
ทำ หน้าที่ของเราให้ดีที่สุด
ไม่ว่าวันพรุ่งนี้จะเป็นเช่นไร

- หน้า 2

โอกาสสร้างฝัน
และความหวังให้เป็นจริง

- หน้า 4

ชัชวรรณ สิทธิชัย
แม่โสสะผู้เสียสละ

- หน้า 5



2

ย้อนกลับไปเม่ือ 13 ปีก่อน “น้องมาร์ช” เด็กชายตัวน้อยในวัยแบเบาะได้

เข้ามาเป็นส่วนหน่ึงของครอบครัวโสสะหาดใหญ่ สงขลา และมาในวันน้ี

เด็กชายตัวน้อยคนน้ันได้เติบใหญ่ข้ึนอย่างสมวัยมีมุมมองความคิดท่ีพกมา

พร้อมรอยย้ิมร่าเริงสดใส และก้าวเดินไปบนเส้นทางชีวิตท่ีเหมาะสมอย่าง

ท่ีควรจะเป็น

“ถ้าถามว่าในบ้านผมสนิทกับใครมากท่ีสุดก็คงจะไม่พ้นแม่ผมครับ (คุณ

แม่กุลยา สุภาพัฒน์ คุณแม่โสสะประจำาบ้าน 8)  เพราะแม่เป็นทุกอย่าง

สำาหรับผมจำาความได้ก็รู้ว่ามีแม่อยู่ข้างๆ ตลอดแม่จะสอนผมในทุกเร่ือง

เพราะหวังว่าวันข้างหน้าผมจะช่วยเหลือตัวเองได้ในวันท่ีต้องออกไปใช้ชีวิต

นอกหมู่บ้านแล้ว”

“หน้าท่ีและความรับผิดชอบท่ีผมได้รับมอบหมายก็คือเก็บขยะกวาดบ้าน

แต่ก็จะสลับๆ หน้าท่ีกันไปกับพ่ีน้องในบ้านส่วนทำากับข้าวน้ันผมว่าให้เป็น

หน้าท่ีแม่จะอร่อยท่ีสุดครับ (หัวเราะ) แต่ก็มีบ้างท่ีเข้าไปเป็นลูกมือ”

“ผมรู้ครับว่าจริงๆ แล้วผมไม่ใช่ลูกแท้ๆ ของแม่เราไม่ใช่พ่ีน้องท้องเดียวกัน

แต่ผมก็ไม่เคยรู้สึกเสียใจท่ีเกิดมาแล้วต้องมาอยู่ท่ีน่ีผมกลับรู้สึกภูมิใจ

มากกว่า เพราะผมมีโอกาสได้เรียนหนังสือได้มีอิสระในการว่ิงเล่นได้กินอ่ิม

ได้นอนหลับ ท่ีสำาคัญได้มีแม่ท่ีคอยกอดผมและพ่ีน้องในบ้านผมเองก็ยัง

เคยกอดและบอกรักแม่ด้วยครับทุกวันน้ีก็ยังกอดแม่อยู่”

“ส่ิงท่ีผมคิดว่าแม่เป็นห่วงพวกเรามากท่ีสุดน่าจะเป็นเร่ืองการเรียน เพราะ

ถ้าเราเรียนจบน่ันก็เท่ากับว่าเราจะมีงานทำาในอนาคตครับ ตอนน้ีผมก็

ทำ�หน้�ที่ของเร�ให้ดีที่สุด

ไม่ว่�วันพรุ่งนี้จะเป็นเช่นไร

กำาลังเรียนอยู่ช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี 1 ครับ ถ้าการเรียนเก่ียวกับวิชาการผมว่า

ผมเป็นเด็กเรียนไม่ได้เก่งอะไร ผมบอกแบบน้ีออกไปทุกคนจะผิดหวังในตัว

ผมไหมครับ? แต่ผมก็คิดนะครับว่าถ้าเราเรียนไม่เก่งแล้วเราอยากเป็นอะไร”

“ช่วงน้ีผมสนใจด้านกีฬาโดยเฉพาะกีฬาบาสเกตบอลท่ีโรงเรียนผมก็อยู่ชุมนุม

บาสเกตบอลกลับมาท่ีหมู่บ้านฯ ผมก็มาเล่นกับเพ่ือนๆ ยังคิดว่าถ้าเป็นไปได้

ก็อยากเป็นนักบาสมืออาชีพครับผมว่าเป็นในส่ิงท่ีเราถนัดจะดีกว่า”

ชีวิตในหมู่บ้านเด็ก
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หมายเหตุ: ชื่อของเด็กในบทความนี้ ได้มีการเปลี่ยนแปลงตาม

ความเหมาะสม เพื่อเป็นไปตามนโยบายด้านสิทธิเด็ก

ชีวิตในหมู่บ้านเด็ก

อีกไม่ก่ีปีน้องมาร์ชต้องออกไปอยู่บ้านเยาวชนชายโสสะหาดใหญ่ สงขลา

ซ่ึงเป็นอีกสถานท่ีหน่ึงท่ีลูกโสสะชายในวัย 14 ปีต้องย้ายเข้าไปอยู่ร่วมกับ

เพ่ือนๆ ลูกโสสะชายในวัยเดียวกันโดยจะมีเจ้าหน้าท่ีบ้านเยาวชนชาย 

(เพศชาย) หรือท่ีเด็กๆ เรียกว่า“คุณอา” เป็นผู้ให้การดูแลและให้คำา

แนะนำากับเด็กๆ ทว่าพวกเขาจะยังคงกลับเข้ามาเย่ียมแม่พ่ีน้องในบ้าน

รวมถึงมามีส่วนร่วมในกิจกรรมท่ีหมู่บ้านจัดข้ึนได้เช่นเคย เพราะถึง

อย่างไรท่ีน่ีก็จะยังคงเป็นบ้านของพวกเขาเสมอ

“ถ้าเป็นไปได้ก็อยากอยู่กับแม่ครับแต่ผมก็รู้ว่าจะต้องไปอยู่ท่ีน่ัน ผมไม่

อยากคิดอะไรไปให้มากกกว่าน้ี ผมยังเป็นเด็กอยู่หน้าท่ีท่ีมีคือเรียนให้จบ”

ไม่ว่าวันพรุ่งน้ีของน้องมาร์ชและเด็กๆ ในครอบครัวโสสะจะเป็นเช่นไรแต่

ชีวิตของทุกๆ คนก็จะยังคงก้าวเดินต่อไปหากแต่ทุกก้าวของการเดินไปน้ัน

เป็นไปอย่างม่ันคงและมีคุณภาพได้ก็ด้วยมี คนให้โอกาสคอยผลักดันและ

ช่วยประคองพวกเขาให้ถึงฝ่ังฝัน
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ด้วยพลังแห่งรักอันยิ่งใหญ่ของทุกคนใน 

ครอบครัวโสสะ และพลังแห่งจิตเมตตาจาก

ผู้บริจาคที่ได้เป็นผู้มอบโอกาสในชีวิตแก่ลูก

โสสะคนหนึ่งให้ได้ยืนหยัดอยู่บนสังคมอย่าง

มั่นคง ชุตติมาพร ธรรมวิฐาน เป็นอีกหนึ่ง

ตัวอย่างความสำาเร็จของลูกโสสะจากหมู่บ้าน

เด็กโสสะ “เฉลิมนารินทร์” หนองคาย เธอจบ

การศึกษาปริญญาตรี (วิทยาศาสตรบัณฑิต) 

คณะทรัพยากรและสิ่งแวดล้อม สาขาวิชา

วิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อม มหาวิทยาลัย

เกษตรศาสตร์ วิทยาเขตศรีราชา ปัจจุบัน

ทำางานที่บริษัท พรี ดีเวลลอปเมนท์  

คอนซัลแตนท์ จำากัด ในตำาแหน่งงานนักวิชาการ 

สิ่งแวดล้อม

ในมุมมองของเราเกี่ยวกับเด็กที่มีครอบครัว

ปกติและเด็กในครอบครัวโสสะแตกต่างกัน

หรือไม่ อย่างไร

หากมองในเรื่องครอบครัวสมบูรณ์อยู่กันแบบ

พ่อแม่ลูก เด็กโสสะอาจจะแตกต่าง แต่หาก

มองในเรื่องของความรักความอบอุ่น สำาหรับ

ตัวเองคิดว่าเด็กโสสะได้รับความรักจากแม่

โสสะ พี่น้องโสสะ และเจ้าหน้าที่ทุกคนอย่าง

เพียงพอ หรือมองในเรื่องของการศึกษาโสสะ

ก็สนับสนุนการศึกษาทุกด้านให้เหมาะสมตาม

โอก�สสร้�งฝัน

และคว�มหวังให้เป็นจริง

กับชุตติม�พร ธรรมวิฐ�น

ความสามารถของเด็กแต่ละคน ทั้งสองส่วน

สำาคัญนี้ จึงทำาให้รู้สึกว่าเราไม่แตกต่างจาก

ครอบครัวปกติทั่วไป 

 

การที่เราเป็นลูกโสสะทำาให้รู้สึกเป็นปมด้อย

ของเราไหม 

ไม่รู้สึกว่าเป็นปมด้อยหรือน้อยใจในตัวเอง 

คนที่อยู่รอบข้างเราไม่ว่าจะเป็นแม่โสสะที่

เลี้ยงดูเรามา เพื่อน พี่น้องที่อยู่บ้านเดียวกัน 

หรือเจ้าหน้าที่ที่ทำางานในมูลนิธิก็ให้ความ

รัก ความเข้าใจอย่างเต็มที่ จึงไม่รู้สึกว่าเป็น

ปมด้อยเลยค่ะ

ถ้าให้คิดถึงโสสะเราจะคิดถึงอะไรเป็นอันดับแรก 

แม่ที่เสียสละ ที่คอยอบรมสั่งสอน และให้

กำาลังใจเราในทุกๆ เรื่อง ดูแลเราในวันที่เราล้ม 

โดยที่ไม่หวังผลตอบแทนใดๆ นอกจากอยาก 

ให้ลูกสักคนประสบความสำาเร็จในชีวิต 

สามารถเลี้ยงดูหรือดูแลตัวเองได้ และนึกถึงพี่

น้อง เพื่อนที่อยู่ร่วมบ้านโสสะมาด้วยกันค่ะ

มีหลักในการใช้ชีวิตอย่างไรบ้าง 

ทำาวันนี้ให้ดีที่สุด เพราะไม่รู้ว่าเราจะมีวัน 

พรุ่งนี้อีกหรือไม่

สิ่งที่อยากจะบอกกับครอบครัวโสสะ

อยากขอบคุณคุณแม่ที่เลี้ยงเรามา พี่น้องโสสะ

ทุกคน และเจ้าหน้าที่ทุกๆ ท่านที่คอยให้การ

สนับสนุนและคอยเป็นกำาลังใจให้เสมอมา สิ่ง

ที่อยากจะฝากบอกน้องๆ ถึงการที่เราได้มาอยู่

ที่นี่ ไม่ได้แปลว่าเรามีปมด้อยหรือไม่เหมือน

คนอื่น อย่าเอาตัวเองไปเปรียบเทียบกับใคร

ที่จะทำาให้เรารู้สึกกดดัน หรือรู้สึกไม่ดี เพราะ

การประสบความสำาเร็จในชีวิตไม่ได้หมายถึง

เพียงแค่ว่าคุณเรียนจบมหาวิทยาลัย การที่

เราจะประสบความสำาเร็จในชีวิตได้ต้องหาตัว

เองให้เจอว่าเราต้องการที่จะทำาอะไร และทำา

สิ่งนั้นๆ ให้ดีที่สุด ไม่เป็นภาระของคนอื่นและ

สังคม เท่านี้ก็หมายถึงเราประสบความสำาเร็จ

ในชีวิตได้แล้ว

อยากฝากบอกอะไรถึงผู้บริจาคที่ให้การ 

สนับสนุนโสสะ

ขอขอบพระคุณผู้บริจาคทุกท่านที่ให้การ

สนับสนุนเพราะเงินบริจาคของท่านคือปัจจัย

สำาคัญที่ทำาให้ลูกโสสะอย่างพวกเรามีความ

หวัง มีความฝัน และมีความพร้อมในทุกด้าน 

โอกาสที่ได้รับมานี้เราสัมผัสและรับรู้ได้อยู่เต็ม

หัวใจ เราจะทำาทุกๆ อย่างให้ดีที่สุดค่ะ

ความสำาเร็จของลูกโสสะ

นี่เป็นเพียงหนึ่งตัวอย่างของความสำาเร็จ 

ลูกโสสะ ที่ได้รับการสนับสนุนการ 

เลี้ยงดูเด็กอย่างต่อเนื่องจากผู้มีจิตเมตตา

ตลอดมา ปัจจุบันมูลนิธิเด็กโสสะแห่ง

ประเทศไทยฯ มีเด็กที่อยู่ในการดูแล

ประมาณ 700 คน และได้ส่งมอบเด็กที่

สามารถเลี้ยงดูตัวเองได้ อยู่ร่วมกับสังคม

กว่า 500 คน
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อีกเพียงไม่กี่เดือนคุณแม่ชัชวรรณ สิทธิชัย 

“แม่โสสะ” ในวัย 60 ปี ก็ต้องเกษียณแล้วแต่

ช่วงเวลาที่เธอได้ใช้ชีวิตอยู่ในครอบครัวโสสะ

แห่งนี้ได้หล่อหลอมจนกลายเป็น “ความสุข” 

ที่ “การเดินทางของเวลา” ไม่สามารถพรากไป

จากเธอและลูกได้

ย้อนกลับไปเมื่อ 35 ปี ก่อนชัชวรรณในวัย 

25 ปีเดินทางจากบ้านเกิดมาเพื่อสมัครงาน

กับมูลนิธิเด็กโสสะฯ ด้วยคำาแนะนำาของรุ่นพี่ใน 

ตำาแหน่ง “แม่โสสะ” อาจฟังดูแปลกท่ีใครสัก

คนจะมาทำางานในอาชีพแม่แต่เธอก็ตัดสินใจท่ี

จะลองดูโดยเร่ิมจากการเป็น “น้า” ก่อนเสมือน

เด็กฝึกงานท่ีคอยเป็นผู้ช่วยของคุณแม่โสสะ

“การเป็นน้าจะถูกฝึกความอดทนฝึกระเบียบ

วินัย การแต่งตัว การพูด การปฏิบัติทุกอย่าง

และต้องมีความคล่องแคล่วเพราะเราต้องคอย

ดูแลเด็กหลายสิบคน ที่สำาคัญคือต้องรับมือให ้

ไหวกับเด็กทุกประเภท ตอนแรกก็ไม่มั่นใจว่า 

จะทำาได้ไหม แต่ก็ต้องลองพยายามปรับตัว

เข้าหากันเพื่อให้เขายอมรับเรา ดังนั้นความ

เข้าใจและอดทนจึงเป็นสิ่งสำาคัญ” 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

ชัชวรรณ สิทธิชัย

แม่โสสะผู้เสียสละ

คือความประทับใจเราไม่รู้ตัวด้วยซ้ำาว่าความ

รักเป็นอย่างไร เราก็แค่อยากดูแลและเห็นเขา 

เติบโตประสบความสำาเร็จเวลาได้เห็นลูกมี

ความสุขแม่ก็มีความสุขแล้ว ไม่ต้องเป็นใหญ่

เป็นโตหรือดีเลิศแค่เขาสามารถพึ่งพาดูแลตัว

เองได้ก็พอขอแค่คิดถึงกันกลับมาหากันบ้าง

ก็พอ”

แม้วันน้ีคุณแม่ชัชวรรณจะต้องเกษียณแล้ว แต่

เธอจะยังเป็นแม่ของเด็กๆ ทุกคนอยู่เสมอ และ

พร้อมส่งต่อแนวคิดท่ีได้เรียนรู้มาสู่แม่โสสะคน

ต่อๆ ไปท่ีจะก้าวเข้ามารับหน้าท่ีต่อจากเธอ

“ที่นี่เป็นทุกสิ่งทุกอย่างที่เรามีชีวิตอยู่ไม่ใช่แค่ที่

ทำางานแต่เป็นบ้านของเรา...อยากให้ทุกคนทำา

เรื่องเล่าคนทำางาน

หน้าที่ให้ดีที่สุด เด็กเขาไม่มีใคร คำาว่าแม่ต้อง

ทำาหน้าที่ให้ได้ทุกอย่างทั้งดูแลเด็ก ดูแลบ้าน

ไม่ใช่เฉพาะทางกายภาพเท่านั้นแต่ในเรื่องของ

จิตใจด้วยต้องคอยสังเกตอดทนและเข้าใจ เข้า

ให้ถึงหัวใจของเด็กๆ”

แม่โสสะ คือตัวตนของคนคนหนึ่งที่ไม่ต่าง 

จาก “แม่” คนอื่นทั่วไปแม้ทั้งแม่และลูกโสสะ

ที่เข้ามาเป็นครอบครัวเดียวกันนี้จะไม่ได้ร่วม 

สายเลือดเดียวกัน แต่ความรักและความ

ผูกพันท่ีเกิดข้ึนน้ันเป็นส่ิงท่ียืนยันได้ถึง “หัวใจ

ของความเป็นแม่” ท่ีแม้วันน้ีจะไม่ได้ทำาหน้าท่ี

ดังเดิมแล้วแต่หัวใจดวงเดิมท่ีอ่ิมเต็มด้วยความ

รักและห่วงใยลูกทุกคนจะยังคงอยู่ตลอดไป

ตราบช่ัวชีวิต
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“อยู่เย็นเป็นสุขและเป็นประโยชน์คือการพยายามมีชีวิตอยู่ อย่างมี

ความสุข ขณะเดียวกันก็ต้องทำาประโยชน์ให้กับผู้อื่นด้วย” นี่คือคติ

ประจำาใจของคุณปฐวี คณะฤกษ์ ผู้ที่ได้พบกับเจ้าหน้าที่ของมูลนิธ ิ

เด็กโสสะฯ ผ่านทางบูธประชาสัมพันธ์ภายในห้างสรรพสินค้า ด้วย

ความรู้สึกประทับใจกับความเป็นมูลนิธิของคนไทยที่ให้การช่วยเหลือ

เด็กไทยซึ่งด้อยโอกาสทำาให้คุณปฐวีตัดสินใจร่วมเป็นส่วนหนึ่งในการ

สนับสนุนเด็กในครอบครัวโสสะอย่างต่อเนื่องมาเป็นเวลา 2 ปีกว่าแล้ว

“เราเกิดมาอย่างน้อยก็ได้ทำาประโยชน์ให้ประเทศรู้สึกดีที่ได้ช่วยเหลือ

แบ่งปันให้กับเด็กๆ ที่เป็นอนาคตสำาคัญของชาติเราไม่รู้หรอกว่าเขาจะ

โตมาเป็นแบบไหน แต่อย่างน้อยก็ได้เป็นส่วนหนึ่งในการมอบโอกาสให้

พวกเขาได้เติบโตมาอย่างมีคุณภาพเป็นการให้เพื่อกลับคืนสู่สังคม” 

ความบังเอิญนี้นับเป็นโชคชะตาอันดีที่ได้นำาพาให้คุณปฐวีเข้ามาเป็น

ส่วนหนึ่งในการสร้างโอกาสสู่น้องๆ ได้เติบโตด้วยความรักความอบอุ่น

ภายในครอบครัวอีกครั้งเพราะ “การให้” มิใช่เพียงอิ่มท้องแต่ คือการ

ให้ชีวิตที่จะนำาพาพวกเขาเติบโตออกไปสู่สังคมโดยพึ่งพาตัวเองได้ต่อไป

และยังเป็นทรัพยากรคุณภาพของประเทศชาติในอนาคต

มูลนิธิเด็กโสสะฯ เปิดตัว “สติกเกอร์ ไลน์ช่วยน้อง”

สุขจากการให้เพื่อประโยชน์

กลับคืนสู่สังคม 

- คุณปฐวี คณะฤกษ์

รู้สึกดีที่ ได้ช่วยเหลือแบ่งปันให้กับเด็กๆ 

ที่เป็นอนาคตสำาคัญของชาติเราไม่รู้

หรอกว่าเขาจะโตมาเป็นแบบไหน แต่

อย่างน้อยก็ ได้เป็นส่วนหนึ่งในการมอบ

โอกาสให้พวกเขาได้เติบโตมาอย่างมี

คุณภาพเป็นการให้เพื่อกลับคืนสู่สังคม

หนึ่งเสียงจากผู้ ให้การสนับสนุนเด็กโสสะ
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ด้วยเสียงโทรศัพท์ในวันน้ันท่ีคุณภัทราวุธ อรุณรุ่งมงคล ตัดสินใจกดรับ 

เพ่ือสนทนากับปลายสายซ่ึงได้แก่เจ้าหน้าท่ีของมูลนิธิเด็กโสสะฯ ใน

โครงการประชาสัมพันธ์ผ่านทางโทรศัพท์ จนถึงวันน้ีคุณภัทราวุธได้ร่วม

เป็นหน่ึงในผู้บริจาคอย่างต่อเน่ืองท่ีให้การสนับสนุนเรามากว่า 2 ปีแล้ว

รู้จักมูลนิธิเด็กโสสะได้อย่างไร

ตอนแรกไม่รู้จักมาก่อนจนมีน้องเจ้าหน้าท่ีจากมูลนิธิฯ โทรศัพท์มา

ประชาสัมพันธ์เก่ียวกับการบริจาคพอเราลองไปค้นหาข้อมูลดูก็รู้ว่ามี 

มูลนิธิฯ น้ีจริงๆ และมีการร่วมมือกับองค์กรหลากหลายภาคส่วนทำาให้

รู้สึกว่ามีความน่าเช่ือถือ

สาเหตุท่ีตัดสินใจให้การสนับสนุนเล้ียงดูเด็กโสสะ

เราสามารถเช่ือได้ว่าเงินทุกบาทท่ีเราบริจาคไปจะถูกนำาไปช่วยเหลือน้อง

ท่ีเขาขาดแคลนโอกาสจริงๆ และตัวน้องเจ้าหน้าท่ีท่ีโทรมาเองก็มีการ

พูดคุยดี อธิบายรายละเอียดต่างๆ ได้ชัดเจน แต่ก่อนเราเคยคิดอยากจะ

บริจาคเพ่ือช่วยเหลือเด็กๆ อยู่แล้วเม่ือเรามีโอกาสท่ีสามารถช่วยเหลือ

ผู้อ่ืนได้แบบง่ายและสะดวกมากข้ึนอย่างการบริจาคผ่านการตัด 

บัตรเครดิตในทุกเดือน เราก็อยากจะช่วยย่ิงได้เห็นข้อมูลข่าวสารจาก

วารสารประชาสัมพันธ์ท่ีทางมูลนิธิฯ ส่งให้ทำาให้รู้สึกว่าน้องๆ ได้รับการ

ช่วยเหลือจากเราและมีชีวิตท่ีดีข้ึนจริงๆ

ปัจจุบัน สังคมออนไลน์ (Social Media) นับเป็นช่องทางการสื่อสาร

ที่ได้รับความนิยมในกลุ่มคนส่วนใหญ่ เนื่องจากสามารถเข้าถึงได้ง่าย 

สะดวก รวดเร็ว และกว้างขวาง ซึ่งหนึ่งในนั้น คือ แอปพลิเคชันไลน์

(LINE) ที่มีลูกเล่นหลากหลายรวมถึงการส่งสติกเกอร์หากัน

มูลนิธิเด็กโสสะฯ ซึ่งเป็นองค์กรที่ให้ความช่วยเหลือเด็กกำาพร้าใน

ประเทศไทย ด้วยการดูแลอย่างอบอุ่นภายใต้ครอบครัวทดแทนถาวร

มากว่า 48 ปี ได้ปรับตัวตอบรับกับเทคโนโลยีที่เปลี่ยนแปลงและ

พัฒนาขึ้นภายใต้แคมเปญ “สติกเกอร์ไลน์ช่วยน้อง” โดยมีการร่วม

มือกับศิลปินดารา ได้แก่ โอ๊ต ปราโมทย์ ปาทาน และนนท์ ธนนท์ 

จำาเริญ นักวาดสติกเกอร์ไลน์อีก 2 ท่าน ได้แก่ Tetezz และ Art รวม

ถึงหน่วยงานภาคเอกชน จัดทำาสติกเกอร์ไลน์ทั้ง 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 เลขาธิการและกรรมการอำานวยการ มูลนิธิ

เด็กโสสะแห่งประเทศไทยฯ กล่าวว่า “ปัจจุบัน ยังมีกลุ่มคนอีกมากที่

อยากจะแบ่งปันสิ่งดีๆ เพียงแต่ไม่สะดวกหรือหาโอกาสได้ยาก มูลนิธิ

เมื่อชีวิตเพียงพอจึงขอ 

ส่งต่อและแบ่งปัน

- ภัทราวุธ อรุณรุ่งมงคล

หนึ่งเสียงจากผู้ ให้การสนับสนุนเด็กโสสะ

ส่ิงท่ีอยากแบ่งปันหรือเร่ืองราวท่ีอยากบอกเล่าสู่ผู้อ่ืน

อย่างเราก็เป็นคนทำางานท่ีสามารถเก็บเงินเองได้ซ่ึงในขณะท่ีเรามีเงินพอ

กับตัวเองแล้วส่วนหน่ึงท่ีสามารถแบ่งปันให้กับคนอ่ืนได้เราก็อยากแบ่ง

ปันให้บ้าง โดยท่ีตัวเองไม่ได้เดือดร้อนและหากใครมีกำาลังทรัพย์ท่ีเพียง

พอสามารถแบ่งปันมาช่วยเหลือเด็กๆได้ก็อยากเชิญชวนให้ช่วยครับ 

ท้ังน้ีการช่วยเหลือมูลนิธิฯ ยังได้รับใบเสร็จให้ตอนส้ินปี ซ่ึงสามารถนำา

ไปลดหย่อนภาษีได้ตามกฎหมายกำาหนดอีกด้วย

ในขณะที่เรามีเงินพอกับตัวเองแล้ว ส่วนหนึ่ง

ที่สามารถแบ่งปันให้กับคนอื่นได้เราก็อยาก

แบ่งปันให้บ้าง โดยที่ตัวเองไม่ ได้เดือดร้อน

เด็กโสสะฯ จึงทำาการขยายช่องทางที่ทำาให้คนส่วนใหญ่สามารถบริจาค

ได้ง่ายๆ ผ่านการสื่อสารในชีวิตประจำาวันอย่าง สติกเกอร์ไลน์ ซึ่งเพียง 

30 บาทของท่าน ที่ช่วยสนับสนุนสติกเกอร์ไลน์ จะทำาให้เด็กๆ ได้มี

โอกาสเติบโตขึ้นในครอบครัวด้วยความรัก ความอบอุ่น อีกครั้งหนึ่ง”

ร่วมเป็นส่วนหนึ่งในการสนับสนุนเด็กในครอบครัวโสสะ ให้พวกเขา

ได้กลับมามีอนาคตที่สดใสอีกครั้ง ด้วยการโหลดสติกเกอร์ไลน์ เพียง

เข้าไปใน LINE Store หรือ LINE Sticker Shop แล้วค้นหาคำาว่า 

“มูลนิธิเด็กโสสะ” หรือ “SOSThailand”



“ขอบคุณที่ทำ�ให้หนูมี
วัยเด็กที่เปี ่ยมสุข

อีกครั้งหนึ่ง”

“ขอบคุณที่ทำ�ให้หนูมี
วัยเด็กที่เปี ่ยมสุข

อีกครั้งหนึ่ง”

สารจากกรรมการอำานวยการ

เรียน  ท่านผู้มีจิตเมตตา

 

มูลนิธิเด็กโสสะแห่งประเทศไทยฯ ได้ดำาเนินการให้ความช่วยเหลือเด็กไทย

ที่สูญเสียบิดา มารดา ขาดญาติมิตร มาตั้งแต่ปี พ.ศ. 2514  โดยได้นำา

รูปแบบการเลี้ยงดูเด็กในรูปแบบ “ครอบครัวทดแทนถาวรระยะยาว” มา

จาก องค์กร หมู่บ้านเด็กเอส โอ เอส สากล (SOS Children’s Villages 

International) ซึ่งเป็นองค์กรที่ได้ให้การช่วยเหลือและเลี้ยงดูเด็กมากกว่า 

13 ล้านคน ใน 135 ประเทศทั่วโลก (รวมประเทศไทย) มาถึง 70 ปี  

มูลนิธิเด็กโสสะแห่งประเทศไทยฯ จัดกิจกรรม

ออกบูธประชาสัมพันธ์ตามสถานท่ีต่างๆ 

อาทิ  ห้างสรรพสินค้า  อาคารสำานักงานและ

ย่านธุรกิจ ท่ัวกรุงเทพมหานครฯ และต่าง

จังหวัด  ทั้งนี้เพื่อเชิญชวนผู้ที่มีจิตเมตตา

ต่อเด็กๆ กำาพร้า  ร่วมเป็นส่วนหนึ่งในการ

สนับสนุนการเลี้ยงดูเด็กในครอบครัวโสสะทั่ว

ประเทศอย่างต่อเนื่อง โดยบริจาคผ่านการตัด

บัตรเครดิต ซึ่งเป็นอีกหนึ่งช่องทางที่สะดวก  

และท่านสามารถสังเกต เจ้าหน้าที่ของ 

มูลนิธิฯ จะสวมเสื้อที่มีโลโก้ และบัตรประจำา

ตัวพร้อมชื่อเพื่ออ้างอิง  หากพบเจ้าหน้าที่

ของทางมูลนิธิฯ ท่านสามารถแวะเข้าไป

สอบถามข้อมูลเพื่อบริจาคหรือทักทายให้

กำาลังใจน้องกันได้นะคะ 

ปัจจุบัน ยังมีเด็กไทยอีกเป็นจำานวนมาก ที่ยากไร้ ขาดที่พึ่งพิง และต้องการ

ความช่วยเหลือจากทุกภาคส่วนของสังคม มูลนิธิเด็กโสสะแห่งประเทศไทยฯ 

จึงมุ่งมั่นที่เลี้ยงดูเด็กๆ ยากไร้ร่วม 700 ชีวิต ภายใต้การดูแลของมูลนิธิฯ 

และการอุปการะของท่านผู้มีจิตเมตตา เพื่อที่จะพัฒนาและเติมเต็มชีวิตของ

เด็กๆ เหล่านี้ ให้พวกเขาได้เติบโตขึ้นเป็นผู้ใหญ่ที่มีคุณภาพของสังคม 

ผมขอขอบพระคุณจากใจ ที่ทุกท่านได้ช่วยเหลือ ได้เดินเคียงข้างเด็กๆ นับ

ร้อยนับพันชีวิตในครอบครัวโสสะมาโดยตลอด เงินบริจาคอย่างต่อเนื่องที่

ท่านได้มอบให้นั้น คือโอกาสที่สองของชีวิต คืออนาคต คือรอยยิ้มของเด็กๆ 

ในทุกๆ วันที่พวกเขากำาลังเติบโตขึ้นอย่างสมวัย ผมขอให้ทุกท่านมีความสุข 

รู้สึกอิ่มเอมใจ จากการเป็น “ผู้ให้” ที่ยิ่งใหญ่ในครั้งนี้ครับ

 

ขอแสดงความนับถือ

 

 

นายธนา เตรัตนชัย
เลขาธิการ / กรรมการอำานวยการ
มูลนิธิเด็กโสสะแห่งประเทศไทยฯ

วารสารสำาหรับผู้ให้การสนับสนุนเด็กในครอบครัวโสสะ ประจำาทุกหกเดือน 
ฉบับที่ 19 / กันยายน 2562 
จัดทำาโดย: แผนกพัฒนาทุนและการสื่อสาร
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Website : www.sosthailand.org        
Facebook : www.facebook.com/SOSThailand

สงวนลิขสิทธิ์ มูลนิธิเด็กโสสะแห่งประเทศไทย ในพระบรมราชินูปถัมภ์ พ.ศ. 2562


