วารสารสำ�หรับผู้ให้การสนับสนุนเด็กในครอบครัวโสสะ
ประจำ�ทุกหกเดือน ฉบับที่ 24 / เมษายน 2565

บ้านแห่งความรัก
ของเด็กทุกคน
ชีวิตในหมู่บ้า นเด็ก - หน้า 2
ความสำ�เร็จของลูก โสสะ - หน้า 4
เรื่ องเล่า คนทำ�งาน - หน้า 5

ชี วิต ในหมู่บ้า นเด็ก

น้้องกุ๊๊�กไก่่ - สาวน้้อยผู้้�ล่่าฝััน
สู่่�สนามแข่่งนัักเตะหญิิง
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“น้้องกุ๊๊�กไก่่เป็็นเด็็กที่่�มีีความสนใจด้้านกีีฬาทุุกประเภท แต่่ที่่�เขาชื่่�นชอบมากเป็็น
พิิเศษ ก็็จะเป็็นกีีฬาฟุุตบอ หรืือไม่่ก็็ฟุุตซอล น้้องไม่่เคยพลาดที่่�จะเข้้าร่่วมฝึึกฝน
ทัักษะ มีีความกระตืือรืือร้้นและลงแข่่งตามโปรแกรมที่่�ทางเราจััดให้้สามารถ
“นัักกีีฬาฟุุตบอล” เป็็นอาชีีพในฝัันของเด็็กผู้้�ชายหลายๆ คน มีีเด็็กชายจำนวนมาก เล่่นได้้เกืือบทุุกตำแหน่่ง ถืือว่่าเป็็นเด็็กที่่�น่่าผลัักดัันให้้ได้้ไปตามฝัันทางการกีีฬา
วิ่่�งไล่่ลููกหนััง เพื่่�อให้้ได้้เติิบโตขึ้้�นและหวัังจะเป็็นนัักฟุุตบอลให้้ได้้ ทว่่ากีีฬาชนิิดนี้้�ไม่่ ที่่�เขาตั้้�งใจไว้้”
ค่่อยเป็็นที่่�นิิยมในเด็็กผู้้�หญิิงมากนััก อาจด้้วยสรีีระของร่่างกาย สภาพแวดล้้อมที่่�
ไม่่เอื้้�ออำนวย หรืือแม้้กระทั่่�งขาดการสนัับสนุุนอย่่างจริิงจัังจากสัังคม ทำให้้ผู้้�หญิิง
เป็็นได้้เพีียงแค่่ผู้้�ชมริิมขอบสนามเท่่านั้้�น
น้้องกุ๊๊�กไก่่ เด็็กหญิิงในวััย 11 ปีี ที่่�มีีนิิสััย ร่่าเริิง สดใส มีีมนุุษยสััมพัันธ์์ดีี มีีน้้ำใจ
ชอบช่่วยเหลืืองานคนรอบข้้าง จึึงทำให้้เป็็นคนที่่�มีีเพื่่�อนเยอะ คืือเด็็กผู้้�หญิิงอีีกคน
หนึ่่�ง ที่่�ฝัันมาโดยตลอดว่่าจะต้้องเป็็นนัักกีีฬาฟุุตบอลให้้ได้้
“ช่่วงเวลาเย็็นของทุุกวััน ที่่�สนามฟุุตบอลในหมู่่�บ้้านฯ พวกหนููชอบมาเล่่นฟุุตบอล
หรืือบางครั้้�งถ้้ามีีคนมาเตะฟุุตบอลน้้อยก็็จะเล่่นฟุุตซอลแทนค่่ะ โชคดีีถึึงแม้้ว่่า จะมีี
โรคโควิิด-19 กำลัังระบาดหนัักในขณะนี้้� แต่่พวกหนููก็็ยัังมีีพื้้�นที่่�ให้้ได้้ออกกำลัังกาย
เพื่่�อผ่่อนคลายความเบื่่�อหน่่ายจากการแค่่อยู่่�ภายในหมู่่�บ้้านได้้บ้้าง”
ปกติิแล้้วหมู่่�บ้้านเด็็กโสสะจะมีีการจััดกิิจกรรมให้้กัับเด็็กๆ อย่่างสม่่ำเสมอ เพราะ
เรารู้้�ดีีว่่ากิิจกรรมต่่างๆ ไม่่ใช่่ช่่วยแค่่เรื่่�องการผ่่อนคลายความเครีียดเท่่านั้้�น บาง
กิิจกรรมช่่วยเสริิมสร้้างสมาธิิ สร้้างภููมิิคุ้้�มกััน ทำให้้มีีสุุขภาพกายใจที่่�ดีี สอนให้้
เด็็กๆ ได้้เรีียนรู้้�การเข้้าสัังคม มีีความรัักสามััคคีี รู้้�ผิิดหวััง รู้้�อภััย อีีกทั้้�งยัังมีีการจััด
กิิจกรรมทางด้้านกีีฬา ซึ่่�งช่่วยต่่อยอดความฝัันให้้กัับเด็็กๆ อีีกหลายคนในครอบ
ครััวโสสะด้้วย
คุุณอาเจ้้าหน้้าที่่�ผู้้�คอยฝึึกทัักษะทางด้้านกีีฬาฟุุตบอลให้้กัับเด็็กๆ ในหมู่่�บ้้านเด็็ก
โสสะกล่่าวถึึงน้้องกุ๊๊�กไก่่ว่่า
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“ตำแหน่่งที่่�หนููชอบมากที่่�สุุดคืือกองหลัังค่่ะ เพราะจะสามารถช่่วยนายประตูู
ป้้องกัันการเสีียประตููได้้ด้้วย และถ้้าอนาคตหนููเรีียนจบระดัับประถมศึึกษาแล้้ว ก็็
อยากเข้้าเรีียนต่่อระดัับมััธยมศึึกษาในโรงเรีียนที่่�เน้้นด้้านกีีฬา เพราะหนููอยากเป็็น
นัักกีีฬาฟุุตบอลจริิงๆ และถ้้าความฝัันหนููเป็็นจริิง หนููเรีียนจบหรืือทำงานแล้้ว ก็็จะ
กลัับมาสอนน้้องๆ ในหมู่่�บ้้าน หรืืออาจจะได้้ส่่งต่่อความรู้้�ทั้้�งหมดที่่�มีี ไปช่่วยเหลืือ
คนอื่่�นที่่�มีีความฝัันเหมืือนกัันต่่อไปค่่ะ”
สำหรัับคุุณแม่่อััมพร แม่่โสสะผู้้�ให้้การเลี้้�ยงดููน้้องกุ๊๊�กไก่่มาตั้้�งแต่่วััยแบเบาะ “แม่่
อยากให้้น้้องมีีความสุุขกัับการเรีียนที่่�ได้้เลืือกในสิ่่�งที่่�ชอบ เพราะเขาจะได้้ไม่่รู้้�สึึก
กดดััน เพื่่�อจะได้้เรีียนสููงสุุดตามกำลัังความสามารถที่่�เขาถนััดค่่ะ”
เส้้นทางของนัักเตะหญิิง ที่่�ชื่่�อว่่า “กุ๊๊�กไก่่” นี้้� อาจจะยัังไม่่ได้้เริ่่�มต้้น และไม่่ว่่าใน

ชีว ิต ในหมู่บ ้านเด็ก

อนาคต เส้้นทางนัักเตะจะเป็็นจริิงตามหวัังหรืือไม่่ก็็ตาม ฝัันที่่�เกิิดขึ้้�นแล้้วและ
เป็็นจริิงในวัันนี้้� คืือ น้้องมีีปััจจุุบัันที่่�ได้้คิิดและทำเต็็มที่่�ในสิ่่�งที่่�ตนรัักในจัังหวะเวลา
ที่่�เอื้้�ออำนวย ได้้ฝึึกฝนพััฒนาความสามารถเฉพาะตััวด้้านกีีฬาที่่�ชอบ มีีกำลัังใจ
ในตนและจากผู้้�คนรอบข้้าง และที่่�สำคััญที่่�สุุดคืือผู้้�มีีจิิตเมตตาที่่�ให้้การสนัับสนุุน
เลี้้�ยงดููลููกๆ โสสะอย่่างต่่อเนื่่�องมาโดยตลอด เป็็นแรงขัับเคลื่่�อนต้้นทางท่่ามกลาง
โลกแห่่งความสุุขในหมู่่�บ้้านโสสะ กัับโอกาสในการดำเนิินชีีวิิตบนหนทางที่่�น้้อง
ได้้เลืือกเองตามต้้องการ
หมายเหตุุ:
ชื่่�อของเด็็กในบทความนี้้� ได้้มีีการเปลี่่�ยนแปลงตาม
ความเหมาะสม เพื่่�อเป็็นไปตามนโยบายคุ้้�มครองสิิทธิิเด็็ก

ความสำ�เร็จ ของลู ก โสสะ
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เส้้นทางชีีวิิตที่่�เราต้้องเป็็นผู้้�เลืือก
น้้องแก้้ม
ปััญญ์์วณิิชยา ฤทธิ์์�ยืืนยง

ในการเดิินทางบนเส้้นทางที่่�เรีียกว่่า “ชีีวิิต” อาจมีี
หนทางหลากหลายกว่่าที่่�แต่่ละคนจะไปถึึงยััง “จุุด
หมาย” ที่่�คิิดฝัันไว้้และระหว่่างหนทางเหล่่านั้้�น ต่่าง
คนต่่างได้้เก็็บเกี่่�ยวมุุมมองชีีวิิต ความรู้้�ความเข้้าใจ
และประสบการณ์์ ผ่่านการคิิดและทำ ผสานด้้วย
จิินตนาการ สั่่�งสมเป็็นเสบีียงเพื่่�อก้้าวเดิินให้้ถึึงเส้้น
ชััยของแต่่ละคน
เช่่นเดีียวกัับ “น้้องแก้้ม” ปััญญ์์วณิิชยา ฤทธิ์์�ยืืนยง
อีีกหนึ่่�งความสำเร็็จของลููกโสสะจากหมู่่�บ้้านเด็็กโสสะ
เชีียงราย ที่่�จบการศึึกษาคณะพยาบาลศาสตร์์
มหาวิิทยาลััยแม่่ฟ้้าหลวง เพื่่�อเป็็นนางพยาบาล แต่่
ด้้วยเส้้นทางชีีวิิตหัักเห จากสถานการณ์์โควิิด-19
จนปััจจุุบัันผัันตััวเองมาเป็็นครููสอนภาษาอัังกฤษ
ออนไลน์์ และยัังเป็็นเจ้้าของธุุรกิิจส่่วนตััว ผู้้�กำลััง
ปลุุกปั้้�นผลิิตภััณฑ์์ชิ้้�นแรกที่่�เป็็นผลงานแห่่งความ
ภาคภููมิิใจของเธอและน้้องสาวไปพร้้อมกัันด้้วย
ช่่วยเล่่าชีีวิิตในวััยเด็็กให้้ฟัังหน่่อยค่่ะ
หนููเข้้ามาอยู่่�ในครอบครััวโสสะเมื่่�ออายุุ 10 ขวบ พร้้อม
กัับพี่่�น้้องอีีก 3 คน ซึ่่�งเป็็นพี่่�น้้องที่่�ร่่วมสายเลืือดกััน
ช่่วงแรกที่่�เข้้ามาอยู่่�ก็็ต้้องปรัับตััว เพราะแปลกที่่�แปลก
ทาง ในใจก็็กล้้าๆ กลััวๆ แต่่ด้้วยเรามีีพี่่�น้้องมาด้้วยกััน
และในหมู่่�บ้้านก็็จะมีีเด็็กๆ เยอะ จึึงทำให้้เราปรัับตััว
ได้้เร็็ว เพราะกิิจกรรมของเด็็กๆ ที่่�ว่่างเว้้นจากการ
เรีียนและทำงานบ้้านเสร็็จก็็จะวิ่่�งเล่่น มัันเป็็นความ
รู้้�สึึกที่่�สนุุกมากๆ และทำให้้เรามีีความสุุขโดยไม่่ต้้อง
ใช้้ชีีวิิตอย่่างหวาดกลััว กลััวที่่�จะอด กลััวที่่�จะไม่่มีีใคร
อีีกต่่อไปค่่ะ
การเป็็นลููกโสสะ น้้องแก้้มรู้้�สึึกขาดอะไรในชีีวิิตไป
ไหม หรืือรู้้�สึึกกดดัันในเรื่่�องอะไรบ้้างหรืือไม่่
ไม่่มีีเลยค่่ะ คิิดแต่่ว่่าเรานี่่�โชคดีี โชคดีีกว่่าใครหลายๆ
คน มีีช่่วงชีีวิิตในวััยเด็็กที่่�เปี่่�ยมไปด้้วยความสุุข ได้้กิิน
อิ่่�ม นอนหลัับอย่่างสนิิทใจสบายใจ และที่่�สำคััญเรา
ได้้รัับโอกาสทางการศึึกษาสููงสุุดจนจบปริิญญาตรีี ถึึง

แม้้เราจะมีีเงื่่�อนไขการใช้้ชีีวิิตแต่่หนููก็็ไม่่รู้้�สึึกกดดััน
คิิดแค่่ว่่า เมื่่�อไรมีีโอกาสเข้้ามา เราจะรีีบคว้้ามัันไว้้
ที่่�ไหนมีีกิิจกรรมให้้เข้้าร่่วม ถึึงแม้้ไม่่มีีใครไปกัับเรา
เราก็็จะไป (หััวเราะ)
พอเรีียนจบแล้้ว ถึึงเวลาที่่�จะต้้องออกมาใช้้ชีีวิิต
ดููแลตััวเองนอกหมู่่�บ้้าน น้้องแก้้มทำอย่่างไร และ
รู้้�สึึกอย่่างไร
พอเรีียนจบแล้้วรู้้�สึึกโดดเดี่่�ยว เหมืือนกัับว่่าเราอยู่่�
ตััวคนเดีียว ครอบครััวใหญ่่ที่่�เราเคยอาศััยอยู่่�ด้้วย ก็็
จะไม่่ได้้อยู่่�ด้้วยกัันแล้้ว แต่่พอออกจริิงๆ ก็็ยัังมีีน้้าๆ
เจ้้าหน้้าที่่�ในหมู่่�บ้้านโทรศััพท์์ มาถามสารทุุกข์์สุุกดิิบ
เสมอว่่า เป็็นอย่่างไรบ้้าง? ก็็ทำให้้เราสััมผััสได้้ถึึงความ
ห่่วงใยนั้้�น และก็็คิิดว่่าถึึงเวลาแล้้ว เราเรีียนจบแล้้ว ก็็
ต้้องออกมายืืนด้้วยตััวเองให้้ได้้ (ร้้องไห้้) เพราะสิ่่�งที่่�
หมู่่�บ้้านเด็็กโสสะกำลัังทำ คืือ ช่่วยเหลืือเด็็กๆ อย่่าง
พวกหนูู ให้้ได้้เติิบโต ได้้รัับการศึึกษา จนถึึงวัันที่่�มีี
ความพร้้อมสำหรัับการประกอบอาชีีพ ดููแลตััวเองเป็็น
ทรััพยากรคุุณภาพในสัังคมนี้้�ได้้
จากเด็็กที่่�ไม่่มีีอะไรเลยในชีีวิิต แต่่ทุุกคนก็็ยอม
เหน็็ดเหนื่่�อย และมีีผู้้�คนจำนวนมากกรุุณามอบ
“โอกาส” เพื่่�อพวกเรา ดัังนั้้�นเราต้้องอยู่่�ให้้ได้้ และ
ต้้องมุ่่�งมั่่�นพััฒนาชีีวิิตตััวเองให้้ดีีที่่�สุุดเท่่าที่่�สามารถค่่ะ
ตอนนี้้�น้้องแก้้มทำงานอะไรอยู่่�คะ
ช่่วงเย็็น จะสอนภาษาอัังกฤษออนไลน์์ค่่ะ และอีีกงาน
หนึ่่�งที่่�ทำอยู่่�คืือ ธุุรกิิจลิิปสติิก โดยร่่วมกัันทำกัับน้้อง
สาว ซึ่่�งที่่�จริิงเริ่่�มทำกัันมาตั้้�งแต่่หนููยัังเรีียนพยาบาล
แล้้วค่่ะ
น้้องแก้้มเรีียนจบพยาบาล ทำไมจึึงไม่่ได้้ทำงาน
ตามสายงานตรงกัับที่่�เรีียนมาคะ
ช่่วงที่่�หนููเรีียนจบมา เป็็นช่่วงที่่�โควิิด-19 ระบาดหนััก
มากค่่ะ ตามโรงพยาบาลต่่างๆ จึึงยัังไม่่ค่่อยรัับเด็็ก
จบใหม่่เข้้าทำงาน ระหว่่างนั้้�นก็็เลยคิิดว่่าเมื่่�อเรีียนจบ

แล้้ว เราจะทำอะไรก่่อนดีีนะ หนููเห็็นรุ่่�นพี่่�เราหลาย
คนเขาเปิิดกลุ่่�มสอนภาษาอัังกฤษออนไลน์์ เริ่่�มแรกใน
กรุ๊๊�ปที่่�เปิิดเรีียน มีีแค่่ประมาณ 10 กว่่าคน แต่่ปััจจุุบัันมีี
สมาชิิกกลุ่่�มประมาณ 30,000 คนแล้้วค่่ะ ชื่่�อกรุ๊๊�ปเรีียน
ในเฟซบุ๊๊�ก คืือ Free English Class เรีียนภาษาอัังกฤษ
ฟรีี (มีีในโลก) เป็็นกรุ๊๊�ปที่่�เปิิดให้้คนผู้้�ที่่�สนใจ ได้้เรีียน
ฟรีีๆ นะคะ แต่่ถ้้าใครสนใจมากกว่่านั้้�น ก็็ต่่อยอดเรีียน
เพิ่่�มเติิมได้้ค่่ะ นั่่�นเป็็นจุุดเริ่่�มต้้นให้้หนููได้้มาทบทวน
ตััวเองใหม่่อีีกครั้้�งว่่า บางครั้้�งที่่�สถานการณ์์ไม่่เป็็น
ไปตามแผนการที่่�คิิดไว้้ เราอาจต้้องเลืือกทำอะไรสััก
อย่่างที่่�เราชอบก่่อน หรืือเห็็นความเป็็นไปได้้ก่่อน ใน
ขณะที่่�เวลาและโอกาสเอื้้�ออำนวย
นอกจากการสอนภาษาอัังกฤษออนไลน์์ในช่่วงเวลา
เย็็นแล้้ว ระหว่่างวัันหนููก็็ทำธุุรกิิจส่่วนตััว คืือ ลิิปสติิก
ที่่�ทำกัับน้้องสาวค่่ะ งานนี้้� เป็็นสิ่่�งที่่�ท้้าทายมากสำหรัับ
พวกเรา เพราะได้้เรีียนรู้้�กัันด้้วยตััวเองในเกืือบทุุกขั้้�น
ตอน ตั้้�งแต่่วางแผนการทำงานร่่วมกัันทั้้�งหมด หา
บริิษััทที่่�ผลิิตลิิปสติิก มีีการเทสผลิิตภััณฑ์์ วางแผน
การตลาด หานางแบบกัันเอง มีีจดทะเบีียนขออนุุญาต
ผ่่าน อย. โดยบริิษััทที่่�ผลิิต ช่่วยให้้คำแนะนำเพิ่่�มเติิม
ในส่่วนงานเฉพาะทางต่่างๆ ตอนนี้้� ก็็จดทะเบีียนสิินค้้า
ส่่วนบุุคคลไปก่่อน ซึ่่�งชื่่�อสิินค้้าก็็ใช้้ชื่่�อ Wania Supper
Matte ค่่ะ เป็็นงานที่่�หนููและน้้องภาคภููมิิใจ และลุ้้�น
ให้้เกิิดผลสำเร็็จตามที่่�พวกเราทุ่่�มเทกัันมา
เรื่่�องที่่�อยากแบ่่งปัันจากการเป็็นลููกโสสะ
สิ่่�งที่่�หนููเรีียนรู้้�จากการเป็็นลููกโสสะมาโดยตลอด คืือ
การเป็็น “ผู้้�ให้้” เรีียนรู้้�เรื่่�องนี้้�จากผู้้�ใหญ่่ใจดีีหลายๆ คน
ที่่�มอบโอกาสแห่่งชีีวิิตให้้พวกเรา มีีเหตุุการณ์์ครั้้�งหนึ่่�ง
ที่่�หนููได้้มีีโอกาสต้้อนรัับคณะผู้้�ใหญ่่ใจดีี และหนููจำ
ได้้ว่่าหนููบอกผู้้�ใหญ่่ไปว่่า ตอนนี้้�หนููเป็็นได้้แค่่ผู้้�รัับ
เมื่่� อ วัั น หนึ่่� ง ที่่� ห นููพร้้อมแล้้วหนููก็็ อ ยากเป็็ น ผู้้� ใ ห้้
เหมืือนกััน
ที่่�สุุด หนููขอขอบพระคุุณในจิิตเมตตาที่่�ทุุกท่่านมอบ
ให้้ลููกโสสะมาโดยตลอด ในวัันนี้้�หนููก็็หวัังว่่าท่่านจะ
ได้้เห็็นสิ่่�งที่่�ท่่านช่่วยหล่่อหลอมพวกเรามา ว่่าไม่่ได้้
สููญเปล่่า และทุุกๆ เส้้นทางชีีวิิตที่่�หนููเลืือกเดิิน ก็็จะ
ทำมัันให้้เต็็มที่่�เสมอค่่ะ

นี่เป็นเพียงหนึ่งตัวอย่างของความสำ�เร็จ
ลูกโสสะ ที่ได้รับการสนับสนุนการเลี้ยงดู
เด็กอย่างต่อเนื่องจากผู้มีจิตเมตตาตลอดมา
ปัจจุบันมูลนิธิเด็กโสสะแห่งประเทศไทยฯ
มีเด็กที่อยู่ในการดูแลประมาณ 700 คน
และได้ส่งมอบเด็กที่สามารถเลี้ยงดูตัวเองได้
อยู่ร่วมกับสังคมกว่า 500 คน
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เอาใจเขามาใส่่ใจเรา
จะวััยไหน ก็็อยู่่�ร่่วมกัันได้้
แม่่อ้้อย- ลัักษณีี เลื่่�อนล่่อง (แม่่โสสะ)

เรื่ องเล่าคนทำ�งาน

ลููกแบบไม่่มีีที่่�สิ้้�นสุุด และลููกๆ จะมีีหลายช่่วงวััย ตั้้�งแต่่
แบเบาะจนถึึงปริิญญาตรีี ต้้องดููแลและใส่่ใจทุุกราย
ละเอีียดของเขา ไม่่ว่่าจะกิิน จะนอน จะไปโรงเรีียน
หรืือทำอะไร แล้้วส่่งพวกเขาให้้ถึึงจุุดหมายปลายทาง
สามารถเลี้้�ยงดููตััวเอง และอยู่่�ร่่วมกัับผู้้�คนในสัังคมนี้้�
ได้้อย่่างปกติิสุุขที่่�สุุด”
“หากพููดถึึงหััวอกของคนเป็็นแม่่ พอพวกเขาเข้้ามา
เป็็นลููกเราแล้้ว เราก็็จะรัักและหวัังดีี แต่่เรื่่�องเหล่่านี้้�ก็็
เป็็นสิ่่�งที่่�เราต้้องคิิดและระวัังอยู่่�เสมอ เพราะบางครั้้�ง
อาจทำให้้เขาไม่่เข้้าใจ ถ้้าหากเราไม่่มีีการพููดคุุยกััน
เราจะดููเป็็นคนที่่�ยุ่่�งวุ่่�นวายในชีีวิิตของเขามากเกิินไป
แต่่ในบางเรื่่�องก็็ต้้องใช้้เวลา ให้้ลููกได้้มีีโอกาสเรีียนรู้้�
ชีีวิิต เขาถึึงจะเข้้าใจในความห่่วงใยที่่�เรามีี หรืืออย่่าง
เรื่่�องที่่�เขาเรีียนไม่่เก่่ง เราไม่่จำเป็็นต้้องไปกดดััน แค่่
‘เข้้าใจ’ และทำให้้เขาผ่่านมัันไปให้้ได้้ก็็พอ”
“เราเลี้้�ยงลููกหลายคน ‘การจััดการกัับอารมณ์์ของ
ตััวเราเอง’ เป็็นสิ่่�งสำคััญ เวลาที่่�เจอกัับเรื่่�องที่่�แก้้ไข
ยากๆ เราต้้องหยุุดนิ่่�งและตั้้�งสติิ ทบทวนกัับสิ่่�งที่่�เกิิด
ขึ้้�น ก่่อนที่่�จะไปพููดคุุยกัับลููก เพราะเราโตกว่่าเขา จะ
ไปทะเลาะกัับลููกมัันไม่่ใช่่วิิธีีการที่่�ดีี มีีแต่่จะสร้้างความ
แตกแยกให้้เกิิดขึ้้�นในครอบครััว”

“แม้้เราเข้้าใจพื้้�นฐานของชีีวิิต จากชุุดประสบการณ์์ที่่�
เราเคยผ่่านมาก่่อน แต่่เราจะตััดสิินใจเรื่่�องราวทั้้�งหมด
จากประสบการณ์์ที่่�เราผ่่านมาทั้้�งหมดไม่่ได้้ ต้้องให้้
โอกาสลููกได้้เรีียนรู้้�ถููกผิิดด้้วยตััวของเขาเอง ส่่วนตััว
เราทำได้้แค่่เป็็นผู้้�คอยแนะนำ ให้้กำลัังใจ และช่่วย
เหลืือในวัันที่่�เขาต้้องการ เพราะชีีวิิตนี้้�เป็็นของลููก”

“หรืือหากพููดไปถึึงเทคโนโลยีีที่่�มีีการเปลี่่�ยนแปลง
ไปอย่่างรวดเร็็ว ตรงจุุดนี้้�เราต้้องเป็็นคน ‘ปรัับตััว
เข้้าหาลููก’ อยากเข้้าไปอยู่่�ในสัังคมของพวกเขา ก็็ต้้อง
เรีียนรู้้�และพยายามเข้้าใจ ถ้้าไม่่ได้้จริิงๆ อย่่างเรื่่�อง
ปััญหาที่่�เกิิดขึ้้�นทุุกยุุคทุุกสมััย หนึ่่�งในสาเหตุุของการ แอปพลิิเคชัันบางตััว แม่่ก็็ขอให้้ลููกช่่วยสอน กลาย
เกิิดความขััดแย้้งในทุุกสัังคม ตั้้�งแต่่ครอบครััว ที่่�ทำงาน เป็็นว่่า เรามีี ‘กิิจกรรมให้้ทำร่่วมกััน’ ลููกก็็จะรู้้�สึึกว่่า
รวมไปถึึงการดำเนิินชีีวิิต ถ้้าหากเราจััดการกัับปััญหา เขาสำคััญสามารถช่่วยเหลืือแม่่ได้้”
ช่่องว่่างระหว่่างวััยนี้้� โดยไม่่เหมาะสม หรืือมองว่่า เป็็น เรื่่�องวััยที่่�แตกต่่างกััน อาจไม่่ใช่่ปััญหาที่่�สำคััญ ถ้้าเรา
เรื่่�องธรรมดา แล้้วปล่่อยให้้ผ่่านเลยไป ก็็อาจจะส่่งผล รู้้�จัักเอาใจเขามาใส่่ใจเรา ช่่องว่่างระหว่่างวััย ก็็จะแคบ
ให้้เกิิดความขััดแย้้ง จนลุุกลามกลายเป็็นเรื่่�องใหญ่่โต ลงและหมดไป ถึึงต่่างวััย ก็็สามารถอยู่่�ร่่วมกัันได้้อย่่าง
เกิินแก้้ไขไปได้้ในที่่�สุุด
มีีความสุุข

คำบอกเล่่าจากแม่่อ้้อย-ลัักษณีี เลื่่�อนล่่อง ที่่�กำลััง
สะท้้อนให้้เราได้้เข้้าใจถึึงการลด “ช่่องว่่างระหว่่าง “ความท้้าทายของการเป็็นคุุณแม่่โสสะสำหรัับแม่่แล้้ว
วััย” ในการเลี้้�ยงดููลููกในครอบครััวโสสะ
นั้้�น คืือการที่่�ต้้องเลี้้�ยงลููก 8-10 คน แต่่ละคนแตกต่่าง
ที่่�มา เมื่่�อลููกคนนี้้�ออกจากการเลี้้�ยงดููของครอบครััว
ช่่องว่่างระหว่่างวััย หรืือ Generation Gap เป็็น โสสะไปแล้้ว ก็็รัับเด็็กใหม่่เข้้ามาอยู่่�แทน เป็็นการเลี้้�ยง

บทความโสสะ
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โครงการส่่งเสริิมความเข้้มแข็็งให้้กัับครอบครััว
(Family Strengthening - FS)

การทำงานของมููลนิิธิิเด็็กโสสะฯ นอกจากจะช่่วยเหลืือเด็็กๆ ที่่�สููญเสีียบิิดามารดา
ขาดญาติิมิิตรให้้ได้้เติิบโตขึ้้�นภายใต้้ครอบครััวทดแทนแล้้ว เรายัังได้้ขยายความ
ช่่วยเหลืือไปยัังครอบครััวของเด็็กๆ ที่่�อาศััยอยู่่�ในชุุมชนบริิเวณใกล้้เคีียงหมู่่�
บ้้านเด็็กโสสะ ภายใต้้ โครงการส่่งเสริิมความเข้้มแข็็งให้้กัับครอบครััว (Family
Strengthening) โดยให้้การสนัับสนุุนด้้านอาชีีพที่่�สอดคล้้องกัับความต้้องการ
และความถนััดของคนในชุุมชนเป็็นหลััก ซึ่่�งเราเชื่่�อว่่าเมื่่�อครอบครััวและชุุมชนมีี
ความเข้้มแข็็งแล้้ว โอกาสที่่�เด็็กๆ จะถููกทอดทิ้้�งก็็จะลดปริิมาณลง และเด็็กๆ จะ
ได้้เติิบโตขึ้้�นในครอบครััวของตนเองอย่่างมีีความสุุข

ครอบครััวของน้้องเฟิิร์์สได้้รัับการช่่วยเหลืือจากทางมููลนิิธิิเด็็กโสสะฯ โดยการ
ทำงานผ่่านทางหมู่่�บ้้านเด็็กโสสะเชีียงรายอีีกครั้้�ง โดยเข้้าไปมอบพัันธ์ุุ�ปลาดุุก
จำนวน 200 ตััว เพื่่�อให้้เป็็นต้้นทุุนในการเสริิมสร้้างอาชีีพเพื่่�อให้้มีีรายได้้เข้้ามา
ในครอบครััว พร้้อมทั้้�งให้้ความรู้้�ในเรื่่�องการเลี้้�ยงปลา
พ่่อของน้้องเฟิิร์์ส “ผมก็็ได้้ปลาดุุกนี่่�แหละครัับที่่�คอยมาจุุนเจืือปากท้้องของทุุกคน
บางวัันถ้้าเราไม่่ได้้เอาปลาไปขาย ก็็ยัังเอาปลามาไว้้ทำกัับข้้าวให้้ลููกกิิน รายได้้จาก
การขายปลาผมก็็เก็็บเงิินบางส่่วนไว้้เป็็นทุุนในการซื้้�ออาหารปลา และเตรีียมซื้้�อ
ปลารุ่่�นใหม่่มาลงบ่่อ เพื่่�อให้้เกิิดรายได้้หมุุนเวีียนครัับ”

ดั่่�งเช่่น ครอบครััวของ “น้้องเฟิิร์์ส” เด็็กชายตััวน้้อยที่่�อาศััยอยู่่�ในชุุมชนชาวอาข่่า
ตำบลแม่่ข้้าวต้้ม อำเภอเมืือง จัังหวััดเชีียงราย เดิิมทีีครอบครััวนี้้�มีีสมาชิิกทั้้�งหมด “ความฝัันของคนเป็็นพ่่อก็็คงไม่่มีีอะไรมากนอกจากอยากให้้ลููกได้้มีีโอกาสเรีียน
หนัังสืือสููงๆ มีีความรู้้� มีีงานทำดีีๆ จะได้้ไม่่ต้้องมาลำบากเหมืือนพ่่อครัับ และผม
5 คน มีีพ่่อ แม่่ และลููก อีีก 3 คน โดยน้้องเฟิิร์์สเป็็นคนสุุดท้้อง
ก็็ต้้องขอบคุุณทางมููลนิิธิิเด็็กโสสะฯ และน้้ำใจจากผู้้�ใจบุุญทั้้�งหลายที่่�ได้้ทำให้้เกิิด
ครอบครััวนี้้�มีีรายได้้มาจากพ่่อที่่�ไปทำงานอยู่่�ในร้้านอาหารแห่่งหนึ่่�งในตััวเมืือง โครงที่่�ดีีๆ ออกช่่วยคนยากไร้้อย่่างพวกเราครัับ ขอบคุุณครัับ!”
จัังหวััดเชีียงรายแต่่ด้้วยสภาวะเศรษฐกิิจ รวมถึึงการระบาดหนัักของโรคโควิิด-19
ทำให้้ร้้านอาหารปิิดตััวลงจึึงทำให้้ไม่่มีีรายได้้เข้้ามาใช้้จ่่าย
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การลงทุุนที่่�คุ้้�มค่่า
คืือการ “ให้้” อนาคต

หนึ่งเสียงจากผู้ใ ห้การสนับสนุนเด็ก โสสะ

“โอกาส” เพื่่�อการเรีียนรู้้�และเติิบโตสมวััย
คืือ สิ่่�งที่่�เด็็กทุุกคนควรได้้รัับ

ในชีีวิิตเราไม่่มีีทางรู้้�อนาคตได้้เลยว่่า สิ่่�งที่่�ได้้ลงทุุนไปนั้้�น จะผลิิดอกออกผลมาเป็็น
เช่่นไร? เพราะในทุุกการลงทุุนย่่อมมีีความเสี่่�ยงเสมอ แต่่การลงทุุนของ คุุณปรััชญา
ชััยโต ไม่่เป็็นเช่่นนั้้�น เมื่่�อได้้บริิจาค เพื่่�อ “ลงทุุนให้้กัับอนาคตของเด็็ก” นัับ 700 คน
ที่่�อยู่่�ในครอบครััวโสสะ ให้้พวกเขาได้้มีีโอกาสเติิบโตอย่่างมีีคุุณภาพในสัังคม ซึ่่�งนัับ
เป็็น “การลงทุุนที่่�คุ้้�มค่่า” แล้้วตั้้�งแต่่ห้้วงเวลาที่่�ได้้ตััดสิินใจนั่่�นเอง
รู้้�จัักมููลนิิธิิเด็็กโสสะฯ ได้้อย่่างไร?
ด้้วยความที่่�มีีลููกเล็็ก เลยรู้้�สึึกว่่าอยากจะมอบโอกาสให้้กัับเด็็กคนอื่่�นๆ ด้้วย เราได้้
ลองหาข้้อมููลผ่่านทางอิินเทอร์์เน็็ต จนได้้พบกัับเว็็บไซต์์ของมููลนิิธิิเด็็กโสสะฯ รู้้�สึึก
สนใจในการทำงานเกี่่�ยวกัับการช่่วยเหลืือเด็็กกำพร้้า เด็็กที่่�ขาดโอกาสในสัังคม ซึ่่�ง
ตรงกัับจุุดประสงค์์ที่่�เราต้้องการพอดีี จึึงไม่่ลัังเลที่่�จะทำการสมััครเพื่่�อบริิจาคอย่่าง
ต่่อเนื่่�อง มาถึึงวัันนี้้�ก็็เกืือบ 2 ปีีแล้้วครัับ และนอกจากจะได้้ช่่วยเหลืือเด็็กๆ แล้้วยััง
สามารถลดหย่่อนภาษีีได้้อีีกด้้วย อัันที่่�จริิงเรื่่�องการลดหย่่อนภาษีีนั้้�น เป็็นเสมืือน
ผลพลอยได้้ที่่�เพิ่่�มเติิมมา เพราะเรามองว่่าการได้้เป็็นส่่วนหนึ่่�งเพื่่�อช่่วยเหลืือเด็็กๆ
นั้้�นสำคััญกว่่า
หลัังจากได้้รัับข่่าวสารจากทางมููลนิิธิิฯ แล้้ว รู้้�สึึกอย่่างไรบ้้าง?
รู้้�สึึกดีีที่่�เห็็นว่่า เด็็กได้้มีีโอกาสเข้้ามาอยู่่�ในครอบครััวโสสะ ได้้อยู่่�ในกรอบของสัังคม
ที่่�จะช่่วยเลี้้�ยงดููและพััฒนาเขาไปในทางที่่�ดีีขึ้้�น หากไม่่ได้้รัับการช่่วยเหลืือ เด็็ก
เหล่่านั้้�นอาจจะกลายเป็็นเด็็กที่่�ไร้้โอกาส และถููกชัักจููงไปในทางที่่�ผิิด หรืือทำเรื่่�อง
ที่่�ไม่่ดีี เราต้้องยอมรัับว่่า สัังคมเรายัังไม่่สามารถให้้การช่่วยเหลืือดููแลเด็็กที่่�ขาด
โอกาสได้้อย่่างทั่่�วถึึงและมีีคุุณภาพที่่�เหมาะสม สิ่่�งที่่�เราทำได้้ก็็คืือการช่่วยเหลืือ
ซึ่่�งกัันและกััน ช่่วยกระจายความเท่่าเทีียมให้้กัับสัังคมแม้้เพีียงสัักนิิดก็็ยัังดีี การมีี
มููลนิิธิิเด็็กโสสะฯ จะช่่วยให้้เด็็กได้้มีีโอกาสที่่�สอง เพื่่�อเติิบโตไปเป็็นประชากรที่่�มีี
คุุณภาพคนหนึ่่�งในสัังคม
สิ่่�งที่่�อยากแบ่่งปััน หรืือเรื่่�องราวที่่�อยากบอกเล่่าสู่่�ผู้้�อื่่�น
เรามองว่่า ไม่่ใช่่แค่่ “การบริิจาค” แต่่คืือ “การลงทุุน” ให้้กัับเด็็กที่่�เป็็นอนาคตของ
ชาติิ ทำให้้เขาได้้รัับการเลี้้�ยงดููปลููกฝัังอย่่างมีีคุุณภาพ ได้้รัับการศึึกษา และเติิบโต
มาเพื่่�อพััฒนาสัังคมที่่�เราอาศััยอยู่่� วัันหนึ่่�งเขาอาจจะกลายเป็็นประชากรที่่�ดีี และ
กลัับมาช่่วยเหลืือเราโดยที่่�เราไม่่รู้้�ตััวก็็ได้้ครัับ

“ด้วยความเป็นแม่คน ยิ่งท�ำให้รู้สึกว่า ‘โอกาส’ เป็นสิ่งส�ำคัญที่เด็กทุกคนควรได้รับ
เราอยากเป็นหนึ่งในกระบอกเสียง เพื่อช่วยให้เด็กๆ ได้รับความช่วยเหลือมากกว่า
นี้ อยากให้เด็กที่ขาดโอกาส ได้รับการเติมเต็ม ได้ท�ำกิจกรรม เรียนรู้ และเติบโต
ตามวัยที่ควรจะเป็น”
เสียงจาก คุณชนิดา ใจเย็น กล่าวถึงเหตุผลที่ตัดสินใจร่วมบริจาคอย่างต่อเนื่อง
ให้กับมูลนิธิเด็กโสสะฯ ตั้งแต่วันที่ได้พบกับเจ้าหน้าที่ประชาสัมพันธ์ภาคสนามที่
บริเวณถนนนิมมานฯ จังหวัดเชียงใหม่ จนถึงวันนี้ เป็นเวลา 2 ปีกว่าแล้ว แต่ความ
ตั้งใจที่จะช่วยเหลือเพื่อแบ่งปันให้กับเด็กที่ก�ำพร้าขาดโอกาสในครอบครัวโสสะนั้น
ยังคงเต็มเปี่ยมอยู่เสมอ
“โดยปกติิจะได้้รัับวารสารจากทางมููลนิิธิิฯ อยู่่�เสมอ รู้้�สึึกชอบมากเพราะทำให้้ได้้
เห็็นเรื่่�องราวความเป็็นไปในมููลนิิธิิฯ ได้้เห็็นชีีวิิต เห็็นความเติิบโต ความสำเร็็จของ
ลููกโสสะ พอได้้เห็็นว่่าเราเองก็็สามารถเป็็นส่่วนหนึ่่�งที่่�ช่่วยมอบโอกาสให้้กัับเด็็ก
ที่่�เขายัังต้้องการความช่่วยเหลืือเหล่่านี้้� แม้้จะไม่่มากมายแต่่ก็็ทำให้้รู้้�สึึกอิ่่�มเอมใจ
ทำให้้เกิิดความตั้้�งใจมากขึ้้�นว่่า เราอยากจะช่่วยเหลืือให้้เด็็กทุุกคนมีีชีีวิิตที่่�ดีีแบบ
นี้้�ต่่อไปเรื่่�อยๆ เพราะแม้้เด็็กคนหนึ่่�งจะได้้เติิบโต ออกไปมีีชีีวิิตด้้วยตนเองในสัังคม
แล้้ว แต่่ก็็ยัังมีีเด็็กคนใหม่่ๆ เข้้ามาสู่่�ครอบครััวโสสะอีีก อย่่างน้้อยเราก็็ได้้เป็็นส่่วน
หนึ่่�งในการสนัับสนุุนให้้ทางมููลนิิธิิฯ ได้้คงอยู่่� เพื่่�อช่่วยเหลืือเด็็กที่่�ขาดโอกาสเหล่่านี้้�”
“สำหรัับตััวเราเองคิิดว่่าพอลููกสาวโตขึ้้�นมากกว่่านี้้�และมีีโอกาส ก็็อยากจะพาเขา
ไปเยี่่�ยมชม ไปรู้้�จัักกัับหมู่่�บ้้านเด็็กโสสะ เราอยากสอน อยากปลููกฝัังให้้เขาได้้มีีจิิต
เมตตาต่่อเพื่่�อนมนุุษย์์ เมื่่�อเขาเติิบโตขึ้้�นและมีีกำลัังที่่�เพีียงพอ ก็็อยากให้้เผื่่�อแผ่่
แบ่่งปัันโอกาสกัับคนอื่่�นๆ ต่่อไป”
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ขอบคุุ ณ

ที่่� ทำำ � ให้้ ห นูู มีี วัั ย เด็็ ก

ที่่� เ ปี่่� ยมสุุ ข อีีกครั้้� ง หนึ่่� ง

สารจากกรรมการอำำ�นวยการ
เด็็กโสสะทุุกคนนอกจากจะได้้รัับการศึึกษาตามหลัักสููตรชั้้�นเรีียนมาตรฐาน ยััง
จะได้้รัับการส่่งเสริิมให้้เรีียนรู้้�ทัักษะด้้านต่่างๆ ตามความถนััด เช่่น กีีฬา ศิิลปะ
ภาษาฯลฯ รวมไปถึึงการปลููกฝัังคุุณธรรม จริิยธรรมและความกตััญญููให้้เป็็นพื้้�น
ฐานประจำใจของลููกโสสะทุุกคน
สุุดท้้ายนี้้� ผมหวัังว่่าท่่านจะมีีความสุุขกัับการอ่่านเรื่่�องราวที่่�น่่าประทัับใจใน
วารสารฉบัับนี้้� และอิ่่�มเอมใจที่่�ท่่านได้้เป็็นส่่วนสำคััญในการสร้้างอนาคตที่่�สดใส
ให้้กัับเด็็กๆ ผมขอขอบพระคุุณผู้้�มีีจิิตเมตตาทุุกท่่าน ที่่�ช่่วยสนัับสนุุนเลี้้�ยงดููลููกโสสะ
อย่่างต่่อเนื่่�องมาโดยตลอด ให้้โอกาสพวกเขาได้้เดิินตามเส้้นทางแห่่งฝััน เพื่่�อเติิบโต
ขึ้้�นเป็็นคนดีีที่่�มีีคุุณภาพและเป็็นพลัังสำคััญให้้กัับสัังคมเราต่่อไปครัับ

เรีียน ท่่านผู้้�มีีจิิตเมตตา
นัับตั้้�งแต่่วัันที่่�มููลนิิธิิเด็็กโสสะแห่่งประเทศไทยฯ ได้้เริ่่�มก่่อตั้้�งขึ้้�นเมื่่�อ 51 ปีีที่่�แล้้ว
จนถึึงวัันนี้้� มีีเด็็กยากไร้้สููญเสีียบิิดามารดา ขาดญาติิมิิตร ที่่�ได้้รัับการเลี้้�ยงดููจาก
ครอบครััวโสสะ จนเติิบโตเป็็นผู้้�ใหญ่่ ออกไปประกอบอาชีีพเลี้้�ยงดููตััวเองในสัังคม
ได้้แล้้วมากกว่่า 500 คน และในปััจจุุบัันยัังมีีเด็็กอีีกกว่่า 700 ชีีวิิต ที่่�อยู่่�ในการ
เลี้้�ยงดููของครอบครััวโสสะในหมู่่�บ้้านเด็็กโสสะทั้้�ง 5 แห่่งทั่่�วประเทศได้้แก่่ บางปูู
สมุุทรปราการ, หาดใหญ่่ สงขลา,หนองคาย,เชีียงราย และภููเก็็ต
การดููแลชีีวิิตของเด็็กๆ นั้้�น ต้้องใช้้ความทุ่่�มเท และเอาใจใส่่ในทุุกๆ ด้้าน โดยเฉพาะ
อย่่างยิ่่�งการศึึกษา ที่่�จะช่่วยให้้เด็็กๆ เติิบโตขึ้้�นเป็็นผู้้�ใหญ่่ที่่�มีีคุุณค่่าและคุุณภาพ

ขอแสดงความนัับถืือ

นายธนา เตรััตนชััย
เลขาธิิการ / กรรมการอำนวยการ
มููลนิิธิิเด็็กโสสะแห่่งประเทศไทยฯ

ร่่ วม ติิ ดตาม เราได้้ ที่�่

www.facebook.com/sosthailand
มููลนิิธิิเด็็กโสสะแห่่งประเทศไทยฯ

@sosthai
@sosthailand

@sosthailand
www.sosthailand.org

“เพื่อให้เป็นไปตาม พรบ.คุม้ ครองข้อมูลส่วนบุคคล พ.ศ. 2562 ผูบ้ ริจาคสามารถแจ้งเปลี่ยนแปลง หรอื ระงับการนำ�ข้อมูลไปใช้ได้ โดยแจ้งความประสงค์มายังมูลนิธฯิ ”

วารสารสำ�หรับผู้ให้การสนับสนุนเด็กในครอบครัวโสสะ ประจำ�ทุกหกเดือน
ฉบับที่ 24 / เมษายน 2565 จัดทำ�โดย: แผนกพัฒนาทุนและการสื่อสาร
สงวนลิขสิทธิ์ มูลนิธิเด็กโสสะแห่งประเทศไทย ในพระบรมราชินูปถัมภ์ พ.ศ. 2565
18 หมู่ 3 ซ.เทศบาล 27 (บุญศิริ) ต.บางเมือง อ.เมือง จ.สมุทรปราการ 10270
โทรศัพท์ 02-3801177 โทรสาร 02-7555576

สแกนเพื่่�ออ่่านวารสาร

