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หมายเหตุ: ชื่อของเด็กในบทความนี้ ได้มีการเปลี่ยนแปลงตาม

ความเหมาะสม เพื่อเป็นไปตามนโยบายด้านสิทธิเด็ก

ด้วยความซับซ้อนทางสังคมที่มีมากขึ้น ไม่ว่าจะเป็นในเรื่องของ

เศรษฐกิจที่ทำาให้ทุกคนต้องปากกัดตีนถีบเพื่อความอยู่รอด “น้องกาญ” 

เป็นเด็กอีกคนหนึ่งที่ได้รับผลกระทบจากปัญหานี้ จึงทำาให้ต้องเข้ามาอยู่

ในครอบครัวโสสะภูเก็ตตั้งแต่วัยเด็ก จนถึงปัจจุบันนี้น้องกาญอายุ 18 ปี

แล้ว และเป็นเด็กสาวมีจิตใจที่คิดดี ด้วยเพราะเติบโตขึ้นมาท่ามกลาง

ความรักที่แม่กนิษฐา (คุณแม่โสสะ) เป็นผู้มอบให้อย่างเต็มเปี่ยม

“การที่หนูเข้ามาเป็นลูกโสสะนั้น ไม่ได้ทำาให้หนูรู้สึกน้อยเนื้อต่ำาใจ แค่

ในช่วงแรกๆ จะไม่เข้าใจถึงความแตกต่างระหว่างครอบครัวของเพื่อนๆ 

กับครอบครัวโสสะของเราที่ไม่เหมือนกัน แต่แม่ก็จะเป็นคนคอยบอก

คอยสอนให้เข้าใจกับทุกๆ เรื่องค่ะ บางครั้งหนูมีโอกาสได้คุยกับเพื่อนๆ 

ที่เขามีพร้อมพ่อแม่ เราก็จะเห็นได้ว่า บางเรื่องเขาเองก็จะมีไม่เท่า

ครอบครัวโสสะเรา อย่างเรื่องของเวลาที่แม่มีให้เราอย่างเต็มที่ ทุกเย็น

เราจะได้กินข้าวพร้อมหน้าพร้อมตากัน มีเสียงหยอกล้อหัวเราะกันหรือ

แม้แต่เสียงร้องไห้ก็มี มันรู้สึกอบอุ่นในหัวใจกับการที่เรามีใครสักคนที่

อยู่กับเรามากกว่า”

“การที่เกิดมาแล้วขึ้นชื่อว่า เป็นเด็กกำาพร้าไม่ได้เป็นปัญหาหรืออุปสรรค

สำาหรับหนูเลยค่ะ สิ่งที่จะเป็นอุปสรรคสำาหรับหนู คิดว่า น่าจะเป็น

เรื่องของโอกาสมากกว่า หากหนูไม่ได้รับโอกาสในการได้เข้ามาอยู่ใน

ครอบครัวโสสะ หากหนูไม่มีโอกาสได้เรียนหนังสือ หรือไม่มีโอกาสที่จะ

เป็นส่วนหนึ่งของใครบนโลกใบนี้เลย นั่นต่างหากเป็นสิ่งที่น่ากลัวมากๆ  

นึกไม่ออกจริงๆว่าจะเป็นอย่างไร” 

อย่าคาดหวัง “ความสมบูรณ์แบบ” 

แต่จงเป็นคนที่สมบูรณ์ทั้งกายและใจ

ของน้องกาญ ลูกโสสะภูเก็ต

“ในชีวิตของคนเราจะต้องมีอุปสรรคบ้าง แต่มันก็ขึ้นอยู่กับว่า เราจะสู้

หรือเราจะท้อ มันเป็นแค่ส่วนหนึ่งที่ผ่านเข้ามาในชีวิต ทุกอย่างขึ้นอยู่

กับใจ ถ้าวันนี้หนูล้มทำาอะไรไม่สำาเร็จ พรุ่งนี้หนูจะลุกขึ้นมาใหม่ และจะ

ทำาจนกว่ามันจะสำาเร็จ อย่างเรื่องการเรียนวิชาคณิตศาสตร์ผลคะแนน

เฉลี่ยออกมาเกือบติดศูนย์มาก่อน ซึ่งมันจะเป็นแบบนี้ไม่ได้ แม่จะต้อง

เสียใจและมาปวดหัวกับเรา และมันส่งผลกับตัวเราโดยตรง หนูจึงให้

เพ่ือนช่วยสอน ขอไปเรียนเพ่ิมเติม จนคะแนนเฉล่ียขยับข้ึนมาอยู่ท่ี 3.5”

ชีวิตในหมู่บ้านเด็ก



3 ชีวิตในหมู่บ้านเด็ก

“ในวารสารฉบับนี้หนูรู้ดีว่า กำาลังพูดคุยอยู่กับใคร! ถึงแม้ว่าหนูไม่รู้จัก

ช่ือ ถึงแม้ว่าหนูไม่เคยเห็นหน้า ส่วนลึกในหัวใจหนู ท่านคือ ‘ผู้มีพระคุณ’ 

ท่ีมอบโอกาสของชีวิตให้โดยไม่ได้หวังส่ิงใดตอบแทน ทุกวันน้ีหนูพยายาม

เข้าไปมีส่วนร่วมกับกิจกรรมเพ่ือชุมชนและสังคมท้ังท่ีทางโรงเรียนจัด

ข้ึน หรือทางหมู่บ้านเด็กโสสะภูเก็ตจัดข้ึนเอง หนูคิดว่าส่ิงน้ีจะเป็นส่ิงท่ี

สามารถตอบแทนกลับไปยังสังคมท่ี  ‘ผู้มีพระคุณทุกท่าน’ อาศัยอยู่ หรือ

แม้ในวันข้างหน้าหนูก็จะยังทำาและกลับไปคืนส่ิงดีๆ ให้สังคม”

“ชีวิตคนเราทุกคนเกิดมาไม่ได้สมบูรณ์แบบไปหมดซะทุกอย่าง  

ดังน้ัน  อย่าคาดหวังกับความสมบูรณ์แบบ แต่จงเป็นคนแบบท่ี 

สมบูรณ์ท้ังกาย ใจ”

“ในชีวิตของคนเราจะต้องมี

อุปสรรคบ้าง แต่มันก็ขึ้นอยู่กับว่า 

เราจะสู้หรือเราจะท้อ มันเป็นแค่ส่วน

หนึ่งที่ผ่านเข้ามาในชีวิต ทุกอย่าง

ขึ้นอยู่กับใจ ถ้าวันนี้หนูล้มทำาอะไรไม่

สำาเร็จ พรุ่งนี้หนูจะลุกขึ้นมาใหม่ และ

จะทำาจนกว่ามันจะสำาเร็จ”
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เมื่อยี่สิบห้าปีก่อน เด็กหญิงตัวน้อยในวัยห้า

ขวบยืนร่ำาไห้ปานจะขาดใจมองดูหลังผู้หญิง

คนหนึ่งที่กำาลังจะเดินจากไป ทุกวันเด็กหญิง

ร้องไห้เพราะความคิดถึงเป็นเวลาแรมเดือน 

กว่าความโศกเศร้าจะเริ่มบางเบาลง 

ในวันนี้ เด็กหญิงคนนั้นเติบโตเป็นผู้ใหญ่ เธอ

เติบโตขึ้นจากการเรียนรู้ ทำาความเข้าใจ และ

ยอมรับกับความเป็นจริงของชีวิตที่หลีกหนีไม่

พ้นนั้น “ลินดา สุริยะกาญจน์ หรือ เจนจิรา”  

คือเด็กหญิงตัวน้อยเมื่อยี่สิบห้าปีก่อน เธอ

จบการศึกษาระดับปริญญาตรี คณะรัฐศาสตร์ 

สาขารัฐประศาสนศาสตร์ มหาวิทยาลัย

อุบลราชธานี และในปัจจุบัน ทำางานตำาแหน่ง

ลินดา สุร ิยะกาญจน์ 

ผู ้ก ำาหนดเส้นทางชีว ิตของตัวเอง

ผู้จัดการฝ่ายบุคคล ที่บริษัทแห่งหนึ่งใน

จังหวัดขอนแก่น 

“ในวัยเด็กเจนอาจจะไม่เข้าใจอะไรมากนัก แต่

ต้องบอกว่า เจนโชคดีที่ได้เข้ามาอยู่หมู่บ้าน

เด็กโสสะหนองคาย และได้เป็นลูกสาวของคุณ

แม่นวลจันทร์ ตั้งแต่เล็กจนโตแม่เป็นคนสอน

ให้เจนเป็นคนมีเหตุและผล คุณน้า คุณอาใน

หมู่บ้านสอนให้เราได้เป็นคนรู้จักคิด รู้จักตัว

ตนของตัวเองว่า เราเป็นใคร” 

“บนโลกใบนี้คงจะไม่มีแค่เจนคนเดียวที่ต้อง

เจออดีตในวัยเด็กที่ไม่ค่อยน่าภิรมย์สักเท่าไหร่ 

เจนว่ายังมีอีกหลายๆ คนที่พบเจอเหมือน

เจน หรืออาจจะเจอแย่กว่าเจนซะด้วยซ้ำาไป 

แต่อยากจะบอกว่า เส้นชะตาชีวิตตั้งแต่เกิด 

ถึงแม้เราไม่อาจเลือกได้ แต่หลังจากนั้นเรา

สามารถเป็นคนที่ขีดเส้นทางชีวิตของตัวเรา

เองได้ อย่ามัวเสียเวลาเอาอดีตมานั่งทำาร้าย

ตัวเองจนก้าวเดินต่อไปไม่ไหว แต่ให้ใช้อดีตมา

เป็นบทเรียน เป็นประสบการณ์ของชีวิต และ

ก้าวเดินต่อไปอย่างมั่นคง”

“เจนอยากจะขอบคุณทุกๆ คน ที่มีส่วนร่วม

ทำาให้เจนได้มีวันนี้ เงินที่ทุกคนให้มามันมี 

คุณค่าจริงๆ ทุกอย่างที่เจนได้มา ก็เพราะ

ท่านผู้บริจาค สิ่งที่ยิ่งใหญ่สำาหรับเด็กกำาพร้า

อย่างเราคือการที่ได้กลับมามีครอบครัว มีคน

ที่รักและคอยห่วงใยเรา ได้เรียนและสามารถ

เลี้ยงดูตัวเองได้ ต่อจากนี้เจนจะเป็นส่วนหนึ่ง

ในการส่งต่อการช่วยเหลือไปยังคนอื่นๆ บ้าง 

เหมือนอย่างที่เจนเคยได้รับการช่วยเหลือค่ะ 

หรือท่านไหนที่ได้อ่านเรื่องราวของเจนแล้ว

รู้สึกว่า ตัวเองก็กำาลังเจอเรื่องราวแย่ๆ ในชีวิต 

เจนขอเป็นกำาลังใจให้นะคะ เพราะความทุกข์

นั้นจะอยู่กับเราไม่นานเดี๋ยวมันก็ผ่านไป”

ชีวิตในหมู่บ้านเด็ก

น่ีเป็นเพียงหน่ึงตัวอย่างของความสำาเร็จ 

ลูกโสสะ ท่ีได้รับการสนับสนุนการ 

เล้ียงดูเด็กอย่างต่อเน่ืองจากผู้มีจิตเมตตา

ตลอดมา ปัจจุบันมูลนิธิเด็กโสสะแห่ง

ประเทศไทยฯ มีเด็กท่ีอยู่ในการดูแล

ประมาณ 700 คน และได้ส่งมอบเด็กท่ี

สามารถเล้ียงดูตัวเองได้ อยู่ร่วมกับสังคม

กว่า 500 คน

“อย่ามัวเสียเวลาเอาอดีตมานั่งทำาร้ายตัวเองจนก้าวเดินต่อไปไม่ ไหว แต่ ให้ ใช้

อดีตมาเป็นบทเรียน เป็นประสบการณ์ของชีวิต และก้าวเดินต่อไปอย่างมั่นคง”
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ตลอดระยะเวลา 33 ปี ด้วยความทุ่มเทหัวใจ

ให้กับงานอย่างสุดความสามารถ ของคุณ

พงษ์ศักดิ์ พิบูลย์ ผู้อำานวยการหมู่บ้านเด็ก

โสสะหาดใหญ่ สงขลา ที่มิใช่เพียงเพื่อเป็น

เครื่องมือหากินเลี้ยงชีพตนเท่านั้น แต่ยังเพื่อ

ประโยชน์ส่วนรวม เพื่อลูกหลานและครอบ

ครัวโสสะ ที่เริ่มต้นจากการทำางานจนก่อเกิด

เป็นสายใยแห่งความผูกพันของการอยู่ร่วมกัน

เริ่มงานกับโสสะ

1 มิถุนายน 2528 ถึงปัจจุบัน 33 ปีแล้วครับ

ความรู้สึกแรกเข้า 

ได้เข้าไปฝึกงานอยู่ที่หมู่บ้านเด็กโสสะบางปู 

สมุทรปราการก่อน รู้สึกประทับใจรอยยิ้มอัน

สดใสมีความสุขของเด็กๆ ทำาให้ผมอยากเป็น

ส่วนหนึ่งเพื่อช่วยเหลือพวกเขา

หน้าที่ของผู้อำานวยการหมู่บ้านเด็กโสสะ

บริหารจัดการงานในทุกส่วนของหมู่บ้านเด็ก 

ทั้งบุคลากร ทรัพย์สิน ดูแลชีวิตความเป็นอยู่

ของแม่โสสะและเด็กๆ บริหารจัดการเรื่องการ

ศึกษาของเด็ก ให้ความช่วยเหลือแม่และเด็ก

ตามที่ร้องขอ เพื่อให้แต่ละครอบครัวดำาเนิน

ชีวิตครอบครัวไปข้างหน้าอย่างปกติสุข เพื่อ

คุณภาพของงาน 

สำาคัญที่ ใจ

คุณพงษ์ศักดิ์ พิบูลย์ 

ผู้อำานวยการหมู่บ้าน

เด็กโสสะหาดใหญ่ สงขลา

คุณภาพชีวิตของเด็กๆ ทุกคน รวมถึงการ

ติดต่อประสานงานบุคคลภายนอก และหน่วย

งานอื่นๆ ที่จะเข้ามาให้การสนับสนุนช่วย

เหลือหมู่บ้านเด็ก

มีหลักในการทำางานไหม

หลักในการทำางานเพื่อส่วนรวม เราต้องเป็น

คนมีความรู้ความสามารถ รู้จักเสียสละ ช่วย

ตัวเองให้ได้ก่อนไปช่วยคนอื่น มีจุดยืนที่

แน่นอน อดทนต่ออุปสรรค เห็นประโยชน์ส่วน

รวมมากกว่าส่วนตัว รับฟังความคิดเห็นผู้อื่น 

สานต่อและปฏิบัติอย่างจริงจัง มีทัศนคติที่ดี 

แต่ท้ายที่สุดคงต้องบอกว่า “ใจ” คือสิ่งสำาคัญ

ความประทับใจในการทำางาน 

การที่ได้ใช้ชีวิตอยู่ร่วมกับเด็กๆ ที่เขามีความ

รู้สึกว่าเราเป็นเสมือนพ่อที่จะคอยปกป้อง 

ดูแล ให้พวกเขาได้เติบโตขึ้นมาอย่างมั่นใจ 

รู้สึกปลอดภัยในยามที่มีเราอยู่ใกล้ๆ และยิ่ง

สุขใจที่ได้เห็นลูกๆ ประสบความสำาเร็จด้าน

การศึกษา ลูกโสสะหาดใหญ่ สงขลาเรียนจบ

ปริญญาตรีมากถึง 51 คน และจะยังคงมีต่อ

ไปเรื่อย ได้เห็นลูกๆ มีอาชีพเลี้ยงดูตัวเองรับ

ใช้สังคมใช้ชีวิตอย่างมั่นคงและมีความสุข ก็ยิ่ง

สุขใจไปด้วย

สิ่งที่อยากจะบอกกับทุกคน 

การทำางานย่อมมีอุปสรรคขวางกั้น ไม่มี

หลักสูตรที่ตายตัวกับการที่จะนำามาใช้ในการ

ทำางาน แต่ผมเชื่อว่าถ้าเราทำางานด้วยความ

ใส่ใจ ทุกปัญหาย่อมมีทางออกอย่างแน่นอน 

ฝากถึงท่านผู้มีอุปการคุณทุกท่านว่า 

ชัดเจนที่สุดว่างานที่พวกเราทำาอยู่คืองานการ

สร้างอนาคตให้กับเยาวชนของชาติ สร้างชีวิต

ที่มีคุณภาพ ที่จะกลายเป็นกำาลังที่จะดูแล

สังคมต่อไปในอนาคต บนเส้นทางนี้พวกเรา

เจ้าหน้าที่ของมูลนิธิฯ เดินไปตามลำาพังไม่ได้

หากไม่มีท่าน ผมจึงอยากกราบเรียนเชิญท่าน

มาร่วมกันสร้างความภาคภูมิใจเหล่านี้ไปด้วย

กันครับ 

ถึงแม้อีกไม่กี่ปีข้างหน้าบทบาทการทำางานของ

คุณพงษ์ศักดิ์จะต้องสิ้นสุดลง  แต่ผลของงาน

ที่คุณพงษ์ศักดิ์ได้ทำาไว้นั้นไม่ได้สิ้นสุดลงอยู่แค่

ภายในครอบครัวโสสะเท่านั้น มันได้ส่งผล 

กระเพื่อมเป็นวงกว้างไปยังสังคมที่เราอาศัย

อยู่ และสายใยความรักความผูกพันในครอบ

ครัวโสสะต่อผู้ชายที่เสียสละคนนี้จะยังคง

ดำาเนินต่อไปตราบนานเท่านาน

เรื่องเล่าคนทำางาน

“ได้เห็นลูกๆ มีอาชีพ

เลี้ยงดูตัวเองรับใช้

สังคมใช้ชีวิตอย่าง

มั่นคงและมีความสุข 

ก็ยิ่งสุขใจไปด้วย”
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ในยุคสมัยที่เทคโนโลยีเข้ามามีบทบาทช่วยให้การทำาธุรกรรมการเงิน

สะดวก ง่ายดาย และประหยัดเวลามากขึ้น เพียงผ่านการสัมผัสหน้า

จอมือถือหรือคอมพิวเตอร์ ไม่เพียงช่วยให้ผู้คนดำาเนินชีวิตได้อย่าง

ฉับไว หากยังเป็นการขยายโอกาสในการแบ่งปันน้ำาใจสู่สังคมได้อีกช่อง

ทางหนึ่งด้วย ดังเช่น คุณสุวิชนี พันธุ์เพ็ง ผู้บริจาคต่อเนื่องผ่านช่อง

ทำาวันนี้ ให้ดีที่สุด

สุวิชนี พันธุ์เพ็ง

ทางเว็บไซต์ ของมูลนิธิเด็กโสสะแห่งประเทศไทยฯ ที่ร่วมแบ่งปันเรื่อง

ราวกับการบริจาคให้กับมูลนิธิฯ ในครั้งนี้

รู้จักมูลนิธิเด็กโสสะฯ ได้อย่างไรคะ?

ไปเที่ยวบางปูกับเพื่อน แล้วผ่านหมู่บ้านเด็กโสสะบางปู เลยแวะเข้าไป

ค่ะ เคยรู้จักมูลนิธิฯ มาก่อนอยู่บ้างแล้ว เมื่อไปเยี่ยมหมู่บ้าน จึงทำาให้

ได้ทราบว่า มูลนิธิฯ เลี้ยงดูเด็กๆ ที่ไม่มีคุณพ่อคุณแม่และไม่มีญาติดูแล

อะไรทำาให้ตัดสินใจร่วมบริจาคกับทางมูลนิธิฯ คะ?

องค์กรดูน่าเชื่อถือค่ะ และรู้สึกว่าอยากจะเป็นส่วนหนึ่งที่ได้ร่วมดูแล

เด็กๆ เลยลองหาข้อมูลเพิ่มเติมทางเว็บไซต์และก็บริจาคค่ะ ตอนแรก

บริจาคแบบครั้งเดียว แต่คิดแล้วว่า กว่าเด็กๆ จะโตต้องใช้เวลา เลย

ตัดสินใจบริจาคเป็นรายเดือนทุกเดือนค่ะ

มีแนวทางในการดำาเนินชีวิตอย่างไรคะ?

ทำาวันนี้ให้ดีที่สุด จะได้ไม่มานั่งเสียดายในภายหลัง

การตัดบัตรเครดิตผ่านระบบออนไลน์ (เว็บไซต์) โดยเข้าไปที่  

https://www.sosthailand.org/donate แค่กรอกแบบฟอร์มแจ้ง

ความประสงค์ จะมีเจ้าหน้าที่ติดต่อกลับและให้ข้อมูลก่อนจะมีการตัด

บัตรเครดิตเสมอ การตัดบัตรเครดิตจะผ่านระบบทางธนาคารที่เชื่อถือ

ได้ ซึ่งให้ความน่าเชื่อถือต่อผู้บริจาคและแสดงถึงความโปร่งใสของการ

ทำางานของมูลนิธิฯ

หนึ่งเสียงจากผู้ ให้การสนับสนุนเด็กโสสะ

กว่า 47 ปีที่ทำางานด้วยเป้าหมายและความมุ่งมั่นจะส่งเด็กกำาพร้าให้

เติบโตเป็นผู้ใหญ่อย่างสมบูรณ์เพื่อ ออกสู่สังคมไทย มูลนิธิเด็กโสสะ

แห่งประเทศไทย ในพระบรมราชินูปถัมภ์ นำารูปแบบที่เป็นหัวใจหลัก

ของการเลี้ยงดูเด็กกำาพร้า จากหมู่บ้านเด็ก SOS ของ ดร.เฮอร์มานน์ 

กไมเนอร์ (Dr. Hermann Gmeiner) ชาวออสเตรีย ที่ใช้รูปแบบของ 

“ครอบครัวทดแทนถาวร” ด้วยการมีคุณแม่คอยดูแลลูกๆ ระยะยาว

จนเด็กเติบโต

ซึ่งปัจจุบันมีเด็กๆ โสสะ ประมาณ 700 คน อยู่กับครอบครัวทดแทน

ถาวร 60 ครอบครัว ใน 5 หมู่บ้านทั่วประเทศ  ได้แก่ สมุทรปราการ,  

สงขลา, หนองคาย, เชียงราย และภูเก็ต  เด็กๆ ที่เข้ามาอยู่ในครอบ

ครัวโสสะจะได้รับการเลี้ยงดูในครอบครัวที่อบอุ่น  เต็มเปี่ยมด้วยความ

รักจากแม่โสสะ  และเติบโตขึ้นท่ามกลางสายสัมพันธ์ของพี่น้องในบ้าน   

และที่สำาคัญยังได้รับการศึกษาสูงสุดตามกำาลังความสามารถ  จนเด็กๆ 

เติบโตสามารถออกไปประกอบอาชีพ สร้างครอบครัวอยู่ร่วมกับคนใน

สังคมได้อย่างมีความสุข

ในช่วงเดือนพฤษภาคมของทุกปี องค์การสหประชาชาติประกาศให้มี 

วันครอบครัวสากลขึ้นทั่วโลก เพื่อให้สังคมตระหนักว่าครอบครัว  

มูลนิธิเด็กโสสะฯ เปิดบ้านครั้งแรกเผยชีวิตจริง

แม่ลูกสิบ ผู้อุทิศตนลดต้นตอปัญหาสังคม

“ทำาวันนี้ ให้ดีที่สุด จะได้ ไม่มานั่งเสียดายในภายหลัง”
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วันหน่ึงในขณะท่ีกำาลังเดินอยู่ท่ีห้างวัชรพล ได้พบกับเจ้าหน้าท่ีของ 

มูลนิธิเด็กโสสะฯ มาต้ังบูธประชาสัมพันธ์เก่ียวกับการดำาเนินงานและ

การช่วยเหลือเด็กๆ กำาพร้าและด้อยโอกาส เม่ือได้รับฟังแล้ว มีความ

รู้สึกว่า มูลนิธิฯ มีรูปแบบการทำางานท่ีชัดเจน น่าเช่ือถือ จึงตัดสินใจ

ร่วมเป็นส่วนหน่ึงในการสนับสนุนเด็กๆ เพ่ือหวังให้พวกเขาได้มีโอกาส

ทางการศึกษา ได้มีท่ีอยู่ ได้รับการดูแลท่ีดี 

จากวันน้ัน จนถึงปัจจุบันน้ี บริจาคมาเป็นเวลาปีกว่าแล้ว และคิดว่า 

จะยังคงให้การบริจาคไปเร่ือยๆ จนกว่าจะหมดกำาลัง หมดลมหายใจ  

ทุกคร้ังท่ีได้รับข่าวสารจากทางมูลนิธิฯ พอได้เห็นได้อ่านแล้วรู้สึกดี มัน

เป็นความสุขทางใจท่ีเราได้รับ การให้หรือการช่วยเหลือคนอ่ืน เราไม่

จำาเป็นต้องรวยมากก็ได้ บางคร้ังแค่การมีน้ำาใจต่อกัน แบ่งปันส่ิงของ

เล็กๆ น้อยๆ ไม่ต้องหวังผลตอบแทนใด เท่าน้ีเราก็มีความสุขแล้ว และ

เป็นความสุขท่ีแท้จริงของชีวิตด้วย

และอีกหน่ึงเหตุผลสำาคัญของการตัดสินใจในการมอบโอกาสให้กับเด็กๆ 

เพราะเราคิดว่า โอกาสท่ีเรามอบให้น้ันเขาจะรับรู้ได้ เม่ือพวกเขาเติบโต

ข้ึนสามารถเล้ียงดูตัวเองได้ เช่ือว่า พวกเขาจะเป็นพลังในการส่งต่อโอกาส

เพ่ือช่วยเหลือคนอ่ืนๆ ในสังคมต่อไป มันคือการให้ท่ีไม่มีท่ีส้ินสุด

ส่งต่อความดี อย่างไม่มีสิ้นสุด 
คำ�รณ ทับทอง
หน่ึงในผู้บริจ�คร�ยเดือนของมูลนิธิเด็กโสสะแห่งประเทศไทย

หนึ่งเสียงจากผู้ ให้การสนับสนุนเด็กโสสะ

เป็นที่ที่เหมาะสมที่สุดกับการเติบโตของเด็กๆ   ทางมูลนิธิเด็กโสสะ

แห่งประเทศไทยฯ จึงได้จัดงาน “ครอบครัวคือชีวิต” ขึ้นเป็นประจำาทุก

ปี  โดยในปีนี้ใช้ธีมว่า เด็กทุกคนควรเติบโตด้วยความรัก (no child 

should grow up alone)    

นายธนา เตรัตนชัย เลขาธิการและกรรมการอำานวยการ มูลนิธิฯ ได้

กล่าวถึงธีมในการจัดงานครั้งนี้ว่า “เด็กทุกคนควรเติบโตด้วยความรัก 

หรือ no child should grow up alone เป็นสโลแกนยุทธศาสตร์ ปี 

2030 ที่เอสโอเอสอินเตอร์เนชั่นแนล วางมาว่าประเทศสมาชิกของ

เอสโอเอสจะต้องดำาเนินงานช่วยเหลือเด็กและเยาวชนให้พวกเขาได้

เติบโตขึ้นท่ามกลางความรัก ไม่ว่าจะเป็นเด็กที่อยู่ในครอบครัวโสสะ 

หรือแม้กระทั่งเด็กที่อยู่ในครอบครัวของตนเอง โดยให้ดูที่ความต้องการ

ของเด็กว่าพวกเขาต้องการความช่วยเหลือทางด้านใด และเน้นที่

คุณภาพในการเลี้ยงเด็กเป็นสำาคัญ โดยให้มีเด็กที่เติบโตขึ้นมาโดยลำาพัง

ให้น้อยที่สุด

การทำางานกว่า 47 ปีของมูลนิธิเด็กโสสะฯ เราได้ทำาทุกอย่างสุดความ

สามารถเพื่อแก้ไขจุดเริ่มต้นที่จะก่อให้เกิดปัญหาสังคม  ตอนนี้พวกเรา

เพียงต้องการกำาลังสนับสนุนจากสื่อมวลชน จากรัฐบาล และจากคน

ไทย ที่จะช่วยให้ความพยายามของพวกเรามีแรง มีพลังในการทำาสิ่งนี้

ให้ยาวนานต่อไป”

“พวกเขาจะเป็นพลังในการส่งต่อโอกาส

เพื่อช่วยเหลือคนอื่นๆ ในสังคมต่อไป 

มันคือการให้ที่ ไม่มีที่สิ้นสุด” 



“ขอบคุณที่ทำ�ให้หนูมี
วัยเด็กที่เปี ่ยมสุข

อีกครั้งหนึ่ง”

“ขอบคุณที่ทำ�ให้หนูมี
วัยเด็กที่เปี ่ยมสุข

อีกครั้งหนึ่ง”

สารจากกรรมการอำานวยการ

เรียน  ท่านผู้มีจิตเมตตา

 

เด็กทุกคนควรเติบโตด้วยความรัก หรือ no child should grow up alone 

เป็นยุทธศาสตร์ระยะยาวสู่ปี2030 ที่มูลนิธิเด็กโสสะฯกำาลังนำามาดำาเนิน

งานช่วยเหลือเด็กและเยาวชนไทยให้ได้เติบโตขึ้นท่ามกลางความรักของ

ครอบครัวที่อบอุ่น ไม่ว่าจะเป็นเด็กด้อยโอกาสที่อยู่ในการดูแลของครอบครัว

โสสะ หรือเด็กในชุมชนที่อยู่กับครอบครัวของตนเอง เพื่อลดจำานวนเด็กที่

จะเติบโตขึ้นมาโดยลำาพังในสังคมให้น้อยที่สุด อีกทั้งยังมุ่งเน้นถึงคุณภาพใน

มูลนิธิเด็กโสสะแห่งประเทศไทยฯ จัดกิจกรรม

ออกบูธประชาสัมพันธ์ตามสถานท่ีต่างๆ 

อาทิ  ห้างสรรพสินค้า  อาคารสำานักงานและ

ย่านธุรกิจ ท่ัวกรุงเทพมหานครฯ และต่าง

จังหวัด  ทั้งนี้เพื่อเชิญชวนผู้ที่มีจิตเมตตา

ต่อเด็กๆ กำาพร้า  ร่วมเป็นส่วนหนึ่งในการ

สนับสนุนการเลี้ยงดูเด็กในครอบครัวโสสะทั่ว

ประเทศอย่างต่อเนื่อง โดยบริจาคผ่านการตัด

บัตรเครดิต ซึ่งเป็นอีกหนึ่งช่องทางที่สะดวก  

และท่านสามารถสังเกต เจ้าหน้าที่ของ 

มูลนิธิฯ จะสวมเสื้อที่มีโลโก้ และบัตรประจำา

ตัวพร้อมชื่อเพื่ออ้างอิง  หากพบเจ้าหน้าที่

ของทางมูลนิธิฯ ท่านสามารถแวะเข้าไป

สอบถามข้อมูลเพื่อบริจาคหรือทักทายให้

กำาลังใจน้องกันได้นะคะ 

การเลี้ยงดูเด็กให้มีความสมบูรณ์ทั้งร่างกายและจิตใจ สามารถเติบโตไปเป็น

ผู้ใหญ่ที่มีคุณภาพของสังคม

กว่า 47 ปีที่ผ่านมา มูลนิธิเด็กโสสะฯ ได้พยายามอย่างเต็มที่ในการช่วย

แก้ไขปัญหาใหญ่ของสังคมที่จุดเริ่มต้น ซึ่งก็คือเด็กๆเยาวชนของเรา วันนี้

เรายังคงต้องการกำาลังสนับสนุนจากทุกภาคส่วน ที่จะช่วยให้ความพยายาม

ของพวกเรามีพลัง เกิดผลลัพธ์ในการช่วยเหลือเด็กๆได้อย่างต่อเนื่อง  เรา

ขอขอบคุณและหวังเป็นอย่างยิ่งว่าทุกท่านจะอยู่ร่วมเป็นพลังที่จะนำาพาชีวิต

ของเด็กๆเหล่านี้ไปสู่อนาคตที่สดใสและเป็นคนดีของสังคมไทยต่อไป

ขอแสดงความนับถือ
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