44 ปี มูลนิธิเด็กโสสะฯ จัดงาน “ครอบครัว คือ ชีวิต”
ชูประเด็น “ความเป็ นพี่เป็ นน้ อง” Loving Brothers & Sisters
หลังจากที่ มูลนิ ธิเด็กโสสะแห่ งประเทศไทย ในพระบรมราชินูปถัม ภ์ ได้ รับรางวัล
องค์ กรพัฒนาเอกชนยอดเยี่ยมแห่ งประเทศไทย ประจาปี 2557 (Thailand NGO Awards 2014) ซึ่ง
เป็ นอีกหนึ่งกาลังใจของมูลนิธิเด็กโสสะฯ ในการขับเคลื่อนเดินหน้ าเพื่อให้ เด็กๆ ที่สูญเสียการเลี ้ยงดูจาก
บิดามารดาและญาติมิตรกลับมามีครอบครัวที่อบอุ่นอีกครัง้ โดยมีแม่โสสะที่ ให้ การดูแลด้ วยความรักความ
อบอุน่ และเติบโตขึ ้นท่ามกลางสายสัมพันธ์ของพี่น้องในบ้ านที่พร้ อมจะช่วยเหลือเกื ้อกูลกัน
โดยงานประจ าปี “ครอบครั ว คื อ ชี วิ ต ” ที่ มู ล นิ ธิ เด็ ก โสสะฯ หรื อ SOS Children’s
Villages Thailand จะจัดขึน้ ในช่วงวันครอบครั วสากล (UN International Day of Families) พร้ อมกับ
ประเทศสมาชิกขององค์กรเอสโอเอสสากล (SOS Children’s Villages International) ในอีก 134 ประเทศ
ทัว่ โลก เพื่อให้ สงั คมตระหนักถึงความสาคัญของครอบครัว ในปี นี ้นอกจากการให้ ความสาคัญกับคุณแม่โส
สะแล้ ว ทางมูลนิธิเด็กโสสะฯ ยังเน้ นจิ๊กซอว์สาคัญที่ สร้ างความสมบูรณ์ ให้ กับครอบครัวทดแทนถาวรมา
ตลอดนันคื
้ อ “ความเป็ นพี่เป็ นน้ อง”
โดย นายธนา เตรั ต นชั ย เลขาธิ การและกรรมการอ านวยการ มู ลนิ ธิเด็กโสสะ
แห่ งประเทศไทย ในพระบรมราชินูปถัมภ์ ได้ กล่าวถึงรายละเอียดในงานครัง้ นี ้ว่า
“วันครอบครั วสากล ในทุกๆ ปี เราพยายามเน้ นความจริ งที่ว่า เด็กทุกคนควรได้
เติบโตในสภาพแวดล้ อมที่เหมาะสมและครอบครัวเป็ นที่ท่ ดี ีท่ สี ุด เพื่อทาให้ เด็กๆ ได้ เติบโตขึ ้นเป็ นคน
ที่ ส มบูรณ์ เพราะฉะนัน้ การดูแลเด็กโสสะฯ จึงแตกต่างจากที่ อื่นๆ โดยส่ วนตัว ผมเชื่ อว่ าเราได้ สร้ า ง
ความมหัศจรรย์ ของความรั กให้ เกิดขึน้ ที่น่ ี เรามีคณ
ุ แม่โสสะที่ดแู ลลูกๆ 10 กว่าคนที่ไม่ใช่ลกู จริ งๆ ของ
เธอเลยและในบ้ านหลังเดียวกัน เด็กๆ ซึ่งต่างที่มาเมื่อได้ เข้ ามาอยู่ภายในบ้ านหลังเดียวกัน ก็ได้ สร้ างสาย
สัมพันธ์ ของความรั ก ความผู กพันจนเป็ นครอบครั วใหม่ ขึน้ มาประกอบกับการสนับสนุนของมูลนิธิ
เด็กโสสะฯ ที่ให้ เด็กทุกคนได้ รับการศึกษาสูงสุดตามความสามารถ จนออกไปประกอบอาชีพ พึ่งพาตัวเอง
ได้ รวมทั ง้ อยู่ ร่ ว มกั บ สั ง คมได้ อ ย่ า งมี ค วามสุ ข ปั จจุ บัน มี เด็ ก ประมาณ 700 คนในการเลี ย้ งดู ข อง
ครอบครั วโสสะ 60 ครอบครั วใน 5 หมู่บ้ านทั่ว ประเทศไทย บางปู สมุท รปราการ, หาดใหญ่ สงขลา,

หนองคาย, เชี ยงราย และภูเก็ต ครอบครัวทดแทนถาวรรู ปแบบนี ไ้ ด้ ส่งคนคุณ ภาพมากมายจากมูลนิธิ
เด็กโสสะฯ กลับสูส่ งั คมแล้ วกว่า 500 คน”
ในงานนีย้ งั มี นักแสดงสาว แพนเค้ ก เขมนิจ จามิกรณ์ ที่ถูกเชื ้อเชิญให้ เป็ นพี่สาวคน
แรกของครอบครัวโสสะ ซึง่ สาวแพนก็คยุ ถึงถึงประสบการณ์เข้ าไปเป็ นพี่สาวของน้ องโสสะในครัง้ นี ้ว่า
“ ตอนแรกนึกภาพไม่ออกค่ะ พอได้ เข้ ามาเห็นก็ร้ ู สึกที่นี่เค้ าพิเศษ เขามีการดูแลกันแบบ
ครอบครัวทดแทนถาวร ซึง่ เป็ นการดูแลเด็กอย่างแท้ จริ ง ที่แปลกก็คือมีคณ
ุ แม่ที่ประจาแต่ละบ้ านจริงๆ แล้ ว
แม่เค้ าอยู่ 365 วันนะค่ะ ไม่ใช่เจ้ าหน้ าที่หรื อใครที่แวะเวียนกันเข้ ามาดู น้ องๆ ในบ้ านก็เยอะมาก ตอนแรก
คิดว่าแม่หนึ่งต่อลูก 2 หรื อเปล่า นี่หนึ่งต่อ 12 คน เป็ นการเสียสละและต้ องทาด้ วยใจรักมากจริ งๆ นะค่ะ
แต่เป็ นเหมือนครอบครัวที่อบอุน่ มากๆ เขาเติมเต็มซึ่งกันและกัน คือ พี่น้องอยู่ด้วยกันแล้ วเหมือนจัดระเบียบ
ในบ้ านกันเอง ซึ่งก็เป็ นไปด้ วยดี ถามว่ามีทะเลาะไหม คุณแม่ก็บอกมีเป็ นปกติแต่ว่าเขาก็จะอยู่กนั ได้ น้ อง
ตัวเล็กๆ ก็จะแพรวพราวหน่อย เวลาอยู่กับเค้ าก็ต้องมีลกู ล่อลูกชนนิดนึงก็จะไม่ซนมาก น่ารัก มีเสน่ห์มาก
ส่วนพี่ที่โตหน่อยก็จะเหมือนเป็ นพี่จริงๆ ที่ดแู ลน้ องทุกอย่าง สามารถแบ่งเบาภาระของแม่ได้ มากเลยค่ะ”
ร่ วมเป็ น “พี่ชาย พี่สาว” ให้ กับน้ องๆในครอบครัวโสสะ ได้ โดยการร่ วมบริจาคเพื่อ
สนับสนุนให้ “น้ องชาย น้ องสาว” ได้ เติบโตขึน้ ในครอบครั วที่อบอุ่นอีกครั ง้ ผู้สนใจ สามารถเข้ าไป
ชมรายละเอียดได้ ท่ ี www.sosthailand.org หรือ Facebook: www.facebook.com/SOSThailand
หรือ โทร . 02-380-1177
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