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“นองกรุป” เด็กชายผูเกิดมา
เพื่อรัก และเปนที่รัก

หากมีคําถามวา เราเกิดมาเพื่อสิ่งใด ตางคนตางมีคําตอบในใจที่ไมมี
กฎเกณฑใดกําหนด และ “ความรัก” เองก็เปนอีกหนึ่งในคําตอบ ที่ไม
เพียงเติมเต็มชีวิตของใครหลายคนใหมีความหมายมากยิ่งขึ้น เมื่อไดรัก
หากเมื่อไดรับความปรารถนาดีนั้นกลับคืน การเปนที่รักยิ่งทบทุกเวลา
นาทีใหมีคุณคาเกินกวาจะชั่ง ตวง วัดดวยมาตรฐานใด

เติมเต็มใหบานนี้เต็มเปยมไปดวยรักก็ไมเกินจริงนัก เพราะเขาจะชอบ
วิ่งไปกอดคนนั้นที คนนี้ที โดยเฉพาะกับแมและพี่ๆ ในบาน เขาบอก
“รัก” ทุกคนอยางไมรูจักเบื่อหนาย เวลาที่แมถามวานองกรุปรักใคร
เขาจะตอบอยางชัดถอยชัดคําวา “นองกรุปรักแมครับ” พรอมกับ
รอยยิ้มและโถมออมกอดไปที่คุณแม

คุณแมจงกลณี เดชธัมมา คุณแมโสสะผูใหการเลี้ยงดูนองกรุป เลาให
เราฟงวา “นองเขามาอยูในครอบครัวโสสะตั้งแตอายุแค 2 ขวบ
8 เดือนเทานั้นคะ เขามาทีแรกเขามีนํ้าหนักตัวที่ไมอยูในเกณฑ
มาตรฐานเพราะระบบทางเดินอาหารมีปญหา ทางเราก็พานองไปพบ
คุณหมอเพื่อรักษา และแมเองก็ตองคอยดูแลเขาในเรื่องอาหารการกินที่
เหมาะสม โชคดีที่นองเปนเด็กกินนมเกง และเปนเด็กที่กินงายอยาง
ไขเจียว ไกทอด เขาจะชอบเปนพิเศษ แตแมก็คอยเสริมพวกผัก ผลไม
ใหจึงทําใหนํ้าหนักตัวนองเพิ่มไดเร็วถึงเกณฑมาตรฐาน และปจจุบัน
ปญหาดานสุขภาพของเขาก็ไมมีแลว”

สําหรับเรื่องการเรียน นองกรุปเรียนอยูชั้นอนุบาล 1 ในศูนยพัฒนาเด็ก
เล็กหมูบานเด็กโสสะบางปู สมุทรปราการ อาคารเรียนอยูหางจากตัว
บานแค 100 เมตรเทานั้น ทุกเชาของวันจันทรถึงศุกรนองกรุปเขาจะ
แตงตัวไปโรงเรียนเอง เมื่อกินขาวเชาเสร็จ เขาจะวิ่งไปที่อาคารเรียน
ชวงใกลพักเที่ยง คุณแมจงกลณีจะเดินเอาอาหารเที่ยงไปใหที่อาคาร
เรียน และพอเลิกเรียนนองกรุปจะรีบกลับบานเพื่ออาบนํ้า เพราะนี่เปน
อีกหนึ่งมาตรการในการดูแลเด็กๆ ชวงที่มีโรคโควิด-19 ระบาด

“นองกรุปเปนเด็กที่เลี้ยงงายมากๆ วันแรกที่เขามาไมรองไหงอแงเลย
ตากลมโต เปนเด็กอารมณดี ยิ้มงาย นองจึงกลายเปนที่รักของทุกๆ
คน มีบางครั้งพี่นองบานอื่นก็มาพานองกรุปไปเที่ยวที่บาน แมตองไป
รับกลับบาน หรือไมก็ใหพี่ๆ ในบานตามไปดูแลอีกที”
ทุกวันนี้นองกรุปเติบโตขึ้นตามวัย ไดรับความรักความเอาใจใสจากทุก
คนในครอบครัวโสสะ หากจะบอกวานองกรุปเปนสวนหนึ่งในการ

เมื่อเราถามนองกรุปเกี่ยวกับเรื่องการไปโรงเรียนชวงที่มีโควิค-19
ระบาด นองกรุปเลาดวยเสียงเจื้อยแจววา “เวลานองกรุปไปโรงเรียน
คุณครูใหทุกคนใสหนากากอนามัย มีเครื่องวัดอุณหภูมิมายิงตรง
หนาผาก และใหใชเจลแอลกอฮอลลางมือทุกครั้ง และเดี๋ยวนี้ไมได
นั่งใกลกับเพื่อน ครูจัดใหที่นั่งของทุกคนหางกัน ครูบอกวา เปนการ
ปองกันโรคโควิด-19 ครับ คุณนามีหนากากอนามัยไหมครับ ของนอง
กรุปมีหลายอัน เดี๋ยวแบงใหคุณนาหนึ่งอัน” ดวยเหตุนี้ เราจึงไมแปลก
ใจเลยวาทําไมนองกรุปจึงเปนที่รักของทุกคน
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ชีวิตในหมูบานเด็ก

หมูบานเด็กโสสะบางปู สมุทรปราการ

จุดหมายชีวิตของนองกรุปนั้นยังอีกยาวไกลนัก แตในระหวางทาง
แนนอนวา นองจะมีความรักจากแมโสสะ จากพี่นองในบาน ในหมูบาน
และจากผูมีจิตเมตตาที่คอยสนับสนุน และปรารถนาดี ใหเขากาวเดิน เปนหมูบานเด็กโสสะแหงแรกซึ่งกอตั้งเมื่อป พ.ศ.2514 บนเนื้อที่ 10
ไรเศษ ภายในหมูบานแหงนี้มีเด็กๆอยูในการดูแลประมาณ 120 คน
ดวยใจที่อิ่มเต็ม เติบโตและพัฒนาตนเองตอไปไมสิ้นสุด
และภายในหมูบานจะประกอบไปดวยบานพักสําหรับแมและเด็กจํานวน
หมายเหตุ: ชื่อของเด็กในบทความนี้ ไดมีการเปลี่ยนแปลงตาม
12 หลัง บานพักผูอํานวยการ อาคารศูนยรวม อาคารอนุบาล อาคาร
ความเหมาะสม เพื่อเปนไปตามนโยบายดานสิทธิเด็ก
หองสมุด บานพักเจาหนาที่และอาคารสําหรับแมเกษียณอายุพักอาศัย

ความสําเร็จของลูกโสสะ
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จากหนึง่ ชีวติ เยาววยั
ที่โดดเดีย่ ว สูก า วยาง
ทีม่ น่ั คงของลูกโสสะ
จากกาวเล็กๆ ของ แบงค ทักษสธุ ี วารีผล
เด็กตัวนอยทีเ่ คยโดดเดีย่ ว เมือ่ แรกเดินเขาสู
หมูบ า นเด็กโสสะหาดใหญ สงขลา อีกครัง้ ใน
ชีวติ ทีเ่ ขาไดมคี รอบครัว พีน่ อ ง และ
ออมกอดของแมโสสะคอยปกปองดูแล อบรม
สัง่ สอน จนเด็กตัวเล็กๆ ในวันนัน้ เติบโตขึน้ และ
ผลักดันตัวเอง จนเรียนจบระดับปริญญาตรี
คณะนิเทศศาสตร มหาวิทยาลัยหัวเฉียว
เฉลิมพระเกียรติ มีอาชีพทีส่ จุ ริต “โอกาส”
ในวันนัน้ ไมเพียงชวยประคอง หากยังเปน
รากฐานใหเขาสามารถกาวเดินอยางมัน่ คงได
ดวยตัวเอง เปนบุคลากรคุณภาพอีกคนหนึง่
ของสังคม
“การเลี้ยงดูแบบครอบครัวทดแทน ทําใหรูสึก
เหมือนไดเติมเต็มสิ่งที่ขาดหายไป เราไดรับ
ความรักจากครอบครัว แม และพี่นอง แม
สอนใหเราชวยเหลือตัวเองตั้งแตเด็ก เพราะ
เราไมไดอยูที่นี่ตลอดไป ตองออกไปใชชีวิตขาง
นอก ตองชวยเหลือตัวเองใหเปน”
“แมใช ‘หัวใจ’ ในการดูแลลูกทุกคน คอย
อบรมสั่งสอน ทําหนาที่แมไดสมบูรณแบบ

ที่สุดเทาที่จะทําไดจนวาระสุดทาย กอดที่แม
ใหเรา มันคือกอดที่ปลอดภัย คือภูมิคุมกัน
ที่ทําใหเรารูสึกวา แมปกปองเราได เปน
พลังงานดานบวกที่แมมอบใหเราเสมอมา”
ความอบอุนที่ไดรับจากแม และโอกาสจาก
ทานผูบริจาค เปนแรงผลักดันอันทรงพลัง ที่
สงผลใหเขาไดเติบโตขึ้น และประสบความ
สําเร็จในชีวิต
“ขอขอบพระคุณผูบริจาคทุกทาน เงินทุกบาท
ทุกสตางคที่ไดบริจาคใหกับเรา เปนเสมือน
โอกาสอันมีคา เงินสิบบาทคือคาขาว คาขนม
ที่ทําใหเราเติบโต เงินหนึ่งรอย หนึ่งพันบาท

ซื้อหนังสือใหเราอาน เงินสองแสน สามแสน
บาท ชวยสรางอนาคต วุฒิภาวะทางความ
คิดใหกับเราอยางสมบูรณ จนกระทั่งเราได
สวมชุดครุย สําเร็จการศึกษา สานตอโอกาส
ที่ไดรับมาในชีวิตอยางรูคา ยืนหยัดในสังคมได
อยางเต็มภาคภูมิ เราไมเคยลืมครับ”
นี่เปนเพียงหนึ่งตัวอยางของความสําเร็จ
ลูกโสสะ ที่ไดรับการสนับสนุนการ
เลี้ยงดูเด็กอยางตอเนื่องจากผูมีจิตเมตตา
ตลอดมา ปจจุบันมูลนิธิเด็กโสสะแหง
ประเทศไทยฯ มีเด็กที่อยูในการดูแล
ประมาณ 700 คน และไดสงมอบเด็กที่
สามารถเลี้ยงดูตัวเองได อยูรวมกับสังคม
กวา 500 คน
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เรื่องเลาคนทํางาน

หนาที่ ที่เรียกวา
“ความสุข”

ในชีวติ ของแตละคน ตางมีหนาทีก่ ารทํางาน
ตามความรู ความเชีย่ วชาญ หรือจุดประสงค
เฉพาะตัวในการเลือกเสนทางชีวติ ทีแ่ ตกตางกัน
ไป และสําหรับ สายผล เผามงคล แลว เธอ
เลือกทีจ่ ะทําหนาทีใ่ นอาชีพ “แม” ใหกบั เด็กๆ
ทีส่ ญ
ู เสียครอบครัว ในหมูบ า นเด็กโสสะ “เฉลิม
นารินทร” หนองคาย มายาวนานกวา 23 ป
ดวยเหตุผลสําคัญทีเ่ ธอใหนยิ ามวา “ความสุข”
เขามาเปนแมโสสะไดอยางไร
ตอนนัน้ อยูใ นชวงกําลังอยากเปลีย่ นงานพอดี
ประจวบกับไดยนิ ประกาศรับสมัครงานใน
ตําแหนงเจาหนาทีแ่ มโสสะ ผานทางวิทยุ
เลยตัดสินใจลองสมัครดู ตอนแรกก็รสู กึ วา
ไมเหมือนกับทีเ่ คยคิดไว แตในเมือ่ ตัง้ ใจสมัคร
มาแลว จึงอยากลองเรียนรูง านดูกอ น โดย
เริม่ จากการเปนผูช ว ยคุณแม คือคุณนา อยู

ประมาณ 2 ป คอยเรียนรูร ายละเอียดการ
ทํางานตางๆ ทัง้ การเลีย้ งดูเด็ก และการแก
ปญหา

เติบโตไปเปนฟนเฟองทีจ่ ะชวยพัฒนาสังคมที่
เราอาศัยอยูใ นวันขางหนา

สิง่ ทีอ่ ยากบอกกับทุกคน
ความรูส กึ ของการไดเปนแมโสสะ
ขอขอบคุณผูบ ริจาคทุกทานทีใ่ หการสนับสนุน
การเลีย้ งเด็กสิบกวาชีวติ บางครัง้ ความเหนือ่ ย เราจะทําหนาทีต่ รงนีใ้ หเต็มที่ เต็มความ
มันเกิดขึน้ ได แตพอไดมองหนาลูกๆ ของเราก็ สามารถ และอยากขอบคุณลูกๆ ทุกคน ที่
ทําใหเราไดมโี อกาสอยูท น่ี ่ี ไดเปน “แม” ของ
ทําใหรสู กึ วา ทุกอยางมันตองผานไปไดดว ยดี
ลูกทุกคน
เพราะเด็กเหลานีเ้ ขาไมมใี คร นอกจากเรา
ฉะนัน้ เราตองสู ตองดูแลเขาใหดที ส่ี ดุ แมไมได
มีสายเลือดเดียวกัน แตเด็กทุกคนเปนเสมือน ชีวติ การทํางานของคุณแมสายผล ไมไดทาํ
ลูกแทๆ การทีเ่ ราไดเห็นพวกเขามีความสุข
เพียงเพราะเปนแค “หนาที”่ เทานัน้ แตเธอทํา
ประสบความสําเร็จ มันคือความประทับใจ คือ ดวยหัวใจทีเ่ ปย มดวยความรัก นัน่ ทําใหเราได
ความสุขทีเ่ ราไดรบั กลับคืนมา
เรียนรูว า การทํางานไมวา เปนอาชีพใดก็ตาม
หากไดทาํ ดวยความรักและตัง้ ใจจริงแลว
นอกจากเราจะไดชว ยเหลือเด็กๆ แลว สิง่ หนึง่ สิง่ หนึง่ ทีเ่ ราจะไดรบั ตอบแทนกลับมาก็คอื
มันคือการชวยเหลือสังคม เพราะเด็กเหลานีจ้ ะ “ความสุข” ทีป่ ระเมินคามิไดอยางแนนอน

หนึ่งเสียงจากผู ใหการสนับสนุนเด็กโสสะ
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เพราะประทับใจจึง “ให”
- คุณสุไลรัตน โอสถานนท

หนองคาย ไดเห็นรูปแบบการเลีย้ งดูเด็กของทีน่ น่ั รูสึกประทับใจที่เด็ก
ไดมีบานอยูเปนหลังๆ ในแตละหลังมีคุณแมคอยดูแลเอาใจใส
ใหความรักความอบอุน เปรียบเสมือนไดอยูกับครอบครัวจริงๆ
ใหการเลี้ยงดูจนพวกเขาสามารถออกไปประกอบอาชีพพึ่งพาตัวเองได
นอกจากนี้เด็กบางคนที่ออกไปแลวก็ยังไมทิ้งนองๆ กลับมาเยี่ยมเยียน
ดูแลนองๆ ที่ยังอาศัยอยูในหมูบานเด็กโสสะฯ อยูเสมอ....
จากหลายหลายเหตุผลที่มา มุมมองความคิดในการตัดสินใจ เมื่อทาง
มูลนิธิฯ ไดขอความอนุเคราะหสอบถาม และสัมภาษณถึงจุดเริ่มตน
ของการเปน “ผูให” นี่คือความในใจจากคุณสุไลรัตน โอสถานนท ซึ่ง
รวมเปนผูบริจาค สนับสนุนมูลนิธิโสสะ ในการดูแลเด็กๆ อยางตอเนื่อง
มาแลวกวา 3 ป
“กอนหนาที่จะมาเปนผูบริจาคที่มูลนิธิเด็กโสสะฯ ไดชวยเหลือและ
บริจาคเงินใหกับโรงพยาบาลและหนวยงานตางๆ อยูแลว จนกระทั่ง
วันหนึ่งไดมีโอกาสเขาไปเยี่ยมและบริจาคเงินที่หมูบานเด็กโสสะจังหวัด

ปรับเปลีย่ นและเรียนรู
จากวิกฤตโควิด-19

และกอนที่จะตัดสินใจบริจาคแบบตอเนื่องรายเดือนนั้น ไดรับเอกสาร
ที่ทางมูลนิธิฯ สงมาให หลังจากที่ศึกษารายละเอียดเพิ่มเติมแลว
ตอนนั้นรูสึกวา เราพอมีกําลังที่จะสามารถชวยเหลือคนอื่นได จึงสง
จดหมายตอบรับการบริจาคแบบตอเนื่องรายเดือนมาใหมูลนิธิฯ และ
เปนผูบริจาคของโสสะตั้งแตนั้น (ธันวาคม 2557) มาจนถึงปจจุบัน
ซึ่งในทุกๆ ปทางมูลนิธิฯ จะจัดสงใบเสร็จรับเงินการบริจาคมาใหตอน
สิ้นป และยังมีเอกสารอัปเดตขอมูลขาวสารตางๆ พอไดอานแลวรูสึก
ภูมิใจ ที่อยางนอยเราไดเปนสวนหนึ่งในการชวยเหลือเด็กและคิดวาจะ
บริจาคแบบนี้ตอไปเรื่อยๆ จนเต็มกําลังความสามารถที่จะทําไดคะ”
ในชวงตั้งแตเดือนมีนาคมที่ผานมา ทั่วโลกตางตองเผชิญกับการแพร
ระบาดของไวรัสโควิด-19 ที่มีอัตราการแพรเชื้ออยางรวดเร็วและ
กระจายเปนวงกวาง จากสถานการณอันเลวรายที่เกิดขึ้นอยางไม
คาดคิดนี้ ไดสงผลกระทบตอชีวิตความเปนอยูของผูคนเปนอยางมาก
ทั้งดานเศรษฐกิจและพฤติกรรมการใชชีวิตที่บังคับใหเราตองปรับ
เปลี่ยนจากที่เคยออกจากบาน พบปะเพื่อนฝูง ทํากิจกรรมอยางอิสระ
เลือกทานอาหารไดตามใจ กลับตองกักตัวอยูภายในบาน คอย
ระมัดระวังทุกการกระทํา ความใกลชิดกลายเปนระยะหางทางสังคม
แตกระนั้นสัญชาตญาณของมนุษยคือการเอาตัวรอด เมื่อวิกฤตเกิด
เราจึงตอง “ปรับเปลี่ยนและเรียนรู”
เพื่อใหสอดคลองกับสถานการณ เด็กๆ ทุกคนรวมถึงเจาหนาที่ใน
ครอบครัวโสสะ จะไดรับการดูแลตามแนวทางปฏิบัติเพื่อปองกันการ
แพรระบาดของเชื้อไวรัสโควิด-19 โดยการสวมหนากากอนามัย หมั่น
ลางมือ และรักษาระยะหางเสมอ รวมถึงทํากิจกรรมพิเศษตางๆ ขณะ
ชวงกักตัวอยูบาน อาทิ การทําอาหาร เลนกีฬา ศิลปะ ดนตรี เพื่อ
ชวยสรางเสริมความรูและความผอนคลายใหกับเด็กๆ
ยังไมมีใครตอบไดวาการระบาดครั้งนี้จะดําเนินไปถึงเมื่อไร แตที่แนๆ
คือวิถีชีวิตของเราไดเปลี่ยนไป เพื่อปรับหาวิถีการดํารงชีวิตแบบใหม
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หนึ่งเสียงจากผู ใหการสนับสนุนเด็กโสสะ

ธารนําใจไมเคยเหือดหาย
ในบานโสสะ - คุณปยะ พันธุชัยศรี

จุดเริ่มตนแหงเสนทางนํ้าใจการ
สนับสนุนของคุณปยะ พันธุชัยศรี
ที่มีแกมูลนิธิเด็กโสสะฯ ยอนกลับ
ไปในเดือนตุลาคม พ.ศ. 2558
เมือ่ คุณปยะ ไดพบกับเจาหนาที่
ของมูลนิธเิ ด็กโสสะฯ ซึง่ ไปตัง้ บูธ
ประชาสัมพันธเพือ่ เชิญชวนรวม
ชวยเหลือเด็กๆ ทีส่ ญ
ู เสียบิดา
มารดา ขาดญาติมติ ร
“ปกติผมชอบทําบุญอยูแลว และนองๆ เจาหนาที่ประชาสัมพันธได
พูดใหฟงถึงจุดประสงคการทํางานของมูลนิธิฯ วากําลังชวยเหลือเด็กๆ
ที่เขาตองการโอกาสที่สองของชีวิต โดยมีรูปแบบการมอบครอบครัว
ทดแทนถาวรระยะยาวใหกับเด็กๆ ก็ยิ่งมีความประทับใจ จึงไมยากเลย
ที่จะตัดสินใจบริจาคแบบตอเนื่องนับตั้งแตวันนั้นเปนตนมา”
ทามกลางสถานการณโควิด-19 ที่กําลังแพรระบาด การสนับสนุนจาก
คุณปยะ มิไดหยุดอยูแคเพียงการบริจาคแบบตอเนื่องเทานั้น แตยัง
ใหการบริจาคชวยเหลือเพิ่มเติมเขามาอีก และสงมอบขอความกําลัง
ใจมาถึงเด็กๆ และเจาหนาที่ที่กําลังปฏิบัติหนาที่ดูแลเด็กๆ ดวย
“เมื่อตนเดือนเมษายนที่ผานมา ผมไดรับจดหมายอิเล็กทรอนิกสฉบับ
หนึ่งจากมูลนิธิฯ ผมเขาใจถึงปญหาและสถานการณในชวงนี้วา ทาง

มูลนิธิฯ นาจะไดรับผลกระทบจากเหตุการณในครั้งนี้ดวยเหมือนกัน
ดังนั้นตัวผมเอง รวมถึงบริษัท โมทีฟ วิลเลจ จํากัด และนักแสดงใน
สังกัด ไดรวบรวมเงินและมาบริจาคเพื่อเปนทุนชวยเหลือเด็กๆ ใน
มูลนิธิฯ เพิ่มเติม สําหรับการบริจาคแบบตอเนื่อง ก็จะยังทําอยางนี้ตอ
ไปเรื่อยๆ และหากมีโอกาสก็อยากไปเยี่ยมเด็กๆ ในครอบครัวโสสะไป
ทํากิจกรรมรวมกับนองๆ ดวยครับ”
วิกฤตโควิด-19 ทําใหการใชชีวิตของทุกคนแปรเปลี่ยนไป แตสิ่งหนึ่งที่
พิสูจนใหเห็นหลายตอหลายครั้งแลววา ไมวาจะเจอกับเหตุการณ
รายแรงใดๆ เด็กๆ ในครอบครัวโสสะมิไดยืนอยูเพียงลําพัง เพราะ
“ธารนํ้าใจ” จากผูมีจิตเมตตาทั่วทุกสารทิศยังคงไมเหือดหาย ยังคง
ชุบเลี้ยงชีวิต นอยกวา 700 ชีวิต ใหไดเติบโตตอไป

(New Normal) เราจึงตองไมกลัวที่จะเปลี่ยน และไมหยุดที่จะเรียนรู มูลนิธิเด็กโสสะฯ ขอขอบพระคุณสําหรับโอกาสที่มอบใหกับเด็กๆ
โดยไมเพียงแคผูใหญอยางเราเทานั้น แตเด็กทุกคนคือสวนหนึ่งของ
เสมอมา และภาวนาใหทุกทานปลอดภัย สามารถดําเนินชีวิตไดอยางมี
สังคมที่พรอมจะเรียนรูและเติบโตบนความไมแนนอนนี้ไปดวยกัน
ความสุขและเขมแข็งยิ่งขึ้น
บทเรียนจากโควิด-19 เตือนใหเราไมประมาท และรูจักรับมือกับปญหา
ดวยสติ รวมถึงการใชชีวิตอยางคุมคา ใชเวลาที่มีสรางสรรคสิ่งดีๆ
แบงปนความรักและโอกาสกลับคืนสูสังคม เฉกเชนการที่เราไดเห็นผูคน
มากมายออกมาชวยเหลือและใหกําลังใจกันและกัน

“¢Íº¤Ø³·Õè·ÓãËŒË¹ÙÁÕ
ÇÑÂà´ç¡·Õèà»‚›ÂÁÊØ¢
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สารจากกรรมการอํานวยการ
บานฯ เวนระยะหางทางสังคม และปฏิบัติตามมาตรการรักษา
สุขอนามัย ที่บางครั้งอาจจะยากลําบากสําหรับเด็กๆ แตทุกคนก็ทํา
ดวยความเต็มใจ เพราะพวกเขาตระหนักดีวา พวกเขาไดรับ “โอกาส”
และที่สําคัญอยางยิ่งคือความปรารถนาดีจากผูบริจาคทุกทาน ดังนั้น
พวกเขาจึงพยายามตั้งใจใชโอกาสนั้นในการดํารงชีวิตดวยความไม
ประมาท และตั้งอยูบนความรับผิดชอบตอสังคมอยางดีที่สุด

เรียน ทานผูมีจิตเมตตา
ตั้งแตชวงตนปที่ผานมา ทั่วโลกตางตองเผชิญกับเหตุการณวิกฤต
อยางไมทันไดเตรียมตัว โดยเฉพาะการแพรระบาดของโรคโควิด-19
(COVID-19) ที่มีความรุนแรงกระจายเปนวงกวาง ซึง่ ประเทศไทยเอง
ก็ไดรบั ผลกระทบทัง้ ทางตรงและทางออมเปนอยางมาก คนไทยตางตืน่ ตัว
และปรับตัวอยางรวดเร็วเพือ่ ชวยกันยับยัง้ ความรุนแรงจากผลกระทบนี้
รวมถึงมูลนิธิเด็กโสสะฯ เองก็เชนกัน เด็กๆ และบุคลากรภายในหมู
บานเด็กโสสะทั้ง 5 แหง ไดปฏิบัติตามมาตรการปองกันการแพร
ระบาดของโรคโควิด-19 อยางเครงครัด เจาหนาที่ไดเพิ่มความเขมงวด
กับจุดคัดกรองของหมูบานฯ เด็กๆ ตองปรับเปลี่ยนพฤติกรรมตางๆ ใน
ชีวิตประจําวันที่เปลี่ยนไป ทุกคนใหความรวมมือกันกักตัวอยูภายในหมู

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
สงวนลิขสิทธิ์ มูลนิธิเด็กโสสะแหงประเทศไทย ในพระบรมราชินูปถัมภ พ.ศ. 2563
“เพือ่ ใหเปนไปตาม พรบ.คุม ครองขอมูลสวนบุคคล พ.ศ. 2562 ผูบ ริจาคสามารถแจง
เปลีย่ นแปลง หรือ ระงับการนําขอมูลไปใชได โดยแจงความประสงคมายังมูลนิธฯิ ”

สุดทายนี้ ผมขอขอบพระคุณผูมีจิตเมตตาทุกทาน ที่ชวยมอบโอกาส
และเปนพลังผลักดันใหเด็กๆ กวา 700 ชีวิตในครอบครัวโสสะ ได
เติบโตดวยความรักภายใตสภาพแวดลอมที่เหมาะสมและปลอดภัย
ดวยการสนับสนุนอยางตอเนื่องจากทุกทาน และผมขอเปนตัวแทนของ
เด็กๆ รวมสงกําลังใจใหกับคนไทยทุกคน ใหเราไดผานพนเหตุการณนี้
ไปดวยกันอยางปลอดภัยครับ

ขอแสดงความนับถือ
นายธนา เตรัตนชัย
เลขาธิการ / กรรมการอํานวยการ
มูลนิธิเด็กโสสะแหงประเทศไทยฯ
มูลนิธิเด็กโสสะแหงประเทศไทยฯ จัดกิจกรรม
ออกบูธประชาสัมพันธตามสถานทีต่ า งๆ อาทิ
หางสรรพสินคา อาคารสํานักงานและยาน
ธุรกิจ ทัว่ กรุงเทพมหานครฯ และตางจังหวัด
ทั้งนี้เพื่อเชิญชวนผูที่มีจิตเมตตาตอเด็กๆ
กําพรา รวมเปนสวนหนึ่งในการสนับสนุน
การเลี้ยงดูเด็กในครอบครัวโสสะทั่วประเทศ
อยางตอเนื่อง โดยบริจาคผานการตัดบัตร
เครดิตซึ่งเปนอีกหนึ่งชองทางที่สะดวก และ
ทานสามารถสังเกต เจาหนาที่ของมูลนิธิฯ
จะสวมเสื้อที่มีโลโก และบัตรประจําตัว
พรอมชื่อเพื่ออางอิง หากพบเจาหนาที่ของ
ทางมูลนิธิฯ ทานสามารถแวะเขาไปสอบถาม
ขอมูลเพื่อบริจาคหรือทักทายใหกําลังใจ
นองกันไดนะคะ

