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บอยครั้งที่คนเรามักคิดวาปญหาตรงหนาที่กําลัง

เผชิญนั้นหนักหนาเปนท่ีสุดแลว จนในบางทีทําให

รูสึกทอแทสิ้นหวัง จนกระทั่งวันหนึ่งที่หนูไดเรียน

จบและไดออกจากที่หมูบานเด็กโสสะหนองคาย 

มาทํางานเปนผูชวยเหลือคนไข ที่โรงพยาบาล

พังโคน จงัหวัดสกลนคร จึงเขาใจชีวิตที่แทจริง

วายังมีคนท่ีเขาลําบากกวาเราอีกเยอะ ปญหาดู

เล็กลงไปเลยทันที นี่เราก็โชคดีกวาอีกหลายๆ คน 

ทําไมเราจะตองมัวมาทอแทหรือสิ้นหวัง

 
นพรัตน พิสาระเขต หรือ เปลว อีกหนึ่งความ

ภาคภูมใิจของหมูบานเด็กโสสะหนองคาย จบการ

ศึกษาท่ีพาณิชยการพังโคน สาขาคหกรรมผาและ

เครื่องแตงกาย จังหวัดสกลนคร

เปลวเขามาอยูในครอบครัวโสสะเมื่ออายุประมาณ 2 ขวบ พรอมกบั

พี่นองท่ีรวมสายเลือดกนัมาอีก 4 คน โดยมีคณุแมสุภาพร ใจใส (คุณ

แมโสสะ) เปนผูเล้ียงดูและคอยดูแลลูกๆ ดวยความรัก ความเอาใจใส 

อบรมสั่งสอนใหอยูในศีลธรรมและรูคุณคาของความเปนคน ดวยความ

รักของคุณแมน้ีจึงไดหลอหลอมใหเกดิผูชวยเหลือคนไข ที่มจีิตใจโอบ

ออมอารียตอเพื่อนมนุษย และเธอหวังวาจะเดินตามความฝนของแมผู

อันเปนท่ีรัก

 
“กอนหนานี้หนูทํางานในตําแหนงแมบานท่ีโรงพยาบาลพังโคน 5 ป ใน

ระหวางท่ีเปนแมบานอยูนั้น เราไดเห็นผูชวยเหลือคนไขทํางาน ก็จะ

คอยสังเกตตลอดวาเขาทําอะไรกนั กเ็รียนรูดวยการสังเกตมาเรื่อยๆ 

จนกระท่ังวันหนึ่งที่โรงพยาบาลเปดรับสมัครในตําแหนงผูชวยเหลือ

คนไข หนูก็เร่ิมคิดแลววาชีวิตเราจะทําตรงนี้จริงหรือ ซึ่งจริงๆ แลวงาน

เปลว-นพรัตน พิสาระเขต

ผูเดินตามความฝนของแม

แมบานหรืองานผูชวยคนไขน้ัน ไมมีงานไหนท่ีดูตําตอยหรอกคะ  แต

งานผูชวยเหลือคนไขนั้นเปน “อาชีพในฝนของแม””

 
“แมเคยเลาใหฟงวา ถาแมไมไดมาทํางานเปนแมโสสะเสียกอนกต้ั็งใจ

วาอยากจะเปนผูชวยเหลือคนไขนี่แหละ เพราะจะไดชวยเหลือผูคน หนู

คิดวาถาแมเปนผูชวยเหลือคนไข หนูคงไมมีโอกาสไดเจอแมท่ีรักหนู

อยางแมสุภาพร ตั้งแตเล็กจนโตไมเคยคิดวาไมใชลูกแม ถึงแมความ

เปนจริงเราจะไมใชลูกแมก็ตาม แตทุกๆ การกระทําของแมน้ันมันยิ่ง

ใหญตอลูกคนนี้เสมอ ในวันที่หนูเจบ็ปวยตอใหอยูไกลกนัแคไหน แมจะ

มาหา หรือไมกถ็ามไถอยูตลอดเวลา”

 “สําหรับความประทับใจในการทํางานนี้คือ เราไดชวยเหลือคนที่เขา

เจ็บปวย ทอแท มีบางคนถึงกับคิดฆาตัวตาย เราก็ตองไปนั่งคุยกับเขา 

ชีวิตในหมูบานเด็ก
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ไปใหกําลังใจ เราจะตองดูแลคนเหลานี้ใหดีเหมือนกบัวาเขาเปนญาตพ่ีิ

นองของเรา ตึกหญิงนี่มีขนาดใหญที่สุดในโรงพยาบาลแลว รูสึกวาชีวิต

เรามีคุณคามากขึ้น เพราะคนไขเขากคิ็ดหวังที่จะพึ่งเรา เราจะตองเปน

หลักในบางครั้งเขาอยากกอดเราก็ใหเขากอด เราคิดวาจั๊กกะจี๋ก็ตองน่ัง

กลมกลืนใหเขาสบายใจ เขาเลาชีวิตของเขาใหเราฟง เราลองเอามา

เทียบกับชีวิตเรา เออ! ชีวิตของเขาดูลําบากกวาชีวิตเราอีก เราเปนแค

นี้ทําไมไมสู เราตองสู งานท่ีทําอยูทําใหรูสึกถึงงานท่ีแมทําอยู เด็กที่มา

เปนลูกแมกร็อยพอพันแม แมยังเลี้ยงได หนูก็ตองดูคนไขท่ีรอยพอพัน

แมเหมือนกัน หนจูะตองทําใหแมภูมิใจ” 

 
ถึงแมวาวันนี้นองเปลวไดออกจากการเล้ียงดูของครอบครัวโสสะไปแลว 

แตดวยสายสัมพันธแหงรักที่ยังแนนแฟนนั้น ทําใหการติดตอกันไมเคย

ขาดหายไป

 “หนกูย็ังคงติดตอกับแมและพี่นองอยูคะ อยางเวลามีวันหยุดชวง

เทศกาลก็จะกลับไปเย่ียมบาน ส่ิงท่ีหนูเปนหวงก็คงจะเปนแม เพราะ

อีกไมกี่ปแมกจ็ะเกษียณอายุแลว เคยคุยกันวาอยากใหแมไดพักผอน

บาง แตแมก็รูสึกหวงลูกๆ ตรงนี้แหละคะที่ทําใหหนูรักแม”

 
“ทกุอยางที่หลอมรวมเปนหนใูนวนันี้กเ็พราะแม ก็เพราะครอบครัวโสสะ 

และยังมอีีกน่ันก็คือ “ผูบริจาค” ท่ีแมหนาตาหนเูอง ทานกย็ังไมเคยพบ 

แตดวยจิตใจท่ีเปยมดวยเมตตาตอลูกๆ โสสะของทานนั้น ไดทําใหหนู

มีอาชีพที่เลี้ยงดูตัวเองได หนูอาจจะเปนคนตัวเล็กๆ ที่ยืนอยูในสังคมน้ี 

แตหนก็ูจะทุมเทกําลังกายกําลังใจเพื่อชวยเหลือผูคนตอไป ใหสมกับส่ิง

ท่ีทานไดชวยเหลือหนูมา ขอบคุณจากหวัใจอยางสุดซึ้งคะ”
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หนูเกิดมาชีวิตคอนขางโชคดี เพราะหนูมีแม

ท่ีรักและหวงใย มีพี่นอง  มีบาน มเีพื่อนบาน

ท่ีดี และอยูในหมูบานท่ีมั่นคงปลอดภัย แถม

กําลังเรียนเพื่อท่ีจะกาวไปใหถึงเปาหมายของ

ชีวิตที่วางไว เห็นไหมคะที่วาชีวิตของหนูคอน

ขางโชคดีนั้นมนัดขีนาดไหน 

แตอยาเพิ่งอิจฉาหนนูะคะ  ที่หนูบอกวาคอน

ขางโชคดีนั้น เพราะกอนท่ีหนูจะมีทุกอยาง

เหมือนในวันนี้ “หนูไมเคยมีอะไรเลย” จะมีก็

แคนองสาวตัวนอยที่รวมสายเลือดกันมาและ

ยังคงไดอยูดวยกันจนถึงปจจุบัน เพราะชวงท่ี

เราสองคนพี่นองยังเปนเด็กเล็กอยูนั้น เราไม

ชีวิตที ่ค ่อนข้าง

โชคดีของหนูยีนส์

เขาใจเหตุผลของผูใหญกบัการที่มีเราและวัน

หนึ่งเขากอ็ยูดวยกันไมได หลังจากวันนั้นเรา

จึงมอีีกสถานะในสังคมนี้วาเปน “เด็กกาํพรา” 

สถานะทางสังคมท่ีหนูไดรับมานี้เหมือนกับ

เปนมรดกท่ีติดตัวมาโดยไมไดต้ังใจ เอาจริงๆ

นะหนูกบันองหรือแมแตลูกโสสะหลายๆ คนท่ี

อยูที่นี่ไมอยากรับมันแตก็ตองรับมัน 

การยอมรับในความเปนจริงของชีวิต ทําใหเรา

เขมแข็งและอยูได 365 วันในหนึ่งป ไมวาเรา

จะอยูตรงจุดไหนของโลกใบนี้ ก็ตองมหีวัเราะ

และรองไหบาง นั่นเปนเรื่องธรรมดา

ออ! เช่ือไหมคะวาเร่ืองของความโชคดีของ

ชีวิตหนูยังไมหมดคะ ยังมอีีกเรื่องที่ถือวาเปน

ความโชคดีแบบสุดๆ นั่นกคื็อชีวิตหนูไดเจอ

คนดมีากมาย หลากหลายคนที่คอยใหโอกาส

ท้ังที่คนเหลานั้นไมรูจกัหนูเลยและเปนคน

สําคัญท่ีทําใหหนไูดมีทุกอยางในวันนี้ น่ันก็คือ 

“ทาน” คะ ขอขอบคุณจากหวัใจอีกครั้งนะคะ 

และสักวันหนูจะกลับไปเปนคนท่ีมอบความ

โชคดีใหกับคนอ่ืนบางคะ

ชีวิตในหมูบานเด็ก

หมายเหตุ: ชื่อของเด็กในบทความนี้ ได

มีการเปลี่ยนแปลงตามความเหมาะสม 

เพื่อเปนไปตามนโยบายดานสิทธิเด็ก

นองยีนส ปจจบัุนอายุ 16 ป กําลังศึกษาอยูช้ันมัธยมศึกษาปท่ี 4 

เปนนกักฬีาตัวแทนจังหวัด ประเภทกีฬาแฮนดบอล 

ความฝน อยากเปนทนายความหรือไมก็เปนครู

อาศัยอยูกับครอบครวัโสสะบางปู สมุทรปราการ
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เวลา 25 ปของคณุอุไร ดวงภักดี รองผู

อํานวยการหมูบานเด็กโสสะหาดใหญ สงขลา 

กับการทํางานรวมกับมูลนิธิเด็กโสสะฯ เปน

มากกวาหนาที่ สถานท่ีทํางานเปรียบเสมือน

บานอีกหลัง เพื่อนรวมงานประหนึ่งญาติพี่

นอง อะไร คือเหตุผลที่ทําใหทํางานท่ีหมูบาน

เด็กโสสะมาไดยาวนานเชนน้ี เราจะพาไปรวม

พูดคุยกับคุณอุไร ดวงภักดีกันคะ

จุดเร่ิมตนเขามาทํางานท่ีหมูบานเด็กโสสะ

หาดใหญ สงขลา ไดอยางไร

เมื่อประมาณป 2535 พ่ีเขากรุงเทพฯ เพื่อที่

จะหางานทํา และเห็นประกาศรับสมัครงาน

ของมลูนิธิฯ พี่จึงไปสมัครดู พี่สัมภาษณกับ

คุณปาอภิญญา ฐิติวร ผูอํานวยการสํานักงาน

บริหารในสมัยนั้น ทานเห็นวาพี่เปนคนสงขลา 

จึงแนะนําวา มีหมูบานท่ีนี่ดวย และดวยตัวพี่

เองก็อยากทํางานใกลบาน เพราะพอกับแมก็

แกมากเราอยากอยูดูแลทาน จึงตัดสินใจมา

ทํางานที่น่ี

ชวงท่ีมาทํางานแรกๆ พี่มีโอกาสไปรับเคสเด็ก 

ครอบครัวเขาอยูหางจากชุมชน กวาจะถงึ

บานของเด็กๆ เราตองจอดรถและเดินดวยเทา

เขาไป พอไปเห็นสภาพความเปนอยูของพวก

เขาในตอนน้ัน มันมีหลายความรูสึกที่เกิดข้ึน 

หัวใจของการทํางาน 

“รักและสามัคคี” 

ท้ังเศรา สงสาร สงสัยในชีวิต และเกดิความ

อยากชวยใหเด็กๆ ไดมีอนาคตและความเปน

อยูที่ดีขึ้น หลังจากน้ันก็ทํางานเรื่อยมาจนถึง

ปจจุบัน

หนาที่ของผูชวยผูอํานวยการหมูบานเด็กฯ 

ทําอะไรบาง

โดยตําแหนงก็บอกชัดเจนอยูแลวคะวา เปนผู

ชวยของผูอํานวยการหมูบานเด็กท่ีจะดูแลและ

รับผดิชอบการบริหารจัดการหมูบานเด็กโสสะ 

สนบัสนุนและประสานการทํางานกับแมโสสะ

อยางสมําเสมอ รวมท้ังติดตามพัฒนาการที่

สําคัญของเด็กใหเหมาะสมตามวัยของเด็ก

แตละคน 

ทํางานมา 25 ป ผานอุปสรรคหรือปญหา

มากมาย เคยรูสึกทอบางหรือไม

ก็มีบางคะ เพราะเอาจริงๆ แลวเราทํางาน

เพื่อแกไขปญหาใหกับเด็กๆ คําวา “ปญหา” ก็

พอจะรูกันบางวามันไมไดสวยงาม แตเราก็

สามารถผานมันไปไดทุกครั้ง  อีกอยางการ

ทํางานอยูในหมูบานเด็กโสสะ เรามีเพื่อนรวม

งานท่ีดีเปนเหมือนพี่นอง มีอะไรก็พูดคุย ชวย

กันแกไขปญหานั้นๆ พรอมทั้งเปนกาํลังใจให

กันและกนั

สิ่งท่ีประทับใจในการทํางาน

คงจะเปนความรูสึกท่ีเราอยูกันเหมือนญาติพี่

นอง เราสรางครอบครัวใหกับเดก็ๆ แตจริง

แลวเราก็เปนสวนหน่ึงของครอบครัวนี้ดวย ไม

วาจะสุขจะทุกขเรารับรูและชวยกัน แมในบาง

คร้ังครอบครัวเราอาจจะมีความคิดเห็นไมตรง

กันบาง แตเมื่อเราไดพูดคุยกัน และมองไปที่

เปาหมายที่เรามีรวมกนั นั่นกคื็อ เด็กๆ ซึ่ง

เขาเปนลูกหลานของเรา เรากจ็ะอยูรวมกันได

และรักใครกลมเกลียวดังเดิม

สิ่งท่ีอยากจะฝากไว

ความรัก ความสามัคค ีเปนเรื่องสําคัญของ

การอยูรวมกนั ไมวาจะเปนครอบครัวโสสะ 

หรือครอบครัวไหนๆ หรือแมแตกระทั่ง

ประเทศไทยเราก็ควรจะมีส่ิงนี้ เพราะความ

สามคัคีจะทําใหครอบครัวเรา ประเทศเรา

มั่นคง

เร องเลาคนทํางาน
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การหลอหลอมใหเด็กคนหนึ่งไดเติบโต

ขึ้นมาเปนผูใหญที่ดี มจีติเมตตา และ

มีสวนรวมชวยเหลือสังคมนั้น รากฐาน

สวนสําคญัเกิดขึ้นไดจากการปลูกฝงจาก

พอแมและบุคคลรอบขางท่ีคอยอบรมส่ัง

สอน หรือแมกระทั่งการทําในส่ิงที่ดีใหเห็น

เปนตัวอยาง ลวนแลวแตสงผลใหกับลูกๆ 

ไดเดนิตาม ดังเชน คุณดาส ณ สงขลา 

วิศวกรดานพลังงานลม หนึ่งในบุคคลที่

ใหการสนับสนุนการเลี้ยงดนูองๆ ในมูลนิธิ

เด็กโสสะมาแลวกวา 1 ป โดยการตัดบัตร

เครดิตผานทางเว็บไซต

“ผมรูจักมูลนธิิเด็กโสสะฯ เพราะครอบครัวผมบริจาคใหกบัทางมูลนิธิฯ 

อยูแลวครับ ผมจึงคิดวา อยากบริจาคเพื่อชวยเหลือนองๆ แบบตอ

เนื่องทุกๆ เดือน และโดยปกติแลว ผมจะเขามาดูขอมูลขาวสารของ

มูลนิธิฯ ผานทางเว็บไซตประมาณเดือนละคร้ัง เมื่อเห็นวาเราสามารถ

บริจาคผานทางเว็บไซตได จึงบริจาคผานชองทางนี้ 

หลังจากท่ีบริจาคแลว ทางมูลนิธิฯ จะจัดสงเอกสารมาให  ผมไดเห็น

ถึงความเปนอยูของเด็กๆ ก็รูสึกดีนะครับวาเงนิท่ีเราบริจาค ทางมลูนธิิฯ 

นําไปใชเลี้ยงดเูด็กจริงๆ ชวงแรกๆ ผมบริจาคเดือนละ 500 บาทครับ 

ตอนนี้แจงเพิ่มยอดบริจาคไปเปนเดือนละ 1,500 บาท เพราะจะได

ชวยเหลือนองๆ ใหไดมากย่ิงข้ึน”

ครอบครัวคือตนแบบของชีวิต

ดวยแรงบันดาลใจตั้งตนจากครอบครัว สูนําใจแบงปนตอสังคมของ

คุณดาส คือหนึ่งในตวัอยางการสงตอทุนแหงโอกาสสําหรับชีวิตนองๆ 

โสสะ ผานทาง www.sosthailand.org ยังคงมีเด็กๆ อีกมากมายที่

ตองการการสนับสนุนจากผูมีนําใจ เพื่อสานตอเสนทางสรางสังคมดี 

เพิ่มบุคลากรคุณภาพใหกับเมืองไทยของเรา

หน่ึงเสียงจากผู ใหการสนับสนุนเด็กโสสะ

คุณดาส ณ สงขลา

รายไดทั้งหมดรวมบริจาค เพื่อสนับสนุนการเลี้ยงดูเด็กท่ีสูญเสียบิดามารดา ขาดญาติมิตร ในมลูนิธิ

เด็กโสสะฯ กวา 700 คน ในหมูบานเด็กโสสะท้ัง 5 แหง ทั่วประเทศ ไดแก บางปู สมุทรปราการ, 

หาดใหญ สงขลา, หนองคาย, เชียงราย และภูเกต็

ผลงานออกแบบโดย คุณแปง ภัทรีดา ประสานทอง นักออกแบบการตูนช่ือดัง

สัมผัสนุมนากอด

ขนาดสูง 12 นิ้ว

ผาขนหนูลายการตูนนารัก 

ขนาด 65x30 ซม.

ผลงานภาพวาดของลูกโสสะ 

พรอมซองใสการด

345 บาท

99 บาท

50 บาท

ตุกตาเด็กชายหญิง

ผาขนหนู

การดอวยพร (2 ใบตอชุด)

รวมสนับสนุนของที่ระลึก มูลนิธิเด็กโสสะฯ
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คุณกนกชนา เพร็ชรัตน หนึ่งในผูบริจาคตอเนื่องรายเดือนของมูลนิธิ

เดก็โสสะแหงประเทศไทยฯ ไดรวมสนบัสนุนดูแลนองๆ มานานกวา 1 ป 

เพื่อตองการใหนองๆ มอีนาคตที่สดใส 

Q: คุณกนกชนามีเร่ืองราวของตัวเองท่ีอยากจะแบงปนไหมคะ

A: ขออนุญาตแบงปนเรื่องราวของตัวเองนะคะ ปกตชิอบทําบุญเกี่ยว

กับเดก็ที่ไมมคุีณพอคุณแม เพราะตัวเราเองกไ็มมีคุณพอคุณแมดูแล

เหมือนกันคะ เนื่องจากตอนแรกเกิดคุณพอคุณแมแยกทางกนั ทําให

คุณยายเปนผูสงเสียเล้ียงดูดิฉันมาตั้งแตเด็ก คณุยายทานเปนคนชอบ

เขาวัดทําบุญทุกคร้ังท่ีไปทําบุญก็จะพาหลานไปดวย เลยไดอานิสงฆ

จากการเขาวัดทําบุญไดฟงธรรม และไดรับคําสอนของคุณยายปลูกฝง 

ใหเปนคนมเีมตตาเห็นใจผูอ่ืน ขยันหม่ันเพียร และตั้งมั่นอยูบนความดี 

ถึงแมคุณยายจะขัดสนในการหาเงินมาเลี้ยงดู หรือคุณพอคุณแมไม

ดูแล ก็ไมเคยนาํเร่ืองพวกนี้มาเปนปญหาในการใชชีวิต หลังจากท่ีเรียน

จบเริ่มทํางานไดไมนานคุณยายทานกเ็สีย เลยทําใหมุงมั่นและใสใจใน

การทํางานมาก เพราะมีความสุขกับงานท่ีทํา ต้ังแตเร่ิมทํางานก็บริจาคเงิน

สนับสนุนการเล้ียงดูเด็กท่ีไมมีคุณพอคุณแมมาโดยตลอด มูลนิธิเด็กโสสะฯ 

คือหนึ่งในสวนท่ีใหการสนบัสนุนดวยคะ 

Q: หลังจากที่คุณกนกชนารวมบริจาคมาแลวรูสึกอยางไรบางคะ

A: จากขาวสารที่ทางมูลนิธิสงมาใหทราบอยูเปนระยะ ดีมากเลยนะคะ 

เพราะรูสึกวาเงนิท่ีเราบริจาคไปเดือนละ 3,000 บาทมีคุณคา สําหรับ

เล้ียงดูเด็กและใชใหเกิดประโยชนสูงสุดกบัเด็ก และตองขอบคุณมูลนิธิฯ 

เพราะเคยไดรับ จึงกลายเปนผู ให

ดวยคะท่ีทุมเทแรงกายแรงใจดูแลเด็กๆ ทุกคน

Q: คุณกนกชนามีแนวทางในการดําเนินชีวิตอยางไรบางคะ

A: work life balance คะ ในช่ัวโมงของการทํางานก็จะทุมเทแรงกาย

แรงใจเต็มที่ใหกับการทํางาน สําหรับชีวิตสวนตวัก็ทําตัวตามสบาย อยู

ในโลกที่เราพอใจ ตื่นเชาไปวัด ออกกําลังกาย ดูแลตนไม ดูแลสุนัข 

แตงตัวตามสบายอยูกับบาน คือมีความสุขในทุกอยางของชีวิต 

ดวยความรัก และการดูแลเอาใจใสของคณุยายไดหลอหลอมใหคุณ

กนกชนาจากผูท่ีเคยเปนผูรับ มาในวันนี้ไดสงตอความรัก ความเมตตา

ท่ีเคยไดรับนั้น มายังเด็กๆ ดวยการเปน “ผูให” และความรักความ

เมตตานี้จะยังคงถูกสงตอจากรุนสูรุน จากคุณยายสูคุณกนกชนา...จาก

คุณกนกชนาสูลูกโสสะ...จากลูกโสสะสูสังคมฯ หมุนเวียนตอเนื่องกันไป 

เปนสายใยแหงการแบงปน ท่ีไมมีวันสิ้นสุด

หน่ึงเสียงจากผู ใหการสนับสนุนเด็กโสสะ

คุณกนกชนา เพร็ชรัตน

สามารถเขาชมรายละเอียดของท่ีระลึกไดที่ 

http://www.sosthailand.org/products

การสนับสนุนของท่ีระลึก และการรวมบริจาคทุกชองทาง 

ทานจะไดรับใบเสร็จรับเงนิ ซึ่งสามารถนําไปใชหักลดหยอน

ภาษีไดตามกฎหมายกําหนด

หมายเหต ุราคาท่ีระบุไมรวมคาจดัสงพัสดุลงทะเบียนอีก 50 บาท 

หากของที่ระลึกมลูคารวม 1,000 บาทขึ้นไป จดัสงใหฟรี

สมดุเนื้อดี 

ลายการตูนนารัก

กลองดินสอโชวลายไม, ดินสอไม 8 แทง, 

ไมบรรทัด และกบเหลาดินสอลายเขาชุด

ขนาด 3.5”x4.6” 

พรอมซิปดานบนและสายคลองแขน

59 บาท

189 บาท

129 บาท

กระเปาผาใสเครื่องเขียน SOS

ชุดเครื่องเขียน

สมุด SOS
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สารจากกรรมการอํานวยการ

เรียน  ทานผูมีจิตเมตตา

 
ปพุทธศักราช 2559 - 2560 เปนชวงเวลาแหงการสูญเสียอันยิ่งใหญ 

ปวงชนชาวไทยทุกหมูเหลาตางเศราโศกเสียใจตอการเสด็จสวรรคตของ

พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช พระมหากรุณาธิคุณจะ

จารึกในใจพสกนิกรไทยตราบนานเทานาน

มูลนิธิเด็กโสสะแหงประเทศไทย ในพระบรมราชินูปถัมภ สํานึกในพระ

มหากรุณาธิคุณ และขอนอมนําเอาหลักธรรมและพระราชดํารัสของพระองค

มลูนธิิเดก็โสสะแหงประเทศไทยฯ จดักจิกรรม

ออกบูธประชาสัมพันธตามสถานท่ีตางๆ 

อาทิ  หางสรรพสินคา  อาคารสํานักงานและ

ยานธุรกจิ ท่ัวกรุงเทพมหานครฯ และตาง

จังหวัด  ทั้งนี้เพื่อเชิญชวนผูที่มีจติเมตตา

ตอเด็กๆ กําพรา  รวมเปนสวนหนึ่งในการ

สนับสนุนการเลี้ยงดูเด็กในครอบครัวโสสะทั่ว

ประเทศอยางตอเนื่อง โดยบริจาคผานการตัด

บัตรเครดิต ซึ่งเปนอีกหนึ่งชองทางที่สะดวก  

และทานสามารถสังเกต เจาหนาที่ของ

มูลนิธิฯ จะสวมเสื้อที่มีโลโก และบัตรประจํา

ตัวพรอมชื่อเพื่ออางอิง  หากพบเจาหนาที่

ของทางมลูนิธิฯ ทานสามารถแวะเขาไป

สอบถามขอมูลเพื่อบริจาคหรือทักทายให

กําลังใจนองกนัไดนะคะ 

ทาน มาใชในการดําเนินงานชวยเหลือเด็กไทยที่สูญเสียบิดามารดา ขาด

ญาติมิตร เพื่อยังประโยชนสุขแกผูคนในบานเมืองและสังคมไทยตอไป

วารสารที่ทานไดรับฉบับนี้ นําเสนอเรื่องราวความสําเร็จของลูกโสสะ ชีวิตใน

หมูบานเด็ก ที่เปยมดวยความรักและความอบอุน  และการบอกเลาความ

ประทับใจจากผูมีจติเมตตาที่ใหการบรจิาคเงนิแบบตอเนื่องเพื่อสนบัสนนุการ

ดําเนินงานของมูลนิธิฯ

กระผมขอขอบพระคุณทุกๆ ทานท่ีใหการสนับสนุนการดําเนินงานของ

มูลนิธิฯ ดวยดีเสมอมา ทานไมเพียงแตไดมอบโอกาสใหกับลูกๆ โสสะหลาย

รอยชีวิตเทานั้น แตทานยังไดเปนสวนสําคัญในการชวยเหลือพัฒนาสังคม

ไทยใหมีความเขมแข็งยิ่งๆ ขึ้นตอไป

ขอแสดงความนับถือ

 

 

นายธนา เตรัตนชัย

เลขาธิการ/กรรมการอํานวยการ

มูลนิธิเด็กโสสะแหงประเทศไทยฯ

วารสารสําหรับผูใหการสนับสนนุเด็กในครอบครัวโสสะ ประจําทุกหกเดือน 
ฉบับท่ี 15 / ตุลาคม 2560 
จัดทําโดย: แผนกพัฒนาทุนและการส่ือสาร

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 ในพระบรมราชินปูถัมภ พ.ศ. 2560


