
 



 

 



 

 

 
หม่อมงามจิตต์  บุรฉัตร   อนุสรณ์ 

 
ประวติัความสัมพนัธ์และความกา้วหนา้ 

ของ 
สิบส่ีองคก์รท่ีท่านก่อตั้งหรือมีส่วนริเร่ิม 

 
 
 
 
 
 
 
 

คณะกรรมการกองทุนอนุสรณ์หม่อมงามจิตต ์ บุรฉัตร 
ศุกร์ท่ี ๑๘   ตุลาคม  พุทธศกัราช  ๒๕๓๔ 



 

กาํหนดการ 
งาน “วนัหม่อมงามจติต์  บุรฉัตร” คร้ังที ่๗ ปี ๒๕๓๔ 

ณ. หอประชุมบ้านมนังคศิลา สภาสตรีแห่งชาตฯิ  วนัศุกร์ที่ ๑๘ ตุลาคม  ๒๕๓๔  
เวลา ๑๐.๐๐ น.   -   พิธีถวายสังฆทานแด่พระสงฆ ์๑๐ รูป เพื่ออุทิศกุศลใหห้ม่อมงามจิตต ์บุรฉัตร  
  สมเดจ็พระพุทธชินวงศ ์เจา้อาวาสวดัเบญจมบพิตร เป็นประธาน 
เวลา ๑๑.๐๐ น.       - พิธีมอบโล่รางวลั “หม่อมงามจิตต ์บุรฉัตร อนุสรณ์” ประจาํปี ๒๕๓๔ 
 พระวรวงศเ์ธอ พระองคเ์จา้สุทธสิริโสภา เป็นประธาน  
            -  พิธีมอบโล่รางวลั องคก์รสตรีดีเด่น (คณะกรรมการพฒันาหมู่บา้นดีเด่น) ของ 

มูลนิธิศูนยก์ลางประสานงานพฒันาชนบท พระวรวงศเ์ธอ พระองคเ์จา้สุทธสิริโสภา เป็นประธาน 
เวลา ๑๑.๑๕ น.   -  องคป์ระธานและผูอุ้ปการะ มอบกองทุนการศึกษาแก่เยาวชนผูรั้บทุนการศึกษาของ 
 มูลนิธิร่วมจิตตน์อ้มเกลา้ฯ เพื่อเยาวชน ในพระบรมราชินูปถมัภ์ 
เวลา ๑๑.๕๐ น.      -  คุณหญิงสุชาดา  ถิระวฒัน์ ประธานฝ่ายทุนการศึกษาเยาวชนในระบบโรงเรียน 
 มูลนิธิร่วมจิตตน์อ้มเกลา้ฯ เพื่อเยาวชน ในพระบรมราชินูปถมัภ ์ใหโ้อวาทเยาวชนผูรั้บ 

 ทุนการศึกษา  
เวลา ๑๒.๐๐ น.   -  รับประทานอาหารกลางวนัร่วมกนั 
 

 
 

“ราตรีกุหลาบพราวดาวสุกใส” 

ณ.ห้องนภาลยั โรงแรมดุสิตธาน ี วนัศุกร์ที่ ๒๕ ตุลาคม ๒๕๓๔ 

๑๘.๓๐ น.  รับของท่ีระลึก 
๑๙.๓๐ น. พระเจา้วรวงศเ์ธอพระองคเ์จา้โสมสวลี พระวรราชาทินดัดามาตุ องคป์ระธานฯ เสดจ็ถึง 
 สไลดม์ลัติวิชัน่ “กุหลาบพราวดาวสุกใส” 
๒๐.๐๐ น.  รับประทานอาหารคํ่า  
 เพลิดเพลินกบัดนตรีจาก “วงสุนทราภรณ์” 
๒๐.๓๐ น.  ลีลาขบักล่อมประสานเสียง โดยนกัเรียนกรุงเทพคริสเตียนวิทยาลยั  
๒๑.๑๕ น.  สไลด-์วิดีโอมลัติวิชัน่ “ช่อกหุลาบงดงาม” 
๒๑.๓๐ น.  นกัร้องกิตติมศกัด์ิ 
๒๒.๐๐ น.  จินตลีลา “กุหลาบกบัดวงดาว”  
๒๒.๑๕ น.  จิตกวีและเสียงดนตรี ดอกไมจ้ะบานและอหงัการ์ของดอกไม ้ 
 โดย  จิรนนัท ์พิตรปรีชา กวีซีไรท ์
๒๒.๓๐ น.  ปิดงาน 



 

สารบัญ 
    ช่ือ หน้า   
กาํหนดการ “วนัหม่อมงามจิตต ์บุรฉตัร” คร้ังท่ี ๗ ปี ๒๕๓๔   ๒ 

บทนาํจากประธานกรรมการ กองทุนอนุสรณ์ฯ  ๔ 

คติประจาํใจ ของหม่อมงามจิตต ์บุรฉัตร  ท.จ.ว.   ๕ 

รายช่ือองคก์ารที่หม่อมงามจิตตเ์ป็นประธานก่อตั้งหรือมีส่วนริเร่ิมฯ  ๖ 

พระราชดาํรัสของสมเดจ็พระนางเจา้ฯ พระบรมราชินีนาถ  ๘ 

สภาสตรีแห่งชาติฯ  ๙ 

หม่อมงามจิตตก์บัสภาสตรีระหว่างประเทศ(ไอ ซี ดบับลวิ) ๒๔ 

หม่อมป้าของพวกเรา ๓๑ 

สารจากประธานสภาสังคมสงเคราะห์ฯ ๓๓ 

หม่อมงามจิตต ์ บุรฉัตร กบัสภาสังคมสงเคราะห์ฯ ๓๔ 

สภาสังคมสงเคราะห์แห่งประเทศไทยฯ ๓๖ 

มูลนิธิช่วยคนปัญญาออ่นฯ ๔๓ 

โรงเรียนจิตตอ์ารีลาํปาง ๔๙ 

มูลนิธิสิริวฒันา-เชสเชียร์ฯ ๕๓ 

พีระยานุเคราะห์ฯ กบัแพทยห์ญิง ดร. คุณเพียร  เวชบุล ๕๘ 

มูลนิธิอนุเคราะห์คนพกิารฯ ๖๑ 

มูลนิธิช่วยเหลือเดก็กาํพร้าของสมาคมสตรีไทยมุสลิมฯ ๖๗ 

โสสะมูลนิธิฯ ๗๒ 

พี่หม่อม ๗๘ 

มูลนิธิกฤตานุสรณ์ ๘๑ 

รางวลัวรรณกรรมยอดเยีย่มฯ (ซีไรท)์ ๘๘ 

อาพาดา้ ๙๐ 

มูลนิธิศูนยก์ลางประสานงานพฒันาชนบท  ๙๗ 

มูลนิธิร่วมจิตตน์อ้มเกลา้ฯ เพื่อเยาวชนฯ ๑๐๔ 

“หม่อมป้า หลอ่หลอมมา” ๑๑๖ 

คาํสดุดีจากมวลมิตร ๑๑๘ 

ถอ้ยแถลงจากประธานกรรมการจดัทาํหนงัสืออนุสรณ์ฯ ๑๑๙ 

รายนามผูมี้อุปการคุณในการจดัทาํหนงัสือฯ                     ๑๒๐ 



 

บทนํา 
กองทุนอนุสรณ์หม่อมงามจิตต์  บุรฉัตร  มีวตัถุประสงคห์ลกัเพื่อเผยแพร่เกียรติคุณผลงานของหม่อม

งามจิตตฯ์ ปูชนียบุคคลแบบฉบบัระดบัโลก กบัทั้งเพื่อนอ้มรําลึกถึงคุณูปการอนัล ํ้าค่าท่ีหม่อมงามจิตตฯ์ ได้

สร้างสรรคใ์หแ้ก่ประเทศชาติและชาวโลก โดยเฉพาะอยา่งยิง่แก่องคก์ารสาธารณกุศลต่างๆทุกสาขา ทั้งดา้น

พฒันาสังคม พฒันาสตรี พฒันาเยาวชน พฒันาเยาวชน -ผูด้อ้ยโอกาสทุกศาสนา พฒันาคนชรา พฒันาชนบทและ

พฒันาดา้นวรรณกรรม 
คณะกรรมการกองทุนอนุสรณ์หม่อมงามจิตต ์ บุรฉัตร จึงไดจ้ดักิจกรรมต่างๆ  เน่ืองในโอกาสงาน “วนั

หม่อมงามจิตต ์บุรฉตัร” คร้ังท่ี ๗ ปี ๒๕๓๔ ดงัน้ี  
๑.  วนัศุกร์ท่ี ๑๘ ตุลาคม  ๒๕๓๔ ท่ีหอประชุมบา้นมนงัคศิลา มีการถวายสังฆทาน อุทิศกุศลใหห้ม่อม

งามจิตตฯ์ มอบทุนการศึกษาแก่เยาวชนผูรั้บทุนมูลนิธิร่วมจิตตน์อ้มเกลา้ฯ  เพื่อเยาวชน ในพระบรมราชินูปถมัภ์  

มอบโล่รางวลัอนุสรณ์หม่อมงามจิตตฯ์ แกค่รู-อาจารยทุ์กจงัหวดั ท่ี เสียสละปฏิบติังานดูแลนกัเรียนทุนมูลนิธิร่วม

จิตตน์อ้มเกลา้ฯ เพื่อเยาวชนฯ เป็นอยา่งดี และมอบโล่รางวลัของมูลนิธิศูนยก์ลางประสานงานพฒันาชนบท ใหแ้ก่

คณะกรรมการพฒันาองคก์รสตรีดีเด่น (คณะกรรมการพฒันาหมู่บา้น) ใน ๙ เขต ทัว่ประเทศ พระวรวงศเ์ธอ

พระองคเ์จา้สุทธสิริโสภาทรงเป็นองคป์ระธาน 
๒.  จดังานหม่อมงามจิตต์ฯ รําลึก “ราตรีกุกลาบพราวดาวสุกใส” ในวนัศุกร์ท่ี ๒๕ ตุลาคม ๒๕๓๔ ท่ี

โรงแรมดุสิตธานี พระเจา้วรวงศเ์ธอพระองคเ์จา้โสมสวลี พระวรราชาทินดัดามาตุทรงพระกรุณาเสด็ จเป็นองค์

ประธานในงาน โดยคุณหญิงแสงเดือน   ณ นคร  เป็นประธานจดังาน เพื่อหารายไดก้่อตั้ง มูลนิธิอนุสรณ์ หม่อม

งามจิตต์ บุรฉัตร  
๓.  จดัทาํสไลดว์ิดีโอมลัติวิชัน่ เพื่อเผยแพร่ในงานหม่อมงามจิตต์ฯ รําลึก 
๔.  จดัทาํวดิโีอ ๕ ตอน ตอนละ ๕ นาที เพื่อเผยแพร่ทางสถานีโทรทศัน์ ต่างๆ ทุกช่อง ระหว่างวนัท่ี 

๑๔-๑๘ ตุลาคม ๒๕๓๔  
ทั้งสไลดแ์ละวิดีโอน้ีจะจดัทาํเกี่ยวกบัหม่อมงามจิตตฯ์ และงานกุศลท่ีหม่อมงามจิตตฯ์ ริเร่ิมก่อตั้งไว้

เฉพาะ ๔ องคก์าร คือ สภาสังคมสงเคราะห์ฯ  ในพระบรมราชูปถมัภ ์สภาสตรีแห่งชาติ  ในพระบรมราชินูปถมัภ์

ในฐานะของศูนยร์วมขององคก์ารกศุลต่างๆ และอีก ๒ องคก์าร คือ มูลนิธิศูนยก์ลางการประสานงานพฒันา

ชนบท และมูลนิธิร่วมจิตตน์อ้มเกลา้ฯ  เพื่อเยาวชน  ในพระบรมราชินูปถมัภ ์ในฐานะที่เป็นองคก์าร ๒ แห่ง

สุดทา้ย ท่ีหม่อมงามจิตต ์ บุรฉัตร ก่อตั้งไว ้ในการน้ี น .ส. อรพินท ์คณาธนะวนิชย ์ในนามมูลนิธิ คณาธนะวนิชย์

ไดบ้ริจาคเงินจดัทาํ  
๕.  จดัพมิพห์นงัสือ “หม่อมงามจิตต์ บุรฉัตร อนุสรณ์ ” โดยผูมี้จิตศรัทธาและเคยผูกพนักบัหม่อมงาม

จิตตฯ์ สนบัสนุนการจดัทาํ ศ.คุณหญิงสุภาพ   วีรวรรณ เป็นประธาน 
ผมจึงขอขอบพระคุณทุกท่านท่ีมีส่วนร่วมช่วยเหลือเป็นอยา่งดีมา ณ โอกาสน้ี 
 
    

                                                                    
                                                                        นายสมพร  เทพสิทธา 

ประธานกรรมการกองทุนอนุสรณ์หม่อมงามจิตต ์ บุรฉัตร 



 

คตปิระจาํใจของหม่อมงามจติต์  บุรฉัตร ท.จ.ว. 
บนัทกึไว้ในชีวประวตั ิ

ตั้งแต่เดือนธันวาคม ๒๕๑๐ 
 

 บุคคลคือตวัเองไม่ยัง่ยนื องคก์ารที่เราทาํงานใหน้ั้นสาํคญัยิง่ จาํเป็นตอ้งช่วยกนัวางรากฐานใหม้ัน่คงย ัง่ยนื 

พยายามใหผู้ที้่เขา้ใจมาร่วมงานมากๆ  ฉะนั้นตอ้งพยายามเอาใจผูอ้ื่น ตวัเองตอ้งพยายามเรียนรู้ส่ิงต่างๆเ พิ่มเติมอยู่

เสมอเพราะรู้ว่าถา้ไม่พยายามเรียนรู้เพิ่มเติมจะเสมือนอยูอ่ยา่งคนตายแลว้ทั้งเป็น ตอ้งพยายามยกยอ่งความดีของ

ผูอ้ื่นอยูเ่สมอ เพื่อเป็นกาํลงัใจใหเ้ขาทาํงานใหอ้งคก์ารสังคมสงเคราะห์ต่างๆ พยายามดูความบกพร่องของตวัเอง

อยูเ่สมอและพยายามปรับปรุงตวัเองใหเ้ขา้กบัผูอ้ื่น ไม่ใช่พยายามเปลี่ยนอุปนิสัยผูอ้ื่นใหเ้ขา้กบัตวัเราซ่ึงเป็นไป

ไม่ได ้
 

 



องค์การต่างๆ ที่หม่อมงามจติต์  บุรฉัตร 
เป็นประธานก่อต้ังหรือมีส่วนก่อต้ัง  

 
พ.ศ. ๒๔๙๗  – มูลนิธิอนุเคราะห์คนพิการในพระอุปถมัภ ์ของสมเดจ็พระศรีนครินทราบรมราชชนนี 
พ.ศ. ๒๔๙๘ – โรตารีแอนน์ในประเทศไทย (ประธานก่อตั้ง) เพื่อสนบัสนุนงานของมูลนิธิอนุเคราะห์คนพิการฯ 
พ.ศ. ๒๕๐๑ – สภาสังคมสงเคราะห์แห่งประเทศไทย ในพระบรมราชูปถมัภ ์(รองประธานก่อตั้งและรอง   
         ประธานสมยัท่ี๑)  
พ.ศ. ๒๕๐๒ – ประธานสภาสตรีแห่งชาติ ในพระบรมราชินูปถมัภ ์(ประธานคนแรกท่ีมาจากการเลือกตั้ง)  
พ.ศ. ๒๕๐๕ – มูลนิธิช่วยคนปัญญาอ่อน ในพระบรมราชินูปถมัภ ์(ประธานก่อตั้ง) 
พ.ศ. ๒๕๐๘  – มูลนิธิสิริวฒันา-เชสเชียร์ (ประธานก่อตั้ง) สาํหรับช่วยผูป่้วยเร้ือรังท่ีส้ินหวงัแลว้และไร้ท่ีอาศยั  
พ.ศ. ๒๕๒๒  – มูลนิธิศูนยก์ลางประสานงานพฒันาชนบท (ประธานก่อตั้งดว้ยเงินพระราชทาน) 
พ.ศ. ๒๕๒๕  – มูลนิธิร่วมจิตตน์อ้มเกลา้ฯ เพื่อเยาวชน (ผูบุ้กเบิกประสานการก่อตั้งและประธานดาํเนินงานคนแรก) 
 
องค์กรที่มส่ีวนริเร่ิมเป็นกรรมการก่อตั้ง 
พ.ศ. ๒๔๘๘-๒๕๑๑ – สมาคม วาย.ดบับลวิ.ซี.เอ 
พ.ศ. ๒๔๙๑ – สมาคมสหประชาชาติแห่งประเทศไทย 
พ.ศ. ๒๔๙๙ – มูลนิธิราชประชาสมาสัย ในพระบรมราชูปถมัภ์ 
พ.ศ. ๒๕๐๒  – สมาคมสตรีภาคพื้นแปซิฟิคและเอเชียอาคเนย ์ 
พ.ศ. ๒๕๐๒-๒๕๐๔ – สมาคมนกัสังคมสงเคราะห์  
พ.ศ. ๒๕๐๓ – มูลนิธิช่วยนกัเรียนท่ีขาดแคลน ในพระบรมราชินูปถมัภ์ 
พ.ศ. ๒๕๐๔  – มูลนิธิมหาราช (กระทรวงมหาดไทย)  
พ.ศ. ๒๕๐๔  – มูลนิธิพีระยานุเคราะห์ฯ  (เป็นประธานมูลนิธิระหว่าง พ.ศ. ๒๕๐๗-๒๕๐๙)  
พ.ศ. ๒๕๐๕  – มูลนิธิช่วยเหลือเดก็กาํพร้าสมาคมสตรีไทยมุสลิมแห่งประเทศไทย (เป็นประธานมูลนิธิ ระหว่าง 
                            ปี พ.ศ. ๒๕๐๗-พ.ศ. ๒๕๑๐) 
พ.ศ. ๒๕๐๖  – มูลนิธิ  Health Youth  (มูลนิธิช่วยเหลือเยาวชน) 
พ.ศ. ๒๕๐๘ – สนันิบาตมูลนิธิแห่งประเทศไทย 
พ.ศ. ๒๕๐๘  – มูลนิธิเดก็กาํพร้าอีสาน      
พ.ศ. ๒๕๐๙  – สโมสรสตรีนานาชาติในประเทศไทย 
 
องค์การที่เป็นรองประธานหรือกรรมการหรือที่ปรึกษา 
พ.ศ. ๒๔๙๑-๒๕๑๐ – มูลนิธิช่วยคนตาบอด  
พ.ศ. ๒๔๙๒ – สมาคมสตรีอุดมศึกษาแห่งประเทศไทย ในพระอุปถมัภข์องของสมเดจ็พระเจา้พี่นางเธอ  
                            เจา้ฟ้ากลัยาณิวฒันา  
พ.ศ. ๒๔๙๗  – สโมสร วฒันธรรมหญิง  

พ.ศ. ๒๕๐๑  – สมาคมสตรีไทย  
พ.ศ. ๒๕๐๑ - ๒๕๑๐ – มูลนิธิช่วยคนหูหนวก 



 

 

พ.ศ. ๒๕๐๒-๒๕๐๘ – สโมสรอาสากาชาด สภากาชาดไทย   
พ.ศ. ๒๕๐๕-๒๕๐๖ – สโมสรอาสารุ่นเยาว ์(ท่ีปรึกษา) 
พ.ศ. ๒๕๐๗  – มูลนิธิราชประชานุเคราะห์ (ประธานฝ่ายการสังคมสงเคราะห์) 
พ.ศ. ๒๕๐๗  – สมาคมช่วยเดก็กาํพร้าขององคก์ารแคทอลิค (ดอนบอสโก) 
พ.ศ. ๒๕๐๗-๒๕๐๘ – สมาคมวฒันธรรมไทย-สเปน (นายก) 
พ.ศ. ๒๕๑๐  – มูลนิธิจอห์น เอฟ. เคนเนด้ี  

พ.ศ. ๒๕๑๐ – สมาคมผูบ้าํเพญ็ประโยชน์ (ท่ีปรึกษา) 
พ.ศ. ๒๕๑๑  – มูลนิธิรักษาความสะอาดและสุขภาพเดก็นกัเรียน  
พ.ศ. ๒๕๑๑ – สโมสรซอนตา้ (ท่ีปรึกษาในการก่อตั้ง) 
พ.ศ. ๒๕๑๓  – มูลนิธิหมู่บา้นโสสะ (ช่วยก่อตั้ง) 
พ.ศ. ๒๕๑๘ – สมาคมสตรีนกัธุรกิจและวิชาชีพแห่งประเทศไทย (ท่ีปรึกษา) 
พ.ศ. ๒๕๑๙ – คณะกรรมการประสานงานระหว่างองคก์ารเอกชนและการป้องกนัพลเรือน กระทรวงมหาดไทย      
                       (รองประธาน)  
พ.ศ. ๒๕๑๙ – ลูกเสือชาวบา้น 
 มูลนิธิสุดทา้ยท่ีหม่อมจิตตไ์ดเ้ป็นกรรมการก่อตั้งแต่ไม่มีโอกาสไดเ้ห็นมูลนิธิน้ีก่อตั้งโดยถูกตอ้ง

ตามกฎหมาย คือ มูลนิธิส่งเสริมทรัพยากรมนุษยเ์พื่อพฒันาชุมชน ซ่ึงไดจ้ดทะเบียนเม่ือวนัท่ี ๙ พฤศจิกายน 

หลงัจากท่ีเธอไดถ้ึงอนิจกรรมได ้๒๒ วนั  



 

พระราชดาํรัส 
สมเดจ็พระนางเจ้าฯ พระบรมราชินีนาถ 

ในวโรกาสเสด็จฯ ทรงเปิดการประชุมใหญ่คร้ังที ่๒๖ ของไอซีดบับลวิ 
วนัองัคารที ่๒๔ กันยายน ๒๕๓๔ (ค.ศ.๑๙๙๑) 

 
 ขา้พเจา้มีความยนิดีท่ีสภาสตรีระหว่างประเทศ ไดม้าจดัการประชุมใหญ่คร้ังที่ ๒๖ ในประเทศไทย และทราบ

ว่าเป็นคร้ังที่สองแลว้ ที่องคก์รระดบัโลกของสตรีเลือกประเทศไทยเป็นสถานที่จดัการประชุม  

  ขา้พเจา้ช่ืนชมที่ท่านทั้งหลายสนใจเร่ืองส่ิงแวดลอ้มและทรัพยากรธรรมชาติ รวมทั้งกาํลงัมุ่งพฒันาบทบาท

ของสตรีในดา้นน้ีดว้ย ทุกๆ ท่านคงซาบซ้ึงดีอยูแ่ลว้ว่านํ้าจืดเป็นทรัพยากรธรรมชาติท่ีสาํคญัท่ีสุดต่อชีวิตทั้งหลาย

ในโลก และเป็นทรัพยากรท่ีหายากยิง่ข้ึนทุกวนั ในขณะที่ประชากรของโลกกาํลงัทวีจาํนวนข้ึนโดยไม่หยดุย ั้ง

เช่น น้ี  สาํหรับประเทศไทย มีป่าไมเ้ป็นแหล่งผลิตนํ้าจืด หล่อเลี้ยงผูค้นพลเมืองของเรามาแต่โบราณกาล ป่าไม้

ของไทยเป็นป่าฝนท่ีช่วยซึมซบันํ้าไวบ้นทั้งพื้นดินและใตดิ้น เป็นตน้นํ้าลาํธารของแม่นํ้าทุกสายในประเทศ หล่อ

เลี้ยงผืนแผ่นดินไทยใหอุ้ดมสมบูรณ์ จนเป็นแหล่งเกษตรกรรมสาํคญัของโลก ขา้พเจา้ขอกล่าวดว้ยความ

ภาคภูมิใจว่า ดว้ยแหล่งนํ้าท่ีไดจ้ากป่าไมน้ี้ เราไม่เพียงแต่จะผลิตอาหารเลี้ยงพลเมืองไทยประมาณ ๕๖ ลา้นคน

เท่านั้น ยงัสามารถส่งออกไปเลี้ยงประชากรโลกส่วนหน่ึงไดอ้ีกดว้ย 

 คนไทยทุกคนตระหนกัในความสาํคญัของป่าไมว้่ามีประโยชน์นานาประการ นอกเหนือจากจะช่วยขจดั

อากาศท่ีเป็นพิษ เป็นท่ีอยูอ่าศยัของสรรพสัตว ์และเป็นคลงัแห่งยารักษาโรคหลายพนัหลายหม่ืนชนิดท่ีเราไดใ้ช้

กนัอยู ่ตลอดจนที่กาํลงัรอการคน้ควา้วิจยัอีกเป็นจาํนวนมากแลว้ เรายงัทราบดีว่า ป่าไมท้รงคุณค่ามหาศาลในการ

ผลิตนํ้าใหแ้ก่เรา นํ้าซ่ึงเป็นความจาํเป็นต่อการดาํรงชีวิตของมนุษย ์รวมไปถึงการเกษตรกรรม  อุตสาหกรรมและ

การพฒันาต่างๆ ของชาติ เราจึงมีการรณรงคใ์หป้ลูกป่าและปลูกตน้ไมต้ามสถานที่ทัว่ไปอยา่งขนัแขง็ เพื่อ

ทะนุบาํรุงสภาพแวดลอ้ม อนัจะส่งผลดีไปถึงชาวโลกทั้งมวลต่อไปดว้ย 
 

 



 



 



 

 
สภาสตรีแห่งชาต ิ ในพระบรมราชินูปถมัภ์ 

บา้นมนงัคศิลา ถนนหลานหลวง กรุงเทพฯ ๑๐๓๐๐ โทร. ๒๘๑-๐๐๘๑ , ๒๘๑-๐๒๐๖, ๒๘๑-๐๐๖๐ 
สถาปนา ๙ กนัยายน ๒๔๙๙ – สมาชิกสภาสตรีระหว่างประเทศ ๒๕๐๓ โทรสาร FAX : (662)281-2189 

 

 

สารจากประธานสภาสตรีแห่งชาตฯิ 
 เม่ือเดือนกนัยายนท่ีเพิ่งผ่านมา สภาสตรีแห่งชาติฯ ไดรั้บเกียรติเป็นเจา้ภาพจดัการประชุมใหญ่สามญัคร้ังท่ี 

๒๖ ของสภาสตรีระหว่างประเทศหรือไอซีดบับลิว ซ่ึงประสบความสาํเร็จดว้ยดี ขา้พเจา้เช่ือว่ามีสตรีไทยหลาย

ท่านเกิดความรู้สึกร่วมกนั คือ เราคิดถึงหม่อมงามจิตต ์ บุรฉัตร ผูเ้คยมีบทบาทอยา่งสูง ในองคก์รสตรีระดบัโลก

แห่งน้ี ดว้ยท่านเป็นรองประธานไอซีดบับลิว ซ่ึงดาํเนินการจดัประชุมใหญ่ของไอซีดบับลิวในกรุงเทพฯคร้ังแรก

ร่วมกบัสภาสตรีแห่งชาติฯ ในสมยัที่ท่านผูห้ญิง อุศนา ปราโมช เป็นประธานสภาฯ มาแลว้ ในตน้ปี ๒๕๑๓ 

ขา้พเจา้ในฐานะกรรมการอาํนวยการไดร่้วมเป็นกรรมการจดังานในคร้ังนั้นดว้ย นบัเป็นงานใหญ่มากคร้ังหน่ึง

ของสภาสตรีฯ และเราภูมิใจท่ีหม่อมงามจิตต์ฯ ไดรั้บเลือกเป็นรองประธานไอซีดบับลิวคนที่หน่ึง ในวาระต่อมา

เม่ือ ไอซีดบับลิวจดัประชุมใหญ่ท่ีนครแวนคูเวอร์ แคนาดา พวกเราไปร่วมประชุมกนัเป็นคณะใหญ่และท่านก็

ไดรั้บเลือกเป็นประธานไอซีดบับลิว นบัเป็นเกียรติประวติัท่ีสตรีไทยทัว่หนา้พากนัช่ืนชมยนิดี และท่ีสาํคญักว่า

นั้นหม่อมงามจิตต์ฯ ไดป้ฏิบติัหนา้ท่ีในตาํแหน่งผูน้าํสตรีโลกท่ีเขม้แขง็ มีความสามารถเป็นท่ีประจกัษ ์และเป็นท่ี

ยอมรับของมวลสมาชิกทัว่โลก  



 ขา้พเจา้เคยร่วมงานกบัหม่อมงามจิตต์ฯ เป็นเวลา ๓๐ ปีนบัตั้งแต่ท่านดาํรงตาํแหน่งประธานสภาสตรีแห่งชาติ

ฯ คนแรกและต่อมาเลื่อนเป็นที่ปรึกษาของคณะกรรมการอาํนวยการ ในปี ๒๕๐๖-๐๘ ขา้พเจา้เป็นกรรมการ

อาํนวยการและเลขาธิการในสมยัคุณหญิงอาภรณ์  กฤษณามระ เป็นประธานฯ ขา้พเจา้มีความเลื่อมใสศรัทธานบั

ถือในความเสียสละเพื่อบาํเพญ็ประโยชน์ต่อส่วนรวมดว้ยจิตใจสะอาดบริสุทธ์ิของหม่อมงามจิตตฯ์ ท่านทาํงาน

เพือ่ผลของงานอยา่งแทจ้ริง มองคนในแง่ดแีละมีสายตากวา้งไกล มองเห็นลูท่างความเป็นไปไดท่ี้จะใหง้าน

บรรลุผลดว้ยการประสานความร่วมมือร่วมใจกนัอยา่งจริงจงั นอกจากนั้น ท่านยงัเป็นผูมี้นํ้าจิตนํ้าใจกวา้งขวางชกั

นาํและสนบัสนุนใหส้ตรีไทยคนอื่นๆไดเ้ขา้ไปมีส่วนร่วมในการทาํงานของไอซีดบับลิว และองคก์ารต่างๆ ใน

ตาํแหน่งระดบัสูงเพื่อมุ่งหวงัใหส้ตรีไดร้วมพลงักนัทาํคุณประโยชน์แก่สังคมและพิสูจน์ใหป้ระจกัษแ์ก่สายตา

ชาวโลกว่าสตรีเป็นทรัพยากรบุคคลท่ีไม่พึงถูกมองขา้มไป 
 หม่อมงามจิตตฯ์ เป็นคนเห็นความสาํคญัของการศึกษาและเป็นผูใ้ฝ่แสวงหาความรู้ตลอดเวลา ดงัในปี 

๒๕๒๐ ระหวา่งท่ีทา่นเป็นประธานไอซีดบับลวิ ทั้งๆ ที่มีภาระหนา้ที่มากท่านยงักรุณาเสียสละเวลามาเป็นที่

ปรึกษาใหแ้ก่โครงการการศึกษานอกโรงเรียนของสภาสตรีฯ ที่ขา้พเจา้เป็นประธานโครงการ และเม่ือพระวรวงศ์

เธอ พระองคเ์จา้เปรมบุรฉัตร พระอาจารยข์องขา้พเจา้ ทรงเป็นเอกอคัรราชทูตไทยประจาํประเทศเดนมาร์ก 

หม่อมงามจิตตฯ์ ไดช่้วยใหข้า้พเจา้ไปศึกษาดูงานดา้นการศึกษาระดบัมหาวิทยาลยัในเดนมาร์กและท่านไดร่้วม

เดินทางไปดว้ยตลอด ทาํใหไ้ดมี้โอกาสแลกเปลี่ยนแนวความคิดในปัญหาการศึกษาทัว่ไปอยา่งใกลชิ้ด ดว้ยเหตุน้ี 

เม่ือท่านดาํริก่อตั้งมูลนิธิร่วมจิตตน์อ้มเกลา้ฯ เพื่อเยาวชน ขา้พเจา้จึงมีส่วนช่วยงานน้ีมาตั้งแต่เร่ิมตน้ดว้ยคนหน่ึง

โดยหม่อมท่านมอบหมายใหเ้ป็นประธานกรรมการไปดาํเนินการจดทะเบียนมูลนิธิฯ ในตน้ปี ๒๕๒๕ เพราะเรา

เห็นพอ้งตอ้งกนัในหลกัการและอุดมการณ์เดียวกนั เป็นท่ีน่ายนิดีว่า มูลนิธิร่วมจิตตน์อ้มเกลา้ฯ สามารถอาํนวย

ประโยชน์ต่อเยาวชนไดเ้ป็นจาํนวนมากใหมี้การศึกษาอยา่งต่อเน่ือง นบัเป็นการบรรลุเป้าหมายสาํคญัที่หม่อมงาม

จิตตฯ์ ไดริ้เร่ิมไวแ้ละเป็นความสาํเร็จท่ีน่าช่ืนชม 
 เม่ือ“ วนัหม่อมงามจิตต ์ บุรฉัตร ” เวียนมาอีกปีหน่ึง พวกเราจึงร่วมกนัแสดงความรําลึกและกตเวทิตาแก่ท่าน

โดยการ บาํเพญ็กุศลถวายสังฆทานที่หอประชุมสภาสตรีแห่งชาติฯ  มีการแจกทุนการศึกษา รวมทั้งมอบโล่เป็น

เคร่ืองหมายแสดงความขอบคุณที่ครูอาจารยแ์ละบุคคลอีกจาํนวนมากที่ไดร่้วมกนัทาํใหก้ิจกรรมของมูลนิธิฯ

ดาํเนินไปดว้ยดี นบัเป็นเหตุการณ์ประจาํปีท่ีปฏบิติัเป็นประเพณีสืบมา 
 ในส่วนของสภาสตรีแห่งชาติฯ พวกเราหลายคนที่สนิทคุน้เคยเรียกหม่อมงามจิตตฯ์ ว่า “คุณพี่” เพราะท่าน

ใหค้วามเป็นกนัเองและความสนิทสนมฉันพี่ฉันนอ้งตลอดมา ตั้งใจจะรับช่วงงานในดา้นการพฒันาคน พฒันา

องคก์ร  และเผยแพร่ช่ือเสียงเกียรติคุณของสตรีไทยในดา้นความรู้  ความสามารถใหเ้ป็นที่ประจกัษใ์นฐานะที่สตรี

เป็นประชากรกึ่งหน่ึงของประเทศ  
 

 
 
ศาสตราจารย ์กิตติคุณ คุณดวงเดือน  พศิาลบุตร 

                                                                                                          ประธานสภาสตรีแห่งชาติฯ 



 

สภาสตรีแห่งชาตฯิ 
 

สภาสตรีแห่งชาติ  ในพระบรมชินูปถมัภ ์ ก่อตั้งเม่ือวนัท่ี ๙ กนัยายน  ๒๔๙๙ อกัษรยอ่ ส.ส.ช. สมเดจ็

พระนางเจา้สิริกติ ิ์   พระบรมราชินีนาถ ทรงพระกรุณาโปรดเกลา้โปรดกระหม่อมรับสภาสตรีแห่งชาติฯ ไวใ้นพระ

บรมราชินูปถมัภ ์วนัท่ี ๕ พฤษภาคม ๒๕๐๔  ช่ือภาษาองักฤษ The National Council of Women of 

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

 

นโยบาย 
เพื่อเป็นศูนยร์วมความคิดเห็น  และปฏิบติังานของสมาคมสตรีและองคก์ารสตรีแห่งประเทศไทย  
วตัถุประสงค์เม่ือแรกต้ัง  
 ๑.  เพื่อศึกษาหาความรู้และแลกเปลี่ยนความคิดเห็นในระหว่างบรรดาสมาคมสตรีและองคก์ารสตรีใน

ประเทศไทย  และนานาประเทศในอนัที่จะเสริมสร้างความมัน่คงในดา้นสวสัดิภาพ ความเป็นอยูอ่นัดีและความ

เขา้ใจดีซึ่ งกนัและกนัของมนุษยชน โดยเฉพาะอยา่งยิง่ของสตรี 
 ๒.  เพื่อปฏิบติังานในทางที่จะช่วยยกระดบัความเป็นอยูฐ่านะ และสมรรถภาพของสตรีไทย ตลอดจนแสวงหา

ทางท่ีจะขจดัหรือแกไ้ขปัญหาทั้งปวง อนัเป็นอปุสรรคแกค่วามเจริญของสมาคมหรือองคก์ารสตรีนั้นๆ  
 ปัจจุบนัสภาสตรีฯ ปรับปรุงวตัถปุระสงค ์ดงัน้ี  
 ๑.  เป็นศูนยก์ลางประสานงานส่งเสริมและสนบัสนุนการดาํเนินงานขององคก์รสตรีทัว่ประเทศ  
 ๒.  ศึกษาหาความรู้และแลกเปลี่ยนความคิดเห็นระหว่างองคก์รสตรีทั้งใน  และนานาประเทศ ในอนัที่จะ

เสริมสร้างความมัน่คง ดา้นสวสัดิภาพความเป็นอยู ่และความเขา้ใจอนัดีซ่ึงกนัและกนัของมนุษยชนโดยเฉพาะ

อยา่งยิง่ของสตรี  
 ๓.  เพื่อหาแนวทางและปฏิบติังานที่จะช่วยยกระดบัความเป็นอยู ่สถานภาพและสมรรถภาพของสตรีไทย 

ตลอดจนแสวงหาทางที่จะขจดัหรือแกไ้ขปัญหาอนัเป็นอุปสรรคต่อการพฒันาสตรีหรือองคก์รสตรีนั้นๆ 
 ๔.  เพื่อร่วมมือและประสานงานกบัหน่วยงานภาครัฐและเอกชนทั้งในประเทศ  และระหว่างประเทศ ในการ

ดาํเนินงานท่ีเป็นประโยชน์ต่อสตรีและสังคม 
 การปฏิบติังานตามวตัถุประสงคด์งักล่าวน้ี สภาสตรีแห่งชาติฯ จะไม่กา้วล่วงเขา้ไปในการดาํเนินงานของ

องคก์รสตรีท่ีเป็นสมาชิก 

 
สํานักงาน 
สํานักงานเลขาธิการ  บา้นมนงัคศิลา เลขท่ี ๕๑๔ ถนนหลานหลวง ดุสิต กรุงเทพฯ ๑๐๓๐๐ โทร ๒๘๑-๒๒๘๑, 

๒๘๑-๐๒๐๖ 
 



 

 
 
ศูนย์ฝึกอาชีพสตรี และศูนย์จําหน่ายผลิตภัณฑ์  

ตั้งอยู ่ณ บา้นพระกรุณานิวาสน์ เลขที่ ๒  ถนนพิชยั กรุงเทพฯ ๑๐๓๐๐ 
โทรศพัท ์  ๒๔๑-๒๗๐๓  
 
ศูนย์หัตถกรรมพืน้บ้าน ต้ังอยู่ ณ บ้านมนังคศิลา 
 
สมาชิก 
 สมาชิกของสภาสตรีแห่งชาติฯ มี ๓ ประเภท คือ  
๑. สมาชิกสามญั ไดแ้ก่ สมาคมสตรีและองคก์ารสตรี ซ่ึงมีคุณสมบติัดงัต่อไปน้ี  
 ๑.๑  มีฐานะเป็นนิติบคุคลตามกฎหมาย  
 ๑.๒  ไดก้่อตั้งมาเป็นเวลาไม่ตํ่ากว่า ๑ ปี  
 ๑.๓  มีสมาชิกไม่นอ้ยกว่า ๑๐๐ คน 
 ๑.๔  มีวตัถุประสงคไ์ม่ขดัต่อวตัถุประสงคข์องสภาสตรีแห่งชาติฯ 
 ปัจจุบนัมีสมาชิกสามญัในส่วนกลาง ๔๖ สมาคม ส่วนภูมิภาค ๘๒ สมาคม สมาชิกวิสามญั ๖ องคก์ร 
๒.  สมาชิกสมทบ ไดแ้ก่สตรีผูท้รงคุณวุฒิ ที่สมคัรเขา้เป็นสมาชิก และคณะกรรมการอาํนวยการสภาสตรีแห่งชาติฯ 

พิจารณาเป็นเอกฉันทว์่า สมควรรับเขา้เป็นสมาชิกสมทบได ้ปัจจุบนัมี ๔๖๕ คน 
๓.  สมาชิกกิตติมศกัด์ิ ไดแ้ก่บุคคลที่คณะกรรมการอาํนวยการสภาสตรีแห่งชาติฯ พิจารณาเป็นเอกฉันทว์่าสมควร

เชิญเป็นสมาชิกกิตติมศกัด์ิ  
 



 

การเงิน 
 สภาสตรีแห่งชาติฯ เป็นหน่วยงานเอกชน มีรายไดจ้ากค่าบาํรุงสมาชิก ผลประโยชน์จากทุนสะสมถาวร การ

จดัหาทุนตามโอกาสและรับทุนสนบัสนุนจากรัฐบาลเป็นคร้ังคราว 
 
การบริหารงาน  
 สภาสตรีแห่งชาติฯ บริหารงานโดย 
 ๑.  คณะกรรมการอาํนวยการ จาํนวน ๑๙ คน ซ่ึงเป็นตวัแทนของสมาชิกสามญัฯ ไดรั้บเลือกตั้งจากทีป่ระชุม

ใหญ่สามญั มีหนา้ที่รับผิดชอบในการกาํหนดนโยบาย  และการบริหารกิจการทั้งปวงตามวตัถุประสงค ์และ

ธรรมนูญของสภาสตรีแห่งชาติฯ  
 ๒.  คณะกรรมการบริหาร จาํนวน ๑๓ คน แต่งตั้งโดยคณะกรรมการอาํนวยการ ทาํหนา้ที่บริหารและ

ดาํเนินงานทั้งปวงตามแนวนโยบายที่คณะกรรมการอาํนวยการกาํหนดข้ึน 
 ๓.  คณะกรรมการฝ่าย จาํนวน ๑๕ ฝ่าย แต่งตั้งโดยคณะกรรมการอาํนวยการ ใหส้อดคลอ้งกบัโครงสร้างของ

สภาสตรีระหว่างประเทศ ทาํหนา้ที่ศึกษา คน้ควา้ หาขอ้มูล ขอ้เสนอแนะ เกี่ยวกบัฝ่ายนั้นๆ แลว้นาํเสนอต่อคณะ

กรรมการบริหารเพื่อเสนอต่อคณะกรรมการอาํนวยการ พร้อมทั้งสนบัสนุนการบริหาร และการดาํเนินงานของ

สภาสตรีแห่งชาติฯ ใหเ้ป็นไปอยา่งมีประสิทธิภาพ รวมทั้งแลกเปลี่ยนความคิดเห็นและประสานงานกบัหน่วยงาน

นานาชาติโดยเฉพาะสภาสตรีระหว่างประเทศ แต่ละฝ่ายมีโครงการในความรับผิดชอบซ่ึงดาํเนินการใหส้อดรับ

กบัปัญหาของสตรีในดา้นต่างๆ 
 

คณะกรรมการอาํนวยการช่ัวคราว 
พ.ศ. ๒๔๙๙ 

หม่อมงามจิตต ์ บุรฉัตร ผูแ้ทนสโมสรวฒันธรรมหญิง 
นางอาภรณ์  กฤษณามระ ผูแ้ทนสมาคมสตรีอดุมศกึษา 
นางเน้ือทิพย ์ เสมรสุต ผูแ้ทนเบญจมราชาลยัสมาคม (เลขาธิการ) 
คุณหญิงสุภทัรา  สิงหลกะ  ผูแ้ทนสมาคมบณัฑิตสตรีทางกฎหมาย 
คุณหญิงเลขา  อภยัวงศ ์ ผูแ้ทนสมาคมนกัเรียนเก่าราชินี 
นางเสง่ียม   ช.สิงหเนตร ผูแ้ทนสมาคมส่งเสริมวฒันธรรมสตรีศรีลานนาไทย 
คุณหญิงสมานใจ  ดาํรงแพทยาคุณ ผูแ้ทนสมาคมพยาบาลแห่งประเทศไทย 
นางสุเนตร  พงษโ์สภณ ผูแ้ทนสมาคมสตรีไทย 
นางฉวี   ถรีะวงษ ์ ผูแ้ทนสมาคมส่งเสริมวฒันธรรมหญิงศรีสะเกษ 
นางเฉลมิวงศ ์ โชติกญุชร ผูแ้ทนสมาคมส่งเสริมวฒันธรรมหญิงฉะเชิงเทรา 
ผูแ้ทนสมาคมส่งเสริมวฒันธรรมหญิงสุราษฎร์ธานี 



 

ประธานสมัยที่ ๑ และที่ ๒ พ.ศ. ๒๕๐๒-๒๕๐๖ 
หม่อมงามจติต์  บุรฉัตร 

 

 
 
ประวตั ิ
เกิด   ๗  มิถุนายน  ๒๔๕๘ 
 
บิดามารดา พลโทพระสารสาสน์พลขนัธ์ุ 
 และนางสวสัด์ิ  อศัวนนท ์
 
การศึกษา ชั้นประโยคมธัยมบริบูรณ์ 
 โรงเรียนวฒันาวิทยาลยั 
 ปริญญาตรีเภสัชกรรมศาสตร์ 
 มหาวิทยาลยัปารีส 
 
สมรส พระวรวงศเ์ธอ พระองคเ์จา้ 
 เปรมบุรฉัตร 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
เคร่ืองราชอสิริยาภรณ์ 
- ตริตาภรณ์ชา้งเผอืก 
- ทวิติยาภรณ์มงกุฎไทย 
- เหรียญกาชาดสรรเสริญ ชั้น ๑ 
- ทุติยจุลจอมเกลา้วิเศษ 
- สังคมสงเคราะห์ศาสตร์ดุษฎีบณัฑิตกิตติมศกัด์ิ    
   มหาวิทยาลยัธรรมศาสตร์ (คนแรก) 
- พลเมืองกิตติมศกัด์ิแห่งนครดลัลสั มลรัฐเทก็ซัส                                     
สหรัฐอเมริกา



หม่อมงามจติต์  บุรฉัตร 
ประธานสภาสตรีคนแรก

  เม่ือวันที่ ๑๕ ธันวาคม ๒๕๒๑ สมเดจ็พระนางเจ้าฯ      
พระบรมราชินีนาถ ทรงมีพระราชดาํรัสเปิดงาน

หัตถศิลป์ไทยของสภาสตรีแห่งชาติฯ ตอนหน่ึง ความว่า 

“ขอให้ทุกคนทาํงานด้วยใจจริงและเสียสละ เพือ่

ส่วนรวมให้มากๆ  เหมือนประธานสภาสตรีคนแรก”   
 หม่อมงามจิตต ์ บุรฉตัร  เป็นกาํลงัสาํคญัคนหน่ึงใน

การริเร่ิมก่อตั้งสภาสตรีแห่งชาติฯโดยไดร้วบรวมสมาชิก

จากองคก์รต่างๆ ใหม้าร่วมประชุมปรึกษาหารือเพื่อผนึก

กาํลงัใหญ่เป็นศูนยก์ลาง ของสตรีทัว่ประเทศ กล่าวคือ 
 ใน พ.ศ. ๒๔๙๘  ท่านผูห้ญิงละเอียด  พิบูลสงคราม 

ซ่ึงขณะนั้นเป็นประธานสาํนกัวฒันธรรมฝ่ายหญิง สภา

วฒันธรรมแห่งชาติ ไดด้าํริใหมี้การจดัตั้งสภาสตรี

แห่งชาติฯ ข้ึนดงัเช่นประเทศต่างๆ มีอยู ่เพื่อเป็นศูนย์

รวมขององคก์าร สตรีทุกประเภทและทุกระดบัทัว่

ประเทศ ไดม้อบหมายใหก้รรมการเลขาสหธรรมซ่ึงท่าน

ผูห้ญิงฯ เป็นประธาน เป็นเจา้ของเร่ือง มีสุภาพสตรีชั้น

นาํหลายท่านเขา้ร่วมดาํเนินการตามคาํเชิญชวนของท่าน

ผูห้ญิงละเอยีด พบิลูสงคราม ผูร่้างธรรมนูญชั้นตน้ไดแ้ก ่

คุณนิลวรรณ  ป่ินทอง  ม.ร.ว. เสริมศรี เกษมศรี คุณหญิง

นนัทกา  สุประภาตระนนัทน ์ และคุณหญิงสุภาพ วิเศษ

สุรการ  
 วนัท่ี ๒๕ มีนาคม ๒๔๙๙ ผูแ้ทนสมาคมและองคก์าร

สตรี ๗๘ องคก์าร จาํนวน ๑๔๑ คน ไดร่้วมกนัพิจารณา

ร่างธรรมนูญ และไดล้งมติใหเ้ป็นธรรมนูญสภาสตรี

แห่งชาติฯ ไดจ้ดทะเบียนเป็นนิติบุคคลเม่ือวนัท่ี ๙ 

กนัยายน ๒๔๙๙  
 หม่อมงามจิตต ์ บุรฉตัร ไดรั้บมอบหมายใหเ้ป็น

ประธานกรรมการอาํนวยการชัว่คราวและไดจ้ดัประชุม

คร้ังใหญ่คร้ังแรกตามธรรมนูญ เม่ือวนัท่ี ๑๑ มกราคม 

๒๕๐๒  เพื่ออนุมติัใชร้ะเบียบต่างๆ เม่ือโครงสร้าง

พร้อมแลว้ตามธรรมนูญ จึงเลือกตั้งกรรมการคณะแรก

ในท่ีประชุมใหญ่สามญั วนัท่ี ๒๐ พฤษภาคม ๒๕๐๒ 

หม่อมงามจิตต ์ บุรฉตัร ในฐานะประธานสโมสร

วฒันธรรมหญิง กไ็ดรั้บเลือกตั้งใหเ้ป็นประธานสภาสตรี

ฯ ในสมยัท่ี ๑ และสมยัท่ี ๒ ติดต่อกนัจาก พ.ศ. ๒๕๐๒-

๒๕๐๖ รวมเวลานบั ๘ ปี ท่ีหม่อมงามจิตตฯ์ ไดทุ่้มเทสติ

กาํลงั วางรากฐานใหส้ภาสตรีแห่งชาติฯ เป็นแหล่งกลาง

สาํหรับการร่วมกนัปฏิบติักรณียกิจท่ีจะเป็นประโยชน์แก่

ส่วนรวม  ประเทศชาติดงัคาํกล่าวปราศรัยตอนหน่ึงของ

หม่อมงามจิตตฯ์ ในวนัเปิดการประชุมใหญ่สามญัคร้ังท่ี 

๑ เม่ือวนัท่ี ๑๑ มกราคม ๒๕๐๒ ณ หอประชุม

โรงพยาบาลสงฆ ์ซ่ึงจะยกมาเป็นตวัอยา่งใหเ้ห็นเด่นชดั

ถึงปณิธานของหม่อมงามจิตต ์บุรฉัตรท่ีมีต่อสภาสตรี

แห่งชาติฯ ดงัน้ีคือ 
             “สภาสตรีแห่งชาติฯ จะเป็นศูนยก์ลางที่จะให้

คาํแนะนาํในดา้นวิชาการและช่วยหาผูเ้ช่ียวชาญที่ไปช่วย

สมาคมต่างๆ ในดา้นการเศรษฐกิจ สังคมและการศึกษา 

โดยไม่เกีย่วขอ้งกบัการเมือง จะเป็นทั้งศนูยก์ลางรับฟัง 

ทั้งความคิดเห็นและจาํหน่ายออกซ่ึงความคิดเห็นนั้นๆ 

ไปยงัมวลภาคีสมาชิก กิจการที่แต่ละสมาคมดาํเนินการ

ช่วยสังคมอยูใ่นปัจจุบนัมากบา้งนอ้ยบา้งนัน่กดี็มากอยู ่

แต่ความคิดเห็นและประโยชน์ท่ีจะไดแ้ก่มวลชนยอ่มอยู่

ในวงแคบเป็นหยอ่มๆ ไม่กวา้งขวางไปไดท้ัว่ประเทศ ถา้

เม่ือไดต้ั้งสภาสตรีแห่งชาติฯ ใหเ้ป็นปึกแผ่นมัน่คง จะ

ร่วมมือกบัทางราชการทาํงานเกี่ยวขอ้งกบัประชาชน จะ

เป็นศูนยก์ลางท่ีจะรับรู้การดาํเนินงานของแต่ละสมาคม

รับทราบขอ้เสนอหรือปัญหาต่างๆ  ท่ีแต่ละสมาคมจะได้

เสนอมาตามความคิดเห็นหรือส่ิงที่ไดป้ระสบในการ

ปฏิบติังานช่วยสังคมในแถบของตน สภาสตรีฯ  มี

คณะกรรมการที่ประกอบดว้ย 



 

 
หลายสมาคม และมีผูเ้ชี่ยวชาญเป็นกรรมการสาขา ยอ่มมี

หลายความคิด หลายแรงทีจ่ะช่วยกนัพิจารณาแกไ้ข

ปัญหา หรือนาํขอ้เสนอท่ีดีมาปฏิบติัใหไ้ดผ้ลแก่ส่วนรวม 

หลายแรงหลายความคิดยอ่มช่วยกนัพิจารณาขอ้คิดใดๆ

ไดอ้ยา่งรอบคอบ และสามารถช่วยกนัทาํงานหนกัๆ และ

งานใหญ่ใหบ้รรลุผลสาํเร็จไปได ้ดว้ยเหตุน้ีแต่ละสมาคม

จึงเป็นส่วนสาํคญัส่วนหน่ึงที่มาร่วมเป็นความสาํคญัของ

สถาบนัน้ี เพราะพละกาํลงัของสภาสตรีฯ จะแขง็แรง

หนกัแน่นมากนอ้ยเพยีงใด ยอ่มข้ึนอยู่กบักาํลงัความ

สนบัสนุนที่ท่านจะใหแ้ก่สภาสตรีฯ และสภาสตรีฯ จะ

ดาํเนินงานไดก้วา้งขวางมากเท่าใด กข้ึ็นอยูก่บัสมาคม

ต่างๆ ที่จะร่วมกนัทาํงาน ทุกหน่วยของสมาคมที่มาร่วม

เป็นสภาสตรีฯ จะตอ้งเป็นทั้งผูเ้สนอ  และผูรั้บปฏบิติั 

งานจึงจะดาํเนินไปได ้ คณะกรรมการอาํนวยการ

ชัว่คราว จึงขอฝากความสาํคญัขอ้น้ีไปยงัทุกๆ สมาคมทัว่

ประเทศเพื่อระลึกอยูเ่สมอว่า ท่านเป็นหน่วยสาํคญัหน่วย

หน่ึงที่จะร่วมงานกบัราชการ ช่วยสังคมและประเทศชาติ

ของเรา  

ในวนัสาํคญัวนัน้ี คณะกรรมการอาํนวยการ

ชัว่คราว รู้สึกยนิดีเป็นอยา่งยิง่ที่ท่านสุภาพสตรีผูท้รง

เกียรติและทรงคุณวุฒิในสาขาต่างๆ ไดใ้หเ้กียรติมา

ชุมนุมดว้ย แสดงใหเ้ห็นว่าสุภาพสตรีไทยพร้อมใจ กนั

มาประชุม เพื่อดาํเนินงานอนัเป็นสาระสาํคญัและเป็น

ประโยชน์แก่สังคมและประเทศชาติ และหวงัว่างานอนั

ใดท่ีสภาสตรีแห่งชาติฯ จะปฏิบติัสภาสตรีฯ คงจะไดรั้บ

ความเมตตากรุณาความอุปถมัภจ์ากท่านผูมี้เกียรติ และ

ผูท้รงคุณวุฒิในสาขาต่างๆ ท่ีไดม้าในวนัน้ีเพื่อประโยชน์

ของสตรีไทยของส่วนรวมและของประเทศชาติใหส้ม

กบัเจตนารมณ์ที่ทุกสมาคมไดร้วมกนัปลุกป้ันสภาสตรีฯ

ข้ึนทีล ะนอ้ยจนถึงขั้นน้ี” 
          ในระหว่างที่ดาํรงตาํแหน่งประธานสภาสตรี

แห่งชาติฯ และที่ปรึกษาสภาสตรีแห่งชาติฯ ได้

ปฏิบติังานเป็นผลสาํเร็จนาํช่ือเสียงสู่สภาสตรีแห่งชาติฯ

หลายประการ ดงัตวัอยา่งที่เป็นงานสาํคญัๆ เช่น 



 

พ.ศ. ๒๕๐๒ - จดัการหาทุนสนบัสนุน จากมูลนิธิเอเชียเป็นค่าใชจ่้ายในการดาํเนินงานขั้นแรก 
 - เร่ิมมีสาํนกังานกลางชัว่คราว ณ เลขที่ ๒๙๔/๓ ถนนพญาไท ต่อมาไดย้า้ยไปอยูท่ี่ 
 ๒๓๓ ถนนราชวิถี ปากซอยสุโขทยั ๑ เร่ิมมีเจา้หนา้ที่ประจาํสาํนกังาน 
พ.ศ. ๒๕๐๓ - เร่ิมโครงการทดลองสโมสรทอ้งถิ่นตรอกจนัทร์ 
 - ประชุมศึกษา เร่ืองหนา้ท่ีของสตรีต่อชุมชน 
 - ทาํหนงัสือกราบบงัคมทูล ขอพระราชทานพระกรุณาใหส้ภาสตรีแห่งชาติฯ  เขา้อยูใ่น 
 พระบรมชินูปถมัภ์ 
พ.ศ. ๒๕๐๔ - วนัท่ี ๕ พฤษภาคม ทรงพระกรุณาโปรดเกลา้ฯ รับสภาสตรีแห่งชาติไวใ้นพระบรมราชินูปถมัภ ์

 - จดัทาํโครงการส่งเสริมสวสัดิภาพสตรีวยัรุ่น 
 - จดัทาํโครงการศูนยส่์งเสริมและแสดงผลิตผลอุตสาหกรรมในบา้น 
 - จดัประชุมศึกษาในส่วนภูมิภาค ๔ ภาค 
พ.ศ. ๒๕๐๕ - ดาํเนินการขอเช่าบา้นพระกรุณานิวาสน์ เลขที่ ๒ ถนนพิชยั เขตดุสิต จากสาํนกังาน 
 ทรัพยสิ์นส่วนพระมหากษตัริย ์เป็นที่ตั้งสาํนกัเลขาธิการ สภาสตรีแห่งชาติฯ  
พ.ศ. ๒๕๐๓-๒๕๐๖ - ไดรั้บเลือกตั้งเป็นรองประธานสภาสตรีโลกรุ่นเยาว ์
พ.ศ. ๒๕๐๖-๒๕๑๓ - เป็นรองประธานสภาสตรีระหว่างประเทศ 
พ.ศ.๒๕๑๓-๒๕๑๖ -   เป็นรองประธานสภาสตรีระหว่างประเทศ คนที่ ๑ 
พ.ศ. ๒๕๑๖-๒๕๑๙ - เป็นรองประธานกิตติมศกัด์ิสภาสตรีระหว่างประเทศ 
พ.ศ. ๒๕๑๙-๒๕๒๒ - ไดรั้บเลือกตั้งเป็นประธานสภาสตรีระหว่างประเทศ 
 
    ความสามารถในการสร้างความสัมพนัธ์ระหว่าง

ประเทศไดใ้ชค้วามพยายามสร้างช่ือเสียงเกียรติคุณของ

สตรีไทยใหเ้ป็นท่ีรู้จกัยกยอ่งไปทัว่โลก เป็นผูแ้ทนของ

สภาสตรีแห่งชาติฯ ไดรั้บการคดัเลือกเป็นรอง

ประธานสภาสตรีโลกและรองประธานกิตติมศกัด์ิหลาย

สมยัดงัไดก้ล่าวขา้งตน้และในการประชุมใหญ่สามญั ณ 

เมืองแวนคูเวอร์ ประเทศแคนาดา ระหว่างวนัที่ ๒๑ 

มิถุนายน ถึง ๒ กรกฎาคม พ.ศ. ๒๕๑๙ หม่อมงามจิตต ์ 

บุรฉัตร กส็ามารถเอาชนะจิตใจของผูแ้ทนสตรีประเทศ

ต่างๆ  ลงคะแนนเสียงใหโ้ดยเอกฉันท ์เป็นประธานสภา

สตรีโลก สมยั พ.ศ. ๒๕๑๙-๒๕๒๒ นบัเป็นสตรีไทย

คนแรก และคนเอเชียคนท่ี ๒ ในรอบ ๙๐ ปี ท่ีสภาสตรี

โลกไดก้่อตั้งข้ึนมาในคาํกล่าวปราศรัย ในโอกาสเขา้รับ

ตาํแหน่งกไ็ดย้กยอ่งสตรีไทยว่า “การท่ีไดรั้บเลือกให้

เป็นประธานสภาสตรีระหว่างประเทศนั้น มิใช่ดว้ย

ความสามารถของตวัเอง หากแต่ดว้ยความสามารถของ 

 
สตรีไทย ซ่ึงไดพ้ิสูจน์ใหป้ระจกัษแ์ก่ตาโลกมาแลว้ใน

โอกาสต่างๆ”  
            ในระหว่างที่ดาํรงตาํแหน่งประธานสภาสตรีโลก 

ไดพ้ยายามท่ีจะพฒันาเศรษฐกิจ  และอาชีพของสตรี

โดยเฉพาะชาวชนบททัว่โลก  ซ่ึงไดเ้ลง็เห็นว่าสตรีละทิ้ง

ไร่นา หนัไปผลิตสินคา้หตัถกรรมออกมาแลว้ หาตลาด

ไม่ได ้จึงไดจ้ดัใหมี้การสัมมนาระหว่างสภาสตรีโลก

ร่วมกบัสมชัชาจงัหวดัของสตรีแห่งฟิลปิปินส์เร่ือง “การ

ฝึกอบรมผูน้าํสตรีชนบท” เม่ือวนัท่ี ๒๒-๒๘ 

กุมภาพนัธ์ พ.ศ. ๒๕๒๒  ณ กรุงมนิลา ซ่ึงเป็นผลส่งให้

หม่อมงามจิตต ์ บุรฉตัร  นาํมาเสนอรัฐบาล รวมทั้งขอ

ความสนบัสนุนจากสหประชาชาติ ทาํใหมี้ 



การจดังานแสดงผลิตภณัฑห์ตัถกรรมระหว่างประเทศ

และการประชุมชาวชนบททัว่โลก เรียกยอ่ๆ ว่า “งานโค

เนกซ์ ๘๑ สหชาติศิลปาชีพ” ในประเทศไทยระหว่าง

วนัท่ี ๖ - ๒๐ กุมภาพนัธ์ ๒๕๒๔ ซ่ึงเป็นการเปิดโอกาส

ใหป้ระเทศทั้งท่ีพฒันาแลว้  และที่กาํลงัพฒันามาตั้ง

แสดงและขายสินคา้หตัถกรรม เคร่ืองมือ เคร่ืองจกัร 

เคร่ืองมือทุ่นแรงง่ายๆ ท่ีช่วยดา้นผลิตหตัถกรรม หรือ

ช่วยดา้นกสิกรรม เลี้ยงสัตว ์รวมทั้งเป็นการทาํใหช้าว

ชนบท  และขา้ราชการจากประเทศต่างๆ ไดแ้ลกเปลี่ยน

ความคิดเห็นประสบการณ์ ในดา้นการผลิตหตัถกรรมใน

ครัวเรือน ไดเ้ห็นและทราบถึงดา้นวสัดุหมุนเวียนใหเ้ป็น

ประโยชน์ ความร่วมมือกบัหน่วยงานต่างๆ และการ

ร่วมกนัทาํงานเพื่อเพิ่มผลผลิต รายได ้ การหาตลาด การ

รักษาคุณภาพใหเ้ป็นมาตรฐาน การหาเงินทุนกูห้มุนเวียน 

และหาหนทางใหเ้กิดความร่วมมือช่วยเหลือทางวิชาการ

ระหว่างประเทศที่กาํลงัพฒันาดว้ยกนั ในงานน้ีมีผู ้

มาร่วมงานทั้งชาวไทยและชาวต่างประเทศประมาณ 

๑,๒๐๐ คน  

 คณะกรรมการและองคก์ารสมาชิกสภาสตรีแห่งชาติ

ฯ ไดใ้หค้วามร่วมมือ ในการจดังานทุกแผนก โดยเฉพาะ

การจดัเลี้ยงรับรองงาน “ราตรีไทย” ซ่ึงจดั ณ บา้นมนงัค

ศิลา เพื่อใหผู้แ้ทนต่างประเทศไดเ้ห็นความพร้อมเพรียง

ของสตรีไทย ตลอดจนศิลปวฒันธรรมไทย ในดา้นต่างๆ 

การสาธิตอาหารไทยภาคต่างๆ กว่า ๓๐ ชนิด ใหผู้ช้ม

งานไดชิ้มรสดว้ย การจดังานราตรีไทย ชาวต่างประเทศ

ใหค้วามสนใจและชมเชยมาก  
 นอกจากนั้นยงัมอบให ้ภ.ญ. ขจิตพรรณ ไทยเพช็ร 

กรรมการสภาสตรีแห่งชาติฯ จดัหาร้านคา้จาํหน่าย

ผลิตภณัฑห์ตัถกรรม ในบริเวณที่ว่างหลงัเวทีเก่าสวน

อมัพร นาํรายไดส่้งใหก้ระทรวงอุตสาหกรรม เป็นเงิน

ทั้งส้ิน ๑๙๗,๕๐๐ บาท (หน่ึงแสนเกา้หม่ืนเจด็พนัหา้ร้อย

บาทถว้น) เป็นการหารายไดใ้หร้าชการอีกทางหน่ึง 
 แมง้านโคเน็กซ์ ๘๑ จะส้ินสุดไปแลว้กจ็ริง หม่อม

งามจิตต ์บุรฉตัร ยงัไดริ้เร่ิมใหส้ภาสตรีแห่งชาติฯ จดั

งานแสดงสินคา้หตัถกรรมไทย ณ บา้นมนงัคศิลาในปีถดั

มา เพื่อเป็นการติดตามผลงานใหสื้บเน่ืองเป็นงาน

ศิลปหตัถกรรมต่อไป

 



 

คณะกรรมการอาํนวยการ พ.ศ. ๒๕๐๒-๒๕๐๔ 

หม่อมงามจิตต์ บุรฉัตร ประธาน 
คุณหญิงพิณพากยพ์ิทยาเภท รองประธานที่ ๑ 
นางอบุล  หุวะนนัทน์ รองประธานที่ ๒  
นางสุภาพ  วิเศษสุรการ เลขาธิการ (พ.ค. ๒๕๐๒-ส.ค. ๒๕๐๓) 

นางสุวฒันา  เพชรทองคาํ เลขาธิการ (ส.ค. ๒๕๐๓-พ.ค. ๒๕๐๔) 
นางนนัทกา  สุประภาตะนนัทน์ กรรมการ 
ม.ร.ว. เสริมศรี  เกษมศรี กรรมการ 
แพทยห์ญิงเพียร  เวชบุล กรรมการ 
นางอมัพร มีศขุ กรรมการ 
นางจินตนา  ยศสุนทร กรรมการ 
แพทยห์ญิงอรวรรณ  คุณวิศาล กรรมการ 
นางเน้ือทิพย ์ เสมรสุต กรรมการ 
นางจีรวสัส์  ปันยารชุน กรรมการ 
คุณหญิงเลขา  อภยัวงศ ์ กรรมการ 
คุณหญิงสมานใจ  ดาํรงแพทยาคุณ กรรมการ 
นางสาวเฮเลน  อนงค ์ แตสุ้จิ กรรมการ 
คณะกรรมการบริหาร 
นางสาวนิลวรรณ  ป่ินทอง ประธาน 
แพทยห์ญิงอรวรรณ  คุณวิศาล รองประธาน 
นางอาภรณ์  กฤษณามระ เหรัญญิก 
ม.ร.ว. เสริมศรี  เกษมศรี กรรมการเผยแพร่วิชาการ 
นางประกอบนิติสาร กรรมการประชาสัมพนัธ์ 
นางสุวรรณี  นนัทขวา้ง สาราณียกร 
นางสุภาพ  วิเศษสุรการ เลขาธิการ โดยตาํแหน่ง  
 (พ.ค. ๒๕๐๒-ส.ค.๒๕๐๓) 

นางสุวฒันา  เพชรทองคาํ เลขาธิการ โดยตาํแหน่ง  
 (ส.ค. ๒๕๐๓-พ.ค.๒๕๐๔) 
คณะกรรมการอาํนวยการ ปี ๒๕๐๔-๒๕๐๖ 
หม่อมงามจิตต์ บุรฉัตร ประธาน 
คุณหญิงเลขา  อภยัวงศ ์ รองประธาน 
คุณหญิงประภาพรรณ  วิจิตรวาทการ รองประธาน 
นางสุภาพ  วิเศษสุรการ เลขาธิการ 
นางอรรถวิภาคไพศาลย ์ ผูช่้วยเลขาธิการ 



คุณหญิงสุมาลี  จาติกวนิช ผูช่้วยเลขาธิการ 
คุณหญิงสุภทัรา  สิงหลกะ กรรมการ 
นางอาภรณ์  กฤษณามระ กรรมการ 
นางอรพินทร์  ไชยกาล กรรมการ 
นางสุวฒันา  เพชรทองคาํ กรรมการ 
นางสุเนตร  พงษโ์สภณ กรรมการ 
แพทยห์ญิงเพียร  เวชบุล กรรมการ 
แพทยห์ญิงอรวรรณ  คุณวิศาล กรรมการ 
นางส่าหรี  แพทยกุล กรรมการ 
คณะกรรมการบริหาร 
นางสาวนิลวรรณ ป่ินทอง ประธาน 
นางอาภรณ์  กฤษณามระ รองประธาน 
นางประกอบนิติสาร เหรัญญิก 
นางสุรการบรรณสิทธ์ิ กรรมการฝ่ายเผยแพร่วิชาการ 
นางสุเนตร  พงษโ์สภณ กรรมการประชาสัมพนัธ์ 
นางอดิศยั  ล ํ่าซาํ สาราณียกร 
นางสุภาพ  วิเศษสุรการ เลขาธิการ โดยตาํแหน่ง 
ประธานฝ่ายและโครงการ 
๑. ฝ่ายการศึกษาและวฒันธรรม  นางอุบล  หุวะนนัทน ์
๒. ฝ่ายอนามยัและสวสัดิภาพสังคม คุณหญิงพิณพากยพ์ิทยาเภท 
๓. ฝ่ายเศรษฐกิจและอาชีพ นางสาวเฮเลน  อนงค ์ แตสุ้จิ 
๔. ฝ่ายศิลปะและวรรณกรรม นายประสบ  รังสิโรจน ์
๕ ฝ่ายวิเทศสัมพนัธ์ นางจินตนา  ยศสุนทร 
๖. ฝ่ายเนติธรรม นางสลวย  สังขะจนัทร์ 
๗. โครงการทดลองสโมสรทอ้งถิ่นตรอกจนัทร์ หม่อมงามจิตต์ บุรฉัตร 
๘. โครงการสมาชิกสัมพนัธ์ คุณหญิงเลขา  อภยัวงศ ์



สรุปเฉพาะเร่ืองในอดีต 
๓  กนัยายน ๒๔๙๙ สภาสตรีแห่งชาติฯ ขอจดทะเบียนก่อตั้ง เม่ือวนัท่ี ๙  กนัยายน ๒๔๙๙ โดย 
 ท่านผู้หญิงละเอียด พบูิลสงคราม วนัท่ี ๒๙  กนัยายน ๒๔๙๙ ไดรั้บอนุญาตก่อตั้ง 

 เป็นนิติบุคคล มีการประชุมใหญ่คร้ังแรก เม่ือวนัท่ี ๑๑  มกราคม ๒๕๐๒ 
ณ หอประชุมโรงพยาบาลสงฆ ์หม่อมงามจิตต์ บุรฉัตรได้รับเลือกเป็นประธานสภา

สตรีแห่งชาติ คนแรก มีสาํนกังานชัว่คราว ณ เลขที่ ๒๙๔/๓ ถนนพญาไท กรุงเทพฯ 
๒๕๐๓ สมคัรเขา้เป็นสมาชิกของสภาสตรีระหว่างประเทศ ( International Council of 

 Women-ICW ) 

๕  พฤษภาคม  ๒๕๐๔ สมเดจ็พระนางเจา้สิริกิต์ิ  พระบรมราชินีนาถ ทรงพระกรุณาโปรดเกลา้ฯ รับ 
 สภาสตรีแห่งชาติไวใ้นพระบรมราชินูปถมัภ ์ 
๑๘  ธนัวาคม ๒๕๐๕   สาํนกังานทรัพยสิ์นส่วนพระมหากษตัริย ์มีหนงัสืออนุญาตใหเ้ช่า “บา้นพระกรุณา 
 นิวาสน”์ เลขท่ี ๒ ถนนพิชยั อาํเภอดุสิต กรุงเทพฯ เป็นท่ีตั้งสาํนกังาน  
๒๐ มิถุนายน  ๒๕๐๖ ผูแ้ทนสภาสตรีฯ ไปร่วมประชุมใหญ่สามญัของ ICW ณ กรุงลอนดอน  
 ประเทศองักฤษ ผลของการเลือกตั้ง หม่อมงามจิตต์ บุรฉัตร ไดรั้บเลือกเป็น 
 รองประธาน นางจินตนา  ยศสุนทร (คาํนาํหนา้ขณะนั้น) และ ดร. วารี  วิชยานนท ์ 
 ไดเ้ป็นกรรมการอยูใ่นคณะนั้นดว้ย 
๓๑ มกราคม- เป็นเจา้ภาพจดัการประชุมใหญ่สภาสตรีระหว่างประเทศ คร้ังท่ี ๑๙ ณ โรงแรม 
๑๒ กุมภาพนัธ์  ๒๕๑๓ นารายณ์ มีประเทศสมาชิกส่งผูแ้ทนเขา้ร่วมประชุมกว่า ๔๐๐ คน  
๗  ตุลาคม  ๒๕๑๗ สภาสตรีแห่งชาติฯ โดยสมาคมบัณฑิตสตรีทางกฎหมายแห่งประเทศไทยฯ  ไดริ้เร่ิม 
 เรียกร้องสิทธิสตรี เม่ือ  พ.ศ. ๒๔๙๑ และไดรั้บความสาํเร็จเม่ือวนัท่ี ๗ ตุลาคม  
 ๒๕๑๗ รัฐบาลประกาศในรัฐธรรมนูญ แห่งราชอาณาจกัรไทย พ.ศ. ๒๕๑๗ ให้ชาย 
 และหญิงมีสิทธิเท่าเทยีมกัน  

๒๒ ตุลาคม ๒๕๑๘ ฯพณฯ นายกรัฐมนตรี ม.ร.ว.คึกฤทธ์ิ  ปราโมช อนุมติัใหใ้ช ้ “บ้านมนังคศิลา” 
 เป็นที่ทาํการตามหนงัสือสาํนกัเลขาธิการนายกรัฐมนตรี ที่ สร ๐๑๐๓/๑๓๔๙๙ 
 ลงวนัท่ี ๒๒ ตุลาคม ๒๕๑๘ 
๔  กนัยายน ๒๕๑๙ ในการประชุมใหญ่สภาสตรีระหว่างประเทศที่แวนคูเวอร์ ประเทศแคนนาดา  

หม่อมงามจิตต์ บุรฉัตร ไดรั้บเลือกเป็นประธานสภาสตรีระหว่างประเทศ นบัเป็น

คนไทยคนแรกและคนเอเชียคนท่ีสอง ในรอบ ๙๐ ปี ที่สภาสตรีระหว่างประเทศ

ตั้งข้ึนมา 
๑๕  ตุลาคม ๒๕๑๙ สภาสตรีแห่งชาติฯ ร่วมกบัองคก์ารสมาชิก มีส่วนช่วยผลกัดนัใหรั้ฐบาลตรวจชาํระ 
 กฎหมายครอบครัวใหม่ เพือ่ใหสิ้ทธิชายและหญิงเท่าเทียมกนัตามรัฐธรรมนูญแห่ง 
 ราชอาณาจกัรไทย พ.ศ. ๒๕๑๗ คือ ชายและหญิงที่ทาํการสมรส  คู่สมรสจะไดรั้บ 
 สิทธิเท่าเทียมกนั ในฐานะเป็นบิดามารดาของบุตร  มีสิทธิจดัการทรัพยสิ์นในส่วน 
 สินสมรสร่วมกนั การหยา่และเหตุแห่งการฟ้องหยา่อยูใ่นภาวะเท่าเทียมกนัและอื่นๆ 
  โดยรัฐบาลไดป้ระกาศพระราชบญัญติัประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชยบ์รรพ ๕  
 ในราชกิจจานุเบกษา ฉบบัที่ ๘ เม่ือวนัท่ี ๑๕ ตุลาคม ๒๕๑๙ จึงนบัไดว้า่ สตรีไทยมี 



 สิทธิสมบูรณ์เท่าเทยีมบุรุษทุกประการตามประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ว่า   
  ด้วยครอบครัว 
๑๒  พฤษภาคม ๒๕๒๐  สมเดจ็พระนางเจา้ฯ พระบรมราชินีนาถ ไดท้รงพระมหากรุณาธิคุณเสดจ็เป็นองค ์
 ประธานงานฉลองสภาสตรีแห่งชาติฯ ก่อตั้งครบรอบ ๒๐ ปี  
มกราคม  ๒๕๒๑ จดัพมิพห์นงัสือ “ทาํเนียบสตรีไทย” ในศุภวาระสภาสตรีแห่งชาติฯ ก่อตั้งได ้๒๐ ปี 
 รัฐบาลแต่งตั้งคณะกรรมการคุม้ครองผูบ้ริโภคข้ึนตรงต่อสาํนกันายก 
๑๕  ธนัวาคม  ๒๕๒๑ สมเดจ็พระนางเจา้ฯ พระบรมราชินีนาถ เสดจ็ฯ ทรงเปิดหอประชุมมนงัคศิลาและ 
 หอ้งสมุดบา้นมนงัคศิลา  
๑๑ พฤษภาคม ๒๕๒๒ ในวาระที่สภาสตรีระหว่างประเทศ ฉลอง ๙๐ ปี ของการก่อตั้งเม่ือปี ๒๕๒๑ ซ่ึงเป็น 

 ปีเดียวกบัท่ีสตรีไทยคือ หม่อมงามจิตต์ บุรฉัตร เป็นประธานสภาสตรีระหว่าง  
 ประเทศ ไดเ้สนอและสนบัสนุนใหอ้งคก์ารอาหารและเกษตรแห่งสหประชาชาติ 
 (FAO) เชิญพระบรมฉายาลกัษณ์ของสมเดจ็พระนางเจา้ฯ พระบรมราชินีนาถ 
 จาํหลกัลงบนเหรียญเซเรส ประจาํปีพุทธศกัราช ๒๕๒๒ และนาํเหรียญ เซเรส 
 ทูลเกลา้ฯ ถวายแด่สมเดจ็พระนางเจา้ฯ พระบรมราชินีนาถ เมื่อวนัที่ ๑๑ พฤษภาคม 
 ๒๕๒๒ ณ พระที่นัง่จกัรีมหาปราสาท   
 
 

 



 

๖-๒๐ กุมภาพนัธ์ ๒๕๒๔ สภาสตรีแห่งชาติฯ ร่วมกบัรัฐบาลและองคก์ารอื่นๆ เป็นเจา้ภาพจดังานแสดง 
 ผลิตภณัฑห์ตัถกรรม ระหว่างประเทศ ปี ๒๕๒๔ และการประชุมชาวชนบททัว่โลก  
 เรียกยอ่ว่า “สหชาติศิลปาชีพ” หรือ “งานโคเนกซ์๘๑” และในวนัท่ี ๑๔  
 กุมภาพนัธ์ ๒๕๒๔ สภาสตรีแห่งชาติฯ จดังานราตรีไทยตอ้นรับผูแ้ทนนานาชาติ  
 ณ บา้นมนงัคศิลา เพื่อตอ้นรับผูแ้ทนต่างประเทศท่ีเขา้มาร่วมงานโคเน็กซ์ ๘๑ โดยมี 
 ท่านผูห้ญิง อุศนา  ปราโมช เป็นประธาน 
พฤศจิกายน  ๒๕๒๔ เขา้เป็นสมาชิกสมาพนัธ์องคก์ารสตรีอาเซียน (ASEAN Confederation of   

  Women’s Organization-AGWO) 

๔-๘ เมษายน ๒๕๒๕ จดันิทรรศการเกี่ยวกบัศาสนา ศิลปะและวฒันธรรมในงานสมโภช 
   กรุงรัตนโกสินทร์ ๒๐๐ ปี ณ บา้นมนงัคศิลา 
๒๕ ตุลาคม ๒๕๒๕ จดัเลี้ยงแสดงความยนิดีแก่หม่อมงามจิตต์ บุรฉัตร ม.ล.อนงค ์ นิลอุบล และ  
 นางเรือนแกว้  กุยยกานนท ์ แบรนดท์  ที่ไดรั้บแต่งตั้งดาํรงตาํแหน่งในสภาสตรี 
 ระหว่างประเทศ 
๒๕-๒๖ มกราคม ๒๕๒๙ ร่วมกบัสมาคมแม่บา้นมหาดไทย จดัการประชุมองคก์รสตรีทัว่ประเทศ เร่ือง  
 “แนวทางการพฒันาสตรี” เพื่อใหอ้งคก์รสตรีต่างๆ ทัว่ประเทศ ไดรั้บทราบ  
  นโยบายของรัฐบาลเพื่อจะไดร่้วมมือช่วยเหลือในการพฒันาบา้นเมืองให ้ 
   เจริญกา้วหนา้ต่อไป 
๒๑ เมษายน- เขา้ร่วมประชุมใหญ่ของสภาสตรีระหว่างประเทศ ( ICW Plenary Conference,1986  

๒ พฤษภาคม ๒๕๒๙ London ) โดยมีสภาสตรีแห่งชาติองักฤษ เป็นผูป้ระสานงาน ในการน้ีมีผูเ้ขา้ร่วม 

ณ กรุงลอนดอน ประชุมจากประเทศต่างๆ กว่า ๓๐๐ คน จากองคก์รสมาชิก ๓๙ ประเทศ มีผูแ้ทน 

 จากสภาสตรีแห่งชาติฯ เขา้ร่วมประชุม คือ ศาสตราจารยแ์พทยห์ญิงสุดสาคร   

 ตูจิ้นดา ประธานสภาสตรีแห่งชาติฯ และคณะอีก ๕ คน ในการประชุมคร้ังน้ี 

 สภาสตรีระหว่างประเทศ ไดจ้ดัใหมี้รายการพิเศษวนั “Development Day”  

  ในวนัที ่๒๘ เมษายน ๒๕๒๙ เพื่อเป็นเกียรติและระลึกถึงหม่อมงามจิตต์ บุรฉัตร  
  ซ่ึงเป็นสตรีไทยคนแรกที่ไดด้าํรงตาํแหน่งประธานสภาสตรีระหว่างประเทศและ 

  ในการประชุมใหญ่ดงักล่าว นางเรือนแกว้  กุยยกานนท ์ แบรนดท์ ไดรั้บเลือกตั้ง   
  เป็นรองประธานสภาสตรีระหว่างประเทศ นบัเป็นเกียรติของสภาสตรีแห่งชาติฯ 

            เป็นอยา่งยิง่ 

 
 
 
 
 
 



หม่อมงามจติต์  บุรฉัตร 
กบังานสภาสตรีระหว่างประเทศ 

 
   ในวาระที่วนัจากไปของหม่อมงามจิตต์ บุรฉัตร 

คอื ๑๘ ตุลาคม เวียนมาบรรจบอีกคร้ังหน่ึงใน พ.ศ. 

๒๕๓๔ น้ี นบัไดว้่าเป็นปีท่ี ๘ แลว้ แต่ความรําลึกถึงของ

คนทั้งหลายตลอดจนตวัขา้พเจา้ดว้ย ยงัมิไดเ้ส่ือมคลาย

เลย ยงัคิดถึง ระลึกถึงคุณงามความดีของท่านอนัยากท่ีจะ

หาผูเ้สมอเหมือน  
 การยกยอ่งสรรเสริญผูมี้คุณงามความดี ชอบ

ช่วยเหลือผูอ้ื่นเป็นคุณธรรมอนัประเสริฐ  ยิง่ไดบ้าํเพญ็

ประโยชน์แก่สังคมส่วนรวมดว้ยแลว้ ยิง่สมควรแก่การ

ยกยอ่งสรรเสริญยิง่นกั เพื่อเป็นตวัอยา่งในการทาํความดี

แก่ปวงชนรุ่นหลงั ในต่างประเทศ เขามีวิธีแสดงกตเวที

และรําลึกถึงดว้ยการนาํช่ือของท่านมาตั้งเป็นช่ือปาฐกถา

ท่ีสาํคญัๆ อาทิ ปาฐกถาโนเบล  ปาฐกถาชาร์ลส์  ดบับลวิ 

ฮนัท ์(อเมริกา) เพื่อเป็นเกียรติแก่ท่านอลัเฟลด บี. โนเบล 

และ ชาร์ลส์ ดบับลิว ฮนัท ์เป็นตน้ 
 ปาฐกถาหม่อมงามจิตต์ บุรฉัตร ไดจ้ดัข้ึนแลว้เป็น

คร้ังแรกเม่ือ ๑๘ ตุลาคม ๒๕๒๙ โดยขา้พเจา้เป็นผูพ้ดู

เอง เร่ือง “หม่อมงามจิตต ์บุรฉัตร ปูชนียบุคคลท่ีควรแก่

การยกยอ่งสรรเสริญ” และเม่ือ ๑๘ ตุลาคม ๒๕๓๐ พล

ตรีจาํลอง  ศรีเมือง ไดม้าพูดเร่ือง “งานพฒันาเดก็และ

เยาวชน” 
 การจดัปาฐกถาหม่อมงามจิตต ์บุรฉัตร ปีละคร้ัง ใน

ทาํนองน้ีเร่ือยไปทุกปีไม่จบส้ิน จะดูเสมือนว่า เรารําลึก

ถึงท่านและท่านยงัมิไดจ้ากเราไป ส่วนผูท่ี้รับเชิญมาพูด

จะถือว่าเป็นผูมี้เกยรติสูงและไดรั้บความยกยอ่งว่าเป็นผู ้

มีความดีเด่น 
 หวนกลบัมาพูดถึงการเขียนบทความสดุดีคุณงาม

ความดี  และความสามารถของหม่อมงามจิตต ์บุรฉัตร 

นั้น เรากไ็ดเ้ขียนกนัอยูทุ่กปีจนขา้พเจา้เองกช็กัจะนึกไม่

ออกเหมือนกนัว่าจะเขียนเร่ืองอะไรดี จนกระทัง่คุณ

อรพินท ์  คณาธนะวนิชย ์มาสะกิดใจและขอร้องให้

ขา้พเจา้เขียนเร่ืองงานดา้นระหว่างประเทศ ขา้พเจา้กใ็ช้

เวลาคน้หาบนัทึกเก่าๆ เพื่อนาํมาทบทวนความจาํเพราะ

เวลาผ่านไปแลว้ประมาณเกือบ ๒๐ ปี  
 ตามท่ีท่านผูอ้่าน ผูใ้กลชิ้ดและศิษยานุศิษยท์ั้งหลาย

ของพระวรวงศเ์ธอ พระองคเ์จา้เปรมบุรฉัตร กไ็ดท้ราบดี

อยูแ่ลว้ว่า พระองคเ์จา้เปรมบุรฉัตรนั้นท่านทรงเป็นราช

บณัฑิต ทรงเป็นนกัการทูต นกัการศึกษา  จินตกว ี

นกัเขียนบทละคร  และเป็นนกัประพนัธ์ ส่วนหม่อมงาม

จิตต ์บุรฉัตรนั้น ถึงท่านจะมีพื้นฐานการศึกษาทางดา้น

วิทยาศาสตร์ประยกุต ์หรือทางดา้นเภสัชศาสตร์แต่เมื่อ

พระองคช์ายทรงสมรสกบัหม่อมงามจิตต์ฯ แลว้ กไ็ม่

ตอ้งสงสัยเลยว่าหม่อมงามจิตต์ฯ ไดซึ้มซับความเก่ง 

ความรู้ และส่ิงท่ีดีต่างๆ จากพระองคช์ายไวไ้ดม้ากมาย 

ทั้งต่างเป็นกาํลงัใจใหก้นัและกนั ไดป้ระสบความสาํเร็จ

ทุกประการทั้งในชีวิตและการงาน  
 เม่ือพระองคเ์จา้เปรมบุรฉัตรทรงดาํรงตาํแหน่ง

เอกอคัรราชทูตของประเทศต่างๆ หม่อมงามจิตต์ฯ กต็อ้ง

ตามเสดจ็ไปปฏิบติังานในฐานะภริยาทูต และเม่ือหม่อม

งามจิตตฯ์ ตอ้งไปประชุมในประเทศต่างๆ  รวมทั้งการ

ไปเสนอบทความหรือกล่าวสุนทรพจน์ ในฐานะที่

ปรึกษาคณะผูแ้ทนไทย และในฐานะประธานสภาสตรี

ระหว่างประเทศ ขา้พเจา้ไดป้ระสบพบเห็นว่า บทความ

ของหม่อมงามจิตต์ฯ ต่อท่ีประชุมระหว่างประเทศนั้น

ไพเราะ คมคาย มีสาระและผสมผเสดว้ยถอ้ยคาํทีต่ลก

คะนองสนุกสนานเรียกเสียงปรบมือจากที่ประชุมอยา่ง

กกึกอ้ง ทั้งน้ีเพราะหม่อมงามจิตต์ฯ ท่านไดคู่้ชีวิตเป็นท่ี

ปรึกษาส่วนตวัชั้นดีเยีย่ม พระองคท่์านชายติดตามหม่อม

ไปดว้ยทุกหนทุกแห่ง หลงัจากท่ีทา่นทรงเกษยีณอายุ

ราชการแลว้ นอกจากนั้นพระองคช์ายยงัทรงช่วย

แกปั้ญหาทางดา้นการเมืองและการสัมพนัธ์ระหว่าง

ประเทศใหแ้กห่ม่อมงามจิตต์ฯ หรือจะเรียกอกีนยัหน



ช่วยแกปั้ญหาการเมืองใหส้ภาสตรีระหว่างประเทศได้ เป็นอยา่งเลิศ ดงัจะกล่าวถึงในลาํดบัต่อไป

 



 



 

 

งานของสภาสตรีระหว่างประเทศ หม่อมงามจิตตฯ์ ได้

เป็นกรรมการสภาสตรีน้ี ตั้งแต่ปี พ.ศ.๒๕๐๓ (ค.ศ.

๑๙๖๐)  และในพ.ศ. ๒๕๑๙-๒๕๒๒ (ค.ศ.๑๙๗๖-
๑๙๗๙) ไดด้าํรงตาํแหน่งประธานสภาสตรีระหว่าง

ประเทศ  ซ่ึงมีการเลือกตั้งท่ีมหาวิทยาลยัแห่งโคลมัเบีย 

นครแวนคูเวอร์ ประเทศแคนาดา ขา้พเจา้จาํไดแ้ต่เพียงว่า 

ในทนัทีท่ีเขานบัคะแนนเสร็จและประกาศช่ือหม่อมงาม

จิตต ์บุรฉัตร เป็นประธานสภาสตรีระหว่างประเทศคน

ใหม่ขา้พเจา้ไดเ้ลด็ลอดออกจากท่ีประชุมไปหาท่ีส่งโทร

เลขถึงสภาสตรีแห่งชาติฯ ท่ีกรุงเทพฯ ดว้ยความตื่นเตน้ดี

ใจ เพราะอยากใหป้ระชาสัมพนัธ์ของสภาสตรีไทยฯ 

แพร่ข่าวโดยรวดเร็วเพื่อใหผู้ห้ญิงไทยช่วยกนัดีใจ เพราะ

ขณะนั้นยงัไม่มีโทรสารและขา้พเจา้โทรศพัทท์างไกลไม่

เป็นขณะท่ีอยูต่่างแดน ขณะนั้นคุณหญิงสุภทัรา  สิงหล

กะ กไ็ปร่วมประชุมใหญ่อยูท่ี่แวนคูเวอร์ดว้ย พระองค์

ชายกดี็พระทยัทรงสมคัรเป็นสมาชิกตลอดชีพ ณ บดันั้น

ทนัทีซึ่ งท่านทรงเป็นสุภาพบุรุษคนแรกท่ีสมคัรเป็น

สมาชิกตลอดชีพของสภาสตรีระหว่างประเทศ และ

หม่อมงามจิตตฯ์ กเ็ป็นคนไทยคนแรกที่เป็นประธานของ

องคก์ารสตรีระหว่างประเทศ 
ภาระหน้าที่ 
 หลกัการดาํเนินงานระหว่างประเทศของหม่อมงาม

จิตต ์บุรฉัตร ในฐานะประธานสภาสตรีระหว่างประเทศ

หรือ ไอซีดบับลวิ มีดงัน้ี  

๑. สร้างความสัมพนัธภาพระหว่างสตรีของประเทศ

ต่างๆ 
๒. กระตุน้เตือนใหส้ตรีมีส่วนร่วมในงานพฒันาประเทศ

ในทุกๆ ดา้น อาทิ เศรษฐกิจ สังคม ความเสมอภาค และ

อื่นๆ 
๓. แสวงหาสันติสุขใหโ้ลก 
๔. สนบัสนุนงานของรัฐบาลและของสหประชาชาติ 
 หม่อมงามจิตต ์บุรฉตัร รักงานและรักเพื่อนท่ีเป็น

กรรมการของไอซีดบับลิวเป็นชีวิตจิตใจ ไม่ว่าท่านจะ

ดาํรงตาํแหน่งใดๆ ท่านกข็ยนั เอาใจใส่หมัน่ไปประชุม

ทุกคร้ังมิไดข้าด  เช่น ประชุมกรรมการอาํนวยการที่กรุง

ปารีส ประชุมกรรมการบริหารซ่ึงกาํหนดปีเวน้ปี เป็น

ตวัแทนไอซีดบัเบิลยไูปร่วมประชุมกบัองคก์ารชาํนาญ

การพิเศษของสหประชาชาติและองคก์ารสตรีเอกชน

ระหว่างประเทศ นอกจากน้ีท่านยงัเป็นกาํลงัสาํคญัใน

การจดัประชุมระหว่างประเทศท่ีสาํคญัหลายคร้ังเช่น 

การประชุมสตรีชนบททัว่โลกที่กรุงมนิลา การจดังาน

แสดงผลติภณัฑห์ตัถกรรมต่างๆ และการประชุมชาว

ชนบททัว่โลก (งานโคเน็กซ์๘๑) ท่ีประเทศไทยอกีดว้ย 
 ความรักไอซีดบับลวิของหม่อมงามจิตต์ฯ นั้นยงั

ปรากฏหลกัฐานชดัแจง้อยูจ่นทุกวนัน้ีว่าหลงัจากท่ีท่าน

ถึงแก่อนิจกรรมไปแลว้ ท่านไดบ้ริจาคเงินท่ีฝากใน

ธนาคารของเดนมาร์กคร่ึงหน่ึงใหไ้อซีดบับลวิเพือ่ใหน้าํ

เงินปันผลท่ีเป็นดอกเบ้ียช่วยสตรีทัว่โลกต่อไป โดยท่าน



ไดม้อบหมายใหพ้ระวรวงศเ์ธอ พระองคเ์จา้วิมลฉัตรทรง

เป็นผูจ้ดัการทรัพยม์รดกของท่าน 
 พูดถึงชีวิตคู่ ขณะท่ีพระองคช์ายทรงประชวรอยู่

หม่อมงามจิตตฯ์ กอ็ยูดู่แลประคบัประคองมิไดห่้างไกล 

ตอนท่ีท่านประชวรอยูท่ี่โรงพยาบาลรามาหนกัมากจนถึง

ขั้นตอ้งตดัพระชงคทิ์้งไปขา้งหน่ึงและตอ้งใส่พระชงค์

เทียมหดัพระดาํเนินอยูห่ลายวนั เม่ือหายประชวรแลว้ก็

กลบัไปรับราชการ ทรงดาํรงตาํแหน่งเอกอคัรราชทูต

เดนมาร์ก ในระยะหลงัน้ี ขณะหม่อมงามจิตต์ฯ ไป

ประชุมต่างประเทศ พระองคช์ายกเ็สดจ็ร่วมทางไปดว้ย 

ตอนกลางวนัหม่อมงามจิตต์ฯ ไปประชุมกบัไอซีดบับลวิ 

พระองคช์ายกเ็สดจ็ไปร่วมงานกบัโรตาร่ีในประเทศ

ต่างๆ บางทีเจา้หนา้ที่สถานทูตไทยกม็าช่วยดูแลและ

อาํนวยความสะดวกถวาย บางคร้ังกท็รงเอกเขนก

ทอดพระเนตรโทรทศัน์อยา่งเพลิดเพลินอยู ่ณ ที่พกั 
 คร้ังหน่ึงขา้พเจา้จาํไดว้่ามีการประชุมอาํนวยการไอซี

ดบับลวิท่ีกรุงปารีส เราประชุมกนัเคร่งเครียดและนาน

ชัว่โมงมาก เลกิออกมาตั้ง ๒-๓ทุ่ม หม่อมงามจิตต์ฯ เป็น

ห่วงพระองคช์ายมาก หม่อมงามจิตต์ฯ และขา้พเจา้เดิน

หาแทก็ซ่ีตรงป้ายจอด หายากจริงๆ และเดินไกลดว้ย ฝน

กต็กหยมิๆ หม่อมไม่ยอมไปงานคนเดียวโดยไม่มี

พระองคช์ายเสดจ็ดว้ยเป็นอนัขาด ไม่ว่าจะชา้หรือดึกสัก

เพียงไร ท่านกต็อ้งกลบัไปรับพระองคช์ายที่โรงแรมให้

จงได ้
 การดาํเนินงานระหวา่งท่ีหม่อมเป็นประธานมิใช่ว่า

จะราบร่ืนไม่มีอุปสรรคเสมอไป เช่นในการประชุม

สามญัทุก ๓ ปี คร้ังต่อไปคณะกรรมการอาํนวยการหารือ

กนัว่า เราจะช่วยกนัหาสุภาพสตรีที่ทาํงานดีเด่นของโลก

สักคนหน่ึงมาช่วยกนัสดุดียกยอ่งสรรเสริญ เช่น ไนติง

เกลและแม่ชีเทเรซา ในอดีตหม่อมท่านกส็รรหา

สุภาพสตรีไทยดีเด่นท่านหน่ึงซ่ึงในขณะนั้น

คณะกรรมการไอซีดบับลิวไม่เห็นดว้ย บา้งติงว่าเป็นคน

ไทยทาํดีเฉพาะแก่ประเทศไทยมิใช่คนไทยระดบั

นานาชาติ ถกเถียงกนัหนา้ดาํหนา้แดงแต่หม่อมงามจิตต์

ฯ กเ็ป็นผูเ้ห็นการณ์ไกล ท่านพยายามเอาชนะกรรมการ

อาํนวยการทั้งหมดจนได ้มาถึงปัจจุบนัน้ีทุกคนทุก

ประเทศยอมรับและยกยอ่งสุภาพสตรีไทยท่านนั้น คือ 

สมเดจ็พระนางเจ้าฯ พระบรมราชินีนาถแห่งประเทศ

ไทย ซ่ึงหม่อมงามจิตต์ฯ ไดติ้ดต่อขอความเห็นชอบจาก

องคก์ารอาหารและเกษตรแห่งสหประชาชาติ (เอฟเอโอ) 

ใหถ้วายเหรียญซีเรส แด่พระองคท่์าน หม่อมงามจิตตฯ์ 

ไดข้อใหเ้ครือสมาชิกในต่างประเทศประมาณ ๗๕ 

ประเทศช่วยกนัจาํหน่ายเหรียญซีเรสที่มีพระบรม

สาทิสลกัษณ์ของสมเดจ็พระบรมราชินีนาถแห่งประเทศ

ไทย เสร็จแลว้ไดเ้งินจากการจาํหน่ายเหรียญซีเรส เอฟเอ

โอกไ็ดบ้ริจาคช่วยในกิจกรรมของไอซีดบับลิวเป็น

จาํนวนมาก ซ่ึงขา้พเจา้กจ็าํตวัเลขมิได ้เร่ืองน้ีพิสูจน์ให้

เห็นวา่หม่อมงามจิตต์ฯ ท่านทาํเพื่อสภาสตรีระหว่าง

ประเทศพร้อมๆไปกบั ทาํเพือ่ประเทศไทยดว้ย 
 คร้ังหน่ึงมีการประชุมใหญ่สามญัทุก ๓ ปี จดัท่ีกรุง

ไนโรบี สภาสตรีของเคนยาเป็นเจา้ภาพ ตรงกบั พ.ศ. 

๒๕๒๒ เป็นปีสุดทา้ยที่หม่อมงามจิตต ์ บุรฉัตรครอง

ตาํแหน่งประธานฯ การประชุมจดัใหมี้ข้ึนท่ีศูนยก์าร

ประชุมเคน ยทัตา้ และกรรมการส่วนใหญ่จะพกักนัที่

โรงแรมอินเตอร์คอนติเนนตลั หวัขอ้การประชุมคร้ังน้ี

คือ Human communication การประชุมกรรมการ

อาํนวยการเพื่อเตรียมการก่อนประชุมใหญ่จริงๆ หม่อม

งามจิตต ์ฯ กไ็ดรั้บรายงานในที่ประชุมอาํนวยการว่า 

กรรมการสภาสตรีระหว่างประเทศจากประเทศอาฟริกา

ใตไ้ดเ้ดินทางมาร่วมประชุมดว้ยแลว้ คร้ันเดินทางมาถึง

ท่าอากาศยานของกรุงไนโรบี ถูกกีดกนัหา้มเขา้ประเทศ 

ทาํใหสุ้ภาพสตรีชาวอาฟริกาใตผู้น้ั้นเดินทางกลบั ทั้งน้ี

เพราะประเทศเคนยาและประเทศอาฟริกาใตไ้ม่มี

สัมพนัธภาพทางการทูตต่อกนั หม่อมงามจิตต์ฯ โกรธ

มาก เลิกประชุมและเดินทางกลบัไปยงัท่ีพกั ณ โรงแรม

ทนัที ตั้งใจว่าจะกลบัเมืองไทยเช่นกนั ทั้งน้ีเพราะผูแ้ทน

จากประเทศอาฟริกาใตก้คื็อ Mrs. E.E. Monro (ชาวผิว

ขาว) จากโยฮนัเนสเบอร์ก  เป็นกรรมการอาํนวยการของ

ไอซีดบับลวิดว้ยคนหน่ึง เธอทาํงานใหอ้งคก์รน้ีและเป็น



 



 

ประโยชน์มากเปรียบประดุจแขนขวาของหม่อมงามจิตต์

ฯ ในการประชุมทุกคร้ัง บงัเอิญเป็นคนโปรดของหม่อม

งามจิตตฯ์ เสียดว้ย แมต้วัขา้พเจา้เองกย็อมรับว่า 
มิสซิสมอนโรเป็นคนดีทาํงานใหแ้ก่ไอซีดบับลิวอยา่ง

เสียสละมาก หม่อมงามจิตตฯ์ ไดเ้คยพูดเสมอว่า ผู้หญิงที่

ทาํงานร่วมกันในองค์การสตรีระหว่างประเทศทีไ่ม่ใช่

ของรัฐบาลน้ันไม่ควรยุ่งเก่ียวกับลัทธิการเมือง เราควร

เป็นเพือ่นกันได้ เราควรร่วมงานกันได้ เพือ่ช่วยกัน

สร้างสรรค์สันติสุขให้แก่โลก เม่ือเกิดเหตุการณ์เช่นน้ีข้ึน 

กร้็อนถึงพระองคเ์จา้เปรมบุรฉัตร ซ่ึงท่านตอ้งมีหนา้ท่ี

ปลอบโยนหม่อมงามจิตต์ฯ ใหใ้จเยน็ แลว้พระองคท่์าน

ไดใ้ชค้วามสามารถในการเป็นนกัการทูตของท่านทาํ

จดหมายด่วนช้ีแจงแสดงเหตุผลต่อรัฐมนตรีกระทรวง

การต่างประเทศของเคนยา และแลว้ในวนัรุ่งข้ึน หม่อม

งามจิตตฯ์ ท่านกย็ิม้ออก รัฐมนตรีกระทรวงการ

ต่างประเทศเคนยาไดส่้งโทรเลขเชิญมิสซิสมอนโรให้

กลบัมาประชุมไดอ้ยา่งมิชกัชา้ ทั้งน้ีคาํช้ีแจงนั้นกค็งมีว่า 

ไอซีดบับลิวยดึหลกัไม่ยุง่เกี่ยวกบัการเมืองภายในของแต่

ละประเทศและจะไม่ยอมรับรู้ถึงกรณีพิพาทหรือความ

ไม่ถูกกนัระหว่างประเทศเลย วิธีการดาํเนินการและ

ขอ้ความในจดหมายของพระองคเ์จา้เปรมบุรฉัตรนั้น 

ความจริงขา้พเจา้อยากเห็นจริงๆ แต่ดว้ยความอ่อนนอ้มมิ

อาจกราบทูลขอดูได ้และขณะนั้นกเ็ป็นชัว่โมงวิกฤตท่ี

หม่อมงามจิตตฯ์ ของท่านโกรธและกงัวลมาก 
 การประชุมกรุงไนโรบี มีทั้งทุกข ์สุขและสนุกสนาน 

ต่อมามีการตอ้นรับอยา่งดี และมีพิธีเปิดอยา่งต่ืนเตน้

อบอุน่ ประธานาธิบดี Daniel T. arap Moi แห่งเคนยา

มาเป็นประธาน  
 ในการประชุมคร้ังต่อมากมี็เร่ืองทาํนองน้ีเกิดข้ึน

หลายคร้ัง พอมีชาวอาฟริกาใตม้าร่วมประชุม ชาว

ไนจีเรียจะตอ้งเดินออกจากท่ีประชุม (วอลค์เอ๊าท) รวม

หวักนัไม่ยอมเขา้ประชุม หม่อมงามจิตต์ฯ กพ็ยายาม

แกปั้ญหาไปไดห้ลายคร้ัง คร้ันมาถึงคราวประชุมสตรี

ชนบทระหว่างประเทศที่สวางคนิวาสในเมืองไทยเมื่อ

กุมภาพนัธ์ พ.ศ. ๒๕๒๔ กเ็ช่นเดียวกนั บงัเอิญชาว

ไนจีเรียมากนัหลายคนแต่ชาวอาฟริกาใตม้าประชุมคน

เดียว หม่อมงามจิตต์ฯ จึงไดก้ระซิบสั่งใหข้า้พเจา้พาชาว

อาฟริกาใตไ้ปพกัท่ีบา้นใหแ้ยกเอาตวัออกไปเท่ียวและ

ไปดูงานท่ีอื่นเสีย เร่ืองราวจึงสงบลงได ้

  



 



 

ในทุกแห่งท่ีหม่อมงามจิตต์ฯ เดินทางไปเยอืน

และไปประชุมมกัจะไดเ้ขา้พบปะกบัสตรีชั้นนาํ 

สมาชิกสภาผูแ้ทนฯ รัฐมนตรี  นายกเทศมนตรี 

ขา้ราชการชั้นสูงท่ีเป็นบุคคลสาํคญัของประเทศนั้นๆ 

เพื่อการประสานงานพึ่งพาอาศยัและร่วมมือกนั บางแห่ง

กไ็ดเ้ขา้พบปะกบัประธานาธิบดีและพระญาติของพระ

ราชวงศข์องพระมหากษตัริย ์และพระองคเ์จา้เปรมบุร

ฉัตรกไ็ดรั้บทูลเชิญใหท้รงบรรยายเร่ือง ศิลปวฒันธรรม

และขนบธรรมเนียมประเพณีของประเทศไทยในทุกแห่ง

ที่เสดจ็ไปดว้ยในขณะเดียวกนั ในการน้ีจึงเห็นไดว้่า

หม่อมงามจิตตฯ์ และพระองคเ์จา้เปรมบุรฉัตร ได้

ช่วยกนัทาํหนา้ท่ีใหแ้ก่องคก์ารไอซีดบับลิวตลอดจนแก่

ประเทศไทยดว้ยเป็นสองกาํลงั จากการประมวลผลงาน

และประมวลภาพของหม่อมงามจิตต ์บุรฉัตร และพระว

รวงศเ์ธอ พระองคเ์จา้เปรมบุรฉัตร มิอาจแยกออกมาเป็น

คนละเร่ืองโดยเฉพาะได ้ท่านทั้งสองเป็นคู่ชีวิตซ่ึงเสริม

งานซ่ึงกนัและกนัตราบจนกระทัง่ชีวติหน่ึงไดส้ลายไป 

และแลว้อีกไม่นานนกัห่างกนัเพียงสองปีต่อมาอีกชีวิต

หน่ึงกไ็ดส้ลายตามไปดว้ย 
 ขา้พเจา้มีบุญวาสนามากที่ไดใ้กลชิ้ดติดตามรับใช้

ท่านทั้งสอง ทาํใหข้า้พเจา้เรียนรู้ส่ิงต่างๆ ในโลกน้ี

มากมายและการที่ขา้พเจา้ไดมี้กาํลงัใจทาํงานดา้นสังคม

สงเคราะห์และงานดา้นการประชุมระหว่างประเทศ

จนถึงทุกวนัน้ี กเ็พราะขา้พเจา้รักและศรัทธาอยา่งแรง

กลา้ต่อพระองคช์ายและหม่อมงามจิตต ์บุรฉัตร เป็นที่สุด 
 
   ม.ล. อนงค์  นิลอุบล 



 

หม่อมป้าของพวกเรา 
แด่ท่านประธานสภาสตรีระหว่างประเทศ 

(ICW) ดว้ยความเคารพรัก 
        ในฐานะของคนไทยที่ระลึกข้ึนมาคร้ังใดกเ็บิก

บานยนิดี ภูมิอกภูมิใจว่าคร้ังหน่ึงในระหว่าง พ.ศ. 

๒๕๑๙-๒๕๒๒ หม่อมงามจิตต ์บุรฉัตร ไดเ้ขา้ไปดาํรง

ตาํแหน่งประธานสภาสตรีระหว่างประเทศ นบัเป็นคน

ไทยคนแรกและเป็นคนเอเชียคนที่สอง  ในรอบ ๑๐๓ ปี 

ท่ีไดด้าํรงตาํแหน่งอนัทรงเกียรติน้ี เป็นตาํแหน่งท่ีคน

ไทยไดม้าเพราะตวัของท่านเอง โดยเฉพาะอยา่งยิง่ท่าน

เป็นผูว้างรากฐานใหส้ตรีไทยติดต่อและทาํงานในระดบั

นานาชาติ ดว้ยการนาํสภาสตรีไทยไปสมคัรเป็นสมาชิก

ของสภาสตรีระหว่างประเทศ ตั้งแต่ปี พ.ศ. ๒๕๐๓ 

จากนั้นมาท่านไดเ้ป็นตวัแทนสตรีไทยพร้อมนาํสตรีไทย

ผูท้รงคุณวุฒิอีกหลายคนใหเ้ขา้ไปปฏิบติังานร่วมกบัสตรี

นานาชาติทัว่โลกในสภาสตรีระหว่างประเทศ และเป็น

รองประธานฯ อยูเ่ป็นเวลา ๖ ปี  
 ดิฉันไดศ้ึกษาบนัทึกของ ม.ล.อนงค ์นิลอุบล สรุป

งานช้ินสาํคญัท่ีท่านไดป้ฏิบติัใหแ้ก่ชาติและสงัคมโลก 

ดงัน้ี  
 ๑. ในการประชุมกรรมการอาํนวยการสภาสตรี

ระหว่างประเทศท่ีกรุงปารีส เม่ือ พ.ศ. ๒๕๒๐ (ค.ศ. 

๑๙๗๗) หม่อมงามจิตต ์บุรฉัตรไดข้อใหส้ภาสตรี

ระหว่างประเทศยืน่ขอ้เสนอใหต่้อองคก์าร

สหประชาชาติผ่านผูแ้ทนของ ICW ขอใหช่้วยกนัรักษา

ความสงบของโลก อยา่ใหเ้กิดการข่มเหงรังแกกนั ไม่ว่า

ส่วนไหนของโลก 
 ๒. จดัการประชุมใหญ่ทีก่รุงไนโรบี ประเทศเคนยา 

พ.ศ. ๒๕๒๒ ในหวัขอ้ “Human communication”
ใหส้าํเร็จลุล่วงและไดผ้ลดี สามารถนาํสตรีชาวอาฟริกา

ใตเ้ขา้ไปประชุมในกรุงไนโรบีไดท้ั้งๆ ท่ีรัฐบาลของทั้ง

สองประเทศน้ีไม่เป็นมิตรกนั โดยท่ีพระวรวงศเ์ธอ

พระองคเ์จา้เปรมบุรฉัตร ทรงช่วยเป็นธุระเจรจากบั

รัฐมนตรีต่างประเทศให ้และอีกหลายคร้ังต่อหลายคร้ังท่ี

ชาวไนจีเรียและชาวอาฟริกาตะวนัตกไม่ยอมเขา้ร่วม

ประชุมกบัชาวอาฟริกาใต ้ 
 ๓. พ.ศ. ๒๕๒๑ จดังานฉลองครบรอบ ๙๐ ปี ของ

สภาสตรีระหว่างประเทศ ณ กรุงออสโล ประเทศ

นอร์เวย ์คนไทยทั้งหมดพกัที่โรงแรงบริสตอล นอกจาก

พิธีฉลอง ๙๐ ปีแลว้จงัจดัสัมมนาเร่ือง “Women in 

Development” มีเจา้หญิงซอนยาพระชายาของ

มกุฎราชกุมารนอร์เวยเ์สดจ็มาร่วมรับฟังการสัมมนาดว้ย 
 ๔. พ.ศ. ๒๕๒๒ จดัประชุมสตรีชนบททัว่โลกและ

ประชุมผูเ้ช่ียวชาญผูบ้ริหารท่ีมีอาํนาจตดัสินใจดา้น

พฒันาชนบท ท่ีกรุงมนิลา ประเทศ ฟิลปิปินส์ การ

ประชุมคร้ังน้ีเรียก International Seminar of 

Leadership Training for Rural Women in Socio-

economic Development ซ่ึงประธานาธิบดีมาร์คอ

สมาเปิดงาน  

 ๕. พ.ศ. ๒๕๒๔ จดังานโคเนกซ์ ๘๑ ซ่ึงเป็นงานclf’

ผลิตภณัฑห์ตัถกรรมระหว่างประเทศที่สวนอมัพร มีการ

ประชุมชาวชนบททัว่โลกที่สวางคนิวาส  มีนิทรรศการ

แสดงเทคโนโลยพีื้นบา้นท่ีสถาบนัเทคโนโลยแีห่งเอเชีย 

หม่อมงามจิตต ์บุรฉตัร มีส่วนริเร่ิมผลกัดนัและหา

เงินทุนจากรัฐบาล จากองคก์ารยเูอนเอฟพีเอ (UNFPA) 

จากยนิูเซฟ จากแอสแคพ จากยนิูโด  ไดก้ระตุน้ใหเ้กิด

ความร่วมมือระหว่างรัฐบาล องคก์ารเอกชนและองคก์าร

ระหว่างประเทศดว้ย โดยมีกระทรวงอุตสาหกรรมเป็น

เจา้ของเร่ือง 
 ภาระสาํคญับางขอ้ขา้งตน้น้ีดิฉันอาจไม่เคยรับรู้เลย 

เดชะบุญท่ีไดมี้ท่านผูก้รุณาบนัทึกขอ้เทจ็จริงไวใ้หแ้ก่

อนุชนรุ่นหลงั แมจ้ะบนัทึกไวเ้พียงบางส่วนกต็าม กเ็ป็น

การประกนัว่า สมบติัและเกียรติคุณของชาติในดา้นน้ีได้

เคยอุบติัข้ึนจริงและปรากฏอยูอ่ยา่งเตม็ศกัด์ิศรีของคน

ไทย 
 เม่ือคร้ังกระโนน้ตั้งแต่ ๑๕ ปีก่อน ดิฉันไดก้ราบท่าน

คร้ังแรกดว้ยการอนุญาตของพ่อแม่



 

 
 
โดยคุณป้าราศี  รัตนไชย เมตตานาํไป จากนั้นศิวะคอร์ท

กเ็ป็นท่ีอยูอ่ีกแห่งหน่ึงของดิฉัน นอกเหนือจากบา้นและ

บริษทั บางวนักไ็ปขลุกอยูท่ี่นัน่ทั้งวนั นัง่เล่นคุยเล่นตาม

ประสาคนท่ีไม่ค่อยมีความรับผิดชอบอะไร  ดูท่าน

ทาํงานบา้ง รับแขกบา้ง บางคร้ังท่านกก็รุณาใหดิ้ฉันร่วม

โต๊ะในการเลี้ยงรับรองบุคคลสาํคญัหรือติดตามท่านออก

งาน ในช่วงเวลานั้นเอง  ตราบจนท่านถึงแก่อนิจกรรม 

ดิฉันไดมี้โอกาสรับใชแ้ละเรียนรู้งานของท่านเป็นคร้ัง

คราวที่มีโอกาสเหมาะสมอยา่งต่อเน่ืองตราบจนถึง

ปัจจุบนั 
 จริยวตัรของท่านตั้งแต่เชา้จรดคํ่า ลว้นเป็นการ

บาํเพญ็ประโยชน์ วนัแลว้วนัเล่าอยา่งไม่เบ่ือหน่าย ไม่ถอ้

ถอย เป็นอนุสติเตือนใหท้ราบว่าคนเรามิไดเ้กิดมาเพียง

เพื่อหาความสุขสบายส่วนตวัหรือเอาแต่ใจตวัเอง เมื่อได้

เกดิมาเป็นมนุษยแ์ลว้ นอกจากศึกษาหาความรู้  ฝึกอบรม

ข่มตนเองแลว้  มนุษยย์งัตอ้งบาํเพญ็ภาระหนา้ท่ีท่ีมีอยูท่ ั้ง

ต่อตวัเอง ต่อครอบครัว สังคมภายนอกและมนุษยชาติท่ี

จาํตอ้งร่วมทุกขเ์กิดแก่เจ็บตายเช่นเดียวกนั แต่การจะ

บาํเพญ็ส่ิงต่างๆ ดงักล่าวไดน้ี้เป็นเร่ืองท่ียากลาํบาก มิใช่

ว่าจะกระทาํตามใจนึกชอบได ้อาจกระทาํไดบ้างคร้ัง

หรือบางคร้ังอาจจะทาํอะไรไม่ไดเ้ลย ในยามที่หม่อมป้า

เผชิญอุปสรรคอนัเน่ืองมาจากการบาํเพญ็ประโยชน์

หม่อมป้ากส็ามารถล่วงพน้อุปสรรคนั้นๆ ได ้ไม่ใช่เพียง

เพราะความสามารถและส่ิงแวดลอ้มที่มีอยูเ่ท่านั้น 

คุณธรรมแห่งความเพียร และความดีงามไดเ้ดินทางไป

กบัความสามารถและพรสวรรคเ์ฉพาะตวัท่าน  เพื่อ

กระทาํภาระอนัสาํคญัยิง่ต่อมวลมนุษยต่์อบทบาทหนา้ที่

ของประธานสภาสตรีระหว่างประเทศ ซ่ึงจะปฏิเสธ

ไม่ไดเ้ลยว่า ผูอ้ยูเ่บ้ืองหลงัความสาํเร็จส่วนหน่ึงคือ

พระองคช์าย ท่านทั้งสองเป็นแบบฉบบัอนังดงามในการ

ดาํรงชีวิตดว้ยความสงบสุขอยา่งมีศกัด์ิศรี กอรปดว้ย

จิตใจที่บริสุทธ์ิ ดว้ยพลงัวิชาการ สติปัญญา ไหวพริบ 

ความชาญฉลาด ความร่าเริงและวตัรปฏบิติัอนัสมํ่าเสมอ 

เป็นความกรุณาซ่ึงกนัและกนั เป็นความกรุณาต่อผูอ้ื่นใน

บุคคลทุกระดบัชั้นอนัไดก้่อใหเ้กิดความยนิดี ช่ืนจิตช่ืน

ใจเบิกบานในสติปัญญาของพวกเราคนแลว้คนเล่า ท่าน

เกิดมาเพือ่กันและกัน เพือ่สังคมไทยและเพือ่ประโยชน์

แห่งมนุษยชาติ  
 ปูชนียบุคคลของพวกเราและในหัวใจของข้าพเจ้า 
 
   

                            อรพนิท์       คณาธนะวนิชย์



 

 



 

 



 

 

สารจากประธานสภาสังคมสงเคราะห์ฯ 
 ในวาระดิถีท่ี “วนัหม่อมงามจิตต ์บุรฉตัร” เวียนมาอีกปีหน่ึงและมวลสมาชิกขององคก์รต่างๆ ท่ีหม่อมงาม

จิตตเ์ป็นผูริ้เร่ิมกอ่ตั้งหรือมีส่วนกอ่ตั้งไดม้ารวมใจกนัจดักิจกรรม เพื่อเป็นการรําลึกถึงพระคุณและยกยอ่งคุณงาม

ความดีของท่าน ขา้พเจา้ถือว่าเป็นมงคลยิง่ เพราะการแสดงกตเวทิตาต่อผูมี้พระคุณที่เปรียบเสมือนผูใ้หก้าํเนิด

องคก์รนั้นเป็นเคร่ืองหมายของคนดี 
 ขา้พเจา้เป็นคนโชคดีคนหน่ึงที่มีโอกาสร่วมทาํงานกบัหม่อมงามจิตตเ์ป็นเวลาชา้นานติดต่อกนั จึงบงัเกิดความ

เคารพนบัถือและเทิดทูนศรัทธาท่านมาก เพราะท่านเป็นบุคคลท่ีประเสริฐผูอุ้ทิศตนทั้งกาย ใจ สติปัญญา และ

ทรัพยสิ์นเพื่อประโยชน์ส่วนรวมจริงๆ และตลอดชีวิตกแ็สดงออกซ่ึงความจงรักภกัดีและยดึมัน่ในสถาบนัทั้งสาม 

คือ ชาติ ศาสนา และพระมหากษตัริย ์หม่อมงามจิตตเ์ป็นทรัพยากรบุคคลท่ีทรงคุณค่าของบา้นเมืองเคียงคู่กบัพระ

สวามีคือ พระวรวงศเ์ธอ พระองคเ์จา้เปรมบุรฉัตร โดยไดบ้าํเพญ็กิจกรรมเพื่อเผยแพร่ช่ือสียงของคนไทย และ

ประเทศชาติใหเ้ป็นที่ปรากฏแก่สายตาชาวโลก ไม่เคยคิดเสาะแสวงหาผลประโยชน์ส่วนตัวจากสังคม ตรงกนัขา้ม 

ท่านมีแต่ให.้.. ใหค้วามคิดริเร่ิมท่ีสร้างสรรคแ์ละอาํนวยคุณประโยชน์ต่อเยาวชน คนพิการและคนดอ้ยโอกาส ที่

พึงไดรั้บความเมตตาและความช่วยเหลือใหพ้วกเขาสามารถดาํรงชีพอยูไ่ดต้ามสมควรแก่อตัภาพ ท่านใหโ้อกาส

และเปิดทางใหค้นที่มีความรู้ความสามารถเขา้มาร่วมทาํงานอยา่งใกลชิ้ดและมีใจกวา้ง คือ ไม่หวงตาํแหน่ง ดงั

ตวัอยา่งที่เห็นชดัคือ หม่อมงามจิตตไ์ดช้วนภริยาของขา้พเจา้ใหน้าํความรู้ดา้นภาษาต่างประเทศมาร่วมทาํงานใน

กิจกรรมสังคมสงเคราะห์ ซ่ึงเร่ืองทาํนองน้ีเป็นท่ีทราบกนัดีว่า หม่อมงามจิตตเ์ป็นเสมือนผูปิ้ดทองหลงัองค์ พระ

ปฏิมาตลอด คือ สนบัสนุน ส่งเสริมใหค้นเป็นจาํนวนมากไดมี้เกียรติ มีหนา้มีตาและมีโอกาสกา้วไปสู่วิถีทางที่ดี

หรือสูงข้ึนโดยท่ีท่านไม่ยดึติดในอตัตาของตวัท่านเองเลย ท่านเป็นตวัอยา่งท่ีเตือนใจใหพ้วกเราตระหนกัว่า 

คนเราเมื่อเกิดมาแลว้ ควรสร้างสมแต่ความดี เพราะตายไ ปแลว้เอาอะไรไปไม่ได ้ท้ิงไวแ้ต่ช่ือเสียง เกียรติคุณและ

คุณงามความดีเท่านั้น แมเ้มื่อหม่อมงามจิตตจ์ากไปแลว้ ท่านยงัฝากอนุสรณ์ไวอ้ีก คือ สั่งมอบเงินมรดก ใหไ้วเ้ป็น

ทุนอุดหนุนแก่องคก์รต่างๆทั้งในประเทศและต่างประเทศ  นํ้าใจของท่านประเสริฐแท้ๆ  
 พระคุณของหม่อมงามจิตต ์บุรฉัตร ทั้งในส่วนของสภาสังคมสงเคราะห์ ฯ และอื่นๆ เป็นส่ิงท่ีพวกเราไม่

อาจจะลมืไดแ้ละจะตอ้งสืบต่อเจตนารมณ์ทั้งหลายทั้งปวงท่ีทา่นวางรากฐานไวใ้หเ้จริญรุ่งเรืองยิง่ข้ึน เพือ่กอ่

ผลประโยชน์ต่อสังคมและประเทศชาติสืบต่อไปชัว่กาลนาน 
       
 
 
 
                                                                                                          ศ. ประภาศน์  อวยชยั 
                                                               ประธานสภาสังคมสงเคราะห์แห่งประเทศไทยฯ 



 

หม่อมงามจติต์  บุรฉัตร 

กบัสภาสังคมสงเคราะห์ฯ ในพระบรมราชูปถมัภ์ 
 

หม่อมงามจิตต ์บุรฉัตร สมยัเป็นประธานสภาสตรีแห่งชาติฯ ไดเ้ป็นกาํลงัสาํคญัในการริเร่ิมก่อตั้งสภา

สังคมสงเคราะห์แห่งประเทศไทย ในปีพ .ศ. ๒๕๐๓ ตามที่กรมประชาสงเคราะห์ กระทรวงมหาดไทย โดย ศ .

ปกรณ์  องัศุสิงห์ ไดด้าํริจดัตั้งข้ึนเพื่อเป็นศูนยก์ลางประสา นงานสังคมสงเคราะห์ ทั้งภาคเอกชนและรัฐบาล จาก

ประสบการณ์อยา่งกวา้งขวางของหม่อมงามจิตต ์หม่อมไดเ้ขา้ร่วมเป็นรองประธานคณะกรรมการก่อตั้งสภาสังคม

สงเคราะห์แห่งประเทศไทยข้ึน หม่อมไดใ้หค้วามสนใจเขา้ร่วมประชุมร่างขอ้บงัคบั และใหค้วามคิดเห็นที่เป็น

ประโยชน์หลายประการเกี่ยวกบัขั้นตอนในการดาํเนินการก่อตั้งองคก์ารเอกชน นอกจากนั้นยงัไดเ้ป็นตวัแทนใน

การเจรจาช้ีแจงทาํความเขา้ใจกบัองคก์ารเอกชน ใหย้อมรับบทบาทและหนา้ที่ของสภาสังคมสงเคราะห์ฯ เพื่อให้

วตัถุประสงคข์องสภาฯ  โดยเฉพาะในดา้นการประสานงานเป็นไปเรียบร้อยราบร่ืน ตามเจตจาํนงทุกประการ 

หม่อมงามจิตต ์บุรฉัตรช่วยใหไ้ดรั้บพระมหากรุณาธิคุณจากพระบาทสมเดจ็พระเจา้อยูห่วั ทรงรับสภา

สงัคมสงเคราะห์ฯ ไวใ้นพระบรมราชูปถมัภ ์เม่ือวนัท่ี ๑๐ สิงหาคม ๒๕๐๔ และสมเดจ็พระนางเจา้ฯ

พระบรมราชินีนาถ ทรงพระมหากรุณาธิคุณ ทรงรับเป็นองคป์ระธานกิตติมศกัด์ิในปีเดียวกนัดงักล่าวดว้ย 

หม่อมงามจิตตไ์ดใ้หค้วามสนใจต่องานสภาสังคมสงเคราะห์ฯ อยา่งมาก โดยผลกัดนัใหมี้สถานที่ของ

ตนเอง ศ .ปกรณ์  องัศุสิงห์ เห็นดว้ยและใหก้ารสนบัสนุนโดยจดัสรรที่ดินของกรมประชาสงเคราะห์บริเวณติดกบั

สถานสงเคราะห์เดก็บา้นราชวิถี เป็นสถานที่ก่อสร้างอาคารที่ทาํการถาวรของสภาสังคมสงเคราะห์ฯ และองคก์าร

สมาชิก หม่อมงามจิตตไ์ดเ้สนอแนะแหล่งเงินทุนให ้โดยท่ีหม่อมทราบมาว่า มิสเตอร์เฮอร์แมน เอฟ . โชลทซ์ 

ประธานบริษทัอินเตอร์เนชัน่แนลเอนจิเนียร่ิง ที่สหรัฐอเมริกา เป็นพระสหายสนิทของสมเดจ็พระราชบิดา เจา้ฟ้า

กรมหลวงสงขลานครินทร์ หากติดต่อขอเงินบริจาคเพื่อการน้ีได ้คงจะสนใจยนิดีบริจาคใหเ้พื่อการสังคม

สงเคราะห์ หม่อมงามจิตต ์บุรฉัตรจึงไดน้าํเร่ืองน้ีมาปรึกษาหารือกบั ศ .ปกรณ์  องัศสิุงห์ ทั้ง ๒ ท่าน และ คุณ

ประหยดั  องัศสิุงห์ กรรมการบริษทัดงักลา่วในประเทศไทย จึงไดด้าํเนินเร่ืองน้ีร่ วมกนั จนกระทัง่ มิสเตอร์

โซลทซ์ ไดบ้ริจาคเงินให ้ ๑ ลา้นบาท เป็นทุนประเดิมก่อสร้างตึกที่ทาํการสภาสังคมสงเคราะห์ ฯ และองคก์าร

สังคมสงเคราะห์เอกชน และทางกรมประชาสงเคราะห์ไดจ้ดัสรรงบประมาณอีก ๑ ลา้น ๑ แสน บาท รวมเป็น ๒ 

ลา้น ๑ แสนบาท หม่อมงามจิตต ์บุรฉัตร ไดเ้ป็นผู ้ กราบบงัคมทูลขอพระราชทานนามตึกน้ีเพื่อเป็นสิริมงคล 

พระบาทสมเดจ็พระเจา้อยูห่วัจึงไดพ้ระราชทานนามว่า “ตึกมหิดล” และเสดจ็พระราชดาํเนินทรงวางศิลาฤกษแ์ละ

ทรงประกอบพิธีเปิดตึกน้ี เม่ือวนัท่ี ๕ มีนาคม ๒๕๐๘ นบัว่าหม่อมงามจิตต ์บุรฉัตรไดเ้ป็นกาํลงัอยา่งยิง่ในการ

กอ่ ตั้งสภาสังคมสงเคราะห์แห่งประเทศไทย และใหส้ภามีตึกท่ีทาํการของตนเองอยา่งเป็นหลกัแหล่งสมภาคภูมิ 

เป็นผลใหอ้งคก์ารสมาชิกของสภาฯไดใ้ชป้ระโยชน์ร่วมกนั เช่น ในการ จดัประชุมสัมมนา และจดัพิธีการต่างๆ  

อกีดว้ย 

เม่ือก่อตั้งสภาสังคมสงเคราะห์ฯ หม่อมงามจิตต ์บุรฉัตร กย็งัได้ ช่วยบริหารงานของสภาสังคม

สงเคราะห์เร่ือยมา ตั้งแต่ พ .ศ. ๒๕๐๓-๒๕๐๘ ในฐานะรองประธานสังคมสงเคราะห์แห่งประเทศไทย ในพระ

บรมราชูปถมัภอ์ีกดว้ย 

  



 

 

 

 

เมื่อพน้จากตาํแหน่งกรรมการอาํนวยการ หม่อมงามจิตตไ์ดรั้บแต่งตั้งใหเ้ป็นที่ปรึกษาสภาสังคม

สงเคราะห์ฯ ตลอดมา แมว้า่จะติดตามพระสวามี คือ พระวรวงศเ์ธอ พระองคเ์จา้เปรมบุรฉัตร ซ่ึงเสดจ็ไปทรงดาํรง

ตาํแหน่งเอกอคัรราชทูตไทยในต่างประเทศ หม่ อมงามจิตตก์ย็งัติดตามกจิกรรมความเคลือ่นไหวของสภาสงัคม

สงเคราะห์ฯ อยา่งใกลชิ้ดดว้ยความสนใจ ไดข้อใหส่้งรายงานการประชุมคณะกรรมการอาํนวยการไปใหอ้่าน เมื่อ

อ่านแลว้กย็งัมีหนงัสือถึงประธานสภาสังคมสงเคราะห์ฯ ใหก้าํลงัใจและใหค้าํแนะนาํ ปรึกษาท่ีมีคุณค่าแก่

ผูป้ฏิบติังานรุ่นนอ้งๆ เสมอมา รวมทั้งไดติ้ดต่อองคก์ารต่างประเทศใหส้นบัสนุนสภาสังคมสงเคราะห์แห่ง

ประเทศไทยอยูเ่นืองๆ 

 

                                                           (ตีพมิพซ์ํ้ าจากหนงัสือ “งามจิตต์” ๒๕๒๘) 

 

 



 

สภาสังคมสงเคราะห์แห่งประเทศไทย  ในพระบรมราชูปถมัภ์

 

          สภาสังคมสงเคราะห์แห่งประเทศไทย ในพระบรม

ราชูปถัมภ์ ก่อตั้งเม่ือ พ.ศ. ๒๕๐๓ ดว้ยความริเร่ิมของ

กรมประชาสงเคราะห์และองคก์ารเอกชนจาํนวนหน่ึง มี

ความมุ่งหมายท่ีสาํคญัเพื่อเป็นศูนยป์ระสานงานและให้

การส่งเสริมองคก์ารสังคมสงเคราะห์ในประเทศไทย  
  ในวนัท่ี ๑๐ สิงหาคม ๒๕๐๔ พระบาทสมเดจ็พระ

เจา้อยูห่วั ไดท้รงมีพระมหากรุณาธิคุณโปรดเกลา้ฯ รับ

สภาสังคมสงเคราะห์ไวใ้นพระบรมราชูปถมัภแ์ละ

สมเดจ็พระนางเจา้ฯ พระบรมราชินีนาถไดท้รงมีพระ

มหากรุณาธิคุณโปรดเกลา้ฯ รับเป็นองคป์ระธาน

กติติมศกัด์ิ 
แผนการดําเนินงานของคณะกรรมการสาขา พ.ศ. 

๒๕๓๓-๒๕๓๖  
ก. คณะกรรมการฝ่ายส่งเสริมและประสานงาน  

 ๑. คณะกรรมการส่งเสริมองคก์ารสมาชิก 
 ๒. คณะกรรมการส่งเสริมความร่วมมือระหว่าง

ประเทศ  
 ๓. คณะกรรมการฝ่ายประชาสัมพนัธ์ 
ข. คณะกรรมการฝ่ายสงเคราะห์และแก้ไขปัญหาสังคม  
 ๑. คณะกรรมการศูนยป์ระสานงานกลางองคก์าร

ภาคเอกชนต่อตา้นยาเสพยติ์ด 
 ๒. คณะกรรมการสงเคราะห์ครอบครัวและ

ผูด้อ้ยโอกาส  
 ๓. คณะกรรมการสงเคราะห์ผูป้ระสบสาธารณะภยั  
 ๔. คณะกรรมการสงเคราะห์คนพิการ 
 ๕. คณะกรรมการชมรมสร้างสรรคส์ังคม 
ค. คณะกรรมการฝ่ายพฒันาสังคม  
 ๑. คณะกรรมการอุดมการณ์และโครงการแผ่นดิน

ธรรมแผ่นดินทอง 
 ๒. คณะกรรมการส่งเสริมศาสนา วฒันธรรมและ

คุณภาพชีวิต 
 ๓. คณะกรรมการส่งเสริมความมัน่คงของชาติ 

 ๔. คณะกรรมการอนุรักษแ์ละพฒันาส่ิงแวดลอ้ม 
 ๕. คณะกรรมการพฒันาชุมชน 
 ๖. คณะกรรมการส่งเสริมสุขภาพอนามยั 
ง. คณะกรรมการฝ่ายพฒันาทรัพยากรมนุษย์  
 ๑. คณะกรรมการพฒันาเดก็และเยาวชน 
 ๒. คณะกรรมการส่งเสริมสวสัดิภาพสตรี 
 ๓. คณะกรรมการพฒันาผูสู้งอาย ุ
 ๔. คณะกรรมการส่งเสริมและพฒันาอาสาสมคัร 
นโยบายของสภาสังคมสงเคราะห์แห่งประเทศ

ไทยฯ พ.ศ. ๒๕๓๓-๒๕๓๖ 
 ท่ีประชุมใหญ่สามญัคร้ังท่ี ๑๕ ของสภาสังคม

สงเคราะห์แห่งประเทศไทย ในพระบรมราชูปถมัภ ์ใน

วนัท่ี ๑๘ เมษายน ๒๕๓๓ ไดมี้มติใหก้าํหนดนโยบาย

ของสภาสังคมสงเคราะห์ฯ พ.ศ. ๒๕๓๓-พ.ศ. ๒๕๓๖ 

โดยแบ่งออกเป็น ๙ ดา้นดงัน้ี  
๑. การร่วมมือและประสานงาน 
  ๑.๑ ทาํหนา้ที่เป็นศูนยป์ระสานงานองคก์าร

เอกชนในดา้นสังคมสงเคราะห์และการพฒันาสังคมโดย

มีการร่วมมือและประสานงานอยา่งใกลชิ้ดกบัองคก์าร

สมาชิกและองคก์ารเอกชนอื่นๆ ท่ีไม่ไดเ้ป็นสมาชิก ซ่ึง

ทาํงานสังคมสงเคราะห์และพฒันาสังคมทั้งการร่วมคิด 

ร่วมทาํ และร่วมใจ เป็นการระดมสรรพกาํลงัของ

องคก์ารเอกชนและประชาชน ในการสงเคราะห์ผู ้

ประสบปัญหาความทุกขย์ากเดือดร้อน การแกไ้ขปัญหา

สังคมและการพฒันาสังคม 
๑.๒ สนบัสนุนการจดัตั้งและการดาํเนินงาน

ของคณะกรรมการสภาสังคมสงเคราะห์ประจาํจงัหวดั

เพื่อเป็นการกระจายงานของสภาสังคมสงเคราะห์ฯ ออก

ไปสู่จงัหวดัต่างๆ และเพื่อใหก้ารร่วมมือและ

ประสานงานกนัขององคก์ารเอกชนในจงัหวดัต่างๆ ท่ี

ทาํงานเกี่ยวกบัการสังคมสงเคราะห์ 



 

 
การแกไ้ขปัญหาสังคม และการพฒันาสังคม มี

ประสิทธิภาพและไดป้ระสิทธิผลยิง่ข้ึน 
 ๑.๓ ร่วมมือและประสานงานกบัรัฐบาลและหน่วย

ราชการที่เกี่ยวขอ้งในการสังคมสงเคราะห์ การแกไ้ข

ปัญหาสังคมและการพฒันาสังคมรวมทั้งการใหข้อ้มูล

ความคิดเห็นและขอ้เสนอแนะต่อรัฐบาลและหน่วย

ราชการที่เกี่ยวขอ้ง เกี่ยวกบัการสังคมสงเคราะห์ การ

แกไ้ขปัญหาสังคมและการพฒันาสังคม 
 ๑.๔ ติดต่อประสานงานกบัองคก์ารระหว่างประเทศ

และองคก์ารต่างประเทศท่ีเกี่ยวขอ้งกบัการสังคม

สงเคราะห์และการพฒันาสังคม เพื่อใหเ้กิดความร่วมมือ

และความช่วยเหลือซ่ึงกนัและกนั เช่น สภาสังคม

สงเคราะห์ระหว่างประเทศ  (ICSW)  
๒. การส่งเสริมสนับสนุน 
 ๒.๑ ส่งเสริมสนบัสนุนองคก์ารสมาชิกในดา้น 

การเงิน บุคลากร วิชาการ ขวญัและกาํลงัใจตามความ

เหมาะสมและความสามารถ เพื่อช่วยใหอ้งคก์ารสมาชิก

สามารถดาํเนินงานอยา่งมีประสิทธิภาพและได้

ประสิทธิผลในการทาํงานเกี่ยวกบัสังคมสงเคราะห์ การ

แกไ้ขปัญหาสังคมและการพฒันาสังคม 
 ๒.๒ ร่วมกบัสถาบนัการศึกษาและหน่วยงานที่

เกี่ยวขอ้งจดัใหมี้การฝึกอบรมและการใหค้วามรู้ แก่

ผูบ้ริหารงานและผูป้ฏิบติังานขององคก์ารสมาชิก

หน่วยงาน และองคก์ารที่เกี่ยวขอ้งกบัการสังคม

สงเคราะห์การแกไ้ขปัญหาสังคมและการพฒันาสังคม 

ในเร่ืองต่างๆ ท่ีเป็นประโยชน์ 
 ๒.๓ ใหก้ารส่งเสริมสนบัสนุนโครงการตาม

พระราชดาํริ เช่น ศูนยศ์ึกษาการพฒันา ใหก้ารสนบัสนุน

โครงการและการดาํเนินงานของหน่วยราชการ สถาบนั

ทางศาสนา สถาบนัการศึกษา และองคก์ารต่างๆ ซ่ึง

สอดคลอ้งกบัวตัถุประสงคแ์ละนโยบายของสภาสังคม

สงเคราะห์ฯ  ตามความเหมาะสมและตามความสามารถ 
 ๒.๔ จดัตั้งกองทุนร่วมใจสงเคราะห์ชุมชนเพื่อให้

ทุกฝ่ายไดร่้วมใจในการสงเคราะห์ชุมชน ช่วยคนมี

ปัญหา ช่วยพฒันาสังคม เพื่อสร้างชุมชนท่ีเอื้ออาทรและ

ช่วยเหลือกนั เพื่อดาํเนินการรณรงค ์หาเงินสาํหรับ

ส่งเสริมสนบัสนุนโครงการและการดาํเนินงานของสภา

สงัคมสงเคราะห์ฯ และองคก์ารสมาชิกเกี่ยวกบัการสังคม

สงเคราะห์  การแกไ้ขปัญหาสังคมและการพฒันาสังคม

และโครงการของหน่วยงานและองคก์ารอื่นๆ ท่ีเป็น

ประโยชน์และส่งเสริมความมัน่คงของสถาบนัชาติ 

ศาสนา พระมหากษตัริย ์ 
๓. การศึกษาวจิยัและวางแผน 
 ๓.๑ จดัใหมี้ศูนยข์อ้มูลและวิชาการเพื่อรวบรวม

ขอ้มูล หนงัสือและเอกสารทางวิชาการเกี่ยวกบัการสังคม

สงเคราะห์ และการพฒันาสังคมทั้งของภาครัฐบาลและ

ภาคเอกชน เพื่อประโยชน์ในการศึกษาวิจยั วางแผนและ

ติดตามผล 



 ๓.๒ ส่งเสริมสนบัสนุนและดาํเนินการศึกษาวิจยั

ปัญหาสังคม โดยเฉพาะปัญหาสังคมท่ีกระทบกระเทือน 
 

ต่อชีวิตความเป็นอยูข่องประชาชน ความสงบเรียบร้อย

ของสงัคมและความมัน่คงของชาติ 
 
 
 

 
๓.๓ จดัตั้งชมรมสร้างสรรคส์ังคม เพื่อระดมทรัพยากร

บุคคลในสังคมที่มีอุดมการณ์มีความรู้ความสามารถ ให้

มาร่วมกนัในการป้องกนัแกไ้ขปัญหาสังคม ในการ

พฒันาคนใหมี้คุณภาพชีวิตท่ีดี ในการสร้างสรรคแ์ละ

พฒันาสังคม 
 ๓.๔ ร่วมกบัรัฐบาลและหน่วยงานที่เกี่ยวขอ้งใน

การวางแผนพฒันางานสังคมสงเคราะห์และแผนพฒันา

สังคม รวมทั้งการพฒันาทรัพยากรบุคคลกลุ่มต่างๆ  
๔. การสงเคราะห์ผู้ประสบปัญหาความทุกข์ยาก

เดอืดร้อน 

 ๔.๑ ใหก้ารสงเคราะห์แก่ผูป้ระสบปัญหาความทุกข์

ยากเดือดร้อน โดยยดึหลกัการใหผู้รั้บการสงเคราะห์

สามารถช่วยตนเองไดใ้นที่สุด และใหก้ารสังคม

สงเคราะห์นาํไปสู่การพฒันาสังคม โดยใหอ้งคก์าร

สมาชิก หน่วยงาน และองคก์ารต่างๆ มีส่วนร่วมในการ

ใหก้ารสงเคราะห์มากที่สุด 
  
 

 
 ๔.๒ จดัตั้งศูนยบ์ริการปรึกษา เพื่อใหก้ารสงเคราะห์

แก่ผูป้ระสบปัญหาความเดือดร้อนในดา้นต่างๆ เช่น ผู ้

ประสบปัญหาครอบครัว ปัญหาเร่ืองอาชีพและการครอง

ชีพ ปัญหาเร่ืองการศึกษา ปัญหาเกี่ยวกบักฎหมาย ปัญหา

สุขภาพจิต คนพิการ ผูติ้ดยาเสพติดใหโ้ทษ ผูป้ระสบสา

ธารณภยั 
 ๔.๓ จดัตั้งหน่วยสงเคราะห์เคลื่อนท่ี เพื่อใหก้าร

สงเคราะห์และบริการในดา้นต่างๆ แกป่ระชาชนท่ี

ยากจน ขาดแคลนและประสบปัญหาความทุกขย์าก

เดือดร้อนในชุมชนต่างๆ ทั้งในส่วนกลางและส่วน

ภูมิภาค โดยร่วมมือและประสานงานกบัหน่วยราชการ

องคก์ารสมาชิก และองคก์ารต่างๆ  
 ๔.๔ ในการใหก้ารสงเคราะห์ จะปฏิบติัตามพระ

บรมราโชวาทของพระบาทสมเดจ็พระเจา้อยูห่วัที่ได้

พระราชทานแก่คณะกรรมการอาํนวยการของสภาสังคม

สงเคราะห์ฯ ท่ีว่า “ในการใหก้ารสงเคราะห์จะตอ้ง

คาํนึงถงึสภาพจิตใจของผูรั้บการสงเคราะห์ดว้ยการที่จะ



ช่วยผูต้กทุกขไ์ดย้ากกล่าวไดว้่า ช่วยทางวตัถุ ช่วยเท่าไรก็

ไม่รู้จกัพอ จะตอ้งช่วยดา้นจิตใจ ช่วยใหค้นมีจิตใจสูง 

ดว้ยการเอาศาสนาเขา้มาช่วยดว้ย”  
 ๔.๕ เผยแพร่ความรู้และความเขา้ใจที่ถูกตอ้ง

เกี่ยวกบัการสังคมสงเคราะห์ ใหเ้ขา้ใจว่าการสังคม

สงเคราะห์ หมายถึง ศาสตร์และศิลป์ในการป้องกนั 

แกไ้ข ฟ้ืนฟู และพฒันาบุคคล กลุ่มชุมชน ทั้งท่ีประสบ

และไม่ประสบปัญหาความเดือดร้อน ใหส้ามารถ

ช่วยเหลือตนเองและสังคมได้ 
 ๔.๖ ร่วมมือและใหก้ารสนบัสนุนการดาํเนินงาน

ของคณะกรรมการการส่งเสริม และพฒันางานสังคม

สงเคราะห์แห่งชาติ และการจดังานวนัสังคมสงเคราะห์

แห่งชาติ ในวนัท่ี ๒๑ ตุลาคม ซ่ึงเป็นวนัคลา้ยวนัพระ

ราชสมภพสมเดจ็พระศรีนครินทราบรมราชชนนี  
๕. การแก้ไขปัญหาสังคม  
 ๕.๑ ร่วมมือกบัรัฐบาล หน่วยราชการ องคก์าร

สมาชิกและองคก์ารต่างๆ ในการแกไ้ขปัญหาสงัคม

โดยเฉพาะปัญหาสังคมที่กระทบกระเทือนต่อชีวิตความ

เป็นอยูข่องประชาชน ความสงบเรียบร้อยของสังคม และ

ความมัน่คงของชาติ 
 ๕.๒ ปัญหาสังคมที่สภาสังคมสงเคราะห์ฯ ให้

ความสาํคญัและใหค้วามสนใจเป็นพิเศษมี อาทิ ปัญหา

ความมัน่คงของชาติ  ปัญหาศีลธรรม วฒันธรรมและ

จิตใจ ปัญหาส่ิงแวดลอ้ม ปัญหาครอบครัว ปัญหา

เศรษฐกิจและการครองชีพ ปัญหายาเสพติด ปัญหา

การศึกษา ปัญหาสตรี เดก็ และเยาวชน ปัญหาสุขภาพ

อนามยั 
 ๕.๓ จดัใหมี้ศูนยป์ระสานงานกลางองคก์าร

ภาคเอกชนต่อตา้นยาเสพติด เพื่อทาํหนา้ท่ีติดต่อ

ประสานงานกบัองคก์ารเอกชนและหน่วยราชการที่

เกี่ยวขอ้ง รวมทั้งองคก์ารระหว่างประเทศและองคก์าร

ต่างประเทศ ในการป้องกนั แกไ้ขปัญหายาเสพติด การ

ช่วยเหลือผูติ้ดยาเสพติดและผูเ้ลิกยาเสพติด   
 ๕.๔ จดัตั้งกองส่งเสริมอาชีพและธุรกิจ เพื่อทาํ

หนา้ท่ีส่งเสริมอาชีพและรายไดแ้ก่ผูด้อ้ยโอกาสและผูมี้

รายไดน้อ้ย รวมทั้งประชาชนท่ีอยูใ่นชนบทและชุมชน

ในเมือง โดยเฉพาะชุมชนแออดั  
 ๕.๕ นอ้มนาํพระบรมราโชวาทของพระบาทสมเดจ็

พระเจา้อยูห่วั ที่พระราชทานในโอกาสต่าง  ๆมาเป็น

แนวทางในการแกไ้ขปัญหาสังคมโดยเฉพาะพระบรม

ราโชวาทที่ว่า “ปัญหายุง่ยากในสังคมทุกวนัน้ีเกิดจาก

เหตุหลายอยา่ง แต่เหตุท่ีสาํคญัท่ีก่อใหเ้กิดปัญหาไดม้าก

คือ  ความขาดหรือความบกพร่องในความเป็นระเบียบ

และความสะอาด มัน่คงในความประพฤติและความคิด

จิตใจของบุคคล” 
๖. การพฒันาสังคม 
 ๖.๑ ร่วมมือกบัรัฐบาล หน่วยราชการ องคก์าร

สมาชิก สถาบนัทางศาสนา สถาบนัการศึกษาและ

หน่วยงานต่างๆ ในการส่งเสริมสนบัสนุนการ 

 



 

พฒันาตามแนวอุดมการณ์แผ่นดินธรรม แผ่นดินทอง ซ่ึง

นอ้มนาํมาจากพระบรมราชปณิธานในพระปฐมบรมราช

โองการท่ีว่า “เราจะครองแผ่นดินโดยธรรม เพื่อ

ประโยชน์สุขแห่งมหาชนชาวสยาม”  
 ๖.๒ อุดมการณ์แผ่นดินธรรม แผ่นดินทอง มี

วตัถุประสงคใ์นการพฒันาคน หมู่บา้น ชุมชน สังคม 

เพื่อสร้างสรรคแ์ผ่นดินไทยใหเ้ป็นแผ่นดินธรรม แผ่นดิน

ทอง โดยมีการพฒันาอยา่งสมดุลและผสมผสานทั้ง ๓ 

ดา้น คือ การพฒันาดา้นจิตใจ การพฒันาดา้นสังคม และ

การพฒันาดา้นเศรษฐกิจ ทั้งน้ีโดยถือการพฒันาดา้น

จิตใจเป็นรากฐานที่สาํคญั  
 ๖.๓ การส่งเสริมสนบัสนุนอุดมการณ์แผ่นดินธรรม 

แผ่นดินทอง จะดาํเนินการใน ๓ ดา้น ท่ีส าํคญัดงัน้ี  
  ๖.๓.๑ การเผยแพร่ เผยแพร่ใหป้ระชาชนมี

ความรู้ความเขา้ใจอยา่งถูกตอ้งเกี่ยวกบัอุดมการณ์

แผ่นดินธรรม แผ่นดินทอง 
  ๖.๓.๒ การปลูกฝัง ฝึกอบรมใหป้ระชาชนยดึมัน่

ในอุดมการณ์แผ่นดินธรรม แผ่นดินทอง 
  ๖.๓.๓ การพฒันา ทาํใหป้ระชาชนสามารถนาํ

อุดมการณ์แผ่นดินธรรม แผ่นดินทอง ไปใชใ้หเ้กิด

ประโยชน์ในการพฒันาตนเอง  หมู่บา้น ชุมชนและ

สงัคม 
 ๖.๔ ร่วมมือกบัรัฐบาล หน่วยราชการ องคก์าร 

สมาชิก สถาบนัทางศาสนา สถาบนัการศึกษาและ

หน่วยงานต่างๆ ในการพฒันาสังคม เพื่อใหมี้การกระจาย

ประโยชน์และความสุขแก่ประชาชนอยา่งทัว่ถึง รวมทั้ง

ประชาชนท่ีดอ้ยโอกาส เพื่อใหส้ังคมมีความสงบ

เรียบร้อย ประชาชนมีความปลอดภยัในชีวิตและ

ทรัพยสิ์น  ไดรั้บสวสัดิการสังคมที่เหมาะสมอยา่งทัว่ถึง 

อยูร่่วมกนัโดยปกติสุข เพื่อใหป้ระเทศมีความมัน่คงและ

ความมัง่คัง่ มีความเจริญกา้วหนา้  
 ๖.๕ ส่งเสริมสนบัสนุนสถาบนัชาติ ศาสนา 

พระมหากษตัริย ์และการปกครองระบอบประชาธิปไตย

อนัมีพระมหากษตัริยเ์ป็นประมุข ซ่ีงเป็นแกนหลกัแห่ง

ความมัน่คงของชาติ ใหมี้ความมัน่คงสถิตสถาพร

ตลอดไป 
 ๖.๖ ส่งเสริมสนบัสนุนบทบาทของศาสนาและ

ศิลปวฒันธรรมในการพฒันาสังคมและประเทศชาติ 

โดยเฉพาะพระพุทธศาสนาซ่ึงเป็นศาสนาประจาํชาติ 

ส่งเสริมศีลธรรม คุณธรรม และศิลปวฒันธรรมอนัดีงาม 

โดยเฉพาะคุณธรรม ๔ ประการ ตามพระบรมราโชวาท  
 ๖.๗ ส่งเสริมสนบัสนุนการมีส่วนร่วมของ

ประชาชน ครอบครัว และชุมชน ในการพฒันาสังคม

และประเทศชาติ  
 ๖.๘ ส่งเสริมสนบัสนุนการพฒันาชนบท เพื่อ

ส่งเสริมและช่วยเหลือชาวชนบทในการพฒันาตนเอง 

ครอบครัว หมู่บา้น ทั้งในดา้นจิตใจ ดา้นสังคม และดา้น

เศรษฐกิจ  
 ๖.๙ ส่งเสริมสนบัสนุนการพฒันาชุมชนเมือง

โดยเฉพาะชุมชนแออดั เพื่อส่งเสริมและช่วยเหลือ

ประชาชนในชุมชนเมือง ในการพฒันาตนเอง ครอบครัว 

ชุมชน ทั้งในดา้นจิตใจ ดา้นสังคม และดา้นเศรษฐกิจ  
๗. การพฒันาทรัพยากรมนุษย์  

 ๗.๑ ส่งเสริมสนบัสนุนการพฒันา ทรัพยากรมนุษย์

หรือการพฒันาคน เพื่อใหมี้คุณภาพชีวิตท่ีดี ใหส้ามารถ

พึ่งตนเองไดแ้ละทาํตนใหเ้ป็นประโยชน์ต่อผูอ้ื่น สังคม 

และประเทศชาติ  
 ๗.๒ คนท่ีมีคุณภาพชีวิตท่ีดี ควรมีความดีดงัน้ี  
  (๑) มีความรู้ดี 
  (๒) มีสุขภาพอนามยัดี 
  (๓) มีความสามารถดี  
  (๔) มีความคิดดี 
  (๕) มีการกระทาํดี  
  (๖) มีจิตใจดี 
 ๗.๓ ส่งเสริมสนบัสนุนการพฒันาเดก็และเยาวชน 

ใหเ้ป็นผูพ้ร้อมดว้ยคุณภาพและคุณธรรม มีความ

จงรักภกัดีต่อสถาบนัชาติ ศาสนา 



 

 
พระมหากษตัริย ์บาํเพญ็ตนใหเ้ป็นประโยชน์แก่ผูอ้ื่น 

สังคม และประเทศชาติ  
 ๗.๔ ส่งเสริมสนบัสนุนการพฒันาสตรีใหเ้ป็นผูมี้

ความรู้ความสามารถและคุณภาพส่งเสริมบทบาท 

ศกัด์ิศรี และสวสัดิภาพของสตรี โดยเฉพาะบทบาทของ

สตรีต่อครอบครัว หมู่บา้น ชุมชน สังคมและ

ประเทศชาติ 
 ๗.๕ ส่งเสริมสนบัสนุนการพฒันาผูสู้งอายใุหมี้

คุณภาพชีวิตท่ีดีทั้งร่างกาย อารมณ์และจิตใจ ใหผู้สู้งอายุ

ไดรั้บสวสัดิการที่เหมาะสม ไดรั้บการดูแลเอาใจใส่และ

ความเคารพยกยอ่งจากลูกหลานและสังคม มีบทบาทและ

ส่วนร่วมในการพฒันาสังคมและประเทศชาติตาม

ความสามารถและความเหมาะสม 
 ๗.๖ ส่งเสริมสนบัสนุนการพฒันาอาสาสมคัร

เพื่อใหอ้าสาสมคัรมีความรู้ ความสามารถ และ

อุดมการณ์ในการบาํเพญ็ตนใหเ้ป็นประโยชน์แก่ผูอ้ื่น 

สังคม และประเทศชาติ จดัใหมี้การฝึกอบรมอาสาสมคัร

ประเภทต่างๆ อาทิ อาสาสมคัรสงเคราะห์ผูมี้ปัญหา 

อาสาสมคัรแกไ้ขปัญหาสังคม อาสาสมคัรพฒันาสังคม 

ยกยอ่งและเชิดชูเกียรติอาสาสมคัรท่ีมีผลงานดีเด่น จดั

งานวนัอาสาสมคัร  
๘. การบริหารงาน 
 ๘.๑ ปรับปรุงโครงสร้างและการแบ่งส่วนงานของ

สภาสังคมสงเคราะห์ฯ ใหเ้หมาะสม สอดคลอ้งกบั

วตัถุประสงค ์ นโยบาย และโครงการของสภาสังคม

สงเคราะห์ฯ เพื่อสนบัสนุนการดาํเนินงานของสภาสังคม

สงเคราะห์ฯ ใหมี้ประสิทธิภาพและไดรั้บประสิทธิผล  
 ๘.๒ ส่งเสริมประสิทธิภาพการทาํงานและการ

ปฏิบติัตามจริยธรรมของผูป้ฏิบติังานสังคมสงเคราะห์ 

ของกรรมการและอาสาสมคัร สภาสังคมสงเคราะห์ฯ 

เพื่อใหส้ามารถปฏิบติังานดว้ยความรู้ ความสามารถ 

คุณธรรม และอุดมการณ์ เป็นท่ีเลื่อมใสศรัทธาของ

ประชาชน 
 ๘.๓ ส่งเสริมประสิทธิภาพและสวสัดิการของ

เจา้หนา้ท่ีสภาสังคมสงเคราะห์ฯ ดาํเนินการพฒันา

เจา้หนา้ที่ทุกระดบั ทั้งในดา้นความรู้ ความสามารถ 

บุคลิกภาพ ความประพฤติและคุณธรรมเพื่อใหเ้จา้หนา้ท่ี

สามารถปฏิบติังานอยา่งมีประสิทธิภาพและปฏิบติัตน

อยา่งเหมาะสมถูกตอ้ง เป็นผูพ้ร้อมดว้ยคุณภาพและ

คุณธรรม สมกบัท่ีเป็นเจา้หนา้ท่ีของสภาสังคม

สงเคราะห์ฯ 
 ๘.๔ ส่งเสริมสนบัสนุนการดาํเนินงานของ

คณะกรรมการประสานงานส่วนภูมิภาค คณะกรรมการ

สภาสังคมสงเคราะห์ประจาํจงัหวดั ผูป้ระสานงาน

องคก์ารสมาชิกประจาํจงัหวดัเพื่อใหส้ามารถปฏิบติังาน

อยา่งมีประสิทธิภาพและไดรั้บประสิทธิผล 
๙. การประชาสัมพนัธ์ 
 ๙.๑ ดาํเนินการประชาสัมพนัธ์เพื่อเผยแพร่นโยบาย

โครงการกิจกรรม และการดาํเนินงานของสภาสังคม

สงเคราะห์ฯ ใหเ้ป็นท่ีแพร่หลาย เพื่อเผยแพร่ความรู้ความ

เขา้ใจท่ีถูกตอ้งเกี่ยวกบัการสังคมสงเคราะห์ การ



แกปั้ญหาสังคม การพฒันาสังคมเพื่อสร้างภาพพจน์ท่ีดี

ใหแ้กส่ภาสังคมสงเคราะห์ฯ ใหเ้ป็นท่ีเลื่อมใสศรัทธาแก่ 
 ประชาชน 

 
 

 ๙.๒ ดาํเนินการประชาสัมพนัธ์เพื่อใหป้ระชาชน

รวมทั้งหน่วยงานและองคก์ารต่างๆ โดยเฉพาะองคก์าร

สมาชิก มีส่วนร่วมในโครงการ กิจกรรมและการ

ดาํเนินงานของสภาสังคมสงเคราะห์ฯ เพื่อใหป้ระชาชน

มีจิตสาํนึกในการเอื้ออาทรและช่วยเหลือกนัและร่วมใจ

ในการสงเคราะห์ชุมชน ช่วยคนมีปัญหา ช่วยพฒันา

สงัคม 
    ๙.๓  ดาํเนินการประชาสัมพนัธ์เพื่อสร้างความ

เขา้ใจและความสัมพนัธ์อนัดีระหว่างสภาสังคม

สงเคราะห์ฯ กบัหน่วยราชการและองคก์ารต่างๆที่

เกี่ยวขอ้ง  เพื่อสร้างความสัมพนัธ์อนัดีระหว่างกรรมการ

ของสภาสังคมสงเคราะห์ฯ ระหว่างเจา้หนา้ที่ของสภา

สังคมสงเคราะห์ฯ ระหว่างฝ่ายบริหารและเจา้หนา้ที่ของ

สภาสังคมสงเคราะห์ฯ เพื่อใหก้ารดาํเนินงาน และการ

บริหารงานของสภาสังคมสงเคราะห์ฯ เป็นไปอยา่งมี

ประสิทธิภาพและไดรั้บประสิทธิผล



 
 

ผู้บําเพญ็ประโยชน์แก่ประเทศชาตอิย่างใหญ่หลวง 

   หม่อมงามจิตต ์บุรฉัตร เป็นบุคคลท่ีมีคุณงามความดีประดบัไวแ้ก่โลก สมควรเป็นเนติบุคคลท่ีควรยกยอ่งเป็นอยา่ง

ยิง่  

     มูลนิธิช่วยคนปัญญาอ่อนแห่งประเทศไทย ในพระบรมราชินูปถมัภ ์เป็นองคก์รกุศลหน่ึงที่ หม่อมงามจิตต ์บุรฉตัร  

เป็นผูริ้เร่ิมก่อตั้ง เม่ือ ๓๐ ปีก่อน จนกระทัง่มูลนิธิฯ  สามารถขยายงานการบริการสงเคราะห์บุคคลปัญญาออ่นไดท้ั้ง

ส่วนกลางและส่วนภูมิภาคหลายดา้นรวมทั้งเผยแพร่ความรู้ใหป้ระชาชนไดท้ราบถึงภาวะปัญญาอ่อน ถา้หากขาดท่านเป็นผู ้

จุดประกายไฟแสงสว่างน้ีแลว้ กย็งัไม่ทราบเหมือนกนัว่า บุคคลปัญญาอ่อนซ่ึงเ ป็นบุคคลผูพ้ิการท่ีน่าสงสารท่ีมีอยูท่ ัว่

ประเทศจะมีโอกาสไดรั้บการฟ้ืนฟูพฒันา และไดรั้บการสงเคราะห์ดงัเช่นท่ีเป็นอยูใ่นปัจจุบนั มูลนิธิฯ  สาํนึกในปณิธานท่ี

หม่อมงามจิตต ์บุรฉตัร  ไดต้ั้งไวแ้ต่แรก ในการช่วยเหลือบุคคลปัญญาอ่อน กจ็ะพยายามสาน ประโยชน์ต่อใหบ้รรลุตาม

วตัถปุระสงค ์

     จากการท่ีไดส้ัมผสัร่วมงานกบัหม่อมงามจิตต ์ไม่ว่าจะเป็นมูลนิธิอนุเคราะห์คนพิการกดี็ มูลนิธิช่วยคนปัญญาอ่อนฯ 

กดี็ และมูลนิธิกฤตานุสรณ์กดี็ จะเห็นว่าท่านเป็นผูมี้จิตใจงาม มีความอดทนเสียสละ มุ่งมัน่ช่วยดบัทุกขใ์หผู้อ้ื่น โดยไม่นึก

ถึงตนเองไม่ว่ากรณีใดหม่อมงามจิตต ์บุรฉตัร  เป็นปูชนียบุคคลท่ีทาํคุณประโยชน์ต่อสังคมและประเทศชาติ มีผลงานเป็นท่ี

ยอมรับทั้งชาวไทยและชาวต่างประเทศ 

      เม่ือดิฉันไดมี้โอกาสรับสานต่องานท่ีหม่อมงามจิตต ์บุรฉตัร ริเร่ิมไวใ้นการสงเคราะห์บุคคลปัญญาอ่อน กจ็ะพยายาม

ถือแนวทางปฏิบติัท่ีท่านไดเ้ป็นแบบอยา่งท่ีดีต่อไป 

        

 

 

 

                                                                                                                     ศาสตราจารยว์ารี    หะวานนท ์

                                                                                     ประธานมูลนิธิช่วยคนปัญญาอ่อนฯ 



 

มูลนิธิช่วยคนปัญญาอ่อนแห่งประเทศไทย  

ในพระบรมราชินูปถมัภ์ 

ลกัษณะการดําเนินงาน 

 มูลนิธิช่วยคนปัญญาอ่อนแห่งประเทศไทย ในพระบรมราชินูปถมัภ ์เป็นองคก์ารสาธารณกุศลของเอกชน ไดก้่อตั้งข้ึน

เม่ือวนัท่ี ๑๔ กรกฎาคม ๒๕๐๕ งานของมูลนิธิฯ ระยะเร่ิมแรก ไดแ้ก่การสนบัสนุนงานของรัฐที่ใหบ้ริการดา้นปัญญาอ่อน

คือ โรงพยาบาลปัญญาอ่อนหรือโรงพยาบาลราชานุกูลในปัจจุบนั โดยการจดัหาทุนสร้างถาวรวตัถุใหแ้ก่โรงพยาบาล ไดแ้ก่ 

โรงเรียนราชานุกูล ตึกพลานามยั และตึกศูนยว์ิจยั เป็นตน้ แต่ยงัปรากฏว่า ยงัมีบุคคลปัญญาอ่อนอีกเป็นจาํนวนมากท่ี

ตอ้งการความช่วยเหลือ มูลนิธิฯ จึงมีความจาํเป็นและเลง็เห็นความสาํคญัในการขยายบริการ เพื่อช่วยเหลือคนปัญญาอ่อน  

 ปัจจุบนัมูลนิธิช่วยคนปัญญาอ่อนแห่งประเทศไทยฯ ไดใ้หบ้ริการแก่บุคคลปัญญาอ่อนหลายดา้นดว้ยกนั ไดแ้ก่ 

การศึกษาและฝึกอาชีพ การพฒันาและฟ้ืนฟูสมรรถภาพ การสังคมสงเคราะห์ การเผยแพร่วิชาการเพื่อการป้องกนั การ

พฒันาบุคลากร  และอื่นๆ นอกจากน้ียงัมีบทบาทในการส่งเสริมและประสานงานร่วมกบัหน่วยงานของรัฐและเอกชน ที่

ทาํงานเกี่ยวกบัดา้นปัญญาอ่อนทั้งในประเทศและต่างประเทศ 

 ๑) ด้านการศึกษาฝึกอาชีพ  และการพฒันาฟ้ืนฟูสมรรถภาพ 

 ๑. โรงเรียนปัญญาวฒุกิรจดัตั้งเม่ือปี พ.ศ. ๒๕๒๐ ท่ีหมู่บา้นประชานิเวศน ์๑ ถนนประชาช่ืน เป็นโรงเรียนการศึกษา

พเิศษสาํหรับเดก็ปัญญาออ่น ระดบัพอเรียนได ้ (I.Q. ๕๐-๗๐) มีตั้งแต่ระดบัอนุบาล ถงึชั้นประถมปีท่ี ๖ ปัจจุบนัมีเดก็

นกัเรียนสาํเร็จการศึกษาไปแลว้หลายรุ่น 

 ไดจ้ดัตั้งโรงงานอารักษภ์ายในโรงเรียนปัญญาวุฒิกรเพื่อใหบุ้คคลปัญญาอ่อนท่ีผ่านการศึกษาระดบัประถมปีท่ี ๖ พิเศษ

แลว้ มีโอกาสใชชี้วิตอยา่งเป็นประโยชน์และมีรายไดบ้า้ง โดยรับงานง่ายๆ จากโรงงานมาทาํ เช่น งานประกอบช้ินส่วนของ

เล่นพลาสติก งานติดปะกระเบ้ืองโมเสด 

 ๒. ศูนยฝึ์กอาชีพปัญญาคาร จดัตั้งเม่ือปีพ.ศ. ๒๕๓๒ ท่ีอาํเภอปากเกร็ด จงัหวดันนทบุรี เน่ืองจากเดก็ปัญญาอ่อนท่ีจบ

การศึกษาชั้นตน้แลว้หรือเดก็ท่ีมีอายตุั้งแต่ ๑๕ ปีข้ึนไป เป็นจาํนวนมากมีความตอ้งการฝึกอาชีพ จึงไดเ้ปิดศูนยฯ์ เพื่อฝึกงาน

อาชีพในดา้นการเกษตร  เคหะกรรม ศิลปกรรม รับนกัเรียนไป-กลบั และประจาํ 

 ๓. ศนูยฝึ์กเดก็ปัญญาออ่น “ประภาคารปัญญา” จดัตั้งเม่ือปี พ.ศ. ๒๕๒๙ ที่ถนนป่ินเกลา้-นครชยัศรี เขตลิ่งชนั เพือ่ ฝึก

เดก็ปัญญาออ่นระดบักลางท่ีมปัีญหาทางอารมณ์  และระดบัหนกัที่ขาดความสามารถในการดูแลตนเอง เพื่อเป็นสถานท่ี

ทดลองฝึกครูสอนเดก็ปัญญาอ่อนใหมี้สมรรถภาพสูงข้ึน และต่อไปจะเป็นศูนยป์ฏิบติัสาํหรับครูการศึกษาพิเศษ จาก

หน่วยงานต่างๆ ดว้ย 

 ๔. ศูนยพ์ฒันาเดก็ปัญญาอ่อนก่อนวยัเรียนชุมชนคลองเตย จดัตั้งข้ึนเป็นแห่งแรกเมื่อปี พ.ศ. ๒๕๒๙ ซ่ึงเป็นแหล่งท่ีมี

สถิติของบุคคลปัญญาอ่อนค่อนขา้งสูง เป็นศูนยท่ี์จะใหบ้ริการในรูปแบบของศูนยเ์ลี้ยงเดก็กลางวนัในชุมชนแออดัเพื่อช่วย

เดก็ปัญญาอ่อนและครอบครัวท่ีขาดแคลนปฏิบติัการกระตุน้พฒันาทกัษะต่างๆ ของเดก็วยั ๔-๖ ปี เพือ่เตรียมความพร้อม

ก่อนเขา้โรงเรียนการศึกษาพิเศษ  

 ๕. ศนูยพ์ฒันาเดก็พิเศษชุมชนบางเขน หรือศูนยพ์ฒันาเดก็ปัญญาอ่อนก่อนวยัเรียนแห่งที่ ๒  ดาํเนินงานในลกัษณะ

เดียวกนั จดัตั้งเม่ือปี พ.ศ. ๒๕๓๓ ท่ีซอยประชานุกูล แขวงสายไหม เขตบางเขน  ซ่ึงเป็นแหล่งท่ีมีสถิติบุคคลปัญญาอ่อนสูง  



 

 



 

 



 

๒) ด้านการสังคมสงเคราะห์  

       มูลนิธิไดใ้หก้ารสงเคราะห์บุคคลปัญญาอ่อนถึงท่ีอยูอ่าศยั และท่ีมาขอความช่วยเหลือท่ีมูลนิธิฯ เป็นการใหบ้ริการ

โดยตรงเป็นรายบุคคลและรายครอบครัว โดยนกัสังคมสงเคราะห์ออกเยีย่มบา้นใหค้าํปรึกษาแนะนาํวิธีการเลี้ยงดูเดก็และ

วิธีการป้องกนั และแนะนาํแหล่งใหบ้ริการดา้นปัญญาอ่อนทีเ่กี่ยวขอ้งทั้งใหค้วามช่วยเหลือตามความเหมาะสม บางคร้ังได้

ช่วยเหลอืถงึครอบครัว 

        ๓) ด้านการเผยแพร่ความรู้เร่ืองปัญญาอ่อนเพือ่การป้องกันและงานด้านวชิาการ  

        ๑. ส่งเสริมและพฒันาบุคลากรที่ทาํงานเกี่ยวขอ้งกบัเดก็ปัญญาออ่น รวมทั้งอาสาสมคัรใหก้ารฝึกอบรมใหมี้ความรู้ 

ความเขา้ใจ ภาวะปัญญาออ่น การเลี้ยงดูและการป้องกนัเพื่อนาํความรู้ไปเผยแพร่ใหเ้กิดประโยชน์ต่อไป  

       ๒. จดัทาํเอกสาร หนงัสือ ม.ป.อ. ประจาํปี แผ่นพบั โปสเตอร์ จดันิทรรศการเผยแพร่ความรู้ ความเขา้ใจ ในเร่ืองการ

เป็นปัญญาออ่น ใหป้ระชาชนรู้จกัป้องกนั และทราบถึงวิธีปฏิบติัต่อบุคคลปัญญาออ่น 

        ๓. สนบัสนุนนกัวิชาการที่ทาํงานเกี่ยวขอ้งกบับุคคลปัญญาออ่น โดยใหทุ้นไปศึกษาดูงานและใหทุ้นวิจยัในเร่ือง

เกีย่วขอ้งกบัปัญญาออ่น 

       ๔. ประสานงานกบัหน่วยงานทั้งในประเทศและต่างประเทศ จดัประชุมวิชาการและสัมมนา เพื่อเพิ่มพนูความรู้และ

ประสบการณ์ใหแ้กบ่คุคลากรในวงงานดา้นปัญญาออ่นและเพื่อความร่วมมือในระหว่างหน่วยงานของรัฐและเอกชนที่

ทาํงานเกี่ยวขอ้งกบัปัญญาออ่น การจดัการประชุมและสัมมนาที่นบัว่ามีความสาํคญัคือ การจดัสัมมนาระดบัชาติ ระหว่าง

หน่วยงานของรัฐและเอกชน เม่ือวนัท่ี ๒๘-๓๐ ตุลาคม ๒๕๒๘ เร่ืองการจดับริการเพื่อบุคคลปัญญาออ่น ซ่ึงสรุปว่าปัญญา

อ่อนเป็นปัญหาสังคมท่ีมีผลกระทบต่อคุณภาพของประชากรไทยและเป็นภาระของสังคมท่ีรัฐควรใหค้วามช่วยเหลือ จาก

ผลการสมัมนาคร้ังนั้นมีส่วนผลกัดนัใหมี้ “แผนแม่บทงานป้องกนัและใหบ้ริการภาวะทางปัญญาออ่นในประเทศไทย” โดย

กระทรวงสาธารณสุข เป็นเจา้ของเร่ืองตามมติคณะรัฐมนตรีเม่ือวนัท่ี ๓๑ ตุลาคม ๒๕๓๒ และการจดัการประชุมท่ีสาํคญั

อีกคร้ังหน่ึงที่ไดรั้บประโยชน์มากโดยมีสมาชิกจากหลายประเทศใหค้วามสนใจเขา้ร่วมประชุม คือ การประชุมวิชาการของ

สมาพนัธ์ปัญญาออ่นส่วนภูมิภาคเอเชียคร้ังท่ี ๙ เร่ือง ภาวะปัญญาออ่น ท่ีมูลนิธิช่วยคนปัญญาอ่อนแห่งประเทศไทย เป็น

เจา้ภาพจดัการประชุมเม่ือวนัท่ี ๕-๑๐ พฤศจิกายน ๒๕๓๒  

         ในงานดา้นการกีฬาสเปเชียลโอลิมปิกของบุคคลปัญญาออ่น มูลนิธิฯ ไดรั้บเป็นโครงการหน่ึงของมูลนิธิฯ โดยเป็น

สมาชิกโอลมิปิกสากล(Special Olympic International) อนัดบั ๓  เม่ือเดือนกนัยายน ๒๕๓๑ ซ่ึงเป็นองคก์ารท่ี

สหรัฐอเมริกาก่อตั้งข้ึน มีสมาชิกทัว่โลก ทาํการฝึกฝนและจดัการแข่งขนักีฬาโอลิมปิกเฉพาะกลุ่มคนพิการทางปัญญา 

โครงการน้ีมูลนิธิฯ ไดเ้ป็นผูป้ระสานงานในการจดัแข่งขนักีฬาโอลิมปิกในประเทศไทย รวม ๓ คร้ัง  และส่งนกักีฬาไป

แข่งขนัในต่างประเทศ ๓ คร้ัง 



 
 ๔) การขยายงานไปสู่ส่วนภูมิภาค  

  มูลนิธิฯ ไดข้ยายการบริการสงเคราะห์บุคคลปัญญาออ่นไปสู่ส่วนภูมิภาค เพื่อใหบุ้คคลปัญญาอ่อนในต่างจงัหวดัไดมี้

โอกาสรับการบริการเช่นเดียวกบัส่วนกลาง โดยจดัตั้งศนูยส์งเคราะห์บุคคลปัญญาอ่อนภาคเหนือท่ีจงัหวดัเชียงใหม่ เม่ือปี 

พ.ศ. ๒๕๒๔ จดัตั้งศูนยส์งเคราะห์บุคคลปัญญาอ่อนภาคตะวนัออกเฉียงเหนือ ท่ีจงัหวดัอุดรธานี เม่ือปี พ.ศ. ๒๕๒๖ และ

จดัตั้งศูนยส์งเคราะห์บุคคลปัญญาอ่อนภาคใต ้ท่ีจงัหวดัสงขลา เม่ือปี พ.ศ. ๒๕๒๙ และยงัไดจ้ดัตั้งศนูยพ์ฒันาเดก็ปัญญา

อ่อนวยักอ่นเรียน ไวป้ระจาํศนูยฯ์ ภาคนั้นๆ  นอกจากนั้นมูลนิธิฯ ยงัไดป้ระสานงานกบัจงัหวดัต่าง  ๆจดัตั้งคณะกรรมการ

การสงเคราะห์บุคคลปัญญาออ่นประจาํจงัหวดัดว้ย 

 ๕) ศูนย์สงเคราะห์บุคคลปัญญาอ่อนในส่วนภูมิภาค 

มูลนิธิฯไดข้ยายงานบริการไปสู่ภูมิภาค เน่ืองดว้ยหน่วยงานรัฐและเอกชนดาํเนินการในดา้นน้ีโดยเฉพาะยงัมีนอ้ย

หรือไม่มี และเพื่อใหท้อ้งถิ่นมีส่วนร่วมในการช่วยเหลือบุคคลปัญญาออ่น ซ่ึงมีความตอ้งการอยูม่ากอนัเป็นการส่งเสริม

คุณภาพชีวิตประชากร  มูลนิธิฯ จึงเห็นควรจดัตั้งศนูยส์งเคราะห์บคุคลปัญญาออ่นในส่วนภูมิภาคข้ึน ขณะน้ีมีอยู ่๓ แห่ง ใน 

๓ ภาค คือ  

 ๑. ศนูยส์งเคราะห์บุคคลปัญญาออ่นภาคเหนือ จงัหวดัเชียงใหม่ 

 ๒. ศนูยส์งเคราะห์บุคคลปัญญาออ่นภาคตะวนัออกเฉียงเหนือ จงัหวดัอดุรธานี  

 ๓. จดัตั้งศนูยส์งเคราะห์บุคคลปัญญาออ่นภาคใต ้จงัหวดัสงขลา 

การให้บริการของศูนย์สงเคราะห์บุคคลปัญญาอ่อนในส่วนภูมภิาค ประกอบด้วย  

- จดัการเรียนการสอนและพฒันาเดก็ปัญญาอ่อน 

- จดับริการดา้นการตรวจสุขภาพเดก็ปัญญาออ่น 

- จดัโครงการเยีย่มครอบครัวบุคคลปัญญาออ่นในเขตอาํเภอต่างๆ ใหค้าํแนะนาํแก่ผูป้กครองและพิจารณาให้

ความช่วยเหลือตามควร 

- จดัวิทยากรร่วมอบรมอาสาสมคัรของกรมประชาสงเคราะห์ในแต่ละภาค 

- จดัอบรมบุคลากรที่ทาํงานดา้นปัญญาออ่น 

- เผยแพร่ความรู้เร่ืองการเป็นปัญญาออ่น สาเหตุและการป้องกนั 

- การสงเคราะห์อื่นๆ ตามความเหมาะสมแต่ละทอ้งถิ่น 



 



 

รายนามประธานมูลนิธิฯสมยัต่าง  ๆ

หม่อมงามจิตต ์ บุรฉัตร ปี พ.ศ. ๒๕๐๕-๒๕๐๗ 

คุณหญิงเลขา  อภยัวงศ ์ ปี พ.ศ. ๒๕๐๗-๒๕๑๓ 

คุณหญิงสวลี  ชลวิจารณ์ ปี พ.ศ. ๒๕๑๓-๒๕๒๐ 

คุณหญิงเฟ่ือง  ชลิตอาภรณ์ ปี พ.ศ. ๒๕๒๐-๒๕๒๖ 

ศาสตราจารยว์ารี  หะวานนท ์ ปี พ.ศ. ๒๕๒๖-ปัจจุบนั 

 

รายนามคณะกรรมการการบริหารมูลนธิฯิ ปีพ.ศ. ๒๕๓๔-๒๕๓๖ 

ศาสตราจารยว์ารี  หะวานนท ์            ประธาน 
ท่านผูห้ญิงหม่อมหลวงเพญ็ศรี  วชัโรทยั 
ผูช่้วยศาสตราจารยก์าญจนา  โกศลพิสิษฐ์กุล              เลขาธิการ 
นางสาวจุลยี ์  อตัถจรรยากุล            เหรัญญิก 
ดร. คุณหญิงกลัยา  โสภณพนิช 
นางมานิดา  ยวุบูรณ์ 
นายแพทยสุ์รีย ์ ฤกษนิ์มิตร 
นางรัตน์  ประธานราษฎร์นิกร 
นางวฒันา  ศริิ รัตน ์
นางสาวพฒัน  ภาสบุตร 
ศาสตราจารยล์ิ่นจ่ี  หะวานนท ์
นายพงศธร  เตวิทย ์
นางสาว สมทรง  ยนตรรักษ ์
นายแพทยว์ณัรุณี  คมกฤส 
นางดรุณี  ประมวญบรรณาการ 
นางสมสวาสด์ิ  บุญญภทัโร 
นางสุพิศ  ศาสตระสิงห์ 
นายระเด่น  ทกัษณา 
นางจนัทร์ฉาย  ประทุมานนท ์
พ.ต.ท. ประวุฒิ  ถาวรศิริ 
นายสืบชยั  ไชยนุวติั 
รองสาสตราจารยศ์รียา  นิยมทาํ 



 

 

โรงเรียนศึกษาสงเคราะห์จติต์อารีฯ ลาํปาง 

๑. ประวตั ิ

โรงเรียนศึกษาสงเคราะห์จิตตอ์ารีฯ แต่เดิมเป็นโรงเรียนราษฎร์ของมูลนิธิช่วยคนโรคเร้ือนจงัหวดัลาํปาง ช่ือ 

“โรงเรียนจิตต์อารี” (คาํว่า “จิตตอ์ารี” มาจากช่ือของหม่อมงามจิตต ์บุรฉัตร และคุณหญิงอารีพนัธ์  สุนาวินวิวฒั) ตั้งเม่ือ 

พ.ศ. ๒๕๐๐ โดยมีวตัถุประสงคเ์พื่อแยกเดก็จากครอบครัวที่พ่อแม่ป่วยเป็นโรคเร้ือนมาใหค้วามอุปการะเลี้ยงดูและให้

การศึกษาตั้งแต่ชั้นเดก็เลก็ถึง ม.๓ ใหรู้้จกัการปรับตวัเขา้กบัสังคม โดยทัว่ไปสมเดจ็พระศรีนครินทราบรมราชชนนี ทรง

อุปถมัภโ์รงเรียนและมูลนิธิ ตั้งแต่ปี พ.ศ. ๒๕๐๕  

ต่อมาเม่ือวนัท่ี ๑ ตุลาคม ๒๕๒๔ มูลนิธิไดม้อบโอนโรงเรียนจิตตอ์ารี ใหก้บักระทรวงศึกษาธิการมาดาํเนินการ

จดัเป็นโรงเรียนศึกษาสงเคราะห์ สาํหรับบุตรหลานผูป่้วย สังกดักองการศึกษาพิเศษ กรมสามญัศึกษา กระทรวงศึกษาธิการ 

เปิดสอนตั้งแต่ชั้นประถมศึกษาปีท่ี ๑-๖ และไดอ้นุมติัใหเ้ปิดสอนในระดบัชั้นมธัยมศึกษาปีที่ ๑-๓ ในปีการศึกษา ๒๕๒๕ 

๒. สภาพของโรงเรียน 

 เป็นโรงเรียนศึกษาสงเคราะห์ ประเภทประจาํ  และไป-กลบั 

 ตั้งอยูติ่ดถนนสายศรีชุม-แม่ทะ ตาํบลพระบาท อาํเภอเมือง จงัหวดัลาํปาง ห่างจากตวัเมืองลาํปาง ๓ กิโลเมตร เน้ือท่ี ๒๙ 

ไร่ ๘๘ วา  

อาคาร อาคารเรียน ๑ หลงั บา้นพกัครู ๓ หลงั 

 อาคารหอนอน ๑ หลงั บา้นพกัภารโรง ๒ หลงั 

 อาคารประกอบ ๕ หลงั บา้นพกัเดก็ ๑๔ หลงั 

 โรงอาหาร ๑ หลงั 

๓. การรับนักเรียน 

 รับนกัเรียนตั้งแต่อาย ุ๗ ปีข้ึนไป เขา้เรียนในชั้นประถมศึกษาปีที่ ๑ และรับนกัเรียนท่ีจบชั้นประถมศกึษาปีท่ี ๖ เขา้เรียน

ในชั้น มธัยมศึกษาปีท่ี ๑ ทั้งประเภทประจาํ   และไป-กลบั 

นักเรียนประจํา  รับบุตรหลานผูป่้วยที่เป็นโรคเร้ือนจากนิคมต่างๆ ในเขต ๙ จงัหวดัภาคเหนือ คือ เชียงราย เชียงใหม่ ลาํพูน 

แม่ฮ่องสอน พะเยา ลาํปาง แพร่ น่าน และอุตรดิตถ ์และเดก็ยากไร้ท่ีจบชั้นประถมศึกษาปีท่ี ๖ จากโรงเรียนศึกษาสงเคราะห์

ในกลุ่มท่ี ๑ (ภาคเหนือ) 

นักเรียนไป-กลับ รับเดก็จากครอบครัวท่ียากไร้บริเวณใกลเ้คียงโรงเรียน 

๔. การจดัการเรียนการสอน  

 เปิดทาํการสอนตั้งแต่ชั้นประถมศึกษาปีท่ี ๑ ถึงชั้นมธัยมศึกษาปีท่ี ๓  



ระดบัประถมศึกษา – ใชห้ลกัสูตรประถมศึกษา พุทธศกัราช ๒๕๒๑  

ระดบัมัธยมศึกษา – ใชห้ลกัสูตรมธัยมศกึษาตอนตน้ พทุธศกัราช ๒๕๒๑ เปิดแผนการเรียน เกษตร-คหกรรม 

๕. หลกัการปฏิบัตงิาน 

 ๑.  ใหก้ารศกึษาเนน้หนกัดา้นวิชาชีพ เพื่อใหเ้ดก็สามารถนาํไปเป็นพื้นฐานการประกอบอาชีพเม่ือจบการศึกษา  

 ๒. ใหก้ารสุขศึกษา และป้องกนัการแพร่กระจายของโรคเร้ือน 

 ๓. สร้างทศันคติท่ีดีในการอยูร่่วมกนัในสังคม เพื่อใหส้ามารถปรับตวัเขา้กบัสังคมทัว่ไปได ้

 ๔. ศึกษาคน้ควา้ดา้นการเรียนการสอน และดา้นปัญหาการปรับตวัเขา้สู่สังคมของเดก็ 

๖. งบประมาณดําเนินการ 

 ไดรั้บงบประมาณดาํเนินการจากแหลง่งบประมาณดงัต่อไปน้ี 

๑. เงินพระราชทานจากกองทุนสมเดจ็ยา่ 

๒. กรมสามญัศึกษา จดัสรรงบประมาณหมวดค่าวสัดุใชส้อย ค่าสาธารณูปโภค ค่าครุภณัฑที์่ดินส่ิงก่อสร้าง ค่าเงิน

อุดหนุน (เป็นค่าอาหารและความอยูดี่มีสุขของนกัเรียนวนัละ ๑๒ บาท ต่อคน) และหมวดเงินเดือนและเงินสวสัดิการ 

๓. มูลนิธิช่วยคนโรคเร้ือนจงัหวดัลาํปาง สนบัสนุนดา้นวิชาชีพ 

๔. องคก์ารช่วยเหลือผูป่้วยโรคเร้ือนแห่งประเทศอเมริกา สนบัสนุนดา้นการสงเคราะห์เดก็และวิชาชีพ 

๕.องคก์ารช่วยเหลือผูป่้วยโรคเร้ือนแห่งประเทศเยอรมนั สนบัสนุนดา้นการสงเคราะห์เดก็และวิชาชีพดา้นการให้

สุขศึกษาและการต่อตา้นโรคเร้ือน 

๖. องคก์ารพิชิตความหิวแห่งประเทศเยอรมนั สนบัสนุนดา้นวิชาชีพการเกษตร “หมู่บา้นเกษตรกรไทย-เยอรมนั” 

๗. องคก์ารช่วยเหลือเดก็แห่งประเทศออสเตรเลีย สนบัสนุนดา้นวิชาชีพการเกษตร “สหกรณ์ผูเ้ลี้ยงสุกร” 

๘. ผูมี้จิตศรัทธาชาวสวิส สนบัสนุนดา้นการศึกษาของเดก็ยากไร้ ใหมี้โอกาสไดศ้ึกษาต่อในโครงการชา้งเผือก 

๗. บุคลากรปีการศึกษา ๒๕๒๗  

นักเรียน 

 ชาย   ๒๐๑        หญิง  ๒๐๙         รวม  ๔๑๐ คน 

 นกัเรียนประจาํ                                      ๑๙๐ คน 

 นกัเรียนไป-กลบั                                   ๒๒๐ คน 

 ครู    ๓๒     คน                    ภารโรง         ๘   คน 

  ๘. โครงการ-งานและกจิกรรมที่สําคญั 

 ๑. โครงการหมู่บ้านเกษตรกรไทย-เยอรมัน เร่ิมดาํเนินการปี พ.ศ. ๒๕๒๕ โดยการสนบัสนุนขององคก์ารพิชิตความหิว

แห่งประเทศเยอรมนั งบประมาณดาํเนินการ ๒๙๔,๐๐๐ บาท คุณแจ่มจิตต ์ เลาหวฒัน ์เป็นประธานโครงการ 

 ลักษณะโครงการ  เป็นโครงการฝึกอบรมเดก็นกัเรียนชาย เร่ืองการปรับสภาพทางสังคมและการฝึกอาชีพดา้นการเกษตร 

โดยจดัใหเ้ดก็นกัเรียนประจาํชาย ชั้น ป.๕-ม.๓ อาศยัอยูใ่นหมู่บา้นเกษตร ๗ หลงั หลงัละ ๖ คน มีคณะกรรมการหมู่บา้น

ปกครองกนัเอง  และมีการประกอบอาชีพทางการเกษตร เช่น ทาํนา ปลูกพืชผกั สวนครัว เลี้ยงสัตว ์และประกอบวิชาชีพอื่น 

เช่น ตดัผม จกัสาน ทาํซีเมนตบ์ลอ็ก ซ่อมจกัรยาน ฯลฯ  

 ๒. โครงการจิตต์อารี-เขาค้อ เร่ิมดาํเนินการปี พ.ศ. ๒๕๒๗ โดยการสนบัสนุนจากผูมี้จิตศรัทธาในจงัหวดัลาํปาง 

งบประมาณดาํเนินการ ๕๐,๐๐๐ บาท  



  ลักษณะโครงการ เป็นโครงการส่งเสริม นกัเรียนบุตรผูป่้วยที่จบชั้น ม.๓ เร่ืองการประกอบอาชีพ โดยจดัใหบุ้ตรผูป่้วยที่

จบชั้น ม.๓ เขา้ร่วมโครงการลุ่มนํ้าเขก็ในพระราชดาํริ ที่จงัหวดัเพชรบูรณ์ ใหก้ารสนบัสนุนดา้นการประกอบอาชีพและการ

เร่ิมตน้ชีวติครอบครัวนอกนิคม  

 ๓. โครงการ “กองทุนวชิาชีพ” เร่ิมดาํเนินการปี พ.ศ.๒๕๒๖ โดยการสนบัสนุนจาก “กองทุนสมเดจ็ยา่” และผูมี้จิต

ศรัทธา งบประมาณ ๒๐๐,๐๐๐ บาท  

 ลักษณะโครงการ เป็นโครงการส่งเสริมงบประมาณ ในการฝึกวิชาชีพครู-นกัเรียน และสนบัสนุนโครงการวิชาชีพต่างๆ

ในโรงเรียน โดยใหน้กัเรียนยมืเงินจากกองทุน เพื่อประกอบวิชาชีพต่างๆ ในโรงเรียนและโครงการภายใตก้ารนิเทศที่บา้น 

สาํหรับนกัเรียนไป-กลบั 

      ๔. โครงการช้างเผอืก เร่ิมดาํเนินการปี พ.ศ. ๒๕๒๖ งบประมาณจากการบริจาคของผูมี้จิตศรัทธาชาวสวิสผ่าน คุณหญิง

วลิยั  ลีลานุช  

        ลักษณะโครงการ ช่วยเหลือเดก็ยากไร้ใหมี้โอกาสไดรั้บการศึกษา โดยรับนกัเรียนท่ีจบชั้นประถมปีท่ี ๖ จากโรงเรียน

ศึกษาสงเคราะห์ กลุ่มท่ี ๑ (ภาคเหนือ) เขา้เรียนในชั้นมธัยมศึกษาปีท่ี ๑ เป็นนกัเรียนประจาํและคดัเลือกนกัเรียนที่จบชั้น

มธัยมศึกษาปีท่ี ๓ ที่มีความจาํเป็นทางครอบครัว และความจาํเป็นของทอ้งถิ่นใหไ้ดรั้บการศึกษาในระดบัสูง เพื่อกลบัไป

เป็นผูน้าํทอ้งถิ่น หรือช่วยเหลือครอบครัวท่ีช่วยตวัเองไม่ได้ 

         ๕. โครงการหมูบ้านเกษตรสําหรับนักเรียนหญิง เพื่อทูลเกลา้ถวายสมเดจ็ยา่เน่ืองในวโรกาสพระชนมายคุรบ ๘๔ 

พรรษา  เร่ิมดาํเนินการปี พ.ศ. ๒๕๒๗ ประธานโครงการ คุณแจ่มจิตต ์ เลาหวฒัน์ งบประมาณดาํเนินการจากการสนบัสนุน

ของผูมี้จิตศรัทธาในประเทศไทยในการจดัซ้ือท่ีดนิจาํนวน ๗ ไร่ และจากสมาคมทนัตแพทยป์ระเทศเยอรมนัตะวนัตก ผ่าน

องคก์ารช่วยเหลือผูป่้วยโรคเร้ือนแห่งประเทศเยอรมนันีเป็นเงิน ๙๔๒,๐๐๐ บาท 

           ลักษณะโครงการ เป็นโครงการฝึกอบรมนกัเรียนหญิง เร่ืองการปรับสภาพสังคมและเร่ืองวิชาชีพ โดยคดัเลือก

นกัเรียนประจาํหญิง ป.๕-ม.๓ อาศยัอยูใ่นหมู่บา้น ๗ หลงั หลงัละ ๖ คน มีการประกอบอาชีพทางการเกษตรกรรมและ

อุตสาหกรรมในครัวเรือน เช่น ทอผา้ ช่างหนงั จกัสาน 

           ๖. โครงการต่อต้านการแพร่กระจายของโรคเร้ือน  เร่ิมดาํเนินการปี พ.ศ. ๒๕๒๖ งบประมาณจากการสนบัสนุนของ

องคก์ารช่วยเหลือผูป่้วยโรคเร้ือนแห่งประเทศเยอรมนั ใหง้บประมาณก่อสร้างเรือนพยาบาล ๑ หลงั เป็นเงิน ๒๙๔,๐๐๐

บาท 

              ลักษณะโครงการ การใหสุ้ขศึกษาและการป้องกนัโรค โดยจดัสร้างเรือนพยาบาล ขนาด ๘ เตียง 

 ๑ หลงั มีพยาบาลประจาํใหก้ารรักษาพยาบาลเบ้ืองตน้แก่นกัเรียนและผูป้กครองบริเวณใกลเ้คียงโรงเรียนและผูป้กครองที่

เป็นผูป่้วยโรคเร้ือนและเผยแพร่ความรู้เร่ืองโรคเร้ือนแก่ชุมชน 

๗. โครงการทดลองการเรียนร่วมของเดก็พเิศษในช้ันปกติ  เร่ิมดาํเนินการปี พ.ศ. ๒๕๒๗  

ลักษณะโครงการ การเรียนร่วมของเดก็พิเศษ เช่น เดก็เรียนชา้ หูพิการ และเดก็ท่ีมีความผิดปกติทางอารมณ์ โดย

ทดลองใหเ้รียนร่วมกบัเดก็ปกติในชั้นประถมปีท่ี ๑ เพื่อศึกษาขอ้มูลและแนวทางที่จะเปิดโครงการเรียนร่วมเดก็พิเศษกบัเดก็

ปกติต่อไป 

๘. กิจกรรมสหกรณ์ เร่ิมดาํเนินการปี พ.ศ. ๒๕๒๕ โดยการสนบัสนุนของสมาชิกสหกรณ์ ครู-นกัเรียน คนงาน 

ภารโรงและผูป้กครอง 

ลักษณะโครงการ กิจกรรมสหกรณ์มีแผนกต่างๆ ดงัน้ี แผนกร้านคา้ แผนกการเกษตร แผนกออมทรัพยโ์ดยมี

สมาชิกเป็นผูถ้ือหุน้มีการปันผลปีละคร้ัง 



   ๙. กิจกรรมอาหารและโภชนาการ  เร่ิมดาํเนินการปี พ.ศ. ๒๕๒๖ งบประมาณดาํเนินการจากกองทุนวิชาชีพ 

๒,๐๐๐ บาท 

    ลักษณะกิจกรรม กิจกรรมเกี่ยวกบัอาหารและโภชนาการ ใหน้กัเรียนมีรายไดจ้ากการทาํขนม ทาํอาหารแหง้ 

การถนอมอาหาร การจดัเลี้ยงอาหารนอกสถานที ่

     ๑๐. กิจกรรมการงานพืน้ฐานอาชีพ  เร่ิมดาํเนินการปี พ.ศ. ๒๕๒๕ งบประมาณดาํเนินการจากกองทุนวิชาชีพ 

     ลักษณะกิจกรรม กิจกรรมเกี่ยวกบังานอาชีพ เช่น ตดัเยบ็เส้ือผา้นกัเรียน ช่างหนงั ช่างเยบ็หมวก งานไมไ้ผ่ ทอ

ผา้ เป็นตน้ 

    ๑๐. กิจกรรมการเกษตร เร่ิมดาํเนินการปี พ.ศ. ๒๕๒๕ งบประมาณจากกองทุนวิชาชีพ 

                    ลักษณะกิจกรรม กิจกรรมการเกษตร เช่น การเลี้ยงไก่ เลี้ยงสุกร เลี้ยงปลา พืชผกัสวนครัว ไมด้อกไมป้ระดบั 

ใหเ้ดก็ไดจ้ดัจาํหน่ายผลผลติผา่นสหกรณ์การเกษตร โดยมีกระบวนการประกนัราคาผลผลิตการเกษตรทุกชนิด 



 

 



 

 



 

มูลนิธิสิริวฒันา-เชสเชียร์ 

ในพระบรมชินูปถมัภ ์

SIRI WATTANA-CHESHIRE FOUNDATION 

UNDER THE ROYAL PATRONAGE OF HER MAjESTY  THE QUEEN 

 

 

สารจากประธานมูลนิธิวฒันาเชส -เชียร์ฯ 

ผมยนิดีและภูมิใจที่ไดเ้ขา้มารับงานเป็นประธานมูลนิธิสิริวฒันาเชส-เชียร์ฯ ในพระบรมชินูปถมัภ ์ซ่ึงผมและ

กรรมการทุกท่านจะอยูใ่นปณิธานเสมอว่า จะดาํเนินงานใหเ้ป็นไปตามเจตนารมณ์ของผูก้่อตั้ง คือ ท่าน เซอร์เลนาร์ด เชส

เชียร์ และท่านผูห้ญิงหม่อมงามจิตต ์บุรฉัตร ซ่ึงท่านหวงัถึงความเจริญกา้วหนา้ต่อไปของมูลนิธิฯ ซ่ึงงานกรุ็ดหนา้ไปไดไ้ม่

หยดุย ั้ง สามารถเพิ่มบา้นเชสเชียร์ในประเทศไทยข้ึนอีก ๒ บา้น และกาํลงัจะเพิ่มอกี ๑ บา้นในภาคอีสาน ยอ่มเป็น

ความสาํเร็จท่ีน่าภูมิใจ หากท่านผูห้ญิงหม่อมงามจิตต ์บุรฉัตร จะมีญาณวิถีใดท่ีจะหยัง่ทราบแลว้ยอ่มทราบถึงเจตนารมณ์อนั

น้ีดว้ยความปิติยนิดียิง่ 

        

 

 

                                                                                                                                      ประสงค์   อิฐรัตน์ 



 

มูลนิธิสิริวฒันา-เชสเชียร์  ในพระบรมชินูปถมัภ์ 

ความเป็นมา 

 มูลนิธิสิริวฒันา- เชสเชียร์ เป็นสาขาหน่ึงของมูลนิธิเลนาร์ด เชสเชียร์ ซ่ึงมีศูนยก์ลางอยูใ่นกรุงลอนดอน ผูใ้ห้

กาํเนิดมูลนิธิน้ีคือ  นาวาอากาศเอก เลนาร์ด เชสเชียร์ นายทหารองักฤษ เมื่อท่านพบผูป่้วยดว้ยโรคมะเร็ง ตอ้ง

ทรมานทั้งกายและใจ เพราะขาดทั้งท่ีพกัพิงและญาติมิตร ท่านจึงรับผูป่้วยและคนพิการเหล่านั้นใหม้าอยูใ่นบา้น

ของท่านเอง  จนในท่ีสุด ท่านไดอุ้ทิศบา้นใหเ้ป็นท่ีพกัของผูท่ี้ไม่มีทางจะรักษาใหห้ายได ้  บา้นเชสเชียร์หลงัแรก

จึงเกิดข้ึนในประเทศองักฤษ  เม่ือพ.ศ. ๒๔๙๑ ปัจจุบนัน้ีมีสาขาในหลายประเทศทัว่โลก  ประมาณ ๒๓๐ สาขา  มี

ท่ีทาํการใหญ่อยูท่ี่กรุงลอนดอน และมีสาํนกังานภาคตะวนัออก  อยูท่ี่ประเทศสิงคโปร์  ในภาคตะวนัออกมี

บา้นพกัรวมกนัมากกว่า  ๓๐ แห่ง  คือ พม่า ฮ่องกง  อินโดนีเซีย  ญี่ปุ่น  มาเลเซีย  ปาปัวนิวกีนี  ฟิลิปปินส์ และ

ประเทศไทย ( ซ่ึงมีอยู ่๔ แห่ง) 

 นาวาอากาศเอกเชสเชียร์มาเยอืนประเทศไทยเม่ือ พ.ศ. ๒๕๐๖  และสนบัสนุนใหจ้ดัตั้งบา้นเชสเชียร์ข้ึน  

คณะกรรมการบริหารชุดแรก  ในประเทศไทยคือ  หม่อมงามจิตต ์บุรฉัตร (ต่อมาเป็นท่านผูห้ญิง)  เป็นประธาน

กรรมการ นางอลัมา ลิงค ์(ต่อมาเป็นคุณหญิง)  เป็นรองประธาน  ส่วนกรรมการก่อตั้งท่านอื่นๆ ไดแ้ก่  คุณหญิง

สมานใจ ดาํรงแพทยาคุณ  คุณหญิงเลขา อภยัวงศ ์ และนางฟรีดา  ไลยแ์มน 

มงคลนาม “สิริวฒันา” 

 มูลนิธิไดรั้บพระมหากรุณาธิคุณ จากสมเดจ็พระนางเจา้สิริกิต์ิ  พระบรมราชินีนาถ  ทรงรับไวใ้นพระบรม

ราชินูปถมัภ ์เม่ือวนัท่ี ๑๒ สิงหาคม  พ.ศ. ๒๕๐๗ และพระราชทานนามใหว้่า  มูลนิธิสิริวฒันา-เชสเชียร์  อนัเป็น

มงคลนามอยา่งสูงสุด  มูลนิธิน้ีจดทะเบียนอยา่งถกูตอ้งตามกฎหมายเม่ือเดือนธนัวาคม พ .ศ.๒๕๐๗ 

หลกัการ 

 มูลนิธิสิริวฒันา-เชสเชียร์  เป็นมูลนิธิท่ีใหท่ี้พกัพิงแก่คนพิการ และผูป่้วยดว้ยโรคเร้ือรัง ท่ีทางโรงพยาบาลไม่

อาจรักษาใหห้ายได ้ นกัสังคมสงเคราะห์ประจาํโรงพยาบาลต่างๆเป็นผูส่้งรายนามผูป่้วย ผูต้อ้งการความ

อนุเคราะห์ มายงัคณะกรรมการของมูลนิธิ เพื่อพิจารณารับไวอุ้ปการะตลอดชีวิตในบา้นพกั ซ่ึงจดัใหเ้ป็นเสมือน

หน่ึงบา้นอนัแทจ้ริง มีสมาชิกทั้งชาย หญิง และเดก็  ไม่จาํกดัเช้ือชาติ  ศาสนา หรือวยั 

 สมาชิกบา้นสิริวฒันา-เชสเชียร์    จะไดรั้บการดูและอยา่งใกลชิ้ด จากคณะกรรมการบา้น  แม่บา้น  และผูช่้วย

แม่บา้น เพื่อใหไ้ดรั้บความอบอุ่นใจ จากบรรยากาศแบบครอบครัว  ท่ีทุกๆคนช่วยเหลือซ่ึงกนัและกนัเท่าท่ีจะทาํ

ได ้กิจกรรมต่างๆ เช่น กายภาพบาํบดั การทาํการฝีมือ การพกัผ่อนหยอ่นใจ การเรียนหนงัสือธรรมะ และการไป

ทศันาจรที่ทางบา้นจดัข้ึนเมื่อมีโอกาส ซ่ึงช่วยในดา้นขวญักาํลงัใจ และช่วยใหส้มาชิกของบา้นสิริวฒันามีงาน

อดิเรกท่ีเพลิดเพลินทาํ 

การดําเนินงาน ในประเทศไทยมีบา้นพกั ๔ หลงั 

 หลงัแรก คือ บา้นบางป้ิง สร้างเสร็จในปี พ.ศ. ๒๕๑๑ ปัจจุบนัเรียกบา้นสิริวฒันา-สมุทรปราการ อยูท่ี่ ต.บางปู

ใหม่ จ.สมุทรปาการ มีสมาชิกประมาณ ๔๕ คน  

 หลงัที่สอง บา้นรังสิต สร้างเสร็จในปี พ.ศ. ๒๕๑๓ อยูท่ี่ อ.รังสิต จ.ปทุมธานี มีสมาชิกประมาณ ๓๕ คน 

 หลงัที่สาม บา้นเชียงใหม่ สร้างเสร็จในปี พ.ศ. ๒๕๒๔ อยูท่ี่ ต.สับผา้เสีย อ.เมือง จ.เชียงใหม่ มีสมาชิกทั้งหมด 

๓๙ คน ในปี ๒๕๓๐ ไดส้ร้างอาคารเพิ่มเติมข้ึนอีกจะสามารถรับสมาชิกไดท้ั้งหมดถึง ๖๐ คน 



 

 

หลงัที่ส่ี บา้นชะอาํ สร้างเสร็จในปี พ.ศ. ๒๕๒๘ ณ หาดชะอาํ จ.เพชรบุรี ขณะน้ีมีสมาชิกประมาณ ๑๐ 

กว่าคน 

ค่าใช้จ่าย  ค่าใชจ่้ายในบา้นแต่ละหลงัตกประมาณเดือนละ ๑๕,๐๐๐-๒๒,๐๐๐ บาท 

รายได้ 

 ถึงแมมู้ลนิธิสิริวฒันา-เชสเชียร์  จะเป็นสาขาหน่ึงของมูลนิธิเลนาร์ด เชสเชียร์ ในกรุงลอนดอน ดาํเนินการตาม

หลกัการของนาวาอากาศเอก เลนาร์ด เชสเชียร์ และส่งสาํเนารายงานการประชุมไปยงัสาํนกังานใหญ่ในกรุง

ลอนดอนทุกคร้ัง รวมทั้งส่งผูแ้ทนเขา้ร่วมประชุมนานาชาติในโอกาสต่างๆเท่าที่จะทาํได ้แต่ในดา้นการเงินแลว้ 

มูลนิธิสิริวฒันา-เชสเชียร์ ไม่ไดพ้ึ่งพาเงินช่วยเหลือจากสาํนกังานใหญ่แต่อยา่งใด นอกจากรับเงินบริจาคเลก็นอ้ย

เป็นคร้ังคราวในโอกาสพิเศษ เช่นการสร้างบา้นพกัแห่งใหม่ขึ้นเท่านั้น 

 มูลนิธิสิริวฒันา-เชสเชียร์  จึงตอ้งอาศยัท่านผูมี้จิตศรัทธา ปรารถนาที่จะช่วยใหผู้ป่้วยไขที้่รักษาไม่หายพิการ

และขดัสน ใหมี้ชีวิตอยูอ่ยา่งมีความหวงั และมีความหมายดว้ย 

 การบริจาคเงินใหมู้ลนิธิสิริวฒันา-เชสเชียร์   ท่านสามารถนาํไปหกัภาษเีงินไดป้ระจาํปีของท่านได ้

  



หากท่านตอ้งการทราบรายละเอียดเพิ่มเติมหรือมีจิตศรัทธาจะสนบัสนุนกิจการของมูลนิธิฯดว้ยการ

บริจาคเงินหรือส่ิงของใดๆ หรือไปเยีย่มเยยีนสมาชิกของบา้นสิริวฒันาเพื่อใหก้าํลงัใจกรุณาติดต่อ

 

           ๑. คุณหญิงสุมน สุชีวะ 

 ๑๖๖/๑ ซอยพระนาง กรุงเทพฯ ๑๐๔๐๐ 

 โทร ๒๔๖-๓๔๓๖ 

 ๒. นายประสงค ์ อฐิรัตน์ 

 อธิบดีผูพ้ิพากษา ภาค ๑  

 ถนนรัชดาภิเษก  กรุงเทพฯ  ๑๐๓๐๐ 

 ๓. คุณหญิงถวิล  ประกอบนิติสาร 

 ๖๕ สุขมุวทิ ๑๙ กรุงเทพฯ ๑๐๑๑๐  

 โทร ๒๕๓-๒๖๓๔ 

บา้นสิริวฒันา-สมุทรปราการ (บางป้ิง) 

มูลนิธิสิริวฒันา-เชสเชียร์   

๑๘๒ หมู่ ๕ ตาํบลบางปูใหม่ (ติดสวางคนิวาส) 

จงัหวดัสมุทรปราการ ๑๐๒๘๐ 

โทร ๓๙๕-๐๐๗๖ 

บา้นเชียงใหม่ สิริวฒันา-เชสเชียร์   

๘๐ หมู่ ๓ ตาํบลสันผีเส้ือ อาํเภอเมือง จ.เชียงใหม่ 

๕๐๐๐๐ 

โทร (๐๕๓)๒๖๔-๕๔๖ 

 ๔. นายเฮอร์เบิร์ด ลงิค์ 

 ๒๕ ซอยชิดลม กรุงเทพฯ ๑๐๕๐๐ 

 โทร ๒๕๒-๖๔๓๒ 

 ๕. นางตรึงใจ  อฐิรัตน์ 

 ๓๔๕/๑ สามเสน ๒๘ กรุงเทพฯ๑๐๓๐๐ 

 โทร ๒๔๑-๔๗๐๖ 

            เชียงใหม่  (๐๕๓) ๒๔๔-๗๘๕ 

 ๖. นางสุรัตน์ ตนัตรานนท ์

 หา้งตณัตราภณัฑ ์ จ.เชียงใหม่ ๕๐๐๐๐ 

 โทร (๐๕๓)๒๓๖-๐๕๗ 

บา้นรังสิต มูลนิธิสิริวฒันา-เชสเชียร์   

๗๒ ถนนทองพนูอทิุศ ตาํบลประชาธิปัตย ์ 

อาํเภอธญับุรี จ.ปทุมธานี ๑๒๑๓๐ 

โทร ๕๓๑-๓๐๗๘ 

บา้นสุขเสมอ สิริวฒัน์เชสเชียร์ 

(ใกลโ้รงแรมรีเจน้ท ์ชะอาํ) 

๘๕๔ ตาํบลชะอาํ อาํเภอชะอาํ จ.เพชรบุรี ๗๖๑๒๐ 

โทร (๐๓๒)๔๗๑๙๙๙

 



 

รายช่ือคณะกรรมการมูลนธิสิิริวฒันา-เชสเชียร์  ในพระบรมราชินูปถมัภ์ 

๑. คุณหญิงอลัมา ลงิค ์ กรรมการสมยัเร่ิมก่อตั้ง อดีตรองประธาน 

   และประธานบา้นสุขเสมอ ชะอาํ 

๒. คุณหญิงสมานใจ ดาํรงแพทยาคุณ กรรมการสมยัเร่ิมก่อตั้งและท่ีปรึกษา 

๓. คุณบญัญติั สุชีวะ ท่ีปรึกษากฎหมาย 

๔. อธิบดีกรมประชาสงเคราะห์ ท่ีปรึกษา 

๕. คุณหญิงถวิล ประกอบนิติสาร อดีตประธานบา้นสิริวฒันา-สมุทรปราการ 

๖. คุณหญิงสุมน สุชีวะ อดีตประธาน 

๗. คุณยวุดี เจริญพิทกัษ ์ อดีตประธาน 

๘. คุณประสงค ์ อิฐรัตน์ ประธาน 

๙. คุณแขน  เพญ็พฒัน ์ณ อยธุยา รองประธานคนที่ ๑ 

๑๐. คุณตรึงใจ อิฐรัตน์ รองประธานคนที่ ๒ ประธานบา้นเชียงใหม่ 

๑๑. คุณเฮอเบิต ลงิค ์ กรรมการ 

๑๒. คุณหญิงกอบลาภ เยน็มะโนช กรรมการ 

๑๓. คุณเรณู อลัดุลราฮิม กรรมการ 

๑๔. คุณจนัทนา เบาวแ์มน กรรมการ 

๑๕. คุณกมลวนั บุณยษัฐิติ กรรมการ 

๑๖. คุณอุบล ลวนัยานนท ์ กรรมการผูช่้วยเลขานุการ 

๑๗. คุณไพบูรณ์ วฒันศิริธรรม เหรัญญิก 

๑๘. คุณฉฎา บุปผเวส เลขานุการ 

๑๙. คุณสุชาติ สหสัโชติ กรรมการ 

       (นายอาํเภอเมืองสมุทรปราการ) 

๒๐. คุณแฟย ์                     บราวส์  กรรมการ 

๒๑. คุณแอปเพิ้ล กิ๊ดลีย่  ์ ท่ีปรึกษาและบรรณาธิการ เดอะสไมล ์

๒๒.คุณสุนีย ์ บุญชูวิลาส ผูช่้วยเหรัญญิก 



 

พรีะยานุเคราะห์มูลนิธิฯ 

กบั 

แพทย์หญงิ  ดร. คุณเพยีร  เวชบุล 

 

แม่พระ 

 แม่พระ ช่วงชีวิตการต่อสู้ของ แพทย์หญิง ดร.คุณเพยีร เวชบุล  ระยะยาวนานเกือบ ๘๐ ปี   ยอ่มจารึกอยูใ่น

ความทรงจาํมิอาจลืมเลือนได ้  ในขณะที่วนัหน่ึงมีบุตรสาวของผูมี้อนัจะกินรายหน่ึงมาปรึกษาขอทาํแทง้ 

เน่ืองจากผิดพลาดในความรัก  “แม่พระ” เห็นว่าการทาํแทง้เป็นบาป จึงใหเ้ดก็สาวผูน้ั้นกลบัไปปรึกษากบัมารดา

เพื่อท่ีจะเอาเดก็ไว ้แต่กาลกลบัเป็นว่า เดก็สาวคนนั้นถูกมารดาดุด่า จึงตดัสินใจลาโลก โดยด่ืมยาพิษ “แม่พระ”

รู้เร่ืองเขา้ จึงไปรับเดก็ส่งโรงพยาบาล และเดก็สาวคนนั้นไดต้ายในออ้มกอดของแม่พระ  ความทรงจาํอนัเยน็เยอืก

ไม่อาจลบเลอืนไปได ้ “แม่พระ” ไดไ้ตร่ตรองโดยรอบคอบ จึงอุทิศความผิดพลาดในคร้ังน้ีใหเ้ป็นประโยชน์แก่

คนรุ่นหลงั ซ่ึงมีประวติัศาสตร์ซํ้ าแลว้ซํ้ าเล่าเหมือนเดก็สาวคนนั้น จึงเป็นปฐมเหตุ  ของการรับบริบาลแม่และเดก็  

เม่ือสตรีมีบุตรเพราะไม่ไดส้มรส ท่านกจ็ะรับเลี้ยงดูแล ให้นามสกุลเวชบุล โดย  “แม่พระ” เป็นมารดา และพล

โทปุ่น วงศว์ิเศษ เป็นบิดา หลายร้อยชีวิต ที่ผ่านไปเติบกลา้ออกมาสู่โลก  บางคนไดร้ํ่าเรียนในต่างประเทศ บางคน

ไดแ้ต่งงานมีครอบครัวเป็นปึกแผ่น บางรายประกอบธุรกิจส่วนตวัเป็นใหญ่เป็นโต  ชีวิตของเขาและเธอเหล่านั้น

ถูกฟูกฟักอยา่งอบอุ่น สามารถองอาจอยูบ่นลาํแขง้ของตนเองได ้“แม่พระ” สอนใหเ้ป็นคนสู้โลก สู้ดว้ยคุณธรรม 

 แหล่งพาํนกัอาศยั เร่ิมตน้จากท่ีพลบัพลาไชย”แม่พระ” ไดต้ั้งมาตาภาวสถาน เมื่อปี ๒๔๘๑ แลว้ยา้ยมาอยูที่่

ถนนสาธร ปี ๒๔๙๐  ขา้งโรงพยาบาลบางรัก  พระบรมวงศ์เธอกรมหม่ืนพทิยลาภ พิทยาลงกรณ์ ไดป้ระทานนาม

เป็น พรีะยานุเคราะห์มูลนิธิ  และบา้นหลงัน้ี เม่ือปี  ๒๕๐๗ สร้างความสะเทือนใจ ใหค้นทั้งประเทศจนเป็นที่มา 

แห่งคาํว่า ประชาอุทศิ เพราะธนาคารออมสินเจา้าหน้ี ร้องต่อศาลใหบ้งัคบัคดี เรียกเงิน ๓ ลา้นกว่าบาท ชดใช้

หน้ีสินท่ีขอกูม้า  ทางจงัหวดักจ็ะใหล้ม้เลิกมูลนิธิ เดือดร้อนประชาชนผูเ้ห็นว่า “แม่พระ” ซ่ึงอุทิศตนเพื่อเดก็

กาํพร้า ร้อยกว่าชีวิต จะส้ินเน้ือประดาตวั จึงช่วยกนับริจาคเงิน จนสามารถใชห้น้ีธนาคารออมสินไดส้าํเร็จ  ดู

เหมือนจะเป็นเร่ืองเดียว ที่เขา้ถึงคณะรัฐมนตรีใหพ้ิจารณาเร่ืองให ้

 พรียานุเคราะห์มูลนิธิ   จึงเป็นรวงรังของประชาชนทุกคนท่ีเห็นประโยชน์แก่เดก็กาํพร้า  ดงันั้น “แม่”  ผู ้

ตั้งทอ้งโดยไม่ไดต้ั้งใจ และอยูใ่นวยัศึกษา จาํเป็นตอ้งพาํนกัอยูที่่น่ีชัว่คราว   รอจนคลอดบุตร และยกบุตรใหแ้ม่

พระเป็นผูดู้แล  ตนเองกก็ลบัไปศึกษา  การสร้างรอยจารึกแห่งคุณธรรมคํ้าจุนโลก เป็นความเมตตาของคนไม่กีค่น

ในโลกน้ีท่ีจะพึงหาได ้ ๔๐๐๐ ชีวิตเป็นอยา่งนอ้ย ใชน้ามสกุลเวชกุล  ปัจจุบนัอยูอ่อสเตรเลีย  สวิสเซอร์แลนด ์

เนเธอแลนด ์ สหรัฐอเมริกา  ซาอุดิอาระเบีย  เป็นทั้งครู พยาบาล  ช่างภาพหนงัสือพิมพ ์พ่อครัว  นกับญัชี  เรียน

จบจากต่างประเทศ ๕ คน ช่วยงานมูลนิธิอยู ่ ผูจ้บต่างประเทศมีกว่า ๒๐ คน อยูต่่างประเทศโดยมีผูข้อไปเลี้ยง 

๓๔ คน พอ่แม่ของเดก็รับไปเลี้ยงเอง ๑๕๑ คน  ปัจจุบนัอยูใ่นบา้นประชาอุทิศ ๖๕ คน และแม่พระเคยช่วยโสเภณี 

ใหไ้ปอยูบ่า้น เกร็ดตระการกว่า ๒,๐๐๐ ราย มรดกท่ีเป็นทรัพยสิ์นปัจจุบนัคงมีบา้นท่ีดินประชาอุทิศ ท่ีดินว่างท่ี

บางเขน  บา้นทุ่งมหาเมฆ และคลินิกเช่าอยูท่ี่หนา้สวนลุมพินี 

 นักบุญสตรี ๑๐ ทิศ  แม่พระมิใช่จะเก่งกาจเฉพาะการดูแลเดก็เท่านั้น  ช่ือของท่านยงัโด่งดงัในฐานะผูรั้กษา

กามโรค  การแกปั้ญหาโสเภณี  ตามปูมประวติักล่าวกนัว่าแม่พระถึงกบัลงทุนปลอมตวัเองเขา้ไปในซ่องโสเภณี 



บาร์ไนตค์ลบั เพื่อจะตามไปฉีดยา เพื่อรักษาและป้องกนักามโรค  เคยถูกจบัโยนออกมา แมจ้ะหดัยโูดกไ็ม่



 

วายถูกแมงดาข่มเหง  แมแ้ต่ไปดูงานที่สหรัฐอเมริกา กย็งัถูกเขา้ใจผิด  ว่าท่านเป็นนางบงัเงา  เพราะการชอบศึกษา

ใหถ้งึตน้ตอน่ีเอง  แม่พระไดแ้กปั้ญหาโสเภณี  ไดช่้วยต่อสู้เร่ืองสิทธิการจดทะเบียน  การแกปั้ญหาในเร่ืองของ

โสเภณีเป็นเร่ืองท่ีไม่อาจผลกัดนัในช่วงชีวิตของท่านได ้ เพราะโสเภณีเป็นอาชีพเก่าแก่คู่กบัโลกมาแต่โบราณ  

นโยบายท่ีแน่นอนของรัฐบาลเท่านั้นท่ีจะควบคุมได ้ กามโรคเป็นของคู่กบัโสเภณีไดก้่อปัญหาทางสุขภาพกาย

และจิตใจ  ยิง่ความเจริญทางการแพทยมี์สูงเท่าใด เช้ือโรคกด้ื็อยาข้ึนเท่านั้น  แม่พระถึงกบัเอ่ยปากว่า “หญิงไทย

เซ็กส์จดัท่ีสุดในโลก” เพราะเป็นบ่อเกิดกามโรค เน่ืองจากไม่รักษาและป้องกนั น่ีเป็นปัญหาสังคมไทยท่ีตอ้งพูด

กนัอยา่งตรงไปตรงมา จะแกปั้ญหาอยา่งไรดี 

 เม่ือมีการปราบปรามโสเภณี แม่พระกไ็ดจ้ดัใหเ้กิดระบบการควบคุม รักษาและใหอ้าชีพ จึงเป็นท่ีมาของ บา้น

เกร็ดตระการ  ของกรมประชาสงเคราะห์  เดก็กาํพร้าบางส่วนจึงอยูที่่บา้นศรีสังวาล ซ่ึงมาจากผลพวงของส่ิง

เหลา่ น้ี 

 การเมือง  เร่ืองยุง่ๆคงจาํกนัไดว้า่  เม่ือปี  ๒๕๑๒  มีการเลือกตั้งสมาชิกสภาผูแ้ทนราษฎร  ท่านถูกช้ีนาํชกัชวน

ใหล้งสมคัรรับเลือกตั้ง ในนามพรรค สหประชาไทยแข่งกบัพรรคประชาธิปัตย ์แม่พระไดห้มายเลข ๑๗ มุ่งมัน่ท่ี

จะแกปั้ญหาของประชาชน ในเร่ืองการสังคมสงเคราะห์  การสู้กบัโรคภยัไขเ้จ็บตอนนั้น บรรดาหมอนวด

พาร์ตเนอร์โสเภณี ต่างสนบัสนุนท่านอยา่งยิง่   แต่ความฝันของท่านสลายเพราะการเมืองไม่ยอมรับท่านใหเ้ป็น

ผูแ้ทนราษฎร มิฉะนั้นแลว้ เรากค็งจะเห็นการต่อสู้เพื่ออนามยัและการสงเคราะห์อีกทิศทางหน่ึง 

 ดารา แม่พระ ไดชื้่อว่าดาราคนหน่ึงคือเป็นดาราของเดก็กาํพร้า  โสเภณี บรรดาผูช้ายชอบเที่ยงซุกซนผลงาน

ของแม่พระเป็นท่ีโด่งดงั ทั้งในประเทศและต่างประเทศจนฮอลีวู๊ดมาขอชีวประวติัไปทาํเป็นภาพยนตร์ใหช่ื้อว่า 

“ผู้หญิงมหัศจรรย์” นิตยสาร “รีดเดอร์ ไดเจส” นาํเร่ืองราวของท่านไปตีพิมพโ์ด่งดงัไปทัว่โลก ในวงการ

การศึกษาดา้นสังคมสงเคราะห์ถือว่าท่านเป็นดาราที่จะถูกนิสิต นกัศึกษา ทาํรายงาน วิทยานิพนธ์อยูเ่ป็นประจาํ 

 อานิสงส์แห่งการทาํดีช่วงระยะเวลากว่า ๘๐ ปีของชีวิตไม่เคยไดพ้กัเลย ชีวิตจะว่าไปแลว้ไม่มีใครท่ีจะปู

ดว้ยกลีบกุหลาบ  จากเดก็หญิงตวัเลก็ๆเกิดท่ีลาํปาง เกิดจากภรรยาคนท่ี ๓  พอ่ซ่ึงมี ๓ บา้น ตวัเองมีพี่ชายคนเดียว

กม็าด่วนจากโลกไปเสียก่อน วา้เหว่และเงียบเหงา ตอ้งลงมาเรียนที่กรุงเทพฯเพราะความใกลชิ้ดกบับณัฑิต

ทั้งหลายกใ็ฝ่ฝันจะไปเรียนเมืองนอก บิดากไ็ม่เห็นดว้ย จนกระทัง่เลด็ลอดไปเรียนท่ีไซ่ง่อนกบัแม่ชี คร้ันกลบัมาก็

อยากจะเรียนหมอ ซ่ึงสมยันั้นศิริราชพยาบาลกไ็ม่ยอมรับอิสตรีเพศ ตอ้งติดสอยหอ้ยตามเจา้นายไปเรียนที่ฝร่ังเศส

และชีวิตความเป็นอยูต่อ้งต่อสู้อยา่งโดดเด่ียวและเดด็ขาดเป็นท่ียอมรับนบัถือของบรรดาคนไทยท่ีนัน่ ชีวิตของแม่

พระดูจะอาภพัในเร่ืองของความรัก มีคนรักกไ็ปเสียชีวิตท่ีฮ่องกงระหว่างเดินทางกลบัประเทศไทย นามสกุล “ฮุน

ตระกลู” กถ็ูกญาติพี่นอ้งไม่เห็นดว้ยจะใหใ้ช ้



 
เพราะไปทาํงานสังคมสงเคราะห์รับเดก็กาํพร้าไวใ้นออ้มอกจนกระทัง่ไดรั้บพระราชทานนามสกุล “เวชบุล” จาก 

สมเดจ็พระราชชนนีศรีสังวาล ย์ ในสมยั จอมพล ป.พบูิลสงคราม เป็นนายกรัฐมนตรี 

 ชีวิตท่านต่อสู้เลือดตาแทบกระเดน็ ความแกร่ง กลา้หาญจนเป็นสตรีมหศัจรรย ์กส็มควรแลว้กบัผูห้ญิงตวั

เลก็ๆคนหน่ึง ซ่ึงเสียสละชีวิตและวิญญาณเพื่อมนุษยชาติ รางวลัใดๆท่ีไดรั้บไม่ว่าจะเป็นเหรียญตราของฝร่ังเศส

ของไอน์สไตน์ ปริญญากิตติมศกัด์ิ คาํเยนิยอของมาดามรูสเวลท ์ท่านผูห้ญิงละเอียด พิบูลสงครามและพระองคเ์จา้

จุลจกัรพงษ ์สหายสนิทของท่านกย็งัไม่เท่ากบัคาํว่า “แม่พระ” ผูเ้จริญรอยตามมาดามคูร่ี อจัฉริยภาพแห่งการ

ช่วยเหลือเพื่อนมนุษย ์การจากไปของท่านยากท่ีจะหาผูใ้ดตามรอยเทา้ไดท้นั แต่ผูท่ี้อยูเ่บ้ืองหลงักจ็ะสานต่อ อยา่ง

นอ้ยท่ีสุดกใ็หไ้ด ้๑ ใน ๑๐๐ ของท่าน 

(จากหนงัสือ “แม่และเดก็” ๗ มิถุนายน ๒๕๒๗) 

รายช่ือคณะกรรมการ พรีะยานุเคราะห์มูลนธิ ิ

๑. ศาสตราจารย ์ดร. อุกฤษ มงคลนาวิน  ประธานกรรมการบริหาร 

๒. พลโทปุ่น วงศว์ิเศษ  กรรมการท่ีปรึกษา 

๓. นายขวญัแกว้ วชัโรทยั  รองประธานกรรมการบริหาร คนที่ ๑  

๔. คุณหญิงลาํภู สิทธิสยามการ  รองประธานกรรมการบริหาร คนที่ ๒ 

๕. รองศาสตราจารยบุ์ญยิง่ เจริญยิง่  กรรมการเลขาธิการ 

๖.  ดร.อภิชยั จนัทรเสน  กรรมการเหรัญญิก 

๗.  พนัเอก แพทยห์ญิง คุณหญิงวฒันา วชัโรทยั  กรรมการ 

๘. ศาสตราจารยว์ารุณี บิณฑสันต ์ กรรมการ 

๙. รองศาสตราจารยว์จิิตร ระวิวงศ ์ กรรมการ 

๑๐. ศาสตราจารยไ์ชยยศ เหมะรัชตะ  กรรมการ 

๑๑. รองศาสตราจารยว์ิจิตร ระวิวงศ ์ กรรมการ 

๑๒. รองศาสตราจารยว์ิมลศิริ ชาํนาญเวช  กรรมการ 

๑๓. นายประวทิย ์ หาญณรงค ์ กรรมการ 

๑๔. นางสุรภี วะสีนนท ์ กรรมการ 

๑๕. นางปรียา ฉินโฉม  กรรมการ 

๑๖.นางสาวอภิรมย ์ ชาํนิบรรณาการ  กรรมการ 



 

 



 

 



 

รําลกึถงึ “พี่งามจติต์” 

 ดิฉันไดมี้เกียรติรู้จกัพี่งามจิตตป์ระมาณสามสิบกว่าปีมาแลว้ เพราะท่านเป็นศิษยเ์ก่าวงัหลงัวฒันาเช่นเดียวกบั

ดิฉัน เม่ือดิฉันเร่ิมช่วยงานสังคมใหม่ๆ ดิฉันกมี็โอกาสไดพ้บกบัท่าน แมก้ระทัง่เม่ือท่านดาํรงตาํแหน่งชายา 

ฯพณฯเอกอคัรราชทูตไทย ณ ประเทศเดนมาร์ก ดิฉนักมี็โอกาสไดไ้ปรับประทานอาหารคํา่ท่ีทาํเนียบในกรุง

โคเปนเฮเกนในวาระท่ีบริษทัการบินไทยเปิดสายการบิน กรุงเทพ-โคเปนเฮเกน-ปารีส ซ่ึงจาํไดว้่านํ้าพริกและไข่

เจียวคืนนั้นหมดเร็วกว่าเพื่อนและตอ้งทาํมาเพิ่มหลายคร้ัง ท่านยงัพูดกบัดิฉันอยา่งขาํๆเลยว่า “เลี้ยงคนไทยไม่

ยุง่ยากใจเลย ขอใหมี้ไข่เจียวขนานแทแ้ละดั้งเดิมกอ็ร่อยจะแยก่นัอยูแ่ลว้” 

 สาํหรับความรู้สึกของดิฉันนั้น พี่งามจิตตเ์ป็นบุคคลท่ีสังคมทั้งในและนอกประเทศยอมรับในความเสียสละ 

ความจริงใจ และความอดทนสู้งานไม่ถอยของท่าน แมว้่าท่านจะมีวยัมากกว่าดิฉันไม่ใช่นอ้ย แต่ท่านกก็ระทาํตวั

ต่อดิฉันเสมือนพี่และเพื่อน บ่อยคร้ังท่ีท่านใหก้าํลงัใจในการทาํงานเพื่อสังคมของดิฉันอยา่งผูรู้้ซ้ึงถึง “การทาํงาน

สงัคม” ว่าลาํบากใจเพียงไร 

 ท่านเป็นผูริ้เร่ิมก่อตั้งมูลนิธิอนุเคราะห์คนพิการฯ เม่ือสามสิบกว่าปีมาแลว้ โดยมีสาเหตุจากการเร่ิมระบาดของ

โรคโปลิโอ ตั้งแต่วนันั้นจนถึงวนัน้ี มูลนิธิฯกไ็ดเ้จริญกา้วหนา้อยา่งไม่หยดุย ั้ง ทั้งน้ีกรรมการมูลนิธิฯตลอดจน

เจา้หนา้ท่ีและเดก็พิการของเราทุกรุ่น ทุกสมยัจะไม่มีวนัลืมท่านเลย ดิฉันเองเคยเขา้ร่วมอยูใ่นคณะกรรมการมูลนิธิ

ฯ เมื่อยีสิ่บกว่าปีมาแลว้จนไดเ้ป็นรองประธานมูลนิธิฯและตอ้งหยดุพกัชัว่คราวเพราะภาระทางครอบครัว ปัจจุบนั

น้ีดิฉันไดเ้ร่ิมเขา้มาสานงานมูลนิธิฯต่อไปอีกแลว้ ในฐานะรองประธานเมื่อ พ.ศ. ๒๕๓๓ และประธานมูลนิธิฯ 

ในพ.ศ. ๒๕๓๔ 

 ดิฉันไดพ้บพี่งามจิตตค์ร้ังสุดทา้ยเม่ือท่านป่วยที่โรงพยาบาลดิฉันไดไ้ปเยีย่มท่านดว้ยความรัก เคารพและอาลยั

เป็นอยา่งยิง่ แมร่้างกายท่านจะทรุดโทรม แต่กาํลงัใจท่านไม่เคยถอยเลย ท่านไดก้ล่าวใหก้าํลงัใจดิฉันหลายๆอยา่ง

ในการทาํงานสังคม คาํพูดซ่ึงดิฉันจาํไดแ้ม่นยาํกคื็อ “ให้ทาํงานด้วยความจริงใจ ใครจะว่า วจิารณ์อะไร ก็อย่าได้

อ่อนไหว ต้องมีความอดทนและเข้มแข็ง” ซ่ึงดิฉันกย็งัยดึถือปฏิบติัอยูจ่นบดัน้ี 

 หากดวงวิญญาณมีจริง พี่งามจิตตก์ค็งจะปลาบปลื้มมากกว่าใน พ.ศ. ๒๕๓๔ น้ี พวกเราไดจ้ดังานฉลองท่ี

ระลึกใหแ้ก่ท่านอยา่งยิง่ใหญ่กว่าเดิม และดว้ยความเตม็ใจของทุกคน ซ่ึงยงัรัก เคารพและระลึกถึงพี่งามจิตตอ์ยู่

เสมอ 

 

         

 

                                                                                               (ม.ร.ว.วรรณาภรณ์  ศุขเนตร) 

                                    ประธานมูลนิธิอนุเคราะห์คนพิการในพระบรมราชูปถมัภส์มเดจ็พระศรีนครินทราฯ 



 

มูลนิธิอนุเคราะห์คนพกิาร 

ในพระราชูปถมัภ์ของ 

สมเด็จพระศรีนครินทรา บรมราชชนน ี

ประวตัคิวามเป็นมา 

 ในพ.ศ. ๒๔๙๕ ไดเ้กิดโรคไขสันหลงัอกัเสบ (Polio) ระบาดเป็นคร้ังแรกในประเทศไทยตามบริเวณท่าเรือใน

กรุงเทพฯ อนัเป็นยา่นที่ผูป้ระกอบอาชีพอยูก่นัมากอยา่งแออดั จึงเป็นแหล่งที่รับเช้ือโรคโปลิโอซ่ึงแพร่มาจาก

สิงคโปร์อยา่งหนกัที่สุดในขณะนั้นเป็นผลใหมี้เดก็เจ็บป่วย ร่างกายพิการ แขนและขาเป็นอมัพาตดว้ยโรคน้ีเป็น

จาํนวนมาก สถานสงเคราะห์แม่และเดก็สาธรของกรมอนามยัร่วมกบัองคก์ารช่วยเหลือเดก็แห่งสหประชาชาติ 

(UNICEF) ไดอ้อกสาํรวจเดก็พิการแถบยา่นบางรัก คลองสาน และสาํเหร่ อนัเป็นบริเวณที่มีเช้ือโรคแพร่มากที่สุด 

ไดน้าํเดก็พิการเหล่านั้นไปรักษา ณ โรงพยาบาลศิริราชและโรงพยาบาลพระมงกุฎเกลา้เป็นประจาํทุกวนั 

 ต่อ มาในปี พ.ศ. ๒๔๙๘ หม่อมงามจิตต ์บุรฉตัรไดร้วมกลุ่มผูมี้ใจบุญริเร่ิมดาํเนินการก่อตั้งมูลนิธิอนุเคราะห์

คนพิการฯข้ึน โดยรับช่วงกิจการสงเคราะห์ต่อจากสถานสงเคราะห์แม่และเดก็สาธร คณะกรรมการอาํนวยการชุด

แรกมี ๘ คน คือ 

 ๑. หม่อมงามจิตต ์ บุรฉัตร ประธาน 

 ๒. นางจีรสวสัด์ิ ปันยารชุน กรรมการ 

 ๓. ม.ร.ว.สายสวสัด์ิ สวสัดิวฒัน ์ กรรมการ 

 ๔. น.ส.กฤษณกณัฑ ์ มลนิทสุต กรรมการ 

 ๕. พ.ท.สรินท ์ แจ่มแสงรัตน์ กรรมการ 

 ๖. น.ส.สุรภี กาญจนกมล กรรมการ 

 ๗. มิสไอรีน เดวดิสนั กรรมการ 

 ๘. มิสเจเนเวีย คลอฟิลต ์ กรรมการ 

 หลงัจากมูลนิธิอนุเคราะห์คนพิการไดก้่อตั้งแลว้ ๑ ปี สมเดจ็พระศรีนครินทรา บรมราชชนนี ไดท้รงพระ

กรุณาโปรดเกลา้ฯ รับมูลนิธิฯ ไวใ้นพระราชูปถมัภ ์เม่ือ พ.ศ. ๒๔๙๙  

 เพื่อใหก้ารสงเคราะห์คนพิการดาํเนินต่อไปอยา่งมีประสิทธิภาพ มูลนิธิฯจึงไดส้นบัสนุนใหท้างโรงพยาบาลศิ

ริราชขยายอาคารของภาควิชาศลัยศาสตร์ออร์โธปิดิคส์และเวชศาสตร์ฟ้ืนฟูเพื่อรับเดก็เขา้รับการรักษาทาง

กายภาพบาํบดัและฟ้ืนฟูสมรรถภาพทางร่างกายโดยมีสถานที่และอุปกรณ์การรักษาพร้อมทั้งเคร่ืองกายอุปกรณ์

อยา่งครบครัน โดยสร้างตึก “ศรีสังวาลย”์ และตึก “มูลนิธิอนุเคราะห์คนพกิาร” ข้ึน 

 เม่ืองานของมูลนิธิอนุเคราะห์คนพิการเป็นที่รู้จกักนัอยา่งแพร่หลาย จาํนวนเดก็พิการที่มาจากต่างจงัหวดักเ็พิ่ม

มากข้ึน จาํเป็นที่มูลนิธิฯตอ้งแบ่งเบาภาระจากโรงพยาบาลในการฟ้ืนฟูสมรรถภาพ ดงันั้น ในปีพ.ศ. ๒๕๐๔ 

มูลนิธิฯจึงไดจ้ดัตั้ง “ศูนยบ์ริการเดก็พิการ” ข้ึน ณ ถนนติวานนท ์อาํเภอปากเกร็ด จงัหวดันนทบุรี สาํหรับเป็นท่ี

พกัรักษาทางเวชศาสตร์ฟ้ืนฟูและใหก้ารศึกษาแก่เดก็ที่มีภูมิลาํเนาอยูต่่างจงัหวดัซ่ึงแพทยเ์ห็นว่า ควรจะรับการ

รักษาแต่ไม่สามารถรับไวใ้นโรงพยาบาลต่างๆได ้โดยกาํหนดอายรุะหว่าง ๔-๑๔ ปี ปัจจุบนัศูนยบ์ริการเดก็พิการ

สามารถใหบ้ริการท่ีพกัแก่เดก็พิการไดจ้าํนวน ๑๕๐ คน  



 เน่ืองจากการรักษาและฟ้ืนฟูสมรรถภาพของเดก็พิการตอ้งใชร้ะยะเวลานานพอสมควร อยา่งนอ้ยประมาณ 

๓ เดือนถึง ๑ ปี เพื่อมิใหเ้ดก็เหล่านั้นตอ้งเสียโอกาสในการศึกษาเล่าเรียน มูลนิธิฯ จึงขอความช่วยเหลือ



 

 
จากกรมสามญัศึกษา กระทรวงศึกษาธิการ เปิดโรงเรียนสาํหรับเดก็พิการข้ึน โดยไดรั้บพระมหากรุณาธิคุณจาก

สมเดจ็พระศรีนครินทรา พระบรมราชชนนี เสดจ็เปิดอาคารเรียนเม่ือวนัที่ ๑๑ กุมภาพนัธ์ ๒๕๐๘ และ

พระราชทานนามโรงเรียนว่า “โรงเรียนศรีสังวาลย”์ นบัเป็นพระมหากรุณาธิคุณแก่เดก็พิการเป็นลน้พน้ ปัจจุบนั 

โรงเรียนมีนกัเรียนทั้งประจาํและไปกลบัจาํนวน ๒๕๐ คน จดัการเรียนการสอนตั้งแต่ระดบัอนุบาลถึงมธัยมศึกษา

ตอนตน้ นอกจากนั้น ยงัมีชั้นเรียนพิเศษสาํหรับเดก็ท่ีป่วยดว้ยโรคสมองพิการ (Cerebral Palsy) ดว้ย 

วตัถุประสงค์ 

 ใหค้วามช่วยเหลือทางสุขภาพอนามยัและสวสัดิการแก่เดก็และผูใ้หญ่ในประเทศไทย ซ่ึงเป็นผูพ้ิการทางแขน 

ขา และลาํตวั อาจจาํแนกเป็นขอ้ๆ ไดด้งัน้ี 

 ๑. เพื่อใหค้วามช่วยเหลือแก่คนพิการทั้งเดก็และผูใ้หญ่ซ่ึงพิการแต่กาํเนิดหรือพิการเน่ืองจากโรคภยัไขเ้จ็บ

หรืออบุติัเหตุ 

 ๒. เพื่อใหค้วามช่วยเหลือในดา้นการรักษาพยาบาล การศึกษา สวสัดิการและอาชีพตามความเหมาะสม 

 ๓. เพื่อส่งเสริมและหาวิธีการใหเ้กิดผลดีในดา้นการป้องกนัสาเหตุท่ีอาจทาํใหบุ้คคลกลายเป็นคนทุพพลภาพ

หรือพิการได ้

 ๔. เพื่อติดต่อประสานงานกบัโรงพยาบาลของรัฐบาลและเอกชน รวมทั้งองคก์ารอื่นๆทั้งภายในและ

ภายนอกประเทศเพื่อใหค้วามช่วยเหลือคนพิการ 

ที่ตั้ง 

 สาํนกังานมูลนิธิอนุเคราะห์คนพิการตั้งอยูใ่นบริเวณเดียวกบัศูนยบ์ริการเดก็พิการและโรงเรียนศรีสังวาล ณ 

ถนนติวานนท ์อาํเภอปากเกร็ด จงัหวดันนทบุรี (รหสัไปรษณีย ์๑๑๑๒๐) หมายเลขโทรศพัท ์๕๘๓๖๖๘๑, 

๕๘๓๙๕๙๖-๗ 

ผู้ดําเนินการ 

มูลนิธิอนุเคราะห์คนพิการ ดาํเนินการโดยมีคณะกรรมการอาํนวยการซ่ึงประกอบดว้ยผูมี้จิตศรัทธาและผูแ้ทนจาก

หน่วยงานของรัฐบาลที่เกี่ยวขอ้ง คณะแพทยที์่ปรึกษา อนุกรรมการฝ่ายต่างๆเป็นผูก้าํหนดนโยบายใหเ้จา้หนา้ที่

ปฏิบติั นอกจากน้ี ในการจดัการเรียนการสอนของโรงเรียนศรีสังวาลย ์ซ่ึงเป็นโรงเรียนของมูลนิธิฯนั้น ยงัไดรั้บ

ความช่วยเหลือจากกรมสามญัศึกษา กระทรวงศึกษาธิการ จดัส่งขา้ราชการสังกดักองการศึกษาพิเศษ มาเป็น

ผูอ้าํนวยการสอนดว้ย 



 

การดําเนินการ 

 ๑. การบาํบดัรักษา มูลนิธิฯ จดัใหผู้พ้ิการไดรั้บการบาํบดัรักษาจากแพทยผ์ูเ้ชี่ยวชาญของโรงพยาบาลต่างๆ จดั

นกัสงัคมสงเคราะห์คอยใหค้วามช่วยเหลือแนะนาํและเยีย่มเยยีนผูพ้ิการถึงบา้น ใหก้ารดูแลอยา่งต่อเน่ือง ติดตาม

ผลการรักษาเป็นระยะ  ๆ

 ๒. การป้องกนัความพิการ มูลนิธิฯไดท้าํการรณรงคโ์ดยร่วมมือกบักรมอนามยั กระทรวงสาธารณสุขและ

เทศบาลนครกรุงเทพฯ ใหว้คัซีนป้องกนัโรคไขไ้ขสนัหลงัอกัเสบ(Polio) ซ่ึงไดเ้ร่ิมทาํการทดลองคร้ังแรกเม่ือ ๒๗ 

กนัยายน ๒๕๑๐ โดยใหว้คัซีนแกเ่ดก็อายตุั้งแต่ ๓ เดือน ถึง ๕ ปี ในเขตกรุงเทพฯ จาํนวน ๔,๓๖๑ คน หลงัจาก

การศกึษาผลของการใชว้คัซีนแลว้ ไดต้กลงใหว้คัซีนแก่เดก็ในวยัเดียวกนัทั้งพระนคร ระหวา่งวนัท่ี ๒๑ มกราคม 

๒๕๑๒ ถึง ๓ กุมภาพนัธ์ ๒๕๑๒ คาดว่ามีเดก็ไดรั้บวคัซีนทั้งส้ินประมาณ ๓๐๐,๐๐๐ คน นอกจากนั้น ยงัไดจ้ดั

เผยแพร่ความรู้แก่ประชาชนในการป้องกนัความพิการอนัเน่ืองมาจากสาเหตุต่างๆทั้งทางวิทย ุโทรทศัน์และ

เอกสารเป็นประจาํ 

๓. การฟ้ืนฟูสมรรถภาพและสวสัดิการ มูลนิธิฯจดัหากายอุปกรณ์ แขนขาเทียม รถเขน็ เฝือกเหลก็ ใหแ้ก่

คนพิการที่มาขอรับบริการ ทั้งยงัใหทุ้นการศึกษา ช่วยเหลือในดา้นการฝึกอบรมในสถานฝึกอาชีพตามความ

ตอ้งการและความสามารถของผูพ้ิการ 

๔. การใหบ้ริการแก่เดก็พิการท่ีมีภูมิลาํเนาต่างจงัหวดั มูลนิธิฯไดส้ร้างศูนยบ์ริการเดก็เดก็พิการเพื่อเป็น

สถานท่ีพกัสาํหรับเดก็พิการท่ีมีภูมิลาํเนาอยูต่่างจงัหวดัเม่ือ พ.ศ. ๒๕๐๔ เพื่อใหก้ารบาํบดัรักษาและฟ้ืนฟู

สมรรถภาพ โดยสามารถรับเดก็ไดท้ั้งหมด ๑๕๐ คน กาํหนดอายรุะหว่าง ๔-๑๔ ปี โดยจดัใหเ้ขา้พกัอยู่ในศนูยฯ์

ตามระยะเวลาท่ีแพทยท่ี์ปรึกษาของมูลนิธิฯกาํหนด มีเจา้หนา้ท่ีและพี่เลี้ยงดูแลอยา่งใกลชิ้ดเพื่อฝึกใหเ้ดก็พิการ

สามารถช่วยเหลือตวัเองได ้จดักิจกรรมต่างๆที่เหมาะสมทั้งดา้นกีฬา นนัทนาการและศาสนา ทั้งน้ีเพื่อใหเ้ดก็พิการ

ไดมี้โอกาสฟ้ืนฟูสมรรถภาพในทุกๆดา้น  

๕. ดา้นการศึกษา เพื่อใหเ้ดก็พิการไดมี้โอกาสทางการศึกษาเช่นเดียวกบัเดก็ปกติทัว่ไป มูลนิธิฯจึงไดต้ั้ง

โรงเรียนศรีสังวาลยข้ึ์นเม่ือ พ.ศ. ๒๕๐๘ เพื่อรับเดก็พิการทั้งชายหญิงท่ีมีอายรุะหว่าง ๔-๒๒ ปี เขา้ศึกษาใน

โรงเรียนทั้งประเภทประจาํและไปกลบั ดาํเนินการสอนตามหลกัสูตรของกระทรวงศึกษาตั้งแต่ชั้นอนุบาลจนถึง

มธัยมศกึษาตอนตน้ 

๖. จดัรถรับส่งเดก็พิการ มูลนิธิฯไดจ้ดับริการรับส่งเดก็พิการท่ีมีบา้นพกัอยูใ่นกรุงเทพฯ ไปรับการบาํบดัรักษา

ตามโรงพยาบาลต่างๆทุกวนั ในรายที่จาํเป็นตอ้งเขา้อยูใ่นโรงพยาบาล ทางมูลนิธิฯจะเป็นธุระดาํเนินการติดต่อ

ประสานงานกบัทางโรงพยาบาลให ้ถา้ผูป้กครองเดก็รายใดไม่สามารถจะเสียค่ารักษาได ้มูลนิธิฯจะติดต่อขอลด

ค่ารักษาหรือออกค่ารักษาใหต้ามความจาํเป็นเป็นรายๆไป 

การร่วมมอืประสานงานกบัหน่วยราชการและองค์การเอกชน 

 นบัแต่มูลนิธิอนุเคราะห์คนพิการไดเ้ร่ิมดาํเนินการก่อตั้งมา มูลนิธิฯไดรั้บความร่วมมือจากหน่วยงานของ

รัฐบาลและองคก์ารสงเคราะห์ต่างๆทั้งภายในและนอกประเทศเป็นอยา่งดีตลอดมา อาทิ กรมสามญัศึกษา

กระทรวงศึกษาธิการ กรมประชาสงเคราะห์ โรงพยาบาลศิริราช โรงพยาบาลเลิดสิน โรงพยาบาลพระมงกุฎเกลา้

โรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์ สมาคมแพทยเ์วชศาสตร์ฟ้ืนฟู มูลนิธิสงเคราะห์เดก็ยากจน ซี.ซี.เอฟ. องคก์ารอนามยัโลก 



คณะโรตาร่ีและสโมสรโรตาร่ีกรุงเทพฯ มูลนิธิฮัง่เค้ียวป่อเตก็ต้ึง สมาคมองคก์ารสงเคราะห์คนพิการแห่งโลก และ

หน่วยงานอื่นๆอีกมากมาย 



 

 

ค่าใช้จ่าย 

 เน่ืองจากมูลนิธิฯอนุเคราะห์คนพิการเป็นหน่วยงานเอกชน งบประมาณที่ใชจ่้ายในการบริหารกิจการและการ

สงเคราะห์ผูพ้ิการจึงเป็นเงินท่ีไดม้าจากการบริจาคของผูมี้จิตศรัทธาเป็นส่วนใหญ่ จนกระทัง่ในปี พ.ศ. ๒๕๐๕ 

มูลนิธิฯ จึงไดรั้บความอุดหนุนจากรัฐบาลผ่านกรมประชาสงเคราะห์เป็นจาํนวนปีละ ๑๕๐,๐๐๐ บาท 

 มูลนิธิอนุเคราะห์คนพิการตอ้งใหก้ารเลี้ยงดูและการศึกษาแก่เดก็พิการเป็นจาํนวนมาก ทั้งยงัตอ้งใหค้วาม

ช่วยเหลือดา้นต่างๆแก่ผูพ้ิการทัว่ประเทศ ดงันั้น มูลนิธิฯจึงตอ้งใชง้บประมาณในการดาํเนินการสูงถึงปีละ ๖-๗ 

ลา้นบาท และคงจะสูงข้ึนเป็นลาํดบัตามอตัราค่าครองชีพ นบัเป็นภาระอนัหนกัสาํหรับคณะกรรมการที่จะตอ้ง

เชิญชวนและขอรับความอนุเคราะห์จากประชาชนผูมี้จิตศรัทธา 

 อน่ึง ศูนยบ์ริการเดก็พิการและโรงเรียนศรีสังวาลยไ์ดก้่อตั้งมาเป็นเวลาสามสิบกว่าปีแลว้ การเส่ือมสภาพใน

ตวัอาคาร สระว่ายนํ้า บ่อนํ้าบาดาล พาหนะรับส่งเดก็ วสัดุอุปกรณ์และส่ิงของเคร่ืองใชป้รากใหเ้ห็นอยูท่ ัว่ไป 

จาํเป็นตอ้งไดรั้บการปรับปรุงซ่อมแซมเพือ่ใหค้งไวซ่ึ้งสภาพที่ใชง้านได ้นอกจากนั้น มูลนิธิฯยงัไดข้ยายงานดา้น

การใหบ้ริการใหก้วา้งขวางข้ึน โดยเร่ิมงานดา้นการบริการชุมชน (Community-Based) และยงัมีโครงการจะขยาย

งานดา้นกายภาพบาํบดัและการผลิตอุปกรณ์เคร่ืองช่วยสาํหรับผูพ้ิการอีกดว้ย ซ่ึงมูลนิธิฯจาํเป็นตอ้งหาทุนให้

เพียงพอสาํหรับจา้งบุคลากรผูมี้ความชาํนาญดา้นต่างๆ การก่อสร้างอาคาร จดัหาเคร่ืองมือและอุปกรณ์ต่างๆ

เพื่อใหโ้ครงการบรรลุผลสาํเร็จตามเป้าหมาย 

 นบัแต่เร่ิมก่อตั้งมูลนิธิฯมาจนถึงปัจจุบนั (พ.ศ. ๒๕๓๓)  มูลนิธิฯไดใ้หค้วามช่วยเหลือคนพิการทัว่ประเทศ

แลว้ประมาณ ๗,๕๘๕ ราย แยกเป็นประเภทของความพิการไดด้งัน้ี 

 ๑. โรคไขสนัหลงัอกัเสบ (Polio)  ๓,๓๓๐ ราย คิด เป็น ๔๓.๙๐ % 

 ๒. โรคสมองพิการ (Cerebral Palsy) ๑,๒๕๗ ราย คิด เป็น ๑๖.๗๐ % 

 ๓. แขนขาขาด ๑,๐๖๐ ราย คิด เป็น ๑๓.๙๗ % 

 ๔. อุบติัเหตุ ๕๑ ราย คิด เป็น ๐.๖๗ % 

 ๕. วณัโรคกระดูก ๗๒  ราย คิด เป็น ๐.๙๕ % 

 ๖. พิการแต่กาํเนิด ๒๗๒ ราย คิด เป็น ๓.๕๙ % 

 ๗. หนองในกระดูก ๑ ราย คิด เป็น ๐.๐๑ % 



 ๘. อมัพาต ๔๐๓ ราย คิด เป็น ๕.๓๑ % 

 ๙. กลา้มเน้ืออ่อนแรง (Muscular dysthophy) ๘๘ ราย คิด เป็น ๑.๑๖ % 

 ๑๐. สาเหตุอื่นๆ ๑,๐๗๙ ราย คิด เป็น ๑๔.๒๓ % 

 การใหค้วามช่วยเหลอืแกบุ่คคลดงักล่าวน้ี นอกจากจะเป็นการรักษาแกไ้ขบรรเทาความพิการทางร่างกาย

แลว้ ยงัช่วยส่งเสริมใหค้นพิการเกิดความมัน่ใจ ภูมิใจในความสามารถของตน เป็นการแกไ้ขมิใหเ้กิดความนอ้ย

เน้ือตํ่าใจอนัเป็นปัญหาสุขภาพจิต และยงัช่วยใหค้นพิการสามารถช่วยตนเองไดไ้ม่ตอ้งเป็นภาระแก่ครอบครัว มี

โอกาสศึกษาหาความรู้และประกอบอาชีพไดเ้ช่นบุคคลทัว่ไป 

การบริจาค 

 ผูท่ี้มีจิตศรัทธาจะบริจาคเงินหรือส่ิงของแก่มูลนิธิอนุเคราะห์คนพิการ สามารถติดต่อไดท่ี้ มูลนิธิ

อนุเคราะห์คนพิการ ถนนติวานนท ์อาํเภอปากเกร็ด จงัหวดันนทบุรี ๑๑๑๒๐ หรือโทรศพัท ์๕๘๓๖๖๘๑, 

๕๘๓๙๕๙๖-๗ 



 

 

 

 

 

 

 

สารจากคุณหญงิแสงดาว  สยามวาลา 

 หม่อมงามจิตต ์บุรฉัตร ไดเ้ขา้มาร่วมเป็นนายกมูลนิธิช่วยเหลือเดก็กาํพร้าของสตรีไทยมุสลิมแห่ง

ประเทศไทย ตั้งแต่ พ.ศ. ๒๕๐๖ ถงึ พ.ศ. ๒๕๑๐ ตลอดระยะเวลาที่ร่วมงานของมูลนิธิฯท่านไดเ้สียสละทั้งกาํลงั

กาย กาํลงัใจ กาํลงัทรัพย ์รวมถึงกาํลงัสติปัญญาความสามารถจนมูลนิธิฯดาํเนินงานไดอ้ยา่งมีประสิทธิภาพและมี

ประสิทธิผล เป็นประโยชน์ต่อสังคมส่วนรวม ดว้ยการช่วยเหลือเดก็กาํพร้าอนาถาใหไ้ดรั้บการศึกษาทั้งทางโลก

และทางธรรมอยา่งถูกตอ้ง เม่ือเดก็เหล่าน้ีเติบโตข้ึนไม่ตอ้งเป็นภาระต่อสังคมและประเทศชาติ นบัว่าท่านได้

ดาํเนินงานกิจกรรมต่างๆของมูลนิธิฯ เป็นการแบ่งเบาภาระรัฐบาล นอกจากน้ีท่านยงัดาํรงตาํแหน่งเป็น ผูจ้ดัการ

โรงเรียนมูลนิธิสตรีไทยมุสลิม ระหว่าง พ.ศ. ๒๕๐๘ จนถึง พ.ศ. ๒๕๑๑  

 ในโอกาสที่การจดังานวนัถึงแก่อนิจกรรมของหม่อมงามจิตต ์บุรฉัตร เวียนมาครบเป็นคร้ังที่ ๗ 

คณะกรรมการมูลนิธิฯขอแสดงความระลึกถึงพระคุณของหม่อมงามจิตต ์ที่มีต่อมูลนิธิฯ และขอพรต่อพระผูเ้ป็น

เจา้ ทรงรับดวงวิญญาณของหม่อมงามจิตตไ์ปสู่สรวงสวรรค์ 

    

                                                                                        

 

                                                                                           (คุณหญิงแสงดาว   สยามวาลา) 

                  นายกมูลนิธิฯ 



 

มูลนิธิช่วยเหลือเด็กกําพร้า 

ของสตรีไทยมุสลมิแห่งประเทศไทย 

ประวตักิารก่อตั้ง 

 มูลนิธิช่วยเหลือเดก็กาํพร้าของสตรีไทยมุสลิมแห่งประเทศไทย ไดรั้บอนุมติัจากกระทรวงมหาดไทยใหจ้ด

ทะเบียนตามใบอนุญาตท่ี ๓๐๒ ลงวนัท่ี ๒๘ มีนาคม ๒๕๐๕ มูลนิธิฯน้ีไดต้ั้งข้ึนดว้ยการริเร่ิมของสมาคมสตรี

ไทยมุสลิมฯ ตามวตัถุประสงคใ์นขอ้ที่จะส่งเสริมการศึกษาและสงเคราะห์เดก็กาํพร้ามุสลิม 

 สมาคมสตรีไทยมุสลมิฯจึงไดจ้ดังานฉลองตรุษอิดิลฟิตรข้ึนเป็นคร้ังแรกเม่ือ พ.ศ. ๒๕๐๕ โดยมอบใหน้าง

แสงดาว สยามวาลา เป็นประธานจดังาน มีสถานทูตในเครือมุสลิม ๔ สถานทูต ไดแ้ก่ มาเลเซีย ปากีสถาน สห

สาธารณรัฐอาหรับแห่งอียปิต ์อินโดนีเซีย และสถานทูตอินเดียร่วมเป็นเจา้ภาพ ไดก้ราบบงัคมทูลพระกรุณา

อญัเชิญเสดจ็ฯพระบาทสมเดจ็พระเจา้อยูห่วัและสมเดจ็พระนางเจา้ฯพระบรมราชินีนาถ ทรงเป็นองคป์ระธานได้

เงินทูลเกลา้ฯถวายเป็นเงินจาํนวน ๑๑๐,๐๔๓.๗๕ บาท (หน่ึงแสนหน่ึงหมื่นส่ีสิบสามบาทเจ็ดสิบหา้สตางค)์ ซ่ึง

ต่อมาไดท้รงพระกรุณาโปรดเกลา้ฯ พระราชทานเงินจาํนวนดงักล่าวใหส้มาคมฯ สมทบทุนสร้างอาคารสงเคราะห์

เดก็กาํพร้าและสมาคมสตรีไทยมุสลมิฯไดมี้มติมอบเงินจาํนวนน้ีเป็นทุนริเร่ิมของมูลนิธิฯ เม่ือวนัท่ี ๒๖ มกราคม 

๒๕๐๖ โดยแต่งตั้งกรรมการริเร่ิม ๕ คน ไปดาํเนินการจดทะเบียน คือ  

 นางแสงดาว สยามวาลา นายกสมาคมฯ เป็นนายกมูลนิธิฯ 

 นางอาภรณ์ สิงห์สุมาล ี เหรัญญิกสมาคมฯ เป็นเหรัญญิกมูลนิธิฯ 

 นางสุวฒันา เพชรทองคาํ เลขานุการสมาคมฯ เป็นเลขานุการมูลนิธิฯ 

 น.ส.กฤษณา อมรทตั ผูช่้วยเลขานุการสมาคมฯ เป็นผูช่้วยเลขานุการมูลนิธิฯ 

 นางฉะออ้น วงศฮ์บัซี กรรมการสมาคมฯ เป็นกรรมการมูลนิธิฯ 

 เม่ือไดรั้บอนุมติัจากกระทรวงมหาดไทยใหจ้ดทะเบียนมูลนิธิเรียบร้อยแลว้ จึงไดเ้ชิญผูท้รงคุณวุฒิเขา้ร่วมเป็น

กรรมการบริหารงานอีก ๖ คน ดงัรายนามต่อไปน้ี 

 หม่อมงามจิตต ์ บุรฉัตร 

 คุณหญิงอมัพร มีศุข 

 ม.ล.มณีรัตน ์ บุนนาค 

 คุณหญิงสวลี ชลวิจารณ์ 

 น.ส.มาล ี อติแพทย ์

 นางยไูบดา นานา 

 รวมกรรมการบริหารชุดเร่ิมแรก ๑๑ ท่าน 

 ต่อมาทางสมาคมฯ ไดด้าํเนินการขอที่ดินจากกระทรวงมหาไทยเพื่อก่อสร้างตึกเรียนและอาคารสงเคราะห์เดก็

กาํพร้าและหอพกันกัเรียนหญิงจากส่ีจงัหวดัภาคใต ้ฯพณฯ พลเอกประภาส จารุเสถียร รัฐมนตรีว่าการกระทรวง

มหาไทย จึงไดแ้นะนาํใหจ้ดทะเบียนเป็นมูลนิธิ ใหช่ื้อมูลนิธิน้ีว่า “มูลนิธิช่วยเหลือเดก็กําพร้าของสตรีไทยมุสลิม

แห่งประเทศไทย” 

วตัถุประสงค์ของมูลนิธิฯ 

๑. สงเคราะห์เดก็กาํพร้าโดยไม่เลือกชาติศาสนา 



     ๒. ร่วมมือ ส่งเสริม และประสานงานกบักระทรวงมหาไทย กระทรวงศึกษาธิการ



 

 
๓. ส่งเสริมวฒันธรรมและขนบธรรมเนียมประเพณีของศาสนาอิสลาม(ทั้งน้ีไม่เกี่ยวขอ้งกบัการเมือง) 

๔. เพื่อการศึกษา 

กจิกรรมของมูลนิธิฯ 

๑. โครงการส่งเสริมการศึกษา 

 ๒. โครงการใหทุ้นการศึกษาและอุปกรณ์การศึกษาทั้งภาคกลางและภาคใต ้

 ๓. โครงการเลี้ยงอาหารกลางวนัเดก็กาํพร้าและยากจน 

 ๔. โครงการอบรมเยาวชน สตรีระดบัผูน้าํจากจงัหวดัชายแดนภาคใต ้

 ๕. โครงการอบรมผูน้าํศาสนา (คณะอหิม่าน บิหลัน่ คอเตบ็) จากจงัหวดัชายแดนภาคใต ้

 ๖. โครงการสอนศาสนา 

 ๗. โครงการศาสนสัมพนัธ์ 

 ๘. โครงการเลี้ยงเดก็กาํพร้าในสถานที ่

 ๙. โครงการศูนยป์ระสานงานมุสลิมทัว่ประเทศและทัว่โลก 

     ๑๐. โครงการป้องกนัปัญหายาเสพติดใหโ้ทษ 



 

ความสําเร็จของมูลนิธิฯ 

 ๑. สามารถสร้างอาคารเรียนและอาคารสงเคราะห์ใหแ้ก่เดก็กาํพร้าและยากจนได ้๔ อาคาร ดงัน้ีคือ 

  -  อาคารเรียนและอาคารที่พกัครู 

  -  อาคาร “คูเวต” 

  -  อาคาร “มอร๊อคโค” 

  -  อาคาร “ลิเบีย” 

 ๒. ส่งเสริมการศึกษาแก่เยาวชนกาํพร้าและอนาถาจนสาํเร็จการศึกษาเป็นจาํนวน ๑,๐๐๐ คน ปัจจุบนัมีเดก็

กาํพร้าและอนาถาอยูใ่นความดูแล ๒๘๐ คน 

    ๓. สถาบนัไดรั้บความร่วมมือจากทุกฝ่าย นบัตั้งแต่สถาบนัพระมหากษตัริยที์่ถือว่าสูงส่ง ตลอดจน

รัฐบาล องคก์ารรัฐบาล องคก์ารเอกชน และเอกชนคนธรรมดาทัว่ไป ทั้งภายในและภายนอกประเทศ 

 

 



 

 
 

รายช่ือคณะกรรมการบริหารมูลนิธิฯ ชุดปัจจุบัน (พ.ศ. ๒๕๓๔-พ.ศ. ๒๕๓๖) 

 ๑. คุณหญิงแสงดาว สยามวาลา นายกมูลนิธิฯ 

 ๒. นางศรีศกัด์ิ ไทยอารี อปุนายก 

 ๓. นางสะอาด ดาํรงผล เหรัญญิก 

 ๔. นางจินตนา วีระเสถียร ผูช่้วยเหรัญญิก 

 ๕. นางอจัฉรา ณ สงขลา เลขานุการ 

 ๖. นางสกาวรัตน์ สุลยัมาณี ผูช่้วยเลขานุการ 

 ๗. นางสุดา บินฮูเซ็น กรรมการ 

 ๘. นางฟาติมะ สถาอนนัต ์ กรรมการ 

 ๙. นางชวนพิศ เสนะวตั กรรมการ 

 ๑๐. นางสาวฉันทนา อนุลาวพัพ ์ กรรมการ 

 ๑๑.  นางสกาวรัตน์ ถาวรศิริ กรรรมการ 



โสสะมูลนิธิแห่งประเทศไทย ในพระบรมราชินูปถมัภ์ 

SOS FOUNDATION OF THAILAND 

Under the Royal Patronage of H.M. THE Queen. 
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สารจากประธานกรรมการฯ 

 เม่ือ “๑๘ ตุลาคม” หมุนเวียนมาอีกรอบปีหน่ึง ถือเป็นวนัท่ีเรา “ชาวโสสะ” เตม็ใจร่วมแรงกายแรงใจกบั

บรรดาญาติมิตรสหายและผูท้าํงานสังคมสงเคราะห์ จดักิจกรรมเพื่อรําลึกถึงคุณงามความดีของหม่อมงามจิตต ์บุร

ฉัตร ท่ีไดริ้เร่ิม เสริมสร้างองคก์รต่างๆ ไวเ้ป็นมรดกแก่พวกเรา 

 ในส่วนของโสสะมูลนิธิแห่งประเทศไทย ในพระบรมราชินูปถมัภ ์นบัไดว้่าหม่อมงามจิตต ์มีส่วน

สาํคญัที่บนัดาลใหอ้งคก์รน้ีถือกาํเนิดข้ึนมา นอกจากท่านเป็นคนแนะนาํใหดิ้ฉันมีโอกาสพบปะสนทนา

แลกเปลี่ยนทศันะกบั ดร .เฮอร์มานน์  ก ไมเนอร์ ผูก้่อตั้งและเป็นประธานหมู่บา้นเดก็เอสโอเอสสากล ในเร่ือง

หมู่บา้นเดก็กาํพร้าแลว้ พระวรวงศ ์พระองคเ์จา้เปรมบุรฉัตรยงัประทานพระเมตตา ทรงตั้งช่ือ “โสสะ” ซ่ึง

เลียนแบบหรือทบัศพัทช่ื์อและเสียงของ “เอสโอเอส” ที่เป็นชื่อสากลของหมู่บา้นเดก็เอสโอเอสสากล (SOS 

Children Village’s International) อกีดว้ย 

                  แมเ้ม่ือเร่ิมก่อตั้งโสสะมูลนิธิฯ และหมู่บา้นเดก็โสสะ หม่อมงามจิตตไ์ดส้นบัสนุนและใหก้าํลงัใจแก่

คณะกรรมการ โดยรับเป็นกรรมการท่ีปรึกษาและใหค้วามสนใจแก่มูลนิธิฯ เสมอ มีจดหมายชมเชยการปฏบิติังาน

ของกรรมการ ที่ ทุกคนเอาใจใส่ เสียสละทาํงาน เป็นผลใหก้ารดาํเนินงานของโสสะมูลนิธิฯ ไดผ้ลสมเจตนาที่วาง

ไว ้ขณะเจ็บป่วยอาการหนกักย็งักรุณาสอบถามและย ํ้าใหต้ั้งใจทาํงานต่อไป เป็นที่ซาบซ้ึงยิง่ 

  นอกจากนั้น หม่อมงามจิตตย์งัไดม้อบเงินใหใ้ชใ้นกิจการเดก็กาํพร้า โดยใหเ้ป็นคร้ังคราวตั้งแต่ แรกเร่ิม

จนแมห้ลงัจากท่านจากไปแลว้ กองทุนมรดกหม่อมงามจิตต ์บุรฉัตร ไดบ้ริจาคเงินจาํนวนหน่ึงใหด้ว้ย ซ่ึงเมื่อ

รวมกนัตั้งแต่เร่ิมแรกเป็นจาํนวนเงินทั้งส้ิน ๒๖,๐๐๐ บาท (สองหมื่นหกพนับาทถว้น) 

 ดิฉันเช่ือว่าความรู้สึกยกยอ่งสรรเสริญและความเคารพนบัถือท่ีมีต่อหม่อมงามจิตต ์บุรฉตัร  คงเป็น

ความรู้สึกร่วมกนัของทุกคนว่า ท่านเป็นบุคคลตวัอยา่งที่นาํความเสียสละทั้งแรงกายและแรงใจ และทรัพยสิ์น

ส่วนตวัมาทาํประโยชน์ส่วนรวม  เพื่อใหส้มาชิกในสังคมอยูร่่วมกนัอยา่งสันติสุข ความมุ่งมัน่ทาํจริงทาํจงัของ

ท่านคงเป็นแบบฉบบัท่ีพวกเราจกัไดย้ดึถอืเป็นตวัอยา่งสืบไป 

     

   

                                                                                                                   (คุณหญิงสมศรี     เจริญรัชตภ์าคย)์ 



 

 



 

 



โสสะมูลนิธิแห่งประเทศไทย 

ในพระบรมราชินูปถมัภ์ 

 

หลกัการเบือ้งต้น 

 เดก็หรือเยาวชน คือ ทรัพยากรที่สาํคญัยิง่ของ

มนุษยชาติเพราะเดก็ในวนัน้ีคือผูใ้หญ่ขา้งวนัหนา้ ฉะนั้น

ในวยัเดก็ ถา้เราไดป้ลูกฝังแต่ส่ิงท่ีดีงามใหก้บัชีวิตของ

เขาแลว้ เขาจะเจริญเติบโตเป็นผูใ้หญ่ท่ีมีคุณภาพและมี

ระเบียบวนิยัต่อไปในวนัขา้งหนา้ 

 สังคมปัจจุบนั มีปัญหาท่ีเกี่ยวเน่ืองกบัความประพฤติ

ของเยาวชนอยา่งมากมาย เยาวชนที่ก่อปัญหาเหล่าน้ี 

ส่วนใหญ่จะมาจากครอบครัวท่ีแตกแยก ครอบครัวท่ี

ยากจน พ่อแม่ หรือผูอุ้ปการะ ยุง่อยูก่บัการประกอบ

อาชีพหาเลี้ยงครอบครัว ไม่มีเวลาสนใจหรือเอาใจใส่กบั

ความเป็นอยูข่องคนในครอบครัวเท่าที่ควร ฉะนั้นเดก็ใน

ครอบครัวเหล่าน้ีจึงมกัขาดความรัก ความเขา้ใจ ความ

อบอุ่นในชีวิต การขาดความรัก ความอบอุ่นในชีวิต

ครอบครัวน้ี เป็นการขาดส่ิงสาํคญัในชีวิตของเดก็เพราะ

จะเป็นสาเหตุใหเ้ดก็มีความประพฤติท่ีมีแนวโนม้ไปสู่ส่ิง

ท่ีก่อใหเ้กิดปัญหาแก่สังคมได ้เช่น การกระทาํผิดดา้น

กฎหมาย การติดยาเสพติด เป็นตน้ 

 เดก็เหล่าน้ีไม่ไดต้อ้งการหรือตั้งใจท่ีจะก่อปัญหา

ใหแ้ก่สังคมอยา่งใด แต่เพราะส่ิงแวดลอ้มผลกัดนัให้

เป็นไป ถา้เราไดใ้หโ้อกาสแก่เขา ใหเ้ขาไดรั้บในส่ิงที่ดี

งามของชีวิต เขากจ็ะเจริญเติบโตเป็นพลเมืองดีท่ีมี

อนาคตของชาติในวนัขา้งหนา้ได ้

 ประเทศชาติบ้านเมืองจะไปรอดหรือไม่เพยีงใดน้ัน 

ข้ึนอยู่กับคุณภาพและความมีระเบียบวนัิยของเยาวชน

ของประเทศในวนัน้ี เพราะเยาวชนเหล่าน้ีจะตอ้ง

เจริญเติบโตเป็นผูใ้หญ่ในวนัขา้งหนา้และเขา้มา

รับผดิชอบสืบเจตนารมณ์บริหารบา้นเมืองสืบต่อจาก

ผูบ้ริหารในปัจจุบนัและในยคุต่อไป 

  

 

 

 

        “โสสะมูลนิธิแห่งประเทศไทย    ในพระบรม

ราชินูปถัมภ์” ไดค้าํนึงถึงความสาํคญัของเยาวชนดงัที่

กล่าวมาแลว้น้ี จึงไดคิ้ดหาหนทางใหเ้ดก็กาํพร้าไร้ที่พ่ึง

ไดมี้โอกาสท่ีดีในชีวิตเหมือนเดก็อื่นๆ  บา้งโดยการสร้าง

ครอบครัวท่ีอบอุ่นใหเ้ขาเหล่านั้น ใหเ้ขาไดมี้บา้น มีแม่ มี

พี่ และมีนอ้ง ที่พร้อมดว้ยความรัก ความเขา้ใจและความ

เอาใจใส่ซ่ึงกนัและกนั ของคนในครอบครัวจึงจดัและ

ดาํเนินงานหมู่บา้นสาํหรับเดก็ตามแนวคิดของ ดร .เฮอร์

มานน์  กไมเนอร์ (Dr. Hermann Gmeiner) ชาว

ออสเตรีย  ซ่ึงเป็นผูเ้ร่ิมกิจการหมู่บา้นสาํหรับเดก็ ท่ี

เรียกวา่  SOS Children’s Village ในประเทศ

ออสเตรีย เม่ือปี พ .ศ. ๒๔๙๒ ทั้งน้ีเพราะตระหนกัว่า วิธี

ท่ีจะทาํใหเ้ดก็กาํพร้ามีชีวิตชีวาเหมือนเดก็ธรรมดา

ทัว่ๆไปกคื็อการสร้างครอบครัวทดแทนใหแ้ก่เขาดว้ย

การใหบ้า้น ใหแ้ม่ ใหพ้ี่ และใหน้อ้ง เพื่อลดความหวา้

เหว่และปมดอ้ยของเดก็ 

 โสสะมูลนิธิแห่งประเทศไทยฯ จดทะเบียน

ก่อตั้งเม่ือ พ .ศ. ๒๕๑๔ และจดัสร้างหมู่บา้นเดก็โสสะ

แห่งประเทศไทย บางปู สมุทรปราการ เป็นหมู่บา้นแห่ง

แรก เม่ือ พ .ศ. ๒๕๑๕ ดว้ยเงินบริจาคจาํนวน  ๘ ลา้น

บาทเศษ จากหมู่บา้นเดก็โสสะสากล (SOS Children 

Village’s International ) บนท่ีดิน 10 ไร่เศษ ซ่ึงมี

คุณหญิงสมศรี เจริญรัชตภ์าคย ์ประธานกรรมการ

อาํนวยการ บริจาคใหที้่ ต.บางปู อ.เมือง จ.สมุทรปราการ 

เลขท่ี ๓๘๓ หมู่ ๒ ถ.สุขมุวทิ ต .บางปูใหม่ อ .เมือง จ .

สมุทรปราการ ๑๐๒๘๐ (โทร ๓๒๓-๙๕๕๓ fax :

๓๒๓๐๖๔๑) ประกอบดว้ยบา้นพกัสาํหรับแม่และเดก็

กาํพร้า ๑๒ หลงั บา้นพกัผูอ้าํนวยการ อาคารศูนยร์วม 

(ชั้นบนเป็นหอ้งพกัแขก นา้ และเจา้หนา้ท่ี  ชั้นลา่งเป็น

สาํนกังาน หอ้งแพทย ์หอ้งจกัร และสหกรณ์ของ

หมู่บา้น) อาคารอนุบาล อาคารหอ้งสมุด บา้นพกั

เจา้หนา้ที่และอาคารสาํหรับแม่เกษียณอายพุกัอาศยั



 

 
       หมู่บา้นเยาวชนชาย ไดจ้ดัสร้างข้ึนเป็นแห่งท่ี ๒ เม่ือ

ปีพ.ศ. ๒๕๒๔ เป็นสถานท่ีรับรองเดก็ชาย เพื่อเตรียม

เดก็ชายวยัรุ่นของโสสะ ใหพ้ร้อมที่จะออกไปดาํรงชีวิต

ในโลกกวา้งที่อาจมีปัญหา อุปสรรค การทา้ทายและ

ความยากลาํบาก ทั้งน้ีเพื่อใหเ้ขาอยูใ่นสังคมไดอ้ยา่ง

พลเมืองท่ีมีคุณภาพในอนาคต 

  เดก็ชายวยัรุ่นจากครอบครัวโสสะ (อาย ุ๑๔ ปีข้ึน

ไป) จะแยกไปอยูท่ี่หมู่บา้นเยาวชนชาย เสมือนอยูห่อพกั

ดว้ยความรู้สึกว่า บา้น ครอบครัว ซ่ึงมีแม่และพี่  นอ้ง 

ชาย หญิงของเขายงัคงอยูท่ี่หมู่บา้นเดก็โสสะ ท่ีซ่ึงเขาจะ

กลบัมาเยีย่มเยยีนไดทุ้กเวลาท่ีเขาคิดถึง (หมู่บา้นเยาวชน

ชายโสสะ สมุทรปราการ ๑๘ หมู่ ๓ ซอยบุญศิริ ถ.

สุขมุวทิ ต.บางเมือง อ.เมือง จ.สมุทรปราการ ๑๐๒๗๐ 

โทร ๓๙๔-๕๗๔๐) หมู่บา้นเดก็โสสะแห่งประเทศไทย

หาดใหญ่ จงัหวดัสงขลา จดัสร้างข้ึนเป็นแห่งท่ี ๓ เม่ือ 

พ.ศ. ๒๕๓๑ เพื่อนอ้มเกลา้ฯ ถวายเป็นพระราชกุศลแด่

พระบาทสมเดจ็พระเจา้อยูห่วั เน่ืองในวโรกาสมหามงคล

เฉลิมพระชนมพรรษาครบ ๕ รอบ บนเน้ือท่ี ๒๓ ไร่เศษ 

ซ่ึงเป็นท่ีดินท่ีไดรั้บบริจาคจากคหบดีท่ีมีช่ือเสียงและมี

กุศลจิตในทอ้งถิ่นส่วนหน่ึงและมูลนิธิฯ จดัซ้ือเองส่วน

หน่ึง 

  หมู่บา้นก่อสร้างเสร็จรับเดก็กาํพร้าเขา้อยูอ่าศยัได้

เม่ือปี พ.ศ. ๒๕๓๒ (หมู่บา้นเดก็โสสะแห่งประเทศไทย 

หาดใหญ่-สงขลา ๕๘/๖ หมู่ ๘  ต.พะตง อ.หาดใหญ่ จ.

สงขลา  ๙๐๒๓๐ โทร (๐๗๔)๒๙๑-๖๕๒ ) 

โครงการที่กาํลงัจดัทํา 

  โสสะมูลนิธิแห่งประเทศไทยฯ มีโครงการกาํลงั

จดัสร้างหมู่บา้นเดก็ข้ึนอีก ๒ แห่ง แห่งท่ี ๔ ท่ีจงัหวดั

อุดรธานีและแห่งท่ี ๕ ท่ีจงัหวดัหนองคาย โดยจะเร่ิม

ดาํเนินการในส่วนหมู่บา้นท่ี ๔ ท่ีจงัหวดัอุดรธานีก่อน  

 หมู่บา้นเยาวชนชายโสสะ อุดรธานี จดัสร้างที่ ต .

หมากแขง้  อ.เมือง จ .อุดรธานี บนเน้ือท่ี ๒๔๐ ตารางวา 

สถานที่อยูใ่นทาํเลที่ดี สภาพแวดลอ้มเหมาะสม ในส่วน

น้ีระยะแรกจะใชเ้ป็นสาํนกังานชัว่คราวและที่พกั เพื่อจดั

อบรมแม่ นา้ และรับเดก็กาํพร้าไวก้่อน การก่อสร้างจะ

แลว้เสร็จในปลายปี พ.ศ. ๒๕๓๔  

        หมู่บา้นท่ี ๕ หมู่บา้นเดก็โสสะแห่งประเทศไทย 

หนองคาย 

           ขณะน้ีกาํลงัอยูใ่นระหว่างร่างแบบแปลน คาดว่า

จะลงมือกอ่สร้างไดใ้นปี ๒๕๓๕ บนเน้ือท่ี ๘ ไร่เศษ ที่ 

ต.โพธ์ิชยั อ.เมือง จ.หนองคาย ซ่ึงเม่ือหมู่บา้นแห่งน้ี

ก่อสร้างเสร็จแลว้จะยา้ยเดก็จากอุดรธานีมาอยูที่่น่ีแทน 

และบา้นพกัท่ีจ งัหวดัอดุรธานีจะใชเ้ป็นบา้นเยาวชนโส

สะสาํหรับเดก็ชายรุ่นโตต่อไป 

โสสะมูลนธิฯิ จดัสร้างหมู่บ้านเดก็โสสะและ

หมู่บ้านเยาวชนชายโสสะ เพือ่  



-  ให ้"บา้น" "ครอบครัว" และ "ความรัก" แก่เดก็ท่ีขาด

บิดามารดา 



 

 
 

-  ใหก้ารศึกษาแก่เดก็สูงสุด ตามกาํลงัสติปัญญาและ

ความสามารถของเดก็ 

-  ส่งเสริมใหเ้ดก็เรียนรู้ชีวิตภายในครอบครัวและการมี

ชีวิตอยูใ่นสังคมอยา่งมีความสุข 

-  สอนใหเ้ดก็รู้จกัช่วยตนเองและผูอ้ื่น 

       เดก็ท่ีรับเขา้อยูใ่นหมู่บา้นเดก็โสสะเป็นเดก็ท่ีไร้ท่ีพึ่ง 

ไม่มบีดิา มารดา  หรือผูใ้ดอุปการะเลี้ยงดู อายไุม่เกิน 7 ปี 

ทั้งชายและหญิง (จะผ่อนผนัในกรณีท่ีเดก็เป็นพี่นอ้งกนั) 

       แม่และน้า คือสตรีโสดหรือหมา้ยท่ีไม่มีบุตรและ

ตอ้งผ่านการอบรมเร่ืองการเลี้ยงดูเดก็และการดูแลบา้น

มาแลว้ ทั้งน้ีเพราะแม่จะตอ้งทาํหนา้ที่เป็นหวัหนา้

ครอบครัวจดัการงานในบา้นและอบรมเลี้ยงดูเดก็ชาย

หญิงอายตุ่างๆ กนั ไม่เกิน ๑๐ คน เสมือนเป็นลูกของ

ตนเอง ภายในบา้นหลงัหน่ึงๆ ซ่ึงเดก็โตจะช่วยแม่ทาํงาน

บา้นและดูแลนอ้ง เดก็ท่ีอยูใ่นวยัเรียนไปโรงเรียนต่างๆ 

กนั ขา้งนอกหมู่บา้นท่ีเหมาะสม นา้เป็นผูดู้แลเดก็ เม่ือแม่

มีธุระตอ้งไปจากบา้น หรือเจบ็ ป่วย 

       บรรยากาศภายในครอบครัวของ "โสสะ" จะสอนให้

เดก็ไดเ้รียนรู้ถึงชีวิตประจาํวนัซ่ึงจะเป็นประโยชน์อยา่ง

ยิง่ต่อเดก็เพื่อออกไปดาํเนินชีวิตครอบครัวของตนเองใน

อนาคต 

   เดก็ในอุปการะของโสสะมูลนิธิฯ จะจาก 

"ครอบครัวโสสะ" ออกไปเลี้ยงดูรับผิดชอบชีวิตตนเอง 

เม่ือเขามีการศึกษาเพียงพอท่ีจะนาํไปประกอบอาชีพและ

พร้อมที่จะยนือยูบ่นขาของตนเองอยา่งมัน่คงต่อไป 

 มูลนิธิฯ เช่ือมัน่ว่าการเลี้ยงดูเดก็กาํพร้าดว้ยวิธีของโส

สะมูลนิธิฯ เ ป็นกลไกสาํคญั อั นหน่ึงท่ีช่วยลดปมดอ้ย

ของการเป็นเดก็กาํพร้าท่ีหวา้เหว่ไร้ท่ีพ่ึงใหห้มดไปจาก

จิตสาํนึกของเดก็ได ้ 

 เป็นที่น่ายนิดีว่าโสสะสากลพอใจในผลการ

ดาํเนินงานของหมู่บา้นเดก็โสสะ-บางปูมาก ท่ีเดก็ๆ

ไดรั้บความรักความเอาใจใส่ และความสนใจดูแลอยา่งดี

จาก “แม่” ทาํให ้ “ครอบครัว” มีบรรยากาศอบอุ่นดว้ย

ความรักระหว่างกนั เดก็ๆ  ไม่รู้สึกหวา้เหวห่รือมีปมดอ้ย 

แขกที่เขา้มาเยีย่มเยยีนหมู่บา้นพอใจในบรรยากาศน้ีมาก 

กลบัไปชมเชยอยูเ่สมอ จนไดรั้บคาํยกยอ่งจากโสสะ

สากลว่า “เป็นหมู่บา้นตวัอยา่งท่ีมีการบริหารงานท่ีดีท่ีสุด

แห่งหน่ึงของหมู่บา้นเดก็โสสะสากล” ทาํใหช่ื้อเสียง

ใหก้บัประเทศไทยเป็นท่ีรู้จกักนัทัว่ไป 

 หมู่บา้นเดก็โสสะ-บางปู จึงเปรียบเสมือนเป็น

สถานที่ดูงาน ฝึกงานของหมู่บา้นเดก็โสสะในประเทศ

ต่างๆ แถบภูมิภาคเอเชีย มีแขกต่างประเทศมาเยีย่มเยยีน

ทุกอาทิตย ์รวมทั้งในประเทศไทยมีองคก์ารสงัคม

สงเคราะห์ทั้งภาครัฐและภาคเอกชน นกัศึกษาจาก

วิทยาลยั และมหาวิทยาลยัต่างๆ  ขอเขา้เยีย่มชมอยูเ่สมอ

มิไดข้าด ทั้งหมดน้ีเป็นส่ิงท่ีมลูนิธิฯ คณะกรรมการ และ



เจา้หนา้ท่ีทุกคนภาคภูมิใจท่ีเราใชเ้งินของท่านผูมี้

อุปการะคุณทุกท่านไดเ้กิดประโยชน์สูงสุดกบัเดก็และ

อนาคตของเขา ท่านเป็นอกีผูห้น่ึงท่ี จะช่วยอุปการะเลี้ยง

ดูเดก็กาํพร้าใหเ้จริญเติบโตตามวยัในครอบครัวท่ีอบอุ่น

ของ... “โสสะ”  

 ปัจจุบนัทัว่โลกมีหมู่บา้นเดก็โสสะท่ีเปิด

ดาํเนินการแลว้ ๒๗๐ หมู่บา้น ใน ๑๐๔ ประเทศ และอยู่

ในระหว่างการดาํเนินการก่อสร้างอีก ๓๐ หมู่บา้น

 

 

 



 

กรรมการที่ปรึกษาและคณะกรรมการอํานวยการโสสะมูลนิธิฯ 

กรรมการทีป่รึกษา 

๑. ฯพณฯเอกอคัรราชทูตออสเตรีย 

๒. มิสเตอร์เฮลมุท กูติน (Mr. Helmut   Kutin) 

๓. ศาสตราจารย ์ดร.เจริญ   เจริญรัชตภ์าคย ์

คณะกรรมการ 

๑. คุณหญิงสมศรี เจริญรัชตภ์าคย ์ ประธานกรรมการอาํนวยการ 

๒. คุณหญิงเอื้อนทิพย ์ เปรมโยธิน รองประธานกรรมการอาํนวยการ 

๓. นางประไพพนัธ์ สุขมุวาท ประธานกรรมการหมู่บา้นเดก็โสสะบางปู 

๔. นางสายสวาท จนัทรัศมี ประธานกรรมการหมู่บา้นเดก็โสสะหาดใหญ่ 

๕. ศาสตราจารยก์ิตติคุณ  คุณหญิงบุญสิริ   ชวลิตธาํรง กรรมการอาํนวยการ 

๖.  ท่านผูห้ญิงสุมาลี จาติกวนิช กรรมการอาํนวยการ 

๗. คุณหญิงสุคนธ์ ชลออยู ่ กรรมการอาํนวยการ 

๘. นางมานี มินทะขิน กรรมการอาํนวยการ 

๙. นางยวุดี เจริญพิทกัษ ์ กรรมการอาํนวยการ 

๑๐. นางเพญ็ลกัษณ์ อินทร กรรมการอาํนวยการ 

๑๑. นางประไพ อมาตยกุล กรรมการอาํนวยการ 

๑๒. คุณหญิงกุลทรัพย ์ เกษแม่นกิจ กรรมการอาํนวยการ 

๑๓. นายเอกวตัร เทพหสัดิน ณ อยธุยา กรรมการอาํนวยการ 

๑๔. ดร.นวลศริิ  เปาโรหิตย ์ กรรมการอาํนวยการ 

๑๕. นางสาวประกอบ วงศส์มบูรณ์ กรรมการอาํนวยการ 

๑๖. นายอาํเภอเมืองสมุทรปราการ กรรมการอาํนวยการ 

๑๗. นางสาวอุทยั ทุติยะโพธิ กรรมการและเหรัญญิก 

๑๘. ม.ร.ว. ไชยวฒัน ์ ไชยนัต ์ กรรมการและผูช่้วยเหรัญญิก 

๑๙. นางลมุน มนูรัตน์ กรรมการและวิเทศสัมพนัธ์ 

๒๐. นางสมจิตร สิทธิไชย กรรมการและประชาสัมพนัธ์ 

๒๑. นางโรส บริบาลบุรีภณัฑ ์ กรรมการและปฏิคม 

๒๒. นางสุภาภรณ์ ปีเตอร์ส กรรมการและเลขาธิการ 

๒๓. นางสาวอภิญญา ตรังคิณีนาถ ผูอ้าํนวยการหมู่บา้น 

 

สาํนกังานโสสะมูลนิธิแห่งประเทศไทยฯ อาคารรัชตภ์าคย ์ชั้น ๔   ๑๖๓ สุขมุวทิ ๒๑ (อโศก) กรุงเทพฯ ๑๐๑๑๐  

โทร ๒๕๘-๙๐๕๒-๔ 

นางกนัยา  เรืองพริิยะ    เจา้หนา้ท่ี 



 

พี่หม่อม 

ศาสตราจารย์คณุหญิงสุภาพ  วรีวรรณ  

หม่อมงามจิตต ์บุรฉัตร เป็นบุคคลท่ีฉันรักเคารพและนบัถือมากท่ีสุด ในบรรดาบุคคลท่ีดิฉันเคยร่วมงานดว้ย ดิฉัน

เรียกหม่อมงามจิตต ์บุรฉัตร ว่า พี่หม่อม มาตั้งแต่รู้จกักนั จนถึงทุกวนัน้ี 

ดิฉันไดรู้้จกัพี่หม่อมในสมยัท่ีดิฉันเป็นเลขานุการของท่านผูห้ญิงละเอียด พิบูลสงคราม ภริยาของ ฯพณฯ จอมพล 

ป. พิบูลสงคราม ผูเ้ป็นนายกรัฐมนตรีในสมยันั้น ท่านผูห้ญิงละเอียด พิบูลสงคราม เป็นบุคคลท่ีมีความขยนัรอบรู้ มีความคิด

ริเร่ิม มีความจริงใจและจริงจงัต่องานท่ีท่านทาํทุกเร่ืองและท่ีท่านริเร่ิมข้ึน นอกจากงานดา้นอื่นๆแลว้ ท่านมีจิตใจท่ีมุ่งมัน่ท่ี

จะสร้างเสริมสถานภาพสตรีในทุกวิถีทาง ท่านไดต้ั้งสาํนกัวฒันธรรมฝ่ายหญิงข้ึนในสภาวฒันธรรมแห่งชาติ สาํนกั

วฒันธรรมฝ่ายหญิงน้ี มีกรรมการอยูห่ลายสาขาครบถว้นในทุกวิถีทางที่จะยกสถานภาพของสตรี สาขาหน่ึงในหลายสาขา 

ไดแ้ก่ สาขาสหธรรม ซ่ึงท่านเป็นประธานเองและดิฉันเป็นเลขานุการ 

งานของคณะกรรมการสาขาน้ี คือ พยายามยกฐานะความเป็นอยูข่องสตรีไทยใหดี้ข้ึน ทั้งในดา้นใหค้วามรู้และ

ความเป็นอยูท่ ัว่ไป ไม่ระบุเฉพาะเร่ือง เหมือนกรรมการสาขาอื่น เช่น สาขาเนติธรรม สาขาสังคมสงเคราะห์และอื่นๆ วิธี

ปฏิบติังานของท่าน คือการเช้ือเชิญสตรีของผูท้รงคุณวุฒิดา้นต่างๆเขา้มาช่วยในการดาํเนินงานอยา่งมากมาย หม่อมงามจิตต ์

บุรฉัตร เป็นบุคคลหน่ึงท่ีท่านผูห้ญิงละเอียด พิบูลสงคราม ขอใหเ้ขา้มาร่วมงานดว้ยในคณะกรรมการสาขาสหธรรม ดิฉัน

ไดคุ้น้เคยกบัพีห่ ม่อมนบัแต่น ั้นเป็นตน้มา 

งานของสาขาสหธรรมนั้นกวา้งขวางมากและมีสตรีชาวต่างประเทศที่มีช่ือเสียงมาเยีย่มคารวะท่านผูห้ญิงละเอียด  

พิบูลสงครามอยูเ่สมอ  ในการน้ีไดมี้สตรีผูมี้ช่ือเสียงชาวอเมริกนัผูห้น่ึงไดม้าเยีย่มคารวะ ไดส้นทนากนัถึงเร่ือง สภาสตรีใน

ประเทศต่างๆ รวมถึงองคก์รสภาสตรีระหว่างประเทศ ท่านผูห้ญิงจึงเกิดความคิดที่จะตั้งข้ึนในประเทศไทยบา้ง ท่านจึงให้

คณะกรรมการสาขาสหธรรมจดัตั้งสโมสรวฒันธรรมหญิงข้ึน และในเวลาเดียวกนักไ็ดว้างแผนตั้งสภาสตรีแห่งชาติ โดย

มอบหมายใหก้รรมการสาขาสหธรรม ๔ ท่าน คือ คุณหญิงนิลวรรณ ป่ินทอง คุณนนัทกา สุประภาตนนัทน์ ม.ร.ว.เสริมศรี 

เกษมศรี และดิฉัน เป็นผูย้กร่างขอ้งบงัคบัสภาสตรีแห่งชาติข้ึน โดยใชแ้นวของสภาสตรีระหว่างประเทศเป็นแนวพิจารณา 

ระยะน้ีท่านผูห้ญิงไดส่้งสตรีผูท้รงคุณวุฒิรวมทั้งภรรยาผูว้่าราชการจงัหวดับางคนไปประชุมและศึกษางานสภาสตรีระหว่าง

ประเทศเป็นคราวๆ ต่อมาเมื่องานสภาสตรีแห่งชาติเป็นรูปเป็นร่างข้ึน ท่านผูห้ญิงกไ็ดว้างแผนขยายงานไปทัว่ประเทศโดย

การจดัตั้งสมาคมส่งเสริมวฒันธรรมหญิง (สวญ) ในจงัหวดัต่างๆทุกจงัหวดั ส่วนใหญ่ท่านไดข้อใหภ้รรยาผูว้่าราชการ

จงัหวดันั้นๆเป็นนายกสมาคมฯไปพลางๆก่อน พร้อมกบัไดม้อบเงินใหส้มาคมฯละหน่ึงแสนบาท ก่อตั้งที่ทาํงานและ

ดาํเนินงาน งานทั้งส้ินเหล่าน้ี ดิฉันไดเ้ป็นผูรั้บใชด้าํเนินงานกบัท่านมาโดยตลอด 

   ในการดาํเนินงานระยะต่อมา ท่านผูห้ญิงไดแ้ต่งตั้งพี่หม่อมเป็นประธานชัว่คราว และไดเ้ชิญ สวญ จงัหวดัต่างๆเขา้

ร่วมพิจารณาขอ้บงัคบั จดทะเบียนเป็นหลกัฐาน และท่ีประชุมไดล้งมติเลือกตั้ง หม่อมงามจิตต ์บุรฉตัร เป็นประธานสภา

สตรีคนแรกและตั้งดิฉันเป็นเลขาธิการ พี่หม่อมและดิฉันไดท้าํหนา้ที่ประธานและเลขาธิการ สภาสตรีแห่งชาติตลอดมาสอง

สมยั รวม ๔ ปี จึงออกจากคณะกรรมการตามขอ้บงัคบัที่ระบุว่ากรรมการจะอยูไ่ดเ้พียงสองสมยัติดต่อกนั แต่พี่หม่อมและ

ดิฉันกไ็ดช่้วยงานสภาสตรีแห่งชาติในเร่ืองต่างๆตลอดมา ดิฉันไดเ้ขา้เป็นกรรมการสภาสตรีอีกหลายรอบ ส่วนพี่หม่อมได้

เขา้ร่วมงานกบัสภาสตรีระหว่างประเทศและในที่สุดกไ็ดรั้บเลือกตั้งเป็นประธานสภาสตรีระหว่างประเทศ ไดมี้บทบาท

สาํคญัเป็นอนัมากดงัท่ีท่านไดอ้่านจากบทความของผูเ้ขียนท่านอื่นๆแลว้ 



 

 

จากการที่ไดร่้วมงานกบัพี่หม่อม นอกจากสภาสตรีแห่งชาติแลว้ ยงัมีงานอื่นๆอีกมากมายท่ีพี่หม่อมได้

กระทาํ (ดูไดจ้ากบญัชีรายช่ือองคก์รต่างๆ) และดิฉันกไ็ดมี้โอกาสเขา้ร่วมทาํงานดว้ยบ่อยๆ รวมทั้งสภาสังคม

สงเคราะห์แห่งประเทศไทย ซ่ึงพี่หม่อมและดิฉันไดมี้ส่วนร่วมอยา่งเตม็ท่ีมาแต่ตน้ พี่หม่อมและดิฉันไดมี้โอกาส

เดินทางดว้ยกนับ่อยคร้ัง ดิฉันจึงอาจกล่าวไดว้่าดิฉันไดรู้้จกัพี่หม่อมอยา่งดีมากผูห้น่ึง เพราะไดร่้วมงานกบัพี่

หม่อมทั้งในประเทศและนอกประเทศหลายคร้ังคราว เวลาท่ีดฉินัไปต่างประเทศ ไดมี้โอกาสพกัท่ีสถานทูตทั้ง

อินเดียและเดนมาร์ก ซ่ึงพระองคช์ายทรงเป็นเอกอคัรราชทูต พี่หม่อมจะพาดิฉันไปเยีย่มสถานสงเคราะห์ต่างๆใน

ประเทศนั้น ใหไ้ดศ้ึกษาและรู้จกังานของเขาเสมอ รวมทั้งในการประชุมสภาสตรีระหว่างประเทศที่พ่ีหม่อมเป็น

ประธาน ดิฉันกมี็โอกาสไปร่วมดว้ยหลายคราว 

นอกจากนั้น ยงัมีอีกหลายมูลนิธิท่ีพี่หม่อมริเร่ิมข้ึนในระยะหลงั ช่วงก่อนท่ีจะถึงแก่อนิจกรรม เช่น 

มูลนิธิศูนยก์ลางการประสานงานพฒันาชนบทและมูลนิธิร่วมจิตตน์อ้มเกลา้ฯเพื่อเยาวชน ดิฉันกมี็โอกาสไดร่้วม

ในการปรึกษาหารือและเป็นกรรมการอยูด่ว้ยตลอด นบัเป็นความผูกพนัที่ลึกซ้ึงยิง่ 

พี่หม่อมเป็นคนดีอยา่งประหลาด ดิฉันยงัไม่ไดพ้บใครท่ีจะทาํใหพู้ดไดว้่า ดีเหมือนพี่หม่อมเลย ในดา้น

การงานท่านขยนัขนัแขง็ จริงใจและจริงจงักบังานทุกเร่ือง มีความคิดริเร่ิมท่ีจะทาํงานท่ีมีประโยชน์ และสาํคญั

มากเสมอๆ เมื่อริเร่ิมแลว้กเ็ชิญชวนผูท้รงคุณวุฒิทั้งหลายที่ตรงกบังานใหเ้ขา้มาช่วยอยา่งกวา้งขวางและเตม็ที่และ



จะยกยอ่งใหเ้กียรติและสนบัสนุนทุกคนท่ีเขา้ร่วมงาน ทั้งต่อหนา้และลบัหลงั เม่ืองานใดอยูต่วักจ็ะค่อยๆผ่อน

คลายใหค้นอื่นทาํไป แลว้พี่หม่อมกจ็ะริเร่ิมทาํงานท่ีสาํคญัและมีประโยชน์ข้ึนใหม่ เวลาเดียวกนักไ็ม่เคยทอดท้ิง

งานเก่า คอยดูแลห่วงใยและสนบัสนุนอยูเ่สมอ ดงัท่ีไดเ้ห็นแลว้จากบทความอื่นว่า พี่หม่อมเกี่ยวขอ้งอยูถ่ึง ๔๕ 

องคก์าร ทั้งท่ีตั้งเองและร่วมมือกบัผูอ้ื่น พูดไดว้่าพี่หม่อมมีเร่ืองงานอยูใ่นสมองทุกขณะจิต นอกจากเวลาหลบั 

งานเร่ืองหน่ึงท่ีพี่หม่อมทาํไว ้และมีประโยชน์มากหลาย คือพี่หม่อมเป็นบุคคลท่ีมีแต่ความหวงัดีต่อทุก

คน และสร้างสรรคผ์ูท่ี้ปฏิบติังานรวมทั้งเดก็ท่ีเขา้มาช่วยงาน ใหท้าํงานเป็นตวัท่ีไดเ้ห็นอยูทุ่กวนัน้ีว่า เดก็ท่ีเคยรับ

ช่วยงานท่าน มีความสามารถในการทาํงานทุกคน 

คุณงามความดีในดา้นอุปนิสัยใจคอและพฤติกรรมต่างๆของพี่หม่อม เป็นเร่ืองท่ีดิฉันซาบซ้ึงตรึงใจมาก 

พูดไดว้่าพี่หม่อมไม่เคยโกรธใคร ไม่เคยว่าหรือนินทาใคร ตรงกนัขา้มพี่หม่อมเองกลบัถูกคนว่าร้ายนินทาและ

แกลง้ต่างๆนานนาจากผูที้่ริษยา “จงทาํดีแต่อยา่เด่นจะเป็นภยั ไม่มีใครอยากเห็นเราเด่นเกิน” สาํหรับพี่หม่อม

ผลงานทาํใหท่้านเด่น จึงมีผู ้“ไม่อยากเห็น” ไม่นอ้ย เม่ือพี่หม่อมทราบบางคร้ังกเ็สียใจมาก แต่ไม่เคยหลุดปากว่า 

กลบัพูดแต่ว่า ช่างเขาเถิด ไม่ชา้เขาคงเห็นเอง เราเองกลบัโกรธแทนหรือเสียใจแทนพี่หม่อม นอกจากนั้น ใครมี

เร่ืองขุ่นขอ้งหมองใจแลว้ไประบายกบัพี่หม่อม พี่หม่อมจะปลอบโยน ใหค้าํแนะนาํสั่งสอน และเอาใจใส่ใหค้วาม

ช่วยเหลอือยา่งจริงจงั 

  คุณงามความดีของพี่หม่อมถา้จะสรุปสั้นๆกค็งจะกล่าวไดว้่า พี่หม่อมเป็นคนดีมีศีลธรรมเคร่งครัดใน

พระพุทธศาสนา เทิดทูนพระราชวงศ ์รักชาติเป็นท่ียิง่ มีเมตตาจิต รอบรู้ ซ่ือสัตย ์มีความขยนั ชอบช่วยเหลือผู ้

เดือดร้อนและดอ้ยโอกาส พี่หม่อมเป็นนกัสู้ อดทน เสียสละ อ่อนนอ้ม อ่อนหวาน อ่อนโยน และที่สาํคญัคือความ

จริงใจต่อบุคคลทัว่ไป ซ่ึงค่อนขา้งจะหาไดย้ากจากบุคคลใด ขอกุศลผลบุญท่ีพี่หม่อมทาํไวจ้งบนัดาลใหด้วง

วิญญาณของพี่หม่อมท่ีสถิตอยูใ่นสรวงสวรรค ์ในสัมปรายกิภพโนน้ตลอดกาล 
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หม่อมงามจติต์ บุรฉัตร กับ 

มูลนิธิกฤตานุสรณ์ ในพระบรมราชูปถมัภ์ 

 “บุคคลคอืตัวเองไม่ยัง่ยนื องค์การทีเ่ราทาํงานให้น้ันสําคญัยิง่ จําเป็นต้องช่วยกันวางรากฐานให้ม่ันคงยัง่ยนื 

พยายามให้ผู้ทีเ่ข้าใจมาร่วมงานมากๆ ฉะน้ันต้องพยายามเอาใจผู้ อ่ืน ตัวเองต้องพยายามเรียนรู้ส่ิงต่างๆเพิม่เติมอยู่

เสมอ เพราะรู้ว่าถ้าไม่พยายามเรียนรู้เพิม่เติม จ ะเสมือนอยู่อย่างคนตายทั้งเป็น ต้องพยายามยกย่องความดขีอง

ผู้ อ่ืนอยู่เสมอ เพือ่เป็นกําลังใจให้เขาทาํงาน ให้องค์การสังคมสงเคราะห์ต่างๆพยายามลดความบกพร่องของตนเอง

เสมอ และพยายามปรับปรุงตัวเองให้เข้ากับผู้ อ่ืน ไม่ใช่พยายามเปล่ียนอุปนิสัยผู้ อ่ืนให้เข้ากับตัวเราซ่ึงเ ป็นไปไม่ได้ 

 จงปฏิบัติต่อผู้ อ่ืนตามทีเ่ราต้องการให้ผู้ อ่ืนปฏิบัติต่อเราด้วยใจเมตตา กรุณา ยิม้รับทุกสถานการณ์ทุกประเภท 

ทั้งดแีละร้ายด้วยความม่ันใจว่าเหตุการณ์ร้ายน้ันมักจะมีส่ิงดตีามมา นึกถึงผู้ อ่ืนในทางทีด่แีละในเจตนาอันดขีอง

เขาเท่าน้ัน” 

 ขอ้ความทั้งหมดน้ีเป็นคติประจาํใจของหม่อมงามจิตต ์บุรฉตัร  ซ่ึงไดบ้นัทึกไวใ้นชีวประวติั ตั้งแต่เดือน

ธนัวาคม พ.ศ. ๒๕๑๐ นบัเป็นโชคดีของมูลนิธิกฤตานุสรณ์ในพระบรมราชูปถมัภ ์ท่ีไดท่้านผูมี้คตินิยมเช่นน้ีเป็นผู ้

ช้ีทาง ช้ีแนะ แนะนาํต่างๆ ในการท่ีคณะบุคคลกลุ่มหน่ึงซ่ึงมี คุณหญิงสวลี   ชลวิจารณ์ เป็นแกนนาํ จะคิดก่อตั้ง

มูลนิธิข้ึนสักมูลนิธิหน่ึงเพื่อสนองคุณชาติ  ศาสนา พระมหากษตัริย ์และในที่สุดกไ็ดน้ามของมูลนิธิว่า  “กฤตา

นุสรณ์” และไดรั้บพระมหากรุณาธิคุณใหเ้ขา้อยูใ่นพระบรมราชูปถมัภ์ 

 มูลนิธิกฤตานุสรณ์ในพระบรมราชูปถมัภ์ ไดจ้ดัตั้งข้ึนเม่ือ พ.ศ. ๒๕๒๓ เน่ืองในวโรกาสมหามงคลสมยั

พระชนมายคุรบ ๔ รอบพระชนัษา ของ สมเดจ็พระนางเจา้ ฯ พระบรมราชินีนาถ โดยมีบุคคลคณะหน่ึง 

ประกอบดว้ย พลโทอมัพร จินตกานนท ์คุณบรรเจิด  ชลวิจารณ์ คุณหญิงบุญเลื่อน เครือตาชู นายแพทยช์ยัยทุธ 

กรรณสูต ศจ .วารี หะวานนท ์คุณหญิงอาภา มีจุ ล ดร .สมุทร มงคลกิตติ คุณหญิงสวลี ชลวิจารณ์ ซ่ึงเป็นประธาน

มูลนิธิฯและผูมี้ใจกุศลอีกหลายท่าน ดว้ยระลึกถึงพระมหากรุณาธิคุณเป็นลน้เกลา้ฯท่ีทรงมีต่อพสกนิกร เพื่อเจริญ

ตามรอยพระยคุลบาทของพระบาทสมเดจ็พระเจา้อยูห่วั และส่งเสริมพระราชกรณียกิจถวายเป็นราชสักการะคณะ

บุคคลดงักล่าจึงไดร่้วมใจกนัก่อตั้งมูลนิธิฯน้ีข้ึน โดย ฯพณฯองคมนตรี ม .ล.จิราย ุนพวงศ ์ไดก้รุณาใหน้ามมูลนิธิ

ว่า “กฤตานุสรณ์” อนัมีความหมายว่า “ระลึกถึงผูท้าํคุณใหแ้ลว้” 

 มูลนิธิกฤตานุสรณ์ มีช่ือเรียกเป็นภาษาองักฤษว่า KRITANUSORN FOUNDATION  

       ความหมายของตรา “มูลนิธิกฤตานุสรณ์ในพระบรมราชูปถมัภ์” เป็นรูปหนงัสือตาํราและแสงเทียนหมายถึง

เป็นประธีปส่องทางดาํเนินชีวิตแก่ทายาทผูพ้ลีชีพเพื่อชาติ ใหก้า้วหนา้ไปสู่ความเจริญวฒันา อนัประกอบดว้ย

คุณธรรม ควบคู่กบัดา้นวิชาการ เบ้ืองล่างมีอกัษรว่า “ในพระบรมราชูปถมัภ ์พ.ศ. ๒๕๒๓” ทั้งหมด 



 

 
 

รวมอยูใ่นกรอบส่ีเหลี่ยมยอดแหลม เพื่อแสดงหลกัฐานและเป็นอนุสรณ์สืบไปว่า มูลนิธิฯแห่งน้ีไดก้่อตั้งข้ึนใน

วโรกาสมหามงคลสมยัครบ ๔ รอบชนัษา ของ สมเดจ็พระนางเจา้สิริกิติต ์ พระบรมราชินีนาถ 

วตัถุประสงค์ของมูลนิธิฯ  

 ใหทุ้นการศึกษาตั้งแต่ระดบัประถมศึกษา มธัยมศึกษา อาชีวศึกษา อุดมศึกษาและวิชาชีพ แก่บุตรธิดาของ

ทหาร ตาํรวจ ขา้ราชการและอาสาสมคัรที่ปฏิบติัหนา้ที่ปราบปราบผูก้่อการร้ายและรักษาผืนแผ่นดินไวใ้ห้

ประชาชนชาวไทยเพื่อใหด้าํรงชีพดว้ยความสุขสงบตลอดไป จนไดรั้บบาดเจ็บถึงเสียชีวิตหรือพิการทุพพลภาพ 

โดยไดป้ระสานงานกบัมูลนิธิสายใจไทย ในพระบรมราชูปถมัภ ์ ซ่ึงจะเป็นผูจ้ดัส่งประวติั ขอ้มูลรายละเอียดของ

ครอบครัวผูเ้สียสละดงักล่าวมาใหมู้ลนิธิฯเป็นประจาํทุกๆเดือน และมูลนิธิฯจะนาํรายละเอียดมาเขา้ประชุม

คณะกรรมการพิจารณาใหทุ้นการศึกษาแก่บุตรของผูเ้สียสละเหล่านั้น บดัน้ีเป็นรุ่ นท่ี ๖๔ แลว้และไดใ้ห้

ทุนการศึกษาไปแลว้ จาํนวน ๕,๖๕๑ ทุน ซ่ึงทุนเหล่าน้ีเป็นทุนต่อเน่ืองจนกว่าผูรั้บทุนจะเรียนจบชั้นอุดศึกษาหรือ

ตามความสามารถตน มูลนิธิฯยงัใหทุ้นการศึกษาแก่เยาวชนท่ีมีสติปัญญาดี มีประวติัการเรียนดีแต่ขดัสนทุนทรัพย ์

ซ่ึงอาศยัอยูใ่นชนบทหรือทอ้งถิ่นทุรกนัดาร เพื่อเขาเหล่านั้นจะไดรั้บทั้งในดา้นการศึกษาและอบรมพฒันาใหไ้ด้

เติบโตข้ึนเป็นพลเมืองดี มีคุณธรรม เป็นประโยชน์แก่บา้นเมืองและเป็นกาํลงัของประเทศชาติต่อไปในอนาคต 

 นอกจากน้ีมูลนิธิฯยงัใหทุ้นแก่บุตรของอาสาสมคัร กองอาสา รักษาดินแดง  กรมการปกครอง กระทรวงหมาด

ไทยเป็นประจาํทุกปี รุ่นละ ๖ ทุน ทุนละ ๘,๐๐๐.-บาท มาตั้งแต่ปี พ .ศ. ๒๕๒๕ จนถึงปัจจุบนัเขา้เรียนวิชาชีพ



ต่างๆ ๒๖ วิชาชีพ อาทิเช่น ช่างไฟฟ้า ช่างประปา ช่างเคร่ืองยนต ์ช่างปูน ฯลฯ ท่ีสถาบนัพฒันาฝีมือและแรงงาน

ของกรมแรงงาน อีกดว้ย 

การส่งทุนและการตดิตามผล 
 มูลนิธิฯจะจดัส่งทุนการศึกษาปีละ ๒ คร้ัง ในภาคตน้และภาคหลงัของปีการศึกษา ทั้งน้ีเพื่อพิจารณาผลการ

เรียนของผูรั้บทุนจากใบแสดงผลการเรียนที่ทางสถานศึกษาออกให ้ถา้ปรากฏว่าผลการเรียนดี มูลนิธิฯจะมี

หนงัสือชมเชยไปยงัครอบครัวเพื่อสนบัสนุนและส่งเสริมกาํลงัใจใหเ้รียนดียิ่งข้ึน หากผลการเรียนอ่อน มูลนิธิฯก็

จะมีหนงัสือถึงผูป้กครองใหก้วดขนัเดก็ใหส้นใจการเรียนใหดี้ข้ึน มิฉะนั้นมูลนิธิฯจะพิจารณางดการใหทุ้นเป็น

การชัว่คราว ผลปรากฏว่าเรียนดีข้ึน 

การพจิารณาให้ทุนการศึกษา 
 ๑. ครอบครัวท่ีมีบุตร ๑-๒ คน  ใหทุ้นการศึกษา ๑ คน 
  ครอบครัวท่ีมีบุตร ๑-๓ คน  ใหทุ้นการศึกษา ๒ คน 
  ครอบครัวท่ีมีบุตร ๑-๔ คน  ใหทุ้นการศึกษา ๓ คน 
  ครอบครัวท่ีมีบุตร ๑-๕ คน  ใหทุ้นการศึกษา ๔ คน 
  ครอบครัวท่ีมีบุตร    ๖  คนข้ึนไป  ใหทุ้นการศึกษา ๕ คน 
 ๒. ทุนการศึกษา  ระดบัประถมศึกษา จ่ายทุนการศึกษาปีละ ๑,๐๐๐.- บาท 
  ทุนการศึกษา  ระดบัมธัยมศึกษาตอนตน้ จ่ายทุนการศึกษาปีละ ๒,๐๐๐.- บาท 
  ทุนการศึกษา  ระดบัมธัยมศึกษาตอนปลาย จ่ายทุนการศึกษาปีละ ๓,๐๐๐.- บาท 
  ทุนการศึกษา  ระดบัอาชีวศึกษา จ่ายทุนการศึกษาปีละ ๔,๐๐๐.- บาท 
  ทุนการศึกษา  ระดบัอุดมศึกษา จ่ายทุนการศึกษาปีละ ๕,๐๐๐.- บาท 
  ฝึกวชิาชีพ จ่ายทุนการศึกษาปีละ ๖,๐๐๐-๑๒,๐๐๐ บาท 
 ๓. การรับบริจาคเงินจากผูป้ระสงคจ์ะใหแ้ก่มูลนิธิฯเพื่อตั้งเป็นทุนในนามของผูบ้ริจาค 

  บริจาค ๑๐,๐๐๐ บาท เป็นทุนระดบัชั้นประถม จ่ายทุนการศึกษาปีละ ๑,๐๐๐.- บาท 
  บริจาค ๒๐,๐๐๐ บาท เป็นทุนระดบัมธัยมตน้   จ่ายทุนการศึกษาปีละ ๒,๐๐๐.- บาท 
  บริจาค ๓๐,๐๐๐ บาท เป็นทุนระดบัมธัยมปลาย จ่ายทุนการศึกษาปีละ ๓,๐๐๐.- บาท 
  บริจาค ๔๐,๐๐๐ บาท เป็นทุนระดบัอาชีวศึกษา จ่ายทุนการศึกษาปีละ ๔,๐๐๐.- บาท 
  บริจาค ๕๐,๐๐๐ บาท เป็นทุนระดบัอุดมศึกษา  จ่ายทุนการศึกษาปีละ ๕,๐๐๐.- บาท 
  บริจาค ๖๐,๐๐๐ บาท เป็นทุนระดบัวิชาชีพ  จ่ายทุนการศึกษาปีละ ๖,๐๐๐-๑๒,๐๐๐ บาท 
 
 



 

 

ความสําเร็จของนักเรียนที่ได้รับทุน 
 นกัเรียนทุนของมูลนิธิฯ ตั้งแต่เร่ิมก่อตั้งจนถึงปัจจุบนัน้ีท่ีสาํเร็จไปแลว้นั้น ในระดบัอุดมศึกษา มีจาํนวน

ทั้งหมด ๓๔ คน และระดบัประโยควิชาชีพชั้นสูง (ปวส) จาํนวน ๒๔ คน 
นกัศึกษาผูรั้บทุนของมูลนิธิฯ ซ่ึงสาํเร็จระดบัอุดมศึกษา จาํนวน ๓๔ คน ตามสถาบนัต่างๆมีดงัน้ี 
 โรงเรียนนายร้อยพระจุลจอมเกลา้ ๑ คน 

 มหาวิทยาลยัหอการคา้ไทย ๑ คน 

 จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลยั ๑ คน 

 มหาวิทยาลยัเกษตรศาสตร์ ๒ คน 

 มหาวทิยาลยัศรีปทุม ๑ คน 

 มหาวิทยาลยัรามคาํแหง ๓ คน 

 มหาวิทยาลยัเชียงใหม่ ๑ คน 

 มหาวิทยาลยัขอนแก่น ๑ คน 

 มหาวิทยาลยัศรีนครินทรวิโรฒ ๑ คน 

 มหาวทิยาลยัธุรกจิบณัฑิตย ์ ๒ คน 

 มหาวิทยาลยักรุงเทพ ๓ คน 



 มหาวิทยาลยัเทคนิคสยาม ๓ คน 

 วิทยาลยัศรีโสภณ ๑ คน 

 วิทยาลยัคณาสวสัด์ิ มหาสารคาม ๑ คน 

 และวิทยาลยัครูต่างๆ ๑๒ คน 

ซ่ึงมีผลการเรียนอยูใ่นเกณฑดี์และดีมากบางคน 



 

กจิกรรมที่สําคญัและการหาทุน 

 ๑.  ในวโรกาสมหามงคลวนัเฉลิมพระชนมพรรษาพระบาทสมเดจ็พระเจา้อยูห่วั ๕ ธนัวาคม ของทุกปี 

คณะกรรมการมูลนิธิฯ ไดจ้ดัรายการกราบบงัคมทูลถวายชยัมงคล ทางสถานีโทรทศัน์ สีกองทพับกช่อง ๕ และ

สถานีวทิยโุทรทศันแ์ห่งประเทศไทยช่อง ๑๑ พร้อมทั้งไดเ้ขา้เฝ้าทูลละอองธุลีพระบาท ณ ศาลาดุสิดาลยั ดว้ย

ความปิติยนิดีช่ืนชมโสมนสัและจงรักภกัดีเป็นลน้พน้เสมอมา เป็นประจาํทุกปี 

 ๒. คณะกรรมการมูลนิธิฯไดจ้ดัรายการถวายชยัมงคล สมเดจ็พระนางเจา้ฯ พระ บรมราชินีนาถ ในวนัเฉลิม

พระชนมพรรษา ๑๒ สิงหาคม ของทุกปี ทางสถานีโทรทศันสี์กองทพับกช่อง ๕ และไดเ้ขา้

เฝ้าทูลละอองธุลีพระบาท ณ ศาลาดุสิดาลยั พร้อมทั้งทูลเกลา้ฯ ถวายเงินโดยสมเดจ็พระราชกุศลตามพระราช

อธัยาศยัตลอดมา 

 ๓. เน่ืองในวาระมงคลสมยัคลา้ยวนัพระราชสมภพ สมเดจ็ พระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ๒ 

เมษายน ของทุกปี คณะกรรมการมูลนิธิฯ ขอพระราชทานพระราชวโรกาสเขา้เฝ้า ฯ ถวายพระมงคลชยัและ

ทูลเกลา้ฯ ถวายเงินโดยเสดจ็พระราชกุศลตามพระราชอธัยาศยั 

 ๔. จดัหาทุนประจาํปี โดยจดัใหมี้การรับบริจาคตามโรงภาพยนตร์ ศูนยก์ารคา้ แหล่งชุมชน และสถานท่ีสาํคญั

ต่างๆ เป็นประจาํทุกปี โดยไดรั้บความร่วมมือจากผูบ้ริหารงานสถานที่ดงักล่าว มูลนิธิฯ ไดรั้บความอนุเคราะห์

จากท่านผูอ้าํนวยการโรงเรียนต่าง  ๆ ในเขตกรุงเทพมหานคร ใหน้าํนกัเรียนทั้งชายหญิงออกรับบริจาคจากผูมี้จิต

ศรัทธา ในระหว่างปลายเดือนกรกฎาคม-สิงหาคม ของทุก ปี 

 ๕. จดังานรับบริจาคทางสถานีโทรทศัน์สีกองทพับกช่อง ๕ เม่ือวนัท่ี ๑๑ มกราคม ๒๕๒๕ โดยจดัรายการ

แสดงต่างๆ พร้อมทั้งเชิญดาราและนกัร้องกิตติมศกัด์ิหลายท่านมาร่วมร้องเพลงดว้ย  

 ๖. จดังานโบวล์ิ่งการกุศลเพื่อสมทบทุนการศึกษาของมูลนิธิฯ โดยเรียนเชิญ พลเอกมานะ  รัตนโกเศศ เป็น

ผูแ้ทน พลเอกอาทิตย์    กาํลงัเอก ในการรับมอบเงินทุนการศึกษาจากผูมี้จิตศรัทธาทั้งหลาย ซ่ึงมูลนิธิฯ ไดจ้ดัข้ึน

เม่ือวนัท่ี ๓ กนัยายน ๒๕๒๖ ณ สตาร์โบวล์ 

 ๗. จดังานนิทรรศการจีนแผ่นดินใหญ่ ครบ ๒,๐๐๐ ปี ซ่ึงมูลนิธิฯ ร่วมกบัหา้งสรรพสินคา้พาตา้ป่ินเกลา้ เม่ือ 

พ.ศ. ๒๕๒๖ 
 ๘. จดังานคอนเสิร์ตการกุศล “ซูสีไทเฮา” โดยดาราสาวจากฮ่องกง มูลนิธิฯ ไดเ้รียนเชิญ ฯพณฯ ประธาน

องคมนตรี  ศจ.สัญญา ธรรมศกัด์ิ เป็นประธาน เม่ือวนัท่ี ๗ พฤศจิกายน ๒๕๒๗  ณ แกแลคซ่ีภตัตาคาร 
 ๙. จดังานถวายชยัมงคลสมเดจ็พระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุ มารี ทางสถานีโทรทศันสี์กองทพับก

ช่อง ๕ เม่ือวนัท่ี ๒ เมษายน ๒๕๒๘ โดยไดเ้รียนเชิญ ดร .วนิิจ  วินิจนยัภาค เลขาธิการมูลนิธิสายใจไทย ในพระ

บรมราชูปถมัภ์  มาร่วมสนทนากบัประธานมูลนิธิฯ คุณหญิงสวลี  ชลวิจารณ์ 

 ๑๐. จดังานจาํหน่ายสินคา้ราคาถูก ที่กรมเศรษฐกิจการพาณิชย ์เม่ือวนัท่ี ๓๑ กรกฎาคม ๒๕๒๘ โดยเรียนเชิญ 

พลเอกมานะ รัตนโกเศศ  เป็นประธานเปิดงาน 

 ๑๑. จดังานโบวล์ิ่งการกุศล ชิงถว้ยพระราชทาน “สมเดจ็พระเทพรัตนราชสุดาฯ  สยามบรมราชกุมารี และถว้ย

รางวลัของ ฯพณฯ นายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีอีกหลายท่าน ”  ซ่ึงไดเ้รียนเชิญ ฯพณฯ  นายธานินทร์  กรัยวิเชียร 

เป็นประธานแจกถว้ยรางวลัและของที่ระลึกและไดเ้รียนเชิญ ดร .วนิิจ  วินิจนยัภาค เป็นประธานเปิดการแข่งขนั

โบวล์ิ่งดว้ย 



 ๑๒. จดังานแสดงแฟชัน่โชว ์เพื่อทูลเกลา้ฯ ถวายพระบาทสมเดจ็พระเจา้อยู่หวั เน่ืองในวโรกาสครบ ๖๐ 

พรรษา โดยมูลนิธิฯ ไดก้ราบทูลเชิญเสดจ็ พระเจา้วรวงศเ์ธอ พระองคเ์จา้โสมสวลี พระวรราชาทินดัดามาตุ เป็น

องคป์ระธาน มีมิสไทยแลนดเ์วิลดพ์ร้อมรอง ร่วมกบัดาราและนางแบบอีกหลายท่านแสดงแบบ เม่ือวนัท่ี ๑๔ 

กุมภาพนัธ์ ๒๕๓๑ ณ โรงแรมฮิลตนั 
  

 
 
๑๓. จดัหาเคร่ืองใชต่้างๆ เช่น ผา้ห่ม รองเทา้ เพื่อใชใ้นการเดินป่า และเคร่ืองใชอ้ื่นๆ อีก เพื่อใหก้าํลงัใจ

แก่ทหารท่ีปฏิบติัหนา้ท่ีอยูช่ายแดน สมรภูมิร่มเกลา้ จงัหวดัพิษณุโลก เม่ือปี ๒๕๓๑  
          ๑๔. จดังาน “ราตรีกฤตานุสรณ์” โดยมูลนิธิฯ เรียนเชิญ หม่อมกอบแกว้ อาภาพร ณ อยธุยา เป็นประธาน

เปิดงาน เม่ือวนัท่ี ๙ กรกฎาคม ๒๕๓๑ ณ โรงแรมแอมบาสเดอร์ 

 ๑๕. จดัละครการกุศลเร่ือง “พรายนํ้า” ซ่ึงเป็นละครในแนวโรแมนติคสมยัใหม่ของ จิโรดูส์ แปลและ

ดดัแปลงเป็นละครโดย รองศาสตราจารยส์ดใส  พนัธุมโกมล และกาํกบัการแสดงโดย ม .ล.พนัธ์ุเทวนพ เทวกลุ 

เม่ือวนัท่ี ๒ กนัยายน ๒๕๓๒ ณ โรงละครมณเฑียรเธียเตอร์ โรงแรมมณเฑียร รายไดส้มทบทุนการศึกษามูลนิธิฯ 

๑๖. จดังานราตรีกฤตานุสรณ์ “รักกนัก่อนวนัวาเลนไทน”์ คร้ังท่ี ๒ มูลนิธิฯ ไดเ้รียนเชิญ ท่านผูห้ญิงบุญ

เรือน ชุณหะวณั เป็นประธานเปิดงาน โดยเชิญนกัร้องกิตติมศกัด์ิ นกัร้องรับเชิญมาร่วมร้องเพลง และมีการโชว์

ลีลาศ รําวง พร้อมทั้งวงดนตรีเดอะสยามยามาฮ่าซาวดน์ ของสยามกลการ บรรเลงตลอดงาน เม่ือวนัที่ ๑๒ 

กุมภาพนัธ์ ๒๕๓๒ ณ หอ้งนภาลยั โรงแรมดุสิตธานี 

         ๑๗. จดังานราตรีกฤตานุสรณ์ “รักกนัก่อนวนัวาเลนไทน”์ คร้ังท่ี ๓ มูลนิธิฯ ไดเ้รียนเชิญ ท่านผูห้ญิงบุญ

เรือน ชุณหะวณั เป็นประธานจดังาน ซ่ึงมีการแสดงต่างๆ มากมาย อาทิเช่น นาฏศิลป์ของกรมศิลปากร  โชวล์ีลาศ 

การขบัร้องของนกัร้องกิตติมศกัด์ิหลายท่าน และดารารับเชิญ เม่ือวนัท่ี ๖ กุมภาพนัธ์ ๒๕๓๓ ณ หอ้งนภาลยั 

โรงแรมดุสิตธานี 

          ๑๘. จดังานออกร้านจาํหน่ายสินคา้ราคาถูก “ร้านท่ึง” ของพลตรีจาํลอง ศรีเมือง ณ สวนจตุจกัร เม่ือวนัท่ี 

๓๑ มีนาคม ๒๕๓๓ และวนัท่ี ๗ เมษายน ๒๕๓๓ รายไดส้มทบทุนการศึกษามูลนิธิฯ 

          ๑๙. จดังานแสดงคอนเสิร์ตการกุศลของบริษทั แกรมม่ีเอน็เตอร์เทนเมน้ท ์จาํกดั รายการคอนเสิร์ตแบบ 

เบิร์ด เบิร์ด ตอน “มนัอยูใ่นมือมนุษยบู์มเมอแรง” ซ่ึงไดจ้ดัร่วมกบัมูลนิธิช่วยคนปัญญาออ่นแห่งประเทศไทย  ใน



พระบรมราชินูปถมัภ ์โดยเชิญเสดจ็พระวรวงศเ์ธอ พระองคเ์จา้สุทธสิริโสภา ทรงเป็นองคป์ระธานในงาน เม่ือ

วนัท่ี ๑๑ สิงหาคม ๒๕๓๓ ณ ศนูยว์ฒันธรรมแห่งประเทศไทย 

 ทั้งน้ีเป็นผลงานของมูลนิธิกฤตานุสรณ์ ในพระบรมราชูปถมัภ ์ ซ่ึงไดด้าํเนินการมาเป็นเวลา ๑๐ ปีแลว้ 

โดยไดรั้บความสนบัสนุนใหก้าํลงัใจอยา่งมากจากหม่อมงามจิตต ์บุรฉตัร  มาแต่ตน้ ท่านไดเ้ป็นผูบุ้กเบิกคนแรกท่ี

ใหส้ตรีออกมาทาํงานเพื่อสังคมและประเทศชาติอยา่งมีระบบ นอกจากนั้นท่านยงัไดช้กัชวนบุคคลจากวงการ

ต่างๆ ใหม้าร่วมทาํงานในรูปสมาคม มูลนิธิ องคก์ารต่างๆ เพื่อการศึกษาและการสังคมสงเคราะห์ โดยใหรู้้จกั

วางแผนงานประสานงานกนั ร่วมกนัทาํงานไปสู่ความสาํเร็จใหเ้ป็นประโยชน์แก่ประชาชน สังคม และ

ประเทศชาติสืบไป 



 

รางวลัวรรณกรรมสร้างสรรค์ ยอดเยีย่มแห่งอาเซียน (ซีไรท์) 

ประวตั ิ

 ซีไรท ์(SEA Write) ยอ่มาจาก South East Asia Write 

Award หมายถึงรางวลัวรรณกรรมที่มอบใหแ้ก่นกัเขียน 

๖ ประเทศอาเซียน ไดแ้ก่ บรูไน อินโดนีเซีย มาเลเซีย 

ฟิลิปปินส์ สิงคโปร์ และไทย ช่ือเตม็ในภาษาไทยคือ 

“รางวลัวรรณกรรมสร้างสรรคย์อดเยีย่มแห่งอาเซียน”  

 รางวลัซีไรท ์ถือกาํ เนิดเม่ือตน้ปี ๒๕๒๒ เพื่อเป็น

การส่งเสริมนกัเขียนภายในประเทศอาเซียน และ

อจัฉริยะทางวรรณกรรมท่ีสร้างสรรคข์องภูมิภาคน้ี 

รางวลัน้ีเกิดข้ึนจากการปรึกษาหารือระหว่าง ผูแ้ทนของ

โรงแรมโอเรียนเตล็ บริษทัการบินไทย จาํกดั และ กลุ่ม

บริษทัในเครืออติลัไทย โดยความร่วมมือเป็นอยา่งดีจาก

สมาคมภาษาและหนงัสือแห่งประเทศไทย และสมาคม

นกัเขียนแห่งประเทศไทย ต่อมา ธนาคารกรุงเทพ จาํกดั 

และบริษทั ทริชมอนเด ้ (ประเทศไทย) จาํกดั และบริษทั

อาร์มิน ซีสเตม็ ไดร่้วมใหก้ารสนบัสนุน 

วตัถุประสงค์ 

 เพือ่ เผยแพร่ความรู้ความสามารถดา้นสร้างสรรคข์อง

นกัเขียนในกลุ่มประเทศอาเซียน ใหท้ราบถงึโภคทรัพย์

ทางวรรณกรรม ทรัพยสิ์นทางปัญญาวรรณศิลป์ รวมทั้ง

เพื่อรับทราบ รับรอง ส่งเสริมจรรโลงเกียรติ อจัฉริยะทาง

วรรณกรรมของนกัเขียนอีกทั้งยงัเป็นการเสริมสร้าง

ความเขา้ใจและสัมพนัธภาพอนัดีในหมู่นกัเขียนและ

ประชาชนทัว่ไปในกลุ่มประเทศอาเซียน  

คณะกรรมการ แบ่ง เป็น ๒ คณะ คือ 

 -   คณะกรรมการคดัเลือก (Selection committee) 

มีจาํนวน ๗ คน ประกอบดว้ยผูแ้ทนจากสมาคมภาษา

และหนงัสือแห่งประเทศไทย ๓ คน ผูแ้ทนจากสมาคม

นกัเขียนฯ ๓ คน ผูท้รงคุณวุฒิทางวรรณกรรม ๑ คน 

  

    -  คณะกรรมการตดัสิน (Board  of  Juries) มีจาํนวน 

๗ คน ประกอบดว้ย นายกสมาคมภาษาและหนงัสือ หรือ

ผูแ้ทน นกัเขียน   หรือกวีผูท้รงเกียรติคุณ ๑ คน 

ผูท้รงคุณวุฒิทางวรรณกรรม ๓ คน  

 กาํหนดเวลาการประกาศรับเร่ืองเขา้พิจารณาให้

กาํหนดวนัส้ินสุดภายในเดือนเมษายนของทุกปีและการ

ตดัสินใหร้างวลัจะประกาศภายในเดือน สิงหาคม ของ

ทุกปี ผูส่้งวรรณกรรมเขา้รับการพิจารณารับรางวลั 

องคก์รและสถาบนัที่ทาํงานเกี่ยวกบั วรรณกรรม 

สาํนกัพิมพ ์นกัวิชาการ วรรณกรรม นกัเขียน นกัวิจารณ์ 

และนกัอ่านทัว่ไป 

 คณะกรรมการจดังานเร่ิมแรก (ปี ๒๕๒๒-๒๕๒๔) 

มีพระวรวงศ์เธอ พระองค์เจ้าเปรมบุรฉัตร  เป็นประธาน 

ภายหลงัพระองคท่์านส้ินพระชนมล์งในปี ๒๕๒๔ 

หม่อมงามจิตต์ บุรฉัตร ไดด้าํรงตาํแหน่งสืบแทน จนถึง

แก่กรรมเม่ือปี พ.ศ. ๒๕๒๖ และผูท่ี้สืบตาํแหน่งต่อมา

จนถึงปัจจุบนัคือ พระวรวงศเ์ธอ พระองคเ์จา้วิมลฉัตร 

และปี พ.ศ. ๒๕๒๕ สมเดจ็พระเทพรัตนราชสุดาฯ 

สยามบรมราชกุมารี  ทรงรับเป็นองคป์ระธานกติติมศกัด์ิ 

นอกจากน้ี  คณะกรรมการประกอบดว้ย ผูแ้ทนโรงแรม

โอเรียนเตล็  บริษทัการบินไทย  บริษทักลุ่มอติลัไทย 

ธนาคารกรุงเทพ  ผูแ้ทนสถานเอกอคัรราชทูตกุล่ม

ประเทศอาเซียน ๕ ประเทศ  สมาคมภาษาและหนงัสือ  

สมาคมนกัเขียนแห่งประเทศไทย 

รางวลัประกอบด้วย 

 -  แผ่นโลหะจารึกเป็นอนุสรณ์เกียรติประวติั 

 -  ทศันาจร โดยนกัเขียนไทยท่ีไดรั้บรางวลัซีไรทมี์

สิทธ์ิเลือกไปเที่ยวประเทศใดประเทศหน่ึงในกลุ่ม

อาเซียน เป็นเวลา ๑ สัปดาห์  



 



 



 

             “ข้าพเจ้าคดิว่านักเขียนมีความเหมาะสมเป็นอย่างยิง่ในการเป็นผู้ส่งเสริมการแลกเปล่ีย นทางวฒันธรรม

ระหว่างชาติ” 

กระแสพระราชดาํรัสใน สมเดจ็พระนางเจ้าฯ พระบรมราชินีนาถ พระราชทานเม่ือวันท่ี ๒๔ ตุลาคม พ.ศ. ๒๕๒๓ 

 

- นกัเขียนกลุม่ประเทศอาเซียนท่ีเหลอืมารับรางวลัพร้อมกบัทศันาจรท่ีประเทศไทยเป็นเวลา ๑ สัปดาห์  

           - เงินสด 

สําหรับรายช่ือนักเขียนไทยผู้ได้รับรางวลัซีไรท์จากปี ๒๕๒๒ จนถึงปัจจุบันมีดังน้ี

๒๕๒๒ คาํพนู  บุญทวี 

 ลูกอีสาน 

๒๕๒๓ เนาวรัตน์ พงษไ์พบูลย ์

 เพียงความเลื่อนไหว 

๒๕๒๔ อศัศิริ  ธรรมโชติ 
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                 “เกียรติยศและช่ือเสียงทีไ่ด้รับน้ีมิใช่มาสู่เฉพาะผู้ทีไ่ด้รับรางวลัเป็นส่วนบุคคล แต่ควรนับได้ว่าเป็น

เกียรติยศ ช่ือเสียงทีนั่กเขียนอาเซียนทั้งมวลสมควรได้รับ แต่ความสําคญัของท่านเหล่าน้ีทั้งปวง จะทวียิง่ข้ึน

ควบคู่ไปกับความเป็นปึกแผ่นและความสําคญัของอาเซียนอันมีต่อชุมชนมนุษย์ทัว่โลก ” 

คาํกราบบังคมทูลถวายรายงานของพระวรวงศ์เธอ พระองค์เจ้าเปรมบุรฉัตร ต่อองค์สมเดจ็ฯในปีเดียวกัน 

 



 

สมาคมส่งเสริมและพฒันาหัตถกรรมอาเซียน (อาพาด้า) 

Asean Handicraft Promotion and Development Association  

An Affiliated NGO with ASEAN 

ความเบือ้งต้น 

 ดิฉันจาํไดว้่า ประมาณเดือน ตุลาคม ฑ.ศ. ๒๕๒๓ ดิฉันไดไ้ปร่วมประชุมท่ีสวางคนิวาศ เป็นโครงการท่ีพี่งามจิตตไ์ด้

ริเร่ิมข้ึน โดยเชิญผูแ้ทนจงัหวดัละ ๓ คน ประกอบดว้ย หญิงหน่ึง ชายหน่ึง และเจ้าหนา้ท่ีจงัหวดัหน่ึง มาร่วมประชุมกนัเพื่อ

หาขอ้มูลปัญหาขอ้ขดัขอ้งและความตอ้งการความช่วยเหลือในชนบท เพราะเท่าที่ผ่านมาในช่วงก่อนหนา้นั้น พวกเราจาก

ส่วนกลางมกัจะคิดใหเ้องว่า คนในชนบทตอ้งการอะไร กท็าํโครงการข้ึนและยดัเยยีดใหไ้ป  โครงการต่างๆจึงลม้เหลวเป็น

ส่วนใหญ่  เสียเงินงบประมาณทั้งของหลวงและของเอกชนไปมากมาย ไม่คุม้ค่าเท่าที่ควร 

 ในฐานะที่พ่ีงามจิตตไ์ดมี้ส่วนร่วมในสภาสตรีโลก จนไดรั้บตาํแหน่งเป็นประธานสภาสตรีโลกหลายวาระและในช่วงปี

นั้นดาํรงตาํแหน่งเป็นประธานกิตติมศกัด์ิสภาสตรีโลกดว้ย จึงทราบดีว่า ปัญหาดงักล่าวนั้นเป็นปัญหาของนานาชาติดว้ย จึง

ไดริ้เร่ิมโครงการโคเน๊กซ์ ๘๑ ( Conex’81) และเพื่อเป็นการเตรียมพร้อม ในการจดัทาํ Country paper ของประเทศไทยดว้ย

อีกส่วนหน่ึงดว้ย จึงไดจ้ดัประชุมระดบัชาติข้ึนเพื่อหาขอ้มูลความตอ้งการ+ปัญหาของชาวชนบทดงักล่าว 

 ดิฉนัไดพ้บกบัพี่งามจิตต์อีกคร้ังหน่ึงในงานประชุมนั้น จึงทราบว่าดิฉันสนใจงานพฒันาชนบทและไดท้าํมาหลายปีแลว้ 

เลยชวนใหดิ้ฉันมาร่วมในคณะกรรมการอาํนวยการจดังาน โคเน๊กซ์ ๘๑ และอนุกรรมการจดัประกวดผลิตภณัฑห์ตัถกรรม

นานาชาติ  ประธานคณะอนุกรรมการจดัแสดงและสาธิตหตัถกรรม ๔ ภาคของไทย และทา้ยท่ีสุด คือ เป็นประธานจดัการ

ประชุม “เชิงปฏิบติัการหตัถกรรมนานาชาติ เพื่อการส่งออก” ในช่วงเวลาเพียง ๒ เดือนสุดทา้ย (โดยไม่มงีบประมาณ

สนบัสนุนแมแ้ต่บาทเดียว) ก่อนวนังาน ระหว่างผลการประชุมเชิงปฏิบติัการดงักล่าว ไดช้ี้ชดัใหเ้ห็นว่า บรรดาผูผ้ลิต+ผู ้

ประกอบธุรกิจสินคา้หตัถกรรมซ่ึงส่วนใหญ่เป็นกิจการขนาดเลก็ในกลุ่มประเทศอาเซียนนั้นตอ้งเผชิญกบัปัญหาหลากหลาย

เช่นเดียวกนั เร่ิมตั้งแต่ปัญหาการขาดแคลนวตัถุดิบ ขาดความรู้ดา้นเทคนิคในการปรับปรุงการผลิตใหมี้คุณภาพ ปัญหา

การตลาด รวมถึงการปรับปรุงรูปแบบใหเ้หมาะสมกบัความตอ้งการของตลาด การขาดเงินทุนหมุนเวียน ฯลฯ  กลุ่มอาเซียน

จึงมีความเห็นพอ้งตอ้งกนัถึงความจาํเป็นในการจบักลุ่มเพื่อรวมกนัส่งเสริม+พฒันาหตัถกรรมในภูมิภาคน้ียอ่มจะเป็น

ประโยชน์อยา่งยิง่ในการสร้างงานแก่ประชากรส่วนใหญ่ของกลุ่มประเทศอาเซียน หากประสบความสาํเร็จกจ็ะไดเ้ป็น

ตวัอยา่งท่ีดีใหภู้มิภาคอื่นไดด้าํเนินการเช่นเดียวกนัต่อไปอีกดว้ย 

 การประชุมเชิงปฏิบติัหตัถกรรมนานาชาติเพื่อการส่งออก จึงเป็นจุดเร่ิมตน้ของการจดัตั้งอาพาดา้  AHPADA หรือช่ือ

เตม็ว่า Asean Handicraft Promotion and Development Association เพื่อเปิดโอกาสใหห้น่วยงานต่างๆ ทั้งภาครัฐและเอกชน

ท่ีเกี่ยวขอ้งกบังานส่งเสริม+พฒันาหตัถกรรม ไดพ้บและแลกเปลี่ยนความคิดเห็นต่างๆ อีกทั้งยงัสามารถขอความช่วยเหลือ

จากประเทศต่างๆท่ีมีงบประมาณช่วยเหลือกลุ่มอาเซียนอยูแ่ลว้ไดอ้ยา่งง่ายดายอีกดว้ย เพื่อจดักิจกรรมท่ีเสริมความรู้

ทางดา้นการตลาดส่งออก เป็นตน้  

 คณะกรรมการของอาพาดา้ จึงประกอบดว้ยผูแ้ทนจากหน่วยงานของรัฐบาล+เอกชนท่ีมีงานเกี่ยวขอ้งกบัการส่งเสริม+

พฒันาหตัถกรรม ของประเทศในกลุ่มอาเซียน นยัหน่ึงกคื็อ กรอ.หตัถกรรมอาเซียนนัน่เอง แต่ในขณะนั้นทุกคนค่อนขา้งจะ

งงงนั ไม่ทราบว่าจะปฏิบติักบัเราอยา่งไรดี เพราะไม่เคยพบเห็นมาก่อนท่ีหน่วยงาน 



 

 

 

ของรัฐ+เอกชน จะมาร่วมประสานงานในองคก์รเดียวกนัในระดบัปฏิบติัเช่นน้ี ดิฉันจึงมีหนา้ที่เป็นผูอ้ธิบายรายละเอียด

ตลอดมา ปัจจุบนัเม่ือเอ่ยถึง “กรอ” ยอ่มจะเป็นที่เขา้ใจความหมายเป็นอยา่งดี 

 ดิฉันไดรั้บหนา้ที่เป็นประธานของอาพาดา้ ติดต่อกนัถึง ๗ ปีแรก และท่ีประชุมยงัมีมติใหเ้ป็นประธานกิตติมศกัด์ิจนถึง

ปัจจุบนั เน่ืองจากเป็นผูส้าํรองค่าใชจ่้ายของอาพาดา้มาโดยตลอด และเป็นผูด้าํเนินการหาทุนมาสนบัสนุนโครงการต่างๆให้

สมาคมฯ การประชุมจะผลดัเปลี่ยนไปในหมู่ประเทศอาเซียนท่ีมีความพร้อมก่อน คือ เร่ิมจากประเทศไทย-ฟิลิ ปปินส์-

อินโดนีเซีย เป็นตน้ ซ่ึงอาพาดา้ไดรั้บการสนบัสนุนอยา่งเป็นทางการจากประเทศดงักล่าว นอกจากการสนบัสนุนเป็น

งบประมาณเท่านั้น 

 เพื่อท่ีจะใชค้าํว่า “Asean” ในช่ือของสมาคม มีความจาํเป็นตอ้งขออนุมติัจาก ASEAN Secretariat เสียก่อน หลงัจากท่ีได้

ไปอธิบายความเป็นมาของการจดัตั้งองคก์รน้ีในที่ประชุมของ ASEAN director General ท่ีกรุงเทพฯ เม่ือวนัท่ี ๒๓ สิงหาคม 

๒๕๒๕ อาพาดา้จึงไดเ้ป็นองคก์รเอกชนที่อยูใ่นเครือข่ายของ ASEAN เม่ือปี ๒๕๒๕ 

 สมาชิกของสมาคมฯประกอบดว้ยผูแ้ทนฝ่ายรัฐบาลและเอกชนของกลุ่มสมาชิกอาเซียนทั้ง ๖ ประเทศ ฝ่ายละเท่ากนั 

วตัถุประสงค์ของสมาคม 

๑.  ดาํเนินการพฒันาและส่งเสริมการส่งออกซ่ึงผลติภณัฑห์ตัถกรรม  

๒.  ทาํหนา้ที่เป็นศูนยก์ลางการส่งเสริมสินคา้ดงักล่าว 

๓.  เป็นศูนยก์ลางเพื่อการพฒันาผลติภณัฑห์ตัถกรรมและจดัทาํวตัถุดิบท่ีจาํเป็นสาํหรับการผลิต 

๔.  ทาํการส่งเสริมการจดัหา เผยแพร่ ซ้ือ ขาย และจาํหน่ายสินคา้หตัถกรรม 



 

๕.  ส่งเสริมและขยายการพาณิชย ์รวมทั้งหตัถกรรมอุตสาหกรรมทุกประเภท ไม่ว่าโดยลาํพงั หรือโดยร่วมมือกบั

หน่วยงานอื่น ตวัแทนของรัฐบาล หรือบุคคลทัว่ไป รวมทั้งดาํเนินการในฐานะตวัแทนหรือในฐานะอื่นแทนหน่วยงานอื่นๆ 

หน่วยงานของรัฐบาลหรือบุคคลทัว่ไป 

๖. จดังานแสดงสินคา้ และนิทรรศการเพื่อส่งเสริมสินคา้หตัถกรรม 

๗.  ทาํการอื่นใดซ่ึงเป็นปกติธุระหรือเกี่ยวเน่ืองกนั เพื่อใหบ้รรลุวตัถุประสงคข์องสมาคมตามท่ีระบุขา้งตน้ ไม่ว่า

ภายในหรือว่าภายนอกภูมิภาคอาเซียน 

 โครงสร้างของสมาคม 

 สมาชิกของสมาคมฯ ประกอบดว้ยผูแ้ทนจากหน่วยงานต่างๆ จากกลุ่มประเทศสมาชิก ดงัน้ี  

ก.  ฟิลิ ปปินส์ 

 ภาครัฐบาล-สาํนกังานพฒันาอุตสาหกรรมในครอบครัวแห่งชาติ (The National Cottage Industry Development 

Agency)  

 ภาคเอกชน-สภาอุตสาหกรรมและหตัถกรรมแห่งประเทศฟิลิปปินส์ (Philippines chamber of Handicraft Industries 

Inc.) 

 



 

 

ข.  อินโดนีเซีย 

 ภาครัฐบาล-หน่วยงานพฒันาการส่งเสริมสินคา้ออกแห่งชาติ ( National Agency for Export Development)  

 ภาคเอกชน-Association of Indonesian Handicraft Producers and Exporters (ASEPHI) ซ่ึงมีสมาชิกเป็นผูป้ระกอบการ

ส่งออกผลติภณัฑห์ตัถกรรมอินโดนีเซีย 

ค.  มาเลเซีย 

 ภาครัฐบาล-องคก์ารพฒันาการหตัถกรรมแห่งประเทศมาเลเซีย 

 ภาคเอกชน-สมาคมสตรีเพื่อสตรี 

ง. สิงคโปร์ 

 ภาครัฐบาล-สาํนกังานการท่องเท่ียวของสิงคโปร์, สาํนกัพฒันาธุรกิจขนาดยอ่ม 

ภาคเอกชน-Singapore Crafts Association สมาคมหตัถกรรมแห่งสิงคโปร์ หอการคา้และอุตสาหกรรมจีน 

จ. ประเทศไทย 

 ภาครัฐบาล-คณะกรรมการส่งเสริมพฒันา+หตัถกรรมแห่งชาติ กองส่งเสริมหตัถกรรมไทย กรมส่งเสริมอุตสาหกรรม 

และพฒันาหตัถกรรมไทย ซ่ึงจะประกอบดว้ยผูแ้ทนทั้งฝ่ายรัฐบาลและเอกชน 

 ภาคเอกชน-ศูนยธุ์รกิจหตัถกรรมแห่งประเทศไทยในหอการคา้ไทย 

ฉ.  ประเทศบรูไน 

 ภาครัฐบาล-ศนูยศ์ลิปวฒันธรรม+กจิกรรม เยาวชนแห่งประเทศบรูไน 

 ภาคเอกชน-หอการคา้บรูไน 



 

การประสานงานในช่วง ๑๐ ปีแรก ค่อนขา้งจะลาํบากพอสมควร เน่ืองจากความพร้อมในการจดัตั้งหน่วยงานทั้ง

ภาครัฐบาล+เอกชนในอาเซียน อีกความเขา้ใจในการพฒันา+ส่งเสริมหตัถการร่วมกนัยงัแตกต่างกนัอยูม่าก จึงทาํใหก้าร

รวบรวมขอ้มูลและโครงการ Asean Craft Centre ยงัไม่บรรลุเป้าหมาย ถึงกระนั้น จากการท่ีอาพาดา้ไดก้ระตุน้ใหเ้กิด

โครงการทางวิชาการดว้ยการจดัประชุมแลกเปลี่ยนความรู้ภาคปฏิบติัระหว่างกนั โดยมีผูเ้ชี่ยวชาญนานาชาติมาใหข้อ้มูลการ

พฒันาผลิตภณัฑเ์พื่อการส่งออกแต่ละตลาดอยา่งสมํ่าเสมอโดยไดรั้บการสนบัสนุนจากองคก์ารต่างประเทศ เช่น GBI 

ประเทศเนเธอร์แลนด ์ASCAP-ITC ของสหประชาชาติ, CIDA ของประเทศแคนาดา ทาํใหเ้กิดการพฒันาหตัถกรรมและ

สามารถส่งออกอยา่งมีประสิทธิผลจนถึงปัจจุบนั 

 แนวความคิดในโครงการ Asean Craft Centre ซ่ึงเป็นโครงการใหญ่เบด็เสร็จของขบวนการพฒันาหตัถกรรมสู่ช่องทาง

การตลาดอยา่งครบวงจรนั้น มีประเทศไทยเท่านั้นท่ีสามารถปฏิบติัไดอ้ยา่งใกลเ้คียงท่ีสุด 

 

 

 



 

ในปี ๒๕๒๖ คณะรัฐมนตรีไดอ้นุมติัโครงการจดัตั้งศนูยห์ตัถกรรมไทย+ศูนยห์ตัถกรรมอาเซียน และใหแ้ต่งตั้ง

คณะกรรมการส่งเสริมและพฒันาหตัถกรรมไทย โดยมีกระทรวงอุตสาหกรรมเป็นเจา้ของโครงการ 

 คณะกรรมการส่งเสริมและพฒันาหตัถกรรมไทย มีปลดักระทรวงอุตสาหกรรมเป็นประธานและกรรมการซ่ึงมีผูแ้ทน

จาก กรมส่งเสริมอุตสาหกรรม กรมพฒันาชุมชน กรมประชาสงเคราะห์ กรมอาเซียน กรมศิลปากร กรมวิชาการเกษตร กรม

ส่งเสริมการส่งออก สภาพฒันาฯ ททท. สภาสตรี สภาสังคมสงเคราะห์ฯ และสาขาหตัถอุตสาหกรรมในหอการคา้ไทย 

พร้อมทั้งมีคณะอนุกรรมการอีกหลายคณะ  

 ผลจากการประสานงานการส่งเสริมและพฒันาหตัถกรรมไทยไดบ้งัเกิดกิจกรรมท่ีเป็นประโยชน์อยา่งเห็นไดช้ดัคือ  

๑. รัฐบาลประกาศใหปี้ ๒๕๓๑-๒๕๓๒ เป็นปีศิลปหตัถกรรม ทาํใหเ้อกชนต่ืนตวัเปิดกิจการท่ีเกี่ยวเน่ืองเป็นอนั

มาก นอกจากธุรกิจผลิตภณัฑห์ตัถอุตสาหกรรมแลว้ ยงัเกิดพิพิธภณัฑเ์อกชนในแต่ละสาขาของหตัถกรรมทัว่ประเทศ การ

ส่งออกสินคา้หตัถอุตสาหกรรมเป็นไปดว้ยดี และสามารถนาํเขา้เงินตราต่างประเทศไดปี้ละหลายหมื่นลา้นบาท 

๒. การส่งเสริมอุตสาหกรรม ไดเ้ปิดศนูยบ์ริการอุตสาหกรรมเพิ่มข้ึนทุกภาค และมีเจา้หนา้ท่ีอุตสาหกรรมจงัหวดั

ทัว่ประเทศ 

๓. กองส่งเสริมหตัถกรรม ไดจ้ดัประกวดผลิตภณัฑ์หตัถกรรมเพิ่มข้ึนตลอดปี พร้อมทั้งมีการจดัสมัมนาใหค้วามรู้

เพิ่มเติมแก่ผูผ้ลิตหตัถกรรมแต่ละประเภทมากข้ึน อีกทั้งยงัมีบริการออกแบบผลิตภณัฑอ์ยา่งฉับไวอีกดว้ย  

๔. กระทรวงอุตสาหกรรม ไดจ้ดังานหตัถอุตสาหกรรมทัว่ไทยเป็นประจาํทุกปี เร่ิมจดังานตั้งแต่ปี ๓๒ จะเห็นได้

ว่าผลิตภณัฑอ์ุตสาหกรรมไดมี้คุณภาพและรูปแบบใหม่ๆมาเสนอดีข้ึนแต่ละปี 

๕. อาพาดา้ไดริ้เร่ิมโครงการ Asean Craft Centre มาตั้งแต่ปี  ๒๕๒๔-๒๕๒๕ และไดป้รับปรุงใหท้าํโครงการเลก็ก่อน

จนกระทัง่ไดรั้บการสนบัสนุนจาก UNDP ให ้UNIDO ใหค้วามช่วยเหลอืในการปรับปรุงรูปแบบผลติภณัฑ์หตัถกรรมของ

ประเทศอาเซียน โดยมีผูเ้ชี่ยวชาญทางการออกแบบชาวฝร่ังเศสเป็นคณะมาคดัเลือกผลติภณัฑห์ตัถกรรมไปแสดงท่ีงาน 

Scenes Interior Space ท่ีกรุงปารีส เม่ือตน้เดือนกนัยายน พ.ศ. ๒๕๓๔ เพื่อเป็นการสร้างภาพพจน์ท่ีดีใหเ้ห็นคุณค่าสินคา้

หตัถกรรมของอาเซียนเสียใหม่ ในโอกาสน้ีเจา้หนา้ที่ฝ่ายออกแบบผลติภณัฑข์องกองส่งเสริมหตัถกรรมและผูบ้ริหารจึงมี

โอกาสไดไ้ปดูงานเพื่อจะไดก้ลบัมาพฒันาหตัถอุตสาหกรรมของไทยใหดี้ข้ึนต่อไป 

 

 



 

 

๖. กรมส่งเสริมอุตสาหกรรม ไดเ้ปิดศูนยส่์งเสริมการตลาดหตัถกรรมไทย และไดท้าํการเปิดอาคารใหม่ของ

ศนูยบ์ริการอุตสาหกรรมท่ีเชียงใหม่ ทาํใหมี้หอ้งแสดงสินคา้หตัถกรรมไทยไดก้วา้งขวางยิง่ข้ึน 

๗. กรมส่งเสริมการส่งออกร่วมกบัคณะกรรมการสาขาหตัถอุตสาหกรรมไทยในหอการคา้ไทย ไดร่้วมจดังาน

แสดงสินคา้ Home+ Craft ข้ึนเป็นประจาํทุกปี เร่ิมตั้งแต่ปี ๒๕๓๒ เป็นตน้มา ปี ๓๔ เป็นปีแรกท่ีจดัแสดงสินคา้ระดบั

นานาชาติ มีการเชิญผูส้ั่งซ้ือจากต่างประเทศมาชมงานอยา่งคบัคัง่ 

๘. ในปีพ.ศ. ๒๕๓๕ อาพาดา้จะไดจ้ดัการประชุมเชิงปฏิบติั “ดา้นการเงินเพื่อสนบัสนุนโครงการพฒันา

หตัถกรรมอาเซียน” ข้ึนระหว่างวนัท่ี ๒๖-๓๐ มกราคม ๒๕๓๕ ท่ีจงัหวดัเชียงใหม่ ทั้งน้ีจะไดมี้การแสดงเพื่อประกวด

ผลติภณัฑส่ิ์งทอของเอเชีย ผูช้นะจะไดรั้บ UNESCO Craft Award  

๙. เน่ืองจากปี ๒๕๓๕ เป็นปีเฉลิมพระชนมพรรษาครบ ๕ รอบ ของสมเดจ็พระนางเจา้ฯ พระบรมราชินีนาถ ดิฉัน

จึงถือโอกาสอนัเป็นม่ิงมงคลน้ีเสนอแนะให ้UNESCO ทูลเกลา้ฯถวาย UNESCO Golden Award เป็นพิเศษ เน่ืองจากสมเดจ็

พระบรมราชินีนาถ ทรงเป็นตวัอยา่งที่ดีเลิศของโลก ในการอนุรักษศ์ิลปหตัถกรรมอนัเป็นมรดกของชาติมาร่วม ๒๐ ปี อกี

ทั้งยงัสามารถสร้างงานอาชีพแก่พสกนิกรที่ดอ้ยโอกาสอีกดว้ย 

จากที่ไดก้ล่าวมาแลว้ขา้งตน้ จะเห็นไดว้่าเป็นผลงานที่สืบเน่ืองมาจากการชกันาํ ช้ีชวน ผลกัดนัใหพ้วกเรามามี

ส่วนร่วมในงานโคเน๊กซ์ ๘๑ ทั้งส้ิน ดิฉันจึงขออนุโมทนาในกุศลผลบุญท่ีพี่งามจิตต์ไดป้ฏบิติัมาตลอดชีวติ ซ่ึงเป็นตวัอยา่ง

ท่ีดีใหพ้วกเราไดป้ฏิบติัตาม ดิฉันจึงขอสนบัสนุนคณะกรรมการฯท่ีไดจ้ดัตั้ง “กองทุนอนุสรณ์ หม่อมงามจิตต ์บุรฉัตร” ข้ึน

ในคร้ังน้ี 

กุศลผลบุญใดท่ีดิฉันไดป้ฏิบติัมาทั้งหมดในชาติน้ี ขออุทิศให้พี่งามจิตต์ดว้ยเพื่อใหพ้ี่งามจิตตไ์ดท้ราบว่าดิฉันได้

ปฏิบติัตามท่ีท่านไดม้อบหมายใหเ้ป็นทายาทคนหน่ึงในงานพฒันาคุณภาพชีวิตแก่ผูท่ี้ดอ้ยโอกาสและคงจะปฏิบติัต่อไป 

ตามความสามารถเท่าที่จะทาํไดจ้นกว่าชีวิตจะหาไม่ 

  

                                                                                                             สุรภีร์  สนิทวงศ ์ ณ อยธุยา 

                                                                                       ๑๕  กนัยายน  ๒๕๓๔ 
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สารจากประธานกรรมการ 

 หากจะมองยอ้นหลงักลบัไปยงัถนนสายสังคมสงเคราะห์ในชีวิตของดิฉัน ขอกล่าวรําลึกถึงแบบฉบบัท่ีดีงามของบรรดา

ภริยาท่านผูบ้ญัชาการกองทพับกในอดีตหลายท่าน เช่น ท่านผูห้ญิงวิจิตรา ธนะรัชต์  ท่านผูห้ญิงจงกล กิตติขจร เป็นอาทิ ซ่ึง

ดิฉันไดมี้โอกาสเขา้มารับใชแ้ละเรียนรู้ถึงการบาํเพญ็คุณประโยชน์ต่อส่วนรวมของท่านทั้งสองอยา่งใกลชิ้ด เฉพาะอยา่งยิง่

ในกิจกรรมเพื่อจดัหาสวสัดิการใหค้รอบครัวทหารผ่านศึก ท่านผูห้ญิงจงกลไดน้าํพวกเราภริยานายทหารชั้นผูน้อ้ยทาํดอกป๊

อปป้ีจาํหน่ายในวนัทหารผ่านศึก และไดรั้บความสนบัสนุนจากสาธารณชนทัว่ไปอยา่งดียิง่ ทาํ ใหเ้ห็นถึงนํ้าใจไมตรีอนัดี

ของคนไทยว่าเป็นคนใจบุญสุนทานและชอบช่วยเหลือเจือจุนคนไทยดว้ยกนั เป็นที่ซาบซ้ึงยิง่ 

 ส่วนท่านผูห้ญิงวิจิตรา ธนะรัชต์  ไดเ้มตตาชกันาํดิฉันใหเ้ขา้มาสู่วงการสังคมสงเคราะห์ โดยใหม้าร่วมกิจกรรมของสภา

สังคมสงเคราะห์แห่งประเทศไทยฯ ในปี พ .ศ. ๒๕๐๔ ซ่ึงในช่วงเวลานั้นกมี็โอกาสพบกบั หม่อมงามจิตต ์บุรฉัตร หลาย

คร้ัง ไดท้ราบถึงความสามารถและเห็นความเขม้แขง็กระฉับกระเฉงของท่านในการทาํงานทั้งในสภาสตรีแห่งชาติฯ  และ

สภาสังคมสงเคราะห์ฯ ดว้ยความช่ืนชมว่าท่านช่างเป็นบุคคลที่มีคุณค่าสูงส่งสาํหรับคนที่ตอ้งการความช่ วยเหลือและ

ผูด้อ้ยโอกาสทั้งหลายเหลือเกิน 

      เม่ือรู้จกัมกัคุน้บ่อยคร้ังเขา้ หม่อมงามจิตตท่์านเชิญใหม้าเป็นท่ีปรึกษาและมอบหมายใหดิ้ฉันจดังานระดบัชาติเพื่อหาเงิน

มาเป็นทุนในการนาํเอาบรรดาผูน้าํชาวนาหรือผูน้าํหมู่บา้นและผูน้าํเยาวชนจากทัว่ประเทศมาประชุมสัมมนาทีส่วางคนิวาส 

บางปู เพื่อส่งเสริมความรู้และแลกเปลี่ยนประสบการณ์ในทุกดา้นตั้งแต่การเพิ่มพูนผลผลิต การตลาด รวมถึงความกา้วหนา้

ทางเทคโนโลยสีมยัใหม่เพื่อนาํมติขอ้เสนอแนะจากที่ประชุมของชนบทไทยไปเสนอต่อการประชุมชาวชนบทจากทัว่โลก

ในงานโคเน๊กซ์ ๘๑ ซ่ึงดิฉนัยงัจาํไดดี้ว่าไดรั้บความร่วมมืออยา่งดีจากคุณหญิงมาลยัวลัย ์  บุณรัตเวช จดัคอนเสิร์ตไดเ้งินมา 

๔๐๐,๐๐๐ บาท เป็นท่ีตืน่เตน้และปลาบปลื้มใจมาก ยงัจดจาํไดจ้นทุกวนัน้ีวา่เป็นบทฝึกงานหนกัท่ีหม่อมงามจิตตท่์านได้



มอบใหท้าํ และยิง่เม่ือท่านไดจ้ดังานโคเน๊กซ์ ๘๑ ในปี ๒๕๒๔ ซ่ึงนบัเป็นยอดของการจดังานระดบัประเทศท่ียิง่ใหญ่ พวก

เรากเ็ขา้มาช่วยกนัคนละไมค้นละมือจนงานประสบความสาํเร็จอยา่งดี 

เมื่อหม่อมงามจิตตท่์านก่อตั้งมูลนิธิศูนยก์ลางการประสานงานพฒันาชนบท ซ่ึงมีเป้าหมายที่กวา้งไกลมากยิง่ข้ึน 

คุณกมลา  ลิ่มทอง เป็นเลขาธิการคนแรก จนเม่ือหม่อมท่านจากไป ดิฉันกเ็ขา้มารับหนา้ท่ีแทน ไดคุ้ณส่องแสง  เมฆสวรรค ์

มาเป็นเลขาธิการ  พวกเรากพ็ยายามทาํงานตามที่หม่อมงามจิตตท่์านไดว้างแนวทางใหป้ฏิบติั 

ในโอกาสท่ีมูลนิธิ ศปพช . มีอายคุรบ ๑๒ ปีในปีน้ี คณะกรรมการฯ  มีมติใหจ้ดัพิมพผ์ลงานอยา่งละเอียดเพื่อ

แจกจ่ายในการจดังานคร้ังน้ีดว้ย ดิฉันจึงขอถือโอกาสน้ีขอบคุณทุกท่านท่ีไดช่้วยเหลือในกิจการของมูลนิธิฯ  ดว้ยดีมาตลอด 

และหวงัว่าจะไดช่้วยกนัทาํงานต่อไปตามนโยบายที่หม่อมงามจิตตไ์ดฝ้ากฝังไวใ้หช่้วยกนัทาํตลอดไป  

                                                                                             

 

                                                                                                                                     

                                                                                                                                       คุณหญิงแสงเดือน   ณ นคร 



 

มูลนิธิศูนย์กลางประสานงานพฒันาชนบท (ศปพช.) 

ความเป็นมา 

 ผูแ้ทนองคก์ารของรัฐและเอกชน ที่ปฏิบติังานพฒันาชนบท ๒๙ องคก์าร ไดเ้ร่ิมประชุมร่วมกนัตั้งแต่เดือนกุมภาพนัธ์ 

๒๕๒๒ และมีความเห็นตอ้งกนัว่า หากมีหน่วยงานที่ทาํหนา้ที่ประสานงานกิจการพฒันาชนบทของภาครัฐและเอกชนได ้

จะเป็นการช่วยส่งเสริมการพฒันาชนบทอีกทางหน่ึง คณะทาํงานที่แต่งตั้งข้ึนโดยผูแ้ทนองคก์ารต่างๆ ไดเ้สนอใหจ้ดัตั้ง

หน่วยงานน้ีข้ึน เป็นรูปของมูลนิธิฯ โดยใชช่ื้อว่า “มูลนิธิศูนยก์ลางประสานงานพฒันาชนบท” โดยคณะผูก้อ่ตั้งไดอ้าศยัเงิน

ท่ีพระบาทสมเดจ็พระเจา้อยู่หวัและสมเดจ็พระนางเจา้ฯ พระบรมราชินีนาถพระราชทานช่วยชาวชนบทเป็นทุนก่อตั้ง 

  มูลนิธิฯ น้ีไดรั้บอนุญาตใหจ้ดทะเบียนจดัตั้งเพื่อใหมี้ฐานะเป็นนิติบุคคล จากกระทรวงมหาดไทย ตามนยัหนงัสือ ท่ี มท.

๐๓๑๓/๑๗๒๒๑ ลงวนัท่ี ๒๓ สิงหาคม ๒๕๒๒ โดยมีคณะกรรมการบริหารเร่ิมแรกจาํนวน ๖ คน คือ  

 ๑. หม่อมงามจิตต ์ บุรฉัตร ประธานกรรมการ 

 ๒. นายยงศกัด์ิ คณาธนะวนิชย ์ รองประธานกรรมการ 

 ๓. นายสุวิทย ์ โอสถานุเคราะห์ เลขานุการ 

 ๔. คุณหญิงอรรถวิภาคไพศาลย ์ เหรัญญิก 

 ๕. นางแสงดาว สยามวาลา กรรมการ 

 ๖. ดร.กระจ่าง พนัธุมนาวิน กรรมการ 

 กรุงเทพมหานครไดจ้ดทะเบียนใหแ้ลว้ ตั้งแต่วนัท่ี ๓๑ สิงหาคม ๒๕๒๒ เลขทะเบียน ๑๒๔๒  

 การจดัตั้งมูลนิธิฯ สมบูรณ์ตามกฎหมายทุกประการตั้งแต่วนัท่ี ๔ กนัยายน ๒๕๒๒  

 ต่อมาไดมี้เอกชนและนิติบุคคลต่างๆ ไดร่้วมบริจาคเงินสมทบทุนมูลนิธิฯ โดยเสดจ็พระราชปณิธานมาโดยลาํดบั 

วตัถุประสงค์ มีดงัน้ีคือ 

 ๑. เพื่อส่งเสริมในการประสานงานการพฒันาชนบทของรัฐบาล และเอกชนใหส้าํเร็จไดผ้ลดียิง่ข้ึน 

 ๒. เพื่อส่งเสริมในการประสานงานดา้นพฒันากบัองคก์ารต่างๆ ทั้งภายในประเทศและนอกประเทศที่มีวตัถุประสงค์

เหมือนหรือคลา้ยคลงึกนั 

 ๓. เผยแพร่ขอ้มูลและความรู้ทางวิชาการต่างๆ ท่ีเกี่ยวขอ้งกบัการพฒันาชนบท 

 ๔. ส่งเสริมงานที่จะช่วยใหช้าวชนบทใหมี้วิธีการและรู้จกัใชค้วามสามารถและประสบการณ์เพื่อการพฒันาทั้งทางวตัถุ

และทางจิตใจ ใหไ้ดผ้ลดียิง่ข้ึน 

 ๕. ส่งเสริมงานตามแผนพฒันาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ เกี่ยวกบัการพฒันาชนบทเช่น งานดา้นสาธารณสุข ดา้น

วิชชาชีพ ดา้นศีลธรรม และจิตใจ เป็นตน้ 

 วตัถุประสงค์ของมูลนิธิฯ น้ีไม่เก่ียวข้องกับการเมือง  

การดําเนินงาน 

 มูลนิธิฯ เป็นองคก์ารท่ีเนน้หนกัดา้นการเสริมสร้างประสิทธิภาพของการพฒันาชนบททุกรูปแบบ ดว้ยการประสานงาน

ทั้งดา้นความคิด นโยบาย และกิจกรรม ระหว่างองคก์ารพฒันา (ทั้งภาครัฐและภาคเอกชน) กบัประชาชนในชนบท ผูร่้วม

ขบวนการพฒันา  เวน้แต่ในบางกรณีท่ีมูลนิธิฯ เห็นว่าเป็นกรณีพิเศษ หรือ เป็นการริเร่ิมบุกเบิกความคิดใหม่  ๆท่ีเกี่ยวกบัการ

พฒันาชนบท มูลนิธิฯ อาจลงมือปฏิบติัการเองตามท่ีเห็นสมควร 



 

 

 

 

มาตราการที่มูลนิธิฯได้ใช้ส่งเสริมการประสานงานมดีังต่อไปนี ้

 -   รวบรวมและเผยแพร่ขอ้มูลเกี่ยวกบังานดา้นพฒันาชนบททั้งในส่วนของเอกชน รัฐบาล และองคก์ารต่างๆ ท่ี

ปฏิบติังานทั้งในและจากภายนอกประเทศ 

 -  จดัใหมี้องคก์ารหรือบุคคลท่ียนิดีใหค้วามช่วยเหลือดา้นเทคนิค ความรู้ และการเงินได ้ร่วมกนักบัองคก์ารท่ีปฏิบติังาน

พฒันาชนบท ซ่ึงตอ้งการความช่วยเหลือในดา้นนั้นๆ 

      -  ใหค้วามช่วยเหลืออนัจาํเป็นและเร่งด่วน เพื่อใหก้ารดาํเนินพฒันาชนบทที่ประสบปัญหาเฉพาะหนา้สามารถดาํเนินไป

ไดต้ามเป้าหมายที่วางไว ้

      -  ติดตามผลงานท่ีองคก์ารต่างๆ ดาํเนินการอยู ่และพยายามสนบัสนุนหาทางใหง้านนั้น  ๆไดท้าํต่อเน่ืองกนัจนเป็น

ผลสาํเร็จ โดยเนน้หนกัใหชุ้มชนนั้นช่วยตนเอง และยกยอ่งในเกียรติคุณแก่องคก์ารต่างๆ นั้น 

      -  แนะนาํโครงการพฒันาชนบทที่ประสบความสาํเร็จใหเ้ป็นท่ีทราบและเป็นตวัอยา่งแก่หน่วยงานและองคก์ารทั้ง

ภายในและจากภายนอกประเทศ 



 

 



 

 



 

หม่อมงามจติต์ บุรฉัตร 

ผู้ก่อตั้งมูลนิธิศูนย์กลางประสานงานพฒันาชนบท 

       เม่ือ ๑๒ ปีท่ีแ ลว้ ตน้ปี พ.ศ. ๒๕๒๒ ขา้พเจา้ไดรั้บแจง้จาก ดร.กระจ่าง  พนัธุมนาวิน เชิญใหเ้ขา้ร่วมประชุมกบัผูแ้ทน

องคก์ารต่างๆ ของทั้งภาครัฐและเอกชน ซ่ึงมีการปฏิบติังานพฒันาชนบทมากหลายองคก์าร โดยมีหม่อมงามจิตต ์บุรฉตัร 

เป็นประธานการประชุม  

 ขา้พเจา้ไดเ้ห็นอากปักิริยาน่ิมนวล สง่างาม ใบหนา้ยิม้แยม้ มีแววตาอนัเมตตาและจริงจงัไม่แตกต่างไปจากที่ไดเ้คยพบ

ท่านมาคร้ังหน่ึงแลว้ เม่ือท่านเป็นบรรณาธิการหนงัสือพิมพ ์สแตนดาร์ด ที่วงันฤมล ถนนพระราม ๕ เม่ือประมาณปี พ.ศ. 

๒๔๙๙  

    ขอ้สรุปจากการประชุม ๒-๓ คร้ัง ของผูแ้ทนจากองคก์ารต่างๆ  ไดเ้ห็นชอบดว้ยในการจดัตั้งศูนย์กลางประสานงาน

พัฒนาชนบทข้ึน โดยมี หม่อมงามจิตต ์บุรฉตัร เป็นประธาน ท่านไดอ้าศยั ใชเ้งินท่ีพระบาทสมเดจ็พระเจา้อยู่หวัและสมเดจ็

พระนางเจา้ฯ พระบรมราชินีนาถ พระราชทานช่วยชาวชนบทเป็นทุนก่อตั้งมูลนิธิฯ ซ่ึงไดรั้บอนุมติัจากทางราชการเม่ือ ๓๐ 

สิงหาคม พ .ศ. ๒๕๒๒ ไดรั้บเลขทะเบียนมูลนิธิ ๑๒๔๒ ขา้พเจา้มีความยนิดีอยา่งมากที่ไดรั้บเชิญใหเ้ขา้ร่วมใน

คณะกรรมการมูลนิธิฯ ในชุดแรกน้ีดว้ย 

     ในระยะแรกๆหม่อมงามจิตต ์บุรฉตัร ไดจ้ดัใหมี้การประชุมมูลนิธิฯ อนัประกอบดว้ยผูแ้ทนจากองคก์ารต่างๆ ทั้งของ

รัฐและเอกชน ในหอ้งรับแขก ณ วงัท่ีพกัของท่านท่ีศิวะคอร์ต สุขมุวิทซอย ๗ ท่านเป็นผูคิ้ดริเร่ิมทาํและติดต่อประสานงาน

อยา่งเขม้แขง็ บรรยากาศการประชุมเป็นไปอยา่งกนัเอง ท่านยงัไดจ้ดัอาหารกลางวนัและของว่างใหรั้บประทานตามโอกาส

อกีดว้ย 

         การประชุมตอนนั้นส่วนใหญ่เกี่ยวขอ้งกบังานการจดัประชุมชาวชนบททัว่โลก (สหชาติศลิปาชีพ หรือ โคเน๊กซ์ ๘๑ 

กาํหนดจดัในเดือน กมุภาพนั ธ์ ๒๕๒๔) แน่นอน ที่ท่านตอ้งเหน็ดเหน่ือยอยา่งมากในการตรากต รํางานวางแผนและ

ประสานงานกบัองคก์ร คณะกรรมการคณะใหญ่-เลก็ ทั้งในระดบัชาติและระดบัโลก ถึงกระนั้นท่านกย็งัไดคิ้ดไปถึงส่ิง

ละเอียดเลก็นอ้ยบางประการอนัจะเชิดชูทรัพยากรธรรมชาติ- สมุนไพรไทยใหเ้ป็นท่ีรู้จกัแก่ชาวโลก ท่านไดม้อบใหข้า้พเจา้

จดัสวนสมุนไพรเป็นสวนหยอ่มในอาณาบริเวณสวางคนิวาส ซ่ึงเป็นที่พกัส่วนหน่ึงของผูเ้ขา้ร่วมประชุม ปิดป้ายช่ือและ

สรรพคุณพร้อมทั้งจดัทาํหนงัสือบรรยายประกอบแจกจ่ายแก่ผูเ้ขา้ร่วมประชุมดว้ย ท่านใหข้อ้คิดเห็นว่าสมาชิกผูม้าประชุม

เม่ือเขา้อยูใ่นท่ีพกัอาจเดินเล่นพกัผ่อน จะไดเ้ดินชมสมุนไพรไทยไปดว้ย เพลิดเพลินและไดป้ระโยชน์  

        ความเครียดจากภาระที่ตอ้งดาํเนินงานโคเน๊กซ์ ๘๑ ใหบ้รรลุผลสาํเร็จสูงสุดของท่านไดห้ายไปส้ินเม่ือสมเดจ็พระ

นางเจา้ฯ พระบรมราชินีนาถ ทรงพระมหากรุณาโปรดเกลา้ฯ ให้ สมเดจ็พระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี เสดจ็

แทนพระองคม์าเยีย่มชมงานที่สวนอมัพร ตามคาํกราบบงัคมทูลของ หม่อมงามจิตต์ฯ อนัเป็นท่ีปลื้มปีติท่ีสุดอยา่งยิง่แก่ผูมี้

โอกาสไดเ้ขา้เฝ้าฯ ชมพระบารมีทั้งชาวนาไทยและชาวต่างประเทศที่มาประชุมกนัอยูใ่นงานนั้น 

        ต่อมามูลนิธิศูนย์กลางประสานงานชนบท ไดรั้บความอนุเคราะห์จากคุณยงศักดิ์  คณาธนะวนิ ชย์ กรรมการก่อตั้ง 

มูลนิธิฯ ผูเ้ป็นกาํลงัสาํคญัท่านหน่ึง ใหใ้ชอ้าคารเลขท่ี ๘๕ ริมถนนเพชรบุรีตดัใหม่ กรุงเทพฯ   ๑๐๓๑๐  เป็นที่ทาํงาน ควร

จะไดก้ล่าวถึงศรัทธาแรงกลา้ของคุณยงศกัด์ิ  คณาธนะวนิชย ์ ท่ีมีต่อหม่อมงามจิตต ์บุรฉัตร และมูลนิธิศูนยก์ลาง

ประสานงานพฒันาชนบท ณ ที่น้ีดว้ย ท่านไดเ้ป็นผูใ้หค้วามร่วมมืออนุเคราะห์ค่าใชจ่้ายจาํนวนมากแก่ มูลนิธิฯ อยา่ง

ติดต่อกนัมาเสมอ กุศลผลบุญท่ีคุณยงศกัด์ิฯ  ไดมี้เมตตาช่วยเหลือเพื่อนมนุษย ์



 

 



 

ดอ้ยโอกาสทั้งหลายเหล่าน้ีไดช่้วยปกป้องคุณยงศกัด์ิฯ ใหร้อดพน้อนัตรายถึงชีวิตจากอุบติัเหตุเคร่ืองบินโดยสารตกไดอ้ยา่ง

ปาฏิหาริย ์

     หม่อมงามจิตตฯ์ไดม้องเห็นประโยชน์สาํคญัของการใหข่้าวสารขอ้มูลของมูลนิธิศูนยก์ลางประสานงานพฒันาชนบท

ใหก้ระจายเผยแพร่ไปยงัองคก์ารที่เกี่ยวขอ้ง การช่วยงานพฒันาชนบทระดั บต่างๆ ทัว่ประเทศ จึงไดจ้ดัใหมี้การทาํข่าว

พฒันาชนบท  ใหข้อ้มูลเกี่ยวกบัการเกษตร สาระ บทความเกี่ยวกบัปัญหา ความเป็นอยู ่และการจดัการใหดี้ข้ึน ซ่ึงไดมี้การ

จดัทาํอยา่งต่อเน่ืองมาจนถงึปัจจุบนัน้ี 

      อีกงานหน่ึงท่ีท่านสนบัสนุนใหมู้ลนิธิฯ ทาํนอกเหนือไปจากคาํขอร้องจากชาวชนบทโดยตรงแลว้ ไดแ้ก่ งานพฒันา

ประสิทธิภาพคุณภาพของชาวชนบท คือการจดัฝึกอบรมพฒันาคุณภาพของประชาชนในถิ่นต่างๆ  โดยมอบให้ ดร.กระจ่าง

พนัธุมนาวิน ซ่ึงเป็นรองประธานฯ และกรรมการก่อตั้งมูลนิธิดว้ยผูห้น่ึง ใหเ้ป็นผูรั้บดาํเนินการ 

       เม่ือหม่อมงามจิตต์ฯ ท่า นไดท้ราบถึงความรุนแรงแห่งความป่วยเจ็บดว้ยโรคมะเร็งในลาํไส้ของท่าน ท่านไดย้ดึใน

ศรัทธาแห่งพุทธศาสนาอนัท่านไดมี้อยูต่ลอดมาแลว้นั้น ท่านไดต้ั้งมัน่ดว้ยจิตใจอนัสงบ 

   เป็นท่ีเสียใจและอาลยัอยา่งยิง่ท่ีท่านไดถ้ึงแก่อนิจกรรม เม่ืออายไุด ้ ๖๗ ปี ท่านจะสามารถทาํงานอนัเ ป็นประโยชน์

อยา่งมากแก่ส่วนรวมต่อไปอีกไดไ้ม่มีหยดุน่ิง ขา้พเจา้ไดรู้้จกัท่านเฉพาะในการดาํเนินงานของ มูลนิธิศูนยก์ลางประสานงาน

พฒันาชนบทน้ีเท่านั้น แต่ไดท้ราบถึงเกียรติศกัด์ิในการเป็นยอดสตรีผูมี้คุณธรรม คุณงามความดี ความสามารถระดบัชาติ

และระดบัโลก เป็นสตรีไทยที่ สร้างแต่คุณประโยชน์ต่อส่วนรวมตลอดชัว่อายขุยั ขา้พเจา้ขออธิษฐานคารวะต่อท่านดว้ย

ความเคารพยิง่ 

หากวิญญาณอนับริสุทธ์ิดว้ยคุณธรรมและเมตตาธรรมแห่งหม่อมงามจิตต ์บุรฉตัร จะล่วงรู้ไดค้งจะยนิดีท่ีมูลนิธิ

ศูนยก์ลางประสานงานพฒันาชนบทอนัท่านไดก้อ่ตั้งไวอ้ยา่งดีแลว้น้ี ไดมี้การสืบทอดปฏิบติัการต่อโดยคณะกรรมการชุด

ใหม่ อนัมี คุณหญิงแสงเดือน  ณ นคร ผูมี้อธัยาศยังดงาม อ่อนหวาน เป็นที่เคารพรักของบุคคลทัว่ไป มีจิตใจกวา้งขวาง เป็น

ประธานฯ ร่วมกบัคณะกรรมการผูมุ้่งมัน่ในงานพฒันาชนบท ไดร่้วมกนัดาํเนินงานใหมู้ลนิธิฯ กา้วหนา้บรรลุความสาํเร็จ

ตามเจตนาแห่งหม่อมงามจิตต ์บุรฉตัร ไดเ้จริญรุ่งเรืองกา้วหนา้เป็นลาํดบัไปดว้ยดีย ิง่ๆ ข้ึนตลอดกาล 

                                                                                                              

                                                                                                                                             ศศิธร  วสุวตั 



 

 

มูลนิธิ “ร่วมจติต์น้อมเกล้าฯเพือ่เยาวชน” 

ในพระบรมราชินูปถมัภ์ 

กอ่ตั้งในโอกาสสมโภชกรุงรัตนโกสินทร์ 200 ปี พ.ศ. 2525 
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สารจากองค์ประธานมูลนิธิฯ 

 ขา้พเจา้รู้จกักบัพี่งามจิตต ์บุรฉัตร มาตั้งแต่เสกสมรสกบัพระองคเ์จา้เปรมบุรฉัตร ตลอดเวลากรู้็สึกช่ืนชมแกม

สงสัยว่าพี่งามจิตตท์าํงานมากมายไดอ้ยา่งไร ตั้งแต่ทาํหนงัสือพิมพส์แตนดาร์ดเป็นตน้มา จนถึงก่อตั้งมูลนิธิต่างๆ

หลายแห่ง  

 เม่ือไม่มีพี่งามจิตต ์ขา้พเจา้กถ็ูกคุณหญิงพิมพา  สุนทรางกูร ชวนใหม้าทาํงานแทนพี่งามจิตตใ์นมูลนิธิร่วมจิตต์

นอ้มเกลา้ฯ เพื่อเยาวชน ในพระบรมราชินูปถมัภ ์เพียงช่วยมูลนิธิฯ  เดียว ขา้พเจา้กต็กใจมากเพราะแน่ใจว่าขา้พเจา้

เองนั้นไม่สามารถท่ีจะทาํงานอยา่งพี่งามจิตตไ์ดเ้ลย แต่คุณหญิงพิมพากรั็บรองว่าคุณหญิงและคณะกรรมการ

มูลนิธิฯ จะช่วยเหลืออยา่งเตม็ท่ีในงานน้ี 

 เม่ือมาช่วยทาํงานใหมู้ลนิธิฯ แลว้ ยิง่เห็นมากข้ึนว่า พี่งามจิตตส์ามารถจริงๆ นอกจากในดา้นการงานแลว้ยงั

เลือกคนไดเ้ก่ง เช้ือเชิญบุคคลหลายท่านมาร่วม ทาํงานดว้ยและทุกคนช่วยเหลือดว้ยความจริงใจทาํใหง้านของ

มูลนิธิฯ ดาํเนินต่อไปไดผ้ลสาํเร็จดี สมดงัปรารถนาของพี่งามจิตต์ 
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มูลนิธิร่วมจติต์น้อมเกล้าฯ เพือ่เยาวชน 

ในพระบรมราชินูปถมัภ์ 

ลกัษณะการดําเนินงาน 

 มูลนิธิร่วมจิตตน์อ้มเกลา้ฯ เกิดจากการริเร่ิมกอ่ตั้งข้ึนของ ๑๐ องคก์าร ไดแ้ก่ สภาสังคมสงเคราะห์ ฯ สภาสตรี

แห่งชาติฯ สภายวุพุทธิกสมาคมฯ  สภาลูกเสือฯ  สภาผูป้กครองและครูแห่งประเทศไทย พทุธสมาคมฯ  สันนิบาต

มูลนิธิ  คุรุสภา ศูนยป์ฏิบั ติการ ลสชบ .กทม. เพื่อเป็นศูนยก์ลางรวมพลงัและรวมนํ้าใจจากประชาชนทัว่ประเทศ 

ทั้งภาครัฐบาล เอกชน นกัธุรกิจ รวมทั้งส่ือมวลชน ต่างตระหนกัถึงความสาํคญัของเยาวชนที่จะตอ้งไดรั้บการ

พฒันาใหเ้ป็นทรัพยากรบุคคลที่มีคุณภาพ สามารถรับช่วงสืบทอดการรักษาเอกราช วฒันธรรม และพฒั นา

เศรษฐกิจสังคมของประเทศใหเ้จริญรุ่งเรืองสืบไป 

   มูลนิธิฯ พฒันาเยาวชนดว้ยการใหก้ารศึกษาอบรมคุณธรรมแก่เยาวชนอยา่งต่อเน่ือง เร่ิมตั้งแต่ปีแห่งการ

สมโภชกรุงรัตนโกสินทร์ พ.ศ. ๒๕๒๕ เป็นตน้มา ดว้ยวิธีดาํเนินการดงัต่อไปน้ี 

  ๑. ส่งเสริมใหเ้ยาวชนไดมี้โอกาสศึกษาเล่าเรียน โดยใหทุ้นการศึกษาแก่เยาวชนผูป้ระพฤติดี ท่ียากไร้ ดอ้ย

โอกาส ขาดที่พ่ึง ทุกระดบัการศึกษา จากหมู่บา้นต่างๆ ทุกอาํเภอ ทุกจงัหวดัทัว่ประเทศ รวมทั้งเยาวชนในเขต

ชายแดนทุรกนัดาร  จาํนวนปีละ ๒,๕๒๕ คน และใหทุ้นการศึกษาอบรมอยา่งต่อเน่ืองจนเยาวชนสามารถ

ประกอบอาชีพท่ีสุจริตเลี้ยงตนเองได ้ 

    มูลนิธิฯ ไดใ้หทุ้นแก่เยาวชนในระบบโรงเรียนและนอกระบบโรงเรียนดงัน้ี คือ  

    ๑.๑ เยาวชนในระบบโรงเรียน ตั้งแต่ระดบัประถมศึกษา ระดบัมธัยมศึกษา ระดบัอาชีวศึกษา และ

ระดบัอุดมศึกษา 

    ๑.๒ เยาวชนนอกระบบโรงเรียน 

  -  เดก็ก่อนวยัเรียน เพื่อใหไ้ดรั้บการพฒันาและเลี้ยงดู เพิ่มพูนทกัษะตามวยั แทนท่ีจะถูกปล่อยไวต้าม

ลาํพงั หรือเป็นภาระสร้างความกงัวลใจใหแ้ก่ผูป้กครอง ระหว่างที่ตอ้งออกไปประกอบอาชีพนอกบา้น 

  - สามเณร-ภิกษุ เพื่อใหเ้ป็นศาสนทายาทที่มีคุณภาพต่อบวรพระพุทธศาสนา เป็นการจรรโลงศาสนาพุทธ

ใหว้ฒันาสถาพรสืบไป 

  - เยาวชนฝึกวชิาชีพระยะส้ัน  เพื่อช่วยใหเ้ยาวชนผูไ้ม่มีโอกาสจะศึกษาต่อในระบบโรงเรียนไดฝึ้กวิชาชีพ 

สามารถสนองความตอ้งการของตลาดแรงงานได ้ 

         หลกัการใหทุ้นท่ีมูลนิธิฯ เนน้ คือ “เยาวชนท่ีมีความประพฤติดี จึงคู่ควรกบัเงินทุนช่วยการศึกษา” 

โดยกระทรวงศึกษาธิการ กระทรวงมหาดไทย ทบวงมหาวิทยาลยั และ กทม. เป็นผูค้ดัเลือกเยาวชนผูย้ากไร้และ

ประพฤติดี โดยความเห็นชอบของคณะกรรมการพฒันาหมู่บา้นและคณะกรรมการระดบัต่างๆ  

  ๒. ลดช่องว่างในสังคมดว้ยการเป็นแหล่งรวมนํ้าใจของประชาชนผูใ้จบุญสู่เยาวชนผูย้ากไร้ โดยจดัใหเ้จา้ของ

ทุนเป็นผูอุ้ปการะเยาวชนเป็นรายบุคคล และมูลนิธิฯ ทาํหนา้ที่ส่ือประสานสัมพนัธ์ระหว่างผูอุ้ปการะกบัเยาวชน 

ใหผู้อ้ปุการะไดท้ราบถงึประวติั  สภาพความเป็นอยูที่่แทจ้ริงของเยาวชน รวมทั้งรายงานผลการเรียนตลอดจน

พฒันาการทุกดา้นของเยาวชนทุกส้ินปีการศึกษา ทาํใหผู้อุ้ปการะมีจิตศรัทธาช่วยเหลือเยาวชนเป็นพิเศษมากราย 

และมูลนิธิฯ ไดรั้บความร่วมมือสนบัสนุนดา้นเงินทุนการศึกษาเพิ่มข้ึนอยา่งรวดเร็ว จนสามารถเพิ่มจาํนวน

เยาวชนผูรั้บทุนไดถ้ึงปีละ ๒,๖๐๐ คนในปัจจุบนั 



      ๓. อบรมส่งเสริมจริยธรรม คุณธรรมแก่เยาวชนควบคู่กบัการใหก้ารศึกษาเล่าเรียน ดว้ยการจดัเยาวชนให้

อยูใ่นความอุปการะของเจา้ของทุน ใหเ้ยาวชนไดมี้โอกาสรู้จกัท่านเจา้ของทุน รู้จกัแสดงกตเวทิตาคุณดว้ย 

 

 
 

 

จิตสาํนึกในคุณค่าของนํ้าใจ และความกรุณาของท่านผูมี้อุปการคุณ  ความเมตตาช่วยเหลือที่ไดรั้บช่วยสร้างขวญั

และกาํลงัใจแก่เยาวชนว่าไม่ถูกสังคมทอดท้ิง เป็นพลงัยดึเหน่ียวใหเ้ยาวชนตั้งมัน่อยูใ่นคุณงามความดีตลอดไป 

   ๔. ติดตามดูแลทุกขสุ์ขของเยาวชนผูรั้บทุน ดว้ยตระหนกัถึงความสาํคญัของจิตใจ เน่ืองจากมิใช่เงินเท่านั้นท่ี

จะแกปั้ญหาได ้ตลอดทั้งดูแลการใชจ่้ายเงินของเยาวชนใหเ้กิดประโยชน์สูงสุดให้ใชจ่้ายเพื่อการศึกษาหรือเพื่อยงั

ชีพและสุขภาพอนามยัเพื่อบรรเทาความเดือดร้อนของเยาวชน มูลนิธิฯ ไดรั้บความช่วยเหลืออยา่งดีในการติดตาม

ดูแลช่วยเหลือเยาวชนผูรั้บทุนจากภริยาผูว้่าราชการจงัหวดัในฐานะประธานคณะกรรมการอุปการะเยาวชนประจาํ

จงัหวดั และขา้ราชการในทอ้งถิ่น รวมทั้งครู-อาจารยท์ั้งหลายดว้ย 

    ๕. ใหค้าํแนะนาํปรึกษาแก่เยาวชนผูรั้บทุนทั้งดา้นการศึกษาเล่าเรียน ดา้นชีวิตครอบครัว และการประกอบ

อาชีพ ทั้งน้ีเพื่อเป็นการสร้างขวญักาํลงัใจใหค้วามอบอุ่นใจแก่เยาวชนผูด้อ้ยโอกาส ขาดแคลนไร้ท่ีพ่ึง 

    ๖. ติดตามผลเยาวชนผูรั้บทุนท่ีจบการศึกษาแลว้ทุกคนว่ามีแนวการดาํเนินชีวิต ประกอบอาชีพหรือไปศึกษา

ต่อที่ใด เพื่อประโยชน์ในการแนะแนวและเกบ็สถิติไวป้ระกอบการพิจารณาในเร่ืองการกาํหนดนโยบายและ

วางแผนงานอื่นๆ ของมูลนิธิฯ ต่อไป 

     ๗. มูลนิธิฯ ยงัมุ่งเสริมสร้างคุณธรรมแก่เยาวชนโดยทัว่ไป โดยจดักิจ กรรมต่างๆ เป็นคร้ังคราวเพื่อให้

เยาวชนที่มีโอกาสศึกษาเล่าเรียนและมีฐานะดีไดมี้ส่วนแสดงนํ้าใจร่วมบาํเพญ็ประโยชน์ หรือสร้างกุศลโดยสละ

ทรัพยค์นละเลก็ละนอ้ย หรือสละแรงกาย หรือกาํลงัสมอง ช่วยเหลือเพื่อนเยาวชนผูด้อ้ยโอกาสกว่าตนใหมี้โอกาส

ศึกษาเล่าเรียนอยา่งต่อเน่ือง ตามโครงการ “เยาวชนช่วยเยาวชน” ซ่ึงมูลนิธิฯ เป็นหน่วยงานแรกท่ีไดริ้เร่ิมโครงการ

น้ี อีกทั้งเป็นการส่งเสริมใหเ้ยาวชนรู้จกัรับผิดชอบที่จะช่วยสังคมส่วนรวม    จนปัจจุบนัน้ีมีหน่วยงานบางแห่ง

นาํไปขยายผลดาํเนินการดว้ยเช่นกนั 

      ๘. ส่งเสริมใหเ้ยาวชนตระหนกัในคุณค่าของศิลปวฒันธรรมไทย ซ่ึงเป็นมรดกอนัล ํ้าค่าของชาติและช่วยกนั

ฟ้ืนฟูปรับปรุง พิทกัษรั์กษา และเผยแพร่ศิลปวฒันธรรมไทย โดยจดัทศันศึกษาตามสถานท่ีต่างๆ  และเผยแพร่รูป

ลอกชุดวฒันธรรมใหแ้ก่เยาวชนทัว่ประเทศ แทนท่ีจะซ้ือรูปลอกอื่นๆ ท่ีมีจาํหน่ายอยูท่ ัว่ไป  



       ๙. ส่งเสริมใหก้าํลงัใจและบาํรุงขวญัแกค่รู-อาจารยทุ์กจงัหวดัทัว่ประเทศ โดยเฉพาะในชนบท หรือเขต

ชายแดน ผูเ้สียสละอุทิศตน   ปฏิบติัหนา้ท่ีครูดว้ยชีวิตจิตใจท่ีเป่ียมดว้ยคุณธรรม โดยมอบโล่รางวลัและประกาศ

เกียรติคุณแก่ครู-อาจารยผ์ูเ้ป็นปูชนียบุคคล คู่ควรแก่การยกยอ่งใหเ้ป็นท่ีปรากฏแก่สาธารณชนทัว่ไป 

 

สรุปผลงานปี ๒๕๓๑-๒๕๓๓ 

๑. ด้านให้ทุนการศึกษาอบรมแก่เยาวชน  

 มูลนิธิฯ ไดใ้หทุ้นการศึกษาอยา่งต่อเน่ืองแก่เยาวชนผูด้อ้ยโอกาส ขาดแคลน ไร้ท่ีพึ่ง ท่ีมีความประพฤติดีทุก

สงักดั   ทุกระดบัการศึกษา  ทุกอาํเภอทัว่ประเทศ ปีละ ๒,๕๒๕ คน ประมาณปีละ ๕ ลา้นบาท  ตั้งแต่ปีการศึกษา 

๒๕๒๕ จนถึงปีการศึกษา ๒๕๓๓  มีเยาวชนท่ีไดรั้บทุนทั้งท่ีจบการศึกษาแลว้  และกก็าํลงัศึกษาอยู ่รวมทั้งส้ิน 

๖,๖๙๕ คน   คิดเป็นเงินทุนการศึกษาท่ีใหแ้ก่เยาวชนทั้งส้ิน ๔๕ ลา้นบาท 

 ในรอบ ๓ ปี หลงัสุด คือ ปี ๒๕๓๑-๒๕๓๓  มีเยาวชนรับทุนทั้งส้ิน ๔,๓๗๘ คน คิดเป็นเงินทั้งส้ินประมาณ  

๑๕ ลา้นบาท มูลนิธิฯ ไดใ้หทุ้นการศึกษาแก่เยาวชนประเภทต่างๆ ดงัน้ี คือ   

 ๑.๑ ให้ทุนการศึกษาแก่เยาวชนในระบบโรงเรียน  จาํนวน ๒,๙๔๐ ทุน (ในรอบ ๓ ปี) เป็นเยาวชนระดบั

ประถมศึกษา  มธัยมศึกษา  อาชีวศึกษา  และอุดมศึกษา ในสังกดัการศึกษาทุกแห่ง รวม ๑๒ แห่ง คือ  

 -  สาํนกังานคณะกรรมการประถมศึกษาแห่งชาติ (สปช.) 

 -  กองบญัชาการตาํรวจตระเวนชายแดน 

      -  กรมการปกครอง (โรงเรียนเทศบาล) 

 -  กทม. 

 -  สาํนกังานคณะกรรมการการศึกษาเอกชน (ใหโ้รงเรียนราษฎร์ของวดั และโรงเรียนราษฎร์ทัว่ไป) 

 -  กรมสามญัศึกษา ทั้งโรงเรียนในสังกดักองการศึกษาพิเศษ และรัฐบาล 

 -  กรมอาชีวศึกษา กรมศิลปากร 

 -  กรมการฝึกหดัครู กรมพลศึกษา 

 -  สถาบนัเทคโนโลยรีาชมงคลและทบวงมหาวิทยาลยั (มหาวิทยาลยัทุกแห่ง) 

 ๑.๒ ให้ทุนการศึกษากาเยาวชนนอกระบบโรงเรียน  แก่สถานศึกษา สังกดัต่างๆ รวม ๕ แห่ง จาํนวน ๑,๔๓๘ 

ทุน (ในรอบ ๓ ปี) ดงัน้ีคือ  

 -  เดก็ก่อนวยัเรียนศูนยพ์ฒันาเดก็เลก็ สังกดักรมพฒันาชุมชน จาํนวน ๑๗๕ ศูนย ์ใน ๓๔ จงัหวดั ในภาคกลาง

และภาคใต ้

 -  สามเณร-พระภิกษุ ในโรงเรียนและวิทยาลยัสงฆ ์ สังกดักรมการศาสนา ๘ แห่ง ใน ๗ จงัหวดั ทุกภาคของ

ประเทศ   เพื่อศึกษาพระปริยติัธรรม และ พระธรรมวินยับาลีภาษา เน่ืองจากจบชั้น ป.๖ ไม่มีทุนเล่าเรียนต่อ จึง

ตอ้งมาบวชเรียน  

 -  เยาวชนเรียนและฝึกวิชาชีพระยะสั้น จากสถานศึกษาในสังกดัของสถาบนัพฒันาฝีมือแรงงาน กรม

อาชีวศึกษา กรมการศึกษานอกโรงเรียน และ สช. เยาวชนส่วนมากมาจากทุกภาคและเรียนวิชาชีพท่ีตลาดยงัขาด

แคลนแรงงานอยู ่ คือ ช่างไฟฟ้า  ช่างปรับอากาศ  ช่างยนต ์ ช่างเช่ือมผลิตภณัฑ ์ ช่างอิเลก็ทรอนิคส์  และช่างท่อ

ประปาและสุขภณัฑ์ 



 

๒. ด้านการประสานสัมพนัธ์ระหว่างผู้อุปการะและเยาวชนผู้ยากไร้ทีไ่ด้รับทุน  

 มูลนิธิฯ ไดจ้ดัใหมี้ระบบการประสานสัมพนัธ์ระหว่างผูอุ้ปการะและเยาวชนผูรั้บทุน โดยจดัให ้เยาวชนมีผู้

อุปการะโดยตรงแต่ละราย โดยผูอุ้ปการะทุกรายจะไดรู้้จกัเยาวชนในความอุปการะ ทราบประวติัส่วนตวั และ

สภาพความเป็นอยูที่่แทจ้ริงของเยาวชน ตลอดจนทราบผลการเรียน และการพฒันาดา้นต่างๆของเยาวชนทุกส้ินปี

การศึกษา 

  การจดัระบบประสานสัมพนัธ์น้ีไดก้่อใหเ้กิดผลดี ทั้งแก่ผูอุ้ปการะและเยาวชน ดงัน้ีคือ 

  ๒.๑ ด้านผู้อุปการะ  ผูอุ้ปการะจาํนวนมากไดติ้ดต่อกบัเยาวชนดว้ยตนเอง และเมื่อไดท้ราบถึงความ

ยากลาํบาก ความเดือดร้อนของเยาวชน ทั้งจากประวติั ใบสมคัร และจดหมายที่เยาวชนเขียนถึง ผูอุ้ปการะจาํนวน

มากใหค้วามเมตตา เอาใจใส่เยาวชนและใหค้วามอุปการะเพิ่มเติมเป็นพิเศษนานาประการ อาทิตย ์

   - ช่วยซ่อมหลงัคาบา้นท่ีร ั่ว 

  - ใหเ้งินเพิ่มเป็นรายเดือนอยา่งต่อเน่ืองตลอดเวลาที่เยาวชนไดรั้บทุน 

  - ใหเ้งินพิเศษคร้ังละ ๒๐,๐๐๐ บาท แก่เยาวชน ๑ คน เพื่อใหซ้ื้ออะไรกไ็ดท่ี้เป็นความสุขในชีวิตไม่เกี่ยวกบั

อุปกรณ์การศึกษา 

       - ใหเ้ส้ือผา้ หนงัสือ เกมส์ ของเล่น และของใชที้่จาํเป็นในวนัปีใหม่ 

  - เขียนจดหมายใหก้าํลงัใจ และแนะนาํสั่งสอนอบรมคุณธรรมใหแ้ก่เยาวชนในความอุปการะดว้ยตนเอง 

  - ใหเ้งินรางวลัพิเศษเม่ือสอบไดค้ะแนนดี 

  - รับอุปการะใหทุ้นเพิ่มเติมแก่พี่-นอ้ง 

  - รับยายมารักษานยัน์ตาที่เป็นตอ้หิน ตอ้กระจก 

  - เดินทางไปเยีย่มเยยีนถึงบา้นในชนบท 

  - พาเยาวชนไปรักษาร่างกายที่โรงพยาบาลเอกชน 

  - รับเยาวชนเขา้ทาํงานในธุรกิจของตนเอง 

  - ใหเ้งินพิเศษสาํหรับนาํไปรักษาแม่ท่ีป่วย 

 

 



 

 - ใหเ้งินซ้ือจกัรยาน เน่ืองจากตอ้งเดินไปโรงเรียนหลายกิโลเมตร 

           - รับเยาวชนมาอุปการะเลี้ยงดูท่ีบา้น 

                - ใหทุ้นการศึกษาแก่เยาวชนคนอื่นๆ เพิ่มเติมในโรงเรียนท่ีเยาวชนในความอุปการะเรียนอยูด่ว้ย 

                - ดูแลและรับเป็นเจา้ของไขเ้ยาวชนที่มาผ่าตดัหวัใจที่โรงพยาบาลในกรุงเทพ 

           - อนุญาตใหเ้ยาวชนเรียกว่าแม่ และส่งรูปถ่ายไปใหต้ามที่เยาวชนขอมา 

        ความเมตตาเป็นพิเศษของผูอุ้ปการะน้ีทาํใหเ้ยาวชนรู้สึกอบอุ่น มีความหวงัและมีกาํลงัใจว่าไม่ถูกทอดทิ้ง 

จึงตั้งใจเล่าเรียนดีข้ึน ขยนัหมัน่เพียร การช่วยเหลือเยาวชนน้ีส่งผลใหไ้ดช่้วยเหลือเกื้อกูลถึงพ่อ- แม่ พี่- นอ้งของ

เยาวชนดว้ย ทั้งดา้นความเป็นอยูแ่ละสุขภาพอนามยั โดยเฉพาะอยา่งยิง่การใหทุ้นการศึกษาของมูลนิธิฯ สามารถ

เปลี่ยนพฤติกรรมของครอบครัวได ้คือ  นอกจากช่วยใหเ้ยาวชนไดรั้บการศึกษา จา กท่ีคร้ังแรกไม่สนบัสนุนใหเ้ล่า

เรียน กบัทั้งยงัอนุญาตใหลู้กคนอื่นๆไดเ้รียนหนงัสือดว้ย 

        ในรอบ ๓ ปีท่ีผ่านมา มีผูอุ้ปการะท่ีติดต่อและใหค้วามเมตตาเมตตาเยาวชนเป็นพิเศษ รวมทั้งส้ิน ๙-๖ 

ท่าน (เท่าท่ีแจง้ใหมู้ลนิธิฯ ทราบ เพราะมีอุปการะอีกจาํนวนมากท่ีติดต่อเอ งโดยตรง โดยมิไดแ้จง้ใหมู้ลนิธิฯ

ทราบ) 

         ๒.๒ ด้านเยาวชน เยาวชนผูรั้บทุนรู้จกัแสดงความกตญั�ูกตเวทีต่อผูมี้พระคุณ โดยตั้งใจเรียน ประพฤติ

ตนเป็นคนดี และติดต่อกบัผูอุ้ปการคุณทางจดหมาย ส่งบตัรอวยพรที่ทาํเองในโอกาสต่างๆ หรือส่งงานประดิษฐ์ 

การฝีมือ มอบใหแ้ก่ผู ้ อุปการะตามความสมคัรใจของเยาวชน นอกจากน้ีเยาวชนที่ศึกษาอยูใ่น กทม . และท่ีจบ

การศึกษาแลว้ไดม้าช่วยงานดา้นหาทุนและงานธุรการในมูลนิธิฯ โดยเฉพาะอยา่งยิง่ น .ส.อารีย ์  ปานรงค ์เยาวชน

ผูรั้บทุน ซ่ึงสาํเร็จการศึกษาเม่ือปี ๒๕๒๙ คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลยัสงขลานครินทร์ และไดท้าํงานแลว้ท่ี

โรงพยาบาลหาดใหญ่ ไดส่้งเงินบริจาคมาใหมู้ลนิธิฯ รวม ๔ ปี เป็นเงิน ๑๐,๐๐๐ บาท เพื่อจะไดมี้ส่วนร่วม

ช่วยเหลือเพื่อนเยาวชนคนอื่นบา้ง 

       จะไดเ้ห็นว่าผลของการประสานสัมพนัธ์ระหว่างเจา้ของทุนและเยาวชน มีส่วนช่วยในการลดช่องว่างใน

สงัคมไดอ้ยา่งดียิง่ กบัทั้งเป็นการช่วยอบรมส่งเสริมคุณธรรมใหแ้ก่เยาวชนควบคู่กบัการใหทุ้นการศึกษาตามความ

มุ่งหมายของมูลนิธิฯดว้ย 

      ๓. ได้รับความสนับสนุนต่อเน่ือง 

 อนัเน่ืองมาจากสารประโยชน์ของงานตามโครงการของมูลนิธิฯ รวมทั้งแรงศรัทธาที่ประชาชนมีต่อการ

ทาํงานอยา่งต่อเน่ืองของมูลนิธิฯ กบัทั้งไดท้ราบขอ้มูลชีวิตจริงที่น่าห่วงใยของเยาวชนผูย้ากไร้ และจากคุณความดี

ของเยาวชนเอง เป็นผลใหบุ้คคลทัว่ไปศรัทธาและใหค้วามสนบัสนุนเยาวชนอยา่งต่อเน่ืองตลอดมา ผูอุ้ปการะ

จาํนวนมากยงัไดก้รุณาช่วยประชาสัมพนัธ์เชิญชวนญาติมิตรใหม้ามีส่วนร่วมสนบัสนุนบริจาคเงินใหมู้ลนิธิฯ

เพิ่มเติมเร่ือยๆ เพื่อใหมู้ลนิธิฯ สามารถดาํเนินงานไดต้ามวตัถุประสงคที์่กาํหนดไว ้ 

   ปัจจุบนัมี กองทุนรายปี ๓๒๙ กองทุน    อุปการะเยาวชนได ้๕๐๑ คน  

   กองทุนถาวร ๑,๐๑๙ กองทุน       อุปการะเยาวชนได ้๑,๕๗๕ คน 

        กองทุนถาวรน้ี มูลนิธิฯ จะใชเ้ฉพาะดอกผลเพื่อสามารถอุปการะใหทุ้นการศึกษาเยาวชนกลุ่มใหม่หมุนเวียน

สืบไปเช่นน้ีไม่มีท่ีสุด 

     

 



     ๔. ด้านการติดตามประเมินผล 

 มูลนิธิฯ ไดติ้ดตามประเมินผลว่าเยาวชนผูรั้บทุนของมูลนิธิฯ เมื่อสาํเร็จการศึกษาไปแลว้ มีแนวการดาํเนิน

ชีวิตหรือมีอาชีพ หรือมีรายไดอ้ยา่งไรบา้ง เพื่อใหมี้ความสัมพนัธ์ต่อเน่ืองกนัไป เยาวชนหลายรายไดติ้ดต่อกลบัมา

พร้อมกบัเล่าเร่ืองต่างๆ รวมทั้งทุกขสุ์ขและแสดงความรู้สึกนึกคิดบางประการใหมู้ลนิธิฯ ทราบ รวมทั้งรายงานว่า

ไดมี้ส่วนร่วมช่วยเหลือพฒันาสังคมส่วนรวมประการใดบา้ง หลายรายแสดงนํ้าใจพร้อมทีจ่ะช่วยเพื่อนเยาวชนท่ี

ยากไร้ เมื่อมีความพร้อมหรือมีโอกาสดว้ย 

  ในรอบ ๓ ปีท่ีผ่านมา (ปีการศึกษา ๒๕๓๐-๒๕๓๒ ไม่นบัปีการศึกษา ๒๕๓๓ เน่ืองจากยงัไดรั้บขอ้มูลทยอย

มาเร่ือยๆ) มีเยาวชนท่ีจบการศึกษาสูงสุดในแต่ละระดบั ทั้งส้ิน ๑,๕๑๕ คน และไดรั้บแจง้ขอ้มูล จาํนวน ๑,๐๓๕ 

คน ดงัน้ีคือ  (เป็นขอ้มูลท่ีไดรั้บแจง้ ณ ปีนั้นๆ มิใช่เป็นขอ้มูลปัจจุบนั) 

 ๔.๑ ไดรั้บทุนมูลนิธิฯ ต่อ จาํนวน   ๔๑๗   คน 

 ๔.๒ ทาํงาน จาํนวน   ๒๔๙   คน 

 ๔.๓ ศึกษาต่อดว้ยทุนอื่น จาํนวน   ๑๙๕   คน 

 ๔.๔ กาํลงัหางานทาํ จาํนวน   ๑๕๒   คน 

 ๔.๕ ไม่ระบุขอ้มูล จาํนวน     ๒๒   คน 

      ๕. ให้ทุนเป็นกรณีพิเศษเพิ่มเติม 

 มูลนิธิฯ ไดใ้หทุ้นการศึกษาเป็นกรณีพิเศษเพิ่มเติมแก่เยาวชนผูด้อ้ยโอกาส ตามที่หน่วยงานหรือบุคคลรับรอง

และเสนอขอมา แมว้่าจะไม่ผ่านการพิจารณาของคณะกรรมการระดบัจงัหวดั ตามระเบียบของมูลนิธิฯ ทั้งน้ีเพราะ

มูลนิธิฯ ปฏิบติังานโดยการยดึหลกัคุณธรรมควบคู่กบัการคาํนึงถึงชีวิตจิตใจและความกา้วหนา้ของเยาวชน

มากกว่าจะถือปฏิบติัตามกฎระเบียบอยา่งเคร่งครัดตามตวัอกัษร 

 หน่วยงานที่รับรองและเสนอขอทุนแทน อาทิ สาํนกัราชเลขาธิการ และ สยช. ฯลฯ 

    ๖. ด้านเสนอแนะแหล่งทุนการศึกษา 

  หากมูลนิธิฯ ไม่สามารถใหทุ้นต่อเน่ืองแก่เยาวชนผูรั้บทุน หรือเยาวชนอื่นๆ ท่ีเสนอขอรับทุนมูลนิธิฯ

เน่ืองจากมีงบประมาณจาํกดั มูลนิธิฯ จะจดัส่งรายช่ือแหล่งทุนการศึกษาอื่นๆ ไปใหเ้ยาวชนดว้ย 

   ๗. ด้านส่งเสริมให้เยาวชนช่วยเยาวชน  

    มูลนิธิฯ เป็นหน่วยงานแรกที่ไดริ้เร่ิม และร่วมมือกบัองคก์ารและสถานศึกษาต่างๆ หลายแห่งไดด้าํเนินงานตาม

โครงการ “เยาวชนช่วยเยาวชน” ตั้งแต่ปี  ๒๕๒๖ 

     ในรอบ ๓ ปีที่ผ่านมา มูลนิธิฯ ไดส่้งเสริมเยาวชนผูมี้โอกาสและมีฐานะดีร่วมโครงการ “เยาวชนช่วยเยาวชน” 

ดงัน้ีคือ   

 ๗.๑ เยาวชนจากโรงเรียนวดัสุทธิวราราม และโรงเรียนกรุงเทพคริสเตียนวิทยาลยั ไดจ้ดัแสดงคอนเสิร์ตและ

วิพิธทศันา หารายไดใ้หเ้ป็นทุนการศึกษาแก่เยาวชนในชนบท นบัเป็นการรวมพลงัแสดงความสามารถ ความ

สามคัคี และ แสดงออกถึงความมีนํ้าใจเสียสละกาํลงักาย ใชเ้วลาใหเ้ป็นประโยชน์อยา่งแทจ้ริง 

 ๗.๒ ดว้ยความเห็นชอบจากกระทรวงศึกษาธิการในโครงการของมูลนิธิฯ เยาวชนทัว่ประเทศที่มีโอกาสและ

ฐานะดีไดเ้สียสละเงินค่าขนมคนละ ๕ บาท เพื่อบริจาคใหเ้ป็นทุนการศึกษาแก่เพื่อนเยาวชนในชนบทเม่ือสัปดาห์

เยาวชนแห่งชาติ ปี ๒๕๓๑ 

 

 



      ๘. ต้านส่งเสริมให้เยาวนตระหนักในคุณค่าของศิลปวฒันธรรมไทย  

 ดว้ยความเห็นชอบของกระทรวงศึกษาธิการ ไดจ้ดัทาํและเผยแพร่รูปลอกชุดวฒันธรรมไทย ๖ ภาพ คือ วนั

ไหวค้รู วนัลอยกระทง วนัสงกรานต ์รําไทย การเล่นขายของ การละเล่นของเดก็ไทย จาํนวน ๔ แสนชุด ใหแ้ก่

เยาวชนทัว่ประเทศ เน่ืองจากเยาวชนนิยมจะมีรูปลอกติดบนกระเป๋า หนงัสือ ฯลฯ 

 

 
 

     ๙. ด้านให้กําลังใจและเชิดชูเกียรติแก่ครู- อาจารย์ทัว่ประเทศ 

 มูลนิธิฯ ไดร่้วมมือและสนบัสนุนกองทุนอนุสรณ์ หม่อมงามจิตต ์บุรฉตัร  มอบโล่รางวลัหม่อมงามจิตต ์บุร

ฉตัร อนุสรณ์ แก่ครู- อาจารยท์ัว่ประเทศ เม่ือปี ๒๕๓๓ จาํนวน ๑๒๖ คน จาก ๕๖ จงัหวดั เพื่อรําลึกถึงและ

เผยแพร่เกียรติคุณหม่อมงามจิตต ์  บุรฉัตร ปูชนียบุคคลผูก้อ่ตั้งมูลนิธิฯ ใหเ้ป็นตวัอยา่งและแบบฉบบัท่ีดี

โดยเฉพาะแก่อนุชนรุ่นหลงั และเพื่อเป็นการใหก้าํลงัใจ บาํรุงขวญั และเชิดชูเกียรติครู-  อาจารย ์ผูป้ฏบิติัหนา้ท่ี

วิชาชีพครูทั้งชีวิตจิตใจดว้ยความเสียสละอยา่งแทจ้ริง 

      ๑๐. บรรพชาสามเณรผู้ยากไร้  

 ร่วมมือกบัสภาสังคมสงเคราะห์ฯ เพื่อสนบัสนุนวดัเสนหา จ.นครปฐม และวิทยาลยับาลีสงฆ ์จ.กาญจนบุรี  

ซ่ึงอยูใ่นพระอุปถมัภข์องสมเดจ็พระญาณสังวร สมเดจ็พระสังฆราช จดับรรพชาสามเณรประมาณ ๒๐๐ รูป (ใน

รอบ ๓ ปี) เพื่อรับการศึกษาพระธรรมวินยับาลีภาษาใหเ้ป็นศาสนทายาทที่มีคุณภาพ สามารถสืบต่ออายพุระบวร

พุทธศาสนาต่อไป อีกทั้งเพื่อนอ้มเกลา้ฯ ถวายพระราชกุศลแด่พระบาทสมเดจ็พระเจา้อยู่หวั เน่ืองในมหามงคล

รัชมงัคลาภิเษก 

      ๑๑. องค์การต่างๆ ขอเข้าร่วมโครงการกับมูลนิธิฯ  

 ดว้ยความศรัทธาในการทาํงานอยา่งต่อเน่ืองของมูลนิธิฯ นอกจากจะมีผูร่้วมโครงการโดยบริจาคเงินสมทบ

ทุนมูลนิธิฯ เพิ่มข้ึนแลว้ ยงัมีองคก์ารต่างๆ ขอเขา้ร่วมโครงการกบัมูลนิธิฯ ดงัน้ีคือ 

 -   สถาบนักรุงเทพอญัมณีศลิป์ รับนกัเรียนทุนมูลนิธิฯ ไปฝึกสอนเกีย่วกบัการออกแบบเคร่ืองประดบัโดยไม่

เสียค่าใชจ่้ายแต่อยา่งใด 

 -  มูลนิธิกาญจนะโหติ มอบทุนและเยาวชนในอุปการะมาใหมู้ลนิธิฯ ดูแลแทน 

       



 

      ๑๒. ได้รับความร่วมมือจากหน่วยงานและบุคคลต่างๆ  ทั่วประเทศช่วยปฏิบัติงาน 

 มูลนิธิฯ ทาํงานร่วมกบักระทรวงศึกษาธิการ กระทรวงมหาดไทย และหน่วยงานราชการอื่นๆ โดยทาํงาน

งบประมาณสัมพนัธ์กบัขา้ราชการประจาํทุกระดบัชั้น ทั้งในส่วนกลางและส่วนภูมิภาค ซ่ึงทุกคนท่ีเกี่ยวขอ้งยนิดี

ใหค้วามสนบัสนุนมีส่วนร่วมในโครงการของมูลนิธิฯ ดว้ยความสนใจช่วยเหลือเยาวชนที่ขดัสนในชนบทรวมทั้ง

ไดรั้บความร่วมมือช่วยเหลือจากองคก์ารผูก้่อตั้งมูลนิธิฯ  กรรมการทุกคณะในทุกจงัหวดั ผูอุ้ ปการะ (ช่วยดูแล

เยาวชนในความอุปการะ) ครู-อาจารยท์ัว่ประเทศ ส่ือมวลชนทุกแขนง โดยเฉพาะอยา่งยิง่ความร่วมมือของผูว้่า

ราชการจงัหวดัทุกจงัหวดัและภริยา 

๑๓. ให้การช่วยเหลือเยาวชนผู้รับทุนทีป่ระสบอุทกภัย  

 มูลนิธิฯไดใ้หเ้งินสงเคราะห์เพิ่มเติมแก่เยาวชนผูรั้บทุนท่ีประสบอทุกภยัใน ๙ จงัหวดัภาคใต ้เม่ือปลายปี 

๒๕๓๑ และปลายปี ๒๕๓๒ โดยไดรั้บเงินบริจาคจากมูลนิธิโรงเรียนราชินีและผูบ้ริจาคทัว่ไป 

 ผลงานของมูลนิธิฯ น้ี คณะนกัศึกษาปริญญาโท จากสถาบนับณัฑิตพฒันบริหารศาสตร์ (นิดา้) ไดเ้คยมาวิจยั

และกล่าวถึงจุดเด่นของมูลนิธิฯ สรุปไดด้งัน้ี คือ   

  ๑. มูลนิธิฯ สนบัสนุนเยาวชนท่ียากจน และมีความประพฤติดี ซ่ึงต่างจากองคก์ารอื่นท่ีใหทุ้นเยาวชนท่ีมีผล

การเรียนดีแต่ยากจน 

 ๒. มูลนิธิฯ มีกาํลงัคนนอ้ย แต่รู้จกัใชเ้ครือข่าย สายงานบริหารที่มีอยูแ่ลว้ทัว่ประเทศของราชการเขา้มา

ช่วยเหลือในการดาํเนินงาน รวมทั้งไดเ้ชิญปลดักระทรวงมหาดไทย ผูว้่าราชการจงัหวดั และภริยาเป็นกรรมการ

ดว้ย 

 ๓. มูลนิธิฯ มีศิลปะในการบริหารงาน ไม่กา้วก่ายงานประจาํ โดยใหทุ้นการศึกษาผ่านโครงสร้างที่มีอยูแ่ลว้

ของทางราชการ ไม่ตั้งกรรมการซํ้ าซ้อน ใชผู้บ้ริหารที่มีบารมีและกาํลงัคนอยูแ่ลว้เป็นการประหยดักาํลงัคน 

 ๔. มูลนิธิฯ มีการเปลี่ยนเทคนิค/วิธีการในการหาทุนตลอดเวลา 

 ๕. มีการเกบ็เอกสารละเอียดมาก เช่น เกบ็จดหมายที่เยาวชนเขียนถึงเจา้ของทุนไดป้ระโยชน์มากเพราะทาํให้

ทราบถงึปัญหาต่างๆ ในครอบครัว ทาํใหก้รรมการเห็นช่องทางดาํเนินงานมากข้ึน 

 ๖. มูลนิธิฯ บรรลุผลสาํเร็จตามเป้าหมายและไดม้ากกว่าที่กาํหนดไวใ้นเป้าหมาย 

 

รายละเอยีดผลงานดีเด่น 

  ๑. ช่ือโครงการ “น้อมเกล้าเพือ่เยาวชน” เกิดจากความร่วมมือระหว่างรัฐและเอกชนผ่านการอนุมติัของ

คณะรัฐมนตรีใหเ้ป็นโครงการหน่ึงในงานสมโภชกรุงรัตนโกสินทร์ของรัฐบาล พ.ศ. ๒๕๒๕ โดยให้

กระทรวงมหาดไทยเป็นหลกั และกระทรวงศึกษาธิการเป็นเจา้ของเร่ืองในการใหค้วามร่วมมือและประสานงาน

กบัเอกชน ทั้งน้ีเน่ืองจากเป้าหมายของโครงการ คือ  การพฒันาเยาวชนผูย้ากไร้ ดอ้ยโอกาสทัว่ประเทศ ดว้ยการ

ใหทุ้นการศึกษา จึงเป็นงานที่กวา้งขวางและตอ้งอาศยัหน่วยงานของรัฐทั้งส่วนกลางและส่วนภูมิภาคช่วยเหลือ 

        งานพฒันาเยาวชน จาํเป็นตอ้งดาํเนินการอยา่งต่อเน่ืองและย ัง่ยนืตลอดไป จึงจะไดผ้ลตามเป้าหมาย มิใช่

กาํหนดเวลาตามระยะงานสมโภชเท่านั้น จาก   “โครงการนอ้มเกลา้เพื่อเยาวชน” จึงกอ่ตั้งเป็น “มูลนิธิร่วมจิตต์

นอ้มเกลา้ฯ เพื่อเยาวชน” 

         ๒. วตัถุประสงค์ ของมูลนิธิร่วมจิตตน์อ้มเกลา้ฯ เพื่อเยาวชน 



  ๒.๑ ช่วยเหลือเดก็และเยาวชน (รวมทั้งสามเณร) ท่ีประพฤติดี ยากไร้ ท่ีขดัสนจากหมู่บา้นต่างๆ ทัว่

ประเทศ ใหไ้ดรั้บการศึกษาตามความสามารถโดยต่อเน่ืองจนมีอาชีพที่สุตจริตเลี้ยงตนเองและครอบครัวใหเ้ป็น

ประโยชน์ต่อประเทศชาติอยา่งเตม็ท่ี 

  ๒.๒ ฝึกฝน อบรมเยาวชนทั้งดา้นคุณธรรม จริยธรรม ใหรู้้จกัเสียสละในการทาํประโยชน์เพื่อส่วนรวม  

  ๒.๓ ส่งเสริมใหเ้ยาวชนตระหนกัในคุณค่าของศิลปวฒันธรรมไทยอนัเป็นสมบติัของชาติและช่วยกนั

ฟ้ืนฟู ปรับปรุง พิทกัษรั์กษา และเผยแพร่ศิลปวฒันธรรมไทย 

  ๒.๔ ใหเ้ยาวชนมีทศันคติท่ีถูกตอ้ง มีความจงรักภกัดีต่อชาติ ศาสนา พระมหากษตัริย ์และกตญั�ูต่อบรรพ

บุรุษและผูมี้พระคุณ ในการท่ีไดด้าํรงรักษาชาติไทยมาจนถึงปัจจุบนั 

  ๒.๕ ร่วมมือกบัองคก์ารต่างๆ ทั้งภายในและภายนอกประเทศ เพื่อประโยชน์แก่เยาวชนของชาติ 

  ๒.๖ ไม่ดาํเนินการเกี่ยวกบัการเมือง 

 ๓. เป้าหมาย พฒันาเยาวชนทุกระดบัการศึกษาทัว่ประเทศ กล่าวคือ ระดบัเดก็ก่อนวยัเรียน สามเณร 

ประถมศึกษา มธัยมศึกษา อาชีวศึกษา อุดมศึกษา และเยาวชนฝึกวิชาชีพระยะสั้น 

 ๔. ระยะเวลาการดาํเนินงาน  เร่ิมตั้งแต่ปี  ๒๕๒๕ ต่อเน่ือง ย ัง่ยนื ตลอดไป 

 ๕. พื้นที่ปฏิบัติงาน ทัว่ประเทศ 

 ๖. การจัดการโครงการ ใหทุ้นต่อเน่ืองแก่เยาวชนทุกระดบัการศึกษาจนจบหลกัสูตร โดยกาํหนดหลกัเกณฑ ์

และวิธีดาํเนินการอยา่งมีระบบ ตั้งแต่การคดัเลือกเยาวชน การจดัส่งทุนการศึกษา การควบคุมดูแลทั้งเร่ืองการรับ

ทุน และการศึกษาอบรม การติดตามผล ตลอดจนการจดัหาทุน การจดัใหเ้ยาวชนมีผูอุ้ปการะเป็นรายบุคคล จนถึง

การประสานสัมพนัธ์ ระหว่างผูอุ้ปการะกบัเยาวชน และการช่วยเหลือแกปั้ญหาต่างๆ ของเยาวชน 

 ๗. ผู้รับผดิชอบโครงการ กรรมการมูลนิธิฯ และทุกฝ่ายท่ีเกี่ยวขอ้ง ไดแ้ก่ กระทรวงศึกษาธิการ 

กระทรวงมหาดไทย องคก์ารเอกชนผูก้่อตั้งมูลนิธิฯ  ซ่ึงมีสาขาทัว่ประเทศ ๑๐ องคก์าร โดยเฉพาะอยา่งยิง่

ประธานฝ่ายทุนการศึกษาผูไ้ดรั้บมอบหมายใหรั้บผิดชอบเร่ืองการบริหารงานจดัทุนการศึกษาต่อเน่ืองทุกระดบั

การศึกษาทัว่ประเทศ  เพื่อพฒันาคุณภาพเยาวชนใหไ้ดผ้ล ทั้งดา้นวิชาความรู้ และดา้นคุณธรรม ซ่ึงตอ้งจดัระบบ

และวิธีการประสานงานระหว่างทุกฝ่ายที่เกี่ยวขอ้งอยา่งมีประสิทธิภาพ จึงสามารถสร้างศรัทธาใหแ้ก่ผูอุ้ปการะได ้

 ๘. ผลงานทีเ่ป็นรูปธรรมจนถึงปัจจุบัน 

  ๘.๑ มูลนิธิฯ ไดใ้หทุ้นการศึกษาอยา่งต่อเน่ืองแก่เยาวชน เร่ิมตน้ดว้ยจาํนวน ๒๕๒๕ ทุน (ตรงกบั พ.ศ. 

๒๕๒๕ ซ่ึงเป็นปีท่ีจดังานสมโภชกรุงฯ ๒๐๐ ปี) ประมาณปีละ ๕ ลา้นบาท และเพิ่มจาํนวนทุนข้ึนเป็นลาํดบัตาม

จาํนวนเงินท่ีมีผูศ้รัทธาบริจาคเพิ่มเติม  ปัจจุบนัมูลนิธิฯ ไดใ้หทุ้นแก่เยาวชนมาแลว้ จาํนวน ๖,๖๙๕ คน 

  ๘.๒ ผูอุ้ปการะเป็นจาํนวนมากเมื่อทราบถึงความยากลาํบาก ความเดือดร้อนของเยาวชนทั้งจากประวติั ใบ

สมคัร และจดหมายที่เยาวชนเขียนถึง กเ็กิดความเมตตายิง่ข้ึน และแสดงความกรุณาต่อเยาวชนเป็นพิเศษ

นานาประการ ทาํใหเ้ยาวชนรู้สึกอบอุ่นมีความหวงัและมีกาํลงัใจ ตั้งใจศึกษาเล่าเรียนดว้ยความขยนัหมัน่เพียร การ

ช่วยเหลอืเยาวชนเช่นน้ีส่งผลเกื้อกูลไปถึงพ่อ-แม่ พี่นอ้งของเยาวชนทั้งดา้นความเป็นอยูแ่ละสุขภาพอนามยัอีก

ดว้ย เท่าท่ีปรากฏเฉพาะรายท่ีติดต่อผ่านทางมูลนิธิฯ เช่น ใหเ้งินพิเศษเป็นรายเดือนตลอดปีต่อเน่ืองจนจบ

หลกัสูตร ใหเ้งินพิเศษในโอกาสต่างๆ บางรายใหเ้งินพิเศษมากกว่าเงินทุนการศึกษาท่ีไดรั้บ ใหอุ้ปกรณ์การเรียน 

ส่ิงของเคร่ืองใชต่้างๆ ใหเ้งินซ้ือจกัรยาน เท่าท่ีผ่านมูลนิธิฯ จาํนวนกว่า ๑๐ ราย เมื่อทราบว่าเยาวชนเดินทางไป

โรงเรียนหลายกิโลเมตร รับเยาวชนมาเลี้ยงดูท่ีบา้น ฯลฯ  



  ๘.๓ เยาวชนผูรั้บทุนรู้จกัแสดงความกตญั�ูกตเวทีต่อผูมี้พระคุณ โดยการเขียนจดหมายฉบบัแรกผ่าน

มูลนิธิฯ ส่งใหผู้อุ้ปการะ ส่วนฉบบัต่อๆไปใหติ้ดต่อกบัผูอุ้ปการะโดยตรง 

  การสนบัสนุนใหเ้ยาวชนไดติ้ดต่อกบัผูอุ้ปการะไดผ้ลดียิง่ในการช่วยลดช่องว่างในสังคม อีกทั้งเป็นการ

อบรมส่งเสริมจริยธรรม คุณธรรมใหแ้ก่เยาวชนควบคู่กบัการใหทุ้นการศึกษา ตามเจตนารมณ์ของมูลนิธิฯ ดว้ย 

 ๙. จุดเด่นหรือผลสําเร็จทีส่มควรนําไปเผยแพร่  

  ๙.๑ เยาวชนคนหน่ึงช่ือ น.ส.อารีย ์ ปานรงค ์เมื่อจบการศึกษาและมีงานทาํแลว้ ไดแ้สดงใหป้ระจกัษถ์ึง

เมตตาธรรมในจิตใจดว้ยการเสียสละมอบเงินเดือนจากการทาํงานครบ ๑ ปี ใหมู้ลนิธิฯ จาํนวน ๒,๕๐๐ บาท 

เพื่อใหมู้ลนิธิฯ นาํไปช่วยเหลือเพื่อนเยาวชนคนอื่นบา้ง จนถึงปัจจุบนัไดส่้งมาให ้๔ ปีแลว้ เป็นเงินรวมทั้งส้ิน 

๑๐,๐๐๐ บาท ซ่ึงมูลนิธิฯ กไ็ดพ้ิจารณาคดัเลือกเยาวชนผูรั้บทุนมูลนิธิฯ ใหเ้ขา้อยูใ่นความอุปการะเช่นเดียวกบัผู ้

อุปการะคนอื่นๆ 

  ๙.๒ ระบบวิธีการดาํเนินงานเร่ืองการใหทุ้นการศึกษาโดยจดัใหเ้ยาวชนผูรั้บทุนมีผูอุ้ปการะเป็นรายบุคคล 

และมูลนิธิฯ ช่วยประสานสัมพนัธ์ใหเ้ยาวชนและเจา้ของทุนผูอุ้ปการะไดติ้ดต่อกนัโดยตรงเกิดประโยชน์สูงสุด

ดา้นลดช่องว่างในสังคม  ทาํใหผู้อุ้ปการะไดท้ราบถึงสภาพความทุกขย์ากเดือดร้อนของครอบครัวชนบทห่างไกล  

ซ่ึงกระทบถึงเยาวชนผูน่้าสงสาร จึงเพิ่มความเมตตาช่วยเหลือเยาวชนเป็นพิเศษเป็นจาํนวนมากทั้งดา้นการเงิน 

วสัดุอุปกรณ์ การรักษาพยาบาล ทั้งยงัช่วยเหลือเกื้อกูลถึงพี่นอ้งและผูป้กครองเยาวชนดว้ย 

       ปรากฏการณ์ท่ีพิสูจน์ใหเ้ห็นถึงความสาํเร็จของมูลนิธิฯ ท่ีสาํคญัท่ีสุดกคื็อ มีประชาชนใหค้วามสนใจและ

ศรัทธา ตั้งทุนการศึกษาอุปการะเยาวชนผูย้ากไร้ ดอ้ยโอกาสในความดูแลของมูลนิธิฯ เพิ่มข้ึนอยา่งรวดเร็ว 

โดยเฉพาะผูท่ี้ไดต้ั้งทุนถาวรไวแ้ลว้เพยีง ๑ ทุน เม่ือไดรั้บการติดต่อประสานสัมพนัธ์ระหว่างมูลนิธิฯ และเยาวชน

โดยตรงอยา่งต่อเน่ือง สมํ่าเสมอ กเ็พิ่มพูนความศรัทธาปรารถนาจะช่วยเหลือสังคมโดยอุปการะเยาวชนจาํนวน

มากข้ึน ซ่ึงบริจาคเงินใหมู้ลนิธิฯ สมทบทุนกองทุนเดิมมากข้ึนอีกหลายเท่าตวั นาํความชุ่มช่ืนใจมาใหแ้ก่

กรรมการผูอ้าสาสมคัรปฏิบติังานเพื่อส่วนรวมอยา่งแทจ้ริงโดยทัว่กนั 

ตวัอยา่งรายการผูมี้จิตศรัทธา 

เจา้ของกองทุนเดิมบริจาค ๑๕,๐๐๐  ต่อมาเพิ่มใหอ้กี ๒๐๐,๐๐๐  เป็น ๒๑๕,๐๐๐  

เจา้ของกองทุนเดิมบริจาค ๕๐,๐๐๐  ต่อมาเพิ่มใหอ้กี ๒๐๐,๐๐๐  เป็น ๒๕๐,๐๐๐  

เจา้ของกองทุนเดิมบริจาค ๑๐๐,๐๐๐  เพิ่มทุก ปี ปีละ ๑๐๐,๐๐๐  ปัจจุบนั  ๕๐๐,๐๐๐ 

เจา้ของกองทุนเดิมบริจาค ๒๕,๐๐๐  ต่อมาเพิ่มรายปี ปีละ ๔๗,๐๐๐  เพื่ออุปการะเดก็ไดร้วม ๓๐ คน 

  ใหต่้อเน่ืองทุกปีจนถึงปัจจุบนัเป็นปีท่ี ๖ และแจง้ว่าจะใหต้ลอดไป แมไ้ม่ 

  สามารถใหเ้องได ้กม็อบหมายใหบุ้ตร ธิดา ไวแ้ลว้ ทั้งธิดาของท่านกย็งัให้ 

  ทุนรายปีต่อเน่ืองอีกปีละ ๒๗,๐๐๐ บาท เป็นปีท่ี ๔ แลว้ 

เจา้ของกองทุนเดิมบริจาค ๑๐๐,๐๐๐  ต่อมามอบนํ้าหอมคูลเลอร์โคโลญ ใหมู้ลนิธิฯ นาํมาจาํหน่าย ๖๐,๐๐๐ ขวด  

  เป็นเงินทั้งส้ิน ๖ ลา้นบาท โดยไม่หกัค่าใชจ่้าย ทั้งยงัช่วยเงินสาํหรับ 

  ประชาสัมพนัธ์อีก ๗๕,๐๐๐ ดว้ย 

ฯลฯ 

 ความศรัทธาของประชาชน นาํมาซ่ึงความร่วมมือบริจาคเงินตั้งกองทุนถาวร หรือ ทุนรายปี เพื่ออุปการะ

เยาวชนเพิ่มข้ึนอยา่งรวดเร็วเช่นน้ี เป็นเคร่ืองบ่งช้ีถึงความสาํเร็จของมูลนิธิฯ จนปัจจุบนัมีทุนถาวรเพียงพอท่ีจะใช้

เฉพาะดอกผลใหทุ้นการศึกษาอยา่งต่อเน่ืองแก่เยาวชน มิใช่เพียงจาํนวน ๒,๕๒๕ คน ตามเป้าหมายไดต้ลอดไป



เท่า นั้น ปัจจุบนัมูลนิธิฯ ยงัสามารถเพิ่มจาํนวนเยาวชนผูรั้บทุนไดถ้ึง ๒,๖๐๐ คน จึงเป็นที่มัน่ใจไดว้่า งานพฒันา

เยาวชนผูย้ากไร้ ดอ้ยโอกาส ดว้ยการใหทุ้นการศึกษาอบรมเพื่อใหเ้จริญเติบโตเป็นทรัพยากรบุคคลท่ีมีคุณภาพ

และคุณประโยชนแ์กป่ระเทศชาติสืบไปนั้น จะมัน่คงย ัง่ยนืตลอดไป พร้อมกบัสามารถขยายงานไดก้วา้งขวาง

ยิง่ข้ึน  

 ๑๐. ข้อคดิเห็นเก่ียวกับความเป็นไปได้ที่จะนําผลงานดีเด่นดังกล่าวไปเผยแพร่ในระดับชาติ  ผลงานดีเด่นของ

มูลนิธิฯ เป็นเร่ืองกว็ิธีการปฏิบติังานที่สามารถสร้างศรัทธา จนไดรั้บความร่วมมือ สนบัสนุนดา้นการเงินและการ

ช่วยดูแลใหก้าํลงัใจแก่เยาวชนของผูอุ้ปการะ จึงยากแก่การประชาสัมพนัธ์ นอกจากจะสัมภาษณ์บรรดาผูอุ้ปการะ

เยาวชนถึงเหตุผลที่ท่านเหล่านั้นมีความศรัทธาสนบัสนุนมูลนิธิฯ และสัมภาษณ์เยาวชนผูรั้บทุนถึงความรู้สึกและ

ความคิดเห็น ในการที่ไดรั้บความเมตตาโดยตรงจากผูอุ้ปการะและเยาวชนไดแ้สดงปฏิกิริยาสนองตอบอยา่งไร 

ทั้งในดา้นต่อตนเองและต่อผูอุ้ปการะ 



 

“หม่อมป้า หล่อหลอมมา” 

 

 

หม่อมงามจิตต ์บุรฉัตร หรือหม่อมป้าของพวก

เรา ไม่เพียงแต่หล่อหลอมดิฉันมาเท่านั้น แต่หม่อมป้า

เปรียบเสมือน “แม่” ผูใ้หก้าํเนิดดิฉันทางดา้นการงานอีก

ดว้ย 

  แมว้่าดิฉันจะจบเป็นบณัฑิตจากร้ัวจามจุรี แต่

ดิฉันกท็าํอะไรไม่เป็นและเวลาเรียนหนงัสือกอ็ยูใ่นวง

แคบกบัเพื่อนสนิทไม่กี่คน อีกทั้งไม่เคยเขา้ร่วมกิจกรรม

ใดๆ ของคณะหรือของมหาวทิยาลยัเลย ดงันั้น เม่ือไดมี้

โอกาสเขา้มารับใชห้ม่อมป้าทนัทีในขณะท่ีหม่อมป้ามี

อายถุงึ ๖๑ ปีแลว้ จึงนบัว่าเป็นการเหน่ือยยากทีเดียว

สาํหรับปูชนียบุคคลระดบัโลกท่ีมีภาระ-หนา้ที่การงาน

มากมายเหลือเกินและควรจะตอ้งพกัผ่อนมากๆ แต่

หม่อมป้ากก็รุณาเสียสละเวลา สั่งสอน อบรมเดก็ๆ อยา่ง

ดิฉันใหเ้รียนรู้และทาํงานเป็นทุกอยา่ง หม่อมป้าจะทาํเอง

ทุกอยา่งไม่ไดรั้งเกยีจงานใดๆ แต่ใหท้าํงานดว้ยความรัก

และเตม็กาํลงัความสามารถ นอกจากน้ีหม่อมป้าใหค้วาม

รัก  ความเมตตา ความใกลชิ้ดอยา่งหาที่เปรียบมิไดต้ลอด

ระยะเวลา ๗ ปี  

       หม่อมป้าเป็นผูใ้หโ้อกาสแก่ทุกๆ คน แต่สาํหรับ

ดิฉันนั้น หม่อมป้าไดใ้ห ้“โอกาสทอง” ที่เป็นอมตะ ให้

มรดกการทาํงานท่ีประเมินค่าไม่ไดติ้ดตวัมาจนทุกวนัน้ี 

และใชไ้ม่มีวนัหมดตลอดชีวิต  

       หม่อมป้าจึงเป็นคนแรกท่ีเปิดโลกกวา้งใหดิ้ฉัน

ไดมี้ประสบการณ์ในงานทุกแขนง ทุกวงการ ไม่ว่าจะ

เป็นงานสนองแทบใตเ้บ้ืองพระยคุลบาททุกพระองค ์ทั้ง

ทางตรงและทางออ้ม พระราชวงศ ์พระพุทธศาสนา ผูน้าํ

ประเทศ  วงการทูต  องคก์ารระหว่างประเทศ 

สหประชาชาติ  คณะรัฐบาล นกัธุรกิจ ส่ือมวลชน ชาวไร่ 

ชาวนา มูลนิธิฯ สมาคมต่างๆ เกือบจะเรียกไดว้่าไม่มีงาน

ใดที่หม่อมป้าไม่เคยทาํโดยเฉพาะอยา่งยิง่การจดัประชุม

ระดบัโลกในประเทศอื่นๆ ท่ีไม่ใช่ประเทศเรา กบัทั้งยงั

หาทุนจากประเทศท่ีพฒันาแลว้ และองคก์าร

สหประชาชาติใหผู้แ้ทนทัว่โลกที่มาประชุมดว้ย 

      หม่อมป้าเป็น “ผู้ยิ่งใหญ่” ระดบัโลกท่ีมี

ความสามารถจริงๆ เพราะทาํงานทุกระดบั ตั้งแต่ระดบั

ทอ้งถิ่น ระดบัชาติและระดบัโลก เป็นงานเพื่อประโยชน์

ส่วนรวม เพื่อเกียรติภูมิของประเทศไทยและเพื่อชาวโลก

ดว้ย ทุกคนและทุกงานท่ีหม่อมป้าสมัผสัดว้ย หม่อมป้า

สามารถดึงมาใหเ้กิดประโยชน์ต่อประเทศไทยและต่อ

สถาบนัพระมหากษตัริยไ์ดอ้ยา่งแยบยลท่ีสุด งานทุก

อยา่งมีเน้ือหาสาระ วิชาการ มีสารประโยชน์จริงๆ และ

ใชง้บประมาณท่ีสมเหตุสมผลท่ีสุด มิใช่สักแต่ว่าจดังาน

ไดเ้ท่านั้น มติการประชุมการจดังานทุกงาน หม่อมป้าจะ

นาํเสนอต่อสหประชาชาติดว้ย หม่อมป้าจะปฏิบติังาน

อยา่งต่อเน่ือง ประเมินผล ติดตามผล ซ่ึงตอ้งใชเ้วลา ใช้

ความพยายาม  ใชค้วามอดทนอยา่งมากกว่างานจะสาํเร็จ

ได ้แต่เหนือส่ิงอื่นใด หม่อมป้าสามารถผูกใจคนไดทุ้ก

รุ่น ทุกวยั และทุกอาชีพ ไม่ใช่เพราะหม่อมป้าพูดจา

ไพเราะ หวานจ๋อย หรือมีอาํนาจใดๆ แต่เพราะหม่อมป้า

มีความจริงใจและใหค้วามสนบัสนุนช่วยเหลือทุกคน 

หม่อมป้าไม่เคยเล่นพวกพอ้ง ไม่เคยอิจฉาริษยาใหร้้าย

ใคร ไม่เคยแยง่งานหรือความดีของใคร โดยเฉพาะไม่มี

นิสัยเจา้อารมณ์  หยมุหยมิอยา่งท่ีผูห้ญิงจะพงึมี ดงันั้น 

แมว้่างานของหม่อมป้าจะมีอุปสรรคจาก “คน” เพียงใด 

แต่เพราะบารมีความสามารถ ความดีของหม่อมป้าและ

เน้ือหาของงาน กไ็ม่มใีครสามารถลม้งานของหม่อมป้า

ไดเ้ลย 

        ลกัษณะการทาํงานทุกอยา่งของหม่อมป้าไม่ว่า

จะเป็นการวางแผนงานล่วงหนา้ เทคนิค วิชาการ วิธีการ 

กลยทุธ์การทาํงาน ทกัษะ เชาวปั์ญญา ความรอบรู้ ความ

ชาํนาญ การแกปั้ญหาเฉพาะหนา้   การติดตามงานอยา่ง

ต่อเน่ืองเป็นปัจจยัท่ีคอยเตือนสติดิฉันใหพ้ยายามทาํงาน



ใหดี้ท่ีสุด เพราะงานของหม่อมป้าเป็นงานท่ีหนกั ยาก 

และยิง่ใหญ่ท่ีสุดแลว้ พระวรวงศเ์ธอ พระองคเ์จา้สุทธสิริ

โสภา และพระวรวงศเ์ธอ พระองคเ์จา้วิมลฉัตร

 

ผูใ้หญ่หลายท่าน ผูค้นทั้งหลายไดใ้หค้วามเช่ือถอื 

ไวว้างใจและสนบัสนุนดิฉันมาตลอด ทั้งน้ีเพราะ 

“หม่อมป้า”  ทั้งนั้น หม่อมป้าเป็นแม่แบบ 

วางรากฐานใหดิ้ฉันทุกอยา่งจนเป็นผลให ้

ภาระหนา้ท่ีอนัใดการทาํงานทุกอยา่งของดิฉันใน

ปัจจุบนัน้ีประสบความสาํเร็จ 

    ความภาคภูมิใจของพวกเราคณะเลขานุการรุ่น

สุดทา้ย คือ หม่อมป้าตั้งใหพ้วกเราคือ คุณอรพินท ์  

คณาธนะวนิชย ์คุณดวงมาลย ์ แสงเทียน  

 

 

และดิฉันเป็น “สามทหารเสือ” (Three Musketeers) 

ท่ีคอยช่วยเหลือประเทศชาติ ปัจจุบนัน้ี คุณดวง

มาลย ์มีภาระส่วนตวัไม่สามารถมาช่วยงานของ

หม่อมป้าได ้แต่ท่ีเหลือ ๒ คน ไดป้ฏิบติังานสืบ

ทอดเจตนารมณ์ของหม่อมป้าตลอดมาและตลอดไป 

   หากชาติหน้ามีจริง ขอให้ดฉัินมีบุญได้เป็น

เลขานุการส่วนตัวของหม่อมป้าทุกชาติไป  

 

กรรณิกา   วงศ์ปิยะกลุ



 

 



 

ถ้อยแถลง 

  คณะกรรมการจดังาน “วนัหม่อมงามจิตต ์บุรฉัตร อนุสรณ์ ” ตั้งวตัถุประสงคแ์ละดาํเนินการมาทุกปีนบัตั้งแต่ พ .ศ. 

๒๕๒๗ หลงัจากหม่อมงามจิตต ์บุรฉัตร ท .จ.ว. ไดถ้ึงแก่อนิจกรรมไป ๑ ปี คือจดับาํเพญ็กุศลถวายสังฆทานในวนัท่ี ๑๘ 

ตุลาคม และเร่ิมในปี พ .ศ. ๒๕๒๘ เม่ือการรวบรวมเอกสารต่างๆ เสร็จ จึงไดจ้ดัพมิพห์นงัสือชีวประวติัและผล งานของ

หม่อมงามจิตตอ์อกสู่สาธารณชน เพื่อเป็นเอกสารอา้งอิงถึงคุณูปการที่คร้ังหน่ึงในชีวิตของสุภาพสตรีไทยคนหน่ึงไดส้ร้าง

ผลงานไวเ้ป็นมรดกแก่สังคมอยา่งอเนกอนนัต ์นอกจากนั้นไดจ้ดัแสดงปาฐกถา อภิปราย และนิทรรศการเพื่อเชิดชูเกียรติ

และเผยแพร่ใหเ้ป็นตวัอยา่งแก่อนุชนรุ่นหลงั การดาํเนินงานเพื่อรําลึกถึงคุณงามความดีของท่านไดจ้ดัทาํเป็นประเพณีมาทุก

ปี นบัจากนั้นเป็นตน้มา  

 ในปี ๒๕๓๔ น้ี จึงนบัเป็นปีท่ี ๗ ของงาน “วนัหม่อมงามจิตต ์บุรฉัตร รําลึก ”  ซ่ึงคณะกรรมการไดพ้ิจารณาเห็นชอบท่ี

จะร่วมมือกบัองคก์รสาธารณกุศลต่างๆ ท่ีหม่อมงามจิต ตมี์ส่วนก่อตั้งหรือเป็นผูก้่อตั้งรวบรวมเงินทุนตั้งเป็นมูลนิธิอนุสรณ์

เพื่อใหเ้ป็นองคก์ารนิติบุคคล โดยมีโครงการจดังานราตรีสโมสรการกุศลเพื่อความร่ืนเริงบนัเทิงและหาทุน ช่ือ “ราตรี

กุหลาบพราวดาวสุกใส” ที่โรงแรมดุสิตธานี และการจดัพิมพห์นงัสือในปีน้ี เนน้เน้ือหาค วามกา้วหนา้และกิจกรรมของ

องคก์รที่หม่อมงามจิตตไ์ดก้่อตั้งหรือมีส่วนก่อตั้งประมาณ ๑๕ องคก์ร ซ่ึงในจาํนวนน้ีมี ๔ องคก์รใหญ่ คือ สภาสตรี

แห่งชาติฯ สภาสังคมสงเคราะห์แห่งประเทศไทยฯ มูลนิธิศูนยก์ลางประสานงานพฒันาชนบท (ซ่ึงไดจ้ดัพิมพร์ายละเอียด

ของผลงานเป็นเลม่สมบูรณ์ต่างหาก ในโอกาสครบรอบ ๑๒ ปี ของการก่อตั้ง) และมูลนิธิร่วมจิตตน์อ้มเกลา้ฯ เพื่อเยาวชน 

ซ่ึงเป็นองคก์รสุดทา้ยที่หม่อมงามจิตตทุ์่มเทแรงกายและแรงใจวางรากฐานไวเ้พื่ออนาคตที่ดีของเยาวชนผูด้อ้ยโอกาสทัว่

ประเทศ ส่วนองคก์รอื่นๆ กมี็เน้ือหาโดยสรุปมาเสริมเพื่อทาํใหห้นั งสือเล่มน้ีเป็นเอกสารอา้งอิงท่ีดีในวงการสังคม

สงเคราะห์ของชาติสืบไป 

  นอกจากนั้น การจดัทาํหนงัสือเล่มน้ียงัเป็นการแสดงออกซ่ึงความรักและความผูกพนัอยา่งลึกซ้ึง ของบรรดามิตรสหาย

ที่เคยร่วมงานกบัหม่อมงามจิตตม์าดว้ยดีในอดีต โดยไดแ้สดงไมตรีจิตสนบัสนุนการจดัทาํหนงัสื อเล่มน้ีอยา่งดียิง่ เป็นท่ี

ซาบซ้ึงและแสดงถึงความสัมพนัธ์ทางใจท่ียงัมิไดเ้ส่ือมตามไป แมว้นัเวลาจะล่วงเลยไป เป็นนิมิตรหมายท่ียนืยนัถึงสัจธรรม

ท่ีว่าเกียรติคุณของบุคคลผูไ้ดส้ร้างเสริมคุณความดีไวแ้ก่โลกอยา่งสูงส่งนั้น ยอ่มมีความเป็นอมตะอยูเ่ป็นนิรันดร์ 

  ขอบคุณทุกท่านที่มีส่วนช่วยทาํใหก้ารจดัทาํหนงัสือเล่มน้ีสาํเร็จลุล่วงไปดว้ยดีและหวงัว่าจะเป็นเอกสารที่จารึกผลงาน

อนัมีคุณค่าเหล่าน้ีไวแ้ก่แผ่นดินสืบไปชัว่กาลนาน 
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