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ในยามเย็นที่ทองฟากําลังมืดครื้ม ตนไมลูตามลม มีเม็ดฝนกําลังรวง
หลนลงมาอยางปรอยๆ และมันเร่ิมหนาตาขึ้นเร่ือยๆ รถมอเตอรไซค
สีดําคันหนึ่งถูกขับแขงกับสายฝนเขามาจอดภายในหมูบานเด็กโสสะ
หาดใหญ สงขลา บริเวณหนาบานหมายเลข 11 คนขับรถถอดหมวก
นิรภัย และเรงรีบเอาถุงอาหารสองสามอยางที่แขวนไวแลววิ่งเขาบาน
ไป

ไขมุก หรือวนิดา ตะปญญา อีกหน่ึงความสําเร็จของลูกโสสะหาดใหญ 
สงขลา เธอผูซึ่งไมเคยแบกปญหาของคําวา “เด็กกําพรา” ใหมาเปน
ภาระของจิตใจในการดําเนินชีวิต เธอมองโลกแหงความเปนจริง และ
ยอมรับกับสิ่งท่ีเกิดขึ้น นั่นจึงทําใหไขมุกใชชีวิตไปอยางถูกครรลอง
คลองธรรม

อดีตในวัยเด็กที่ผานมา เขามาอยูที่นี่ไดอยางไรนั้น ยากเกินกวาที่จะ
จําได เพราะเขามาอยูตั้งแตวัยยังแบเบาะ รูแควาพอจําความไดก็มาอยู
ที่หมูบานเด็กโสสะแลว มีคุณแมโสสะใหการดูแลคอยเอาใจใส มีพี่นอง
ภายในบานที่เติบโตมาดวยกัน 

ที่นี่ไดพยายามสรางและทดแทนสิ่งที่เด็กๆ ไดเคยขาดหายไป นั่นก็
คือ “ครอบครัว” ความแตกตางของครอบครัวโสสะอาจจะดูยอนแยง
กับสภาพสังคมครอบครัวภายนอก ก็คือเราเปนครอบครัวที่ใหญเพียง
เทานั้น แตในเรื่องสายใยรักและความผูกพัน ที่นี่ยังคงมีเต็มเปยมอยู
เสมอ 

“การใชชีวิตอยูในหมูบานเด็กโสสะและสิ่งที่จะตองทําก็คือ การตั้งใจ
ศึกษาเลาเรียน และทําหนาท่ีท่ีเราไดรับมอบหมายจากคุณแมโสสะ

คําวาเด็ก “กําพรา” ไม ใชปญหา 
ของคนหน่ึงคนท่ีจะเดินไปสูความสําเร็จ

เพราะนี่คือรากฐานอันสําคัญเวลาที่เราตองออกไปอยูในสังคมภายนอก”

“การเปนลูกโสสะ ในบางครั้งก็มีความรูสึกยุงยากในจิตใจบางเหมือนกัน 
อยางเชน บางทีถาเราออกไปขางนอกแลวอยากกินขนมที่มันแปลกๆ 
ใหมๆ ไมเคยกินมากอนเราก็อยากกินบาง แตดวยเงินเราไมมี จะตาง

ชีวิตในหมูบานเด็ก
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จากเด็กท่ีเขามีครอบครัวจริงๆ ที่เมื่ออยากกินอะไรคุณพอ คุณแมจะซื้อ
ใหกินเลย หรืออยากไดอะไรก็จะไดเลย แตเราไม ในบางทีเราตองเก็บ
เงินคาขนมเอาเองนานหลายวัน หรือไมก็จนหายอยากกินมันไปแลว”

“อยางไรความยุงยากนี้ก็อยูแคเพียงครูเดียวเทานั้น เพราะชีวิตจริงเรา
ยังมีอะไรอีกหลายสิ่งหลายอยางที่ตองทํา และเมื่อไรที่เรามัวแตยืนมอง
คนที่เขามีมากกวา ก็รังแตจะเปนทุกข ใจก็ดึงกลับมาและบอกวา ได
เทานี้ชีวิตก็ดีกวาใครอีกตั้งหลายคนท่ีเขาลําบาก”

ปจจุบันไขมุกสําเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรี มหาวิทยาลัยสงขลา
นครินทร วิทยาเขตหาดใหญ สาขาวิทยาศาสตรโพลีเมอร และเธอได
ทํางานอยูในบริษัทเอกชนแหงหนึ่งในหาดใหญ สงขลา โดยทําหนาที่

ชีวิตในหมูบานเด็ก

ทดสอบศักยภาพของผลิตภัณฑยางพาราในหองแล็บ ซึ่งสถานท่ีทํางาน
และหอพักท่ีออกไปเชานั้นไมไดไกลจากหมูบานมากนัก ไขมุกจึงยัง
สามารถกลับมาเยี่ยมเยียนแมและนองไดอยูเสมอ

เรื่องราวชีวิตของไขมุกอาจดูราบเรียบดุจดั่งนําที่นิ่งสนิท แตสิ่งที่สัมผัส
ไดคือความมั่นคงภายในจิตใจ การคิดบวกใหกับเรื่องตางๆ ที่ผานเขา
มา คําวาเด็ก “กําพรา” จึงไมไดสรางปญหา ใหกับคนหนึ่งคนที่จะเดิน
ไปสูความสําเร็จได ...และทุกความสําเร็จที่เกิดขึ้น เนื่องจาก “โอกาส” 
ที่หลายคนไดรวมกันเปนผูมอบใหกับเด็กๆ กําพรามาอยางตอเนื่อง
นั่นเอง
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อากาศชวงนี้ที่หมูบานเด็กโสสะภูเก็ต กําลัง
รอนอบอาว ถึงแมจะมีตนหูกวางคอยใหรมเงา
อยูบาง เด็กชายผิวเขม ในตาคมเดินเหงื่อซึม
ที่หนาผากเขามาทักทายและรวมพูดคุยเปน
เพื่อนกันในวันนี้

สวัสดีคะ ชวยแนะนําตัวเองหนอยคะ 
วาชื่ออะไร
สวัสดีครับผมชื่อไทด อายุแปดปครับ อยู
หมูบานเด็กโสสะภูเก็ตครับ 

อยากใหนองไทดเลาชีวิตในหมูบานเด็กโสสะ
ใหเราฟงบางวาเปนอยางไร
วันธรรมดาจันทรถึงศุกรผมก็จะไปโรงเรียน ซึ่ง
ทุกวันเวลาประมาณหกโมงเชา จะมีรถสอง
แถวมารับ ชวงเย็นรถก็จะมาสงที่หมูบาน 
หลังจากนั้นก็จะตองทําการบานใหเสร็จ และ
ทํางานบานครับ แมใหผมและนองๆ ชวยกัน
เก็บใบไมและขยะรอบบาน หรือไมก็กวาดบาน
บางครับ สําหรับวันหยุดเสาร อาทิตย ก็จะมี
เรียนพิเศษภายในหมูบาน

ผลการเรียนของนองไทดเปนอยางไรบางคะ
ผลสอบรอบนี้ คะแนนรวมก็นอยกวาเพื่อน
บางคน แตเฉลี่ยแลวไดเกรดสี่ครับ

โฮ! นองไทดเกงมากเลยคะ กินขาวกับอะไรคะ
ผมชอบกินขาวผัดฝมือของแมมากครับ ถาแม

๙ ในใจ และกาวท่ียังตอง
กาวตอไปของนองไทด

ทําทีก็จะกินสามจานเลย
นาแซวนองไทดเลนนะคะ แตนองไทดตอบ
จริงจังมาก ฮา ฮา ฮา

เวลาวางชอบทําอะไรคะ
ถาเปนชวงกลางวันก็อยูในบานเลนตัวตอเลโก
กับพี่ๆ นองๆ พอชวงเย็นก็จะปนจักรยาน 
หรือไมก็มาเลนที่สนามเด็กเลนกับทุกคนใน
หมูบานครับ

มาคุยเรื่องอนาคตกันบางดีกวาคะ โตขึ้น
อยากเปนอะไรคะ
โตขึ้นผมอยากเปนทหารเรือครับ ผมวาดีไดอยู
กับนําอยูกับทะเล และไดทําหนาที่คอยดูแล
รักษาความสงบใหบานเมืองเรา 
 
นองไทดมีใครที่ชื่นชอบเปนพิเศษไหมคะ
มีครับ คนที่ผมชอบที่สุดคือในหลวงรัชกาล

ที่ 9 ครับ มีวันหนึ่งผมไดเรียนเกี่ยวกับเร่ือง
กังหันนําชัยพัฒนา ผมคิดวาทานเกงมากๆ 
สามารถแกนําเสียใหเปนนําดี ซึ่งนํามีความ
สําคัญตอสิ่งมีชีวิต ทําใหคนทั่วไปหันมาให
ความสนใจแมนําลําคลอง ไมคอยทิ้งขยะ
ผมรักในหลวงรัชกาลที่ 9 ครับ ทานทําอะไร
ใหกับคนไทยมากมาย ถึงผมจะไมเคยเห็นทาน
ก็ตามครับ

มีอะไรอยากจะฝากบอกทุกคนไหมคะ
แมเคยบอกผมวา ทุกวันนี้ที่ผมและพี่นองใน
บานมีโอกาสไดเรียนหนังสือ มีขาวกิน มีคา
ขนมไปโรงเรียน และทําใหมีแมมาอยูกับผม ก็
เพราะผูใหญที่ใจดีมีเมตตาชวยบริจาคเงินมา
ให ..ขอบคุณครับ และผมจะเปนเด็กดี ตั้งใจ
เรียนครับ

ชีวิตในหมูบานเด็ก
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ชีวิตของคนเราจะมีคุณคามากนอยขนาดไหนก็
ตรงที่ใครบางคนเริ่มมองอะไรที่ไกลตัวเองออก
ไป นั่นก็คือ ตนเปนที่พึ่งของตน และทําตนให
เปนที่พึ่งของคนอื่น เร่ิมคิดถึงคนอื่นมากขึ้น 
มากกวาการคิดถึงตัวเอง (ทาน ว. วชิรเมธี)

สวัสดีคะดิฉันชื่อ ธัญญารัตน สุริยเมธี ทํางาน
ที่หมูบานเด็กโสสะบางปู สมุทรปราการ 
ทํามา 20 ปแลวคะ เร่ิมตั้งแตป พ.ศ. 2540 
ทําในตําแหนงเจาหนาท่ีการศึกษา แรกที่มา
ทําก็งงๆ คะ (หัวเราะ) คือรูปแบบการเลี้ยง
ดูเด็กของท่ีนี่แตกตางจากท่ีเราคิดไว เด็กๆ ที่
เขาขาดบิดามารดา ไรญาติมิตร  พอเขามา
อยูจะมีคุณแม ที่เรียกวาแมโสสะคอยดูแล 
และภายในบานเด็กที่ตางที่มาก็จะมาอยูเปน
พี่นองกัน 

สวนงานของเราก็ตองคอยสนับสนุนการ
ทํางานใหกับคุณแมโสสะในเรื่องการศึกษา
ของเด็กๆ แตยิ่งทํายิ่งงงหนัก ชวงแรกๆ
นะคะ (หัวเราะ) เพราะตองทําทุกอยางชวย
กัน ในบางครั้งลงไปดูเคสเด็กกับผูอํานวยการ
ก็มี หรือบางทีคุณนาท่ีทําหนาที่แทนคุณแมไม
พอเขาบานก็ไปชวย ฯ ทําไปทํามาก็เริ่มคุนชิน
จนมาถึงทุกวันนี้

ปจจุบันทําหนาท่ีเปนรองผูอํานวยการหมูบาน
เด็กโสสะบางปู สมุทรปราการ อยูในตําแหนง
นี้มา 6 ปแลวคะ ถามวาแตกตางจากเดิมไหม 

คุณคาของชีวิต คืออะไร?

งานในหมูบานก็ยังทําเชนเดิม แตจะมีเพิ่มก็
เรื่องนโยบายแผนงานคะ

การทํางานทุกวันนี้เราไมรูหรอกวาอะไรถูก
อะไรผิด รูแตวาขอใหไดชวยเด็ก จริงอยูเรามี
แผนงาน นโยบายในการชวยเหลือ แตเอาเขา
จริงๆ เด็กแตละคนเราไมสามารถวางแผนได
อยางตายตัว ตองปรับใชใหเขากับเด็กคนนั้น
นั้นกันอยูตลอดเวลา 

เราตองเขาใจถึงภูมิหลังหรือปญหาที่เด็กเขาได
พบเจอมา ซึ่งมีความแตกตางกันแกไขใหตรง
จุด และที่สําคัญคือการเขาใจในตัวเด็กๆ คุณ
แมโสสะ รวมถึงคนอื่นๆ ที่มาทํางานรวมกัน
ในที่แหงนี้ มันคือการทํางานบนชีวิตคน และมี

ความละเอียดออนมาก หากเราเขาผิดจังหวะ
มันจะไปสะกิดปมในใจเด็กทันที แตเราก็ไมได
ใหเขาเปนคนหลีกหนีความเปนจริงของชีวิตท่ี
เกิดขึ้นแตมันก็จะมีวิธีในการบอกกลาวอยู

อยางในบางครั้งมีผูบริจาคเขามาเยี่ยมเยียน
ครอบครัวโสสะ เราจะตองขอความรวมมือ
วา ไมถามในเรื่องภูมิหลงัของเด็ก ไมถาม
ชื่อ - นามสกุลจริง และอื่นๆ ที่สงผลกระทบ
ตอจิตใจ

งานทุกงานยอมมีปญหาเกิดขึ้น แตสิ่งที่ทําให
ดิฉันผานปญหาตางๆ ไปได ตองบอกวาเปน
เพราะเด็กอีกนั่นแหละคะ  บางคนเราเห็นเขา
มาตั้งแตแบเบาะ จนเรียนจบ ออกไปอยูขาง
นอกรวมกับสังคมได หรือบางคนเรียนไมจบ
แตเขาก็เอาตัวเองรอดไมเปนภาระใหกับใคร มี
เด็กบางคนที่กลับมาเยี่ยมครอบครัวโสสะ เขา
ไมมีอะไรมาก มีแคนําแกวเดียวถือมาให เทา
นี้เราก็ดีใจและภูมิใจกับเขาแลว เพราะใจเรา
ไมไดตองการอะไรจากพวกเขาอยูแลว 

การทํางานคือการชวยเหลือตัวเองกอนอื่น
ใด แตสิ่งที่ตามมานั้นดิฉันคิดวามันมีคุณคา
มากกวาทําอะไรใหแคตัวเอง เราไดมีสวนชวย
พัฒนาสังคม ชวยเหลือเพื่อนมนุษย แมวา
งานของเราอาจจะดูเปนงานเล็กๆ ไมนาสนใจ
ในสายตาคนอื่น และเมื่อไรที่เราทํางานดวยใจ
ที่รัก มุงมั่น เอาใจใส เราก็เปนสุขคะ

เรื่ องเลาคนทํางาน



6

ความหมายของคําวา “พอ” นั้นเรียบงายนัก คือ เทาที่จําเปน ไมมาก
เกิน ไมนอยไป ตามสมควร เมื่อใดก็ตามที่คําวา “พอ” ผสานเขากับคํา
อื่น ความหมายกลับขยับขยายและจัดสรรใหความพอนั้น หลากหลาย
และมีขอบเขตยิ่งขึ้น พอดี คือ ดีเทาที่ตองการ พอสมควร คือ มีเทา
ที่ตองการ คุณปุณยนุช รักษอยู อาชีพมัคคุเทศก หนึ่งในผูบริจาคแบบ
ตอเนื่องรายเดือนผานบัตรเครดิต คืออีกผูหนึ่งที่ชวยนิยามอีกรูปแบบ
ความหมายของคําวาพอใหชัดเจนย่ิงขึ้น

“มีโอกาสไดพบนองเจาหนาที่ของมูลนิธิฯ มาประชาสัมพันธใหรูจัก ฟง
แลวรูสึก สงสารเด็กๆ คือพวกเขากําพรา ขาดแคลนทุนการศึกษา และ
ตองทานอาหาร เลยตัดสินใจบริจาคผานบัตรเครดิตทุกเดือน เพราะถา
ตองไปธนาคารทุกเดือนคงไมสะดวก บริจาคเดือนละ 500 บาท คือ
เงินจํานวนนี้ไมไดทําใหเรารวยขึ้นหรือจนลง แตเด็กๆ ยังมีกําลังใจ ก็
ชวยเหลือเด็กๆ ไป พอไดเห็นวารสารที่ทางมูลนิธิสงมา บางทีก็ไมได
อานคะ แตเห็นรูปเด็กๆ เคายังมีรอยย้ิม เห็นเด็กๆ มีคุณแมโสสะ
คอยดูแล ก็รูสึกดีคะ ที่ยังมีคนแบบคุณแมโสสะที่เสียสละอุทิศตัวเอง
เพื่อเด็กๆ” 

อานุภาพแหงคําวา “พอ” 

เทานี้ก็เพียงพอแลวสําหรับกําลังใจในการดําเนินชีวิตของเด็กๆ แค
เพียงหนึ่งคนที่ใสใจ เมตตาและมอบโอกาสใหอีกครั้ง การไดรับรูวา
ยังมีคนที่เปนหวงนั้น ถึงแมจะไมรูจักกัน แตความรูสึกท่ีรับรูไดนั้น 
ชางวิเศษและมีคุณคาเหลือเกิน

หน่ึงเสียงจากผู ใหการสนับสนุนเด็กโสสะ

คุณปุณยนุช รักษอยู และคุณพอ

ความสําเร็จ
ลูกโสสะ

อริสา รักษไทย
อาชีพ พยาบาล

ร.ต.อ. มานะ นามเนียม
อาชีพ ตํารวจ

นิธิ
ผูจัดการสาขาอ

ลลิตา ทองเมือง
อาชีพ ครูนาฏศิลป

ขวัญ จันทรวงทา
อาชีพ เชฟ

ไกรสร ทองวิสุทธิ์
อาชีพ ชาวสวน
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“จดหมายที่สงไปถึงผูคนมากมาย เราไมสามารถรูไดเลยวา จะมีสัก
กี่ฉบับที่ถูกเปดอาน และตอบรับ คุณกวิน โศภิษฐพงศธร ผูอํานวยการ
ฝายขายของบริษัท DHL หนึ่งในผูบริจาคตอเนื่อง แบบตัดบัตรเครดิต
รายเดือน ซึ่งสนับสนุนเรามาตอเนื่องยาวนานเกือบ 6 ป”
 
Q: คุณกวินรูจักมูลนิธิเด็กโสสะในพระบรมราชินูปถัมภไดอยางไรคะ
A: ผมรูจักมูลนิธิฯ จากจดหมายครับ พอดีมีจดหมายสงมาที่บาน ผม
เปดดูก็เห็นเปนจดหมายประชาสัมพันธมูลนิธิฯ ผมเลยถามคนที่บาน
วารูจักไหม เขาก็ตอบวา “รูจักมูลนิธิเด็กโสสะฯ” ผมเลยอานตัว
เอกสารที่สงมาให
 
Q: แลวเหตุผลอะไรท่ีทําใหคุณกวินเลือกท่ีจะสนับสนุนมูลนิธิเด็กโสสะฯ คะ
A: ผมชอบวิธีการเลี้ยงดูและใหการศึกษาแกเด็กครับ ผมเช่ือวาคนทุก
คนมีความสามารถ แตโอกาสที่ไดรับแตกตางกัน อีกอยางผมอยากคืน
อะไรใหกับสังคมบาง ถึงแมจะเล็กนอยก็ยังดีมันชวยทําใหสังคมนาอยู

“จดหมาย ตอลมหายใจ” 
หรือ จดหมาย ตอชีวิต

มากขึ้นครับ และมีหนึ่งสิ่งที่ทําใหผมชอบมูลนิธิเด็กโสสะฯ มาก คือ
ไมคอยสงของที่ระลึกกับวารสารมาบอยๆ ผมชอบมากเลยนะ เพราะ
ทําใหเห็นวาเงินบริจาคถูกนําไปจัดสรรใหเกิดประโยชนสูงสุดแกเด็กจริง 
ก็จะสนับสนุนตอไปครับ 
 
คุณกวินหนึ่งในผูมอบโอกาสใหกับนองๆ เสมอมา โอกาสในการมีชีวิต
และครอบครัวที่ดีอีกครั้ง โอกาสในการเลือกอนาคตที่ดีใหแกตนเอง 
และที่สําคัญที่สุดโอกาสที่จะใหนองๆ ไดทําสิ่งดีๆ กลับคืนสูสังคม

หน่ึงเสียงจากผู ใหการสนับสนุนเด็กโสสะ

คุณกวิน โศภิษฐพงศธร (ยืนซาย)

นี่เปนตัวอยางความสําเร็จ
ของลูกโสสะ จาก 500 คน
ท่ีออกไปอยูรวมกับสังคม

ธิรุจน ลภัสเกียรติสุกุล
อาวุโส สาขาสําโรง ธนาคารกรุงไทย

ณิชาดา กุลธนากิติมา
อาชีพ พยาบาล

สุนันท ปานเถื่อน
อาชีพ เจาของกิจการ

อมรรัตน พาพานทาง
อาชีพ พนักงานบริษัท
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ÍÕ¡¤Ã˜œ§Ë¹Öè§”

สารจากกรรมการอํานวยการ

เรียน ทานผูมีจิตเมตตา

ตั้งแตเริ่มกอตั้งมูลนิธิเด็กโสสะแหงประเทศไทย ฯ เปนตนมาจนถึงปจจุบันเปน
ระยะเวลา 46 ป มีเด็กที่ไดรับการเลี้ยงดูจากครอบครัวโสสะ จนเติบโตเปนผูใหญ
ที่สามารถประกอบอาชีพและเลี้ยงดูตัวเองไดแลวกวา 500 คน ทุกวันนี้ยังมีเด็ก
อีกกวา 700 คนที่อยูในการเลี้ยงดูของครอบครัวโสสะในหมูบานเด็กโสสะ
ทั้ง 5 แหงท่ัวประเทศไดแก หมูบานบางปู สมุทรปราการ, หาดใหญ สงขลา, 
หนองคาย,เชียงราย และภูเก็ต

การดูแลชีวิตของเด็กแตละคนในมูลนิธิเด็กโสสะแหงประเทศไทยฯ นั้น ตองใชความ
พยายาม อีกทั้งความเอาใจใสอยางมาก  เพื่อใหชีวิตนอยๆ ไดเติบโตข้ึนเปนผูใหญ

มูลนิธิเด็กโสสะแหงประเทศไทยฯ จัดกิจกรรม
ออกบูธประชาสัมพันธตามสถานท่ีตางๆ 
อาทิ  หางสรรพสินคา  อาคารสํานักงานและ
ยานธุรกิจ ท่ัวกรุงเทพมหานครฯ และตาง
จังหวัด  ทั้งนี้เพ่ือเชิญชวนผูที่มีจิตเมตตา
ตอเด็กๆ กําพรา  รวมเปนสวนหนึ่งในการ
สนับสนุนการเลี้ยงดูเด็กในครอบครัวโสสะทั่ว
ประเทศอยางตอเน่ือง โดยบริจาคผานการตัด
บัตรเครดิต ซึ่งเปนอีกหนึ่งชองทางท่ีสะดวก  
และทานสามารถสังเกต เจาหนาที่ของ
มูลนิธิฯ จะสวมเสื้อที่มีโลโก และบัตรประจํา
ตัวพรอมชื่อเพ่ืออางอิง  หากพบเจาหนาที่
ของทางมูลนิธิฯ ทานสามารถแวะเขาไป
สอบถามขอมูลเพื่อบริจาคหรือทักทายให
กําลังใจนองกันไดนะคะ 

ที่มีคุณภาพ  สามารถยืนหยัดดวยลําแขงตนเองได ไมเปนภาระกับสังคม และยัง
สามารถเปนกําลังรวมพัฒนาสังคมท่ีเราอยูนี้ใหดียิ่งขึ้นดวย

กระผมขอขอบพระคุณทุกทานเปนอยางยิ่ง ที่ไดเมตตารวมเล้ียงดูเด็กๆ โสสะ
อยางตอเน่ืองเสมอมา วารสารที่ทานไดรับฉบับนี้ยังคงนําเสนอเร่ืองราวชีวิตใน
หมูบานโสสะที่เปยมดวยความรักและความอบอุน  หวังวาทานจะไดอานเรื่องราว
ที่นาประทับใจนี้และรูสึกอิ่มความสุขที่ทานไดมอบอนาคตและชีวิตใหมใหกับเด็กๆ 
หลายรอยชีวิตที่ครั้งหนึ่งตองสูญเสียพอแม ขาดญาติมิตร ไรที่พึ่งพิง ใหไดกลับมา
มีโอกาสที่สองของชีวิตที่จะเติบโตไปเปนผูใหญที่ “พรอม” และ “เต็ม” ทั้งกาย ใจ 
สติปญญา และคุณธรรม จริยธรรม

กระผมหวังเปนอยางย่ิงวาทานจะใหความเมตตาชวยเหลือ คอยเปนกําลัง เปน
แสงสวางใหลูกๆ โสสะในเสนทางชีวิตของเขาตอไป ทุกทานเปรียบเสมือน “ญาติ” ท่ี
จะนําพาพวกเขาไปใหถึงฝงฝนไดมีอนาคตท่ีสดใสและเปนคนดีสูสังคมไทยตอไปครับ

ขอแสดงความนับถือ
 
 
นายธนา เตรัตนชัย
เลขาธิการ/กรรมการอํานวยการ
มูลนิธิเด็กโสสะแหงประเทศไทยฯ

วารสารสําหรับผูใหการสนับสนุนเด็กในครอบครัวโสสะ ประจําทุกหกเดือน 
ฉบับที่ 14 / พฤษภาคม 2560 
จัดทําโดย: แผนกพัฒนาทุนและการสื่อสาร

18 หมู 3 ซอยเทศบาล 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. 2560


