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ทำ�หน้าที่ของเราให้ดีที่สุด
ไม่ว่าวันพรุ่งนี้จะเป็นเช่นไร

ย้อนกลับไปเมือ่ 13 ปีกอ่ น “น้องมาร์ช” เด็กชายตัวน้อยในวัยแบเบาะได้
เข้ามาเป็นส่วนหนึง่ ของครอบครัวโสสะหาดใหญ่ สงขลา และมาในวันนี้
เด็กชายตัวน้อยคนนัน้ ได้เติบใหญ่ขน้ึ อย่างสมวัยมีมมุ มองความคิดทีพ่ กมา
พร้อมรอยยิม้ ร่าเริงสดใส และก้าวเดินไปบนเส้นทางชีวติ ทีเ่ หมาะสมอย่าง
ทีค่ วรจะเป็น
“ถ้าถามว่าในบ้านผมสนิทกับใครมากทีส่ ดุ ก็คงจะไม่พน้ แม่ผมครับ (คุณ
แม่กลุ ยา สุภาพัฒน์ คุณแม่โสสะประจำ�บ้าน 8) เพราะแม่เป็นทุกอย่าง
สำ�หรับผมจำ�ความได้กร็ วู้ า่ มีแม่อยูข่ า้ งๆ ตลอดแม่จะสอนผมในทุกเรือ่ ง
เพราะหวังว่าวันข้างหน้าผมจะช่วยเหลือตัวเองได้ในวันทีต่ อ้ งออกไปใช้ชวี ติ
นอกหมูบ่ า้ นแล้ว”
“หน้าทีแ่ ละความรับผิดชอบทีผ่ มได้รบั มอบหมายก็คอื เก็บขยะกวาดบ้าน
แต่กจ็ ะสลับๆ หน้าทีก่ นั ไปกับพีน่ อ้ งในบ้านส่วนทำ�กับข้าวนัน้ ผมว่าให้เป็น
หน้าทีแ่ ม่จะอร่อยทีส่ ดุ ครับ (หัวเราะ) แต่กม็ บี า้ งทีเ่ ข้าไปเป็นลูกมือ”
“ผมรูค้ รับว่าจริงๆ แล้วผมไม่ใช่ลกู แท้ๆ ของแม่เราไม่ใช่พน่ี อ้ งท้องเดียวกัน
กำ�ลังเรียนอยูช่ น้ั มัธยมศึกษาปีท่ี 1 ครับ ถ้าการเรียนเกีย่ วกับวิชาการผมว่า
แต่ผมก็ไม่เคยรูส้ กึ เสียใจทีเ่ กิดมาแล้วต้องมาอยูท่ น่ี ผ่ี มกลับรูส้ กึ ภูมใิ จ
มากกว่า เพราะผมมีโอกาสได้เรียนหนังสือได้มอี สิ ระในการวิง่ เล่นได้กนิ อิม่ ผมเป็นเด็กเรียนไม่ได้เก่งอะไร ผมบอกแบบนีอ้ อกไปทุกคนจะผิดหวังในตัว
ผมไหมครับ? แต่ผมก็คดิ นะครับว่าถ้าเราเรียนไม่เก่งแล้วเราอยากเป็นอะไร”
ได้นอนหลับ ทีส่ �ำ คัญได้มแี ม่ทค่ี อยกอดผมและพีน่ อ้ งในบ้านผมเองก็ยงั
เคยกอดและบอกรักแม่ดว้ ยครับทุกวันนีก้ ย็ งั กอดแม่อยู”่
“ช่วงนีผ้ มสนใจด้านกีฬาโดยเฉพาะกีฬาบาสเกตบอลทีโ่ รงเรียนผมก็อยูช่ มุ นุม
“สิง่ ทีผ่ มคิดว่าแม่เป็นห่วงพวกเรามากทีส่ ดุ น่าจะเป็นเรือ่ งการเรียน เพราะ บาสเกตบอลกลับมาทีห่ มูบ่ า้ นฯ ผมก็มาเล่นกับเพือ่ นๆ ยังคิดว่าถ้าเป็นไปได้
ก็อยากเป็นนักบาสมืออาชีพครับผมว่าเป็นในสิง่ ทีเ่ ราถนัดจะดีกว่า”
ถ้าเราเรียนจบนัน่ ก็เท่ากับว่าเราจะมีงานทำ�ในอนาคตครับ ตอนนีผ้ มก็
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อีกไม่กป่ี นี อ้ งมาร์ชต้องออกไปอยูบ่ า้ นเยาวชนชายโสสะหาดใหญ่ สงขลา
ซึง่ เป็นอีกสถานทีห่ นึง่ ทีล่ กู โสสะชายในวัย 14 ปีตอ้ งย้ายเข้าไปอยูร่ ว่ มกับ
เพือ่ นๆ ลูกโสสะชายในวัยเดียวกันโดยจะมีเจ้าหน้าทีบ่ า้ นเยาวชนชาย
(เพศชาย) หรือทีเ่ ด็กๆ เรียกว่า“คุณอา” เป็นผูใ้ ห้การดูแลและให้ค�ำ
แนะนำ�กับเด็กๆ ทว่าพวกเขาจะยังคงกลับเข้ามาเยีย่ มแม่พน่ี อ้ งในบ้าน
รวมถึงมามีสว่ นร่วมในกิจกรรมทีห่ มูบ่ า้ นจัดขึน้ ได้เช่นเคย เพราะถึง
อย่างไรทีน่ ก่ี จ็ ะยังคงเป็นบ้านของพวกเขาเสมอ
“ถ้าเป็นไปได้กอ็ ยากอยูก่ บั แม่ครับแต่ผมก็รวู้ า่ จะต้องไปอยูท่ น่ี น่ั ผมไม่
อยากคิดอะไรไปให้มากกกว่านี้ ผมยังเป็นเด็กอยูห่ น้าทีท่ ม่ี คี อื เรียนให้จบ”
ไม่วา่ วันพรุง่ นีข้ องน้องมาร์ชและเด็กๆ ในครอบครัวโสสะจะเป็นเช่นไรแต่
ชีวติ ของทุกๆ คนก็จะยังคงก้าวเดินต่อไปหากแต่ทกุ ก้าวของการเดินไปนัน้
เป็นไปอย่างมัน่ คงและมีคณ
ุ ภาพได้กด็ ว้ ยมี คนให้โอกาสคอยผลักดันและ
ช่วยประคองพวกเขาให้ถงึ ฝัง่ ฝัน
หมายเหตุ: ชื่อของเด็กในบทความนี้ ได้มีการเปลี่ยนแปลงตาม
ความเหมาะสม เพื่อเป็นไปตามนโยบายด้านสิทธิเด็ก
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โอกาสสร้างฝัน
และความหวังให้เป็นจริง
กับชุตติมาพร ธรรมวิฐาน
ด้วยพลังแห่งรักอันยิ่งใหญ่ของทุกคนใน
ครอบครัวโสสะ และพลังแห่งจิตเมตตาจาก
ผู้บริจาคที่ได้เป็นผู้มอบโอกาสในชีวิตแก่ลูก
โสสะคนหนึ่งให้ได้ยืนหยัดอยู่บนสังคมอย่าง
มั่นคง ชุตติมาพร ธรรมวิฐาน เป็นอีกหนึ่ง
ตัวอย่างความสำ�เร็จของลูกโสสะจากหมู่บ้าน
เด็กโสสะ “เฉลิมนารินทร์” หนองคาย เธอจบ
การศึกษาปริญญาตรี (วิทยาศาสตรบัณฑิต)
คณะทรัพยากรและสิ่งแวดล้อม สาขาวิชา
วิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อม มหาวิทยาลัย
เกษตรศาสตร์ วิทยาเขตศรีราชา ปัจจุบัน
ทำ�งานที่บริษัท พรี ดีเวลลอปเมนท์
คอนซัลแตนท์ จำ�กัด ในตำ�แหน่งงานนักวิชาการ
สิ่งแวดล้อม
ในมุมมองของเราเกี่ยวกับเด็กที่มีครอบครัว
ปกติและเด็กในครอบครัวโสสะแตกต่างกัน
หรือไม่ อย่างไร
หากมองในเรื่องครอบครัวสมบูรณ์อยู่กันแบบ
พ่อแม่ลูก เด็กโสสะอาจจะแตกต่าง แต่หาก
มองในเรื่องของความรักความอบอุ่น สำ�หรับ
ตัวเองคิดว่าเด็กโสสะได้รับความรักจากแม่
โสสะ พี่น้องโสสะ และเจ้าหน้าที่ทุกคนอย่าง
เพียงพอ หรือมองในเรื่องของการศึกษาโสสะ
ก็สนับสนุนการศึกษาทุกด้านให้เหมาะสมตาม

สิ่งที่อยากจะบอกกับครอบครัวโสสะ
อยากขอบคุณคุณแม่ที่เลี้ยงเรามา พี่น้องโสสะ
ทุกคน และเจ้าหน้าที่ทุกๆ ท่านที่คอยให้การ
สนับสนุนและคอยเป็นกำ�ลังใจให้เสมอมา สิ่ง
การที่เราเป็นลูกโสสะทำ�ให้รู้สึกเป็นปมด้อย
ที่อยากจะฝากบอกน้องๆ ถึงการที่เราได้มาอยู่
ของเราไหม
ที่นี่ ไม่ได้แปลว่าเรามีปมด้อยหรือไม่เหมือน
ไม่รู้สึกว่าเป็นปมด้อยหรือน้อยใจในตัวเอง
คนอื่น อย่าเอาตัวเองไปเปรียบเทียบกับใคร
คนที่อยู่รอบข้างเราไม่ว่าจะเป็นแม่โสสะที่
ที่จะทำ�ให้เรารู้สึกกดดัน หรือรู้สึกไม่ดี เพราะ
เลี้ยงดูเรามา เพื่อน พี่น้องที่อยู่บ้านเดียวกัน การประสบความสำ�เร็จในชีวิตไม่ได้หมายถึง
หรือเจ้าหน้าที่ที่ทำ�งานในมูลนิธิก็ให้ความ
เพียงแค่ว่าคุณเรียนจบมหาวิทยาลัย การที่
รัก ความเข้าใจอย่างเต็มที่ จึงไม่รู้สึกว่าเป็น
เราจะประสบความสำ�เร็จในชีวิตได้ต้องหาตัว
ปมด้อยเลยค่ะ
เองให้เจอว่าเราต้องการที่จะทำ�อะไร และทำ�
สิ่งนั้นๆ ให้ดีที่สุด ไม่เป็นภาระของคนอื่นและ
ถ้าให้คดิ ถึงโสสะเราจะคิดถึงอะไรเป็นอันดับแรก สังคม เท่านี้ก็หมายถึงเราประสบความสำ�เร็จ
แม่ที่เสียสละ ที่คอยอบรมสั่งสอน และให้
ในชีวิตได้แล้ว
กำ�ลังใจเราในทุกๆ เรื่อง ดูแลเราในวันที่เราล้ม
โดยที่ไม่หวังผลตอบแทนใดๆ นอกจากอยาก อยากฝากบอกอะไรถึงผู้บริจาคที่ให้การ
ให้ลูกสักคนประสบความสำ�เร็จในชีวิต
สนับสนุนโสสะ
สามารถเลี้ยงดูหรือดูแลตัวเองได้ และนึกถึงพี่ ขอขอบพระคุณผู้บริจาคทุกท่านที่ให้การ
น้อง เพื่อนที่อยู่ร่วมบ้านโสสะมาด้วยกันค่ะ
สนับสนุนเพราะเงินบริจาคของท่านคือปัจจัย
สำ�คัญที่ทำ�ให้ลูกโสสะอย่างพวกเรามีความ
มีหลักในการใช้ชีวิตอย่างไรบ้าง
หวัง มีความฝัน และมีความพร้อมในทุกด้าน
ทำ�วันนี้ให้ดีที่สุด เพราะไม่รู้ว่าเราจะมีวัน
โอกาสที่ได้รับมานี้เราสัมผัสและรับรู้ได้อยู่เต็ม
พรุ่งนี้อีกหรือไม่
หัวใจ เราจะทำ�ทุกๆ อย่างให้ดีที่สุดค่ะ
ความสามารถของเด็กแต่ละคน ทั้งสองส่วน
สำ�คัญนี้ จึงทำ�ให้รู้สึกว่าเราไม่แตกต่างจาก
ครอบครัวปกติทั่วไป

นี่เป็นเพียงหนึ่งตัวอย่างของความสำ�เร็จ
ลูกโสสะ ที่ได้รับการสนับสนุนการ
เลี้ยงดูเด็กอย่างต่อเนื่องจากผู้มีจิตเมตตา
ตลอดมา ปัจจุบันมูลนิธิเด็กโสสะแห่ง
ประเทศไทยฯ มีเด็กที่อยู่ในการดูแล
ประมาณ 700 คน และได้ส่งมอบเด็กที่
สามารถเลี้ยงดูตัวเองได้ อยู่ร่วมกับสังคม
กว่า 500 คน
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เรื่องเล่าคนทำ�งาน

ชัชวรรณ สิทธิชัย
แม่โสสะผู้เสียสละ
อีกเพียงไม่กี่เดือนคุณแม่ชัชวรรณ สิทธิชัย
“แม่โสสะ” ในวัย 60 ปี ก็ต้องเกษียณแล้วแต่
ช่วงเวลาที่เธอได้ใช้ชีวิตอยู่ในครอบครัวโสสะ
แห่งนี้ได้หล่อหลอมจนกลายเป็น “ความสุข”
ที่ “การเดินทางของเวลา” ไม่สามารถพรากไป
จากเธอและลูกได้
ย้อนกลับไปเมื่อ 35 ปี ก่อนชัชวรรณในวัย
25 ปีเดินทางจากบ้านเกิดมาเพื่อสมัครงาน
กับมูลนิธิเด็กโสสะฯ ด้วยคำ�แนะนำ�ของรุ่นพี่ใน
ตำ�แหน่ง “แม่โสสะ” อาจฟังดูแปลกทีใ่ ครสัก
คนจะมาทำ�งานในอาชีพแม่แต่เธอก็ตดั สินใจที่
จะลองดูโดยเริม่ จากการเป็น “น้า” ก่อนเสมือน
คือความประทับใจเราไม่รู้ตัวด้วยซ้ำ�ว่าความ
เด็กฝึกงานทีค่ อยเป็นผูช้ ว่ ยของคุณแม่โสสะ
รักเป็นอย่างไร เราก็แค่อยากดูแลและเห็นเขา
“การเป็นน้าจะถูกฝึกความอดทนฝึกระเบียบ เติบโตประสบความสำ�เร็จเวลาได้เห็นลูกมี
วินัย การแต่งตัว การพูด การปฏิบัติทุกอย่าง ความสุขแม่ก็มีความสุขแล้ว ไม่ต้องเป็นใหญ่
และต้องมีความคล่องแคล่วเพราะเราต้องคอย เป็นโตหรือดีเลิศแค่เขาสามารถพึ่งพาดูแลตัว
ดูแลเด็กหลายสิบคน ที่สำ�คัญคือต้องรับมือให้ เองได้ก็พอขอแค่คิดถึงกันกลับมาหากันบ้าง
ไหวกับเด็กทุกประเภท ตอนแรกก็ไม่มั่นใจว่า ก็พอ”
จะทำ�ได้ไหม แต่ก็ต้องลองพยายามปรับตัว
เข้าหากันเพื่อให้เขายอมรับเรา ดังนั้นความ
เข้าใจและอดทนจึงเป็นสิ่งสำ�คัญ” คุณแม่ชัช
วรรณกล่าวระหว่างย้อนนึกระลึกถึงช่วงแรกที่
เธอเข้ามาเป็นครอบครัวโสสะ
เมื่อรู้สึกตัวอีกทีเวลาก็ผ่านไปถึง 6 ปี คุณแม่
ชัชวรรณได้ก้าวขึ้นมาเป็น “แม่” อย่างเต็มตัว
พร้อมความรับผิดชอบที่เพิ่มมากขึ้นหน้าที่ของ
เธอไม่ต่างจากแม่ทุกคนที่เวลาในชีวิตตลอด
24 ชั่วโมง มีลูกๆ ที่ต้องคอยดูแลห่วงใย
ไม่เคยเว้นต่างกันแค่เพียงลูกของเธอนั้นมี
มากกว่า 10 คน แต่ละคนแตกต่างกันทั้งสาย
เลือดและความเป็นมา แม้จะต้องเผชิญกับ
ความเหนื่อยล้าและปัญหามากมายระหว่าง
ทางแต่เธอก็ไม่เคยคิดจะทอดทิ้งครอบครัว
แห่งนี้ไปเลยแม้สักครั้ง
“เหนื่อยมากแต่ก็คิดว่าเราเป็นคนที่โชคดีมาก
เราภูมิใจที่เกิดมาครั้งหนึ่งได้ช่วยเหลือคนอื่น
...เวลาลูกๆ มารวมตัวกันกลับมาหาเราอีก
อย่างเช่นในวันแม่พอเราได้เห็นว่าเขาเติบโต
จนสามารถเลี้ยงดูตัวเองได้และมีชีวิตที่ดี มัน

หน้าที่ให้ดีที่สุด เด็กเขาไม่มีใคร คำ�ว่าแม่ต้อง
ทำ�หน้าที่ให้ได้ทุกอย่างทั้งดูแลเด็ก ดูแลบ้าน
ไม่ใช่เฉพาะทางกายภาพเท่านั้นแต่ในเรื่องของ
จิตใจด้วยต้องคอยสังเกตอดทนและเข้าใจ เข้า
ให้ถึงหัวใจของเด็กๆ”

แม่โสสะ คือตัวตนของคนคนหนึ่งที่ไม่ต่าง
จาก “แม่” คนอื่นทั่วไปแม้ทั้งแม่และลูกโสสะ
แม้วนั นีค้ ณ
ุ แม่ชชั วรรณจะต้องเกษียณแล้ว แต่ ที่เข้ามาเป็นครอบครัวเดียวกันนี้จะไม่ได้ร่วม
เธอจะยังเป็นแม่ของเด็กๆ ทุกคนอยูเ่ สมอ และ สายเลือดเดียวกัน แต่ความรักและความ
พร้อมส่งต่อแนวคิดทีไ่ ด้เรียนรูม้ าสูแ่ ม่โสสะคน ผูกพันทีเ่ กิดขึน้ นัน้ เป็นสิง่ ทีย่ นื ยันได้ถงึ “หัวใจ
ต่อๆ ไปทีจ่ ะก้าวเข้ามารับหน้าทีต่ อ่ จากเธอ
ของความเป็นแม่” ทีแ่ ม้วนั นีจ้ ะไม่ได้ท�ำ หน้าที่
ดังเดิมแล้วแต่หวั ใจดวงเดิมทีอ่ ม่ิ เต็มด้วยความ
“ที่นี่เป็นทุกสิ่งทุกอย่างที่เรามีชีวิตอยู่ไม่ใช่แค่ที่ รักและห่วงใยลูกทุกคนจะยังคงอยูต่ ลอดไป
ทำ�งานแต่เป็นบ้านของเรา...อยากให้ทุกคนทำ� ตราบชัว่ ชีวติ
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สุขจากการให้เพื่อประโยชน์
กลับคืนสู่สังคม
- คุณปฐวี คณะฤกษ์

“อยู่เย็นเป็นสุขและเป็นประโยชน์คือการพยายามมีชีวิตอยู่ อย่างมี
ความสุข ขณะเดียวกันก็ต้องทำ�ประโยชน์ให้กับผู้อื่นด้วย” นี่คือคติ
ประจำ�ใจของคุณปฐวี คณะฤกษ์ ผู้ที่ได้พบกับเจ้าหน้าที่ของมูลนิธิ
เด็กโสสะฯ ผ่านทางบูธประชาสัมพันธ์ภายในห้างสรรพสินค้า ด้วย
ความรู้สึกประทับใจกับความเป็นมูลนิธิของคนไทยที่ให้การช่วยเหลือ
เด็กไทยซึ่งด้อยโอกาสทำ�ให้คุณปฐวีตัดสินใจร่วมเป็นส่วนหนึ่งในการ
สนับสนุนเด็กในครอบครัวโสสะอย่างต่อเนื่องมาเป็นเวลา 2 ปีกว่าแล้ว
“เราเกิดมาอย่างน้อยก็ได้ทำ�ประโยชน์ให้ประเทศรู้สึกดีที่ได้ช่วยเหลือ
แบ่งปันให้กับเด็กๆ ที่เป็นอนาคตสำ�คัญของชาติเราไม่รู้หรอกว่าเขาจะ
โตมาเป็นแบบไหน แต่อย่างน้อยก็ได้เป็นส่วนหนึ่งในการมอบโอกาสให้
พวกเขาได้เติบโตมาอย่างมีคุณภาพเป็นการให้เพื่อกลับคืนสู่สังคม”
ความบังเอิญนี้นับเป็นโชคชะตาอันดีที่ได้นำ�พาให้คุณปฐวีเข้ามาเป็น
ส่วนหนึ่งในการสร้างโอกาสสู่น้องๆ ได้เติบโตด้วยความรักความอบอุ่น
ภายในครอบครัวอีกครั้งเพราะ “การให้” มิใช่เพียงอิ่มท้องแต่ คือการ
ให้ชีวิตที่จะนำ�พาพวกเขาเติบโตออกไปสู่สังคมโดยพึ่งพาตัวเองได้ต่อไป
และยังเป็นทรัพยากรคุณภาพของประเทศชาติในอนาคต

รู้สึกดีที่ ได้ช่วยเหลือแบ่งปันให้กับเด็กๆ
ที่เป็นอนาคตสำ�คัญของชาติเราไม่รู้
หรอกว่าเขาจะโตมาเป็นแบบไหน แต่
อย่างน้อยก็ ได้เป็นส่วนหนึ่งในการมอบ
โอกาสให้พวกเขาได้เติบโตมาอย่างมี
คุณภาพเป็นการให้เพื่อกลับคืนสู่สังคม

มูลนิธเิ ด็กโสสะฯ เปิดตัว “สติกเกอร์ ไลน์ชว่ ยน้อง”
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เมื่อชีวติ เพียงพอจึงขอ
ส่งต่อและแบ่งปัน
- ภัทราวุธ อรุณรุ่งมงคล

ด้วยเสียงโทรศัพท์ในวันนัน้ ทีค่ ณ
ุ ภัทราวุธ อรุณรุง่ มงคล ตัดสินใจกดรับ
เพือ่ สนทนากับปลายสายซึง่ ได้แก่เจ้าหน้าทีข่ องมูลนิธเิ ด็กโสสะฯ ใน
โครงการประชาสัมพันธ์ผา่ นทางโทรศัพท์ จนถึงวันนีค้ ณ
ุ ภัทราวุธได้รว่ ม
เป็นหนึง่ ในผูบ้ ริจาคอย่างต่อเนือ่ งทีใ่ ห้การสนับสนุนเรามากว่า 2 ปีแล้ว
รูจ้ กั มูลนิธเิ ด็กโสสะได้อย่างไร
ตอนแรกไม่รจู้ กั มาก่อนจนมีนอ้ งเจ้าหน้าทีจ่ ากมูลนิธฯิ โทรศัพท์มา
ประชาสัมพันธ์เกีย่ วกับการบริจาคพอเราลองไปค้นหาข้อมูลดูกร็ วู้ า่ มี
มูลนิธฯิ นีจ้ ริงๆ และมีการร่วมมือกับองค์กรหลากหลายภาคส่วนทำ�ให้
รูส้ กึ ว่ามีความน่าเชือ่ ถือ

สิง่ ทีอ่ ยากแบ่งปันหรือเรือ่ งราวทีอ่ ยากบอกเล่าสูผ่ อู้ น่ื
อย่างเราก็เป็นคนทำ�งานทีส่ ามารถเก็บเงินเองได้ซง่ึ ในขณะทีเ่ รามีเงินพอ
กับตัวเองแล้วส่วนหนึง่ ทีส่ ามารถแบ่งปันให้กบั คนอืน่ ได้เราก็อยากแบ่ง
ปันให้บา้ ง โดยทีต่ วั เองไม่ได้เดือดร้อนและหากใครมีก�ำ ลังทรัพย์ทเ่ี พียง
สาเหตุทต่ี ดั สินใจให้การสนับสนุนเลีย้ งดูเด็กโสสะ
พอสามารถแบ่งปันมาช่วยเหลือเด็กๆได้กอ็ ยากเชิญชวนให้ชว่ ยครับ
เราสามารถเชือ่ ได้วา่ เงินทุกบาททีเ่ ราบริจาคไปจะถูกนำ�ไปช่วยเหลือน้อง
ทัง้ นีก้ ารช่วยเหลือมูลนิธฯิ ยังได้รบั ใบเสร็จให้ตอนสิน้ ปี ซึง่ สามารถนำ�
ทีเ่ ขาขาดแคลนโอกาสจริงๆ และตัวน้องเจ้าหน้าทีท่ โ่ี ทรมาเองก็มกี าร
ไปลดหย่อนภาษีได้ตามกฎหมายกำ�หนดอีกด้วย
พูดคุยดี อธิบายรายละเอียดต่างๆ ได้ชดั เจน แต่กอ่ นเราเคยคิดอยากจะ
บริจาคเพือ่ ช่วยเหลือเด็กๆ อยูแ่ ล้วเมือ่ เรามีโอกาสทีส่ ามารถช่วยเหลือ
ในขณะที่เรามีเงินพอกับตัวเองแล้ว ส่วนหนึ่ง
ผูอ้ น่ื ได้แบบง่ายและสะดวกมากขึน้ อย่างการบริจาคผ่านการตัด
บัตรเครดิตในทุกเดือน เราก็อยากจะช่วยยิง่ ได้เห็นข้อมูลข่าวสารจาก
ที่สามารถแบ่งปันให้กับคนอื่นได้เราก็อยาก
วารสารประชาสัมพันธ์ทท่ี างมูลนิธฯิ ส่งให้ท�ำ ให้รสู้ กึ ว่าน้องๆ ได้รบั การ
แบ่งปันให้บ้าง โดยที่ตัวเองไม่ ได้เดือดร้อน
ช่วยเหลือจากเราและมีชวี ติ ทีด่ ขี น้ึ จริงๆ
ปัจจุบัน สังคมออนไลน์ (Social Media) นับเป็นช่องทางการสื่อสาร
ที่ได้รับความนิยมในกลุ่มคนส่วนใหญ่ เนื่องจากสามารถเข้าถึงได้ง่าย
สะดวก รวดเร็ว และกว้างขวาง ซึ่งหนึ่งในนั้น คือ แอปพลิเคชันไลน์
(LINE) ที่มีลูกเล่นหลากหลายรวมถึงการส่งสติกเกอร์หากัน
มูลนิธิเด็กโสสะฯ ซึ่งเป็นองค์กรที่ให้ความช่วยเหลือเด็กกำ�พร้าใน
ประเทศไทย ด้วยการดูแลอย่างอบอุ่นภายใต้ครอบครัวทดแทนถาวร
มากว่า 48 ปี ได้ปรับตัวตอบรับกับเทคโนโลยีที่เปลี่ยนแปลงและ
พัฒนาขึ้นภายใต้แคมเปญ “สติกเกอร์ไลน์ช่วยน้อง” โดยมีการร่วม
มือกับศิลปินดารา ได้แก่ โอ๊ต ปราโมทย์ ปาทาน และนนท์ ธนนท์
จำ�เริญ นักวาดสติกเกอร์ไลน์อีก 2 ท่าน ได้แก่ Tetezz และ Art รวม
ถึงหน่วยงานภาคเอกชน จัดทำ�สติกเกอร์ไลน์ทั้ง 4 แบบขึ้น นอกจาก
นี้ยังได้รับเกียรติจากซานิ นิภาภรณ์ ฐิติธนการ มาเป็นพิธีกรรับเชิญ
ในงานแถลงข่าว เพื่อระดมทุนช่วยเหลือเด็กๆ ในครอบครัวโสสะ เมื่อ
วันเสาร์ที่ 22 มิถุนายน 2562 ที่ผ่านมา ณ บริเวณอีเดน 3 ชั้น 3
ศูนย์การค้าเซ็นทรัลเวิลด์
โดย นายธนา เตรัตนชัย เลขาธิการและกรรมการอำ�นวยการ มูลนิธิ
เด็กโสสะแห่งประเทศไทยฯ กล่าวว่า “ปัจจุบัน ยังมีกลุ่มคนอีกมากที่
อยากจะแบ่งปันสิ่งดีๆ เพียงแต่ไม่สะดวกหรือหาโอกาสได้ยาก มูลนิธิ

เด็กโสสะฯ จึงทำ�การขยายช่องทางที่ทำ�ให้คนส่วนใหญ่สามารถบริจาค
ได้ง่ายๆ ผ่านการสื่อสารในชีวิตประจำ�วันอย่าง สติกเกอร์ไลน์ ซึ่งเพียง
30 บาทของท่าน ที่ช่วยสนับสนุนสติกเกอร์ไลน์ จะทำ�ให้เด็กๆ ได้มี
โอกาสเติบโตขึ้นในครอบครัวด้วยความรัก ความอบอุ่น อีกครั้งหนึ่ง”
ร่วมเป็นส่วนหนึ่งในการสนับสนุนเด็กในครอบครัวโสสะ ให้พวกเขา
ได้กลับมามีอนาคตที่สดใสอีกครั้ง ด้วยการโหลดสติกเกอร์ไลน์ เพียง
เข้าไปใน LINE Store หรือ LINE Sticker Shop แล้วค้นหาคำ�ว่า
“มูลนิธิเด็กโสสะ” หรือ “SOSThailand”

“ขอบคุณที่ทำ�ให้หนูมี
วัยเด็กที่เปี่ยมสุข
อีกครั้งหนึ่ง”

สารจากกรรมการอำ�นวยการ
ปัจจุบัน ยังมีเด็กไทยอีกเป็นจำ�นวนมาก ที่ยากไร้ ขาดที่พึ่งพิง และต้องการ
ความช่วยเหลือจากทุกภาคส่วนของสังคม มูลนิธิเด็กโสสะแห่งประเทศไทยฯ
จึงมุ่งมั่นที่เลี้ยงดูเด็กๆ ยากไร้ร่วม 700 ชีวิต ภายใต้การดูแลของมูลนิธิฯ
และการอุปการะของท่านผู้มีจิตเมตตา เพื่อที่จะพัฒนาและเติมเต็มชีวิตของ
เด็กๆ เหล่านี้ ให้พวกเขาได้เติบโตขึ้นเป็นผู้ใหญ่ที่มีคุณภาพของสังคม

เรียน ท่านผู้มีจิตเมตตา
มูลนิธิเด็กโสสะแห่งประเทศไทยฯ ได้ดำ�เนินการให้ความช่วยเหลือเด็กไทย
ที่สูญเสียบิดา มารดา ขาดญาติมิตร มาตั้งแต่ปี พ.ศ. 2514 โดยได้นำ�
รูปแบบการเลี้ยงดูเด็กในรูปแบบ “ครอบครัวทดแทนถาวรระยะยาว” มา
จาก องค์กร หมู่บ้านเด็กเอส โอ เอส สากล (SOS Children’s Villages
International) ซึ่งเป็นองค์กรที่ได้ให้การช่วยเหลือและเลี้ยงดูเด็กมากกว่า
13 ล้านคน ใน 135 ประเทศทั่วโลก (รวมประเทศไทย) มาถึง 70 ปี

วารสารสำ�หรับผู้ให้การสนับสนุนเด็กในครอบครัวโสสะ ประจำ�ทุกหกเดือน
ฉบับที่ 19 / กันยายน 2562
จัดทำ�โดย: แผนกพัฒนาทุนและการสื่อสาร
18 หมู่ 3 ซ.เทศบาล 27 (บุญศิริ) ต.บางเมือง อ.เมือง จ.สมุทรปราการ 10270
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สงวนลิขสิทธิ์ มูลนิธิเด็กโสสะแห่งประเทศไทย ในพระบรมราชินูปถัมภ์ พ.ศ. 2562

ผมขอขอบพระคุณจากใจ ที่ทุกท่านได้ช่วยเหลือ ได้เดินเคียงข้างเด็กๆ นับ
ร้อยนับพันชีวิตในครอบครัวโสสะมาโดยตลอด เงินบริจาคอย่างต่อเนื่องที่
ท่านได้มอบให้นั้น คือโอกาสที่สองของชีวิต คืออนาคต คือรอยยิ้มของเด็กๆ
ในทุกๆ วันที่พวกเขากำ�ลังเติบโตขึ้นอย่างสมวัย ผมขอให้ทุกท่านมีความสุข
รู้สึกอิ่มเอมใจ จากการเป็น “ผู้ให้” ที่ยิ่งใหญ่ในครั้งนี้ครับ
ขอแสดงความนับถือ
นายธนา เตรัตนชัย
เลขาธิการ / กรรมการอำ�นวยการ
มูลนิธิเด็กโสสะแห่งประเทศไทยฯ
มูลนิธิเด็กโสสะแห่งประเทศไทยฯ จัดกิจกรรม
ออกบูธประชาสัมพันธ์ตามสถานทีต่ า่ งๆ
อาทิ ห้างสรรพสินค้า อาคารสำ�นักงานและ
ย่านธุรกิจ ทัว่ กรุงเทพมหานครฯ และต่าง
จังหวัด ทั้งนี้เพื่อเชิญชวนผู้ที่มีจิตเมตตา
ต่อเด็กๆ กำ�พร้า ร่วมเป็นส่วนหนึ่งในการ
สนับสนุนการเลี้ยงดูเด็กในครอบครัวโสสะทั่ว
ประเทศอย่างต่อเนื่อง โดยบริจาคผ่านการตัด
บัตรเครดิต ซึ่งเป็นอีกหนึ่งช่องทางที่สะดวก
และท่านสามารถสังเกต เจ้าหน้าที่ของ
มูลนิธิฯ จะสวมเสื้อที่มีโลโก้ และบัตรประจำ�
ตัวพร้อมชื่อเพื่ออ้างอิง หากพบเจ้าหน้าที่
ของทางมูลนิธิฯ ท่านสามารถแวะเข้าไป
สอบถามข้อมูลเพื่อบริจาคหรือทักทายให้
กำ�ลังใจน้องกันได้นะคะ

