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“น้องกี๊ฟ” มัคคุเทศก์น้อย
แห่งหมู่บ้านเด็กโสสะ
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ความรู้้�สึึกครั้้�งแรกของการเป็็นมััคคุุเทศก์์เป็็นอย่่างไรบ้้าง ช่่วยเล่่าให้้
ฟัังหน่่อยค่่ะ
ครั้้�งแรกก็็ตื่่�นเต้้นมากค่่ะ จริิงๆ แล้้วเราจะมีีเวรบ้้านรัับแขกที่่�หมุุนเวีียน
เปลี่่�ยนกััน และบ้้านหนููก็็จะยัังไม่่ถึึงเวร แต่่คราวนี้้�มีีเหตุุจำำ�เป็็นทำำ�ให้้
ต้้องเข้้าบ้้านหนูู แล้้วเพื่่�อนอีีกคนที่่�จะต้อ้ งเป็็นคู่่�กัันก็็ไม่่อยู่่�อีีก สรุุปวััน
นั้้�นหนููก็็ต้อ้ งพููดอยู่่�คนเดีียว พอต้้องพููดจริิงด้้วยความตื่่�นเต้น้ ก็็จะลำำ�ดัับ
ปััจจุุบัันมููลนิิธิิเด็็กโสสะฯ มีีทั้้�งหมด 5 หมู่่�บ้้านทั่่�วประเทศไทย ที่่�บางปูู วิิธีีการพููดไม่่ค่่อยตรงตามที่่�ซัักซ้้อมมาค่่ะ
สมุุทรปราการ หาดใหญ่่ สงขลา หนองคาย เชีียงราย และภูเู ก็็ต มีี
เด็็กๆอยู่่�ในการดููแลทั่่�วประเทศทั้้�งหมดประมาณ 700 คน เด็็กๆ ที่่�เข้้า คำำ�ถามส่่วนใหญ่่เวลาที่่�มีีคนเข้้ามาเยี่่�ยมจะถามอะไรเกี่่�ยวกัับ
มาอยู่่�ในครอบครััวโสสะจะได้้รัับความรััก ความอบอุ่่�น จากคุุณแม่่โสสะ เราบ้้างคะ
พวกหนููได้้เติิบโตขึ้้�นในสายสััมพัันธ์์ของพี่่�น้้อง มีีบ้้านให้้เราได้้พัักอาศััย คำำ�ถามก็็จะมีีเยอะค่่ะ ซึ่่�งส่่วนใหญ่่ก็็จะถามว่่าหนููชอบเรีียนวิิชาอะไร /
และอยู่่�รวมกัันเป็็นชุุมชนหมู่่�บ้้านเด็็กค่่ะ และพวกหนููยัังได้้รัับการศึึกษา โตขึ้้�นหนููอยากจะเป็็นอะไร / วัันหยุุดมีีกิิจกรรมพิิเศษ เลิิกเรีียนมาแล้้ว
สููงสุุดตามความสามารถ..............”
ทำำ�อะไร / คุุณแม่่ดุุไหม ก็็ประมาณนี้้�ค่่ะ จริิงๆ แล้้วก็็จะมากกว่่านี้้�
“สวััสดีีท่่านผู้้�ใหญ่่ใจดีีทุุกท่่านค่่ะ หนููชื่่�อน้้องกี๊๊�ฟ อายุุ 9 ขวบ วัันนี้้�หนูู
ขอต้้อนรัับทุุกท่่านสู่่�หมู่่�บ้้านเด็็กโสสะ “เฉลิิมนาริินทร์์” หนองคายนะคะ
ซึ่่�งหมู่่�บ้้านของเราก่่อตั้้�งขึ้้�นตั้้�งแต่่ปีี พ.ศ. 2537 เป็็นหมู่่�บ้้านลำำ�ดัับที่่� 3
ของมููลนิิธิิเด็็กโสสะแห่่งประเทศไทยฯ หมู่่�บ้้านแห่่งนี้้�มีีเด็็กๆ อยู่่�ใน
ครอบครััวโสสะของเราประมาณ 110 คน

เสีียงเจื้้�อยแจ้้ว ช่่างเจรจาของ “น้้องกี๊๊�ฟ” มััคคุุเทศก์์น้้อยแห่่งหมู่่�บ้้าน
เด็็กโสสะ “เฉลิิมนาริินทร์์” หนองคาย กำำ�ลัังแนะนำำ�ตััวเอง หมู่่�บ้้านและ
มููลนิิธิิฯ และวัันนี้้�เราก็็ได้้มีีโอกาสมาทำำ�ความรู้้จั� ักกัับมััคคุุเทศก์์น้้อยคน
เก่่งคนนี้้�กััน

แล้้วหนููตอบไปว่่าอย่่างไรคะ
หนููชอบเรีียนวิิชาภาษาอัังกฤษค่่ะ เพราะโตขึ้้�นหนููอยากเป็็นคุุณครูู
ทุุกวัันนี้้�ไปเรีียนมาก็็เอาความรู้้ที่่� �ได้้มาสอนพี่่�น้้องในบ้้าน แล้้วก็็เพื่่�อนๆ
ส่่วนวัันหยุุดก็็จะได้้ไปเรีียนพิิเศษเพิ่่�มเติิมค่่ะ และเวลาที่่�หนููเลิิกเรีียนมา
ก็็จะมาช่่วยแม่่ทำำ�งานบ้้านอย่่างเช่่น กวาดบ้้านถููบ้้านค่่ะ หลัังจากนั้้�นก็็
จะได้้ไปวิ่่�งเล่่นกัับเพื่่�อนๆ ในหมู่่�บ้้าน

น้้องกี๊๊�ฟมาเป็็นมััคคุุเทศก์์น้้อยได้้อย่่างไรคะ
เป็็นกิิจกรรมของหมู่่�บ้้านที่่�จััดขึ้้�นค่่ะ ซึ่่�งจะเชิิญคุุณครููจากข้้างนอกเข้้ามา
สอนเด็็กๆ หลัังจากที่่�เรีียนกลัับมาที่่�หมู่่�บ้้านแล้้ว คุุณครููจะสอนวิิธีีการ เวลาผู้้�ใหญ่่จะกลัับแล้้ว หนููทำำ�อย่่างไรคะ
พููดว่่าจะต้้องชััดถ้้อยชััดคำำ� บุุคลิิกการยืืน การจดจำำ�ข้้อมููลของ
หนููก็็จะกล่่าวขอบคุุณผู้้�ใหญ่่ทุุกท่่านที่่�เมตตาพวกหนูู ทำำ�ให้้ชีีวิติ ของพวก
มููลนิิธิิฯ และหมู่่�บ้้านที่่�เราอยู่่�
หนููได้้มีีโอกาสกลัับมามีีครอบครััวที่่�อบอุ่่�นอีีกครั้้�ง และก็็ขอให้้ผลบุุญนี้้�ส่่ง
ผลให้้ท่่านมีีความสุุขมากๆ ค่่ะ หากท่่านมีีเวลาก็็แวะเวีียนมาเยี่่�ยมพวก
หนููได้้นะคะ
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น้้องกี๊๊�ฟคิิดว่่า เราได้้อะไรจากการเป็็นมััคคุุเทศก์์น้้อยในครั้้�งนี้้�
หนููว่่าน่่าจะเป็็นเรื่่�องของความกล้้าแสดงออกค่่ะ
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และไม่่ใช่่แค่่น้้องกี๊๊�ฟเพีียงคนเดีียวเท่่านั้้�นที่่�กำำ�ลัังได้้รัับโอกาสของการจะ
ได้้เติิบโตเป็็นคนมีีคุุณภาพ หากยัังมีีเด็็กๆ อีีกหลายร้้อยคนในครอบครััว
โสสะ ซึ่่�งกำำ�ลัังเติิบโตขึ้้�นเช่่นกััน สิ่่�งเหล่่านี้้�เกิิดขึ้้�นได้้ ด้้วยธารน้ำำ�� ใจของ
จากเรื่่�องราวของน้้องกี๊๊�ฟ คืือหนึ่่�งในตััวอย่่างของการที่่�เด็็กคนหนึ่่�งจะ
ผู้้�คนที่่�มีีจิิตใจเมตตา ซึ่่�งวัันหนึ่่�งเด็็กเหล่่านี้้�จะเติิบโตขึ้้�นเป็็นประชากร
เติิบโตขึ้้�นมาเป็็นบุุคคลที่่�มีีคุุณภาพนั้้�น ต้อ้ งอาศััยปััจจััยหลายอย่่าง ไม่่ คุุณภาพ ที่่�มีีจิิตสำำ�นึึกในการแบ่่งปััน กลัับมายืืนเคีียงข้้างในสัังคม
ว่่าจะเป็็นปััจจััย 4 ที่่�จำำ�เป็็นในการดำำ�รงชีีวิิต การได้้เติิบโตขึ้้�นท่่ามกลาง เดีียวกัันกัับเราทุุกคน
ความรัักความผููกพััน ซึ่่�งจะส่่งผลต่่อความมั่่�นคงภายในจิิตใจของเด็็ก
รวมถึึงการกระตุ้้�นพััฒนาศัักยภาพของเขาอยู่่�อย่่างเสมอ

หมายเหตุ: ชื่อของเด็กในบทความนี้ ได้มีการเปลี่ยนแปลงตาม
ความเหมาะสม เพื่อเป็นไปตามนโยบายด้านสิทธิเด็ก

ความสำ�เร็จของลูกโสสะ
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พลอยไพริล ภูมสิ ทุ ธาผล
ความภาคภูมิ ใจแรกของ
หมูบ่ า้ นเด็กโสสะภูเก็ต
บางครั้้�ง การเดิินทางสู่่� “เป้้าหมายในชีีวิิต”
หลายเรื่่�องต้้องใช้้ความอดทน อีีกทั้้�งต้้องผ่่าน
กาลเวลาที่่�อาจจะยาวนาน หรืือแม้้กระทั่่�ง มีี
เหตุุการณ์์หลากหลาย ที่่�ดำำ�เนิินไปในระหว่่าง
ทาง ทั้้�งตั้้�งใจก็็ดีี ไม่่อยู่่�ในแผนการก็็มาก รวม
ถึึงอุุปสรรคปััญหา ที่่�เข้้ามาให้้ฝ่่าฟัันอีีกนัับไม่่
ถ้้วน
สิ่่�งเหล่่านี้้� หากเมื่่�อใครสัักคนผ่่านพ้้นไปได้้
ชีีวิิตก็็จะหล่่อหลอมให้้ใครคนนั้้�นเข้้มแข็็งขึ้้�น
รัับมืือกัับชีีวิิต เก็็บเกี่่�ยวประสบการณ์์เป็็นทุุน
พลัังใจ ที่่�ส่่งต่่อถึึงกัันได้้ ดัังเรื่่�องราวของ
“น้้องหมวย” พลอยไพริิล ภููมิิสุุทธาผล
“หนููเรีียนจบจากมหาวิิทยาลััยหััวเฉีียว
เฉลิิมพระเกีียรติิ สาขาอนามััยสิ่่�งแวดล้้อมค่่ะ
ปััจจุุบัันนี้้� ทำำ�งานอยู่่�กัับบริิษััทแห่่งหนึ่่�ง ใน
ตำำ�แหน่่งเจ้้าหน้้าที่่�สิ่่�งแวดล้้อม เป็็นผู้้�รัับฟััง
ความคิิดเห็็นของประชาชนในการที่่�หน่่วยงาน
จะทำำ�แต่่ละโครงการว่่ามีีผลกระทบต่่อชุุมชน
อย่่างไรบ้้าง ทำำ�มาประมาณปีีกว่่าแล้้วค่่ะ”
ในวัันที่่�ต้้องออกมาใช้้ชีีวิิต ยืืนบนลำำ�แข้้งของ
ตััวเอง น้้องหมวยมีีความมั่่�นใจเต็็มเปี่่�ยมใน
การที่่�จะอยู่่�ร่่วมกัับสัังคมนี้้�

“จริิงๆ แล้้วถึึงแม้้เราจะเป็็นลููกโสสะ เป็็นเด็็ก
ในมููลนิิธิิฯ แต่่เราก็็ไม่่เคยได้้ถููกปิิดกั้้�นหรืือ
จำำ�กััดจากการใช้้ชีีวิิตเลย เพราะตั้้�งแต่่เล็็กๆ
เราได้้ออกมาเรีียนหนัังสืือข้้างนอกหมู่่�บ้้าน ได้้
พบปะกัับผู้้�คน หรืือแม้้กระทั่่�งมาเรีียนในระดัับ
มหาวิิทยาลััย ก็็ได้้ออกมาใช้้ชีีวิติ อยู่่�ข้้างนอก
หมู่่�บ้้าน ได้้เรีียนรู้้�เหมืือนเด็็กทั่่�วๆ ไปค่่ะ”

บ้้าน คุุณน้้าคุุณอาทุุกคนในหมู่่�บ้้านก็็เช่่นกััน
ทุุกคนคืือคนในครอบครััวที่่�หนููมีี”

“และคนที่่�สำำ�คััญพอๆ กัับครอบครััวโสสะของ
หนููก็็คืือผู้้�บริิจาคทุุกคนที่่�ให้้การสนัับสนุุนทาง
ด้้านทุุนทรััพย์์กัับลููกโสสะ ท่่านไม่่เคยแม้้แต่่จะ
เห็็นหน้้าตาพวกหนููเลย แต่่ก็ยั็ ังเมตตาต่่อพวก
เราทุุกคน หนููได้้แต่่หวัังว่่า สิ่่�งนี้้�จะทำำ�ให้้ท่่านมีี
“โดยเด็็กมููลนิิธิิฯ จะมีีเงื่่�อนไขหรืือข้้อตกลงบาง ความสุุข มีีความอิ่่�มเอมใจ อีีกทั้้�งยัังคงจะช่่วย
ข้้อที่่�เราทำำ�ร่่วมกััน เพราะความที่่�พวกเราได้้รัับ เหลืือลููกโสสะต่่อไป และหนููเองก็็ขอเป็็นอีีก
การสนัับสนุุนการเลี้้�ยงดููจากผู้้�คนในสัังคม จึึง กำำ�ลัังในการส่่งต่่อความสุุขนี้้�ให้้กัับคนอื่่�นเช่่น
มีีข้้อปฏิิบััติิเป็็นแนวทาง เพื่่�อให้้ทุุกคนดำำ�เนิิน กัันนะคะ ขอบคุุณค่่ะ”
ชีีวิิตได้้อย่่างเหมาะสม เช่่น เวลาเราซื้้�อของ
หรืืออุุปกรณ์์การเรีียน เราต้้องเก็็บใบเสร็็จไว้้ แม้้กาลเวลา และสถานการณ์์ในชีีวิิต อาจทั้้�ง
เพื่่�อที่่�จะได้้เอามาให้้สำำ�นัักงานหมู่่�บ้้านเด็็กอีีก ตััดและเติิม จััดสรรองค์์ประกอบหลายอย่่างใน
ชีีวิิตไว้้ให้้คนหนึ่่�ง อย่่างไม่่อาจมีีใครคาดคะเน
ครั้้�ง หนููมองว่่า เรื่่�องนี้้�คืือความถููกต้อ้ งและ
ได้้ แต่่ในทุุกทางที่่�ชีีวิิตนำ�ำ พามานั้้�น หากเราได้้
เหมาะสมที่่�เราทำำ�ได้้ค่่ะ”
ใช้้ทุุกวิินาทีี ใช้้ทรััพยากรและโอกาสที่่�มีีอย่่าง
“หนููไม่่เคยอายที่่�จะบอกใครๆ ว่่าหนููเป็็นเด็็ก คุ้้�มค่่า ประสบการณ์์ และคุุณประโยชน์์จาก
ความพยายามนั้้�น ถ้้าต่่อยอดให้้กัับมนุุษย์์ด้้วย
มููลนิิธิิฯ คนข้้างนอกเรีียกเราว่่า เป็็นเด็็ก
กัันได้้ หรืือสร้้างสรรค์์สัังคมไม่่ว่่าจะส่่วนเล็็ก
มููลนิิธิิฯ แต่่คนข้้างในอย่่างพวกหนูู เรีียกว่่า
“บ้้าน” ที่่�นี่่�คืือทุุกอย่่างสำำ�หรัับเรา ที่่�นี่่�เราได้้มีี น้้อยหรืือยิ่่�งใหญ่่ เพีียงไหน ก็็คุ้้�มค่่ามากพอที่่�
จะต้อ้ งลงมืือทำำ�
“แม่่” แม่่ผู้้�ซึ่่�งต่่อให้้เราเดิินออกมาจากที่่�นั่่�น
แล้้ว แต่่แม่่ก็็ยัังเป็็นแม่่ของเราอยู่่� พี่่�น้้องใน
นี่เป็นเพียงหนึ่งตัวอย่างของความสำ�เร็จ
ลูกโสสะ ที่ได้รับการสนับสนุนการ
เลี้ยงดูเด็กอย่างต่อเนื่องจากผู้มีจิตเมตตา
ตลอดมา ปัจจุบันมูลนิธิเด็กโสสะแห่ง
ประเทศไทยฯ มีเด็กที่อยู่ในการดูแล
ประมาณ 700 คน และได้ส่งมอบเด็กที่
สามารถเลี้ยงดูตัวเองได้ อยู่ร่วมกับสังคม
กว่า 500 คน
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เรื่องเล่าคนทำ�งาน

โลกของการทำ�งานเพื่อเด็ก
กับวิรุยาพร อุตระ
เดิิมทีี เป็็นครููสอนอยู่่�ที่่ต่� า่ งจัังหวััด แต่่ด้้วย
ความอยากกลัับมาอยู่่�ร่วมกั
่ บั ครอบครััว จึึง
พยายามหางานในจัังหวััดบ้้านเกิิด และด้้วย
ช่่วงนั้้�น ญาติิๆ บอกเล่่าว่่า มีีสถานที่่�หนึ่่ง� กำำ�ลังั
เปิิดรัับสมััครครููอนุุบาล จึึงลองมาสมััครดูู
ในปีี 2549 เป็็นปีีเริ่่ม� ต้น้ ของการทำำ�งานครูู
อนุุบาลในศููนย์์พัฒ
ั นาเด็็กเล็็กหมู่่�บ้้านเด็็กโสสะ
เชีียงราย ทำำ�หน้้าที่่�ครููสอนเด็็กๆ อยู่่�เกืือบสอง
ปีี หลัังจากนั้้�นก็็ได้้เปลี่่�ยนหน้้าที่่�ความรัับผิิด
ชอบ มาเป็็นผู้้ช่� วย
่ ผู้้อำ� �ำ นวยการหมู่่�บ้้านเด็็ก
สนัับสนุุน คอยเป็็นที่่�ปรึึกษา ให้้กัับแม่่ และ
โสสะเชีียงรายแทน
เจ้้าหน้้าที่่�คนอื่่น� ๆ หรืือแม้้บางครั้้�ง ก็็รวมถึึงตััว
เด็็กๆ เองด้้วย
การทำำ�งานในหน้้าที่่� “ครูู” และ “ผู้้ช่� วย
่ ผู้้�
อำำ�นวยการหมู่่�บ้้านเด็็กโสสะ” มีีความแตกต่่าง
ในการทำำ�งานกัับผู้้ค� น เป็็นเรื่่อ� งปกติิที่่จ� ะต้อ้ ง
กััน โดยหน้้าที่่�ครูู จะเน้้นวางแผนการเรีียนการ
มีีปัญ
ั หาความคิิดเห็็นไม่่ตรงกััน เราคิิดว่า่ การ
สอนสำำ�หรัับเด็็กๆ ให้้มีีวิชิ าความรู้้� ก่่อนที่่�พวก
ทำำ�งานย่่อมมีีอุปุ สรรคบ้้าง จะอยู่่�ที่่ไ� หนก็็มีี เรา
เขาจะเลื่่อ� นชั้้น� ขึ้้น� ไปเรีียนในระดัับประถมศึึกษา
แต่่ละคนต่่างที่่�มา ต่่างความคิิด สิ่่ง� แรกคืือเรา
ต่่อไป
ต้อ้ งปรัับทััศนคติิของตััวเราเองให้้ได้้ เปิิดใจ
รัับฟััง มีีความอดทน ค่่อยๆ คิิด ค่่อยๆ ทำำ�
ส่่วนการทำำ�งานเป็็นผู้้ช่� วย
่ ผู้้อำ� �ำ นวยการหมู่่�บ้้าน
ค่่อยๆ แก้้ปััญหา การได้้มาทำำ�งานที่่�นี่่ถืื� อว่่าโชค
เด็็กนั้้�น จะมีีรายละเอีียดของงานที่่�ซับั ซ้้อนมาก
ดีี ทุุกคนมีีจุดปร
ุ ะสงค์์และเป้้าหมายเดีียวกันั
ยิ่่ง� ขึ้้น� เพราะเราจะต้อ้ งดููแลภาพรวมทุุกภาค
นั่่�นก็็คืือ เพื่่อ� ช่่วยเหลืือเด็็กๆ ที่่�เขาขาดที่่�พึ่ง�่ พิิง
ส่่วนของชีีวิติ เด็็ก ตั้้ง� แต่่ปัจั จััยสี่่� การกิิน อยู่่�
เพราะเรามีีเป้้าหมายเดีียวกันั นี่่�เอง ในทุุกครั้้�ง
หลัับนอน เสื้้อ� ผ้้า การศึึกษา กิิจกรรมต่่างๆ
เราจึึงสามารถฝ่่าฟัันผ่่านอุุปสรรคปััญหาต่่างๆ
และที่่�สำ�คั
ำ ญ
ั คืือการดููแลและเข้้าใจถึึงสภาวะ
ไปด้้วยกัันได้้
จิิตใจของเด็็กๆ จริิงอยู่่�ว่่า เราอาจจะไม่่ได้้ลง
ไปคลุุกคลีี ดููแลเด็็กๆ โดยตรงเท่่ากัับคุุณแม่่
แรงผลัักดัันที่่�ทำ�ำ ให้้เรายัังคงมีีกำ�ลั
ำ งั ใจในการ
โสสะที่่�ให้้การดููแลพวกเขา แต่่ก็เ็ ป็็นฝ่่ายคอย
ทำำ�งานต่่อไป ก็็คืือกำำ�ลังั ใจจากครอบครััว และ

กำำ�ลังั ใจจากตััวเราเองที่่�เป็็นคนสร้้างมัันขึ้้น� มา
เรามีีความสุุขจากการทำำ�งานนี้้� ที่่�ได้้เฝ้้าดููการ
เติิบโตของเด็็กๆ และวัันหนึ่่ง� เขาก็็จะสามารถ
ออกไปยืืนอยู่่�ในสัังคมได้้อย่่างเข้้มแข็็งและ
มั่่�นคง ถึึงแม้้ว่่า เราอาจจะไม่่ใช่่ครอบครััวจริิงๆ
แต่่ครอบครััวโสสะก็็จะเป็็นครอบครััวที่่จ� ะยืืน
เคีียงข้้าง และพวกเขาก็็จะขึ้้น� ชื่่อ� ว่่า เป็็นลููก
หลานของเราตลอดไป
ในความเป็็นจริิงแล้้วการทำำ�งานเพื่่อ� เด็็กๆ ใช่่
จะมีีเพีียงแค่่แม่่โสสะ เจ้้าหน้้าที่่�ของมููลนิิธิฯิ
เท่่านั้้�น แต่่ภาคส่่วนที่่�สำ�คั
ำ ญ
ั ในการทำำ�งาน
ร่่วมกันั กัับเรานั่่�นก็็คืือ “ผู้้บ� ริิจาคทุุกท่่าน” ที่่�
คอยแบ่่งปัันน้ำำ�� ใจช่่วยเหลืือและสนัับสนุุนการ
ทำำ�งานอย่่างต่่อเนื่่อ� งตลอดมา ขอให้้เจตนาดีี
ที่่�ท่า่ นตั้้ง� ใจทำำ�เพื่่อ� สร้้างอนาคตให้้กัับเด็็กๆ ได้้
กลายเป็็นความภาคภููมิิใจ พลัังใจในการทำำ�ดีี
ต่่อๆ ไปด้้วยค่่ะ
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ความสุข ส่งต่อกันได้ ไม่สิ้นสุด
- คุณศิวกานต์ บัวมาก

คุุณเชื่่�อไหมว่่า ‘ความสุุข’ สามารถส่่งต่่อกัันได้้อย่่างไม่่สิ้้�นสุุด ดัังเช่่น
เรื่่�องราวของคุุณศิิวกานต์์ บััวมาก ที่่�โชคชะตานำำ�พาให้้เธอได้้กลายมา
เป็็น “ผู้้�ให้้” ให้้ชีีวิิต ให้้ครอบครััว และให้้ความรัักกัับเด็็กๆ เป็็นเวลา
กว่่า 9 ปีีแล้้วที่่�ความสุุขนั้้�น ไม่่เพีียงกลัับคืืนสู่่�คุุณศิิวกานต์์เท่่านั้้�น แต่่
กลายเป็็นความสุุขที่่�ส่่งต่่อ เติิมเต็็มให้้กัับเด็็กๆ และผู้้ค� นอีีกหลายชีีวิิต
รู้้�จัักมููลนิิธิิเด็็กโสสะฯ ได้้อย่่างไร
แรกเริ่่�มได้้รัับจดหมายจากมููลนิิธิิเด็็กโสสะฯ เมื่่�ออ่่านแล้้วมีีความสนใจ
จึึงไปศึึกษาข้้อมููลจากเว็็บไซต์์ของมููลนิิธิิฯ รู้้สึึ� กประทัับใจกัับการช่่วย
เหลืือเด็็กที่่�สููญเสีียพ่่อแม่่ ซึ่่�งเด็็กๆ เหล่่านี้้�จะได้้รัับการศึึกษาที่่�ดีี และ
เติิบโตด้้วยความรััก จึึงตััดสิินใจกรอกแบบฟอร์์มการบริิจาคแบบต่่อ
เนื่่�องผ่่านการตััดบััตรเครดิิตทางหน้้าเว็็บไซต์์
สาเหตุุที่่�ตััดสิินใจให้้การสนัับสนุุนเลี้้�ยงดููเด็็กโสสะ
อยากให้้ชีีวิิตของเด็็กที่่�ด้้อยโอกาสเหล่่านี้้�ดีีขึ้้�น ไม่่โดดเดี่่�ยวอีีกต่่อไป ให้้
เขาได้้ทานอาหารที่่�มีีคุุณค่่า ได้้มีีที่่�อยู่่�อาศััยที่่�ปลอดภััย และได้้รัับการ
ศึึกษาที่่�ดีี ถ้้าถามว่่า เราได้้อะไรจากตรงนี้้� ก็็คงเป็็นเพีียง ‘ความสุุขใจ’
เรามีีความสุุขทุุกครั้้�งที่่�เห็็นน้้องๆ ได้้รัับการศึึกษาที่่�ดีีและจบมามีีงานทำำ�
สามารถช่่วยเหลืือตััวเองได้้ในสัังคม และที่่�สำำ�คััญ แม้้จะจบออกไปแล้้ว
ก็็ยัังเห็็นเด็็กๆ เหล่่านี้้�กลัับมาหาครอบครััว กลัับมาช่่วยเหลืือน้้องๆ
ของเขาในหมู่่�บ้้านเด็็กโสสะ ซึ่่�งมัันคืือสายสััมพัันธ์์ที่่�ยั่่�งยืืน

สิ่่�งที่่�อยากแบ่่งปััน หรืือเรื่่�องราวที่่�อยากบอกเล่่าสู่่�ผู้้�อื่่�น
การที่่�เด็็กๆ ได้้เติิบโตอย่่างอบอุ่่�นอีีกครั้้�ง คืือการ ‘ให้้’ ที่่�ไม่่เพีียงแค่่
เราจะได้้รัับความสุุขกลัับมาเป็็นของขวััญเท่่านั้้�น แต่่เมื่่�อเด็็กเหล่่านี้้�
สามารถดููแลชีีวิิตตััวเองได้้ พวกเขาก็็จะช่่วยดููแลและพััฒนาสัังคมให้้ดีี
ขึ้้�นต่่อไป เรีียกได้้ว่่า เป็็นความสุุขที่่�สามารถส่่งต่่อกัันได้้ไม่่สิ้้�นสุุด
ไม่่เพีียงแค่่เรา แต่่มีีอีีกหลายชีีวิิตที่่�ได้้รัับด้้วยเช่่นกััน

“Youth Can!”
“เยาวชน เราทำ�ได้”

โครงการความร่่วมมืือระหว่่างมููลนิิธิิเด็็กโสสะแห่่งประเทศไทย ใน
พระบรมราชิินููปถััมภ์์ กัับพัันธมิิตรที่่�เป็็นบริิษััทชั้้�นนำำ�และมีีการทำำ�งาน
ระดัับนานาชาติิ อาทิิ ดีีเอชแอล (DHL Thailand) และ ธิิสเซ่่นครุุปป์์
เอลลิิเวเตอร์์ (ThyssenKrupp Elevator Thailand) ในการเตรีียม
พร้้อมเยาวชนในการเลี้้�ยงดููของครอบครััวโสสะสู่่�โลกของการทำำ�งาน
เพื่่�อบรรลุุเป้้าหมายในการเลี้้�ยงดูู นั่่�นคืือเยาวชนได้้รัับการศึึกษาสููงสุุด
ตามความสามารถ และออกไปประกอบอาชีีพพึ่่ง� พาตััวเองได้้
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จุดเริม่ ต้นของชีวติ ทีด่ ี เริม่ ที่
“โอกาส”
- คุณอิศราวิทย์ นวลวัฒน์

“ถ้้าคนอิ่่ม� เขาก็็จะไม่่อยากขโมย แต่่ถ้้าคนไม่่อิ่่ม� เขาก็็จะกลายเป็็นขโมย”
ส่่วนหนึ่่�งจากคำำ�พููดของอดีีตประธานาธิิบดีีสหรััฐ บารััค โอบามา กลาย
เป็็นหนึ่่�งในแรงบัันดาลใจของคุุณอิิศราวิิทย์์ นวลวััฒน์์ ผู้้ที่่� �ตัดสิ
ั ินใจ
ให้้การสนัับสนุุนเด็็กๆ ที่่�ขาดโอกาส ด้้วยการบริิจาคต่่อเนื่่�องผ่่านการตััด
บััตรเครดิิต หลัังจากได้้พบกัับเจ้้าหน้้าที่่�ของมููลนิิธิิเด็็กโสสะฯ ผ่่านทาง
บููธประชาสััมพัันธ์์ภายในห้้างสรรพสิินค้้า
“เราเชื่่�อว่่า ไม่่มีีใครอยากอยู่่�ในความเลวร้้าย ถ้้าน้้องมีีทางเลืือกเขาก็็
อยากเลืือกไปในทางที่่�ดีี ดัังนั้้�นสิ่่�งที่่�เราทำำ�ได้้ คืือการหยิิบยื่่�น ‘โอกาส’
นั้้�นให้้กัับพวกเขา”
“โอกาส” ที่่�คุุณอิิศราวิิทย์์ ได้้หยิิบยื่่�นให้้กัับเด็็กๆ ในครอบครััวโสสะนั้้�น
ไม่่ใช่่เพีียงการเติิมเต็็มท้้องให้้อิ่่�มเท่่านั้้�น แต่่ยัังเป็็นการให้้ครอบครััวที่่�
เปี่่�ยมด้้วยความรัักความอบอุ่่�น มีีแม่่โสสะคอยดููแล มีีพี่่�น้้องที่่�คอยช่่วย
เหลืือกััน และมีีที่่�อยู่่�อาศััยที่่�ปลอดภััยและมั่่�นคง รวมถึึงให้้การศึึกษาอีีก
ด้้วย ซึ่่�งสิ่่�งเหล่่านี้้�เป็็นเสมืือนจุุดเริ่่�มต้้นที่่�จะนำำ�พาพวกเขาไปสู่่�ชีีวิิตที่่�ดีี นี่่�คืือโอกาสที่่�ไม่่ได้้ช่่วยเหลืือเพีียงหนึ่่�งชีีวิติ เท่่านั้้�น แต่่พลัังเล็็กๆ จาก
ผู้้�สนัับสนุุนทุุกคน คืือฟัันเฟืืองชิ้้�นสำำ�คััญซึ่่�งช่่วยขัับเคลื่่�อนสัังคมที่่�เรา
“สิ่่�งหนึ่่�งที่่�สำำ�คััญเลยคืือ ‘ความรู้้�’ และหลัักคิิดที่่�ว่่า ‘ตนเป็็นที่่�พึ่่�งแห่่ง
อาศััยอยู่่�ให้้พััฒนาไปข้้างหน้้าได้้ไม่่สิ้้�นสุุด
ตน’ เมื่่�อเด็็กๆ ได้้รัับโอกาสที่่�ดีีแล้้ว พวกเขาจะได้้เรีียนรู้้�การพึ่่�งพา
ตนเอง เพื่่�อเติิบโตขึ้้�นและออกสู่่�สัังคมไปใช้้ชีีวิิตได้้อย่่างเข้้มแข็็ง”

โครงการดัังกล่่าวเป็็นการสนัับสนุุนทั้้�งด้้านทุุนทรััพย์์เพื่่�อการศึึกษาและ
พััฒนาเยาวชน รวมถึึงการจััดการประชุุมเชิิงปฏิิบััติิการ และการเข้้า
ค่่ายพััฒนาทัักษะด้้านต่่างๆ ให้้กัับเยาวชนจากครอบครััวโสสะ ไม่่ว่่า
จะเป็็นการอบรมทัักษะภาวะผู้้นำ� ำ� การแก้้ปััญหาเฉพาะหน้้า แนะแนว
อาชีีพและตลาดแรงงาน การสััมภาษณ์์งาน การเตรีียมเรซููเม่่ การแต่่ง
กายและบุุคลิิกภาพ เป็็นต้้น เพื่่�อให้้เยาวชนหลัังจบการศึึกษา มีีความ
พร้้อมและสามารถก้้าวสู่่�โลกของการทำำ�งานได้้อย่่างมั่่�นใจมากขึ้้�น

หากหน่่วยงานหรืือบริิษััทใดสนใจการสนัับสนุุนทุุนการศึึกษาเพื่่�อพััฒนา
เยาวชน และการมอบโอกาสในการฝึึกงานหรืือทำำ�งานให้้กัับเยาวชน
จากครอบครััวโสสะ สามารถติิดต่่อได้้ที่่�แผนกความร่่วมมืือระหว่่าง
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“ขอบคุณที่ทำ�ให้หนูมี
วัยเด็กที่เปี่ยมสุข
อีกครั้งหนึ่ง”

สารจากกรรมการอำ�นวยการ
มููลนิิธิิฯ ให้้ความสํําคััญกัับการศึึกษาของเด็็กอย่่างบููรณาการ ดัังนั้้�นใน
หมู่่�บ้้านเด็็กโสสะ นอกจากเด็็กๆ จะได้้รัับการศึึกษาตามหลัักสููตรชั้้�น
เรีียนแล้้ว ยัังได้้รัับการส่่งเสริิมเพิ่่�มเติิมในทัักษะด้้านต่่างๆ ตามความ
ถนััด อาทิิ ด้้านศิิลปะ กีีฬา ดนตรีี ฯลฯ รวมถึึงการปลููกฝัังคุุณธรรม
จริิยธรรม และความกตััญญููให้้กัับลููกโสสะทุุกคน

เรีียน ท่่านผู้้�มีีจิิตเมตตา
เด็็กทุุกคนที่่�เกิิดมา ต่่างต้้องการได้้รัับการดููแลเอาใจใส่่ที่่�ดีี ต้อ้ งการ
เติิบโตขึ้้�นในครอบครััวที่่�อบอุ่่�น และได้้รัับการศึึกษาอบรม เพื่่�อที่่�จะ
ช่่วยให้้พวกเขาได้้เติิบใหญ่่ออกสู่่�สัังคมอย่่างมีีคุุณภาพทั้้�งทางร่่างกาย
จิิตใจ และสติิปัญญ
ั าความสามารถ มููลนิิธิิเด็็กโสสะแห่่งประเทศไทยฯ
จึึงมุ่่�งเน้้นให้้การช่่วยเหลืือเด็็กไทยที่่�สููญเสีียบิิดามารดา ไร้้ญาติิมิิตรที่่�
พึ่่�งพิิง ด้้วยการมอบครอบครััวทดแทนพร้้อมกัับความรัักความอบอุ่่�น
ให้้พวกเขาได้้ได้้เติิบโตขึ้้�นเป็็นคนดีี มีีหัวั ใจที่่�เติิมเต็็มและสามารถพึ่่�งพา
ตนเองได้้ เป็็นกำำ�ลัังของชาติิที่่�จะช่่วยพััฒนาสัังคมที่่�เราอาศััยอยู่่�นี้้�ให้้ดีี
ยิ่่�งขึ้้�นต่่อไป

วารสารสำ�หรับผู้ให้การสนับสนุนเด็กในครอบครัวโสสะ ประจำ�ทุกหกเดือน
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สงวนลิขสิทธิ์ มูลนิธิเด็กโสสะแห่งประเทศไทย ในพระบรมราชินูปถัมภ์ พ.ศ. 2563

สุุดท้้ายนี้้� ผมขอขอบพระคุุณผู้้�มีีจิติ เมตตาทุุกท่่าน ที่่�ช่่วยมอบโอกาส
และเป็็นพลัังผลัักดัันให้้เด็็กๆ กว่่า 700 ชีีวิิตในครอบครััวโสสะได้้เติิบโต
ขึ้้�นด้้วยความรััก สามารถก้้าวเดิินไปอย่่างมั่่�นคงด้้วยการสนัับสนุุนอย่่าง
ต่่อเนื่่�องจากทุุกท่่านครัับ

ขอแสดงความนัับถืือ
นายธนา เตรััตนชััย
เลขาธิิการ / กรรมการอำำ�นวยการ
มููลนิิธิิเด็็กโสสะแห่่งประเทศไทยฯ
มููลนิิธิิเด็็กโสสะแห่่งประเทศไทยฯ จััดกิจิ กรรม
ออกบููธประชาสััมพันั ธ์์ตามสถานที่่ต่� า่ งๆ อาทิิ
ห้้างสรรพสิินค้้า อาคารสำำ�นักั งานและย่่าน
ธุุรกิจิ ทั่่ว� กรุุงเทพมหานครฯ และต่่างจัังหวััด
ทั้้�งนี้้�เพื่่�อเชิิญชวนผู้้ที่่� �มีีจิติ เมตตาต่่อเด็็กๆ
กำำ�พร้้า ร่่วมเป็็นส่่วนหนึ่่�งในการสนัับสนุุนการ
เลี้้�ยงดููเด็็กในครอบครััวโสสะทั่่�วประเทศอย่่าง
ต่่อเนื่่�อง โดยบริิจาคผ่่านการตััดบััตรเครดิิต
ซึ่่�งเป็็นอีีกหนึ่่�งช่่องทางที่่�สะดวก และท่่าน
สามารถสัังเกต เจ้้าหน้้าที่่�ของมููลนิิธิิฯ จะ
สวมเสื้้�อที่่�มีีโลโก้้ และบััตรประจำำ�ตััวพร้้อม
ชื่่�อเพื่่�ออ้้างอิิง หากพบเจ้้าหน้้าที่่�ของทาง
มููลนิิธิิฯ ท่่านสามารถแวะเข้้าไปสอบถาม
ข้้อมููลเพื่่�อบริิจาคหรืือทัักทายให้้กำำ�ลัังใจน้้อง
กัันได้้นะคะ

