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“สวััสดีีท่่านผู้้�ใหญ่่ใจดีีทุ่กท่่านค่่ะ หน้ช่ื่�อน�องกี�ฟ อายุุ 9 ขวับ วัันนี�หน้

ขอต้�อนรัับทุ่กท่่านส่้หมู่้่บ�านเด็ีกโสสะ “เฉลิิมู่นาริันท่ร์ั” หนองค่ายุนะค่ะ 

ซ่ึ่�งหมู่้่บ�านของเรัาก่อตั้�งข่�นตั้�งแต่้ปีี พ.ศ. 2537 เป็ีนหมู่้่บ�านลิำาดัีบที่� 3 

ของมู้่ลินิธิิเด็ีกโสสะแห่งปีรัะเท่ศไท่ยุฯ หมู่้่บ�านแห่งนี�มีู่เด็ีกๆ อยุ่้ใน 

ค่รัอบค่รััวัโสสะของเรัาปีรัะมู่าณ 110 ค่น

 

ปัีจจุบันมู้่ลินิธิิเด็ีกโสสะฯ มีู่ทั่�งหมู่ดี 5 หมู่้่บ�านทั่�วัปีรัะเท่ศไท่ยุ ที่�บางป้ี

สมุู่ท่รัปีรัาการั หาดีใหญ่่ สงขลิา หนองค่ายุ เชีื่ยุงรัายุ แลิะภู้เก็ต้ มีู่

เด็ีกๆอยุ่้ในการัด้ีแลิทั่�วัปีรัะเท่ศทั่�งหมู่ดีปีรัะมู่าณ 700 ค่น เด็ีกๆ ที่�เข�า

มู่าอยุ่้ในค่รัอบค่รััวัโสสะจะไดี�รัับค่วัามู่รััก ค่วัามู่อบอุ่น จากคุ่ณแมู่่โสสะ

พวักหน้ไดี�เติ้บโต้ข่�นในสายุสัมู่พันธ์ิของพี�น�อง มีู่บ�านให�เรัาไดี�พักอาศัยุ 

แลิะอยุ่้รัวัมู่กันเป็ีนชุื่มู่ชื่นหมู่้่บ�านเด็ีกค่่ะ แลิะพวักหน้ยัุงไดี�รัับการัศ่กษา

ส้งสุดีต้ามู่ค่วัามู่สามู่ารัถ..............”

เสียุงเจ่�อยุแจ�วั ช่ื่างเจรัจาของ “น�องกี�ฟ” มัู่ค่คุ่เท่ศก์น�อยุแห่งหมู่้่บ�าน

เด็ีกโสสะ “เฉลิิมู่นาริันท่ร์ั” หนองค่ายุ กำาลัิงแนะนำาตั้วัเอง หมู่้่บ�านแลิะ

มู้่ลินิธิิฯ แลิะวัันนี�เรัาก็ไดี�มีู่โอกาสมู่าท่ำาค่วัามู่ร้ั�จักกับมัู่ค่คุ่เท่ศก์น�อยุค่น

เก่งค่นนี�กัน

น้้องก๊ี๊�ฟมาเป็็น้มัคคุเทศก์ี๊น้้อยได้้อย่างไรคะ

เป็ีนกิจกรัรัมู่ของหมู่้่บ�านที่�จัดีข่�นค่่ะ ซ่ึ่�งจะเชิื่ญ่คุ่ณค่ร้ัจากข�างนอกเข�ามู่า

สอนเด็ีกๆ หลัิงจากที่�เรีัยุนกลัิบมู่าที่�หมู่้่บ�านแลิ�วั คุ่ณค่ร้ัจะสอนวิัธีิการั

พ้ดีว่ัาจะต้�องชัื่ดีถ�อยุชัื่ดีค่ำา บุค่ลิิกการัยุ่น การัจดีจำาข�อมู้่ลิของ 

มู้่ลินิธิิฯ แลิะหมู่้่บ�านที่�เรัาอยุ่้

“น้องกี๊ฟ” มัคคุเทศก์น้อย“น้องกี๊ฟ” มัคคุเทศก์น้อย

แห่งหมู่บ้านเด็กโสสะ แห่งหมู่บ้านเด็กโสสะ 

“เฉลิมนารินทร์” หนองคาย“เฉลิมนารินทร์” หนองคาย

ความร้้สึึกี๊ครั�งแรกี๊ของกี๊ารเป็็น้มัคคุเทศก์ี๊เป็็น้อย่างไรบ้้าง ช่่วยเล่่าให้้

ฟังห้น่้อยค่ะ

ค่รัั�งแรักก็ต่้�นเต้�นมู่ากค่่ะ จริังๆ แลิ�วัเรัาจะมีู่เวัรับ�านรัับแขกที่�หมุู่นเวีัยุน

เปีลีิ�ยุนกัน แลิะบ�านหน้ก็จะยัุงไมู่่ถ่งเวัรั แต่้ค่รัาวันี�มีู่เหตุ้จำาเป็ีนท่ำาให�

ต้�องเข�าบ�านหน้ แลิ�วัเพ่�อนอีกค่นที่�จะต้�องเป็ีนค่้่กันก็ไมู่่อยุ่้อีก สรุัปีวััน

นั�นหน้ก็ต้�องพ้ดีอยุ่้ค่นเดีียุวั พอต้�องพ้ดีจริังดี�วัยุค่วัามู่ต่้�นเต้�นก็จะลิำาดัีบ

วิัธีิการัพ้ดีไมู่่ค่่อยุต้รังต้ามู่ที่�ซัึ่กซึ่�อมู่มู่าค่่ะ 

คำาถามส่ึวน้ให้ญ่่เวล่าท๊�ม๊คน้เข้ามาเย๊�ยมจะถามอะไรเก๊ี๊�ยวกัี๊บ้ 

เราบ้้างคะ

ค่ำาถามู่ก็จะมีู่เยุอะค่่ะ ซ่ึ่�งส่วันใหญ่่ก็จะถามู่ว่ัาหน้ชื่อบเรีัยุนวิัชื่าอะไรั / 

โต้ข่�นหน้อยุากจะเป็ีนอะไรั / วัันหยุุดีมีู่กิจกรัรัมู่พิเศษ เลิิกเรีัยุนมู่าแลิ�วั

ท่ำาอะไรั / คุ่ณแมู่่ดุีไหมู่ ก็ปีรัะมู่าณนี�ค่่ะ จริังๆ แลิ�วัก็จะมู่ากกว่ัานี�

แล้่วห้น้้ตอบ้ไป็ว่าอย่างไรคะ

หน้ชื่อบเรีัยุนวิัชื่าภูาษาอังกฤษค่่ะ  เพรัาะโต้ข่�นหน้อยุากเป็ีนคุ่ณค่ร้ั

ทุ่กวัันนี�ไปีเรีัยุนมู่าก็เอาค่วัามู่ร้ั�ที่�ไดี�มู่าสอนพี�น�องในบ�าน แลิ�วัก็เพ่�อนๆ 

ส่วันวัันหยุุดีก็จะไดี�ไปีเรีัยุนพิเศษเพิ�มู่เติ้มู่ค่่ะ แลิะเวัลิาที่�หน้เลิิกเรีัยุนมู่า

ก็จะมู่าช่ื่วัยุแมู่่ท่ำางานบ�านอยุ่างเช่ื่น กวัาดีบ�านถ้บ�านค่่ะ หลัิงจากนั�นก็

จะไดี�ไปีวิั�งเล่ินกับเพ่�อนๆ ในหมู่้่บ�าน

เวล่าผู้้้ให้ญ่่จะกี๊ลั่บ้แล้่ว ห้น้้ทำาอย่างไรคะ

หน้ก็จะกล่ิาวัขอบคุ่ณผู้้�ใหญ่่ทุ่กท่่านที่�เมู่ต้ต้าพวักหน้ ท่ำาให�ชีื่วิัต้ของพวัก

หน้ไดี�มีู่โอกาสกลัิบมู่ามีู่ค่รัอบค่รััวัที่�อบอุ่นอีกค่รัั�ง แลิะก็ขอให�ผู้ลิบุญ่นี�ส่ง

ผู้ลิให�ท่่านมีู่ค่วัามู่สุขมู่ากๆ ค่่ะ หากท่่านมีู่เวัลิาก็แวัะเวีัยุนมู่าเยีุ�ยุมู่พวัก

หน้ไดี�นะค่ะ

ชีวิตในหมู่บ้านเด็ก

“น้องกี๊ฟ” มัคคุเทศก์น้อย

แห่งหมู่บ้านเด็กโสสะ 

“เฉลิมนารินทร์” หนองคาย
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หมู่ายุเหตุ้: ชื่่�อของเดี็กในบท่ค่วัามู่นี� ไดี�มู่ีการัเปีลิี�ยุนแปีลิงต้ามู่

ค่วัามู่เหมู่าะสมู่ เพ่�อเปี็นไปีต้ามู่นโยุบายุดี�านสิท่ธิิเดี็ก

ชีวิตในหมู่บ้านเด็ก

น้้องก๊ี๊�ฟคิด้ว่า เราได้้อะไรจากี๊กี๊ารเป็็น้มัคคุเทศก์ี๊น้้อยใน้ครั�งน๊้�

หน้ว่ัาน่าจะเป็ีนเร่ั�องของค่วัามู่กลิ�าแสดีงออกค่่ะ

จากเร่ั�องรัาวัของน�องกี�ฟ ค่่อหน่�งในตั้วัอยุ่างของการัที่�เด็ีกค่นหน่�งจะ

เติ้บโต้ข่�นมู่าเป็ีนบุค่ค่ลิที่�มีู่คุ่ณภูาพนั�น ต้�องอาศัยุปัีจจัยุหลิายุอยุ่าง ไมู่่

ว่ัาจะเป็ีนปัีจจัยุ 4 ที่�จำาเป็ีนในการัดีำารังชีื่วิัต้ การัไดี�เติ้บโต้ข่�นท่่ามู่กลิาง

ค่วัามู่รัักค่วัามู่ผู้้กพัน ซ่ึ่�งจะส่งผู้ลิต่้อค่วัามู่มัู่�นค่งภูายุในจิต้ใจของเด็ีก 

รัวัมู่ถ่งการักรัะตุ้�นพัฒนาศักยุภูาพของเขาอยุ่้อยุ่างเสมู่อ

แลิะไมู่่ใช่ื่แค่่น�องกี�ฟเพียุงค่นเดีียุวัเท่่านั�นที่�กำาลัิงไดี�รัับโอกาสของการัจะ

ไดี�เติ้บโต้เป็ีนค่นมีู่คุ่ณภูาพ หากยัุงมีู่เด็ีกๆ อีกหลิายุรั�อยุค่นในค่รัอบค่รััวั

โสสะ ซ่ึ่�งกำาลัิงเติ้บโต้ข่�นเช่ื่นกัน สิ�งเหล่ิานี�เกิดีข่�นไดี� ดี�วัยุธิารันำ�าใจของ

ผู้้�ค่นที่�มีู่จิต้ใจเมู่ต้ต้า ซ่ึ่�งวัันหน่�งเด็ีกเหล่ิานี�จะเติ้บโต้ข่�นเป็ีนปีรัะชื่ากรั

คุ่ณภูาพ ที่�มีู่จิต้สำาน่กในการัแบ่งปัีน กลัิบมู่ายุ่นเคี่ยุงข�างในสังค่มู่

เดีียุวักันกับเรัาทุ่กค่น
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บางค่รัั�ง การัเดิีนท่างส่้ “เป้ีาหมู่ายุในชีื่วิัต้” 

หลิายุเร่ั�องต้�องใชื่�ค่วัามู่อดีท่น อีกทั่�งต้�องผู่้าน

กาลิเวัลิาที่�อาจจะยุาวันาน หร่ัอแมู่�กรัะทั่�ง มีู่

เหตุ้การัณ์หลิากหลิายุ ที่�ดีำาเนินไปีในรัะหว่ัาง

ท่าง ทั่�งตั้�งใจก็ดีี ไมู่่อยุ่้ในแผู้นการัก็มู่าก รัวัมู่

ถ่งอุปีสรัรัค่ปัีญ่หา ที่�เข�ามู่าให�ฝ่่าฟันอีกนับไมู่่

ถ�วัน

สิ�งเหล่ิานี� หากเมู่่�อใค่รัสักค่นผู่้านพ�นไปีไดี� 

ชีื่วิัต้ก็จะหล่ิอหลิอมู่ให�ใค่รัค่นนั�นเข�มู่แข็งข่�น

รัับมู่่อกับชีื่วิัต้ เก็บเกี�ยุวัปีรัะสบการัณ์เป็ีนทุ่น

พลัิงใจ ที่�ส่งต่้อถ่งกันไดี� ดัีงเร่ั�องรัาวัของ  

“น�องหมู่วัยุ” พลิอยุไพริัลิ ภู้มิู่สุท่ธิาผู้ลิ 

“หน้เรีัยุนจบจากมู่หาวิัท่ยุาลัิยุหัวัเฉียุวั

เฉลิิมู่พรัะเกียุรัติ้ สาขาอนามัู่ยุสิ�งแวัดีลิ�อมู่ค่่ะ

ปัีจจุบันนี� ท่ำางานอยุ่้กับบริัษัท่แห่งหน่�ง ใน

ต้ำาแหน่งเจ�าหน�าที่�สิ�งแวัดีลิ�อมู่ เป็ีนผู้้�รัับฟัง

ค่วัามู่คิ่ดีเห็นของปีรัะชื่าชื่นในการัที่�หน่วัยุงาน

จะท่ำาแต่้ลิะโค่รังการัว่ัามีู่ผู้ลิกรัะท่บต่้อชุื่มู่ชื่น

อยุ่างไรับ�าง ท่ำามู่าปีรัะมู่าณปีีกว่ัาแลิ�วัค่่ะ”

ในวัันที่�ต้�องออกมู่าใชื่�ชีื่วิัต้ ยุ่นบนลิำาแข�งของ

ตั้วัเอง น�องหมู่วัยุมีู่ค่วัามู่มัู่�นใจเต็้มู่เปีี�ยุมู่ใน

การัที่�จะอยุ่้ร่ัวัมู่กับสังค่มู่นี�

พลอยไพริล ภูมิสุทธาผล

ความภาคภูมิใจแรกของ

หมู่บ้านเด็กโสสะภูเก็ต

“จริังๆ แลิ�วัถ่งแมู่�เรัาจะเป็ีนล้ิกโสสะ เป็ีนเด็ีก

ในมู้่ลินิธิิฯ แต่้เรัาก็ไมู่่เค่ยุไดี�ถ้กปิีดีกั�นหร่ัอ

จำากัดีจากการัใชื่�ชีื่วิัต้เลิยุ เพรัาะตั้�งแต่้เล็ิกๆ 

เรัาไดี�ออกมู่าเรีัยุนหนังส่อข�างนอกหมู่้่บ�าน ไดี�

พบปีะกับผู้้�ค่น หร่ัอแมู่�กรัะทั่�งมู่าเรีัยุนในรัะดัีบ

มู่หาวิัท่ยุาลัิยุ ก็ไดี�ออกมู่าใชื่�ชีื่วิัต้อยุ่้ข�างนอก

หมู่้่บ�าน ไดี�เรีัยุนร้ั�เหมู่่อนเด็ีกทั่�วัๆ ไปีค่่ะ”

“โดียุเด็ีกมู้่ลินิธิิฯ จะมีู่เง่�อนไขหร่ัอข�อต้กลิงบาง

ข�อที่�เรัาท่ำาร่ัวัมู่กัน เพรัาะค่วัามู่ที่�พวักเรัาไดี�รัับ

การัสนับสนุนการัเลีิ�ยุงด้ีจากผู้้�ค่นในสังค่มู่ จ่ง

มีู่ข�อปีฏิิบัติ้เป็ีนแนวัท่าง เพ่�อให�ทุ่กค่นดีำาเนิน

ชีื่วิัต้ไดี�อยุ่างเหมู่าะสมู่ เช่ื่น เวัลิาเรัาซ่ึ่�อของ

หร่ัออุปีกรัณ์การัเรีัยุน เรัาต้�องเก็บใบเสร็ัจไวั�

เพ่�อที่�จะไดี�เอามู่าให�สำานักงานหมู่้่บ�านเด็ีกอีก

ค่รัั�ง หน้มู่องว่ัา เร่ั�องนี�ค่่อค่วัามู่ถ้กต้�องแลิะ

เหมู่าะสมู่ที่�เรัาท่ำาไดี�ค่่ะ”

“หน้ไมู่่เค่ยุอายุที่�จะบอกใค่รัๆ ว่ัาหน้เป็ีนเด็ีก

มู้่ลินิธิิฯ ค่นข�างนอกเรีัยุกเรัาว่ัา เป็ีนเด็ีก 

มู้่ลินิธิิฯ แต่้ค่นข�างในอยุ่างพวักหน้ เรีัยุกว่ัา  

“บ�าน” ที่�นี�ค่่อทุ่กอยุ่างสำาหรัับเรัา ที่�นี�เรัาไดี�มีู่ 

“แมู่่” แมู่่ผู้้�ซ่ึ่�งต่้อให�เรัาเดิีนออกมู่าจากที่�นั�น

แลิ�วั แต่้แมู่่ก็ยัุงเป็ีนแมู่่ของเรัาอยุ่้ พี�น�องใน

บ�าน คุ่ณน�าคุ่ณอาทุ่กค่นในหมู่้่บ�านก็เช่ื่นกัน 

ทุ่กค่นค่่อค่นในค่รัอบค่รััวัที่�หน้มีู่”

“แลิะค่นที่�สำาคั่ญ่พอๆ กับค่รัอบค่รััวัโสสะของ

หน้ก็ค่่อผู้้�บริัจาค่ทุ่กค่นที่�ให�การัสนับสนุนท่าง

ดี�านทุ่นท่รััพย์ุกับล้ิกโสสะ ท่่านไมู่่เค่ยุแมู่�แต่้จะ

เห็นหน�าต้าพวักหน้เลิยุ แต่้ก็ยัุงเมู่ต้ต้าต่้อพวัก

เรัาทุ่กค่น หน้ไดี�แต่้หวัังว่ัา สิ�งนี�จะท่ำาให�ท่่านมีู่

ค่วัามู่สุข มีู่ค่วัามู่อิ�มู่เอมู่ใจ อีกทั่�งยัุงค่งจะช่ื่วัยุ

เหล่ิอล้ิกโสสะต่้อไปี แลิะหน้เองก็ขอเป็ีนอีก

กำาลัิงในการัส่งต่้อค่วัามู่สุขนี�ให�กับค่นอ่�นเช่ื่น

กันนะค่ะ ขอบคุ่ณค่่ะ”

แมู่�กาลิเวัลิา แลิะสถานการัณ์ในชีื่วิัต้ อาจทั่�ง

ตั้ดีแลิะเติ้มู่ จัดีสรัรัองค์่ปีรัะกอบหลิายุอยุ่างใน

ชีื่วิัต้ไวั�ให�ค่นหน่�ง อยุ่างไมู่่อาจมีู่ใค่รัค่าดีค่ะเน

ไดี� แต่้ในทุ่กท่างที่�ชีื่วิัต้นำาพามู่านั�น หากเรัาไดี�

ใชื่�ทุ่กวิันาที่ ใชื่�ท่รััพยุากรัแลิะโอกาสที่�มีู่อยุ่าง

คุ่�มู่ค่่า ปีรัะสบการัณ์ แลิะคุ่ณปีรัะโยุชื่น์จาก

ค่วัามู่พยุายุามู่นั�น ถ�าต่้อยุอดีให�กับมู่นุษย์ุดี�วัยุ

กันไดี� หร่ัอสรั�างสรัรัค์่สังค่มู่ไมู่่ว่ัาจะส่วันเล็ิก

น�อยุหร่ัอยิุ�งใหญ่่ เพียุงไหน ก็คุ่�มู่ค่่ามู่ากพอที่�

จะต้�องลิงมู่่อท่ำา

ความสำาเร็จของลูกโสสะ

นี�เปี็นเพียุงหน่�งต้ัวัอยุ่างของค่วัามู่สำาเรั็จ 

ลิ้กโสสะ ท่ี�ไดี�รัับการัสนับสนุนการั 

เลิี�ยุงดี้เดี็กอยุ่างต้่อเน่�องจากผู้้�มู่ีจิต้เมู่ต้ต้า

ต้ลิอดีมู่า ปีัจจุบันมู่้ลินิธิิเดี็กโสสะแห่ง

ปีรัะเท่ศไท่ยุฯ มู่ีเดี็กท่ี�อยุ้่ในการัดี้แลิ

ปีรัะมู่าณ 700 ค่น แลิะไดี�ส่งมู่อบเดี็กท่ี�

สามู่ารัถเลิี�ยุงดี้ต้ัวัเองไดี� อยุ้่รั่วัมู่กับสังค่มู่

กวั่า 500 ค่น
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เดิีมู่ที่ เป็ีนค่ร้ัสอนอยุ่้ที่�ต่้างจังหวััดี แต่้ดี�วัยุ

ค่วัามู่อยุากกลัิบมู่าอยุ่้ร่ัวัมู่กับค่รัอบค่รััวั จ่ง

พยุายุามู่หางานในจังหวััดีบ�านเกิดี แลิะดี�วัยุ

ช่ื่วังนั�น ญ่าติ้ๆ บอกเล่ิาว่ัา มีู่สถานที่�หน่�งกำาลัิง

เปิีดีรัับสมัู่ค่รัค่ร้ัอนุบาลิ จ่งลิองมู่าสมัู่ค่รัด้ี

ในปีี 2549 เป็ีนปีีเริั�มู่ต้�นของการัท่ำางานค่ร้ั

อนุบาลิในศ้นย์ุพัฒนาเด็ีกเล็ิกหมู่้่บ�านเด็ีกโสสะ

เชีื่ยุงรัายุ ท่ำาหน�าที่�ค่ร้ัสอนเด็ีกๆ อยุ่้เก่อบสอง

ปีี หลัิงจากนั�นก็ไดี�เปีลีิ�ยุนหน�าที่�ค่วัามู่รัับผิู้ดี

ชื่อบ มู่าเป็ีนผู้้�ช่ื่วัยุผู้้�อำานวัยุการัหมู่้่บ�านเด็ีก 

โสสะเชีื่ยุงรัายุแท่น

การัท่ำางานในหน�าที่� “ค่ร้ั” แลิะ “ผู้้�ช่ื่วัยุผู้้�

อำานวัยุการัหมู่้่บ�านเด็ีกโสสะ” มีู่ค่วัามู่แต้กต่้าง

กัน โดียุหน�าที่�ค่ร้ั จะเน�นวัางแผู้นการัเรีัยุนการั

สอนสำาหรัับเด็ีกๆ ให�มีู่วิัชื่าค่วัามู่ร้ั� ก่อนที่�พวัก

เขาจะเล่ิ�อนชัื่�นข่�นไปีเรีัยุนในรัะดัีบปีรัะถมู่ศ่กษา

ต่้อไปี

ส่วันการัท่ำางานเป็ีนผู้้�ช่ื่วัยุผู้้�อำานวัยุการัหมู่้่บ�าน

เด็ีกนั�น จะมีู่รัายุลิะเอียุดีของงานที่�ซัึ่บซึ่�อนมู่าก

ยิุ�งข่�น เพรัาะเรัาจะต้�องด้ีแลิภูาพรัวัมู่ทุ่กภูาค่

ส่วันของชีื่วิัต้เด็ีก ตั้�งแต่้ปัีจจัยุสี� การักิน อยุ่้

หลัิบนอน เส่�อผู้�า การัศ่กษา กิจกรัรัมู่ต่้างๆ

แลิะที่�สำาคั่ญ่ ค่่อการัด้ีแลิแลิะเข�าใจถ่งสภูาวัะ

จิต้ใจของเด็ีกๆ จริังอยุ่้ว่ัา เรัาอาจจะไมู่่ไดี�ลิง

ไปีค่ลุิกค่ลีิ ด้ีแลิเด็ีกๆ โดียุต้รังเท่่ากับคุ่ณแมู่่

โสสะที่�ให�การัด้ีแลิพวักเขา แต่้ก็เป็ีนฝ่่ายุค่อยุ

โลกของการทำางานเพื่อเด็ก

กับวิรุยาพร อุตระ

สนับสนุน ค่อยุเป็ีนที่�ปีร่ักษา ให�กับแมู่่ แลิะ

เจ�าหน�าที่�ค่นอ่�นๆ หร่ัอแมู่�บางค่รัั�ง ก็รัวัมู่ถ่งตั้วั

เด็ีกๆ เองดี�วัยุ

ในการัท่ำางานกับผู้้�ค่น เป็ีนเร่ั�องปีกติ้ที่�จะต้�อง

มีู่ปัีญ่หาค่วัามู่คิ่ดีเห็นไมู่่ต้รังกัน เรัาคิ่ดีว่ัา การั

ท่ำางานยุ่อมู่มีู่อุปีสรัรัค่บ�าง จะอยุ่้ที่�ไหนก็มีู่ เรัา

แต่้ลิะค่นต่้างที่�มู่า ต่้างค่วัามู่คิ่ดี สิ�งแรักค่่อเรัา

ต้�องปีรัับทั่ศนค่ติ้ของตั้วัเรัาเองให�ไดี� เปิีดีใจ

รัับฟัง มีู่ค่วัามู่อดีท่น ค่่อยุๆ คิ่ดี ค่่อยุๆ ท่ำา 

ค่่อยุๆ แก�ปัีญ่หา การัไดี�มู่าท่ำางานที่�นี�ถ่อว่ัาโชื่ค่

ดีี ทุ่กค่นมีู่จุดีปีรัะสงค์่แลิะเป้ีาหมู่ายุเดีียุวักัน 

นั�นก็ค่่อ เพ่�อช่ื่วัยุเหล่ิอเด็ีกๆ ที่�เขาขาดีที่�พ่�งพิง

เพรัาะเรัามีู่เป้ีาหมู่ายุเดีียุวักันนี�เอง ในทุ่กค่รัั�ง

เรัาจ่งสามู่ารัถฝ่่าฟันผู่้านอุปีสรัรัค่ปัีญ่หาต่้างๆ

ไปีดี�วัยุกันไดี�

แรังผู้ลัิกดัีนที่�ท่ำาให�เรัายัุงค่งมีู่กำาลัิงใจในการั

ท่ำางานต่้อไปี ก็ค่่อกำาลัิงใจจากค่รัอบค่รััวั แลิะ

เรื่องเล่าคนทำางาน

กำาลัิงใจจากตั้วัเรัาเองที่�เป็ีนค่นสรั�างมัู่นข่�นมู่า

เรัามีู่ค่วัามู่สุขจากการัท่ำางานนี� ที่�ไดี�เฝ้่าด้ีการั

เติ้บโต้ของเด็ีกๆ แลิะวัันหน่�งเขาก็จะสามู่ารัถ

ออกไปียุ่นอยุ่้ในสังค่มู่ไดี�อยุ่างเข�มู่แข็งแลิะ

มัู่�นค่ง ถ่งแมู่�ว่ัา เรัาอาจจะไมู่่ใช่ื่ค่รัอบค่รััวัจริังๆ

แต่้ค่รัอบค่รััวัโสสะก็จะเป็ีนค่รัอบค่รััวัที่�จะยุ่น

เคี่ยุงข�าง แลิะพวักเขาก็จะข่�นช่ื่�อว่ัา เป็ีนล้ิก

หลิานของเรัาต้ลิอดีไปี

ในค่วัามู่เป็ีนจริังแลิ�วัการัท่ำางานเพ่�อเด็ีกๆ ใช่ื่

จะมีู่เพียุงแค่่แมู่่โสสะ เจ�าหน�าที่�ของมู้่ลินิธิิฯ

เท่่านั�น แต่้ภูาค่ส่วันที่�สำาคั่ญ่ในการัท่ำางาน

ร่ัวัมู่กันกับเรัานั�นก็ค่่อ “ผู้้�บริัจาค่ทุ่กท่่าน” ที่�

ค่อยุแบ่งปัีนนำ�าใจช่ื่วัยุเหล่ิอแลิะสนับสนุนการั

ท่ำางานอยุ่างต่้อเน่�องต้ลิอดีมู่า ขอให�เจต้นาดีี

ที่�ท่่านตั้�งใจท่ำาเพ่�อสรั�างอนาค่ต้ให�กับเด็ีกๆ ไดี�

กลิายุเป็ีนค่วัามู่ภูาค่ภู้มิู่ใจ พลัิงใจในการัท่ำาดีี

ต่้อๆ ไปีดี�วัยุค่่ะ
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“Youth Can!”  “Youth Can!”  

“เยาวชน เราทำาได้”“เยาวชน เราทำาได้”

คุ่ณเช่ื่�อไหมู่ว่ัา ‘ค่วัามู่สุข’ สามู่ารัถส่งต่้อกันไดี�อยุ่างไมู่่สิ�นสุดี ดัีงเช่ื่น

เร่ั�องรัาวัของคุ่ณศิวักานต์้ บัวัมู่าก ที่�โชื่ค่ชื่ะต้านำาพาให�เธิอไดี�กลิายุมู่า

เป็ีน “ผู้้�ให�”  ให�ชีื่วิัต้ ให�ค่รัอบค่รััวั แลิะให�ค่วัามู่รัักกับเด็ีกๆ เป็ีนเวัลิา

กว่ัา 9 ปีีแลิ�วัที่�ค่วัามู่สุขนั�น ไมู่่เพียุงกลัิบค่่นส่้คุ่ณศิวักานต์้เท่่านั�น แต่้

กลิายุเป็ีนค่วัามู่สุขที่�ส่งต่้อ เติ้มู่เต็้มู่ให�กับเด็ีกๆ แลิะผู้้�ค่นอีกหลิายุชีื่วิัต้

ร้้จักี๊ม้ล่นิ้ธิิเด็้กี๊โสึสึะฯ ได้้อย่างไร

แรักเริั�มู่ไดี�รัับจดีหมู่ายุจากมู้่ลินิธิิเด็ีกโสสะฯ เมู่่�ออ่านแลิ�วัมีู่ค่วัามู่สนใจ

จ่งไปีศ่กษาข�อมู้่ลิจากเว็ับไซึ่ต์้ของมู้่ลินิธิิฯ ร้ั�ส่กปีรัะทั่บใจกับการัช่ื่วัยุ

เหล่ิอเด็ีกที่�ส้ญ่เสียุพ่อแมู่่ ซ่ึ่�งเด็ีกๆ เหล่ิานี�จะไดี�รัับการัศ่กษาที่�ดีี แลิะ

เติ้บโต้ดี�วัยุค่วัามู่รััก จ่งตั้ดีสินใจกรัอกแบบฟอร์ัมู่การับริัจาค่แบบต่้อ

เน่�องผู่้านการัตั้ดีบัต้รัเค่รัดิีต้ท่างหน�าเว็ับไซึ่ต์้

สึาเห้ตุท๊�ตัด้สิึน้ใจให้้กี๊ารสึนั้บ้สึนุ้น้เล๊่�ยงด้้เด็้กี๊โสึสึะ

อยุากให�ชีื่วิัต้ของเด็ีกที่�ดี�อยุโอกาสเหล่ิานี�ดีีข่�น ไมู่่โดีดีเดีี�ยุวัอีกต่้อไปี ให�

เขาไดี�ท่านอาหารัที่�มีู่คุ่ณค่่า ไดี�มีู่ที่�อยุ่้อาศัยุที่�ปีลิอดีภัูยุ แลิะไดี�รัับการั

ศ่กษาที่�ดีี ถ�าถามู่ว่ัา เรัาไดี�อะไรัจากต้รังนี� ก็ค่งเป็ีนเพียุง ‘ค่วัามู่สุขใจ’ 

เรัามีู่ค่วัามู่สุขทุ่กค่รัั�งที่�เห็นน�องๆ ไดี�รัับการัศ่กษาที่�ดีีแลิะจบมู่ามีู่งานท่ำา  

สามู่ารัถช่ื่วัยุเหล่ิอตั้วัเองไดี�ในสังค่มู่ แลิะที่�สำาคั่ญ่ แมู่�จะจบออกไปีแลิ�วั

ก็ยัุงเห็นเด็ีกๆ เหล่ิานี�กลัิบมู่าหาค่รัอบค่รััวั กลัิบมู่าช่ื่วัยุเหล่ิอน�องๆ 

ของเขาในหมู่้่บ�านเด็ีกโสสะ ซ่ึ่�งมัู่นค่่อสายุสัมู่พันธ์ิที่�ยัุ�งยุ่น 

โค่รังการัค่วัามู่ร่ัวัมู่มู่่อรัะหว่ัางมู้่ลินิธิิเด็ีกโสสะแห่งปีรัะเท่ศไท่ยุ ใน

พรัะบรัมู่รัาชิื่น้ปีถัมู่ภ์ู กับพันธิมิู่ต้รัที่�เป็ีนบริัษัท่ชัื่�นนำาแลิะมีู่การัท่ำางาน

รัะดัีบนานาชื่าติ้ อาทิ่ ดีีเอชื่แอลิ (DHL Thailand) แลิะ ธิิสเซ่ึ่นค่รุัปีป์ี

เอลิลิิเวัเต้อร์ั (ThyssenKrupp Elevator Thailand) ในการัเต้รีัยุมู่

พรั�อมู่เยุาวัชื่นในการัเลีิ�ยุงด้ีของค่รัอบค่รััวัโสสะส่้โลิกของการัท่ำางาน 

เพ่�อบรัรัลุิเป้ีาหมู่ายุในการัเลีิ�ยุงด้ี นั�นค่่อเยุาวัชื่นไดี�รัับการัศ่กษาส้งสุดี

ต้ามู่ค่วัามู่สามู่ารัถ แลิะออกไปีปีรัะกอบอาชีื่พพ่�งพาตั้วัเองไดี�  

ความสุข ส่งต่อกันได้ ไม่สิ้นสุด 

- คุณศิวกานต์ บัวมาก 

สิึ�งท๊�อยากี๊แบ่้งปั็น้ ห้รือเรื�องราวท๊�อยากี๊บ้อกี๊เล่่าส่้ึผู้้้อื�น้

การัที่�เด็ีกๆ ไดี�เติ้บโต้อยุ่างอบอุ่นอีกค่รัั�ง ค่่อการั ‘ให�’ ที่�ไมู่่เพียุงแค่่

เรัาจะไดี�รัับค่วัามู่สุขกลัิบมู่าเป็ีนของขวััญ่เท่่านั�น แต่้เมู่่�อเด็ีกเหล่ิานี�

สามู่ารัถด้ีแลิชีื่วิัต้ตั้วัเองไดี� พวักเขาก็จะช่ื่วัยุด้ีแลิแลิะพัฒนาสังค่มู่ให�ดีี

ข่�นต่้อไปี เรีัยุกไดี�ว่ัา เป็ีนค่วัามู่สุขที่�สามู่ารัถส่งต่้อกันไดี�ไมู่่สิ�นสุดี 

ไมู่่เพียุงแค่่เรัา แต่้มีู่อีกหลิายุชีื่วิัต้ที่�ไดี�รัับดี�วัยุเช่ื่นกัน

หนึ่งเสียงจากผู้ ให้การสนับสนุนเด็กโสสะ

“Youth Can!”  

“เยาวชน เราทำาได้”
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“ถ�าค่นอิ�มู่ เขาก็จะไมู่่อยุากขโมู่ยุ แต่้ถ�าค่นไมู่่อิ�มู่ เขาก็จะกลิายุเป็ีนขโมู่ยุ” 

ส่วันหน่�งจากค่ำาพ้ดีของอดีีต้ปีรัะธิานาธิิบดีีสหรััฐ บารััค่ โอบามู่า กลิายุ

เป็ีนหน่�งในแรังบันดีาลิใจของคุ่ณอิศรัาวิัท่ย์ุ นวัลิวััฒน์ ผู้้�ที่�ตั้ดีสินใจ

ให�การัสนับสนุนเด็ีกๆ ที่�ขาดีโอกาส ดี�วัยุการับริัจาค่ต่้อเน่�องผู่้านการัตั้ดี

บัต้รัเค่รัดิีต้ หลัิงจากไดี�พบกับเจ�าหน�าที่�ของมู้่ลินิธิิเด็ีกโสสะฯ ผู่้านท่าง

บ้ธิปีรัะชื่าสัมู่พันธ์ิภูายุในห�างสรัรัพสินค่�า

“เรัาเช่ื่�อว่ัา ไมู่่มีู่ใค่รัอยุากอยุ่้ในค่วัามู่เลิวัรั�ายุ ถ�าน�องมีู่ท่างเล่ิอกเขาก็

อยุากเล่ิอกไปีในท่างที่�ดีี ดัีงนั�นสิ�งที่�เรัาท่ำาไดี� ค่่อการัหยิุบยุ่�น ‘โอกาส’ 

นั�นให�กับพวักเขา” 

“โอกาส” ที่�คุ่ณอิศรัาวิัท่ย์ุ ไดี�หยิุบยุ่�นให�กับเด็ีกๆ ในค่รัอบค่รััวัโสสะนั�น

 ไมู่่ใช่ื่เพียุงการัเติ้มู่เต็้มู่ท่�องให�อิ�มู่เท่่านั�น แต่้ยัุงเป็ีนการัให�ค่รัอบค่รััวัที่�

เปีี�ยุมู่ดี�วัยุค่วัามู่รัักค่วัามู่อบอุ่น มีู่แมู่่โสสะค่อยุด้ีแลิ มีู่พี�น�องที่�ค่อยุช่ื่วัยุ

เหล่ิอกัน แลิะมีู่ที่�อยุ่้อาศัยุที่�ปีลิอดีภัูยุแลิะมัู่�นค่ง รัวัมู่ถ่งให�การัศ่กษาอีก

ดี�วัยุ ซ่ึ่�งสิ�งเหล่ิานี�เป็ีนเสมู่่อนจุดีเริั�มู่ต้�นที่�จะนำาพาพวักเขาไปีส่้ชีื่วิัต้ที่�ดีี

“สิ�งหน่�งที่�สำาคั่ญ่เลิยุค่่อ ‘ค่วัามู่ร้ั�’ แลิะหลัิกคิ่ดีที่�ว่ัา ‘ต้นเป็ีนที่�พ่�งแห่ง

ต้น’ เมู่่�อเด็ีกๆ ไดี�รัับโอกาสที่�ดีีแลิ�วั พวักเขาจะไดี�เรีัยุนร้ั�การัพ่�งพา

ต้นเอง เพ่�อเติ้บโต้ข่�นแลิะออกส่้สังค่มู่ไปีใชื่�ชีื่วิัต้ไดี�อยุ่างเข�มู่แข็ง” 

จุดเร่ิมต้นของชีวิตท่ีดี เร่ิมท่ี

 “โอกาส”

- คุณอิศราวิทย์ นวลวัฒน์

หนึ่งเสียงจากผู้ ให้การสนับสนุนเด็กโสสะ

นี�ค่่อโอกาสที่�ไมู่่ไดี�ช่ื่วัยุเหล่ิอเพียุงหน่�งชีื่วิัต้เท่่านั�น แต่้พลัิงเล็ิกๆ จาก

ผู้้�สนับสนุนทุ่กค่น ค่่อฟันเฟืองชิื่�นสำาคั่ญ่ซ่ึ่�งช่ื่วัยุขับเค่ล่ิ�อนสังค่มู่ที่�เรัา

อาศัยุอยุ่้ให�พัฒนาไปีข�างหน�าไดี�ไมู่่สิ�นสุดี

หากหน่วัยุงานหร่ัอบริัษัท่ใดีสนใจการัสนับสนุนทุ่นการัศ่กษาเพ่�อพัฒนา

เยุาวัชื่น แลิะการัมู่อบโอกาสในการัฝึ่กงานหร่ัอท่ำางานให�กับเยุาวัชื่น

จากค่รัอบค่รััวัโสสะ สามู่ารัถติ้ดีต่้อไดี�ที่�แผู้นกค่วัามู่ร่ัวัมู่มู่่อรัะหว่ัาง

องค์่กรั (Corporate Partnership) โท่รั.02-3801177 กดี 2

โค่รังการัดัีงกล่ิาวัเป็ีนการัสนับสนุนทั่�งดี�านทุ่นท่รััพย์ุเพ่�อการัศ่กษาแลิะ

พัฒนาเยุาวัชื่น รัวัมู่ถ่งการัจัดีการัปีรัะชุื่มู่เชิื่งปีฏิิบัติ้การั แลิะการัเข�า

ค่่ายุพัฒนาทั่กษะดี�านต่้างๆ ให�กับเยุาวัชื่นจากค่รัอบค่รััวัโสสะ ไมู่่ว่ัา

จะเป็ีนการัอบรัมู่ทั่กษะภูาวัะผู้้�นำา การัแก�ปัีญ่หาเฉพาะหน�า แนะแนวั

อาชีื่พแลิะต้ลิาดีแรังงาน การัสัมู่ภูาษณ์งาน การัเต้รีัยุมู่เรัซ้ึ่เมู่่ การัแต่้ง

กายุแลิะบุค่ลิิกภูาพ เป็ีนต้�น เพ่�อให�เยุาวัชื่นหลัิงจบการัศ่กษา มีู่ค่วัามู่

พรั�อมู่แลิะสามู่ารัถก�าวัส่้โลิกของการัท่ำางานไดี�อยุ่างมัู่�นใจมู่ากข่�น 



“ขอบคุณที่ทำ�ให้หนูมี“ขอบคุณที่ทำ�ให้หนูมี
วัยเด็กที่เปี ่ยมสุขวัยเด็กที่เปี ่ยมสุข

อีกครั้งหนึ่ง”อีกครั้งหนึ่ง”

“ขอบคุณที่ทำ�ให้หนูมี
วัยเด็กที่เปี ่ยมสุข

อีกครั้งหนึ่ง”

สารจากกรรมการอำานวยการ

เรีัยุน  ท่่านผู้้�มีู่จิต้เมู่ต้ต้า

 
เด็ีกทุ่กค่นที่�เกิดีมู่า ต่้างต้�องการัไดี�รัับการัด้ีแลิเอาใจใส่ที่�ดีี  ต้�องการั
เติ้บโต้ข่�นในค่รัอบค่รััวัที่�อบอุ่น  แลิะไดี�รัับการัศ่กษาอบรัมู่ เพ่�อที่�จะ
ช่ื่วัยุให�พวักเขาไดี�เติ้บใหญ่่ออกส่้สังค่มู่อยุ่างมีู่คุ่ณภูาพทั่�งท่างร่ัางกายุ
จิต้ใจ แลิะสติ้ปัีญ่ญ่าค่วัามู่สามู่ารัถ มู้่ลินิธิิเด็ีกโสสะแห่งปีรัะเท่ศไท่ยุฯ
จ่งมุู่่งเน�นให�การัช่ื่วัยุเหล่ิอเด็ีกไท่ยุที่�ส้ญ่เสียุบิดีามู่ารัดีา ไรั�ญ่าติ้มิู่ต้รัที่�
พ่�งพิง ดี�วัยุการัมู่อบค่รัอบค่รััวัท่ดีแท่นพรั�อมู่กับค่วัามู่รัักค่วัามู่อบอุ่น
ให�พวักเขาไดี�ไดี�เติ้บโต้ข่�นเป็ีนค่นดีี มีู่หัวัใจที่�เติ้มู่เต็้มู่แลิะสามู่ารัถพ่�งพา
ต้นเองไดี� เป็ีนกำาลัิงของชื่าติ้ที่�จะช่ื่วัยุพัฒนาสังค่มู่ที่�เรัาอาศัยุอยุ่้นี�ให�ดีี
ยิุ�งข่�นต่้อไปี 

มู้่ลินิธิิเด็ีกโสสะแห่งปีรัะเท่ศไท่ยุฯ จัดีกิจกรัรัมู่

ออกบ้ธิปีรัะชื่าสัมู่พันธ์ิต้ามู่สถานที่�ต่้างๆ อาทิ่

ห�างสรัรัพสินค่�า อาค่ารัสำานักงานแลิะยุ่าน

ธุิรักิจ ทั่�วักรุังเท่พมู่หานค่รัฯ แลิะต่้างจังหวััดี

ทั่�งนี�เพ่�อเชิื่ญ่ชื่วันผู้้�ที่�มีู่จิต้เมู่ต้ต้าต่้อเด็ีกๆ

กำาพรั�า ร่ัวัมู่เป็ีนส่วันหน่�งในการัสนับสนุนการั

เลีิ�ยุงด้ีเด็ีกในค่รัอบค่รััวัโสสะทั่�วัปีรัะเท่ศอยุ่าง

ต่้อเน่�อง โดียุบริัจาค่ผู่้านการัตั้ดีบัต้รัเค่รัดิีต้

ซ่ึ่�งเป็ีนอีกหน่�งช่ื่องท่างที่�สะดีวัก  แลิะท่่าน

สามู่ารัถสังเกต้ เจ�าหน�าที่�ของมู้่ลินิธิิฯ จะ

สวัมู่เส่�อที่�มีู่โลิโก� แลิะบัต้รัปีรัะจำาตั้วัพรั�อมู่ 

ช่ื่�อเพ่�ออ�างอิง  หากพบเจ�าหน�าที่�ของท่าง 

มู้่ลินิธิิฯ ท่่านสามู่ารัถแวัะเข�าไปีสอบถามู่

ข�อมู้่ลิเพ่�อบริัจาค่หร่ัอทั่กท่ายุให�กำาลัิงใจน�อง

กันไดี�นะค่ะ 

มู้่ลินิธิิฯ ให�ค่วัามู่สำาคั่ญ่กับการัศ่กษาของเด็ีกอยุ่างบ้รัณาการั ดัีงนั�นใน
หมู่้่บ�านเด็ีกโสสะ นอกจากเด็ีกๆ จะไดี�รัับการัศ่กษาต้ามู่หลัิกส้ต้รัชัื่�น
เรีัยุนแลิ�วั ยัุงไดี�รัับการัส่งเสริัมู่เพิ�มู่เติ้มู่ในทั่กษะดี�านต่้างๆ ต้ามู่ค่วัามู่
ถนัดี อาทิ่ ดี�านศิลิปีะ กีฬา ดีนต้รีั ฯลิฯ รัวัมู่ถ่งการัปีล้ิกฝั่งคุ่ณธิรัรัมู่
จริัยุธิรัรัมู่ แลิะค่วัามู่กตั้ญ่ญู้ให�กับล้ิกโสสะทุ่กค่น

สุดีท่�ายุนี� ผู้มู่ขอขอบพรัะคุ่ณผู้้�มีู่จิต้เมู่ต้ต้าทุ่กท่่าน ที่�ช่ื่วัยุมู่อบโอกาส
แลิะเป็ีนพลัิงผู้ลัิกดัีนให�เด็ีกๆ กว่ัา 700 ชีื่วิัต้ในค่รัอบค่รััวัโสสะไดี�เติ้บโต้
ข่�นดี�วัยุค่วัามู่รััก สามู่ารัถก�าวัเดิีนไปีอยุ่างมัู่�นค่งดี�วัยุการัสนับสนุนอยุ่าง
ต่้อเน่�องจากทุ่กท่่านค่รัับ 

 

ขอแสดีงค่วัามู่นับถ่อ
นายุธินา เต้รััต้นชัื่ยุ
เลิขาธิิการั / กรัรัมู่การัอำานวัยุการั
มู้่ลินิธิิเด็ีกโสสะแห่งปีรัะเท่ศไท่ยุฯ

วารสารสำาหรับผู้ให้การสนับสนุนเด็กในครอบครัวโสสะ ประจำาทุกหกเดือน 
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