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“นัักกีฬาฟุุตบอล”  เป็็นัอาชีีพในัฝัันัของเด็็กผู้้�ชีายหลายๆ คนั มีีเด็็กชีายจำนัวนัมีาก 

ว่�งไล่ล้กหนััง เพ่�อให�ได็�เต่บโตข้�นัและหวังจะเป็็นันัักฟุุตบอลให�ได็�  ทว่ากีฬาชีนั่ด็นัี�ไมี่

ค่อยเป็็นัที�นั่ยมีในัเด็็กผู้้�หญิ่งมีากนััก อาจด็�วยสรีีรีะของรี่างกาย  สภาพแวด็ล�อมีที�

ไมี่เอ่�ออำนัวย หรี่อแมี�กรีะทั�งขาด็การีสนัับสนัุนัอย่างจรี่งจังจากสังคมี ทำให�ผู้้�หญิ่ง

เป็็นัได็�เพียงแค่ผู้้�ชีมีรี่มีขอบสนัามีเท่านัั�นั 

นั�องกุ�กไก่ เด็็กหญิ่งในัวัย 11  ป็ี  ที�มีีนั่สัย รี่าเรี่ง สด็ใส มีีมีนัุษยสัมีพันัธ์์ด็ี มีีนั�ำใจ

ชีอบชี่วยเหล่องานัคนัรีอบข�าง จ้งทำให�เป็็นัคนัที�มีีเพ่�อนัเยอะ ค่อเด็็กผู้้�หญิ่งอีกคนั

หนั้�ง ที�ฝัันัมีาโด็ยตลอด็ว่าจะต�องเป็็นันัักกีฬาฟุุตบอลให�ได็�

“ชี่วงเวลาเย็นัของทุกวันั ที�สนัามีฟุุตบอลในัหมี้่บ�านัฯ พวกหนั้ชีอบมีาเล่นัฟุุตบอล 

หรี่อบางครีั�งถ้�ามีีคนัมีาเตะฟุุตบอลนั�อยก็จะเล่นัฟุุตซอลแทนัค่ะ โชีคด็ีถ้้งแมี�ว่า จะมีี

โรีคโคว่ด็-19 กำลังรีะบาด็หนัักในัขณะนัี� แต่พวกหนั้ก็ยังมีีพ่�นัที�ให�ได็�ออกกำลังกาย 

เพ่�อผู้่อนัคลายความีเบ่�อหนั่ายจากการีแค่อย้่ภายในัหมี้่บ�านัได็�บ�าง”

ป็กต่แล�วหมี้่บ�านัเด็็กโสสะจะมีีการีจัด็ก่จกรีรีมีให�กับเด็็กๆ อย่างสมี�ำเสมีอ เพรีาะ

เรีารี้�ด็ีว่าก่จกรีรีมีต่างๆ ไมี่ใชี่ชี่วยแค่เรี่�องการีผู้่อนัคลายความีเครีียด็เท่านัั�นั บาง

ก่จกรีรีมีชี่วยเสรี่มีสรี�างสมีาธ์่ สรี�างภ้มี่คุ�มีกันั ทำให�มีีสุขภาพกายใจที�ด็ี สอนัให�

เด็็กๆ ได็�เรีียนัรี้�การีเข�าสังคมี มีีความีรีักสามีัคคี รี้�ผู้่ด็หวัง รี้�อภัย อีกทั�งยังมีีการีจัด็

ก่จกรีรีมีทางด็�านักีฬา ซ้�งชี่วยต่อยอด็ความีฝัันัให�กับเด็็กๆ อีกหลายคนัในัครีอบ

ครีัวโสสะด็�วย

คุณอาเจ�าหนั�าที�ผู้้�คอยฝัึกทักษะทางด็�านักีฬาฟุุตบอลให�กับเด็็กๆ ในัหมี้่บ�านัเด็็ก

โสสะกล่าวถ้้งนั�องกุ�กไก่ว่า

น้องก๊�กไก่ - สาวน้อยผูู้้ล่าฝััน
สู่สนามแข่งนักเตะหญิิง

“นั�องกุ�กไก่เป็็นัเด็็กที�มีีความีสนัใจด็�านักีฬาทุกป็รีะเภท แต่ที�เขาชี่�นัชีอบมีากเป็็นั

พ่เศษ ก็จะเป็็นักีฬาฟุุตบอ หรี่อไมี่ก็ฟุุตซอล นั�องไมี่เคยพลาด็ที�จะเข�ารี่วมีฝัึกฝันั

ทักษะ  มีีความีกรีะต่อรี่อรี�นัและลงแข่งตามีโป็รีแกรีมีที�ทางเรีาจัด็ให�สามีารีถ้ 

เล่นัได็�เก่อบทุกตำแหนั่ง ถ้่อว่าเป็็นัเด็็กที�นั่าผู้ลักด็ันัให�ได็�ไป็ตามีฝัันัทางการีกีฬา

ที�เขาตั�งใจไว�”
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หมายเหตุุ: 
ชื่่�อของเด็็กในบทความน้� ได็้ม้การเปลี่้�ยนแปลี่งตุาม 

ความเหมาะสม เพื่่�อเป็นไปตุามนโยบายคุ้มครองสิทธิิเด็็ก

“ตำแหนั่งที�หนั้ชีอบมีากที�สุด็ค่อกองหลังค่ะ เพรีาะจะสามีารีถ้ชี่วยนัายป็รีะต้

ป็้องกันัการีเสียป็รีะต้ได็�ด็�วย และถ้�าอนัาคตหนั้เรีียนัจบรีะด็ับป็รีะถ้มีศ้กษาแล�ว ก็

อยากเข�าเรีียนัต่อรีะด็ับมีัธ์ยมีศ้กษาในัโรีงเรีียนัที�เนั�นัด็�านักีฬา เพรีาะหนั้อยากเป็็นั 

นัักกีฬาฟุุตบอลจรี่งๆ และถ้�าความีฝัันัหนั้เป็็นัจรี่ง หนั้เรีียนัจบหรี่อทำงานัแล�ว ก็จะ

กลับมีาสอนันั�องๆ ในัหมี้่บ�านั หรี่ออาจจะได็�ส่งต่อความีรี้�ทั�งหมีด็ที�มีี ไป็ชี่วยเหล่อ

คนัอ่�นัที�มีีความีฝัันัเหมี่อนักันัต่อไป็ค่ะ”

สำหรีับคุณแมี่อัมีพรี แมี่โสสะผู้้�ให�การีเลี�ยงด็้นั�องกุ�กไก่มีาตั�งแต่วัยแบเบาะ “แมี่

อยากให�นั�องมีีความีสุขกับการีเรีียนัที�ได็�เล่อกในัส่�งที�ชีอบ เพรีาะเขาจะได็�ไมี่รี้�ส้ก

กด็ด็ันั เพ่�อจะได็�เรีียนัส้งสุด็ตามีกำลังความีสามีารีถ้ที�เขาถ้นััด็ค่ะ”  

เส�นัทางของนัักเตะหญิ่ง ที�ชี่�อว่า “กุ�กไก่” นัี� อาจจะยังไมี่ได็�เรี่�มีต�นั และไมี่ว่าในั

อนัาคต เส�นัทางนัักเตะจะเป็็นัจรี่งตามีหวังหรี่อไมี่ก็ตามี ฝัันัที�เก่ด็ข้�นัแล�วและ

เป็็นัจรี่งในัวันันัี� ค่อ นั�องมีีป็ัจจุบันัที�ได็�ค่ด็และทำเต็มีที�ในัส่�งที�ตนัรีักในัจังหวะเวลา

ที�เอ่�ออำนัวย ได็�ฝัึกฝันัพัฒนัาความีสามีารีถ้เฉพาะตัวด็�านักีฬาที�ชีอบ มีีกำลังใจ

ในัตนัและจากผู้้�คนัรีอบข�าง และที�สำคัญิที�สุด็ค่อผู้้�มีีจ่ตเมีตตาที�ให�การีสนัับสนัุนั

เลี�ยงด็้ล้กๆ โสสะอย่างต่อเนั่�องมีาโด็ยตลอด็ เป็็นัแรีงขับเคล่�อนัต�นัทางท่ามีกลาง

โลกแห่งความีสุขในัหมี้่บ�านัโสสะ กับโอกาสในัการีด็ำเนั่นัชีีว่ตบนัหนัทางที�นั�อง 

ได็�เล่อกเองตามีต�องการี
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ในัการีเด็่นัทางบนัเส�นัทางที�เรีียกว่า “ชีีว่ต” อาจมีี

หนัทางหลากหลายกว่าที�แต่ละคนัจะไป็ถ้้งยัง “จุด็

หมีาย” ที�ค่ด็ฝัันัไว�และรีะหว่างหนัทางเหล่านัั�นั ต่าง

คนัต่างได็�เก็บเกี�ยวมีุมีมีองชีีว่ต ความีรี้�ความีเข�าใจ 

และป็รีะสบการีณ์ ผู้่านัการีค่ด็และทำ ผู้สานัด็�วย

จ่นัตนัาการี สั�งสมีเป็็นัเสบียงเพ่�อก�าวเด็่นัให�ถ้้งเส�นั

ชีัยของแต่ละคนั

เชี่นัเด็ียวกับ “นั�องแก�มี”  ป็ัญิญิ์วณ่ชียา ฤทธ์่�ย่นัยง 

อีกหนั้�งความีสำเรี็จของล้กโสสะจากหมี้่บ�านัเด็็กโสสะ 

เชีียงรีาย ที�จบการีศ้กษาคณะพยาบาลศาสตรี์ 

มีหาว่ทยาลัยแมี่ฟุ้าหลวง เพ่�อเป็็นันัางพยาบาล แต่

ด็�วยเส�นัทางชีีว่ตหักเห จากสถ้านัการีณ์โคว่ด็-19 

จนัปั็จจุบันัผู้ันัตัวเองมีาเป็็นัครี้สอนัภาษาอังกฤษ

ออนัไลนั์ และยังเป็็นัเจ�าของธ์ุรีก่จส่วนัตัว ผู้้�กำลัง

ป็ลุกป็ั�นัผู้ล่ตภัณฑ์์ชี่�นัแรีกที�เป็็นัผู้ลงานัแห่งความี 

ภาคภ้มี่ใจของเธ์อและนั�องสาวไป็พรี�อมีกันัด็�วย

ช่่วยเล่่าช่ีวิตในวัยเด็กให้ฟัังหน่อยค่ะ

หนั้เข�ามีาอย้่ในัครีอบครีัวโสสะเมี่�ออายุ 10 ขวบ พรี�อมี

กับพี�นั�องอีก 3 คนั ซ้�งเป็็นัพี�นั�องที�รี่วมีสายเล่อด็กันั  

ชี่วงแรีกที�เข�ามีาอย้่ก็ต�องป็รีับตัว เพรีาะแป็ลกที�แป็ลก

ทาง ในัใจก็กล�าๆ กลัวๆ แต่ด็�วยเรีามีีพี�นั�องมีาด็�วยกันั 

และในัหมี้่บ�านัก็จะมีีเด็็กๆ เยอะ จ้งทำให�เรีาป็รีับตัว

ได็�เรี็ว เพรีาะก่จกรีรีมีของเด็็กๆ ที�ว่างเว�นัจากการี

เรีียนัและทำงานับ�านัเสรี็จก็จะว่�งเล่นั มีันัเป็็นัความี

รี้�ส้กที�สนัุกมีากๆ และทำให�เรีามีีความีสุขโด็ยไมี่ต�อง

ใชี�ชีีว่ตอย่างหวาด็กลัว กลัวที�จะอด็ กลัวที�จะไมี่มีีใครี

อีกต่อไป็ค่ะ

การเป็นลู่กโสสะ น้องแก้มรู้สึกขาดอะไรในช่ีวิตไป

ไหม หรือรู้สึกกดดันในเรื่องอะไรบ้างหรือไม่

ไมี่มีีเลยค่ะ ค่ด็แต่ว่าเรีานัี�โชีคด็ี โชีคด็ีกว่าใครีหลายๆ 

คนั มีีชี่วงชีีว่ตในัวัยเด็็กที�เป็ี�ยมีไป็ด็�วยความีสุข ได็�ก่นั

อ่�มี นัอนัหลับอย่างสนั่ทใจสบายใจ และที�สำคัญิเรีา

ได็�รีับโอกาสทางการีศ้กษาส้งสุด็จนัจบป็รี่ญิญิาตรีี ถ้้ง 

เส้นทางชีวิตที่เราต้องเป็็นผูู้้เลือก
น้้องแก้้ม
ปััญญ์วณิิชยา ฤทธิ์ิ�ยืน้ยง

แมี�เรีาจะมีีเง่�อนัไขการีใชี�ชีีว่ตแต่หนั้ก็ไมี่รี้�ส้กกด็ด็ันั 

ค่ด็แค่ว่า เมี่�อไรีมีีโอกาสเข�ามีา เรีาจะรีีบคว�ามีันัไว� 

ที�ไหนัมีีก่จกรีรีมีให�เข�ารี่วมี ถ้้งแมี�ไมี่มีีใครีไป็กับเรีา 

เรีาก็จะไป็ (หัวเรีาะ)

พอเรียนจบแล่้ว ถึึงเวล่าที่จะต้องออกมาใช่้ช่ีวิต 

ดูแล่ตัวเองนอกหมู่บ้าน น้องแก้มทำอย่างไร แล่ะ

รู้สึกอย่างไร

พอเรีียนัจบแล�วรี้�ส้กโด็ด็เด็ี�ยว เหมี่อนักับว่าเรีาอย้่

ตัวคนัเด็ียว ครีอบครีัวใหญิ่ที�เรีาเคยอาศัยอย้่ด็�วย ก็

จะไมี่ได็�อย้่ด็�วยกันัแล�ว แต่พอออกจรี่งๆ ก็ยังมีีนั�าๆ 

เจ�าหนั�าที�ในัหมี้่บ�านัโทรีศัพท์ มีาถ้ามีสารีทุกข์สุกด็่บ

เสมีอว่า เป็็นัอย่างไรีบ�าง? ก็ทำให�เรีาสัมีผู้ัสได็�ถ้้งความี

ห่วงใยนัั�นั และก็ค่ด็ว่าถ้้งเวลาแล�ว เรีาเรีียนัจบแล�ว ก็

ต�องออกมีาย่นัด็�วยตัวเองให�ได็�  (รี�องไห�) เพรีาะส่�งที�

หมี้่บ�านัเด็็กโสสะกำลังทำ ค่อ ชี่วยเหล่อเด็็กๆ อย่าง

พวกหนั้ ให�ได็�เต่บโต ได็�รีับการีศ้กษา จนัถ้้งวันัที�มีี

ความีพรี�อมีสำหรีับการีป็รีะกอบอาชีีพ ด็้แลตัวเองเป็็นั 

ทรีัพยากรีคุณภาพในัสังคมีนัี�ได็� 

จากเด็็กที�ไมี่มีีอะไรีเลยในัชีีว่ต แต่ทุกคนัก็ยอมี

เหนั็ด็เหนั่�อย และมีีผู้้�คนัจำนัวนัมีากกรีุณามีอบ 

“โอกาส” เพ่�อพวกเรีา ด็ังนัั�นัเรีาต�องอย้่ให�ได็� และ

ต�องมีุ่งมีั�นัพัฒนัาชีีว่ตตัวเองให�ด็ีที�สุด็เท่าที�สามีารีถ้ค่ะ

ตอนนี�น้องแก้มทำงานอะไรอยู่คะ

ชี่วงเย็นั จะสอนัภาษาอังกฤษออนัไลนั์ค่ะ และอีกงานั

หนั้�งที�ทำอย้่ค่อ ธ์ุรีก่จล่ป็สต่ก โด็ยรี่วมีกันัทำกับนั�อง

สาว ซ้�งที�จรี่งเรี่�มีทำกันัมีาตั�งแต่หนั้ยังเรีียนัพยาบาล

แล�วค่ะ

น้องแก้มเรียนจบพยาบาล่ ทำไมจึงไม่ได้ทำงาน

ตามสายงานตรงกับที่เรียนมาคะ

ชี่วงที�หนั้เรีียนัจบมีา เป็็นัชี่วงที�โคว่ด็-19 รีะบาด็หนััก

มีากค่ะ ตามีโรีงพยาบาลต่างๆ จ้งยังไมี่ค่อยรีับเด็็ก

จบใหมี่เข�าทำงานั รีะหว่างนัั�นัก็เลยค่ด็ว่าเมี่�อเรีียนัจบ

นี่เป็นเพียงหนึ่งตัวอย่างของความสำาเร็จ 
ลูกโสสะ ที่ได้รับการสนับสนุนการเลี้ยงดู 

เด็กอย่างต่อเนื่องจากผู้มีจิตเมตตาตลอดมา 
ปัจจุบันมูลนิธิเด็กโสสะแห่งประเทศไทยฯ 
มีเด็กที่อยู่ในการดูแลประมาณ 700 คน 

และได้ส่งมอบเด็กที่สามารถเลี้ยงดูตัวเองได้ 
อยู่ร่วมกับสังคมกว่า 500 คน

แล�ว เรีาจะทำอะไรีก่อนัด็ีนัะ หนั้เห็นัรีุ่นัพี�เรีาหลาย

คนัเขาเป็ิด็กลุ่มีสอนัภาษาอังกฤษออนัไลนั์ เรี่�มีแรีกในั

กรีุ�ป็ที�เป็ิด็เรีียนั มีีแค่ป็รีะมีาณ 10 กว่าคนั แต่ป็ัจจุบันัมีี

สมีาชี่กกลุ่มีป็รีะมีาณ 30,000 คนัแล�วค่ะ ชี่�อกรีุ�ป็เรีียนั

ในัเฟุซบุ�ก ค่อ  Free English Class เรีียนัภาษาอังกฤษ

ฟุรีี (มีีในัโลก) เป็็นักรีุ�ป็ที�เป็ิด็ให�คนัผู้้�ที�สนัใจ ได็�เรีียนั

ฟุรีีๆ นัะคะ แต่ถ้�าใครีสนัใจมีากกว่านัั�นั ก็ต่อยอด็เรีียนั

เพ่�มีเต่มีได็�ค่ะ นัั�นัเป็็นัจุด็เรี่�มีต�นัให�หนั้ได็�มีาทบทวนั 

ตัวเองใหมี่อีกครีั�งว่า บางครีั�งที�สถ้านัการีณ์ไมี่เป็็นั

ไป็ตามีแผู้นัการีที�ค่ด็ไว� เรีาอาจต�องเล่อกทำอะไรีสัก

อย่างที�เรีาชีอบก่อนั หรี่อเห็นัความีเป็็นัไป็ได็�ก่อนั ในั

ขณะที�เวลาและโอกาสเอ่�ออำนัวย

นัอกจากการีสอนัภาษาอังกฤษออนัไลนั์ในัชี่วงเวลา

เย็นัแล�ว รีะหว่างวันัหนั้ก็ทำธ์ุรีก่จส่วนัตัว ค่อ ล่ป็สต่ก 

ที�ทำกับนั�องสาวค่ะ งานันัี� เป็็นัส่�งที�ท�าทายมีากสำหรีับ

พวกเรีา เพรีาะได็�เรีียนัรี้�กันัด็�วยตัวเองในัเก่อบทุกขั�นั

ตอนั ตั�งแต่วางแผู้นัการีทำงานัรี่วมีกันัทั�งหมีด็ หา

บรี่ษัทที�ผู้ล่ตล่ป็สต่ก มีีการีเทสผู้ล่ตภัณฑ์์ วางแผู้นั

การีตลาด็ หานัางแบบกันัเอง มีีจด็ทะเบียนัขออนัุญิาต

ผู้่านั อย. โด็ยบรี่ษัทที�ผู้ล่ต ชี่วยให�คำแนัะนัำเพ่�มีเต่มี 

ในัส่วนังานัเฉพาะทางต่างๆ ตอนันัี� ก็จด็ทะเบียนัส่นัค�า

ส่วนับุคคลไป็ก่อนั ซ้�งชี่�อส่นัค�าก็ใชี�ชี่�อ Wania Supper 

Matte ค่ะ เป็็นังานัที�หนั้และนั�องภาคภ้มี่ใจ และลุ�นั

ให�เก่ด็ผู้ลสำเรี็จตามีที�พวกเรีาทุ่มีเทกันัมีา

เรื่องที่อยากแบ่งปันจากการเป็นลู่กโสสะ

ส่�งที�หนั้เรีียนัรี้�จากการีเป็็นัล้กโสสะมีาโด็ยตลอด็ ค่อ

การีเป็็นั “ผู้้�ให�” เรีียนัรี้�เรี่�องนัี�จากผู้้�ใหญิ่ใจด็ีหลายๆ คนั

ที�มีอบโอกาสแห่งชีีว่ตให�พวกเรีา มีีเหตุการีณ์ครีั�งหนั้�ง 

ที�หนั้ได็�มีีโอกาสต�อนัรีับคณะผู้้�ใหญิ่ใจด็ี และหนั้จำ 

ได็�ว่าหนั้บอกผู้้�ใหญิ่ไป็ว่า ตอนันัี�หนั้เป็็นัได็�แค่ผู้้�รีับ  

เมี่�อวันัหนั้�งที�หนั้พรี�อมีแล�วหนั้ก็อยากเป็็นัผู้้�ให� 

เหมี่อนักันั  

ที�สุด็ หนั้ขอขอบพรีะคุณในัจ่ตเมีตตาที�ทุกท่านัมีอบ

ให�ล้กโสสะมีาโด็ยตลอด็ ในัวันันัี�หนั้ก็หวังว่าท่านัจะ

ได็�เห็นัส่�งที�ท่านัชี่วยหล่อหลอมีพวกเรีามีา ว่าไมี่ได็�

ส้ญิเป็ล่า และทุกๆ เส�นัทางชีีว่ตที�หนั้เล่อกเด็่นั ก็จะ

ทำมีันัให�เต็มีที�เสมีอค่ะ



5 เรื่องเล่าคนทำางาน

“แมี�เรีาเข�าใจพ่�นัฐานัของชีีว่ต จากชีุด็ป็รีะสบการีณ์ที�

เรีาเคยผู้่านัมีาก่อนั แต่เรีาจะตัด็ส่นัใจเรี่�องรีาวทั�งหมีด็

จากป็รีะสบการีณ์ที�เรีาผู้่านัมีาทั�งหมีด็ไมี่ได็�  ต�องให�

โอกาสล้กได็�เรีียนัรี้�ถ้้กผู้่ด็ด็�วยตัวของเขาเอง ส่วนัตัว

เรีาทำได็�แค่เป็็นัผู้้�คอยแนัะนัำ ให�กำลังใจ และชี่วย

เหล่อในัวันัที�เขาต�องการี เพรีาะชีีว่ตนัี�เป็็นัของล้ก”   

คำบอกเล่าจากแมี่อ�อย-ลักษณี เล่�อนัล่อง ที�กำลัง

สะท�อนัให�เรีาได็�เข�าใจถ้้งการีลด็ “ชี่องว่างรีะหว่าง

วัย” ในัการีเลี�ยงด็้ล้กในัครีอบครีัวโสสะ

ชี่องว่างรีะหว่างวัย หรี่อ Generation Gap เป็็นั

เอาใจเขามาใส่ใจเรา
จะวัยไหน ก็อยู่ร่วมกันได้
แม่อ้อย- ลักษณีี เลื่อนล่อง (แม่โสสะ)

ป็ัญิหาที�เก่ด็ข้�นัทุกยุคทุกสมีัย หนั้�งในัสาเหตุของการี

เก่ด็ความีขัด็แย�งในัทุกสังคมี ตั�งแต่ครีอบครีัว ที�ทำงานั 

รีวมีไป็ถ้้งการีด็ำเนั่นัชีีว่ต ถ้�าหากเรีาจัด็การีกับป็ัญิหา

ชี่องว่างรีะหว่างวัยนัี� โด็ยไมี่เหมีาะสมี หรี่อมีองว่า เป็็นั

เรี่�องธ์รีรีมีด็า แล�วป็ล่อยให�ผู้่านัเลยไป็ ก็อาจจะส่งผู้ล

ให�เก่ด็ความีขัด็แย�ง จนัลุกลามีกลายเป็็นัเรี่�องใหญิ่โต 

เก่นัแก�ไขไป็ได็�ในัที�สุด็ 

“ความีท�าทายของการีเป็็นัคุณแมี่โสสะสำหรีับแมี่แล�ว

นัั�นั ค่อการีที�ต�องเลี�ยงล้ก 8-10 คนั แต่ละคนัแตกต่าง

ที�มีา เมี่�อล้กคนันัี�ออกจากการีเลี�ยงด็้ของครีอบครีัว 

โสสะไป็แล�ว ก็รีับเด็็กใหมี่เข�ามีาอย้่แทนั เป็็นัการีเลี�ยง

ล้กแบบไมี่มีีที�ส่�นัสุด็ และล้กๆ จะมีีหลายชี่วงวัย ตั�งแต่

แบเบาะจนัถ้้งป็รี่ญิญิาตรีี ต�องด็้แลและใส่ใจทุกรีาย

ละเอียด็ของเขา ไมี่ว่าจะก่นั จะนัอนั จะไป็โรีงเรีียนั 

หรี่อทำอะไรี แล�วส่งพวกเขาให�ถ้้งจุด็หมีายป็ลายทาง 

สามีารีถ้เลี�ยงด็้ตัวเอง และอย้่รี่วมีกับผู้้�คนัในัสังคมีนัี�

ได็�อย่างป็กต่สุขที�สุด็”

“หากพ้ด็ถ้้งหัวอกของคนัเป็็นัแมี่ พอพวกเขาเข�ามีา

เป็็นัล้กเรีาแล�ว เรีาก็จะรีักและหวังด็ี แต่เรี่�องเหล่านัี�ก็

เป็็นัส่�งที�เรีาต�องค่ด็และรีะวังอย้่เสมีอ เพรีาะบางครีั�ง

อาจทำให�เขาไมี่เข�าใจ ถ้�าหากเรีาไมี่มีีการีพ้ด็คุยกันั 

เรีาจะด็้เป็็นัคนัที�ยุ่งวุ่นัวายในัชีีว่ตของเขามีากเก่นัไป็ 

แต่ในับางเรี่�องก็ต�องใชี�เวลา ให�ล้กได็�มีีโอกาสเรีียนัรี้�

ชีีว่ต เขาถ้้งจะเข�าใจในัความีห่วงใยที�เรีามีี หรี่ออย่าง

เรี่�องที�เขาเรีียนัไมี่เก่ง เรีาไมี่จำเป็็นัต�องไป็กด็ด็ันั แค่ 

‘เข้าใจ’ และทำให�เขาผู้่านัมีันัไป็ให�ได็�ก็พอ”

“เรีาเลี�ยงล้กหลายคนั ‘การจัดการกับอารมณ์์ของ

ตัวเราเอง’ เป็็นัส่�งสำคัญิ  เวลาที�เจอกับเรี่�องที�แก�ไข

ยากๆ เรีาต�องหยุด็นั่�งและตั�งสต่ ทบทวนักับส่�งที�เก่ด็

ข้�นั ก่อนัที�จะไป็พ้ด็คุยกับล้ก เพรีาะเรีาโตกว่าเขา จะ

ไป็ทะเลาะกับล้กมีันัไมี่ใชี่ว่ธ์ีการีที�ด็ี มีีแต่จะสรี�างความี

แตกแยกให�เก่ด็ข้�นัในัครีอบครีัว”

“หรี่อหากพ้ด็ไป็ถ้้งเทคโนัโลยีที�มีีการีเป็ลี�ยนัแป็ลง

ไป็อย่างรีวด็เรี็ว ตรีงจุด็นัี�เรีาต�องเป็็นัคนั ‘ปรับตัว

เข้าหาลู่ก’ อยากเข�าไป็อย้่ในัสังคมีของพวกเขา ก็ต�อง

เรีียนัรี้�และพยายามีเข�าใจ ถ้�าไมี่ได็�จรี่งๆ อย่างเรี่�อง

แอป็พล่เคชีันับางตัว แมี่ก็ขอให�ล้กชี่วยสอนั กลาย

เป็็นัว่า เรีามีี ‘กิจกรรมให้ทำร่วมกัน’ ล้กก็จะรี้�ส้กว่า 

เขาสำคัญิสามีารีถ้ชี่วยเหล่อแมี่ได็�”

เรี่�องวัยที�แตกต่างกันั อาจไมี่ใชี่ป็ัญิหาที�สำคัญิ ถ้�าเรีา

รี้�จักเอาใจเขามีาใส่ใจเรีา ชี่องว่างรีะหว่างวัย ก็จะแคบ

ลงและหมีด็ไป็ ถ้้งต่างวัย ก็สามีารีถ้อย้่รี่วมีกันัได็�อย่าง

มีีความีสุข



6บทความโสสะ

การีทำงานัของมี้ลนั่ธ์่เด็็กโสสะฯ นัอกจากจะชี่วยเหล่อเด็็กๆ ที�ส้ญิเสียบ่ด็ามีารีด็า 

ขาด็ญิาต่มี่ตรีให�ได็�เต่บโตข้�นัภายใต�ครีอบครีัวทด็แทนัแล�ว เรีายังได็�ขยายความี

ชี่วยเหล่อไป็ยังครีอบครีัวของเด็็กๆ ที�อาศัยอย้่ในัชีุมีชีนับรี่เวณใกล�เคียงหมี้่

บ�านัเด็็กโสสะ ภายใต� โครีงการีส่งเสรี่มีความีเข�มีแข็งให�กับครีอบครีัว (Family 

Strengthening) โด็ยให�การีสนัับสนัุนัด็�านัอาชีีพที�สอด็คล�องกับความีต�องการี

และความีถ้นััด็ของคนัในัชีุมีชีนัเป็็นัหลัก ซ้�งเรีาเชี่�อว่าเมี่�อครีอบครีัวและชีุมีชีนัมีี

ความีเข�มีแข็งแล�ว โอกาสที�เด็็กๆ จะถ้้กทอด็ท่�งก็จะลด็ป็รี่มีาณลง และเด็็กๆ จะ

ได็�เต่บโตข้�นัในัครีอบครีัวของตนัเองอย่างมีีความีสุข 

ด็ั�งเชี่นั ครีอบครีัวของ “นั�องเฟุิรี์ส” เด็็กชีายตัวนั�อยที�อาศัยอย้่ในัชีุมีชีนัชีาวอาข่า 

ตำบลแมี่ข�าวต�มี อำเภอเมี่อง จังหวัด็เชีียงรีาย เด็่มีทีครีอบครีัวนัี�มีีสมีาชี่กทั�งหมีด็ 

5 คนั มีีพ่อ แมี่ และล้ก อีก 3 คนั โด็ยนั�องเฟุิรี์สเป็็นัคนัสุด็ท�อง

ครีอบครีัวนัี�มีีรีายได็�มีาจากพ่อที�ไป็ทำงานัอย้่ในัรี�านัอาหารีแห่งหนั้�งในัตัวเมี่อง

จังหวัด็เชีียงรีายแต่ด็�วยสภาวะเศรีษฐก่จ รีวมีถ้้งการีรีะบาด็หนัักของโรีคโคว่ด็-19 

ทำให�รี�านัอาหารีป็ิด็ตัวลงจ้งทำให�ไมี่มีีรีายได็�เข�ามีาใชี�จ่าย 

ครีอบครีัวของนั�องเฟุิรี์สได็�รีับการีชี่วยเหล่อจากทางมี้ลนั่ธ์่เด็็กโสสะฯ โด็ยการี

ทำงานัผู้่านัทางหมี้่บ�านัเด็็กโสสะเชีียงรีายอีกครีั�ง โด็ยเข�าไป็มีอบพันัธ์์ุป็ลาด็ุก 

จำนัวนั 200 ตัว เพ่�อให�เป็็นัต�นัทุนัในัการีเสรี่มีสรี�างอาชีีพเพ่�อให�มีีรีายได็�เข�ามีา

ในัครีอบครีัว พรี�อมีทั�งให�ความีรี้�ในัเรี่�องการีเลี�ยงป็ลา

พ่อของนั�องเฟุิรี์ส “ผู้มีก็ได็�ป็ลาด็ุกนัี�แหละครีับที�คอยมีาจุนัเจ่อป็ากท�องของทุกคนั 

บางวันัถ้�าเรีาไมี่ได็�เอาป็ลาไป็ขาย ก็ยังเอาป็ลามีาไว�ทำกับข�าวให�ล้กก่นั รีายได็�จาก

การีขายป็ลาผู้มีก็เก็บเง่นับางส่วนัไว�เป็็นัทุนัในัการีซ่�ออาหารีป็ลา และเตรีียมีซ่�อ

ป็ลารีุ่นัใหมี่มีาลงบ่อ เพ่�อให�เก่ด็รีายได็�หมีุนัเวียนัครีับ”

“ความีฝัันัของคนัเป็็นัพ่อก็คงไมี่มีีอะไรีมีากนัอกจากอยากให�ล้กได็�มีีโอกาสเรีียนั

หนัังส่อส้งๆ มีีความีรี้� มีีงานัทำด็ีๆ จะได็�ไมี่ต�องมีาลำบากเหมี่อนัพ่อครีับ  และผู้มี

ก็ต�องขอบคุณทางมี้ลนั่ธ์่เด็็กโสสะฯ และนั�ำใจจากผู้้�ใจบุญิทั�งหลายที�ได็�ทำให�เก่ด็

โครีงที�ด็ีๆ ออกชี่วยคนัยากไรี�อย่างพวกเรีาครีับ ขอบคุณครีับ!”

โครงการส่งเสริมความเข้มแข็งให้กับครอบครัว 
(Family Strengthening - FS)



7 หนึ่งเสียงจากผูู้้ให้การสนับสน๊นเด็กโสสะ

ในัชีีว่ตเรีาไมี่มีีทางรี้�อนัาคตได็�เลยว่า ส่�งที�ได็�ลงทุนัไป็นัั�นั จะผู้ล่ด็อกออกผู้ลมีาเป็็นั

เชี่นัไรี? เพรีาะในัทุกการีลงทุนัย่อมีมีีความีเสี�ยงเสมีอ แต่การีลงทุนัของ คุณป็รีัชีญิา 

ชีัยโต ไมี่เป็็นัเชี่นันัั�นั เมี่�อได็�บรี่จาค เพ่�อ “ลงทุนัให�กับอนัาคตของเด็็ก” นัับ 700 คนั

ที�อย้่ในัครีอบครีัวโสสะ ให�พวกเขาได็�มีีโอกาสเต่บโตอย่างมีีคุณภาพในัสังคมี ซ้�งนัับ

เป็็นั “การีลงทุนัที�คุ�มีค่า” แล�วตั�งแต่ห�วงเวลาที�ได็�ตัด็ส่นัใจนัั�นัเอง

รู้จักมูล่นิธิิเด็กโสสะฯ ได้อย่างไร?

ด็�วยความีที�มีีล้กเล็ก เลยรี้�ส้กว่าอยากจะมีอบโอกาสให�กับเด็็กคนัอ่�นัๆ ด็�วย เรีาได็�

ลองหาข�อมี้ลผู้่านัทางอ่นัเทอรี์เนั็ต จนัได็�พบกับเว็บไซต์ของมี้ลนั่ธ์่เด็็กโสสะฯ รี้�ส้ก

สนัใจในัการีทำงานัเกี�ยวกับการีชี่วยเหล่อเด็็กกำพรี�า เด็็กที�ขาด็โอกาสในัสังคมี ซ้�ง

ตรีงกับจุด็ป็รีะสงค์ที�เรีาต�องการีพอด็ี จ้งไมี่ลังเลที�จะทำการีสมีัครีเพ่�อบรี่จาคอย่าง

ต่อเนั่�อง มีาถ้้งวันันัี�ก็เก่อบ 2 ป็ีแล�วครีับ และนัอกจากจะได็�ชี่วยเหล่อเด็็กๆ แล�วยัง

สามีารีถ้ลด็หย่อนัภาษีได็�อีกด็�วย อันัที�จรี่งเรี่�องการีลด็หย่อนัภาษีนัั�นั เป็็นัเสมี่อนั

ผู้ลพลอยได็�ที�เพ่�มีเต่มีมีา เพรีาะเรีามีองว่าการีได็�เป็็นัส่วนัหนั้�งเพ่�อชี่วยเหล่อเด็็กๆ 

นัั�นัสำคัญิกว่า 

หล่ังจากได้รับข่าวสารจากทางมูล่นิธิิฯ แล่้ว รู้สึกอย่างไรบ้าง?

รี้�ส้กด็ีที�เห็นัว่า เด็็กได็�มีีโอกาสเข�ามีาอย้่ในัครีอบครีัวโสสะ ได็�อย้่ในักรีอบของสังคมี 

ที�จะชี่วยเลี�ยงด็้และพัฒนัาเขาไป็ในัทางที�ด็ีข้�นั หากไมี่ได็�รีับการีชี่วยเหล่อ เด็็ก 

เหล่านัั�นัอาจจะกลายเป็็นัเด็็กที�ไรี�โอกาส และถ้้กชีักจ้งไป็ในัทางที�ผู้่ด็ หรี่อทำเรี่�อง

ที�ไมี่ด็ี เรีาต�องยอมีรีับว่า สังคมีเรีายังไมี่สามีารีถ้ให�การีชี่วยเหล่อด็้แลเด็็กที�ขาด็

โอกาสได็�อย่างทั�วถ้้งและมีีคุณภาพที�เหมีาะสมี ส่�งที�เรีาทำได็�ก็ค่อการีชี่วยเหล่อ

ซ้�งกันัและกันั ชี่วยกรีะจายความีเท่าเทียมีให�กับสังคมีแมี�เพียงสักนั่ด็ก็ยังด็ี การีมีี

มี้ลนั่ธ์่เด็็กโสสะฯ จะชี่วยให�เด็็กได็�มีีโอกาสที�สอง เพ่�อเต่บโตไป็เป็็นัป็รีะชีากรีที�มีี

คุณภาพคนัหนั้�งในัสังคมี

สิ่งที่อยากแบ่งปัน หรือเรื่องราวที่อยากบอกเล่่าสู่ผู้อื่น

เรีามีองว่า ไมี่ใชี่แค่ “การีบรี่จาค” แต่ค่อ “การีลงทุนั” ให�กับเด็็กที�เป็็นัอนัาคตของ

ชีาต่ ทำให�เขาได็�รีับการีเลี�ยงด็้ป็ล้กฝัังอย่างมีีคุณภาพ ได็�รีับการีศ้กษา และเต่บโต

มีาเพ่�อพัฒนัาสังคมีที�เรีาอาศัยอย้่ วันัหนั้�งเขาอาจจะกลายเป็็นัป็รีะชีากรีที�ด็ี และ

กลับมีาชี่วยเหล่อเรีาโด็ยที�เรีาไมี่รี้�ตัวก็ได็�ครีับ

“ด็�วยความีเป็็นัแมี่คนั ย่�งท�าให�รี้�ส้กว่า ‘โอกาส’ เป็็นัส่�งส�าคัญิที�เด็็กทุกคนัควรีได็�รีับ 

เรีาอยากเป็็นัหนั้�งในักรีะบอกเสียง เพ่�อชี่วยให�เด็็กๆ ได็�รีับความีชี่วยเหล่อมีากกว่า

นัี� อยากให�เด็็กที�ขาด็โอกาส ได็�รีับการีเต่มีเต็มี ได็�ท�าก่จกรีรีมี เรีียนัรี้� และเต่บโต

ตามีวัยที�ควรีจะเป็็นั”

เสียงจาก คุณชีนั่ด็า ใจเย็นั กล่าวถ้้งเหตุผู้ลที�ตัด็ส่นัใจรี่วมีบรี่จาคอย่างต่อเนั่�อง

ให�กับมี้ลนั่ธ์่เด็็กโสสะฯ ตั�งแต่วันัที�ได็�พบกับเจ�าหนั�าที�ป็รีะชีาสัมีพันัธ์์ภาคสนัามีที�

บรี่เวณถ้นันันั่มีมีานัฯ จังหวัด็เชีียงใหมี่ จนัถ้้งวันันัี� เป็็นัเวลา 2 ป็ีกว่าแล�ว แต่ความี

ตั�งใจที�จะชี่วยเหล่อเพ่�อแบ่งป็ันัให�กับเด็็กที�ก�าพรี�าขาด็โอกาสในัครีอบครีัวโสสะนัั�นั

ยังคงเต็มีเป็ี�ยมีอย้่เสมีอ

“โด็ยป็กต่จะได็�รีับวารีสารีจากทางมี้ลนั่ธ์่ฯ อย้่เสมีอ รี้�ส้กชีอบมีากเพรีาะทำให�ได็�

เห็นัเรี่�องรีาวความีเป็็นัไป็ในัมี้ลนั่ธ์่ฯ ได็�เห็นัชีีว่ต เห็นัความีเต่บโต ความีสำเรี็จของ

ล้กโสสะ พอได็�เห็นัว่าเรีาเองก็สามีารีถ้เป็็นัส่วนัหนั้�งที�ชี่วยมีอบโอกาสให�กับเด็็ก

ที�เขายังต�องการีความีชี่วยเหล่อเหล่านัี� แมี�จะไมี่มีากมีายแต่ก็ทำให�รี้�ส้กอ่�มีเอมีใจ 

ทำให�เก่ด็ความีตั�งใจมีากข้�นัว่า เรีาอยากจะชี่วยเหล่อให�เด็็กทุกคนัมีีชีีว่ตที�ด็ีแบบ

นัี�ต่อไป็เรี่�อยๆ เพรีาะแมี�เด็็กคนัหนั้�งจะได็�เต่บโต ออกไป็มีีชีีว่ตด็�วยตนัเองในัสังคมี

แล�ว แต่ก็ยังมีีเด็็กคนัใหมี่ๆ เข�ามีาส้่ครีอบครีัวโสสะอีก อย่างนั�อยเรีาก็ได็�เป็็นัส่วนั

หนั้�งในัการีสนัับสนัุนัให�ทางมี้ลนั่ธ์่ฯ ได็�คงอย้่ เพ่�อชี่วยเหล่อเด็็กที�ขาด็โอกาสเหล่านัี�”

“สำหรีับตัวเรีาเองค่ด็ว่าพอล้กสาวโตข้�นัมีากกว่านัี�และมีีโอกาส ก็อยากจะพาเขา

ไป็เยี�ยมีชีมี ไป็รี้�จักกับหมี้่บ�านัเด็็กโสสะ เรีาอยากสอนั อยากป็ล้กฝัังให�เขาได็�มีีจ่ต

เมีตตาต่อเพ่�อนัมีนัุษย์ เมี่�อเขาเต่บโตข้�นัและมีีกำลังที�เพียงพอ ก็อยากให�เผู้่�อแผู้่ 

แบ่งป็ันัโอกาสกับคนัอ่�นัๆ ต่อไป็”

การลงท๊นที่ค๊้มค่า
คือการ “ให้” อนาคต

“โอกาส” เพ่ืื่อการเรียนรูแ้ละเตบิโตสมวยั
คือ สิ่งที่เด็กท๊กคนควรได้รับ
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ขอบคุุณขอบคุุณ
ที่่�ที่ำ�ให้้ห้นููมี่วััยเด็็กที่่�ที่ำ�ให้้ห้นููมี่วััยเด็็ก

ที่่�เปี่่� ยมีสุุขอ่กคุรั้ั�งห้นู่�งที่่�เปี่่� ยมีสุุขอ่กคุรั้ั�งห้นู่�ง

ขอบคุุณ
ที่่�ที่ำ�ให้้ห้นููมี่วััยเด็็ก

ที่่�เปี่่� ยมีสุุขอ่กคุรั้ั�งห้นู่�ง

รั้่วัมีติิด็ติ�มีเรั้�ได็้ที่่�

วารสารสำาหรับผู้ให้การสนับสนุนเด็กในครอบครัวโสสะ ประจำาทุกหกเดือน 
ฉบับที่ 24 / เมษายน 2565 จัดทำาโดย: แผนกพัฒนาทุนแล่ะการสื่อสาร  
สงวนล่ิขสิทธิิ์ มูล่นิธิิเด็กโสสะแห่งประเทศไทย ในพระบรมราช่ินูปถึัมภ์ พ.ศ. 2565  
18 หมู่ 3 ซ.เทศบาล่ 27 (บุญศิริ) ต.บางเมือง อ.เมือง จ.สมุทรปราการ 10270 
โทรศัพท์ 02-3801177  โทรสาร 02-7555576

“เพ่ื่�อให้เป็นไปตุาม พื่รบ.คุ้มครองข้อมูลี่ส่วนบุคคลี่ พื่.ศ. 2562 ผู้บริจาคสามารถแจ้งเปล้ี่�ยนแปลี่ง หร่อ ระงับการนำาข้อมูลี่ไปใช้ื่ได้็ โด็ยแจ้งความประสงค์มายังมูลี่นิธิิฯ”

เรีียนั ท่านัผู้้�มีีจ่ตเมีตตา

นัับตั�งแต่วันัที�มี้ลนั่ธ์่เด็็กโสสะแห่งป็รีะเทศไทยฯ ได็�เรี่�มีก่อตั�งข้�นัเมี่�อ 51 ป็ีที�แล�ว 

จนัถ้้งวันันัี� มีีเด็็กยากไรี�ส้ญิเสียบ่ด็ามีารีด็า ขาด็ญิาต่มี่ตรี ที�ได็�รีับการีเลี�ยงด็้จาก

ครีอบครีัวโสสะ จนัเต่บโตเป็็นัผู้้�ใหญิ่ ออกไป็ป็รีะกอบอาชีีพเลี�ยงด็้ตัวเองในัสังคมี

ได็�แล�วมีากกว่า 500 คนั และในัป็ัจจุบันัยังมีีเด็็กอีกกว่า 700 ชีีว่ต  ที�อย้่ในัการี

เลี�ยงด็้ของครีอบครีัวโสสะในัหมี้่บ�านัเด็็กโสสะทั�ง 5 แห่งทั�วป็รีะเทศได็�แก่ บางป็้ 

สมีุทรีป็รีาการี, หาด็ใหญิ่ สงขลา,หนัองคาย,เชีียงรีาย และภ้เก็ต

 การีด็้แลชีีว่ตของเด็็กๆ นัั�นั ต�องใชี�ความีทุ่มีเท และเอาใจใส่ในัทุกๆ ด็�านั โด็ยเฉพาะ

อย่างย่�งการีศ้กษา ที�จะชี่วยให�เด็็กๆ เต่บโตข้�นัเป็็นัผู้้�ใหญิ่ที�มีีคุณค่าและคุณภาพ 

www.facebook.com/sosthailand

มูล่นิธิิเด็กโสสะแห่งประเทศไทยฯ

@sosthai

@sosthailand

@sosthailand

www.sosthailand.org

สแกนเพื่ออ่านวารสาร

เด็็กโสสะทุกคนันัอกจากจะได็�รีับการีศ้กษาตามีหลักส้ตรีชีั�นัเรีียนัมีาตรีฐานั ยัง

จะได็�รีับการีส่งเสรี่มีให�เรีียนัรี้�ทักษะด็�านัต่างๆ ตามีความีถ้นััด็ เชี่นั กีฬา ศ่ลป็ะ 

ภาษาฯลฯ รีวมีไป็ถ้้งการีป็ล้กฝัังคุณธ์รีรีมี  จรี่ยธ์รีรีมีและความีกตัญิญู้ให�เป็็นัพ่�นั

ฐานัป็รีะจำใจของล้กโสสะทุกคนั

สุด็ท�ายนัี�  ผู้มีหวังว่าท่านัจะมีีความีสุขกับการีอ่านัเรี่�องรีาวที�นั่าป็รีะทับใจในั

วารีสารีฉบับนัี� และอ่�มีเอมีใจที�ท่านัได็�เป็็นัส่วนัสำคัญิในัการีสรี�างอนัาคตที�สด็ใส

ให�กับเด็็กๆ  ผู้มีขอขอบพรีะคุณผู้้�มีีจ่ตเมีตตาทุกท่านั ที�ชี่วยสนัับสนัุนัเลี�ยงด็้ล้กโสสะ 

อย่างต่อเนั่�องมีาโด็ยตลอด็ ให�โอกาสพวกเขาได็�เด็่นัตามีเส�นัทางแห่งฝัันั เพ่�อเต่บโต

ข้�นัเป็็นัคนัด็ีที�มีีคุณภาพและเป็็นัพลังสำคัญิให�กับสังคมีเรีาต่อไป็ครีับ 

ขอแสด็งความีนัับถ้่อ

นัายธ์นัา เตรีัตนัชีัย
เลขาธ์่การี / กรีรีมีการีอำนัวยการี
มี้ลนั่ธ์่เด็็กโสสะแห่งป็รีะเทศไทยฯ

สารจากกรรมการอำานวยการ


