ครอบครัว คือ ชีวิต “ครบรอบ 45 ปี มูลนิธิเด็กโสสะฯ”
ชูประเด็นให้ เห็นว่ า 45 ปี ที่ผ่านมา “เงินบริจาคหายไปไหน”
มูลนิธิเด็กโสสะแห่งประเทศไทย ในพระบรมราชินปู ถัมภ์ เป็ นสมาชิกขององค์กรเอส โอ เอส สากล
(SOS Children’s Villages International) ได้ ดาเนินการช่วยเหลือเด็กไทยที่ขาดบิดา มารดา ไร้ ญาติมิตร
ตังแต่
้ ปี พ.ศ. 2514
มูลนิธิเด็กโสสะแห่งประเทศไทยฯ จัด งานประจาปี “ครอบครัว คือ ชีวิต” ในช่วงวันครอบครัวสากล
(UN International Day of Families) พ ร้ อมกั บ ประเทศสมาชิ ก ขององค์ ก รเอสโอเอสสากล (SOS
Children’s Villages International) ในอีก 134 ประเทศทั่วโลก เพื่อให้ สังคมตระหนักถึงความสาคัญของ
ครอบครัว และในปี นี ้มูลนิธิฯ ได้ ดาเนินงานครบรอบมาถึงปี ที่ 45 ตลอดระยะเวลาที่ผ่านมานัน้ ทุกคนรู้ไหม
ว่า “เงินบริจาคหายไปไหน”
โดย นายธนา เตรัตนชัย เลขาธิการและกรรมการอานวยการ มูลนิธิเด็กโสสะแห่งประเทศไทยฯ
ได้ กล่าวถึงรายละเอียดในงานครัง้ นี ้ว่า “ตลอดระยะเวลา 45 ปี ที่มูลนิธิเด็กโสสะแห่ งประเทศไทยฯ
มุ่ งมั่ นตั ง้ ใจให้ ค วามช่ ว ยเหลื อ เด็ก ไทยที่ สู ญ เสี ยบิ ด า มารดา ไร้ ญ าติมิ ต ร ให้ ได้ เติบ โตขึ น้ ใน
ครอบครั วทดแทนถาวร เด็กๆ จะมี ครอบครั วที่อบอุ่ น มี แม่ โสสะให้ การดูแลด้ วยความรั ก มีพ่ ี
น้ อ งในบ้ า น อยู่ ร่ว มกั น ในชุ ม ชนหมู่ บ้ า นเด็ก ที่ ช่ ว ยเหลื อ เกื อ้ กู ล กั น นั่ นเพราะเราเชื่ อ มั่ นว่ า
ครอบครัว คือ ปั จจัยพืน้ ฐานสาคัญในการหล่ อหลอมเด็กคนหนึ่งให้ เป็ นคนที่สมบูรณ์
ปั จจุบันมีเด็กอยู่ในการดูแลของครอบครั วโสสะประมาณ 700 คน มีเด็กที่ได้ รับการเลีย้ งดู
จากครอบครั วโสสะ จนเติบ โตเป็ นผู้ ใหญ่ อ อกไปประกอบอาชี พ และเลี ย้ งดู ตั วเอง รวมทั ง้ อยู่
ร่ วมกับสังคมอย่ างมีความสุขแล้ วกว่ า 500 คน สิ่งเหล่ านีค้ งเกิดขึน้ ไม่ ได้ หากทางมูลนิธิฯ ไม่ ได้ รับ
ความเมตตาจากบุ คลคลทุกภาคส่ วนที่อยู่ในสังคมนี ท้ ่ ีให้ การสนั บสนุ นการเลีย้ งดูลูกโสสะอย่ าง
ต่ อเนื่อง
เงินบริ จาคที่ท่านได้ บริ จาคมานัน้ ไม่ ได้ หายไปไหน ทุกบาททุกสตางค์ จะถูกเปลี่ยนไปเป็ น
เสือ้ ผ้ า อาหาร การศึกษา และความรั ก ความอบอุ่นจากแม่ โสสะที่มาดูแลเอาใจใส่ พวกเขาซึ่งไม่
ต่ างไปจากแม่ จริงๆ ”

งานแถลงข่า วในครั ง้ นี ไ้ ด้ รับ ความร่ ว มมื อ จาก Ogilvy & Mather Advertising มาร่ ว มสร้ างบท
โฆษณาประชาสัมพันธ์ เพื่อกระตุ้นให้ คนทั่วไปเห็นความสาคัญในการร่ วมบริ จาคเพื่อช่วยเหลือเด็กๆใน
มูลนิธิเด็กโสสะฯ โดย คุณจิรวรา วีรยวรรธน Managing Director กล่าวว่า “ รู้ สึกดีใจที่ได้ มีโอกาสทาใน
สิ่ ง ที่ มี ป ระโยชน์ ต่ อ คนอื่ น เงิน ที่ เราให้ ไ ม่ ได้ มี ค่ า มากส าหรั บเรา แต่ อ าจมี ค่ าและ สามารถ
ช่ วยเหลือคนอื่นได้ มากกว่ า รู้ สึกสบายใจที่ ได้ ช่วยโลกนีใ้ ห้ สวยงาม และอยากจะฝากถึงน้ องๆ ว่ า
โอกาสเป็ นสิ่งสาคัญ ในวันนีเ้ ราอาจจะเป็ นผู้รับ แต่ ในอนาคตข้ างหน้ าก็ขอให้ น้องๆ ได้ เป็ นผู้มอบ
โอกาสให้ กับผู้อ่ ืนด้ วย เพราะสังคมจะสวยงามถ้ าเรา ส่ งต่ อความดีท่ เี ราได้ รับให้ กับผู้อ่ ืน”
อีกทังยั
้ งมีคณ
ุ ต่อ-ธนญชัย ศรศรี วิชยั ผู้กากับภาพยนตร์ โฆษณา บริษัท ฟี โนมีน่า จากัด ได้ มาช่วย
กากับโฆษณา “เงินบริ จาคหายไปไหน” โดยคุณต่อ กล่าวว่า “ตอนทาหนั งเรื่ องนี ก้ ็ร้ ู สึกว่ าอยากให้
มันดี อยากทาให้ มันดีท่ ีสุดสาหรั บมูลนิธิเด็กโสสะฯ สิ่งที่ควรจะได้ รับ ก็คือหนึ่งเงินบริ จาค สอง
เกิดกาลังใจในการทางาน ทุกคนที่อยู่ในมูลนิธิเด็กโสสะฯ ทัง้ หมดโดยเฉพาะคุณแม่ โสสะที่เลีย้ งดู
เด็กๆ และสิ่งที่สาคัญที่สุดก็คือสังคม เมื่อเราดูแล้ วทายังไงก็ได้ ให้ สังคมได้ เห็นว่ าการบริ จาคเงิน
เพื่อทาให้ ชีวิตอีกหนึ่งชีวิตมั นดีขึน้ มันเป็ นความรู้ สึกที่ดี การบริ จาคที่ดีคือความรู้ สึกของการให้
อยากถ่ ายทอดความคิดนีใ้ ห้ สังคมได้ ร้ ู ว่าการทาบุญที่ดี มันควรจะทาให้ เกิดประโยชน์ แก่ ผ้ ูอ่ ืน เมื่อ
เราทาประโยชน์ แก่ ผ้ ูอ่ ืนแล้ วเราจึงมีความสุข ก็อยากให้ สังคมได้ ร้ ู สึกแบบนี”้

ร่ วมเป็ น ส่ วนหนึ่ง ในการสนับ สนุน การด าเนิ น งานของมูล นิ ธิ เด็ก โสสะแห่ง ประเทศไทยฯ เพื่ อ
ช่วยเหลือเด็กไทยที่สญ
ู เสียบิดา มารดา ไร้ ญาติมิตร ให้ พวกเขาได้ กลับมามีครอบครัวที่อบอุน่ และอนาคตที่
สดใสอี ก ครั ง้ ผู้ สนใจสามารถเข้ าไปชมรายละเอี ย ดได้ ที่ www.sosthailand.org หรื อ Facebook:
www.facebook.com/SOSThailand หรื อ โทร. 02-380-1177

ขอขอบคุณที่กรุ ณาเผยแพร่ ข่าวประชาสัมพันธ์ สอบถามข้ อมูลเพิ่มเติม ติดต่ อ
นางสาวกมลภัทร ริกากรณ์ (หัวหน้ าแผนกประชาสัมพันธ์ )
มูลนิธิเด็กโสสะแห่งประเทศไทย ในพระบรมราชินปู ถัมภ์
โทรศัพท์: 02-3801177 ต่อ 114 แฟกซ์ : 02-7555576
อีเมล์: kamonpat.rikakorn@sos-thailand.org เว็บไซต์ www.sosthailand.org

