มูลนิธิเด็กโสสะแห่ งประเทศไทยในพระบรมราชินูปถัมภ์
ความเป็ นมา
มูลนิธิเด็กโสสะแห่ งประเทศไทย ในพระบรมราชินูปถัมภ์ เป็ นสมาชิกขององค์กรเอส โอ เอส
สากล (SOS Children’s Villages International) ได้ ดาเนินการช่ วยเหลือเด็กไทยที่ขาดพ่ อแม่ ญาติมิตรตัง้ แต่
ปี พ.ศ. 2514
โดยมีท่านผู้หญิ งสมศรี เจริ ญรั ชต์ภาคย์ เป็ นผู้ก่อ ตัง้ ร่ วมกับ ท่านผู้หญิ งสุมาลี จาติกวนิช
กรรมการก่อตั ้งในขณะนั ้นและคณะ ซึ่งได้ นารู ปแบบการเลี ้ยงดูเด็กมาจาก SOS Children’s Villages ของ ดร.เฮอร์
มานน์ กไมเนอร์ (Dr. Hermann Gmeiner) ชาวออสเตรี ย ผู้ก่อตั ้งองค์กรเอส โอ เอส สากล (SOS Children’s Villages
International) อันเป็ นต้ นแบบของหมู่บ้านเด็กเอส โอเอส สากลทัว่ โลก
ในปี พ.ศ. 2519 มูลนิธิเด็กโสสะแห่งประเทศไทย ได้ รับพระมหากรุ ณาธิคุณโปรดเกล้ าฯ จากสมเด็จ
พระนางเจ้ าพระบรมราชินีนาถ ทรงรั บไว้ ในพระบรมราชินูปถัมภ์ ปั จจุบันมี พล.ต.ต.นรวัฒน์ เจริ ญรั ชต์ ภาคย์ เป็ น
ประธานกรรมการอานวยการ มูลนิธิเด็กโสสะแห่ งประเทศไทย ในพระบรมราชินูปถัมภ์ และ มิสเตอร์ เฮลมุท กู
ติน (Mr. Helmut Kutin) เป็ นประธานองค์กรเอส โอ เอส สากล (SOS Children’s Villages International)

รูปแบบการดูแล
ปั จจุบันมูลนิธิเด็กโสสะแห่งประเทศไทยฯ ให้ การเลี ้ยงดูเด็กที่ขาดพ่อ แม่และญาติมิตร จานวน
ประมาณ 600 คน ในรูปแบบครอบครัว (Family environment)โดยเด็กจะมีโอกาสได้ เป็ นส่วนหนึ่งของครอบครั วอีก
ครั ง้ จากการเลี ้ยงดูของครอบครั วโสสะซึ่งมีคุณแม่โสสะ ซึ่งเป็ นคุณแม่ ประจาบ้ าน ดูแลลูกประมาณ 10 คนต่ อ
หนึ่งครอบครัว มีบทบาทหน้ าที่ทางครอบครัวเสมือนครอบครัวทั่วไป ภายในครอบครัวหนึ่งยังประกอบด้ วย
พี่น้องชายหญิงต่ างวัยอาศัยอยู่ในครอบครั วเดียวกัน โดยแต่ละครอบครั วจะมีบ้านเป็ นของตัวเอง อยู่ร่วมกันใน
หมู่บ้านเด็กโสสะซึง่ เป็ นชุมชนที่ช่วยเหลือพึง่ พากัน หมู่บ้านหนึง่ จะประกอบด้ วยบ้ านของครอบครั วโสสะประมาณ 1012 หลัง โดยเด็กจะได้ รั บการเลี ้ยงดูในระยะยาวตัง้ แต่วัยเด็กจนเติบโตสู่วัยผู้ใหญ่ นอกจากนีเ้ ด็กแต่ละคนได้ รั บ
การศึกษาสูงสุดตามความสามารถ จนออกไปสามารถประกอบอาชีพเลี ้ยงดูตัวเองได้ และอยู่ร่วมกับสังคมได้ อย่างมี
ความสุข

ที่ตงั ้
มูลนิธิเด็กโสสะแห่งประเทศไทยฯ มีสานักงานบริ หารงานหมู่บ้านเด็กโสสะแห่งประเทศไทย ตั ้งอยู่ที่
18 หมู่ 3 ถนนสุขุมวิท ซอยบุญศิริ ตาบลบางเมือง อาเภอเมือง จังหวัดสมุทรปราการ เป็ นศูนย์ กลางการติดต่ อ
ประสานงานกับหมู่บ้านเด็กโสสะทัง้ 5 แห่ งทั่วประเทศ ได้ แก่ หมู่บ้านเด็กโสสะบางปู สมุทรปราการ, หมู่บ้าน
เด็กโสสะหาดใหญ่ สงขลา, หมู่บ้านเด็กโสสะหนองคาย, หมู่บ้านเด็กโสสะเชียงราย และหมู่บ้านเด็กโสสะภูเก็ต
และมีบ้านเยาวชนชายโสสะทัง้ หมด 3 แห่ง ได้ แก่ บ้ านเยาวชนชายโสสะสมุทรปราการ, บ้ า นเยาวชนชายโสสะ
หาดใหญ่ และ บ้ านเยาวชนชายโสสะหนองคาย ให้ การดูแลเด็กชายที่มีอายุตั ้งแต่ 14 ปี ขึ ้นไป
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“แม่ โสสะ” อาชีพ “แม่ ” ที่มีอยู่จริ ง
แม่ โสสะ คือ สตรี โสด ที่ไม่มีภาระผูกพันทางครอบครั ว อายุระหว่าง 25-40 ปี ผู้มีความมุ่งมั่นและเสียสละ
เพื่อเลี ้ยงดูเด็กที่สูญเสียพ่อ แม่และครอบครั วด้ วยความรั กและความอบอุ่น ระหว่างสองปี แรกจะเป็ นช่วงของการ
ฝึ กงานก่อนที่จะมาทาหน้ าที่ของแม่โสสะอย่างสมบูรณ์ โดยการทาหน้ าที่ “น้ า” และได้ รับการฝึ กอบรมทั ้งภาคทฤษฎี
และปฏิบตั ิเกี่ยวกับการเลี ้ยงดูเด็กและหัวข้ อสาคัญต่างๆที่เกี่ยวข้ อง รวมถึงการเตรี ยมความพร้ อมทางด้ านของจิตใจ
อันมีพื ้นฐานมาจากความเสียสละด้ วย

ความสาเร็จลูกโสสะ
“หนูภูมิใจที่มีวันนี ้ เพราะแม่สมปองให้ การ
เลีย้ งดูและอบรมหนูเป็ นอย่างดี หนูดีใจที่ได้
เป็ นส่ วนหนึ่งของครอบครั วโสสะ”

ถั่วเขียว หรื อ คุณธัญนั นท์ เหล่ าศรี วิจิตร หนึ่งในเรื่ อ งราวความภูมิใจของหมู่บ้านเด็กโสสะบางปู
สมุทรปราการ ปั จจุบนั อายุ 40 ปี ทางานในหน้ าที่เลขานุการบริ หาร รองประธานบริ หาร บริ ษัท นิปปอนเพนต์ (ประเทศ
ไทย) จากัด สมรสแล้ วและมีบตุ รสาวหนึง่ คน ถัว่ เขียวเพิ่งจบการศึกษาระดับปริ ญญาโท บริ หาธุรกิจ ด้ วยความฝั นใน
การเป็ นผู้บริ หารในอนาคต
“แม่ สอนผมเสมอว่ าให้ ดูแลตัวเองให้ ได้ ถ้ าทาได้ แล้ วอย่ าลื มพี่ น้อง มี
อะไรต้ องช่ วยเหลือกัน เพราะเราเป็ นพี่ น้องกัน แต่ แม่ กลับไม่ เคย
เรี ยกร้ องอะไรให้ กับตัวเองเลย ไม่ เคยบอกให้ เรามาดูแลท่ านหรื อให้
เรามารั กท่ านบ้ างเลยเพราะแม่ พูดเสมอว่ าความสุขของลูกก็คือ
ความสุขของแม่ แม่ ไม่ ต้องการอะไรอี กแล้ วในโลกนี ้”

คุณนิธิรุจน์ ลภัสเกียรติสุกุล หรื อ อ๋ อย อีกหนึ่งในเรื่ องราวความภูมิใจของหมู่บ้านเด็กโสสะบางปู
สมุทรปราการ จบการศึกษาปริ ญ ญาตรี คณะบัญชี มหาวิทยาลัยกรุ งเทพ ปั จจุบันอายุ 45 ปี ทางานในตาแหน่ง
ผู้จดั การธนาคารกรุงไทย สาขาอากาศอานวย จังหวัดสกลนคร สมรสแล้ วและมีบตุ รสาวหนึง่ คน

ร่ วมสร้ าง “ครอบครัวอบอุ่น” กับมูลนิธิเด็กโสสะ
เมื่อ ท่า นได้ส นับ สนุ น เด็กของหมู่บ้า นเด็กโสสะนัน้ ท่ า นไม่เ พี ย งมอบอาหาร เสื้ อผ้า สุ ขภาพและ
การศึกษาเท่านัน้ แต่ ยิ่งไปกว่านัน้ ท่านได้มอบบ้านแห่งความรักให้กบั เด็กทุกคน บ้านที่ เปี่ ยมด้วยความ
อบอุ่นการดูแลเอาใจใส่ ซึง่ คงไม่สามารถประเมินค่าเป็ นตัวเลขได้ และคงไม่มใี ครปฏิเสธได้ว่าสิง่ นี้ คือ พื้นฐานที่
สาคัญสาหรับเด็กคนหนึง่ ทีจ่ ะเติบโตไปเป็ นผูใ้ หญ่ทมี่ คี วามพร้อมในวันข้างหน้า
หากท่ านต้องการร่วมสร้างครอบครัวอบอุ่นกับมูลนิ ธิ ฯ ท่ านสามารถติ ดต่ อสอบถามเพิ่ มเติ ม ได้ที่
ฝ่ ายจัดหาทุ น สานั กงานหมู่บ้านเด็กโสสะแห่ ง ประเทศไทย โทรศัพ ท์ 02-3801177 โทรสาร 02-7555576
อีเมลล์ kamonpat.rikakorn@sos-thailand.org หรือที่เว็บไซต์ www.sosthailand.org
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