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“แทนคำขอบคุณ”

“To Thank You”

เรียน ทานผูมีจิตเมตตา

Dear Kindhearted Friends,

ผมในนามตัวแทนของมูลนิธิเด็กโสสะแหงประเทศไทย ในพระบรมราชินูปถัมภ
ใครขอขอบพระคุณทุกทานเปนอยางยิ่ง ที่ใหการสนับสนุนการดำเนินงานของมูลนิธิฯ
ดวยดีเสมอมา ตลอดระยะเวลา 42 ป ทีเ่ รามุง มัน่ ตัง้ ใจใหความชวยเหลือเด็กไทยทีส่ ญ
ู เสีย
พอแม ไรญาติมติ ร ใหไดเติบโตขึน้ ในครอบครัวทดแทนถาวร เด็กๆ จะมีครอบครัวทีอ่ บอุน
มีแมโสสะที่ใหการดูแลดวยความรัก มีพี่นองในบาน อยูรวมกันในชุมชนหมูบานเด็กที่
ชวยเหลือเกื้อกูลกัน นั่นเพราะเราเชื่อมั่นวา “ครอบครัว” คือ ปจจัยพื้นฐานสำคัญใน
การหลอหลอมเด็กคนหนึ่งใหเปนคนที่สมบูรณ

On behalf of SOS Children's Villages Thailand, we thank you for
your kind support. Over 42 years we aim to aid children who lost
their parents and family to grow up to a warm SOS family with SOS
Mothers looking after them with love and care. They also grow up
with brothers and sisters in the SOS family house and surrounded by
a supportive community, SOS Children’s Village. We believe that
“family” is an important organization to complete each child.

จากการดำเนินงานที่ผานมามูลนิธิฯ ไดสงมอบเด็กที่เติบโตขึ้น ทามกลางความรัก
ความอบอุนของครอบครัวโสสะสูสังคมไทยแลวกวา 500 คน สิ่งเหลานี้จะเกิดขึ้น
ไมไดเลย หากไมไดรับการสนับสนุนจากทานที่เปนผูมอบให

From our previous operation, the organization has raised over 500
children with love and warmth. However, all of this would have
never happened without all the supportive donors and sponsors.

รายงานประจำปฉบับนี้ ไดนำภาพกิจกรรมการดำเนินงานของมูลนิธฯิ ซึง่ มุง เนนการเลีย้ งดู
ที่มีคุณภาพ พรอมทั้งแผนพัฒนาในอนาคตเพื่อที่เขาถึงและชวยเหลือเด็กไทยไดมากขึ้น
งบประมาณการใชจายเพื่อใหทานไดมั่นใจวาการสนับสนุนจากทานนั้น ไดกอใหเกิด
การลงทุนอันยิ่งใหญที่สุด คือ การใหชีวิตกับเด็กคนหนึ่ง ไดมีอนาคตที่สดใส
และอยูรวมในสังคมไทยกับทุกทานไดอยางมีความสุขครับ

This annual report presents pictures of activities hosted by the
organization aiming towards quality care as well as future plan to
further help Thai children. The expense report will ensure sponsors
that your support creates the biggest investment, which is giving life
full of brightness to a child and allowing that child to live happily
with all of you in the Thai community.

ขอแสดงความนับถือ

(นายกุลเวช เจนวัฒนวิทย)
เหรัญญิก / กรรมการอำนวยการ
มูลนิธิเด็กโสสะแหงประเทศไทยฯ

Best regards,

(Kulvech Janvatanavit)
Treasurer and Board of Directors
SOS Children's Villages Thailand

ยินดีตอนรับสูบานแหง
ความรักของพวกหนูคะ

Welcome to
my loving home

การสนับสนุนของท่านนำไปช่วยเหลือเด็กให้เกิดประโยชน์
สูงสุดอย่างไร

How your support will highly contribute to
helping the children

ในชวงป 2555-2556 มีเด็กไทยทีส่ ญ
ู เสียบิดามารดาและตองการ
ชวยเหลือ รับเขาสูการดูแลของครอบครัวโสสะทั่วประเทศ
ประมาณ 30 คน และมีเยาวชนที่สำเร็จการศึกษาสูงสุดตาม
ความสามารถจนออกไปประกอบอาชีพพึ่งพาตัวเองได
ประมาณ 40 คน และตลอด 40 กวาปที่ผานมา มีเด็กที่เติบโต
จากครอบครัวโสสะเปนผูใหญที่มีคุณภาพและคุณธรรม
อยูรวมกับสังคมไดอยางมีความสุขไดแลวกวา 500 คน

During the year 2012-2013, a total of xxx children in
need nationwide have lost their parents and
needed help into SOS families’ care and a total of
xxx integrated youth have graduated with the
highest level of education according to their ability
and were able to earn a living. For the past 40
years, SOS Children's Villages Thailand raised over
500 quality and moral young adults who become
the contributing member of the society

สิ่งเหลานี้ไมสามารถเกิดขึ้นไดเลย หากเด็กๆไมไดรับการ
สนับสนุนจากทานผูบริจาคที่ใหการสนับสนุนดวยดีเสมอมา
ในป 2555 เงินที่ไดรับการสนับสนุนมานั้น ไดนำไปบริหาร
จัดการเพื่อใหเกิดการเลี้ยงดูที่มีคุณภาพของครอบครัวโสสะทั่ว
ประเทศใน 5 หมูบาน ดังนี้

These events would never have happened if these
children have not received the supports from the
donors and sponsors. In 2012, the contribution
made to the organization has been organized to
give quality care to 5 SOS Children's Villages
nationwide as follow;

การสนับสนุนทางการเงินของท่านนำไปช่วยเหลือ
เด็กให้เกิดประโยชน์สูงสุดได้อย่างไร
How your financial support is well invested to SOS children

ด้านการเลี้ยงดูเด็ก
(อาหาร เสื้อผ้า ผู้ดูแลเด็ก)
Care

ด้านสุขภาพของเด็ก
Health

ด้านการศึกษาและฝึกอาชีพ
ของเด็กและเยาวชน
Education & Career training

ด้านบริหารจัดการ
Administration

* ข้อมูล ปี 2555 คำนวณจากค่าใช้จา่ ยทั้งหมดประมาณ 100 ล้านบาท
Estimated from the expenditure at 100 million THB in 2012 *

เด็กและเยาวชนในการดูแลของครอบครัวโสสะ / Fact & Figures

บางปู สมุทรปราการ
Bangpoo
Samutprakarn

หาดใหญ สงขลา
Hatyai Songkla

ข้อมูล ณ วันที่ 30 กันยายน 2556 / Updated figures on September 30, 2013

เชียงราย
Chiang Rai

ภูเก็ต Phuket

เด็กชายที่พักอาศัยอยูในหมูบานเด็กโสสะ
Boys who stay with SOS family
หนองคาย
Nongkhai

เด็กและเยาวชนทั้งหมดที่อยู
ในการดูแลของครอบครัวโสสะ
Total Children & Youth who stay
in SOS Children’s Villages & SOS
Youth Facilities

เด็กหญิงที่พักอาศัยอยูในหมูบานเด็กโสสะ
Girls who stay with SOS family
เด็กที่พักอาศัยที่บานเยาวชนชายโสสะ
Male youth who stay at SOS Youth Facility

“การศึกษา” เป็นรากฐานที่สำคัญของชีวิต
หนึ่งสิ่งเมื่อเวลาที่ลูกโสสะจะออกไปสูสังคมแลว และสามารถ
นำติดตัวไปไดเสมอนั่นก็คือ วิชาความรู ระหวางที่เด็กๆอยูใน
หมูบานเด็กโสสะพวกเขาจะไดรับการศึกษาสูงสุดตามความ
สามารถของเด็กแตละคน ไดรบั การสงเสริมศักยภาพตามความ
สนใจและทักษะที่ตัวเองถนัด ไดรับการฝกอบรมดานวิชาชีพที่
จำเปนเพื่อเปนตนทุนที่สำคัญในการออกไปประกอบอาชีพ
และอยูในสังคมไดอยางมั่นคง
“Education” is the foundation of life
The one thing that SOS children could take with
them when they entered the society is knowledge.
During the children stay at SOS Children's Village,
they will receive the highest level of education
according to their ability, support to further their
capability according to their interest and talent,
training in vocational profession essential to earn a
living and find a stable position in the society.
หมู่บ้านเด็กโสสะบางปู สมุทรปราการ
SOS Children’s Villages Bangpoo, Samutprakarn

แม่โสสะ (เกษียณ) ผู้นำแสงสว่างสู่ลูกๆโสสะ
คุณแมโสสะที่มีอายุ 60 ป และมีอายุการทำงาน 20 ปขึ้นไป
จะเปนคุณแมเกษียณ ซึง่ ทางมูลนิธฯิ ไดมกี ารจัดเตรียมบานพัก
ไวเพื่อใหทานไดพักผอนและใชชีวิตวัยเกษียณตามอัตภาพ ใน
หมูบานเด็กโสสะที่คุณแมผูกพัน พรอมทั้งมีเงินบำนาญตาม
สมควร เพื่อเปนการตอบแทนใหกับคุณแมท่ไี ดทุมเทแรงกาย
แรงใจในการเลี้ยงดูลูกๆโสสะใหเติบโตขึ้นเปนคนดีของสังคม
ไทยตลอดชีวิตที่ผานมา

หมู่บ้านเด็กโสสะหาดใหญ่ สงขลา
SOS Children’s Villages Hatyai, Songkla

SOS Retired Mother who shines light to SOS
Children's Villages
A SOS retired mother is 60 years old and has been
working for over 20 years. As a SOS retired mother,
the organization has provided a resident for her to
rest and spend time in her own personal space
inside the SOS Children's Village where she feels
connected. She also receives pension accordingly to
reflect her hard work towards taking good care and
raising the children in becoming good members of
the Thai society.

กีฬา กีฬา เป็นยาวิเศษ.....
การสงเสริมใหเด็กๆไดเลนกีฬา เพื่อใหมีสุขภาพ รางกายที่
แข็งแรง มีพฒ
ั นาการทีส่ มวัย และนอกจากนีส้ ง่ิ ทีแ่ ฝงมากับการ
เลนกีฬา คือการสรางความสามัคคี การมีระเบียบวินยั และการ
มีน้ำใจนักกีฬา รูแพ รูชนะ รูอภัย
Sport is the miraculous medicine.....
We promote the children to play sport for their
health, develop according to their age, and create
harmony, discipline, and sportsmanship so that they
will accept winning and losing.

หมู่บ้านเด็กโสสะหนองคาย
SOS Children’s Villages Nongkhai

สร้างภูมิคุ้มกันด้วยการปลูกฝังธรรมะ
การสรางภูมิคุมกันที่ดีที่สุดใหกับเด็กๆ ก็คือ การปลูกฝงธรรมะ
ซึ่งเปนการปลูกฝงเมล็ดพันธแหงความดีงาม ในวันขางหนา
เมื่อเด็กๆ กาวออกไปสูสังคมแลวเราไมรูวาพวกเขาจะตองไป
พบเจอสิ่งใดบาง อาจจะมีดีและไมดี แตอยางนอยในเวลาที่
พวกเขาพบเจอสิ่งที่ไมดี ก็จะไดมีธรรมะไวคอยยึดเหนี่ยวจิตใจ
Create immunity by fostering dharma
To create the best immunity to the children is
fostering them with dharma, like growing moral
seeds. In the future when the children step forward
into the society, they donot know what they will
encounter, some of the things are good and some
are bad. At least when they face bad things, they
will have dharma to hold on to.

หมู่บ้านเด็กโสสะเชียงราย
SOS Children’s Villages Chiang Rai

พืชผักสวนครัวรั้วกินได้
อีกหนึง่ การเรียนรูใ นหมูบ า นเด็กโสสะ เด็กๆไดปลูกผักสวนครัว
ไวรบั ประทานกัน วันนีพ้ ชื ผักทีป่ ลูกไวออกดอก ออกผลใหไดกนิ
โดยไมตองซื้อหาและปลอดภัยเพราะไมใชสารพิษ ผักที่นี่จะ
รสชาติหวานอรอย เพราะนอกจากการรดน้ำพรวนดินใสปุย
ลงไปแลว เรายังใสความรักลงไปดวย
Home grown vegetables which they can consume
Another learning lesson in the SOS Children's Village
is plating vegetables for consumption. When
planted vegetables are ready to be cooked, we
wouldn’t have to buy and it is also safe as it is toxic
free. The vegetables are sweet because apart from
loosening the soil and spreading fertilizer, we also
add our love into the growing process.

หมู่บ้านเด็กโสสะภูเก็ต
SOS Children’s Villages Phuket

ทีอ่ บอุน และนารักมาเขารวมพูดคุยถึงความสำคัญของครอบครัว
มูลนิธิฯ หวังเปนอยางยิ่งวา จะสามารถสรางความตระหนักรู
ใหกับผูคนในสังคมไทยไดมากยิ่งขึ้น

“ครอบครัว คือ ชีวิต”
เนื่องในวันครอบครัวสากล หรือ UN International Day of
Families เพือ่ ใหทกุ ทานเล็งเห็นความสำคัญของ “ครอบครัว”
มูลนิธิเด็กโสสะฯไดจัดงานแถลงขาว “ครอบครัว คือ ชีวิต”
(Moments Make Families) เพือ่ ใหทกุ คนเห็นถึงความสำคัญ
ของครอบครัว และตระหนักวายังมีเด็กกลุมหนึ่งที่สูญเสียบิดา
มารดา และครอบครัวที่ยังรอคอยความชวยเหลือ โดยงาน
ดังกลาวจัดขึ้นในวันที่ 15 พฤษภาคม 2556 ที่ผานมา ณ
ศูนยการคาสยามพารากอน โดยในงานมีกิจกรรมตางๆ อาทิ
การพูดคุยกับคุณแมโสสะและลูกๆจากครอบครัวโสสะเกีย่ วกับ
เรือ่ งราวชีวติ ในหมูบ า นเด็กโสสะ และ “ครอบครัวศิลปนดารา”

“Moment Makes Families”
Since UN International Day of Families is aimed for
everyone to recognize the importance of “family”,
SOS Children's Villages Thailand has hosted an
announcement under the topic Moments Make
Families. This is to have everyone understands how
important it is to have a family and realizes that
there is a group of children who have lost their
parents and family and are waiting for help. The
announcement was made on the 15th of May 2013
at Siam Paragon Department Store with many
activities present such as talking to the SOS mothers
and children about their life stories at the SOS
Children's Villages and having the warm and
adorable “celebrity’s family” talked about the
importance of family. Our organization highly wishes
that we are able to create greater awareness in the
Thai society.

ก้าวไปข้างหน้าสู่ปี 2557
มูลนิธิเด็กโสสะฯยังคงมุงมั่นในการชวยเหลือเด็กไทยที่สูญเสีย
บิดามารดาใหไดเติบโตในครอบครัวทดแทนถาวรที่เต็มเปยม
ดวยความรักความอบอุน ดังนั้นคุณภาพในการเลี้ยงดูจึงเปน
หัวใจสำคัญที่มูลนิธิฯยึดถือในการทำงานโดยเฉพาะเยาวชนซึ่ง
จะเปนคนรุนใหมที่จะพัฒนาสังคมตอไป ดังนั้นแผนการใน
อนาคตจึงใหความสำคัญกับการเสริมสรางทักษะรอบดานให
กับเยาวชน ไมใชเฉพาะแตความรูใ นหองเรียน แตรวมถึงทักษะ
ในการดำเนินชีวิตและการฝกอาชีพในดานตางๆ ไมวาจะเปน
ภาษาอังกฤษ คอมพิวเตอร งานชาง งานฝมือแรงงาน ฯลฯ
นอกจากนี้ยังเปนการเตรียมความพรอมใหกับเด็กและเยาวชน
เพื่อเขาสูการเปนสมาชิกของประชาคมอาเชียนในอนาคตอัน
ใกลนี้ตอไปอีกดวย

Moving towards 2014
SOS Children's Villages Thailand continues to
support Thai children who lost their parents to grow
up in a SOS family filled with love and warmth.
Therefore, quality of care is what the SOS
Children’s Villages Thailand considers as the heart
of the organization, especially considering the fact
that these children will be the next generation to
help develop society in the future. Thus, our future
plan gives importance to building a well-rounded
skill for the children, not only in class knowledge
but life and practical skills that could help them
lead their lives such as English, computer, and craft.
Also, this is to prepare these children and youth in
their upcoming status as ASEAN members.

ขอบคุณที่ทำใหวันนี้หนูมีครอบครัวที่อบอุนอีกครั้ง
Thank you for giving me a family once again

