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Press Release 

 
สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี เสด็จฯทรงเยี่ยมหมู่บ้านเด็กโสสะบางปู  สมุทรปราการ เนื่อง
ในโอกาสครบรอบ 40 ปีการด าเนินงานของมูลนิธิเด็กโสสะแห่งประเทศไทย  ในพระบรมราชินูปถัมภ์ 

“หมู่บ้านเด็กโสสะบางปู  สมุทรปราการ” 

 สมุทรปราการ  - 13  มิถุนายน พ.ศ. 2555 

 สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ เสด็จพระราชด าเนินเยี่ยม 
“หมู่บ้านเด็กโสสะบางปู  สมุทรปราการ” วันพุธท่ี 13 มิถุนายน พ.ศ. 2555 เวลา 15.30 น. ณ “หมู่บ้านเด็กโสสะ
บางปู  สมุทรปราการ    เลขท่ี  383 หมู่ 2  ถนนสุขุมวิท  ต าบลบางปูใหม่  อ าเภอเมือง  จังหวัดสมุทรปราการ 
10270  เนื่องในโอกาสครบรอบ 40 ปี การด าเนินงานของมูลนิธิฯ 

ท่านผู้หญิงสุมาลี  จาติกวนิช ประธานท่ีปรึกษากิตติมศักด์ิ มูลนิธิเด็กโสสะแห่งประเทศไทย ในพระบรม

ราชินูปถัมภ์  คุณหญิงโรส  บริบาลบุรีภัณฑ์ ประธานคณะกรรมการท่ีปรึกษาฯ  พลต ารวจตรี นรวัฒน์  เจริญรัชต์-
ภาคย์ ประธานกรรมการอ านวยการ พร้อมด้วยคณะกรรมการบริหารมูลนิธิฯ ร่วมรับเสด็จฯ 

สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี  เสด็จเข้าสู่พลับพลาพิธี พลต ารวจตรี นรวัฒน์ เจริญรัชต์-
ภาคย์ ประธานกรรมการอ านวยการ มูลนิธิเด็กโสสะแห่งประเทศไทยฯ กล่าวรายงานว่ามูลนิธิเด็กโสสะแห่งประเทศ
ไทย ในพระบรมราชินูปถัมภ์ ก่อต้ังขึ้นเมื่อวันท่ี 14 พฤศจิกายน พ.ศ. 2514 โดย ท่านผู้หญิงสมศรี เจริญรัชต์ภาคย์ 
ร่วมกับท่านผู้หญิงสุมาลี จาติกวนิชและกลุ่มผู้ทรงคุณวุฒิ เพื่อช่วยเหลือเด็กท่ีสูญเสียบิดามารดาและขาดญาติมิตรใน
รูปแบบครอบครัวทดแทนถาวรระยะยาว ตามรูปแบบของเอสโอเอส ชิวเดรนส์วิลเลจส์ อินเตอร์เนช่ันแนล (SOS 
Children’s Villages International) ซึ่งมี ดร. เฮอร์มานน์ กไมเนอร์ ชาวออสเตรีย ผู้ก่อต้ัง ด าริริเริ่มไว้  มูลนิธิฯ 
ได้รับพระมหากรุณาธิคุณ โปรดเกล้าฯ รับไว้ในพระบรมราชินูปถัมภ์ในปี พ.ศ. 2519  

หมู่บ้านเด็กโสสะให้การเล้ียงดูเด็กท่ีสูญเสียบิดามารดาหรือขาดญาติมิตรให้ได้มีโอกาสเติบโตขึ้นในครอบครัว
อีกครั้งโดยเด็กจะได้รับการเล้ียงดูด้วยความรักความเอาใจใส่จากคุณแม่โสสะ เติบโตขึ้นท่ามกลางสายสัมพันธ์ระหว่าง
พี่น้องชายหญิงต่างวัยและต่างท่ีมาในบ้านเดียวกัน แต่ละครอบครัวมีบ้านเป็นของตัวเอง และครอบครัวโสสะอาศัยอยู่
ร่วมกันในหมู่บ้านเด็กโสสะซึ่งเป็นชุมชนท่ีช่วยเหลือพึ่งพากัน หมู่บ้านหนึ่งจะประกอบด้วยบ้านของครอบครัวโสสะ
ประมาณ 12 หลัง เด็กจะได้รับการเล้ียงดูต้ังแต่วัยเด็กจนเติบโตสู่วัยผู้ใหญ่โดยมุ่งเน้นพัฒนาการท่ีเหมาะสมตามวัย
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ของเด็กแต่ละคน อีกท้ังเด็กยังได้มีประสบการณ์ในวัยเด็กท่ีเปี่ยมสุขเช่นเดียวกับเด็กในครอบครัวท่ัวไป ได้รับ
การศึกษาสูงสุดตามความสามารถ จนออกไปประกอบอาชีพและพึ่งพาตัวเองได้ รวมท้ังอยู่ร่วมกับสังคมได้อย่างมี
ความสุข 

ตลอดระยะเวลา 40 ปีนับแต่ก่อต้ังจนถึงปัจจุบัน มูลนิธิฯได้ขยายงานออกไปเพื่อให้ช่วยเหลือเด็กได้มากขึ้น 
ในปี พ.ศ. 2555 นี้ มูลนิธิฯ มีหมู่บ้านเด็ก 5 แห่ง อยู่ใน 5 จังหวัดท่ัวประเทศไทย ได้แก่ จังหวัดสมุทรปราการ จังหวัด
สงขลา จังหวัดหนองคาย จังหวัดเชียงราย และจังหวัดภูเก็ต มีเด็กในเล้ียงดูท่ีเติบโตออกไปมีอาชีพและพึ่งพาตัวเองได้
กว่า 400 คน ปัจจุบันมูลนิธิฯมีเด็กในการเล้ียงดูในหมู่บ้านเด็กโสสะท้ัง 5 แห่ง จ านวน 650 คน  

 ในส่วนหมู่บ้านเด็กโสสะบางปู  สมุทรปราการ  เป็นหมู่บ้านแห่งแรกของมูลนิธิเด็กโสสะแห่งประเทศไทย  
ในพระบรมราชินูปถัมภ์ได้ก่อสร้างขึ้นเมื่อปี พ.ศ. 2515  ด้วยเงินบริจาคจ านวน  8  ล้านบาท  จากเอสโอเอส ชิว
เดรนส์วิลเลจส์ อินเตอร์เนช่ันแนล (SOS Children’s Villages International) บนเนื้อท่ี  10 ไร่เศษ  ท่ีท่านผู้หญิง
สมศรี  เจริญรัชต์ภาคย์  ผู้ก่อตั้งและประธานกิตติมศักดิ์มูลนิธิเด็กโสสะแห่งประเทศไทยฯ บริจาคให้หมู่บ้านเด็กโสสะ
บางปู  สมุทรปราการ  มีพิธีเปิดอย่างเป็นทางการเมื่อวันท่ี  20 กุมภาพันธ์  พ.ศ. 2517  โดยสมเด็จพระนางเจ้าร าไพ-
พรรณี  พระบรมราชินีในรัชกาลท่ี 7  เสด็จพระราชด าเนินมาเป็นประธานในพิธีเปิด 

 
ภายในหมู่บ้านแห่งนี้ประกอบด้วยบ้านพักส าหรับแม่และเด็กจ านวน  12  หลัง บ้านพักผู้อ านวยการ  อาคาร

ส านักงาน  (ช้ันบนเป็นห้องพักน้าและช้ันล่างเป็นส านักงาน)  ห้องแพทย์    อาคารห้องสมุด  บ้านพักแขกและอาคาร
ส าหรับแม่เกษียณอายุพักอาศัย  ซึ่งหมู่บ้านเด็กโสสะบางปู  สมุทรปราการ มีเด็กในการดูแลจ านวน 125 คน (ชาย 60 
คน หญิง 65 คน) มีแม่น้า จ านวน 15 คน และเจ้าหน้าท่ี จ านวน 20 คน นอกจากนี้ทางหมู่บ้านเด็กโสสะบางปู ยังได้
จัดการศึกษาระดับอนุบาลภายในหมู่บ้าน เพื่อความสะดวก ปลอดภัยแก่เด็กและให้บริการแก่เด็กๆจาก ชุมชน
ภายนอกเข้ามาร่วมเรียน มีครูวิชาชีพจัดการเรียนการสอนตามหลักสูตรการศึกษาปฐมวัย เพื่อเป็นพื้นฐานให้เด็กๆ 
พร้อมท่ีจะเข้ารับการศึกษาในระดับสูงขึ้นต่อไป ปัจจุบันมีนักเรียนเข้าเรียนท่ีอนุบาลหมู่บ้านเด็กโสสะจ านวน 39 คน 
เป็นเด็กจากครอบครัวโสสะ จ านวน 24 คน และเด็กจากชุมชนบริเวณรอบหมู่บ้านเด็กโสสะ จ านวน 15 คน 

 
ในโอกาสนี้ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ได้ทรงมีพระกรุณาพระราชทานโล่แก่ผู้มี

คุณูปการ ทรงวาดภาพฝีพระหัตถ์พระราชทานแก่หมู่บ้านเด็กโสสะบางปู สมุทรปราการ และทรงเย่ียมครอบครัวโสสะ  
ก่อนเสด็จพระราชด าเนินกลับได้ทรงปลูกต้นมะฮอกกานี บริเวณหน้าอาคารส านักงาน 
 
ติดต่อสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ 
นางสาวกมลภัทร  ริกากรณ์ (เจ้าหน้าท่ีประชาสัมพันธ์) 
มูลนิธิเด็กโสสะแห่งประเทศไทย  ในพระบรมราชินูปถัมภ์ โทรศัพท์ : 02-3801177 ต่อ 107    
แฟกซ์ : 02-7555576 อีเมล์: kamonpat.rikakorn@sos-thailand.org เว็บไซต์ www.sosthailand.org  
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