หม่ อมงามจิตต์ บุรฉัตร อนุสรณ์
ประวัติความสัมพันธ์และความก้าวหน้า
ของ
สิ บสี่ องค์กรทีท่ ่านก่อตั้งหรื อมีส่วนริ เริ่ ม

คณะกรรมการกองทุนอนุสรณ์หม่อมงามจิตต์ บุรฉัตร
ศุกร์ที่ ๑๘ ตุลาคม พุทธศักราช ๒๕๓๔

กําหนดการ

งาน “วันหม่ อมงามจิตต์ บุรฉัตร” ครั้งที่ ๗ ปี ๒๕๓๔

ณ. หอประชุ มบ้ านมนังคศิลา สภาสตรีแห่ งชาติฯ วันศุกร์ ที่ ๑๘ ตุลาคม ๒๕๓๔

เวลา ๑๐.๐๐ น. เวลา ๑๑.๐๐ น.
เวลา ๑๑.๑๕ น.
เวลา ๑๑.๕๐ น.

เวลา ๑๒.๐๐ น.

พิธีถวายสังฆทานแด่พระสงฆ์ ๑๐ รู ป เพื่ออุทิศกุศลให้หม่อมงามจิตต์ บุรฉัตร
สมเด็จพระพุทธชินวงศ์ เจ้าอาวาสวัดเบญจมบพิตร เป็ นประธาน
- พิธีมอบโล่รางวัล “หม่อมงามจิตต์ บุรฉัตร อนุสรณ์ ” ประจําปี ๒๕๓๔
พระวรวงศ์เธอ พระองค์เจ้าสุ ทธสิ ริโสภา เป็ นประธาน
พิธีมอบโล่รางวัล องค์กรสตรี ดีเด่น (คณะกรรมการพัฒนาหมู่บา้ นดีเด่น) ของ
มูลนิธิศูนย์กลางประสานงานพัฒนาชนบท พระวรวงศ์อเธพระองค์เจ้าสุ ทธสิ ริโสภา เป็ นประธาน
- องค์ประธานและผูอ้ ุปการะ มอบกองทุนการศึกษาแก่เยาวชนผูร้ ับทุนการศึกษาของ
มูลนิธิร่วมจิตต์นอ้ มเกล้าฯ เพื่อเยาวชน ในพระบรมราชินูปถัมภ์
- คุณหญิงสุ ชาดา ถิระวัฒน์ ประธานฝ่ ายทุนการศึกษาเยาวชนในระบบโรงเรี ยน
มูลนิธิร่วมจิตต์นอ้ มเกล้าฯ เพื่อเยาวชน ในพระบรมราชินูปถัมภ์ ให้โอวาทเยาวชนผูร้ ับ
ทุนการศึกษา
- รับประทานอาหารกลางวันร่ วมกัน

“ราตรีกุหลาบพราวดาวสุ กใส”

๑๘.๓๐ น.
๑๙.๓๐ น.
๒๐.๐๐ น.
๒๐.๓๐ น.
๒๑.๑๕ น.
๒๑.๓๐ น.
๒๒.๐๐ น.
๒๒.๑๕ น.
๒๒.๓๐ น.

ณ.ห้ องนภาลัย โรงแรมดุสิตธานี วันศุกร์ ที่ ๒๕ ตุลาคม ๒๕๓๔

รับของที่ระลึก
พระเจ้าวรวงศ์เธอพระองค์เจ้าโสมสวลี พระวรราชาทินดั ดามาตุ องค์ประธานฯ เสด็จถึง
สไลด์มลั ติวิชนั่ “กุหลาบพราวดาวสุ กใส”
รับประทานอาหารคํ่า
เพลิดเพลินกับดนตรี จาก “วงสุ นทราภรณ์”
ลีลาขับกล่อมประสานเสี ยง โดยนักเรี ยนกรุ งเทพคริ สเตียนวิทยาลัย
สไลด์-วิดีโอมัลติวิชนั่ “ช่อกุหลาบงดงาม”
นักร้องกิตติมศักดิ์
จินตลีลา “กุหลาบกับดวงดาว”
จิตกวีและเสี ยงดนตรี ดอกไม้จะบานและอหังการ์ ของดอกไม้
โดย จิรนันท์ พิตรปรี ชา กวีซีไรท์
ปิ ดงาน

ชื่อ

สารบัญ

กําหนดการ “วันหม่อมงามจิตต์ บุรฉัตร” ครั้งที่ ๗ ปี ๒๕๓๔
บทนําจากประธานกรรมการ กองทุนอนุสรณ์ฯ
คติประจําใจ ของหม่อมงามจิตต์ บุรฉัตร ท.จ.ว.
รายชื่อองค์การที่หม่อมงามจิตต์เป็ นประธานก่อตั้งหรื อมีส่วนริ เริ่ มฯ
พระราชดํารัสของสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินีนาถ
สภาสตรี แห่งชาติฯ
หม่อมงามจิตต์กบั สภาสตรี ระหว่างประเทศ(ไอ ซี ดับบลิว)
หม่อมป้ าของพวกเรา
สารจากประธานสภาสังคมสงเคราะห์ฯ
หม่อมงามจิตต์ บุรฉัตร กับสภาสังคมสงเคราะห์ฯ
สภาสังคมสงเคราะห์แห่งประเทศไทยฯ
มูลนิธิชว่ ยคนปัญญาอ่อนฯ
โรงเรี ยนจิตต์อารี ลาํ ปาง
มูลนิธิสิริวฒั นา-เชสเชียร์ ฯ
พีระยานุเคราะห์ฯ กับแพทย์หญิง ดร. คุณเพียร เวชบุล
มูลนิธิอนุเคราะห์คนพิการฯ
มูลนิธิช่วยเหลือเด็กกําพร้าของสมาคมสตรี ไทยมุสลิมฯ
โสสะมูลนิธิฯ
พี่หม่อม
มูลนิธิกฤตานุสรณ์
รางวัลวรรณกรรมยอดเยีย่ มฯ (ซี ไรท์)
อาพาด้า
มูลนิธิศูนย์กลางประสานงานพัฒนาชนบท
มูลนิธิร่วมจิตต์นอ้ มเกล้าฯ เพื่อเยาวชนฯ
“หม่อมป้ า หล่อหลอมมา ”
คําสดุดีจากมวลมิตร
ถ้อยแถลงจากประธานกรรมการจัดทําหนังสื ออนุสรณ์ฯ
รายนามผูม้ ีอุปการคุณในการจัดทําหนังสื อฯ

หน้ า

๒
๔
๕
๖
๘
๙
๒๔
๓๑
๓๓
๓๔
๓๖
๔๓
๔๙
๕๓
๕๘
๖๑
๖๗
๗๒
๗๘
๘๑
๘๘
๙๐
๙๗
๑๐๔
๑๑๖
๑๑๘
๑๑๙
๑๒๐

บทนํา

กองทุนอนุสรณ์ หม่ อมงามจิตต์ บุรฉัตร มีวตั ถุประสงค์หลักเพื่อเผยแพร่ เกียรติคุณผลงานของหม่อม
งามจิตต์ฯ ปูชนียบุคคลแบบฉบับระดับโลก กับทั้งเพื่อน้อมรําลึกถึงคุณูปการอันลํ้าค่าที่หม่อมงามจิตต์ฯ ได้
สร้างสรรค์ให้แก่ประเทศชาติและชาวโลก โดยเฉพาะอย่างยิง่ แก่องค์การสาธารณกุศลต่างๆทุกสาขา ทั้งด้าน
พัฒนาสังคม พัฒนาสตรี พัฒนาเยาวชน พัฒนาเยาวชน -ผูด้ อ้ ยโอกาสทุกศาสนา พัฒนาคนชรา พัฒนาชนบทและ
พัฒนาด้านวรรณกรรม
คณะกรรมการกองทุนอนุสรณ์หม่อมงามจิตต์ บุรฉัตร จึงได้จดั กิจกรรมต่างๆ เนื่องในโอกาสงาน “วัน
หม่อมงามจิตต์ บุรฉัตร ” ครั้งที่ ๗ ปี ๒๕๓๔ ดังนี้
๑. วันศุกร์ ที่ ๑๘ ตุลาคม ๒๕๓๔ ที่หอประชุมบ้านมนังคศิลา มีการถวายสั งฆทาน อุทิศกุศลให้หม่อม
งามจิตต์ฯ มอบทุนการศึกษาแก่เยาวชนผูร้ ับทุนมูลนิธิร่วมจิตต์นอ้ มเกล้าฯ เพื่อเยาวชน ในพระบรมราชินูปถัมภ์
มอบโล่รางวัลอนุสรณ์หม่อมงามจิตต์ฯ แก่ค รู -อาจารย์ทกุ จังหวัด ที่ เสี ยสละปฏิบตั ิงานดูแลนักเรี ยนทุนมูลนิธิร่วม
จิตต์นอ้ มเกล้าฯ เพื่อเยาวชนฯ เป็ นอย่างดี และมอบโล่รางวัลของมูลนิธิศูนย์กลางประสานงานพัฒนาชนบท ให้แก่
คณะกรรมการพัฒนาองค์กรสตรี ดีเด่น (คณะกรรมการพัฒนาหมู่บา้ น) ใน ๙ เขต ทัว่ ประเทศ พระวรวงศ์เธอ
พระองค์เจ้าสุ ทธสิ ริโสภาทรงเป็ นองค์ประธาน
๒. จัดงานหม่อมงามจิตต์ฯ รําลึก “ราตรี กุกลาบพราวดาวสุ กใส” ในวันศุกร์ ที่ ๒๕ ตุลาคม ๒๕๓๔ ที่
โรงแรมดุสิตธานี พระเจ้าวรวงศ์เธอพระองค์เจ้าโสมสวลี พระวรราชาทินดั ดามาตุทรงพระกรุ ณาเสด็ จเป็ นองค์
ประธานในงาน โดยคุณหญิงแสงเดือน ณ นคร เป็ นประธานจัดงาน เพื่อหารายได้ก่อตั้ง มูลนิธอิ นุสรณ์ หม่ อม
งามจิตต์ บุรฉัตร
๓. จัดทําสไลด์วิดีโอมัลติวิชนั่ เพื่อเผยแพร่ ในงานหม่อมงามจิตต์ฯ รําลึก
๔. จัดทําวิดโี อ ๕ ตอน ตอนละ ๕ นาที เพื่อเผยแพร่ ทางสถานีโทรทัศน์ ตา่ งๆ ทุกช่อง ระหว่างวันที่
๑๔-๑๘ ตุลาคม ๒๕๓๔
ทั้งสไลด์และวิดีโอนี้จะจัดทําเกี่ยวกับหม่อมงามจิตต์ฯ และงานกุศลที่หม่อมงามจิตต์ฯ ริ เริ่ มก่อตั้งไว้
เฉพาะ ๔ องค์การ คือ สภาสังคมสงเคราะห์ฯ ในพระบรมราชูปถัมภ์ สภาสตรี แห่งชาติ ในพระบรมราชินูปถัมภ์
ในฐานะของศูนย์รวมขององค์การกุศลต่างๆ และอีก ๒ องค์การ คือ มูลนิธิศูนย์กลางการประสานงานพัฒนา
ชนบท และมูลนิธิร่วมจิตต์นอ้ มเกล้าฯ เพื่อเยาวชน ในพระบรมราชินูปถัมภ์ ในฐานะที่เป็ นองค์การ ๒ แห่ง
สุ ดท้าย ที่หม่อมงามจิตต์ บุรฉัตร ก่อตั้งไว้ ในการนี้ น .ส. อรพินท์ คณาธนะวนิชย์ ในนามมูลนิธิ คณาธนะวนิชย์
ได้บริ จาคเงินจัดทํา
๕. จัดพิมพ์หนังสื อ “หม่ อมงามจิตต์ บุรฉัตร อนุสรณ์ ” โดยผูม้ ีจิตศรัทธาและเคยผูกพันกับหม่อมงาม
จิตต์ฯ สนับสนุนการจัดทํา ศ.คุณหญิงสุ ภาพ วีรวรรณ เป็ นประธาน
ผมจึงขอขอบพระคุณทุกท่านที่มีส่วนร่ วมช่วยเหลือเป็ นอย่างดีมา ณ โอกาสนี้

นายสมพร เทพสิ ทธา
ประธานกรรมการกองทุนอนุสรณ์หม่อมงามจิตต์ บุรฉัตร

คติประจําใจของหม่ อมงามจิตต์ บุรฉัตร ท.จ.ว.
บันทึกไว้ในชีวประวัติ
ตั้งแต่เดือนธันวาคม ๒๕๑๐

บุคคลคือตัวเองไม่ยงั่ ยืน องค์การที่เราทํางานให้น้ นั สําคัญยิง่ จําเป็ นต้องช่วยกันวางรากฐานให้มนั่ คงยัง่ ยืน
พยายามให้ผทู ้ ี่เข้าใจมาร่ วมงานมากๆ ฉะนั้นต้องพยายามเอาใจผูอ้ ื่น ตัวเองต้องพยายามเรี ยนรู ้สิ่งต่างๆเ พิ่มเติมอยู่
เสมอเพราะรู ้ว่าถ้าไม่พยายามเรี ยนรู ้เพิ่มเติมจะเสมือนอยูอ่ ย่างคนตายแล้วทั้งเป็ น ต้องพยายามยกย่องความดีของ
ผูอ้ ื่นอยูเ่ สมอ เพื่อเป็ นกําลังใจให้เขาทํางานให้องค์การสังคมสงเคราะห์ต่างๆ พยายามดูความบกพร่ องของตัวเอง
อยูเ่ สมอและพยายามปรับปรุ งตัวเองให้เข้ากับผูอ้ ื่น ไม่ใช่พยายามเปลี่ยนอุปนิสัยผูอ้ ื่นให้เข้ากับตัวเราซึ่ งเป็ นไป
ไม่ได้

องค์ การต่ างๆ ที่หม่อมงามจิตต์ บุรฉัตร
เป็ นประธานก่ อตั้งหรือมีส่วนก่ อตั้ง

พ.ศ. ๒๔๙๗ – มูลนิธิอนุเคราะห์คนพิการในพระอุปถัมภ์ ของสมเด็จพระศรี นคริ นทราบรมราชชนนี
พ.ศ. ๒๔๙๘ – โรตารี แอนน์ในประเทศไทย(ประธานก่อตั้ง) เพื่อสนับสนุนงานของมูลนิธิอนุเคราะห์คนพิการฯ
พ.ศ. ๒๕๐๑ – สภาสังคมสงเคราะห์แห่งประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์ (รองประธานก่อตั้งและรอง
ประธานสมัยที๑่ )
พ.ศ. ๒๕๐๒ – ประธานสภาสตรี แห่งชาติ ในพระบรมราชินูปถัมภ์ (ประธานคนแรกที่มาจากการเลือกตั้ง)
พ.ศ. ๒๕๐๕ – มูลนิธิช่วยคนปัญญาอ่อน ในพระบรมราชินูปถัมภ์ (ประธานก่อตั้ง)
พ.ศ. ๒๕๐๘ – มูลนิธิสิริวฒั นา-เชสเชียร์ (ประธานก่อตั้ง) สําหรับช่วยผูป้ ่ วยเรื้ อรังที่สิ้นหวังแล้วและไร้ที่อาศัย
พ.ศ. ๒๕๒๒ – มูลนิธิศูนย์กลางประสานงานพัฒนาชนบท (ประธานก่อตั้งด้วยเงินพระราชทาน)
พ.ศ. ๒๕๒๕ – มูลนิธิร่วมจิตต์นอ้ มเกล้าฯเพื่อเยาวชน(ผูบ้ ุกเบิกประสานการก่อตั้งและประธานดําเนินงานคนแรก)

องค์กรที่มสี ่ วนริเริ่มเป็ นกรรมการก่อตั้ง

พ.ศ. ๒๔๘๘-๒๕๑๑ – สมาคม วาย.ดับบลิว.ซี .เอ
พ.ศ. ๒๔๙๑ – สมาคมสหประชาชาติแห่งประเทศไทย
พ.ศ. ๒๔๙๙ – มูลนิธิราชประชาสมาสัย ในพระบรมราชูปถัมภ์
พ.ศ. ๒๕๐๒ – สมาคมสตรี ภาคพื้นแปซิ ฟิคและเอเชียอาคเนย์
พ.ศ. ๒๕๐๒-๒๕๐๔ – สมาคมนักสังคมสงเคราะห์
พ.ศ. ๒๕๐๓ – มูลนิธิช่วยนักเรี ยนที่ขาดแคลน ในพระบรมราชินูปถัมภ์
พ.ศ. ๒๕๐๔ – มูลนิธิมหาราช (กระทรวงมหาดไทย)
พ.ศ. ๒๕๐๔ – มูลนิธิพีระยานุเคราะห์ฯ (เป็ นประธานมูลนิธิระหว่าง พ.ศ. ๒๕๐๗-๒๕๐๙)
พ.ศ. ๒๕๐๕ – มูลนิธิช่วยเหลือเด็กกําพร้าสมาคมสตรี ไทยมุสลิมแห่งประเทศไทย (เป็ นประธานมูลนิธิ ระหว่าง
ปี พ.ศ. ๒๕๐๗-พ.ศ. ๒๕๑๐)
พ.ศ. ๒๕๐๖ – มูลนิธิ Health Youth (มูลนิธิช่วยเหลือเยาวชน)
พ.ศ. ๒๕๐๘ – สันนิบาตมูลนิธิแห่งประเทศไทย
พ.ศ. ๒๕๐๘ – มูลนิธิเด็กกําพร้าอีสาน
พ.ศ. ๒๕๐๙ – สโมสรสตรี นานาชาติในประเทศไทย

องค์การที่เป็ นรองประธานหรือกรรมการหรือที่ปรึกษา

พ.ศ. ๒๔๙๑-๒๕๑๐ – มูลนิธิช่วยคนตาบอด
พ.ศ. ๒๔๙๒ – สมาคมสตรี อุดมศึกษาแห่งประเทศไทย ในพระอุปถัมภ์ของของสมเด็จพระเจ้าพี่นางเธอ
เจ้าฟ้ ากัลยาณิ วฒั นา
พ.ศ. ๒๔๙๗ – สโมสร วัฒนธรรมหญิง
พ.ศ. ๒๕๐๑ – สมาคมสตรี ไทย
พ.ศ. ๒๕๐๑ - ๒๕๑๐ – มูลนิธิช่วยคนหูหนวก

พ.ศ. ๒๕๐๒-๒๕๐๘ – สโมสรอาสากาชาด สภากาชาดไทย
พ.ศ. ๒๕๐๕-๒๕๐๖ – สโมสรอาสารุ่ นเยาว์ (ทีป่ รึ กษา)
พ.ศ. ๒๕๐๗ – มูลนิธิราชประชานุเคราะห์ (ประธานฝ่ ายการสังคมสงเคราะห์)
พ.ศ. ๒๕๐๗ – สมาคมช่วยเด็กกําพร้าขององค์การแคทอลิค (ดอนบอสโก)
พ.ศ. ๒๕๐๗-๒๕๐๘ – สมาคมวัฒนธรรมไทย-สเปน (นายก)
พ.ศ. ๒๕๑๐ – มูลนิธิจอห์น เอฟ. เคนเนดี้
พ.ศ. ๒๕๑๐ – สมาคมผูบ้ าํ เพ็ญประโยชน์ (ทีป่ รึ กษา)
พ.ศ. ๒๕๑๑ – มูลนิธิรักษาความสะอาดและสุ ขภาพเด็กนักเรี ยน
พ.ศ. ๒๕๑๑ – สโมสรซอนต้า (ที่ปรึ กษาในการก่อตั้ง)
พ.ศ. ๒๕๑๓ – มูลนิธิหมู่บา้ นโสสะ (ช่วยก่อตั้ง)
พ.ศ. ๒๕๑๘ – สมาคมสตรี นกั ธุรกิจและวิชาชีพแห่งประเทศไทย (ทีป่ รึ กษา)
พ.ศ. ๒๕๑๙ – คณะกรรมการประสานงานระหว่างองค์การเอกชนและการป้ องกันพลเรื อน กระทรวงมหาดไทย
(รองประธาน)
พ.ศ. ๒๕๑๙ – ลูกเสื อชาวบ้าน
มูลนิธิสุดท้ายที่หม่อมจิตต์ได้เป็ นกรรมการก่อตั้งแต่ ไม่มีโอกาสได้เห็นมูลนิธิน้ ีก่อตั้งโดยถูกต้อง
ตามกฎหมาย คือ มูลนิธิส่งเสริ มทรัพยากรมนุษย์เพื่อพัฒนาชุมชน ซึ่ งได้จดทะเบียนเมื่อวันที่ ๙ พฤศจิกายน
หลังจากที่เธอได้ถึงอนิจกรรมได้ ๒๒ วัน

พระราชดํารัส
สมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินีนาถ
ในวโรกาสเสด็จฯ ทรงเปิ ดการประชุมใหญ่ ครั้งที่ ๒๖ ของไอซีดบั บลิว
วันอังคารที่ ๒๔ กันยายน ๒๕๓๔ (ค.ศ.๑๙๙๑)

ข้าพเจ้ามีความยินดีที่สภาสตรี ระหว่างประเทศ ได้มาจัดการประชุมใหญ่ครั้งที่ ๒๖ ในประเทศไทย และทราบ
ว่าเป็ นครั้งที่สองแล้ว ที่องค์กรระดับโลกของสตรี เลือกประเทศไทยเป็ นสถานที่จดั การประชุม
ข้าพเจ้าชื่นชมที่ท่านทั้งหลายสนใจเรื่ องสิ่ งแวดล้อมและทรัพยากรธรรมชาติ รวมทั้งกําลังมุ่งพัฒนาบทบาท
ของสตรี ในด้านนี้ดว้ ย ทุกๆ ท่านคงซาบซึ้ งดีอยูแ่ ล้วว่านํ้าจืดเป็ นทรัพยากรธรรมชาติที่สาํ คัญที่สุดต่อชีวิตทั้งหลาย
ในโลก และเป็ นทรัพยากรที่หายากยิง่ ขึ้นทุกวัน ในขณะที่ประชากรของโลกกําลังทวีจาํ นวนขึ้นโดยไม่หยุดยั้ง
เช่น นี้ สําหรับประเทศไทย มีป่าไม้เป็ นแหล่งผลิตนํ้าจืด หล่อเลี้ยงผูค้ นพลเมืองของเรามาแต่โบราณกาล ป่ าไม้
ของไทยเป็ นป่ าฝนทีช่ ว่ ยซึ มซับนํ้าไว้บนทั้งพื้นดินและใต้ดิน เป็ นต้นนํ้าลําธารของแม่น้ าํ ทุกสายในประเทศ หล่อ
เลี้ยงผืนแผ่นดินไทยให้อุดมสมบูรณ์ จนเป็ นแหล่งเกษตรกรรมสําคัญของโลก ข้าพเจ้าขอกล่าวด้วยความ
ภาคภูมิใจว่า ด้วยแหล่งนํ้าที่ได้จากป่ าไม้น้ ี เราไม่เพียงแต่จะผลิตอาหารเลี้ยงพลเมืองไทยประมาณ ๕๖ ล้านคน
เท่านั้น ยังสามารถส่ งออกไปเลี้ยงประชากรโลกส่ วนหนึ่งได้อีกด้วย
คนไทยทุกคนตระหนักในความสําคัญของป่ าไม้ว่ามีประโยชน์นานาประการ นอกเหนือจากจะช่วยขจัด
อากาศที่เป็ นพิษ เป็ นที่อยูอ่ าศัยของสรรพสัตว์ และเป็ นคลังแห่งยารักษาโรคหลายพันหลายหมื่นชนิดที่เราได้ใช้
กันอยู่ ตลอดจนที่กาํ ลังรอการค้นคว้าวิจยั อีกเป็ นจํานวนมากแล้ว เรายังทราบดีว่า ป่ าไม้ทรงคุณค่ามหาศาลในการ
ผลิตนํ้าให้แก่เรา นํ้าซึ่ งเป็ นความจําเป็ นต่อการดํารงชีวิตของมนุษย์ รวมไปถึงการเกษตรกรรม อุตสาหกรรมและ
การพัฒนาต่างๆ ของชาติ เราจึงมีการรณรงค์ให้ปลูกป่ าและปลูกต้นไม้ตามสถานที่ทวั่ ไปอย่างขันแข็ง เพื่อ
ทะนุบาํ รุ งสภาพแวดล้อม อันจะส่ งผลดีไปถึงชาวโลกทั้งมวลต่อไปด้วย

สภาสตรีแห่ งชาติ ในพระบรมราชินูปถัม ภ์

บ้านมนังคศิลา ถนนหลานหลวง กรุ งเทพฯ ๑๐๓๐๐ โทร. ๒๘๑-๐๐๘๑ , ๒๘๑-๐๒๐๖, ๒๘๑-๐๐๖๐
สถาปนา ๙ กันยายน ๒๔๙๙ – สมาชิกสภาสตรี ระหว่างประเทศ ๒๕๐๓ โทรสาร FAX : (662)281-2189

สารจากประธานสภาสตรีแห่ งชาติฯ

เมื่อเดือนกันยายนที่เพิ่งผ่านมา สภาสตรี แห่งชาติฯ ได้รับเกียรติเป็ นเจ้าภาพจัดการประชุมใหญ่สามัญครั้งที่
๒๖ ของสภาสตรี ระหว่างประเทศหรื อไอซี ดบั บลิว ซึ่ งประสบความสําเร็ จด้วยดี ข้าพเจ้าเชื่อว่ามีสตรี ไทยหลาย
ท่านเกิดความรู ้สึกร่ วมกัน คือ เราคิดถึงหม่อมงามจิตต์ บุรฉัตร ผูเ้ คยมีบทบาทอย่างสู ง ในองค์กรสตรี ระดับโลก
แห่งนี้ ด้วยท่านเป็ นรองประธานไอซี ดบั บลิว ซึ่ งดําเนินการจัดประชุมใหญ่ของไอซี ดบั บลิวในกรุ งเทพฯครั้งแรก
ร่ วมกับสภาสตรี แห่งชาติฯ ในสมัยที่ท่านผูห้ ญิง อุศนา ปราโมช เป็ นประธานสภาฯ มาแล้ว ในต้นปี ๒๕๑๓
ข้าพเจ้าในฐานะกรรมการอํานวยการได้ร่วมเป็ นกรรมการจัดงานในครั้งนั้นด้วย นับเป็ นงานใหญ่มากครั้งหนึ่ง
ของสภาสตรี ฯ และเราภูมิใจที่หม่อมงามจิตต์ฯ ได้รับเลือกเป็ นรองประธานไอซี ดบั บลิวคนที่หนึ่ง ในวาระต่อมา
เมื่อ ไอซี ดบั บลิวจัดประชุมใหญ่ที่นครแวนคูเวอร์ แคนาดา พวกเราไปร่ วมประชุมกันเป็ นคณะใหญ่และท่านก็
ได้รับเลือกเป็ นประธานไอซี ดบั บลิว นับเป็ นเกียรติประวัติที่สตรี ไทยทัว่ หน้าพากันชื่นชมยินดี และที่สาํ คัญกว่า
นั้นหม่อมงามจิตต์ฯ ได้ปฏิบตั ิหน้าที่ในตําแหน่งผูน้ าํ สตรี โลกที่เข้มแข็ง มีความสามารถเป็ นที่ประจักษ์ และเป็ นที่
ยอมรับของมวลสมาชิกทัว่ โลก

ข้าพเจ้าเคยร่ วมงานกับหม่อมงามจิตต์ฯ เป็ นเวลา ๓๐ ปี นับตั้งแต่ท่านดํารงตําแหน่งประธานสภาสตรี แห่งชาติ
ฯ คนแรกและต่อมาเลื่อนเป็ นที่ปรึ กษาของคณะกรรมการอํานวยการ ในปี ๒๕๐๖-๐๘ ข้าพเจ้าเป็ นกรรมการ
อํานวยการและเลขาธิการในสมัยคุณหญิงอาภรณ์ กฤษณามระ เป็ นประธานฯ ข้าพเจ้ามีความเลื่อมใสศรัทธานับ
ถือในความเสี ยสละเพื่อบําเพ็ญประโยชน์ต่อส่ วนรวมด้วยจิตใจสะอาดบริ สุทธิ์ของหม่อมงามจิตต์ฯ ท่านทํางาน
เพือ่ ผลของงานอย่างแท้จริ ง มองคนในแง่ดแี ละมีสายตากว้างไกล มองเห็นลูท่ างความเป็ นไปได้ทจ่ี ะให้งาน
บรรลุผลด้วยการประสานความร่ วมมือร่ วมใจกันอย่างจริ งจัง นอกจากนั้น ท่านยังเป็ นผูม้ ีน้ าํ จิตนํ้าใจกว้างขวางชัก
นําและสนับสนุนให้สตรี ไทยคนอื่นๆได้เข้าไปมีส่วนร่ วมในการทํางานของไอซี ดบั บลิว และองค์การต่างๆ ใน
ตําแหน่งระดับสู งเพื่อมุ่งหวังให้สตรี ได้รวมพลังกันทําคุณประโยชน์แก่สังคมและพิสูจน์ให้ประจักษ์แก่สายตา
ชาวโลกว่าสตรี เป็ นทรัพยากรบุคคลที่ไม่พึงถูกมองข้ามไป
หม่อมงามจิตต์ฯ เป็ นคนเห็นความสําคัญของการศึกษาและเป็ นผูใ้ ฝ่ แสวงหาความรู ้ตลอดเวลา ดังในปี
๒๕๒๐ ระหว่างทีท่ า่ นเป็ นประธานไอซี ดบั บลิว ทั้งๆ ที่มีภาระหน้าที่มากท่านยังกรุ ณาเสี ยสละเวลามาเป็ นที่
ปรึ กษาให้แก่โครงการการศึกษานอกโรงเรี ยนของสภาสตรี ฯ ที่ขา้ พเจ้าเป็ นประธานโครงการ และเมื่อพระวรวงศ์
เธอ พระองค์เจ้าเปรมบุรฉัตร พระอาจารย์ของข้าพเจ้า ทรงเป็ นเอกอัครราชทูตไทยประจําประเทศเดนมาร์ ก
หม่อมงามจิตต์ฯ ได้ช่วยให้ขา้ พเจ้าไปศึกษาดูงานด้านการศึกษาระดับมหาวิทยาลัยในเดนมาร์ กและท่านได้ร่วม
เดินทางไปด้วยตลอด ทําให้ได้มีโอกาสแลกเปลี่ยนแนวความคิดในปัญหาการศึกษาทัว่ ไปอย่างใกล้ชิด ด้วยเหตุน้ ี
เมื่อท่านดําริ ก่อตั้งมูลนิธิร่วมจิตต์นอ้ มเกล้าฯ เพื่อเยาวชน ข้าพเจ้าจึงมีส่วนช่วยงานนี้มาตั้งแต่เริ่ มต้นด้วยคนหนึ่ง
โดยหม่อมท่านมอบหมายให้เป็ นประธานกรรมการไปดําเนินการจดทะเบียนมูลนิธิฯ ในต้นปี ๒๕๒๕ เพราะเรา
เห็นพ้องต้องกันในหลักการและอุดมการณ์เดียวกัน เป็ นที่น่ายินดีว่า มูลนิธิร่วมจิตต์นอ้ มเกล้าฯ สามารถอํานวย
ประโยชน์ต่อเยาวชนได้เป็ นจํานวนมากให้มีการศึกษาอย่างต่อเนื่อง นับเป็ นการบรรลุเป้ าหมายสําคัญที่หม่อมงาม
จิตต์ฯ ได้ริเริ่ มไว้และเป็ นความสําเร็ จที่น่าชื่นชม
เมื่อ“ วันหม่อมงามจิตต์ บุรฉัตร ” เวียนมาอีกปี หนึ่ง พวกเราจึงร่ วมกันแสดงความรําลึกและกตเวทิตาแก่ท่าน
โดยการ บําเพ็ญกุศลถวายสังฆทานที่หอประชุมสภาสตรี แห่งชาติฯ มีการแจกทุนการศึกษา รวมทั้งมอบโล่เป็ น
เครื่ องหมายแสดงความขอบคุณที่ครู อาจารย์และบุคคลอีกจํานวนมากที่ได้ร่วมกันทําให้กิจกรรมของมูลนิธิฯ
ดําเนินไปด้วยดี นับเป็ นเหตุการณ์ประจําปี ทีป่ ฏิบตั เิ ป็ นประเพณี สืบมา
ในส่ วนของสภาสตรี แห่งชาติฯ พวกเราหลายคนที่สนิทคุน้ เคยเรี ยกหม่อมงามจิตต์ฯ ว่า “คุณพี่” เพราะท่าน
ให้ความเป็ นกันเองและความสนิทสนมฉันพี่ฉันน้องตลอดมา ตั้งใจจะรับช่วงงานในด้านการพัฒนาคน พัฒนา
องค์กร และเผยแพร่ ชื่อเสี ยงเกียรติคุณของสตรี ไทยในด้านความรู ้ ความสามารถให้เป็ นที่ประจักษ์ในฐานะที่สตรี
เป็ นประชากรกึ่งหนึ่งของประเทศ

ศาสตราจารย์ กิตติคุณ คุณดวงเดือน พิศาลบุตร
ประธานสภาสตรี แห่งชาติฯ

สภาสตรีแห่ งชาติฯ
สภาสตรี แห่งชาติ ในพระบรมชินูปถัมภ์ ก่อตั้งเมื่อวันที่ ๙ กันยายน ๒๔๙๙ อักษรย่อ ส.ส.ช. สมเด็จ
พระนางเจ้าสิ ริกติ ์ ิ พระบรมราชินีนาถ ทรงพระกรุ ณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมรับสภาสตรี แห่งชาติฯ ไว้ในพระ
บรมราชินูปถัมภ์ วันที่ ๕ พฤษภาคม ๒๕๐๔ ชื่อภาษาอังกฤษ The National Council of Women of

Thailand under the Royal Patronage of Her Majesty The Queen อักษรย่อว่า N.C.W.
นโยบาย

เพื่อเป็ นศูนย์รวมความคิดเห็น และปฏิบตั ิงานของสมาคมสตรี และองค์การสตรี แห่งประเทศไทย
วัตถุประสงค์เมือ่ แรกตั้ง
๑.
เพื่อศึกษาหาความรู ้และแลกเปลี่ยนความคิดเห็นในระหว่างบรรดาสมาคมสตรี และองค์การสตรี ใน
ประเทศไทย และนานาประเทศในอันที่จะเสริ มสร้างความมัน่ คงในด้านสวัสดิภาพ ความเป็ นอยูอ่ นั ดีและความ
เข้าใจดีซ่ ึ งกันและกันของมนุษยชน โดยเฉพาะอย่างยิง่ ของสตรี
๒. เพื่อปฏิบตั ิงานในทางที่จะช่วยยกระดับความเป็ นอยูฐ่ านะ และสมรรถภาพของสตรี ไทย ตลอดจนแสวงหา
ทางทีจ่ ะขจัดหรื อแก้ไขปัญหาทั้งปวง อันเป็ นอุปสรรคแก่ความเจริ ญของสมาคมหรื อองค์การสตรี น้ นั ๆ
ปัจจุบนั สภาสตรี ฯ ปรับปรุ งวัตถุประสงค์ ดังนี้
๑. เป็ นศูนย์กลางประสานงานส่ งเสริ มและสนับสนุนการดําเนินงานขององค์กรสตรี ทวั่ ประเทศ
๒. ศึกษาหาความรู ้และแลกเปลี่ยนความคิดเห็นระหว่างองค์กรสตรี ท้ งั ใน และนานาประเทศ ในอันที่จะ
เสริ มสร้างความมัน่ คง ด้านสวัสดิภาพความเป็ นอยู่ และความเข้าใจอันดีซ่ ึ งกันและกันของมนุษยชนโดยเฉพาะ
อย่างยิง่ ของสตรี
๓. เพื่อหาแนวทางและปฏิบตั ิงานที่จะช่วยยกระดับความเป็ นอยู่ สถานภาพและสมรรถภาพของสตรี ไทย
ตลอดจนแสวงหาทางที่จะขจัดหรื อแก้ไขปัญหาอันเป็ นอุปสรรคต่อการพัฒนาสตรี หรื อองค์กรสตรี น้ นั ๆ
๔. เพื่อร่ วมมือและประสานงานกับหน่วยงานภาครัฐและเอกชนทั้งในประเทศ และระหว่างประเทศ ในการ
ดําเนินงานที่เป็ นประโยชน์ต่อสตรี และสังคม
การปฏิบตั ิงานตามวัตถุประสงค์ดงั กล่าวนี้ สภาสตรี แห่งชาติฯ จะไม่กา้ วล่วงเข้าไปในการดําเนินงานของ
องค์กรสตรี ที่เป็ นสมาชิก

สํานักงาน

สํ านักงานเลขาธิการ บ้านมนังคศิลา เลขที่ ๕๑๔ ถนนหลานหลวง ดุสิต กรุ งเทพฯ ๑๐๓๐๐ โทร ๒๘๑-๒๒๘๑,
๒๘๑-๐๒๐๖

ศูนย์ฝึกอาชีพสตรี และศูนย์จาํ หน่ ายผลิตภัณฑ์
ตั้งอยู่ ณ บ้านพระกรุ ณานิวาสน์ เลขที่ ๒ ถนนพิชยั กรุ งเทพฯ ๑๐๓๐๐
โทรศัพท์ ๒๔๑-๒๗๐๓
ศูนย์หัตถกรรมพืน้ บ้ าน ตั้งอยู่ ณ บ้ านมนังคศิลา

สมาชิก

สมาชิกของสภาสตรี แห่งชาติฯ มี ๓ ประเภท คือ
๑. สมาชิกสามัญ ได้แก่ สมาคมสตรี และองค์การสตรี ซึ่ งมีคุณสมบัติดงั ต่อไปนี้
๑.๑ มีฐานะเป็ นนิตบิ คุ คลตามกฎหมาย
๑.๒ ได้ก่อตั้งมาเป็ นเวลาไม่ต่าํ กว่า ๑ ปี
๑.๓ มีสมาชิกไม่นอ้ ยกว่า ๑๐๐ คน
๑.๔ มีวตั ถุประสงค์ไม่ขดั ต่อวัตถุประสงค์ของสภาสตรี แห่งชาติฯ
ปัจจุบนั มีสมาชิกสามัญในส่ วนกลาง ๔๖ สมาคม ส่ วนภูมิภาค ๘๒ สมาคม สมาชิกวิสามัญ ๖ องค์กร
๒. สมาชิกสมทบ ได้แก่สตรี ผทู ้ รงคุณวุฒิ ที่สมัครเข้าเป็ นสมาชิก และคณะกรรมการอาํ นวยการสภาสตรี แห่งชาติฯ
พิจารณาเป็ นเอกฉันท์ว่า สมควรรับเข้าเป็ นสมาชิกสมทบได้ ปัจจุบนั มี ๔๖๕ คน
๓. สมาชิกกิตติมศักดิ์ ได้แก่บุคคลที่คณะกรรมการอํานวยการสภาสตรี แห่งชาติฯ พิจารณาเป็ นเอกฉันท์ว่าสมควร
เชิญเป็ นสมาชิกกิตติมศักดิ์

การเงิน

สภาสตรี แห่งชาติฯ เป็ นหน่วยงานเอกชน มีรายได้จากค่าบํารุ งสมาชิก ผลประโยชน์จากทุนสะสมถาวร การ
จัดหาทุนตามโอกาสและรับทุนสนับสนุนจากรัฐบาลเป็ นครั้งคราว

การบริหารงาน

สภาสตรี แห่งชาติฯ บริ หารงานโดย
๑. คณะกรรมการอํานวยการ จํานวน ๑๙ คน ซึ่ งเป็ นตัวแทนของสมาชิกสามัญฯ ได้รับเลือกตั้งจากทีป่ ระชุม
ใหญ่สามัญ มีหน้าที่รับผิดชอบในการกําหนดนโยบาย และการบริ หารกิจการทั้งปวงตามวัตถุประสงค์ และ
ธรรมนูญของสภาสตรี แห่งชาติฯ
๒. คณะกรรมการบริ หาร จํานวน ๑๓ คน แต่งตั้งโดยคณะกรรมการอํานวยการ ทําหน้าที่บริ หารและ
ดําเนินงานทั้งปวงตามแนวนโยบายที่คณะกรรมการอํานวยการกําหนดขึ้น
๓. คณะกรรมการฝ่ าย จํานวน ๑๕ ฝ่ าย แต่งตั้งโดยคณะกรรมการอํานวยการ ให้สอดคล้องกับโครงสร้างของ
สภาสตรี ระหว่างประเทศ ทําหน้าที่ศึกษา ค้นคว้า หาข้อมูล ข้อเสนอแนะ เกี่ยวกับฝ่ ายนั้นๆ แล้วนําเสนอต่อคณะ
กรรมการบริ หารเพื่อเสนอต่อคณะกรรมการอํานวยการ พร้อมทั้งสนับสนุนการบริ หาร และการดําเนินงานของ
สภาสตรี แห่งชาติฯ ให้เป็ นไปอย่างมีประสิ ทธิภาพ รวมทั้งแลกเปลี่ยนความคิดเห็นและประสานงานกับหน่วยงาน
นานาชาติโดยเฉพาะสภาสตรี ระหว่างประเทศ แต่ละฝ่ ายมีโครงการในความรับผิดชอบซึ่ งดําเนินการให้สอดรับ
กับปัญหาของสตรี ในด้านต่างๆ

คณะกรรมการอํานวยการชั่วคราว
พ.ศ. ๒๔๙๙

หม่อมงามจิตต์ บุรฉัตร
นางอาภรณ์ กฤษณามระ
นางเนื้อทิพ ย์ เสมรสุ ต
คุณหญิงสุ ภทั รา สิ งหลกะ
คุณหญิงเลขา อภัยวงศ์
นางเสงีย่ ม ช.สิ งหเนตร
คุณหญิงสมานใจ ดํารงแพทยาคุณ
นางสุ เนตร พงษ์โสภณ
นางฉวี ถีระวงษ์
นางเฉลิมวงศ์ โชติกญ
ุ ชร
ผูแ้ ทนสมาคมส่ งเสริ มวัฒนธรรมหญิงสุ ราษฎร์ ธานี

ผูแ้ ทนสโมสรวัฒนธรรมหญิง
ผูแ้ ทนสมาคมสตรี อดุ มศึกษา
ผูแ้ ทนเบญจมราชาลัยสมาคม (เลขาธิการ)
ผูแ้ ทนสมาคมบัณฑิตสตรี ทางกฎหมาย
ผูแ้ ทนสมาคมนักเรี ยนเก่าราชินี
ผูแ้ ทนสมาคมส่ งเสริ มวัฒนธรรมสตรี ศรี ลานนาไทย
ผูแ้ ทนสมาคมพยาบาลแห่งประเทศไทย
ผูแ้ ทนสมาคมสตรี ไทย
ผูแ้ ทนสมาคมส่ งเสริ มวัฒนธรรมหญิงศรี สะเกษ
ผูแ้ ทนสมาคมส่ งเสริ มวัฒนธรรมหญิงฉะเชิงเทรา

ประธานสมัยที่ ๑ และที่ ๒ พ.ศ. ๒๕๐๒-๒๕๐๖
หม่ อมงามจิตต์ บุรฉัตร

ประวัติ
เกิด

๗ มิถุนายน ๒๔๕๘

บิดามารดา พลโทพระสารสาสน์พลขันธุ์
และนางสวัสดิ์ อัศวนนท์
การศึกษา

ชั้นประโยคมัธยมบริ บรู ณ์
โรงเรี ยนวัฒนาวิทยาลัย
ปริ ญญาตรี เภสัชกรรมศาสตร์
มหาวิทยาลัยปารี ส

สมรส

พระวรวงศ์เธอ พระองค์เจ้า
เปรมบุรฉัตร

เครื่องราชอิสริยาภรณ์

- ตริ ตาภรณ์ชา้ งเผือก
- ทวิติยาภรณ์มงกุฎไทย
- เหรี ยญกาชาดสรรเสริ ญ ชั้น ๑
- ทุติยจุลจอมเกล้าวิเศษ
- สังคมสงเคราะห์ศาสตร์ ดุษฎีบณั ฑิตกิตติมศักดิ์
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ (คนแรก)
- พลเมืองกิตติมศักดิ์แห่งนครดัลลัส มลรัฐเท็กซัส
สหรัฐอเมริ กา

หม่ อมงามจิตต์ บุรฉัตร
ประธานสภาสตรีคนแรก

เมื่อวันที่ ๑๕ ธันวาคม ๒๕๒๑ สมเด็จพระนางเจ้ าฯ
พระบรมราชินีนาถ ทรงมีพระราชดํารัสเปิ ดงาน
หัตถศิลป์ ไทยของสภาสตรีแห่ งชาติฯ ตอนหนึ่ง ความว่ า
“ขอให้ ทุกคนทํางานด้ วยใจจริงและเสี ยสละ เพือ่
ส่ วนรวมให้ มากๆ เหมือนประธานสภาสตรีคนแรก”
หม่อมงามจิตต์ บุรฉัตร เป็ นกําลังสําคัญคนหนึ่งใน
การริ เริ่ มก่อตั้งสภาสตรี แห่งชาติฯโดยได้รวบรวมสมาชิก
จากองค์กรต่างๆ ให้มาร่ วมประชุมปรึ กษาหารื อเพื่อผนึก
กําลังใหญ่เป็ นศูนย์กลาง ของสตรี ทวั่ ประเทศ กล่าวคือ
ใน พ.ศ. ๒๔๙๘ ท่านผูห้ ญิงละเอียด พิบูลสงคราม
ซึ่ งขณะนั้นเป็ นประธานสํานักวัฒนธรรมฝ่ ายหญิง สภา
วัฒนธรรมแห่งชาติ ได้ดาํ ริ ให้มีการจัดตั้งสภาสตรี
แห่งชาติฯ ขึ้นดังเช่นประเทศต่างๆ มีอยู่ เพื่อเป็ นศูนย์
รวมขององค์การ สตรี ทกุ ประเภทและทุกระดับทัว่
ประเทศ ได้มอบหมายให้กรรมการเลขาสหธรรมซึ่ งท่าน
ผูห้ ญิงฯ เป็ นประธาน เป็ นเจ้าของเรื่ อง มีสุภาพสตรี ช้ นั
นําหลายท่านเข้าร่ วมดําเนินการตามคําเชิญชวนของท่าน
ผูห้ ญิงละเอียด พิบลู สงคราม ผูร้ ่ างธรรมนูญชั้นต้นได้แก่
คุณนิลวรรณ ปิ่ นทอง ม.ร.ว. เสริ มศรี เกษมศรี คุณหญิง
นันทกา สุ ประภาตระนันทน์ และคุณหญิงสุ ภาพ วิเศษ
สุ รการ
วันที่ ๒๕ มีนาคม ๒๔๙๙ ผูแ้ ทนสมาคมและองค์การ
สตรี ๗๘ องค์การ จํานวน ๑๔๑ คน ได้ร่วมกันพิจารณา
ร่ างธรรมนูญ และได้ลงมติให้เป็ นธรรมนูญสภาสตรี
แห่งชาติฯ ได้จดทะเบียนเป็ นนิติบุคคลเมื่อวันที่ ๙
กันยายน ๒๔๙๙
หม่อมงามจิตต์ บุรฉัตร ได้รับมอบหมายให้เป็ น
ประธานกรรมการอํานวยการชัว่ คราวและได้จดั ประชุม
ครั้งใหญ่ครั้งแรกตามธรรมนูญ เมื่ อวันที่ ๑๑ มกราคม
๒๕๐๒ เพื่ออนุมตั ิใช้ระเบียบต่างๆ เมื่อโครงสร้าง
พร้อมแล้วตามธรรมนูญ จึงเลือกตั้งกรรมการคณะแรก
ในที่ประชุมใหญ่สามัญ วันที่ ๒๐ พฤษภาคม ๒๕๐๒
หม่อมงามจิตต์ บุรฉัตร ในฐานะประธานสโมสร
วัฒนธรรมหญิง ก็ได้รับเลือกตั้งให้เป็ นประธานสภาสตรี

ฯ ในสมัยที่ ๑ และสมัยที่ ๒ ติดต่อกันจาก พ.ศ. ๒๕๐๒๒๕๐๖ รวมเวลานับ ๘ ปี ทีห่ ม่อมงามจิตต์ฯ ได้ทมุ่ เทสติ
กําลัง วางรากฐานให้สภาสตรี แห่งชาติฯ เป็ นแหล่งกลาง
สําหรับการร่ วมกันปฏิบตั ิกรณี ยกิจที่จะเป็ นประโยชน์แก่
ส่ วนรวม ประเทศชาติดงั คํากล่าวปราศรัยตอนหนึ่งของ
หม่อมงามจิตต์ฯ ในวันเปิ ดการประชุมใหญ่สามัญครั้งที่
๑ เมื่อวันที่ ๑๑ มกราคม ๒๕๐๒ ณ หอประชุม
โรงพยาบาลสงฆ์ ซึ่ งจะยกมาเป็ นตัวอย่างให้เห็นเด่นชัด
ถึงปณิ ธานของหม่อมงามจิตต์ บุรฉัตรที่มีต่อสภาสตรี
แห่งชาติฯ ดังนี้คอื
“สภาสตรี แห่งชาติฯ จะเป็ นศูนย์กลางที่จะให้
คําแนะนําในด้านวิชาการและช่วยหาผูเ้ ชี่ยวชาญที่ไปช่วย
สมาคมต่างๆ ในด้านการเศรษฐกิจ สังคมและการศึกษา
โดยไม่เกีย่ วข้องกับการเมือง จะเป็ นทั้งศูนย์กลางรับฟัง
ทั้งความคิดเห็นและจําหน่ายออกซึ่ งความคิดเห็นนั้นๆ
ไปยังมวลภาคีสมาชิก กิจการที่แต่ละสมาคมดําเนินการ
ช่วยสังคมอยูใ่ นปัจจุบนั มากบ้างน้อยบ้างนัน่ ก็ดีมากอยู่
แต่ความคิดเห็นและประโยชน์ที่จะได้แก่มวลชนย่อมอยู่
ในวงแคบเป็ นหย่อมๆ ไม่กว้างขวางไปได้ทวั่ ประเทศ ถ้า
เมื่อได้ต้ งั สภาสตรี แห่งชาติฯ ให้เป็ นปึ กแผ่นมัน่ คง จะ
ร่ วมมือกับทางราชการทํางานเกี่ยวข้องกับประชาชน จะ
เป็ นศูนย์กลางที่จะรับรู ้การดําเนินงานของแต่ละสมาคม
รับทราบข้อเสนอหรื อปัญหาต่างๆ ที่แต่ละสมาคมจะได้
เสนอมาตามความคิดเห็นหรื อสิ่ งที่ได้ประสบในการ
ปฏิบตั ิงานช่วยสังคมในแถบของตน สภาสตรี ฯ มี
คณะกรรมการที่ประกอบด้วย

หลายสมาคม และมีผเู ้ ชี่ยวชาญเป็ นกรรมการสาขา ย่อมมี
หลายความคิด หลายแรงทีจ่ ะช่วยกันพิจารณาแก้ไข
ปัญหา หรื อนําข้อเสนอที่ดีมาปฏิบตั ิให้ได้ผลแก่ส่วนรวม
หลายแรงหลายความคิดย่อมช่วยกันพิจารณาข้อคิดใดๆ
ได้อย่างรอบคอบ และสามารถช่วยกันทํางานหนักๆ และ
งานใหญ่ให้บรรลุผลสําเร็ จไปได้ ด้วยเหตุน้ ีแต่ละสมาคม
จึงเป็ นส่ วนสําคัญส่ วนหนึ่งที่มาร่ วมเป็ นความสําคัญของ
สถาบันนี้ เพราะพละกําลังของสภาสตรี ฯ จะแข็งแรง
หนักแน่นมากน้อยเพียงใด ย่อมขึ้นอยู่กบั กําลังความ
สนับสนุนที่ท่านจะให้แก่สภาสตรี ฯ และสภาสตรี ฯ จะ
ดําเนินงานได้กว้างขวางมากเท่าใด ก็ข้ ึนอยูก่ บั สมาคม
ต่างๆ ที่จะร่ วมกันทํางาน ทุกหน่วยของสมาคมที่มาร่ วม
เป็ นสภาสตรี ฯ จะต้องเป็ นทั้งผูเ้ สนอ และผูร้ ับปฏิบ ตั ิ
งานจึงจะดําเนินไปได้ คณะกรรมการอํานวยการ
ชัว่ คราว จึงขอฝากความสําคัญข้อนี้ไปยังทุกๆ สมาคมทัว่
ประเทศเพื่อระลึกอยูเ่ สมอว่า ท่านเป็ นหน่วยสําคัญหน่วย
หนึ่งที่จะร่ วมงานกับราชการ ช่วยสังคมและประเทศชาติ
ของเรา
ในวันสําคัญวันนี้ คณะกรรมการอํานวยการ
ชัว่ คราว รู ้สึกยินดีเป็ นอย่างยิง่ ที่ท่านสุ ภาพสตรี ผทู ้ รง
เกียรติและทรงคุณวุฒิในสาขาต่างๆ ได้ให้เกียรติมา
ชุมนุมด้วย แสดงให้เห็นว่าสุ ภาพสตรี ไทยพร้อมใจ กัน
มาประชุม เพื่อดําเนินงานอันเป็ นสาระสําคัญและเป็ น
ประโยชน์แก่สังคมและประเทศชาติ และหวังว่างานอัน

ใดที่สภาสตรี แห่งชาติฯ จะปฏิบตั ิสภาสตรี ฯ คงจะได้รับ
ความเมตตากรุ ณาความอุปถัมภ์จากท่านผูม้ ีเกียรติ และ
ผูท้ รงคุณวุฒิในสาขาต่างๆ ที่ได้มาในวันนี้เพื่อประโยชน์
ของสตรี ไทยของส่ วนรวมและของประเทศชาติให้สม
กับเจตนารมณ์ที่ทุกสมาคมได้รวมกันปลุกปั้นสภาสตรี ฯ
ขึ้นทีล ะน้อยจนถึงขั้นนี้”
ในระหว่างที่ดาํ รงตําแหน่งประธานสภาสตรี
แห่งชาติฯ และที่ปรึ กษาสภาสตรี แห่งชาติฯ ได้
ปฏิบตั ิงานเป็ นผลสําเร็ จนําชื่อเสี ยงสู่ สภาสตรี แห่งชาติฯ
หลายประการ ดังตัวอย่างที่เป็ นงานสําคัญๆ เช่น

พ.ศ. ๒๕๐๒

พ.ศ. ๒๕๐๓

พ.ศ. ๒๕๐๔

พ.ศ. ๒๕๐๕
พ.ศ. ๒๕๐๓-๒๕๐๖
พ.ศ. ๒๕๐๖-๒๕๑๓
พ.ศ.๒๕๑๓-๒๕๑๖ พ.ศ. ๒๕๑๖-๒๕๑๙
พ.ศ. ๒๕๑๙-๒๕๒๒

- จัดการหาทุนสนับสนุน จากมูลนิธิเอเชียเป็ นค่าใช้จ่ายในการดําเนินงานขั้นแรก
- เริ่ มมีสาํ นักงานกลางชัว่ คราว ณ เลขที่ ๒๙๔/๓ ถนนพญาไท ต่อมาได้ยา้ ยไปอยูท่ ี่
๒๓๓ ถนนราชวิถี ปากซอยสุ โขทัย ๑ เริ่ มมีเจ้าหน้าที่ประจําสํานักงาน
- เริ่ มโครงการทดลองสโมสรท้องถิ่นตรอกจันทร์
- ประชุมศึกษา เรื่ องหน้าที่ของสตรี ตอ่ ชุมชน
- ทําหนังสื อกราบบังคมทูล ขอพระราชทานพระกรุ ณาให้สภาสตรี แห่งชาติฯ เข้าอยูใ่ น
พระบรมชินูปถัมภ์
- วันที่ ๕ พฤษภาคม ทรงพระกรุ ณาโปรดเกล้าฯ รับสภาสตรี แห่งชาติไว้ในพระบรมราชินูปถัมภ์
- จัดทําโครงการส่ งเสริ มสวัสดิภาพสตรี วยั รุ่ น
- จัดทําโครงการศูนย์ส่งเสริ มและแสดงผลิตผลอุตสาหกรรมในบ้าน
- จัดประชุมศึกษาในส่ วนภูมิภาค ๔ ภาค
- ดําเนินการขอเช่าบ้านพระกรุ ณานิวาสน์ เลขที่ ๒ ถนนพิชยั เขตดุสิต จากสํานักงาน
ทรัพย์สินส่ วนพระมหากษัตริ ย ์ เป็ นที่ต้ งั สํานักเลขาธิการ สภาสตรี แห่งชาติฯ
- ได้รับเลือกตั้งเป็ นรองประธานสภาสตรี โลกรุ่ นเยาว์
- เป็ นรองประธานสภาสตรี ระหว่างประเทศ
เป็ นรองประธานสภาสตรี ระหว่างประเทศ คนที่ ๑
- เป็ นรองประธานกิตติมศักดิ์สภาสตรี ระหว่างประเทศ
- ได้รับเลือกตั้งเป็ นประธานสภาสตรี ระหว่างประเทศ

ความสามารถในการสร้างความสัมพันธ์ระหว่าง
ประเทศได้ใช้ความพยายามสร้างชื่อเสี ยงเกียรติคุณของ
สตรี ไทยให้เป็ นที่รู้จกั ยกย่องไปทัว่ โลก เป็ นผูแ้ ทนของ
สภาสตรี แห่งชาติฯ ได้รับการคัดเลือกเป็ นรอง
ประธานสภาสตรี โลกและรองประธานกิตติมศักดิ์หลาย
สมัยดังได้กล่าวข้างต้นและในการประชุมใหญ่สามัญ ณ
เมืองแวนคูเวอร์ ประเทศแคนาดา ระหว่างวันที่ ๒๑
มิถุนายน ถึง ๒ กรกฎาคม พ.ศ. ๒๕๑๙ หม่อมงามจิตต์
บุรฉัตร ก็สามารถเอาชนะจิตใจของผูแ้ ทนสตรี ประเทศ
ต่างๆ ลงคะแนนเสี ยงให้โดยเอกฉันท์ เป็ นประธานสภา
สตรี โลก สมัย พ.ศ. ๒๕๑๙-๒๕๒๒ นับเป็ นสตรี ไทย
คนแรก และคนเอเชียคนที่ ๒ ในรอบ ๙๐ ปี ที่สภาสตรี
โลกได้ก่อตั้งขึ้นมาในคํากล่าวปราศรัย ในโอกาสเข้ารับ
ตําแหน่งก็ได้ยกย่องสตรี ไทยว่า “การที่ได้รับเลือกให้
เป็ นประธานสภาสตรี ระหว่างประเทศนั้น มิใช่ดว้ ย
ความสามารถของตัวเอง หากแต่ดว้ ยความสามารถของ

สตรี ไทย ซึ่ งได้พิสูจน์ให้ประจักษ์แก่ตาโลกมาแล้วใน
โอกาสต่างๆ”
ในระหว่างที่ดาํ รงตําแหน่งประธานสภาสตรี โลก
ได้พยายามที่จะพัฒนาเศรษฐกิจ และอาชีพของสตรี
โดยเฉพาะชาวชนบททัว่ โลก ซึ่ งได้เล็งเห็นว่าสตรี ละทิ้ง
ไร่ นา หันไปผลิตสิ นค้าหัตถกรรมออกมาแล้ว หาตลาด
ไม่ได้ จึงได้จดั ให้มีการสัมมนาระหว่างสภาสตรี โลก
ร่ วมกับสมัชชาจังหวัดของสตรี แห่งฟิ ลิปปิ นส์เรื่ อง “การ
ฝึ กอบรมผูน้ าํ สตรี ชนบท” เมื่อวันที่ ๒๒-๒๘
กุมภาพันธ์ พ.ศ. ๒๕๒๒ ณ กรุ งมนิลา ซึ่ งเป็ นผลส่ งให้
หม่อมงามจิตต์ บุรฉัตร นํามาเสนอรัฐบาล รวมทั้งขอ
ความสนับสนุนจากสหประชาชาติ ทําให้มี

การจัดงานแสดงผลิตภัณฑ์หตั ถกรรมระหว่างประเทศ
และการประชุมชาวชนบททัว่ โลก เรี ยกย่อๆ ว่า “งานโค
เนกซ์ ๘๑ สหชาติศิลปาชีพ” ในประเทศไทยระหว่าง
วันที่ ๖ - ๒๐ กุมภาพันธ์ ๒๕๒๔ ซึ่ งเป็ นการเปิ ดโอกาส
ให้ประเทศทั้งทีพ่ ฒั นาแล้ว และที่กาํ ลังพัฒนามาตั้ง
แสดงและขายสิ นค้าหัตถกรรม เครื่ องมือ เครื่ องจักร
เครื่ องมือทุ่นแรงง่ายๆ ที่ช่วยด้านผลิตหัตถกรรม หรื อ
ช่วยด้านกสิ กรรม เลี้ยงสัตว์ รวมทั้งเป็ นการทําให้ชาว
ชนบท และข้าราชการจากประเทศต่างๆ ได้แลกเปลี่ยน
ความคิดเห็นประสบการณ์ ในด้านการผลิตหัตถกรรมใน
ครัวเรื อน ได้เห็นและทราบถึงด้านวัสดุหมุนเวียนให้เป็ น
ประโยชน์ ความร่ วมมือกับหน่วยงานต่างๆ และการ
ร่ วมกันทํางานเพื่อเพิ่มผลผลิต รายได้ การหาตลาด การ
รักษาคุณภาพให้เป็ นมาตรฐาน การหาเงินทุนกูห้ มุนเวียน
และหาหนทางให้เกิดความร่ วมมือช่วยเหลือทางวิชาการ
ระหว่างประเทศที่กาํ ลังพัฒนาด้วยกัน ในงานนี้มีผู ้
มาร่ วมงานทั้งชาวไทยและชาวต่างประเทศประมาณ
๑,๒๐๐ คน

คณะกรรมการและองค์การสมาชิกสภาสตรี แห่งชาติ
ฯ ได้ให้ความร่ วมมือ ในการจัดงานทุกแผนก โดยเฉพาะ
การจัดเลี้ยงรับรองงาน “ราตรี ไทย” ซึ่ งจัด ณ บ้านมนังค
ศิลา เพื่อให้ผแู ้ ทนต่างประเทศได้เห็นความพร้อมเพรี ยง
ของสตรี ไทย ตลอดจนศิลปวัฒนธรรมไทย ในด้านต่างๆ
การสาธิตอาหารไทยภาคต่างๆ กว่า ๓๐ ชนิด ให้ผชู ้ ม
งานได้ชิมรสด้วย การจัดงานราตรี ไทย ชาวต่างประเทศ
ให้ความสนใจและชมเชยมาก
นอกจากนั้นยังมอบให้ ภ.ญ. ขจิตพรรณ ไทยเพ็ชร
กรรมการสภาสตรี แห่งชาติฯ จัดหาร้านค้าจําหน่าย
ผลิตภัณฑ์หตั ถกรรม ในบริ เวณที่ว่างหลังเวทีเก่าสวน
อัมพร นํารายได้ส่งให้กระทรวงอุตสาหกรรม เป็ นเงิน
ทั้งสิ้ น ๑๙๗,๕๐๐ บาท (หนึ่งแสนเก้าหมืน่ เจ็ดพันห้าร้อย
บาทถ้วน) เป็ นการหารายได้ให้ราชการอีกทางหนึ่ง
แม้งานโคเน็กซ์ ๘๑ จะสิ้ นสุ ดไปแล้วก็จริ ง หม่อม
งามจิตต์ บุรฉัตร ยังได้ริเริ่ มให้สภาสตรี แห่งชาติฯ จัด
งานแสดงสิ นค้าหัตถกรรมไทย ณ บ้านมนังคศิลาในปี ถัด
มา เพื่อเป็ นการติดตามผลงานให้สืบเนื่องเป็ นงาน
ศิลปหัตถกรรมต่อไป

คณะกรรมการอํานวยการ พ.ศ. ๒๕๐๒-๒๕๐๔

หม่ อมงามจิตต์ บุรฉัตร
คุณหญิงพิณพากย์พิทยาเภท
นางอุบล หุวะนันทน์
นางสุ ภาพ วิเศษสุ รการ
นางสุ วฒั นา เพชรทองคํา
นางนันทกา สุ ประภาตะนันทน์
ม.ร.ว. เสริ มศรี เกษมศรี
แพทย์หญิงเพียร เวชบุล
นางอัมพร มีศขุ
นางจินตนา ยศสุ นทร
แพทย์หญิงอรวรรณ คุณวิศาล
นางเนื้อทิพ ย์ เสมรสุ ต
นางจีรวัสส์ ปันยารชุน
คุณหญิงเลขา อภัยวงศ์
คุณหญิงสมานใจ ดํารงแพทยาคุณ
นางสาวเฮเลน อนงค์ แต้สุจิ

ประธาน
รองประธานที่ ๑
รองประธานที่ ๒
เลขาธิการ (พ.ค. ๒๕๐๒-ส.ค. ๒๕๐๓)
เลขาธิการ (ส.ค. ๒๕๐๓-พ.ค. ๒๕๐๔)
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ

นางสาวนิลวรรณ ปิ่ นทอง
แพทย์หญิงอรวรรณ คุณวิศาล
นางอาภรณ์ กฤษณามระ
ม.ร.ว. เสริ มศรี เกษมศรี
นางประกอบนิติสาร
นางสุ วรรณี นันทขว้าง
นางสุ ภาพ วิเศษสุ รการ

ประธาน
รองประธาน
เหรัญญิก
กรรมการเผยแพร่ วิชาการ
กรรมการประชาสัมพันธ์
สาราณี ยกร
เลขาธิการ โดยตําแหน่ง
(พ.ค. ๒๕๐๒-ส.ค.๒๕๐๓)
เลขาธิการ โดยตําแหน่ง
(ส.ค. ๒๕๐๓-พ.ค.๒๕๐๔)

คณะกรรมการบริหาร

นางสุ วฒั นา เพชรทองคํา

คณะกรรมการอํานวยการ ปี ๒๕๐๔-๒๕๐๖

หม่ อมงามจิตต์ บุรฉัตร
คุณหญิงเลขา อภัยวงศ์
คุณหญิงประภาพรรณ วิจิตรวาทการ
นางสุ ภาพ วิเศษสุ รการ
นางอรรถวิภาคไพศาลย์

ประธาน
รองประธาน
รองประธาน
เลขาธิการ
ผูช้ ่วยเลขาธิการ

คุณหญิงสุ มาลี จาติกวนิช
คุณหญิงสุ ภทั รา สิ งหลกะ
นางอาภรณ์ กฤษณามระ
นางอรพินทร์ ไชยกาล
นางสุ วฒั นา เพชรทองคํา
นางสุ เนตร พงษ์โสภณ
แพทย์หญิงเพียร เวชบุล
แพทย์หญิงอรวรรณ คุณวิศาล
นางส่ าหรี แพทยกุล

ผูช้ ่วยเลขาธิการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ

นางสาวนิลวรรณ ปิ่ นทอง
นางอาภรณ์ กฤษณามระ
นางประกอบนิติสาร
นางสุ รการบรรณสิ ทธิ์
นางสุ เนตร พงษ์โสภณ
นางอดิศยั ลํ่าซํา
นางสุ ภาพ วิเศษสุ รการ

ประธาน
รองประธาน
เหรัญญิก
กรรมการฝ่ ายเผยแพร่ วิชาการ
กรรมการประชาสัมพันธ์
สาราณี ยกร
เลขาธิการ โดยตําแหน่ง

๑. ฝ่ ายการศึกษาและวัฒนธรรม
๒. ฝ่ ายอนามัยและสวัสดิภาพสังคม
๓. ฝ่ ายเศรษฐกิจและอาชีพ
๔. ฝ่ ายศิลปะและวรรณกรรม
๕ ฝ่ ายวิเทศสัมพันธ์
๖. ฝ่ ายเนติธรรม
๗. โครงการทดลองสโมสรท้องถิ่นตรอกจันทร์
๘. โครงการสมาชิกสัมพันธ์

นางอุบล หุวะนันทน์
คุณหญิงพิณพากย์พิทยาเภท
นางสาวเฮเลน อนงค์ แต้สุจิ
นายประสบ รังสิ โรจน์
นางจินตนา ยศสุ นทร
นางสลวย สังขะจันทร์
หม่ อมงามจิตต์ บุรฉัตร
คุณหญิงเลขา อภัยวงศ์

คณะกรรมการบริหาร

ประธานฝ่ ายและโครงการ

๓ กันยายน ๒๔๙๙

๒๕๐๓
๕ พฤษภาคม ๒๕๐๔
๑๘ ธันวาคม ๒๕๐๕
๒๐ มิถุนายน ๒๕๐๖

๓๑ มกราคม๑๒ กุมภาพันธ์ ๒๕๑๓
๗ ตุลาคม ๒๕๑๗

๒๒ ตุลาคม ๒๕๑๘

๔ กันยายน ๒๕๑๙

๑๕ ตุลาคม ๒๕๑๙

สรุปเฉพาะเรื่องในอดีต

สภาสตรี แห่งชาติฯ ขอจดทะเบียนก่อตั้ง เมื่อวันที่ ๙ กันยายน ๒๔๙๙ โดย
ท่ านผู้หญิงละเอียด พิบูลสงคราม วันที่ ๒๙ กันยายน ๒๔๙๙ ได้รับอนุญาตก่อตั้ง
เป็ นนิติบุคคล มีการประชุมใหญ่ครั้งแรก เมื่อวันที่ ๑๑ มกราคม ๒๕๐๒
ณ หอประชุมโรงพยาบาลสงฆ์ หม่ อมงามจิตต์ บุรฉัตรได้ รับเลือกเป็ นประธานสภา
สตรีแห่ งชาติ คนแรก มีสาํ นักงานชัว่ คราว ณ เลขที่ ๒๙๔/๓ ถนนพญาไท กรุ งเทพฯ
สมัครเข้าเป็ นสมาชิกของสภาสตรี ระหว่างประเทศ ( International Council of

Women-ICW )

สมเด็จพระนางเจ้าสิ ริกิต์ ิ พระบรมราชินีนาถ ทรงพระกรุ ณาโปรดเกล้าฯ รับ
สภาสตรี แห่งชาติไว้ในพระบรมราชินูปถัมภ์
สํานักงานทรัพย์สินส่ วนพระมหากษัตริ ย ์ มีหนังสื ออนุญาตให้เช่า “บ้านพระกรุ ณา
นิวาสน์” เลขที่ ๒ ถนนพิชยั อําเภอดุสิต กรุ งเทพฯ เป็ นที่ต้ งั สํานักงาน
ผูแ้ ทนสภาสตรี ฯ ไปร่ วมประชุมใหญ่สามัญของ ICW ณ กรุ งลอนดอน
ประเทศอังกฤษ ผลของการเลือกตั้ง หม่ อมงามจิตต์ บุรฉัตร ได้รับเลือกเป็ น
รองประธาน นางจินตนา ยศสุ นทร (คํานําหน้าขณะนั้น) และ ดร. วารี วิชยานนท์
ได้เป็ นกรรมการอยูใ่ นคณะนั้นด้วย
เป็ นเจ้าภาพจัดการประชุมใหญ่สภาสตรี ระหว่างประเทศ ครั้งที่ ๑๙ ณ โรงแรม
นารายณ์ มีประเทศสมาชิกส่ งผูแ้ ทนเข้าร่ วมประชุมกว่า ๔๐๐ คน
สภาสตรี แห่งชาติฯ โดยสมาคมบัณฑิตสตรีทางกฎหมายแห่ งประเทศไทยฯ ได้ริเริ่ ม
เรี ยกร้องสิ ทธิสตรี เมือ่ พ.ศ. ๒๔๙๑ และได้รับความสําเร็ จเมื่อวันที่ ๗ ตุลาคม
๒๕๑๗ รัฐบาลประกาศในรัฐธรรมนูญ แห่งราชอาณาจักรไทย พ.ศ. ๒๕๑๗ ให้ ชาย
และหญิงมีสิทธิเท่ าเทียมกัน
ฯพณฯ นายกรัฐมนตรี ม.ร.ว.คึกฤทธิ์ ปราโมช อนุมตั ิให้ใช้ “บ้ านมนังคศิลา”
เป็ นที่ทาํ การตามหนังสื อสํานักเลขาธิการนายกรัฐมนตรี ที่ สร ๐๑๐๓/๑๓๔๙๙
ลงวันที่ ๒๒ ตุลาคม ๒๕๑๘
ในการประชุมใหญ่สภาสตรี ระหว่างประเทศที่แวนคูเวอร์ ประเทศแคนนาดา
หม่ อมงามจิตต์ บุรฉัตร ได้รับเลือกเป็ นประธานสภาสตรี ระหว่างประเทศ นับเป็ น
คนไทยคนแรกและคนเอเชียคนที่สอง ในรอบ ๙๐ ปี ที่สภาสตรี ระหว่างประเทศ
ตั้งขึ้นมา
สภาสตรี แห่งชาติฯ ร่ วมกับองค์การสมาชิก มีส่วนช่วยผลักดันให้รัฐบาลตรวจชําระ
กฎหมายครอบครัวใหม่ เพือ่ ให้สิทธิชายและหญิงเท่าเทียมกันตามรัฐธรรมนูญแห่ง
ราชอาณาจักรไทย พ.ศ. ๒๕๑๗ คือ ชายและหญิงที่ทาํ การสมรส คู่สมรสจะได้รับ
สิ ทธิเท่าเทียมกัน ในฐานะเป็ นบิดามารดาของบุตร มีสิ ทธิจดั การทรัพย์สินในส่ วน
สิ นสมรสร่ วมกัน การหย่าและเหตุแห่งการฟ้ องหย่าอยูใ่ นภาวะเท่าเทียมกันและอื่นๆ
โดยรัฐบาลได้ประกาศพระราชบัญญัติประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิ ชย์บรรพ ๕
ในราชกิจจานุเบกษา ฉบับที่ ๘ เมื่อวันที่ ๑๕ ตุลาคม ๒๕๑๙ จึงนับได้วา่ สตรีไทยมี

๑๒ พฤษภาคม ๒๕๒๐
มกราคม ๒๕๒๑
๑๕ ธันวาคม ๒๕๒๑
๑๑ พฤษภาคม ๒๕๒๒

สิ ทธิสมบูรณ์ เท่ าเทียมบุรุษทุกประการตามประมวลกฎหมายแพ่ งและพาณิชย์ว่า
ด้ วยครอบครัว
สมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินีนาถ ได้ทรงพระมหากรุ ณาธิคุณเสด็จเป็ นองค์
ประธานงานฉลองสภาสตรี แห่งชาติฯ ก่อตั้งครบรอบ ๒๐ ปี
จัดพิมพ์หนังสื อ “ทําเนียบสตรี ไทย” ในศุภวาระสภาสตรี แห่งชาติฯ ก่อตั้งได้ ๒๐ ปี
รัฐบาลแต่งตั้งคณะกรรมการคุม้ ครองผูบ้ ริ โภคขึ้นตรงต่อสํานักนายก
สมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินีนาถ เสด็จฯ ทรงเปิ ดหอประชุมมนังคศิลาและ
ห้องสมุดบ้านมนังคศิลา
ในวาระที่สภาสตรี ระหว่างประเทศ ฉลอง ๙๐ ปี ของการก่อตั้งเมื่อปี ๒๕๒๑ ซึ่ งเป็ น
ปี เดียวกับที่สตรี ไทยคือ หม่ อมงามจิตต์ บุรฉัตร เป็ นประธานสภาสตรีระหว่ าง
ประเทศ ได้เสนอและสนับสนุนให้องค์การอาหารและเกษตรแห่งสหประชาชาติ
(FAO) เชิญพระบรมฉายาลักษณ์ของสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินีนาถ
จําหลักลงบนเหรี ยญเซเรส ประจําปี พุทธศักราช ๒๕๒๒ และนําเหรี ยญ เซเรส
ทูลเกล้าฯ ถวายแด่สมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินีนาถ เมื่อวันที่ ๑๑ พฤษภาคม
๒๕๒๒ ณ พระที่นงั่ จักรี มหาปราสาท

๖-๒๐ กุมภาพันธ์ ๒๕๒๔ สภาสตรี แห่งชาติฯ ร่ วมกับรัฐบาลและองค์การอื่นๆ เป็ นเจ้าภาพจัดงานแสดง
ผลิตภัณฑ์หตั ถกรรม ระหว่างประเทศ ปี ๒๕๒๔ และการประชุมชาวชนบททัว่ โลก
เรี ยกย่อว่า “สหชาติศิลปาชีพ ” หรื อ “งานโคเนกซ์ ๘๑” และในวันที่ ๑๔
กุมภาพันธ์ ๒๕๒๔ สภาสตรี แห่งชาติฯ จัดงานราตรี ไทยต้อนรับผูแ้ ทนนานาชาติ
ณ บ้านมนังคศิลา เพื่อต้อนรับผูแ้ ทนต่างประเทศที่เข้ามาร่ วมงานโคเน็กซ์ ๘๑ โดยมี
ท่านผูห้ ญิง อุศนา ปราโมช เป็ นประธาน
พฤศจิกายน ๒๕๒๔
๔-๘ เมษายน ๒๕๒๕

เข้าเป็ นสมาชิกสมาพันธ์องค์การสตรี อาเซี ยน (ASEAN Confederation of

Women’s Organization-AGWO)

จัดนิทรรศการเกี่ยวกับศาสนา ศิลปะและวัฒนธรรมในงานสมโภช
กรุ งรัตนโกสิ นทร์ ๒๐๐ ปี ณ บ้านมนังคศิลา
๒๕ ตุลาคม ๒๕๒๕
จัดเลี้ยงแสดงความยินดีแก่หม่ อมงามจิตต์ บุรฉัตร ม.ล.อนงค์ นิลอุบล และ
นางเรื อนแก้ว กุยยกานนท์ แบรนด์ท ที่ได้รับแต่งตั้งดํารงตําแหน่งในสภาสตรี
ระหว่างประเทศ
๒๕-๒๖ มกราคม ๒๕๒๙ ร่ วมกับสมาคมแม่บา้ นมหาดไทย จัดการประชุมองค์กรสตรี ทว่ั ประเทศ เรื่ อง
“แนวทางการพัฒนาสตรี ” เพื่อให้องค์กรสตรี ต่างๆ ทัว่ ประเทศ ได้รับทราบ
นโยบายของรัฐบาลเพื่อจะได้ร่วมมือช่วยเหลือในการพัฒนาบ้านเมืองให้
เจริ ญก้าวหน้าต่อไป
๒๑ เมษายนเข้าร่ วมประชุมใหญ่ของสภาสตรี ระหว่างประเทศ ( ICW Plenary Conference,1986
๒ พฤษภาคม ๒๕๒๙
London ) โดยมีสภาสตรี แห่งชาติองั กฤษ เป็ นผูป้ ระสานงาน ในการนี้มีผเู ้ ข้าร่ วม
ณ กรุ งลอนดอน
ประชุมจากประเทศต่างๆ กว่า ๓๐๐ คน จากองค์กรสมาชิก ๓๙ ประเทศ มีผแู ้ ทน
จากสภาสตรี แห่งชาติฯ เข้าร่ วมประชุม คือ ศาสตราจารย์แพทย์หญิงสุ ดสาคร
ตูจ้ ินดา ประธานสภาสตรี แห่งชาติฯ และคณะอีก ๕ คน ในการประชุมครั้งนี้
สภาสตรี ระหว่างประเทศ ได้จดั ให้มีรายการพิเศษวัน “Development Day”
ในวันที่ ๒๘ เมษายน ๒๕๒๙ เพื่อเป็ นเกียรติและระลึกถึงหม่ อมงามจิตต์ บุรฉัตร
ซึ่ งเป็ นสตรี ไทยคนแรกที่ได้ดาํ รงตําแหน่งประธานสภาสตรี ระหว่างประเทศและ
ในการประชุมใหญ่ดงั กล่าว นางเรื อนแก้ว กุยยกานนท์ แบรนด์ท ได้รับเลือกตั้ง
เป็ นรองประธานสภาสตรี ระหว่างประเทศ นับเป็ นเกียรติของสภาสตรี แห่งชาติฯ
เป็ นอย่างยิง่

หม่ อมงามจิตต์ บุรฉัตร
กับงานสภาสตรีระหว่างประเทศ
ในวาระที่วนั จากไปของหม่ อมงามจิตต์ บุรฉัตร
คือ ๑๘ ตุลาคม เวียนมาบรรจบอีกครั้งหนึ่งใน พ.ศ.
๒๕๓๔ นี้ นับได้ว่าเป็ นปี ที่ ๘ แล้ว แต่ความรําลึกถึงของ
คนทั้งหลายตลอดจนตัวข้าพเจ้าด้วย ยังมิได้เสื่อมคลาย
เลย ยังคิดถึง ระลึกถึงคุณงามความดีของท่านอันยากที่จะ
หาผูเ้ สมอเหมือน
การยกย่องสรรเสริ ญผูม้ ีคุณงามความดี ชอบ
ช่วยเหลือผูอ้ ื่นเป็ นคุณธรรมอันประเสริ ฐ ยิง่ ได้บาํ เพ็ญ
ประโยชน์แก่สังคมส่ วนรวมด้วยแล้ว ยิง่ สมควรแก่การ
ยกย่องสรรเสริ ญยิง่ นัก เพื่อเป็ นตัวอย่างในการทําความดี
แก่ปวงชนรุ่ นหลัง ในต่างประเทศ เขามีวิธีแสดงกตเวที
และรําลึกถึงด้วยการนําชื่อของท่านมาตั้งเป็ นชื่อปาฐกถา
ทีส่ าํ คัญๆ อาทิ ปาฐกถาโนเบล ปาฐกถาชาร์ ลส์ ดับบลิว
ฮันท์ (อเมริ กา) เพื่อเป็ นเกียรติแก่ท่านอัลเฟลด บี. โนเบล
และ ชาร์ ลส์ ดับบลิว ฮันท์ เป็ นต้น
ปาฐกถาหม่ อมงามจิตต์ บุ รฉัตร ได้จดั ขึ้นแล้วเป็ น
ครั้งแรกเมื่อ ๑๘ ตุลาคม ๒๕๒๙ โดยข้าพเจ้าเป็ นผูพ้ ดู
เอง เรื่ อง “หม่อมงามจิตต์ บุรฉัตร ปูชนียบุคคลที่ควรแก่
การยกย่องสรรเสริ ญ” และเมื่อ ๑๘ ตุลาคม ๒๕๓๐ พล
ตรี จาํ ลอง ศรี เมือง ได้มาพูดเรื่ อง “งานพัฒนาเด็กและ
เยาวชน”
การจัดปาฐกถาหม่อมงามจิตต์ บุรฉัตร ปี ละครั้ง ใน
ทํานองนี้เรื่ อยไปทุกปี ไม่จบสิ้ น จะดูเสมือนว่า เรารําลึก
ถึงท่านและท่านยังมิได้จากเราไป ส่ วนผูท้ ี่รับเชิญมาพูด
จะถือว่าเป็ นผูม้ ีเกยรติสูงและได้รับความยกย่องว่าเป็ นผู ้
มีความดีเด่น
หวนกลับมาพูดถึงการเขียนบทความสดุดีคุณงาม
ความดี และความสามารถของหม่อมงามจิตต์ บุรฉัตร
นั้น เราก็ได้เขียนกันอยูท่ ุกปี จนข้าพเจ้าเองก็ชกั จะนึกไม่
ออกเหมือนกันว่าจะเขียนเรื่ องอะไรดี จนกระทัง่ คุณ
อรพินท์ คณาธนะวนิชย์ มาสะกิดใจและขอร้องให้
ข้าพเจ้าเขียนเรื่ องงานด้านระหว่างประเทศ ข้าพเจ้าก็ใช้

เวลาค้นหาบันทึกเก่าๆ เพื่อนํามาทบทวนความจําเพราะ
เวลาผ่านไปแล้วประมาณเกือบ ๒๐ ปี
ตามที่ท่านผูอ้ ่าน ผูใ้ กล้ชิดและศิษยานุศิษย์ท้ งั หลาย
ของพระวรวงศ์เธอ พระองค์เจ้าเปรมบุรฉัตร ก็ได้ทราบดี
อยูแ่ ล้วว่า พระองค์เจ้าเปรมบุรฉัตรนั้นท่านทรงเป็ นราช
บัณฑิต ทรงเป็ นนักการทูต นักการศึกษา จินตกวี
นักเขียนบทละคร และเป็ นนักประพันธ์ ส่ วนหม่อมงาม
จิตต์ บุรฉัตรนั้น ถึงท่านจะมีพ้ืนฐานการศึกษาทางด้าน
วิทยาศาสตร์ ประยุกต์ หรื อทางด้านเภสัชศาสตร์ แต่เมื่อ
พระองค์ชายทรงสมรสกับหม่อมงามจิตต์ ฯ แล้ว ก็ไม่
ต้องสงสัยเลยว่าหม่อมงามจิตต์ฯ ได้ซึมซับความเก่ง
ความรู ้ และสิ่ งที่ดีต่างๆ จากพระองค์ชายไว้ได้มากมาย
ทั้งต่างเป็ นกําลังใจให้กนั และกัน ได้ประสบความสําเร็ จ
ทุกประการทั้งในชีวิตและการงาน
เมื่อพระองค์เจ้าเปรมบุรฉัตรทรงดํารงตําแหน่ง
เอกอัครราชทูตของประเทศต่างๆ หม่อมงามจิตต์ฯ ก็ตอ้ ง
ตามเสด็จไปปฏิบตั ิงานในฐานะภริ ยาทูต และเมื่อหม่อม
งามจิตต์ฯ ต้องไปประชุมในประเทศต่างๆ รวมทั้งการ
ไปเสนอบทความหรื อกล่าวสุ นทรพจน์ ในฐานะที่
ปรึ กษาคณะผูแ้ ทนไทย และในฐานะประธานสภาสตรี
ระหว่างประเทศ ข้าพเจ้าได้ประสบพบเห็นว่า บทความ
ของหม่อมงามจิตต์ฯ ต่อที่ประชุมระหว่างประเทศนั้น
ไพเราะ คมคาย มีสาระและผสมผเสด้วยถ้อยคําทีต่ ลก
คะนองสนุกสนานเรี ยกเสี ยงปรบมือจากที่ประชุมอย่าง
กึกก้อง ทั้งนี้เพราะหม่อมงามจิตต์ฯ ท่านได้คู่ชีวิตเป็ นที่
ปรึ กษาส่ วนตัวชั้นดีเยีย่ ม พระองค์ท่านชายติดตามหม่อม
ไปด้วยทุกหนทุกแห่ง หลังจากทีท่ า่ นทรงเกษียณอายุ
ราชการแล้ว นอกจากนั้นพระองค์ชายยังทรงช่วย
แก้ปัญหาทางด้านการเมืองและการสัมพันธ์ระหว่าง
ประเทศให้แก่หม่อมงามจิตต์ฯ หรื อจะเรี ยกอีก นัยหน

ช่วยแก้ปัญหาการเมืองให้สภาสตรี ระหว่างประเทศได้

เป็ นอย่างเลิศ ดังจะกล่าวถึงในลําดับต่อไป

งานของสภาสตรี ระหว่างประเทศ หม่อมงามจิตต์ฯ ได้
เป็ นกรรมการสภาสตรี น้ ี ตั้งแต่ปี พ.ศ.๒๕๐๓ (ค.ศ.
๑๙๖๐) และในพ.ศ. ๒๕๑๙-๒๕๒๒ (ค.ศ.๑๙๗๖๑๙๗๙) ได้ดาํ รงตําแหน่งประธานสภาสตรี ระหว่าง
ประเทศ ซึ่ งมีการเลือกตั้งที่มหาวิทยาลัยแห่งโคลัมเบีย
นครแวนคูเวอร์ ประเทศแคนาดา ข้าพเจ้าจําได้แต่เพียงว่า
ในทันทีที่เขานับคะแนนเสร็ จและประกาศชื่อหม่อมงาม
จิตต์ บุรฉัตร เป็ นประธานสภาสตรี ระหว่างประเทศคน
ใหม่ขา้ พเจ้าได้เล็ดลอดออกจากที่ประชุมไปหาที่ส่งโทร
เลขถึงสภาสตรี แห่งชาติฯ ทีก่ รุ งเทพฯ ด้วยความตื่นเต้นดี
ใจ เพราะอยากให้ประชาสัมพันธ์ของสภาสตรี ไทยฯ
แพร่ ข่าวโดยรวดเร็ วเพื่อให้ผหู ้ ญิงไทยช่วยกันดีใจ เพราะ
ขณะนั้นยังไม่มีโทรสารและข้าพเจ้าโทรศัพท์ทางไกลไม่
เป็ นขณะที่อยูต่ ่างแดน ขณะนั้นคุณหญิงสุ ภทั รา สิ งหล
กะ ก็ไปร่ วมประชุมใหญ่อยูท่ ี่แวนคูเวอร์ ดว้ ย พระองค์
ชายก็ดีพระทัยทรงสมัครเป็ นสมาชิกตลอดชีพ ณ บัดนั้น
ทันทีซ่ ึ งท่า นทรงเป็ นสุ ภาพบุรุษคนแรกที่สมัครเป็ น
สมาชิกตลอดชีพของสภาสตรี ระหว่างประเทศ และ
หม่อมงามจิตต์ฯ ก็เป็ นคนไทยคนแรกที่เป็ นประธานของ
องค์การสตรี ระหว่างประเทศ

ภาระหน้ าที่

หลักการดําเนินงานระหว่างประเทศของหม่อมงาม
จิตต์ บุรฉัตร ในฐานะประธานสภาสตรี ระหว่างประเทศ
หรื อ ไอซี ดบั บลิว มีดงั นี้

๑. สร้างความสัมพันธภาพระหว่างสตรี ของประเทศ
ต่างๆ
๒. กระตุน้ เตือนให้สตรี มีส่วนร่ วมในงานพัฒนาประเทศ
ในทุกๆ ด้าน อาทิ เศรษฐกิจ สังคม ความเสมอภาค และ
อื่นๆ
๓. แสวงหาสันติสุขให้โลก
๔. สนับสนุนงานของรัฐบาลและของสหประชาชาติ
หม่อมงามจิตต์ บุรฉัตร รักงานและรักเพื่อนที่เป็ น
กรรมการของไอซี ดบั บลิวเป็ นชีวิตจิตใจ ไม่ว่าท่านจะ
ดํารงตําแหน่งใดๆ ท่านก็ขยัน เอาใจใส่ หมัน่ ไปประชุม
ทุกครั้งมิได้ขาด เช่น ประชุมกรรมการอํานวยการที่กรุ ง
ปารี ส ประชุมกรรมการบริ หารซึ่ งกําหนดปี เว้นปี เป็ น
ตัวแทนไอซี ดบั เบิลยูไปร่ วมประชุมกับองค์การชํานาญ
การพิเศษของสหประชาชาติและองค์การสตรี เอกชน
ระหว่างประเทศ นอกจากนี้ท่านยังเป็ นกําลังสําคัญใน
การจัดประชุมระหว่างประเทศที่สาํ คัญหลายครั้งเช่น
การประชุมสตรี ชนบททัว่ โลกที่กรุ งมนิลา การจัดงาน
แสดงผลิตภัณฑ์หตั ถกรรมต่างๆ และการประชุมชาว
ชนบททัว่ โลก (งานโคเน็กซ์๘๑) ทีป่ ระเทศไทยอีกด้วย
ความรักไอซี ดบั บลิวของหม่อมงามจิตต์ฯ นั้นยัง
ปรากฏหลักฐานชัดแจ้งอยูจ่ นทุกวันนี้ว่าหลังจากที่ท่าน
ถึงแก่อนิจกรรมไปแล้ว ท่านได้บริ จาคเงินที่ฝากใน
ธนาคารของเดนมาร์ กครึ่ งหนึ่งให้ไอซี ดบั บลิวเพือ่ ให้นาํ
เงินปันผลที่เป็ นดอกเบี้ยช่วยสตรี ทว่ั โลกต่อไป โดยท่าน

ได้มอบหมายให้พระวรวงศ์เธอ พระองค์เจ้าวิมลฉัตรทรง
เป็ นผูจ้ ดั การทรัพย์มรดกของท่าน
พูดถึงชีวิตคู่ ขณะที่พระองค์ชายทรงประชวรอยู่
หม่อมงามจิตต์ฯ ก็อยูด่ ูแลประคับประคองมิได้ห่างไกล
ตอนที่ท่านประชวรอยูท่ ี่โรงพยาบาลรามาหนักมากจนถึง
ขั้นต้องตัดพระชงค์ทิง้ ไปข้างหนึ่งและต้องใส่ พระชงค์
เทียมหัดพระดําเนินอยูห่ ลายวัน เมื่อหายประชวรแล้วก็
กลับไปรับราชการ ทรงดํารงตําแหน่งเอกอัครราชทูต
เดนมาร์ ก ในระยะหลังนี้ ขณะหม่อมงามจิตต์ฯ ไป
ประชุมต่างประเทศ พระองค์ชายก็เสด็จร่ วมทางไปด้วย
ตอนกลางวันหม่อมงามจิตต์ฯ ไปประชุมกับไอซี ดบั บลิว
พระองค์ชายก็เสด็จไปร่ วมงานกับโรตารี่ ในประเทศ
ต่างๆ บางทีเจ้าหน้าที่สถานทูตไทยก็มาช่วยดูแลและ
อํานวยความสะดวกถวาย บางครั้งก็ทรงเอกเขนก
ทอดพระเนตรโทรทัศน์อย่างเพลิดเพลินอยู่ ณ ที่พกั
ครั้งหนึ่งข้าพเจ้าจําได้ว่ามีการประชุมอํานวยการไอซี
ดับบลิวทีก่ รุ งปารี ส เราประชุมกันเคร่ งเครี ยดและนาน
ชัว่ โมงมาก เลิกออกมาตั้ง ๒-๓ทุม่ หม่อมงามจิตต์ฯ เป็ น
ห่วงพระองค์ชายมาก หม่อมงามจิตต์ฯ และข้าพเจ้าเดิน
หาแท็กซี่ตรงป้ ายจอด หายากจริ งๆ และเดินไกลด้วย ฝน
ก็ตกหยิมๆ หม่อมไม่ยอมไปงานคนเดียวโดยไม่มี
พระองค์ชายเสด็จด้วยเป็ นอันขาด ไม่ว่าจะช้าหรื อดึกสัก
เพียงไร ท่านก็ตอ้ งกลับไปรับพระองค์ชายที่โรงแรมให้
จงได้
การดําเนินงานระหว่างที่หม่อมเป็ นประธานมิใช่ว่า
จะราบรื่ นไม่มีอุปสรรคเสมอไป เช่นในการประชุม
สามัญทุก ๓ ปี ครั้งต่อไปคณะกรรมการอํานวยการหารื อ
กันว่า เราจะช่วยกันหาสุ ภาพสตรี ที่ทาํ งานดีเด่นของโลก
สักคนหนึ่งมาช่วยกันสดุดียกย่องสรรเสริ ญ เช่น ไนติง
เกลและแม่ชีเทเรซา ในอดีตหม่อมท่านก็สรรหา
สุ ภาพสตรี ไทยดีเด่นท่านหนึ่งซึ่ งในขณะนั้น
คณะกรรมการไอซี ดบั บลิวไม่เห็นด้วย บ้างติงว่าเป็ นคน
ไทยทําดีเฉพาะแก่ประเทศไทยมิใช่คนไทยระดับ
นานาชาติ ถกเถียงกันหน้าดําหน้าแดงแต่หม่อมงามจิตต์
ฯ ก็เป็ นผูเ้ ห็นการณ์ไกล ท่านพยายามเอาชนะกรรมการ
อํานวยการทั้งหมดจนได้ มาถึงปัจจุบนั นี้ทกุ คนทุก

ประเทศยอมรับและยกย่องสุ ภาพสตรี ไทยท่านนั้น คือ
สมเด็จพระนางเจ้ าฯ พระบรมราชินีนาถแห่ งประเทศ
ไทย ซึ่ งหม่อมงามจิตต์ฯ ได้ตดิ ต่อขอความเห็นชอบจาก
องค์การอาหารและเกษตรแห่งสหประชาชาติ (เอฟเอโอ)
ให้ถวายเหรี ยญซี เรส แด่พระองค์ท่าน หม่อมงามจิตต์ฯ
ได้ขอให้เครื อสมาชิกในต่างประเทศประมาณ ๗๕
ประเทศช่วยกันจําหน่ายเหรี ยญซี เรสที่มีพระบรม
สาทิสลักษณ์ของสมเด็จพระบรมราชินีนาถแห่งประเทศ
ไทย เสร็ จแล้วได้เงินจากการจําหน่ายเหรี ยญซี เรส เอฟเอ
โอก็ได้บริ จาคช่วยในกิจกรรมของไอซี ดบั บลิวเป็ น
จํานวนมาก ซึ่ งข้าพเจ้าก็จาํ ตัวเลขมิได้ เรื่ องนี้พิสูจน์ให้
เห็นว่าหม่อมงามจิตต์ฯ ท่านทําเพื่อสภาสตรี ระหว่าง
ประเทศพร้อมๆไปกับ ทําเพือ่ ประเทศไทยด้วย
ครั้งหนึ่งมีการประชุมใหญ่สามัญทุก ๓ ปี จัดที่กรุ ง
ไนโรบี สภาสตรี ของเคนยาเป็ นเจ้าภาพ ตรงกับ พ.ศ.
๒๕๒๒ เป็ นปี สุ ดท้ายที่หม่อมงามจิตต์ บุรฉัตรครอง
ตําแหน่งประธานฯ การประชุมจัดให้มีข้ ึนที่ศูนย์การ
ประชุมเคน ยัทต้า และกรรมการส่ วนใหญ่จะพักกันที่
โรงแรมอินเตอร์ คอนติเนนตัล หัวข้อการประชุมครั้งนี้
คือ Human communication การประชุมกรรมการ
อํานวยการเพื่อเตรี ยมการก่อนประชุมใหญ่จริ งๆ หม่อม
งามจิตต์ ฯ ก็ได้รับรายงานในที่ประชุมอํานวยการว่า
กรรมการสภาสตรี ระหว่างประเทศจากประเทศอาฟริ กา
ใต้ได้เดินทางมาร่ วมประชุมด้วยแล้ว ครั้นเดินทางมาถึง
ท่าอากาศยานของกรุ งไนโรบี ถูกกีดกันห้ามเข้าประเทศ
ทําให้สุภาพสตรี ชาวอาฟริ กาใต้ผนู ้ ้ นั เดินทางกลับ ทั้งนี้
เพราะประเทศเคนยาและประเทศอาฟริ กาใต้ไม่มี
สัมพันธภาพทางการทูตต่อกัน หม่อมงามจิตต์ฯ โกรธ
มาก เลิกประชุมและเดินทางกลับไปยังที่พกั ณ โรงแรม
ทันที ตั้งใจว่าจะกลับเมืองไทยเช่นกัน ทั้งนี้เพราะผูแ้ ทน
จากประเทศอาฟริ กาใต้กค็ ือ Mrs. E.E. Monro (ชาวผิว
ขาว) จากโยฮันเนสเบอร์ ก เป็ นกรรมการอํานวยการของ
ไอซี ดบั บลิว ด้วยคนหนึ่ง เธอทํางานให้องค์กรนี้และเป็ น

ประโยชน์มากเปรี ยบประดุจแขนขวาของหม่อมงามจิตต์
ฯ ในการประชุมทุกครั้ง บังเอิญเป็ นคนโปรดของหม่อม
งามจิตต์ฯ เสี ยด้วย แม้ตวั ข้าพเจ้าเองก็ยอมรับว่า
มิส ซิ สมอนโรเป็ นคนดีทาํ งานให้แก่ไอซี ดบั บลิวอย่าง
เสี ยสละมาก หม่อมงามจิตต์ฯ ได้เคยพูดเสมอว่า ผู้หญิงที่
ทํางานร่ วมกันในองค์การสตรีระหว่ างประเทศทีไ่ ม่ ใช่
ของรัฐบาลนั้นไม่ ควรยุ่งเกีย่ วกับลัทธิการเมือง เราควร
เป็ นเพือ่ นกันได้ เราควรร่ วมงานกันได้ เพือ่ ช่ วยกัน
สร้ างสรรค์สันติสุขให้ แก่ โลก เมื่อเกิดเหตุการณ์เช่นนี้ข้ ึน
ก็ร้อนถึงพระองค์เจ้าเปรมบุรฉัตร ซึ่ งท่านต้องมีหน้าที่
ปลอบโยนหม่อมงามจิตต์ฯ ให้ใจเย็น แล้วพระองค์ท่าน
ได้ใช้ความสามารถในการเป็ นนักการทูตของท่านทํา
จดหมายด่วนชี้แจงแสดงเหตุผลต่อรัฐมนตรี กระทรวง
การต่างประเทศของเคนยา และแล้วในวันรุ่ งขึ้น หม่อม
งามจิตต์ฯ ท่านก็ยมิ้ ออก รัฐมนตรี กระทรวงการ
ต่างประเทศเคนยาได้ส่งโทรเลขเชิญมิสซิ สมอนโรให้
กลับมาประชุมได้อย่างมิชกั ช้า ทั้งนี้คาํ ชี้แจงนั้นก็คงมีว่า
ไอซี ดบั บลิวยึดหลักไม่ยงุ่ เกี่ยวกับการเมืองภายในของแต่
ละประเทศและจะไม่ยอมรับรู ้ถึงกรณี พิพาทหรื อความ
ไม่ถูกกันระหว่างประเทศเลย วิธีการดําเนินการและ

ข้อความในจดหมายของพระองค์เจ้าเปรมบุรฉัตรนั้น
ความจริ งข้าพเจ้าอยากเห็นจริ งๆ แต่ดว้ ยความอ่อนน้อมมิ
อาจกราบทูลขอดูได้ และขณะนั้นก็เป็ นชัว่ โมงวิกฤตที่
หม่อมงามจิตต์ฯ ของท่านโกรธและกังวลมาก
การประชุมกรุ งไนโรบี มีท้ งั ทุกข์ สุ ขและสนุกสนาน
ต่อมามีการต้อนรับอย่างดี และมีพิธีเปิ ดอย่างตื่นเต้น
อบอุน่ ประธานาธิบดี Daniel T. arap Moi แห่งเคนยา
มาเป็ นประธาน
ในการประชุมครั้งต่อมาก็มีเรื่ องทํานองนี้เกิดขึ้น
หลายครั้ง พอมีชาวอาฟริ กาใต้มาร่ วมประชุม ชาว
ไนจีเรี ยจะต้องเดินออกจากที่ประชุม (วอล์คเอ๊าท) รวม
หัวกันไม่ยอมเข้าประชุม หม่อมงามจิตต์ ฯ ก็พยายาม
แก้ปัญหาไปได้หลายครั้ง ครั้นมาถึงคราวประชุมสตรี
ชนบทระหว่างประเทศที่สวางคนิวาสในเมืองไทยเมื่อ
กุมภาพันธ์ พ.ศ. ๒๕๒๔ ก็เช่นเดียวกัน บังเอิญชาว
ไนจีเรี ยมากันหลายคนแต่ชาวอาฟริ กาใต้มาประชุมคน
เดียว หม่อมงามจิตต์ฯ จึงได้กระซิ บสั่งให้ขา้ พเจ้าพาชาว
อาฟริ กาใต้ไปพักที่บา้ นให้แยกเอาตัวออกไปเที่ยวและ
ไปดูงานที่อื่นเสี ย เรื่ องราวจึงสงบลงได้

ในทุกแห่งที่หม่อมงามจิตต์ฯ เดินทางไปเยือน
และไปประชุมมักจะได้เข้าพบปะกับสตรี ช้ นั นํา
สมาชิกสภาผูแ้ ทนฯ รัฐมนตรี นายกเทศมนตรี
ข้าราชการชั้นสู งทีเ่ ป็ นบุคคลสําคัญของประเทศนั้นๆ
เพื่อการประสานงานพึ่งพาอาศัยและร่ วมมือกัน บางแห่ง
ก็ได้เข้าพบปะกับประธานาธิบดีและพระญาติของพระ
ราชวงศ์ของพระมหากษัตริ ย ์ และพระองค์เจ้าเปรมบุร
ฉัตรก็ได้รับทูลเชิญให้ทรงบรรยายเรื่ อง ศิลปวัฒนธรรม
และขนบธรรมเนียมประเพณี ของประเทศไทยในทุกแห่ง
ที่เสด็จไปด้วยในขณะเดียวกัน ในการนี้จึงเห็นได้ว่า
หม่อมงามจิตต์ฯ และพระองค์เจ้าเปรมบุรฉัตร ได้
ช่วยกันทําหน้าที่ให้แก่องค์การไอซี ดบั บลิวตลอดจนแก่
ประเทศไทยด้วยเป็ นสองกําลัง จากการประมวลผลงาน
และประมวลภาพของหม่อมงามจิตต์ บุรฉัตร และพระว
รวงศ์เธอ พระองค์เจ้าเปรมบุรฉัตร มิอาจแยกออกมาเป็ น
คนละเรื่ องโดยเฉพาะได้ ท่านทั้งสองเป็ นคู่ชีวิตซึ่ งเสริ ม
งานซึ่ งกันและกันตราบจนกระทัง่ ชีวติ หนึ่งได้สลายไป
และแล้วอีกไม่นานนักห่างกันเพียงสองปี ต่อมาอีกชีวิต
หนึ่งก็ได้สลายตามไปด้วย
ข้าพเจ้ามีบุญวาสนามากที่ได้ใกล้ชิดติดตามรับใช้
ท่านทั้งสอง ทําให้ขา้ พเจ้าเรี ยนรู ้สิ่งต่างๆ ในโลกนี้
มากมายและการที่ขา้ พเจ้าได้มีกาํ ลังใจทํางานด้านสังคม
สงเคราะห์และงานด้านการประชุมระหว่างประเทศ
จนถึงทุกวันนี้ ก็เพราะข้าพเจ้ารักและศรัทธาอย่างแรง
กล้าต่อพระองค์ชายและหม่อมงามจิตต์ บุรฉัตร เป็ นที่สุด
ม.ล. อนงค์ นิลอุบล

หม่ อมป้าของพวกเรา

แด่ท่านประธานสภาสตรี ระหว่างประเทศ
(ICW) ด้วยความเคารพรัก
ในฐานะของคนไทยที่ระลึกขึ้นมาครั้งใดก็เบิก
บานยินดี ภูมิอกภูมิใจว่าครั้งหนึ่งในระหว่าง พ.ศ.
๒๕๑๙-๒๕๒๒ หม่อมงามจิตต์ บุรฉัตร ได้เข้าไปดํารง
ตําแหน่งประธานสภาสตรี ระหว่างประเทศ นับเป็ นคน
ไทยคนแรกและเป็ นคนเอเชียคนที่สอง ในรอบ ๑๐๓ ปี
ที่ได้ดาํ รงตําแหน่งอันทรงเกียรติน้ ี เป็ นตําแหน่งที่คน
ไทยได้มาเพราะตัวของท่านเอง โดยเฉพาะอย่างยิง่ ท่าน
เป็ นผูว้ างรากฐานให้สตรี ไทยติดต่อและทํางานในระดับ
นานาชาติ ด้วยการนําสภาสตรี ไทยไปสมัครเป็ นสมาชิก
ของสภาสตรี ระหว่างประเทศ ตั้งแต่ปี พ.ศ. ๒๕๐๓
จากนั้นมาท่านได้เป็ นตัวแทนสตรี ไทยพร้อมนําสตรี ไทย
ผูท้ รงคุณวุฒิอีกหลายคนให้เข้าไปปฏิบตั ิงานร่ วมกับสตรี
นานาชาติทวั่ โลกในสภาสตรี ระหว่างประเทศ และเป็ น
รองประธานฯ อยูเ่ ป็ นเวลา ๖ ปี
ดิฉันได้ศึกษาบันทึกของ ม.ล.อนงค์ นิลอุบล สรุ ป
งานชิ้นสําคัญที่ท่านได้ปฏิบตั ิให้แก่ชาติและสังคมโลก
ดังนี้
๑. ในการประชุมกรรมการอํานวยการสภาสตรี
ระหว่างประเทศที่กรุ งปารี ส เมื่อ พ.ศ. ๒๕๒๐ (ค.ศ.
๑๙๗๗) หม่อมงามจิตต์ บุรฉัตรได้ขอให้สภาสตรี
ระหว่างประเทศยืน่ ข้อเสนอให้ต่อองค์การ
สหประชาชาติผ่านผูแ้ ทนของ ICW ขอให้ชว่ ยกันรักษา
ความสงบของโลก อย่าให้เกิดการข่มเหงรังแกกัน ไม่ว่า
ส่ วนไหนของโลก
๒. จัดการประชุมใหญ่ทก่ี รุ งไนโรบี ประเทศเคนยา
พ.ศ. ๒๕๒๒ ในหัวข้อ “Human communication”
ให้สาํ เร็ จลุล่วงและได้ผลดี สามารถนําสตรี ชาวอาฟริ กา
ใต้เข้าไปประชุมในกรุ งไนโรบีได้ท้ งั ๆ ทีร่ ัฐบาลของทั้ง
สองประเทศนี้ไม่เป็ นมิตรกัน โดยที่พระวรวงศ์เธอ
พระองค์เจ้าเปรมบุรฉัตร ทรงช่วยเป็ นธุระเจรจากับ
รัฐมนตรี ต่างประเทศให้ และอีกหลายครั้งต่อหลายครั้งที่

ชาวไนจีเรี ยและชาวอาฟริ กาตะวันตกไม่ยอมเข้าร่ วม
ประชุมกับชาวอาฟริ กาใต้
๓. พ.ศ. ๒๕๒๑ จัดงานฉลองครบรอบ ๙๐ ปี ของ
สภาสตรี ระหว่างประเทศ ณ กรุ งออสโล ประเทศ
นอร์ เวย์ คนไทยทั้งหมดพักที่โรงแรงบริ สตอล นอกจาก

พิธีฉลอง ๙๐ ปี แล้วจังจัดสัมมนาเรื่ อง “Women in

Development” มีเจ้าหญิงซอนยาพระชายาของ

มกุฎราชกุมารนอร์ เวย์เสด็จมาร่ วมรับฟังการสัมมนาด้วย
๔. พ.ศ. ๒๕๒๒ จัดประชุมสตรี ชนบททัว่ โลกและ
ประชุมผูเ้ ชี่ยวชาญผูบ้ ริ หารที่มีอาํ นาจตัดสิ นใจด้าน
พัฒนาชนบท ทีก่ รุ งมนิลา ประเทศ ฟิ ลิปปิ นส์ การ
ประชุมครั้งนี้เรี ยก International Seminar of

Leadership Training for Rural Women in Socioeconomic Development ซึ่งประธานาธิบดีมาร์คอ

สมาเปิ ดงาน
๕. พ.ศ. ๒๕๒๔ จัดงานโคเนกซ์ ๘๑ ซึ่ งเป็ นงานclf’
ผลิตภัณฑ์หตั ถกรรมระหว่างประเทศที่สวนอัมพร มีการ
ประชุมชาวชนบททัว่ โลกที่สวางคนิวาส มีนิทรรศการ
แสดงเทคโนโลยีพ้ืนบ้านที่สถาบันเทคโนโลยีแห่งเอเชีย
หม่อมงามจิตต์ บุรฉัตร มีส่ วนริ เริ่ มผลักดันและหา
เงินทุนจากรัฐบาล จากองค์การยูเอนเอฟพีเอ (UNFPA)
จากยูนิเซฟ จากแอสแคพ จากยูนิโด ได้กระตุน้ ให้เกิด
ความร่ วมมือระหว่างรัฐบาล องค์การเอกชนและองค์การ
ระหว่างประเทศด้วย โดยมีกระทรวงอุตสาหกรรมเป็ น
เจ้าของเรื่ อง
ภาระสําคัญบางข้อข้างต้นนี้ดิฉันอาจไม่เคยรับรู ้เลย
เดชะบุญที่ได้มีท่านผูก้ รุ ณาบันทึกข้อเท็จจริ งไว้ให้แก่
อนุชนรุ่ นหลัง แม้จะบันทึกไว้เพียงบางส่ วนก็ตาม ก็เป็ น
การประกันว่า สมบัติและเกียรติคุณของชาติในด้านนี้ได้
เคยอุบตั ิข้ ึนจริ งและปรากฏอยูอ่ ย่างเต็มศักดิ์ศรี ของคน
ไทย
เมื่อครั้งกระโน้นตั้งแต่ ๑๕ ปี ก่อน ดิฉันได้กราบท่าน
ครั้งแรกด้วยการอนุญาตของพ่อแม่

โดยคุณป้ าราศี รัตนไชย เมตตานําไป จากนั้นศิวะคอร์ ท
ก็เป็ นที่อยูอ่ ีกแห่งหนึ่งของดิฉัน นอกเหนือจากบ้านและ
บริ ษทั บางวันก็ไปขลุกอยูท่ ี่นนั่ ทั้งวัน นัง่ เล่นคุยเล่นตาม
ประสาคนที่ไม่ค่อยมีความรับผิดชอบอะไร ดูท่าน
ทํางานบ้าง รับแขกบ้าง บางครั้งท่านก็กรุ ณาให้ดิฉันร่ วม
โต๊ะในการเลี้ยงรับรองบุคคลสําคัญหรื อติดตามท่านออก
งาน ในช่วงเวลานั้นเอง ตราบจนท่านถึงแก่อนิจกรรม
ดิฉันได้มีโอกาสรับใช้และเรี ยนรู ้งานของท่านเป็ นครั้ง
คราวที่มีโอกาสเหมาะสมอย่างต่อเนื่องตราบจนถึง
ปัจจุบนั
จริ ยวัตรของท่านตั้งแต่เช้าจรดคํ่า ล้วนเป็ นการ
บําเพ็ญประโยชน์ วันแล้ววันเล่าอย่างไม่เบือ่ หน่าย ไม่ถ อ้
ถอย เป็ นอนุสติเตือนให้ทราบว่าคนเรามิได้เกิดมาเพียง
เพื่อหาความสุ ขสบายส่ วนตัวหรื อเอาแต่ใจตัวเอง เมื่อได้
เกิด มาเป็ นมนุษย์แล้ว นอกจากศึกษาหาความรู ้ ฝึ กอบรม
ข่มตนเองแล้ว มนุษย์ยงั ต้องบําเพ็ญภาระหน้าที่ที่มีอยูท่ ้ งั
ต่อตัวเอง ต่อครอบครัว สังคมภายนอกและมนุษยชาติที่

จําต้องร่ วมทุกข์เกิดแก่เจ็บตายเช่นเดียวกัน แต่การจะ
บําเพ็ญสิ่ งต่างๆ ดังกล่าวได้น้ ีเป็ นเรื่ องที่ยากลําบาก มิใช่
ว่าจะกระทําตามใจนึกชอบได้ อาจกระทําได้บางครั้ง
หรื อบางครั้งอาจจะทําอะไรไม่ได้เลย ในยามที่หม่อมป้ า
เผชิญอุปสรรคอันเนื่องมาจากการบําเพ็ญประโยชน์
หม่อมป้ าก็สามารถล่วงพ้นอุปสรรคนั้นๆ ได้ ไม่ใช่เพียง
เพราะความสามารถและสิ่ งแวดล้อมที่มีอยูเ่ ท่านั้น
คุณธรรมแห่งความเพียร และความดีงามได้เดินทางไป
กับความสามารถและพรสวรรค์เฉพาะตัวท่าน เพื่อ
กระทําภาระอันสําคัญยิง่ ต่อมวลมนุษย์ต่อบทบาทหน้าที่
ของประธานสภาสตรี ระหว่างประเทศ ซึ่ งจะปฏิเสธ
ไม่ได้เลยว่า ผูอ้ ยูเ่ บื้องหลังความสําเร็ จส่ วนหนึ่งคือ
พระองค์ชาย ท่านทั้งสองเป็ นแบบฉบับอันงดงามในการ
ดํารงชีวิตด้วยความสงบสุ ขอย่างมีศกั ดิ์ศรี กอรปด้วย
จิตใจที่บริ สุทธิ์ ด้วยพลังวิชาการ สติปัญญา ไหวพริ บ
ความชาญฉลาด ความร่ าเริ งและวัตรปฏิบ ตั อิ นั สมํ่าเสมอ
เป็ นความกรุ ณาซึ่ งกันและกัน เป็ นความกรุ ณาต่อ ผูอ้ ื่นใน
บุคคลทุกระดับชั้นอันได้ก่อให้เกิดความยินดี ชื่นจิตชื่น
ใจเบิกบานในสติปัญญาของพวกเราคนแล้วคนเล่า ท่ าน
เกิดมาเพือ่ กันและกัน เพือ่ สั งคมไทยและเพือ่ ประโยชน์
แห่ งมนุษยชาติ
ปูชนียบุคคลของพวกเราและในหัว ใจของข้ าพเจ้ า

อรพินท์

คณาธนะวนิชย์

สารจากประธานสภาสั งคมสงเคราะห์ ฯ

ในวาระดิถีที่ “วันหม่อมงามจิตต์ บุรฉัตร” เวียนมาอีกปี หนึ่งและมวลสมาชิกขององค์กรต่างๆ ที่หม่อมงาม
จิตต์เป็ นผูร้ ิ เริ่ มก่อ ตั้งหรื อมีส่ วนก่อ ตั้งได้มารวมใจกันจัดกิจกรรม เพื่อเป็ นการรําลึกถึงพระคุณและยกย่องคุณงาม
ความดีของท่าน ข้าพเจ้าถือว่าเป็ นมงคลยิง่ เพราะการแสดงกตเวทิตาต่อผูม้ ีพระคุณที่เปรี ยบเสมือนผูใ้ ห้กาํ เนิด
องค์กรนั้นเป็ นเครื่ องหมายของคนดี
ข้าพเจ้าเป็ นคนโชคดีคนหนึ่งที่มีโอกาสร่ วมทํางานกับหม่อมงามจิตต์เป็ นเวลาช้านานติดต่อกัน จึงบังเกิดความ
เคารพนับถือและเทิดทูนศรัทธาท่านมาก เพราะท่านเป็ นบุคคลที่ประเสริ ฐผูอ้ ุทิศตนทั้งกาย ใจ สติปัญญา และ
ทรัพย์สินเพื่อประโยชน์ส่วนรวมจริ งๆ และตลอดชีวิตก็แสดงออกซึ่ งความจงรักภักดีและยึดมัน่ ในสถาบันทั้งสาม
คือ ชาติ ศาสนา และพระมหากษัตริ ย ์ หม่อมงามจิตต์เป็ นทรัพยากรบุคคลที่ทรงคุณค่าของบ้านเมืองเคียงคู่กบั พระ
สวามีคือ พระวรวงศ์เธอ พระองค์เจ้าเปรมบุรฉัตร โดยได้บาํ เพ็ญกิจกรรมเพื่อเผยแพร่ ชื่อสี ยงของคนไทย และ
ประเทศชาติให้เป็ นที่ปรากฏแก่สายตาชาวโลก ไม่เคยคิดเสาะแสวงหาผลประโยชน์ส่วนตัวจากสังคม ตรงกันข้าม
ท่านมีแต่ให้... ให้ความคิด ริ เริ่ มที่สร้างสรรค์และอํานวยคุณประโยชน์ต่อเยาวชน คนพิการและคนด้อยโอกาส ที่
พึงได้รับความเมตตาและความช่วยเหลือให้พวกเขาสามารถดํารงชีพอยูไ่ ด้ตามสมควรแก่อตั ภาพ ท่านให้โอกาส
และเปิ ดทางให้คนที่มีความรู ้ความสามารถเข้ามาร่ วมทํางานอย่างใกล้ชิดและมีใจกว้าง คือ ไม่หวงตําแหน่ง ดัง
ตัวอย่างที่เห็นชัดคือ หม่อมงามจิตต์ได้ชวนภริ ยาของข้าพเจ้าให้นาํ ความรู ้ดา้ นภาษาต่างประเทศมาร่ วมทํางานใน
กิจกรรมสังคมสงเคราะห์ ซึ่ งเรื่ องทํานองนี้เป็ นที่ทราบกันดีว่า หม่อมงามจิตต์เป็ นเสมือนผูป้ ิ ดทองหลังองค์ พระ
ปฏิมาตลอด คือ สนับสนุน ส่ งเสริ มให้คนเป็ นจํานวนมากได้มีเกียรติ มีหน้ามีตาและมีโอกาสก้าวไปสู่วิถีทางที่ดี
หรื อสู งขึ้นโดยที่ท่านไม่ยดึ ติดในอัตตาของตัวท่านเองเลย ท่านเป็ นตัวอย่างที่เตือนใจให้พวกเราตระหนักว่า
คนเราเมื่อเกิดมาแล้ว ควรสร้างสมแต่ความดี เพราะตายไ ปแล้วเอาอะไรไปไม่ได้ ทิ้งไว้แต่ชื่อเสี ยง เกียรติคุณและ
คุณงามความดีเท่านั้น แม้เมื่อหม่อมงามจิตต์จากไปแล้ว ท่านยังฝากอนุสรณ์ไว้อีก คือ สั่งมอบเงินมรดก ให้ไว้เป็ น
ทุนอุดหนุนแก่องค์กรต่างๆทั้งในประเทศและต่างประเทศ นํ้าใจของท่านประเสริ ฐแท้ๆ
พระคุณของหม่อมงามจิต ต์ บุรฉัตร ทั้งในส่ วนของสภาสังคมสงเคราะห์ ฯ และอื่นๆ เป็ นสิ่ งที่พวกเราไม่
อาจจะลืมได้และจะต้องสื บต่อเจตนารมณ์ท้ งั หลายทั้งปวงทีท่ า่ นวางรากฐานไว้ให้เจริ ญรุ่ งเรื องยิง่ ขึ้น เพือ่ ก่อ
ผลประโยชน์ต่อสังคมและประเทศชาติสืบต่อไปชัว่ กาลนาน

ศ. ประภาศน์ อวยชัย
ประธานสภาสังคมสงเคราะห์แห่งประเทศไทยฯ

หม่ อมงามจิตต์ บุรฉัตร
กับสภาสั งคมสงเคราะห์ ฯ ในพระบรมราชูปถัมภ์
หม่อมงามจิตต์ บุรฉัตร สมัยเป็ นประธานสภาสตรี แห่งชาติฯ ได้เป็ นกําลังสําคัญในการริ เริ่ มก่อตั้งสภา
สังคมสงเคราะห์แห่งประเทศไทย ในปี พ .ศ. ๒๕๐๓ ตามที่กรมประชาสงเคราะห์ กระทรวงมหาดไทย โดย ศ .
ปกรณ์ อังศุสิงห์ ได้ดาํ ริ จดั ตั้งขึ้นเพื่อเป็ นศูนย์กลางประสา นงานสังคมสงเคราะห์ ทั้งภาคเอกชนและรัฐบาล จาก
ประสบการณ์อย่างกว้างขวางของหม่อมงามจิตต์ หม่อมได้เข้าร่ วมเป็ นรองประธานคณะกรรมการก่อตั้งสภาสังคม
สงเคราะห์แห่งประเทศไทยขึ้น หม่อมได้ให้ความสนใจเข้าร่ วมประชุมร่ างข้อบังคับ และให้ความคิดเห็นที่เป็ น
ประโยชน์หลายประการเกี่ยวกับขั้นตอนในการดําเนินการก่อตั้งองค์การเอกชน นอกจากนั้นยังได้เป็ นตัวแทนใน
การเจรจาชี้แจงทําความเข้าใจกับองค์การเอกชน ให้ยอมรับบทบาทและหน้าที่ของสภาสังคมสงเคราะห์ฯ เพื่อให้
วัตถุประสงค์ของสภาฯ โดยเฉพาะในด้านการประสานงานเป็ นไปเรี ยบร้อยราบรื่ น ตามเจตจํานงทุกประการ
หม่อมงามจิตต์ บุรฉัตรช่วยให้ได้รับพระมหากรุ ณาธิคุณจากพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยูห่ วั ทรงรับสภา
สังคมสงเคราะห์ฯ ไว้ในพระบรมราชูปถัมภ์ เมื่อวันที่ ๑๐ สิ งหาคม ๒๕๐๔ และสมเด็จพระนางเจ้าฯ
พระบรมราชินีนาถ ทรงพระมหากรุ ณาธิคุณ ทรงรับเป็ นองค์ประธานกิตติมศักดิ์ในปี เดียวกันดังกล่าวด้วย
หม่อมงามจิตต์ได้ให้ความสนใจต่องานสภาสังคมสงเคราะห์ ฯ อย่างมาก โดยผลักดันให้มีสถานที่ของ
ตนเอง ศ.ปกรณ์ อังศุสิงห์ เห็นด้วยและให้การสนับสนุนโดยจัดสรรที่ดินของกรมประชาสงเคราะห์บริ เวณติดกับ
สถานสงเคราะห์เด็กบ้านราชวิถี เป็ นสถานที่ก่อสร้างอาคารที่ทาํ การถาวรของสภาสังคมสงเคราะห์ฯ และองค์การ
สมาชิก หม่อมงามจิตต์ได้เสนอแนะแหล่งเงินทุนให้ โดยที่หม่อมทราบมาว่า มิสเตอร์ เฮอร์ แมน เอฟ . โชลท์ซ
ประธานบริ ษทั อินเตอร์ เนชัน่ แนลเอนจิเนียริ่ ง ที่สหรัฐอเมริ กา เป็ นพระสหายสนิทของสมเด็จพระราชบิดา เจ้าฟ้ า
กรมหลวงสงขลานคริ นทร์ หากติดต่อขอเงินบริ จาคเพื่อการนี้ได้ คงจะสนใจยินดีบริ จาคให้เพื่อการสังคม
สงเคราะห์ หม่อมงามจิตต์ บุรฉัตรจึงได้นาํ เรื่ องนี้มาปรึ กษาหารื อกับ ศ .ปกรณ์ อังศุสิงห์ ทั้ง ๒ ท่าน และ คุณ
ประหยัด อังศุสิงห์ กรรมการบริ ษทั ดังกล่าวในประเทศไทย จึงได้ดาํ เนินเรื่ องนี้ร่ วมกัน จนกระทัง่ มิสเตอร์
โซลท์ซ ได้บริ จาคเงินให้ ๑ ล้านบาท เป็ นทุนประเดิมก่อสร้างตึกที่ทาํ การสภาสังคมสงเคราะห์ ฯ และองค์การ
สังคมสงเคราะห์เอกชน และทางกรมประชาสงเคราะห์ได้จดั สรรงบประมาณอีก ๑ ล้าน ๑ แสน บาท รวมเป็ น ๒
ล้าน ๑ แสนบาท หม่อมงามจิตต์ บุรฉัตร ได้เป็ นผู ้ กราบบังคมทูลขอพระราชทานนามตึกนี้เพื่อเป็ นสิ ริมงคล
พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยูห่ วั จึงได้พระราชทานนามว่า “ตึกมหิดล” และเสด็จพระราชดําเนินทรงวางศิลาฤกษ์และ
ทรงประกอบพิธีเปิ ดตึกนี้ เมื่อวันที่ ๕ มีนาคม ๒๕๐๘ นับว่าหม่อมงามจิตต์ บุรฉัตรได้เป็ นกําลังอย่างยิง่ ในการ
ก่อ ตั้งสภาสังคมสงเคราะห์แห่งประเทศไทย และให้สภามีตึกที่ทาํ การของตนเองอย่างเป็ นหลักแหล่งสมภาคภูมิ
เป็ นผลให้องค์การสมาชิกของสภาฯได้ใช้ประโยชน์ร่วมกัน เช่น ในการ จัดประชุมสัมมนา และจัดพิธีการต่างๆ
อีก ด้วย
เมื่อก่อตั้งสภาสังคมสงเคราะห์ฯ หม่อมงามจิตต์ บุรฉัตร ก็ยงั ได้
ช่วยบริ หารงานของสภาสังคม
สงเคราะห์เรื่ อยมา ตั้งแต่ พ .ศ. ๒๕๐๓-๒๕๐๘ ในฐานะรองประธานสังคมสงเคราะห์แห่งประเทศไทย ในพระ
บรมราชูปถัมภ์อีกด้วย

เมื่อพ้นจากตําแหน่งกรรมการอํานวยการ หม่อมงามจิตต์ได้รับแต่งตั้งให้เป็ นที่ปรึ กษาสภาสังคม
สงเคราะห์ฯ ตลอดมา แม้วา่ จะติดตามพระสวามี คือ พระวรวงศ์เธอ พระองค์เจ้าเปรมบุรฉัตร ซึ่ งเสด็จไปทรงดํารง
ตําแหน่งเอกอัครราชทูตไทยในต่างประเทศ หม่ อมงามจิตต์กย็ งั ติดตามกิจกรรมความเคลือ่ นไหวของสภาสังคม
สงเคราะห์ฯ อย่างใกล้ชิดด้วยความสนใจ ได้ขอให้ส่งรายงานการประชุมคณะกรรมการอํานวยการไปให้อ่าน เมื่อ
อ่านแล้วก็ยงั มีหนังสื อถึงประธานสภาสังคมสงเคราะห์ฯ ให้กาํ ลังใจและให้คาํ แนะนํา ปรึ กษาที่มีคุณค่าแก่
ผูป้ ฏิบตั ิงานรุ่ นน้องๆ เสมอมา รวมทั้งได้ติดต่อองค์การต่างประเทศให้สนับสนุนสภาสังคมสงเคราะห์แห่ง
ประเทศไทยอยูเ่ นืองๆ
(ตีพมิ พ์ซ้ าํ จากหนังสื อ “งามจิตต์” ๒๕๒๘)

สภาสั งคมสงเคราะห์ แห่ งประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์
สภาสั งคมสงเคราะห์ แห่ งประเทศไทย ในพระบรม
ราชูปถัมภ์ ก่อตั้งเมื่อ พ.ศ. ๒๕๐๓ ด้วยความริ เริ่ มของ
กรมประชาสงเคราะห์และองค์การเอกชนจํานวนหนึ่ง มี
ความมุ่งหมายที่สาํ คัญเพื่อเป็ นศูนย์ประสานงานและให้
การส่ งเสริ มองค์การสังคมสงเคราะห์ในประเทศไทย
ในวันที่ ๑๐ สิ งหาคม ๒๕๐๔ พระบาทสมเด็จพระ
เจ้าอยูห่ วั ได้ทรงมีพระมหากรุ ณาธิคุณโปรดเกล้าฯ รับ
สภาสังคมสงเคราะห์ไว้ในพระบรมราชูปถัมภ์และ
สมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินีนาถได้ทรงมีพระ
มหากรุ ณาธิคุณโปรดเกล้าฯ รับเป็ นองค์ประธาน
กิตติมศักดิ์

แผนการดําเนินงานของคณะกรรมการสาขา พ.ศ.
๒๕๓๓-๒๕๓๖

ก. คณะกรรมการฝ่ ายส่ งเสริมและประสานงาน
๑. คณะกรรมการส่ งเสริ มองค์การสมาชิก
๒. คณะกรรมการส่ งเสริ มความร่ วมมือระหว่าง
ประเทศ
๓. คณะกรรมการฝ่ ายประชาสัมพันธ์
ข. คณะกรรมการฝ่ ายสงเคราะห์ และแก้ ไขปัญหาสั งคม
๑. คณะกรรมการศูนย์ประสานงานกลางองค์การ
ภาคเอกชนต่อต้านยาเสพย์ติด
๒. คณะกรรมการสงเคราะห์ครอบครัวและ
ผูด้ อ้ ยโอกาส
๓. คณะกรรมการสงเคราะห์ผปู ้ ระสบสาธารณะภัย
๔. คณะกรรมการสงเคราะห์คนพิการ
๕. คณะกรรมการชมรมสร้างสรรค์สังคม
ค. คณะกรรมการฝ่ ายพัฒนาสั งคม
๑. คณะกรรมการอุดมการณ์และโครงการแผ่นดิน
ธรรมแผ่นดินทอง
๒. คณะกรรมการส่ งเสริ มศาสนา วัฒนธรรมและ
คุณภาพชีวิต
๓. คณะกรรมการส่ งเสริ มความมัน่ คงของชาติ

๔. คณะกรรมการอนุรักษ์และพัฒนาสิ่ งแวดล้อม
๕. คณะกรรมการพัฒนาชุมชน
๖. คณะกรรมการส่ งเสริ มสุ ขภาพอนามัย
ง. คณะกรรมการฝ่ ายพัฒนาทรัพยากรมนุษย์
๑. คณะกรรมการพัฒนาเด็กและเยาวชน
๒. คณะกรรมการส่ งเสริ มสวัสดิภาพสตรี
๓. คณะกรรมการพัฒนาผูส้ ู งอายุ
๔. คณะกรรมการส่ งเสริ มและพัฒนาอาสาสมัคร

นโยบายของสภาสั งคมสงเคราะห์ แห่ งประเทศ
ไทยฯ พ.ศ. ๒๕๓๓-๒๕๓๖

ที่ประชุมใหญ่สามัญครั้งที่ ๑๕ ของสภาสังคม
สงเคราะห์แห่งประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์ ใน
วันที่ ๑๘ เมษายน ๒๕๓๓ ได้มมี ติให้กาํ หนดนโยบาย
ของสภาสังคมสงเคราะห์ฯ พ.ศ. ๒๕๓๓-พ.ศ. ๒๕๓๖
โดยแบ่งออกเป็ น ๙ ด้านดังนี้
๑. การร่ วมมือและประสานงาน
๑.๑ ทําหน้าที่เป็ นศูนย์ประสานงานองค์การ
เอกชนในด้านสังคมสงเคราะห์และการพัฒนาสังคมโดย
มีการร่ วมมือและประสานงานอย่างใกล้ชิดกับองค์การ
สมาชิกและองค์การเอกชนอื่นๆ ที่ไม่ได้เป็ นสมาชิก ซึ่ ง
ทํางานสังคมสงเคราะห์และพัฒนาสังคมทั้งการร่ วมคิด
ร่ วมทํา และร่ วมใจ เป็ นการระดมสรรพกําลังของ
องค์การเอกชนและประชาชน ในการสงเคราะห์ผู ้
ประสบปัญหาความทุกข์ยากเดือดร้อน การแก้ไขปัญหา
สังคมและการพัฒนาสังคม
๑.๒ สนับสนุนการจัดตั้งและการดําเนินงาน
ของคณะกรรมการสภาสังคมสงเคราะห์ประจําจังหวัด
เพื่อเป็ นการกระจายงานของสภาสังคมสงเคราะห์ฯ ออก
ไปสู่ จงั หวัดต่างๆ และเพื่อให้การร่ วมมือและ
ประสานงานกันขององค์การเอกชนในจังหวัดต่างๆ ที่
ทํางานเกี่ยวกับการสังคมสงเคราะห์

การแก้ไขปัญหาสังคม และการพัฒนาสังคม มี
ประสิ ทธิภาพและได้ประสิ ทธิผลยิง่ ขึ้น
๑.๓ ร่ วมมือและประสานงานกับรัฐบาลและหน่วย
ราชการที่เกี่ยวข้องในการสังคมสงเคราะห์ การแก้ไข
ปัญหาสังคมและการพัฒนาสังคมรวมทั้งการให้ขอ้ มูล
ความคิดเห็นและข้อเสนอแนะต่อรัฐบาลและหน่วย
ราชการที่เกี่ยวข้อง เกี่ยวกับการสังคมสงเคราะห์ การ
แก้ไขปัญหาสังคมและการพัฒนาสังคม
๑.๔ ติดต่อประสานงานกับองค์การระหว่างประเทศ
และองค์การต่างประเทศที่เกี่ยวข้องกับการสังคม
สงเคราะห์และการพัฒนาสังคม เพื่อให้เกิดความร่ วมมือ
และความช่วยเหลือซึ่ งกันและกัน เช่น สภาสังคม
สงเคราะห์ระหว่างประเทศ (ICSW)
๒. การส่ งเสริมสนับสนุน
๒.๑ ส่ งเสริ มสนับสนุนองค์การสมาชิกในด้าน
การเงิน บุคลากร วิชาการ ขวัญและกําลังใจตามความ
เหมาะสมและความสามารถ เพื่อช่วยให้องค์การสมาชิก
สามารถดําเนินงานอย่างมีประสิ ทธิภาพและได้
ประสิ ทธิผลในการทํางานเกี่ยวกับสังคมสงเคราะห์ การ
แก้ไขปัญหาสังคมและการพัฒนาสังคม
๒.๒ ร่ วมกับสถาบันการศึกษาและหน่วยงานที่
เกี่ยวข้องจัดให้มีการฝึ กอบรมและการให้ความรู ้ แก่
ผูบ้ ริ หารงานและผูป้ ฏิบตั ิงานขององค์การสมาชิก
หน่วยงาน และองค์การที่เกี่ยวข้องกับการสังคม

สงเคราะห์การแก้ไขปัญหาสังคมและการพัฒนาสังคม
ในเรื่ องต่างๆ ทีเ่ ป็ นประโยชน์
๒.๓ ให้การส่ งเสริ มสนับสนุนโครงการตาม
พระราชดําริ เช่น ศูนย์ศึกษาการพัฒนา ให้การสนับสนุน
โครงการและการดําเนินงานของหน่วยราชการ สถาบัน
ทางศาสนา สถาบันการศึกษา และองค์การต่างๆ ซึ่ ง
สอดคล้องกับวัตถุประสงค์และนโยบายของสภาสังคม
สงเคราะห์ฯ ตามความเหมาะสมและตามความสามารถ
๒.๔ จัดตั้งกองทุนร่ วมใจสงเคราะห์ชุมชนเพื่อให้
ทุกฝ่ ายได้ร่วมใจในการสงเคราะห์ชุมชน ช่วยคนมี
ปัญหา ช่วยพัฒนาสังคม เพื่อสร้างชุมชนที่เอื้ออาทรและ
ช่วยเหลือกัน เพื่อดําเนินการรณรงค์ หาเงินสําหรับ
ส่ งเสริ มสนับสนุนโครงการและการดําเนินงานของสภา
สังคมสงเคราะห์ฯ และองค์การสมาชิกเกี่ยวกับการสังคม
สงเคราะห์ การแก้ไขปัญหาสังคมและการพัฒนาสังคม
และโครงการของหน่วยงานและองค์การอื่นๆ ที่เป็ น
ประโยชน์และส่ งเสริ มความมัน่ คงของสถาบันชาติ
ศาสนา พระมหากษัตริ ย ์
๓. การศึกษาวิจยั และวางแผน
๓.๑ จัดให้มีศูนย์ขอ้ มูลและวิชาการเพื่อรวบรวม
ข้อมูล หนังสื อและเอกสารทางวิชาการเกี่ยวกับการสังคม
สงเคราะห์ และการพัฒนาสังคมทั้งของภาครัฐบาลและ
ภาคเอกชน เพื่อประโยชน์ในการศึกษาวิจยั วางแผนและ
ติดตามผล

๓.๒ ส่ งเสริ มสนับสนุนและดําเนินการศึกษาวิจยั
ปัญหาสังคม โดยเฉพาะปัญหาสังคมที่กระทบกระเทือน
ต่อชีวิตความเป็ นอยูข่ องประชาชน ความสงบเรี ยบร้อย
ของสังคมและความมัน่ คงของชาติ

๓.๓ จัดตั้งชมรมสร้างสรรค์สังคม เพื่อระดมทรัพยากร
บุคคลในสังคมที่มีอุดมการณ์มีความรู ้ความสามารถ ให้
มาร่ วมกันในการป้ องกันแก้ไขปัญหาสังคม ในการ
พัฒนาคนให้มีคุณภาพชีวิตที่ดี ในการสร้างสรรค์และ
พัฒนาสังคม
๓.๔ ร่ วมกับรัฐบาลและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องใน
การวางแผนพัฒนางานสังคมสงเคราะห์และแผนพัฒนา
สังคม รวมทั้งการพัฒนาทรัพยากรบุคคลกลุ่มต่างๆ
๔. การสงเคราะห์ ผ้ ปู ระสบปัญหาความทุกข์ ยาก
เดือดร้ อน

๔.๑ ให้การสงเคราะห์แก่ผปู ้ ระสบปัญหาความทุกข์
ยากเดือดร้อน โดยยึดหลักการให้ผรู ้ ับการสงเคราะห์
สามารถช่วยตนเองได้ในที่สุด และให้การสังคม
สงเคราะห์นาํ ไปสู่การพัฒนาสังคม โดยให้องค์การ
สมาชิก หน่วยงาน และองค์การต่างๆ มีส่วนร่ วมในการ
ให้การสงเคราะห์มากที่สุด

๔.๒ จัดตั้งศูนย์บริ การปรึ กษา เพื่อให้การสงเคราะห์
แก่ผูป้ ระสบปัญหาความเดือดร้อนในด้านต่างๆ เช่น ผู ้
ประสบปัญหาครอบครัว ปัญหาเรื่ องอาชีพและการครอง
ชีพ ปัญหาเรื่ องการศึกษา ปัญหาเกี่ยวกับกฎหมาย ปัญหา
สุ ขภาพจิต คนพิการ ผูต้ ิดยาเสพติดให้โทษ ผูป้ ระสบสา
ธารณภัย
๔.๓ จัดตั้งหน่วยสงเคราะห์เคลื่อนที่ เพื่อให้การ
สงเคราะห์และบริ การในด้านต่างๆ แก่ประชาชนที่
ยากจน ขาดแคลนและประสบปัญหาความทุกข์ยาก
เดือดร้อนในชุมชนต่างๆ ทั้งในส่ วนกลางและส่ วน
ภูมิภาค โดยร่ วมมือและประสานงานกับหน่วยราชการ
องค์การสมาชิก และองค์การต่างๆ
๔.๔ ในการให้การสงเคราะห์ จะปฏิบตั ิตามพระ
บรมราโชวาทของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยูห่ วั ที่ได้
พระราชทานแก่คณะกรรมการอํานวยการของสภาสังคม
สงเคราะห์ฯ ที่ว่า “ในการให้การสงเคราะห์จะต้อง
คํานึงถึงสภาพจิตใจของผูร้ ับการสงเคราะห์ดว้ ยการที่จะ

ช่วยผูต้ กทุกข์ได้ยากกล่าวได้ว่า ช่วยทางวัตถุ ช่วยเท่าไรก็
ไม่รู้จกั พอ จะต้องช่วยด้านจิตใจ ช่วยให้คนมีจิตใจสู ง
ด้วยการเอาศาสนาเข้ามาช่วยด้วย”
๔.๕ เผยแพร่ ความรู ้และความเข้าใจที่ถูกต้อง
เกี่ยวกับการสังคมสงเคราะห์ ให้เข้าใจว่าการสังคม
สงเคราะห์ หมายถึง ศาสตร์ และศิลป์ ในการป้ องกัน
แก้ไข ฟื้ นฟู และพัฒนาบุคคล กลุ่มชุมชน ทั้งที่ประสบ
และไม่ประสบปัญหาความเดือดร้อน ให้สามารถ
ช่วยเหลือตนเองและสังคมได้
๔.๖ ร่ วมมือและให้การสนับสนุนการดําเนินงาน
ของคณะกรรมการการส่ งเสริ ม และพัฒนางานสังคม
สงเคราะห์แห่งชาติ และการจัดงานวันสังคมสงเคราะห์
แห่งชาติ ในวันที่ ๒๑ ตุล าคม ซึ่ งเป็ นวันคล้ายวันพระ
ราชสมภพสมเด็จพระศรี นคริ นทราบรมราชชนนี
๕. การแก้ ไขปัญหาสั งคม
๕.๑ ร่ วมมือกับรัฐบาล หน่วยราชการ องค์การ
สมาชิกและองค์การต่างๆ ในการแก้ไขปัญหาสังคม
โดยเฉพาะปัญหาสังคมที่กระทบกระเทือนต่อชีวิตความ
เป็ นอยูข่ องประชาชน ความสงบเรี ยบร้อยของสังคม และ
ความมัน่ คงของชาติ
๕.๒ ปัญหาสังคมที่สภาสังคมสงเคราะห์ฯ ให้
ความสําคัญและให้ความสนใจเป็ นพิเศษมี อาทิ ปัญหา
ความมัน่ คงของชาติ ปัญหาศีลธรรม วัฒนธรรมและ
จิตใจ ปัญหาสิ่ งแวดล้อม ปัญหาครอบครัว ปัญหา
เศรษฐกิจและการครองชีพ ปัญหายาเสพติด ปัญหา

การศึกษา ปัญหาสตรี เด็ก และเยาวชน ปัญหาสุ ขภาพ
อนามัย
๕.๓ จัดให้มีศูนย์ประสานงานกลางองค์การ
ภาคเอกชนต่อต้านยาเสพติด เพื่อทําหน้าที่ติดต่อ
ประสานงานกับองค์การเอกชนและหน่วยราชการที่
เกี่ยวข้อง รวมทั้งองค์การระหว่างประเทศและองค์การ
ต่างประเทศ ในการป้ องกัน แก้ไขปัญหายาเสพติด การ
ช่วยเหลือผูต้ ิดยาเสพติดและผูเ้ ลิกยาเสพติด
๕.๔ จัดตั้งกองส่ งเสริ มอาชีพและธุรกิจ เพื่อทํา
หน้าที่ส่งเสริ มอาชีพและรายได้แก่ผดู ้ อ้ ยโอกาสและผูม้ ี
รายได้นอ้ ย รวมทั้งประชาชนทีอ่ ยูใ่ นชนบทและชุมชน
ในเมือง โดยเฉพาะชุมชนแออัด
๕.๕ น้อมนําพระบรมราโชวาทของพระบาทสมเด็จ
พระเจ้าอยูห่ วั ที่พระราชทานในโอกาสต่างๆ มาเป็ น
แนวทางในการแก้ไขปัญหาสังคมโดยเฉพาะพระบรม
ราโชวาทที่ว่า “ปัญหายุง่ ยากในสังคมทุกวันนี้เกิดจาก
เหตุหลายอย่าง แต่เหตุที่สาํ คัญที่ก่อให้เกิดปัญหาได้มาก
คือ ความขาดหรื อความบกพร่ องในความเป็ นระเบียบ
และความสะอาด มัน่ คงในความประพฤติและความคิด
จิตใจของบุคคล”
๖. การพัฒนาสั งคม
๖.๑ ร่ วมมือกับรัฐบาล หน่วยราชการ องค์การ
สมาชิก สถาบันทางศาสนา สถาบันการศึกษาและ
หน่วยงานต่างๆ ในการส่ งเสริ มสนับสนุนการ

พัฒนาตามแนวอุดมการณ์แผ่นดินธรรม แผ่นดินทอง ซึ่ ง
น้อมนํามาจากพระบรมราชปณิ ธานในพระปฐมบรมราช
โองการที่ว่า “เราจะครองแผ่นดินโดยธรรม เพื่อ
ประโยชน์สุขแห่งมหาชนชาวสยาม”
๖.๒ อุดมการณ์แผ่นดินธรรม แผ่นดินทอง มี
วัตถุประสงค์ในการพัฒนาคน หมู่บา้ น ชุมชน สังคม
เพื่อสร้างสรรค์แผ่นดินไทยให้เป็ นแผ่นดินธรรม แผ่นดิน
ทอง โดยมีการพัฒนาอย่างสมดุลและผสมผสานทั้ง ๓
ด้าน คือ การพัฒนาด้านจิตใจ การพัฒนาด้านสังคม และ
การพัฒนาด้านเศรษฐกิจ ทั้งนี้โดยถือการพัฒนาด้าน
จิตใจเป็ นรากฐานที่สาํ คัญ
๖.๓ การส่ งเสริ มสนับสนุนอุดมการณ์แผ่นดินธรรม
แผ่นดินทอง จะดําเนินการใน ๓ ด้าน ทีส่ าํ คัญดังนี้
๖.๓.๑ การเผยแพร่ เผยแพร่ ให้ประชาชนมี
ความรู ้ความเข้าใจอย่างถูกต้องเกี่ยวกับอุดมการณ์
แผ่นดินธรรม แผ่นดินทอง
๖.๓.๒ การปลูกฝัง ฝึ กอบรมให้ประชาชนยึดมัน่
ในอุดมการณ์แผ่นดินธรรม แผ่นดินทอง
๖.๓.๓ การพัฒนา ทําให้ประชาชนสามารถนํา
อุดมการณ์แผ่นดินธรรม แผ่นดินทอง ไปใช้ให้เกิด
ประโยชน์ในการพัฒนาตนเอง หมู่บา้ น ชุมชนและ
สังคม
๖.๔ ร่ วมมือกับรัฐบาล หน่วยราชการ องค์การ
สมาชิก สถาบันทางศาสนา สถาบันการศึกษาและ
หน่วยงานต่างๆ ในการพัฒนาสังคม เพื่อให้มีการกระจาย
ประโยชน์และความสุ ขแก่ประชาชนอย่างทัว่ ถึง รวมทั้ง
ประชาชนทีด่ อ้ ยโอกาส เพื่อให้สังคมมีความสงบ
เรี ยบร้อย ประชาชนมีความปลอดภัยในชีวิตและ
ทรัพย์สิน ได้รับสวัสดิการสังคมที่เหมาะสมอย่างทัว่ ถึง
อยูร่ ่ วมกันโดยปกติสุข เพื่อให้ประเทศมีความมัน่ คงและ
ความมัง่ คัง่ มีความเจริ ญก้าวหน้า
๖.๕ ส่ งเสริ มสนับสนุนสถาบันชาติ ศาสนา
พระมหากษัตริ ย ์ และการปกครองระบอบประชาธิปไตย
อันมีพ ระมหากษัตริ ยเ์ ป็ นประมุข ซี่ งเป็ นแกนหลักแห่ง

ความมัน่ คงของชาติ ให้มีความมัน่ คงสถิตสถาพร
ตลอดไป
๖.๖ ส่ งเสริ มสนับสนุนบทบาทของศาสนาและ
ศิลปวัฒนธรรมในการพัฒนาสังคมและประเทศชาติ
โดยเฉพาะพระพุทธศาสนาซึ่ งเป็ นศาสนาประจําชาติ
ส่ งเสริ มศีลธรรม คุณธรรม และศิลปวัฒนธรรมอันดีงาม
โดยเฉพาะคุณธรรม ๔ ประการ ตามพระบรมราโชวาท
๖.๗ ส่ งเสริ มสนับสนุนการมีส่วนร่ วมของ
ประชาชน ครอบครัว และชุมชน ในการพัฒนาสังคม
และประเทศชาติ
๖.๘ ส่ งเสริ มสนับสนุนการพัฒนาชนบท เพื่อ
ส่ งเสริ มและช่วยเหลือชาวชนบทในการพัฒนาตนเอง
ครอบครัว หมู่บา้ น ทั้งในด้านจิตใจ ด้านสังคม และด้าน
เศรษฐกิจ
๖.๙ ส่ งเสริ มสนับสนุนการพัฒนาชุมชนเมือง
โดยเฉพาะชุมชนแออัด เพื่อส่ งเสริ มและช่วยเหลือ
ประชาชนในชุมชนเมือง ในการพัฒนาตนเอง ครอบครัว
ชุมชน ทั้งในด้านจิตใจ ด้านสังคม และด้านเศรษฐกิจ
๗. การพัฒนาทรัพยากรมนุษย์
๗.๑ ส่ งเสริ มสนับสนุนการพัฒนา ทรัพยากรมนุษย์
หรื อการพัฒนาคน เพื่อให้มีคุณภาพชีวิตที่ดี ให้สามารถ
พึ่งตนเองได้และทําตนให้เป็ นประโยชน์ต่อผูอ้ ื่น สังคม
และประเทศชาติ
๗.๒ คนที่มีคุณภาพชีวิตที่ดี ควรมีความดีดงั นี้
(๑) มีความรู ้ดี
(๒) มีสุขภาพอนามัยดี
(๓) มีความสามารถดี
(๔) มีความคิดดี
(๕) มีการกระทําดี
(๖) มีจิตใจดี
๗.๓ ส่ งเสริ มสนับสนุนการพัฒนาเด็กและเยาวชน
ให้เป็ นผูพ้ ร้อมด้วยคุณภาพและคุณธรรม มีความ
จงรักภักดีต่อสถาบันชาติ ศาสนา

พระมหากษัตริ ย ์ บําเพ็ญตนให้เป็ นประโยชน์แก่ผอู ้ ื่น
สังคม และประเทศชาติ
๗.๔ ส่ งเสริ มสนับสนุนการพัฒนาสตรี ให้เป็ นผูม้ ี
ความรู ้ความสามารถและคุณภาพส่ งเสริ มบทบาท
ศักดิ์ศรี และสวัสดิภาพของสตรี โดยเฉพาะบทบาทของ
สตรี ต่อครอบครัว หมู่บา้ น ชุมชน สังคมและ
ประเทศชาติ
๗.๕ ส่ งเสริ มสนับสนุนการพัฒนาผูส้ ู งอายุให้มี
คุณภาพชีวิตที่ดีท้ งั ร่ างกาย อารมณ์และจิตใจ ให้ผสู ้ ู งอายุ
ได้รับสวัสดิการที่เหมาะสม ได้รับการดูแลเอาใจใส่ และ
ความเคารพยกย่องจากลูกหลานและสังคม มีบทบาทและ
ส่ วนร่ วมในการพัฒนาสังคมและประเทศชาติตาม
ความสามารถและความเหมาะสม
๗.๖ ส่ งเสริ มสนับสนุนการพัฒนาอาสาสมัคร
เพื่อให้อาสาสมัครมีความรู ้ ความสามารถ และ
อุดมการณ์ในการบําเพ็ญตนให้เป็ นประโยชน์แก่ผูอ้ ื่น
สังคม และประเทศชาติ จัดให้มีการฝึ กอบรมอาสาสมัคร
ประเภทต่างๆ อาทิ อาสาสมัครสงเคราะห์ผมู ้ ีปัญหา
อาสาสมัครแก้ไขปัญหาสังคม อาสาสมัครพัฒนาสังคม
ยกย่องและเชิดชูเกียรติอาสาสมัครที่มีผลงานดีเด่น จัด
งานวันอาสาสมัคร
๘. การบริหารงาน
๘.๑ ปรับปรุ งโครงสร้างและการแบ่งส่ วนงานของ
สภาสังคมสงเคราะห์ฯ ให้เหมาะสม สอดคล้องกับ
วัตถุประสงค์ นโยบาย และโครงการของสภาสังคม

สงเคราะห์ฯ เพื่อสนับสนุนการดําเนินงานของสภาสังคม
สงเคราะห์ฯ ให้มีประสิ ทธิภาพและได้รับประสิ ทธิผล
๘.๒ ส่ งเสริ มประสิ ทธิภาพการทํางานและการ
ปฏิบตั ิตามจริ ยธรรมของผูป้ ฏิบตั ิงานสังคมสงเคราะห์
ของกรรมการและอาสาสมัคร สภาสังคมสงเคราะห์ฯ
เพื่อให้สามารถปฏิบตั ิงานด้วยความรู ้ ความสามารถ
คุณธรรม และอุดมการณ์ เป็ นที่เลื่อมใสศรัทธาของ
ประชาชน
๘.๓ ส่ งเสริ มประสิ ทธิภาพและสวัสดิการของ
เจ้าหน้าที่สภาสังคมสงเคราะห์ฯ ดําเนินการพัฒนา
เจ้าหน้าที่ทุกระดับ ทั้งในด้านความรู ้ ความสามารถ
บุคลิกภาพ ความประพฤติและคุณธรรมเพื่อให้เจ้าหน้าที่
สามารถปฏิบตั ิงานอย่างมีประสิ ทธิภาพและปฏิบตั ิตน
อย่างเหมาะสมถูกต้อง เป็ นผูพ้ ร้อมด้วยคุณภาพและ
คุณธรรม สมกับที่เป็ นเจ้าหน้าที่ของสภาสังคม
สงเคราะห์ฯ
๘.๔ ส่ งเสริ มสนับสนุนการดําเนินงานของ
คณะกรรมการประสานงานส่ วนภูมิภาค คณะกรรมการ
สภาสังคมสงเคราะห์ประจําจังหวัด ผูป้ ระสานงาน
องค์การสมาชิกประจําจังหวัดเพื่อให้สามารถปฏิบตั ิงาน
อย่างมีประสิ ทธิภาพและได้รับประสิ ทธิผล
๙. การประชาสั มพันธ์
๙.๑ ดําเนินการประชาสัมพันธ์เพื่อเผยแพร่ นโยบาย
โครงการกิจกรรม และการดําเนินงานของสภาสังคม
สงเคราะห์ฯ ให้เป็ นที่แพร่ หลาย เพื่อเผยแพร่ ความรู ้ความ
เข้าใจที่ถูกต้องเกี่ยวกับการสังคมสงเคราะห์ การ

แก้ปัญหาสังคม การพัฒนาสังคมเพื่อสร้างภาพพจน์ที่ดี
ให้แก่สภาสังคมสงเคราะห์ฯ ให้เป็ นที่เลื่อมใสศรัทธาแก่
ประชาชน
๙.๒ ดําเนินการประชาสัมพันธ์เพื่อให้ประชาชน
รวมทั้งหน่วยงานและองค์การต่างๆ โดยเฉพาะองค์การ
สมาชิก มีส่วนร่ วมในโครงการ กิจกรรมและการ
ดําเนินงานของสภาสังคมสงเคราะห์ฯ เพื่อให้ประชาชน
มีจิตสํานึกในการเอื้ออาทรและช่วยเหลือกันและร่ วมใจ
ในการสงเคราะห์ชุมชน ช่วยคนมีปัญหา ช่วยพัฒนา
สังคม
๙.๓ ดําเนินการประชาสัมพันธ์เพื่อสร้างความ
เข้าใจและความสัมพันธ์อนั ดีระหว่างสภาสังคม

สงเคราะห์ฯ กับหน่วยราชการและองค์การต่างๆที่
เกี่ยวข้อง เพื่อสร้างความสัมพันธ์อนั ดีระหว่างกรรมการ
ของสภาสังคมสงเคราะห์ฯ ระหว่างเจ้าหน้าที่ของสภา
สังคมสงเคราะห์ฯ ระหว่างฝ่ ายบริ หารและเจ้าหน้าที่ของ
สภาสังคมสงเคราะห์ฯ เพื่อให้การดําเนินงาน และการ
บริ หารงานของสภาสังคมสงเคราะห์ฯ เป็ นไปอย่างมี
ประสิ ทธิภาพและได้รับประสิ ทธิผล

ผู้บาํ เพ็ญประโยชน์ แก่ ประเทศชาติอย่ างใหญ่ หลวง

ยิง่

หม่อมงามจิตต์ บุรฉัตร เป็ นบุคคลที่มีคุณงามความดีประดับไว้แก่โลก สมควรเป็ นเนติบุคคลที่ควรยกย่องเป็ นอย่าง

มูลนิธิช่วยคนปัญญาอ่อนแห่งประเทศไทย ในพระบรมราชินูปถัมภ์ เป็ นองค์กรกุศลหนึ่งที่ หม่อมงามจิตต์ บุรฉัตร
เป็ นผูร้ ิ เริ่ มก่อตั้ง เมื่อ ๓๐ ปี ก่อน จนกระทัง่ มูลนิธิฯ สามารถขยายงานการบริ การสงเคราะห์บุคคลปัญญาอ่อนได้ท้ งั
ส่ วนกลางและส่ วนภูมิภาคหลายด้านรวมทั้งเผยแพร่ ความรู ้ให้ประชาชนได้ทราบถึงภาวะปัญญาอ่อน ถ้าหากขาดท่านเป็ นผู ้
จุดประกายไฟแสงสว่างนี้แล้ว ก็ยงั ไม่ทราบเหมือนกันว่า บุคคลปัญญาอ่อนซึ่ งเ
ป็ นบุคคลผูพ้ ิการที่น่าสงสารที่มีอยูท่ วั่
ประเทศจะมีโอกาสได้รับการฟื้ นฟูพฒั นา และได้รับการสงเคราะห์ดงั เช่นที่เป็ นอยูใ่ นปัจจุบนั มูลนิธิฯ สํานึกในปณิ ธานที่
หม่อมงามจิตต์ บุรฉัตร ได้ต้ งั ไว้แต่แรก ในการช่วยเหลือบุคคลปัญญาอ่อน ก็จะพยายามสาน ประโยชน์ต่อให้บรรลุตาม
วัตถุประสงค์
จากการที่ได้สัมผัสร่ วมงานกับหม่อมงามจิตต์ ไม่ว่าจะเป็ นมูลนิธิอนุเคราะห์คนพิการก็ดี มูลนิธิช่วยคนปัญญาอ่อนฯ
ก็ดี และมูลนิธิกฤตานุสรณ์กด็ ี จะเห็นว่าท่านเป็ นผูม้ ีจิตใจงาม มีความอดทนเสี ยสละ มุ่งมัน่ ช่วยดับทุกข์ให้ผอู ้ ื่น โดยไม่นึก
ถึงตนเองไม่ว่ากรณี ใดหม่อมงามจิตต์ บุรฉัตร เป็ นปูชนียบุคคลที่ทาํ คุณประโยชน์ต่อสังคมและประเทศชาติ มีผลงานเป็ นที่
ยอมรับทั้งชาวไทยและชาวต่างประเทศ
เมื่อดิฉันได้มีโอกาสรับสานต่องานที่หม่อมงามจิตต์ บุรฉัตร ริ เริ่ มไว้ในการสงเคราะห์บุคคลปัญญาอ่อน ก็จะพยายาม
ถือแนวทางปฏิบตั ิที่ท่านได้เป็ นแบบอย่างที่ดีต่อไป

ศาสตราจารย์วารี หะวานนท์
ประธานมูลนิธิช่วยคนปัญญาอ่อนฯ

ลักษณะการดําเนินงาน

มูลนิธิช่วยคนปัญญาอ่ อนแห่ งประเทศไทย
ในพระบรมราชินูปถัมภ์

มูลนิธิช่วยคนปัญญาอ่อนแห่งประเทศไทย ในพระบรมราชินูปถัมภ์ เป็ นองค์การสาธารณกุศลของเอกชน ได้ก่อตั้งขึ้น
เมื่อวันที่ ๑๔ กรกฎาคม ๒๕๐๕ งานของมูลนิธิฯ ระยะเริ่ มแรก ได้แก่การสนับสนุนงานของรัฐที่ให้บริ การด้านปัญญาอ่อน
คือ โรงพยาบาลปัญญาอ่อนหรื อโรงพยาบาลราชานุกูลในปัจจุบนั โดยการจัดหาทุนสร้างถาวรวัตถุให้แก่โรงพยาบาล ได้แก่
โรงเรี ยนราชานุกูล ตึกพลานามัย และตึกศูนย์วิจยั เป็ นต้น แต่ยงั ปรากฏว่า ยังมีบุคคลปัญญาอ่อนอีกเป็ นจํานวนมากที่
ต้องการความช่วยเหลือ มูลนิธิฯ จึงมีความจําเป็ นและเล็งเห็นความสําคัญในการขยายบริ การ เพื่อช่วยเหลือคนปัญญาอ่อน
ปัจจุบนั มูลนิธิช่วยคนปัญญาอ่อนแห่งประเทศไทยฯ ได้ให้บริ การแก่บุคคลปัญญาอ่อนหลายด้านด้วยกัน ได้แก่
การศึกษาและฝึ กอาชีพ การพัฒนาและฟื้ นฟูสมรรถภาพ การสังคมสงเคราะห์ การเผยแพร่ วิชาการเพื่อการป้ องกัน การ
พัฒนาบุคลากร และอื่นๆ นอกจากนี้ยงั มีบทบาทในการส่ งเสริ มและประสานงานร่ วมกับหน่วยงานของรัฐและเอกชน ที่
ทํางานเกี่ยวกับด้านปัญญาอ่อนทั้งในประเทศและต่างประเทศ
๑) ด้ านการศึกษาฝึ กอาชีพ และการพัฒนาฟื้ นฟูสมรรถภาพ
๑. โรงเรี ยนปัญญาวุฒกิ รจัดตั้งเมือ่ ปี พ.ศ. ๒๕๒๐ ที่หมู่บา้ นประชานิเวศน์ ๑ ถนนประชาชื่น เป็ นโรงเรี ยนการศึกษา
พิเศษสําหรับเด็กปัญญาอ่อน ระดับพอเรี ยนได้ (I.Q. ๕๐-๗๐) มีต้ งั แต่ระดับอนุบาล ถึงชั้นประถมปี ที่ ๖ ปัจจุบนั มีเด็ก
นักเรี ยนสําเร็ จการศึกษาไปแล้วหลายรุ่ น
ได้จดั ตั้งโรงงานอารักษ์ภายในโรงเรี ยนปัญญาวุฒิกรเพื่อให้บุคคลปัญญาอ่อนที่ผ่านการศึกษาระดับประถมปี ที่ ๖ พิเศษ
แล้ว มีโอกาสใช้ชีวิตอย่างเป็ นประโยชน์และมีรายได้บา้ ง โดยรับงานง่ายๆ จากโรงงานมาทํา เช่น งานประกอบชิ้นส่ วนของ
เล่นพลาสติก งานติดปะกระเบื้องโมเสด
๒. ศูนย์ฝึกอาชีพปัญญาคาร จัดตั้งเมื่อปี พ.ศ. ๒๕๓๒ ที่อาํ เภอปากเกร็ ด จังหวัดนนทบุรี เนื่องจากเด็กปัญญาอ่อนที่จบ
การศึกษาชั้นต้นแล้วหรื อเด็กที่มีอายุต้ งั แต่ ๑๕ ปี ขึ้นไป เป็ นจํานวนมากมีความต้องการฝึ กอาชีพ จึงได้เปิ ดศูนย์ฯ เพื่อฝึ กงาน
อาชีพในด้านการเกษตร เคหะกรรม ศิลปกรรม รับนักเรี ยนไป-กลับ และประจํา
๓. ศูนย์ฝึกเด็กปัญญาอ่อน “ประภาคารปัญญา” จัดตั้งเมื่อปี พ.ศ. ๒๕๒๙ ที่ถนนปิ่ นเกล้า-นครชัยศรี เขตลิ่งชัน เพือ่ ฝึ ก
เด็กปัญญาอ่อนระดับกลางทีม่ ปี ัญหาทางอารมณ์ และระดับหนักที่ขาดความสามารถในการดูแลตนเอง เพื่อเป็ นสถานที่
ทดลองฝึ กครู สอนเด็กปัญญาอ่อนให้มีสมรรถภาพสู งขึ้น และต่อไปจะเป็ นศูนย์ปฏิบตั ิสาํ หรับครู การศึกษาพิเศษ จาก
หน่วยงานต่างๆ ด้วย
๔. ศูนย์พฒั นาเด็กปัญญาอ่อนก่อนวัยเรี ยนชุมชนคลองเตย จัดตั้งขึ้นเป็ นแห่งแรกเมื่อปี พ.ศ. ๒๕๒๙ ซึ่ งเป็ นแหล่งที่มี
สถิติของบุคคลปัญญาอ่อนค่อนข้างสู ง เป็ นศูนย์ที่จะให้บริ การในรู ปแบบของศูนย์เลี้ยงเด็กกลางวันในชุมชนแออัดเพื่อช่วย
เด็กปัญญาอ่อนและครอบครัวที่ขาดแคลนปฏิบตั ิการกระตุน้ พัฒนาทักษะต่างๆ ของเด็กวัย ๔-๖ ปี เพือ่ เตรี ยมความพร้อม
ก่อนเข้าโรงเรี ยนการศึกษาพิเศษ
๕. ศูน ย์พฒั นาเด็กพิเศษชุมชนบางเขน หรื อศูนย์พฒั นาเด็กปัญญาอ่อนก่อนวัยเรี ยนแห่งที่ ๒ ดําเนินงานในลักษณะ
เดียวกัน จัดตั้งเมื่อปี พ.ศ. ๒๕๓๓ ที่ซอยประชานุกูล แขวงสายไหม เขตบางเขน ซึ่ งเป็ นแหล่งที่มีสถิติบุคคลปัญญาอ่อนสู ง

๒) ด้ านการสั งคมสงเคราะห์
มูลนิธิได้ให้การสงเคราะห์บุคคลปัญญาอ่อนถึงที่อยูอ่ าศัย และที่มาขอความช่วยเหลือที่มูลนิธิฯ เป็ นการให้บริ การ
โดยตรงเป็ นรายบุคคลและรายครอบครัว โดยนักสังคมสงเคราะห์ออกเยีย่ มบ้านให้คาํ ปรึ กษาแนะนําวิธีการเลี้ยงดูเด็กและ
วิธีการป้ องกัน และแนะนําแหล่งให้บริ การด้านปัญญาอ่อนทีเ่ กี่ยวข้องทั้งให้ความช่วยเหลือตามความเหมาะสม บางครั้งได้
ช่วยเหลือถึงครอบครัว
๓) ด้ านการเผยแพร่ ความรู้เรื่องปัญญาอ่ อนเพือ่ การป้องกันและงานด้ านวิชาการ
๑. ส่ งเสริ มและพัฒนาบุคลากรที่ทาํ งานเกี่ยวข้องกับเด็กปัญญาอ่อน รวมทั้งอาสาสมัครให้การฝึ กอบรมให้มคี วามรู ้
ความเข้าใจ ภาวะปัญญาอ่อน การเลี้ยงดูและการป้ องกันเพื่อนําความรู ้ไปเผยแพร่ ให้เกิดประโยชน์ต่อไป
๒. จัดทําเอกสาร หนังสื อ ม.ป.อ. ประจําปี แผ่นพับ โปสเตอร์ จัดนิทรรศการเผยแพร่ ความรู ้ ความเข้าใจ ในเรื่ องการ
เป็ นปัญญาอ่อน ให้ประชาชนรู ้จกั ป้ องกัน และทราบถึงวิธีปฏิบตั ิต่อบุคคลปัญญาอ่อน
๓. สนับสนุนนักวิชาการที่ทาํ งานเกี่ยวข้องกับบุคคลปัญญาอ่อน โดยให้ทุนไปศึกษาดูงานและให้ทุนวิจยั ในเรื่ อง
เกีย่ วข้องกับปัญญาอ่อน
๔. ประสานงานกับหน่วยงานทั้งในประเทศและต่างประเทศ จัดประชุมวิชาการและสัมมนา เพื่อเพิ่มพูนความรู ้และ
ประสบการณ์ให้แก่บคุ คลากรในวงงานด้านปัญญาอ่อนและเพื่อความร่ วมมือในระหว่างหน่วยงานของรัฐและเอกชนที่
ทํางานเกี่ยวข้องกับปัญญาอ่อน การจัดการประชุมและสัมมนาที่นบั ว่ามีความสําคัญคือ การจัดสัมมนาระดับชาติ ระหว่าง
หน่วยงานของรัฐและเอกชน เมื่อวันที่ ๒๘-๓๐ ตุลาคม ๒๕๒๘ เรื่ องการจัดบริ การเพื่อบุคคลปัญญาอ่อน ซึ่ งสรุ ปว่าปัญญา
อ่อนเป็ นปัญหาสังคมที่มีผลกระทบต่อคุณภาพของประชากรไทยและเป็ นภาระของสังคมที่รัฐควรให้ความช่วยเหลือ จาก
ผลการสัมมนาครั้งนั้นมีส่วนผลักดันให้มี “แผนแม่บทงานป้ องกันและให้บริ การภาวะทางปัญญาอ่อนในประเทศไทย” โดย
กระทรวงสาธารณสุ ข เป็ นเจ้าของเรื่ องตามมติคณะรัฐมนตรี เมื่อวันที่ ๓๑ ตุลาคม ๒๕๓๒ และการจัดการประชุมที่สาํ คัญ
อีกครั้งหนึ่งที่ได้รับประโยชน์มากโดยมีสมาชิกจากหลายประเทศให้ความสนใจเข้าร่ วมประชุม คือ การประชุมวิชาการของ
สมาพันธ์ปัญญาอ่อนส่ วนภูมิภาคเอเชียครั้งที่ ๙ เรื่ อง ภาวะปัญญาอ่อน ที่มูลนิธิช่วยคนปัญญาอ่อนแห่งประเทศไทย เป็ น
เจ้าภาพจัดการประชุมเมื่อวันที่ ๕-๑๐ พฤศจิกายน ๒๕๓๒
ในงานด้านการกีฬาสเปเชียลโอลิมปิ กของบุคคลปัญญาอ่อน มูลนิธิฯ ได้รับเป็ นโครงการหนึ่งของมูลนิธิฯ โดยเป็ น
สมาชิกโอลิมปิ กสากล(Special Olympic International) อันดับ ๓ เมื่อเดือนกันยายน ๒๕๓๑ ซึ่ งเป็ นองค์การที่
สหรัฐอเมริ กาก่อตั้งขึ้น มีสมาชิกทัว่ โลก ทําการฝึ กฝนและจัดการแข่งขันกีฬาโอลิมปิ กเฉพาะกลุ่มคนพิการทางปัญญา
โครงการนี้มูลนิธิฯ ได้เป็ นผูป้ ระสานงานในการจัดแข่งขันกีฬาโอลิมปิ กในประเทศไทย รวม ๓ ครั้ง และส่ งนักกีฬาไป
แข่งขันในต่างประเทศ ๓ ครั้ง

๔) การขยายงานไปสู่ ส่วนภูมภิ าค
มูลนิธิฯ ได้ขยายการบริ การสงเคราะห์บคุ คลปัญญาอ่อนไปสู่ ส่วนภูมิภาค เพื่อให้บุคคลปัญญาอ่อนในต่างจังหวัดได้มี
โอกาสรับการบริ การเช่นเดียวกับส่ วนกลาง โดยจัดตั้งศูนย์สงเคราะห์บุคคลปัญญาอ่อนภาคเหนือที่จงั หวัดเชียงใหม่ เมื่อปี
พ.ศ. ๒๕๒๔ จัดตั้งศูนย์สงเคราะห์บุคคลปัญญาอ่อนภาคตะวันออกเฉี ยงเหนือ ที่จงั หวัดอุดรธานี เมื่อปี พ.ศ. ๒๕๒๖ และ
จัดตั้งศูนย์สงเคราะห์บุคคลปัญญาอ่อนภาคใต้ ที่จงั หวัดสงขลา เมื่อปี พ.ศ. ๒๕๒๙ และยังได้จดั ตั้งศูน ย์พฒั นาเด็กปัญญา
อ่อนวัยก่อ นเรี ยน ไว้ประจําศูน ย์ฯ ภาคนั้นๆ นอกจากนั้นมูลนิธิฯ ยังได้ประสานงานกับจังหวัดต่างๆ จัดตั้งคณะกรรมการ
การสงเคราะห์บคุ คลปัญญาอ่อนประจําจังหวัดด้วย
๕) ศูนย์สงเคราะห์ บุคคลปัญญาอ่ อนในส่ วนภูมภิ าค
มูลนิธิฯได้ขยายงานบริ การไปสู่ ภูมิภาค เนื่องด้วยหน่วยงานรัฐและเอกชนดําเนินการในด้านนี้โดยเฉพาะยังมีนอ้ ย
หรื อไม่มี และเพื่อให้ทอ้ งถิ่นมีส่วนร่ วมในการช่วยเหลือบุคคลปัญญาอ่อน ซึ่ งมีความต้องการอยูม่ ากอันเป็ นการส่ งเสริ ม
คุณภาพชีวิตประชากร มูลนิธิฯ จึงเห็นควรจัดตั้งศูนย์สงเคราะห์บคุ คลปัญญาอ่อนในส่ วนภูมิภาคขึ้น ขณะนี้มีอยู่ ๓ แห่ง ใน
๓ ภาค คือ
๑. ศูนย์สงเคราะห์บคุ คลปัญญาอ่อนภาคเหนือ จังหวัดเชียงใหม่
๒. ศูนย์สงเคราะห์บคุ คลปัญญาอ่อนภาคตะวันออกเฉี ยงเหนือ จังหวัดอุดรธานี
๓. จัดตั้งศูนย์สงเคราะห์บคุ คลปัญญาอ่อนภาคใต้ จังหวัดสงขลา

การให้ บริการของศู นย์สงเคราะห์ บุคคลปั ญญาอ่อนในส่ วนภูมภิ าค ประกอบด้ วย
-

-

จัดการเรี ยนการสอนและพัฒนาเด็กปัญญาอ่อน
จัดบริ การด้านการตรวจสุ ขภาพเด็กปัญญาอ่อน
จัดโครงการเยีย่ มครอบครัวบุคคลปัญญาอ่อนในเขตอําเภอต่างๆ ให้คาํ แนะนําแก่ผปู ้ กครองและพิจารณาให้
ความช่วยเหลือตามควร
จัดวิทยากรร่ วมอบรมอาสาสมัครของกรมประชาสงเคราะห์ในแต่ละภาค
จัดอบรมบุคลากรที่ทาํ งานด้านปัญญาอ่อน
เผยแพร่ ความรู ้เรื่ องการเป็ นปัญญาอ่อน สาเหตุและการป้ องกัน
การสงเคราะห์อื่นๆ ตามความเหมาะสมแต่ละท้องถิน่

หม่อมงามจิตต์ บุรฉัตร
คุณหญิงเลขา อภัยวงศ์
คุณหญิงสวลี ชลวิจารณ์
คุณหญิงเฟื่ อง ชลิตอาภรณ์
ศาสตราจารย์วารี หะวานนท์

รายนามประธานมูลนิธิฯสมัยต่างๆ

ปี พ.ศ. ๒๕๐๕-๒๕๐๗
ปี พ.ศ. ๒๕๐๗-๒๕๑๓
ปี พ.ศ. ๒๕๑๓-๒๕๒๐
ปี พ.ศ. ๒๕๒๐-๒๕๒๖
ปี พ.ศ. ๒๕๒๖-ปัจจุบนั

รายนามคณะกรรมการการบริหารมูลนิธฯิ ปี พ.ศ. ๒๕๓๔-๒๕๓๖

ศาสตราจารย์วารี หะวานนท์
ท่านผูห้ ญิงหม่อมหลวงเพ็ญศรี วัชโรทัย
ผูช้ ่วยศาสตราจารย์กาญจนา โกศลพิสิษฐ์กุล
นางสาวจุลยี ์ อัตถจรรยากุล
ดร. คุณหญิงกัลยา โสภณพนิช
นางมานิดา ยุวบูรณ์
นายแพทย์สุรีย ์ ฤกษ์นิมิตร
นางรัตน์ ประธานราษฎร์ นิกร
นางวัฒนา ศิริ รัตน์
นางสาวพัฒน ภาสบุตร
ศาสตราจารย์ลิ่นจี่ หะวานนท์
นายพงศธร เตวิทย์
นางสาว สมทรง ยนตรรักษ์
นายแพทย์วณั รุ ณี คมกฤส
นางดรุ ณี ประมวญบรรณาการ
นางสมสวาสดิ์ บุญญภัทโร
นางสุ พิศ ศาสตระสิ งห์
นายระเด่น ทักษณา
นางจันทร์ ฉาย ประทุมานนท์
พ.ต.ท. ประวุฒิ ถาวรศิริ
นายสื บชัย ไชยนุวตั ิ
รองสาสตราจารย์ศรี ยา นิยมทํา

ประธาน

เลขาธิการ
เหรัญญิก

๑. ประวัติ

โรงเรียนศึกษาสงเคราะห์ จติ ต์อารีฯ ลําปาง

โรงเรี ยนศึกษาสงเคราะห์จิตต์อารี ฯ แต่เดิมเป็ นโรงเรี ยนราษฎร์ ของมูลนิธิช่วยคนโรคเรื้ อนจังหวัดลําปาง ชื่อ
“โรงเรียนจิตต์ อารี ” (คําว่า “จิตต์อารี ” มาจากชื่อของหม่อมงามจิตต์ บุรฉัตร และคุณหญิงอารี พนั ธ์ สุ นาวินวิวฒั ) ตั้งเมื่อ
พ.ศ. ๒๕๐๐ โดยมีวตั ถุประสงค์เพื่อแยกเด็กจากครอบครัวที่พ่อแม่ป่วยเป็ นโรคเรื้ อนมาให้ความอุปการะเลี้ยงดูและให้
การศึกษาตั้งแต่ช้ นั เด็กเล็กถึง ม.๓ ให้รู้จกั การปรับตัวเข้ากับสังคม โดยทัว่ ไปสมเด็จพระศรี นคริ นทราบรมราชชนนี ทรง
อุปถัมภ์โรงเรี ยนและมูลนิธิ ตั้งแต่ปี พ.ศ. ๒๕๐๕
ต่อมาเมื่อวันที่ ๑ ตุลาคม ๒๕๒๔ มูลนิธิได้มอบโอนโรงเรี ยนจิตต์อารี ให้กบั กระทรวงศึกษาธิการมาดําเนินการ
จัดเป็ นโรงเรี ยนศึกษาสงเคราะห์ สําหรับบุตรหลานผูป้ ่ วย สังกัดกองการศึกษาพิเศษ กรมสามัญศึกษา กระทรวงศึกษาธิการ
เปิ ดสอนตั้งแต่ช้ นั ประถมศึกษาปี ที่ ๑-๖ และได้อนุมตั ิให้เปิ ดสอนในระดับชั้นมัธยมศึกษาปี ที่ ๑-๓ ในปี การศึกษา ๒๕๒๕

๒. สภาพของโรงเรียน

เป็ นโรงเรี ยนศึกษาสงเคราะห์ ประเภทประจํา และไป-กลับ
ตั้งอยูต่ ิดถนนสายศรี ชุม-แม่ทะ ตําบลพระบาท อําเภอเมือง จังหวัดลําปาง ห่างจากตัวเมืองลําปาง ๓ กิโลเมตร เนื้อที่ ๒๙
ไร่ ๘๘ วา
อาคาร
อาคารเรี ยน ๑ หลัง
บ้านพักครู ๓ หลัง
อาคารหอนอน ๑ หลัง
บ้านพักภารโรง ๒ หลัง
อาคารประกอบ ๕ หลัง
บ้านพักเด็ก ๑๔ หลัง
โรงอาหาร ๑ หลัง

๓. การรับนักเรียน

รับนักเรี ยนตั้งแต่อายุ ๗ ปี ขึ้นไป เข้าเรี ยนในชั้นประถมศึกษาปี ที่ ๑ และรับนักเรี ยนทีจ่ บชั้นประถมศึกษาปี ที่ ๖ เข้าเรี ยน
ในชั้น มัธยมศึกษาปี ที่ ๑ ทั้งประเภทประจํา และไป-กลับ
นักเรียนประจํา รับบุตรหลานผูป้ ่ วยที่เป็ นโรคเรื้ อนจากนิคมต่างๆ ในเขต ๙ จังหวัดภาคเหนือ คือ เชียงราย เชียงใหม่ ลําพูน
แม่ฮ่องสอน พะเยา ลําปาง แพร่ น่าน และอุตรดิตถ์ และเด็กยากไร้ที่จบชั้นประถมศึกษาปี ที่ ๖ จากโรงเรี ยนศึกษาสงเคราะห์
ในกลุ่มที่ ๑ (ภาคเหนือ)
นักเรียนไป-กลับ รับเด็กจากครอบครัวที่ยากไร้บริ เวณใกล้เคียงโรงเรี ยน

๔. การจัดการเรียนการสอน

เปิ ดทําการสอนตั้งแต่ช้ นั ประถมศึกษาปี ที่ ๑ ถึงชั้นมัธยมศึกษาปี ที่ ๓

ระดับประถมศึกษา – ใช้หลักสู ตรประถมศึกษา พุทธศักราช ๒๕๒๑
ระดับมัธยมศึกษา – ใช้หลักสู ตรมัธยมศึก ษาตอนต้น พุท ธศักราช ๒๕๒๑ เปิ ดแผนการเรี ยน เกษตร-คหกรรม

๕. หลักการปฏิบัตงิ าน

๑. ให้การศึกษาเน้นหนักด้านวิชาชีพ เพื่อให้เด็กสามารถนําไปเป็ นพื้นฐานการประกอบอาชีพเมื่อจบการศึกษา
๒. ให้การสุ ขศึกษา และป้ องกันการแพร่ กระจายของโรคเรื้ อน
๓. สร้างทัศนคติที่ดีในการอยูร่ ่ วมกันในสังคม เพื่อให้สามารถปรับตัวเข้ากับสังคมทัว่ ไปได้
๔. ศึกษาค้นคว้าด้านการเรี ยนการสอน และด้านปัญหาการปรับตัวเข้าสู่สังคมของเด็ก

๖. งบประมาณดําเนินการ

ได้รับงบประมาณดําเนินการจากแหล่งงบประมาณดังต่อไปนี้
๑. เงินพระราชทานจากกองทุนสมเด็จย่า
๒. กรมสามัญศึกษา จัดสรรงบประมาณหมวดค่าวัสดุใช้สอย ค่าสาธารณูปโภค ค่าครุ ภณั ฑ์ที่ดินสิ่ งก่อสร้าง ค่าเงิน
อุดหนุน (เป็ นค่าอาหารและความอยูด่ มี สี ุ ขของนักเรี ยนวันละ ๑๒ บาท ต่อคน) และหมวดเงินเดือนและเงินสวัสดิการ
๓. มูลนิธิช่วยคนโรคเรื้ อนจังหวัดลําปาง สนับสนุนด้านวิชาชีพ
๔. องค์การช่วยเหลือผูป้ ่ วยโรคเรื้ อนแห่งประเทศอเมริ กา สนับสนุนด้านการสงเคราะห์เด็กและวิชาชีพ
๕.องค์การช่วยเหลือผูป้ ่ วยโรคเรื้ อนแห่งประเทศเยอรมัน สนับสนุนด้านการสงเคราะห์เด็กและวิชาชีพด้านการให้
สุ ขศึกษาและการต่อต้านโรคเรื้ อน
๖. องค์การพิชิตความหิวแห่งประเทศเยอรมัน สนับสนุนด้านวิชาชีพการเกษตร “หมู่บา้ นเกษตรกรไทย-เยอรมัน”
๗. องค์การช่วยเหลือเด็กแห่งประเทศออสเตรเลีย สนับสนุนด้านวิชาชีพการเกษตร “สหกรณ์ผเู ้ ลี้ยงสุ กร”
๘. ผูม้ ีจิตศรัทธาชาวสวิส สนับสนุนด้านการศึกษาของเด็กยากไร้ ให้มีโอกาสได้ศึกษาต่อในโครงการช้างเผือก

๗. บุคลากรปี การศึกษา ๒๕๒๗

นักเรียน
ชาย ๒๐๑ หญิง ๒๐๙
รวม ๔๑๐ คน
นักเรี ยนประจํา
๑๙๐ คน
นักเรี ยนไป-กลับ
๒๒๐ คน
ครู ๓๒ คน
ภารโรง ๘ คน

๘. โครงการ-งานและกิจกรรมที่สําคัญ

๑. โครงการหมู่บ้านเกษตรกรไทย-เยอรมัน เริ่ มดําเนินการปี พ.ศ. ๒๕๒๕ โดยการสนับสนุนขององค์การพิชิตความหิว
แห่งประเทศเยอรมัน งบประมาณดําเนินการ ๒๙๔,๐๐๐ บาท คุณแจ่มจิตต์ เลาหวัฒน์ เป็ นประธานโครงการ
ลักษณะโครงการ เป็ นโครงการฝึ กอบรมเด็กนักเรี ยนชาย เรื่ องการปรับสภาพทางสังคมและการฝึ กอาชีพด้านการเกษตร
โดยจัดให้เด็กนักเรี ยนประจําชาย ชั้น ป.๕-ม.๓ อาศัยอยูใ่ นหมู่บา้ นเกษตร ๗ หลัง หลังละ ๖ คน มีคณะกรรมการหมูบ่ า้ น
ปกครองกันเอง และมีการประกอบอาชีพทางการเกษตร เช่น ทํานา ปลูกพืชผัก สวนครัว เลี้ยงสัตว์ และประกอบวิชาชีพอื่น
เช่น ตัดผม จักสาน ทําซี เมนต์บล็อก ซ่ อมจักรยาน ฯลฯ
๒. โครงการจิตต์ อารี -เขาค้อ เริ่ มดําเนินการปี พ.ศ. ๒๕๒๗ โดยการสนับสนุนจากผูม้ ีจิตศรัทธาในจังหวัดลําปาง
งบประมาณดําเนินการ ๕๐,๐๐๐ บาท

ลักษณะโครงการ เป็ นโครงการส่ งเสริ ม นักเรี ยนบุตรผูป้ ่ วยที่จบชั้น ม.๓ เรื่ องการประกอบอาชีพ โดยจัดให้บุตรผูป้ ่ วยที่
จบชั้น ม.๓ เข้าร่ วมโครงการลุ่มนํ้าเข็กในพระราชดําริ ที่จงั หวัดเพชรบูรณ์ ให้การสนับสนุนด้านการประกอบอาชีพและการ
เริ่ มต้นชีวติ ครอบครัวนอกนิคม
๓. โครงการ “กองทุนวิชาชีพ ” เริ่ มดําเนินการปี พ.ศ.๒๕๒๖ โดยการสนับสนุนจาก “กองทุนสมเด็จย่า” และผูม้ ีจิต
ศรัทธา งบประมาณ ๒๐๐,๐๐๐ บาท
ลักษณะโครงการ เป็ นโครงการส่ งเสริ มงบประมาณ ในการฝึ กวิชาชีพครู -นักเรี ยน และสนับสนุนโครงการวิชาชีพต่างๆ
ในโรงเรี ยน โดยให้นกั เรี ยนยืมเงินจากกองทุน เพื่อประกอบวิชาชีพต่างๆ ในโรงเรี ยนและโครงการภายใต้การนิเทศที่บา้ น
สําหรับนักเรี ยนไป-กลับ
๔. โครงการช้ างเผือก เริ่ มดําเนินการปี พ.ศ. ๒๕๒๖ งบประมาณจากการบริ จาคของผูม้ ีจิตศรัทธาชาวสวิสผ่าน คุณหญิง
วิล ยั ลีลานุช
ลักษณะโครงการ ช่วยเหลือเด็กยากไร้ให้มีโอกาสได้รับการศึกษา โดยรับนักเรี ยนที่จบชั้นประถมปี ที่ ๖ จากโรงเรี ยน
ศึกษาสงเคราะห์ กลุ่มที่ ๑ (ภาคเหนือ) เข้าเรี ยนในชั้นมัธยมศึกษาปี ที่ ๑ เป็ นนักเรี ยนประจําและคัดเลือกนักเรี ยนที่จบชั้น
มัธยมศึกษาปี ที่ ๓ ที่มีความจําเป็ นทางครอบครัว และความจําเป็ นของท้องถิ่นให้ได้รับการศึกษาในระดับสู ง เพื่อกลับไป
เป็ นผูน้ าํ ท้องถิ่น หรื อช่วยเหลือครอบครัวที่ช่วยตัวเองไม่ได้
๕. โครงการหมูบ้านเกษตรสํ าหรับนักเรียนหญิง เพื่อทูลเกล้าถวายสมเด็จย่าเนื่องในวโรกาสพระชนมายุครบ ๘๔
พรรษา เริ่ มดําเนินการปี พ.ศ. ๒๕๒๗ ประธานโครงการ คุณแจ่มจิตต์ เลาหวัฒน์ งบประมาณดําเนินการจากการสนับสนุน
ของผูม้ จี ิตศรัทธาในประเทศไทยในการจัดซื้ อทีด่ นิ จํานวน ๗ ไร่ และจากสมาคมทันตแพทย์ประเทศเยอรมันตะวันตก ผ่าน
องค์การช่วยเหลือผูป้ ่ วยโรคเรื้ อนแห่งประเทศเยอรมันนีเป็ นเงิน ๙๔๒,๐๐๐ บาท
ลักษณะโครงการ เป็ นโครงการฝึ กอบรมนักเรี ยนหญิง เรื่ องการปรับสภาพสังคมและเรื่ องวิชาชีพ โดยคัดเลือก
นักเรี ยนประจําหญิง ป.๕-ม.๓ อาศัยอยูใ่ นหมู่บา้ น ๗ หลัง หลังละ ๖ คน มีการประกอบอาชีพทางการเกษตรกรรมและ
อุตสาหกรรมในครัวเรื อน เช่น ทอผ้า ช่างหนัง จักสาน
๖. โครงการต่ อต้ านการแพร่ กระจายของโรคเรื้อน เริ่ มดําเนินการปี พ.ศ. ๒๕๒๖ งบประมาณจากการสนับสนุนของ
องค์การช่วยเหลือผูป้ ่ วยโรคเรื้ อนแห่งประเทศเยอรมัน ให้งบประมาณก่อสร้างเรื อนพยาบาล ๑ หลัง เป็ นเงิน ๒๙๔,๐๐๐
บาท
ลักษณะโครงการ การให้สุขศึกษาและการป้ องกันโรค โดยจัดสร้างเรื อนพยาบาล ขนาด ๘ เตียง
๑ หลัง มีพยาบาลประจําให้การรักษาพยาบาลเบื้องต้นแก่นกั เรี ยนและผูป้ กครองบริ เวณใกล้เคียงโรงเรี ยนและผูป้ กครองที่
เป็ นผูป้ ่ วยโรคเรื้ อนและเผยแพร่ ความรู ้เรื่ องโรคเรื้ อนแก่ชุมชน
๗. โครงการทดลองการเรียนร่ วมของเด็กพิเศษในชั้นปกติ เริ่ มดําเนินการปี พ.ศ. ๒๕๒๗
ลักษณะโครงการ การเรี ยนร่ วมของเด็กพิเศษ เช่น เด็กเรี ยนช้า หูพิการ และเด็กที่มีความผิดปกติทางอารมณ์ โดย
ทดลองให้เรี ยนร่ วมกับเด็กปกติในชั้นประถมปี ที่ ๑ เพื่อศึกษาข้อมูลและแนวทางที่จะเปิ ดโครงการเรี ยนร่ วมเด็กพิเศษกับเด็ก
ปกติตอ่ ไป
๘. กิจกรรมสหกรณ์ เริ่ มดําเนินการปี พ.ศ. ๒๕๒๕ โดยการสนับสนุนของสมาชิกสหกรณ์ ครู -นักเรี ยน คนงาน
ภารโรงและผูป้ กครอง
ลักษณะโครงการ กิจกรรมสหกรณ์มีแผนกต่างๆ ดังนี้ แผนกร้านค้า แผนกการเกษตร แผนกออมทรัพย์โดยมี
สมาชิกเป็ นผูถ้ ือหุน้ มีการปันผลปี ละครั้ง

๙. กิจกรรมอาหารและโภชนาการ เริ่ มดําเนินการปี พ.ศ. ๒๕๒๖ งบประมาณดําเนินการจากกองทุนวิชาชีพ
๒,๐๐๐ บาท
ลักษณะกิจกรรม กิจกรรมเกี่ยวกับอาหารและโภชนาการ ให้นกั เรี ยนมีรายได้จากการทําขนม ทําอาหารแห้ง
การถนอมอาหาร การจัดเลี้ยงอาหารนอกสถานที่
๑๐. กิจกรรมการงานพืน้ ฐานอาชีพ เริ่ มดําเนินการปี พ.ศ. ๒๕๒๕ งบประมาณดําเนินการจากกองทุนวิชาชีพ
ลักษณะกิจกรรม กิจกรรมเกี่ยวกับงานอาชีพ เช่น ตัดเย็บเสื้ อผ้านักเรี ยน ช่างหนัง ช่างเย็บหมวก งานไม้ไผ่ ทอ
ผ้า เป็ นต้น
๑๐. กิจกรรมการเกษตร เริ่ มดําเนินการปี พ.ศ. ๒๕๒๕ งบประมาณจากกองทุนวิชาชีพ
ลักษณะกิจกรรม กิจกรรมการเกษตร เช่น การเลี้ยงไก่ เลี้ยงสุ กร เลี้ยงปลา พืชผักสวนครัว ไม้ดอกไม้ประดับ
ให้เด็กได้จดั จําหน่ายผลผลิตผ่านสหกรณ์การเกษตร โดยมีกระบวนการประกันราคาผลผลิตการเกษตรทุกชนิด

มูลนิธิสิริวฒ
ั นา-เชสเชียร์
ในพระบรมชินูปถัมภ์

SIRI WATTANA-CHESHIRE FOUNDATION

UNDER THE ROYAL PATRONAGE OF HER MAjESTY THE QUEEN

สารจากประธานมูลนิธวิ ฒ
ั นาเชส-เชียร์ ฯ
ผมยินดีและภูมิใจที่ได้เข้ามารับงานเป็ นประธานมูลนิธิสิริวฒั นาเชส-เชียร์ ฯ ในพระบรมชินูปถัมภ์ ซึ่ งผมและ
กรรมการทุกท่านจะอยูใ่ นปณิ ธานเสมอว่า จะดําเนินงานให้เป็ นไปตามเจตนารมณ์ของผูก้ ่อตั้ง คือ ท่าน เซอร์ เลนาร์ ด เชส
เชียร์ และท่านผูห้ ญิงหม่อมงามจิตต์ บุรฉัตร ซึ่ งท่านหวังถึงความเจริ ญก้าวหน้าต่อไปของมูลนิธิฯ ซึ่ งงานก็รุดหน้าไปได้ไม่
หยุดยั้ง สามารถเพิ่มบ้านเชสเชียร์ ในประเทศไทยขึ้นอีก ๒ บ้าน และกําลังจะเพิ่มอีก ๑ บ้านในภาคอีสาน ย่อมเป็ น
ความสําเร็ จที่น่าภูมิใจ หากท่านผูห้ ญิงหม่อมงามจิตต์ บุรฉัตร จะมีญาณวิถีใดที่จะหยัง่ ทราบแล้วย่อมทราบถึงเจตนารมณ์อนั
นี้ดว้ ยความปิ ติยนิ ดียงิ่

ประสงค์ อิฐรัตน์

ความเป็ นมา

มูลนิธิสิริวฒ
ั นา-เชสเชียร์ ในพระบรมชินูปถัมภ์

มูลนิธิสิริวฒั นา- เชสเชียร์ เป็ นสาขาหนึ่งของมูลนิธิเลนาร์ ด เชสเชียร์ ซึ่ งมีศูนย์กลางอยูใ่ นกรุ งลอนดอน ผูใ้ ห้
กําเนิดมูลนิธิน้ ีคือ นาวาอากาศเอก เลนาร์ ด เชสเชียร์ นายทหารอังกฤษ เมื่อท่านพบผูป้ ่ วยด้วยโรคมะเร็ ง ต้อง
ทรมานทั้งกายและใจ เพราะขาดทั้งที่พกั พิงและญาติมิตร ท่านจึงรับผูป้ ่ วยและคนพิการเหล่านั้นให้มาอยูใ่ นบ้าน
ของท่านเอง จนในที่สุด ท่านได้อุทิศบ้านให้เป็ นที่พกั ของผูท้ ี่ไม่มีทางจะรักษาให้หายได้ บ้านเชสเชียร์ หลังแรก
จึงเกิดขึ้นในประเทศอังกฤษ เมื่อพ.ศ. ๒๔๙๑ ปัจจุบนั นี้มีสาขาในหลายประเทศทัว่ โลก ประมาณ ๒๓๐ สาขา มี
ที่ทาํ การใหญ่อยูท่ ี่กรุ งลอนดอน และมีสาํ นักงานภาคตะวันออก อยูท่ ี่ประเทศสิ งคโปร์ ในภาคตะวันออกมี
บ้านพักรวมกันมากกว่า ๓๐ แห่ง คือ พม่า ฮ่องกง อินโดนีเซี ย ญี่ปนุ่ มาเลเซี ย ปาปัวนิวกีนี ฟิ ลิปปิ นส์ และ
ประเทศไทย ( ซึ่ งมีอยู่ ๔ แห่ง)
นาวาอากาศเอกเชสเชียร์ มาเยือนประเทศไทยเมื่อ พ.ศ. ๒๕๐๖ และสนับสนุนให้จดั ตั้งบ้านเชสเชียร์ ข้ ึน
คณะกรรมการบริ หารชุดแรก ในประเทศไทยคือ หม่อมงามจิตต์ บุรฉัตร (ต่อมาเป็ นท่านผูห้ ญิง) เป็ นประธาน
กรรมการ นางอัลมา ลิงค์ (ต่อมาเป็ นคุณหญิง) เป็ นรองประธาน ส่ วนกรรมการก่อตั้งท่านอื่นๆ ได้แก่ คุณหญิง
สมานใจ ดํารงแพทยาคุณ คุณหญิงเลขา อภัยวงศ์ และนางฟรี ดา ไลย์แมน

มงคลนาม “สิ ริวฒ
ั นา”

มูลนิธิได้รับพระมหากรุ ณาธิคุณ จากสมเด็จพระนางเจ้าสิ ริกิต์ ิ พระบรมราชินีนาถ ทรงรับไว้ในพระบรม
ราชินูปถัมภ์ เมื่อวันที่ ๑๒ สิ งหาคม พ.ศ. ๒๕๐๗ และพระราชทานนามให้ว่า มูลนิธิสิริวฒั นา-เชสเชียร์ อันเป็ น
มงคลนามอย่างสู งสุ ด มูลนิธิน้ ีจดทะเบียนอย่างถูกต้องตามกฎหมายเมือ่ เดือนธันวาคม พ.ศ.๒๕๐๗

หลักการ

มูลนิธิสิริวฒั นา-เชสเชียร์ เป็ นมูลนิธิที่ให้ที่พกั พิงแก่คนพิการ และผูป้ ่ วยด้วยโรคเรื้ อรัง ที่ทางโรงพยาบาลไม่
อาจรักษาให้หายได้ นักสังคมสงเคราะห์ประจําโรงพยาบาลต่างๆเป็ นผูส้ ่ งรายนามผูป้ ่ วย ผูต้ อ้ งการความ
อนุเคราะห์ มายังคณะกรรมการของมูลนิธิ เพื่อพิจารณารับไว้อุปการะตลอดชีวิตในบ้านพัก ซึ่ งจัดให้เป็ นเสมือน
หนึ่งบ้านอันแท้จริ ง มีสมาชิกทั้งชาย หญิง และเด็ก ไม่จาํ กัดเชื้อชาติ ศาสนา หรื อวัย
สมาชิกบ้านสิ ริวฒั นา-เชสเชียร์ จะได้รับการดูและอย่างใกล้ชิด จากคณะกรรมการบ้าน แม่บา้ น และผูช้ ่วย
แม่บา้ น เพื่อให้ได้รับความอบอุ่นใจ จากบรรยากาศแบบครอบครัว ที่ทุกๆคนช่วยเหลือซึ่ งกันและกันเท่าที่จะทํา
ได้ กิจกรรมต่างๆ เช่น กายภาพบําบัด การทําการฝี มือ การพักผ่อนหย่อนใจ การเรี ยนหนังสื อธรรมะ และการไป
ทัศนาจรที่ทางบ้านจัดขึ้นเมื่อมีโอกาส ซึ่ งช่วยในด้านขวัญกําลังใจ และช่วยให้สมาชิกของบ้านสิ ริวฒั นามีงาน
อดิเรกที่เพลิดเพลินทํา

การดําเนินงาน ในประเทศไทยมีบา้ นพัก ๔ หลัง

หลังแรก คือ บ้านบางปิ้ ง สร้างเสร็ จในปี พ.ศ. ๒๕๑๑ ปัจจุบนั เรี ยกบ้านสิ ริวฒั นา-สมุทรปราการ อยูท่ ี่ ต.บางปู
ใหม่ จ.สมุทรปาการ มีสมาชิกประมาณ ๔๕ คน
หลังที่สอง บ้านรังสิ ต สร้างเสร็ จในปี พ.ศ. ๒๕๑๓ อยูท่ ี่ อ.รังสิ ต จ.ปทุมธานี มีสมาชิกประมาณ ๓๕ คน
หลังที่สาม บ้านเชียงใหม่ สร้างเสร็ จในปี พ.ศ. ๒๕๒๔ อยูท่ ี่ ต.สับผ้าเสี ย อ.เมือง จ.เชียงใหม่ มีสมาชิกทั้งหมด
๓๙ คน ในปี ๒๕๓๐ ได้สร้างอาคารเพิ่มเติมขึ้นอีกจะสามารถรับสมาชิกได้ท้ งั หมดถึง ๖๐ คน

กว่าคน

หลังที่สี่ บ้านชะอํา สร้างเสร็ จในปี พ.ศ. ๒๕๒๘ ณ หาดชะอํา จ.เพชรบุรี ขณะนี้มีสมาชิกประมาณ ๑๐

ค่าใช้ จ่าย ค่าใช้จ่ายในบ้านแต่ละหลังตกประมาณเดือนละ ๑๕,๐๐๐-๒๒,๐๐๐ บาท
รายได้

ถึงแม้มูลนิธิสิริวฒั นา-เชสเชียร์ จะเป็ นสาขาหนึ่งของมูลนิธิเลนาร์ ด เชสเชียร์ ในกรุ งลอนดอน ดําเนินการตาม
หลักการของนาวาอากาศเอก เลนาร์ ด เชสเชียร์ และส่ งสําเนารายงานการประชุมไปยังสํานักงานใหญ่ใ นกรุ ง
ลอนดอนทุกครั้ง รวมทั้งส่ งผูแ้ ทนเข้าร่ วมประชุมนานาชาติในโอกาสต่างๆเท่าที่จะทําได้ แต่ในด้านการเงินแล้ว
มูลนิธิสิริวฒั นา-เชสเชียร์ ไม่ได้พ่ งึ พาเงินช่วยเหลือจากสํานักงานใหญ่แต่อย่างใด นอกจากรับเงินบริ จาคเล็กน้อย
เป็ นครั้งคราวในโอกาสพิเศษ เช่นการสร้างบ้านพักแห่งใหม่ข้ ึนเท่านั้น
มูลนิธิสิริวฒั นา-เชสเชียร์ จึงต้องอาศัยท่านผูม้ ีจิตศรัทธา ปรารถนาที่จะช่วยให้ผปู ้ ่ วยไข้ที่รักษาไม่หายพิการ
และขัดสน ให้มีชีวิตอยูอ่ ย่างมีความหวัง และมีความหมายด้วย
การบริ จาคเงินให้มูลนิธิสิริวฒั นา-เชสเชียร์ ท่านสามารถนําไปหักภาษีเงิน ได้ประจําปี ของท่า นได้

หากท่านต้องการทราบรายละเอียดเพิ่มเติมหรื อมีจิตศรัทธาจะสนับสนุนกิจการของมูลนิธิฯด้วยการ
บริ จาคเงินหรื อสิ่ งของใดๆ หรื อไปเยีย่ มเยียนสมาชิกของบ้านสิ ริวฒั นาเพื่อให้กาํ ลังใจกรุ ณาติดต่อ

๑. คุณหญิงสุ มน สุ ชวี ะ
๑๖๖/๑ ซอยพระนาง กรุ งเทพฯ ๑๐๔๐๐
โทร ๒๔๖-๓๔๓๖
๒. นายประสงค์ อิฐรัตน์
อธิบดีผพู ้ ิพากษา ภาค ๑
ถนนรัชดาภิเษก กรุ งเทพฯ ๑๐๓๐๐
๓. คุณหญิงถวิล ประกอบนิตสิ าร
๖๕ สุ ขมุ วิท ๑๙ กรุ งเทพฯ ๑๐๑๑๐
โทร ๒๕๓-๒๖๓๔
บ้านสิ ริวฒั นา-สมุทรปราการ (บางปิ้ ง)
มูลนิธิสิริวฒั นา-เชสเชียร์
๑๘๒ หมู่ ๕ ตําบลบางปูใหม่ (ติดสวางคนิวาส)
จังหวัดสมุทรปราการ ๑๐๒๘๐
โทร ๓๙๕-๐๐๗๖
บ้านเชียงใหม่ สิ ริวฒั นา-เชสเชียร์
๘๐ หมู่ ๓ ตําบลสันผีเสื้ อ อําเภอเมือง จ.เชียงใหม่
๕๐๐๐๐
โทร (๐๕๓)๒๖๔-๕๔๖

๔. นายเฮอร์ เบิร์ ด ลิงค์
๒๕ ซอยชิดลม กรุ งเทพฯ ๑๐๕๐๐
โทร ๒๕๒-๖๔๓๒
๕. นางตรึ งใจ
อิฐรัตน์
๓๔๕/๑ สามเสน ๒๘ กรุ งเทพฯ๑๐๓๐๐
โทร ๒๔๑-๔๗๐๖
เชียงใหม่ (๐๕๓) ๒๔๔-๗๘๕
๖. นางสุ รัตน์
ตันตรานนท์
ห้างตัณตราภัณฑ์ จ.เชียงใหม่ ๕๐๐๐๐
โทร (๐๕๓)๒๓๖-๐๕๗
บ้านรังสิ ต มูลนิธิสิริวฒั นา-เชสเชียร์
๗๒ ถนนทองพูนอุทศิ ตําบลประชาธิปัตย์
อําเภอธัญบุรี จ.ปทุมธานี ๑๒๑๓๐
โทร ๕๓๑-๓๐๗๘
บ้านสุ ขเสมอ สิ ริวฒั น์เชสเชียร์
(ใกล้โรงแรมรี เจ้นท์ ชะอํา)
๘๕๔ ตําบลชะอํา อําเภอชะอํา จ.เพชรบุรี ๗๖๑๒๐
โทร (๐๓๒)๔๗๑๙๙๙

รายชื่อคณะกรรมการมูลนิธสิ ิ ริวฒ
ั นา-เชสเชียร์ ในพระบรมราชินูปถัมภ์
๑. คุณหญิงอัลมา

ลิงค์

๒. คุณหญิงสมานใจ
ดํารงแพทยาคุณ
๓. คุณ บัญญัติ
สุ ชวี ะ
๔. อธิบดีกรมประชาสงเคราะห์
๕. คุณหญิงถวิล
ประกอบนิติสาร
๖. คุณหญิงสุ มน
สุ ชวี ะ
๗. คุณยุวดี
เจริ ญพิทกั ษ์
๘. คุณประสงค์
อิฐรัตน์
๙. คุณแขน เพ็ญพัฒน์ ณ อยุธยา
๑๐. คุณ ตรึ งใจ
อิฐรัตน์
๑๑. คุณเฮอเบิต
ลิงค์
๑๒. คุณหญิงกอบลาภ เย็นมะโนช
๑๓. คุณเรณู
อัลดุลราฮิม
๑๔. คุณจันทนา
เบาว์แมน
๑๕. คุณกมลวัน
บุณยัษฐิติ
๑๖. คุณอุบล
ลวันยานนท์
๑๗. คุณไพบูรณ์
วัฒนศิริธรรม
๑๘. คุณฉฎา
บุปผเวส
๑๙. คุณสุ ชาติ
สหัสโชติ
(นายอําเภอเมืองสมุทรปราการ)
๒๐. คุณแฟย์
บราวส์
๒๑. คุณแอปเพิ้ล
กิ๊ดลีย่ ์
๒๒.คุณ สุ นีย ์
บุญชูวิลาส

กรรมการสมัยเริ่ มก่อตั้ง อดีตรองประธาน
และประธานบ้านสุ ขเสมอ ชะอํา
กรรมการสมัยเริ่ มก่อตั้งและที่ปรึ กษา
ทีป่ รึ กษากฎหมาย
ทีป่ รึ กษา
อดีตประธานบ้านสิ ริวฒั นา-สมุทรปราการ
อดีตประธาน
อดีตประธาน
ประธาน
รองประธานคนที่ ๑
รองประธานคนที่ ๒ ประธานบ้านเชียงใหม่
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการผูช้ ่วยเลขานุการ
เหรัญญิก
เลขานุการ
กรรมการ

กรรมการ
ที่ปรึ กษาและบรรณาธิการ เดอะสไมล์
ผูช้ ว่ ยเหรัญญิก

พีระยานุเคราะห์ มูลนิธิฯ

กับ
แพทย์ หญิง ดร. คุณเพียร เวชบุล
แม่พระ

แม่ พระ ช่วงชีวิตการต่อสู ้ของ แพทย์หญิง ดร.คุณเพียร เวชบุล ระยะยาวนานเกือบ ๘๐ ปี ย่อมจารึ กอยูใ่ น
ความทรงจํามิอาจลืมเลือนได้ ในขณะที่วนั หนึ่งมีบุตรสาวของผูม้ ีอนั จะกินรายหนึ่งมาปรึ กษาขอทําแท้ง
เนื่องจากผิดพลาดในความรัก “แม่ พระ” เห็นว่าการทําแท้งเป็ นบาป จึงให้เด็กสาวผูน้ ้ นั กลับไปปรึ กษากับมารดา
เพื่อที่จะเอาเด็กไว้ แต่กาลกลับเป็ นว่า เด็กสาวคนนั้นถูกมารดาดุด่า จึงตัดสิ นใจลาโลก โดยดื่มยาพิษ “แม่ พระ”
รู ้เรื่ องเข้า จึงไปรับเด็กส่ งโรงพยาบาล และเด็กสาวคนนั้นได้ตายในอ้อมกอดของแม่พระ ความทรงจําอันเย็นเยือก
ไม่อาจลบเลือนไปได้ “แม่ พระ” ได้ไตร่ ตรองโดยรอบคอบ จึงอุทิศความผิดพลาดในครั้งนี้ให้เป็ นประโยชน์แก่
คนรุ่ นหลัง ซึ่ งมีประวัติศาสตร์ ซ้ าํ แล้วซํ้าเล่าเหมือนเด็กสาวคนนั้น จึงเป็ นปฐมเหตุ ของการรับบริ บาลแม่และเด็ก
เมื่อสตรี มีบุตรเพราะไม่ได้สมรส ท่านก็จะรับเลี้ยงดูแล ให้นามสกุลเวชบุล โดย “แม่ พระ” เป็ นมารดา และพล
โทปุ่ น วงศ์วิเศษ เป็ นบิดา หลายร้อยชีวิต ที่ผ่านไปเติบกล้าออกมาสู่โลก บางคนได้ร่ าํ เรี ยนในต่างประเทศ บางคน
ได้แต่งงานมีครอบครัวเป็ นปึ กแผ่น บางรายประกอบธุรกิจส่ วนตัวเป็ นใหญ่เป็ นโต ชีวิตของเขาและเธอเหล่านั้น
ถูกฟูกฟักอย่างอบอุ่น สามารถองอาจอยูบ่ นลําแข้งของตนเองได้ “แม่ พระ” สอนให้เป็ นคนสู ้โลก สู ้ดว้ ยคุณธรรม
แหล่งพํานักอาศัย เริ่ มต้นจากที่พลับพลาไชย”แม่พระ” ได้ต้ งั มาตาภาวสถาน เมื่อปี ๒๔๘๑ แล้วย้ายมาอยูท่ ี่
ถนนสาธร ปี ๒๔๙๐ ข้างโรงพยาบาลบางรัก พระบรมวงศ์ เธอกรมหมืน่ พิทยลาภ พิ ทยาลงกรณ์ ได้ประทานนาม
เป็ น พีระยานุเคราะห์ มูลนิธิ และบ้านหลังนี้ เมือ่ ปี ๒๕๐๗ สร้างความสะเทือนใจ ให้คนทั้งประเทศจนเป็ นที่มา
แห่งคําว่า ประชาอุทศิ เพราะธนาคารออมสิ นเจ้าาหนี้ ร้องต่อศาลให้บงั คับคดี เรี ยกเงิน ๓ ล้านกว่าบาท ชดใช้
หนี้สินทีข่ อกูม้ า ทางจังหวัดก็จะให้ลม้ เลิกมูลนิธิ เดือดร้อนประชาชนผูเ้ ห็นว่า “แม่ พระ” ซึ่ งอุทิศตนเพื่อเด็ก
กําพร้า ร้อยกว่าชีวิต จะสิ้ นเนื้อประดาตัว จึงช่วยกันบริ จาคเงิน จนสามารถใช้หนี้ธนาคารออมสิ นได้สาํ เร็ จ ดู
เหมือนจะเป็ นเรื่ องเดียว ที่เข้าถึงคณะรัฐมนตรี ให้พิจารณาเรื่ องให้
พีรยานุเคราะห์ มูลนิธิ จึงเป็ นรวงรังของประชาชนทุกคนที่เห็นประโยชน์แก่เด็กกําพร้า ดังนั้น “แม่” ผู ้
ตั้งท้องโดยไม่ได้ต้ งั ใจ และอยูใ่ นวัยศึกษา จําเป็ นต้องพํานักอยูท่ ี่นี่ชวั่ คราว รอจนคลอดบุตร และยกบุตรให้แม่
พระเป็ นผูด้ ูแล ตนเองก็กลับไปศึกษา การสร้างรอยจารึ กแห่งคุณธรรมคํ้าจุนโลก เป็ นความเมตตาของคนไม่กค่ี น
ในโลกนี้ที่จะพึงหาได้ ๔๐๐๐ ชีวิตเป็ นอย่างน้อย ใช้นามสกุลเวชกุล ปัจจุบนั อยูอ่ อสเตรเลีย สวิสเซอร์ แลนด์
เนเธอแลนด์ สหรัฐอเมริ กา ซาอุดิอาระเบีย เป็ นทั้งครู พยาบาล ช่างภาพหนังสื อพิมพ์ พ่อครัว นักบัญชี เรี ยน
จบจากต่างประเทศ ๕ คน ช่วยงานมูลนิธิอยู่ ผูจ้ บต่างประเทศมีกว่า ๒๐ คน อยูต่ ่างประเทศโดยมีผขู ้ อไปเลี้ยง
๓๔ คน พ่อแม่ของเด็กรับไปเลี้ยงเอง ๑๕๑ คน ปัจจุบนั อยูใ่ นบ้านประชาอุทิศ ๖๕ คน และแม่พระเคยช่วยโสเภณี
ให้ไปอยูบ่ า้ น เกร็ ดตระการกว่า ๒,๐๐๐ ราย มรดกทีเ่ ป็ นทรัพย์สินปัจจุบนั คงมีบา้ นที่ดินประชาอุทิศ ที่ดินว่างที่
บางเขน บ้านทุ่งมหาเมฆ และคลินิกเช่าอยูท่ ี่หน้าสวนลุมพินี
นักบุญสตรี ๑๐ ทิศ แม่ พระมิใช่จะเก่งกาจเฉพาะการดูแลเด็กเท่านั้น ชื่อของท่านยังโด่งดังในฐานะผูร้ ักษา
กามโรค การแก้ปัญหาโสเภณี ตามปูมประวัติกล่าวกันว่าแม่พระถึงกับลงทุนปลอมตัวเองเข้าไปในซ่ องโสเภณี

บาร์ ไนต์คลับ เพื่อจะตามไปฉี ดยา เพื่อรักษาและป้ องกันกามโรค เคยถูกจับโยนออกมา แม้จะหัดยูโดก็ไม่

วายถูกแมงดาข่มเหง แม้แต่ไปดูงานที่สหรัฐอเมริ กา ก็ยงั ถูกเข้าใจผิด ว่าท่านเป็ นนางบังเงา เพราะการชอบศึกษา
ให้ถงึ ต้นตอนี่เอง แม่ พระได้แก้ปัญหาโสเภณี ได้ช่วยต่อสู ้เรื่ องสิ ทธิการจดทะเบียน การแก้ปัญหาในเรื่ องของ
โสเภณี เป็ นเรื่ องที่ไม่อาจผลักดันในช่วงชีวิตของท่านได้ เพราะโสเภณี เป็ นอาชีพเก่าแก่คู่กบั โลกมาแต่โบราณ
นโยบายทีแ่ น่นอนของรัฐบาลเท่านั้นทีจ่ ะควบคุมได้ กามโรคเป็ นของคู่กบั โสเภณี ได้ก่อปัญหาทางสุ ขภาพกาย
และจิตใจ ยิง่ ความเจริ ญทางการแพทย์มีสูงเท่าใด เชื้อโรคก็ด้อื ยาขึ้นเท่านั้น แม่ พระถึงกับเอ่ยปากว่า “หญิงไทย
เซ็กส์จดั ทีส่ ุ ดในโลก” เพราะเป็ นบ่อเกิดกามโรค เนื่องจากไม่รักษาและป้ องกัน นี่เป็ นปัญหาสังคมไทยที่ตอ้ งพูด
กันอย่างตรงไปตรงมา จะแก้ปัญหาอย่างไรดี
เมื่อมีการปราบปรามโสเภณี แม่พระก็ได้จดั ให้เกิดระบบการควบคุม รักษาและให้อาชีพ จึงเป็ นที่มาของ บ้าน
เกร็ ดตระการ ของกรมประชาสงเคราะห์ เด็กกําพร้าบางส่ วนจึงอยูท่ ี่บา้ นศรี สังวาล ซึ่ งมาจากผลพวงของสิ่ ง
เหล่า นี้
การเมือง เรื่ องยุง่ ๆคงจํากันได้วา่ เมือ่ ปี ๒๕๑๒ มีการเลือกตั้งสมาชิกสภาผูแ้ ทนราษฎร ท่านถูกชี้นาํ ชักชวน
ให้ลงสมัครรับเลือกตั้ง ในนามพรรค สหประชาไทยแข่งกับพรรคประชาธิปัตย์ แม่ พระได้หมายเลข ๑๗ มุ่งมัน่ ที่
จะแก้ปัญหาของประชาชน ในเรื่ องการสังคมสงเคราะห์ การสู ้กบั โรคภัยไข้เจ็บตอนนั้น บรรดาหมอนวด
พาร์ ตเนอร์ โสเภณี ต่างสนับสนุนท่านอย่างยิง่ แต่ความฝันของท่านสลายเพราะการเมืองไม่ยอมรับท่านให้เป็ น
ผูแ้ ทนราษฎร มิฉะนั้นแล้ว เราก็คงจะเห็นการต่อสู ้เพื่ออนามัยและการสงเคราะห์อีกทิศทางหนึ่ง
ดารา แม่ พระ ได้ชื่อว่าดาราคนหนึ่งคือเป็ นดาราของเด็กกําพร้า โสเภณี บรรดาผูช้ ายชอบเที่ยงซุกซนผลงาน
ของแม่พระเป็ นที่โด่งดัง ทั้งในประเทศและต่างประเทศจนฮอลีวู๊ดมาขอชีวประวัติไปทําเป็ นภาพยนตร์ ให้ชื่อว่า
“ผู้หญิงมหัศจรรย์ ” นิตยสาร “รี ดเดอร์ ไดเจส” นําเรื่ องราวของท่านไปตีพิมพ์โด่งดังไปทัว่ โลก ในวงการ
การศึกษาด้านสังคมสงเคราะห์ถือว่าท่านเป็ นดาราที่จะถูกนิสิต นักศึกษา ทํารายงาน วิทยานิพนธ์อยูเ่ ป็ นประจํา
อานิสงส์ แห่งการทําดีช่วงระยะเวลากว่า ๘๐ ปี ของชีวิตไม่เคยได้พกั เลย ชีวิตจะว่าไปแล้วไม่มีใครที่จะปู
ด้วยกลีบกุหลาบ จากเด็กหญิงตัวเล็กๆเกิดที่ลาํ ปาง เกิดจากภรรยาคนที่ ๓ พ่อ ซึ่ งมี ๓ บ้าน ตัวเองมีพี่ชายคนเดียว
ก็มาด่วนจากโลกไปเสี ยก่อน ว้าเหว่และเงียบเหงา ต้องลงมาเรี ยนที่กรุ งเทพฯเพราะความใกล้ชิดกับบัณฑิต
ทั้งหลายก็ใฝ่ ฝันจะไปเรี ยนเมืองนอก บิดาก็ไม่เห็นด้วย จนกระทัง่ เล็ดลอดไปเรี ยนที่ไซ่ ง่อนกับแม่ชี ครั้นกลับมาก็
อยากจะเรี ยนหมอ ซึ่ งสมัยนั้นศิริราชพยาบาลก็ไม่ยอมรับอิสตรี เพศ ต้องติดสอยห้อยตามเจ้านายไปเรี ยนที่ฝรั่งเศส
และชีวิตความเป็ นอยูต่ อ้ งต่อสู ้อย่างโดดเดี่ยวและเด็ดขาดเป็ นที่ยอมรับนับถือของบรรดาคนไทยที่นนั่ ชีวิตของแม่
พระดูจะอาภัพในเรื่ องของความรัก มีคนรักก็ไปเสี ยชีวิตที่ฮ่องกงระหว่างเดินทางกลับประเทศไทย นามสกุล “ฮุน
ตระกูล” ก็ถูกญาติพี่นอ้ งไม่เห็นด้วยจะให้ใช้

เพราะไปทํางานสังคมสงเคราะห์รับเด็กกําพร้าไว้ในอ้อมอกจนกระทัง่ ได้รับพระราชทานนามสกุล “เวชบุล” จาก
สมเด็จพระราชชนนีศรีสังวาลย์ ในสมัย จอมพล ป.พิบูลสงคราม เป็ นนายกรัฐมนตรี
ชีวิตท่านต่อสู ้เลือดตาแทบกระเด็น ความแกร่ ง กล้าหาญจนเป็ นสตรี มหัศจรรย์ ก็สมควรแล้วกับผูห้ ญิงตัว
เล็กๆคนหนึ่ง ซึ่ งเสี ยสละชีวิตและวิญญาณเพื่อมนุษยชาติ รางวัลใดๆที่ได้รับไม่ว่าจะเป็ นเหรี ยญตราของฝรั่งเศส
ของไอน์สไตน์ ปริ ญญากิตติมศักดิ์ คําเยินยอของมาดามรู สเวลท์ ท่านผูห้ ญิงละเอี ยด พิบูลสงครามและพระองค์เจ้า
จุลจักรพงษ์ สหายสนิทของท่านก็ยงั ไม่เท่ากับคําว่า “แม่ พระ” ผูเ้ จริ ญรอยตามมาดามคูรี่ อัจฉริ ยภาพแห่งการ
ช่วยเหลือเพื่อนมนุษย์ การจากไปของท่านยากที่จะหาผูใ้ ดตามรอยเท้าได้ทนั แต่ผทู ้ ี่อยูเ่ บื้องหลังก็จะสานต่อ อย่าง
น้อยทีส่ ุ ดก็ให้ได้ ๑ ใน ๑๐๐ ของท่าน
(จากหนังสื อ “แม่และเด็ก” ๗ มิถุนายน ๒๕๒๗)

รายชื่อคณะกรรมการ พีระยานุเคราะห์ มูลนิธิ

๑. ศาสตราจารย์ ดร. อุกฤษ มงคลนาวิน
๒. พลโทปุ่ น
วงศ์วิเศษ
๓. นายขวัญแก้ว
วัชโรทัย
๔. คุณหญิงลําภู
สิ ทธิสยามการ
๕. รองศาสตราจารย์บุญยิง่
เจริ ญยิง่
๖. ดร.อภิชยั
จันทรเสน
๗. พันเอก แพทย์หญิง คุณ หญิงวัฒนา วัชโรทัย
๘. ศาสตราจารย์วารุ ณี
บิณฑสันต์
๙. รองศาสตราจารย์วจิ ิตร
ระวิวงศ์
๑๐. ศาสตราจารย์ไชยยศ
เหมะรัชตะ
๑๑. รองศาสตราจารย์วิจิตร ระวิวงศ์
๑๒. รองศาสตราจารย์วิมลศิริ ชํานาญเวช
๑๓. นายประวิทย์
หาญณรงค์
๑๔. นางสุ รภี
วะสี นนท์
๑๕. นางปรี ยา
ฉิ นโฉม
๑๖.นางสาวอภิรมย์
ชํานิบรรณาการ
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รําลึกถึง “พี่งามจิตต์ ”

ดิฉันได้มีเกียรติรู้จกั พี่งามจิตต์ประมาณสามสิ บกว่าปี มาแล้ว เพราะท่านเป็ นศิษย์เก่าวังหลังวัฒนาเช่นเดียวกับ
ดิฉัน เมื่อดิฉันเริ่ มช่วยงานสังคมใหม่ๆ ดิฉันก็มีโอกาสได้พบกับท่าน แม้กระทัง่ เมื่อท่านดํา รงตําแหน่งชายา
ฯพณฯเอกอัครราชทูตไทย ณ ประเทศเดนมาร์ ก ดิฉนั ก็มโี อกาสได้ไปรับประทานอาหารคํา่ ทีท่ าํ เนียบในกรุ ง
โคเปนเฮเกนในวาระทีบ่ ริ ษทั การบินไทยเปิ ดสายการบิน กรุ งเทพ-โคเปนเฮเกน-ปารี ส ซึ่ งจําได้ว่านํ้าพริ กและไข่
เจียวคืนนั้นหมดเร็ วกว่าเพื่อนและต้องทํามาเพิ่มหลายครั้ง ท่านยังพูดกับดิฉันอย่างขําๆเลยว่า “เลี้ยงคนไทยไม่
ยุง่ ยากใจเลย ขอให้มีไข่เจียวขนานแท้และดั้งเดิมก็อร่ อยจะแย่กนั อยูแ่ ล้ว”
สําหรับความรู ้สึกของดิฉันนั้น พี่งามจิตต์เป็ นบุคคลที่สังคมทั้งในและนอกประเทศยอมรับในความเสี ยสละ
ความจริ งใจ และความอดทนสู ้งานไม่ถอยของท่าน แม้ว่าท่านจะมีวยั มากกว่าดิฉันไม่ใช่นอ้ ย แต่ท่านก็กระทําตัว
ต่อดิฉันเสมือนพี่และเพื่อน บ่อยครั้งที่ท่านให้กาํ ลังใจในการทํางานเพื่อสังคมของดิฉันอย่างผูร้ ู ้ซ้ ึ งถึง “การทํางาน
สังคม” ว่าลําบากใจเพียงไร
ท่านเป็ นผูร้ ิ เริ่ มก่อตั้งมูลนิธิอนุเคราะห์คนพิการฯ เมื่อสามสิ บกว่าปี มาแล้ว โดยมีสาเหตุจากการเริ่ มระบาดของ
โรคโปลิโอ ตั้งแต่วนั นั้นจนถึงวันนี้ มูลนิธิฯก็ได้เจริ ญก้าวหน้าอย่างไม่หยุดยั้ง ทั้งนี้กรรมการมูลนิธิฯตลอดจน
เจ้าหน้าที่และเด็กพิการของเราทุกรุ่ น ทุกสมัยจะไม่มีวนั ลืมท่านเลย ดิฉันเองเคยเข้าร่ วมอยูใ่ นคณะกรรมการมูลนิธิ
ฯ เมื่อยีส่ ิ บกว่าปี มาแล้วจนได้เป็ นรองประธานมูลนิธิฯและต้องหยุดพักชัว่ คราวเพราะภาระทางครอบครัว ปัจจุบนั
นี้ดิฉันได้เริ่ มเข้ามาสานงานมูลนิธิฯต่อไปอีกแล้ว ในฐานะรองประธานเมื่อ พ.ศ. ๒๕๓๓ และประธานมูลนิธิฯ
ในพ.ศ. ๒๕๓๔
ดิฉันได้พบพี่งามจิตต์ครั้งสุ ดท้ายเมื่อท่า นป่ วยที่โรงพยาบาลดิฉันได้ไปเยีย่ มท่านด้วยความรัก เคารพและอาลัย
เป็ นอย่างยิง่ แม้ร่างกายท่านจะทรุ ดโทรม แต่กาํ ลังใจท่านไม่เคยถอยเลย ท่านได้กล่าวให้กาํ ลังใจดิฉันหลายๆอย่าง
ในการทํางานสังคม คําพูดซึ่ งดิฉันจําได้แม่นยําก็คือ “ให้ ทาํ งานด้ วยความจริงใจ ใครจะว่ า วิจารณ์ อะไร ก็อย่าได้
อ่ อนไหว ต้ องมีความอดทนและเข้ มแข็ง ” ซึ่ งดิฉันก็ยงั ยึดถือปฏิบตั ิอยูจ่ นบัดนี้
หากดวงวิญญาณมีจริ ง พี่งามจิตต์กค็ งจะปลาบปลื้มมากกว่าใน พ.ศ. ๒๕๓๔ นี้ พวกเราได้จดั งานฉลองที่
ระลึกให้แก่ท่านอย่างยิง่ ใหญ่กว่าเดิม และด้วยความเต็มใจของทุกคน ซึ่ งยังรัก เคารพและระลึกถึงพี่งามจิตต์อยู่
เสมอ

(ม.ร.ว.วรรณาภรณ์ ศุขเนตร)
ประธานมูลนิธิอนุเคราะห์คนพิการในพระบรมราชูปถัมภ์สมเด็จพระศรี นคริ นทราฯ

มูลนิธิอนุเคราะห์ คนพิการ

ประวัตคิ วามเป็ นมา

ในพระราชู ปถัม ภ์ ของ
สมเด็จพระศรีนครินทรา บรมราชชนนี

ในพ.ศ. ๒๔๙๕ ได้เกิดโรคไขสันหลังอักเสบ (Polio) ระบาดเป็ นครั้งแรกในประเทศไทยตามบริ เวณท่าเรื อใน
กรุ งเทพฯ อันเป็ นย่านที่ผปู ้ ระกอบอาชีพอยูก่ นั มากอย่างแออัด จึงเป็ นแหล่งที่รับเชื้อโรคโปลิโอซึ่ งแพร่ มาจาก
สิ งคโปร์ อย่างหนักที่สุดในขณะนั้นเป็ นผลให้มีเด็กเจ็บป่ วย ร่ างกายพิการ แขนและขาเป็ นอัมพาตด้วยโรคนี้เป็ น
จํานวนมาก สถานสงเคราะห์แม่และเด็กสาธรของกรมอนามัยร่ วมกับองค์การช่วยเหลือเด็กแห่งสหประชาชาติ
(UNICEF) ได้ออกสํารวจเด็กพิการแถบย่านบางรัก คลองสาน และสําเหร่ อันเป็ นบริ เวณที่มีเชื้อโรคแพร่ มากที่สุด
ได้นาํ เด็กพิการเหล่านั้นไปรักษา ณ โรงพยาบาลศิริราชและโรงพยาบาลพระมงกุฎเกล้าเป็ นประจําทุก วัน
ต่อ มาในปี พ.ศ. ๒๔๙๘ หม่อมงามจิตต์ บุรฉัตรได้รวมกลุ่มผูม้ ีใจบุญริ เริ่ มดําเนินการก่อตั้งมูลนิธิอนุเคราะห์
คนพิการฯขึ้น โดยรับช่วงกิจการสงเคราะห์ต่อจากสถานสงเคราะห์แม่และเด็กสาธร คณะกรรมการอํานวยการชุด
แรกมี ๘ คน คือ
๑. หม่อมงามจิตต์
บุรฉัตร
ประธาน
๒. นางจีรสวัสดิ์
ปันยารชุน
กรรมการ
๓. ม.ร.ว.สายสวัสดิ์ สวัสดิว ฒั น์
กรรมการ
๔. น.ส.กฤษณกัณฑ์ มลิน ทสุ ต
กรรมการ
๕. พ.ท.สริ นท์
แจ่มแสงรัตน์
กรรมการ
๖. น.ส.สุ รภี
กาญจนกมล
กรรมการ
๗. มิส ไอรี น
เดวิดสัน
กรรมการ
๘. มิสเจเนเวีย
คลอฟิ ลต์
กรรมการ
หลังจากมูล นิธิอนุเคราะห์คนพิการได้ก่อตั้งแล้ว ๑ ปี สมเด็จพระศรี นคริ นทรา บรมราชชนนี ได้ทรงพระ
กรุ ณาโปรดเกล้าฯ รับมูลนิธิฯ ไว้ในพระราชูปถัมภ์ เมื่อ พ.ศ. ๒๔๙๙
เพื่อให้การสงเคราะห์คนพิการดําเนินต่อไปอย่างมีประสิ ทธิภาพ มูลนิธิฯจึงได้สนับสนุนให้ทางโรงพยาบาลศิ
ริ ราชขยายอาคารของภาควิชาศัลยศาสตร์ ออร์ โธปิ ดิคส์และเวชศาสตร์ ฟ้ื นฟูเพื่อรับเด็กเข้ารับการรักษาทาง
กายภาพบําบัดและฟื้ นฟูสมรรถภาพทางร่ างกายโดยมีสถานที่และอุปกรณ์การรักษาพร้อมทั้งเครื่ องกายอุปกรณ์
อย่างครบครัน โดยสร้างตึก “ศรี สังวาลย์” และตึก “มูลนิธิอนุเคราะห์คนพิการ” ขึ้น
เมื่องานของมูลนิธิอนุเคราะห์คนพิการเป็ นที่รู้จกั กันอย่างแพร่ หลาย จํานวนเด็กพิการที่มาจากต่างจังหวัดก็เพิ่ม
มากขึ้น จําเป็ นที่มูลนิธิฯต้องแบ่งเบาภาระจากโรงพยาบาลในการฟื้ นฟูสมรรถภาพ ดังนั้น ในปี พ.ศ. ๒๕๐๔
มูลนิธิฯจึงได้จดั ตั้ง “ศูนย์บริ การเด็กพิการ” ขึ้น ณ ถนนติวานนท์ อําเภอปากเกร็ ด จังหวัดนนทบุรี สําหรับเป็ นที่
พักรักษาทางเวชศาสตร์ ฟ้ื นฟูและให้การศึกษาแก่เด็กที่มีภูมิลาํ เนาอยูต่ ่างจังหวัดซึ่ งแพทย์เห็นว่า ควรจะรับการ
รักษาแต่ไม่สามารถรับไว้ในโรงพยาบาลต่างๆได้ โดยกําหนดอายุระหว่าง ๔-๑๔ ปี ปัจจุบนั ศูนย์บริ การเด็กพิการ
สามารถให้บริ การที่พกั แก่เด็กพิการได้จาํ นวน ๑๕๐ คน

เนื่องจากการรักษาและฟื้ นฟูสมรรถภาพของเด็กพิการต้องใช้ระยะเวลานานพอสมควร อย่างน้อยประมาณ
๓ เดือนถึง ๑ ปี เพื่อมิให้เด็กเหล่านั้นต้องเสี ยโอกาสในการศึกษาเล่าเรี ยน มูลนิธิฯ จึงขอความช่วยเหลือ

จากกรมสามัญศึกษา กระทรวงศึกษาธิการ เปิ ดโรงเรี ยนสําหรับเด็กพิการขึ้น โดยได้รับพระมหากรุ ณาธิคุณจาก
สมเด็จพระศรี นคริ นทรา พระบรมราชชนนี เสด็จเปิ ดอาคารเรี ยนเมื่อวันที่ ๑๑ กุมภาพันธ์ ๒๕๐๘ และ
พระราชทานนามโรงเรี ยนว่า “โรงเรี ยนศรี สังวาลย์” นับเป็ นพระมหากรุ ณาธิคุณแก่เด็กพิการเป็ นล้นพ้น ปัจจุบนั
โรงเรี ยนมีนกั เรี ยนทั้งประจําและไปกลับจํานวน ๒๕๐ คน จัดการเรี ยนการสอนตั้งแต่ระดับอนุบาลถึงมัธยมศึกษา
ตอนต้น นอกจากนั้น ยังมีช้ นั เรี ยนพิเศษสําหรับเด็กที่ป่วยด้วยโรคสมองพิการ (Cerebral Palsy) ด้วย

วัตถุประสงค์

ให้ความช่วยเหลือทางสุ ขภาพอนามัยและสวัสดิการแก่เด็กและผูใ้ หญ่ในประเทศไทย ซึ่ งเป็ นผูพ้ ิการทางแขน
ขา และลําตัว อาจจําแนกเป็ นข้อๆ ได้ดงั นี้
๑. เพื่อให้ความช่วยเหลือแก่คนพิการทั้งเด็กและผูใ้ หญ่ซ่ ึ งพิการแต่กาํ เนิดหรื อพิการเนื่องจากโรคภัยไข้เจ็บ
หรื ออุบตั เิ หตุ
๒. เพื่อให้ความช่วยเหลือในด้านการรักษาพยาบาล การศึกษา สวัสดิการและอาชีพตามความเหมาะสม
๓. เพื่อส่ งเสริ มและหาวิธีการให้เกิดผลดีในด้านการป้ องกันสาเหตุที่อาจทําให้บุคคลกลายเป็ นคนทุพพลภาพ
หรื อพิการได้
๔. เพื่อติดต่อประสานงานกับโรงพยาบาลของรัฐบาลและเอกชน รวมทั้งองค์การอื่นๆทั้งภายในและ
ภายนอกประเทศเพื่อให้ความช่วยเหลือคนพิการ

ที่ต้งั

สํานักงานมูลนิธิอนุเคราะห์คนพิการตั้งอยูใ่ นบริ เวณเดียวกับศูนย์บริ การเด็กพิการและโรงเรี ยนศรี สังวาล ณ
ถนนติวานนท์ อําเภอปากเกร็ ด จังหวัดนนทบุรี (รหัสไปรษณี ย ์ ๑๑๑๒๐) หมายเลขโทรศัพท์ ๕๘๓๖๖๘๑,
๕๘๓๙๕๙๖-๗

ผู้ดําเนินการ

มูลนิธิอนุเคราะห์คนพิการ ดําเนินการโดยมีคณะกรรมการอํานวยการซึ่ งประกอบด้วยผูม้ ีจิตศรัทธาและผูแ้ ทนจาก
หน่วยงานของรัฐบาลที่เกี่ยวข้อง คณะแพทย์ที่ปรึ กษา อนุกรรมการฝ่ ายต่างๆเป็ นผูก้ าํ หนดนโยบายให้เจ้าหน้าที่
ปฏิบตั ิ นอกจากนี้ ในการจัดการเรี ยนการสอนของโรงเรี ยนศรี สังวาลย์ ซึ่ งเป็ นโรงเรี ยนของมูลนิธิฯนั้น ยังได้รับ
ความช่วยเหลือจากกรมสามัญศึกษา กระทรวงศึกษาธิการ จัดส่ งข้าราชการสังกัดกองการศึกษาพิเศษ มาเป็ น
ผูอ้ าํ นวยการสอนด้วย

การดําเนินการ

๑. การบําบัดรักษา มูลนิธิฯ จัดให้ผพู ้ ิการได้รับการบําบัดรักษาจากแพทย์ผเู ้ ชี่ยวชาญของโรงพยาบาลต่างๆ จัด
นักสังคมสงเคราะห์คอยให้ความช่วยเหลือแนะนําและเยีย่ มเยียนผูพ้ ิการถึงบ้าน ให้การดูแลอย่างต่อเนื่อง ติดตาม
ผลการรักษาเป็ นระยะๆ
๒. การป้ องกันความพิการ มูลนิธิฯได้ทาํ การรณรงค์โดยร่ วมมือกับกรมอนามัย กระทรวงสาธารณสุ ขและ
เทศบาลนครกรุ งเทพฯ ให้วคั ซี นป้ องกันโรคไข้ไขสันหลังอักเสบ(Polio) ซึ่ งได้เริ่ มทําการทดลองครั้งแรกเมื่อ ๒๗
กันยายน ๒๕๑๐ โดยให้วคั ซี นแก่เด็กอายุต้ งั แต่ ๓ เดือน ถึง ๕ ปี ในเขตกรุ งเทพฯ จํานวน ๔,๓๖๑ คน หลังจาก
การศึก ษาผลของการใช้วคั ซี นแล้ว ได้ตกลงให้วคั ซี นแก่เ ด็กในวัยเดีย วกันทั้งพระนคร ระหว่า งวันที่ ๒๑ มกราคม
๒๕๑๒ ถึง ๓ กุมภาพันธ์ ๒๕๑๒ คาดว่ามีเด็กได้รับวัคซี นทั้งสิ้ นประมาณ ๓๐๐,๐๐๐ คน นอกจากนั้น ยังได้จดั
เผยแพร่ ความรู ้แก่ประชาชนในการป้ องกันความพิการอันเนื่องมาจากสาเหตุต่างๆทั้งทางวิทยุ โทรทัศน์และ
เอกสารเป็ นประจํา
๓. การฟื้ นฟูสมรรถภาพและสวัสดิการ มูลนิธิฯจัดหากายอุปกรณ์ แขนขาเทียม รถเข็น เฝื อกเหล็ก ให้แก่
คนพิการที่มาขอรับบริ การ ทั้งยังให้ทุนการศึกษา ช่วยเหลือในด้านการฝึ กอบรมในสถานฝึ กอาชีพตามความ
ต้องการและความสามารถของผูพ้ ิการ
๔. การให้บริ การแก่เด็กพิการที่มีภูมิลาํ เนาต่างจังหวัด มูลนิธิฯได้สร้างศูนย์บริ การเด็กเด็กพิการเพื่อเป็ น
สถานที่พกั สําหรับเด็กพิการที่มีภูมิลาํ เนาอยูต่ ่างจังหวัดเมื่อ พ.ศ. ๒๕๐๔ เพื่อให้การบําบัดรักษาและฟื้ นฟู
สมรรถภาพ โดยสามารถรับเด็กได้ท้ งั หมด ๑๕๐ คน กําหนดอายุระหว่าง ๔-๑๔ ปี โดยจัดให้เข้าพักอยู่ในศูน ย์ฯ
ตามระยะเวลาที่แพทย์ที่ปรึ กษาของมูลนิธิฯกําหนด มีเจ้าหน้าที่และพี่เลี้ยงดูแลอย่างใกล้ชิดเพื่อฝึ กให้เด็กพิการ
สามารถช่วยเหลือตัวเองได้ จัดกิจกรรมต่างๆที่เหมาะสมทั้งด้านกีฬา นันทนาการและศาสนา ทั้งนี้เพื่อให้เด็กพิการ
ได้มีโอกาสฟื้ นฟูสมรรถภาพในทุกๆด้าน
๕. ด้านการศึกษา เพื่อให้เด็กพิการได้มีโอกาสทางการศึกษาเช่นเดียวกับเด็กปกติทวั่ ไป มูลนิธิฯจึงได้ต้ งั
โรงเรี ยนศรี สังวาลย์ข้ ึนเมื่อ พ.ศ. ๒๕๐๘ เพื่อรับเด็กพิการทั้งชายหญิงที่มีอายุระหว่าง ๔-๒๒ ปี เข้าศึกษาใน
โรงเรี ยนทั้งประเภทประจําและไปกลับ ดําเนินการสอนตามหลักสู ตรของกระทรวงศึกษาตั้งแต่ช้ นั อนุบาลจนถึง
มัธยมศึก ษาตอนต้น
๖. จัดรถรับส่ งเด็กพิการ มูลนิธิฯได้จดั บริ การรับส่ งเด็กพิการที่มีบา้ นพักอยูใ่ นกรุ งเทพฯ ไปรับการบําบัดรักษา
ตามโรงพยาบาลต่างๆทุกวัน ในรายที่จาํ เป็ นต้องเข้าอยูใ่ นโรงพยาบาล ทางมูลนิธิฯจะเป็ นธุระดําเนินการติดต่อ
ประสานงานกับทางโรงพยาบาลให้ ถ้าผูป้ กครองเด็กรายใดไม่สามารถจะเสี ยค่ารักษาได้ มูลนิธิฯจะติดต่อขอลด
ค่ารักษาหรื อออกค่ารักษาให้ตามความจําเป็ นเป็ นรายๆไป

การร่ วมมือประสานงานกับหน่ วยราชการและองค์การเอกชน

นับแต่มูลนิธิอนุเคราะห์คนพิการได้เริ่ มดําเนินการก่อตั้งมา มูลนิธิฯได้รับความร่ วมมือจากหน่วยงานของ
รัฐบาลและองค์การสงเคราะห์ต่างๆทั้งภายในและนอกประเทศเป็ นอย่างดีตลอดมา อาทิ กรมสามัญศึกษา
กระทรวงศึกษาธิการ กรมประชาสงเคราะห์ โรงพยาบาลศิริราช โรงพยาบาลเลิดสิ น โรงพยาบาลพระมงกุฎเกล้า
โรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์ สมาคมแพทย์เวชศาสตร์ ฟ้ื นฟู มูลนิธิสงเคราะห์เด็กยากจน ซี.ซี.เอฟ. องค์การอนามัยโลก

คณะโรตารี่ และสโมสรโรตารี่ กรุ งเทพฯ มูลนิธิฮงั่ เคี้ยวป่ อเต็กตึ้ง สมาคมองค์การสงเคราะห์คนพิการแห่งโลก และ
หน่วยงานอื่นๆอีกมากมาย

ค่าใช้ จ่าย

เนื่องจากมูลนิธิฯอนุเคราะห์คนพิการเป็ นหน่วยงานเอกชน งบประมาณที่ใช้จ่ายในการบริ หารกิจการและการ
สงเคราะห์ผพู ้ ิการจึงเป็ นเงินที่ได้มาจากการบริ จาคของผูม้ ีจิตศรัทธาเป็ นส่ วนใหญ่ จนกระทัง่ ในปี พ.ศ. ๒๕๐๕
มูลนิธิฯ จึงได้รับความอุดหนุนจากรัฐบาลผ่านกรมประชาสงเคราะห์เป็ นจํานวนปี ละ ๑๕๐,๐๐๐ บาท
มูลนิธิอนุเคราะห์คนพิการต้องให้การเลี้ยงดูและการศึกษาแก่เด็กพิการเป็ นจํานวนมาก ทั้งยังต้องให้ความ
ช่วยเหลือด้านต่างๆแก่ผพู ้ ิการทัว่ ประเทศ ดังนั้น มูลนิธิฯจึงต้องใช้งบประมาณในการดําเนินการสู งถึงปี ละ ๖-๗
ล้านบาท และคงจะสู งขึ้นเป็ นลําดับตามอัตราค่าครองชีพ นับเป็ นภาระอันหนักสําหรับคณะกรรมการที่จะต้อง
เชิญชวนและขอรับความอนุเคราะห์จากประชาชนผูม้ ีจิตศรัทธา
อนึ่ง ศูนย์บริ การเด็กพิการและโรงเรี ยนศรี สังวาลย์ได้ก่อตั้งมาเป็ นเวลาสามสิ บกว่าปี แล้ว การเสื่อมสภาพใน
ตัวอาคาร สระว่ายนํ้า บ่อนํ้าบาดาล พาหนะรับส่ งเด็ก วัสดุอุปกรณ์และสิ่ งของเครื่ องใช้ปรากให้เห็นอยูท่ วั่ ไป
จําเป็ นต้องได้รับการปรับปรุ งซ่ อมแซมเพือ่ ให้คงไว้ซ่ ึ งสภาพที่ใช้งานได้ นอกจากนั้น มูลนิธิฯยังได้ขยายงานด้าน
การให้บริ การให้กว้างขวางขึ้น โดยเริ่ มงานด้านการบริ การชุมชน (Community-Based) และยังมีโครงการจะขยาย
งานด้านกายภาพบําบัดและการผลิตอุปกรณ์เครื่ องช่วยสําหรับผูพ้ ิการอีกด้วย ซึ่ งมูลนิธิฯจําเป็ นต้องหาทุนให้
เพียงพอสําหรับจ้างบุคลากรผูม้ ีความชํานาญด้านต่างๆ การก่อสร้างอาคาร จัดหาเครื่ องมือและอุปกรณ์ต่างๆ
เพื่อให้โครงการบรรลุผลสําเร็ จตามเป้ าหมาย
นับแต่เริ่ มก่อตั้งมูลนิธิฯมาจนถึงปัจจุบนั (พ.ศ. ๒๕๓๓) มูลนิธิฯได้ให้ความช่วยเหลือคนพิการทัว่ ประเทศ
แล้วประมาณ ๗,๕๘๕ ราย แยกเป็ นประเภทของความพิการได้ดงั นี้
๑. โรคไขสันหลังอักเสบ (Polio)
๓,๓๓๐ ราย
คิด เป็ น ๔๓.๙๐ %
๒. โรคสมองพิการ (Cerebral Palsy)
๑,๒๕๗ ราย
คิด เป็ น ๑๖.๗๐ %
๓. แขนขาขาด
๑,๐๖๐ ราย
คิด เป็ น ๑๓.๙๗ %
๔. อุบตั ิเหตุ
๕๑
ราย
คิด เป็ น ๐.๖๗ %
๕. วัณโรคกระดูก
๗๒ ราย
คิด เป็ น ๐.๙๕ %
๖. พิการแต่กาํ เนิด
๒๗๒ ราย
คิด เป็ น ๓.๕๙ %
๗. หนองในกระดูก
๑
ราย
คิด เป็ น ๐.๐๑ %

๘. อัมพาต
๔๐๓ ราย
คิด เป็ น ๕.๓๑ %
๙. กล้ามเนื้ออ่อนแรง (Muscular dysthophy) ๘๘
ราย
คิด เป็ น ๑.๑๖ %
๑๐. สาเหตุอื่นๆ
๑,๐๗๙ ราย
คิด เป็ น ๑๔.๒๓ %
การให้ความช่วยเหลือแก่บคุ คลดังกล่าวนี้ นอกจากจะเป็ นการรักษาแก้ไขบรรเทาความพิการทางร่ างกาย
แล้ว ยังช่วยส่ งเสริ มให้คนพิการเกิดความมัน่ ใจ ภูมิใจในความสามารถของตน เป็ นการแก้ไขมิให้เกิดความน้อย
เนื้อตํ่าใจอันเป็ นปัญหาสุ ขภาพจิต และยังช่วยให้คนพิการสามารถช่วยตนเองได้ไม่ตอ้ งเป็ นภาระแก่ครอบครัว มี
โอกาสศึกษาหาความรู ้และประกอบอาชีพได้เช่นบุคคลทัว่ ไป

การบริจาค

ผูท้ ี่มีจิตศรัทธาจะบริ จาคเงินหรื อสิ่ งของแก่มูลนิธิอนุเคราะห์คนพิการ สามารถติดต่อได้ที่ มูลนิธิ
อนุเคราะห์คนพิการ ถนนติวานนท์ อําเภอปากเกร็ ด จังหวัดนนทบุรี ๑๑๑๒๐ หรื อโทรศัพท์ ๕๘๓๖๖๘๑,
๕๘๓๙๕๙๖-๗

สารจากคุณหญิงแสงดาว สยามวาลา

หม่อมงามจิตต์ บุรฉัตร ได้เข้ามาร่ วมเป็ นนายกมูลนิธิช่วยเหลือเด็กกําพร้าของสตรี ไทยมุสลิมแห่ง
ประเทศไทย ตั้งแต่ พ.ศ. ๒๕๐๖ ถึง พ.ศ. ๒๕๑๐ ตลอดระยะเวลาที่ร่วมงานของมูลนิธิฯท่านได้เสี ยสละทั้งกําลัง
กาย กําลังใจ กําลังทรัพย์ รวมถึงกําลังสติปัญญาความสามารถจนมูลนิธิฯดําเนินงานได้อย่างมีประสิ ทธิภาพและมี
ประสิ ทธิผล เป็ นประโยชน์ต่อสังคมส่ วนรวม ด้วยการช่วยเหลือเด็กกําพร้าอนาถาให้ได้รับการศึกษาทั้งทางโลก
และทางธรรมอย่างถูกต้อง เมื่อเด็กเหล่านี้เติบโตขึ้นไม่ตอ้ งเป็ นภาระต่อสังคมและประเทศชาติ นับว่ าท่านได้
ดําเนินงานกิจกรรมต่างๆของมูลนิธิฯ เป็ นการแบ่งเบาภาระรัฐบาล นอกจากนี้ท่านยังดํารงตําแหน่งเป็ น ผูจ้ ดั การ
โรงเรี ยนมูลนิธิสตรี ไทยมุสลิม ระหว่าง พ.ศ. ๒๕๐๘ จนถึง พ.ศ. ๒๕๑๑
ในโอกาสที่การจัดงานวันถึงแก่อนิจกรรมของหม่อมงามจิตต์ บุรฉัตร เวียนมาครบเป็ นครั้งที่ ๗
คณะกรรมการมูลนิธิฯขอแสดงความระลึกถึงพระคุณของหม่อมงามจิตต์ ที่มีต่อมูลนิธิฯ และขอพรต่อพระผูเ้ ป็ น
เจ้า ทรงรับดวงวิญญาณของหม่อมงามจิตต์ไปสู่สรวงสวรรค์

(คุณหญิงแสงดาว สยามวาลา)
นายกมูลนิธิฯ

ประวัตกิ ารก่อตั้ง

มูลนิธิช่วยเหลือเด็กกําพร้ า
ของสตรีไทยมุสลิมแห่ งประเทศไทย

มูลนิธิช่วยเหลือเด็กกําพร้าของสตรี ไทยมุสลิมแห่งประเทศไทย ได้รับอนุมตั จิ ากกระทรวงมหาดไทยให้จด
ทะเบียนตามใบอนุญาตที่ ๓๐๒ ลงวันที่ ๒๘ มีนาคม ๒๕๐๕ มูลนิธิฯนี้ได้ต้ งั ขึ้นด้วยการริ เริ่ มของสมาคมสตรี
ไทยมุสลิมฯ ตามวัตถุประสงค์ในข้อที่จะส่ งเสริ มการศึกษาและสงเคราะห์เด็กกําพร้ามุสลิม
สมาคมสตรี ไทยมุสลิมฯจึงได้จดั งานฉลองตรุ ษอิดิลฟิ ตรขึ้นเป็ นครั้งแรกเมื่อ พ.ศ. ๒๕๐๕ โดยมอบให้นาง
แสงดาว สยามวาลา เป็ นประธานจัดงาน มีสถานทูตในเครื อมุสลิม ๔ สถานทูต ได้แก่ มาเลเซี ย ปากีสถาน สห
สาธารณรัฐอาหรับแห่งอียปิ ต์ อินโดนีเซี ย และสถานทูตอินเดียร่ วมเป็ นเจ้าภาพ ได้กราบบังคมทูลพระกรุ ณา
อัญเชิญเสด็จฯพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยูห่ วั และสมเด็จพระนางเจ้าฯพระบรมราชินีนาถ ทรงเป็ นองค์ประธานได้
เงินทูลเกล้าฯถวายเป็ นเงินจํานวน ๑๑๐,๐๔๓.๗๕ บาท (หนึ่งแสนหนึ่งหมื่นสี่สิบสามบาทเจ็ดสิ บห้าสตางค์) ซึ่ ง
ต่อมาได้ทรงพระกรุ ณาโปรดเกล้าฯ พระราชทานเงินจํานวนดังกล่าวให้สมาคมฯ สมทบทุนสร้างอาคารสงเคราะห์
เด็กกําพร้าและสมาคมสตรี ไทยมุสลิมฯได้มีมติมอบเงินจํานวนนี้เป็ นทุนริ เริ่ มของมูลนิธิฯ เมื่อวันที่ ๒๖ มกราคม
๒๕๐๖ โดยแต่งตั้งกรรมการริ เริ่ ม ๕ คน ไปดําเนินการจดทะเบียน คือ
นางแสงดาว สยามวาลา
นายกสมาคมฯ
เป็ นนายกมูลนิธิฯ
นางอาภรณ์ สิ งห์สุมาลี
เหรัญญิกสมาคมฯ
เป็ นเหรัญญิกมูลนิธิฯ
นางสุ วฒั นา เพชรทองคํา
เลขานุการสมาคมฯ
เป็ นเลขานุการมูลนิธิฯ
น.ส.กฤษณา อมรทัต
ผูช้ ่วยเลขานุการสมาคมฯ เป็ นผูช้ ่วยเลขานุการมูลนิธิฯ
นางฉะอ้อน วงศ์ฮบั ซี
กรรมการสมาคมฯ
เป็ นกรรมการมูลนิธิฯ
เมื่อได้รับอนุมตั ิจากกระทรวงมหาดไทยให้จดทะเบียนมูลนิธิเรี ยบร้อยแล้ว จึงได้เชิญผูท้ รงคุณวุฒิเข้าร่ วมเป็ น
กรรมการบริ หารงานอีก ๖ คน ดังรายนามต่อไปนี้
หม่อมงามจิตต์ บุรฉัตร
คุณหญิงอัมพร มีศุข
ม.ล.มณี รัตน์ บุนนาค
คุณหญิงสวลี ชลวิจารณ์
น.ส.มาลี
อติแพทย์
นางยูไบดา
นานา
รวมกรรมการบริ หารชุดเริ่ มแรก ๑๑ ท่าน
ต่อมาทางสมาคมฯ ได้ดาํ เนินการขอที่ดินจากกระทรวงมหาไทยเพื่อก่อสร้างตึกเรี ยนและอาคารสงเคราะห์เด็ก
กําพร้าและหอพักนักเรี ยนหญิงจากสี่จงั หวัดภาคใต้ ฯพณฯ พลเอกประภาส จารุ เสถียร รัฐมนตรี ว่าการกระทรวง
มหาไทย จึงได้แนะนําให้จดทะเบียนเป็ นมูลนิธิ ให้ชื่อมูลนิธิน้ ีว่า “มูลนิธชิ ่ วยเหลือเด็กกําพร้ าของสตรีไทยมุสลิม
แห่ งประเทศไทย”

วัตถุประสงค์ ของมูลนิธิฯ

๑. สงเคราะห์เด็กกําพร้าโดยไม่เลือกชาติศาสนา

๒. ร่ วมมือ ส่ งเสริ ม และประสานงานกับกระทรวงมหาไทย กระทรวงศึกษาธิการ

๓. ส่ งเสริ มวัฒนธรรมและขนบธรรมเนียมประเพณี ของศาสนาอิสลาม(ทั้งนี้ไม่เกี่ยวข้องกับการเมือง)
๔. เพื่อการศึกษา

กิจกรรมของมูลนิธิฯ

๑. โครงการส่ งเสริ มการศึกษา
๒. โครงการให้ทุนการศึกษาและอุปกรณ์การศึกษาทั้งภาคกลางและภาคใต้
๓. โครงการเลี้ยงอาหารกลางวันเด็กกําพร้าและยากจน
๔. โครงการอบรมเยาวชน สตรี ระดับผูน้ าํ จากจังหวัดชายแดนภาคใต้
๕. โครงการอบรมผูน้ าํ ศาสนา (คณะอิหม่าน บิหลัน่ คอเต็บ) จากจังหวัดชายแดนภาคใต้
๖. โครงการสอนศาสนา
๗. โครงการศาสนสัมพันธ์
๘. โครงการเลี้ยงเด็กกําพร้าในสถานที่
๙. โครงการศูนย์ประสานงานมุสลิมทัว่ ประเทศและทัว่ โลก
๑๐. โครงการป้ องกันปัญหายาเสพติดให้โทษ

ความสําเร็จของมูลนิธิฯ

๑. สามารถสร้างอาคารเรี ยนและอาคารสงเคราะห์ให้แก่เด็กกําพร้าและยากจนได้ ๔ อาคาร ดังนี้คอื
อาคารเรี ยนและอาคารที่พกั ครู
อาคาร “คูเวต”
อาคาร “มอร๊ อคโค”
อาคาร “ลิเบีย”
๒. ส่ งเสริ มการศึกษาแก่เยาวชนกําพร้าและอนาถาจนสําเร็ จการศึกษาเป็ นจํานวน ๑,๐๐๐ คน ปัจจุบนั มีเด็ก
กําพร้าและอนาถาอยูใ่ นความดูแล ๒๘๐ คน
๓. สถาบันได้รับความร่ วมมือจากทุกฝ่ าย นับตั้งแต่สถาบันพระมหากษัตริ ยท์ ี่ถือว่าสู งส่ ง ตลอดจน
รัฐบาล องค์การรัฐบาล องค์การเอกชน และเอกชนคนธรรมดาทัว่ ไป ทั้งภายในและภายนอกประเทศ

รายชื่อคณะกรรมการบริหารมูลนิธิฯ ชุดปัจจุบัน (พ.ศ. ๒๕๓๔-พ.ศ. ๒๕๓๖)
๑.
๒.
๓.
๔.
๕.
๖.
๗.
๘.
๙.
๑๐.
๑๑.

คุณหญิงแสงดาว
นางศรี ศกั ดิ์
นางสะอาด
นางจินตนา
นางอัจฉรา
นางสกาวรัตน์
นางสุ ดา
นางฟาติมะ
นางชวนพิศ
นางสาวฉันทนา
นางสกาวรัตน์

สยามวาลา
ไทยอารี
ดํารงผล
วีระเสถียร
ณ สงขลา
สุ ลยั มาณี
บินฮูเซ็น
สถาอนันต์
เสนะวัต
อนุลาวัพพ์
ถาวรศิริ

นายกมูลนิธิฯ
อุปนายก
เหรัญญิก
ผูช้ ว่ ยเหรัญญิก
เลขานุการ
ผูช้ ่วยเลขานุการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรรมการ

โสสะมูลนิธิแห่ งประเทศไทย ในพระบรมราชินูปถัมภ์
SOS FOUNDATION OF THAILAND
Under the Royal Patronage of H.M. THE Queen.

4thFl. Rajapark Bldg.163 Asoke Rd., Sukumvit 21 Bangkok 10110 Tel. 258-9052
ชั้น4 อาคารรัชต์ภาคย์ 163 สุ ขมุ วิท21 กรุ งเทพฯ 10110 โทร 258-9052

สารจากประธานกรรมการฯ

เมื่อ “๑๘ ตุลาคม” หมุนเวียนมาอีกรอบปี หนึ่ง ถือเป็ นวันที่เรา “ชาวโสสะ” เต็มใจร่ วมแรงกายแรงใจกับ
บรรดาญาติมิตรสหายและผูท้ าํ งานสังคมสงเคราะห์ จัดกิจกรรมเพื่อรําลึกถึงคุณงามความดีของหม่อมงามจิตต์ บุร
ฉัตร ที่ได้ริเริ่ ม เสริ มสร้างองค์กรต่างๆ ไว้เป็ นมรดกแก่พวกเรา
ในส่ วนของโสสะมูลนิธิแห่งประเทศไทย ในพระบรมราชินูปถัมภ์ นับได้ว่าหม่อมงามจิตต์ มีส่วน
สําคัญที่บนั ดาลให้องค์กรนี้ถือกําเนิดขึ้นมา นอกจากท่านเป็ นคนแนะนําให้ดิฉันมีโอกาสพบปะสนทนา
แลกเปลี่ยนทัศนะกับ ดร .เฮอร์ มานน์ ก ไมเนอร์ ผูก้ ่อตั้งและเป็ นประธานหมู่บา้ นเด็กเอสโอเอสสากล ในเรื่ อง
หมู่บา้ นเด็กกําพร้าแล้ว พระวรวงศ์ พระองค์เจ้าเปรมบุรฉัตรยังประทานพระเมตตา ทรงตั้งชื่อ “โสสะ” ซึ่ ง
เลียนแบบหรื อทับศัพท์ชื่อและเสี ยงของ “เอสโอเอส” ที่เป็ นชื่อสากลของหมู่บา้ นเด็กเอสโอเอสสากล (SOS
Children Village’s International) อีก ด้วย
แม้เมื่อเริ่ มก่อตั้งโสสะมูลนิธิฯ และหมู่บา้ นเด็กโสสะ หม่อมงามจิตต์ได้สนับสนุนและให้กาํ ลังใจแก่
คณะกรรมการ โดยรับเป็ นกรรมการที่ปรึ กษาและให้ความสนใจแก่มูลนิธิฯ เสมอ มีจดหมายชมเชยการปฏิบตั งิ าน
ของกรรมการ ที่ ทุกคนเอาใจใส่ เสี ยสละทํางาน เป็ นผลให้การดําเนินงานของโสสะมูลนิธิฯ ได้ผลสมเจตนาที่วาง
ไว้ ขณะเจ็บป่ วยอาการหนักก็ยงั กรุ ณาสอบถามและยํ้าให้ต้ งั ใจทํางานต่อไป เป็ นที่ซาบซึ้ งยิง่
นอกจากนั้น หม่อมงามจิตต์ยงั ได้มอบเงินให้ใช้ในกิจการเด็กกําพร้า โดยให้เป็ นครั้งคราวตั้งแต่ แรกเริ่ ม
จนแม้หลังจากท่านจากไปแล้ว กองทุนมรดกหม่อมงามจิตต์ บุรฉัตร ได้บริ จาคเงินจํานวนหนึ่งให้ดว้ ย ซึ่ งเมื่อ
รวมกันตั้งแต่เริ่ มแรกเป็ นจํานวนเงินทั้งสิ้ น ๒๖,๐๐๐ บาท (สองหมื่นหกพันบาทถ้วน)
ดิฉันเชื่อว่าความรู ้สึกยกย่องสรรเสริ ญและความเคารพนับถือที่มีต่อหม่อมงามจิตต์ บุรฉัตร
คงเป็ น
ความรู ้สึกร่ วมกันของทุกคนว่า ท่านเป็ นบุคคลตัวอย่างที่นาํ ความเสี ยสละทั้งแรงกายและแรงใจ และทรัพย์สิน
ส่ วนตัวมาทําประโยชน์ส่วนรวม เพื่อให้สมาชิกในสังคมอยูร่ ่ วมกันอย่างสันติสุข ความมุ่งมัน่ ทําจริ งทําจังของ
ท่านคงเป็ นแบบฉบับทีพ่ วกเราจักได้ยดึ ถือเป็ นตัวอย่างสื บไป

(คุณหญิงสมศรี เจริ ญรัชต์ภาคย์)

โสสะมูลนิธิแห่ งประเทศไทย
ในพระบรมราชินูปถัมภ์
หลักการเบือ้ งต้น

เด็กหรื อเยาวชน คือ ทรัพยากรที่สาํ คัญยิง่ ของ
มนุษยชาติเพราะเด็กในวันนี้คือผูใ้ หญ่ข า้ งวันหน้า ฉะนั้น
ในวัยเด็ก ถ้าเราได้ปลูกฝังแต่สิ่งที่ดีงามให้กบั ชีวิตของ
เขาแล้ว เขาจะเจริ ญเติบโตเป็ นผูใ้ หญ่ที่มีคุณภาพและมี
ระเบียบวินยั ต่อไปในวันข้างหน้า
สังคมปัจจุบนั มีปัญหาที่เกี่ยวเนื่องกับความประพฤติ
ของเยาวชนอย่างมากมาย เยาวชนที่ก่อปัญหาเหล่านี้
ส่ วนใหญ่จะมาจากครอบครัวทีแ่ ตกแยก ครอบครัวที่
ยากจน พ่อแม่ หรื อผูอ้ ุปการะ ยุง่ อยูก่ บั การประกอบ
อาชีพหาเลี้ยงครอบครัว ไม่มีเวลาสนใจหรื อเอาใจใส่ กบั
ความเป็ นอยูข่ องคนในครอบครัวเท่าที่ควร ฉะนั้นเด็กใน
ครอบครัวเหล่านี้จึงมักขาดความรัก ความเข้าใจ ความ
อบอุ่นในชีวิต การขาดความรัก ความอบอุ่นในชีวิต
ครอบครัวนี้ เป็ นการขาดสิ่ งสําคัญในชีวิตของเด็กเพราะ
จะเป็ นสาเหตุให้เด็กมีความประพฤติที่มีแนวโน้มไปสู่ สิ่ง
ที่ก่อให้เกิดปัญหาแก่สังคมได้ เช่น การกระทําผิดด้าน
กฎหมาย การติดยาเสพติด เป็ นต้น
เด็กเหล่านี้ไม่ได้ตอ้ งการหรื อตั้งใจที่จะก่อปัญหา
ให้แก่สังคมอย่างใด แต่เพราะสิ่ งแวดล้อมผลักดันให้
เป็ นไป ถ้าเราได้ให้โอกาสแก่เขา ให้เขาได้รับในสิ่ งที่ดี
งามของชีวิต เขาก็จะเจริ ญเติบโตเป็ นพลเมืองดีที่มี
อนาคตของชาติในวันข้างหน้าได้
ประเทศชาติบ้านเมืองจะไปรอดหรือไม่ เพียงใดนั้น
ขึน้ อยู่กบั คุณภาพและความมีระเบียบวินัยของเยาวชน
ของประเทศในวันนี้ เพราะเยาวชนเหล่านี้จะต้อง
เจริ ญเติบโตเป็ นผูใ้ หญ่ในวันข้างหน้าและเข้ามา
รับผิดชอบสื บเจตนารมณ์บริ หารบ้านเมืองสื บต่อจาก
ผูบ้ ริ หารในปัจจุบนั และในยุคต่อไป

“โสสะมูลนิธแิ ห่ งประเทศไทย
ในพระบรม
ราชินูปถัมภ์ ” ได้คาํ นึงถึงความสําคัญของเยาวชนดังที่
กล่าวมาแล้วนี้ จึงได้คิดหาหนทางให้เด็กกําพร้าไร้ที่พ่ งึ
ได้มีโอกาสที่ดีในชีวิตเหมือนเด็กอื่นๆ บ้างโดยการสร้าง
ครอบครัวที่อบอุ่นให้เขาเหล่านั้น ให้เขาได้มีบา้ น มีแม่ มี
พี่ และมีนอ้ ง ที่พร้อมด้วยความรัก ความเข้าใจและความ
เอาใจใส่ ซ่ ึ งกันและกัน ของคนในครอบครัวจึงจัดและ
ดําเนินงานหมู่บา้ นสําหรับเด็กตามแนวคิดของ ดร .เฮอร์
มานน์ กไมเนอร์ (Dr. Hermann Gmeiner) ชาว
ออสเตรี ย ซึ่ งเป็ นผูเ้ ริ่ มกิจ การหมูบ่ า้ นสําหรับเด็ก ที่

เรี ยกว่า SOS Children’s Village ในประเทศ
ออสเตรี ย เมื่อปี พ .ศ. ๒๔๙๒ ทั้งนี้เพราะตระหนักว่า วิธี
ที่จะทําให้เด็กกําพร้ามีชีวิตชีวาเหมือนเด็กธรรมดา
ทัว่ ๆไปก็คือการสร้างครอบครัวทดแทนให้แก่เขาด้วย
การให้บา้ น ให้แม่ ให้พี่ และให้นอ้ ง เพื่อลดความหว้า
เหว่และปมด้อยของเด็ก
โสสะมูลนิธแิ ห่ งประเทศไทยฯ จดทะเบียน
ก่อตั้งเมื่อ พ .ศ. ๒๕๑๔ และจัดสร้างหมู่บา้ นเด็กโสสะ
แห่งประเทศไทย บางปู สมุทรปราการ เป็ นหมูบ่ า้ นแห่ง
แรก เมื่อ พ .ศ. ๒๕๑๕ ด้วยเงินบริ จาคจํานวน ๘ ล้าน
บาทเศษ จากหมู่บา้ นเด็กโสสะสากล (SOS Children

Village’s International ) บนที่ดิน 10 ไร่ เศษ ซึ่งมี

คุณหญิงสมศรี เจริ ญรัชต์ภาคย์ ประธานกรรมการ
อํานวยการ บริ จาคให้ที่ ต.บางปู อ.เมือง จ.สมุทรปราการ
เลขที่ ๓๘๓ หมู่ ๒ ถ.สุ ขมุ วิท ต .บางปูใหม่ อ .เมือง จ .
สมุทรปราการ ๑๐๒๘๐ (โทร ๓๒๓-๙๕๕๓ fax :
๓๒๓๐๖๔๑) ประกอบด้วยบ้านพักสําหรับแม่และเด็ก
กําพร้า ๑๒ หลัง บ้านพักผูอ้ าํ นวยการ อาคารศูนย์รวม
(ชั้นบนเป็ นห้องพักแขก น้า และเจ้าหน้าที่ ชั้นล่างเป็ น
สํานักงาน ห้องแพทย์ ห้องจักร และสหกรณ์ของ
หมู่บา้ น) อาคารอนุบาล อาคารห้องสมุด บ้านพัก
เจ้าหน้าที่และอาคารสําหรับแม่เกษียณอายุพกั อาศัย

หมู่บา้ นเยาวชนชาย ได้จดั สร้ างขึ้นเป็ นแห่งที่ ๒ เมื่อ
ปี พ.ศ. ๒๕๒๔ เป็ นสถานที่รับรองเด็กชาย เพื่อเตรี ยม
เด็กชายวัยรุ่ นของโสสะ ให้พร้อมที่จะออกไปดํารงชีวิต
ในโลกกว้างที่อาจมีปัญหา อุปสรรค การท้าทายและ
ความยากลําบาก ทั้งนี้เพื่อให้เขาอยูใ่ นสังคมได้อย่าง
พลเมืองที่มีคุณภาพในอนาคต
เด็กชายวัยรุ่ นจากครอบครัวโสสะ (อายุ ๑๔ ปี ขึ้น
ไป) จะแยกไปอยูท่ ี่หมู่บา้ นเยาวชนชาย เสมือนอยูห่ อพัก
ด้วยความรู ้สึกว่า บ้าน ครอบครัว ซึ่ งมีแม่และพี่ น้อง
ชาย หญิงของเขายังคงอยูท่ ี่หมู่บา้ นเด็กโสสะ ที่ซ่ ึ งเขาจะ
กลับมาเยีย่ มเยียนได้ทุกเวลาที่เขาคิดถึง (หมู่บา้ นเยาวชน
ชายโสสะ สมุทรปราการ ๑๘ หมู่ ๓ ซอยบุญศิริ ถ.
สุ ขมุ วิท ต.บางเมือง อ.เมือง จ.สมุทรปราการ ๑๐๒๗๐
โทร ๓๙๔-๕๗๔๐) หมู่บา้ นเด็กโสสะแห่งประเทศไทย
หาดใหญ่ จังหวัดสงขลา จัดสร้างขึ้นเป็ นแห่งที่ ๓ เมื่อ
พ.ศ. ๒๕๓๑ เพื่อน้อมเกล้าฯ ถวายเป็ นพระราชกุศลแด่
พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยูห่ วั เนือ่ งในวโรกาสมหามงคล
เฉลิมพระชนมพรรษาครบ ๕ รอบ บนเนื้อที่ ๒๓ ไร่ เศษ
ซึ่ งเป็ นที่ดินที่ได้รับบริ จาคจากคหบดีที่มีชื่อเสี ยงและมี
กุศลจิตในท้องถิ่นส่ วนหนึ่งและมูลนิธิฯ จัดซื้ อเองส่ วน
หนึ่ง
หมู่บา้ นก่อสร้างเสร็ จรับเด็กกําพร้าเข้าอยูอ่ าศัยได้
เมื่อปี พ.ศ. ๒๕๓๒ (หมู่บา้ นเด็กโสสะแห่งประเทศไทย

หาดใหญ่-สงขลา ๕๘/๖ หมู่ ๘ ต.พะตง อ.หาดใหญ่ จ.
สงขลา ๙๐๒๓๐ โทร (๐๗๔)๒๙๑-๖๕๒ )

โครงการที่กาํ ลังจัดทํา

โสสะมูลนิธิแห่งประเทศไทยฯ มีโครงการกําลัง
จัดสร้างหมู่บา้ นเด็กขึ้นอีก ๒ แห่ง แห่งที่ ๔ ที่จงั หวัด
อุดรธานีและแห่งที่ ๕ ทีจ่ งั หวัดหนองคาย โดยจะเริ่ ม
ดําเนินการในส่ วนหมู่บา้ นที่ ๔ ที่จงั หวัดอุดรธานีก่อน
หมู่บา้ นเยาวชนชายโสสะ อุดรธานี จัดสร้างที่ ต .
หมากแข้ง อ.เมือง จ.อุดรธานี บนเนื้อที่ ๒๔๐ ตารางวา
สถานที่อยูใ่ นทําเลที่ดี สภาพแวดล้อมเหมาะสม ในส่ วน
นี้ระยะแรกจะใช้เป็ นสํานักงานชัว่ คราวและที่พกั เพื่อจัด
อบรมแม่ น้า และรับเด็กกําพร้าไว้ก่อน การก่อสร้างจะ
แล้วเสร็ จในปลายปี พ.ศ. ๒๕๓๔
หมู่บา้ นที่ ๕ หมู่บา้ นเด็กโสสะแห่งประเทศไทย
หนองคาย
ขณะนี้กาํ ลังอยูใ่ นระหว่างร่ างแบบแปลน คาดว่า
จะลงมือก่อสร้างได้ในปี ๒๕๓๕ บนเนื้อที่ ๘ ไร่ เศษ ที่
ต.โพธิ์ชยั อ.เมือง จ.หนองคาย ซึ่ งเมื่อหมู่บา้ นแห่งนี้
ก่อสร้างเสร็ จแล้วจะย้ายเด็กจากอุดรธานีมาอยูท่ ี่นี่แทน
และบ้านพักทีจ่ งั หวัดอุดรธานีจะใช้เป็ นบ้านเยาวชนโส
สะสําหรับเด็กชายรุ่ นโตต่อไป

โสสะมูลนิธฯิ จัดสร้ างหมู่บ้านเด็กโสสะและ
หมู่บ้านเยาวชนชายโสสะ เพือ่

- ให้ "บ้าน" "ครอบครัว" และ "ความรัก" แก่เด็กที่ขาด
บิดามารดา

- ให้การศึกษาแก่เด็กสู งสุ ด ตามกําลังสติปัญญาและ
ความสามารถของเด็ก
- ส่ งเสริ มให้เด็กเรี ยนรู ้ชีวิตภายในครอบครัวและการมี
ชีวิตอยูใ่ นสังคมอย่างมีความสุ ข
สอนให้เด็กรู ้จกั ช่วยตนเองและผูอ้ ื่น
เด็กที่รับเข้าอยูใ่ นหมู่บา้ นเด็กโสสะเป็ นเด็กที่ไร้ที่พ่ งึ
ไม่มบี ดิ า มารดา หรื อผูใ้ ดอุปการะเลี้ยงดู อายุไม่เกิน 7 ปี
ทั้งชายและหญิง (จะผ่อนผันในกรณี ที่เด็กเป็ นพี่นอ้ งกัน)
แม่ และน้ า คือสตรี โสดหรื อหม้ายที่ไม่มีบุตรและ
ต้องผ่านการอบรมเรื่ องการเลี้ยงดูเด็กและการดูแลบ้าน
มาแล้ว
ทั้งนี้เพราะแม่จะต้องทําหน้าที่เป็ นหัวหน้า
ครอบครัวจัดการงานในบ้านและอบรมเลี้ยงดูเด็กชาย
หญิงอายุตา่ งๆ กัน ไม่เกิน ๑๐ คน เสมือนเป็ นลูกของ
ตนเอง ภายในบ้านหลังหนึ่งๆ ซึ่ งเด็กโตจะช่วยแม่ทาํ งาน
บ้านและดูแลน้อง เด็กที่อยูใ่ นวัยเรี ยนไปโรงเรี ยนต่างๆ
กัน ข้างนอกหมู่บา้ นที่เหมาะสม น้าเป็ นผูด้ ูแลเด็ก เมื่อแม่
มีธุระต้องไปจากบ้าน
หรื อเจ็บ ป่ วย
บรรยากาศภายในครอบครัวของ "โสสะ" จะสอนให้
เด็กได้เรี ยนรู ้ถึงชีวิตประจําวันซึ่ งจะเป็ นประโยชน์อย่าง
ยิง่ ต่อเด็กเพื่อออกไปดําเนินชีวิตครอบครัวของตนเองใน
อนาคต
เด็กในอุปการะของโสสะมูลนิธิฯ จะจาก
"ครอบครัวโสสะ" ออกไปเลี้ยงดูรับผิดชอบชีวิตตนเอง

เมื่อเขามีการศึกษาเพียงพอที่จะนําไปประกอบอาชีพและ
พร้อมที่จะยืนอยูบ่ นขาของตนเองอย่างมัน่ คงต่อไป
มูลนิธิฯ เชื่อมัน่ ว่าการเลี้ยงดูเด็กกําพร้าด้วยวิธีของโส
สะมูลนิธิฯ เ ป็ นกลไกสําคัญ อั นหนึ่งที่ช่วยลดปมด้อย
ของการเป็ นเด็กกําพร้าที่หว้าเหว่ไร้ที่พ่ งึ ให้หมดไปจาก
จิตสํานึกของเด็กได้
เป็ นที่น่ายินดีว่าโสสะสากลพอใจในผลการ
ดําเนินงานของหมู่บา้ นเด็กโสสะ-บางปูมาก ทีเ่ ด็กๆ
ได้รับความรักความเอาใจใส่ และความสนใจดูแลอย่างดี
จาก “แม่” ทําให้ “ครอบครัว” มีบรรยากาศอบอุ่นด้วย
ความรักระหว่างกัน เด็กๆ ไม่รู้สึกหว้าเหว่หรื อมีปมด้อย
แขกที่เข้ามาเยีย่ มเยียนหมู่บา้ นพอใจในบรรยากาศนี้มาก
กลับไปชมเชยอยูเ่ สมอ จนได้รับคํายกย่องจากโสสะ
สากลว่า “เป็ นหมู่บา้ นตัวอย่างที่มีการบริ หารงานที่ดีที่สุด
แห่งหนึ่งของหมู่บา้ นเด็กโสสะสากล” ทําให้ชื่อเสี ยง
ให้กบั ประเทศไทยเป็ นทีร่ ู ้จกั กันทัว่ ไป
หมู่บา้ นเด็กโสสะ-บางปู จึงเปรี ยบเสมือนเป็ น
สถานที่ดูงาน ฝึ กงานของหมู่บา้ นเด็กโสสะในประเทศ
ต่างๆ แถบภูมิภาคเอเชีย มีแขกต่างประเทศมาเยีย่ มเยียน
ทุกอาทิตย์ รวมทั้งในประเทศไทยมีองค์การสังคม
สงเคราะห์ท้ งั ภาครัฐและภาคเอกชน นักศึกษาจาก
วิทยาลัย และมหาวิทยาลัยต่างๆ ขอเข้าเยีย่ มชมอยูเ่ สมอ
มิได้ขาด ทั้งหมดนี้เป็ นสิ่ งทีม่ ลู นิธิฯ คณะกรรมการ และ

เจ้าหน้าที่ทุกคนภาคภูมิใจที่เราใช้เงินของท่านผูม้ ี
อุปการะคุณทุกท่านได้เกิดประโยชน์สูงสุ ดกับเด็กและ
อนาคตของเขา ท่านเป็ นอีกผูห้ นึ่งที่ จะช่วยอุปการะเลี้ยง
ดูเด็กกําพร้าให้เจริ ญเติบโตตามวัยในครอบครัวที่อบอุ่น
ของ... “โสสะ”

ปัจจุบนั ทัว่ โลกมีหมู่บา้ นเด็กโสสะที่เปิ ด
ดําเนินการแล้ว ๒๗๐ หมู่บา้ น ใน ๑๐๔ ประเทศ และอยู่
ในระหว่างการดําเนินการก่อสร้างอีก ๓๐ หมู่บา้ น

กรรมการที่ปรึกษาและคณะกรรมการอํานวยการโสสะมูลนิธิฯ
กรรมการทีป่ รึกษา

๑. ฯพณฯเอกอัครราชทูตออสเตรี ย
๒. มิสเตอร์ เฮลมุท กูติน (Mr. Helmut Kutin)
๓. ศาสตราจารย์ ดร.เจริ ญ เจริ ญรัชต์ภาคย์

คณะกรรมการ

๑. คุณหญิงสมศรี เจริ ญรัชต์ภาคย์
๒. คุณหญิงเอื้อนทิพย์ เปรมโยธิน
๓. นางประไพพันธ์ สุ ขมุ วาท
๔. นางสายสวาท จันทรัศมี
๕. ศาสตราจารย์กิตติคุณ คุณหญิงบุญสิ ริ ชวลิตธํารง
๖. ท่านผูห้ ญิงสุ มาลี จาติกวนิช
๗. คุณหญิงสุ คนธ์ ชลออยู่
๘. นางมานี
มินทะขิน
๙. นางยุวดี
เจริ ญพิทกั ษ์
๑๐. นางเพ็ญลักษณ์ อินทร
๑๑. นางประไพ
อมาตยกุล
๑๒. คุณหญิงกุลทรัพย์ เกษแม่นกิจ
๑๓. นายเอกวัตร
เทพหัสดิน ณ อยุธยา
๑๔. ดร.นวลศิริ
เปาโรหิตย์
๑๕. นางสาวประกอบ วงศ์สมบูรณ์
๑๖. นายอําเภอเมืองสมุทรปราการ
๑๗. นางสาวอุทยั
ทุติยะโพธิ
๑๘. ม.ร.ว. ไชยวัฒน์ ไชยันต์
๑๙. นางลมุน
มนูรัตน์
๒๐. นางสมจิตร
สิ ทธิไชย
๒๑. นางโรส
บริ บาลบุรีภณั ฑ์
๒๒. นางสุ ภาภรณ์ ปี เตอร์ ส
๒๓. นางสาวอภิญญา ตรังคิณี นาถ

ประธานกรรมการอํานวยการ
รองประธานกรรมการอํานวยการ
ประธานกรรมการหมู่บา้ นเด็กโสสะบางปู
ประธานกรรมการหมู่บา้ นเด็กโสสะหาดใหญ่
กรรมการอํานวยการ
กรรมการอํานวยการ
กรรมการอํานวยการ
กรรมการอํานวยการ
กรรมการอํานวยการ
กรรมการอํานวยการ
กรรมการอํานวยการ
กรรมการอํานวยการ
กรรมการอํานวยการ
กรรมการอํานวยการ
กรรมการอํานวยการ
กรรมการอํานวยการ
กรรมการและเหรัญญิก
กรรมการและผูช้ ว่ ยเหรัญญิก
กรรมการและวิเทศสัมพันธ์
กรรมการและประชาสัมพันธ์
กรรมการและปฏิคม
กรรมการและเลขาธิการ
ผูอ้ าํ นวยการหมู่บา้ น

สํานักงานโสสะมูลนิธิแห่งประเทศไทยฯ อาคารรัชต์ภาคย์ ชั้น ๔ ๑๖๓ สุ ขมุ วิท ๒๑ (อโศก) กรุ งเทพฯ ๑๐๑๑๐
โทร ๒๕๘-๙๐๕๒-๔
นางกันยา เรื องพิริ ยะ เจ้าหน้าที่

พี่หม่ อม
ศาสตราจารย์คณ
ุ หญิงสุ ภาพ วีรวรรณ
หม่อมงามจิตต์ บุรฉัตร เป็ นบุคคลที่ฉันรักเคารพและนับถือมากที่สุด ในบรรดาบุค คลที่ดิฉันเคยร่ วมงานด้วย ดิฉัน
เรี ยกหม่อมงามจิตต์ บุรฉัตร ว่า พี่หม่อม มาตั้งแต่รู้จกั กัน จนถึงทุกวันนี้
ดิฉันได้รู้จกั พี่หม่อมในสมัยที่ดิฉันเป็ นเลขานุการของท่านผูห้ ญิงละเอียด พิบูลสงคราม ภริ ยาของ ฯพณฯ จอมพล
ป. พิบูลสงคราม ผูเ้ ป็ นนายกรัฐมนตรี ในสมัยนั้น ท่านผูห้ ญิงละเอียด พิบูลสงคราม เป็ นบุคคลที่มีความขยันรอบรู ้ มีความคิด
ริ เริ่ ม มีความจริ งใจและจริ งจังต่องานที่ท่านทําทุกเรื่ องและที่ท่านริ เริ่ มขึ้น นอกจากงานด้านอื่นๆแล้ว ท่านมีจิตใจที่มุ่งมัน่ ที่
จะสร้างเสริ มสถานภาพสตรี ในทุกวิถีทาง ท่านได้ต้ งั สํานักวัฒนธรรมฝ่ ายหญิงขึ้นในสภาวัฒนธรรมแห่งชาติ สํานัก
วัฒนธรรมฝ่ ายหญิงนี้ มีกรรมการอยูห่ ลายสาขาครบถ้วนในทุกวิถีทางที่จะยกสถานภาพของสตรี สาขาหนึ่งในหลายสาขา
ได้แก่ สาขาสหธรรม ซึ่ งท่านเป็ นประธานเองและดิฉันเป็ นเลขานุการ
งานของคณะกรรมการสาขานี้ คือ พยายามยกฐานะความเป็ นอยูข่ องสตรี ไทยให้ดีข้ นึ ทั้งในด้านให้ความรู ้และ
ความเป็ นอยูท่ วั่ ไป ไม่ระบุเฉพาะเรื่ อง เหมือนกรรมการสาขาอื่น เช่น สาขาเนติธรรม สาขาสังคมสงเคราะห์และอื่นๆ วิธี
ปฏิบตั ิงานของท่าน คือการเชื้อเชิญสตรี ของผูท้ รงคุณวุฒิดา้ นต่างๆเข้ามาช่วยในการดําเนินงานอย่างมากมาย หม่อมงามจิตต์
บุรฉัตร เป็ นบุคคลหนึ่งที่ท่านผูห้ ญิงละเอียด พิบูลสงคราม ขอให้เข้ามาร่ วมงานด้วยในคณะกรรมการสาขาสหธรรม ดิฉัน
ได้คนุ ้ เคยกับพีห่ ม่อ มนับแต่น้ นั เป็ นต้นมา
งานของสาขาสหธรรมนั้นกว้างขวางมากและมีสตรี ชาวต่างประเทศที่มีชื่อเสี ยงมาเยีย่ มคารวะท่านผูห้ ญิงละเอียด
พิบูลสงครามอยูเ่ สมอ ในการนี้ได้มีสตรี ผมู ้ ีชื่อเสี ยงชาวอเมริ กนั ผูห้ นึ่งได้มาเยีย่ มคารวะ ได้สนทนากันถึงเรื่ อง สภาสตรี ใน
ประเทศต่างๆ รวมถึงองค์กรสภาสตรี ระหว่างประเทศ ท่านผูห้ ญิงจึงเกิดความคิดที่จะตั้งขึ้นในประเทศไทยบ้าง ท่านจึงให้
คณะกรรมการสาขาสหธรรมจัดตั้งสโมสรวัฒนธรรมหญิงขึ้น และในเวลาเดียวกันก็ได้วางแผนตั้งสภาสตรี แห่งชาติ โดย
มอบหมายให้กรรมการสาขาสหธรรม ๔ ท่าน คือ คุณหญิงนิลวรรณ ปิ่ นทอง คุณนันทกา สุ ประภาตนันทน์ ม.ร.ว.เสริ มศรี
เกษมศรี และดิฉัน เป็ นผูย้ กร่ างข้องบังคับสภาสตรี แห่งชาติข้ ึน โดยใช้แนวของสภาสตรี ระหว่างประเทศเป็ นแนวพิจารณา
ระยะนี้ท่านผูห้ ญิงได้ส่งสตรี ผทู ้ รงคุณวุฒิรวมทั้งภรรยาผูว้ ่าราชการจังหวัดบางคนไปประชุมและศึกษางานสภาสตรี ระหว่าง
ประเทศเป็ นคราวๆ ต่อมาเมื่องานสภาสตรี แห่งชาติเป็ นรู ปเป็ นร่ างขึ้น ท่านผูห้ ญิงก็ได้วางแผนขยายงานไปทัว่ ประเทศโดย
การจัดตั้งสมาคมส่ งเสริม วัฒนธรรมหญิง (สวญ) ในจังหวัดต่างๆทุกจังหวัด ส่ วนใหญ่ท่านได้ขอให้ภรรยาผูว้ ่าราชการ
จังหวัดนั้นๆเป็ นนายกสมาคมฯไปพลางๆก่อน พร้อมกับได้มอบเงินให้สมาคมฯละหนึ่งแสนบาท ก่อตั้งที่ทาํ งานและ
ดําเนินงาน งานทั้งสิ้ นเหล่านี้ ดิฉันได้เป็ นผูร้ ับใช้ดาํ เนินงานกับท่านมาโดยตลอด
ในการดําเนินงานระยะต่อมา ท่านผูห้ ญิงได้แต่งตั้งพี่หม่อมเป็ นประธานชัว่ คราว และได้เชิญ สวญ จังหวัดต่างๆเข้า
ร่ วมพิจารณาข้อบังคับ จดทะเบียนเป็ นหลักฐาน และที่ประชุมได้ลงมติเลือกตั้ง หม่อมงามจิตต์ บุรฉัตร เป็ นประธานสภา
สตรี คนแรกและตั้งดิฉันเป็ นเลขาธิการ พี่หม่อมและดิฉันได้ทาํ หน้าที่ประธานและเลขาธิการ สภาสตรี แห่งชาติตลอดมาสอง
สมัย รวม ๔ ปี จึงออกจากคณะกรรมการตามข้อบังคับที่ระบุว่ากรรมการจะอยูไ่ ด้เพียงสองสมัยติดต่อกัน แต่พี่หม่อมและ
ดิฉันก็ได้ช่วยงานสภาสตรี แห่งชาติในเรื่ องต่างๆตลอดมา ดิฉันได้เข้าเป็ นกรรมการสภาสตรี อีกหลายรอบ ส่ วนพี่หม่อมได้
เข้าร่ วมงานกับสภาสตรี ระหว่างประเทศและในที่สุดก็ได้รับเลือกตั้งเป็ นประธานสภาสตรี ระหว่างประเทศ ได้มีบทบาท
สําคัญเป็ นอันมากดังที่ท่านได้อ่านจากบทความของผูเ้ ขียนท่านอื่นๆแล้ว

จากการที่ได้ร่วมงานกับพี่หม่อม นอกจากสภาสตรี แห่งชาติแล้ว ยังมีงานอื่นๆอีกมากมายที่พี่หม่อมได้
กระทํา (ดูได้จากบัญชีรายชื่อองค์กรต่างๆ) และดิฉันก็ได้มีโอกาสเข้าร่ วมทํางานด้วยบ่อยๆ รวมทั้งสภาสังคม
สงเคราะห์แห่งประเทศไทย ซึ่ งพี่หม่อมและดิฉันได้มีส่วนร่ วมอย่างเต็มที่มาแต่ตน้ พี่หม่อมและดิฉันได้มีโอกาส
เดิน ทางด้วยกันบ่อ ยครั้ง ดิฉันจึงอาจกล่าวได้ว่าดิฉันได้รู้จกั พี่หม่อมอย่างดีมากผูห้ นึ่ง เพราะได้ร่วมงานกับพี่
หม่อมทั้งในประเทศและนอกประเทศหลายครั้งคราว เวลาทีด่ ฉิ นั ไปต่างประเทศ ได้มโี อกาสพักทีส่ ถานทูตทั้ง
อินเดียและเดนมาร์ ก ซึ่ งพระองค์ชายทรงเป็ นเอกอัครราชทูต พี่หม่อมจะพาดิฉันไปเยีย่ มสถานสงเคราะห์ต่างๆใน
ประเทศนั้น ให้ได้ศึกษาและรู ้จกั งานของเขาเสมอ รวมทั้งในการประชุมสภาสตรี ระหว่างประเทศที่พี่หม่อมเป็ น
ประธาน ดิฉันก็มีโอกาสไปร่ วมด้วยหลายคราว
นอกจากนั้น ยังมีอีกหลายมูลนิธิที่พี่หม่อมริ เริ่ มขึ้นในระยะหลัง ช่วงก่อนที่จะถึงแก่อนิจกรรม เช่ น
มูลนิธิศูนย์กลางการประสานงานพัฒนาชนบทและมูลนิธิร่วมจิตต์นอ้ มเกล้าฯเพื่อเยาวชน ดิฉันก็มีโอกาสได้ร่วม
ในการปรึ กษาหารื อและเป็ นกรรมการอยูด่ ว้ ยตลอด นับเป็ นความผูกพันที่ลึกซึ้ งยิง่
พี่หม่อมเป็ นคนดีอย่างประหลาด ดิฉันยังไม่ได้พบใครที่จะทําให้พูดได้ว่า ดีเหมือนพี่ หม่อมเลย ในด้าน
การงานท่านขยันขันแข็ง จริ งใจและจริ งจังกับงานทุกเรื่ อง มีความคิดริ เริ่ มที่จะทํางานที่มีประโยชน์ และสําคัญ
มากเสมอๆ เมื่อริ เริ่ มแล้วก็เชิญชวนผูท้ รงคุณวุฒิท้ งั หลายที่ตรงกับงานให้เข้ามาช่วยอย่างกว้างขวางและเต็มที่และ

จะยกย่องให้เกียรติและสนับสนุนทุกคนที่เข้าร่ วมงาน ทั้งต่อหน้าและลับหลัง เมื่องานใดอยูต่ วั ก็จะค่อยๆผ่อน
คลายให้คนอื่นทําไป แล้วพี่หม่อมก็จะริ เริ่ มทํางานที่สาํ คัญและมีประโยชน์ข้ ึนใหม่ เวลาเดียวกันก็ไม่เคยทอดทิง้
งานเก่า คอยดูแลห่วงใยและสนับสนุนอยูเ่ สมอ ดังที่ได้เห็นแล้วจากบทความอื่นว่า พี่หม่อมเกี่ยวข้องอยูถ่ ึง ๔๕
องค์การ ทั้งที่ต้ งั เองและร่ วมมือกับผูอ้ ื่น พูดได้ว่าพี่หม่อมมีเรื่ องงานอยูใ่ นสมองทุกขณะจิต นอกจากเวลาหลับ
งานเรื่ องหนึ่งที่พี่หม่อมทําไว้ และมีประโยชน์มากหลาย คือพี่หม่อมเป็ นบุคคลที่มีแต่ความหวังดีต่อทุก
คน และสร้างสรรค์ผทู ้ ี่ปฏิบตั ิงานรวมทั้งเด็กที่เข้ามาช่วยงาน ให้ทาํ งานเป็ นตัวที่ได้เห็นอยูท่ ุกวันนี้ว่า เด็กที่เคยรับ
ช่วยงานท่าน มีความสามารถในการทํางานทุกคน
คุณงามความดีในด้านอุปนิสัยใจคอและพฤติกรรมต่างๆของพี่หม่อม เป็ นเรื่ องที่ดิฉันซาบซึ้ งตรึ งใจมาก
พูดได้ว่าพี่หม่อมไม่เคยโกรธใคร ไม่เคยว่าหรื อนินทาใคร ตรงกันข้ามพี่หม่อมเองกลับถูกคนว่าร้ายนินทาและ
แกล้งต่างๆนานนาจากผูท้ ี่ริษยา “จงทําดีแต่อย่าเด่นจะเป็ นภัย ไม่มีใครอยากเห็นเราเด่นเกิน” สําหรับพี่หม่อม
ผลงานทําให้ท่านเด่น จึงมีผ ู ้ “ไม่อยากเห็น” ไม่นอ้ ย เมื่อพี่หม่อมทราบบางครั้งก็เสี ยใจมาก แต่ไม่เคยหลุ ดปากว่า
กลับพูดแต่ว่า ช่างเขาเถิด ไม่ชา้ เขาคงเห็นเอง เราเองกลับโกรธแทนหรื อเสี ยใจแทนพี่หม่อม นอกจากนั้น ใครมี
เรื่ องขุ่นข้องหมองใจแล้วไประบายกับพี่หม่อม พี่หม่อมจะปลอบโยน ให้คาํ แนะนําสัง่ สอน และเอาใจใส่ ให้ความ
ช่วยเหลืออย่างจริ งจัง
คุณงามความดีของพี่หม่อมถ้าจะสรุ ปสั้นๆก็คงจะกล่าวได้ว่า พี่หม่อมเป็ นคนดีมีศีลธรรมเคร่ งครัดใน
พระพุทธศาสนา เทิดทูนพระราชวงศ์ รักชาติเป็ นที่ยงิ่ มีเมตตาจิต รอบรู ้ ซื่ อสัตย์ มีความขยัน ชอบช่วยเหลือผู ้
เดือดร้อนและด้อยโอกาส พี่หม่อมเป็ นนักสู ้ อดทน เสี ยสละ อ่อนน้อม อ่อนหวาน อ่อนโยน และที่สาํ คัญคือความ
จริ งใจต่อบุคคลทัว่ ไป ซึ่ งค่อนข้างจะหาได้ยากจากบุคคลใด ขอกุศลผลบุญที่พี่หม่อมทําไว้จงบันดาลให้ดวง
วิญญาณของพี่หม่อมที่สถิตอยูใ่ นสรวงสวรรค์ ในสัมปรายิกภพโน้นตลอดกาล
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มูลนิธิกฤตานุสรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์

“บุคคลคือตัวเองไม่ ยง่ั ยืน องค์การทีเ่ ราทํางานให้ น้ ันสํ าคัญยิง่ จําเป็ นต้ องช่ วยกันวางรากฐานให้ มน่ั คงยัง่ ยืน
พยายามให้ ผ้ ูทเ่ี ข้ าใจมาร่ วมงานมากๆ ฉะนั้นต้ องพยายามเอาใจผู้อน่ื ตัวเองต้ องพยายามเรียนรู้ส่ิ งต่ างๆเพิม่ เติมอยู่
เสมอ เพราะรู้ว่าถ้ าไม่ พยายามเรียนรู้เพิม่ เติม จ ะเสมือนอยู่อย่างคนตายทั้งเป็ น ต้ องพยายามยกย่องความดีของ
ผู้อน่ื อยู่เสมอ เพือ่ เป็ นกําลังใจให้ เขาทํางาน ให้ องค์การสั งคมสงเคราะห์ ต่างๆพยายามลดความบกพร่ องของตนเอง
เสมอ และพยายามปรับปรุงตัวเองให้ เข้ ากับผู้อน่ื ไม่ ใช่ พยายามเปลีย่ นอุปนิสัยผู้อน่ื ให้ เข้ ากับตัวเราซึ่งเ ป็ นไปไม่ ได้
จงปฏิบัตติ ่ อผู้อน่ื ตามทีเ่ ราต้ องการให้ ผ้ อู น่ื ปฏิบัตติ ่ อเราด้ วยใจเมตตา กรุณา ยิม้ รับทุกสถานการณ์ ทุกประเภท
ทั้งดีและร้ ายด้ วยความมัน่ ใจว่ าเหตุการณ์ ร้ายนั้นมักจะมีส่ิ งดีตามมา นึกถึงผู้อน่ื ในทางทีด่ แี ละในเจตนาอันดีของ
เขาเท่ านั้น”
ข้อความทั้งหมดนี้ เป็ นคติประจําใจของหม่อมงามจิตต์ บุรฉัตร ซึ่ งได้บนั ทึก ไว้ในชีว ประวัติ ตั้งแต่เ ดือ น
ธันวาคม พ.ศ. ๒๕๑๐ นับเป็ นโชคดีของมูลนิธิกฤตานุสรณ์ในพระบรมราชูปถัมภ์ ที่ได้ท่านผูม้ ีคตินิยมเช่นนี้เป็ นผู ้
ชี้ทาง ชี้แนะ แนะนําต่างๆ ในการที่คณะบุคคลกลุ่มหนึ่งซึ่ งมี คุณหญิงสวลี ชลวิจารณ์ เป็ นแกนนํา จะคิดก่อตั้ง
มูลนิธิข้ ึนสักมูลนิธิหนึ่งเพื่อสนองคุณชาติ ศาสนา พระมหากษัตริ ย ์ และในที่สุดก็ได้นามของมูลนิธิว่า “กฤตา
นุสรณ์” และได้รับพระมหากรุ ณาธิคุณให้เข้าอยูใ่ นพระบรมราชูปถัมภ์
มูลนิธิกฤตานุสรณ์ในพระบรมราชูปถัมภ์ ได้จดั ตั้งขึ้นเมื่อ พ.ศ. ๒๕๒๓ เนื่องในวโรกาสมหามงคลสมัย
พระชนมายุครบ ๔ รอบพระชันษา ของ สมเด็จพระนางเจ้า ฯ พระบรมราชินีนาถ โดยมีบคุ คลคณะหนึ่ง
ประกอบด้วย พลโทอัมพร จินตกานนท์ คุณบรรเจิด ชลวิจารณ์ คุณหญิงบุญเลื่อน เครื อตาชู นายแพทย์ชยั ยุทธ
กรรณสู ต ศจ.วารี หะวานนท์ คุณหญิงอาภา มีจุ ล ดร.สมุทร มงคลกิตติ คุณหญิงสวลี ชลวิจารณ์ ซึ่ งเป็ นประธาน
มูลนิธิฯและผูม้ ีใจกุศลอีกหลายท่าน ด้วยระลึกถึงพระมหากรุ ณาธิคุณเป็ นล้นเกล้าฯที่ทรงมีต่อพสกนิกร เพื่อเจริ ญ
ตามรอยพระยุคลบาทของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยูห่ วั และส่ งเสริ มพระราชกรณี ยกิจถวายเป็ นราชสักการะคณะ
บุคคลดังกล่าจึงได้ร่วมใจกันก่อตั้งมูลนิธิฯนี้ข้ ึน โดย ฯพณฯองคมนตรี ม .ล.จิรายุ นพวงศ์ ได้กรุ ณาให้นามมูลนิธิ
ว่า “กฤตานุสรณ์” อันมีความหมายว่า “ระลึกถึงผูท้ าํ คุณให้แล้ว”
มูลนิธิกฤตานุสรณ์ มีชื่อเรี ยกเป็ นภาษาอังกฤษว่า KRITANUSORN FOUNDATION
ความหมายของตรา “มูลนิธิกฤตานุสรณ์ในพระบรมราชูปถัมภ์” เป็ นรู ปหนังสื อตําราและแสงเทียนหมายถึง
เป็ นประธีปส่ องทางดําเนินชีวิตแก่ทายาทผูพ้ ลีชีพเพื่อชาติ ให้กา้ วหน้าไปสู่ความเจริ ญวัฒนา อันประกอบด้วย
คุณธรรม ควบคู่กบั ด้านวิชาการ เบื้องล่างมีอกั ษรว่า “ในพระบรมราชูปถัมภ์ พ.ศ. ๒๕๒๓” ทั้งหมด

รวมอยูใ่ นกรอบสี่ เหลี่ยมยอดแหลม เพื่อแสดงหลักฐานและเป็ นอนุสรณ์สืบไปว่า มูลนิธิฯแห่งนี้ได้ก่อตั้งขึ้นใน
วโรกาสมหามงคลสมัยครบ ๔ รอบชันษา ของ สมเด็จพระนางเจ้าสิ ริกิติต์ พระบรมราชินีนาถ

วัตถุประสงค์ ของมูลนิธิฯ

ให้ทุนการศึกษาตั้งแต่ระดับประถมศึกษา มัธยมศึกษา อาชีวศึกษา อุดมศึกษาและวิชาชีพ แก่บุตรธิดาของ
ทหาร ตํารวจ ข้าราชการและอาสาสมัครที่ปฏิบตั ิหน้าที่ปราบปราบผูก้ ่อการร้ายและรักษาผืนแผ่นดินไว้ให้
ประชาชนชาวไทยเพื่อให้ดาํ รงชีพด้วยความสุ ขสงบตลอดไป จนได้รับบาดเจ็บถึงเสี ยชีวิตหรื อพิการทุพพลภาพ
โดยได้ประสานงานกับมูลนิธิสายใจไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์ ซึ่ งจะเป็ นผูจ้ ดั ส่ งประวัติ ข้อมูลรายละเอียดของ
ครอบครัวผูเ้ สี ยสละดังกล่าวมาให้มูลนิธิฯเป็ นประจําทุกๆเดือน และมูลนิธิฯจะนํารายละเอียดมาเข้าประชุม
คณะกรรมการพิจารณาให้ทุนการศึกษาแก่บุตรของผูเ้ สี ยสละเหล่านั้น บัดนี้เป็ นรุ่ นที่ ๖๔ แล้วและได้ให้
ทุนการศึกษาไปแล้ว จํานวน ๕,๖๕๑ ทุน ซึ่ งทุนเหล่านี้เป็ นทุนต่อเนื่องจนกว่าผูร้ ับทุนจะเรี ยนจบชั้นอุดศึกษาหรื อ
ตามความสามารถตน มูลนิธิฯยังให้ทุนการศึกษาแก่เยาวชนที่มีสติปัญญาดี มีประวัติการเรี ยนดีแต่ขดั สนทุนทรัพย์
ซึ่ งอาศัยอยูใ่ นชนบทหรื อท้องถิ่นทุรกันดาร เพื่อเขาเหล่านั้นจะได้รับทั้งในด้านการศึกษาและอบรมพัฒนาให้ได้
เติบโตขึ้นเป็ นพลเมืองดี มีคุณธรรม เป็ นประโยชน์แก่บา้ นเมืองและเป็ นกําลังของประเทศชาติต่อไปในอนาคต
นอกจากนี้มูลนิธิฯยังให้ทุนแก่บุตรของอาสาสมัคร กองอาสา รักษาดินแดง กรมการปกครอง กระทรวงหมาด
ไทยเป็ นประจําทุกปี รุ่ นละ ๖ ทุน ทุนละ ๘,๐๐๐.-บาท มาตั้งแต่ปี พ .ศ. ๒๕๒๕ จนถึงปัจจุบนั เข้าเรี ยนวิชาชีพ

ต่างๆ ๒๖ วิชาชีพ อาทิเช่น ช่างไฟฟ้ า ช่างประปา ช่างเครื่ องยนต์ ช่างปูน ฯลฯ ที่สถาบันพัฒนาฝี มือและแรงงาน
ของกรมแรงงาน อีกด้วย

การส่ งทุนและการติดตามผล

มูลนิธิฯจะจัดส่ งทุนการศึกษาปี ละ ๒ ครั้ง ในภาคต้นและภาคหลังของปี การศึกษา ทั้งนี้เพื่อพิจารณาผลการ
เรี ยนของผูร้ ับทุนจากใบแสดงผลการเรี ยนที่ทางสถานศึกษาออกให้ ถ้าปรากฏว่าผลการเรี ยนดี มูลนิธิฯจะมี
หนังสื อชมเชยไปยังครอบครัวเพื่อสนับสนุนและส่ งเสริ มกําลังใจให้เรี ยนดียิ่งขึ้น หากผลการเรี ยนอ่อน มูลนิธิฯก็
จะมีหนังสื อถึงผูป้ กครองให้กวดขันเด็กให้สนใจการเรี ยนให้ดีข้ ึน มิฉะนั้นมูลนิธิฯจะพิจารณางดการให้ทุนเป็ น
การชัว่ คราว ผลปรากฏว่าเรี ยนดีข้ ึน

การพิจารณาให้ ทุนการศึกษา

๑. ครอบครัวที่มีบุตร ๑-๒ คน
ให้ทุนการศึกษา ๑ คน
ครอบครัวที่มีบุตร ๑-๓ คน
ให้ทุนการศึกษา ๒ คน
ครอบครัวที่มีบุตร ๑-๔ คน
ให้ทุนการศึกษา ๓ คน
ครอบครัวที่มีบุตร ๑-๕ คน
ให้ทุนการศึกษา ๔ คน
ครอบครัวที่มีบุตร ๖ คนขึ้นไป ให้ทุนการศึกษา ๕ คน
๒. ทุนการศึกษา ระดับประถมศึกษา
จ่ายทุนการศึกษาปี ละ ๑,๐๐๐.- บาท
ทุนการศึกษา ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น จ่ายทุนการศึกษาปี ละ ๒,๐๐๐.- บาท
ทุนการศึกษา ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย จ่ายทุนการศึกษาปี ละ ๓,๐๐๐.- บาท
ทุนการศึกษา ระดับอาชีวศึกษา
จ่ายทุนการศึกษาปี ละ ๔,๐๐๐.- บาท
ทุนการศึกษา ระดับอุดมศึกษา
จ่ายทุนการศึกษาปี ละ ๕,๐๐๐.- บาท
ฝึ กวิชาชีพ
จ่ายทุนการศึกษาปี ละ ๖,๐๐๐-๑๒,๐๐๐ บาท
๓. การรับบริ จาคเงินจากผูป้ ระสงค์จะให้แก่มูลนิธิฯเพื่อตั้งเป็ นทุนในนามของผูบ้ ริ จาค
บริ จาค ๑๐,๐๐๐ บาท เป็ นทุนระดับชั้นประถม จ่ายทุนการศึกษาปี ละ ๑,๐๐๐.- บาท
บริ จาค ๒๐,๐๐๐ บาท เป็ นทุน ระดับมัธยมต้น จ่ายทุนการศึกษาปี ละ ๒,๐๐๐.- บาท
บริ จาค ๓๐,๐๐๐ บาท เป็ นทุนระดับมัธยมปลาย จ่ายทุนการศึกษาปี ละ ๓,๐๐๐.- บาท
บริ จาค ๔๐,๐๐๐ บาท เป็ นทุนระดับอาชีวศึกษา จ่ายทุนการศึกษาปี ละ ๔,๐๐๐.- บาท
บริ จาค ๕๐,๐๐๐ บาท เป็ นทุนระดับอุดมศึกษา จ่ายทุนการศึกษาปี ละ ๕,๐๐๐.- บาท
บริ จาค ๖๐,๐๐๐ บาท เป็ นทุนระดับวิชาชีพ
จ่ายทุนการศึกษาปี ละ๖,๐๐๐-๑๒,๐๐๐ บาท

ความสําเร็จของนักเรียนที่ได้ รับทุน

นักเรี ยนทุนของมูลนิธิฯ ตั้งแต่เริ่ มก่อตั้งจนถึงปัจจุบนั นี้ที่สาํ เร็ จไปแล้วนั้น ในระดับอุดมศึกษา มีจาํ นวน
ทั้งหมด ๓๔ คน และระดับประโยควิชาชีพชั้นสู ง (ปวส) จํานวน ๒๔ คน
นักศึกษาผูร้ ับทุนของมูลนิธิฯ ซึ่ งสําเร็ จระดับอุดมศึกษา จํานวน ๓๔ คน ตามสถาบันต่างๆมีดงั นี้
โรงเรี ยนนายร้อยพระจุลจอมเกล้า
๑
คน
มหาวิทยาลัยหอการค้าไทย
๑
คน
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
๑
คน
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
๒ คน
มหาวิทยาลัยศรี ปทุม
๑
คน
มหาวิทยาลัยรามคําแหง
๓ คน
มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
๑
คน
มหาวิทยาลัยขอนแก่น
๑
คน
มหาวิทยาลัยศรี นคริ นทรวิโรฒ
๑
คน
มหาวิท ยาลัยธุรกิจ บัณฑิตย์
๒ คน
มหาวิทยาลัยกรุ งเทพ
๓ คน

มหาวิทยาลัยเทคนิคสยาม
วิทยาลัยศรี โสภณ
วิทยาลัยคณาสวัสดิ์ มหาสารคาม
และวิทยาลัยครู ต่างๆ
ซึ่ งมีผลการเรี ยนอยูใ่ นเกณฑ์ดีและดีมากบางคน

๓
๑
๑
๑๒

คน
คน
คน
คน

กิจกรรมที่สําคัญและการหาทุน

๑. ในวโรกาสมหามงคลวันเฉลิมพระชนมพรรษาพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยูห่ วั ๕ ธันวาคม ของทุกปี
คณะกรรมการมูลนิธิฯ ได้จดั รายการกราบบังคมทูลถวายชัยมงคล ทางสถานีโทรทัศน์ สี กองทัพบกช่อง ๕ และ
สถานีวทิ ยุโทรทัศน์แห่งประเทศไทยช่อง ๑๑ พร้อมทั้งได้เข้าเฝ้ าทูลละอองธุลีพระบาท ณ ศาลาดุสิดาลัย ด้วย
ความปิ ติยนิ ดีชื่นชมโสมนัสและจงรักภักดีเป็ นล้นพ้นเสมอมา เป็ นประจําทุกปี
๒. คณะกรรมการมูลนิธิฯได้จดั รายการถวายชัยมงคล สมเด็จพระนางเจ้าฯ พระ บรมราชินีนาถ ในวันเฉลิม
พระชนมพรรษา ๑๒ สิ งหาคม ของทุกปี ทางสถานีโทรทัศน์สีกองทัพบกช่อง
๕ และได้เข้า
เฝ้ าทูลละอองธุลีพระบาท ณ ศาลาดุสิดาลัย พร้อมทั้งทูลเกล้าฯ ถวายเงินโดยสมเด็จพระราชกุศลตามพระราช
อัธยาศัยตลอดมา
๓. เนื่องในวาระมงคลสมัยคล้ายวันพระราชสมภพ สมเด็จ พระเทพรัตนราชสุ ดาฯ สยามบรมราชกุมารี ๒
เมษายน ของทุกปี คณะกรรมการมูลนิธิฯ ขอพระราชทานพระราชวโรกาสเข้าเฝ้ า
ฯ ถวายพระมงคลชัยและ
ทูล เกล้าฯ ถวายเงินโดยเสด็จพระราชกุศลตามพระราชอัธยาศัย
๔. จัดหาทุนประจําปี โดยจัดให้มีการรับบริ จาคตามโรงภาพยนตร์ ศูนย์การค้า แหล่งชุมชน และสถานที่สาํ คัญ
ต่างๆ เป็ นประจําทุกปี โดยได้รับความร่ วมมือจากผูบ้ ริ หารงานสถานที่ดงั กล่าว มูลนิธิฯ ได้รับความอนุเคราะห์
จากท่านผูอ้ าํ นวยการโรงเรี ยนต่างๆ ในเขตกรุ งเทพมหานคร ให้นาํ นักเรี ยนทั้งชายหญิงออกรับบริ จาคจากผูม้ จี ิต
ศรัทธา ในระหว่างปลายเดือนกรกฎาคม-สิ งหาคม ของทุก ปี
๕. จัดงานรับบริ จาคทางสถานีโทรทัศน์สีกองทัพบกช่อง ๕ เมื่อวันที่ ๑๑ มกราคม ๒๕๒๕ โดยจัดรายการ
แสดงต่างๆ พร้อมทั้งเชิญดาราและนักร้องกิตติมศักดิ์หลายท่านมาร่ วมร้องเพลงด้วย
๖. จัดงานโบว์ลิ่งการกุศลเพื่อสมทบทุนการศึกษาของมูลนิธิฯ โดยเรี ยนเชิญ พลเอกมานะ รัตนโกเศศ เป็ น
ผูแ้ ทน พลเอกอาทิตย์ กําลังเอก ในการรับมอบเงินทุนการศึกษาจากผูม้ ีจิตศรัทธาทั้งหลาย ซึ่ งมูลนิธิฯ ได้จดั ขึ้น
เมื่อวันที่ ๓ กันยายน ๒๕๒๖ ณ สตาร์ โบว์ล
๗. จัดงานนิทรรศการจีนแผ่นดินใหญ่ ครบ ๒,๐๐๐ ปี ซึ่ งมูลนิธิฯ ร่ วมกับห้างสรรพสิ นค้าพาต้าปิ่ นเกล้า เมื่อ
พ.ศ. ๒๕๒๖
๘. จัดงานคอนเสิ ร์ตการกุศล “ซูสีไทเฮา” โดยดาราสาวจากฮ่องกง มูลนิธิฯ ได้เรี ยนเชิญ ฯพณฯ ประธาน
องคมนตรี ศจ.สัญญา ธรรมศักดิ์ เป็ นประธาน เมื่อวันที่ ๗ พฤศจิกายน ๒๕๒๗ ณ แกแลคซี่ ภตั ตาคาร
๙. จัดงานถวายชัยมงคลสมเด็จพระเทพรัตนราชสุ ดาฯ สยามบรมราชกุ มารี ทางสถานีโทรทัศน์สีกองทัพบก
ช่อง ๕ เมื่อวันที่ ๒ เมษายน ๒๕๒๘ โดยได้เรี ยนเชิญ ดร.วินิจ วินิจนัยภาค เลขาธิการมูลนิธิสายใจไทย ในพระ
บรมราชูปถัมภ์ มาร่ วมสนทนากับประธานมูลนิธิฯ คุณหญิงสวลี ชลวิจารณ์
๑๐. จัดงานจําหน่ายสิ นค้าราคาถูก ที่กรมเศรษฐกิจการพาณิ ชย์ เมื่อวันที่ ๓๑ กรกฎาคม ๒๕๒๘ โดยเรี ยนเชิญ
พลเอกมานะ รัตนโกเศศ เป็ นประธานเปิ ดงาน
๑๑. จัดงานโบว์ลิ่งการกุศล ชิงถ้วยพระราชทาน “สมเด็จพระเทพรัตนราชสุ ดาฯ สยามบรมราชกุมารี และถ้วย
รางวัลของ ฯพณฯ นายกรัฐมนตรี และรัฐมนตรี อีกหลายท่าน ” ซึ่ งได้เรี ยนเชิญ ฯพณฯ นายธานินทร์ กรัยวิเชียร
เป็ นประธานแจกถ้วยรางวัลและของที่ระลึกและได้เรี ยนเชิญ ดร .วินิจ วินิจนัยภาค เป็ นประธานเปิ ดการแข่งขัน
โบว์ลิง่ ด้วย

๑๒. จัดงานแสดงแฟชัน่ โชว์ เพื่อทูลเกล้าฯ ถวายพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หวั เนื่องในวโรกาสครบ ๖๐
พรรษา โดยมูลนิธิฯ ได้กราบทูลเชิญเสด็จ พระเจ้าวรวงศ์เธอ พระองค์เจ้าโสมสวลี พระวรราชาทินดั ดามาตุ เป็ น
องค์ประธาน มีมิสไทยแลนด์เวิลด์พร้อมรอง ร่ วมกับดาราและนางแบบอีกหลายท่านแสดงแบบ เมื่อวันที่ ๑๔
กุมภาพันธ์ ๒๕๓๑ ณ โรงแรมฮิลตัน

๑๓. จัดหาเครื่ องใช้ต่างๆ เช่น ผ้าห่ม รองเท้า เพื่อใช้ในการเดินป่ า และเครื่ องใช้อื่นๆ อีก เพื่อให้กาํ ลังใจ
แก่ทหารที่ปฏิบตั ิหน้าที่อยูช่ ายแดน สมรภูมิร่มเกล้า จังหวัดพิษณุโลก เมื่อปี ๒๕๓๑
๑๔. จัดงาน “ราตรี กฤตานุสรณ์” โดยมูลนิธิฯ เรี ยนเชิญ หม่อมกอบแก้ว อาภาพร ณ อยุธยา เป็ นประธาน
เปิ ดงาน เมื่อวันที่ ๙ กรกฎาคม ๒๕๓๑ ณ โรงแรมแอมบาสเดอร์
๑๕. จัดละครการกุศลเรื่ อง “พรายนํ้า” ซึ่ งเป็ นละครในแนวโรแมนติคสมัยใหม่ของ จิโรดูส์ แปลและ
ดัดแปลงเป็ นละครโดย รองศาสตราจารย์สดใส พันธุมโกมล และกํากับการแสดงโดย ม .ล.พันธุเ์ ทวนพ เทวกุล
เมื่อวันที่ ๒ กันยายน ๒๕๓๒ ณ โรงละครมณเฑียรเธียเตอร์ โรงแรมมณเฑียร รายได้สมทบทุนการศึกษามูลนิธิ ฯ
๑๖. จัดงานราตรี กฤตานุสรณ์ “รักกันก่อนวันวาเลนไทน์” ครั้งที่ ๒ มูลนิธิฯ ได้เรี ยนเชิญ ท่านผูห้ ญิงบุญ
เรื อน ชุณหะวัณ เป็ นประธานเปิ ดงาน โดยเชิญนักร้องกิตติมศักดิ์ นักร้องรับเชิญมาร่ วมร้องเพลง และมีการโชว์
ลีลาศ รําวง พร้อมทั้งวงดนตรี เดอะสยามยามาฮ่าซาวด์น ของสยามกลการ บรรเลงตลอดงาน เมื่อวันที่ ๑๒
กุมภาพันธ์ ๒๕๓๒ ณ ห้องนภาลัย โรงแรมดุสิตธานี
๑๗. จัดงานราตรี กฤตานุสรณ์ “รักกันก่อนวันวาเลนไทน์” ครั้งที่ ๓ มูลนิธิฯ ได้เรี ยนเชิญ ท่านผูห้ ญิงบุญ
เรื อน ชุณหะวัณ เป็ นประธานจัดงาน ซึ่ งมีการแสดงต่างๆ มากมาย อาทิเช่น นาฏศิลป์ ของกรมศิลปากร โชว์ลีลาศ
การขับร้องของนักร้องกิตติมศักดิ์หลายท่าน และดารารับเชิญ เมื่อวันที่ ๖ กุมภาพันธ์ ๒๕๓๓ ณ ห้องนภาลัย
โรงแรมดุสิตธานี
๑๘. จัดงานออกร้านจําหน่ายสิ นค้าราคาถูก “ร้านทึ่ง” ของพลตรี จาํ ลอง ศรี เมือง ณ สวนจตุจกั ร เมื่อวันที่
๓๑ มีนาคม ๒๕๓๓ และวันที่ ๗ เมษายน ๒๕๓๓ รายได้สมทบทุนการศึกษามูลนิธิฯ
๑๙. จัดงานแสดงคอนเสิ ร์ตการกุศลของบริ ษทั แกรมมี่เอ็นเตอร์ เทนเม้นท์ จํากัด รายการคอนเสิ ร์ตแบบ
เบิร์ ด เบิร์ ด ตอน “มันอยูใ่ นมือมนุษย์บมู เมอแรง” ซึ่ งได้จดั ร่ วมกับมูลนิธิชว่ ยคนปัญญาอ่อนแห่งประเทศไทย ใน

พระบรมราชินูปถัมภ์ โดยเชิญเสด็จพระวรวงศ์เธอ พระองค์เจ้าสุ ทธสิ ริโสภา ทรงเป็ นองค์ประธานในงาน เมื่อ
วันที่ ๑๑ สิ งหาคม ๒๕๓๓ ณ ศูนย์วฒั นธรรมแห่งประเทศไทย
ทั้งนี้เป็ นผลงานของมูลนิธิกฤตานุสรณ์ ในพระบรมราชูป ถัมภ์ ซึ่ งได้ดาํ เนินการมาเป็ นเวลา ๑๐ ปี แล้ว
โดยได้รับความสนับสนุนให้กาํ ลังใจอย่างมากจากหม่อมงามจิตต์ บุรฉัตร มาแต่ตน้ ท่านได้เป็ นผูบ้ ุกเบิกคนแรกที่
ให้สตรี ออกมาทํางานเพื่อสังคมและประเทศชาติอย่างมีระบบ นอกจากนั้นท่านยังได้ชกั ชวนบุคคลจากวงการ
ต่างๆ ให้มาร่ วมทํางานในรู ปสมาคม มูลนิธิ องค์การต่างๆ เพื่อการศึกษาและการสังคมสงเคราะห์ โดยให้รู้จกั
วางแผนงานประสานงานกัน ร่ วมกันทํางานไปสู่ความสําเร็ จให้เป็ นประโยชน์แก่ประชาชน สังคม และ
ประเทศชาติสืบไป

ประวัติ

รางวัลวรรณกรรมสร้ างสรรค์ ยอดเยีย่ มแห่ งอาเซียน (ซีไรท์ )

ซี ไรท์ (SEA Write) ย่อมาจาก South East Asia Write
Award หมายถึงรางวัลวรรณกรรมที่มอบให้แก่นกั เขียน
๖ ประเทศอาเซี ยน ได้แก่ บรู ไน อินโดนีเซี ย มาเลเซี ย
ฟิ ลิปปิ นส์ สิ งคโปร์ และไทย ชื่อเต็มในภาษาไทยคือ
“รางวัลวรรณกรรมสร้างสรรค์ยอดเยีย่ มแห่งอาเซี ยน”
รางวัลซี ไรท์ ถือกํา เนิดเมื่อต้นปี ๒๕๒๒ เพื่อเป็ น
การส่ งเสริ มนักเขียนภายในประเทศอาเซี ยน
และ
อัจฉริ ยะทางวรรณกรรมที่สร้างสรรค์ของภูมิภาคนี้
รางวัลนี้เกิดขึ้นจากการปรึ กษาหารื อระหว่าง ผูแ้ ทนของ
โรงแรมโอเรี ยนเต็ล บริ ษทั การบินไทย จํากัด และ กลุ่ม
บริ ษทั ในเครื ออิตลั ไทย โดยความร่ วมมือเป็ นอย่างดีจาก
สมาคมภาษาและหนังสื อแห่งประเทศไทย และสมาคม
นักเขียนแห่งประเทศไทย ต่อมา ธนาคารกรุ งเทพ จํากัด
และบริ ษทั ทริ ชมอนเด้ (ประเทศไทย) จํากัด และบริ ษทั
อาร์ มิน ซี สเต็ม ได้ร่วมให้การสนับสนุน

วัตถุประสงค์

เพือ่ เผยแพร่ ความรู ้ความสามารถด้านสร้างสรรค์ของ
นักเขียนในกลุ่มประเทศอาเซี ยน ให้ทราบถึงโภคทรัพย์
ทางวรรณกรรม ทรัพย์สินทางปัญญาวรรณศิลป์ รวมทั้ง
เพื่อรับทราบ รับรอง ส่ งเสริ มจรรโลงเกียรติ อัจฉริ ยะทาง
วรรณกรรมของนักเขียนอีกทั้งยังเป็ นการเสริ มสร้าง
ความเข้าใจและสัมพันธภาพอันดีในหมู่นกั เขียนและ
ประชาชนทัว่ ไปในกลุ่มประเทศอาเซี ยน

คณะกรรมการ แบ่ง เป็ น ๒ คณะ คือ
- คณะกรรมการคัดเลือก (Selection committee)

มีจาํ นวน ๗ คน ประกอบด้วยผูแ้ ทนจากสมาคมภาษา
และหนังสื อแห่งประเทศไทย ๓ คน ผูแ้ ทนจากสมาคม
นักเขียนฯ ๓ คน ผูท้ รงคุณวุฒิทางวรรณกรรม ๑ คน

- คณะกรรมการตัดสิ น (Board of Juries) มีจาํ นวน
๗ คน ประกอบด้วย นายกสมาคมภาษาและหนังสื อ หรื อ
ผูแ้ ทน นักเขียน หรื อกวีผทู ้ รงเกียรติคุณ ๑ คน
ผูท้ รงคุณวุฒิทางวรรณกรรม ๓ คน
กําหนดเวลาการประกาศรับเรื่ องเข้าพิจารณาให้
กําหนดวันสิ้ นสุ ดภายในเดือนเมษายนของทุกปี และการ
ตัดสิ นให้รางวัลจะประกาศภายในเดือน สิ งหาคม ของ
ทุกปี ผูส้ ่ งวรรณกรรมเข้ารับการพิจารณารับรางวัล
องค์กรและสถาบันที่ทาํ งานเกี่ยวกับ วรรณกรรม
สํานักพิมพ์ นักวิชาการ วรรณกรรม นักเขียน นักวิจารณ์
และนักอ่านทัว่ ไป
คณะกรรมการจัดงานเริ่ มแรก (ปี ๒๕๒๒-๒๕๒๔)
มีพระวรวงศ์ เธอ พระองค์เจ้ าเปรมบุรฉัตร เป็ นประธาน
ภายหลังพระองค์ท่านสิ้ นพระชนม์ลงในปี ๒๕๒๔
หม่ อมงามจิตต์ บุรฉัตร ได้ดาํ รงตําแหน่งสื บแทน จนถึง
แก่กรรมเมื่อปี พ.ศ. ๒๕๒๖ และผูท้ ี่สืบตําแหน่งต่อมา
จนถึงปัจจุบนั คือ พระวรวงศ์เธอ พระองค์เจ้าวิมลฉัตร
และปี พ.ศ. ๒๕๒๕ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุ ดาฯ
สยามบรมราชกุมารี ทรงรับเป็ นองค์ประธานกิตติมศักดิ์
นอกจากนี้ คณะกรรมการประกอบด้วย ผูแ้ ทนโรงแรม
โอเรี ยนเต็ล บริ ษทั การบินไทย บริ ษทั กลุ่มอิตลั ไทย
ธนาคารกรุ งเทพ ผูแ้ ทนสถานเอกอัครราชทูตกุล่ม
ประเทศอาเซี ยน ๕ ประเทศ สมาคมภาษาและหนังสื อ
สมาคมนักเขียนแห่งประเทศไทย
รางวัลประกอบด้ วย
- แผ่นโลหะจารึ กเป็ นอนุสรณ์เกียรติประวัติ
- ทัศนาจร โดยนักเขีย นไทยทีไ่ ด้รับรางวัลซี ไรท์มี
สิ ทธิ์เลือกไปเที่ยวประเทศใดประเทศหนึ่งในกลุ่ม
อาเซี ยน เป็ นเวลา ๑ สัปดาห์

“ข้ าพเจ้ าคิดว่ านักเขียนมีความเหมาะสมเป็ นอย่างยิง่ ในการเป็ นผู้ส่งเสริมการแลกเปลีย่ นทางวัฒนธรรม
ระหว่ างชาติ ”
กระแสพระราชดํารั สใน สมเด็จพระนางเจ้ าฯ พระบรมราชิ นีนาถ พระราชทานเมื่อวันที่ ๒๔ ตุลาคม พ.ศ. ๒๕๒๓

- นักเขียนกลุม่ ประเทศอาเซี ยนทีเ่ หลือมารับรางวัลพร้อมกับทัศนาจรทีป่ ระเทศไทยเป็ นเวลา ๑ สัปดาห์
- เงินสด
สํ าหรับรายชื่อนักเขี ยนไทยผู้ได้ รับรางวัลซีไรท์ จากปี ๒๕๒๒ จนถึงปัจจุบันมีดังนี้
๒๕๒๒
คําพูน บุญทวี
๒๕๒๙
อังคาร กัลยาณพงศ์
ลูกอีสาน
ปณิ ธานกวี
๒๕๒๓
เนาวรัตน์ พงษ์ไพบูลย์
๒๕๓๐
ไพฑูรย์ ธัญญา
เพียงความเลื่อนไหว
ก่อกองทราย
๒๕๒๔
อัศศิริ ธรรมโชติ
๒๕๓๑
นิคม รายยวา
ขุนทอง...เจ้าจะกลับเมื่อฟ้ าสาง
ตลิ่งสู ง ซุงหนัก
๒๕๒๕
ชาติ กอบจิตติ
๒๕๓๒
จิรนันท์ พิตรปรี ชา
คําพิพากษา
ใบไม้ทห่ี ายไป
๒๕๒๖
คมทวน คันธนู
๒๕๓๓
อัญชัน
นาฏกรรมบนลานกว้าง
อัญมณี แห่งชีวติ
๒๕๒๗
วาณิ ช จรุ งกิจอนันต์
๒๕๓๔
มาลา คําจันทร์
ซอยเดียวกัน
เจ้าจันท์ผมหอม นิราศพระธาตุ
๒๕๒๘
กฤษณา อโศกสิ น
อิน ทร์ แขวน
ปูนปิ ดทอง

“เกียรติยศและชื่อเสี ยงทีไ่ ด้ รับนี้มใิ ช่ มาสู่ เฉพาะผู้ทไ่ี ด้ รับรางวัลเป็ นส่ วนบุคคล แต่ ควรนับได้ ว่าเป็ น
เกียรติยศ ชื่อเสี ยงทีน่ ักเขียนอาเซียนทั้งมวลสมควรได้ รับ แต่ ความสํ าคัญของท่ านเหล่ านี้ท้ งั ปวง จะทวียงิ่ ขึ้น
ควบคู่ไปกับความเป็ นปึ กแผ่ นและความสํ าคัญของอาเซียนอันมีต่อชุมชนมนุษย์ทว่ั โลก ”
คํากราบบังคมทูลถวายรายงานของพระวรวงศ์ เธอ พระองค์ เจ้ าเปรมบุรฉัตร ต่ อองค์ สมเด็จฯในปี เดียวกัน

สมาคมส่ งเสริมและพัฒนาหัตถกรรมอาเซียน (อาพาด้ า)

ความเบือ้ งต้น

Asean Handicraft Promotion and Development Association
An Affiliated NGO with ASEAN

ดิฉันจําได้ว่า ประมาณเดือน ตุลาคม ฑ.ศ. ๒๕๒๓ ดิฉันได้ไปร่ วมประชุมที่สวางคนิวาศ เป็ นโครงการที่พี่งามจิตต์ได้
ริ เริ่ มขึ้น โดยเชิญผูแ้ ทนจังหวัดละ ๓ คน ประกอบด้วย หญิงหนึ่ง ชายหนึ่ง และเจ้าหน้าที่จงั หวัดหนึ่ง มาร่ วมประชุมกันเพื่อ
หาข้อมูลปัญหาข้อขัดข้องและความต้องการความช่วยเหลือในชนบท เพราะเท่าที่ผ่านมาในช่วงก่อนหน้านั้น พวกเราจาก
ส่ วนกลางมักจะคิดให้เองว่า คนในชนบทต้องการอะไร ก็ทาํ โครงการขึ้นและยัดเยียดให้ไป โครงการต่างๆจึงล้มเหลวเป็ น
ส่ วนใหญ่ เสี ยเงินงบประมาณทั้งของหลวงและของเอกชนไปมากมาย ไม่คมุ ้ ค่าเท่าที่ควร
ในฐานะที่พี่งามจิตต์ได้มีส่วนร่ วมในสภาสตรี โลก จนได้รับตําแหน่งเป็ นประธานสภาสตรี โลกหลายวาระและในช่วงปี
นั้นดํารงตําแหน่งเป็ นประธานกิตติมศักดิ์สภาสตรี โลกด้วย จึงทราบดีว่า ปัญหาดังกล่าวนั้นเป็ นปัญหาของนานาชาติดว้ ย จึง
ได้ริเริ่ มโครงการโคเน๊กซ์ ๘๑ ( Conex’81) และเพื่อเป็ นการเตรี ยมพร้อม ในการจัดทํา Country paper ของประเทศไทยด้วย
อีกส่ วนหนึ่งด้วย จึงได้จดั ประชุมระดับชาติข้ ึนเพื่อหาข้อมูลความต้องการ+ปัญหาของชาวชนบทดังกล่าว
ดิฉนั ได้พบกับพี่งามจิตต์อีกครั้งหนึ่งในงานประชุมนั้น จึงทราบว่าดิฉันสนใจงานพัฒนาชนบทและได้ทาํ มาหลายปี แล้ว
เลยชวนให้ดิฉันมาร่ วมในคณะกรรมการอํานวยการจัดงาน โคเน๊กซ์ ๘๑ และอนุกรรมการจัดประกวดผลิตภัณฑ์หตั ถกรรม
นานาชาติ ประธานคณะอนุกรรมการจัดแสดงและสาธิตหัตถกรรม ๔ ภาคของไทย และท้ายที่สุด คือ เป็ นประธานจัดการ
ประชุม “เชิงปฏิบตั ิการหัตถกรรมนานาชาติ เพื่อการส่ งออก” ในช่วงเวลาเพียง ๒ เดือนสุ ดท้าย (โดยไม่มงี บประมาณ
สนับสนุนแม้แต่บาทเดียว) ก่อนวันงาน ระหว่างผลการประชุมเชิงปฏิบตั ิการดังกล่าว ได้ช้ ีชดั ให้เห็นว่า บรรดาผูผ้ ลิต+ผู ้
ประกอบธุรกิจสิ นค้าหัตถกรรมซึ่ งส่ วนใหญ่เป็ นกิจการขนาดเล็กในกลุ่มประเทศอาเซี ยนนั้นต้องเผชิญกับปัญหาหลากหลาย
เช่นเดียวกัน เริ่ มตั้งแต่ปัญหาการขาดแคลนวัตถุดิบ ขาดความรู ้ดา้ นเทคนิคในการปรับปรุ งการผลิตให้มีคุณภาพ ปัญหา
การตลาด รวมถึงการปรับปรุ งรู ปแบบให้เหมาะสมกับความต้องการของตลาด การขาดเงินทุนหมุนเวียน ฯลฯ กลุ่มอาเซี ยน
จึงมีความเห็นพ้องต้องกันถึงความจําเป็ นในการจับกลุ่มเพื่อรวมกันส่ งเสริ ม+พัฒนาหัตถกรรมในภูมิภาคนี้ยอ่ มจะเป็ น
ประโยชน์อย่างยิง่ ในการสร้างงานแก่ประชากรส่ วนใหญ่ของกลุ่มประเทศอาเซี ยน หากประสบความสําเร็ จก็จะได้เป็ น
ตัวอย่างที่ดีให้ภูมิภาคอื่นได้ดาํ เนินการเช่นเดียวกันต่อไปอีกด้วย
การประชุมเชิงปฏิบตั ิหตั ถกรรมนานาชาติเพื่อการส่ งออก จึงเป็ นจุดเริ่ มต้นของการจัดตั้งอาพาด้า AHPADA หรื อชื่อ
เต็มว่า Asean Handicraft Promotion and Development Association เพื่อเปิ ดโอกาสให้หน่วยงานต่างๆ ทั้งภาครัฐและเอกชน
ที่เกี่ยวข้องกับงานส่ งเสริ ม+พัฒนาหัตถกรรม ได้พบและแลกเปลี่ยนความคิดเห็นต่างๆ อีกทั้งยังสามารถขอความช่วยเหลือ
จากประเทศต่างๆที่มีงบประมาณช่วยเหลือกลุ่มอาเซี ยนอยูแ่ ล้วได้อย่างง่ายดายอีกด้วย เพื่อจัดกิจกรรมที่เสริ มความรู ้
ทางด้านการตลาดส่ งออก เป็ นต้น
คณะกรรมการของอาพาด้า จึงประกอบด้วยผูแ้ ทนจากหน่วยงานของรัฐบาล+เอกชนที่มีงานเกี่ยวข้องกับการส่ งเสริ ม+
พัฒนาหัตถกรรม ของประเทศในกลุ่มอาเซี ยน นัยหนึ่งก็คือ กรอ.หัตถกรรมอาเซี ยนนัน่ เอง แต่ในขณะนั้นทุกคนค่อนข้างจะ
งงงัน ไม่ทราบว่าจะปฏิบตั ิกบั เราอย่างไรดี เพราะไม่เคยพบเห็นมาก่อนที่หน่วยงาน

ของรัฐ+เอกชน จะมาร่ วมประสานงานในองค์กรเดียวกันในระดับปฏิบตั ิเช่นนี้ ดิฉันจึงมีหน้าที่เป็ นผูอ้ ธิบายรายละเอียด
ตลอดมา ปัจจุบนั เมื่อเอ่ยถึง “กรอ” ย่อมจะเป็ นที่เข้าใจความหมายเป็ นอย่างดี
ดิฉันได้รับหน้าที่เป็ นประธานของอาพาด้า ติดต่อกันถึง ๗ ปี แรก และที่ประชุมยังมีมติให้เป็ นประธานกิตติมศักดิ์จนถึง
ปัจจุบนั เนื่องจากเป็ นผูส้ าํ รองค่าใช้จ่ายของอาพาด้ามาโดยตลอด และเป็ นผูด้ าํ เนินการหาทุนมาสนับสนุนโครงการต่างๆให้
สมาคมฯ การประชุมจะผลัดเปลี่ยนไปในหมู่ประเทศอาเซี ยนที่มีความพร้อมก่อน คือ เริ่ มจากประเทศไทย-ฟิ ลิ ปปิ นส์อินโดนีเซี ย เป็ นต้น ซึ่ งอาพาด้าได้รับการสนับสนุนอย่างเป็ นทางการจากประเทศดังกล่าว นอกจากการสนับสนุนเป็ น
งบประมาณเท่านั้น
เพื่อที่จะใช้คาํ ว่า “Asean” ในชื่อของสมาคม มีความจําเป็ นต้องขออนุมตั ิจาก ASEAN Secretariat เสี ยก่อน หลังจากที่ได้
ไปอธิบายความเป็ นมาของการจัดตั้งองค์กรนี้ในที่ประชุมของ ASEAN director General ที่กรุ งเทพฯ เมื่อวันที่ ๒๓ สิ งหาคม
๒๕๒๕ อาพาด้าจึงได้เป็ นองค์กรเอกชนที่อยูใ่ นเครื อข่ายของ ASEAN เมื่อปี ๒๕๒๕
สมาชิกของสมาคมฯประกอบด้วยผูแ้ ทนฝ่ ายรัฐบาลและเอกชนของกลุ่มสมาชิกอาเซี ยนทั้ง ๖ ประเทศ ฝ่ ายละเท่ากัน

วัตถุประสงค์ของสมาคม
๑. ดําเนินการพัฒนาและส่ งเสริ มการส่ งออกซึ่ งผลิตภัณฑ์หตั ถกรรม
๒. ทําหน้าที่เป็ นศูนย์กลางการส่ งเสริ มสิ นค้าดังกล่าว
๓. เป็ นศูนย์กลางเพื่อการพัฒนาผลิตภัณฑ์หตั ถกรรมและจัดทําวัตถุดิบที่จาํ เป็ นสําหรับการผลิต
๔. ทําการส่ งเสริ มการจัดหา เผยแพร่ ซื้ อ ขาย และจําหน่ายสิ นค้าหัตถกรรม

๕. ส่ งเสริ มและขยายการพาณิ ชย์ รวมทั้งหัตถกรรมอุตสาหกรรมทุกประเภท ไม่ว่าโดยลําพัง หรื อโดยร่ วมมือกับ
หน่วยงานอื่น ตัวแทนของรัฐบาล หรื อบุคคลทัว่ ไป รวมทั้งดําเนินการในฐานะตัวแทนหรื อในฐานะอื่นแทนหน่วยงานอื่นๆ
หน่วยงานของรัฐบาลหรื อบุคคลทัว่ ไป
๖. จัดงานแสดงสิ นค้า และนิทรรศการเพื่อส่ งเสริ มสิ นค้าหัตถกรรม
๗. ทําการอื่นใดซึ่ งเป็ นปกติธุระหรื อเกี่ยวเนื่องกัน เพื่อให้บรรลุวตั ถุประสงค์ของสมาคมตามที่ระบุขา้ งต้น ไม่ว่า
ภายในหรื อว่าภายนอกภูมิภาคอาเซี ยน

โครงสร้ างของสมาคม

สมาชิกของสมาคมฯ ประกอบด้วยผูแ้ ทนจากหน่วยงานต่างๆ จากกลุ่มประเทศสมาชิก ดังนี้
ก. ฟิ ลิ ปปิ นส์
ภาครัฐบาล-สํานักงานพัฒนาอุตสาหกรรมในครอบครัวแห่งชาติ (The National Cottage Industry Development
Agency)
ภาคเอกชน-สภาอุตสาหกรรมและหัตถกรรมแห่งประเทศฟิ ลิปปิ นส์ (Philippines chamber of Handicraft Industries
Inc.)

ข. อินโดนีเซีย
ภาครัฐบาล-หน่วยงานพัฒนาการส่ งเสริ มสิ นค้าออกแห่งชาติ ( National Agency for Export Development)
ภาคเอกชน-Association of Indonesian Handicraft Producers and Exporters (ASEPHI) ซึ่ งมีสมาชิกเป็ นผูป้ ระกอบการ
ส่ งออกผลิตภัณฑ์หตั ถกรรมอินโดนีเซี ย
ค. มาเลเซีย
ภาครัฐบาล-องค์การพัฒนาการหัตถกรรมแห่งประเทศมาเลเซี ย
ภาคเอกชน-สมาคมสตรี เพื่อสตรี
ง. สิ งคโปร์
ภาครัฐบาล-สํานักงานการท่องเทีย่ วของสิ งคโปร์, สํานักพัฒนาธุรกิจขนาดย่อม
ภาคเอกชน-Singapore Crafts Association สมาคมหัตถกรรมแห่งสิ งคโปร์ หอการค้าและอุตสาหกรรมจีน
จ. ประเทศไทย
ภาครัฐบาล-คณะกรรมการส่ งเสริ มพัฒนา+หัตถกรรมแห่งชาติ กองส่ งเสริ มหัตถกรรมไทย กรมส่ งเสริ มอุตสาหกรรม
และพัฒนาหัตถกรรมไทย ซึ่ งจะประกอบด้วยผูแ้ ทนทั้งฝ่ ายรัฐบาลและเอกชน
ภาคเอกชน-ศูนย์ธุรกิจหัตถกรรมแห่งประเทศไทยในหอการค้าไทย
ฉ. ประเทศบรูไน
ภาครัฐบาล-ศูน ย์ศลิ ปวัฒนธรรม+กิจกรรม เยาวชนแห่งประเทศบรู ไน
ภาคเอกชน-หอการค้าบรู ไน

การประสานงานในช่วง ๑๐ ปี แรก ค่อนข้างจะลําบากพอสมควร เนื่องจากความพร้อมในการจัดตั้งหน่วยงานทั้ง
ภาครัฐบาล+เอกชนในอาเซี ยน อีกความเข้าใจในการพัฒนา+ส่ งเสริ มหัตถการร่ วมกันยังแตกต่างกันอยูม่ าก จึงทําให้การ
รวบรวมข้อมูลและโครงการ Asean Craft Centre ยังไม่บรรลุเป้ าหมาย ถึงกระนั้น จากการที่อาพาด้าได้กระตุน้ ให้เกิด
โครงการทางวิชาการด้วยการจัดประชุมแลกเปลี่ยนความรู ้ภาคปฏิบตั ิระหว่างกัน โดยมีผเู ้ ชี่ยวชาญนานาชาติมาให้ขอ้ มูลการ
พัฒนาผลิตภัณฑ์เพื่อการส่ งออกแต่ละตลาดอย่างสมํ่าเสมอโดยได้รับการสนับสนุนจากองค์การต่างประเทศ เช่น GBI
ประเทศเนเธอร์ แลนด์ ASCAP-ITC ของสหประชาชาติ, CIDA ของประเทศแคนาดา ทําให้เกิดการพัฒนาหัตถกรรมและ
สามารถส่ งออกอย่างมีประสิ ทธิผลจนถึงปัจจุบนั
แนวความคิดในโครงการ Asean Craft Centre ซึ่ งเป็ นโครงการใหญ่เบ็ดเสร็ จของขบวนการพัฒนาหัตถกรรมสู่ ช่องทาง
การตลาดอย่างครบวงจรนั้น มีประเทศไทยเท่านั้นที่สามารถปฏิบตั ิได้อย่างใกล้เคียงที่สุด

ในปี ๒๕๒๖ คณะรัฐมนตรี ได้อนุมตั ิโครงการจัดตั้งศูนย์หตั ถกรรมไทย+ศูนย์หตั ถกรรมอาเซี ยน และให้แต่งตั้ง
คณะกรรมการส่ งเสริ มและพัฒนาหัตถกรรมไทย โดยมีกระทรวงอุตสาหกรรมเป็ นเจ้าของโครงการ
คณะกรรมการส่ งเสริ มและพัฒนาหัตถกรรมไทย มีปลัดกระทรวงอุตสาหกรรมเป็ นประธานและกรรมการซึ่ งมีผแู ้ ทน
จาก กรมส่ งเสริ มอุตสาหกรรม กรมพัฒนาชุมชน กรมประชาสงเคราะห์ กรมอาเซี ยน กรมศิลปากร กรมวิชาการเกษตร กรม
ส่ งเสริ มการส่ งออก สภาพัฒนาฯ ททท. สภาสตรี สภาสังคมสงเคราะห์ฯ และสาขาหัตถอุตสาหกรรมในหอการค้าไทย
พร้อมทั้งมีคณะอนุกรรมการอีกหลายคณะ
ผลจากการประสานงานการส่ งเสริ มและพัฒนาหัตถกรรมไทยได้บงั เกิดกิจกรรมที่เป็ นประโยชน์อย่างเห็นได้ชดั คือ
๑. รัฐบาลประกาศให้ปี ๒๕๓๑-๒๕๓๒ เป็ นปี ศิลปหัตถกรรม ทําให้เอกชนตื่นตัวเปิ ดกิจการที่เกี่ยวเนื่องเป็ นอัน
มาก นอกจากธุรกิจผลิตภัณฑ์หตั ถอุตสาหกรรมแล้ว ยังเกิดพิพิธภัณฑ์เอกชนในแต่ละสาขาของหัตถกรรมทัว่ ประเทศ การ
ส่ งออกสิ นค้าหัตถอุตสาหกรรมเป็ นไปด้วยดี และสามารถนําเข้าเงินตราต่างประเทศได้ปีละหลายหมื่นล้านบาท
๒. การส่ งเสริ มอุตสาหกรรม ได้เปิ ดศูน ย์บริ การอุตสาหกรรมเพิ่มขึ้นทุกภาค และมีเจ้าหน้าที่อุตสาหกรรมจังหวัด
ทัว่ ประเทศ
๓. กองส่ งเสริ มหัตถกรรม ได้จดั ประกวดผลิตภัณฑ์หตั ถกรรมเพิม่ ขึ้นตลอดปี พร้อมทั้งมีการจัดสัมมนาให้ความรู ้
เพิ่มเติมแก่ผผู ้ ลิตหัตถกรรมแต่ละประเภทมากขึ้น อีกทั้งยังมีบริ การออกแบบผลิตภัณฑ์อย่างฉับไวอีกด้วย
๔. กระทรวงอุตสาหกรรม ได้จดั งานหัตถอุตสาหกรรมทัว่ ไทยเป็ นประจําทุก ปี เริ่ มจัดงานตั้งแต่ปี ๓๒ จะเห็นได้
ว่าผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมได้มีคุณภาพและรู ปแบบใหม่ๆมาเสนอดีข้ ึนแต่ละปี
๕. อาพาด้าได้ริเริ่ มโครงการ Asean Craft Centre มาตั้งแต่ปี ๒๕๒๔-๒๕๒๕ และได้ปรับปรุ งให้ทาํ โครงการเล็กก่อน
จนกระทัง่ ได้รับการสนับสนุนจาก UNDP ให้ UNIDO ให้ความช่วยเหลือในการปรับปรุ งรู ปแบบผลิตภัณฑ์หตั ถกรรมของ
ประเทศอาเซี ยน โดยมีผเู ้ ชี่ยวชาญทางการออกแบบชาวฝรั่งเศสเป็ นคณะมาคัดเลือกผลิตภัณฑ์หตั ถกรรมไปแสดงทีง่ าน
Scenes Interior Space ที่กรุ งปารี ส เมื่อต้นเดือนกันยายน พ.ศ. ๒๕๓๔ เพื่อเป็ นการสร้างภาพพจน์ที่ดีให้เห็นคุณค่าสิ นค้า
หัตถกรรมของอาเซี ยนเสี ยใหม่ ในโอกาสนี้เจ้าหน้าที่ฝ่ายออกแบบผลิตภัณฑ์ของกองส่ งเสริ มหัตถกรรมและผูบ้ ริ หารจึงมี
โอกาสได้ไปดูงานเพื่อจะได้กลับมาพัฒนาหัตถอุตสาหกรรมของไทยให้ดขี ้ ึนต่อไป

๖. กรมส่ งเสริ มอุตสาหกรรม ได้เปิ ดศูนย์ส่งเสริ มการตลาดหัตถกรรมไทย และได้ทาํ การเปิ ดอาคารใหม่ของ
ศูน ย์บริ การอุตสาหกรรมที่เชียงใหม่ ทําให้มีหอ้ งแสดงสิ นค้าหัตถกรรมไทยได้กว้างขวางยิง่ ขึ้น
๗. กรมส่ งเสริ มการส่ งออกร่ วมกับคณะกรรมการสาขาหัตถอุตสาหกรรมไทยในหอการค้าไทย ได้ร่วมจัดงาน
แสดงสิ นค้า Home+ Craft ขึ้นเป็ นประจําทุกปี เริ่ มตั้งแต่ปี ๒๕๓๒ เป็ นต้นมา ปี ๓๔ เป็ นปี แรกทีจ่ ดั แสดงสิ นค้าระดับ
นานาชาติ มีการเชิญผูส้ ั่งซื้ อจากต่างประเทศมาชมงานอย่างคับคัง่
๘. ในปี พ.ศ. ๒๕๓๕ อาพาด้าจะได้จดั การประชุมเชิงปฏิบตั ิ “ด้านการเงินเพื่อสนับสนุนโครงการพัฒนา
หัตถกรรมอาเซี ยน” ขึ้นระหว่างวันที่ ๒๖-๓๐ มกราคม ๒๕๓๕ ที่จงั หวัดเชียงใหม่ ทั้งนี้จะได้มีการแสดงเพื่อประกวด
ผลิตภัณฑ์สิ่งทอของเอเชีย ผูช้ นะจะได้รับ UNESCO Craft Award
๙. เนื่ องจากปี ๒๕๓๕ เป็ นปี เฉลิมพระชนมพรรษาครบ ๕ รอบ ของสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินีนาถ ดิฉัน
จึงถือโอกาสอันเป็ นมิ่งมงคลนี้เสนอแนะให้ UNESCO ทูลเกล้าฯถวาย UNESCO Golden Award เป็ นพิเศษ เนือ่ งจากสมเด็จ
พระบรมราชินีนาถ ทรงเป็ นตัวอย่างที่ดีเลิศของโลก ในการอนุรักษ์ศิลปหัตถกรรมอันเป็ นมรดกของชาติมาร่ วม ๒๐ ปี อีก
ทั้งยังสามารถสร้างงานอาชีพแก่พสกนิกรที่ดอ้ ยโอกาสอีกด้วย
จากที่ได้กล่าวมาแล้วข้างต้น จะเห็นได้ว่าเป็ นผลงานที่สืบเนื่องมาจากการชักนํา ชี้ชวน ผลักดันให้พวกเรามามี
ส่ วนร่ วมในงานโคเน๊กซ์ ๘๑ ทั้งสิ้ น ดิฉันจึงขออนุโมทนาในกุศลผลบุญทีพ่ ี่งามจิตต์ได้ปฏิบ ตั มิ าตลอดชีวติ ซึ่ งเป็ นตัวอย่าง
ที่ดีให้พวกเราได้ปฏิบตั ิตาม ดิฉันจึงขอสนับสนุนคณะกรรมการฯที่ได้จดั ตั้ง “กองทุนอนุสรณ์ หม่อมงามจิตต์ บุรฉัตร” ขึ้น
ในครั้งนี้
กุศลผลบุญใดที่ดิฉันได้ปฏิบตั ิมาทั้งหมดในชาติน้ ี ขออุทิศให้ พี่งามจิตต์ดว้ ยเพื่อให้พี่งามจิตต์ได้ทราบว่าดิฉันได้
ปฏิบตั ิตามที่ท่านได้มอบหมายให้เป็ นทายาทคนหนึ่งในงานพัฒนาคุณภาพชีวิตแก่ผทู ้ ี่ดอ้ ยโอกาสและคงจะปฏิบตั ิต่อไป
ตามความสามารถเท่าที่จะทําได้จนกว่าชีวิตจะหาไม่
สุ รภีร์ สนิทวงศ์ ณ อยุธยา
๑๕ กันยายน ๒๕๓๔

มูลนิธิศูนย์กลางประสานงานพัฒนาชนบท
ที่ติดต่อ ตึกมหิดล ถนนราชวิถี กทม. 10400
โทร 2459904, 2458072

CO-ORDINATION CENTER FOR RURAL DEVELOPMENT
(FOUNDATION)
MAHIDOL BUILDING RAJVITHI RD., BANGKOK 10400
TEL. 2459904, 2458072

สารจากประธานกรรมการ

หากจะมองย้อนหลังกลับไปยังถนนสายสังคมสงเคราะห์ในชีวิตของดิฉัน ขอกล่าวรําลึกถึงแบบฉบับที่ดีงามของบรรดา
ภริ ยาท่านผูบ้ ญั ชาการกองทัพบกในอดีตหลายท่าน เช่น ท่านผูห้ ญิงวิจิตรา ธนะรัชต์ ท่านผูห้ ญิงจงกล กิตติขจร เป็ นอาทิ ซึ่ ง
ดิฉันได้มีโอกาสเข้ามารับใช้และเรี ยนรู ้ถึงการบําเพ็ญคุณประโยชน์ต่อส่ วนรวมของท่านทั้งสองอย่างใกล้ชิด เฉพาะอย่างยิง่
ในกิจกรรมเพื่อจัดหาสวัสดิการให้ครอบครัวทหารผ่านศึก ท่านผูห้ ญิงจงกลได้นาํ พวกเราภริ ยานายทหารชั้นผูน้ อ้ ยทําดอกป๊
อปปี้ จําหน่ายในวันทหารผ่านศึก และได้รับความสนับสนุนจากสาธารณชนทัว่ ไปอย่างดียงิ่ ทํา ให้เห็นถึงนํ้าใจไมตรี อนั ดี
ของคนไทยว่าเป็ นคนใจบุญสุ นทานและชอบช่วยเหลือเจือจุนคนไทยด้วยกัน เป็ นที่ซาบซึ้ งยิง่
ส่ วนท่านผูห้ ญิงวิจิตรา ธนะรัชต์ ได้เมตตาชักนําดิฉันให้เข้ามาสู่วงการสังคมสงเคราะห์ โดยให้มาร่ วมกิจกรรมของสภา
สังคมสงเคราะห์แห่งประเทศไทยฯ ในปี พ .ศ. ๒๕๐๔ ซึ่ งในช่วงเวลานั้นก็มีโอกาสพบกับ หม่อมงามจิตต์ บุรฉัตร หลาย
ครั้ง ได้ทราบถึงความสามารถและเห็นความเข้มแข็งกระฉับกระเฉงของท่านในการทํางานทั้งในสภาสตรี แห่งชาติฯ และ
สภาสังคมสงเคราะห์ฯ ด้วยความชื่นชมว่าท่านช่างเป็ นบุคคลที่มีคุณค่าสู งส่ งสําหรับคนที่ตอ้ งการความช่
วยเหลือและ
ผูด้ อ้ ยโอกาสทั้งหลายเหลือเกิน
เมื่อรู ้จกั มักคุน้ บ่อยครั้งเข้า หม่อมงามจิตต์ท่านเชิญให้มาเป็ นที่ปรึ กษาและมอบหมายให้ดิฉันจัดงานระดับชาติเพื่อหาเงิน
มาเป็ นทุนในการนําเอาบรรดาผูน้ าํ ชาวนาหรื อผูน้ าํ หมู่บา้ นและผูน้ าํ เยาวชนจากทัว่ ประเทศมาประชุมสัมมนาทีส่ วางคนิวาส
บางปู เพื่อส่ งเสริ มความรู ้และแลกเปลี่ยนประสบการณ์ในทุกด้านตั้งแต่การเพิ่มพูนผลผลิต การตลาด รวมถึงความก้าวหน้า
ทางเทคโนโลยีสมัยใหม่เพื่อนํามติขอ้ เสนอแนะจากที่ประชุมของชนบทไทยไปเสนอต่อการประชุมชาวชนบทจากทัว่ โลก
ในงานโคเน๊กซ์ ๘๑ ซึ่ งดิฉนั ยังจําได้ดวี ่าได้รับความร่ วมมืออย่างดีจากคุณหญิงมาลัยวัลย์ บุณรัตเวช จัดคอนเสิ ร์ตได้เงินมา
๔๐๐,๐๐๐ บาท เป็ นทีต่ น่ื เต้นและปลาบปลื้มใจมาก ยังจดจําได้จนทุกวันนี้วา่ เป็ นบทฝึ กงานหนักทีห่ ม่อมงามจิตต์ทา่ นได้

มอบให้ทาํ และยิง่ เมื่อท่านได้จดั งานโคเน๊กซ์ ๘๑ ในปี ๒๕๒๔ ซึ่ งนับเป็ นยอดของการจัดงานระดับประเทศทีย่ งิ่ ใหญ่ พวก
เราก็เข้ามาช่วยกันคนละไม้คนละมือจนงานประสบความสําเร็ จอย่างดี
เมื่อหม่อมงามจิตต์ท่านก่อตั้งมูลนิธิศูนย์กลางการประสานงานพัฒนาชนบท ซึ่ งมีเป้ าหมายที่กว้างไกลมากยิง่ ขึ้น
คุณกมลา ลิ่มทอง เป็ นเลขาธิการคนแรก จนเมื่อหม่อมท่านจากไป ดิฉันก็เข้ามารับหน้าที่แทน ได้คุณส่ องแสง เมฆสวรรค์
มาเป็ นเลขาธิการ พวกเราก็พยายามทํางานตามที่หม่อมงามจิตต์ท่านได้วางแนวทางให้ปฏิบตั ิ
ในโอกาสที่มูลนิธิ ศปพช . มีอายุครบ ๑๒ ปี ในปี นี้ คณะกรรมการฯ มีมติให้จดั พิมพ์ผลงานอย่างละเอียดเพื่อ
แจกจ่ายในการจัดงานครั้งนี้ดว้ ย ดิฉันจึงขอถือโอกาสนี้ขอบคุณทุกท่านที่ได้ช่วยเหลือในกิจการของมูลนิธิฯ ด้วยดีมาตลอด
และหวังว่าจะได้ช่วยกันทํางานต่อไปตามนโยบายที่หม่อมงามจิตต์ได้ฝากฝังไว้ให้ช่วยกันทําตลอดไป

คุณหญิงแสงเดือน ณ นคร

ความเป็ นมา

มูลนิธิศูนย์ กลางประสานงานพัฒนาชนบท (ศปพช.)

ผูแ้ ทนองค์การของรัฐและเอกชน ที่ปฏิบตั ิงานพัฒนาชนบท ๒๙ องค์การ ได้เริ่ มประชุมร่ วมกันตั้งแต่เดือนกุมภาพันธ์
๒๕๒๒ และมีความเห็นต้องกันว่า หากมีหน่วยงานที่ทาํ หน้าที่ประสานงานกิจการพัฒนาชนบทของภาครัฐและเอกชนได้
จะเป็ นการช่วยส่ งเสริ มการพัฒนาชนบทอีกทางหนึ่ง คณะทํางานที่แต่งตั้งขึ้นโดยผูแ้ ทนองค์การต่างๆ ได้เสนอให้จดั ตั้ง
หน่วยงานนี้ข้ นึ เป็ นรู ปของมูลนิธิฯ โดยใช้ชื่อว่า “มูลนิธิศูนย์กลางประสานงานพัฒนาชนบท” โดยคณะผูก้ อ่ ตั้งได้อาศัยเงิน
ที่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หวั และสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินีนาถพระราชทานช่วยชาวชนบทเป็ นทุนก่อตั้ง
มูลนิธิฯ นี้ได้รับอนุญาตให้จดทะเบียนจัดตั้งเพื่อให้มีฐานะเป็ นนิติบุคคล จากกระทรวงมหาดไทย ตามนัยหนังสื อ ที่ มท.
๐๓๑๓/๑๗๒๒๑ ลงวันที่ ๒๓ สิ งหาคม ๒๕๒๒ โดยมีคณะกรรมการบริ หารเริ่ มแรกจํานวน ๖ คน คือ
๑. หม่อมงามจิตต์ บุรฉัตร
ประธานกรรมการ
๒. นายยงศักดิ์
คณาธนะวนิชย์
รองประธานกรรมการ
๓. นายสุ วิทย์
โอสถานุเคราะห์
เลขานุการ
๔. คุณหญิงอรรถวิภาคไพศาลย์
เหรัญญิก
๕. นางแสงดาว
สยามวาลา
กรรมการ
๖. ดร.กระจ่าง
พันธุมนาวิน
กรรมการ
กรุ งเทพมหานครได้จดทะเบียนให้แล้ว ตั้งแต่วนั ที่ ๓๑ สิ งหาคม ๒๕๒๒ เลขทะเบียน ๑๒๔๒
การจัดตั้งมูลนิธิฯ สมบูรณ์ตามกฎหมายทุกประการตั้งแต่วนั ที่ ๔ กันยายน ๒๕๒๒
ต่อมาได้มีเอกชนและนิติบุคคลต่างๆ ได้ร่วมบริ จาคเงินสมทบทุนมู ลนิธิฯ โดยเสด็จพระราชปณิ ธานมาโดยลําดับ

วัตถุประสงค์ มีดงั นี้คือ

๑. เพื่อส่ งเสริ มในการประสานงานการพัฒนาชนบทของรัฐบาล และเอกชนให้สาํ เร็ จได้ผลดียงิ่ ขึ้น
๒. เพื่อส่ งเสริ มในการประสานงานด้านพัฒนากับองค์การต่างๆ ทั้งภายในประเทศและนอกประเทศที่มีวตั ถุประสงค์
เหมือนหรื อคล้ายคลึงกัน
๓. เผยแพร่ ขอ้ มูลและความรู ้ทางวิชาการต่างๆ ที่เกี่ยวข้องกับการพัฒนาชนบท
๔. ส่ งเสริ มงานที่จะช่วยให้ชาวชนบทให้มีวิธีการและรู ้จกั ใช้ความสามารถและประสบการณ์เพื่อการพัฒนาทั้งทางวัตถุ
และทางจิตใจ ให้ได้ผลดียงิ่ ขึ้น
๕. ส่ งเสริ มงานตามแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ เกี่ยวกับการพัฒนาชนบทเช่น งานด้านสาธารณสุ ข ด้าน
วิชชาชีพ ด้านศีลธรรม และจิตใจ เป็ นต้น
วัตถุประสงค์ของมูลนิธฯิ นี้ไม่ เกีย่ วข้ องกับการเมือง

การดําเนินงาน

มูลนิธิฯ เป็ นองค์การทีเ่ น้นหนักด้านการเสริ มสร้างประสิ ทธิภาพของการพัฒนาชนบททุกรู ปแบบ ด้วยการประสานงาน
ทั้งด้านความคิด นโยบาย และกิจกรรม ระหว่างองค์การพัฒนา (ทั้งภาครัฐและภาคเอกชน) กับประชาชนในชนบท ผูร้ ่ วม
ขบวนการพัฒนา เว้นแต่ในบางกรณี ที่มูลนิธิฯ เห็นว่าเป็ นกรณี พิเศษ หรื อ เป็ นการริ เริ่ มบุกเบิกความคิดใหม่ๆ ที่เกี่ยวกับการ
พัฒนาชนบท มูลนิธิฯ อาจลงมือปฏิบตั ิการเองตามที่เห็นสมควร

มาตราการที่มูลนิธิฯได้ ใช้ ส่งเสริมการประสานงานมีดังต่อไปนี้

- รวบรวมและเผยแพร่ ขอ้ มูลเกี่ยวกับงานด้านพัฒนาชนบททั้งในส่ วนของเอกชน รัฐบาล และองค์การต่างๆ ที่
ปฏิบตั ิงานทั้งในและจากภายนอกประเทศ
- จัดให้มอี งค์การหรื อบุคคลที่ยนิ ดีให้ความช่วยเหลือด้านเทคนิค ความรู ้ และการเงินได้ ร่ วมกันกับองค์การที่ปฏิบตั ิงาน
พัฒนาชนบท ซึ่ งต้องการความช่วยเหลือในด้านนั้นๆ
- ให้ความช่วยเหลืออันจําเป็ นและเร่ งด่วน เพื่อให้การดําเนินพัฒนาชนบทที่ประสบปัญหาเฉพาะหน้าสามารถดําเนินไป
ได้ตามเป้ าหมายที่วางไว้
- ติดตามผลงานที่องค์การต่างๆ ดําเนินการอยู่ และพยายามสนับสนุนหาทางให้งานนั้นๆ ได้ทาํ ต่อ เนื่องกันจนเป็ น
ผลสําเร็ จ โดยเน้นหนักให้ชุมชนนั้นช่วยตนเอง และยกย่องในเกียรติคุณแก่องค์การต่างๆ นั้น
- แนะนําโครงการพัฒนาชนบทที่ประสบความสําเร็ จให้เป็ นที่ทราบและเป็ นตัวอย่างแก่หน่วยงานและองค์การทั้ง
ภายในและจากภายนอกประเทศ

หม่ อมงามจิตต์ บุรฉัตร

ผู้ก่อตั้งมูลนิธิศูนย์กลางประสานงานพัฒนาชนบท

เมื่อ ๑๒ ปี ที่แ ล้ว ต้นปี พ.ศ. ๒๕๒๒ ข้าพเจ้าได้รับแจ้งจาก ดร.กระจ่าง พันธุมนาวิน เชิญให้เข้าร่ วมประชุมกับผูแ้ ทน
องค์การต่างๆ ของทั้งภาครัฐและเอกชน ซึ่ งมีการปฏิบตั ิงานพัฒนาชนบทมากหลายองค์การ โดยมีหม่อมงามจิตต์ บุรฉัตร
เป็ นประธานการประชุม
ข้าพเจ้าได้เห็นอากัปกิริยานิ่มนวล สง่างาม ใบหน้ายิม้ แย้ม มีแววตาอันเมตตาและจริ งจังไม่แตกต่างไปจากที่ได้เคยพบ
ท่านมาครั้งหนึ่งแล้ว เมื่อท่านเป็ นบรรณาธิการหนังสื อพิมพ์ สแตนดาร์ ด ที่วงั นฤมล ถนนพระราม ๕ เมือ่ ประมาณปี พ.ศ.
๒๔๙๙
ข้อสรุ ปจากการประชุม ๒-๓ ครั้ง ของผูแ้ ทนจากองค์การต่างๆ ได้เห็น ชอบด้วยในการจัดตั้งศูนย์กลางประสานงาน
พัฒนาชนบทขึ้น โดยมี หม่อมงามจิตต์ บุรฉัตร เป็ นประธาน ท่านได้อาศัย ใช้เงินที่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หวั และสมเด็จ
พระนางเจ้าฯ พระบรมราชินีนาถ พระราชทานช่วยชาวชนบทเป็ นทุนก่อตั้งมูลนิธิฯ ซึ่ งได้รับอนุมตั ิจากทางราชการเมือ่ ๓๐
สิ งหาคม พ .ศ. ๒๕๒๒ ได้รับเลขทะเบียนมูลนิธิ ๑๒๔๒ ข้าพเจ้ามีความยินดีอย่างมากที่ได้รับเชิญให้เข้าร่ วมใน
คณะกรรมการมูลนิธิฯ ในชุด แรกนี้ดว้ ย
ในระยะแรกๆหม่อมงามจิตต์ บุรฉัตร ได้จดั ให้มกี ารประชุม มูลนิธิฯ อันประกอบด้วยผูแ้ ทนจากองค์การต่างๆ ทั้งของ
รัฐและเอกชน ในห้องรับแขก ณ วังที่พกั ของท่านที่ศิวะคอร์ ต สุ ขมุ วิทซอย ๗ ท่านเป็ นผูค้ ิดริ เริ่ มทําและติดต่อประสานงาน
อย่างเข้มแข็ง บรรยากาศการประชุมเป็ นไปอย่างกันเอง ท่านยังได้จดั อาหารกลางวันและของว่างให้รับประทานตามโอกาส
อีก ด้วย
การประชุมตอนนั้นส่ วนใหญ่เกี่ยวข้องกับงานการจัดประชุมชาวชนบททัว่ โลก (สหชาติศลิ ปาชีพ หรื อ โคเน๊กซ์ ๘๑
กําหนดจัดในเดือน กุมภาพัน ธ์ ๒๕๒๔) แน่นอน ที่ท่านต้องเหน็ดเหนื่อยอย่างมากในการตรากต รํางานวางแผนและ
ประสานงานกับองค์กร คณะกรรมการคณะใหญ่-เล็ก ทั้งในระดับชาติและระดับโลก ถึงกระนั้นท่านก็ยงั ได้คิดไปถึงสิ่ ง
ละเอียดเล็กน้อยบางประการอันจะเชิดชูทรัพยากรธรรมชาติ- สมุนไพรไทยให้เป็ นที่รู้จกั แก่ชาวโลก ท่านได้มอบให้ขา้ พเจ้า
จัดสวนสมุนไพรเป็ นสวนหย่อมในอาณาบริ เวณสวางคนิวาส ซึ่ งเป็ นที่พกั ส่ วนหนึ่งของผูเ้ ข้าร่ วมประชุม ปิ ดป้ ายชื่อและ
สรรพคุณพร้อมทั้งจัดทําหนังสื อบรรยายประกอบแจกจ่ายแก่ผเู ้ ข้าร่ วมประชุมด้วย ท่านให้ขอ้ คิดเห็นว่าสมาชิกผูม้ าประชุม
เมื่อเข้าอยูใ่ นที่พกั อาจเดินเล่นพักผ่อน จะได้เดินชมสมุนไพรไทยไปด้วย เพลิดเพลินและได้ประโยชน์
ความเครี ยดจากภาระที่ตอ้ งดําเนินงานโคเน๊กซ์ ๘๑ ให้บรรลุผลสําเร็ จสู งสุ ดของท่านได้หายไปสิ้ นเมื่อสมเด็จพระ
นางเจ้าฯ พระบรมราชินีนาถ ทรงพระมหากรุ ณาโปรดเกล้าฯ ให้ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุ ดาฯ สยามบรมราชกุมารี เสด็จ
แทนพระองค์มาเยีย่ มชมงานที่สวนอัมพร ตามคํากราบบังคมทูลของ หม่อมงามจิตต์ฯ อันเป็ นที่ปลื้มปี ติที่สุดอย่างยิง่ แก่ผมู ้ ี
โอกาสได้เข้าเฝ้ าฯ ชมพระบารมีท้ งั ชาวนาไทยและชาวต่างประเทศที่มาประชุมกันอยูใ่ นงานนั้น
ต่อมามูลนิธศิ ูนย์กลางประสานงานชนบท ได้รับความอนุเคราะห์จากคุณยงศักดิ์ คณาธนะวนิ ชย์ กรรมการก่อตั้ง
มูลนิธิฯ ผูเ้ ป็ นกําลังสําคัญท่า นหนึ่ง ให้ใช้อาคารเลขที่ ๘๕ ริ มถนนเพชรบุรี ตดั ใหม่ กรุ งเทพฯ ๑๐๓๑๐ เป็ นที่ทาํ งาน ควร
จะได้กล่าวถึงศรัทธาแรงกล้าของคุณยงศักดิ์
คณาธนะวนิชย์
ที่มีต่อหม่อมงามจิตต์ บุรฉัตร และมูลนิธิศูนย์กลาง
ประสานงานพัฒนาชนบท ณ ที่น้ ีดว้ ย ท่านได้เป็ นผูใ้ ห้ความร่ วมมืออนุเคราะห์ค่าใช้จ่ายจํานวนมากแก่ มูลนิธิฯ อย่าง
ติดต่อกันมาเสมอ กุศลผลบุญที่คุณยงศักดิ์ฯ ได้มีเมตตาช่วยเหลือเพื่อนมนุษย์

ด้อยโอกาสทั้งหลายเหล่านี้ได้ช่วยปกป้ องคุณยงศักดิ์ฯ ให้รอดพ้นอันตรายถึงชีวิตจากอุบตั ิเหตุเครื่ องบินโดยสารตกได้อย่าง
ปาฏิหาริ ย ์
หม่อมงามจิตต์ฯได้มองเห็นประโยชน์สาํ คัญของการให้ข่าวสารข้อมูลของมูลนิธิศูนย์กลางประสานงานพัฒนาชนบท
ให้กระจายเผยแพร่ ไปยังองค์การที่เกี่ยวข้อง การช่วยงานพัฒนาชนบทระดั บต่างๆ ทัว่ ประเทศ จึงได้จดั ให้มีการทําข่าว
พัฒนาชนบท ให้ขอ้ มูลเกี่ยวกับการเกษตร สาระ บทความเกี่ยวกับปัญหา ความเป็ นอยู่ และการจัดการให้ดีข้ ึน ซึ่ งได้มีการ
จัดทําอย่างต่อเนื่องมาจนถึงปัจจุบนั นี้
อีกงานหนึ่งที่ท่านสนับสนุนให้มูลนิธิฯ ทํานอกเหนือไปจากคําขอร้องจากชาวชนบทโดยตรงแล้ว ได้แก่ งานพัฒนา
ประสิ ทธิภาพคุณภาพของชาวชนบท คือการจัดฝึ กอบรมพัฒนาคุณภาพของประชาชนในถิ่นต่างๆ โดยมอบให้ ดร.กระจ่าง
พันธุมนาวิน ซึ่ งเป็ นรองประธานฯ และกรรมการก่อตั้งมูลนิธิดว้ ยผูห้ นึ่ง ให้เป็ นผูร้ ับดําเนินการ
เมื่อหม่อมงามจิตต์ฯ ท่า นได้ทราบถึงความรุ นแรงแห่งความป่ วยเจ็บด้วยโรคมะเร็ งในลําไส้ของท่าน ท่านได้ยดึ ใน
ศรัทธาแห่งพุทธศาสนาอันท่านได้มีอยูต่ ลอดมาแล้วนั้น ท่านได้ต้ งั มัน่ ด้วยจิตใจอันสงบ
เป็ นที่เสี ยใจและอาลัยอย่างยิง่ ที่ท่านได้ถึงแก่อนิจกรรม เมื่ออายุได้ ๖๗ ปี ท่านจะสามารถทํางานอันเ ป็ นประโยชน์
อย่างมากแก่ส่วนรวมต่อไปอีกได้ไม่มีหยุดนิ่ง ข้าพเจ้าได้รู้จกั ท่านเฉพาะในการดําเนินงานของ มูลนิธิศูนย์กลางประสานงาน
พัฒนาชนบทนี้เท่านั้น แต่ได้ทราบถึงเกียรติศกั ดิ์ในการเป็ นยอดสตรี ผมู ้ ีคุณธรรม คุณงามความดี ความสามารถระดับชาติ
และระดับโลก เป็ นสตรี ไทยที่ สร้างแต่คุณประโยชน์ต่อส่ วนรวมตลอดชัว่ อายุขยั ข้าพเจ้าขออธิษฐานคารวะต่อท่านด้วย
ความเคารพยิง่
หากวิญญาณอันบริ สุทธิ์ดว้ ยคุณธรรมและเมตตาธรรมแห่ง หม่อมงามจิตต์ บุรฉัตร จะล่วงรู ้ได้คงจะยินดีที่มลู นิธิ
ศูนย์กลางประสานงานพัฒนาชนบทอันท่า นได้กอ่ ตั้งไว้อย่างดีแ ล้วนี้ ได้มีการสื บทอดปฏิบตั ิการต่อโดยคณะกรรมการชุด
ใหม่ อันมี คุณหญิงแสงเดือน ณ นคร ผูม้ ีอธั ยาศัยงดงาม อ่อนหวาน เป็ นที่เคารพรักของบุคคลทัว่ ไป มีจิตใจกว้างขวาง เป็ น
ประธานฯ ร่ วมกับคณะกรรมการผูม้ ุ่งมัน่ ในงานพัฒนาชนบท ได้ร่วมกันดําเนินงานให้มูลนิธิฯ ก้าวหน้าบรรลุความสําเร็ จ
ตามเจตนาแห่งหม่อมงามจิตต์ บุรฉัตร ได้เจริ ญรุ่ งเรื องก้าวหน้าเป็ นลําดับไปด้วยดีย งิ่ ๆ ขึ้นตลอดกาล
ศศิธร วสุ วตั

มูลนิธิ “ร่ วมจิตต์น้อมเกล้ าฯเพือ่ เยาวชน”
ในพระบรมราชินูปถัมภ์

ก่อตั้งในโอกาสสมโภชกรุ งรัตนโกสิ นทร์ 200 ปี พ.ศ. 2525
สถานที่ติดต่อ สภาสังคมสงเคราะห์แห่งประเทศไทย ตึกมหิดล ถนนราชวิถี กรุ งเทพฯ 10400 โทร 245-8072, 245-9904
ทะเบียนมูลนิธิ 1728
องค์ประธานที่ปรึ กษา
สมเด็จพระเทพรัตนราชสุ ดาฯ สยามบรมราชกุมารี
องค์ประธานคณะกรรมการดําเนินงาน
ประธานคณะกรรมการอํานวยการ
พระวรวงศ์เธอ พระองค์เจ้าสุ ทธสิ ริโสภา
ศาสตราจารย์ ดร.ก่อ สวัสดิ์พาณิ ชย์

สารจากองค์ประธานมูลนิธิฯ

ข้าพเจ้ารู ้จกั กับพี่งามจิตต์ บุรฉัตร มาตั้งแต่เสกสมรสกับพระองค์เจ้าเปรมบุรฉัตร ตลอดเวลาก็รู้สึกชื่นชมแกม
สงสัยว่าพี่งามจิตต์ทาํ งานมากมายได้อย่างไร ตั้งแต่ทาํ หนังสื อพิมพ์สแตนดาร์ ดเป็ นต้นมา จนถึงก่อตั้งมู ลนิธิต่างๆ
หลายแห่ง
เมื่อไม่มีพี่งามจิตต์ ข้าพเจ้าก็ถูกคุณหญิงพิมพา สุ นทรางกูร ชวนให้มาทํางานแทนพี่งามจิตต์ในมูลนิธิร่วมจิตต์
น้อมเกล้าฯ เพื่อเยาวชน ในพระบรมราชินูปถัมภ์ เพียงช่วยมูลนิธิฯ เดียว ข้าพเจ้าก็ตกใจมากเพราะแน่ใจว่าข้าพเจ้า
เองนั้นไม่สามารถที่จะทํางานอย่างพี่งามจิตต์ได้เลย แต่คุณหญิงพิมพาก็รับรองว่าคุณหญิงและคณะกรรมการ
มูลนิธิฯ จะช่วยเหลืออย่างเต็มที่ในงานนี้
เมื่อมาช่วยทํางานให้มูลนิธิฯ แล้ว ยิง่ เห็นมากขึ้นว่า พี่งามจิตต์สามารถจริ งๆ นอกจากในด้านการงานแล้วยัง
เลือกคนได้เก่ง เชื้อเชิญบุคคลหลายท่านมาร่ วม ทํางานด้วยและทุกคนช่วยเหลือด้วยความจริ งใจทําให้งานของ
มูลนิธิฯ ดําเนินต่อไปได้ผลสําเร็ จดี สมดังปรารถนาของพี่งามจิตต์

พระวรวงศ์เธอ พระองค์เจ้าสุ ทธสิ ริโสภา

มูลนิธิร่วมจิตต์น้อมเกล้ าฯ เพือ่ เยาวชน
ลักษณะการดําเนินงาน

ในพระบรมราชินูปถัม ภ์

มูลนิธิร่วมจิตต์นอ้ มเกล้าฯ เกิดจากการริ เริ่ มก่อตั้งขึ้นของ ๑๐ องค์การ ได้แก่ สภาสังคมสงเคราะห์ ฯ สภาสตรี
แห่งชาติฯ สภายุวพุทธิกสมาคมฯ สภาลูกเสื อฯ สภาผูป้ กครองและครู แห่งประเทศไทย พุทธสมาคมฯ สันนิบาต
มูลนิธิ คุรุสภา ศูนย์ปฏิบ ั ติการ ลสชบ .กทม. เพื่อเป็ นศูนย์กลางรวมพลังและรวมนํ้าใจจากประชาชนทัว่ ประเทศ
ทั้งภาครัฐบาล เอกชน นักธุรกิจ รวมทั้งสื่อมวลชน ต่างตระหนักถึงความสําคัญของเยาวชนที่จะต้องได้รับการ
พัฒนาให้เป็ นทรัพยากรบุคคลที่มีคุณภาพ สามารถรับช่วงสื บทอดการรักษาเอกราช วัฒนธรรม และพัฒ
นา
เศรษฐกิจสังคมของประเทศให้เจริ ญรุ่ งเรื องสื บไป
มูลนิธิฯ พัฒนาเยาวชนด้วยการให้การศึกษาอบรมคุณธรรมแก่เยาวชนอย่างต่อเนื่อง เริ่ มตั้งแต่ปีแห่งการ
สมโภชกรุ งรัตนโกสิ นทร์ พ.ศ. ๒๕๒๕ เป็ นต้นมา ด้วยวิธีดาํ เนินการดังต่อไปนี้
๑. ส่ งเสริ มให้เยาวชนได้มีโอกาสศึกษาเล่าเรี ยน โดยให้ทุนการศึกษาแก่เยาวชนผูป้ ระพฤติดี ที่ยากไร้ ด้อย
โอกาส ขาดที่พ่ งึ ทุกระดับการศึกษา จากหมู่บา้ นต่างๆ ทุกอําเภอ ทุกจังหวัดทัว่ ประเทศ รวมทั้งเยาวชนในเขต
ชายแดนทุรกันดาร จํานวนปี ละ ๒,๕๒๕ คน และให้ทุนการศึกษาอบรมอย่างต่อเนื่องจนเยาวชนสามารถ
ประกอบอาชีพที่สุจริ ตเลี้ยงตนเองได้
มูลนิธิฯ ได้ให้ทุนแก่เยาวชนในระบบโรงเรี ยนและนอกระบบโรงเรี ยนดังนี้ คือ
๑.๑ เยาวชนในระบบโรงเรียน ตั้งแต่ระดับประถมศึกษา ระดับมัธยมศึกษา ระดับอาชีวศึกษา และ
ระดับอุดมศึกษา
๑.๒ เยาวชนนอกระบบโรงเรียน
- เด็กก่ อนวัยเรียน เพื่อให้ได้รับการพัฒนาและเลี้ยงดู เพิ่มพูนทักษะตามวัย แทนที่จะถูกปล่อยไว้ตาม
ลําพัง หรื อเป็ นภาระสร้างความกังวลใจให้แก่ผปู ้ กครอง ระหว่างที่ตอ้ งออกไปประกอบอาชีพนอกบ้าน
- สามเณร-ภิกษุ เพื่อให้เป็ นศาสนทายาทที่มีคุณภาพต่อบวรพระพุทธศาสนา เป็ นการจรรโลงศาสนาพุทธ
ให้วฒั นาสถาพรสื บไป
- เยาวชนฝึ กวิชาชีพระยะสั้ น เพื่อช่วยให้เยาวชนผูไ้ ม่มีโอกาสจะศึกษาต่อในระบบโรงเรี ยนได้ฝึกวิชาชีพ
สามารถสนองความต้องการของตลาดแรงงานได้
หลักการให้ทนุ ที่มูลนิธิฯ เน้น คือ “เยาวชนที่มีความประพฤติดี จึงคู่ควรกับเงินทุนช่วยการศึกษา”
โดยกระทรวงศึกษาธิการ กระทรวงมหาดไทย ทบวงมหาวิทยาลัย และ กทม. เป็ นผูค้ ดั เลือกเยาวชนผูย้ ากไร้และ
ประพฤติดี โดยความเห็นชอบของคณะกรรมการพัฒนาหมู่บา้ นและคณะกรรมการระดับต่างๆ
๒. ลดช่องว่างในสังคมด้วยการเป็ นแหล่งรวมนํ้าใจของประชาชนผูใ้ จบุญสู่เยาวชนผูย้ ากไร้ โดยจัดให้เจ้าของ
ทุนเป็ นผูอ้ ุปการะเยาวชนเป็ นรายบุคคล และมูลนิธิฯ ทําหน้าที่สื่อประสานสัมพันธ์ระหว่างผูอ้ ุปการะกับเยาวชน
ให้ผอู ้ ปุ การะได้ทราบถึงประวัติ สภาพความเป็ นอยูท่ ี่แท้จริ งของเยาวชน รวมทั้งรายงานผลการเรี ยนตลอดจน
พัฒนาการทุกด้านของเยาวชนทุกสิ้ นปี การศึกษา ทําให้ผอู ้ ุปการะมีจิตศรัทธาช่วยเหลือเยาวชนเป็ นพิเศษมากราย
และมูลนิธิฯ ได้รับความร่ วมมือสนับสนุนด้านเงินทุนการศึกษาเพิ่มขึ้นอย่างรวดเร็ ว จนสามารถเพิ่มจํานวน
เยาวชนผูร้ ับทุนได้ถึงปี ละ ๒,๖๐๐ คนในปัจจุบนั

๓. อบรมส่ งเสริ มจริ ยธรรม คุณธรรมแก่เยาวชนควบคู่กบั การให้การศึกษาเล่าเรี ยน ด้วยการจัดเยาวชนให้
อยูใ่ นความอุปการะของเจ้าของทุน ให้เยาวชนได้มีโอกาสรู ้จกั ท่านเจ้าของทุน รู ้จกั แสดงกตเวทิตาคุณด้วย

จิตสํานึกในคุณค่าของนํ้าใจ และความกรุ ณาของท่านผูม้ ีอุปการคุณ ความเมตตาช่วยเหลือที่ได้รับช่วยสร้างขวัญ
และกําลังใจแก่เยาวชนว่าไม่ถูกสังคมทอดทิ้ง เป็ นพลังยึดเหนี่ยวให้เยาวชนตั้งมัน่ อยูใ่ นคุณงามความดีตลอดไป
๔. ติดตามดูแลทุกข์สุขของเยาวชนผูร้ ับทุน ด้วยตระหนักถึงความสําคัญของจิตใจ เนื่องจากมิใช่เงินเท่านั้นที่
จะแก้ปัญหาได้ ตลอดทั้งดูแลการใช้จ่ายเงินของเยาวชนให้เกิดประโยชน์สูงสุ ดให้ใช้จ่ายเพื่อการศึกษาหรื อเพื่อยัง
ชีพและสุ ขภาพอนามัยเพื่อบรรเทาความเดือดร้อนของเยาวชน มูลนิธิฯ ได้รับความช่วยเหลืออย่างดีในการติดตาม
ดูแลช่วยเหลือเยาวชนผูร้ ับทุนจากภริ ยาผูว้ ่าราชการจังหวัดในฐานะประธานคณะกรรมการอุปการะเยาวชนประจํา
จังหวัด และข้าราชการในท้องถิ่น รวมทั้งครู -อาจารย์ท้ งั หลายด้วย
๕. ให้คาํ แนะนําปรึ กษาแก่เยาวชนผูร้ ับทุนทั้งด้านการศึกษาเล่าเรี ยน ด้านชีวิตครอบครัว และการประกอบ
อาชีพ ทั้งนี้เพื่อเป็ นการสร้างขวัญกําลังใจให้ความอบอุ่นใจแก่เยาวชนผูด้ อ้ ยโอกาส ขาดแคลนไร้ที่พ่ งึ
๖. ติดตามผลเยาวชนผูร้ ับทุนที่จบการศึกษาแล้วทุกคนว่ามีแนวการดําเนินชีวิต ประกอบอาชีพหรื อไปศึกษา
ต่อที่ใด เพื่อประโยชน์ในการแนะแนวและเก็บสถิติไว้ประกอบการพิจารณาในเรื่ องการกําหนดนโยบายและ
วางแผนงานอื่นๆ ของมูลนิธิฯ ต่อไป
๗. มูลนิธิฯ ยังมุ่งเสริ มสร้างคุณธรรมแก่เยาวชนโดยทัว่ ไป โดยจัดกิจ กรรมต่างๆ เป็ นครั้งคราวเพื่อให้
เยาวชนที่มีโอกาสศึกษาเล่าเรี ยนและมีฐานะดีได้มีส่วนแสดงนํ้าใจร่ วมบําเพ็ญประโยชน์ หรื อสร้างกุศลโดยสละ
ทรัพย์คนละเล็กละน้อย หรื อสละแรงกาย หรื อกําลังสมอง ช่วยเหลือเพื่อนเยาวชนผูด้ อ้ ยโอกาสกว่าตนให้มีโอกาส
ศึกษาเล่าเรี ยนอย่างต่อเนื่อง ตามโครงการ “เยาวชนช่วยเยาวชน” ซึ่ งมูลนิธิฯ เป็ นหน่วยงานแรกที่ได้ริเริ่ มโครงการ
นี้ อีกทั้งเป็ นการส่ งเสริ มให้เยาวชนรู ้จกั รับผิดชอบที่จะช่วยสังคมส่ วนรวม
จนปัจจุบนั นี้มีหน่วยงานบางแห่ง
นําไปขยายผลดําเนินการด้วยเช่นกัน
๘. ส่ งเสริ มให้เยาวชนตระหนักในคุณค่าของศิลปวัฒนธรรมไทย ซึ่ งเป็ นมรดกอันลํ้าค่าของชาติและช่วยกัน
ฟื้ นฟูปรับปรุ ง พิทกั ษ์รักษา และเผยแพร่ ศิลปวัฒนธรรมไทย โดยจัดทัศนศึกษาตามสถานที่ต่างๆ และเผยแพร่ รูป
ลอกชุดวัฒนธรรมให้แก่เยาวชนทัว่ ประเทศ แทนที่จะซื้ อรู ปลอกอื่นๆ ที่มีจาํ หน่ายอยูท่ วั่ ไป

๙. ส่ งเสริ มให้กาํ ลังใจและบํารุ งขวัญแก่ครู -อาจารย์ทุกจังหวัดทัว่ ประเทศ โดยเฉพาะในชนบท หรื อเขต
ชายแดน ผูเ้ สี ยสละอุทิศตน ปฏิบตั ิหน้าที่ครู ดว้ ยชีวิตจิตใจที่เปี่ ยมด้วยคุณธรรม โดยมอบโล่รางวัลและประกาศ
เกียรติคุณแก่ครู -อาจารย์ผเู ้ ป็ นปูชนียบุคคล คู่ควรแก่การยกย่องให้เป็ นที่ปรากฏแก่สาธารณชนทัว่ ไป

สรุ ปผลงานปี ๒๕๓๑-๒๕๓๓

๑. ด้ านให้ ทุนการศึกษาอบรมแก่ เยาวชน
มูลนิธิฯ ได้ให้ทุนการศึกษาอย่างต่อเนื่องแก่เยาวชนผูด้ อ้ ยโอกาส ขาดแคลน ไร้ที่พ่ งึ ที่มีความประพฤติดีทุก
สังกัด ทุกระดับการศึกษา ทุกอําเภอทัว่ ประเทศ ปี ละ ๒,๕๒๕ คน ประมาณปี ละ ๕ ล้านบาท ตั้งแต่ปีการศึกษา
๒๕๒๕ จนถึงปี การศึกษา ๒๕๓๓ มีเยาวชนที่ได้รับทุนทั้งที่จบการศึกษาแล้ว และก็กาํ ลังศึกษาอยู่ รวมทั้งสิ้ น
๖,๖๙๕ คน คิดเป็ นเงินทุนการศึกษาที่ให้แก่เยาวชนทั้งสิ้ น ๔๕ ล้านบาท
ในรอบ ๓ ปี หลังสุ ด คือ ปี ๒๕๓๑-๒๕๓๓ มีเยาวชนรับทุนทั้งสิ้ น ๔,๓๗๘ คน คิดเป็ นเงินทั้งสิ้ นประมาณ
๑๕ ล้านบาท มูลนิธิฯ ได้ให้ทุนการศึกษาแก่เยาวชนประเภทต่างๆ ดังนี้ คือ
๑.๑ ให้ ทุนการศึกษาแก่ เยาวชนในระบบโรงเรียน จํานวน ๒,๙๔๐ ทุน (ในรอบ ๓ ปี ) เป็ นเยาวชนระดับ
ประถมศึกษา มัธยมศึกษา อาชีวศึกษา และอุดมศึกษา ในสังกัดการศึกษาทุกแห่ง รวม ๑๒ แห่ง คือ
- สํานักงานคณะกรรมการประถมศึกษาแห่งชาติ (สปช.)
- กองบัญชาการตํารวจตระเวนชายแดน
- กรมการปกครอง (โรงเรี ยนเทศบาล)
- กทม.
- สํานักงานคณะกรรมการการศึกษาเอกชน (ให้โรงเรี ยนราษฎร์ ของวัด และโรงเรี ยนราษฎร์ ทวั่ ไป)
- กรมสามัญศึกษา ทั้งโรงเรี ยนในสังกัดกองการศึกษาพิเศษ และรัฐบาล
- กรมอาชีวศึกษา กรมศิลปากร
- กรมการฝึ กหัดครู กรมพลศึกษา
- สถาบันเทคโนโลยีราชมงคลและทบวงมหาวิทยาลัย (มหาวิทยาลัยทุกแห่ง)
๑.๒ ให้ ทุนการศึกษากาเยาวชนนอกระบบโรงเรียน แก่สถานศึกษา สังกัดต่างๆ รวม ๕ แห่ง จํานวน ๑,๔๓๘
ทุน (ในรอบ ๓ ปี ) ดังนี้คอื
- เด็กก่อนวัยเรี ยนศูนย์พฒั นาเด็กเล็ก สังกัดกรมพัฒนาชุมชน จํานวน ๑๗๕ ศูนย์ ใน ๓๔ จังหวัด ในภาคกลาง
และภาคใต้
- สามเณร-พระภิกษุ ในโรงเรี ยนและวิทยาลัยสงฆ์ สังกัดกรมการศาสนา ๘ แห่ง ใน ๗ จังหวัด ทุกภาคของ
ประเทศ เพื่อศึกษาพระปริ ยตั ิธรรม และ พระธรรมวินยั บาลีภาษา เนื่องจากจบชั้น ป.๖ ไม่มีทุนเล่าเรี ยนต่อ จึง
ต้องมาบวชเรี ยน
- เยาวชนเรี ยนและฝึ กวิชาชีพระยะสั้น จากสถานศึกษาในสังกัดของสถาบันพัฒนาฝี มือแรงงาน กรม
อาชีวศึกษา กรมการศึกษานอกโรงเรี ยน และ สช. เยาวชนส่ วนมากมาจากทุกภาคและเรี ยนวิชาชีพที่ตลาดยังขาด
แคลนแรงงานอยู่ คือ ช่างไฟฟ้ า ช่างปรับอากาศ ช่างยนต์ ช่างเชื่อมผลิตภัณฑ์ ช่างอิเล็กทรอนิคส์ และช่างท่อ
ประปาและสุ ขภัณฑ์

๒. ด้ านการประสานสั มพันธ์ ระหว่ างผู้อุปการะและเยาวชนผู้ยากไร้ ทไ่ี ด้ รับทุน
มูลนิธิฯ ได้จดั ให้มีระบบการประสานสัมพันธ์ระหว่างผูอ้ ุปการะและเยาวชนผูร้ ับทุน โดยจัดให้ เยาวชนมีผู ้
อุปการะโดยตรงแต่ละราย โดยผูอ้ ุปการะทุกรายจะได้รู้จกั เยาวชนในความอุปการะ ทราบประวัติส่วนตัว และ
สภาพความเป็ นอยูท่ ี่แท้จริ งของเยาวชน ตลอดจนทราบผลการเรี ยน และการพัฒนาด้านต่างๆของเยาวชนทุกสิ้ นปี
การศึกษา
การจัดระบบประสานสัมพันธ์น้ ีได้ก่อให้เกิดผลดี ทั้งแก่ผอู ้ ุปการะและเยาวชน ดังนี้คือ
๒.๑ ด้ านผู้อุปการะ
ผูอ้ ุปการะจํานวนมากได้ติดต่อกับเยาวชนด้วยตนเอง และเมื่อได้ทราบถึงความ
ยากลําบาก ความเดือดร้อนของเยาวชน ทั้งจากประวัติ ใบสมัคร และจดหมายที่เยาวชนเขียนถึง ผูอ้ ุปการะจํานวน
มากให้ความเมตตา เอาใจใส่ เยาวชนและให้ความอุปการะเพิ่มเติมเป็ นพิเศษนานาประการ อาทิตย์
- ช่ว ยซ่ อมหลังคาบ้านทีร่ ั่ว
- ให้เงินเพิ่มเป็ นรายเดือนอย่างต่อเนื่องตลอดเวลาที่เยาวชนได้รับทุน
- ให้เงินพิเศษครั้งละ ๒๐,๐๐๐ บาท แก่เยาวชน ๑ คน เพื่อให้ซ้ื ออะไรก็ได้ที่เป็ นความสุ ขในชีวิตไม่เกี่ยวกับ
อุปกรณ์การศึกษา
- ให้เสื้ อผ้า หนังสื อ เกมส์ ของเล่น และของใช้ที่จาํ เป็ นในวันปี ใหม่
- เขียนจดหมายให้กาํ ลังใจ และแนะนําสั่งสอนอบรมคุณธรรมให้แก่เยาวชนในความอุปการะด้วยตนเอง
- ให้เงินรางวัลพิเศษเมื่อสอบได้คะแนนดี
- รับอุปการะให้ทุนเพิ่มเติมแก่พี่-น้อง
- รับยายมารักษานัยน์ตาที่เป็ นต้อหิน ต้อกระจก
- เดินทางไปเยีย่ มเยียนถึงบ้านในชนบท
- พาเยาวชนไปรักษาร่ างกายที่โรงพยาบาลเอกชน
- รับเยาวชนเข้าทํางานในธุรกิจของตนเอง
- ให้เงินพิเศษสําหรับนําไปรักษาแม่ที่ป่วย

- ให้เงินซื้ อจักรยาน เนื่องจากต้องเดินไปโรงเรี ยนหลายกิโลเมตร
- รับเยาวชนมาอุปการะเลี้ยงดูที่บา้ น
- ให้ทุนการศึกษาแก่เยาวชนคนอื่นๆ เพิ่มเติมในโรงเรี ยนที่เยาวชนในความอุปการะเรี ยนอยูด่ ว้ ย
- ดูแลและรับเป็ นเจ้าของไข้เยาวชนที่มาผ่าตัดหัวใจที่โรงพยาบาลในกรุ งเทพ
- อนุญาตให้เยาวชนเรี ยกว่าแม่ และส่ งรู ปถ่ายไปให้ตามที่เยาวชนขอมา
ความเมตตาเป็ นพิเศษของผูอ้ ุปการะนี้ทาํ ให้เยาวชนรู ้สึกอบอุ่น มีความหวังและมีกาํ ลังใจว่าไม่ถูกทอดทิ้ง
จึงตั้งใจเล่าเรี ยนดีข้ ึน ขยันหมัน่ เพียร การช่วยเหลือเยาวชนนี้ส่งผลให้ได้ช่วยเหลือเกื้อกูลถึงพ่อ- แม่ พี่- น้องของ
เยาวชนด้วย ทั้งด้านความเป็ นอยูแ่ ละสุ ขภาพอนามัย โดยเฉพาะอย่างยิง่ การให้ทุนการศึกษาของมูลนิธิฯ สามารถ
เปลี่ยนพฤติกรรมของครอบครัวได้ คือ นอกจากช่วยให้เยาวชนได้รับการศึกษา จา กที่ครั้งแรกไม่สนับสนุนให้เล่า
เรี ยน กับทั้งยังอนุญาตให้ลูกคนอื่นๆได้เรี ยนหนังสื อด้วย
ในรอบ ๓ ปี ที่ผ่านมา มีผอู ้ ุปการะที่ติดต่อและให้ความเมตตาเมตตาเยาวชนเป็ นพิเศษ รวมทั้งสิ้ น ๙-๖
ท่าน (เท่าที่แจ้งให้มูลนิธิฯ ทราบ เพราะมีอุปการะอีกจํานวนมากที่ติดต่อเอ งโดยตรง โดยมิได้แจ้งให้มูลนิธิฯ
ทราบ)
๒.๒ ด้ านเยาวชน เยาวชนผูร้ ับทุนรู ้จกั แสดงความกตัญ�ูกตเวทีต่อผูม้ ีพระคุณ โดยตั้งใจเรี ยน ประพฤติ
ตนเป็ นคนดี และติดต่อกับผูอ้ ุปการคุณทางจดหมาย ส่ งบัตรอวยพรที่ทาํ เองในโอกาสต่างๆ หรื อส่ งงานประดิษฐ์
การฝี มือ มอบให้แก่ผู ้ อุปการะตามความสมัครใจของเยาวชน นอกจากนี้เยาวชนที่ศึกษาอยูใ่ น กทม . และที่จบ
การศึกษาแล้วได้มาช่วยงานด้านหาทุนและงานธุรการในมูลนิธิฯ โดยเฉพาะอย่างยิง่ น .ส.อารี ย ์ ปานรงค์ เยาวชน
ผูร้ ับทุน ซึ่ งสําเร็ จการศึกษาเมื่อปี ๒๕๒๙ คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานคริ นทร์ และได้ทาํ งานแล้วที่
โรงพยาบาลหาดใหญ่ ได้ส่งเงินบริ จาคมาให้มูลนิธิฯ รวม ๔ ปี เป็ นเงิน ๑๐,๐๐๐ บาท เพื่อจะได้มีส่วนร่ วม
ช่วยเหลือเพื่อนเยาวชนคนอื่นบ้าง
จะได้เห็นว่าผลของการประสานสัมพันธ์ระหว่างเจ้าของทุนและเยาวชน มีส่วนช่วยในการลดช่องว่างใน
สังคมได้อย่างดียงิ่ กับทั้งเป็ นการช่วยอบรมส่ งเสริ มคุณธรรมให้แก่เยาวชนควบคู่กบั การให้ทุนการศึกษาตามความ
มุง่ หมายของมูลนิธิฯด้วย
๓. ได้ รับความสนับสนุนต่ อเนื่อง
อันเนื่องมาจากสารประโยชน์ของงานตามโครงการของมูลนิธิฯ รวมทั้งแรงศรัทธาที่ประชาชนมีต่อการ
ทํางานอย่างต่อเนื่องของมูลนิธิฯ กับทั้งได้ทราบข้อมูลชีวิตจริ งที่น่าห่วงใยของเยาวชนผูย้ ากไร้ และจากคุณความดี
ของเยาวชนเอง เป็ นผลให้บุคคลทัว่ ไปศรัทธาและให้ความสนับสนุนเยาวชนอย่างต่อเนื่องตลอดมา ผูอ้ ุปการะ
จํานวนมากยังได้กรุ ณาช่วยประชาสัมพันธ์เชิญชวนญาติมิตรให้มามีส่วนร่ วมสนับสนุนบริ จาคเงินให้มูลนิธิฯ
เพิ่มเติมเรื่ อยๆ เพื่อให้มูลนิธิฯ สามารถดําเนินงานได้ตามวัตถุประสงค์ที่กาํ หนดไว้
ปัจจุบนั มี กองทุนรายปี ๓๒๙ กองทุน
อุปการะเยาวชนได้ ๕๐๑ คน
กองทุนถาวร ๑,๐๑๙ กองทุน
อุปการะเยาวชนได้ ๑,๕๗๕ คน
กองทุนถาวรนี้ มูลนิธิฯ จะใช้เฉพาะดอกผลเพื่อสามารถอุปการะให้ทุนการศึกษาเยาวชนกลุ่มใหม่หมุนเวียน
สื บไปเช่นนี้ไม่มีที่สุด

๔. ด้ านการติดตามประเมินผล
มูลนิธิฯ ได้ติดตามประเมินผลว่าเยาวชนผูร้ ับทุนของมูลนิธิฯ เมื่อสําเร็ จการศึกษาไปแล้ว มีแนวการดําเนิน
ชีวิตหรื อมีอาชีพ หรื อมีรายได้อย่างไรบ้าง เพื่อให้มีความสัมพันธ์ต่อเนื่องกันไป เยาวชนหลายรายได้ติดต่อกลับมา
พร้อมกับเล่าเรื่ องต่างๆ รวมทั้งทุกข์สุขและแสดงความรู ้สึกนึกคิดบางประการให้มูลนิธิฯ ทราบ รวมทั้งรายงานว่า
ได้มีส่วนร่ วมช่วยเหลือพัฒนาสังคมส่ วนรวมประการใดบ้าง หลายรายแสดงนํ้าใจพร้อมทีจ่ ะช่วยเพื่อนเยาวชนที่
ยากไร้ เมื่อมีความพร้อมหรื อมีโอกาสด้วย
ในรอบ ๓ ปี ที่ผ่านมา (ปี การศึกษา ๒๕๓๐-๒๕๓๒ ไม่นบั ปี การศึกษา ๒๕๓๓ เนื่องจากยังได้รับข้อมูลทยอย
มาเรื่ อยๆ) มีเยาวชนที่จบการศึกษาสู งสุ ดในแต่ละระดับ ทั้งสิ้ น ๑,๕๑๕ คน และได้รับแจ้งข้อมูล จํานวน ๑,๐๓๕
คน ดังนี้คอื (เป็ นข้อมูลที่ได้รับแจ้ง ณ ปี นั้นๆ มิใช่เป็ นข้อมูลปัจจุบนั )
๔.๑ ได้รับทุนมูลนิธิฯ ต่อ
จํานวน ๔๑๗ คน
๔.๒ ทํางาน
จํานวน ๒๔๙ คน
๔.๓ ศึกษาต่อด้วยทุนอื่น
จํานวน ๑๙๕ คน
๔.๔ กําลังหางานทํา
จํานวน ๑๕๒ คน
๔.๕ ไม่ระบุขอ้ มูล
จํานวน ๒๒ คน
๕. ให้ ทุนเป็ นกรณีพิเศษเพิ่มเติม
มูลนิธิฯ ได้ให้ทุนการศึกษาเป็ นกรณี พิเศษเพิ่มเติมแก่เยาวชนผูด้ อ้ ยโอกาส ตามที่หน่วยงานหรื อบุคคลรับรอง
และเสนอขอมา แม้ว่าจะไม่ผ่านการพิจารณาของคณะกรรมการระดับจังหวัด ตามระเบียบของมูลนิธิฯ ทั้งนี้เพราะ
มูลนิธิฯ ปฏิบตั ิงานโดยการยึดหลักคุณธรรมควบคู่กบั การคํานึงถึงชีวิตจิตใจและความก้าวหน้าของเยาวชน
มากกว่าจะถือปฏิบตั ิตามกฎระเบียบอย่างเคร่ งครัดตามตัวอักษร
หน่วยงานที่รับรองและเสนอขอทุนแทน อาทิ สํานักราชเลขาธิการ และ สยช. ฯลฯ
๖. ด้ านเสนอแนะแหล่ งทุนการศึกษา
หากมูลนิธิฯ ไม่สามารถให้ทุนต่อเนื่องแก่เยาวชนผูร้ ับทุน หรื อเยาวชนอื่นๆ ที่เสนอขอรับทุนมูลนิธิฯ
เนื่องจากมีงบประมาณจํากัด มูลนิธิฯ จะจัดส่ งรายชื่อแหล่งทุนการศึกษาอื่นๆ ไปให้เยาวชนด้วย
๗. ด้ านส่ งเสริมให้ เยาวชนช่ วยเยาวชน
มูลนิธิฯ เป็ นหน่วยงานแรกที่ได้ริเริ่ ม และร่ วมมือกับองค์การและสถานศึกษาต่างๆ หลายแห่งได้ดาํ เนินงานตาม
โครงการ “เยาวชนช่วยเยาวชน” ตั้งแต่ปี ๒๕๒๖
ในรอบ ๓ ปี ที่ผ่านมา มูลนิธิฯ ได้ส่งเสริ มเยาวชนผูม้ ีโอกาสและมีฐานะดีร่วมโครงการ “เยาวชนช่วยเยาวชน”
ดังนี้คอื
๗.๑ เยาวชนจากโรงเรี ยนวัดสุ ทธิวราราม และโรงเรี ยนกรุ งเทพคริ สเตียนวิทยาลัย ได้จดั แสดงคอนเสิ ร์ตและ
วิพิธทัศนา หารายได้ให้เป็ นทุนการศึกษาแก่เยาวชนในชนบท นับเป็ นการรวมพลังแสดงความสามารถ ความ
สามัคคี และ แสดงออกถึงความมีน้ าํ ใจเสี ยสละกําลังกาย ใช้เวลาให้เป็ นประโยชน์อย่างแท้จริ ง
๗.๒ ด้วยความเห็นชอบจากกระทรวงศึกษาธิการในโครงการของมูลนิธิฯ เยาวชนทัว่ ประเทศที่มีโอกาสและ
ฐานะดีได้เสี ยสละเงินค่าขนมคนละ ๕ บาท เพื่อบริ จาคให้เป็ นทุนการศึกษาแก่เพื่อนเยาวชนในชนบทเมื่อสัปดาห์
เยาวชนแห่งชาติ ปี ๒๕๓๑

๘. ต้ านส่ งเสริมให้ เยาวนตระหนักในคุณค่าของศิลปวัฒนธรรมไทย
ด้วยความเห็นชอบของกระทรวงศึกษาธิการ ได้จดั ทําและเผยแพร่ รูปลอกชุดวัฒนธรรมไทย ๖ ภาพ คือ วัน
ไหว้ครู วันลอยกระทง วันสงกรานต์ รําไทย การเล่นขายของ การละเล่นของเด็กไทย จํานวน ๔ แสนชุด ให้แก่
เยาวชนทัว่ ประเทศ เนื่องจากเยาวชนนิยมจะมีรูปลอกติดบนกระเป๋ า หนังสื อ ฯลฯ

๙. ด้ านให้ กาํ ลังใจและเชิดชูเกียรติแก่ ครู- อาจารย์ทว่ั ประเทศ
มูลนิธิฯ ได้ร่วมมือและสนับสนุนกองทุนอนุสรณ์ หม่อมงามจิตต์ บุรฉัตร มอบโล่รางวัลหม่อมงามจิตต์ บุร
ฉัตร อนุสรณ์ แก่ครู - อาจารย์ทวั่ ประเทศ เมื่อปี ๒๕๓๓ จํานวน ๑๒๖ คน จาก ๕๖ จังหวัด เพื่อรําลึกถึงและ
เผยแพร่ เกียรติคุณหม่อมงามจิตต์
บุรฉัตร ปูชนียบุคคลผูก้ อ่ ตั้งมูลนิธิฯ ให้เป็ นตัวอย่างและแบบฉบับทีด่ ี
โดยเฉพาะแก่อนุชนรุ่ นหลัง และเพื่อเป็ นการให้กาํ ลังใจ บํารุ งขวัญ และเชิดชูเกียรติครู - อาจารย์ ผูป้ ฏิบ ตั หิ น้าที่
วิชาชีพครู ท้ งั ชีวิตจิตใจด้วยความเสี ยสละอย่างแท้จริ ง
๑๐. บรรพชาสามเณรผู้ยากไร้
ร่ วมมือกับสภาสังคมสงเคราะห์ฯ เพื่อสนับสนุนวัดเสนหา จ.นครปฐม และวิทยาลัยบาลีสงฆ์ จ.กาญจนบุรี
ซึ่ งอยูใ่ นพระอุปถัมภ์ของสมเด็จพระญาณสังวร สมเด็จพระสังฆราช จัดบรรพชาสามเณรประมาณ ๒๐๐ รู ป (ใน
รอบ ๓ ปี ) เพื่อรับการศึกษาพระธรรมวินยั บาลีภาษาให้เป็ นศาสนทายาทที่มีคุณภาพ สามารถสื บต่ออายุพระบวร
พุทธศาสนาต่อไป อีกทั้งเพื่อน้อมเกล้าฯ ถวายพระราชกุศลแด่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หวั เนื่องในมหามงคล
รัชมังคลาภิเษก
๑๑. องค์การต่ างๆ ขอเข้ าร่ วมโครงการกับมูลนิธฯิ
ด้วยความศรัทธาในการทํางานอย่างต่อเนื่องของมูลนิธิฯ นอกจากจะมีผรู ้ ่ วมโครงการโดยบริ จาคเงินสมทบ
ทุนมูลนิธิฯ เพิ่มขึ้นแล้ว ยังมีองค์การต่างๆ ขอเข้าร่ วมโครงการกับมูลนิธิฯ ดังนี้คือ
- สถาบันกรุ งเทพอัญมณีศลิ ป์ รับนักเรี ยนทุนมูลนิธิฯ ไปฝึ กสอนเกีย่ วกับการออกแบบเครื่ องประดับโดยไม่
เสี ยค่าใช้จ่ายแต่อย่างใด
- มูลนิธิกาญจนะโหติ มอบทุนและเยาวชนในอุปการะมาให้มูลนิธิฯ ดูแลแทน

๑๒. ได้ รับความร่ วมมือจากหน่ วยงานและบุคคลต่ างๆ ทั่วประเทศช่ วยปฏิบัติงาน
มูลนิธิฯ ทํางานร่ วมกับกระทรวงศึกษาธิการ กระทรวงมหาดไทย และหน่วยงานราชการอื่นๆ โดยทํางาน
งบประมาณสัมพันธ์กบั ข้าราชการประจําทุกระดับชั้น ทั้งในส่ วนกลางและส่ วนภูมิภาค ซึ่ งทุกคนที่เกี่ยวข้องยินดี
ให้ความสนับสนุนมีส่วนร่ วมในโครงการของมูลนิธิฯ ด้วยความสนใจช่วยเหลือเยาวชนที่ขดั สนในชนบทรวมทั้ง
ได้รับความร่ วมมือช่วยเหลือจากองค์การผูก้ ่อตั้งมูลนิธิฯ กรรมการทุกคณะในทุกจังหวัด ผูอ้ ุ ปการะ (ช่วยดูแล
เยาวชนในความอุปการะ) ครู -อาจารย์ทวั่ ประเทศ สื่อมวลชนทุกแขนง โดยเฉพาะอย่างยิง่ ความร่ วมมือของผูว้ ่า
ราชการจังหวัดทุกจังหวัดและภริ ยา
๑๓. ให้ การช่ วยเหลือเยาวชนผู้รับทุนทีป่ ระสบอุทกภัย
มูลนิธิฯได้ให้เงินสงเคราะห์เพิ่มเติมแก่เยาวชนผูร้ ับทุนที่ประสบอุทกภัยใน ๙ จังหวัดภาคใต้ เมื่อปลายปี
๒๕๓๑ และปลายปี ๒๕๓๒ โดยได้รับเงินบริ จาคจากมูลนิธิโรงเรี ยนราชินีและผูบ้ ริ จาคทัว่ ไป
ผลงานของมูลนิธิฯ นี้ คณะนักศึกษาปริ ญญาโท จากสถาบันบัณฑิต พัฒนบริ หารศาสตร์ (นิดา้ ) ได้เคยมาวิจยั
และกล่าวถึงจุดเด่นของมูลนิธิฯ สรุ ปได้ดงั นี้ คือ
๑. มูลนิธิฯ สนับสนุนเยาวชนที่ยากจน และมีความประพฤติดี ซึ่ งต่างจากองค์การอื่นที่ให้ทุนเยาวชนที่มีผล
การเรี ยนดีแต่ยากจน
๒. มูลนิธิฯ มีกาํ ลังคนน้อย แต่รู้จกั ใช้เครื อข่าย สายงานบริ หารที่มีอยูแ่ ล้วทัว่ ประเทศของราชการเข้ามา
ช่วยเหลือในการดําเนินงาน รวมทั้งได้เชิญปลัดกระทรวงมหาดไทย ผูว้ ่าราชการจังหวัด และภริ ยาเป็ นกรรมการ
ด้วย
๓. มูลนิธิฯ มีศิลปะในการบริ หารงาน ไม่กา้ วก่ายงานประจํา โดยให้ทุนการศึกษาผ่านโครงสร้างที่มีอยูแ่ ล้ว
ของทางราชการ ไม่ต้ งั กรรมการซํ้าซ้อน ใช้ผบู ้ ริ หารที่มีบารมีและกําลังคนอยูแ่ ล้วเป็ นการประหยัดกําลังคน
๔. มูลนิธิฯ มีการเปลี่ยนเทคนิค/วิธีการในการหาทุนตลอดเวลา
๕. มีการเก็บเอกสารละเอียดมาก เช่น เก็บจดหมายที่เยาวชนเขียนถึงเจ้าของทุนได้ประโยชน์มากเพราะทําให้
ทราบถึงปัญหาต่างๆ ในครอบครัว ทําให้กรรมการเห็นช่องทางดําเนินงานมากขึ้น
๖. มูลนิธิฯ บรรลุผลสําเร็ จตามเป้ าหมายและได้มากกว่าที่กาํ หนดไว้ในเป้ าหมาย

รายละเอียดผลงานดีเด่ น

๑. ชื่อโครงการ “น้ อมเกล้ าเพือ่ เยาวชน” เกิดจากความร่ วมมือระหว่างรัฐและเอกชนผ่านการอนุมตั ิของ
คณะรัฐมนตรี ให้เป็ นโครงการหนึ่งในงานสมโภชกรุ งรัตนโกสิ นทร์ ของรัฐบาล พ.ศ. ๒๕๒๕ โดยให้
กระทรวงมหาดไทยเป็ นหลัก และกระทรวงศึกษาธิการเป็ นเจ้าของเรื่ องในการให้ความร่ วมมือและประสานงาน
กับเอกชน ทั้งนี้เนื่องจากเป้ าหมายของโครงการ คือ การพัฒนาเยาวชนผูย้ ากไร้ ด้อยโอกาสทัว่ ประเทศ ด้วยการ
ให้ทุนการศึกษา จึงเป็ นงานที่กว้างขวางและต้องอาศัยหน่วยงานของรัฐทั้งส่ วนกลางและส่ วนภูมิภาคช่วยเหลือ
งานพัฒนาเยาวชน จําเป็ นต้องดําเนินการอย่างต่อเนื่องและยัง่ ยืนตลอดไป จึงจะได้ผลตามเป้ าหมาย มิใช่
กําหนดเวลาตามระยะงานสมโภชเท่านั้น จาก “โครงการน้อมเกล้าเพื่อเยาวชน” จึงก่อตั้งเป็ น “มูลนิธิร่วมจิตต์
น้อมเกล้าฯ เพื่อเยาวชน”
๒. วัตถุประสงค์ ของมูลนิธิร่วมจิตต์นอ้ มเกล้าฯ เพื่อเยาวชน

๒.๑ ช่วยเหลือเด็กและเยาวชน (รวมทั้งสามเณร) ที่ประพฤติดี ยากไร้ ที่ขดั สนจากหมู่บา้ นต่างๆ ทัว่
ประเทศ ให้ได้รับการศึกษาตามความสามารถโดยต่อเนื่องจนมีอาชีพที่สุตจริ ตเลี้ยงตนเองและครอบครัวให้เป็ น
ประโยชน์ต่อประเทศชาติอย่างเต็มที่
๒.๒ ฝึ กฝน อบรมเยาวชนทั้งด้านคุณธรรม จริ ยธรรม ให้รู้จกั เสี ยสละในการทําประโยชน์เพื่อส่ วนรวม
๒.๓ ส่ งเสริ มให้เยาวชนตระหนักในคุณค่าของศิลปวัฒนธรรมไทยอันเป็ นสมบัติของชาติและช่วยกัน
ฟื้ นฟู ปรับปรุ ง พิทกั ษ์รักษา และเผยแพร่ ศิลปวัฒนธรรมไทย
๒.๔ ให้เยาวชนมีทศั นคติที่ถูกต้อง มีความจงรักภักดีต่อชาติ ศาสนา พระมหากษัตริ ย ์ และกตัญ�ูต่อบรรพ
บุรุษและผูม้ ีพระคุณ ในการที่ได้ดาํ รงรักษาชาติไทยมาจนถึงปัจจุบนั
๒.๕ ร่ วมมือกับองค์การต่างๆ ทั้งภายในและภายนอกประเทศ เพื่อประโยชน์แก่เยาวชนของชาติ
๒.๖ ไม่ดาํ เนินการเกี่ยวกับการเมือง
๓. เป้าหมาย พัฒนาเยาวชนทุกระดับการศึกษาทัว่ ประเทศ กล่าวคือ ระดับเด็กก่อนวัยเรี ยน สามเณร
ประถมศึกษา มัธยมศึกษา อาชีวศึกษา อุดมศึกษา และเยาวชนฝึ กวิชาชีพระยะสั้น
๔. ระยะเวลาการดําเนินงาน เริ่ มตั้งแต่ปี ๒๕๒๕ ต่อเนื่อง ยัง่ ยืน ตลอดไป
๕. พื้นที่ปฏิบัติงาน ทัว่ ประเทศ
๖. การจัดการโครงการ ให้ทุนต่อเนื่องแก่เยาวชนทุกระดับการศึกษาจนจบหลักสู ตร โดยกําหนดหลักเกณฑ์
และวิธีดาํ เนินการอย่างมีระบบ ตั้งแต่การคัดเลือกเยาวชน การจัดส่ งทุนการศึกษา การควบคุมดูแลทั้งเรื่ องการรับ
ทุน และการศึกษาอบรม การติดตามผล ตลอดจนการจัดหาทุน การจัดให้เยาวชนมีผอู ้ ุปการะเป็ นรายบุคคล จนถึง
การประสานสัมพันธ์ ระหว่างผูอ้ ุปการะกับเยาวชน และการช่วยเหลือแก้ปัญหาต่างๆ ของเยาวชน
๗. ผู้รับผิดชอบโครงการ กรรมการมูลนิธิฯ และทุกฝ่ ายที่เกี่ยวข้อง ได้แก่ กระทรวงศึกษาธิการ
กระทรวงมหาดไทย องค์การเอกชนผูก้ ่อตั้งมูลนิธิฯ ซึ่ งมีสาขาทัว่ ประเทศ ๑๐ องค์การ โดยเฉพาะอย่างยิง่
ประธานฝ่ ายทุนการศึกษาผูไ้ ด้รับมอบหมายให้รับผิดชอบเรื่ องการบริ หารงานจัดทุนการศึกษาต่อเนื่องทุกระดับ
การศึกษาทัว่ ประเทศ เพื่อพัฒนาคุณภาพเยาวชนให้ได้ผล ทั้งด้านวิชาความรู ้ และด้านคุณธรรม ซึ่ งต้องจัดระบบ
และวิธีการประสานงานระหว่างทุกฝ่ ายที่เกี่ยวข้องอย่างมีประสิ ทธิภาพ จึงสามารถสร้างศรัทธาให้แก่ผอู ้ ุปการะได้
๘. ผลงานทีเ่ ป็ นรูปธรรมจนถึงปัจจุบัน
๘.๑ มูลนิธิฯ ได้ให้ทุนการศึกษาอย่างต่อเนื่องแก่เยาวชน เริ่ มต้นด้วยจํานวน ๒๕๒๕ ทุน (ตรงกับ พ.ศ.
๒๕๒๕ ซึ่ งเป็ นปี ทีจ่ ดั งานสมโภชกรุ งฯ ๒๐๐ ปี ) ประมาณปี ละ ๕ ล้านบาท และเพิ่มจํานวนทุนขึ้นเป็ นลําดับตาม
จํานวนเงินที่มีผศู ้ รัทธาบริ จาคเพิม่ เติม ปัจจุบนั มูลนิธิฯ ได้ให้ทุนแก่เยาวชนมาแล้ว จํานวน ๖,๖๙๕ คน
๘.๒ ผูอ้ ุปการะเป็ นจํานวนมากเมื่อทราบถึงความยากลําบาก ความเดือดร้อนของเยาวชนทั้งจากประวัติ ใบ
สมัคร และจดหมายที่เยาวชนเขียนถึง ก็เกิดความเมตตายิง่ ขึ้น และแสดงความกรุ ณาต่อเยาวชนเป็ นพิเศษ
นานาประการ ทําให้เยาวชนรู ้สึกอบอุ่นมีความหวังและมีกาํ ลังใจ ตั้งใจศึกษาเล่าเรี ยนด้วยความขยันหมัน่ เพียร การ
ช่วยเหลือเยาวชนเช่นนี้ส่งผลเกื้อกูลไปถึงพ่อ-แม่ พี่นอ้ งของเยาวชนทั้งด้านความเป็ นอยูแ่ ละสุ ขภาพอนามัยอีก
ด้วย เท่าที่ปรากฏเฉพาะรายที่ติดต่อผ่านทางมูลนิธิฯ เช่น ให้เงินพิเศษเป็ นรายเดือนตลอดปี ต่อเนื่องจนจบ
หลักสู ตร ให้เงินพิเศษในโอกาสต่างๆ บางรายให้เงินพิเศษมากกว่าเงินทุนการศึกษาที่ได้รับ ให้อุปกรณ์การเรี ยน
สิ่ งของเครื่ องใช้ต่างๆ ให้เงินซื้ อจักรยาน เท่าที่ผ่านมูลนิธิฯ จํานวนกว่า ๑๐ ราย เมื่อทราบว่าเยาวชนเดินทางไป
โรงเรี ยนหลายกิโลเมตร รับเยาวชนมาเลี้ยงดูที่บา้ น ฯลฯ

๘.๓ เยาวชนผูร้ ับทุนรู ้จกั แสดงความกตัญ�ูกตเวทีต่อผูม้ ีพระคุณ โดยการเขียนจดหมายฉบับแรกผ่าน
มูลนิธิฯ ส่ งให้ผอู ้ ุปการะ ส่ วนฉบับต่อๆไปให้ติดต่อกับผูอ้ ุปการะโดยตรง
การสนับสนุนให้เยาวชนได้ติดต่อกับผูอ้ ุปการะได้ผลดียงิ่ ในการช่วยลดช่องว่างในสังคม อีกทั้งเป็ นการ
อบรมส่ งเสริ มจริ ยธรรม คุณธรรมให้แก่เยาวชนควบคู่กบั การให้ทุนการศึกษา ตามเจตนารมณ์ของมูลนิธิฯ ด้วย
๙. จุดเด่ นหรือผลสํ าเร็จทีส่ มควรนําไปเผยแพร่
๙.๑ เยาวชนคนหนึ่งชือ่ น.ส.อารี ย ์ ปานรงค์ เมื่อจบการศึกษาและมีงานทําแล้ว ได้แสดงให้ประจักษ์ถึง
เมตตาธรรมในจิตใจด้วยการเสี ยสละมอบเงินเดือนจากการทํางานครบ ๑ ปี ให้มูลนิธิฯ จํานวน ๒,๕๐๐ บาท
เพื่อให้มูลนิธิฯ นําไปช่วยเหลือเพื่อนเยาวชนคนอื่นบ้าง จนถึงปัจจุบนั ได้ส่งมาให้ ๔ ปี แล้ว เป็ นเงินรวมทั้งสิ้ น
๑๐,๐๐๐ บาท ซึ่ งมูลนิธิฯ ก็ได้พิจารณาคัดเลือกเยาวชนผูร้ ับทุนมูลนิธิฯ ให้เข้าอยูใ่ นความอุปการะเช่นเดียวกับผู ้
อุปการะคนอื่นๆ
๙.๒ ระบบวิธีการดําเนินงานเรื่ องการให้ทุนการศึกษาโดยจัดให้เยาวชนผูร้ ับทุนมีผอู ้ ุปการะเป็ นรายบุคคล
และมูลนิธิฯ ช่วยประสานสัมพันธ์ให้เยาวชนและเจ้าของทุนผูอ้ ุปการะได้ติดต่อกันโดยตรงเกิดประโยชน์สูงสุ ด
ด้านลดช่องว่างในสังคม ทําให้ผอู ้ ุปการะได้ทราบถึงสภาพความทุกข์ยากเดือดร้อนของครอบครัวชนบทห่างไกล
ซึ่ งกระทบถึงเยาวชนผูน้ ่าสงสาร จึงเพิ่มความเมตตาช่วยเหลือเยาวชนเป็ นพิเศษเป็ นจํานวนมากทั้งด้านการเงิน
วัสดุอุปกรณ์ การรักษาพยาบาล ทั้งยังช่วยเหลือเกื้อกูลถึงพี่นอ้ งและผูป้ กครองเยาวชนด้วย
ปรากฏการณ์ที่พิสูจน์ให้เห็นถึงความสําเร็ จของมูลนิธิฯ ที่สาํ คัญที่สุดก็คือ มีประชาชนให้ความสนใจและ
ศรัทธา ตั้งทุนการศึกษาอุปการะเยาวชนผูย้ ากไร้ ด้อยโอกาสในความดูแลของมูลนิธิฯ เพิ่มขึ้นอย่างรวดเร็ ว
โดยเฉพาะผูท้ ไ่ ี ด้ต้ งั ทุน ถาวรไว้แล้วเพีย ง ๑ ทุน เมื่อได้รับการติดต่อประสานสัมพันธ์ระหว่างมูลนิธิฯ และเยาวชน
โดยตรงอย่างต่อเนื่อง สมํ่าเสมอ ก็เพิ่มพูนความศรัทธาปรารถนาจะช่วยเหลือสังคมโดยอุปการะเยาวชนจํานวน
มากขึ้น ซึ่ งบริ จาคเงินให้มูลนิธิฯ สมทบทุนกองทุนเดิมมากขึ้นอีกหลายเท่าตัว นําความชุ่มชื่นใจมาให้แก่
กรรมการผูอ้ าสาสมัครปฏิบตั ิงานเพื่อส่ วนรวมอย่างแท้จริ งโดยทัว่ กัน
ตัวอย่างรายการผูม้ จี ิตศรัทธา
เจ้าของกองทุนเดิมบริ จาค ๑๕,๐๐๐ ต่อมาเพิ่มให้อกี ๒๐๐,๐๐๐ เป็ น ๒๑๕,๐๐๐
เจ้าของกองทุนเดิมบริ จาค ๕๐,๐๐๐ ต่อมาเพิ่มให้อกี ๒๐๐,๐๐๐ เป็ น ๒๕๐,๐๐๐
เจ้าของกองทุนเดิมบริ จาค ๑๐๐,๐๐๐ เพิ่มทุก ปี ปี ละ ๑๐๐,๐๐๐ ปัจจุบนั ๕๐๐,๐๐๐
เจ้าของกองทุนเดิมบริ จาค ๒๕,๐๐๐ ต่อ มาเพิ่มรายปี ปี ละ ๔๗,๐๐๐ เพื่ออุปการะเด็กได้รวม ๓๐ คน
ให้ต่อเนื่องทุกปี จนถึงปัจจุบนั เป็ นปี ที่ ๖ และแจ้งว่าจะให้ตลอดไป แม้ไม่
สามารถให้เองได้ ก็มอบหมายให้บุตร ธิดา ไว้แล้ว ทั้งธิดาของท่านก็ยงั ให้
ทุนรายปี ต่อเนื่องอีกปี ละ ๒๗,๐๐๐ บาท เป็ นปี ที่ ๔ แล้ว
เจ้าของกองทุนเดิมบริ จาค ๑๐๐,๐๐๐ ต่อมามอบนํ้าหอมคูลเลอร์ โคโลญ ให้มูลนิธิฯ นํามาจําหน่าย ๖๐,๐๐๐ ขวด
เป็ นเงินทั้งสิ้ น ๖ ล้านบาท โดยไม่หกั ค่าใช้จ่าย ทั้งยังช่วยเงินสําหรับ
ประชาสัมพันธ์อีก ๗๕,๐๐๐ ด้วย
ฯลฯ
ความศรัทธาของประชาชน นํามาซึ่ งความร่ วมมือบริ จาคเงินตั้งกองทุนถาวร หรื อ ทุนรายปี เพื่ออุปการะ
เยาวชนเพิ่มขึ้นอย่างรวดเร็ วเช่นนี้ เป็ นเครื่ องบ่งชี้ถึงความสําเร็ จของมูลนิธิฯ จนปัจจุบนั มีทุนถาวรเพียงพอที่จะใช้
เฉพาะดอกผลให้ทุนการศึกษาอย่างต่อเนื่องแก่เยาวชน มิใช่เพียงจํานวน ๒,๕๒๕ คน ตามเป้ าหมายได้ตลอดไป

เท่า นั้น ปัจจุบนั มูลนิธิฯ ยังสามารถเพิ่มจํานวนเยาวชนผูร้ ับทุนได้ถึง ๒,๖๐๐ คน จึงเป็ นที่มนั่ ใจได้ว่า งานพัฒนา
เยาวชนผูย้ ากไร้ ด้อยโอกาส ด้วยการให้ทุนการศึกษาอบรมเพื่อให้เจริ ญเติบโตเป็ นทรัพยากรบุคคลที่มีคุณภาพ
และคุณประโยชน์แก่ประเทศชาติสืบไปนั้น จะมัน่ คงยัง่ ยืนตลอดไป พร้อมกับสามารถขยายงานได้กว้างขวาง
ยิง่ ขึ้น
๑๐. ข้ อคิดเห็นเกี่ยวกับความเป็ นไปได้ ที่จะนําผลงานดีเด่ นดังกล่ าวไปเผยแพร่ ในระดับชาติ ผลงานดีเด่นของ
มูลนิธิฯ เป็ นเรื่ องก็วิธีการปฏิบตั ิงานที่สามารถสร้างศรัทธา จนได้รับความร่ วมมือ สนับสนุนด้านการเงินและการ
ช่วยดูแลให้กาํ ลังใจแก่เยาวชนของผูอ้ ุปการะ จึงยากแก่การประชาสัมพันธ์ นอกจากจะสัมภาษณ์บรรดาผูอ้ ุปการะ
เยาวชนถึงเหตุผลที่ท่านเหล่านั้นมีความศรัทธาสนับสนุนมูลนิธิฯ และสัมภาษณ์เยาวชนผูร้ ับทุนถึงความรู ้สึกและ
ความคิดเห็น ในการที่ได้รับความเมตตาโดยตรงจากผูอ้ ุปการะและเยาวชนได้แสดงปฏิกิริยาสนองตอบอย่างไร
ทั้งในด้านต่อตนเองและต่อผูอ้ ุปการะ

“หม่ อมป้า หล่ อหลอมมา”

หม่อมงามจิตต์ บุรฉัตร หรื อหม่อมป้ าของพวก
เรา ไม่เพียงแต่หล่อหลอมดิฉันมาเท่านั้น แต่หม่อมป้ า
เปรี ยบเสมือน “แม่ ” ผูใ้ ห้กาํ เนิดดิฉันทางด้านการงานอีก
ด้วย
แม้ว่าดิฉันจะจบเป็ นบัณฑิตจากรั้วจามจุรี แต่
ดิฉันก็ทาํ อะไรไม่เป็ นและเวลาเรี ยนหนังสื อก็อยูใ่ นวง
แคบกับเพื่อนสนิทไม่กี่คน อีกทั้งไม่เคยเข้าร่ วมกิจกรรม
ใดๆ ของคณะหรื อของมหาวิทยาลัยเลย ดังนั้น เมือ่ ได้มี
โอกาสเข้ามารับใช้หม่อมป้ าทันทีในขณะทีห่ ม่อมป้ ามี
อายุถงึ ๖๑ ปี แล้ว จึงนับว่าเป็ นการเหนื่อยยากทีเดียว
สําหรับปูชนียบุคคลระดับโลกที่มีภาระ-หน้าที่การงาน
มากมายเหลือเกินและควรจะต้องพักผ่อนมากๆ แต่
หม่อมป้ าก็กรุ ณาเสี ยสละเวลา สัง่ สอน อบรมเด็กๆ อย่าง
ดิฉันให้เรี ยนรู ้และทํางานเป็ นทุกอย่าง หม่อมป้ าจะทําเอง
ทุกอย่างไม่ได้รังเกียจงานใดๆ แต่ให้ทาํ งานด้วยความรัก
และเต็มกําลังความสามารถ นอกจากนี้หม่อมป้ าให้ความ
รัก ความเมตตา ความใกล้ชิดอย่างหาที่เปรี ยบมิได้ตลอด
ระยะเวลา ๗ ปี
หม่อมป้ าเป็ นผูใ้ ห้โอกาสแก่ทุกๆ คน แต่สาํ หรับ
ดิฉันนั้น หม่อมป้ าได้ให้ “โอกาสทอง” ที่เป็ นอมตะ ให้
มรดกการทํางานที่ประเมินค่าไม่ได้ติดตัวมาจนทุก วันนี้
และใช้ไม่มีวนั หมดตลอดชีวิต
หม่อมป้ าจึงเป็ นคนแรกที่เปิ ดโลกกว้างให้ดิฉัน
ได้มีประสบการณ์ในงานทุกแขนง ทุกวงการ ไม่ว่าจะ
เป็ นงานสนองแทบใต้เบื้องพระยุคลบาททุกพระองค์ ทั้ง
ทางตรงและทางอ้อม พระราชวงศ์ พระพุทธศาสนา ผูน้ าํ
ประเทศ วงการทูต องค์การระหว่างประเทศ
สหประชาชาติ คณะรัฐบาล นักธุรกิจ สื่ อมวลชน ชาวไร่
ชาวนา มูลนิธิฯ สมาคมต่างๆ เกือบจะเรี ยกได้ว่าไม่มีงาน
ใดที่หม่อมป้ าไม่เคยทําโดยเฉพาะอย่างยิง่ การจัดประชุม
ระดับโลกในประเทศอื่นๆ ทีไ่ ม่ใช่ประเทศเรา กับทั้งยัง

หาทุนจากประเทศทีพ่ ฒั นาแล้ว และองค์การ
สหประชาชาติให้ผแู ้ ทนทัว่ โลกที่มาประชุมด้วย
หม่อมป้ าเป็ น “ผู้ย่งิ ใหญ่ ” ระดับโลกทีม่ ี
ความสามารถจริ งๆ เพราะทํางานทุกระดับ ตั้งแต่ระดับ
ท้องถิ่น ระดับชาติและระดับโลก เป็ นงานเพื่อประโยชน์
ส่ วนรวม เพื่อเกียรติภูมิของประเทศไทยและเพื่อชาวโลก
ด้วย ทุกคนและทุกงานทีห่ ม่อมป้ าสัมผัสด้วย หม่อมป้ า
สามารถดึงมาให้เกิดประโยชน์ต่อประเทศไทยและต่อ
สถาบันพระมหากษัตริ ยไ์ ด้อย่างแยบยลที่สุด งานทุก
อย่างมีเนื้อหาสาระ วิชาการ มีสารประโยชน์จริ งๆ และ
ใช้งบประมาณที่สมเหตุสมผลที่สุด มิใช่สักแต่ว่าจัดงาน
ได้เท่านั้น มติการประชุมการจัดงานทุกงาน หม่อมป้ าจะ
นําเสนอต่อสหประชาชาติดว้ ย หม่อมป้ าจะปฏิบตั ิงาน
อย่างต่อเนื่อง ประเมินผล ติดตามผล ซึ่ งต้องใช้เวลา ใช้
ความพยายาม ใช้ความอดทนอย่างมากกว่างานจะสําเร็ จ
ได้ แต่เหนือสิ่ งอื่นใด หม่อมป้ าสามารถผูกใจคนได้ทุก
รุ่ น ทุกวัย และทุกอาชีพ ไม่ใช่เพราะหม่อมป้ าพูดจา
ไพเราะ หวานจ๋ อย หรื อมีอาํ นาจใดๆ แต่เพราะหม่อมป้ า
มีความจริ งใจและให้ความสนับสนุนช่วยเหลือทุกคน
หม่อมป้ าไม่เคยเล่นพวกพ้อง ไม่เคยอิจฉาริ ษยาให้ร้าย
ใคร ไม่เคยแย่งงานหรื อความดีของใคร โดยเฉพาะไม่มี
นิสัยเจ้าอารมณ์ หยุมหยิมอย่างทีผ่ หู ้ ญิงจะพึงมี ดังนั้น
แม้ว่างานของหม่อมป้ าจะมีอุปสรรคจาก “คน” เพียงใด
แต่เพราะบารมีความสามารถ ความดีของหม่อมป้ าและ
เนื้อหาของงาน ก็ไม่มใี ครสามารถล้มงานของหม่อมป้ า
ได้เลย
ลักษณะการทํางานทุกอย่างของหม่อมป้ าไม่ว่า
จะเป็ นการวางแผนงานล่วงหน้า เทคนิค วิชาการ วิธีการ
กลยุทธ์การทํางาน ทักษะ เชาว์ปัญญา ความรอบรู ้ ความ
ชํานาญ การแก้ปัญหาเฉพาะหน้า การติดตามงานอย่าง
ต่อเนื่องเป็ นปัจจัยที่คอยเตือนสติดิฉันให้พยายามทํางาน

ให้ดีที่สุด เพราะงานของหม่อมป้ าเป็ นงานที่หนัก ยาก
และยิง่ ใหญ่ที่สุดแล้ว พระวรวงศ์เธอ พระองค์เจ้าสุ ทธสิ ริ

ผูใ้ หญ่หลายท่าน ผูค้ นทั้งหลายได้ให้ความเชือ่ ถือ
ไว้วางใจและสนับสนุนดิฉันมาตลอด ทั้งนี้เพราะ
“หม่อมป้ า” ทั้งนั้น หม่อมป้ าเป็ นแม่แบบ
วางรากฐานให้ดิฉันทุกอย่างจนเป็ นผลให้
ภาระหน้าที่อนั ใดการทํางานทุกอย่างของดิฉันใน
ปัจจุบนั นี้ประสบความสําเร็ จ
ความภาคภูมิใจของพวกเราคณะเลขานุการรุ่ น
สุ ดท้าย คือ หม่อมป้ าตั้งให้พวกเราคือ คุณอรพินท์
คณาธนะวนิชย์ คุณดวงมาลย์ แสงเทียน

โสภา และพระวรวงศ์เธอ พระองค์เจ้าวิมลฉัตร

และดิฉันเป็ น “สามทหารเสื อ” (Three Musketeers)
ที่คอยช่วยเหลือประเทศชาติ ปัจจุบนั นี้ คุณดวง
มาลย์ มีภาระส่ วนตัวไม่สามารถมาช่วยงานของ
หม่อมป้ าได้ แต่ที่เหลือ ๒ คน ได้ปฏิบตั ิงานสื บ
ทอดเจตนารมณ์ของหม่อมป้ าตลอดมาและตลอดไป
หากชาติหน้ ามีจ ริง ขอให้ ดฉิ ันมีบุญได้ เป็ น
เลขานุการส่ วนตัวของหม่ อมป้าทุกชาติไป
กรรณิกา วงศ์ ปิยะกุล

ถ้ อยแถลง

คณะกรรมการจัดงาน “วันหม่อมงามจิตต์ บุรฉัตร อนุสรณ์ ” ตั้งวัตถุประสงค์และดําเนินการมาทุกปี นับตั้งแต่ พ .ศ.
๒๕๒๗ หลังจากหม่อมงามจิตต์ บุรฉัตร ท .จ.ว. ได้ถึงแก่อนิจกรรมไป ๑ ปี คือจัดบําเพ็ญกุศลถวายสังฆทานในวันที่ ๑๘
ตุลาคม และเริ่ มในปี พ .ศ. ๒๕๒๘ เมื่อการรวบรวมเอกสารต่างๆ เสร็ จ จึงได้จดั พิมพ์หนังสื อชีวประวัตแิ ละผล งานของ
หม่อมงามจิตต์ออกสู่สาธารณชน เพื่อเป็ นเอกสารอ้างอิงถึงคุณูปการที่ครั้งหนึ่งในชีวิตของสุ ภาพสตรี ไทยคนหนึ่งได้สร้าง
ผลงานไว้เป็ นมรดกแก่สังคมอย่างอเนกอนันต์ นอกจากนั้นได้จดั แสดงปาฐกถา อภิปราย และนิทรรศการเพื่อเชิดชูเกียรติ
และเผยแพร่ ให้เป็ นตัวอย่างแก่อนุชนรุ่ นหลัง การดําเนินงานเพื่อรําลึกถึงคุณงามความดีของท่านได้จดั ทําเป็ นประเพณี มาทุก
ปี นับจากนั้นเป็ นต้นมา
ในปี ๒๕๓๔ นี้ จึงนับเป็ นปี ที่ ๗ ของงาน “วันหม่อมงามจิตต์ บุรฉัตร รําลึก ” ซึ่ งคณะกรรมการได้พิจารณาเห็นชอบที่
จะร่ วมมือกับองค์กรสาธารณกุศลต่างๆ ที่หม่อมงามจิต ต์มีส่วนก่อตั้งหรื อเป็ นผูก้ ่อตั้งรวบรวมเงินทุนตั้งเป็ นมูลนิธิอนุสรณ์
เพื่อให้เป็ นองค์การนิติบุคคล โดยมีโครงการจัดงานราตรี สโมสรการกุศลเพื่อความรื่ นเริ งบันเทิงและหาทุน ชื่อ
“ราตรี
กุหลาบพราวดาวสุ กใส” ที่โรงแรมดุสิตธานี และการจัดพิมพ์หนังสื อในปี นี้ เน้นเนื้อหาค วามก้าวหน้าและกิจกรรมของ
องค์กรที่หม่อมงามจิตต์ได้ก่อตั้งหรื อมีส่วนก่อตั้งประมาณ ๑๕ องค์กร ซึ่ งในจํานวนนี้มี ๔ องค์กรใหญ่ คือ สภาสตรี
แห่งชาติฯ สภาสังคมสงเคราะห์แห่งประเทศไทยฯ มูลนิธิศูนย์กลางประสานงานพัฒนาชนบท (ซึ่ งได้จดั พิมพ์รายละเอียด
ของผลงานเป็ นเล่มสมบูรณ์ต่างหาก ในโอกาสครบรอบ ๑๒ ปี ของการก่อตั้ง) และมูลนิธิร่วมจิตต์นอ้ มเกล้าฯ เพื่อเยาวชน
ซึ่ งเป็ นองค์กรสุ ดท้ายที่หม่อมงามจิตต์ทุ่มเทแรงกายและแรงใจวางรากฐานไว้เพื่ออนาคตที่ดีของเยาวชนผูด้ อ้ ยโอกาสทัว่
ประเทศ ส่ วนองค์กรอื่นๆ ก็มีเนื้อหาโดยสรุ ปมาเสริ มเพื่อทําให้หนั
งสื อเล่มนี้เป็ นเอกสารอ้างอิงที่ดีในวงการสังคม
สงเคราะห์ของชาติสืบไป
นอกจากนั้น การจัดทําหนังสื อเล่มนี้ยงั เป็ นการแสดงออกซึ่ งความรักและความผูกพันอย่างลึกซึ้ ง ของบรรดามิตรสหาย
ที่เคยร่ วมงานกับหม่อมงามจิตต์มาด้วยดีในอดีต โดยได้แสดงไมตรี จิตสนับสนุนการจัดทําหนังสื อเล่มนี้อย่างดียงิ่ เป็ นที่
ซาบซึ้ งและแสดงถึงความสัมพันธ์ทางใจที่ยงั มิได้เสื่ อมตามไป แม้วนั เวลาจะล่วงเลยไป เป็ นนิมิตรหมายที่ยนื ยันถึงสัจธรรม
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