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สาคร เรือนทอง อีกหนึ่งความสําเร็จของลูกโสสะบางปู สมุทรปราการ 
ที่ออกไปใชชีวิตอยูรวมกับสังคมไดอยางเต็มภาคภูมิ เขาจบการ
ศึกษาระดับปริญญาตรี สาขาเทคโนโลยีอุตสาหกรรม คณะครุศาสตร 
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลกรุงเทพ ปจจุบันทํางานในตําแหนง
เอ็นจิเนียร ที่บริษัทผูผลิตชิ้นสวนรถยนต ถุงลมแหงหนึ่ง และกําลัง
จะเปนวาที่คุณพอในเร็วๆ นี้

วัยเด็กเมื่อวันวาน
ผมเปนเด็กกําพราครับ จึงทําใหไดเขาไปอยูกับครอบครัวโสสะบางปู 
สมุทรปราการ ตอนอายุสี่ขวบ อยูตั้งแตเด็กจําความชวงแรกไมได
หรอกครับ มาจําความไดก็ประมาณหกถึงเจ็ดขวบแลว ก็รูวาบานคือ
ครอบครัวโสสะ มีพี่นอง มีเพื่อนในหมูบานเยอะแยะมากมาย ทําใหไม
เคยเหงาเลยสักวัน 

ประสบอุบัติเหตุ
ผมเคยประสบอุบัติเหตุรถชน ชวงน้ันตองบอกวาเจ็บปางตายอยูใน
หองไอซียูหลายวันกวาจะไดออกมา ในระหวางที่ผมรักษาตัวอยูนั้นถาม
วาไดใครคอยดูแล ก็คงไมพนคุณแมกรองทิพย (คุณแมโสสะ) และพี่
นองในบานที่หมุนเวียนเปลี่ยนกันมาเฝา ถึงแมวาผมเรียนจบ ออกมา
ทํางานและไดออกจากการเลี้ยงดูของหมูบานเด็กโสสะมาแลวก็ตาม 
แตพอเกิดเหตุการณแบบนี้ครอบครัวโสสะก็ไมเคยทิ้งใหผมเดียวดาย
ชวงที่ผมรูสึกตัวผมเห็นแมรองไห จนผมตองบอกแมวาผมไมเปนไร 
เมื่อออกจากโรงพยาบาลทุกคนเปนหวงจึงไดขออนุญาตทางหมูบาน
เด็กโสสะวา ใหผมไดพักรักษาตัวที่ขางในหมูบานฯ กอนสักระยะ ใน
ทุกๆ วันผมจะจดบันทึกไววาใครทําอะไรใหผมบาง ในใจลึกๆ ก็กลัว
ทุกคนจะลําบากเพราะเรา แตเมื่อเห็นทุกคนดูแลเราดวยความเต็มใจ 
ก็รูสึกต้ืนตัน รูสึกรักทุกคนในครอบครัวของผมมากข้ึนไปอีก

รักแท รักท่ียิ่งใหญจากครอบครัวโสสะ 

พลังแหงรักที่ยิ่งใหญ
ระยะเวลาที่เราอยูรวมกัน ผมวามันไดกอสายสัมพันธรักอันยิ่งใหญ คน
ที่ตางพอ ตางแม ตางสายเลือด แตเมื่อมาอยูในครอบครัวโสสะ 
เรากลับกลายเปนพี่นองกัน เรามีแมที่ใหการดูแล ถึงแมไมใชแมของเรา
จริงๆ แตทําหนาที่ยิ่งกวาแมผูใหกําเนิดเรามาซะอีก 

สรางชีวิตใหม
ปจจุบันผมมีหนาที่การงานที่มั่นคง และกําลังจะเปนคุณพอซึ่งภรรยา
ของผมตั้งครรภใกลคลอดแลว ส่ิงเหลาน้ีถามวาผมประสบความสําเร็จใน
ชีวิตหรือยัง ผมก็ไมกลาบอกวามันประสบความสําเร็จจริงหรือเปลา เพราะ
วาเสนทางของชีวิตน้ีมันยังอีกยาวไกล แตถาถามวาผมพอใจไหม ผมพอใจ
มากกับชีวิตท่ีเปนอยู ถึงแมเราไมไดรํารวยหรือมีช่ือเสียงโดงดังอะไร 

ชีวิตในหมูบานเด็ก
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บทบาทของความเปนพอท่ีผมกําลังจะไดเปน เราตองมีความรับผิดชอบ
ใหมากขึ้น เพ่ืออนาคตของครอบครัวและของลูก เราเรียนรูชีวิตจาก
ประสบการณที่ผานมา ดังน้ันเราจึงรูวาความรักจากครอบครัวคือสิ่งที่
สําคัญ ดั่งท่ีผมไดรับความรักความอบอุนจากครอบครัวโสสะ มัน
หลอหลอมใหผมไดเปนคนเต็มคน

ขอคิด
หลายคนเคยถามผมวา ผมนอยใจกับโชคชะตาไหมที่เกิดมาเปนเด็ก
กําพรา ผมบอกวาก็ “เคย” แลวจะทําอะไรไดเมื่อมันเปนแบบนี้แลว 
และก็มีคนเคยถามวา ผมวาอายไหมที่เปนลูกโสสะ สําหรับคําถามนี้ผม
ตอบไดอยางเต็มปากเลยวา “ไมเคยอาย” ผมภูมิใจที่ไดเปนลูกโสสะ ที่
นี่ไดใหโอกาส ไดเปลี่ยนชีวิตลูกกําพราอยางผม ทําใหผมไมรูสึกวาเปน
เด็กกําพรา

ความในใจของลูกโสสะ
ที่ผานมาผมรูวา ชีวิตของผมไมไดมีแคคุณแมโสสะ หรือครอบครัวโสสะ
เทานั้นที่คอยมอบความรัก ความหวังดีใหจริงๆ แลวตองบอกวาที่ผม
ไดมีครอบครัวโสสะ มีชีวิตอยางเชนทุกวันนี้ก็เพราะ “ทานผูบริจาค” ที่
ไดสละทุนทรัพย จากที่ทานตองทํางานแลกดวยหยาดเหงื่อแรงกายแรง
ใจเพื่อใหไดเงินมา และแบงปนเงินนั้นมายังผมและลูกๆ โสสะทุกคน 
โดยที่ทานเองก็ไมไดสิ่งใดตอบแทนกลับไป ผมอยากขอบคุณทุกๆ ทาน
จากหัวใจอันแทจริง และผมจะใชชีวิตนี้ใหอยางมีคุณคาที่สุด ใหสมกับที่
ทานไดมอบใหมาครับ
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เมื่อรถสองแถวรับสงนักเรียนวิ่งผานประตู
หมูบานเด็กโสสะเชียงราย และเขามาหยุด
จอดสนิทอยูที่บริเวณวงเวียนดานหนาอาคาร
สํานักงาน เพื่อสงลูกๆ โสสะที่เขาไปเรียนยัง
โรงเรียนตางๆ อยูในตัวเมืองเชียงรายและ
รอบนอกหมูบานฯ 

เด็กๆ ตางทยอยพากันลงจากรถและยกมือ
สวัสดีทักทายใหกับคุณนา, คุณอา (เจาหนาที่
หมูบานเด็ก) ที่คอยมายืนรอรับ จากน้ันทุก
คนก็จะแยกยายกลับเขาบาน ซึ่งบานของที่นี่
จะเรียงรายขึ้นไปตามเนินเขา เด็กๆ วิ่งหยอก
ลอกันไปตามระหวางทาง หมูบานเด็กโสสะ
เชียงรายหรือชื่อเต็มคือ หมูบานเด็กโสสะ
“สิริเมตตา 72 พรรษา เฉลิมพระเกียรติ” 
เชียงราย เปนหมูบานอีกแหงหน่ึงท่ีกระจาย
ความชวยเหลือเด็กๆ ท่ีสูญเสียบิดามารดา 
ขาดญาติมิตร ทางภาคเหนือของประเทศไทย 

รอยยิ ้มหลังม่านหมอกมลาย

ซ่ึงมีบานของครอบครัวโสสะ ท้ังหมด 14 หลัง 
สามารถรองรับเด็กไดประมาณ 140 คน

นองนําฟาและนองนําฝนสองคนพี่นองที่รวม
สายเลือดกันมาไดมาเปนสวนหนึ่งของครอบ
ครัวโสสะตั้งแตยังเล็ก ปจจุบันนองนําฟากําลัง
ศึกษาอยูชั้นมัธยมศึกษาปที่สอง สวนนองนํา
ฝนอยูชั้นมัธยมศึกษาปที่หนึ่ง ถาหากเราเจอ
นองๆ อยูขางนอกหรือไมไดพดูคุยกัน เราจะ
ไมรูเลยวาเขาเปนลูกโสสะ เราพูดคุยกันถึง
เรื่องทั่วๆ ไป รวมถึงกิจวัตรประจําวันที่นองๆ 
ทําวามีอะไรบาง

นองเลาใหฟงวา ถาเปนหลังจากที่เลิกเรียน 
ก็จะรับผิดชอบหนาที่ในสวนของงานบาน จะ
ผลัดเปลี่ยนหมุนเวียนหนาที่กันไปแลวแตคุณ
แมโสสะเปนคนจัดให พี่คนโตอยางทั้งสองคน
ก็จะมีงานมากหนอย เพราะเปนเหมือนผูชวย
ของคุณแม ซึ่งคุณแมจะคอยสอนและแนะนํา 

เชน งานทําความสะอาดบาน การทําอาหาร 
งานประดิษฐ หรือบางวันก็จะออกไปชวยกัน
ทําความสะอาดรอบๆ บริเวณหนาบาน  ทุก
อยางที่ไดรวมกันทํา เปนการฝกฝนตนเอง 
สําหรับในวันหนา เมื่อเติบโตขึ้น เรียนจบการ
ศึกษาทุกคนจะสามารถชวยเหลือตนเองได 
และเปนบุคลากรคุณภาพในสังคม อยูรวมกับ
ทุกคนไดอยางมีความสุข 

หลังจากทํางานบานเสร็จก็ไปอาบนํา เขาสู
ชวงเวลาของครอบครัวอยางแทจริง ทุกคนใน
บานพรอมหนาพรอมตากันมารับประทาน
อาหารเย็น ขณะที่คุณแมไดใชเวลาคอยถามไถ
ความเปนไปของทุกคน ในขณะที่พี่นองก็เลน
หยอกลอกันอยูไมขาด แสดงถึงความรักใคร 
และสายสัมพันธอันแนนแฟนในครอบครัว

เมื่อถามถึงความฝนของนองๆ วาอยากเปน
อะไร อยากทําอะไร นองบอกเราวา อยาก
เรียนใหสูงที่สุดกอน เพราะอีกหลายปมากๆ 
กวาจะเรียนจบ  แตเวลาที่ดูละครก็มีความฝน
วาอยากเปนนางเอกละคร อยากเขาวงการ 
เพราะดูสนุกดี 

ระหวางท่ีพูดคุย ส่ิงท่ีบันทึกในความทรงจํา
ของเราอยางหนักแนน โดยอัตโนมัติคือเสียง
หัวเราะสดใสของท้ังนองนาํฟาและนองนาํฝน 
ใบหนาท่ีย้ิมแยมอยางมีความสุข แมท่ีผานมา 
ท้ังคูอาจเคยผานเร่ืองราวในวัยเยาวท่ีเปนด่ัง
มานหมอกปกคลุมใหชีวิตเคยมืดหมน  หาก
ในวันน้ีเราก็สัมผัสไดวา มานหมอกมืดทึม
เหลาน้ันไดคล่ีจางคลายตัวใหท้ังคูกาวสูโอกาส
แหงชีวิตอันสดใสแลวเต็มตัว และสักวันหน่ึง 
เม่ือท้ังคูไดเติบโตเปนผูใหญท่ีดีไดเดินตามฝน
วันน้ันเราม่ันใจวาเคาเงาแหงวันวานคง
มลายส้ิน เหลือเพียงลูกโสสะหัวใจแกรงสอง
คน ผูเปนพลังของสังคมไทยท่ีผูเก่ียวของกับ
การดูแลและสนับสนุนทุกคนจะภาคภูมิใจ

ชีวิตในหมูบานเด็ก

หมายเหตุ: ชื่อของเด็กในบทความนี้ ไดมีการเปล่ียนแปลงตาม
ความเหมาะสม เพ่ือเปนไปตามนโยบายดานสิทธิเด็ก

น่ีเปนเพียงหน่ึงตัวอยางของชีวิตใน
ครอบครัวโสสะ ท่ีไดรับการสนับสนุนการเล้ียงดูเด็กอยางตอเน่ืองจาก
ผูมีจิตเมตตาตลอดมา ปจจุบันมูลนิธิเด็กโสสะแหงประเทศไทยฯ 

มีเด็กท่ีอยูในการดูแลประมาณ 700 คน และไดสงมอบเด็กท่ีสามารถ
เล้ียงดูตัวเองได อยูรวมกับสังคมกวา 500 คน
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สิ่งหนึ่งที่จะทําใหชีวิตของคนเราดําเนินไป
อยางราบรื่นและประสบความสําเร็จในที่สุด 
นั่นก็คือ “การเรียนรู” ตั้งแตเราลืมตาดูโลก
ใบนี้ขึ้นมาเราจะรูเลยวาเราไดเกิดการเรียนรู
อยูตลอดเวลา ดังนั้นเราจงเรียนรูเพื่อที่จะอยู 
และจงอยูเพื่อที่จะเรียนรูอยางมีคุณคา อยาง
เชน คุณอัญชลีพร สุริยงค เจาหนาที่ไอซีที 
และเลขานุการหมูบานเด็กโสสะหนองคาย

ทํางานที่หมูบานเด็กโสสะหนองคายมากี่ป
รวมงานกับท่ีนี่ตั้งแตป พ.ศ. 2538 จนถึง
ปจจุบันก็รวม 20 กวาปแลว

ความรับผิดชอบในหมูบานโสสะ
สําหรับหนาท่ีหลักที่รับผิดชอบก็จะเก่ียวกับ

เพราะ...ชีวิต
คือการเรียนรู

ระบบงานไอซีที หรือเทคโนโลยีดานขอมูล
ขาวสารและการติดตอสื่อสาร ที่เราใชกัน
อยูทุกวัน ไดแก คอมพิวเตอร, การใชระบบ
อินเทอรเน็ต โดยเฉพาะระบบอินเทอรเน็ต
ซึ่งถือวาเปนสวนสําคัญทั้งในเรื่องการทํางาน 
และการเรียนการสอนใหกับลูกๆโสสะภายใน
หมูบานเพื่อใหทันกับยุคสมัยในปจจุบัน อีก
หนาที่คือเลขานุการจะคอยทําเรื่องเอกสาร
ตางๆ ดวย

สิ่งที่ประทับใจจากการทํางาน
เราพูดไดเต็มปากเลยวาที่นี่คืออีกครอบครัว
หนึ่งของเรา ระยะเวลาที่อยูรวมกันทําใหเกิด
ความผูกพัน ทั้งกับเพื่อนรวมงานที่เราเปน
เหมือนดั่งพี่นอง จะสุขหรือทุกขเราก็เดินไป

ดวยกัน โดยเฉพาะกับเด็กๆ ดวยแลวเราเปน
เหมือนญาติของพวกเขา ยกตัวอยางนองคน
หนึ่งที่เขาเรียนจบและจะรับปริญญา แตเขา
ยังคิดถึงเราอยากใหเราไปรวมงานในวันที่เขา
ประสบความสําเร็จ มันคือความรูสึกที่อิ่มเอม
ใจทุกครั้งที่คิดถึง

ไดอะไรจากการรวมงานกับหมูบานเด็กโสสะฯ
สิ่งที่ไดจากที่นี่ก็คือการที่ไดเรียนรูที่จะสราง
คุณคาใหกับชีวิต ไดเรียนรูวาชีวิตเรานั้นได
มีความหมายเพื่อใครสักคนหนึ่ง ไดเรียน
รูวาความสําเร็จในชีวิตของการทํางานบาง
ครั้งมันไมไดขึ้นอยูกับตําแหนงสูงๆ หรือ
เงินเดือนเยอะๆ หากมันขึ้นอยูกับความสุข
ที่เกิดขึ้นภายในจิตใจของเราตางหาก หรือ
แมกระทั่งการเรียนรูที่จะปลอยวางกับเรื่อง
ตางๆ ที่เขามา

เรื่ องเลาคนทํางาน
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จากอีกหัวใจที่เปดกวางรับฟง กลับเปดประตูโอกาส
ของอีกหลายชีวิต ใหไดเดินตามฝน สูการเปน
บุคลากรที่มีคุณภาพของสังคมไทย

เราอยากจะบอกทานวา.. ทานไมไดผิดอะไรที่จะคิดระแวงหรือ
สงสัยเมื่อมีคนแปลกหนาเดินเขามาเพื่อทักทายพูดคุย เพราะนั่นคือ
สัญชาตญาณท่ีติดตัวคนเราทุกคนมาเพื่อเปนเกราะคุมกันภัย 
แตหากเม่ือไรท่ีทานไดเปดหัวใจเพื่อรับฟงนั่นอาจจะทําใหทานไดเรียน
รูถึงอีกแงมุมของชีวิต ดั่งเชน คุณปติชัย ชื่นสุขสันต เจาของโรงงาน
เฟอรนิเจอร ผูบริจาคแบบตอเนื่อง ผานเจาหนาที่ประชาสัมพันธของ
มูลนิธิเด็กโสสะฯ มาเปนเวลากวา 4 ป

โดยคุณปติชัยไดแบงปนความทรงจําในวันน้ันวาไดพบกับเจาหนาที่ 
ประชาสัมพันธฯ ที่หางสรรพสินคาแหงหนึ่งยานบางกะป ครั้งแรกที่
เห็นเจาหนาท่ีเขามาทัก ก็มีความรูสึกระแวงสงสัยอยูเหมือนกันเพราะ
เราคือคนแปลกหนาท่ีไมไดรูจักกันมากอน แตพอประเมินสถานการณ
ตรงหนาแลววา เขาจะคุยเรื่องอะไร ทาทางการแตงกายนาไวใจไหม 
คุณปติชัยจึงตัดสินใจรับฟงเรื่องราวจากเจาหนาที่คนดังกลาว 

หลังจากที่ไดฟงเกี่ยวกับการดําเนินงานของทางมูลนิธิเด็กโสสะฯ แลว 
คุณปติชัยจึงอยากจะชวยเหลือเด็กๆ ที่อยูในครอบครัวโสสะ เพื่อให
พวกเขาไดเติบโตในครอบครัวทดแทน ไดรับความรักจากคุณแมโสสะ 
และไดมีอนาคตที่สดใสในวันขางหนา ประกอบกับตนทุนชีวิตของ

ดวยใจเปดกวาง สรางชีวิตใหม ใหลูกโสสะ

ครอบครัวคุณปติชัยเองไดปลูกฝงใหเปนคนที่ชอบทําบุญ รูจักแบงปน 
ชวยเหลือผูอื่นมาตั้งแตยังเด็กอีกดวย 

จากการเปดใจรับฟงเรื่องราวมูลนิธิฯ ของคุณปติชัยในวันนั้น สงผลให
ลูกโสสะในวันนี้ไดมีรอยยิ้มที่สดใส ไดกินอิ่มนอนหลับ ไดรับโอกาส
ทางการศึกษา และยังทําใหพวกเขาไดรูวาไมไดยืนอยูบนโลกนี้เพียง
ลําพัง และเราเชื่อวาสําหรับคุณปติชัยแลว เมล็ดพันธุความสุขจากการ
เปนผูให ที่งอกงามตั้งแตวันแรก จะยังคงผลิดอกออกผลเปนความภาค
ภูมิใจไปอีกนานเทานาน

หน่ึงเสียงจากผู ใหการสนับสนุนเด็กโสสะ

โสสะฯ กับ 
สิทธิเด็ก
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คุณสยาม อรามเรืองไพศาล เจาหนาท่ีบริษัท เซอรเวียร (ประเทศไทย) 
จํากัด หนึ่งในผูบริจาคผานกิจกรรมการประชาสัมพันธทางโทรศัพท ที่
รวมมอบอนาคตใหแกเด็กๆ ในมูลนิธิเด็กโสสะอยางตอเนื่องตลอด 1 ป
ที่ผานมา เปนอีกหนึ่งคนที่ยึดหลักตามแนวคิดของการใชชีวิตอยาง
พอเพียง ที่ไมเพียงดูแลชีวิตตนเองใหสุขสมบูรณตามอัตภาพ หากยังมี
พอท่ีจะแบงปนสรางโอกาสในชีวิตใหแกสมาชิกในสังคมเดียวกันอีกดวย

รูจักมูลนิธิเด็กโสสะฯ ไดอยางไร?
เริ่มตนจากเจาหนาท่ีติดตอเขามาทางโทรศัพท ประชาสัมพันธใหรูจัก
มูลนิธิฯ คร้ังแรกที่ฟงไดเก็บขอมูล จากน้ันจึงหาขอมูลวามูลนิธิเด็ก
โสสะมีตัวตนจริงหรือไม และไดมีรูปแบบการขอรับบริจาคผานทาง
โทรศัพทจริงหรือเปลา โดยเขาไปหาขอมูลทางเว็บไซต หลังจากตรวจ
สอบขอมูลเรียบรอย เจาหนาที่สงแบบฟอรมมาใหกรอกรายละเอียด 
จึงเริ่มบริจาคตั้งแตนั้นเปนตนมา

ทําไมถึงเลือกบริจาคชวยเหลือมูลนิธิเด็กโสสะฯ?
ความจริงแลวผมชวยอยูหลายมูลนิธิ แตที่เลือกบริจาคใหกับมูลนิธิ
เด็กโสสะฯ เพราะอยากชวยเหลือเด็กๆ ที่สูญเสียพอแม ไมมีญาติดูแล 
รูสึกวาที่นี่มีการบริหารเงินเพื่อไปใหถึงเด็กๆ ที่อยูภายในมูลนิธิอยาง
ทั่วถึง ไมเลือกใหใครคนใดคนหนึ่ง และที่สําคัญคือมูลนิธิอยูในพระบรม
ราชินูปถัมภ ของสมเด็จพระราชินีในรัชกาลท่ี 9 ครับ

ความสุขอันยั่งยืน
รูจักใช มีเหลือเก็บ คือตนทางการแบงปน

หลักการดําเนินชีวิต?
ผมยึดในคําสอนของในหลวงรัชกาลที่ 9 ที่ใหเราใชชีวิตอยางพอเพียง 
เรารูเลยวาการใชชีวิตแบบเรียบงาย มีแบบแผน ใชเงินเทาที่จําเปน 
แตไมถึงกับตระหนี่ถี่เหนียว พอมีก็แบงปนทําบุญบาง ก็สามารถมี
ความสุขไดครับ

เพราะแนวทางการใชชีวิตอยางพอเพียง มิไดมีเพียงการรูจักใชจาย
อยางประหยัดและไมฟุมเฟอยเทานั้น หากยังครอบคลุมไปถึงวิธีคิด 
ตัดสินใจ ใชชีวิตในรปูแบบท่ีเหมาะสมกับตัวเราเอง มีพอสําหรับตัวเอง 
มีเหลือพอยังเปนโอกาสแบงปนไปยังผูที่ตองการความชวยเหลือได 
และแมเปาหมายสูงสุด อาจไมใชความรํารวยเงินทอง หากแตผลลัพธ
ปลายทางนั้น คือชีวิตที่มีความมั่นคงและความสุขอันยั่งยืน

หน่ึงเสียงจากผู ใหการสนับสนุนเด็กโสสะ

มูลนิธิเด็กโสสะแหงประเทศไทยฯ ชวยเหลือเด็กที่สูญเสียบิดา มารดา 
ไรญาติมิตร โดยการสรางครอบครัวทดแทนถาวรระยะยาวในการเลี้ยงดู
เด็ก โดยยึดถือสิทธิของเด็กเปนสิ่งสําคัญในการเล้ียงดู หลายทานคง
สงสัยวาอนุสัญญาวาดวยสิทธิเด็ก (Convention on the Rights of 
the Child) คืออะไร? 

อนุสัญญาวาดวยสิทธิเด็ก คือ ขอตกลงระหวางประเทศที่จัดทําขึ้นโดย
สหประชาชาติ (คณะกรรมาธิการดานสิทธิมนุษยชน) โดยไดรับการ
รับรองจากที่ประชุมสมัชชาสหประชาชาติ (United Nations General 
Assembly) ในป 2532 และบอกถึงนิยาม (เด็กหมายถึงบุคคลทุกคน
ที่มีอายุตํากวา 18 ป) และมาตรฐานสิทธิมนุษยชนของเด็ก เพื่อชวย
ใหประเทศตาง ๆ ใหความคุมครองดูแลเด็กไดอยางเหมาะสมหลักการ
สําคัญ คือ การไมเลือกปฏิบัติ และเพื่อประโยชนสูงสุดของเด็ก โดยมี
เนื้อหา 4 ดาน ไดแก

(1) สิทธิในการอยูรอด คือ เด็กที่คลอดออกมาแลวจะตองมีชีวิต
อยูรอดอยางปลอดภัยไดรับการดูแลสุขภาพขั้นพื้นฐานและมีโอกาสได
เจริญเติบโต

(2) สิทธิที่จะไดรับการปกปองคุมครอง คือ ไดรับการปกปอง
คุมครองในทุกรูปแบบท่ีจะเปนอันตรายตอเด็กและมีภาวะโภชนาการที่
เหมาะสม

(3) สิทธิที่จะไดรับการพัฒนา คือ การพัฒนาตนเองของเด็กเนน
ทั้งดานการพัฒนาทางรางกายและสติปญญาที่จะไดรับการศึกษา อัน
เปนพื้นฐานและมาตรการที่จําเปนตอการพัฒนาของเด็ก

(4) สิทธิในการมีสวนรวม คือ ในการแสดงความคิดเห็น 
แสดงออก การมีผูรับฟง และมีสวนรวมในการตัดสินใจในเร่ืองที่มีผลก
ระทบกับตนเอง

ปจจุบัน อนุสัญญาวาดวยสิทธิเด็กเปนขอตกลงระหวางประเทศท่ีไดรับ
การรับรองมากที่สุดในโลก โดยเกือบทุกประเทศ (196 ประเทศ) ได
เขาเปนภาคีแลว ประเทศไทยไดลงนามเขาเปนภาคีอนุสัญญาวาดวย
สิทธิเด็ก เมื่อวันที่ 12 กุมภาพันธ 2535

อางอิงจาก 
http://humanrights.mfa.go.th/th/kids/72/
http://humanrights.mfa.go.th/upload/pdf/crct.pdf
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สารจากกรรมการอํานวยการ

เรียน  ทานผูมีจิตเมตตา
 
บางคร้ังในชวงเวลาที่มืดมนที่สุดของชีวิต แสงสวางเพียงเล็กนอย อาจเปน
สิ่งมีคาที่สุดที่จะนําพาชีวิตไปสูความปลอดภัย ในชีวิตของเด็กๆ โสสะก็เชน
กัน พวกเขาตางเคยประสบกับความยากไรในวัยเยาว ขาดครอบครัวที่พึ่งพิง 
ไมสามารถชวยเหลือตัวเองใหอยูรอดได โชคดีที่พวกเขาไดเขามาสูออมกอด
ของครอบครัวโสสะ ไดรับแสงสวางแหงชีวิตท่ีทานไดหยิบยื่นให ผานการ
ดําเนินงานของมูลนิธิฯ และการเลี้ยงดูในหมูบานเด็กโสสะ เปนโอกาสอันยิ่ง
ใหญที่เด็กยากไรหลายรอยชีวิตไดรับจากทานผูมีเมตตา

มูลนิธิเด็กโสสะแหงประเทศไทยฯ จัดกิจกรรม
ออกบูธประชาสัมพันธตามสถานท่ีตางๆ 
อาทิ  หางสรรพสินคา  อาคารสํานักงานและ
ยานธุรกิจ ท่ัวกรุงเทพมหานครฯ และตาง
จังหวัด  ทั้งนี้เพ่ือเชิญชวนผูที่มีจิตเมตตา
ตอเด็กๆ กําพรา  รวมเปนสวนหนึ่งในการ
สนับสนุนการเลี้ยงดูเด็กในครอบครัวโสสะทั่ว
ประเทศอยางตอเน่ือง โดยบริจาคผานการตัด
บัตรเครดิต ซึ่งเปนอีกหนึ่งชองทางท่ีสะดวก  
และทานสามารถสังเกต เจาหนาที่ของ
มูลนิธิฯ จะสวมเสื้อที่มีโลโก และบัตรประจํา
ตัวพรอมชื่อเพ่ืออางอิง  หากพบเจาหนาที่
ของทางมูลนิธิฯ ทานสามารถแวะเขาไป
สอบถามขอมูลเพื่อบริจาคหรือทักทายให
กําลังใจนองกันไดนะคะ 

ในวารสารฉบับนี้ ทานจะไดอานเรื่องราวของลูกโสสะผูไมยอมแพตอโชค
ชะตา แมจะพบกับอุปสรรคและความผิดหวังในบางคร้ัง แตพวกเขายังมี
กําลังใจสูชีวิต ดวยความรักท่ีเขาไดรับจากครอบครัวโสสะ และความเมตตา
ที่ทุกทานมีให จนกระท่ังไดเติบโตไปเปนผูใหญ ออกมาใชชีวิตอยูรวมกับ
สังคมดวยความพรอมทั้งกายใจ

กระผมหวังเปนอยางยิ่งวาทานจะเมตตาชวยเปนแสงสวางใหกับลูกๆ โสสะ
ในเสนทางชีวิตของพวกเขาตอไป ทุกทานเปรียบเสมือน “ญาติ” ที่พึ่งพิงของ
เด็กๆ ที่จะนําพาพวกเขาไปใหถึงฝงฝน ไดมีอนาคตที่สดใสและเปนคนดีของ
สังคมไทยตอไปครับ

ขอแสดงความนับถือ
 
 
นายธนา เตรัตนชัย
เลขาธิการ/กรรมการอํานวยการ
มูลนิธิเด็กโสสะแหงประเทศไทยฯ

วารสารสําหรับผูใหการสนับสนุนเด็กในครอบครัวโสสะ ประจําทุกหกเดือน 
ฉบับที่ 16 / มีนาคม 2561 
จัดทําโดย: แผนกพัฒนาทุนและการสื่อสาร

18 หมู 3 ซ.เทศบาล 27 (บุญศิริ) ต.บางเมือง อ.เมือง จ.สมุทรปราการ 10270 
โทรศัพท 02-3801177  โทรสาร 02-7555576
Website : www.sosthailand.org        
Facebook : www.facebook.com/SOSThailand

สงวนลิขสิทธิ์ มูลนิธิเด็กโสสะแหงประเทศไทย ในพระบรมราชินูปถัมภ พ.ศ. 2560


