
40 ป ยังตราตรึงมิลืมเลือน
“เล็ก” บุญคง พัธโนทัย 
(จันทรเต็มดวง)...ลูกโสสะคนแรก

ความทรงจําสีจางๆ 
กับเสนทางชีวิตในหมูบานเด็กโสสะ

ทานรูหรือไมวา...ดวยการสนับสนุนจากทาน
สามารถมอบชีวิตใหกับเด็กคนหนึ่งไดอยางไร
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สม เด็ จพ ร ะ เ ทพรั ตน ร าชสุ ด า ฯ  สย าม
บ ร ม ร า ช กุ ม า รี  ท ร ง พ ร ะ ก รุณ า โ ป ร ด
เกลาฯ เสด็จพระราชดํา เนินเยี่ยม “หมู
บ าน เด็ ก โสสะบา งปู   สมุ ท รปราการ ” 
วั น พุ ธ ที่  1 3  มิ ถุ น า ย น  พ .ศ .  2 5 5 5
เวลา 15.30 น. ณ “หมูบานเด็กโสสะบางปู  
สมุทรปราการ เลขที่ 383 หมู 2 ถนนสุขุมวิท
ตํ า บลบา งปู ใ หม  อํ า เ ภอ เมื อ ง  จั งห วั ด
สมุทรปราการ 10270 เนื่องในโอกาสครบรอบ
40 ป การดําเนินงานของมูลนิธิฯ

หมู บ าน เด็ ก โสสะบางปู  สมุทรปราการ 
เปนหมูบ านแหงแรกของมูลนิธิ เด็กโสสะ
แหงประเทศไทย ในพระบรมราชินูปถัมภ
ได ก อสร า งขึ้ น เมื่ อป พ .ศ .  2515 ด วย
เงินบริจาคจํานวน 8 ลานบาท จากเอส
โอเอส ชิวเดรนสวิลเลจส อินเตอรเนชั่นแนล 
(SOS Children’s Villages International) 
บนเนื้อที่  10 ไรเศษ ที่ทานผูหญิงสมศรี 
เ จริญรั ชตภาคย  ผู ก อตั้ ง และประธาน
กิต ติมศักดิ์ มู ลนิ ธิ เ ด็ก โสสะแห งประ เทศ
ไทยฯ บริจาคใหหมู บ านเ ด็กโสสะบางปู 
สมุทรปราการ มีพิธีเปดอยางเปนทางการ

เมื่ อ วั นที่  20 กุมภาพันธ  พ .ศ .  2517
โ ด ย ส ม เ ด็ จ พ ร ะ น า ง เ จ า รํ า ไ พ พ ร ร ณี
พระบรมราชินีในรัชกาลที่ 7 เสด็จพระราช
ดําเนินมาเปนประธานในพิธีเปด

ภายในหมูบานแหงนี้ มีเด็กในการดูแลจํานวน 
125 คน (ชาย 60 คน หญิง 65 คน) มีแม นา
จํานวน 15 คน และเจาหนาที่ จํานวน 20 คน 
นอกจากนี้ทางหมูบานเด็กโสสะบางปู ยังได
จัดการศึกษาระดับอนุบาลภายในหมูบาน เพื่อ
ความสะดวก ปลอดภัยแกเด็กและใหบริการแก
เด็กๆ จากชุมชนภายนอกเขามารวมเรียน มีครู
วิชาชีพจัดการเรียนการสอนตามหลักสูตรการ
ศึกษาปฐมวัย เพื่อเปนพื้นฐานใหเด็กๆ พรอมที่
จะเขารับการศึกษาในระดับสูงข้ึนตอไป 

ในโอกาสนี้ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ 
สยามบรมราชกุมารี ไดทรงมีพระกรุณา
พระราชทานโลแกผูมีคุณูปการ ทรงวาดภาพ
ฝพระหัตถพระราชทานแกหมูบานเด็กโสสะ
บางปู สมุทรปราการ และทรงเย่ียมครอบครัว
โสสะ กอนเสด็จพระราชดําเนินกลับไดทรงปลูก
ตนมะฮอกกานี บริเวณหนาอาคารสํานักงาน

         พระกรุณาธิคุณ
1. ทรงฉายพระรูปรวมกับ กรรมการ เจา
หนาที่ แมโสสะ และลูกโสสะ

2. ตัวแทนลูกโสสะถวายพวงมาลัยขอพระกร

3. ทรงวาดภาพฝพระหัตถ พระราชทานแก
หมูบานเด็กโสสะบางปู

4. ทรงเย่ียมครอบครัวโสสะ

5. ทรงปลูกตนมะฮอกกานี บริเวณหนา
อาคารสํานักงาน

สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารีเสด็จฯ เยี่ยม
“หมูบานเด็กโสสะบางปู สมุทรปราการ” 

เนื่องในวันครบรอบ 40 ป การดําเนินงานของมูลนิธิฯ
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นี่คือคําบอกเลาของ “เล็ก” บุญคง พัธโนทัย 
(จันทรเต็มดวง)...ลูกโสสะคนแรก ที่ไดแบงปน
ความรูสึกเม่ือคร้ังที่เธอเคยในหมูบานเด็กโสสะ
รวมกับพี่นอง ดวยใบหนาที่เปยมสุขในยามที่
ระลึกถึง “เล็ก” เด็กหญิงตัวนอยวัยไรเดียงสา
ซึ่ งตองเขามาอยู ในหมูบ านเด็กโสสะบางปู
สมุทรปราการ  ดวยเหตุที่แมถูกรถแท็กซ่ีชน
ทําใหเธอและพ่ีนองอีก 4 คน  ขาดคนดูแลไรที่พึ่ง
บวกกับความยากจนทําใหผูคนท่ีพบเห็นเกิด
ความสงสารจึงแจงเร่ืองมายังมูลนิธิฯ “คนที่ไม
เคยขาดพอแม ไมรูสึกถึงความโดดเดี่ยวถึงความ
อางวางจริงๆหรอกวาเปนอยางไร และครอบครัว
เราก็จนไมมีอะไรจะกิน ความหิวน่ีมันเปนความ
ทรมานมากสําหรับเด็กตัวเล็กๆอยางพวกเรา  
หันไปทางไหนมันรูสึกหวาดกลัวไปหมด จน
กระท่ังวันหน่ึงมีคนมารับพวกเราพรอมบอกวา
จะพาไปอยูบานหลังใหม ตอนมาอยูแรกๆเด็กใน
หมูบาน ยังไมมากนัก เราจะเห็นนองๆ เพื่อนๆ
อีกหลายคนที่ทยอยเขามาอยูในหมูบาน เราโชคดี

“40 ปแลว เวลาชางผานไปรวดเร็วเหลือเกิน ทุกเหตุการณเหมือนเพ่ิงเกิด

ขึ้นเม่ือวานนี้เอง  เหมือนเรายังวิ่งเลนอยูกับพี่นองในหมูบานนี้อยูเลย”

ลูกกําพราอยางพวกเรา ถาไมมีหมูบานเด็กโสสะ 

ไมมีแมโสสะ และเจาหนาที่ ที่ทุมเทใหความรัก 

ความอบอุน คงไมมีเราในวันน้ี

40 ป ยังตราตรึงมิลืมเลือน
“เล็ก” บุญคง  พัธโนทัย 
(จันทรเต็มดวง)...ลูกโสสะคนแรก

ที่ยังมีพี่นองที่มาจากครอบครัวเดียวกันอยูใน
บานหลังเดียวกัน ซึ่งมันสามารถชดเชยในเรื่อง
ของความเหงา ความรูสึกอางวางเดียวดายใน
ขณะน้ันไดดี ทวาชวงแรกท่ีเขามาทุกคนก็ตอง
ปรับตัวใหเขากับสิ่งใหมๆ เหมือนกันทั้งนั้น รวม
ถึงคุณแมโสสะดวย เรายังจดจําออมกอดของแม
ไดดี แมในวันแรกๆ ที่เขามานั้นมันรูสึกขัดเขินใน
ใจ แตพอนานวันไปก็กลับกลายเปนความอบอุน 
ความรัก ความผูกพัน และถึงแมพี่นองทุกคนจะ
ตางที่มา เมื่อเรามาอยูในบานหลังเดียวกัน ใน

40 ป ของการเพาะเมล็ดพันธุ ตนกลาลูกโสสะ ให
เปนไมยืนตนที่สามารถแผกิ่งกานสาขาใหรมเงาแก
ผูคนไดพักพิง ทั้งนี้จากการที่ทุกคนไดมีสวนชวยกัน
รดนําพรวนดิน และใสปุยท่ีดี จนในปจจุบันมีลูกโสสะ
ที่เติบโตเปนผูใหญ สามารถออกไปประกอบอาชีพ อยู
รวมกับสังคมไดอยางมีความสุข ใชชีวิตเต็มคุณภาพ 
สรางความภาคภูมิใจใหกับมูลนิธิโสสะและผูใหการ
อุปการะทุกทานแลวกวา 400 คน

หมูบานเดียวกัน พวกเราก็เปนพี่นอง เปนเพื่อน
กันได จนถึงทุกวันนี้แมเราจะออกจากหมูบาน
มาสรางครอบครัวและดําเนินชีวิตของตัวเอง แลว
ก็ตาม ความผูกพันของพี่นอง เพื่อน ครอบครัว
และหมูบานโสสะนั้นก็ยังคงอยูเสมอ”

โอกาสที่เล็กไดรับนั้นเปรียบเสมือนของขวัญ
อันไมสามารถประเมินคาไดของชีวิตเลยทีเดียว 
เพราะนอกจากชีวิตความเปนอยู ความรักความ
อบอุนจากครอบครัวโสสะแลว เล็กยังไดรับ
โอกาส ทางการศึกษาใหไดเรียนหนังสือเหมือน
เด็กที่มีครอบครัวปกติทั่วไป และถึงแมไมได
จบการศึกษาจากมหาวิทยาลัยดัง แตสิ่งหนึ่ง
ที่ยืนยันไดวา เล็กไดประสบความสําเร็จในชีวิต
นั่นก็คือ การท่ีเล็กมีอาชีพที่สุจริต ไมเปนภาระ
ของสังคม และมีครอบครัวที่อบอุน “พอเรียน
จบก็หางานทําเลย และก็ไดงานท่ีเราชอบ เปน
พนักงานขายแผนกเครื่องดนตรีของบริษัท
พาวเวอรบาย ทํามา 27 ปแลว สําหรับชีวิตคูอยูดวย
กันมา 31 ป ก็รวมสุขรวมทุกขกันไปตามประสา 
มีลูกชายหัวแกวหัวแหวนคนนึงคะอายุ 29 ป 
เรียนจบวิศวะ พี่วาชีวิตพี่มาไดขนาดน้ีก็ดีที่สุด
แลวคะ”

จากชีวิตที่ผกผันที่ใครๆ ก็ตราหนาวา “ลูกกําพรา”
ไมมีพอแมและมีความจนคอยบั่นทอนชีวิต แต
เม่ือ 40 ปที่ผานมาเธอไดรับโอกาสที่ยิ่งใหญและ
มีคากับชีวิต จึงทําใหเธอไดมีวันนี้ “ลูกกําพรา
อยางพวกเรา ถาไมมีหมูบานเด็กโสสะ ไมมีแมโส
สะ และเจาหนาที่ ที่ทุมเทใหความรัก ความอบอุน 
คงไมมีเราในวันนี้ และบุคคลท่ีสําคัญอีกคนท่ี
อยูเบื้องหลังของความสําเร็จของลูกโสสะคงไม
พนทานผูบริจาคทั้งหลายที่ไดเมตตาตอลูกโสสะ
สิ่งนี้ถึงแมเวลาจะผานไปนานเทาไร แตมันจะติด
ตรึงฝงใจพวกเราไปจนวันสิ้นลมหายใจ อยาก
ขอขอบคุณทุกทานจริงๆคะ และขอใหทุกทานมี
ความสุขสมหวังในชีวิต”

ภาพบรรยากาศงานมงคลสมรส เมื่อป 2524 มีแขก
ผูใหญของมูลนิธิฯมารวมเปนเกียรติในงานอยางคับคั่ง

เล็กและเพื่อนๆในหมูบานเด็กโสสะเรียนกีตาร

3ความสําเร็จของลูกโสสะ



“นองแดน” เด็กชายตาโต ยิ้มเกง บุคลิกราเริง 
สนุกสนาน มองภายนอกเราจะไมรูเลยวาชวง
หนึ่งของชีวิตนองแดนเคยรูสึกอางวางและเดียว
ดายเพราะขาดคนดูแล ปจจุบันนองแดนอายุ 
12 ปแลว ความทรงจําท่ีผานมานั้นเปนเสมือน
ผามานท่ีบดบังประสบการณชีวิตในวันวาน “ผม
จําอดีตไมไดแลวครับ มันลางๆ แตที่จําไดชัดเลย
ก็เปนชีวิตที่เปนอยูในวันนี้ในหมูบานเด็กโสสะ
หาดใหญ  สงขลาน่ีแหละครับ  และผมก็รูวา
ผมมีนองสาวอีกคนหนึ่งที่มาอยูที่นี่ดวยกัน” 
นองแดนพูดดวยสําเนียงทองแดง แตฉะฉาน  
“มันไมสําคัญหรอกครับวาผมจะมาจากไหน  
ผมรูแตวาวันนี้ผมจะตั้งใจเรียน  เพื่ออนาคตจะ
ไดทํางานดีๆเลี้ยงตัวเอง เลี้ยงนองๆและแมได 
(แมโสสะบาน 7) เมื่อวันหน่ึงท่ีแมตองเกษียณ
ออกจากหมูบานเด็กโสสะไปแลว”  

ความทรงจําสีจางจาง...
กับเสนทางชีวิตในหมู
บานเด็กโสสะ

จะมีใครสักคนรูบางไหมวา การท่ีเกิดมา

บนโลกใบน้ี แลวไมไดเปนสวนหน่ึงของ

ใครเลย ความรูสึกของพวกเขาเหลาน้ัน

จะเปนอยางไร  

ยามเย็น เวลาประมาณ 16.30 น. หลังจาก
รับผิดชอบหนาที่ภายในบานและทําการบานเสร็จ
แลว นองแดนพรอมดวยนองชายอีกคนที่อยูใน
บานหลังเดียวกันก็จะเดินหยอกลอกันไปดวย
เสียงหัวเราะคิกคัก บางทีนองชายก็จะกระโดด
ขี่หลังนองแดนพากันเดินไปที่สนามฟุตบอลซึ่ง
มีเพื่อนๆในหมูบานรออยู “โตขึ้นผมจะเปนนัก
ฟุตบอลครับ  แมรายไดจากการเปนนักฟุตบอล
จะไมมาก แตการท่ีเราไดทําในส่ิงที่เรารักและ
สุจริตผมคิดวาก็เพียงพอแลวครับ” เมื่อเราได
ถามถึงความรูสึกของนองแดนวารูสึกอยางไรท่ี
เปนลูกโสสะ แทบไมนาเชื่อวานี่เปนความคิด
ของเด็กอายุ 12 ป “ผมไมคิดโทษใคร ไมโทษ
โชควาสนา หรือดินฟาที่ตองทําใหผมเกิด
มาเปนอยางนี้ แตรูสึกดีมากกวา วาวันน้ีเรา
ยังมีคนที่รักและหวงใยเรา อยูที่นี่ผมก็ไมได
ขาดอะไร เพราะไมวาจะเปนครอบครัว โอกาส
ทางการศึกษา หรือแมแตความรัก ผมก็ไดรับจาก
ที่นี่จนเต็มเปยม” สิ่งที่เราสัมผัสไดจากนองแดน
คือ “จิตใจอันอิ่มเต็ม” ที่เขาหาไดจากชีวิตใน
ปจจุบันของเขาเอง ความเพียงพอ ไมตองโหยหา
จากที่อื่นใด  

“อดีต” อาจเปนส่ิงที่นาจดจําสําหรับบางคน 
แตอีกหลายคนสิ่งที่สําคัญกวา คือการรูจักกับ
คุณคาของชีวิต และทําทุกนาทีที่กําลังหายใจ
ใหดีที่สุด ถัดจากความหลังอันเปนทรงจําสีจาง
ในใจแลว ในวันนี้ นองแดนมีความฝนที่กําลังเดิน
กาวไปใหถึง ดวยนําใจของผูมีนําใจ คนไทยดวย
กัน เชนเดียวกับลูกโสสะอีกหลายคนที่ยังมอง
เห็นความหวัง มุงมั่นต้ังใจไปใหสุดความฝนของ
ชีวิต เพื่อตอบแทนความมีนําใจของผูสนับสนุน
มูลนิธิโสสะทุกคนใหไดภาคภูมิใจ โดยเฉพาะ
อยางยิ่ง เมื่อถึงวันที่พวกเขาเติบโตและเปนคนดี
ของสังคมในท่ีสุด

นองแดนพรอมดวยแมโสสะและพี่นองในบาน

หมูบานเดก็โสสะหาดใหญ สงขลา
ตัง้อยูที ่1 ถ.เทศบาล 73 ต.พะตง อ.หาดใหญ  
จ.สงขลา 90110  

หมูบานเด็กโสสะหาดใหญ สงขลา จัด
สรางขึ้นเปนแหงที่ 3 เมื่อป พ.ศ.2531 
บนเนื้อที่  23  ไรเศษ  เปนที่ดินที่ไดรับ
บริจาคจากคหบดีที่มีชื่อเสียงในทองถ่ิน
สวนหน่ึง และมูลนิธิฯจัดซื้อเองสวนหน่ึง
มูลนิธิฯ จัดสรางขึ้นเพื่อนอมเกลาฯถวายเปน
พระราชกศุลแดพระบาทสมเดจ็พระเจาอยูหวั 
ในวโรกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา
ครบ 5  รอบ (5 ธันวาคม 2530) โดยจัด
สรางเปนอาคารช้ันเดียว 17 หลัง ประกอบ
ดวยบานพักสําหรับแมและเด็ก 12 หลัง 
อาคารสํานักงาน อาคารอนุบาล  บานพักผู
อาํนวยการ บานพักเจาหนาที ่และโรงฝกงาน
อยางละ 1 หลัง หมูบานเด็กโสสะหาดใหญ 
สงขลา สามารถรองรับเด็กได 120 คน

นองแดนและนองชายในบาน นองแดนและนองในหมูบานเลนฟุตบอล
หมายเหตุ: ช่ือของเด็ก ในบทความน้ีไดมีการ
เปล่ียนแปลงตามความเหมาะสมเพ่ือใหเปนไป
ตามนโยบายดานสิทธิเด็ก

4 ชีวิตในหมูบานเด็ก



บวร สงวนบุญ ผู นําบานเยาวชนชายโสสะ
หนองคาย บุคคลท่ีทุมเทและเสียสละแรงกาย 
แรงใจ อีกคนของมูลนิธิเด็กโสสะแหงประเทศไทย   
ในพระบรมราชินูปถัมภมาต้ังแตพ.ศ. 2540 ดวย
ระยะเวลากวา 15 ป ท่ีมุงม่ันและต้ังปณิธานใน
การทํางานเพ่ือหวังวาจะไดเห็นลูกโสสะประสบ
ความสําเร็จในชีวิต อยูในสังคมไดอยางมีความสุข  

ผูนําบานเยาวชนชายโสสะหนองคาย หนาท่ีน้ี
เขาทําอะไรกัน
หนาท่ีหลักของผมคือคอยดูแลนองๆเยาวชนชาย
ท่ีแยกออกมาจากหมูบานเด็กโสสะเฉลิมนารินทร
หนองคายอีกคร้ังเม่ือเขามีอายุ 14 ป เพ่ือเตรียม
ความพรอมและเสริมสรางศักยภาพในทุกๆ ดาน
ใหกับนองเยาวชนชายวัยรุนกอนท่ีจะเขาสูวัยผูใหญ  
และกอนออกไปสูสังคม สรางชีวิตและครอบครัวท่ี
มีคุณภาพของพวกเขาเองตอไป

พอมาเร่ิมงานรับผิดชอบดูแลเยาวชนชายโสสะ
แลวมีความรูสึกเปนอยางไร
ก็เหน่ือยครับ เพราะเราทํางานเพ่ือแกปญหาแตละ
ปญหาท่ีมีเขามาใหหมดไป หรือไมก็เบาบางลง
ท่ีสุด เปนท่ีทราบกันดีอยูแลววานองๆท่ีเขามาอยู
กับเราเขาเปนเด็กท่ีขาดพอแม ไรญาติมิตร ซ่ึงก็
ตางเหตุปจจัยกันมาโดยลึกๆ ภายในจิตใจของพวก
เขามันก็ยังคงคางเปนปมอยูบาง แตบางคนก็ไมมี
ปญหาเหลาน้ีเลย ซ่ึงน่ันก็ถือวาเปนความโชคดี
ของเขา บทบาทของเราคือคอยชวยผลักดันใหเขา
เอาตัวรอดใหได แตพอถึงวันท่ีเห็นเด็กๆ ประสบ
ความสําเร็จ มันกลับกลายเหมือนเปนนําเล้ียงชะ
โลมใจใหเราหายเหน่ือยและภูมิใจในส่ิงท่ีเราไดทํา 
ความสําเร็จของเด็กน้ันใชจะอยูท่ีการศึกษาสูง แต
อยูท่ีเขาเปนคนดี มีอาชีพเล้ียงตัวเองได และอยู
ในสังคมน้ีไดอยางมีความสุข และไมใชมีเพียงผม
คนเดียวท่ีทําหนาท่ีน้ี จริงๆ แลวมีอีกหลายคนท่ี
เหน็ดเหน่ือยกวาผมอีก โดยเฉพาะคุณแมโสสะ

ดวยปณิธานที่ตั้งม่ัน  
ทุกทานท่ีสละชีวิตน้ีท้ังชีวิตเพ่ือดูแลเด็กๆ ซ่ึงพวก
เธอเปนผูหญิงแตตองดูแลลูกโสสะ 10 – 12 คน  
ตอแมโสสะ 1 ทาน ท้ังยังรวมถึงผูอํานวยการ
หมูบาน และเจาหนาท่ีอีกหลายตอหลายคนท่ีไม
ไดพูดถึง

งานท่ีทําในแตละวัน / กิจกรรมท่ีทํารวมกันกับ
เด็ก  เปนอยางไรบาง
ผมก็จะดูแลทุกอยางท่ีเก่ียวกับคุณภาพชีวิตของ
เขาครับ โดยเฉพาะเร่ืองการศึกษา ไมใหเขาท้ิง
เร่ืองการเรียน เพราะมันคือส่ิงเดียวท่ีจะติดตัว
เขาออกไป การปลูกฝงจริยธรรมท่ีดีใหกับเขา
ใหไดทําประโยชนเพ่ือคนในสังคมสวนรวม เชน
ไปรวมกิจกรรมกับชุมชน กับวัด สวนกิจกรรม
อ่ืนๆก็เสริมใหเขาตามความสามารถและความ
ถนัดของแตละคน บางคนก็ช่ืนชอบทางดานกีฬา 
ดนตรี หรือวิชาชีพเสริม และมอบหมายงานใหเด็ก
แตละคนมีหนาท่ีท่ีตองรับผิดชอบ เชน ดูแลงาน
บาน ทําอาหาร ลางจาน ซ่ึงเปนส่ิงท่ีพวกเขาได
เรียนรูมาจากบานโสสะ เม่ือมาอยูท่ีน่ีนองเยาวชน
ชายเขาก็ทําอาหารกินเอง ดูแลงานบานตางๆ ได
ดวยตัวเอง ส่ิงเหลาน้ีสามารถนําไปปรับใชไดเวลา
ท่ีออกไปสูสังคมแลว ชวงวัยรุนน้ีเปนชวงหัวเล้ียว
หัวตอ เราตองแนะนําเขาไปใหถูกทาง ตองใชท้ัง
ไมแข็งและไมนวมประกอบกันไปตามสถานการณ  
นอกจากน้ียังตองสนับสนุนใหเขาไดมีสวนรวมใน
การตัดสินใจในเร่ืองตางๆ ดวย เพราะชีวิตสวนหน่ึง
เปนของเขา งานตรงน้ีสวนใหญตองใชใจทําครับ

พูดถึงความประทับใจในการทํางาน
ประทับใจในทุกคน ทุกฝาย ความเปนครอบครัว
โสสะ คุณแม ผูอํานวยการ เจาหนาท่ีทุกคนทุก
หนวยงาน ท่ีมีสวนรวมในการชวยเหลือเด็กๆท่ีคร้ัง
หน่ึงเขาไมมีใคร ทําใหเขาไดกลับมามีครอบครัว
ท่ีอบอุน มีอนาคตท่ีดี และอยูรวมกับสังคมไดอีก
คร้ัง  สายสัมพันธของครอบครัวโสสะท่ีไมเคยขาด

จากกัน มันคือความรัก ความผูกพัน ของคนท่ี
ตางท่ีมาแลวมาอยูรวมกัน เปนแม เปนพ่ีนอง เปน
ญาติมิตร จนวันสุดทายของลมหายใจ

เวลามีปญหาปรึกษาหรือมีวิธีการสรางกําลังใหตัว
เองอยางไรบาง
ถาเปนปญหาในเร่ืองงานก็จะปรึกษากับผูอํานวย
การหมูบาน สวนการเติมความสุขและแรงบันดาล
ใจ ผมมีครอบครัวท่ีดีมีภรรยาและลูกอีก 2 คนท่ี
เปนกําลังใจสําคัญ และคําสอนของพอผมท่ีสอนไว 
และผมก็ยึดม่ันมันมาตลอดพอวา “คนดีตกนําไม
ไหล ตกไฟไมไหม” ความดีท้ังหลายใหหม่ันทําไว  
อีกท้ังเด็กๆเขาไมมีใคร ถูกบางผิดบางก็ใหอภัยกัน 
ท้ังน้ีเพ่ือบรรลุจุดประสงคสําคัญน่ันคือ ใหเขาไดมี
อนาคตท่ีดี

คุณคาของงาน คุณคาของคน ไมไดวัดกันท่ีเงิน
ตราวามีมากมาย แตวัดกันท่ีคุณคาทางจิตใจ ด่ัง
ปณิธานท่ีต้ังม่ัน ปฏิบัติและลงมือทํา เพ่ือใหเด็กๆ
โสสะเติบโตข้ึนเปนคนดีของสังคม สรางชีวิตท่ีมี
คุณภาพของตัวเขาเอง เทาน้ีก็ถือวาไดบรรลุเปา
หมายท่ีวางไว เปนคุณคาย่ิงใหญของชีวิตผมท่ีได
ชวยสรางชีวิตและเติมเต็มโอกาสท่ีสองของเด็กทุก
คน ใหสมบูรณท่ีสุดเทาท่ีคนหน่ึงคนจะเปนอีกหน่ึง
แรงจะพอทําไดอยางเต็มภาคภูมิ

บานเยาวชนชายโสสะใหการดูแลเด็กชายท่ี
มีอายุต้ังแต 14 ปข้ึนไป ท่ียายมาจากหมูบาน
เด็กโสสะเพ่ือเนนการสงเสริมศักยภาพตามวัย
ท่ีเหมาะสมและการเรียนรูการพ่ึงพาตนเองตอ
ไปในอนาคต เม่ือเขาสูวัยผูใหญ โดยมีผูนําบาน
เยาวชนชายเปนผูใหการดูแล ซ่ึงบานเยาวชน
ชายโสสะน้ันต้ังอยูไมไกลจากหมูบานเด็กโสสะ 
และเด็กๆสามารถเดินทางกลับมาเย่ียมแมและ
ครอบครัวโสสะไดเสมอ

คุณบวรกับนองๆ บานเยาวชนชายโสสะ หนองคาย

บวร สงวนบุญ
หัวหนาบานเยาวชนชายโสสะ หนองคาย

5เรื่องเลาคนทํางาน



คงมีหลายคน ที่มีจิตใจเมตตาอยากจะทําบุญหรือใหการชวยเหลือคน
อื่น แตก็ติดปญหาในชีวิตประจําวันท่ีวุนวายและเรงรีบ ไหนจะตองต่ืนแต
เชารีบไปทํางาน รถติด ทําโอที ไมมีวันหยุด ฯลฯ เยอะแยะมากมายไป
หมด กวาจะวางจริงๆ เวลาก็ลวงเลยไปเน่ินนาน และสุดทายก็ไมไดทําใน
สิ่งที่ตั้งใจ จนอาจจะเปนสิ่งที่ติดคางอยูในจิตใจไปตลอด บุญก็จะกลายเปน
บาป แตเนื่องดวยปจจุบันเทคโนโลยีไดมีการพัฒนามากข้ึน การกระทําสิ่ง
ตางๆผานทางโลกออนไลนก็จะดูเปนเร่ืองงายและประหยัดเวลา รวมถึง
เรื่องของการทําบุญดวย

ดังเชนคุณสิทธิโชค โลภิญโญสิริ เจาหนาที่แนะแนวทางการศึกษาตอตาง
ประเทศ ที่เมนเตอร อินเตอรเนช่ันนัล ที่เลือกใหการสนับสนุนผานระบบ
ออนไลนของมูลนิธิเด็กโสสะฯ

“เหตุผลท่ีผมเลือกใหการสนับสนุนกับมูลนิธิเด็กโสสะฯ ผานทางระบบ
ออนไลนนั้น ตองเร่ิมตนจากการที่ผมอยากจะชวยเหลือสังคมในทางใดทาง
หน่ึงตามกําลังและสติปญญาที่มี และผมเลือกที่จะใหการชวยเหลือเด็กๆ ก็
มีการหาขอมูลผานทางเว็บไซตดูหลายหนวยงานเหมือนกัน กอนจะตัดสิน
ใจมาใหการสนับสนุนมูลนิธิฯ พอยิ่งไดรูรายละเอียด ก็ยิ่งชื่นชอบ โดยการ
ชวยเหลือนองๆ เราไมสามารถเลือกวาจะอุปการะเด็กคนไหนไดเปนพิเศษ 
เนื่องจากเงินสวนน้ีจะมีสวนชวยเหลือนองๆทุกคนในมูลนิธิฯ ทั้ง 650 คน 
ซึ่งสรางความรูสึกเทาเทียมกันใหกับเด็กๆทุกคน และทําใหผูบริจาคไม
คาดหวังอะไรเปนพิเศษจากเด็กคนใดคนหนึ่ง เพราะการคาดหวังน่ัน
อาจจะเปนการไปกดดันหรือเพิ่มปมดอยใหกับเด็กมากยิ่งขึ้น เด็กๆ ที่
เขามาอยูที่นี่เขาก็มีปญหาท่ีติดตัวมาอยูแลว ผมในฐานะเปนผูใหไมได
คาดหวังสิ่งใดมากนัก ขอเพียงพวกเขามีความสุข ไดมีครอบครัวที่อบอุน 
เติบโตข้ึนมาเปนคนดีของสังคม นั่นก็เพียงพอแลวครับ อีกสวนหน่ึง คือ
รูปแบบของการบริจาคก็มีหลายรูปแบบใหเลือกตามความสะดวกของ
ผูบริจาค ผมจึงเลือกการตัดบัตรเครดิตผานระบบออนไลน (เว็บไซต) 
โดยเขาไปที่ http://www.sosthailand.org/donate-now/Pages/
default.aspx ซึ่งทั้งสะดวกสบาย ไมกระทบตอการใชชีวิตประจําวัน
จากนั้นระบบจะเชื่อมตอไปยังหนา Payment Provider ซึ่งจะเปนหนาของ
ธนาคารที่เชื่อถือได ดําเนินการในเรื่องการตัดบัตรเครดิตใหตอไป หลังจาก
ทํารายการเสร็จสมบูรณแลว จะมีเจาหนาท่ีของทางมูลนิธิฯ ติดตอกลับมา
เพื่อยืนยันขอมูลและตรวจสอบความถูกตอง ซึ่งใหความนาเชื่อถือตอผู
บริจาคและแสดงถึงความโปรงใสของการทํางานของมูลนิธิฯ การท่ีผมได
เปนผูให ผมไมไดรูสึกสูญเสีย แตผมกลับรูสึกวาผมไดเปนผูรับดวยซํา ทั้ง
ความสุข ความอิ่มเอิบใจ หากเปนไปไดผมอยากใหทุกคนมีโอกาสไดสัมผัส
ความรูสึกนั้นเชนเดียวกันกับผม ซึ่งผมมั่นใจที่จะแบงปนแกทุกคนวา นี่คือ
หนึ่งในหนทางสําหรับสรางความสุขและเติมเต็มคุณคาในชีวิตใหกับตัวคุณ
เองดวยวิธีงายๆ ทั้งสะดวก งายดาย เขากับวิถีชีวิตในปจจุบันจริงๆ ครับ   

นอกจากน้ี การชวยเหลือสังคมไมจําเปนตองรอใหถึงวันที่คุณมีเวลา หรือ
ความเพียบพรอมทางสังคมเสียกอนแลวจึงเดินเขาไปชวยเหลือ เพราะองค
ประกอบท่ีจําเปนท่ีสุด คือ เพียงแควันน้ีคุณรูจักกับคําวา “พอ” และ “แบง
ปน” ไมวาจะนอยหรือมากแคไหน ทุกคน และทุกความชวยเหลือลวนเปน
สวนสําคัญในการสรางสรรคสังคมน้ีใหนาอยูมากย่ิงข้ึนแลวจริงๆ 

สรางความสุขและเติมคุณคา
ในชีวิต ทําไดงายๆ สบายเพียง
ปลายนิ้วสัมผัส

คุณสิทธิโชค โลภิญโญสิริ

ผูใหการสนับสนุนผานระบบออนไลน

แบบฟอรมหนารวมบริจาค
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คืนนําใจสูสังคม
คนเราในเม่ืออยูในสังคมน้ีไดรบัโอกาส 
ประสบการณ และสิง่ดีๆ  ในการใชชวีติ
จากสังคมนี้มากมาย  คงไดเวลาแลว
ที่เราตองคืนกําไรใหกับสังคมกันบาง

ที่มาของการตัดสินใจใหความชวยเหลือเด็กๆที่
หมูบานเด็กโสสะ
ผมเห็นนองๆเจาหนาที่ระดมทุนตั้งบูธ และเขา
ไดเชิญเราเขาไปรับฟง ก็เลยลองเขาไปฟงดูและ
ในสวนตัวผมเองก็อยากทําอะไรอยางนี้อยูพอดี  
อีกเหตุผลอีกหน่ึงที่ลองเลือกเขาไปฟง เพราะวา
เราไมเคยเห็นมูลนิธิเด็กโสสะออกมาระดมทุนใน
รูปแบบนี้มากอน ซึ่งพอไดทราบรายละเอียดแลว  
ผมวาใชและตอบโจทยสิ่งที่ผมอยากจะทําอยูพอดี  
ซึ่งมูลนิธิเด็กโสสะฯ เองมีรูปแบบการดําเนินงาน
ที่ชัดเจนในเร่ืองของการใหความชวยเหลือเด็ก
ไทยท่ีขาดบิดามารดา ไรญาติมิตร และมีความ
นาเช่ือถือซึ่งมีการดําเนินงานมานานแลว อีกท้ัง
เงินบริจาคน้ันจะกระจายถึงนองๆทุกคน จํานวน 
650 คน ไมไดอยูที่นองคนใดคนหน่ึง จึงตัดสิน
ใจใหการบริจาค

ไดรับทราบเรื่องราวของเด็กๆจากหมูบานเด็ก 
โสสะบางหรือไม
พอตัดสินใจบริจาคแลว ก็ไดเขาไปหาขอมูลเพ่ิม

หนึ่งในผูที่เลือกใหการสนับสนุนเด็กโสสะ 

โดยผานทางเจาหนาท่ีระดมทุน จากมูลนิธิฯ 

เปนระยะเวลาประมาณ 1 ปกวาแลว

สูญเสียบิดามารดา และครอบครัวที่ยังรอคอย
ความชวยเหลือ งานดังกลาวจัดขึ้นในวันอังคาร
ที่ 15 พฤษภาคม ที่ผานมา บริเวณลานลีฟวิ่ง
แกลอรี่ ชั้น 3 ศูนยการคาสยามพารากอน

สิ่งเหลานี้จะเกิดข้ึนไมไดเลย หากเราไมไดรับ
นําใจจากผูมีจิตเมตตาดวยเงินบริจาคของทาน
ไดมอบอาหาร เสื้อผา สุขภาพ การศึกษาให
กับเด็กๆ และย่ิงไปกวานั้น คือทานไดรวมมอบ 
“ครอบครัวท่ีอบอุน” ใหแกพวกเขาอีกคร้ัง” โดย
ในงานมีกิจกรรมพูดคุยกับคุณแมโสสะ พรอม
ทั้ ง เครือขายดานเด็ก การแสดงดนตรีจาก
นองๆ โสสะ นอกจากนี้ยังมี “ครอบครัวศิลปน
ดารา” ที่อบอุนและนารักมาเขารวมไมวาจะเปน 
“คุณแมแวร โซ-นองคนดี” ซึ่งทางคุณแมคนเกง 
ที่ไดเห็นคุณแมโสสะและลูกๆจากครอบครัวโสสะ
ที่มาพูดคุยบอกเลาเรื่องราวชีวิตในหมูบานเด็ก
โสสะก็ทําเอานําตาซึม พรอมทั้งคุณแมอารมณดี
คุณตั๊ก ศิริพร-นองภู และปดทายดวยเจาพอ
เพลงรักอยาง “บอย โกสิยพงศ”

มูลนิธิเด็กโสสะแหงประเทศไทยฯ จัดงาน  

“ครอบครัว คือ ชีวิต” หวังสังคมไทยเห็นความ

สําคัญ “ครอบครัวทดแทน” สําหรับเด็กที่

สูญเสียครอบครัวไรที่พึ่ง

เนื่องในวันครอบครัวสากล หรือ UN International
Day of Families เพื่อใหทุกทานเล็งเห็นความ
สําคัญของครอบครัว “มูลนิธิ เด็กโสสะแหง
ประเทศไทยในพระบรมราชินูปถัมภ” จัด
งาน “ครอบครัว คือ ชีวิต” (Moments Make 
Families) เพื่อใหทุกคนเห็นถึงความสําคัญของ
ครอบครัว และตระหนักวายังมีเด็กกลุมหนึ่งที่

คุณธรรมนูญ สายนภา Brand Manager
HARN PRODUCTS CO., LTD. 
และครอบครัว

เติมจากทางเว็บไซตของมูลนิธิฯ หลังจากนั้นก็มี
จดหมาย รวมถึงมีวารสารของมูลนิธิฯ ที่แจงถึง
การดําเนินงานและเร่ืองราวของนองท้ังท่ีอยูใน
หมูบานและออกไปสูสังคมแลวสงมาใหถึงบาน  
ซึ่งทําใหเรามีความเชื่อมั่นมากยิ่งข้ึนวา สิ่งที่เรา
ไดใหความชวยเหลือนั้นไปถึงนองๆ จริงๆ  

สิ่งที่อยากแบงปน หรือเร่ืองราวที่ตองการบอก
เลาเกี่ยวกับหมูบานเด็กโสสะ
ผมก็อยากจะฝากบอกนองๆวา จะเปนกําลังใจให 
ขอใหนองๆเติบโตข้ึนเปนเยาวชนท่ีดีของชาติ ถึง
แมวาชีวิตของเราจะขาดบางสิ่งบางอยางไป แต
ถาหากเรามีความมุมานะ พยายาม มีความขยัน
หมั่นเพียร นองๆก็จะไดพบแตในส่ิงที่ดี จากทาง
ผม หรือแมแตหนวยงานของผมเองก็พรอมท่ีจะ
ชวยกันสนับสนุนใหนองๆไดไปถึงฝงฝนเสมอ

“นําใจ” คือสิ่งจําเปนที่ชวยหลอเล้ียงการอยู
รวมกันในสังคม การแบงปนโอกาส การมอบ

นําใจนั้น ไมจําเปนตองใชเงินทองมากมาย 
เพียงเราไดแสดงความเมตตากรุณาตอเพ่ือน
มนุษยดวยกันตามความสามารถของเรา เพียง
เล็กๆ นอยๆ เทานี้ก็เปนการแสดงนําใจ คืน
กําไรที่เราไดอยูและไดใชชีวิต ไดรับประโยชน
จากสังคมน้ีแลว อีกท้ังการชวยเหลือเด็กๆก็
เปนการเพาะบมบุคคลคุณภาพสูสังคม อันหมาย
ถึงเปนสวนหนึ่งของหลักประกันการอยูรวมกัน
อยางมีความสุขในอนาคตดวย

ทานสามารถรวมเปนสวนหนึ่งในการ

แบ งปนประสบการณ เกี่ ยวกับการ

สนบัสนุนเด็กๆ และความสุขจากการใหใน

ครอบครัวโสสะ โดยสงเร่ืองราวของทาน

มาไดที่ info@sos-thailand.org หรือมา

เปนเพื่อนกับเราไดที่

www.facebook.com/SOSThailand
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เรียน  ทานผูมีจิตเมตตา

วารสารมูลนิธิเด็กโสสะแหงประเทศไทยฯ ฉบับ
น้ีเปนฉบับท่ี 5 แลว ความพิเศษของวารสาร
ฉบับน้ีอยูท่ี “สกูปพิเศษ” ท่ีสมเด็จพระเทพรัตน
ราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี เสด็จฯทรงเย่ียม
หมูบานเด็กโสสะบางปู สมุทรปราการ เน่ืองใน
โอกาสครบรอบ 40 ปการดําเนินงานของมูลนิธิฯ 
นํามาซ่ึงความปลาบปล้ืมปติยินดีและความเปน
สิริมงคลแกชีวิต ของผูปฏิบัติงาน, ลูกๆโสสะ, ผูมี
อุปการคุณตอมูลนิธิฯ ท่ีไดเขาเฝารับเสด็จเม่ือวัน
ท่ี 13 มิ.ย. 55 ท่ีผานมา นอกจากน้ียังมีเร่ืองของ
ลูกโสสะคนแรกของมูลนิธิฯ ท่ีจะมาเลาสูกันฟง  
วา 40 ป ท่ีผานมาน้ันยังตราตรึงอยูในจิตใจของ
เขาอยางไรบาง และถือวาเปนการนําเสนอเร่ือง
ราวของหมูบานเด็กโสสะครบท้ัง 5 หมูบานพอดี 
พรอมท้ังไดนําเร่ืองราวของเด็กๆจากหมูบานเด็ก
โสสะหาดใหญ สงขลา มาเลาเร่ืองชีวิตในหมูบาน
เด็กใหทุกทานไดรับทราบ  

ดิฉันอยากจะบอกวาส่ิงเหลาน้ีเกิดข้ึนไดเน่ืองจาก
ทานผูมีจิตเมตตาท้ังหลาย ท่ีไดใหการสนับสนุน
บริจาคเงินเพ่ือเล้ียงดูเด็กในครอบครัวโสสะ  และ
สุดทายน้ีดิฉันขอขอบพระคุณทุกทานและหวัง
เปนอยางย่ิงวา ทานจะยังคงใหการสนับสนุน
เด็กๆ ในครอบครัวโสสะอยางตอเน่ืองเพ่ือ
อนาคตท่ีดีของเด็กและสังคมไทยตอไป

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

“ขอบคุณท่ีทําใหหนูมี“ขอบคุณท่ีทําใหหนูมี
ครอบครัวท่ีอบอุนอีกครั้ง”ครอบครัวท่ีอบอุนอีกครั้ง”

อาคารเรียนอนุบาล หมูบานเด็กโสสะ เชียงราย
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