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นองใบขาว จากสิทธิท่ีจะมีชีวิตรอด นองใบขาว จากสิทธิท่ีจะมีชีวิตรอด 
สูพลังสดใสของโลกใบนี้สูพลังสดใสของโลกใบนี้

เด็กทุกคนท่ีไดเกิดมาบนโลกใบน้ีแลว เขามีสิทธิท่ีพึงจะไดรับ น่ันก็คือ 
สิทธิของการท่ีจะมีชีวิตรอด ไมวาเขาจะเกิดมาพรอมกับความพิการ 
ความบกพรองทางรางกาย มีโรคติดตอ เกิดมาปกติ หรือแมกระท่ังเกิดมา
แลวไมมีคนดูแล เด็กทุกคนลวนมีสิทธิอันเทาเทียมกันท่ีจะอยูรอดตอไป
 
ใบขาว - เด็กหญิงตัวนอยท่ีเขามาอยูในครอบครัวโสสะเชียงรายในวัย
เพียง 2 ขวบ พรอมกับพ่ีชายอีกสองคนท่ีขาดคนดูแล ปจจุบันเธอได
เติบโตข้ึนตามวัย เปนเด็กท่ีชางเจ้ือยแจวเจรจา ย้ิมเกง มีความราเริง 
สดใส และเปนเด็กท่ีมีจินตนาการสูง

นองใบขาว จากสิทธิท่ีจะมีชีวิตรอด 
สูพลังสดใสของโลกใบนี้

คุณแมสิรินทิพย มีสุข คุณแมโสสะท่ีใหการดูแลนองใบขาวเลาใหเราฟงวา 
“นองใบขาวเปนลูกเล็กคนแรกท่ีแมไดดูแล เห็นลูกคร้ังแรกตกหลุมรักเขา 
แตก็แอบกลัวอยูขางในใจวา เราจะดูแลเขาไดไมดี ชวงสองถึงสามวันแรก
ท่ีนองเขามา จะติดแมมากไมยอมใหวางเลย จนเราเองก็แทบทําอะไรไมได 
แตดีท่ีวาในบานจะมีลูกๆ ท่ีโตแลวชวยแบงเบางานบานได”

“ตอนน้ีนองใบขาวไดเขาเรียนท่ีโรงเรียนอนุบาลภายในหมูบานเด็กโสสะ
เชียงรายคะ ทุกวันท่ีเลิกเรียนก็จะกลับมาเลาส่ิงท่ีไดไปพบเจอท่ีโรงเรียนให
แมฟง เชน วันน้ีหนูเรียนวาดรูป เรียนเตน บางทีก็จะทําทาทางประกอบ

ชีวิตในหมูบานเด็ก
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หมายเหตุ: ชื่อของเด็กในบทความนี้ ไดมีการเปลี่ยนแปลงตาม
ความเหมาะสม เพื่อเปนไปตามนโยบายดานสิทธิเด็ก

ชีวิตในหมูบานเด็ก

เวลาพูด หัวเราะเสียงดังเอ๊ิกอาก การใชชีวิตอยูในบานในครอบครัวโสสะ
ของเรา แมจะสอนใหนองไดมีหนาท่ีรับผิดชอบเหมือนพ่ีๆ คนอ่ืน แตก็จะ
ใหทําเล็กๆ นอยๆ ไปกอน เชน เก็บใบไม รดนาํตนไม หรือบางทีเขาเห็น
พ่ีๆ กําลังทําอะไรอยู ก็อยากไปทํากับเขาบาง”

ถึงแมวาการทําหนาท่ีเปนแมของคุณแมสิรินทิพย จะเหน็ดเหน่ือยสักแค
ไหน แตแมก็จะมีความสุขและมีพลังข้ึนมาทุกคร้ังท่ีไดยินเสียงหัวเราะของ
ลูกๆ โดยเฉพาะพลังอันสดใสของนองใบขาว นองเล็กของครอบครัว

“นองใบขาวน่ีเขาเปนขวัญใจของทุกคนในบานจริงๆ คะ เขาจะหยอกลอ
กันทุกวัน ความท่ีใบขาวเขาเปนคนชางพูด เขาก็จะมีคําพูดท่ีทําใหเรา
ประทับใจอยูบอยๆ อยางถาวันไหนอากาศเย็นๆ เขาจะเดินเขามาถาม 
“แมเย็นไหม หนูหมผาใหแมนะ” หรือถาไมสบายเขาจะบอกวา “เด๋ียวหนู
ดูแลแมเอง” แตก็มีบางคร้ังท่ีเขาทําผิดนะคะ ก็ตามประสาเด็ก เขาก็จะถูก
ทําโทษโดยการตักเตือน และใหไปเก็บใบไม แมเล้ียงเขาดวยความรัก ดัง
น้ันเราจึงอยากเห็นความสําเร็จในชีวิตเขา” แมกลาวดวยรอยย้ิมท่ีมีตอ
ลูกสาว 

ความงดงามของชีวิตเด็กคนหน่ึงท่ีไดรับความรัก ไดรับการดูแลเปนอยางดี 
และไดรับสิทธิของการไดมีชีวิตรอด ดวยนาํใจท่ีรดรินมาจากทุกคนท่ีไดมี
สวนชวยกัน ความงดงามน้ีไมไดเบงบานอยูแคในหมูบานเด็กโสสะ จังหวัด
เชียงรายเทาน้ัน แตยังกระจายความงดงามออกมาสูสังคมไทยและโลก
ใบน้ีใหนาอยูย่ิงข้ึน
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ภาพของชายคนหนึ่ง ในมือขวากําลังถือมืด
และหั่นผักลงไปบนเขียงดวยความมุงมั่นตั้งใจ 
เขากําลังทําเมนูอาหารตามท่ีลูกคาสั่งเขามา 
- สมใจ  รอดบัวทอง พอครัวคนเกงของครัว
ตนนํา และเขาเปนความสําเร็จลูกโสสะ จาก
หมูบานเด็กโสสะหาดใหญ สงขลา เปนผูที่
ครั้งหนึ่งไดรับโอกาสท่ีสองของชีวิตจากผูคนที่
มีจิตเมตตาในการนําพาชีวิตใหมีสุขดังปจจุบัน 

ชวยเลาชีวิตในชวงวัยเด็กใหฟงไดไหมคะ
ผมเขามาอยูในครอบครัวโสสะตอนท่ีอายุ 11 ป 
มาพรอมกับพี่นองอีกสี่คน ที่ตองเขามาอยู
เพราะวาพอเสียชีวิตจากเหตุการณนําทวม
ใหญที่นครศรีธรรมราช เม่ือประมาณป 2531 
ครอบครัวเรายากจนมาก เมื่อขาดพอไปแม
ไมมีกําลังในการดูแลพวกเรา แมอยากใหลูกๆ 
ไดกินอิ่มนอนหลับ มีอนาคตที่ดีกวาชีวิตของ
ตัวเอง แมจึงจําเปนตองใหพวกเรามาอยูใน
ครอบครัวโสสะ

พอเขามาอยูในบานโสสะผมเปนพี่คนโตในบาน 
และนอกจากมีพี่นองรวมสายเลือดที่อยู

โอกาสที่ตองไขวควา
ของสมใจ รอดบัวทอง

ดวยกันแลว ก็ยังมีพ่ีนองคนอ่ืนๆ ท่ีมาอยูรวมกัน 
การอยูในบานโสสะ ผมถือวาเปนเร่ืองโชคดีมาก
ของชีวิต ไมนึกเสียใจกับโชคชะตาชีวิต ผมรัก
ครอบครัวนี้มากครับ รักมากจริงๆ รักคุณแม
โสสะที่ใหความรัก ถึงแมเราจะไมใชลูกแทๆ 
แมจะคอยแนะนําในสิ่งที่ถูกท่ีควรใหกบัผม รัก
พี่นองทุกคน ถึงแมวาบางคนเราไมไดคลาน
ตามกันมา เราจะคอยชวยเหลือและพบเจอ
กันบอยๆ

จบการศึกษาอะไรคะ
ประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) สาขา
วิชาไฟฟา จากวิทยาลัยเทคโนโลยีสงขลาครับ

ปจจุบันทําอะไรอยูคะ
ผมมีครอบครัวแลวครับ ตอนนี้เปนคุณพอของ
ลูกชายอายุ 11 ป ทําอาชีพเปนพอครัวอยู
รานอาหารบานตนนํา ผมมีความสุขกับอาชีพ
ที่ทําอยูในทุกวันนี้ และผมยังมีความฝนวา ใน
อนาคต หากเปนไปไดอยากมีรานอาหารเปน
ของตัวเองครับ

ถาเรายอนอดีตกลับไปได  คิดวามีเรื่องไหนที่
เราจะกลับไปแกไขบางหรือไม
คงจะเปนเร่ืองการเรียนครับ จะตั้งใจเรียนให
จบสูงๆ กวานี้ มีชวงหนึ่งของชีวิตนั่นก็เปน
ชวงวัยรุนแหละครับท่ีมีดื้อมีเกเรบาง แตก็

ดวยความรัก ความเอาใจใสของแม และคุณ
นา คุณอาในหมูบานที่พยายามเคี่ยวเข็ญให
ผมไดเรียน ใหผมไดเปนคนเต็มคน อยากจะ
บอกนองๆ โสสะ หรือแมแตนองๆ ทุกคนท่ี
กําลังเรียนอยูวา เมื่อเรามีโอกาสแลวก็ตอง
ไขวความนัไว ทํามันใหสําเร็จ ถายังไมถึง
ชวงวัยทํางาน ก็ใหตั้งใจเรียนไปกอน หรือ
อยากทํา ก็ใหเปนการทําเพื่อหาประสบการณ
ชีวิต วันหนึ่งขางหนาเราตองออกมาใชชีวิต
ดวยตัวของเราเองแนนอน แตเราตองออกมา
อยางเขมแข็ง และเปนทรัพยากรบุคคลท่ีมี
คุณภาพของสังคม

สุดทายแลวอยากฝากอะไรไหมคะ
ขอบคุณทุกคนครับท่ีใหโอกาสผม และผม
ขอโอกาสนี้ไปถึงนองๆ ที่ยังคงอยูในหมูบาน
เด็กโสสะทุกคนดวยนะครับ อยาเคลือบแคลง
หรือสงสัยเลยครับเวลาที่ทานไดบริจาคมา 
เงินที่ทานใหมานั้นไดมาถึงลูกโสสะจริงๆ หรือ
ทานจะเขามาเยี่ยมเยียนครอบครัวโสสะของ
ผมดูก็ไดนะครับวามันอบอุนจริงๆ และสิ่งที่
ทานใหมาจะกลับกลายเปนความสุขใจ

โอกาสชีวิตของคนเรามีไมเทากัน เม่ือเราไดรับ
โอกาสก็ข้ึนอยูกับตัวเราแลววาจะไขวความันไว 
หรือขวางปามันลง เพราะ “คนอ่ืนไมใหโอกาสเรา 
ยังไมนาเศราเทากับเราไมใหโอกาสตัวเอง”

ความสําเร็จของลูกโสสะ

น่ีเปนเพียงหน่ึงตัวอยางของความสําเร็จ
ลูกโสสะ ท่ีไดรับการสนับสนุนการ

เล้ียงดูเด็กอยางตอเน่ืองจากผูมีจิตเมตตา
ตลอดมา ปจจุบันมูลนิธิเด็กโสสะแหง
ประเทศไทยฯ มีเด็กท่ีอยูในการดูแล
ประมาณ 700 คน และไดสงมอบเด็กท่ี
สามารถเล้ียงดูตัวเองได อยูรวมกับสังคม

กวา 500 คน

สมใจและคุณแมนิตยา (แมโสสะ) รวมแสดงความยินดีกับนองสาวในครอบครัวโสสะในวันจบการศึกษา
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“มาตรฐานในการทํางานของผมมีประมาณ
รอยกวามาตรฐานได” 
นี่เปนคําพูดของคุณจิรวัฒน ศิริบํารุงสุข 
ผูอํานวยการหมูบานเด็กโสสะภูเก็ต 
เฉลิมพระเกียรติ ๘๐ พรรษา ๕ ธันวาคม 
๒๕๕๐ ซึ่งเปนอีกคนหนึ่งที่ทําหนาที่หลักใน
การดูแลทุกคนที่อยูในหมูบานเด็กโสสะ

การทํางานในหมูบานเด็กโสสะน้ัน นับเปนการ
ทํางานที่เกี่ยวเนื่องอยูกับชีวิตของเด็กๆ แมๆ 
โสสะ รวมถึงเจาหนาท่ีในสวนตางๆ ดังนั้น
มาตรฐานในการทํางานของผมมีประมาณรอย
กวามาตรฐานได เพราะคนแตละคนมีความ
แตกตางกันในเรื่องของพฤติกรรมนิสัยใจคอ 
แตในสวนของมาตรฐานที่เปนกฎระเบียบ
ของการอยูรวมกันก็คงตองยืดปฏิบัติเปนอัน
เดียวกัน

พอผมไดมาทํางานตรงนี้จริงๆ ไดเรียนรูและ
เขาใจคําวา “ความเปนจริงของชีวิต” มาก
ขึ้น คนทํางานอยางเราๆ มักจะถูกถามจากคน
ภายนอกอยูเสมอวา การวัดผลสําเร็จของชีวิต
เด็กในการเลี้ยงดูอยูตรงไหน ผมบอกไดเลยวา 
มันไมแนนอน “ชีวิตคือความไมแนนอน” ให
เราวัดผลหลังจากที่เด็กๆ เรียนจบสูงๆ ซึ่งนั่น

ความเปนจริงของชีวิต
การทํางาน กับ
จิรวัฒน ศิริบํารุงสุข

ก็ไมใช อยางที่ผมบอกไปวา คนแตละคน
แตกตางกัน เงื่อนไขชีวิตคนเราไมเหมือนกัน 
โดยเฉพาะเด็กท่ีไดรับผลกระทบทางจิตใจมา
กอน แตเราก็พยายามดันเขาไปใหถึงฝงใหได 
เพราะพวกเขาเปรียบเปนลูกหลานเรา

สําหรับความมุงหวังในการทํางานของผมก็คือ 
อยากใหเด็กๆ เติบโตขึ้นเปนคนดีของสังคม 
มีคุณธรรม ซึ่งเรื่องนี้เปนสิ่งสําคัญ และมีงาน
มีการทําโดยไมเปนภาระใหใครๆ 

เรื่ องเลาคนทํางาน

อีกประการหนึ่งที่สําคัญ ผมอยากจะบอก
คนทํางานหลายๆ คน รวมถึงทานที่กําลังได
อานวารสารฉบับนี้วา หากชีวิตการทํางาน
ของเราดี การดูแลครอบครัวเราก็ตองดีดวย 
หากเราเอียงนําหนักใหกับฝงใดฝงหนึ่งอาจ
จะทําใหเราสูญเสียส่ิงหนึ่งที่เรารักไป และ
อยาลืมวา “ครอบครัว คือ สิ่งสําคัญ” ในวัน
ที่เหน็ดเหนื่อย ในวันที่ทอถอย ครอบครัว
จะคอยเปนพลังใจใหเราเดินกลับไปสูกับงาน
ตางๆ ไดในทุกวันตอๆ ไป
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สวัสดีคะ สรชา กมลโสภณวศิน คะ รูจักมูลนิธิเด็กโสสะแหงประเทศไทยฯ 
โดยผานนองๆ เจาหนาท่ีประชาสัมพันธคะ ซึ่งนองๆ แนะนําใหรูจัก
มูลนิธิฯ จากการเลี้ยงดูเด็กๆ ในความดูแลของมูลนิธิฯ คะ วาเด็กท่ี
สูญเสียบิดา มารดา ไรญาติมิตร ไดรับการดูแลดวยความรักความอบอุน
จากคุณแมโสสะ ผูหญิงท่ีทุมเทแรงกายแรงใจมาทําหนาที่แม และเด็กๆ 
จะไดอาศัยอยูดวยกันในบานเติบโตมาดวยกัน ภายใตสิ่งแวดลอมท่ี
เอื้ออํานวยตอการเติบโตของเด็ก 

พอไดฟงแบบนี้ โดยสวนตัวก็รูสึกช่ืนชมคุณแมโสสะคะวาผูหญิงหนึ่งคน
จะดูแลบานทั้งหลังและเปนแมที่เต็มเปยมไปดวยพลังใหกับเด็กอีกนับ
สิบคน คอยใหกําลังใจ ปลอบใจ และสนับสนุนเร่ืองตางๆ กลับกัน
คิดวาถาเปนตัวเองคงทําหนาที่นี้ไมไหวแนๆ เลยรูสึกช่ืนชมในตัวของ
คุณแมโสสะมากคะ และก็ชื่นชอบในวิธีการดําเนินงานของทางมูลนิธิฯ 
และดวยนองๆ เจาหนาท่ีที่เขามาพูดคุยนารัก อัธยาศัยดี อธิบายดวย
ความใจเย็น เราก็พรอมที่จะฟงอยางเปดใจ ทําใหตัดสินใจบริจาคกับ
ทางมูลนิธิฯ ตั้งแตเมื่อ 2 ปที่แลวคะ 

ในใจตอนน้ัน แครูสึกวาอยากแบงปนเทาที่ตัวเองทําได เพื่อมอบโอกาส
ใหกับเด็กๆ เพราะโดยสวนตัวแลวคิดวา ครอบครัวเปนพื้นฐานที่สําคัญ

รวมเสริมสรางทรัพยากร
เด็กท่ีมีคุณภาพ ดวยหัวใจ
ท่ีรักการแบงปน 
จากใจผู ใหการสนับสนุน สรชา กมลโสภณวศิน 

สําหรับเด็กๆ ทุกคน ครอบครัวมีอิทธิพลในการหลอหลอมเด็กแตละ
คนใหเติบโตเปนผูใหญ เลยคิดวาการจะเปนผูใหญที่ดีไดตองเริ่มตนจาก
การเลี้ยงดูบนพื้นฐานครอบครัวที่ดี ไดรับคําอบรม สั่งสอนท่ีดี และ
ดวยความโชคดีท่ีตัวเราเองไดเติบโตมาแบบใกลชิดกับศาสนา จึงไดรับฟง 
คําสอนจากพระอยางสมาํเสมอ จึงทําใหมีคติประจําใจอยูหน่ึงอยางคะ 
ถาเราจะทําอะไรใหลงมือทําเลย เพราะอนาคตไมแนนอน จึงทําให
ตัดสินใจบริจาคกับทางมูลนิธิเด็กโสสะฯ มาตลอด หลังจากที่เปนผู
บริจาคกับทางมูลนิธิฯ แลวก็ไดรับขาวสารอยางตอเนื่องไดอานขอมูล
เกี่ยวกับลูกโสสะท่ีสําเร็จออกไปแลว ยิ่งเปนเครื่องยืนยันที่ทําใหเรา
รูสึกดีใจวา อยางนอยเราก็เปนสวนหนึ่งที่ไดชวยสนบัสนุนใหเด็กๆ ได
เติบโตจนสามารถชวยเหลือตัวเองได เปนบุคลากรคุณภาพของ
สังคมไทยอีกดวย

หน่ึงเสียงจากผู ใหการสนับสนุนเด็กโสสะ
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ผมไดรูจักมูลนิธิเด็กโสสะแหงประเทศไทยฯ ผานทางจดหมายท่ีสง
ไปถึงบริษัท หลังจากอานขอความในจดหมายแลว ก็ตัดสินใจบริจาค
โดยกรอกขอมูลบัตรเครดิตกลับมายังมูลนิธิเด็กโสสะแหงประเทศไทยฯ 
ทันที ดวยความท่ีเปนคนท่ีชอบชวยเหลือสังคมอยูแลว หลังจากท่ีเร่ิม
บริจาคกับทางมูลนิธิฯ มาอยางตอเน่ืองเปนระยะเวลากวา 4 ป ก็ไดรับ
ขอมูลขาวสารจากทางมูลนิธิฯ อยางสมาํเสมอ ทําใหรูสึกวาทุนทรัพย
ท่ีไดบริจาคสนับสนุนทางมูลนิธิฯ ไปน้ัน ถูกนําไปเล้ียงดูเด็กในทุกภาค
สวนของชีวิตเด็กจริงๆ 

รวมสรางเยาวชนคุณภาพ 
เพื่ อขับเคลื่ อนสังคมไทย
ไปดวยกัน
จากใจผู ใหการสนับสนุน พสิษฐ ยศะกุลเสฏฐ

หน่ึงเสียงจากผู ใหการสนับสนุนเด็กโสสะ

ผมอยากใหทุกคนใหโอกาสกับเด็กๆ เพราะถาเด็กไดรับโอกาสท่ีดี เขาก็
อาจจะมีอนาคตท่ีดี และเติบโตเปนผูใหญท่ีดีได ผมเองก็ไมไดมีเงินเยอะ
มากพอท่ีจะชวยเหลือเด็กทุกคนดวยตัวคนเดียวได ฉะน้ันหากทุกคน
ทุกองคกรมาชวยกันเทาท่ีชวยได ก็จะทําใหการดําเนินงานของมูลนิธิฯ 
ขับเคล่ือนไปไดอยางดี 

เพราะการชวยเหลือสังคมน้ันไมใชส่ิงท่ีใครคนใดคนหน่ึงสามารถทําได
ดวยตัวคนเดียว แตตองอาศัยความรวมมือจากคนหมูมาก เพ่ือใหเกิด
แรงขับเคล่ือนผลักดันใหสังคมน้ันๆ พัฒนาข้ึน ดีข้ึนตอไป
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สารจากกรรมการอํานวยการ

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

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 

มูลนิธิเด็กโสสะแหงประเทศไทยฯ ใหความสําคัญตอหลักสิทธิเด็กในการเล้ียงดู
เด็กตลอดมา ดั่งเรื่องราวชีวิตของนองใบขาวและพี่นอง ที่ไดรับโอกาสที่จะ
มีชีวิตรอดอยางปลอดภัย มีพัฒนาการทางกายใจและการศึกษา มีสวนรวม
ในกิจกรรมตางๆ ในสังคมเฉกเชนเด็กๆท่ัวไป และที่พิเศษที่สุดย่ิงไปกวาสิทธิ
พื้นฐาน นั่นก็คือ มี “ความรัก ความอบอุน” ที่ครอบครัวโสสะไดเติมเต็มให
ในหัวใจ

เปนเวลา 48 ปแลวที่มูลนิธิฯ ไดยึดมั่นในหลักการดําเนินงาน ชวยเหลือ
เด็กไทยท่ีสูญเสียบิดามารดา ขาดญาติมิตร ยากไรและขาดที่พึ่งพิง มูลนิธิฯ
ไมสามารถดําเนินไปบนเสนทางนี้ไดโดยลําพัง การสนับสนุนจากทาน
ผูมีจิตเมตตาเปนนําหลอเลี้ยงชีวิตที่จะชวยใหการเลี้ยงดูเด็กในรูปแบบ
ครอบครัวทดแทนถาวรระยะยาวดําเนินตอไปไดอยางม่ันคง ผมขอขอบพระคุณ
ทานมา ณ ท่ีน้ี ท่ีทานไดใหการสนับสนุนการดําเนินงานของมูลนิธิฯ มาอยาง
ตอเน่ือง เพ่ือสรางเยาวชนใหเปนคนท่ีมีคุณภาพในสังคมไทยของเราตอไป 

ขอแสดงความนับถือ
 
 
นายธนา เตรัตนชัย
เลขาธิการ / กรรมการอํานวยการ
มูลนิธิเด็กโสสะแหงประเทศไทยฯ
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