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หากมีคําถามวา เราเกิดมาเพ่ือส่ิงใด ตางคนตางมีคําตอบในใจท่ีไมมี
กฎเกณฑใดกําหนด และ “ความรัก” เองก็เปนอีกหน่ึงในคําตอบ ท่ีไม
เพียงเติมเต็มชีวิตของใครหลายคนใหมีความหมายมากย่ิงข้ึน เม่ือไดรัก
หากเม่ือไดรับความปรารถนาดีน้ันกลับคืน การเปนท่ีรักย่ิงทบทุกเวลา
นาทีใหมีคุณคาเกินกวาจะช่ัง ตวง วัดดวยมาตรฐานใด

คุณแมจงกลณี เดชธัมมา คุณแมโสสะผูใหการเล้ียงดูนองกรุป เลาให
เราฟงวา “นองเขามาอยูในครอบครัวโสสะต้ังแตอายุแค 2 ขวบ 
8 เดือนเทาน้ันคะ เขามาทีแรกเขามีน้ําหนักตัวท่ีไมอยูในเกณฑ
มาตรฐานเพราะระบบทางเดินอาหารมีปญหา ทางเราก็พานองไปพบ
คุณหมอเพ่ือรักษา และแมเองก็ตองคอยดูแลเขาในเร่ืองอาหารการกินท่ี
เหมาะสม โชคดีท่ีนองเปนเด็กกินนมเกง และเปนเด็กท่ีกินงายอยาง
ไขเจียว ไกทอด เขาจะชอบเปนพิเศษ แตแมก็คอยเสริมพวกผัก ผลไม
ใหจึงทําใหน้ําหนักตัวนองเพ่ิมไดเร็วถึงเกณฑมาตรฐาน และปจจุบัน
ปญหาดานสุขภาพของเขาก็ไมมีแลว”

“นองกรุปเปนเด็กท่ีเล้ียงงายมากๆ วันแรกท่ีเขามาไมรองไหงอแงเลย
ตากลมโต เปนเด็กอารมณดี ย้ิมงาย นองจึงกลายเปนท่ีรักของทุกๆ
คน มีบางคร้ังพ่ีนองบานอ่ืนก็มาพานองกรุปไปเท่ียวท่ีบาน แมตองไป
รับกลับบาน หรือไมก็ใหพ่ีๆ ในบานตามไปดูแลอีกที”

ทุกวันน้ีนองกรุปเติบโตข้ึนตามวัย ไดรับความรักความเอาใจใสจากทุก
คนในครอบครัวโสสะ หากจะบอกวานองกรุปเปนสวนหน่ึงในการ

เติมเต็มใหบานน้ีเต็มเปยมไปดวยรักก็ไมเกินจริงนัก เพราะเขาจะชอบ
ว่ิงไปกอดคนน้ันที คนน้ีที โดยเฉพาะกับแมและพ่ีๆ ในบาน เขาบอก 
“รัก” ทุกคนอยางไมรูจักเบ่ือหนาย เวลาท่ีแมถามวานองกรุปรักใคร
เขาจะตอบอยางชัดถอยชัดคําวา “นองกรุปรักแมครับ” พรอมกับ
รอยย้ิมและโถมออมกอดไปท่ีคุณแม

สําหรับเร่ืองการเรียน นองกรุปเรียนอยูช้ันอนุบาล 1 ในศูนยพัฒนาเด็ก
เล็กหมูบานเด็กโสสะบางปู สมุทรปราการ อาคารเรียนอยูหางจากตัว
บานแค 100 เมตรเทาน้ัน ทุกเชาของวันจันทรถึงศุกรนองกรุปเขาจะ
แตงตัวไปโรงเรียนเอง เม่ือกินขาวเชาเสร็จ เขาจะว่ิงไปท่ีอาคารเรียน
ชวงใกลพักเท่ียง คุณแมจงกลณีจะเดินเอาอาหารเท่ียงไปใหท่ีอาคาร
เรียน และพอเลิกเรียนนองกรุปจะรีบกลับบานเพ่ืออาบน้ํา เพราะน่ีเปน
อีกหน่ึงมาตรการในการดูแลเด็กๆ ชวงท่ีมีโรคโควิด-19 ระบาด

เม่ือเราถามนองกรุปเก่ียวกับเร่ืองการไปโรงเรียนชวงท่ีมีโควิค-19 
ระบาด นองกรุปเลาดวยเสียงเจ้ือยแจววา “เวลานองกรุปไปโรงเรียน
คุณครูใหทุกคนใสหนากากอนามัย มีเคร่ืองวัดอุณหภูมิมายิงตรง
หนาผาก และใหใชเจลแอลกอฮอลลางมือทุกคร้ัง และเด๋ียวน้ีไมได
น่ังใกลกับเพ่ือน ครูจัดใหท่ีน่ังของทุกคนหางกัน ครูบอกวา เปนการ
ปองกันโรคโควิด-19 ครับ คุณนามีหนากากอนามัยไหมครับ ของนอง
กรุปมีหลายอัน เด๋ียวแบงใหคุณนาหน่ึงอัน”  ดวยเหตุน้ี เราจึงไมแปลก
ใจเลยวาทําไมนองกรุปจึงเปนท่ีรักของทุกคน 

ชีวิตในหมูบานเด็ก

“นองกรุป” เด็กชายผูเกิดมา“นองกรุป” เด็กชายผูเกิดมา
เพื่ อรัก และเปนที่รักเพื่ อรัก และเปนท่ีรัก



3 ชีวิตในหมูบานเด็ก

จุดหมายชีวิตของนองกรุปน้ันยังอีกยาวไกลนัก แตในระหวางทาง 
แนนอนวา นองจะมีความรักจากแมโสสะ จากพ่ีนองในบาน ในหมูบาน
และจากผูมีจิตเมตตาท่ีคอยสนับสนุน และปรารถนาดี ใหเขากาวเดิน
ดวยใจท่ีอ่ิมเต็ม เติบโตและพัฒนาตนเองตอไปไมส้ินสุด

หมายเหตุ: ชื่อของเด็กในบทความน้ี ไดมีการเปลี่ยนแปลงตาม
ความเหมาะสม เพ่ือเปนไปตามนโยบายดานสิทธิเด็ก

หมูบานเด็กโสสะบางปู สมุทรปราการหมูบานเด็กโสสะบางปู สมุทรปราการ
เปนหมูบานเด็กโสสะแหงแรกซ่ึงกอต้ังเม่ือป พ.ศ.2514 บนเน้ือท่ี 10 
ไรเศษ ภายในหมูบานแหงน้ีมีเด็กๆอยูในการดูแลประมาณ 120 คน 
และภายในหมูบานจะประกอบไปดวยบานพักสําหรับแมและเด็กจํานวน 
12 หลัง บานพักผูอํานวยการ อาคารศูนยรวม อาคารอนุบาล อาคาร
หองสมุด บานพักเจาหนาท่ีและอาคารสําหรับแมเกษียณอายุพักอาศัย
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จากกาวเล็กๆ ของ แบงค ทักษสุธี วารีผล
เด็กตัวนอยท่ีเคยโดดเด่ียว เม่ือแรกเดินเขาสู
หมูบานเด็กโสสะหาดใหญ สงขลา อีกคร้ังใน
ชีวิตท่ีเขาไดมีครอบครัว พ่ีนอง และ
ออมกอดของแมโสสะคอยปกปองดูแล อบรม
ส่ังสอน จนเด็กตัวเล็กๆ ในวันน้ัน เติบโตข้ึนและ
ผลักดันตัวเอง จนเรียนจบระดับปริญญาตรี 
คณะนิเทศศาสตร มหาวิทยาลัยหัวเฉียว
เฉลิมพระเกียรติ มีอาชีพท่ีสุจริต “โอกาส” 
ในวันน้ัน ไมเพียงชวยประคอง หากยังเปน
รากฐานใหเขาสามารถกาวเดินอยางม่ันคงได
ดวยตัวเอง เปนบุคลากรคุณภาพอีกคนหน่ึง
ของสังคม

“การเล้ียงดูแบบครอบครัวทดแทน ทําใหรูสึก
เหมือนไดเติมเต็มส่ิงท่ีขาดหายไป เราไดรับ
ความรักจากครอบครัว แม และพ่ีนอง แม
สอนใหเราชวยเหลือตัวเองต้ังแตเด็ก เพราะ
เราไมไดอยูท่ีน่ีตลอดไป ตองออกไปใชชีวิตขาง
นอก ตองชวยเหลือตัวเองใหเปน”

“แมใช ‘หัวใจ’ ในการดูแลลูกทุกคน คอย
อบรมส่ังสอน ทําหนาท่ีแมไดสมบูรณแบบ

จากหน่ึงชีวิตเยาววัย
ท่ีโดดเด่ียว สูกาวยาง
ท่ีม่ันคงของลูกโสสะ

ท่ีสุดเทาท่ีจะทําไดจนวาระสุดทาย กอดท่ีแม
ใหเรา มันคือกอดท่ีปลอดภัย คือภูมิคุมกัน
ท่ีทําใหเรารูสึกวา แมปกปองเราได เปน
พลังงานดานบวกท่ีแมมอบใหเราเสมอมา”

ความอบอุนท่ีไดรับจากแม และโอกาสจาก
ทานผูบริจาค เปนแรงผลักดันอันทรงพลัง ท่ี
สงผลใหเขาไดเติบโตข้ึน และประสบความ
สําเร็จในชีวิต  

“ขอขอบพระคุณผูบริจาคทุกทาน เงินทุกบาท
ทุกสตางคท่ีไดบริจาคใหกับเรา เปนเสมือน
โอกาสอันมีคา เงินสิบบาทคือคาขาว คาขนม
ท่ีทําใหเราเติบโต เงินหน่ึงรอย หน่ึงพันบาท

ซ้ือหนังสือใหเราอาน เงินสองแสน สามแสน
บาท ชวยสรางอนาคต วุฒิภาวะทางความ
คิดใหกับเราอยางสมบูรณ จนกระท่ังเราได
สวมชุดครุย สําเร็จการศึกษา สานตอโอกาส
ท่ีไดรับมาในชีวิตอยางรูคา ยืนหยัดในสังคมได
อยางเต็มภาคภูมิ เราไมเคยลืมครับ”

ความสําเร็จของลูกโสสะ

นี่เปนเพียงหนึ่งตัวอยางของความสําเร็จ

ลูกโสสะ ที่ไดรับการสนับสนุนการ

เลี้ยงดูเด็กอยางตอเนื่องจากผูมีจิตเมตตา

ตลอดมา ปจจุบันมูลนิธิเด็กโสสะแหง

ประเทศไทยฯ มีเด็กที่อยูในการดูแล

ประมาณ 700 คน และไดสงมอบเด็กที่

สามารถเลี้ยงดูตัวเองได อยูรวมกับสังคม

กวา 500 คน
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ในชีวิตของแตละคน ตางมีหนาท่ีการทํางาน
ตามความรู ความเช่ียวชาญ หรือจุดประสงค
เฉพาะตัวในการเลือกเสนทางชีวิตท่ีแตกตางกัน
ไป และสําหรับ สายผล เผามงคล แลว เธอ
เลือกท่ีจะทําหนาท่ีในอาชีพ “แม” ใหกับเด็กๆ 
ท่ีสูญเสียครอบครัว ในหมูบานเด็กโสสะ “เฉลิม
นารินทร” หนองคาย  มายาวนานกวา 23 ป 
ดวยเหตุผลสําคัญท่ีเธอใหนิยามวา “ความสุข”

เขามาเปนแมโสสะไดอยางไร
ตอนน้ันอยูในชวงกําลังอยากเปล่ียนงานพอดี
ประจวบกับไดยินประกาศรับสมัครงานใน
ตําแหนงเจาหนาท่ีแมโสสะ ผานทางวิทยุ 
เลยตัดสินใจลองสมัครดู ตอนแรกก็รูสึกวา 
ไมเหมือนกับท่ีเคยคิดไว แตในเม่ือต้ังใจสมัคร
มาแลว จึงอยากลองเรียนรูงานดูกอน โดย
เร่ิมจากการเปนผูชวยคุณแม คือคุณนา อยู

หนาที่ ที่เรียกวา หนาที่ ที่เรียกวา 
“ความสุข”“ความสุข”

ประมาณ 2 ป คอยเรียนรูรายละเอียดการ
ทํางานตางๆ ท้ังการเล้ียงดูเด็ก และการแก
ปญหา 

ความรูสึกของการไดเปนแมโสสะ
การเล้ียงเด็กสิบกวาชีวิต บางคร้ังความเหน่ือย
มันเกิดข้ึนได แตพอไดมองหนาลูกๆ ของเราก็
ทําใหรูสึกวา ทุกอยางมันตองผานไปไดดวยดี
เพราะเด็กเหลาน้ีเขาไมมีใคร นอกจากเรา
ฉะน้ันเราตองสู ตองดูแลเขาใหดีท่ีสุด แมไมได
มีสายเลือดเดียวกัน แตเด็กทุกคนเปนเสมือน
ลูกแทๆ  การท่ีเราไดเห็นพวกเขามีความสุข 
ประสบความสําเร็จ มันคือความประทับใจ คือ
ความสุขท่ีเราไดรับกลับคืนมา 

นอกจากเราจะไดชวยเหลือเด็กๆ แลว ส่ิงหน่ึง
มันคือการชวยเหลือสังคม เพราะเด็กเหลาน้ีจะ

เรื่ องเลาคนทํางาน

เติบโตไปเปนฟนเฟองท่ีจะชวยพัฒนาสังคมท่ี
เราอาศัยอยูในวันขางหนา

ส่ิงท่ีอยากบอกกับทุกคน
ขอขอบคุณผูบริจาคทุกทานท่ีใหการสนับสนุน
เราจะทําหนาท่ีตรงน้ีใหเต็มท่ี เต็มความ
สามารถ และอยากขอบคุณลูกๆ ทุกคน ท่ี
ทําใหเราไดมีโอกาสอยูท่ีน่ี ไดเปน “แม” ของ
ลูกทุกคน

ชีวิตการทํางานของคุณแมสายผล ไมไดทํา
เพียงเพราะเปนแค “หนาท่ี” เทาน้ัน แตเธอทํา
ดวยหัวใจท่ีเปยมดวยความรัก น่ันทําใหเราได
เรียนรูวา การทํางานไมวาเปนอาชีพใดก็ตาม
หากไดทําดวยความรักและต้ังใจจริงแลว 
ส่ิงหน่ึงท่ีเราจะไดรับตอบแทนกลับมาก็คือ 
“ความสุข” ท่ีประเมินคามิไดอยางแนนอน
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จากหลายหลายเหตุผลท่ีมา มุมมองความคิดในการตัดสินใจ เม่ือทาง
มูลนิธิฯ ไดขอความอนุเคราะหสอบถาม และสัมภาษณถึงจุดเร่ิมตน
ของการเปน “ผูให” น่ีคือความในใจจากคุณสุไลรัตน โอสถานนท ซ่ึง
รวมเปนผูบริจาค สนับสนุนมูลนิธิโสสะ ในการดูแลเด็กๆ อยางตอเน่ือง
มาแลวกวา 3 ป

“กอนหนาท่ีจะมาเปนผูบริจาคท่ีมูลนิธิเด็กโสสะฯ ไดชวยเหลือและ
บริจาคเงินใหกับโรงพยาบาลและหนวยงานตางๆ อยูแลว จนกระท่ัง
วันหน่ึงไดมีโอกาสเขาไปเย่ียมและบริจาคเงินท่ีหมูบานเด็กโสสะจังหวัด

ในชวงต้ังแตเดือนมีนาคมท่ีผานมา ท่ัวโลกตางตองเผชิญกับการแพร
ระบาดของไวรัสโควิด-19  ท่ีมีอัตราการแพรเช้ืออยางรวดเร็วและ
กระจายเปนวงกวาง จากสถานการณอันเลวรายท่ีเกิดข้ึนอยางไม
คาดคิดน้ี ไดสงผลกระทบตอชีวิตความเปนอยูของผูคนเปนอยางมาก
 ท้ังดานเศรษฐกิจและพฤติกรรมการใชชีวิตท่ีบังคับใหเราตองปรับ
เปล่ียนจากท่ีเคยออกจากบาน พบปะเพ่ือนฝูง ทํากิจกรรมอยางอิสระ
 เลือกทานอาหารไดตามใจ กลับตองกักตัวอยูภายในบาน คอย
ระมัดระวังทุกการกระทํา ความใกลชิดกลายเปนระยะหางทางสังคม 
แตกระน้ันสัญชาตญาณของมนุษยคือการเอาตัวรอด เม่ือวิกฤตเกิด 
เราจึงตอง “ปรับเปล่ียนและเรียนรู” 

เพ่ือใหสอดคลองกับสถานการณ เด็กๆ ทุกคนรวมถึงเจาหนาท่ีใน
ครอบครัวโสสะ จะไดรับการดูแลตามแนวทางปฏิบัติเพ่ือปองกันการ
แพรระบาดของเช้ือไวรัสโควิด-19 โดยการสวมหนากากอนามัย หม่ัน
ลางมือ และรักษาระยะหางเสมอ รวมถึงทํากิจกรรมพิเศษตางๆ ขณะ
ชวงกักตัวอยูบาน อาทิ การทําอาหาร เลนกีฬา ศิลปะ ดนตรี เพ่ือ
ชวยสรางเสริมความรูและความผอนคลายใหกับเด็กๆ 

ยังไมมีใครตอบไดวาการระบาดคร้ังน้ีจะดําเนินไปถึงเม่ือไร แตท่ีแนๆ 
คือวิถีชีวิตของเราไดเปล่ียนไป เพ่ือปรับหาวิถีการดํารงชีวิตแบบใหม

เพราะประทับใจจึง “ให” 
- คุณสุไลรัตน โอสถานนท

หนองคาย ไดเห็นรูปแบบการเล้ียงดูเด็กของท่ีน่ัน รูสึกประทับใจท่ีเด็ก
ไดมีบานอยูเปนหลังๆ ในแตละหลังมีคุณแมคอยดูแลเอาใจใส 
ใหความรักความอบอุน เปรียบเสมือนไดอยูกับครอบครัวจริงๆ 
ใหการเล้ียงดูจนพวกเขาสามารถออกไปประกอบอาชีพพ่ึงพาตัวเองได
นอกจากน้ีเด็กบางคนท่ีออกไปแลวก็ยังไมท้ิงนองๆ กลับมาเย่ียมเยียน
ดูแลนองๆ ท่ียังอาศัยอยูในหมูบานเด็กโสสะฯ อยูเสมอ....

และกอนท่ีจะตัดสินใจบริจาคแบบตอเน่ืองรายเดือนน้ัน ไดรับเอกสาร
ท่ีทางมูลนิธิฯ สงมาให หลังจากท่ีศึกษารายละเอียดเพ่ิมเติมแลว
ตอนน้ันรูสึกวา เราพอมีกําลังท่ีจะสามารถชวยเหลือคนอ่ืนได จึงสง
จดหมายตอบรับการบริจาคแบบตอเน่ืองรายเดือนมาใหมูลนิธิฯ และ
เปนผูบริจาคของโสสะต้ังแตน้ัน (ธันวาคม 2557) มาจนถึงปจจุบัน
ซ่ึงในทุกๆ ปทางมูลนิธิฯ จะจัดสงใบเสร็จรับเงินการบริจาคมาใหตอน
ส้ินป และยังมีเอกสารอัปเดตขอมูลขาวสารตางๆ พอไดอานแลวรูสึก
ภูมิใจ ท่ีอยางนอยเราไดเปนสวนหน่ึงในการชวยเหลือเด็กและคิดวาจะ
บริจาคแบบน้ีตอไปเร่ือยๆ จนเต็มกําลังความสามารถท่ีจะทําไดคะ”

หน่ึงเสียงจากผู ใหการสนับสนุนเด็กโสสะ

ปรับเปล่ียนและเรียนรู 
จากวิกฤตโควิด-19
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จุดเร่ิมตนแหงเสนทางน้ําใจการ
สนับสนุนของคุณปยะ พันธุชัยศรี
ท่ีมีแกมูลนิธิเด็กโสสะฯ ยอนกลับ
ไปในเดือนตุลาคม พ.ศ. 2558 
เม่ือคุณปยะ ไดพบกับเจาหนาท่ี
ของมูลนิธิเด็กโสสะฯ ซ่ึงไปต้ังบูธ
ประชาสัมพันธเพ่ือเชิญชวนรวม
ชวยเหลือเด็กๆ ท่ีสูญเสียบิดา
มารดา ขาดญาติมิตร

“ปกติผมชอบทําบุญอยูแลว และนองๆ เจาหนาท่ีประชาสัมพันธได
พูดใหฟงถึงจุดประสงคการทํางานของมูลนิธิฯ วากําลังชวยเหลือเด็กๆ
ท่ีเขาตองการโอกาสท่ีสองของชีวิต โดยมีรูปแบบการมอบครอบครัว
ทดแทนถาวรระยะยาวใหกับเด็กๆ ก็ย่ิงมีความประทับใจ จึงไมยากเลย
ท่ีจะตัดสินใจบริจาคแบบตอเน่ืองนับต้ังแตวันน้ันเปนตนมา”

ทามกลางสถานการณโควิด-19 ท่ีกําลังแพรระบาด การสนับสนุนจาก
คุณปยะ มิไดหยุดอยูแคเพียงการบริจาคแบบตอเน่ืองเทาน้ัน แตยัง
ใหการบริจาคชวยเหลือเพ่ิมเติมเขามาอีก และสงมอบขอความกําลัง
ใจมาถึงเด็กๆ และเจาหนาท่ีท่ีกําลังปฏิบัติหนาท่ีดูแลเด็กๆ ดวย

“เม่ือตนเดือนเมษายนท่ีผานมา ผมไดรับจดหมายอิเล็กทรอนิกสฉบับ
หน่ึงจากมูลนิธิฯ ผมเขาใจถึงปญหาและสถานการณในชวงน้ีวา ทาง

ธารนําใจไมเคยเหือดหาย
ในบานโสสะ - คุณปยะ พันธุชัยศรี  

หน่ึงเสียงจากผู ใหการสนับสนุนเด็กโสสะ

มูลนิธิฯ นาจะไดรับผลกระทบจากเหตุการณในคร้ังน้ีดวยเหมือนกัน 
ดังน้ันตัวผมเอง รวมถึงบริษัท โมทีฟ วิลเลจ จํากัด และนักแสดงใน
สังกัด ไดรวบรวมเงินและมาบริจาคเพ่ือเปนทุนชวยเหลือเด็กๆ ใน
มูลนิธิฯ เพ่ิมเติม สําหรับการบริจาคแบบตอเน่ือง ก็จะยังทําอยางน้ีตอ
ไปเร่ือยๆ และหากมีโอกาสก็อยากไปเย่ียมเด็กๆ ในครอบครัวโสสะไป
ทํากิจกรรมรวมกับนองๆ ดวยครับ”

วิกฤตโควิด-19 ทําใหการใชชีวิตของทุกคนแปรเปล่ียนไป แตส่ิงหน่ึงท่ี
พิสูจนใหเห็นหลายตอหลายคร้ังแลววา ไมวาจะเจอกับเหตุการณ
รายแรงใดๆ เด็กๆ ในครอบครัวโสสะมิไดยืนอยูเพียงลําพัง เพราะ 
“ธารน้ําใจ” จากผูมีจิตเมตตาท่ัวทุกสารทิศยังคงไมเหือดหาย ยังคง
ชุบเล้ียงชีวิต นอยกวา 700 ชีวิต ใหไดเติบโตตอไป

มูลนิธิเด็กโสสะฯ ขอขอบพระคุณสําหรับโอกาสท่ีมอบใหกับเด็กๆ 
เสมอมา และภาวนาใหทุกทานปลอดภัย สามารถดําเนินชีวิตไดอยางมี
ความสุขและเขมแข็งย่ิงข้ึน

(New Normal) เราจึงตองไมกลัวท่ีจะเปล่ียน และไมหยุดท่ีจะเรียนรู 
โดยไมเพียงแคผูใหญอยางเราเทาน้ัน แตเด็กทุกคนคือสวนหน่ึงของ
สังคมท่ีพรอมจะเรียนรูและเติบโตบนความไมแนนอนน้ีไปดวยกัน 
บทเรียนจากโควิด-19 เตือนใหเราไมประมาท และรูจักรับมือกับปญหา
ดวยสติ รวมถึงการใชชีวิตอยางคุมคา ใชเวลาท่ีมีสรางสรรคส่ิงดีๆ 
แบงปนความรักและโอกาสกลับคืนสูสังคม เฉกเชนการท่ีเราไดเห็นผูคน
มากมายออกมาชวยเหลือและใหกําลังใจกันและกัน 
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สารจากกรรมการอํานวยการ

เรียน ทานผูมีจิตเมตตา

ต้ังแตชวงตนปท่ีผานมา ท่ัวโลกตางตองเผชิญกับเหตุการณวิกฤต
อยางไมทันไดเตรียมตัว โดยเฉพาะการแพรระบาดของโรคโควิด-19 
(COVID-19) ท่ีมีความรุนแรงกระจายเปนวงกวาง ซ่ึงประเทศไทยเอง
ก็ไดรับผลกระทบท้ังทางตรงและทางออมเปนอยางมาก คนไทยตางต่ืนตัว
และปรับตัวอยางรวดเร็วเพ่ือชวยกันยับย้ังความรุนแรงจากผลกระทบน้ี 
รวมถึงมูลนิธิเด็กโสสะฯ เองก็เชนกัน เด็กๆ และบุคลากรภายในหมู
บานเด็กโสสะท้ัง 5 แหง ไดปฏิบัติตามมาตรการปองกันการแพร
ระบาดของโรคโควิด-19 อยางเครงครัด เจาหนาท่ีไดเพ่ิมความเขมงวด
กับจุดคัดกรองของหมูบานฯ เด็กๆ ตองปรับเปล่ียนพฤติกรรมตางๆ ใน
ชีวิตประจําวันท่ีเปล่ียนไป ทุกคนใหความรวมมือกันกักตัวอยูภายในหมู

มูลนิธิเด็กโสสะแหงประเทศไทยฯ จัดกิจกรรม
ออกบูธประชาสัมพันธตามสถานท่ีตางๆ อาทิ
หางสรรพสินคา อาคารสํานักงานและยาน
ธุรกิจ ท่ัวกรุงเทพมหานครฯ และตางจังหวัด
ท้ังน้ีเพ่ือเชิญชวนผูท่ีมีจิตเมตตาตอเด็กๆ
กําพรา รวมเปนสวนหน่ึงในการสนับสนุน
การเล้ียงดูเด็กในครอบครัวโสสะท่ัวประเทศ
อยางตอเน่ือง โดยบริจาคผานการตัดบัตร
เครดิตซ่ึงเปนอีกหน่ึงชองทางท่ีสะดวก และ
ทานสามารถสังเกต เจาหนาท่ีของมูลนิธิฯ
จะสวมเส้ือท่ีมีโลโก และบัตรประจําตัว
พรอมช่ือเพ่ืออางอิง  หากพบเจาหนาท่ีของ
ทางมูลนิธิฯ ทานสามารถแวะเขาไปสอบถาม
ขอมูลเพ่ือบริจาคหรือทักทายใหกําลังใจ
นองกันไดนะคะ 

บานฯ เวนระยะหางทางสังคม และปฏิบัติตามมาตรการรักษา
สุขอนามัย ท่ีบางคร้ังอาจจะยากลําบากสําหรับเด็กๆ แตทุกคนก็ทํา
ดวยความเต็มใจ เพราะพวกเขาตระหนักดีวา พวกเขาไดรับ “โอกาส” 
และท่ีสําคัญอยางย่ิงคือความปรารถนาดีจากผูบริจาคทุกทาน ดังน้ัน
พวกเขาจึงพยายามต้ังใจใชโอกาสน้ันในการดํารงชีวิตดวยความไม
ประมาท และต้ังอยูบนความรับผิดชอบตอสังคมอยางดีท่ีสุด

สุดทายน้ี ผมขอขอบพระคุณผูมีจิตเมตตาทุกทาน ท่ีชวยมอบโอกาส
และเปนพลังผลักดันใหเด็กๆ กวา 700 ชีวิตในครอบครัวโสสะ ได
เติบโตดวยความรักภายใตสภาพแวดลอมท่ีเหมาะสมและปลอดภัย 
ดวยการสนับสนุนอยางตอเน่ืองจากทุกทาน และผมขอเปนตัวแทนของ
เด็กๆ รวมสงกําลังใจใหกับคนไทยทุกคน ใหเราไดผานพนเหตุการณน้ี
ไปดวยกันอยางปลอดภัยครับ 

ขอแสดงความนับถือ

นายธนา เตรัตนชัย
เลขาธิการ / กรรมการอํานวยการ
มูลนิธิเด็กโสสะแหงประเทศไทยฯ

วารสารสําหรับผูใหการสนับสนุนเด็กในครอบครัวโสสะ ประจําทุกหกเดือน 
ฉบับที่ 21 / ตุลาคม 2563 
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

สงวนลิขสิทธ์ิ มูลนิธิเด็กโสสะแหงประเทศไทย ในพระบรมราชินูปถัมภ พ.ศ. 2563

“เพ่ือใหเปนไปตาม พรบ.คุมครองขอมูลสวนบุคคล พ.ศ. 2562 ผูบริจาคสามารถแจง
เปล่ียนแปลง หรือ ระงับการนําขอมูลไปใชได โดยแจงความประสงคมายังมูลนิธิฯ”


