
ตอเติมแรงใจ  
รักที่มองไมเห็นแตสัมผัสไดดวยหัวใจ

สายใยรัก ตางสายเลือด
ที่ผูกพันไวดวยสายใจแหงรักอันบริสุทธของแมโสสะ

ทานรูหรือไมวา...ดวยการสนับสนุนจากทาน
สามารถมอบชีวิตใหกับเด็กคนหนึ่งไดอยางไร
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สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมาร ี

ทรงพระกรุณาโปรดเกลาฯ เสด็จพระราชดําเนิน

ทรงเปดอาคารเรียนอนุบาลและทรงเยี่ยม “หมู

บานเด็กโสสะภูเก็ต เฉลิมพระเกียรติ ๘๐ พรรษา 

๕ ธันวาคม ๒๕๕๐” วันอังคารที่ 23 พฤศจิกายน 

2553 เวลา 09.00 น. ณ “หมูบานเด็กโสสะ

ภูเก็ต เฉลิมพระเกียรติ ๘๐ พรรษา ๕ ธันวาคม 

๒๕๕๐” เลขที่  90 หมู 2 ตําบลเกาะแกว อําเภอ

เมือง  จังหวัดภูเก็ต

                      

ในโอกาสนี้ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยาม

บรมราชกุมารี ไดทรงมีพระกรุณาพระราชทานโล

แกผูมีคุณูปการ ทรงประกอบพิธีเปดอาคารเรียน

อนุบาล  และทอดพระเนตรการเรียนการสอน 

ตลอดจนชีวิตความเปนอยูของครอบครัวหมูบาน
เด็กโสสะฯกอนเสด็จพระราชดําเนินกลับไดทรง
ปลูกตนสาละ บริเวณหนาอาคารเรียนอนุบาล

หมูบานเด็กโสสะภูเก็ต เปนหมูบานลําดับท่ี 5 ของหมูบานเด็กโสสะใน
ประเทศไทย ไดกอสรางขึ้นเม่ือพุทธศักราช 2550 บนเน้ือท่ี 10 ไร โดยผูมีจิต
ศรัทธาบริจาคเงินรวม 100 ลานบาท เปนคากอสรางบานพักแมและเด็ก 12 
หลัง อาคารเรียนอนุบาล หองสมุด อาคารสํานักงาน และบานพักเจาหนาที่ 
เพื่อเฉลิมพระเกียรติ และถวายเปนพระราชกุศล แดพระบาทสมเด็จ
พระเจาอยูหัว ในวโรกาสท่ีทรงเจริญพระชนมพรรษา 80 พรรษา และทรงมี
พระมหากรุณาฯ พระราชทานนามหมูบานวา “หมูบานเด็กโสสะภูเก็ต
เฉลิมพระเกียรติ ๘๐ พรรษา ๕ ธันวาคม ๒๕๕๐”   หมูบานเด็กโสสะแหงนี้
ไดรับเด็กเขามาอุปการะเลี้ยงดูตั้งแตป 2552 ปจจุบันมีเด็กในการเลี้ยงดู
จํานวน 121 คน ชาย 69 คน หญิง 52 คน    อีกทั้งยังไดจัดการศึกษาระดับ
อนุบาลภายในหมูบานตั้งแตชั้นอนุบาล 1-3 เพื่อความสะดวก ปลอดภัยแกเด็ก
และใหบริการแกเด็กๆ จากภายนอกเขามารวมเรียน มีครูวิชาชีพจัดการเรียน
การสอนตามหลักสูตรการศึกษาปฐมวัย เพื่อเปนพื้นฐานใหเด็กๆ พรอมที่จะ
เขารับการศึกษาในระดับสูงขึ้นตอไป

สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี เสด็จฯ ทรงเปดอาคารอนุบาล 
“หมูบานเด็กโสสะภูเก็ต เฉลิมพระเกียรติ ๘๐ พรรษา ๕ ธันวาคม ๒๕๕๐”

2 สกูปพิเศษ



ความหวังดีกลับสงถึงกันไดและเชื่อมโยงกันเปน

หนึ่งเดียว “ตอชอบขัดใจผมใหผมทํานูนทํานี่ แลว

ก็พูดมากเกินไปในบางครั้ง” เติมพูดถึงพี่ชาย
ฝาแฝด ขณะที่ตอยืนยันวาที่เขาตองทําอยางนั้น 
เพราะเติมชอบเถียงเขา เขาแคอยากใหนองเปน
เด็กดี “ผมอยากใหเติมไดดี ไดเรียนหนังสือ ได
งานดีๆทําครับ” เชนเดียวกับเติมที่พอเอาเขาจริง
พอถามวาอยากบอกอะไรกับตอไหม เติมก็ยังคง
ยืนยันในสิ่งที่ตอตองการบอกกับเติม “ผมก็อยาก
ใหตอมีความสุขเหมือนกันครับ เราโชคดีมากที่ได
อยูที่โสสะ เราไมไดมีเพียงกันและกัน แตเรายังมีพี่
นองในบาน มีแมและมีเพื่อนๆที่หมูบานเด็กโสสะ
ภูเก็ตครับ”

เรื่องราวของหนึ่งครอบครัวเล็กๆ ยังคงดําเนินตอ
ไป แมกําลังจะทําขาวผัดไสกรอกใหทุกคนกินเปน

อาหารเย็น ตอกับเติมกําลังเสร็จงานปูที่นอน พล

และพัฒนจากบานขางๆก็มายืนยิ้มอยูหนาบาน
เรียกตอเติมไปเตะบอล เพราะยังขาดสองสมาชิก
สําคัญของทีมที่ยังไมเสร็จงานบาน และแมยังไม
อนุญาตใหออกไปเที่ยวเลนที่ไหน ตอและเติมรีบ

รอนขอแมวาจะออกไปเลน พรอมกับนองตั้มวัย

เจ็ดขวบ นองคนรองของบาน ที่สองแฝดหมายมั่น
ไวใหเปนสมาชิกอีกหนึ่งคนในทีมฟุตบอล ถึงแมวา

วันนี้ ตั้มจะยังเปนไดแคตัวสํารองอยูริมสนาม
ก็ตาม 

“ตอ” และ “เติม” พี่นองฝาแฝด ในวัยเพียง 7 ขวบ 

ที่ไมมีพอแม มีแคยายที่เลี้ยงดูสองแฝดแตเพียงผู

เดียวมาตั้งแตเด็ก จนเมื่อยายเกิดลมปวยดวยโรค
ประจําตัว ทําใหสองแฝดขาดผูใหการดูแล  เพื่อน
บานพรอมทั้งหนวยงานที่เกี่ยวของไดเขาไปให
ความชวยเหลือและไดสงตอกับเติมใหกับครอบ
ครัวโสสะ ณ หมูบานเด็กโสสะภูเก็ต สถานที่เพียง
แหงเดียวเทานั้น ที่ทั้งสองคนยังคงไดอยู และจะ
เติบโตขึ้นไปพรอมๆ กันอยางอบอุน

เกือบสองปมาแลวที่ตอและเติมมาเปนสวนหนึ่ง
ของครอบครัวโสสะ ในการดูแลของคุณแมมนฤดี  
พูดถึงลูกชายฝาแฝดที่เติบใหญในวัย 10 ขวบวา 
“สองแฝดตอนแรกที่รับมาผอมมากเลยนะ ผอมจน
คุณแมตกใจ ชวงแรกแมเลยเนนเรื่องอาหารใหเขา
มีนําหนักตามเกณฑอายุกอน เพราะสุขภาพเปน

เรื่องสําคัญ” ตอกับเติมยังไดเลาถึงความรูสึกที่ได

มาเปนสวนหนึ่งของครอบครัวโสสะ “ผมไมเคย
เห็นสนามวิ่งเลนที่ใหญเทานี้มากอนและมีเพื่อน

เตะบอลมากขนาดนี้” ตอกลาว และเติมยังเสริม
อีกวา “ผมดีใจที่ไดเรียนหนังสือ แมมนฤดีใจดีกับ
ผมมาก ผมชอบกับขาวที่แมทําใหกิน อรอยมาก

ครับ” 

แมมนฤดีเลาใหฟงวาตอกับเติมถือเปนพี่โตของ
บานที่ชวยเหลือแมในการดูแลนอง รับผิดชอบงาน

บานไดดี แมซุกซนบาง แตทั้งคูก็รักความสะอาด

และรับผิดชอบตัวเองไดดี ทั้งเสื้อผา การจัดเก็บ
ที่นอน “คนชอบถามแมวาแฝดนี่เหมือนกันหรือ
เปลา ถาหนาตาเขาสองคนเหมือนกันมากๆ บาง

ครั้งคนก็เรียกผิด แตเอาเขาจริงก็ตองบอกเลยวา

สองคนนี้ไมเหมือนกันเลย เพราะเด็กทุกคนแตก
ตางกัน เราก็เรียนรูลูกแตละคนวาเปนยังไง ” 

ถึงสองฝาแฝดจะมีบุคลิกแตกตางกัน บางครั้งก็มี

ถกเถียง คิดเห็นไมตรงกันบาง แตสายสัมพันธและ

เบื้องหนาที่เราเห็นคือปจจุบัน สวนอนาคตนั้น

ความฝนก็ฉายเต็มอยูแลวในแววตาของตอกับเติม 

ตออยากเปนนักฟุตบอลทีมชาติ เพราะชอบและมี
ทักษะดานนี้ชัดเจน สวนเติมอยากเปนนักบิน สม
กับเด็กชายนักสํารวจและรักการผจญภัย “อนาคต” 
เปนเรื่องที่ใครๆก็เคยคิดฝน แมจะเกิดขึ้นไดจริง
หรือไมในวัยผูใหญ ก็คงไมสําคัญเทากับที่เราจะได
ฝน และเมื่อยอนกลับไปนึกถึงมันแลวเรามีความ
สุขทุกครั้งที่ไดเห็นรอยยิ้มของตัวเอง พรอมเสียง
หัวเราะของพี่นองและเพื่อนที่เติบโตมาดวยกัน 
ที่ทําใหเรารูสึกวาเรายังไมไดอยูบนโลกใบนี้เพียง
ลําพังจนเกินไป

จะดีแคไหน ถาเราจะไดรวมเปนอีกสวนหนึ่งซึ่งตอ
เติมความสุขวัยเยาวใหกับเด็กๆ ที่ยังตองการ
โอกาสการดูแลเอาใจใสจากครอบครัวที่สองอัน

อบอุนแหงบานโสสะ รวมถึงการศึกษาที่เหมาะสม 

ความรูสึกเปนสุขจากการ “ให” น้ันคงย่ิงทบทวีคูณ 
เมื่อในที่สุด เด็กๆ ในวันนี้ เติบโตขึ้น และออกกาว

เดินสูเสนทางความฝนจากครั้งวัยเยาวโดยมีเราเอง
เปนหนึ่งในที่มาของรอยยิ้มแรงกําลังใจที่หลอเลี้ยง
อยูในวารวันวัยเยาวอันมีคุณภาพของพวกเขาเหลา

นั้นดวย

หมายเหตุ ชื่อของเด็กทุกคนในบทความนี้ไดมีการ
เปลี่ยนแปลงตามความเหมาะสม

ตอเติมแรงใจ  
รักท่ีมองไมเห็นแตสัมผัสไดดวยหัวใจ
หากคุณเปนคนหนึ่งที่เติบโตขึ้นมาพรอมดวย
หอมลอมของพ่ีๆ นองๆ หรือแมแตกลุมเพื่อนสนิท
ขางบานในวัยเด็กคุณคงเขาใจไดดีวา ความสุขครั้งวัย
เยาว เมื่อไดแบงปนสูกันและกัน จะเปนตนทุนชีวิต
ที่ดีมากขนาดไหน โดยเฉพาะอยางยิ่ง สายใยแหงพี่
นองฝาแฝด ที่ทุกประสบการณในชีวิตนั้น สามารถ
สงตอไดอยางดีเยี่ยมราวกับสิ่งมหัศจรรย ที่แมเรา
อาจจะเขาถึงไมได แตกลับช่ืนใจที่ไดรับฟง

ตอ เติม และตั้ม สมาชิกทีมฟุตบอลพี่นองในบานชวยกันทบทวนบทเรียน

3ชีวิตในหมูบานเด็ก



จากบันไดขั้นแรกแหงการศึกษา ออยยังกลาวอีก

วาเขาโชคดีมากๆท่ีไดเรียนในสิ่งที่เขาสนใจและมี

แม มีเจาหนาที่ที่หมูบานฯซึ่งเปรียบเหมือนญาติ

ผูใหญใหคําปรึกษากับเขาเสมอ “ชวงวัยรุนก็มี

เกเรบาง ผมเกือบจะตามเพื่อนไปเรียนชางแลว 

เพราะคิดวาเรียนสบาย แตแมบุญปลูกก็ใหแงคิด

ที่ทําใหเราเปลี่ยนใจมาเรียนสายสามัญ” ดังนั้น

ออยจึงตัดสินใจเรียนตอรร.สมุทรปราการจนจบ

ม.6 และดวยความต้ังใจจริงและประพฤติดีมาโดย
ตลอดทางหมูบานจึงไดใหเขาเรียนตอคณะบัญชี 
มหาวิทยาลัยกรุงเทพ ซึ่งในชวงเวลานั้นแทบไม
คอยมีเด็กที่ไดเรียนตอในมหาวิทยาลัยเอกชนเลย 
“ตอนนั้นผมบอกกับตัวเองเลยวา เราไดโอกาสท่ีดี
มากแลว ตองทําใหสําเร็จใหได เอาปริญญามาให
แมใหได อยากทําใหแม พี่นองและทุกคนในบาน
ภูมิใจในตัวเรา” 

หลังจากเรียนจบออยก็ไดเร่ิมเสนทางอาชีพในสาย
บัญชีและการเงิน จนกระทั่งสอบบรรจุเปนพนักงาน
ของธนาคารกรุงไทยไดตั้งแตป 2533 และพัฒนา
ตัวเองเรื่อยมา  ลาสุดไดสอบเลื่อนขั้นเปนผูจัดการ
สาขาอากาศอํานวย จังหวัดสกลนคร ซึ่งเพ่ิงยาย
ไปรับตําแหนงเม่ือกลางป 2553 ที่ผานมาน้ีเอง 

“อยางที่ทํางานจะสอบสัมภาษณมากี่ครั้ง ผมบอก

ทุกคนตลอดวาผมเปนลูกโสสะ เปนเด็กกําพรามา

กอน ไมเคยปกปดและไมอาย ที่สําคัญ ผมกลับ
ภูมิใจดวยซําที่มาถึงจุดนี้ได ก็เพราะผมไดมาเปน
สวนหนึ่งของครอบครัวโสสะ”  นอกจากหนาที่

การงานท่ีมั่นคงแลว ออยมีครอบครัวที่พรอมหนา

พรอมตาดวยภรรยาและลูกสาวท่ีกําลังนารักวัย 10 
ขวบ เติมเต็มชีวิตที่เปนสุขไดอยางเกินฝน และที่

ขาดไมไดคือ ครอบครัวโสสะของเขาท่ียังคงผูกพัน 
ดูแลกันอยางเหนียวแนน 

และสําหรับ “แม” คนสําคัญของออย ถึงแมจะ
ทาํงานอยูตางจังหวัด แตทุกอาทิตยออยยังคงนั่งรถ

ทัวรกลับมาเย่ียมครอบครัวในจ.สมุทรปราการอยู

เสมอ และไมเคยลืมที่จะมาเยี่ยมแมบุญปลูก ซึ่ง
ปจจุบันพักอยูในบานพักแมเกษียณท่ีทางหมูบาน

เด็กโสสะจัดไวใหอยูดานหลังหมูบาน “แมอายุเจ็ด
สิบกวาแลว แถมไมคอยสบายเปนอัมพฤกษ ผม

กับนองๆ หมั่นมาเยี่ยมดูแลทาน เชนที่แมเลี้ยงผม

ตั้งแตเด็ก ทั้งฟูมฟกดูแล ชี้นําชีวิต ซึ่งผมรูและ
สัมผัสไดถึงความรักและจริงใจที่แมมีตั้งแตวันแรก

ใครเลยจะรูวาผูชายอนาคตไกล วัย
สี่สิบตนๆ ผูมีหนาที่การงานดี มี
ครอบครัวที่อบอุนคนนี้ จะเคยพบกับ
ความลําบากในชีวิตวัยเด็กที่ตองสูญ
เสียทั้งพอและแม จนกระทั่งเขาได
มาเปนสวนหน่ึงของครอบครัวโสสะ
บางปู สมุทรปราการ จนถึงวันนี้ 
คุณนิธิรุจน ลภัสเกียรติสุกุล หรือ ออย ผูจัดการ

ธนาคารกรุงไทย สาขาอากาศอํานวย จังหวัด

สกลนคร ยังคงจําวันน้ันเม่ือสามสิบกวาปที่แลวได
ไมลืมเลือน… วันแรกที่เขาไดเดินทางมาสูออมกอด
แหงความรักของครอบครัวโสสะพรอมกับพี่และ
นองชายของเขาอีกสองคน เพื่อเริ่มตนชีวิตใหมที่
เต็มไปดวยรักและความอบอุนอีกครั้ง

“ตอนน้ันผมอายุประมาณสิบขวบ วันที่มาถึงก็คิด
วา ทําไมที่นี่เด็กๆเยอะอยางนี้ แตก็ดีจะไดมีเพื่อน
เลนเยอะดี เพราะปกติก็จะเลนกันสามคนพ่ีนอง 
แตนี่ทุกคนเปนพี่นองกนัหมด ไมวาจะเปนเด็กบาน
เดียวกับเราหรือบานอื่นที่โตมาดวยกัน ทุกวันนี้
ก็ยังเปนพี่นองกัน ไปมาหาสูชวยเหลือกันตลอด” 
ออยเลาความทรงจําไดอยางแมนยํา นอกเหนือจาก
ความเปนพี่นอง เปนครอบครัวเดียวกันแลว อีก

หน่ึงความประทับใจที่ออยบอกวามันเปนยิ่งกวา

ชีวิตใหม คือ โอกาสในการศึกษาที่ทําใหเขามีวันนี้ 

“นอกจากเรื่องกินอยูของเราทุกอยางแลว แมเนน
เร่ืองเรียนเสมอ พอทํางานบานเสร็จแลว ทุกคน
ตองทบทวนบทเรียน แมดูแลเรื่องนี้ใกลชิดมากๆ” 

ที่ไดเขามาอยูในครอบครัวโสสะ ตั้งแตวันนั้นแม

คือแมของผม จนถึงวันนี้และตลอดไป” ความรัก

และสายสัมพันธของแมและลูกโสสะคงยากเกิน

กวาอธิบาย แตอยางนอยเราก็สัมผัสไดถึงความรัก

อยูรายลอมอยูรอบๆตัวของคนทั้งสอง โดยเฉพาะ 

ออยซึ่งกลาวถึงแมวา “แมสอนผมเสมอวาใหดูแล

ตัวเองใหได ถาทําไดแลวอยาลืมพี่นอง มีอะไรตอง

ชวยเหลือกัน เพราะเราเปนพี่นองกัน แตแมกลับ

ไมเคยเรียกรองอะไรใหกับตัวเองเลย ไมเคยบอก
ใหเรามาดูแลทานหรือใหเรามารักทานบางเลย 
เพราะแมพูดเสมอวาความสุขของลูกก็คือความสุข
ของแม แมไมตองการอะไรอีกแลวในโลกนี้”

และนี่เปนเพียงอีกหนึ่งในอีกหลายตัวอยางของ
เด็กที่ไดรับการดูแลอันอบอุนจากครอบครัวโสสะ 
ไดรับการศึกษา จนเติบโตเปนผูใหญ สามารถ
ประกอบอาชีพเล้ียงดูตัวเองไดกวา 400 คน ดวย
การสนับสนุนและชวยเหลือจากผูมีอุปการคุณ จาก
โอกาสที่สองของชีวิตในวันนั้นและครอบครัวโสสะ
อันอบอุน ดังที่ออยไดทิ้งทายไววา “สิ่งที่สําคัญที่สุด
ในชีวิตของคน ก็คือ “ครอบครัว” การมีครอบครัว
โสสะทําใหผมรูสึกวาไมไดอยูเพียงลําพังในโลกใบ
นี้ แตยังมีใครอีกหลายคนไวคอยแบงปนเรื่องราว

ความสุขและหันหนาไปปรึกษาเมื่อมีความทุกข 

จากการเรียนรูความหมายของครอบครัวและสาย

สัมพันธแหงรักจากครอบครัวโสสะท่ีเติบโตข้ึนมา
ทําใหผมสามารถสรางครอบครัวของตนเองท่ีมั่นคง
และแข็งแรง ไดในวันนี้ และที่ขาดไมได คือโอกาส

ที่สอง จากการสนับสนุนของผูมีอุปการคุณ ที่ได

หลอเลี้ยงบานโสสะใหอบอุน ใหทุกคนไดเติบโต มี
การศึกษา และมีอนาคตใหมอีกครั้ง”

แม และครอบครัวโสสะ
ความหมายของชีวิต และ
โอกาสแหงความสุขของผม
นิธิรุจน ลภัสเกียรติสุกุล

“ตอนนั้นผมบอกกับตัวเองเลยวา เราได
โอกาสที่ดีมากแลว ตองทําใหสําเร็จใหได 
เอาปริญญามาใหแมใหได อยากทําใหแม 
พี่นองและทุกคนในบานภูมิใจในตัวเรา” 

ออยกับคุณแมบุญปลูกออยและครอบครัว

“ตั้งแตวันนั้น แมคือแมของผม 
จนถึงวันนี้ และตลอดไป” 
คุณแมโสสะท่ีทํางานมาเปนเวลา 20 ปและ
มีอายุ 60 ปขึ้นไป จะไดเปนคุณแมเกษียณ 
ที่ทางมูลนิธิเด็กโสสะฯไดจัดบานพักไวใหกับ
แมเกษียณไดพักผอนและใชชีวิตในวัยหลัง
เกษียณตามอัตภาพ และไดรับเงินบํานาญตาม
สมควร เพ่ือเปนการตอบแทนใหกับคุณแมโส
สะที่ไดทุมเทแรงกายแรงใจเพื่อเลี้ยงดูลูกโส
สะใหเติบโตเปนคนดีของสังคมไทยตลอดชีวิต
ที่ผานมา

4 ความสําเร็จของลูกโสสะ



แมโสสะ คือ สตรีโสด ที่ไมมีภาระผูกพันทางครอบครัว อายุระหวาง 
25-40 ป ผูมีความมุงมั่นและเสียสละเพื่อเลี้ยงดูเด็กที่สูญเสียพอแมและ
ครอบครัวดวยความรักและความอบอุน ระหวางสองปแรกจะเปนชวงของ
การฝกงานกอนที่จะมาทําหนาที่ของแมโสสะอยางสมบูรณ โดยการทํา
หนาที่ “นา” และไดรับการฝกอบรมทั้งภาคทฤษฎีและปฏิบัติเกี่ยวกับการ
เล้ียงดูเด็กและหัวขอสําคัญตางๆที่เกี่ยวของ รวมถึงการเตรียมความพรอม
ทางดานของจิตใจอนัมีพื้นฐานมาจากความเสียสละดวย

หากชีวิตคนเปรียบเหมือนนาิกา ชีวิตของผูหญิง

คนหนึ่งที่ขึ้นชื่อวาแมโสสะของมูลนิธิเด็กโสสะแหง

ประเทศไทย ในพระบรมราชินูปถัมภ อยางคุณ

แมปรีดา บุญกาญน ก็คงเปรียบไดกับนาิการุน

เกาที่ทุมเทแรงกาย แรงใจ ทําหนาที่อยางไมรูจัก

เหน็ดเหนื่อย เพื่อมอบความรักความอบอุนใหแก
ลูกๆของแมตลอด  22 ปที่ผานมา  ทั้งที่ทุกคน
ไมไดเปนลูกที่เกิดจากครรภของแมเองเลยแมแต
คนเดียวก็ตาม

“ครั้งแรกที่มาสมัครเปนแมโสสะ ผอ.หมูบานเขา
ไมรับเนื่องจากคุณสมบัติไมครบ เพราะแมโสสะ
ตองเปนสตรีโสดอายุ 25-35 ป ซึ่งตอนนั้นแมอายุ
แค 21 เทานั้น ดวยความตั้งใจจริง จึงมาสมัครอีก
จนที่สุดผอ. ก็รับไว แมเริ่มงานตั้งแตหมูบานเด็ก
โสสะหาดใหญ  สงขลา ยังไมเสร็จ ไดฝกอบรม
เกี่ยวกับเด็กหลายดาน เมื่อหมูบานฯเสร็จจึงได
เปนคุณแมบาน 6  พรอมลูกๆอีก 6 คน” แม
ปรีดาบอกเลาพรอมใบหนาเปอนยิ้ม “แรกๆก็เหงา 
คิดถึงบาน เพราะที่นี่เมื่อกอนเปนสวนยางพารา  
และไมมั่นใจวาเราจะดูแลเด็กๆไดหรือเปลา  แต
พอทําไปเรื่อยๆ ความเหงาก็หายไป  เพราะตองดู

แลลูกๆ มีเรื่องใหคิดใหทําทั้งวัน”

จากวันแรกจนถึงวันนี้ ลูกแมปรีดาเติบโตจนทํางาน
ดูแลตัวเองไดแลวถึง 12 คน แมจะเปนตัวเลขนอย

นิด แตเมื่อคิดใหลึกซึ้ง กวา “คน” หนึ่งคน จะ
เติบโตเปนผูใหญไดนั้น ตองอาศัยทั้งระยะเวลา 
ความรักความเอาใจใส ที่ประกอบดวยพลังกาย

พลังใจอยางมหาศาล โดยเฉพาะดวยเปาหมายที่

ตองการให “ลูก” ทุกคน เติบโตอยางแข็งแรง ที่

สําคัญเปนคนดี มีคุณภาพของสังคม  “แมเลี้ยงลูก

สายใยรัก ตางสายเลือด 
ที่ผูกพันไวดวยสายใจแหงรักอันบริสุทธิ์ของแมโสสะ

“เพราะเรื่องราวความรักของแมและลูก หาไดจํากัด
เฉพาะเพียงสายเลือดเดียวกัน เชนหนึ่งในตัวอยางรัก
อันบริสุทธิ์ของแมโสสะ ที่เกิดจากจิตใจอันเสียสละ 
อยากเห็นชีวิตนอยๆ ที่ไดรับโอกาสที่สองจากผูมีนําใจ 
ไดเติบโตขึ้นเปนผูใหญ และกาวเดินตอไปในเสนทาง
ชีวิตไดอยางมั่นคง”

ตามอุปนิสัยของแตละคน แมตางที่มา แตเมื่ออยู

ที่นี่  ทุกคนเปนพี่นองกัน มีแมคนเดียวกัน เปน

ครอบครัวเดียวกัน นอกจากนี้ เรื่องวัยก็ตองใสใจ 

โดยเฉพาะชวงวัยรุน เขาจะมีโลกสวนตัว เราตอง

ใชความพยายามและเขาใจเขาดวย  ซึ่งแมจะเนน

เรื่องการศึกษา เพื่อเปนตนทุนชีวิตที่ดี วันหนึ่งเมื่อ
เขาจะเริ่มตนชีวิตเอง จะไดไมลําบาก นอกจากนี้
เมื่อลูกปวยไข แมก็คอยดูแล เฝาถนอมเขา ดวย
เหตุผลเดียวคือ ‘เขาเปนลูกเรา  และเราก็รักเขา 
จะเหนื่อยแคไหนแมก็ตองทํา’ ”

ปจจุบันแมปรีดามีลูกที่ปวยอยูหนึ่งคน คือนอง
ปอนด   ปจจุบันอายุ 20 ป เขามาอยูหมูบานเด็กฯ
ตั้งแบเบาะ  เดิมทีไมมีใครทราบวานองปอนดจะ
ตาบอด  เริ่มมารูอาการเมื่อนองอายุ 2 ขวบ  “แม
สงสารนองปอนดมาก เวลาที่เขามองไมคอยเห็นไม
ไดดั่งใจ เขาจะเอาหัวโขกกับขอบเตียง กัดแขนตัว
เอง แมตองเขาไปกอดปลอบโยนเขา  หมอบอกวา
เมื่อนองอายุ 14 ตาที่พอมองเห็นไดบางจะเริ่มบอด

สนิท กอนหนานี้ผอ.คิดวาอาจจะเอานองไปอยูบาน
ประชาสงเคราะห แตแมขอรองไว เพราะทําใจไม
ไดไมอยากใหลูกของเราไปอยูที่อื่นไมรูเขาจะดูแล

ลูกของเราอยางไร  มีอยูครั้งนองปอนดตองอยู

ที่โรงพยาบาล  แมก็อานหนังสือธรรมะใหเขาฟง  

เขาพูดกับแมวา  ‘แม... ถาปอนดตายไป ปอนด
เกิดใหมจะมาเกิดเปนลูกแมอีกนะ’  ทุกคนไดยินก็
สงสาร ทุกวันนี้ก็ชวยกันดูแลบาน ดูแลนองปอนด  

ลูกๆเห็นแมเหนื่อย ก็คอยเปนกําลังใจให ชวยแบง

เบาภาระ และยังมี ผอ.หมูบานคอยใหคําปรึกษา 

รวมทั้งแมโสสะคนอื่นๆในหมูบานก็ใหกําลังใจกัน
อยูเสมอ” เสียงแมปรีดาเริ่มสั่นเครือ ดวยความ
หวงหาอาทรตอลูกที่สะทอนในใจ และยังซาบซึ้ง

ในนําใจของทุกคนในหมูบานดวย

การเดินทางของนาิกาและเวลาชีวิตของแมปรีดา

ที่บานโสสะดําเนินมากวา 20 ปแลว อีก 2 ปแม

ปรีดาก็จะถึงวัยเกษียณ ตอนนี้ลูกๆ ก็เริ่มเขาสู

วัยรุนกันหมดแลว เพื่อใหแมไดเตรียมตัวพักเต็ม
ที่ “รูสึกใจหาย เพราะแมยังไมเหนื่อยกับงานเลย  
ยังมีอีกหลายสิ่งที่อยากทําใหลูก ลูกๆเองก็ไมอยาก
ใหแมไปไหน  แมก็บอกเขาวาแมไมไดไปไหน ยัง
อยูที่นี่ ที่บานแมเกษียณ  คิดถึงก็มาหา มาปรึกษา
แมไดตลอด  จะหวงก็แตลูกๆ อยากใหเขาจดจํา
สิ่งที่แมสอน ภายหนาลูกจะตองชวยเหลือตัวเองให
ไดมากที่สุด ตองปฏิบัติตนใหดี มีความออนนอม
ถอมตน รูจักยอมรับสภาพของตัวเองจะไดมีความ
สุข  ที่สําคัญคือขยันทํามาหากินโดยสุจริตจะได
เลี้ยงตัวเองได สิ่งสําคัญที่แมจะคอยบอกและสอน
ทุกคนอยูเสมอ คือชีวิตใหมที่ลูกไดรับ ไดมาอยูใน
ครอบครัวอบอุนของหมูบานโสสะในวันนี้ ไมไดเกิด
มาจากแมแคคนเดียว  แตยังมีบุคคลผูมีนําใจอีก

มากมาย ที่เปนแรงผลักดันอันยิ่งใหญ โดยเฉพาะ
ผูมีจิตเมตตาที่ไดบริจาคเงินเขามาใหโอกาสที่สอง
กับชีวิตลูก  วันนี้เราเปนผูรับ  วันขางหนาหากมี
โอกาสแมก็อยากใหลูกรูจักการเปนผูให มอบสิ่งดี

ดีกลับคืนสูสังคมดวย”  

กวาที่หนึ่งชีวิตวัยเยาว จะเติบโตเปนผูใหญที่มี
คุณภาพไดนั้น สิ่งจําเปนมิใชมีเพียงแคอาหาร ที่
อยูอาศัย หรือวัตถุสิ่งของใดๆ หากแตดวยความรัก

ความผูกพัน ที่เชื่อมโยงจากแมสูลูก จากรุนสูรุน 
ที่เรามองดวยตาเปลาไมเห็นแตสัมผัสไดดวยความ

รูสึก ลอยวนอยูในอากาศที่หายใจ  เชนเดียวกับ

นองๆ ในหมูบานโสสะ แมเราทุกคนจะไมสามารถ
เปนกําลังหลักในการสงตอความรัก และรวมสราง

ชีวิตใหมใหกับเด็กๆ แตเราทุกคนลวนเปนกําลัง
สําคัญที่ชวยกันหยิบยื่นความสุขกับโอกาสที่สอง

ในชีวิตของเด็กๆ ได ดวยจิตอิสระแหงการให ที่

มนุษยพึงมีใหแกกัน เปนนําใจและความรักที่แม
วัดมูลคาไมได แตมีความหมายอันยิ่งใหญในความ

รูสึกของผูให และเติมเต็มจิตใจของผูรับใหเต็มอิ่ม
ไดอยางแทจริง

5เรื่องเลาคนทํางาน



จากครั้งแรกเมื่อ 2 ปกอน คุณกนกพร  ทวมเล็ก  
เจาหนาที่ธนาคารไทยพาณิชย  สาขางามวงศวาน  
ฝายสินเชื่อรถยนต มีความคิดวาอยากจะทําบุญ
เนื่องในโอกาสวันคลายวันเกิด เพื่อนสนิทจึง
แนะนําวา ใหลองทําบุญรวมกับมูลนิธิตางๆ เปน
ที่มาใหคุณกนกพรเร่ิมคนหาขอมูลจนไดรูจักกับ
มูลนิธิเด็กโสสะแหงประเทศไทยฯ  ที่ใหการเลี้ยง
ดูเด็กที่ขาดพอแมและญาติมิตร จึงตัดสินใจท่ีจะ
ชวยเหลือ ทวาเมื่อไดสัมผัสกับรูปแบบการดูแล
เด็กๆของทางมูลนิธิฯแลว จากความต้ังใจจะ
ทําบุญแคครั้งเดียว กลับกลายเปนการสนับสนุน
อยางตอเนื่องมาจนปจจุบัน

ทําไมถึงเลือกใหการสนับสนุนเด็กที่หมูบานเด็ก
โสสะ
ดิฉันคิดวาการสรางชีวิตคนคนหนึ่งใหเขาไดหลุด
พนจากความทุกข  ถือวาเราไดสรางบุญกุศลอัน
ยิ่งใหญ  และเราคิดวาตัวเราเองโชคดีที่เกิดมาใน

เด็กไทย 7 คน จากทุกๆ 100 คน
สูญเสียพอแมผูใหการเลี้ยงดู ดวย
สาเหตุตางๆ ไมวาจะเปนการเสีย
ชีวิตของพอแมจากอุบัติเหตุ โรค
ภัยไขเจ็บและภัยธรรมชาติ (ที่มา: 
กระทรวงพัฒนาสังคมและความ
มั่นคงของมนุษย, 2552) 

ครอบครัวที่อบอุน  จึงอยากเห็นเด็กที่ขาดพอแม
และญาติมิตร  ไดรับความรูสึกแบบนี้บาง  โดย
เฉพาะที่หมูบานเด็กโสสะซึ่งมีหลักการดูแลเด็กๆ 
โดยมุงเนนการสรางครอบครัวทดแทนถาวร  ที่
มอบความรักความอุนใหแกเด็ก  เติมเต็มสิ่งที่
เด็กขาด  ใหเขาไดมีโอกาสเหมือนกับเด็กทั่วไป 
โดยเฉพาะโอกาสทางการศึกษา จึงยิ่งรูสึกอยาก
รวมใหการสนับสนุน

ไดรับทราบเรื่องราวของเด็กท่ีใหการสนับสนุนอยู
บางหรือไม
ดิฉันไดรับทราบเร่ืองราวของนองโดยผานทาง
วารสารของมูลนิธิฯ ซึ่งทุก 6 เดือนมูลนิธิฯจะจัด
สงวารสารมาให และในชวงเทศกาลปใหมนองๆ
ก็จะมีการสงการดอวยพรมาใหเสมอคะ แมจะ
เปนสิ่งเล็กๆ ในมูลคา แตกลับรูสึกถึงคุณคาทาง
จิตใจอันอิ่มเอม ซึ่งชีวิตนี้ที่ไมสามารถหาซ้ือได
เลยจริงๆคะ

มูลนิธิเด็กโสสะแหงประเทศไทย ในพระบรม
ราชินูปถัมภ ไดดําเนินการชวยเหลือเด็กไทย
ที่ขาดพอแม ญาติมิตรตั้งแตป พ.ศ. 2514         
มีทานผูหญิงสมศรี  เจริญรัชตภาคย เปนผูกอตั้ง
รวมกับ ทานผูหญิงสุมาลี  จาติกวนิช กรรมการ
กอตั้งในขณะนั้นและคณะ   ซึ่งไดนํารูปแบบ
การเลี้ยงดูเด็กมาจาก SOS Children’s Villages 
ของ ดร.เฮอรมานน กไมเนอร (Dr. Hermann 
Gmeiner) ชาวออสเตรีย ผูกอตั้งองคกรเอส 
โอ เอส สากล (SOS Children’s Villages 
International) อันเปนตนแบบของหมูบานเด็ก
เอส โอ เอส สากลทั่วโลก ปจจุบันมีการดําเนิน
อยูใน 132 ประเทศ

ที่หมูบานเด็กโสสะเด็กที่สูญเสียพอ
แม หรือ เด็กที่ครอบครัวเดิมไม
สามารถทําหนาที่ดูแลเด็กไดสามารถ
มีโอกาสไดเติบโตขึ้นและเปนสวน
หนึ่งของครอบครัวอีกครั้ง

เด็กไดรับการเลี้ยงดูดวยความรักความเอาใจ
ใสจากคุณแมโสสะ เติบโตขึ้นทามกลางสาย
สัมพันธระหวางพี่นองชายหญิงตางวัยและตาง
ที่มาในบานเดียวกัน แตละครอบครัวมีบานเปน

สิ่งที่อยากแบงปน  หรือเร่ืองราวที่ตองการบอก
เลาเกี่ยวกับหมูบานเด็กโสสะ
ความสุขอาจมีไดหลากหลาย สําหรับความสุข
ของดิฉัน คือ “การให” ใหโอกาสใหชีวิตกับ
เด็กๆ ซึ่งนอกจากจะเปนความสุขที่เกิดกับตัวเรา
แลว ยังเปนโอกาสดีๆ ในการแบงปนความสุข
ไปถึงผูคนที่ตองการอีกดวย ความสุขจากการได
เปาเทียนบนเคกวันเกิด เมื่อไฟดับ ความรูสึก
ก็คอยๆ จางหายไป แตการใหโอกาสในชีวิตคน 
ความรูสึกสุขใจอิ่มเอมใจกลับอยูกับเราไดตลอด
เวลา และทุกคร้ังที่นึกถึง ยิ่งเม่ือเขาเติบโตข้ึนไป
เปนคนที่มีคุณภาพ  อยูกับสังคมไดอยางมีความ
สุข และไดสรางความรูสึกปลอดภัยที่คุณไดอยูใน
สังคมนี้ไดดวยแลว ยิ่งเปนหลักฐานแหงความสุข
ที่เราเห็นกับตา ติดใจไมรูลืมจริงๆ คะ แตการ
บอกเลา คงสงตอความรูสึกไดไมดีเทา อยากให
ไดลองมาสัมผัสกับความสุขอยางที่ดิฉันไดรับกัน
ดวยตัวเอง แลวคุณจะรูวา ความสุขจาก “การ
ให” อิ่มใจมากแคไหน

ทานสามารถรวมเปนสวนหนึ่งในการแบงปน
ประสบการณ  เกี่ยวกับการสนับสนุนเด็กๆ 
และความสุขจากการใหในครอบครัวโสสะ 
โดยสงเรื่องราวขของทานมาไดที่  
kamonpat.rikakorn@sos-thailand.org

ของตัวเอง และครอบครัวโสสะอาศัยอยูรวมกัน
ในหมูบานเด็กโสสะซึ่งเปนชุมชนที่ชวยเหลือ
พึ่งพากัน หมูบานหนึ่งจะประกอบดวยบาน
ประมาณ 12 หลัง เด็กไดรับการเลี้ยงดูตั้งแตวัย
เด็กจนเติบโตสูวัยผูใหญโดยมุงเนนพัฒนาการที่
เหมาะสมตามวัยของเด็กแตละคน อีกทั้งเด็กยัง
ไดมีประสบการณในวัยเด็กที่เปยมสุขเชนเดียว
กับเด็กในครอบครัวทั่วไป ไดรับการศึกษาสูงสุด
ตามความสามารถ จนออกไปประกอบอาชีพและ
พึ่งพาตัวเองได รวมทั้งอยูรวมกับสังคมไดอยาง
มีความสุข

“วันอันแสนสุขของหนู ณ หมูบานเด็กโสสะ
บางปู” ผลงานของนองแอม นลิน ชวยชู ลูกโสสะ
ที่ถายทอดเร่ืองราวบานท่ีเต็มเปยมดวยความรัก
แหงนี้ หนึ่งในอีกหลายตัวอยางจากเด็กในการดูแล
ของครอบครัวโสสะกวา 600 คนใน 5 หมูบาน
ทั่วประเทศ

คุณกนกพร  ทวมเล็ก เจาหนาท่ีธนาคาร  
ฝายสินเช่ือรถยนต กับคุณแมและหลานชาย

แลวคุณจะเขาใจวา
การเปนผูให  
“มีความสุข” 
อยางไร...  

ยังมีเด็กไทยอีกจํานวนมาก
ที่ยังรอคอยโอกาสที่สอง
ในชีวิต.. 

6 หนึ่งเสียงจากผูใหการสนับสนุนเด็กโสสะ



มีโอกาสไดเขาไปเยี่ยมเด็กที่หมูบานเด็กโสสะมี
ความรูสึกอยางไร
กอนหนานี้ พวกเราเคยคิดกันไปวา เด็กๆ คง
อยูกันจํานวนมากและแออัด  การดูแลไมทั่วถึง  
แตเมื่อเขาไปเห็นความเปนอยูในแตละบานแลว  
สบายใจอยางมาก เพราะเด็กๆ อยูกันอยางมี
ความสุข  มีการจัดการที่ดี  บานสะอาด  มี
ระเบียบ  ดูแลกันแบบครอบครัว  แมดูแลลูก  
พี่ดูแลนอง  อีกทั้งพี่ๆ ที่พนจากอกแมของแตละ
บานไปแลวยังมีความรักความผูกพัน  กลับมา
เยี่ยมแมและดูแลนองๆ  ยิ่งทําใหพวกเราหมด
ความวิตกกังวลไปเลย ที่สําคัญสิ่งที่พวกเรา
สัมผัสไดจากแมโสสะคือทุกคนความเสียสละ 
และความรักที่มีใหกับลูกทุกคนดังกับลูกในสาย
เลือดของตนเองเลยทีเดียว

ทําไมเลือกการสนับสนุนเด็กที่หมูบานเด็กโสสะ
เบื้องตน ผมมองวาเด็กเปรียบไดกับผาขาวและ
เปนอนาคตของชาติ  ควรที่จะไดรับการดูแล
จากหนวยงานหรือองคกรของรัฐเปนลําดับแรกๆ  
จากตนทุนความคิดก็ไดลงมือปฏิบัติจริง เพราะ
บริษัทที่ทํางานอยู  NHK SPRING (THAILAND) 
Co.,Ltd. มีโครงการหนึ่งเกิดขึ้น  ชื่อวา Happy 
Workplace / Happy Society  เปดโอกาสให
พนักงานที่อยากทําบุญ  แตไมคอยมีเวลา หรือ
บางก็แยกยายตางคนตางไป ไดมาทําบุญรวม
กัน  โดยเปดรับบริจาคสิ่งของและเงินชวยเหลือ 
ซึ่งพนักงานลวนเต็มใจ อีกทั้งทุกคนยังเห็นพอง
กันเลือกที่จะชวยอนาคตของชาติเปนอันดับแรก
กอน ตอมาจึงลงตัวที่หมูบานเด็กโสสะ ซึ่งอยู
ใกลๆ กันกับพวกเรานี่เอง

สิ่งที่อยากแบงปน  หรือเรื่องราวที่ตองการบอก
เลาเกี่ยวกับหมูบานเด็กโสสะ
การที่เราไดมาสัมผัสกับชีวิตของเด็กๆ หรือ
แมแตพาครอบครัวมาพบกับนองๆ เปนเหมือน
กับการคนหาความสุขอีกดานหนึ่งของชีวิต จาก
การแบงปน ความสุขที่ไดมีสวนสนับสนุนให
อีกหลายชีวิตไดเติบใหญและมีคุณภาพชีวิตกับ
โอกาสที่สองของพวกเขา หรืออยางนอยที่สุด 
การไดพูดคุย ทักทายทุกคน ไมวาจะเปนเด็กๆ 
เอง คุณแมโสสะ หรือแมแตเจาหนาที่ทุกคน ก็
ลวนเปนการเติมสายธารกําลังใจ ชวยหลอเลี้ยง
ชุมชนแหงการแบงปน “โสสะ” นี้ไดไมมากก็
นอย ผมอยากใหทุกคนไดมีโอกาสและความสุข
อันเอิบอิ่มใจที่หมูบานโสสะเหมือนผมบางนะ
ครับ

รวมเปนผูใหไดอยางไร 

การเติมสายธารกําลังใจ  
ชวยหลอเลี้ยงชุมชนแหง
การแบงปนโสสะ

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

คุณมงคล  จันทะโชติ  ตําแหนงผูชวยผูจัดการแผนกบริหารงานทั่วไป 
(Deputy Section Manager of Factory Administration ) บริษัท 
เอ็นเอชเค สปริง (ประเทศไทย) จํากัด กับเด็กที่หมูบานเด็กโสสะบางปูคุณมงคล (เสื้อฟา) และเพื่อนรวมงานเขาเย่ียมครอบครัวโสสะ

7หนึ่งเสียงจากผูใหการสนับสนุนเด็กโสสะ



เรียนทานผูมีจิตศรัทธา

ดิฉันมีความยินดีที่ไดมาพบกับทุกทานอีกคร้ัง
ในวารสารมูลนิธิฉบับที่ 2 จึงถือโอกาสท่ีสวัสดี
ปใหมป 2554 และอวยพรใหทานมีความสุข
และอิ่มใจกับการเปนผูใหเพื่อชวยเหลือเด็กที่
เคยสูญเสียพอแม ขาดญาติมิตร ใหพวกเขา
ไดมีโอกาสที่สองในชีวิต ไดมีครอบครัวและ
มีการศึกษา ในป 2554 นี้ยังเปนวาระการ
ดําเนินงานของมูลนิธิฯครบรอบ 40 ป เรายัง
คงมีความมุงมั่นและกําลังใจที่เต็มเปยม เพื่อ
ชวยเหลือเด็กไทยอีกเปนจํานวนมาก ที่พวก
เขายังตองการความรักและไดเติบโตข้ึนเปน
สวนหน่ึงของครอบครัวอีกครั้ง ซึ่งเราจะผลัด
เปลี่ยนหมุนเวียนมาเลาเรื่องราวในชีวิตหมู
บานเด็กโสสะใหทานฟงผานวารสารฉบับนี้
และตอๆไป ทุกหกเดอืน และสิ่งเหลานี้จะเกิด
ขึ้นไมไดเลย หากเด็กๆไมไดรับการสนับสนุน
จากทาน จากคนไทยดวยกัน เพราะคงไมมีใคร
ชวยเหลือเด็กไทยไดดีกวาคนไทยอีกแลว ทั้งนี้
เพื่อสรางอนาคตท่ีดีของเด็กไทยและสังคมไทย
ที่นาอยูตอไป 

ขอแสดงความนับถือ
คุณหญิงโรส บริบาลบุรีภัณฑ
ประธานกรรมการที่ปรึกษา

คุณหญิงโรส บริบาลบุรีภัณฑ

สารจากประธาน
กรรมการที่ปรึกษา

ยังมีเด็กไทยอีกเปนจํานวนมาก
ที่ยังรอคอยโอกาสที่สองในชีวิต
เพื่อจะไดมีวัยเด็กที่เปยมสุข 

ไดเรียนหนังสือ และมีอนาคตที่ดี

หากทานมีขอสงสัยหรือตองการสอบถามขอมูลเพิ่มเติม ขอเพียงบอกส่ิงเหลานั้นใหเรารู 
ไดที่ โทร.02-3801177 หรืออีเมล
นางสาวกมลภัทร ริกากรณ  (เจาหนาที่ประชาสัมพันธ) kamonpat.rikakorn@sos-thailand.org

นางสาววรนาถ ปรากฎมงคล (เจาหนาที่ฝายการตลาดตรง) woranat.prakotmongkol@sos-thailand.org
นายสมัคพล ศรียานนท  (เจาหนาที่ฝายความสัมพันธองคกร) samakpol.sriyanon@sos-thailand.org

ที่ปรึกษากิตติมศักด์ิ: คุณหญิงโรส บริบาลบุรีภัณฑ, พ.ต.อ.นรวัฒน เจริญรัชตภาคย, วิทยา เนติวิวัฒน,
                    อิทพร อุดมผล, ธนา เตรัตนชัย, ดวงกมล สุวิชชากุล 
ที่ปรึกษา: พหล ตรังคิณีนาถ, ภรณี บุญมี
กองบรรณาธิการ: จันทิรา สมบุญเกิด, กมลภัทร ริกากรณ, สมัคพล ศรียานนท, วรนาถ ปรากฏมงคล 
ภาพประกอบ: คลังภาพสํานักงานหมูบานเด็กโสสะ, คุณเอนก วงศไพฑูรยปยะ
กราฟฟค: Hunger Brothers
โรงพิมพ: หางหุนสวนจํากัด เกษมศิลปการพิมพ
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

    ขอบคุณท่ีทําใหหนู    ขอบคุณท่ีทําใหหนู
มีครอบครัวท่ีอบอุนอีกครั้ง มีครอบครัวท่ีอบอุนอีกครั้ง 

หมูบานเด็กโสสะหาดใหญ สงขลา
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