ีแมจะตองปลดเกษียณการทํางานแลว  จาก
การเปนคุณแมโสสะท่ีอุทิศชีวิตตนเองเพ่ือดูแล
ลูกๆ “นึกแลวแมก็ใจหาย เพราะเราผูกพันกับท่ีน่ี

มา 35 ป  เล้ียงลูกๆมา  35 คน  บางคนเล้ียง
กันมาต้ังแตตัวยังแดงๆอยูเลย และก็อยูกับพวก
เขาตลอด 24 ช่ัวโมง ลมหายใจเขาออกเรามีกัน
และกันเสมอ เวลาเขารองไหก็คอยกอดและปลอบ
ประโลม เวลาเจ็บปวยก็คอยพยาบาลรักษา หรือ
เวลาท่ีเราเหน่ือยลา ก็ไดรอยย้ิมและออมกอดของ
พวกเขาน่ีแหละท่ีทําใหมีกําลังใจข้ึนมาอีก  แตก็
ตองทําใจเพราะมันคือความเปนจริงของชีวิตการ
ทํางาน แมใชหลักธรรมคําสอนของพระพุทธองค
เปนส่ิงคอยยึดเหน่ียวจิตใจ วาคนเรามีพบก็ตองมี
จาก  เร่ืองบานเร่ืองส่ิงของตางๆแมไมเคยหวง จะ
หวงก็แตลูกๆ ท่ียังอยูท่ีน่ีเพราะเปนชวงผลัดเปล่ียน
กับการมีแมโสสะคนใหมเขามาดูแล  มันเปนเร่ือง
ละเอียดออนมาก ท้ังตัวคุณแมโสสะและลูกๆเอง
ท่ีจะตองปรับตัวเขาหากัน  ก็ขอเปนกําลังใจใหกับ
แมโสสะทุกคน  ถาเรามีความต้ังใจ ต้ังม่ันกับส่ิง
ท่ีเราทํา ถึงแมจะตองใชระยะเวลานานแคไหน แต
เม่ือถึงวันหน่ึงท่ีเราไดเห็นผลสําเร็จ  เราจะมีความ
สุขอยางหาท่ีเปรียบไมได” แมมันเปนเร่ืองยากท่ี
จะใหใครสักคนมาเขาใจส่ิงท่ีเปนไปในชีวิตแมโสสะ 
แตก็ไมยากมากจนเกินไปถาหากใครคนน้ันไดใช
หัวใจพิจารณา  “สําหรับแมเองก็คงตองหยุดพัก  
ใชชีวิตในบ้ันปลายน้ีกับการปฏิบัติธรรม  และ
ยังคงเฝามองดูลูกๆอยูในหมูบาน ซ่ึงจะมีบานแม

เกษียณใหพักอาศัย  เผ่ือวันไหนลูกๆท่ีอยูขางนอก
และอยูในหมูบานมาเย่ียมเยียน เราก็ยังพบเจอกัน
ไดเหมือนเดิม”  

ดวยกาลเวลาจะลวงเลยไปถึง 35 ป ในทายท่ีสุด 
แมจะถึงเวลาท่ีคุณแมสมปองไดปลดเกษียณจาก
ภารกิจการดูแลลูกโสสะแลว แตเรายังเช่ือวา ใน
คําคืนท่ีหนาวเหน็บ หรือในยามใดท่ีลูกคนใดทุกข
ทอ ความรักของคุณแมสมปองจะยังคงโบยบิน
ไปหมดวงใจนอยๆของลูกทุกคนใหไดอบอุนเสมอ 
เหมือนยังเม่ือคร้ังท่ีแมคอยดูแล และความผูกพัน
ท่ีมีตอกันระหวางแมและลูกโสสะ ก็คงถักทอเปน
สายใยเช่ือมถึงกัน ตราบจนถึงวันสุดทายแหงลม
หายใจ

“น่ีอาจจะเปนเสียงสุดทายท่ีแมอยากบอกกับลูกๆ
ทุกคนวา  ท่ีผานมาหากแมไดวากลาวตักเตือน
ลูกไปน้ัน น่ันก็เพราะวา “แมรักลูก” อยากใหลูก
ของแมเปนคนดี  และอีกเร่ืองคือความกตัญู 
ลูกของแมไมตองเรียนเกง ไมตองราํรวย แตเปน
คนดีรูคุณคน ท้ังหมดท้ังมวลน้ีใชจะมีแคแมคน
เดียวเทาน้ันท่ีคอยดูแลฟูมฟกลูกมา แตยังมีพ่ีปา
นาอาอีกหลายคนท่ีชวยสนับสนุนการเล้ียงดู ซ่ึง
ทุกๆ คนลวนเปนคนสําคัญของลูกๆ  หากวันน้ี
หรือวันขางหนามีโอกาสทดแทนคุณพวกทาน ก็
ใหรีบทําโดยทันที อยาร้ังรอ  แคเปน คนดีไม
ทําใหใครเดือดรอน  แมวาน่ันแหละคือส่ิงท่ีทุก
คนและแมภูมิใจ”

แมโสสะเกษียณ  คือ คุณแมโสสะผูอุทิศตน
ในการดูแลเด็กท่ีขาดบิดามารดา  ไรญาติมิตร  
ใหได รับความรก  ความอบอุน  เปรียบ
เสมือนแสงสองสวางนําทางชีวิตของลูกโสสะ
ตลอดระยะเวลาการทํางาน  เม่ือคุณแมโสสะ
มีอายุ  60  ป  จะเปนคุณแมเกษียณ ทาง
มูลนิธิฯ จะดูแลคุณแมเกษียณโดยมีบานพักให
ภายในหมูบาน  เพ่ือท่ีลูกๆ ท่ีออกไปแลวจะยัง
สามารถกลับมาเย่ียมเยียนคุณแมไดตลอดเวลา  
และคุณแมเกษียณเองก็จะเปนคุณยายใหกับ
ลูกโสสะรุนตอๆไป

แมสมปอง... แมโสสะผูมี
ความรัก และภารกิจแหง
การใหอยูเต็มหัวใจ

คุณแมสมปอง รามศิริ แมโสสะหมูบาน
เด็กโสสะ บางปู สมุทรปราการ

แมสมปองกับลูกรุนแรกของบาน 3 ครอบครัวโสสะท่ีอบอุนของคุณแมสมปอง

5เรื่องเลาคนทํางาน



คุณคาจากการเปนผูให 
“ผมอยากใหสังคมเรามีนําใจเอ้ือเฟอเผ่ือแผกันเหมือน
ในอดีต”  นี่เปนคํากลาวของคุณศราวุธ จันทรแสงอราม  
Managing Director บริษัท เดอซีนสตูดิโอ จํากัด อีก
หนึ่งบุคคลท่ีใหการสนับสนุนการเลี้ยงดูเด็กโสสะอยาง
ตอเน่ืองทุกเดือนมากวาหนึ่งปแลว
“เผอิญวันหนึ่งผมไดพบกับนองๆประชาสัมพันธของมูลนิธิเด็กโสสะแหง
ประเทศไทยฯออกมาต้ังบูธประชาสัมพันธเกี่ยวกับมูลนิธิฯวาไดดําเนินการ
ชวยเหลือเด็กที่ขาดบิดามารดา ไรญาติมิตร   ในรูปแบบของการสราง
ครอบครัวทดแทนถาวรข้ึนมา เด็กๆจะไดรับการดูแลอยางอบอุน  ไดรับ
การศึกษา  และออกมาอยูรวมกับสังคมอยางมีความสุข  พอฟงจบผมก็
ตัดสินใจใหการสนับสนุนทันที  เพราะผมมีเจตนาไวนานแลวเหมือนกันวา
อยากชวยเหลือเด็กๆที่ดอยโอกาสซึ่งถือวาเปนโอกาสอันดีที่ไดรูจักมูลนิธิ
เด็กโสสะในวันนั้น  

การเลี้ยงดูเด็กที่จะใหผลสําเร็จไมใชแคใหเสื้อผา  อาหารเทานั้น  แตมันมี
หลายปจจัยในการหลอหลอมกวาเด็กแตละคนจะเติบโต และดวยเงินบริจาค
วันละ  17  บาทน้ัน  ผมวามันไมเหลือบากวาแรงท่ีจะชวยได  บางท่ีเงิน  
17 บาทเราเอาไปซื้อสิ่งของที่ไมจําเปนตอรางกายหรือชีวิตเราโดยแทบไมได
คิด  แต  17  บาทของผมน้ี  สามารถสรางชีวิตของเด็กอีกหลายรอยคน
ใหสดใสแลดีขึ้นมาได  อีกทั้งยังชวยใหสังคมนี้นาอยูขึ้น  และที่สําคัญทําให
ผมรูสึกวาตัวเองมีคุณคามากข้ึนดวย 

 
  สังคมเราในทุกวันนี้เปนสังคมที่เอาตัวรอด  จนบางครั้งทําใหลืมคนที่อยู
รอบขางที่ตองการความชวยเหลือ  ถึงแมพวกเขาเหลานั้นจะไมใชญาติมิตร
หรือคนใกลชิดก็ตาม  ผมอยากใหสังคมเรามีนําใจเอื้อเฟอเผื่อแผกันเหมือน
ในอดีต และใหโอกาสกับผูท่ีตองการความชวยเหลือเทาท่ีเราจะทําได  อยาลืม
วาถาสังคมน้ีมีปญหา  คนท่ีไดรับผลกระทบจากปญหาก็คือตัวเราดวย

ลูกชายวัย  6 ปและภรรยาครอบครัวท่ีอบอุนของ
คุณศราวุธ  จันทรแสงอราม 

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

ปจจุบันมีเด็กในการเลี้ยงดูของครอบครัวโสสะประมาณ 690 คน ในหมูบาน
เด็กโสสะท้ัง 5 แหงทั่วประเทศ

จากวันนั้นถึงวันนี้ สิ่งเหลานี้จะเกิดขึ้นไมไดเลย หากเด็กๆไมไดรับการ
สนับสนุนจากทานผูบริจาคดวยดีเสมอมา และทางมูลนิธิฯหวังวาเปนอยาง
ยิ่งวาจะไดรับการสนับสนุนจากทานผูบริจาคตอไปในอนาคต ทั้งนี้เพื่อเด็ก
ไทยอีกเปนจํานวนมากท่ียังรอคอยการชวยเหลือ และโอกาสที่จะมีครอบครัว
ที่อบอุนเต็มเปยมดวยความรักและอนาคตท่ีสดใสตอไป 

** ขอมูลปรับปรุงลาสุด 31 ธันวาคม 2555 **

หมูบาน

หมูบานเด็กโสสะ 
บางปู สมุทรปราการ

หมูบานเด็กโสสะ 
หาดใหญ สงขลา

หมูบานเด็กโสสะ 
หนองคาย

หมูบานเด็กโสสะ 
เชียงราย

หมูบานเด็กโสสะภูเก็ต

รวมท้ังหมด

จํานวนบาน
ของครอบครัว

(หลัง)

12

12

11

14

12

เด็กชาย
(คน)

81

80

84

79

71

เด็กหญิง
(คน)

66

63

52

61

53

จํานวนเด็ก
ท้ังหมด
(คน)

147

143

136

140

124

690

ทานสามารถรวมเปนสวนหน่ึงในการแบงปนประสบการณเก่ียวกับ
การสนับสนนุเดก็ๆ และความสุขจากการใหในครอบครัวโสสะ โดย
สงเร่ืองราวของทานมาไดท่ี kamonpat.rikakorn@sos-thailand.org
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สิ่งที่อยากแบงปน
ถามเด็กๆวา  เขาตองการแคเสื้อผา เครื่องนุงหม ที่อยู
อาศัยหรือ  คําตอบคงไมใช เพราะเราก็เคยเปนเด็กมา 
เรายอมรูวาการมีครอบครัวที่อบอุนตางหาก ที่จะทําให
เขาเปนเด็กที่ดี และเติบโตอยางมีความสุข

คุณนภธิดา ปริศนานันทกุล  หญิงสาวท่ีมากดวยความสามารถ  และ
เปยมไปดวยความเมตตาสงสารในเพื่อนมนุษยดวยกัน  และไดเปนผูใหการ
สนับสนุนการเลี้ยงดูเด็กโสสะผานทางชองทางออนไลน

หนาที่การทํางานในปจจุบัน
เจาหนาที่ Customer Service ภาษาอังกฤษในบริษัทแหงหนึ่งคะ

เพราะเหตุใดจึงตัดสินใจบริจาคใหกับมูลนิธิฯ ผานชองทางออนไลน 
ตอนนั้นไปเดินที่หางสรรพสินคาคะ และพบเจาหนาที่คนหนึ่  เขาเขามาถาม
เราวาอยากบริจาคใหกับมูลนิธิเด็กโสสะฯ ซึ่งดูแลเด็กที่สูญเสียบิดามารดา
หรือไม  พอไดฟงถึงการดําเนินงานของมูลนิธิฯ แลวก็สนใจมากคะ  เปนมูล
นิธิฯ ที่มีคุณแมคอยดูแลเด็ก และคุณแมนี้ไมใชคุณแมแทๆของเด็กๆ  แต
พวกเธอเล้ียงดูเด็กๆประหน่ึงวาเปนลูกของเธอเอง และอาศัยอยูในสภาพ
แวดลอมเหมือนครอบครัวจริงๆ  แตในความคิดตอนน้ัมีขัดแยงกันวา มี
จริงๆ หรือ จึงอยากไดรายละเอียดเพิ่มเติม แตเนื่องจากมีเวลาไมมาก นอง
เขาเลยบอกวา ใหลองไป search หาใน Google แลวเราก็เจอ จึงตัดสินใจ
บริจาคผานทางออนไลน  ซึ่งสะดวกและรวดเร็ว  อีกทั้งพอเราบริจาคไปจะ

รูจักโรคสมาธิสั้น 
โรคสมาธิสั้นเปนโรคที่เกิดจากความผิดปกติของการทํางานสมองในสวนที่
ควบคุมความสามารถในการคงสมาธิใหจดจออยูกับงานที่นาเบ่ือหรือไมชอบ 
การควบคุมความหุนหันพลันแลน ความสามารถในการยับยั้งชั่งใจ ดังน้ัน
อาการจึงออกมาในสามรูปแบบคือ 
 1. อาการซนอยูไมนิ่ง 
 2. อาการขาดสมาธิทําใหทํางานไดไมนาน งานไมเสร็จ 
 3. อาการสุดทายขาดการยับยั้งช่ังใจซึ่งจะออกมาในลักษณะใจรอน 
    พูดแทรกพูดโพลง 

สําหรับขอสงสัยเก่ียวกับการใชยารักษาโรคสมาธิสั้นนั้น จะเปนการใชยา
จึงเปนยาท่ีออกฤทธ์ิในสวนที่สมองทํางานบกพรองไป หากคนท่ีไมมีอาการ
สมาธิสั้นไดรับประทานยาก็อาจจะทําใหสมาธิดีขึ้นได แตไมไดผลดีเทาคน
ที่มีอาการสมาธิสั้น การจะพิจารณารักษาดวยยาแพทยจะพิจารณาถึงผล 
กระทบตอการเรียนจากอาการสมาธิสั้น เพราะปญหาการเรียนซึ่งจะสงผล
เปนอยางมากตอภาวะจิตใตและปญหาพฤติกรรมในเวลาตอมา และหาก
โรคสมาธิสั้นไมไดรับการรักษา จะทําใหในอนาคตมีปญหาการเรียนและ
พฤติกรรมรวมทั้งโอกาสใชสารเสพติดสูงกวาคนทั่วไป

มาสรางพลังใจกันเถอะ 

พลังใจสรางไดงายนิดเดียว ดวยเทคนิค 4 ปรับ 3 เติม 

“ปรับอารมณ” เม่ือเกิดปญหาท่ีเปนเร่ืองใหญ สิ่งแรกท่ีเราตองทําคือ
พยายามต้ังสติ อยูในท่ีเงียบๆ หรือหาคนปลอบใจ หลังจากน้ันหาทางออก
ในการระบายความกดดันอยางเหมาะสม หากเม่ือใดรูสึกทอ ขอใหบอกกับ
ตัวเองวาเราตองสู คิดถึงความสําเร็จของเราและของครอบครัว

มีเจาหนาที่จากทางมูลนิธิฯติดตอกลับมายืนยันอีกคร้ัง  ซึ่งสรางความนา
เชื่อถือเปนอยางดี 

สิ่งที่อยากแบงปน หรือเรื่องราวที่ทานอยากบอกเลาเกี่ยวกับมูลนิธิฯ 
มูลนิธิเด็กโสสะแหงประเทศไทยฯ  เนนการดําเนินการเล้ียงดูเด็กๆ ดาน
คุณภาพมากกวาปริมาณ เพราะถาถามเด็กๆวา  เขาตองการแคเสื้อผา 
เครื่องนุงหม ที่อยูอาศัยเหรอ  คําตอบคงไมใช เพราะเราก็เคยเปนเด็ก
มา เรายอมรูวาการมีครอบครัวที่อบอุนตางหาก ที่จะทําใหเขาเปนเด็กที่
ดี และเติบโตอยางมีความสุข

“ปรับความคิด” ทําไดหลายวิธี เชน เปรียบเทียบคนท่ีแยกวาเรา หรือ 
ลองมองสวนดีที่เหลืออยู การปรับความคิดจะทําใหเรายอมรับวา มีปญหา
เกิดขึ้นที่จะสูตอไป เพราะการที่เรายอมรับความจริง ปญหาทุกอยางจะถูก
แกไขอยางตรงจุด

“ปรับการกระทํา” การลงมือทําในสิ่งที่คิดไวเพื่อแกปญหาอุปสรรค 
สามารถทําไดดวยการเจริญสติ และวางแผนชีวิตใหมีเสนที่ชัดเจน วาทํา
อะไรในแตละวันและดําเนินตอไป

“ปรับเปาหมาย” ปญหาท่ีหนักหนา อาจทําใหเราทําตามความตองการไม
ได จึงจําเปนตองยืดหยุน ปรับเปาหมายใหเหมาะสมกับสถานการณที่เปน
อยู การตัดสินใจทําอะไรก็ควรไตรตรองและถามตัวเองดวยวา การตัดสินใจ
จะเกิดผลดีหรือผลเสียตอตัวเอง และคนรอบขางหรือไม อยางไร

“เติมศรัทธา” ความเชื่อ ความศรัทธา ทําใหเรามีจิตใจที่เขมแข็ง และมี
ความหวัง เชื่อวาชีวิตมีชวงขึ้นและลง เชื่อวาเราตองผานมันไปได นอกจาก
นี้อาจใชศาสนามาชวยยึดเหนี่ยว ทําใหเราใจเย็นและมีสติขึ้น

“เติมมิตร” การผูกมิตรหรือใหความชวยเหลือคนอื่นเทาที่ทําไดเปนส่ิง
สําคัญ คนในครอบครัวถือเปนมิตรที่ดี และเขาใจเรามากที่สุด 

“เติมใจกวาง” เม่ือมีปญหา คนเรามักใชวิธีการแกไขปญหาแบบเดิมๆ ซึ่ง
อาจไมใชทางออกที่เหมาะสม ดังนั้นตองลองศึกษาวิธีที่แตกตางออกไป หรือ
เขาใจความรูสึกความคิดของคนอื่นที่แตกตางจากเรา อาจทําใหมองปญหา
ไดรอบดานข้ึน มีจิตใจกวางข้ึน และเห็นทางออกของปญหาไดมากข้ึนตาม
ไปดวย 

** ที่มาโรงพยาบาลยุวประสาทไวทโยปถัมภ สมุทรปราการ
กรมสุขภาพจิต กระทรวงสาธารณสุข 

นภธิดา ปริศนานันทกุล  ผูใหการสนับสนุน
การเลี้ยงดูเด็กโสสะผานทางชองทางออนไลน
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สาระนารู



เรียน  ทานผูมีจิตเมตตา

วารสารของมูลนิธิเด็กโสสะแหงประเทศไทยฯ  
ฉบับน้ีเปนฉบับท่ี 6  เราไดหยิบยกเร่ืองราว
ของนองเหมย ลูกโสสะท่ีไมเคยเอาอดีตมาเปน
ปมดอยใหกับตัวเอง  นองมดความสําเร็จของลูก
โสสะท่ีเปนความภาคภูมิใจของทุกคนท่ีมีสวนรวม
ในการผลักดันชีวิตใหถึงฝงฝน  และอีกหลาก
หลายเร่ืองราวท่ีนาสนใจ  และจากการดําเนิน
งานเพ่ือชวยเหลือและแกไขปญหาเด็กท่ีขาดบิดา
มารดา  ไรญาติมิตรดวยความมุงม่ันมาโดย
ตลอด    ป พ.ศ. 2555 มูลนิธิฯ จึงไดรับรางวัล
ทางสังคมถึง 2 รางวัล คือ องคการท่ีมีกิจกรรม
ทางสังคมดีเดนแหงชาติ ประจําป 2555 โดยพระ
เจาวรวงศเธอ  พระองคเจาโสมสวลี  พระวรรา
ชาธินัดดามาตุ เสด็จเปนองคประธานประทานโล
เกียรติคุณ  และตาราอวอรด รางวัลสําหรับคน
ปลุกหัวใจสังคมดวยหัวใจโพธิสัตว  รางวัลท่ีไดรับ
น้ีดิฉันและเจาหนาท่ีท่ีปฏิบัติงานในมูลนิธิฯ ไมอาจ
รับไวไดแตเพียงผูเดียว  เพราะเราทราบดีวายังมี
ทานเปนอีกบุคคลหน่ึงท่ีสมควรไดรับรางวัลอันทรง
เกียรติน้ี  เราจึงขอมอบใหกับทานดวยเพ่ือเปน
ขวัญและกําลังใจในการมุงม่ันทําความดีเพ่ือเพ่ือน
มนุษยดวยกัน

สุดทายน้ีดิฉันขอขอบพระคุณทุกทานและหวังเปน
อยางย่ิงวา  ทานจะรูสึกอ่ิมเอิบใจ  มีความสุขทุก
คร้ังท่ีไดมอบโอกาสกับลูกโสสะ  และยังคงใหการ
สนับสนุนเด็กๆ ในครอบครัวโสสะอยางตอเน่ือง
เพ่ืออนาคตท่ีดีของเด็กและสังคมไทยสืบไป

ขอแสดงความนับถือ
คุณหญิงโรส บริบาลบุรีภัณฑ
ประธานกรรมการที่ปรึกษา

คุณหญิงโรส บริบาลบุรีภัณฑ

สารจากประธานกรรมการที่ปรึกษา

ยังมีเด็กไทยอีกเป็นจํานวนมาก
ที่ยังรอคอยโอกาสที่สองในชีวิต

เพื่อจะไดเป็นสวนหนึ่งของครอบครัว
อีกครั้ง โดยการสนับสนุนจากทาน

ที่หมูบานเด็กโสสะเด็กที่คร้ังหนึ่งเคยสูญเสียพอแม ขาดญาติมิตร สามารถเติบโตขึ้นเปนสวนหนึ่งของ
ครอบครัวอีกคร้ัง โดยเด็กไดรับการเลี้ยงดูในครอบครัวท่ีอบอุน เต็มเปยมดวยความรักจากแมโสสะ 
เติบโตขึ้นทามกลางสายสัมพันธของพี่นองในบาน และอยูรวมกันในชุมชนหมูบานเด็กที่เอื้อเฟอเกื้อกูลกัน 
อีกทั้งเด็กยังไดรับการศึกษาสูงสุดตามความสามารถ จนออกไปประกอบอาชีพและเล้ียงดูตัวเองได 
รวมท้ังอยูรวมกับสังคมไดอยางมีความสุข ปจจุบันมีเด็กอยูในการดูแลของครอบครัวโสสะประมาณ 
650 คน ในหมูบานเด็กโสสะท้ัง 5 แหง ไดแกบางปู สมุทรปราการ, หาดใหญ สงขลา, หนองคาย, เชียงราย 
และภูเก็ต มีเด็กที่ไดรับการเลี้ยงดูจากครอบครัวโสสะ จนเติบโตเปนผูใหญสามารถประกอบอาชีพและ
เลี้ยงดูตัวเองไดรวม 500 คน

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, อัครนันท ชัยธัมมะปกรณ

ภาพประกอบ: คลังภาพสํานักงานหมูบานเด็กโสสะ

กราฟฟค: Hunger Brothers

ผูรับรองความถูกตองของขอมูล: พหล ตรังคิณีนาถ

สงวนลิขสิทธิ์ มูลนิธิเด็กโสสะแหงประเทศไทย ในพระบรมราชินูปถัมภ พ.ศ.2555

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

“ขอบคุณท่ีทําใหหนูมีครอบครัวท่ีอบอุนอีกครั้ง”“ขอบคุณท่ีทําใหหนูมีครอบครัวท่ีอบอุนอีกครั้ง”

หมูบานเด็กโสสะ”เฉลิมนารินทร” หนองคาย
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