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นองใบขาว จากสิทธิที่จะมีชีวิตรอด
สูพลังสดใสของโลกใบนี้

เด็กทุกคนทีไ่ ดเกิดมาบนโลกใบนีแ้ ลว เขามีสทิ ธิทพ่ี งึ จะไดรบั นัน่ ก็คอื
สิทธิของการทีจ่ ะมีชวี ติ รอด ไมวา เขาจะเกิดมาพรอมกับความพิการ
ความบกพรองทางรางกาย มีโรคติดตอ เกิดมาปกติ หรือแมกระทัง่ เกิดมา
แลวไมมคี นดูแล เด็กทุกคนลวนมีสทิ ธิอนั เทาเทียมกันทีจ่ ะอยูร อดตอไป
ใบขาว - เด็กหญิงตัวนอยทีเ่ ขามาอยูใ นครอบครัวโสสะเชียงรายในวัย
เพียง 2 ขวบ พรอมกับพีช่ ายอีกสองคนทีข่ าดคนดูแล ปจจุบนั เธอได
เติบโตขึน้ ตามวัย เปนเด็กทีช่ า งเจือ้ ยแจวเจรจา ยิม้ เกง มีความราเริง
สดใส และเปนเด็กทีม่ จี นิ ตนาการสูง

คุณแมสริ นิ ทิพย มีสขุ คุณแมโสสะทีใ่ หการดูแลนองใบขาวเลาใหเราฟงวา
“นองใบขาวเปนลูกเล็กคนแรกทีแ่ มไดดแู ล เห็นลูกครัง้ แรกตกหลุมรักเขา
แตกแ็ อบกลัวอยูข า งในใจวา เราจะดูแลเขาไดไมดี ชวงสองถึงสามวันแรก
ทีน่ อ งเขามา จะติดแมมากไมยอมใหวางเลย จนเราเองก็แทบทําอะไรไมได
แตดที ว่ี า ในบานจะมีลกู ๆ ทีโ่ ตแลวชวยแบงเบางานบานได”
“ตอนนีน้ อ งใบขาวไดเขาเรียนทีโ่ รงเรียนอนุบาลภายในหมูบ า นเด็กโสสะ
เชียงรายคะ ทุกวันทีเ่ ลิกเรียนก็จะกลับมาเลาสิง่ ทีไ่ ดไปพบเจอทีโ่ รงเรียนให
แมฟง เชน วันนีห้ นูเรียนวาดรูป เรียนเตน บางทีกจ็ ะทําทาทางประกอบ
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เวลาพูด หัวเราะเสียงดังเอิก๊ อาก การใชชวี ติ อยูใ นบานในครอบครัวโสสะ
ของเรา แมจะสอนใหนอ งไดมหี นาทีร่ บั ผิดชอบเหมือนพีๆ่ คนอืน่ แตกจ็ ะ
ใหทาํ เล็กๆ นอยๆ ไปกอน เชน เก็บใบไม รดนาํ ตนไม หรือบางทีเขาเห็น
พีๆ่ กําลังทําอะไรอยู ก็อยากไปทํากับเขาบาง”
ถึงแมวา การทําหนาทีเ่ ปนแมของคุณแมสริ นิ ทิพย จะเหน็ดเหนือ่ ยสักแค
ไหน แตแมกจ็ ะมีความสุขและมีพลังขึน้ มาทุกครัง้ ทีไ่ ดยนิ เสียงหัวเราะของ
ลูกๆ โดยเฉพาะพลังอันสดใสของนองใบขาว นองเล็กของครอบครัว
“นองใบขาวนีเ่ ขาเปนขวัญใจของทุกคนในบานจริงๆ คะ เขาจะหยอกลอ
กันทุกวัน ความทีใ่ บขาวเขาเปนคนชางพูด เขาก็จะมีคาํ พูดทีท่ าํ ใหเรา
ประทับใจอยูบ อ ยๆ อยางถาวันไหนอากาศเย็นๆ เขาจะเดินเขามาถาม
“แมเย็นไหม หนูหม ผาใหแมนะ” หรือถาไมสบายเขาจะบอกวา “เดีย๋ วหนู
ดูแลแมเอง” แตกม็ บี างครัง้ ทีเ่ ขาทําผิดนะคะ ก็ตามประสาเด็ก เขาก็จะถูก
ทําโทษโดยการตักเตือน และใหไปเก็บใบไม แมเลีย้ งเขาดวยความรัก ดัง
นัน้ เราจึงอยากเห็นความสําเร็จในชีวติ เขา” แมกลาวดวยรอยยิม้ ทีม่ ตี อ
ลูกสาว
ความงดงามของชีวติ เด็กคนหนึง่ ทีไ่ ดรบั ความรัก ไดรบั การดูแลเปนอยางดี
และไดรบั สิทธิของการไดมชี วี ติ รอด ดวยนาํ ใจทีร่ ดรินมาจากทุกคนทีไ่ ดมี
สวนชวยกัน ความงดงามนีไ้ มไดเบงบานอยูแ คในหมูบ า นเด็กโสสะ จังหวัด
เชียงรายเทานัน้ แตยงั กระจายความงดงามออกมาสูส งั คมไทยและโลก
ใบนีใ้ หนา อยูย ง่ิ ขึน้

หมายเหตุ: ชื่อของเด็กในบทความนี้ ไดมีการเปลี่ยนแปลงตาม
ความเหมาะสม เพื่อเปนไปตามนโยบายดานสิทธิเด็ก

ความสําเร็จของลูกโสสะ
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โอกาสที่ตองไขวควา
ของสมใจ รอดบัวทอง
ภาพของชายคนหนึ่ง ในมือขวากําลังถือมืด
และหั่นผักลงไปบนเขียงดวยความมุงมั่นตั้งใจ
เขากําลังทําเมนูอาหารตามที่ลูกคาสั่งเขามา
- สมใจ รอดบัวทอง พอครัวคนเกงของครัว
ตนนํา และเขาเปนความสําเร็จลูกโสสะ จาก
สมใจและคุณแมนติ ยา (แมโสสะ) รวมแสดงความยินดีกบั นองสาวในครอบครัวโสสะในวันจบการศึกษา
หมูบานเด็กโสสะหาดใหญ สงขลา เปนผูที่
ครั้งหนึ่งไดรับโอกาสที่สองของชีวิตจากผูคนที่
ดวยกันแลว ก็ยงั มีพน่ี อ งคนอืน่ ๆ ทีม่ าอยูร ว มกัน ดวยความรัก ความเอาใจใสของแม และคุณ
มีจิตเมตตาในการนําพาชีวิตใหมีสุขดังปจจุบัน
นา คุณอาในหมูบานที่พยายามเคี่ยวเข็ญให
การอยูใ นบานโสสะ ผมถือวาเปนเรือ่ งโชคดีมาก
ของชีวิต ไมนึกเสียใจกับโชคชะตาชีวิต ผมรัก ผมไดเรียน ใหผมไดเปนคนเต็มคน อยากจะ
ชวยเลาชีวิตในชวงวัยเด็กใหฟงไดไหมคะ
ครอบครัวนี้มากครับ รักมากจริงๆ รักคุณแม บอกนองๆ โสสะ หรือแมแตนองๆ ทุกคนที่
ผมเขามาอยูใ นครอบครัวโสสะตอนทีอ่ ายุ 11 ป
กําลังเรียนอยูวา เมื่อเรามีโอกาสแลวก็ตอง
โสสะที่ใหความรัก ถึงแมเราจะไมใชลูกแทๆ
มาพรอมกับพี่นองอีกสี่คน ที่ตองเขามาอยู
แมจะคอยแนะนําในสิ่งที่ถูกที่ควรใหกบั ผม รัก ไขวความันไว ทํามันใหสําเร็จ ถายังไมถึง
เพราะวาพอเสียชีวิตจากเหตุการณนําทวม
ชวงวัยทํางาน ก็ใหตั้งใจเรียนไปกอน หรือ
พี่นองทุกคน ถึงแมวาบางคนเราไมไดคลาน
ใหญที่นครศรีธรรมราช เมื่อประมาณป 2531
อยากทํา ก็ใหเปนการทําเพื่อหาประสบการณ
ตามกันมา เราจะคอยชวยเหลือและพบเจอ
ครอบครัวเรายากจนมาก เมื่อขาดพอไปแม
ชีวิต วันหนึ่งขางหนาเราตองออกมาใชชีวิต
กันบอยๆ
ไมมีกําลังในการดูแลพวกเรา แมอยากใหลูกๆ
ดวยตัวของเราเองแนนอน แตเราตองออกมา
ไดกินอิ่มนอนหลับ มีอนาคตที่ดีกวาชีวิตของ
อยางเขมแข็ง และเปนทรัพยากรบุคคลที่มี
จบการศึกษาอะไรคะ
ตัวเอง แมจึงจําเปนตองใหพวกเรามาอยูใน
ประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) สาขา คุณภาพของสังคม
ครอบครัวโสสะ
วิชาไฟฟา จากวิทยาลัยเทคโนโลยีสงขลาครับ
สุดทายแลวอยากฝากอะไรไหมคะ
พอเขามาอยูในบานโสสะผมเปนพี่คนโตในบาน
ปจจุบันทําอะไรอยูคะ
ขอบคุณทุกคนครับที่ใหโอกาสผม และผม
และนอกจากมีพี่นองรวมสายเลือดที่อยู
ผมมีครอบครัวแลวครับ ตอนนี้เปนคุณพอของ ขอโอกาสนี้ไปถึงนองๆ ที่ยังคงอยูในหมูบาน
ลูกชายอายุ 11 ป ทําอาชีพเปนพอครัวอยู
เด็กโสสะทุกคนดวยนะครับ อยาเคลือบแคลง

รานอาหารบานตนนํา ผมมีความสุขกับอาชีพ หรือสงสัยเลยครับเวลาที่ทานไดบริจาคมา
ที่ทําอยูในทุกวันนี้ และผมยังมีความฝนวา ใน เงินที่ทานใหมานั้นไดมาถึงลูกโสสะจริงๆ หรือ
อนาคต หากเปนไปไดอยากมีรานอาหารเปน ทานจะเขามาเยี่ยมเยียนครอบครัวโสสะของ
ของตัวเองครับ
ผมดูก็ไดนะครับวามันอบอุนจริงๆ และสิ่งที่
ทานใหมาจะกลับกลายเปนความสุขใจ
ถาเรายอนอดีตกลับไปได คิดวามีเรื่องไหนที่
เราจะกลับไปแกไขบางหรือไม
โอกาสชีวติ ของคนเรามีไมเทากัน เมือ่ เราไดรบั
คงจะเปนเรื่องการเรียนครับ จะตั้งใจเรียนให โอกาสก็ขน้ึ อยูก บั ตัวเราแลววาจะไขวความันไว
จบสูงๆ กวานี้ มีชวงหนึ่งของชีวิตนั่นก็เปน
หรือขวางปามันลง เพราะ “คนอืน่ ไมใหโอกาสเรา
ชวงวัยรุนแหละครับที่มีดื้อมีเกเรบาง แตก็
ยังไมนา เศราเทากับเราไมใหโอกาสตัวเอง”
นีเ่ ปนเพียงหนึง่ ตัวอยางของความสําเร็จ
ลูกโสสะ ทีไ่ ดรบั การสนับสนุนการ
เลีย้ งดูเด็กอยางตอเนือ่ งจากผูม จี ติ เมตตา
ตลอดมา ปจจุบนั มูลนิธเิ ด็กโสสะแหง
ประเทศไทยฯ มีเด็กทีอ่ ยูใ นการดูแล
ประมาณ 700 คน และไดสง มอบเด็กที่
สามารถเลีย้ งดูตวั เองได อยูร ว มกับสังคม
กวา 500 คน
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เรื่องเลาคนทํางาน

ความเปนจริงของชีวิต
การทํางาน กับ
จิรวัฒน ศิริบํารุงสุข
“มาตรฐานในการทํางานของผมมีประมาณ
รอยกวามาตรฐานได”
นี่เปนคําพูดของคุณจิรวัฒน ศิริบํารุงสุข
ผูอํานวยการหมูบานเด็กโสสะภูเก็ต
เฉลิมพระเกียรติ ๘๐ พรรษา ๕ ธันวาคม
๒๕๕๐ ซึ่งเปนอีกคนหนึ่งที่ทําหนาที่หลักใน
การดูแลทุกคนที่อยูในหมูบานเด็กโสสะ
การทํางานในหมูบานเด็กโสสะนั้น นับเปนการ
ทํางานที่เกี่ยวเนื่องอยูกับชีวิตของเด็กๆ แมๆ
โสสะ รวมถึงเจาหนาที่ในสวนตางๆ ดังนั้น
มาตรฐานในการทํางานของผมมีประมาณรอย
กวามาตรฐานได เพราะคนแตละคนมีความ
แตกตางกันในเรื่องของพฤติกรรมนิสัยใจคอ
แตในสวนของมาตรฐานที่เปนกฎระเบียบ
ของการอยูรวมกันก็คงตองยืดปฏิบัติเปนอัน ก็ไมใช อยางที่ผมบอกไปวา คนแตละคน
เดียวกัน
แตกตางกัน เงื่อนไขชีวิตคนเราไมเหมือนกัน
โดยเฉพาะเด็กที่ไดรับผลกระทบทางจิตใจมา
พอผมไดมาทํางานตรงนี้จริงๆ ไดเรียนรูและ
กอน แตเราก็พยายามดันเขาไปใหถึงฝงใหได
เขาใจคําวา “ความเปนจริงของชีวิต” มาก
เพราะพวกเขาเปรียบเปนลูกหลานเรา
ขึ้น คนทํางานอยางเราๆ มักจะถูกถามจากคน
ภายนอกอยูเสมอวา การวัดผลสําเร็จของชีวิต สําหรับความมุงหวังในการทํางานของผมก็คือ
เด็กในการเลี้ยงดูอยูตรงไหน ผมบอกไดเลยวา อยากใหเด็กๆ เติบโตขึ้นเปนคนดีของสังคม
มันไมแนนอน “ชีวิตคือความไมแนนอน” ให มีคุณธรรม ซึ่งเรื่องนี้เปนสิ่งสําคัญ และมีงาน
เราวัดผลหลังจากที่เด็กๆ เรียนจบสูงๆ ซึ่งนั่น มีการทําโดยไมเปนภาระใหใครๆ

อีกประการหนึ่งที่สําคัญ ผมอยากจะบอก
คนทํางานหลายๆ คน รวมถึงทานที่กําลังได
อานวารสารฉบับนี้วา หากชีวิตการทํางาน
ของเราดี การดูแลครอบครัวเราก็ตองดีดวย
หากเราเอียงนําหนักใหกับฝงใดฝงหนึ่งอาจ
จะทําใหเราสูญเสียสิ่งหนึ่งที่เรารักไป และ
อยาลืมวา “ครอบครัว คือ สิ่งสําคัญ” ในวัน
ที่เหน็ดเหนื่อย ในวันที่ทอถอย ครอบครัว
จะคอยเปนพลังใจใหเราเดินกลับไปสูกับงาน
ตางๆ ไดในทุกวันตอๆ ไป

หนึ่งเสียงจากผู ใหการสนับสนุนเด็กโสสะ
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รวมเสริมสรางทรัพยากร
เด็กทีม่ คี ณ
ุ ภาพ ดวยหัวใจ
ทีร่ กั การแบงปน
จากใจผู ใหการสนับสนุน สรชา กมลโสภณวศิน

สวัสดีคะ สรชา กมลโสภณวศิน คะ รูจ กั มูลนิธเิ ด็กโสสะแหงประเทศไทยฯ
โดยผานนองๆ เจาหนาที่ประชาสัมพันธคะ ซึ่งนองๆ แนะนําใหรูจัก
มูลนิธิฯ จากการเลี้ยงดูเด็กๆ ในความดูแลของมูลนิธิฯ คะ วาเด็กที่
สูญเสียบิดา มารดา ไรญาติมติ ร ไดรบั การดูแลดวยความรักความอบอุน
จากคุณแมโสสะ ผูหญิงที่ทุมเทแรงกายแรงใจมาทําหนาที่แม และเด็กๆ
จะไดอาศัยอยูดวยกันในบานเติบโตมาดวยกัน ภายใตสิ่งแวดลอมที่
สําหรับเด็กๆ ทุกคน ครอบครัวมีอิทธิพลในการหลอหลอมเด็กแตละ
เอื้ออํานวยตอการเติบโตของเด็ก
คนใหเติบโตเปนผูใหญ เลยคิดวาการจะเปนผูใหญที่ดีไดตองเริ่มตนจาก
พอไดฟงแบบนี้ โดยสวนตัวก็รูสึกชื่นชมคุณแมโสสะคะวาผูหญิงหนึ่งคน การเลี้ยงดูบนพื้นฐานครอบครัวที่ดี ไดรับคําอบรม สั่งสอนที่ดี และ
จะดูแลบานทั้งหลังและเปนแมที่เต็มเปยมไปดวยพลังใหกับเด็กอีกนับ ดวยความโชคดีทต่ี วั เราเองไดเติบโตมาแบบใกลชดิ กับศาสนา จึงไดรบั ฟง
คําสอนจากพระอยางสมาํ เสมอ จึงทําใหมคี ติประจําใจอยูห นึง่ อยางคะ
สิบคน คอยใหกําลังใจ ปลอบใจ และสนับสนุนเรื่องตางๆ กลับกัน
ถาเราจะทําอะไรใหลงมือทําเลย เพราะอนาคตไมแนนอน จึงทําให
คิดวาถาเปนตัวเองคงทําหนาที่นี้ไมไหวแนๆ เลยรูสึกชื่นชมในตัวของ
คุณแมโสสะมากคะ และก็ชื่นชอบในวิธีการดําเนินงานของทางมูลนิธิฯ ตัดสินใจบริจาคกับทางมูลนิธิเด็กโสสะฯ มาตลอด หลังจากที่เปนผู
และดวยนองๆ เจาหนาที่ที่เขามาพูดคุยนารัก อัธยาศัยดี อธิบายดวย บริจาคกับทางมูลนิธิฯ แลวก็ไดรับขาวสารอยางตอเนื่องไดอานขอมูล
ความใจเย็น เราก็พรอมที่จะฟงอยางเปดใจ ทําใหตัดสินใจบริจาคกับ เกี่ยวกับลูกโสสะที่สําเร็จออกไปแลว ยิ่งเปนเครื่องยืนยันที่ทําใหเรา
รูสึกดีใจวา อยางนอยเราก็เปนสวนหนึ่งที่ไดชวยสนับสนุนใหเด็กๆ ได
ทางมูลนิธิฯ ตั้งแตเมื่อ 2 ปที่แลวคะ
เติบโตจนสามารถชวยเหลือตัวเองได เปนบุคลากรคุณภาพของ
ในใจตอนนั้น แครูสึกวาอยากแบงปนเทาที่ตัวเองทําได เพื่อมอบโอกาส สังคมไทยอีกดวย
ใหกับเด็กๆ เพราะโดยสวนตัวแลวคิดวา ครอบครัวเปนพื้นฐานที่สําคัญ
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รวมสรางเยาวชนคุณภาพ
เพื่อขับเคลื่อนสังคมไทย
ไปดวยกัน
จากใจผู ใหการสนับสนุน พสิษฐ ยศะกุลเสฏฐ

ผมไดรจู กั มูลนิธเิ ด็กโสสะแหงประเทศไทยฯ ผานทางจดหมายทีส่ ง
ไปถึงบริษทั หลังจากอานขอความในจดหมายแลว ก็ตดั สินใจบริจาค
โดยกรอกขอมูลบัตรเครดิตกลับมายังมูลนิธเิ ด็กโสสะแหงประเทศไทยฯ
ทันที ดวยความทีเ่ ปนคนทีช่ อบชวยเหลือสังคมอยูแ ลว หลังจากทีเ่ ริม่
บริจาคกับทางมูลนิธฯิ มาอยางตอเนือ่ งเปนระยะเวลากวา 4 ป ก็ไดรบั
ขอมูลขาวสารจากทางมูลนิธฯิ อยางสมาํ เสมอ ทําใหรสู กึ วาทุนทรัพย
ทีไ่ ดบริจาคสนับสนุนทางมูลนิธฯิ ไปนัน้ ถูกนําไปเลีย้ งดูเด็กในทุกภาค
สวนของชีวติ เด็กจริงๆ

ผมอยากใหทกุ คนใหโอกาสกับเด็กๆ เพราะถาเด็กไดรบั โอกาสทีด่ ี เขาก็
อาจจะมีอนาคตทีด่ ี และเติบโตเปนผูใ หญทด่ี ไี ด ผมเองก็ไมไดมเี งินเยอะ
มากพอทีจ่ ะชวยเหลือเด็กทุกคนดวยตัวคนเดียวได ฉะนัน้ หากทุกคน
ทุกองคกรมาชวยกันเทาทีช่ ว ยได ก็จะทําใหการดําเนินงานของมูลนิธฯิ
ขับเคลือ่ นไปไดอยางดี
เพราะการชวยเหลือสังคมนัน้ ไมใชสง่ิ ทีใ่ ครคนใดคนหนึง่ สามารถทําได
ดวยตัวคนเดียว แตตอ งอาศัยความรวมมือจากคนหมูม าก เพือ่ ใหเกิด
แรงขับเคลือ่ นผลักดันใหสงั คมนัน้ ๆ พัฒนาขึน้ ดีขน้ึ ตอไป

“¢Íº¤Ø³·Õè·ÓãËŒË¹ÙÁÕ
ÇÑÂà´ç¡·Õèà»‚›ÂÁÊØ¢
ÍÕ¡¤Ã˜œ§Ë¹Öè§”

สารจากกรรมการอํานวยการ
มูลนิธเิ ด็กโสสะแหงประเทศไทยฯ ใหความสําคัญตอหลักสิทธิเด็กในการเลีย้ งดู
เด็กตลอดมา ดั่งเรื่องราวชีวิตของนองใบขาวและพี่นอง ที่ไดรับโอกาสที่จะ
มีชีวิตรอดอยางปลอดภัย มีพัฒนาการทางกายใจและการศึกษา มีสวนรวม
ในกิจกรรมตางๆ ในสังคมเฉกเชนเด็กๆทั่วไป และที่พิเศษที่สุดยิ่งไปกวาสิทธิ
พื้นฐาน นั่นก็คือ มี “ความรัก ความอบอุน” ที่ครอบครัวโสสะไดเติมเต็มให
ในหัวใจ

เรียน ทานผูมีจิตเมตตา
ความอยูรอดปลอดภัยและการไดรับโอกาสทางสังคมที่เทาเทียมกัน เปน
สิทธิพื้นฐานที่ทุกคนตองการ แมแตเด็กตัวเล็กๆ ที่เพิ่งลืมตาดูโลกก็ตองการ
ไดรับความคุมครองทางดานสิทธิพื้นฐานเชนกัน ในวันที่ 20 พฤศจิกายน
ของทุกปจะเปน “วันสิทธิเด็กสากล” ที่นานาประเทศทั่วโลกไดตกลงรวมมือ
กันปฏิบัติและรณรงคเพื่อปกปองคุมครองสิทธิเด็ก ทางดานความปลอดภัย
สวัสดิภาพในชีวิต โอกาสทางการศึกษาและการมีสวนรวมในสังคม ในป
พ.ศ. 2562 นี้ถือวาเปนปพิเศษครบรอบ 30 ป ของอนุสัญญาวาดวย
สิทธิเด็กที่ไดรับการรับรองจากสมัชชาสหประชาชาติ

วารสารสําหรับผูใหการสนับสนุนเด็กในครอบครัวโสสะ ประจําทุกหกเดือน
ฉบับที่ 18 / มีนาคม 2562
จัดทําโดย: แผนกพัฒนาทุนและการสื่อสาร
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 ในพระบรมราชินูปถัมภ พ.ศ. 2562

เปนเวลา 48 ปแลวที่มูลนิธิฯ ไดยึดมั่นในหลักการดําเนินงาน ชวยเหลือ
เด็กไทยที่สูญเสียบิดามารดา ขาดญาติมิตร ยากไรและขาดที่พึ่งพิง มูลนิธิฯ
ไมสามารถดําเนินไปบนเสนทางนี้ไดโดยลําพัง การสนับสนุนจากทาน
ผูมีจิตเมตตาเปนนําหลอเลี้ยงชีวิตที่จะชวยใหการเลี้ยงดูเด็กในรูปแบบ
ครอบครัวทดแทนถาวรระยะยาวดําเนินตอไปไดอยางมัน่ คง ผมขอขอบพระคุณ
ทานมา ณ ทีน่ ้ี ทีท่ า นไดใหการสนับสนุนการดําเนินงานของมูลนิธฯิ มาอยาง
ตอเนือ่ ง เพือ่ สรางเยาวชนใหเปนคนทีม่ คี ณ
ุ ภาพในสังคมไทยของเราตอไป
ขอแสดงความนับถือ

นายธนา เตรัตนชัย
เลขาธิการ / กรรมการอํานวยการ
มูลนิธิเด็กโสสะแหงประเทศไทยฯ
มูลนิธิเด็กโสสะแหงประเทศไทยฯ จัดกิจกรรม
ออกบูธประชาสัมพันธตามสถานทีต่ า งๆ
อาทิ หางสรรพสินคา อาคารสํานักงานและ
ยานธุรกิจ ทัว่ กรุงเทพมหานครฯ และตาง
จังหวัด ทั้งนี้เพื่อเชิญชวนผูที่มีจิตเมตตา
ตอเด็กๆ กําพรา รวมเปนสวนหนึ่งในการ
สนับสนุนการเลี้ยงดูเด็กในครอบครัวโสสะทั่ว
ประเทศอยางตอเนื่อง โดยบริจาคผานการตัด
บัตรเครดิต ซึ่งเปนอีกหนึ่งชองทางที่สะดวก
และทานสามารถสังเกต เจาหนาที่ของ
มูลนิธิฯ จะสวมเสื้อที่มีโลโก และบัตรประจํา
ตัวพรอมชื่อเพื่ออางอิง หากพบเจาหนาที่
ของทางมูลนิธิฯ ทานสามารถแวะเขาไป
สอบถามขอมูลเพื่อบริจาคหรือทักทายให
กําลังใจนองกันไดนะคะ

