
แผนดินถิ่นอีสาน
“บานที่รัก” ของนองทราย

โอกาสที่ลูกโสสะไดรับ 
ขอทดแทนกลับดวยการทดแทนคุณแผนดิน

ทานรูหรือไมวา...ดวยการสนับสนุนจากทาน
สามารถมอบชีวิตใหกับเด็กคนหนึ่งไดอยางไร
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นะท่ีไดนองทรายมาเปนลูก เรามีโอกาสไดชวย
เขาจริงๆ” นี่คือคําบอกเลาของคุณสายผล เผา
มงคล คุณแมของนองทราย  หลังจากนั้นไมนาน 
ดวยความรัก ความเอาใจใสและทุมเทของคุณแม 
และความอบอุนของพี่นองในบาน สมาชิกของ
ครอบครัวโสสะหลังนี้ ไดเติมเต็มสวนที่ขาดหาย
ไปของนองพ่ี “อิฐและทราย” จนท้ังคูสามารถ
ปรับตัวเปนสวนหนึ่งของครอบครัวและชุมชน
หมูบานเด็กโสสะไดในที่สุด เราจึงไดเห็นรอยยิ้ม
ของสองพ่ีนองน้ีอีกคร้ัง โดยเฉพาะนองทรายท่ี
นอกจากความสดใสในวัยเด็กแลว ความสามารถ
ดานศิลปะของนองก็ฉายแววออกมาตั้งแตเริ่ม
เขาวัยอนุบาล “ตอนแรกก็ใหนองรํางานโรงเรียน
เหมือนเด็กทั่วไป อยางเวลาอนุบาลของโสสะมี
งาน เราสนับสนุนลูกใหแสดงออกอยูแลว ยิ่งได
แสดงรวมกับเด็กอื่นๆในชุมชนรอบๆหมูบานที่มา
เรียนที่อนุบาลของโสสะก็ยิ่งดี นองจะไดรูจักการ
เขาสังคม แตพอไปๆมาๆความสามารถดานนี้ของ

“โตข้ึนหนูอยากชวยเหลือคนอ่ืน 

เหมือนที่คนอื่นเคยชวยเหลือหนูใหมีวันน้ี” ใคร
เลยจะรูวาเด็กผูหญิงรางกายผายผอม นําหนักตํา
กวาเกณฑและมีภาวะขาดสารอาหาร จะเติบโต
เปนนองทรายท่ีแสนนารักและออนหวาน ผูเรียก
รอยยิ้มใหกับผูพบเห็นโดยเฉพาะเวลาที่นอง
ทรายออกลีลารายรําไปกับทวงทํานองเพลงพื้น
บานอีสาน

เม่ือ 10 ปที่แลว “ทรายและอิฐ” สองพี่นองจาก
ที่ราบสูง ไดเขามาสูการเล้ียงดูของครอบครัวโส
สะ ณ หมูบานเด็กโสสะหนองคาย เน่ืองจาก
ยาย ญาติคนเดียวที่เหลืออยูของเด็กทั้งสองคน
ลมปวยลงดวยโรคชรา “คร้ังแรกท่ีแมเห็นนอง
ทรายตอนรับเขามาอยูที่หมูบาน แมตกใจเหมือน
กัน เพราะนองผอมมาก ไมยอมใหใครเขาใกล
เลย แมรูสึกเลยวาเราตองชวยเด็กคนน้ีใหได ดีใจ

นองทรายเริ่มสอแววออกมาเรื่อยๆ อยางรํานี่ ครู
สอนคร้ังเดียวเขาก็จําได แถมทําไดออนชอยถูก
จังหวะ เราเห็นลูกเปนอยางน้ีแลวนอกจากความ
ชื่นใจ เรายังตองสงเสริมลูกดวย” คุณแมสายผล
กลาวเสริมถึงความสามารถของลูกสาวคนเกง ทั้ง
เสริมดวยวา การไดรายรํา เรียนรูศิลปวัฒนธรรม
ไทยยังเปนอีกสวนสําคัญที่ชวยในการเยียวยา
เหตุการณดานลบในอดีตของนองไดอีกทางหนึ่ง
ดวย ทําใหนองไดรับการเติมเต็มและเสริมสราง
ตัวแทนที่แข็งแกรงและมั่นคงในชีวิต

“ เวลาที่หนูรํ า เปนชวงเวลาที่หนูมีความสุข
มากคะ โดยเฉพาะรํ า ใหคุณแมดู คุณแม
บอกวาชอบเวลาที่หนูรํา” นองทรายแบงปน
ความในใจนอกจากความสามารถดานการ
รําและเซิ้งแลว นองทรายยังเลนขิมและซอ
อู ไดดีอีกด วย ดั งนั้ นจึ ง ไมน าแปลกใจเลย
หากในงานเทศกาลหรือ โอกาสพิ เศษของ

แผนดินถิ่นอีสาน “บานที่รัก” 
ของนองทราย

ทวงทาสอดรับกับทวงทํานองเพลงพื้นบานอีสาน คือทวงทาอันออนชอย

ของอีกหนึ่งชีวิต ที่ถักทอดวยความรัก รอยเรียงดวยโอกาส จนเกิด

เปนแงงามของเด็กหญิงตัวนอย ผูสรางรอยยิ้มใหหมูบานเด็กโสสะ

หนองคาย และในอนาคตยังจะเปนอีกหน่ึงกําลังสําคัญท่ีจะชวยโอบอุม

สังคมใหนาอยู ดวยความตั้งใจคืนคุณแหง “โอกาส” ที่มีผูอารียได

มอบใหมาอยางไมหวังผลใดตอบแทน

รวมงานสงกรานตแบบไทยๆ กับครอบครัวลีลานักรองสากลก็นารักไมแพกัน นองทรายกับคุณสายผล เผามงคล แมโสสะ

2 ชีวิตในหมูบานเด็ก



หมูบ านเด็กโสสะหนองคาย เราจะได เห็น
นองทรายอยูแถวหนาของขบวนเซิ้ง เพื่อสราง
ความสนุกใหกับผูรับชมหรือเดี่ยวขิม ที่ขับ
กลอมใหผูรับฟงประทับใจในเสียงดนตรีไทยอัน
ออนโยนละเมียดละไม ดวยความสามารถอัน
เปนท่ีประจักษ ทางคุณแมและคุณอาผูอํานวย
การหมูบานจึงสงเสริมใหนองทรายไดเขารวม
กิจกรรมชั้นเรียนพิเศษเพิ่มเติม ทั้งนาฏศิลปและ
ดนตรีไทยในชวงวันหยุดสุดสัปดาหและปดเทอม 
โดยจะมีทั้งคุณครูนาฏศิลปและครูดนตรีไทยมา
ฝกสอนใหกับนองทรายและเด็กๆในหมูบานที่
สนใจ “หนูชอบเวลาที่ไปซอมรํากับคุณครูมาก
คะ เพราะนอกจากจะไดความรูแลว ยังไดเรียน
ไปพรอมกับเพ่ือนๆ พี่ๆและนองๆในหมูบาน
ดวย อยางรํานี่มันตองเนนความพรอมเพรียง
นะคะ โดยเฉพาะเซ้ิงแบบอีสานน่ีการจับจังหวะ
สําคัญมาก เพื่อใหทุกคนรําออกมาสวยงามเปน
หนึ่งเดียวกันคะ” ความคิดเห็นของหนูนอยที่มี
ตอกิจกรรมพิเศษ ซึ่งไมเพียงใหความรูในยาม
วาง หากยังเพ่ิมพูนทักษะเฉพาะดานของเด็กๆ
และการเสริมสรางความสามัคคีใหกับหมูคณะ
อีกดวย ยิ่งไปกวานั้นชั้นเรียนดนตรีไทยของหมู
บานเด็กโสสะหนองคายยังเติบโตเปนคณะดนตรี
ไทยของเด็กๆ ที่มีฝไมลายมือเขาขั้นถึงขนาดเคย
ไปแสดงงานบุญ ไมวาจะเปนงานบวชงานแตง 

แถวหนองคายมาแลวหลายตอหลายครั้งจากวัน
นั้นถึงวันนี้ นองทรายเปนพี่สาวคนโตของบานท่ี
เปนความภาคภูมิใจของคุณแม เพราะนอกจาก
ความสามารถทางการแสดงของนองทรายที่โดด
เดนแลว ดานการเรียนและความรับผิดชอบงาน
บานนองทรายก็ไมขาดตกบกพรอง “นองทราย
จะชวยคุณแมดูแลนองกลา นองคนเล็กสุดของ
บานตอนน้ี เรียกไดวาเปนมือขวาของคุณแมเลย 
คําพูดที่ไดยินจากนองทรายเสมอ คือ คุณแมมี
อะไรใหหนูชวยทําบางคะ เราไดยินอยางนี้ก็ชื่น
ใจ” คุณแมสายผลกลาวดวยรอยย้ิมถึงความภาค
ภูมิใจในตัวลูกสาวคนดีนอกจากเวลาวางของนอง
ทรายจากการเรียนและการซอมรําและดนตรีไทย
แลวกิจกรรมท่ีคุณแมและสมาชิกครอบครัวของ
นองทรายชอบทํารวมกัน คือ การทําอาหารโดย
เฉพาะอาหารพ้ืนบานอีสานท่ีคุณแมไดสอนและ
ฝกลูกๆทุกคนใหลงมือปรุงอาหารเองไดดวย ดัง
นั้นจึงเปนภาพที่ชินตาท่ีจะเห็นคุณแมสายผลพา
ลูกๆมาปูเสื่อที่สนามหนาบาน พรอมครกและ
เตายางครบสูตร และท่ีขาดไมได คือ กระต๊ิบ
ขาวเหนียว “นองกลาชอบกินขาวเหนียวมาก แต
บางทีตองชวยคุณแมดู เพราะถานองกินมาก
เกินไปจะไมยอมกินนม อยางนองกลานี่จะชอบ
กินนมที่หนูชงมาก” นองทรายเลาถึงนองกลา
วัยสามขวบดวยใบหนาเปยมสุขและไมรูจักคําวา

เหน็ดเหนื่อยกับหนาที่สําคัญในการชวยคุณแม
เลี้ยงนองคนนี้เลย นอกจากเรื่องของการเรียน
หนังสือและประพฤติดีแลว คุณแมสายผลมัก
สอนลูกใหรูจักการเปนผูใหและรักในความเปน
คนไทยในวัฒนธรรมไทยที่ดีงาม “แมสอนลูก
เสมอเร่ืองการไมลืมตัว ไมลืมวาเรามาจากไหน 

เราเปนคนอีสาน ความเปนลูกอีสานมันมีความ

หมายมากนะ ใหเราขยัน ซื่อสัตยและอดทน ที่

สําคัญ ตองจริงใจกับตัวเอง อยางพื้นแผนดิน

อีสานที่ใครๆคิดวามันแหงแลง แตเราไมเคย

แหงแลงนําใจและความจริงใจนะ ตราบใดที่เรา

มีโอกาสเราควรชวยเหลือคนอ่ืน ไมใชรอเปน

ผูรับเพียงอยางเดียว”

และแลวจากคําสอนที่เปรียบดังการรดนํา พรวน
ดินลงในเมล็ดพันธุแหงรักของคุณแมสายผล ก็
ผลิดอกออกใบออน ยอดงามใหเราไดเห็นอยูรําไร 
เมื่อเราถามถึงความฝนของนองทรายในอนาคต 
“หนูอยากเปนพยาบาลคะ โตข้ึนไปหนูอยาก
ชวยเหลือคนอื่น เหมือนที่คนอื่นไดชวยเหลือหนู
ใหมีวันนี้” นาทีนี้ เราอดไมไดที่จะจินตนาการถึง
นองทรายกับการเปนนางพยาบาลผูมีจิตใจออน
โยนพรอมท่ีจะดูแลผูเจ็บไขไดปวยอยางเต็มกําลัง 
และแมวันเวลา และความตั้งใจในอนาคตของหนู
นอยจะยังอยูอีกไกล แตบทบาทในการเปนผูให
ของนองทรายกลับเริ่มตนข้ึนแลว ดวยการเปนผู
แบงปนความสุข รอยย้ิม และความช่ืนชมยินดี 
ดวยทวงทาอันออนชอยงดงามในการรายรําและ
เลนดนตรีไทยใหกับผูรับชมรับฟง เปนบทบันทึก
อันมีชีวิตชีวาของลูกหลานอีสาน ที่สรางความชุม
ชื่นใจใหแกผูที่ไดพบเห็นเสมอ

ตราบท่ีผืนแผนดินอีสานไมเคยแหงแลงความ

รํารวยทางวัฒนธรรมฉันใด ตราบน้ันเราเช่ือวา

นาํใจไมเคยเหือดหายไปจากนาํใจของคนไทย ท่ี

จะชวยเหลือเด็กไทยอีกเปนจํานวนมากใหไดมี

โอกาสท่ีสองในชีวิตและมีวัยเด็กท่ีเปยมสุข อีกท้ัง

ไดเติบโตข้ึนเปนคนดีของสังคม เปนพลังสําคัญใน

การพัฒนาบานเมืองของเราตอไปเชนกัน

หมูบานเด็กโสสะหนองคาย เร่ิมดําเนินการต้ังแตป พ.ศ.2537 

เปนหมูบานลําดับท่ี 3 ของมูลนิธิเด็กโสสะแหงประเทศไทยฯ 

เพ่ือใหการชวยเหลือเด็กไทยท่ีสูญเสียพอแม ขาดญาติมิตร

ในพ้ืนท่ีภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ปจจุบันมีเด็กในการดูแล

จํานวน 120 คน ในบานของครอบครัวโสสะท้ัง 11 หลัง และ

มีบานเยาวชนชายโสสะหนองคายใหการดูแลเด็กวัยรุนชายอายุ 

14 ปท่ีเติบโตจากหมูบานเด็กโสสะหนองคาย จํานวน 15 คน 

นอกจากน้ียังมีศูนยพัฒนาเด็กเล็กในระดับอนุบาล 1-3 ใหบริการ

ทางการศึกษาสําหรับเด็กวัยอนุบาลท้ังเด็กจากครอบครัวโสสะ

และจากชุมชนโดยรอบหมูบาน

หมายเหตุ ชื่อของเด็กในบทความน้ีไดมีการเปล่ียนแปลงตามความเหมาะสม

พรอมหนาพรอมตาในวันแหงความยินดีของพี่สาวคนโตในบาน

นองทรายกับลีลานางไหในการแสดงกับวงโปงลางหมูบานฯ
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ดั่ ง เ ช น เ รื่ อ ง ร า วของ   ส .ต .ท . 
มานะ   นาม เ นี ยม  ห รื อ โก  ผู บั ง คั บห มู
ป อ ง กันปรามปรามประ จํ าชุ ดป ฏิบั ติ ก า ร
จู โ จ ม ป ร ะ จํ า   ส ภ . ย ะ รั ง   จ . ป ต ต า นี  
อีกหนึ่งบทตอนแหงความสําเร็จของลูกโสสะ 
ที่กวาเสนทางเดินของชีวิตจะทอดยาวมาถึง
วันนี้ได โกไดผานเรื่องราวตางๆมามากมาย  

“ผมยังจําวันแรกที่เขามาอยูที่หมูบานเด็กโสสะ
หาดใหญ  สงขลา  ไดดีครับ เขาใจถึงความ
จําเปนที่ผมตองมาอยูที่นี่เพราะลุง ญาติคนเดียว
ที่เหลืออยูของผม ไมสามารถใหการดูแลผมและ
พี่นองอีก 2 คนไดเนื่องจากทานก็แกมากแลว 
ครั้งแรกก็คิดวามูลนิธิก็คงจะเหมือนท่ีเคยเห็นใน
ทีวีที่จํากัดในเรื่องที่อยู  ที่กิน  เด็กอยูรวมๆกัน  
ผมจําไดเลยวาพอเขามาเด็กในหมูบานเยอะมาก 
ผมนี่งงไปเลยไมรูวาใครเปนใคร แตพออยูไปก็
เร่ิมรูจักกัน  สนิทกัน สนุกครับมีพี่นองในบาน  

มีเพื่อนๆในหมูบานที่เลนดวยกัน” โกพูดพรอม
กับหัวเราะรําลึกถึงอดีตในวัยเยาว  แลวก็เสริม
วา  “ชีวิตที่นี่ก็ปกติเหมือนกับบาน ทั่วๆไป  ผม
มีแมยพุินที่คอยดูแลใหความรัก เอาใจใส สอนให
รูจักทําอะไรดวยตัวเอง  รูจักชวยเหลือพี่ๆ นองๆ  
เพราะผมเปนพี่คนรองลงมาในบานที่ถัดจากพ่ี
สาว  ความรับผิดชอบก็ตองเยอะหนอยครับ”

การไดรับโอกาสท่ีสองของชีวิตอยางเดียวคงไม
พอที่จะทําใหชีวิตประสบความสําเร็จได ทั้งนี้ 
ยังตองผนวกดวยความอดทน  ความมุงมั่น
พยายามดวย  ยิ่งในเร่ืองของการศึกษาแลว
โกใหความสําคัญมากกวาสิ่งอ่ืนใด  ถึงแมจะรู
ถึงศักยภาพสติปญญาของตนเองวาสูคนอื่นอีก
หลายคนไมได  แตสิ่งที่เขามีคือความพยายาม 
“เม่ือกอนผมมีความชอบทางดานดนตรีมาก
ครับ  ก็คิดวาจะเรียนตอทางดานดนตรี  แต
ดวยคุณอาพงษศักดิ์ ผูอํานวยการหมูบานเด็ก
โสสะหาดใหญ  สงขลา ไดใหคําแนะนําเกี่ยว

กับเร่ืองการเรียนวานาจะเรียนการไฟฟา ก็
เรียนครับแตไมไหว เลยคุยกับคุณอาใหมวา
จะขอเรียนรามคําแหงดีกวา  เราสูคนอ่ืนเขา
ไมไหวจริงๆ  แตอาศัยขยันไมเกเร  เขาเรียน
เปนประจํา ในท่ีสุดผมก็จบไดรับปริญญาตรี
ในป 2546 จากคณะรัฐศาสตรครับ  มันเปนอีก
สิ่งหนึ่งที่ผมภาคภูมิใจมากในชีวิต”

ปจจุบันโกปฏิบัติหนาที่เปนผูบังคับหมูปองกัน
ปรามปรามประจําชุดปฏิบัติการจูโจมประจํา 
สภ.ยะรัง จ.ปตตานี “กอนหนาที่จะเปนตํารวจ 
ผมเคยเปนพนักงานคุมประพฤติ ที่สํานักงาน
คุมประพฤติหาดใหญ เปนทหารพรานท่ีปตตานี 
หรือแมแตเปนพนักงานบริษัท แตดวยความเบ่ือ
หนายงานเอกชน ผมจึงมาสอบเขารับราชการ
ตํารวจท่ี สถานีตํารวจภูธรยะรัง จ.ปตตานี ตอน
ป  2551 จนถึงปจจุบัน”

ภายในจิตใจของชายคนน้ี  ถึงแมจะตองทํางาน
อยู ในพ้ืนท่ีที่มีสถานการณรุนแรง  แตเขาก็
ไมเคยถอดใจ เพราะนี่ เปนสิ่งที่ เขาสามารถ
ตอบแทนคุณใหกับผูที่เคยมอบโอกาสใหกับเขา 
โดยการชวยคุมครองดูแลทุกคนใหปลอดภัย  
และอยูไดอยางมีความสุข “ถาถามผมวากลัว
ไหม ก็มีกลัวเหมือนกันแตไมถอดใจหรอกครับ 
เพราะหลากหลายอาชีพเขาก็อยูกันได แมแตครู
เขาก็ยังอยู เราไมไดทํางานคนเดียว งานหลักๆก็
รักษาความปลอดภัยครู  ชุมชน และหนวยเขต
ที่รับผิดชอบ หลังๆนี้เริ่มมีเหตุการณรุนแรงบอย
ครั้ง ทหารก็เริ่มเขามาชวยดูแลเนื่องจากเขามี
กําลังพลเยอะ” 

สํ าหรับ เรื่ อ งของอนาคตและการวางแผน
ครอบครัวนั้นโกยังไมอยากคาดหวังอะไรมากนัก  
แคอยากจะทําหนาที่ตรงน้ี  ในวันนี้ใหดีที่สุด 
และเมื่อไหรที่โกมีเวลาวางจากการทํางานก็จะ
แวะไปเยี่ยมเยียนแม พี่นอง และทุกคนที่หมูบาน
เด็กโสสะเสมอ  “ถาหากมีใครถามผมวาอาย
ไหมท่ีเปนลูกโสสะ ผมตอบไดเลยวาผมไมอาย
เพราะท่ีน่ีคือบาน คือทุกส่ิงในชีวิตท่ีใหกับผม นึก
ไมออกเหมือนกันวาถาวันน้ันไมไดมาอยูท่ีน่ี วัน
น้ีผมจะเปนยังไง กําลังทําอะไรอยู ความสําเร็จ
ของผมจะเกิดข้ึนไมไดเลยถาไมมีแมโสสะ พ่ี
นองในบาน คุณอา คุณนาท่ีใหการดูแลเอาใจใส 
เปนกําลังใจใหกับผม และท่ีจะลืมไมได บุคคล
สําคัญท่ีผมอยากจะขอขอบคุณคือผูมีจิตเมตตา
ท่ีไดบริจาคเงินมาให  เพ่ือดูแลลูกๆโสสะทุกคน 
เพราะดวยนําใจเพียงเล็กนอยท่ีทานมอบใหมา
น้ัน  มันเปนโอกาสสําหรับเด็กอีกหลายๆคนให
เขาไดมีอนาคตท่ีสดใสเปนสมาชิกท่ีมีคุณภาพ 
และไมเปนภาระใหกับสังคม” ผมขอขอบคุณ
จากใจครับ

โอกาสที่ลูกโสสะไดรับ
ขอทดแทนกลับดวยการ
ทดแทนคุณแผนดิน

แมเสนทางเดินของแตละชีวิต อาจไม

ไดโรยดวยกลีบกุหลาบ  ถึงจะลมลุก

คลุกคลานมาเทาไหร  แตเม่ือยังมี

ลมหายใจอยูชีวิตก็ตองสูและกาวเดิน

ตอไปใหถึงท่ีสุด ใหสมกับคุณคาของ 

“โอกาส” ในชีวิตท่ีไดรับมา นองโก ในวัย 9 ขวบ

โก (ลําดับท่ี 2 จากซายมือ) รวมแสดงความยินดีใน
งานแตงงานของนองสาวในครอบครัวโสสะ (2553)

โกกับคุณแมยุพิน ดําแปนและพี่นอง
ในวันแหงความสําเร็จ (2546)

4 ความสําเร็จของลูกโสสะ



ตนเหตุจากความรูสึกในใจท่ีทําใหคุณเนตรอนงค 
เองลอง  อยากทํางานใหกับสังคมบาง คือเม่ือ
ครั้งท่ีเกิดเหตุสึนามิที่ จ.ภูเก็ต แมวันน้ันจะยัง
ไมพรอม แตที่สุดแลว ในวันนี้เธอก็ไดทํางานที่
ใจอยากทํา กับตําแหนงเจาหนาที่ผูชวยผูอํานวย
การ หมูบานเด็กโสสะภูเก็ต

ทําไมถึงอยากทํางานใหกับหมูบานเด็กโสสะ
ตั้งแตเหตุการณสึนามิ เมื่อป 2547 ที่ทําให
มีผูคนลมตายสูญหายเปนจํานวนมาก ถึงแม
ตัวเองจะไมไดอยูในพ้ืนที่ที่เกิดเหตุ แตก็ถือวา
ใกลกันมาก ทั้งวันมีรถพยาบาลหนวยงานตางๆ 
เฮลิคอปเตอรบินทั้งวัน จิตใจชวงน้ันไมมีความ
สุขเลยคะ อยากไปชวยเหลือเขาแตก็ไปไมได
เนื่องจากดิฉันมีลูกที่เพิ่งอายุแค 1 ป กับอีกไม
กี่เดือนเทานั้นเอง มันจึงเปนสิ่งฝงใจมาตลอดวา
อยากมีโอกาสทํางานใหกับสังคมชวยเหลือผูคน
จนในท่ีสุดก็ไดมาทํางานท่ีหมูบานเด็กโสสะภูเก็ต 
ชวยเหลือเด็กที่ขาดบิดามารดา ไรญาติมิตร ซึ่ง
สวนหนึ่งไดแกเด็กๆ ที่ประสบสึนามิครั้งนั้นดวย

ปฏิบัติงานในตําแหนงอะไร หนาที่นี้ เขาทํา
อะไรกันบาง
ดิ ฉั น เ ริ่ ม ทํ า ง า น เ ม่ื อ วั น ที่  2 6  มี น า ค ม 
2 5 5 1  ตั้ ง แ ต เ ร่ิ ม ก อ ต้ั ง ห มู บ า น ใ ห ม ๆ 
เ กื อ บ3  ป แ ล ว ค ะ  โ ดย ทํ าหน า ที่ ผู ช ว ยผู
อํ านวยการหมูบ านเ ด็กโสสะภู เ ก็ตฯ คอย

ดู แลคว าม เ รี ยบร อ ยภาย ในห มู บ า นแทน
ผูอํานวยการหมูบานเด็กฯ ใหคําแนะนําปรึกษา
และชวยเหลือแมโสสะ เจาหนาที่นา รวมถึง
เจาหนาที่บัญชีการเงินตางๆ คอยรับฟงปญหา
ความทุกขใจตางๆท่ีเขามี พรอมท้ังรวมกันหาวิธี
แกปญหาใหกับพวกเขา ทําอยางไรใหเขามีความ
สุขในการทํางาน เพราะเม่ือเขามีความสุข เราก็
มีความสุขไปดวย

พอมาเริ่มทํางานแลวมีความแตกตางกับงาน
เดิมที่ทํามาอยางไร
แตกตางกันโดยส้ินเชิ ง เลยคะ กอนหนานี้
ดิฉันทํางานท่ีโรงแรมแหงหน่ึง ซึ่งมีเวลาเขา
และเลิกงานแนนอน งานก็จะจบวันตอวันไมมี
อะไรมากมาย ซึ่งงานธุรกิจเปนอะไรที่เนนผล
ประโยชนไวกอน แตสําหรับที่นี่เขามาแรกๆงง
เลยคะ ตองเรียนรูและปรับตัวเยอะมาก งานถา
ยังไมเสร็จก็จะตองจัดการใหเรียบรอยกอน ยัง
กลับไมได งานบางอยางเปนเร่ืองละเอียดออน 
เกี่ยวของกับความรูสึก เราจะตองทําความเขาใจ
กับมัน และถาหากเราไมมีใจที่อยากจะทํางานน้ี
มากอนก็ยากเหมือนกันคะ

สิ่งที่ประทับใจกับการทํางาน
คนภายนอกทั่วไปอาจจะรูจักเราในนามของมูล
นิธิฯ แตจริงๆแลวที่นี่คือครอบครัวที่มีความ
รัก ความอบอุนทั้งในความเปนจริงและในความ

รูสึกของดิฉันเองดวย รูสึกดีใจท่ีเราไดเปนสวน
หนึ่งของครอบครัวโสสะ ไดมองเห็นเด็กๆเจริญ
เติบโตข้ึนทุกวัน เห็นแมโสสะมีการเปล่ียนแปลง
พัฒนาข้ึนไปในทางท่ีดี บางคนจากท่ีไมเคยเปน
แมมากอน ก็ปรับตัวจนเปนคุณแมที่ดีได รวมถึง
การรวมงานกันของทุกๆคน เรากาวไปขางหนา
พรอมๆกันคะ

เวลามีปญหาหรืออุปสรรค มีวิธีการในการสราง
กําลังใจใหตัวเองอยางไร
ทํางานท่ีไหนก็มีปญหาดวยกันทั้งนั้น ขึ้นอยูกับ
วาเราจะแกไขปญหาและจบปญหาน้ันอยางไร 
ตองใชสติ คิดใหถวนถี่ ทั้งนี้ ตองขอขอบคุณ
ครอบครัวของดิฉันดวยที่เขาใจและเปนกําลังใจให
เสมอมาจริงอยูที่วาการทํางานน้ันตองอาศัยความ
รูเปนพื้นฐานหลักคิด แตที่สําคัญที่สุดคือการใช
หัวใจทํา เพราะนั่นจะทําใหคุณกาวผานปญหา
และอุปสรรคตางๆไดดวยใจที่เปนสุข

เพราะความรูคือพื้นฐานหลักคิด ทวาเข็มทิศสําคัญของงาน อยูที่การใช
หัวใจลงมือทํา

นางเนตรอนงค เองลอง
ผูชวยผูอํานวยการ
หมูบานเด็กโสสะภูเก็ต

5เรื่องเลาคนทํางาน



ร.อ.วัชระ  คําแกว
ผบ.ร.ล.มัตโพน กยพ.กร

กอนอื่นผมตองขอขอบคุณมูลนิธิฯ
ที่เล็งเห็นคุณคาและความสําคัญของเด็กท่ีขาด
พอแม ไรญาติมิตร และขอขอบคุณที่กรุณาให
เกียรติสัมภาษณผมลงวารสารฉบับนี้ ผมรูจัก
หมูบานเด็กโสสะจากเพื่อนของผม คือ เรือเอก 
สกรรจ ธีราพงษ ตนกลเรือหลวงมัตโพน เลาให
ผมฟงวา ไดรูจักนองชายคนหนึ่ง เคยทํางานรวม
กัน นองเคาเปนคนนิสัยดี อัธยาศัยดี ขยันขัน
แข็ง ทํางานไปดวยและเรียนไปดวย ขอมูลของ
นองคนนี้คือ ไมมีพอไมมีแม มีเพียงหมูบานเด็ก
โสสะน่ีแหละที่เปนท่ีพึ่งพิงใหกับเคา และที่แหง
นี้ไดหลอหลอมนองเคาใหสามารถยืนหยัดอยู
ในสังคมไดดวยตัวเองมาจนถึงทุกวันนี้ ผมและ
เพื่อนมีความเห็นตรงกันคือ มีความรูสึกประทับ
ใจวาในสังคมของเรา ยังมีสถานท่ีที่ดูแลหวงใย
และคอยชวยเหลือเด็กท่ีขาดพอแม ไมมีใครอยู 
ผมและเพ่ือนจึงรวมกันหาขอมูล และทําใหรูจัก
หมูบานเด็กโสสะครับ

โดยทางเรือหลวงมัตโพนไดมีนโยบายจากผู
บังคับบัญชาอยูแลววาใหหนวยตางๆสนับสนุน
ประชาชนตามท่ีไดรองขอ หรือใหการสนับสนุน
ตางๆกับชุมชน ไมวาจะเปนการพัฒนาตาม
แหลงชุมชน หรือพัฒนาตามที่ตางๆ  เราจึงได
ประชุมรวมกันวาจะทํากิจกรรมอะไรสักอยาง ที่
เปนการปลูกฝงจิตสํานึกที่ดีของผูให ทางดาน
การเสียสละ เอื้อเฟอเผ่ือแผ การชวยเหลือ
มนุษยซึ่งกันและกัน จึงไดเริ่มต้ังตูรับบริจาค
ภายในเรือ โดยเปนเงินเดือนและเบี้ยเลี้ยงของ
ขาราชการตามความสมัครใจ เนื่องจากเรือของ
เราเปนเรือลําเล็กๆจึงใชเวลาประมาณ 3 เดือน
กวาจึงสะสมเงินและของบริจาคไดในระดับหนึ่ง 
จึงไดลงมติกันวาจะไปที่ใด และหมูบานเด็กโส
สะเปนสถานที่ที่พวกเราประทับใจในขางตนอยู
แลว อีกท้ังการเดินทางสะดวกไมมีปญหาเรื่อง
การจราจรและใกลที่ทํางาน จึงเลือกมาท่ีนี่ครับ
กอนที่ยังไมไดเขาหมูบานฯในความคิดคร้ังแรก
คิดวาเมื่อนองๆโตขึ้น มีงานทํา เมื่อออกจาก
บานเด็กโสสะไปแลวจะตองใชหนี้ ใหกับหมู
บานเด็กโสสะ แตเมื่อไดทราบความจริงวาที่นี่
ไมเรียกเก็บคาใชจายจากนองๆเลยแมแตบาท

เดียว ทําใหรูสึกซาบซึ้งเพิ่มขึ้นกวาเดิม อีกทั้ง
ยังไดเห็นเก่ียวกับระบบการจัดการท่ีดี ไมวา
จะเปนการสนับสนุน การอบรมสั่งสอน การ
แนะนําชวยแกปญหาตางๆรวมถึงใหคําปรึกษา
กับนองๆ โดยเปรียบเสมือนวานองๆเปนลูกในไส
ของตนเอง ทําใหผมมีความเช่ือมั่นวาหมูบาน
เด็กโสสะแหงนี้จะเปนอีกสถานท่ีหนึ่งในสังคม
ที่เปนแบบอยางท่ีดี ที่ไมมองขามส่ิงที่อยูใกลตัว
เราคือเด็กกําพรา หากในสังคมชวยกันดูแลเด็ก
เชนบานเด็กโสสะเราจะสามารถผลิตผูใหญ
ที่มีคุณภาพในอนาคตอยางแนนอน ผมจึงขอ
เปนกําลังใจใหผูที่ปฏิบัติงานในหมูบานเด็กโส
สะ คุณแมผูเสียสละอบรมส่ังสอนเลี้ยงดูนองๆ
ใหมีแรงกายแรงใจที่เขมแข็ง อยาทอแทอยาพึ่ง
หมดกําลังใจ สิ่งที่ทานไดทําไปนั้นถือวาเปนการ
สรางบุญสรางกุศลและชวยเหลือสังคม และฝาก
ถึงนองๆใหมีกําลังใจสามารถยืนหยัดอยูในสังคม
ไดอยางภาคภูมิใจ พวกเราขอเปนกําลังใจให 
“ตราบใดที่หัวใจยังเตนอยูใหจําไววามันตองไหว 

ตราบใดที่ยังมีลมหายใจอยูใหจําไววาไมมีวันที่
พายแพ” สูตอไปนะครับ

เด็กหนึ่งคนเม่ือโตข้ึนอาจทําประโยชนใหกับ
สังคมมากมายหากมีคนชวยดูแล เด็กหนึ่งคน
เมื่อโตข้ึนอาจสรางปญหาใหกับสังคมมากมาย
หากไมมีผูดูแล พวกเราอยากเชิญชวนผูที่อยาก
หาความสุขทางใจ ไดลองมาที่หมูบานเด็กโสสะดู 
จะทําใหทานรูวายังมีเด็กอีกเปนจํานวนมากที่ยัง
ตองการการแบงปนความสุข ที่รอการสนับสนุน
จากพวกทานใหเคาเติบใหญและมีคุณภาพชีวิต
ที่ดีในสังคมตอไป ลองมาคนหาความสุขในชีวิต
โดยการใหดูบาง แลวทานจะไดอะไรมากกวา
ที่ทานไดใหไป ดังคําที่กลาววา “ยิ่งใหยิ่งได”    
เรือหลวงมัตโพนจะเปนอีกหนึ่งแรงผลักดันที่
คอยชวยเหลือและสนับสนุนสังคมดังเชนหมูบาน
เด็กโสสะตลอดไป 

เด็กหน่ึงคนเม่ือโตข้ึนอาจทํา

ประโยชนใหกับสังคมมากมาย

หากมีคนชวยดูแล เด็กหน่ึงคน

เม่ือโตข้ึนอาจสรางปญหาใหกับ

สังคมมากมายหากไมมีผูดูแล

ยิ่งใหยิ่งได

คณะเรือหลวงมัตโพนเขาเยี่ยมหมูบาน
เด็กโสสะบางปู  สมุทรปราการ

ใหวันสําคัญของคุณเปนโอกาส
แหงการใหที่ยิ่งใหญ 
ท า ง มู ล นิ ธิ เ ด็ ก โ ส ส ะ แ ห ง ป ร ะ เ ท ศ ไ ท ย ฯ
ขอขอบพระคุณคุณศิริวรรณ พานิชชีวะ และ 
คุณควอง มิน โด ที่กรุณางดรับของขวัญในงาน
แตงงานซ่ึงไดจัดขึ้น ที่โรงแรม Four Seasons 
Bangkok ที่ผานมา และไดเชิญชวนผูที่มาใน
งานบริจาคใหกับมูลนิธิเด็กโสสะฯแทน โดยแขก
สามารถบริจาคไดโดยตรงกับเจาหนาที่มูลนิธิฯ
ที่โตะลงทะเบียนหนางาน ทางมูลนิธิฯขอรวมแสดง
ความยินดีกับบาวสาวในวันอันแสนพิเศษของท้ังคู 
และยังเปนโอกาสแหงการใหที่ยิ่งใหญอันนํามาซ่ึง
ความสุขทั้งผูใหและผูรับอีกดวย

ใหวัน สําคัญของคุณเปนโอกาสแหงการให
ที่ ยิ่ ง ใหญ ไมว าจะเปนวันเกิด วันแตงงาน 
วันเลี้ยงรุน สนใจกรุณาติดตอ ฝายพัฒนาทุนและ
การสื่อสาร  มูลนิธิเด็กโสสะแหงประเทศไทยฯ 
โทร 02-3801177  
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คุณจันทรนภา โชติวานิช หน่ึงในผูท่ีเลือกใหการ
สนับสนุนเด็กโสสะ โดยผานทางเจาหนาท่ีระดมทุน
จากมูลนิธิฯมาเปนระยะเวลา ประมาณ 1 ป กวาแลว

วัยเด็กเปนชวงเวลาที่สําคัญ 
หากเคาพบเจอแตสิ่งเลวราย
คงเปนการยากที่เคาจะเติบโต
ขึ้นมาเปนคนดีของสังคม

ที่มาของการตัดสินใจใหการชวยเหลือเด็กๆท่ี

หมูบานเด็กโสสะ

แตเดิมไมรูจักหรอกคะ เพิ่ งมารูจักจากเจา
หนาที่ที่มาระดมทุนที่หนาบริษัท (SCG) ที่มา
ประชาสัมพันธมูลนิธิฯ จําไดวาเปนการใหความ
ชวยเหลือเด็กๆ ซึ่งปจจุบันยังมีบานโสสะอยูไม
กี่ที่ ฟงแลวก็รูสึกอยากชวยจะไดมีหลายๆแหง 
เพราะเราก็มีลูกเล็กอยู ก็พอเขาใจและสงสาร
เด็กๆ อยากใหเคามีชีวิตดีๆ พอเจาหนาที่บอกวา
เปนมูลนิธิในพระบรมราชินูปถัมภก็ยิ่งรูสึกสนใจ
อยากใหการสนับสนุนมากขึ้นไปอีก

ไดรับทราบเรื่องราวของเด็กๆ จากหมูบานเด็ก

โสสะบางหรือไม

หลังจากไดรวมบริจาคกับมูลนิธิฯ ก็ไดรับขาวสาร
จากวารสารที่สงมาใหที่บานคะ พอยิ่งอานก็ยิ่ง

รูสึกดี ที่เราไดมีสวนรวมในการใหความชวย
เหลือ ไดเปนสวนหน่ึงที่จะทําใหเด็กๆในหมูบาน
โสสะมีชีวติใหมที่ดีขึ้น

สิ่งที่อยากแบงปน หรือเร่ืองราวที่ตองการบอก

เลาเกี่ยวกับหมูบานเด็กโสสะ

อยากบอกวารูสึกดีมากๆที่ไดมีสวนรวมในการให
ความสนับสนุนมูลนิธิฯคะ เพราะในฐานะที่เปน
แมคนหน่ึง แมทุกคนยอมอยากใหลูกเปนคนดี มี
อนาคตท่ีดี ไมเปนเด็กมีปญหา เวลาพบเจอเด็ก
ที่มีปญหาก็มักจะคิดวาถาลูกของเราเปนอยาง
นั้น เราจะเศราใจ เสียใจแคไหนกันนะ.. ซึ่งการ
ที่เราไดทราบวามูลนิธิฯไดชวยใหเด็กๆที่ขาดพอ
แม ไดพบกับชีวิตใหม มีที่อยูอาศัย มีที่พักพิง มี
แมโสสะท่ีใหความรัก ความอบอุน ใหการอบรม 
ใหเด็กๆมีชีวิตความเปนอยูที่ดีขึ้น และมีอนาคต

ที่ดี เราก็พลอยรูสึกดีใจและยินดีไปดวยกับเด็ก
เหลานั้น “เด็กในวันนี้ก็คือผูใหญในวันหนา” 
ดังนั้นวัยเด็กจึงเปนชวงเวลาท่ีสําคัญ หากในวัย
เด็กเคาพบเจอแตสิ่งเลวรายคงเปนการยากที่เคา
จะเติบโตข้ึนมาเปนคนดีของสังคม สิ่งสําคัญที่
เด็กๆตองการก็คือความรัก ความเอาใจใส ซึ่ง
มันคือสิ่งที่แมโสสะผูเสียสละท้ังหลายพรอมที่
จะมอบให สิ่งเหลานี้จะชวยลบเลือนรอยดางใน
จิตใจของเด็กๆ และจะเปนสิ่งที่หลอหลอมให
เด็กๆสามารถกาวขามไปสูดานดีๆของชีวิต ไดมี
โอกาสเติบโตข้ึนเปนคนดีของสังคม ซึ่งสิ่งเหลานี้
มิใชเพียงการชวยเด็กๆเทานั้นแตยังเปนการชวย
สังคมอีกดวย ตองขอขอบคุณและขอเปนกําลังใจ
ใหกับคุณแมโสสะทุกๆคนที่เสียสละทั้งแรงกาย
และแรงใจเพ่ือเด็กๆในหมูบานโสสะนะคะ ทายน้ีก็
อยากเชิญชวนผูมีจิตเมตตาทั้งหลายรวมบริจาค

เพ่ือสนับสนุนมูลนิธิฯคะ เงินบริจาคของทาน

คือสวนหน่ึงที่จะชวยเด็กๆและชวยสังคมของ

เราใหนาอยูขึ้นคะ

ทานสามารถรวมเปนสวนหน่ึงในการแบง

ปนประสบการณเกี่ยวกับการสนับสนุน

เด็กๆและความสุขจากการใหในครอบครัว

โสสะ  โดยสงเรื่องราวของทานมาไดที่  

kamonpat.rikakorn@sos-thailand.org  

หรือมาเปนเพื่อนกับเราไดที่ 

www.facebook.com/SOSChildrens

VillagesThailand

การสนับสนุนทางการเงินของ
ทานนําไปชวยเหลือเด็กเพื่อให
เกิดประโยชนสูงสุดไดอยางไร
เม่ือทานไดสนับสนุนเด็กของหมูบานเด็กโสสะนั้น
ทานไมเพียงมอบอาหาร เสื้อผา สุขภาพและการ
ศึกษาเทานั้น แตยิ่งไปกวานั้น ทานไดมอบบาน
แหงความรักใหกับเด็กทุกคน บานท่ีเปยมดวย
ความอบอุนการดูแลเอาใจใส ซึ่งคงไมสามารถ
ประเมินเปนตัวเลขได และคงไมมีใครปฏิเสธ
ไดวาสิ่งนี้ คือ พื้นฐานที่สําคัญสําหรับเด็กคน
หนึ่งที่จะเติบโตไปเปนผูใหญที่มีความพรอมใน
วันขางหนา

การสนับสนุนของทานไดนําไปชวยเหลือในการ
เลี้ยงดูเด็กในครอบครัวโสสะเพื่อใหเกิดประโยชน
สูงสุดโดยคาใชจายสวนใหญรอยละ 60 ไดนําไป
ใชเพื่อเปนคาอาหาร เสื้อผา ที่อยูอาศัยและเจา
หนาที่ในการเลี้ยงดูเด็ก อีกรอยละ 25 เปนสวน

ของการศึกษาและสุขภาพ สวนท่ีเหลือเปนดาน
การบริหารจัดการและประชาสัมพันธ

หากทานมีเวลาวาง ขอเรียนเชิญมาเย่ียมเด็กๆ 
ที่หมูบานเด็กโสสะทั้ง 5 แหงทั่วประเทศ ทาน
จะรับทราบถึงรูปแบบการเลี้ยงดูของครอบครัว
โสสะผานการสัมผัสประสบการณของหมูบาน
เด็กโสสะโดยตรง ตามนิยามสากลขององคกรท่ี

วา “บานแหงความรัก ของเด็กทุกคน” อยางไร
ก็ตาม เนื่องจากเราเลี้ยงดูเด็กเหมือนครอบครัว
ทั่ ว ไป หากทานตองการไปเ ย่ียมเด็กๆ ท่ี
หมูบานเด็กโสสะ รบกวนทํานัดลวงหนา เพ่ือ

ทางหมูบานจะไดเตรียมตอนรับทุกทานตามวัน

และเวลาท่ีทานไดนัดหมายมา (ทุกวัน ต้ังแต 

9.00-16.00 น.) ติดตอฝายพัฒนาทุนและ

การส่ือสาร สํานักงานหมูบานเด็กโสสะแหง

ประเทศไทย โทร. 02-3801177
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เรียนทานผูมีจิตศรัทธา 

ดิฉันมีความยินดีที่ไดมาพบกับทุกทานอีกคร้ัง
ในวารสารมูลนิธิฯ ฉบับที่  4 ในโอกาสนี้ดิฉัน
ขอสวัสดีปใหมป 2555   ขออาราธนาคุณ
พระศรีรัตนตรัย และส่ิงศักด์ิสิทธิ์ทั้งหลาย จง
ดลบันดาลใหทานพรอมครอบครัว ประสบแต
ความสุขดวยจตุรพิธพรชัย สมบูรณพูนผลใน
สิ่งที่พึงปรารถนาทุกประการ  และขอสงกําลัง
ใจถึงผูประสบภัยนําทวมทุกทานที่กําลังฟนฟู
ความเปนอยูใหกลับมาปนดังเดิม อยาไดทอแท
และส้ินหวัง  ดั่งเชนเรื่องราวของเด็กลูกโสสะที่
ครั้งหนึ่งเคยสูญเสียพอแม ขาดญาติมิตร  และ
ไดรับโอกาสใหไดเติบโตขึ้นและเปนสวนหนึ่ง
ของครอบครัวอีกคร้ัง ซึ่งแนนอนวาสิ่งเหลา
นี้จะเกิดข้ึนไมไดเลย หากเด็กๆไมไดรับการ
สนับสนุนจากทาน

ในนามของเด็กๆ ดิฉันขอขอบคุณทานที่ได
ใหการสนับสนุนบริจาคเงินเพื่อเลี้ยงดูเด็กใน
ครอบครัวโสสะ และสุดทายนี้ดิฉันหวังเปน
อยางยิ่งวา ทานจะยังคงใหการสนับสนุนเด็กๆ
ในครอบครัวโสสะอยางตอเนื่องเพื่ออนาคตท่ีดี
ของเด็กและสังคมไทยตอไป

ขอแสดงความนับถือ
คุณหญิงโรส บริบาลบุรีภัณฑ
ประธานกรรมการที่ปรึกษา

คุณหญิงโรส บริบาลบุรีภัณฑ

สารจากประธานกรรมการที่ปรึกษา

ยังมีเด็กไทยอีกเป็นจํานวนมาก
ที่ยังรอคอยโอกาสที่สองในชีวิต

เพื่อจะไดเป็นสวนหนึ่งของครอบครัว
อีกครั้ง โดยการสนับสนุนจากทาน

ที่หมูบานเด็กโสสะเด็กที่ครั้งหนึ่งเคยสูญเสียพอแม ขาดญาติมิตร สามารถเติบโตขึ้นเปนสวนหน่ึงของ

ครอบครัวอีกคร้ัง โดยเด็กไดรับการเลี้ยงดูในครอบครัวที่อบอุน เต็มเปยมดวยความรักจากแมโสสะ 

เติบโตขึ้นทามกลางสายสัมพันธของพี่นองในบาน และอยูรวมกันในชุมชนหมูบานเด็กที่เอ้ือเฟอเกื้อกูล

กัน อีกทั้งเด็กยังไดรับการศึกษาสูงสุดตามความสามารถ จนออกไปประกอบอาชีพและเลี้ยงดูตัวเองได 

รวมทั้งอยูรวมกับสังคมไดอยางมีความสุข ปจจุบันมีเด็กอยูในการดูแลของครอบครัวโสสะประมาณ 

600 คน ในหมูบานเด็กโสสะท้ัง 5 แหง ไดแกบางปู สมุทรปราการ,หาดใหญ สงขลา,หนองคาย,เชียงราย 

และภูเก็ต มีเด็กที่ไดรับการเลี้ยงดูจากครอบครัวโสสะ จนเติบโตเปนผูใหญสามารถประกอบอาชีพและ

เลี้ยงดูตัวเองไดกวา 400 คน

ที่ปรึกษากิตติมศักด์ิ: คุณหญิงโรส บริบาลบุรีภัณฑ, พ.ต.อ.นรวัฒน เจริญรัชตภาคย, วิทยา เนติวิวัฒน,  

                    ธนา เตรัตนชัย, อิทพร อุดมผล, ดวงกมล สุวิชชากุล  

ที่ปรึกษา: พหล ตรังคิณีนาถ, ภรณี บุญมี

กองบรรณาธิการ: จันทิรา สมบุญเกิด, สมัคพล ศรียานนท, กมลภัทร ริกากรณ, วรนาถ ปรากฎมงคล 

ภาพประกอบ: คลังภาพสํานักงานหมูบานเด็กโสสะ

กราฟฟค: Hunger Brothers

ผูรับรองความถูกตองของขอมูล: พหล ตรังคิณีนาถ

สงวนลิขสิทธิ์ มูลนิธิเด็กโสสะแหงประเทศไทย ในพระบรมราชินูปถัมภ พ.ศ.2554

18 หมู 3 ซอยเทศบาล 27 (บุญศิริ)
ต.บางเมือง อ.เมือง จ.สมุทรปราการ 10270
โทรศัพท 02-3801177  โทรสาร 02-7555576
Website : www.sosthaiand.org
Facebook: www.facebook.com/SOS
            ChildrensVillagesThailand

“ขอบคุณท่ีทําใหหนูมี“ขอบคุณท่ีทําใหหนูมี
ครอบครัวท่ีอบอุนอีกครั้ง”ครอบครัวท่ีอบอุนอีกครั้ง”

หมูบานเด็กโสสะบางปู
สมุทรปราการ
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