
จะดีแคไหน ถาเรามีกันและกัน 
สายใยของพีนองและครอบครัวทีหมูบานเด็กโสสะเชียงราย

ลูกโสสะกับโอกาสทีสองของชีวิต
สายใยรัก และสํานึกดีไมมีวันเสือมคลาย

ทานรูหรือไมวา...การสนับสนุนจากทาน
สามารถมอบชีวิตใหกับเด็กคนหนึงไดอยางไร
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แมคนสวนใหญชีวิตอาจไม ถึงกับ
สมบูรณแบบ ทวาอยางนอยท่ีสุดคงมี
ครอบครัวเปนแหลงกําลังใจและความ
สนับสนุนสําคัญ แตสําหรับขาวฟาง 
“เด็กชาย” คนหน่ึง ซึ่งเคยสูญเสีย
ครอบครัวจนแทบไมเหลือใครแลว
ในชีวิต กลับไดรับโอกาสท่ี 2 เร่ิมตน
ครอบครัวอีกคร้ัง คําวา “กันและกัน” 
ของเด็กนอย จึงมีคายิ่งกวาชีวิต และ
ลึก ซ้ึ ง เกินกว าจะอธิบายไดด วย
ถอยคําใดๆ

ดังเชน ครอบครัวโสสะเล็กๆ ณ หมูบาน
เด็กโสสะเชียงราย ที่สมาชิกทุกคนในครอบครัว
ตางเขาใจความหมายของคําวา “กันและกัน” นี้
เปนอยางดี ไมเวนแมแตขาวหอม นองเล็กสุดวัย 
2 ขวบ “พี่ฟาง อุม อุมหนู” เสียงรองเรียกพี่ชาย
ใหอุม เมื่อวิ่งตามพี่คนอื่นๆไมทัน ขณะกําลังเลน
วิ่งไลจับกันอยู ขาวหอมเลยขอทางลัดใหพี่ขาวฟาง 
พี่ชายท่ีตอนนี้แทบจะเรียกไดวาเปนมือขวาของแม
ในการชวยเลี้ยงนองขาวหอมไปแลว ชวยอุมเธอให
ไลจับพี่ๆ ใหได เบื้องหลังเสียงหัวเราะสนุกสนาน
ของเด็กๆรวมสิบคนท่ีสนามหนาบาน ใครเลยจะรูวา
เด็กแตละคนท่ีตางก็มีภูมิหลัง หรือแมแตสายเลือดท่ี
ไมเก่ียวพันกันเลยแมแตนอยน้ัน จะไดมาอยูรวมกัน 

ใชชีวิตดวยกันในครอบครัวโสสะ ครอบครัวเล็กๆ
แตอบอุน เปยมดวยรัก ที่ยิ่งนานก็ยิ่งถักทอสายใย
ความผูกพันกันเปนหนึ่งเดียว โดยมีเด็กชายวัย
สดใส เปนตัวเช่ือมสําคัญ

“ข้ึนมากินขาวกันไดแลวลูก” เสียงของคุณแม
ธีรารัตน ใจซื่อ คุณแมที่ดูแลครอบครัวนี้มากวา 
3 ปดังมาจากบนบาน เมื่อถึงเวลารับประทาน
อาหารกลางวัน “ที่บานมักจะหากิจกรรมทํารวมกัน
เสมอ เชน ลองทําอาหารเมนูใหมๆ อาหารที่ออก
มาก็เปนไปอยางที่หวังบาง ไมเปนบาง แตพวกเรา
ก็มีความสุขทุกคร้ังที่ไดเรียนรูสิ่งใหมๆรวมกัน” 
อยางอาหารม้ือนี้คุณแมไดนองขาวสวยกับขาวเจา
พี่สาวคนโตของบานเปนลูกมือในการเตรียม
เครื่องปรุงและโตะอาหาร เมื่อพรอมหนากันแลว
ทุกคนก็ลงมือรับประทานอาหารอยางเอร็ดอรอย 
นอกจากสํารับอาหารอันประกอบไปดวย ขาวเหนียว 
นําพริกออง และผักจิ้มแลว นองๆยังปูเสื่อนั่ง
ลอมวงกันโดยมีกําขาววางอยูบนโตะเล็กๆคลาย
ขันโตกตามแบบอยางการรับประทานอาหารของ
ชาวเหนือ ซ่ึงคุณแมธีรารัตนก็ไดชวยอธิบายให
เขาใจไดดียิ่งขึ้น “แมอยากใหลูกๆรูจักประเพณี
วัฒนธรรมและการดําเนินชีวิตตามแบบทองถ่ินของ
ชาวลานนา เพราะแมเราจะมาจากคนละท่ีคนละทาง 
แตทุกคนก็เปนคนเหนือเหมือนกัน แมจึงอยาก
ปลูกฝงขนบธรรมเนียมที่ดีงามของชาวเหนือใหกับ
ลูกๆในบาน เร่ืองงายๆเลย เชน การลอมวงกัน
กินขาว ไดกนิขาวนึ่ง (ขาวเหนียวในภาษาเหนือ) 
นําพริก โดยเฉพาะผักสดจะเปนอาหารประจําของ

ทุกมื้อ” คุณธีรารัตนกลาวดวยรอยย้ิม พรอมสําทับ
ดวยรายละเอียดอันงดงามท่ีคุณแมดูแลใสใจกับ
สมาชิกในครอบครัว “อยางช่ือของลูกๆในบาน เปน
ประเภทของตนขาวทุกคน เพราะแมอยากใหลูกๆ
ภาคภูมิใจท่ีไดเกิดมาบนผืนแผนดินลานนา ดนิแดน
แหงความอุดมสมบูรณเปรียบไดกับทุงนานับแสน
นับลาน ไดเติบโตทามกลางวัฒนธรรมประเพณีที่
ดีงาม และหลอหลอมใหเขาเปนผูใหญที่ดีคนหน่ึง
ของสังคมไทยในอนาคต” 

ระหวางที่พี่ๆรับประทานอาหาร คุณแมตองรับ
หนาที่ในการดูแลนองขาวหอม ซึ่งนอกจากนมแลว
ขาวหอมยังตองรับประทานอาหารเสริมตามคําส่ัง
ของคุณหมอ เนื่องจากขาวหอมมีสุขภาพไมแข็งแรง
ต้ังแตแรกเขามาเปนสมาชิกของครอบครัว “ขาวหอม
ไมสบายบอยมาก ตอนรับเขามาอายุไดหนึ่งเดือน 
ตัวเล็กและมีนําหนักตํากวาเกณฑ คุณแมก็ดูแล
เขาใกลชิด ทําตามคําแนะนําของคุณหมออยาง

จะดีแคไหนถาเรามีกันและกัน

ขาวฟางฝกซอมกับวงดนตรีพื้นเมือง
ของหมูบานเด็กโสสะเชียงราย
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เครงครัด พอสักหกเดือนนําหนักนองก็เขาเกณฑ
มาตรฐาน พัฒนาการตามวัย แตก็ยังไมสบาย
คอนขางบอยโดยเฉพาะเวลาอากาศเปลี่ยน แตคุณ
แมโชคดีที่ไดขาวฟางเปนพี่เลี้ยงใหกับขาวหอม” 
คุณธีรารัตนกลาวถึงลูกชายวัยซน อายุ 8 ป 
“นองขาวฟาง” เรี่ยวแรงสําคัญในการดูแลนองเล็ก
สุดในบาน “ท้ังชงนม ลางขวดนม เตรียมอาหารเสริม 
พานองไปเดินเลน จนถึงเวลาขาวฟางก็เปนคนพา
ขาวหอมเขานอน” ซึ่งทั้งคุณแมและก็เจาตัวตาง
ภาคภูมิใจเปนอยางยิ่งสําหรับหนาที่อันทรงเกียรติ
นี้ รวมถึงนอกจากชวยเลี้ยงขาวหอมแลว ขาวฟาง
ยังชวยดูแลนองคนอ่ืนๆไดเปนอยางดี และที่สําคัญ 
ทุกสิ่งที่ทํานี้เกิดจากความรักอันบริสุทธิ์และจริงใจ
ของเด็กชายขาวฟางนี่เอง “ผมรักนองทุกคนครับ 
ไมเฉพาะขาวตังที่เปนนองของผมจริงๆ เพราะทุก
คนคือนองของผม ผมรักแมและพ่ีๆในบานดวย
ครับ” เรียบๆ งายๆ แตหนักแนนและชัดเจน ไมตอง
อาศัยถอยคําอรรถาธิบายใดๆเพิ่มเติม

แตใครเลยจะรูวา กวาจะมาถึงวันนี้ได เด็กชาย
บุคลิกราเริง ผูมีแววตาซุกซนคนนี้ จะเคยมีปญหา
พัฒนาการดานการเรียน เพราะไมเคยเขาสูระบบ
การศึกษามากอน “ตอนท่ีรับขาวฟางและขาวตัง
เขามา นองไมเคยไปโรงเรียนมากอนเลย คุณแมตอง
ดูแลนองใกลชิดท้ังเร่ืองการเรียน และสุขลักษณะตางๆ
ในชีวิตประจําวัน อยางการเขาหองนําและอาบนํา
ฝกอยูนานพอสมควร แตแลวนองก็ทําได กลายเปน
เด็กท่ีมีระเบียบวินัย มีพัฒนาการตามวัยและท่ีสําคัญ
มีผลการเรียนอยูในเกณฑดีเกือบทุกคร้ัง” นอกจากน้ี 
ขาวฟางเองยังสดใส เปยมสุข และซุกซนจนเพื่อนๆ
หลายคนในวัยเดียวกันจะยกใหเขาเปนหัวโจก ท่ีชอบ
นําเพื่อนเลนสนุกไปทั่วหมูบานทีเดียว บางครั้ง
ความที่อาจซนเกินไป ทําใหคุณแมตองเรียกตัว
มาตักเตือนบาง ทวาเม่ือเห็นสีหนาซ่ือๆ และทาทางใสๆ
ของลูกชาย ก็เกิดจังหวะใจออนอยูบอยๆ อยางไร
ก็ตาม เมื่อทําผิดแลวก็ตองไดรับการลงโทษตาม
สมควร นองขาวฟางจึงตองไปเก็บใบไมหรือถอน
หญาหนาบานตามแตละโอกาสและสถานการณที่
คุณแมเห็นเหมาะสม 

นอกเหนือจากความเปนเด็กเรียนดี รักครอบครัว 
มีความรับผิดชอบ ชวยคุณแมดูแลนองสาวตัวนอย
แลว ขาวฟางยังไดมุมานะฝกฝนหัดเรียนดนตรีพื้น
บาน เลนสะลอเล็กจนไดเปนตัวจริงในวงสะลอซอ
ซึงของหมูบานซึ่งแสดงเมื่องานปใหมไทยที่ผานมา
ดวย ซึ่งงานนี้ นอกจากความสําเร็จเล็กๆ จะทําให
เด็กนอยภูมิใจท่ีไดนําของขวัญปใหมไทยมามอบให
แมแลว มากกวาเจาตัวจะรูได ณ นาทีที่ขาวฟาง
มาบอกขาวดีและเอาหัวพิงไหลคุณแมอยางที่เขา
ชอบทํา ทาทางอันเปนไปตามธรรมชาติของเด็ก 
ดวยใจอันบริสุทธิ์ไรเดียงสานี่เอง ที่นํามาซึ่งความ
อิ่มเอม และคงไมมีอะไรจะเติมเต็มความสุขใจคน
เปนแมไดมากกวานี้อีกแลว

“พี่ขาวฟางจูงหนูหนอย” เสียงเล็กๆ ของขาวหอม
รองเรียกพี่ขาวฟางขณะเดินไปสวดมนตเย็นรวม
กันกับเด็กๆในหมูบานที่อาคารอนุบาล เปนภาพที่
ใครเห็นตองประทับใจในความออนโยนและอาทร

ของพี่ชายผูแสนดีคนนี้ ภาพพี่นองจูงมือเดินไปชาๆ
ตามทางเดินของหมูบานเปนภาพที่อบอุนอยาง
ประหลาดสําหรับคนที่ตางที่มาตางภูมิหลัง แตได
มาอยูรวมกันและเติบโตมาดวยกัน ดวยโอกาสท่ี 2 
ของชีวิต พรอมดวยความรักของครอบครัวโสะสะ 
ที่ทําใหวันนี้ เรามีกันและกัน และจะยังเปนอยางน้ี
ตลอดไป

แมกอนหนานี้เมล็ดพันธุชีวิตในวัยไรเดียงสาเหลาน้ี
อาจไมไดรับการใสใจเมื่อครั้งเพาะลงดินหรือขาดผู
เลี้ยงดูในชวงตน แตเม่ือผูเปนแม ไดลงมือฟูมฟก
ดูแล “ตนกลา” ใหเร่ิมหย่ังรากลงบนพื้นดินลานนา
แหงนี้แลว เราทุกคนก็สามารถเปนสวนหน่ึงที่ประ
คับประคองใหตนกลาเล็กๆเหลานี้ใหเติบใหญเปน 
“ตนขาว” เปน “คน” ที่มีคุณภาพและคุณธรรมของ
สังคมไทยตอไปได เพียงรดรินดวยนําใจ และใสปุย
แหงความรักอยางพอเพียง 

หมูบานเด็กโสสะเชียงราย เริ่มดําเนินการตั้งแตป พ.ศ.2549 เปนหมูบานลําดับท่ี 4 ของมูลนิธิ
เด็กโสสะแหงประเทศไทยฯ เพื่อใหการชวยเหลือเด็กไทยท่ีสูญเสียพอแม ขาดญาติมิตรในพื้นที่ภาค
เหนือและภาคกลางตอนบน ปจจุบันมีเด็กในการดูแลจํานวน 140 คน ในบานของครอบครัวโสสะ
ทั้ง 14 หลัง นอกจากน้ียังมีศูนยพัฒนาเด็กเล็กในระดับอนุบาล 1-3 ใหบริการทางการศึกษาสําหรับ
เด็กวัยอนุบาลทั้งเด็กจากครอบครัวโสสะและจากชุมชนโดยรอบหมูบาน  

ขาวฟางและเพื่อนๆเดินไปขึ้นรถโรงเรียน
ที่มารับหนาหมูบาน

ขาวฟางกบัขาวตังชวยกันทบทวนบทเรยีน ครอบครัวโสสะท่ีอบอุนของขาวฟาง
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ทั้งแมและคุณนา คุณอาที่เปนเจาหนาที่ของทาง
หมูบานสนับสนุนเต็มที่ เปนทั้งที่ปรึกษาและคอย
แนะนําตางๆ หมูชอบเรียนเลข แตตอนม.3 วิชา
เลขเริ่มยากพอไปปรึกษาแม แมก็ไปปรึกษาคุณ
อาผูอํานวยการหมูบาน และใหหมูไปเรียนพิเศษ
วิชาเลข ตอนน้ันหมูดีใจมากและคิดวาจะเรียนใหดี
ที่สุด” และดวยความขยันอดทน รวมทั้งไดเรียนใน
สิ่งที่ชอบ ทําใหหมูสอบติดโควตาของมหาวิทยาลัย
ขอนแกน คณะบริหารธุรกิจไดในที่สุด “ทางหมูบาน
ไมเคยปดกั้นใดๆ ใหเรียนอยางที่เราชอบ หมูสนใจ
เรื่องเกี่ยวกับบัญชีมาตั้งแตเด็ก และคิดไวแลววาจะ
เรียนสาขานี้” ในชวงชีวิตมหาวิทยาลัย หมูตองอยู
หอพักของทางมหาวิทยาลัยถึงแมจะเปนวิทยาเขต
หนองคาย แตหมูจะกลับบานเดือนละ 2 ครั้ง
เพ่ือมาเย่ียมแมและนองๆโดยปนจักรยานขามทุง
นามา และแมจะเปนระยะทางไกลพอสมควร แต
หมูก็มีความสุขและยินดีทุกครั้งที่จะไดกลับมาหา
นองที่หมูบาน “ขาที่ปนไปหมูบานก็ไมคอยเทาไร 
แตขาปนกลับไปมหาลัยนี่จะเหน่ือยมาก เพราะ
แมจะเตรียมของใหกลับไปกินเยอะมาก ทั้งขาว 
กับขาวและขนมของโปรดของหมู” 

เมื่อจบการศึกษาจากมหาวิทยาลัย หมูสอบเขา
ธนาคารกรุงเทพได เธอตองยายมาทํางานท่ี
กรุงเทพตั้งแตป 2551 “ตอนแรกเพื่อนรวมงานเขา
ไมเชื่อเลยนะ ไมคิดวาเด็กที่โตมาจากมูลนิธิฯจะมา
ไดไกลถึงขนาดนี้ หมูก็ไมอาย แตกลับเลาใหเขาฟง
ตามตรงไมไดปดบังอะไร จนสุดทายทางผูจัดการ  
ไดจัดทริปทําบุญและแวะเอาของมาบริจาคใหที่
หมูบานเด็กโสสะหนองคาย พอไดเห็นครอบครัว
ของหมู และหมูบาน ทุกคนจึงเช่ือแลววาหมูเปน
ลูกโสสะ” ถึงแมหมูจะรูดีวาการทํางานในกรุงเทพ
เปนการสรางอนาคตที่มั่นคงใหกับตัวเอง แตบอย
ครั้งก็อดคิดถึงบานไมได “เหมือนคนตางจังหวัด
ที่เขามาทํางานกรุงเทพ เวลาเหงาก็คิดถึง “บาน” 
จับใจ อยากกลับไปหาแมกับนอง  เวลาไปทํางานก็
ตองไปตั้งแตเชามืด ถาออกสายรถก็ติด  ยิ่งวันไหน

หากคุณเปนอีกคนหน่ึงท่ีตองมาทํางานหางไกลจาก
ครอบครัวอันเปนที่รัก คุณคงเขาใจความรูสึกของ
เจาของประโยคดานบนไดไมมากก็นอย โดยเฉพาะ
คําวา “บาน” และ “ครอบครัว” มีความสําคัญมาก
เพียงใดสําหรับชีวิตคนคนหน่ึงที่เกิดมาและมีชีวิต
อยูในโลกใบนี้

เชนเดียวกับ กนกทิพย จั่นอาจ หรือหมู ที่เติบโต
ขึ้นที่หมูบานเด็กโสสะหนองคาย ปจจุบันอายุ 27 ป
จ บ ก า ร ศึ ก ษ า ป ริ ญญ า ต รี  ส า ข า ก า ร เ งิ น 
คณะบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยขอนแกน ทํางาน
ในตําแหนงเจาหนาท่ีพิธีการสินเชื่อ ฝายบันทึก
บัญชีสินเชื่อ สํานักงานใหญ ธนาคารกรุงเทพ อีก
หนึ่งเรื่องราวความสําเร็จของลูกโสสะที่มีความ
อดทนและพยายามอยางยิ่งยวด ในที่สุดเธอจึงกาว
ผานวันเวลาอันเหนื่อยลา ไดในที่สุด

ยอนกลับไปเม่ือย่ีสิบปที่แลว เม่ือบิดาท่ีมีอยูคน
เดียวของหมูและพ่ีนองลมปวยลง หมูพรอมท้ังพ่ี
นองอีกสามคนไดเขามาเปนสวนหน่ึงของครอบครัว
โสสะ และยังนับเปนสมาชิกคนแรกๆ ของหมูบาน
เด็กโสสะหนองคาย เมื่อเร่ิมเปดดําเนินการในป 
2535 อีกดวย “สิ่งที่จําไดเสมอ คือ แมจะสอนใหพี่
นองรักกัน  และท่ีสําคัญพี่ตองดูแลปกปองนอง หมู
วาสิ่งน้ีแหละท่ีติดตัวหมูมาตั้งแตนั้น ในเร่ืองของ
ความรับผิดชอบและชวยเหลือนองๆ”  อีกทั้งเรื่อง
การชวยเหลือตัวเองและเคารพกฎระเบียบท่ีหลาย
คนอาจคิดวาเปนเรื่องเขมงวดและนาเบื่อหนาย แต
หมูกลับมองวาเปนสิ่งสําคัญในการอยูรวมกันของ
ครอบครัวใหญอยางชุมชนหมูบานเด็กโสสะ และ
สิ่งเหลานี้เองท่ีหลอหลอมใหเธอรูจักรับผิดชอบและ
ปรับตัวเขากับคนอื่นในสังคมไดงายเมื่อเติบโตขึ้น 
และสังคมที่อยูก็กวางใหญและซับซอนขึ้นทุกที 

เมื่อเขาสูชีวิตวัยรุนเร่ืองการเลือกสาขาท่ีเรียนเปน
สิ่งสําคัญซ่ึงอาจเรียกวา เปนการกําหนดอนาคตท่ี
ตองใสใจจริงจัง “ชวงมัธยมเปนชวงหัวเล้ียวหัวตอมาก

เม่ือดินแลงท่ีหลอเล้ียงดวยรัก และ
รดรินดวยนําใจ โอกาสครั้งที่ 2 ของ
ชีวิต “หมู” ลูกโสสะจากหนองคาย 
จึ ง ไดผลิดอกออกผลความดี ให
กับผูคนรอบขางท่ีไดรู จักพบเห็น 
ครอบครัวโสสะอันเปนที่รัก และ
ผูมีอุปการคุณไดภาคภูมิใจไปตามวัน
เวลาที่ลวงเลยเปนทบทวี

“เหมือนคนตางจังหวัดท่ีเขา
มาทํางานกรุงเทพ เวลาเหงาก็
คิดถึง “บาน” จับใจ อยากกลับ
ไปหาแมกับนองท่ีหนองคาย”

เจอเรื่องหนักๆมา ก็มีทอบาง อยางแรกที่ทําเลย 
คือโทรไปหาแม   แมรับฟงเราทุกอยางและบอก
ใหอดทน” ดวยความผูกพันที่หมูมีตอครอบครัว 
อีกทั้งกําลังใจท่ีแมและพี่นองมีใหหมูเสมอ คงเปน
เหมือนสายใยแหงรัก ที่ถักทอผานระยะทางอันหาง
ไกล ใหเชื่อมถึงกันและกันอยูเสมอ หากชวงใดท่ีมี
เวลาวาง หมูไมเคยรีรอที่จะกลับไปหาแมและนอง
ที่หมูบานทุกครั้ง ทั้งยังยําดวยวา “ที่นี่คือบานของ
หมู ที่ที่มีคนรอใหเรากลับไป ทั้งแม และโดยเฉพาะ
นองๆในบาน” 

สําหรับหนทางชีวิตในอนาคต หมูขอทุมเทให
กับการทํางาน และการศึกษาในระดับปริญญา
โท MBA มหาวิทยาลัยรามคําแหง สาขาการเงิน
การธนาคาร ที่เธอจะไดตอยอดเสนทางอาชีพใน
อนาคต “หมูไมไดคาดหวังถึงความสําเร็จท่ีเกินตัว 
แตตั้งใจจะเล้ียงตัวเองใหได เปนตัวอยางที่ดีใหกับ
นองๆ และดูแลครอบครัวใหเต็มที่ที่สุด เทาที่แรง
กําลังของหมูจะทําได และที่สําคัญหมูอยากทําให
แม คุณอา คุณนาที่หมูบานที่เลี้ยงดูเรามาภูมิใจ” 
สุดทายหมูยังขอขอบพระคุณผูบริจาคที่สนับสนุน
เงินเพื่อเลี้ยงดูเรามาใหไดมีบาน มีการศึกษาและ
มีอาชีพถึงทุกวันนี้ “เงินที่ทุกทานใหมา ไดสราง
ชีวิตใหเด็กคนหนึ่งสามารถอยูในสังคม ไมตองโดด
เดี่ยวอีกตอไป ทั้งยังไดมีอนาคตที่ดีเชนเดียวกับ
เด็กคนอื่นๆ”   

สุดทายนี้ หมูคิดไมออกเลยวา ถาในวันน้ัน ไมมีหมู
บานเด็กโสสะ ในวันนี้ชีวิตหมูจะเปนยังไง เพราะ
ครอบครัวโสสะคือชีวิตใหมของหมู ของพี่นอง
และเด็กไทยอีกเปนจํานวนมากท่ีอยูในการเล้ียง
ดูของหมูบานเด็กโสสะ ที่ซึ่งพวกเขาไดโอกาสที่
สองในชีวิต ไดมีครอบครัว มีบานและมีอนาคต 
เชนเดียวกันกับหมู ที่มีวันนี้ได เพราะ “นําใจอัน
บริสุทธิ์” จากการสนับสนุนของผูมีจิตเมตตาทุก
ทานนี่เอง 

ลูกโสสะกับโอกาสที่สองของชีวิต
สายใยรักถักทอดวยสํานึกดี ที่ไมมีวันเสื่อมคลาย

เรียนระดับมัธยม
ในป 2541

หมูและครอบครัวโสสะในวันรับปริญญา (ป2551)

4 ความสําเร็จของลูกโสสะ



คุณสันติ พรรณไพโรจน เจาหนาท่ีบานเยาวชนโสสะ 
สมุทรปราการ ทํางานปท่ี 14 เร่ิมต้ังแต 11 กันยายน 
2540 หรือ “อาติ” ของนองๆบานเยาวชนชาย
โสสะ สมุทรปราการ เขาคิดวา แทจริงแลวก็เปน
คนธรรมดาคนหน่ึง ทวาในความธรรมดานี้ กลับ
แฝงไวดวยหนาที่ที่เสียสละไมยิ่งหยอนไปกวาใครใน
การทํางานเพ่ือเด็กๆ โสสะทุกคน
  
เจาหนาท่ีบานเยาวชายโสสะ หนาท่ีน้ีเขาทําอะไรกัน

สําหรับการทํางานของผม คือชวยดูแลเยาวชนชาย
ที่มีอายุ 14 ปขึ้นไป ซึ่งจะแบงเปนอีกขั้นตอนหนึ่ง
ในสวนของหมูบานเด็กโสสะ เพื่อเปนการสงเสริม
ศักยภาพตามวัยที่เหมาะสมของเด็กแตละคน ชวย
ดูแลการเรียนรูการเตรียมความพรอมใหกับเด็ก
ชายวัยรุนกอนท่ีจะเขาสูวัยผูใหญ และออกไปใช
ชีวิตสูสังคมภายนอก
  
พอมาเร่ิมงานกับบานเยาวชนชายโสสะแลว  

เหมือนหรือแตกตางกับที่คิดไวตอนแรกอยางไร

แตกตางจากท่ีคิดไวมากเลยครับ กอนหนานี้ ผม
คิดวาก็คงเปนเหมือนมูลนิธิหรือองคกรอื่นที่ใหการ
ดูแลเด็ก เปนตึกสํานักงานหลังใหญๆ เด็กอยูรวม
กัน มีเจาหนาที่คอยดูแล แตที่นี่บรรยากาศเปน
บานของเด็กๆ มากกวา พอเริ่มทํางาน ผมตอง
ปรับตัวเองใหเขากับเด็กๆกอน เรียนรูพฤติกรรม
ของเด็กแตละคน มกีิจกรรมอะไรเราก็ไปชวยเขา 
ทั้งนี้เพื่อสรางความไววางใจในกันและกัน ซึ่งเปน
พื้นฐานของการอยูรวมกัน ดังเชนเปนสมาชิกใน
ครอบครัว

คนเราถึงแมเลือกเกิดไมได แตสามารถ 
เลือกที่จะเปนคนดีได 
ชื่อ สันติ พรรณไพโรจน
เจาหนาที่บานเยาวชนชายโสสะ สมุทรปราการ

การทํางานในแตละวัน/กิจกรรมท่ีทํารวมกันกับ

เด็ก เปนอยางไรบาง
ทั้งอาทิตยผมก็จะอยูกับเด็กตลอด หลักๆก็จะดู
เรื่องการเรียน คอยกระตุนใหเขาไปเรียนหนังสือ  
กลับมาก็รับผิดชอบหนาที่ของตนเอง ทําการบาน 
ซักผา ทําความสะอาดตางๆ ที่ไดรับมอบหมาย 
เสร็จจากภารกิจ เด็กๆก็จะพักผอน บางคนชอบ
ดนตรีก็นั่งเลนกีตาร เลนกีฬาตามที่ตนเองถนัด 
บางทีชวงวันหยุดก็ตัดหญา ปลูกตนไม หรือพา
เด็กๆไปทํากิจกรรมเพ่ือสังคม เชน รวมกันทําความ
สะอาดวัดที่อยูใกลๆกับบานเยาวชน ฯลฯ แมจะดู
เปนเพียงสิ่งเล็กนอย ไมพิเศษมากมายอะไร แต
จริงๆแลวในกิจกรรมแตละอยางนั้นสอดแทรกไว
ดวยความรูความเขาใจ ซึ่งกระตุนพัฒนาการให
กับเด็กไดเปนอยางดี ซึ่งเด็กๆ ก็จะไดเก็บเกี่ยว
ประสบการณที่สามารถนําไปปรับใชไดกับชีวิตใน
อนาคต

เด็กๆมีมาปรึกษาอะไรบาง

เรื่องหลักคือการเรียน เด็กบางคนเรียนออนในบาง
รายวิชา ก็ตองพิจารณาดูวาจะใหเขาเรียนพิเศษ
หรือไม หรือบางคร้ังก็มาปรึกษาเรื่องเพื่อน เร่ือง
สวนตัวตางๆ เราก็จะใหคําแนะนํา คอยตักเตือน
เขาในสิ่งที่ไมควรทํา และสิ่งที่ดีใหกับเขา

ถึงมุมมองและความประทับใจในการทํางาน

ผมจะปลื้มใจมาก เวลาที่เห็นเด็กๆประสบความ
สําเร็จทางการศึกษา เรียนจบแลวสามารถดูแลตัว
เองไดโดยไมเปนภาระใหกับสังคม คนเราถึงแม
จะเลือกเกิดไมได แตสามารถเลือกที่จะเปนคนดี 
มีอนาคตที่ดีได 

เวลามีปญหาหรืออุปสรรค  มีวิธีการในการสราง
กําลังใจใหตัวเองอยางไร

“ผมทํางานที่นี่มา 14 ปแลว เจอปญหาเกี่ยวกับเด็ก
มามากมาย จนมันเปนความเคยชินไปแลว เพราะ
ปญหามีมาเดี๋ยวก็หายไปเพราะเราไดแกไขมัน แต
แรกก็ไมไดคิดอยางนี้หรอกครับ เคยทอเหมือนกัน 
และก็เคยถอดใจ สิ่งที่ทําใหผมอยูไดจนถึงทุกวัน
นี้ก็เพราะเด็กๆนี่แหละ พอมองดูเขาแลวเรารูสึก
ใจหาย เขาไมมีใคร เขามีเรา หนักนิดเบาหนอยก็
อภัยใหเขา ไดเสมอ”

คุณสันติยังท้ิงทายวา ไมไดคาดหวังใหเด็กๆกลับ
มาตอบแทนเม่ือพวกเขาออกจากบานเยาวชนชาย 
โสสะไปสูสังคมแลว แตสิ่งท่ีมุงหวังที่สุด คือให
พวกเขาเรียนจบ พึ่งพาตัวเองได มีงานทํา และ
เปนคนดีของสังคมไทยตอไป รวมทั้งไดคืนสิ่งดีๆ
สูสังคมดั่งท่ีพวกเขาไดเคยรับ “โอกาส” ที่ดีใน
ชีวิตมาแลว ที่หมูบานโสสะน่ีเอง

บานเยาวชนชายโสสะใหการดูแลเด็กชายที่มีอายุ
ตั้งแต 14 ปขึ้นไป ที่ยายมาจากหมูบานเด็กโสสะ 
เพื่อเนนการสงเสริมศักยภาพตามวัยที่เหมาะสม
และการเรียนรูการพึ่งพาตนเองตอไปในอนาคต
เมื่อเขาสูวัยผูใหญ โดยมีเจาหนาที่บานเยาวชน
ชายเปนผูใหการดูแล ซึ่งบานเยาวชนชายโสสะ
นั้นตั้งอยูไมไกลจากหมูบานเด็กโสสะ และเด็กๆ 
สามารถเดินทางกลับมาเย่ียมแมและครอบครัว
โสสะไดเสมอ 

อาติคุยกับนองๆเยาวชนหลังกลับจากโรงเรียน
เกี่ยวกับเรื่องการเรียนและกิจกรรมอื่นๆ
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มีบุตรชาย  3  คน คร้ังแรกคุณไดทราบเร่ือง
ราวของเด็กๆ และหมูบานโสสะผานทางเว็บไซต  
จึงไดพาลูกๆ มามอบเคร่ืองอุปโภคบริโภคใหกับ
เด็กๆในวันเกิดของลูกชาย  ซึ่งคุณวันเพ็ญเอง
ก็ตองการปลูกฝงสิ่งที่ดีงามใหลูกๆไดเปนเด็กมี
นําใจ  รูจักแบงปน ชวยเหลือสังคม เหมือนที่
เธอไดรับการปลูกฝงจากคุณแมของคุณวันเพ็ญ
เองดวย และจากวันแรกนั้น นํามาซึ่งการตัดสิน
ใจสนับสนุนการเล้ียงดูเด็กโสสะอยางตอเน่ืองใน
ทันที หลังจากที่ไดรับฟงเรื่องราวของมูลนิธิผาน
ทางเจาหนาที่ของหมูบาน

“ดิฉันประทับใจกับบรรยากาศภายในหมูบาน
ที่ รมรื่น  รอยยิ้มของเด็กที่ยิ้มแยมแจมใส  
ประกอบกับการเลี้ยงดูเด็กๆท่ีขาดพอแม ได
เปนอยางดีใหเขาไดมีความรักความอบอุนจาก

ความสุข ของคนเรามีทั้งที่สัมผัสได 
และสัมผัสไมได หากเรานับความสุขในการดํารง
ชีวิตอยูอยางพรอมดวยเงินทองสําหรับการกินอยู
ใชจายในแตละวัน ไปจนถึงอนาคต น่ันคือความสุข
แหงความม่ันคง แตในอีกทางหน่ึง ความสุขที่คง
คุณคา และชวยเสริมจติใจใหมีคุณธรรมและพอง
ฟูดวยความอิ่มเอิบนั้น กลับมาจากการเปน “ผูให” 
หรือแบงปนความสุขไปถึงคนอ่ืนๆ ท่ียังตองการ
ความชวยเหลือ ดังเชน คุณวันเพ็ญ  กิติมหาคุณ 
และครอบครัว ที่ไดเลือกการมอบโอกาสที่สอง
ของชีวิตใหกับเด็กๆของมูลนิธิเด็กโสสะแหง
ประเทศไทย ในพระบรมราชินูปถัมป

ปจจุบันคุณวันเพ็ญ เปนผูจัดการฝายการตลาด
และสงเสริมการขายที่บริษัททีไอพี แลนด  จํากัด 

ปญหาที่เกิดขึ้นในสังคม เราอาจจะ
มองวามันยาก แกไขไมได แตหาก
ทุกคนรวมมือรวมใจกัน อยางนอย
ปญหาใหญก็จะคอยๆ เล็ก และ
ลดลงไดในที่สุด และในวันขางหนา
สั งคมก็จะดีขึ้นไดด วยนํ า ใจของ 
“คน” (พวกเรา) นี่เอง

ปญหาท่ีเกิดขึ้นในสังคมทุกวันนี้เรา
ไมสามารถท่ีจะแกไขไดดวยคนคน
เดียว แตถาทุกๆคนรวมมือรวมใจกัน  
สนับสนุนและชวยเหลือ สังคมในวัน
ขางหนาก็จะดีขึ้น

ครอบครัวอีกครั้ง  และยังไดรับโอกาสการศึกษา
สูงสุด ซึ่งที่นี่เปนครอบครัวของเด็กๆจริงๆคะ” 
นอกเหนือจากความรูสึกหลังจากที่ไดเขาเย่ียม
หมูบานโสสะแลว สิ่งสําคัญที่คุณวันเพ็ญอยาง
แบงปนไวในครั้งนี้ คือ  “จุดเริ่มตนหลักของ
การปลูกฝงความรูสึกรับผิดชอบตอครอบครัว 
สังคม นั้นเริ่มมาจากครอบครัว  ดิฉันก็ตอง
ขอขอบพระคุณคุณแม (คุณยายของหลานๆ)
ที่ทานไดอบรมเรามา  และเปนแบบอยางท่ีดีให
เราเห็น และดิฉันก็ไดนํามาสอนใหลูกๆ ไดรูจัก
ความรัก  ความเขาใจ  การแบงปนและเหตุผล  
ปญหาท่ีเกิดขึ้นในสังคมทุกวันน้ีเราไมสามารถท่ี
จะแกไขไดดวยคนคนเดียว  แตถาทุกๆคนรวม
มือรวมใจกัน  สนับสนุนและชวยเหลือ  สังคม
ในวันขางหนาก็จะดีขึ้น อยางเชนที่ดิฉันไดเลือก
การใหโอกาสกับเด็กๆที่เขาขาดพอแม ไดกลับมา
มีอนาคตที่สดใสอีกครั้ง และสามารถอยูรวมกับ
สังคมน้ีไดอยางมีความสุข และมีอนาคตที่ดี เพ่ือ
รวมเปนสวนหนึ่งที่จะสรางสรรคสังคมอันงดงาม
ขึ้นในวันขางหนาดวย” 

เปดโลกแหงการเรียนรู ชวงปดเทอมภาคฤดูรอน
มูลนิธิเด็กโสสะฯเชื่อมั่นวาครอบครัวเปนที่ที่ดีที่สุดที่ชวยเติมเต็มความรักใหเด็กๆไดเติบโตขึ้นอยางสมบูรณแบบอยางเด็กคนหนึ่งที่ควรจะเปนมากที่สุด 
โดยมุงเนนการสรางครอบครัวทดแทนถาวรท่ีใหการเลี้ยงดูเด็กในบรรยากาศของครอบครัวที่อบอุนเลี้ยงดูเด็กในสิ่งแวดลอมของครอบครัวบนพื้นฐาน
การเสริมสรางพัฒนาการของเด็กแตละคนเปนสําคัญเพื่อใหเด็กไดรับสิ่งที่ดีที่สุดและหลอหลอมใหเติบโตขึ้นเปนผูใหญที่มีคุณภาพตอไป 

ดังน้ันการเรียนรูและสงเสริมทักษะในวัยเด็กจึงเปนสิ่งสําคัญ และเพื่อใหเด็กไดมีประสบการณในการเรียนรูโลกกวาง กิจกรรมทัศนศึกษาในชวงปดเทอมภาคฤดู
รอน ชวงเดือนเมษายนของทุกป จึงเปนกิจกรรมหลักที่เด็กและเยาวชนจากหมูบานเด็กโสสะท้ัง 5 แหงตั้งหนาตั้งตารอคอย เพราะนอกจากการเปดโลกทัศน
ในการเรียนรูนอกหองเรียนแลว ยังเปนการพักผอนของเด็กๆหลังจากเครงเครียดกับการสอบไลกอนปดภาคเรียน เชนเดียวกับเด็กทั่วไปท่ีพอปดเทอมพอแม
จะพาไปเท่ียวทะเล นําตก หรือสถานท่ีเรียนรูนาสนใจ เพียงแตเด็กๆจากหมูบานเด็กโสสะจะไปเท่ียวกันเปนครอบครัวใหญ เรียกไดวาปดหมูบานเพ่ือเดินทาง
ไปทัศนศึกษากันเลยทีเดียว นอกจากความรู ความสนุกสนานท่ีไดรับแลว ยังเปนการเสริมสรางความสามัคคีใหเกิดขึ้นในหมูบานเด็กโสสะท้ังเด็ก แม นาและ
เจาหนาท่ีทุกคนของหมูบานเด็กโสสะแตละแหงอีกดวย

หมูบานเด็กโสสะบางปู สมุทรปราการ ทัศนศึกษาท่ี บานเพ จ.ระยอง
หมูบานเด็กโสสะหาดใหญ สงขลา ทัศนศึกษาท่ี อ.เทพา จ.สงขลา
หมูบานเด็กโสสะหนองคาย ทัศนศึกษาท่ี อ.ชะอํา จ.เพชรบุรี
หมูบานเด็กโสสะเชียงราย ทัศนศึกษาท่ี ศรีราชา จ.ชลบุรี
หมูบานเด็กโสสะภูเก็ต ทัศนศึกษาท่ี เขาหลัก จ.พังงา 

คุณวันเพ็ญ  กิติมหาคุณ 
พรอมดวยลูกชายท้ัง 3 คนปนความสุข
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ยังมีเด็ก อีกมากมายท่ีเขาอาจเพียงตองการ “โอกาส”
ถึงแมเพียงครั้งเดียวในชีวิตก็ตาม
คุณชาคร ทองหุน หนึ่งในผูที่เลือกใหการสนับสนุนเด็กโสสะ  โดยผานทาง
เจาหนาที่ระดมทุน จากมูลนิธิฯมาเปนระยะเวลา ประมาณ 9 เดือนแลว

ที่มาของการตัดสินใจใหความชวยเหลือเด็กๆ ที่หมูบานโสสะ
สิ่งที่ประทับใจและกระตุนความรูสึกคือ เรื่องราวของเด็กๆ ที่หมูบานโสสะ และ
รูปแบบการดูแล มอบ “โอกาสที่ 2” อยางแทจริง ซึ่ง ผมเห็นภาพจากเอกสาร
ที่นองเขานํามาเชิญชวนแลวนาสนใจดี เด็กๆหนาตายิ้มแยม ยิ่งไดทราบวา
หมูบานเด็กโสสะมีขั้นตอนและรูปแบบที่ชัดเจน เด็กๆทุกคนไดรับความรัก  
ความอบอุน จากครอบครัวอีกครั้ง ถึงแมจะเปนครอบครัวทดแทนถาวรแตก็
เห็นผลสําเร็จของเด็กที่ชัดเจนแนนอน และที่สําคญัไมแพกันคือ “การศึกษา”  
ถึงแมผมไมสามารถชวยดูแลเด็กๆไดดวยตนเอง  แตผมก็รวมเปนสวนหนึ่งใน
การชวยเหลือเขาไดโดยการสละเงินเพียงวันละไมถึง  20  บาท  ซึ่งทําให
อนาคตของเด็กดีขึ้นมาได  ผมก็ยินดีมากครับ

ไดรับทราบเรื่องราวของเด็กๆจากหมูบานเด็กโสสะบางหรือไม

ผมติดตามเรื่องราวของเด็กๆผานทางวารสารของมูลนิธิฯ ซึ่งบอกเลาเร่ืองราว
ของเด็กในแตละหมูบานหมุนเวียนกันไป  นอกจากนี้นี้ผมยังติดตามไดในชอง
ทางอื่นๆ ทั้งเว็บไซต และ facebook  ของมูลนิธิฯ อีกดวย  แตก็หวังวาคงมี
โอกาสไดไปเยี่ยมเด็กๆบางเหมือนกันครับ

สิ่งที่อยากแบงปน หรือเรื่องราวที่ตองการบอกเลาเกี่ยวกับหมูบานเด็กโสสะ

ณ วินาทีนี้ ยังมีเด็กๆ อีกมากมายที่เขาอาจเพียงตองการ “โอกาส”  ถึงแม
เพียงครั้งเดียวในชีวิตก็ตาม  ซึ่ง “โอกาส” นั้นอาจจะหามาไดยากกวาเงินที่ผม
ทํางานไดเสียอีก  และหากนําใจบางสวนของผมพอที่จะทําใหคนคนหนึ่งมีชีวิต
ท่ีดีข้ึนได ใหเขาไดเติบโตข้ึนมาเปนคนดีของสังคม ท่ีจะอยูรวมกับผมในสังคมน้ี 
ผมก็ยินดีอยางย่ิงท่ีจะมอบให และผมก็เช่ือม่ันวาจะคงมีผูท่ีมีจิตเมตตาอีกหลาย
ทาน ท่ีพรอมจะรวมกันชวยเหลือสังคมน้ีใหนาอยูย่ิงข้ึนไปกวาน้ีดวยกันครับ

รวมเปนผูใหไดอยางไร 
คุณก็สามารถเปนสวนหนึ่งที่ทําใหสังคมไทยนาอยูมากขึ้น จากการหยิบยื่นโอกาสที่สองในชีวิตใหกับเด็กที่ยังรอคอยความชวยเหลือ เพราะคงไมมีใครชวย
เหลือเด็กไทยไดดีกวาคนไทยดวยกันอีกแลว โดยการสนับสนุนการเลี้ยงดูเด็กอยางตอเนื่อง เพียงวันละ 17 บาท (500 บาท ตอเดือน) ทานไม
เพียงมอบอาหาร เสื้อผา สุขภาพและการศึกษาเทานั้น แตยิ่งไปกวานั้น ทานยังไดมอบบานแหงความรักใหกับเด็กทุกคน
สนใจสามารถดูรายละเอียดเพิ่มเติมไดที่  www.sosthailand.org หรือสอบถามเพ่ิมเติมที่ฝายจัดหาทุน มูลนิธิเด็กโสสะแหงประเทศไทยฯ 
โทร. 02-3801177 อีเมล info@sos-thailand.org

ทานสามารถรวมเปนสวนหนึ่งในการแบงปนประสบการณเกี่ยวกับ
การสนับสนุนเด็กๆและความสุขจากการใหในครอบครัวโสสะ โดย
สงเร่ืองราวของทานมาไดท่ี kamonpat.rikakorn@sos-thailand.org
หรือมาเปนเพ่ือนกับเราท่ี www.facebook.com/SOSThailand

คุณชาคร ทองหุน และครอบครัว
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เรียนทานผูมีจิตศรัทธา 

กอนอื่นใดดิฉันขอขอบพระคุณทุกทาน ที่ได
ใหการตอบรับสําหรับวารสารของมูลนิธิฯ เปน
อยางดียิ่ง ฉบับน้ีเปนฉบับท่ี 3 แลว ที่เราได
จัดทําข้ึน และก็ยังคงผลัดเปล่ียนหมุนเวียน
มาเลาเร่ืองราวชีวิตในหมูบานเด็กโสสะใหทาน
ไดรับฟงผานวารสารกัน ซึ่งการเลี้ยงดูเด็กสัก
หนึ่งคนที่จะใหเปนคนดีออกไปสูสังคมนั้นเปน
เรื่องท่ีละเอียดออน ตองทุมเทและเอาใจใสใน
ทุกชวงวัย  มูลนิธิเด็กโสสะแหงประเทศไทยฯ 
ไดเล็งเห็นความสําคัญในขอนี้เราจึงใหการชวย
เหลือเด็กที่สูญเสียพอแม ขาดญาติมิตร  ให
ไดเติบโตขึ้นในครอบครัวอีกคร้ังหน่ึง  เด็กๆ
สามารถมีวัยเด็กที่เปยมสุข  มีอนาคตที่สดใส
ได นั่นเพราะสวนหนึ่งมาจากการสนับสนุน
จากทุกทาน   ทานไมเพียงไดเปนสุขกับการ
เปนผูให  แตทานเปรียบเสมือนญาติที่จะจูงมือ
เล็กๆของพวกเขาใหถึงฝงฝน  ใหมีอนาคตท่ี
สดใสและเปนคนดีตอไปสูสังคมไทย

ขอแสดงความนับถือ
คุณหญิงโรส บริบาลบุรีภัณฑ
ประธานกรรมการที่ปรึกษา

คุณหญิงโรส บริบาลบุรีภัณฑ

สารจากประธานกรรมการที่ปรึกษา

ยังมีเด็กไทยอีกเปนจํานวนมาก
ที่ยังรอคอยโอกาสที่สองในชีวิต

เพื่อจะไดเปนสวนหนึ่งของครอบครัว
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

“ขอบคุณท่ีทําใหวัยเด็กของหนู“ขอบคุณท่ีทําใหวัยเด็กของหนู
มีความสุขอีกครั้งหนึ่ง”มีความสุขอีกครั้งหนึ่ง”

หมูบานเด็กโสสะภูเก็ต

8


