คํานํา
เมื่อหม่อมงามจิตต์ บุรฉัตรยังมีชีวิตอยู่ ได้เป็ นที่ประจักษ์กนั ดีวา่ ท่านเป็ นผูน้ ําคนสําคัญ
คนหนึ่ งของสตรีไทย เป็ นผูซ้ ึ่งได้ปลุกความสํานึ กของสตรีในยุคหัวเลี้ ยวหัวต่อ หลังจากการเปลี่ยนแปลง
การปกครองเป็ นประชาธิปไตยซึ่ง มีพระมหากษัตริยท์ รงเป็ นพระป ระมุข ให้ต่ืนตัวร่วมมือร่วมใจกัน
ใช้ความรูค้ วามสามารถประกอบกิจกรรมอันเป็ นประโยชน์ตอ่ ส่วนรวมหลายด้านหลายประการจนกระทัง่
เป็ นที่ยอมรับกันทุกวันนี้
หม่อมงามจิตต์ บุรฉัตร ได้ริเริ่ม บุกเบิกก่อตั้งและร่วมดําเนิ นงานองค์การ สมาคม และ
หน่วยงานต่างๆ เพื่อการสังคมสง เคราะห์ถึง ๔๕ แห่ง อาทิ สภาสังคมสงเคราะห์แห่งประเทศไทย
ในพระบรมราชูปถัมภ์ สภาสตรีแห่งชาติ ในพระบรมราชินูปถัมภ์ มูลนิ ธิอนุ เคราะห์คนพิการ ในพระ
อุปถัมภ์ของสมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนี มูลนิ ธิศนู ย์กลางประสานงานพัฒนาชนบท มูลนิ ธิ
ร่วมจิตต์นอ้ มเกล้าฯ เพื่อเยาวชนฯ ฯลฯ เฉพาะมูลนิ ธิสองมูลนิ ธิหลังนี้ หม่อมงามจิตต์ บุรฉัตร ได้เป็ น
ผูบ้ ุกเบิกประสานการก่อตั้ง และเป็ นประธานดําเนิ นงานคนแรก
หม่อมงามจิตต์ บุรฉัตร เป็ นสตรีไทยคนแรกและเป็ นสตรีเอเชียคนที่สองที่ได้รบั การแต่งตั้ง
ให้เป็ นประธานสภาสตรีโลก มีสว่ นและมีเสียงในการดําเนิ นงานด้านกิจการสตรีในองค์การสหประชาชาติ
นับเป็ นเกียรติภมู ิอย่างสูงแก่สตรีไทยและประเทศไทย กล่าวได้วา่ ท่านเป็ นบุคคลสําคัญในงานพัฒนาเด็ก
เยาวชน สตรี คนชรา คนพิการ และชาวชนบททั้งของประเทศไทยและนานาประเทศ
นอกจากนั้น หม่อมงามจิตต์ บุรฉัตร ยังเป็ นผูซ้ ึ่งยึดมัน่ และมีความจงรักภักดีอย่างสูงต่อ
สถาบันพระมหากษัตริยไ์ ด้อุทิศตนปฏิบตั ิงานทุกด้านเพือ่ เทิดพระเกียรติคุณ และเผยแพร่พระราชกรณียกิจ
ทั้งปวงที่ทรงมีตอ่ ประชาราษฎร์เป็ นอเนกอนันต์ เพื่อให้ชาวไทยและชาวต่างประเทศทั้งในประเทศไทยและ
นอกประเทศได้ตระหนักถึงความสําคัญอันใหญ่หลวงของสถาบันพระมหากษัตริยใ์ นสังคมไทย
ในฐานะชายาในพระวรวงศ์เธอ พระองค์เจ้าเปรม บุรฉัตร ซึ่งทรงเป็ นทั้งนักเขียน อาจารย์
และเอกอัครราชทูตไทยในหลายประเทศ หม่อมงามจิตต์บุรฉัตรได้ดาํ รงตนเป็ นทั้งศรีภริยาคูค่ ิด คูป่ รึกษา
และบําเพ็ญตนทุกประการในอั นที่จะทําให้ชาวต่างประเทศได้รจู ้ กั และมีความเข้าใจดีตอ่ ประเทศไทย
ตลอดจนประสานงานสาธารณประโยชน์ตา่ งๆ เพือ่ คุณธรรมความดีและความสงบสุขอันจะพึงมีตอ่
ชาวไทยและชาวโลก
เมื่อหม่อมงามจิตต์ บุรฉัตร ได้ถึงแก่อนิ จกรรม นับเป็ นการสูญเสียทรัพยากรบุคคลที่มี
ความสําคัญและมีค่ายิ่งของประเทศและของโลก เป็ นความรักอาลัยของบุคคลทั้งปวงซึ่งมีความผูกพันและ
ซาบซึ้ งในคุณงามความดีของ หม่อมงามจิตต์ บุรฉัตร ต่างก็มีความเป็ นว่าน่าจะได้มีอนุ สรณ์เพื่อเป็ นการ
รําลึกถึงในฐานะปูชนี ยบุคคลซึ่งสมควรได้รบั การยกย่องสรรเสริญเป็ นเยี่ยงอย่างแก่อนุ ชนรุนต่
่ อไป
ฉะนั้น จึงได้มีคณะกรรมการจัดงานวันหม่อมงามจิตต์ บุรฉัตร ขึ้ นเมื่อ พ .ศ.๒๕๒๘
ถือเอาวันที่ ๑๘ ตุลาคม อันเป็ นวันจากไปของท่าน ให้เป็ นวันแห่งอนุ สรณ์ มีการจัดงานแสดงความรําลึก
ถึงคุณงามความดีความสามารถนานาประการ เช่น มีการบําเพ็ญกุศล จัดนิ ทรรศการ จัดการอภิปราย
เผยแพร่เกียรติคุณ และอื่นๆ นอกจากนั้นก็มีหนังสือชื่อ“ งามจิตต์ ” ประมวลภาพและคําบรรยายประกอบ
ทั้งภาษาไทยและภาษาอังกฤษออกจําหน่ายเป็ นการเผยแพร่เกียรติคุณด้วย
๕

ดิฉนั ในฐานะประธานคณะกรรมการจัดทําหนังสือที่ระลึกหม่อมงามจิตต์ บุรฉัตร ได้ขอร้อง
ให้ผแู้ ทนขององค์การสมาคม และหน่ วยงานต่าง ๆ ต ลอดจนท่า นผูท้ ่ ีได้รจู ้ กั คุน้ เคยและมีความผูกพัน
ใกล้ชดิ กับ หม่อมงามจิตต์ บุรฉัตร ได้พร้อมใจกันเขียนความรูส้ ึกนึ กคิดและสิ่งละอันพันละน้อยเป็ นการ
แสดงความรําลึกถึงและอาลัยรัก โดยมีความมุ่งหมายให้นักเขียนผูม้ ีชื่อเสียงนําเป็ นข้อมูลเพื่อเรียบเรียง
เป็ นเรื่องชีวิตของท่าน ดังได้จัดพิมพ์ออกเผยแพร่ในวันหม่อมงามจิตต์ บุรฉัตร ปี นี้ เพือ่ ให้เป็ นอนุ สรณ์
อันยัง่ ยืนถาวรสืบไป
ในการทํางานเรื่ องนี้ ได้มีการประชุมหารือกันหลายครั้งระหว่างคณะทํางาน นักเขียน
ตลอดจนท่านที่รจู ้ กั คุน้ เคยกับหม่อมงามจิตต์หลายท่านที่ได้กรุณาสละเวลามาให้คาํ แนะนําและปรึกษา
ในที่สุดก็ได้ตกลงกันเป็ นเอกฉันท์มอบให้คุณจิรภา อ่อนเรือง นักเขียนผูช้ าํ นาญการเขียนเรื่องชีวิตและ
ประวัติบุคคลสําคัญตลอดจนพระราชวงศ์ เป็ นผูเ้ รียบเรียงเรื่องนี้ ขึ้ นโดยที่ประชุมเห็นพ้องต้องกันให้ใช้ชื่อ
ว่า “งามจิตต์ผจู ้ ิตงาม” และขอให้คุณสุภทั ร สวัสดิรกั ษ์ รับเป็ นบรรณาธิการและดูแลการผลิตการจัดทํา
หนังสือนี้
วันที่ ๑๘ ตุลาคม ๒๕๒๙ อันเป็ นวันหม่อมงามจิตต์ บุรฉัตร ปี นี้ แม้มิได้มีการจัดงานใหญ่
เช่นเมื่อปี พ .ศ.๒๕๒๘ แต่คณะกรรมการจัดทําหนังสือที่ระลึกหม่อมงามจิตต์ บุรฉัตร ก็ได้รว่ มมือกัน
จัดทําหนังสือ “ งามจิตต์ผจู ้ ิตงาม ” เพื่อแสดงความรําลึกถึงและเผยแพร่เกียรติคุณของท่านเป็ นผลสําเร็จ
ออกได้ดงั ความมุ่งหมาย
ดิฉนั ในนามประธานคณะกรรมการ จึงขอแสดงความขอบคุณผูแ้ ทนองค์การ สมาคม
หน่วยงานต่างๆ ตลอดจนท่านผูร้ จู ้ กั คุน้ เคยและมีความผูกพันใกล้ชิดกับหม่อมงามจิตต์ทุกท่านที่ได้กรุณา
สละเวลาเขียนเรื่องราวต่าง ๆ เป็ นข้อมูลให้ ขอขอบคุณคุณจิรภา อ่อนเรือง ซึ่งได้กรุณาสละเวลาอันมีค่า
เรียบเรียงเรือ่ งราวต่าง ๆ ดังกล่าว จนเป็ นเรืองสารคดี
่
ที่น่าอ่าน ขอขอบคุณคุณสุภทั ร สวัสดิรกั ษ์ ที่ได้ทาํ
หน้าที่บรรณาธิการและติดตามดูแลการจัดพิมพ์จนเป็ นผลสําเร็จ ขอขอบคุณคณะกรรมการและผูร้ ว่ มงาน
ทุกท่าน และท้ายสุดซึ่งมีความสําคัญยิ่งต่อการผลักดันให้หนังสือที่ ระลึกนี้ ได้รบั การจัดพิมพ์จนสําเร็จ
เป็ นรูปร่างขึ้ นมาได้ คือ มูลนิ ธสิ ง่ เสริมสงเคราะห์ผกู้ ระทําความดี ธนาคารทหารไทย และ มร.เฮอร์เบิรต์
ลิงค์ และห้างหุน้ ส่วนสามัญนิ ติบุคคล บี .กริมแอนด์โก จํากัด ซึ่งได้กรุณาบริจาคเงินร่วมกันสนับสนุ น
การจัดพิมพ์
หนังสือ “งามจิตต์ ผูจ้ ิตงาม” จึงได้ปรากฏเป็ นหนังสือที่ระลึกในวันหม่อมงามจิตต์ บุรฉัตร
ปี นี้ มีคุณค่าน่าอ่านด้านชีวประวัติบุคคลผูก้ อปรด้วยความรู ้ ความสามารถ และคุณงามความดีซ่ึงได้อุทิศ
ตนตลอดชีวิตเพื่องานอันมีประโยชน์อย่างยิ่งต่อสังคมไทยและสังคมของชาวโลก ควรค่าต่อก ารอ่านและ
การศึกษาเป็ นแบบอย่างแก่เยาวชนสืบไป ดังพุทธวัจนะที่วา่
สพฺพา ปุริสา สปฺปุรโิ ส ปวายติ- “อันสัตบุรุษ (สตรี) ย่อมหอมหวนไปทัว่ ทิศ”
คุณหญิงสุภาพ วิเศษสุรการ
ประธานคณะกรรมการจัดทําหนังสือที่ระลึกหม่อมงามจิตต์ บุรฉัตร
๖

รายนามผูเ้ ขียนข้อมูลเพื่อการเรียบเรียงเรื่อง “งามจิตต์ผูจ้ ติ งาม”
หม่อมกอบแก้ว
อาภากร
หม่อมหลวงพีรพงศ์
เกษมศรี
นางกมลา
ลิ่มทอง
นางพรศรี
หลูไพบูลย์
นางสาวกรรณิกา
วงศ์ปิยะกุล
คุณหญิงเฟื่ อง
ชลิตอาภรณ์
แพทย์หญิง คุณมานา บุญคั้นผล
คุณหญิงมลิ
มูลศาสตรสาทร
นางงามพิศ
โชติกพุกกณะ
หม่อมหลวงมาฆฉัตร
สวัสดิวฒ
ั น์
หม่อมงามจิตต์
บุรฉัตร (เขียนเอง)
นายมานะ
สังขวุฒิชยั กุล
นางแจ่มจิตต์
เลาหวัฒน์
ท่านผูห้ ญิงมณีรตั น์
บุนนาค
แพทย์หญิงจํานงค์
สีตะพันธ์
รศ.ยุพา
วงศ์ไชย
ม.ร.ว.จิราวดี
จุฑาสมิต
นางเรือนแก้ว
กุยยกานนท์
นางจรรย์สมร
วัฒนเวคิน
นางราศี
รัตนไชย
คุณหญิงจันทนี
สันตะบุตร
พระวรวงศ์เธอ พระองค์เจ้าหญิงวิมลฉัตร
นายเฉลิมชัย
หมอยาดี
นายวิเชียร
ชาติสุวรรณ
คุณหญิง ฉัตรสุดา (ฉัตรชัย) วงศ์ทองศรี
คุณวิลาวัณย์
วีรานุ วตั ติ์
นายเชิญ
บํารุงวงศ์
วาเลอรี่
เบนอน
นางเชยจิตต์
พึ่งยนต์
นางศรีวรรณ
ศยามานนท์
นายณรงค์
ปฏิบตั ิสรกิจ
นางศศิธร
วสุวตั
นายดิเรก
พละเลิศ
นายสุวรรณ
รื่นยศ
คุณหญิง ดิฐการภักดี
นางสาวสมจิตร
ทิพยประภา
นางเดสิเร่
โชติระวี
คุณหญิงสุคนธ์
ชลออยู่
ท่านผูห้ ญิงดุษฎี
มาลากุล
นางเสนาะจิตร
สุวรรณโพธิ์ศรี
พ.ต.อ. ม.ร.ว. น.พ.ถวัลภากร วรวรรณ
คุณหญิงสมศรี
เจริญรัชตภาคย์
นางทวีรกั
เฟื่ องระบิล
คุณหญิงสุชาดา
ถิระวัฒน์
นายแพทย์ธาํ รงรัตน์
แก้วกาญจน์
นายสังวาลย์
สมสาย
นายธวัชชัย
ตั้งสง่า
นางสุภาภรณ์
เอื้ องพูลสวัสดิ์
นายนิ พนธ์
มาศะวิสตู ร
ม.ร.ว.แสงโสม
เกษมศรี
นางนวลจันทร์
จันทรสาขา
นางสถาพร
สุวณ
ั ณุ สส์
นางนาถเฉลียว
ยังนันท์วฒ
ั นา
นางสาวิตรี
สุวรรณสถิตย์
นายบุญมี
พุม่ ศรี
นายสุวนัย
ทองนพ
นายเปี่ ยมศักดิ์
มิลินทจินดา
คุณหญิงแสงดาว
สยามวาลา
ศจ.ปกรณ์
อังศุสิงห์
คุณหญิงสมร
ภูมิณรงค์
นางปราณี (อินทุเศรษฐ) ขีโรท
คุณหญิงสวลี
ชลวิจารณ์
นายประภาส
จักกะพาก
นางสาวสุพร
ลิปตะวัฒน์
ดร.เพ็ญศรี
ดุก๊
คุณหญิงสุเนตร
พงษ์โสภณ
ร้อยตรีหญิงเพ็ชรัตน์
มนตเสวี
คุณหญิงสุภาพ
วิเศษสุรการ
นายพานทอง ณ
ระนอง
คุณหญิงอาภรณ์
กฤษณามระ
๗

คุณหญิงอัลมา และนายเฮอเบิรต์ ลิ้ งค์
หม่อมหลวงอนงค์
นิ ลอุบล
นางอิราวดี
นวมานนท์
นางอรพินท์
วีรวุฒิ
มูลนิ ธิอนุ เคราะห์คนพิการฯ
สโมสรโรตารีแ่ อนน์ ในประเทศไทย
โรงเรียนจิตต์อารี ลําปาง
สภาสังคมสงเคราะห์แห่งประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์
สภาสตรีแห่งชาติฯ
มูลนิ ธิสริ วิ ฒ
ั นา-เชสเชียร์
มูลนิ ธิโสสะแห่งประเทศไทย
มูลนิ ธิศนู ย์กลางประสานงานพัฒนาชนบท
คณะกรรมการดําเนิ นงานรางวัลวรรณกรรมยอดเยีย่ มแห่งอาเซี่ยน
(ซีไรท์ อวอร์ด)
มูลนิ ธิกฤตานุ สรณ์
สมาคมส่งเสริมและพัฒนาผลิตภัณฑ์หตั ถกรรมแห่งประเทศไทย
(อาพาด้า)
มูลนิ ธิรว่ มจิตต์นอ้ มเกล้าฯ เพื่อเยาวชน
สมาคมสหประชาชาติ ในประเทศไทย
มูลนิ ธิราชประชาสมาสัย
สมาคมสตรีภาคพื้ นแปซิฟิก และเอเชียอาคเนย์
สมาคมนักสังคมสงเคราะห์ แห่งประเทศไทย
มูลนิ ธิพรี ะยานุ เคราะห์
มูลนิ ธิชว่ ยเหลือเด็กกําพร้าสมาคมสตรีไทย - มุสลิม
สมาคมส่งเสริมทรัพยากรมนุ ษย์เพื่อพัฒนาชุมชน
สมาคมสตรีไทย
มูลนิ ธิอนุ เคราะห์คนหูหนวก
สมาคมสุขภาพจิตแห่งประเทศไทย
มูลนิ ธิราชประชานุ เคราะห์
สมาคมผูบ้ าํ เพ็ญประโยชน์ฯ
มูลนิ ธิฉะเชิงเทรา
มูลนิ ธิชว่ ยคนตาบอด
สโมสรอาสากาชาด สภากาชาดไทย
มูลนิ ธิชว่ ยคนปั ญญาอ่อนฯ
สมาคมวาย ดับบลิว ซี เอ

๘

งามจิตต์ผจู ้ ติ งาม
เมื่อวันจันทร์ท่ ี ๗ มิถุนายน พุทธศักราช ๒๔๕๘ กุลสตรีผหู้ นึ่ งได้ถือกําเนิ ดในครอบครัว
นายทหารครอบครัวหนึ่ งของกรุงเทพมหานคร คือ ครอบครัวของพลโทพระสารสาสพลขันธุ์
(ลอง
สุน ทานนท์) และนางสารสาสพลขันธุ์ (สวัสดิ์ อัศวนนท์ ) ท่ามกลางความปี ติของบิดามารดาและญาติ
มิตรเป็ นอย่างยิง่ เพราะเป็ นบุตรีคนแรก หลังจากสามีภริยาคูน่ ้ัน ได้มีบุตรชายคนหนึ่ งแล้ว
กุลสตรีผนู ้ ้ัน ไม่มีใครคาดคิดมาก่อนเลยว่า จะเป็ นนักสังคมสงเคราะห์ผยู้ ิ่งใหญ่ มีชื่อเสียง
เป็ นที่รจู ้ กั กันทั้งในประเทศไทยและนอกประเทศ เธอคือ หม่อมงามจิ ตต์ บุรฉัตร ณ อยุธยา หม่อมใน
พระวรวงศ์เธอ พระองค์เจ้าเปรมบุรฉัตร พระโอรสในพลเอก พระเจ้าบรมวงศ์เธอชั้น ๕ พระองค์เจ้า
บุรฉัตรไชยากร กรมพระกําแพงเพชรอัครโยธิน และพระเจ้าวรวงศ์เธอ พระองค์เจ้าปภาวสิทธินฤมล
กุลสตรีผนู้ ้ ัน ได้เป็ นสตรีชาวไทยคนแรกและชาว เอเชีย คนที่ ๒ ที่ได้รบั เลือกให้เป็ น
ประธานสภาสตรีโลกในรอบ ๙๐ ปี ที่สภาสตรีโลกได้ก่อตั้งมา ซึ่งนับว่า เป็ นผูท้ ี่ได้สร้างชื่อเสียงให้แก่
ประเทศไทยอย่างมากผูห้ นึ่ ง
เมื่อบุตรีมีอายุพอสมควร พลโทพระสารสาสพลขันธุไ์ ด้กราบทูลขอให้ผบู้ งั คับบัญชาของท่าน
ในขณะนั้น คือ สมเด็จพระเจ้าน้องยาเธอ เจ้าฟ้าจักรพงษ์ภวู นาท กรมหลวงพิษณุโลกประชานาถ
ทรงตั้งชื่อให้ ซึ่งพระองค์ท่านได้ประทานให้พร้อมทั้ง๓ คน คือ บุตรชายคนโต บุตรหญิงคนโตและคนรอง
ซึ่งติดตามมาไม่นานนัก ทั้ง ๓ ได้รบั ชื่อว่า “หวังพึง่ ” (ต่อมาได้เปลี่ยนเป็ น สมหวัง) “งามจิตต์” และ
“จริตราบ”
ผูท้ ี่รจู ้ กั หม่อมงามจิตต์ ทุกคน พูดเป็ นเสียงเดียวกันว่า ชื่อช่างสมกับตัวเธอจริง ๆ เพราะ
เธองามพร้อมทั้งร่างกายและจิตใจแท้
งามจิตต์ สารสาส ยังมีนอ้ งสาวอีก ๒ คน คือ โสภิณ และเสลา
หม่อมงามจิตต์ บุรฉัตร หรืองามจิตต์ สารสาส ในสมัยยังเยาว์ เริ่มเรียนหนังสือที่
โรงเรียนเยนเฮย์เมโมเรียล แล้วย้ายไปเรียนต่อที่โรงเรียนวัฒนาวิทยาลัย จนจบชั้นมัธยมปี ที่ ๘ เมื่อ พ.ศ.
๒๔๗๕ เนื่ องจากประกาศนี ยบัตรของโรงเรียนเทียบเท่ากับชัน้ มัธยมศึกษาของประเทศฝรัง่ เศส และท่าน
บิดารับราชการอยูใ่ นส ถานทูตไทยในประเทศนั้น มีความประสงค์จะให้บุตรีคนโตไปศึกษาต่อที่นัน่
นางสาวงามจิตต์ สารสาส จึงได้เดินทางไปประเทศฝรัง่ เศส และได้เข้าศึกษาต่อในมหาวิทยาลัยซอร์บอน
อันเป็ นมหาวิทยาลัยมีชื่อของฝรัง่ เศส โดยศึกษาวิชาเภสัช จนจบชั้นปี ที่ ๓ และได้ออกฝึ กงานอยูใ่ น
ร้านขายยาแห่งหนึ่ งเป็ นเวลา ๑ ปี
งามจิตต์ สารสาส มีนิสยั โอบอ้อมอารีมาตั้งแต่เด็ก เพื่อนฝูงใครมีทุกข์รอ้ นอะไรถ้าช่วยได้
ก็ชว่ ยเหลือด้วยความเต็มใจ
คุณนวลจันทร์ ณ ป้อมเพชร เพื่อนซึ่งเคยเรียนร่วมกันที่ประเทศฝรัง่ เศส กล่าวถึงเพื่อนรัก
ของเธอคนนี้ ว่า
“เป็ นคนมีจิตใจดีมาแต่ไหนแต่ไร ชอบช่วยเหลือคนอื่น โดยไม่คิดถึงตัวเอง เป็ นคนชอบทํา
ประโยชน์ เสียสละ มีอธั ยาศัยดีสมชื่อ ขี้ สงสารคน เวลามีงานของสมาคม ก็ชว่ ยเขาได้ตลอดวัน ......”
๑๗

“ อันคําว่า งามจิตต์ ซึ่งเป็ นชื่อที่เธอได้รบั แต่งตั้งมานั้น ดูประดุจจะเป็ นประกาศิต
แห่งเบื้ องบนให้เธอต้องเป็ นผูม้ ีจิตใจงามสมชื่อ ”
หม่อมกอบแก้ว อาภากร
การช่วยงานสมาคมฯ นี่ เอง ที่ทาํ ให้นางสาวงามจิตต์ สารสาส ผูม้ ีจิตใจงาม ได้พบกับคู่ชีวิต
เวลาต่อมาคือ พระวรวงศ์เธอ พระองค์เจ้าเปรมบุรฉัตร ผูท้ รงเป็ นกําลังใจและชี้ แนวทางปฏิบตั ิงานสังคม
สงเคราะห์แก่เธอเป็ นอย่างมาก
พระวรวงศ์เธอ พระองค์เจ้าเปรมบุรฉัตร ได้เสด็จไปทรงศึกษาในประเทศอังกฤษ
ตั้งแต่พระชันษาได้ ๘ ปี โดยได้เริ่มเข้าศึกษาในโรงเรียนที่ Eastboarne ก่อน แล้วทรงเข้าศึกษาต่อใน
โรงเรียนแฮโรว์จนจบมัธยมศึกษา และทรงศึกษาต่อที่ New College มหาวิทยาลัยอ๊อกซฟอร์ด ทรง
สนพระทัยในวิชาวรรณคดีและโบราณคดีอย่างมากมาย ทรงรักการอ่านหนังสือเป็ นชีวิตจิตใจ เมื่อทรง
จบการศึกษาได้เสด็จกลับมาทํางานเป็ นอาจารย์ท่ีจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย โปรดการละครมาก เมื่อทรง
ศึกษาที่องั กฤษทรงแปลเรือ่ งพระลอเป็ นละครเรียกว่า Magic Lotus ตั้งแต่ชนั ษา ๑๙ และได้แสดงโดย
ชาวอังกฤษที่ Huddersfield
โดยที่โปรดการประพันธ์บทละครเป็ นอย่างมาก และมักจะทรงกํากับการแสดงเองด้วย
จึง ทําให้ได้พบกับงามจิตต์ บุรฉัตร ได้คุน้ เคย และเป็ นที่ถกู อัธยาศัย และในที่สุดได้เข้าพิธีเศกสมรสกัน
เมื่อวันที่ ๒๒ มกราคม พ.ศ.๒๔๘๓
หม่อมงามจิตต์ บุ รฉัตร ได้เล่าถึงการพบปะกันระหว่างเธอและพระวรวงศ์เธอ พระองค์เจ้า
เปรมบุรฉัตร ไว้ในหนังสือ “บุรฉัตรานุ สรณ์” ตอนหนึ่ งว่า
“องค์ชายชอบประพันธ์บทละครให้นักเรียนไทยในประเทศอังกฤษแสดงให้เพือ
่ นสมาชิก
สามัคคีสมาคมที่มาชุมนุ มกันประจําปี ได้ชม ในปี พ .ศ.๒๔๗๖ (ค.ศ.๑๙๓๓) ทรงติดขัดหาผูแ้ สดงเป็ น
นางเอกละครไม่ได้ เพราะนักเรียนหญิงไทยในอังกฤษระยะนั้นจําเป็ นต้องเดินทางกลับประเทศไทยหมด
คือคุณสุวลี บุนนาค คุณตุไล บุนนาค คุณพันทิพา บุนนาค บังเอิญ พ .ญ.เพียร เวชบุล นักเรียน
แพทย์เดินทางจากฝรัง่ เศส เข้าประชุมกับนักเรียนไทยในอั งกฤษ หมอเพียรได้ตามเสด็จองค์ชายไป
เมืองนอกเมื่อชันษา ๘ ปี และหมอเพียรอยูศ่ ึกษาแพทย์ที่ฝรัง่ เศสจนจบ เธอคุน้ กับองค์ชายเป็ นอย่างดี
หมอเพียรทูลท่านว่า ดิฉนั เดินทางจากฝรัง่ เศสมาเรียนภาษาอังกฤษอยูก่ บั ครอบครัวหนึ่ งในลอนดอน
และแนะให้ลองชวนดิฉนั ไปแสดงละคร องค์ชายก็เห็นด้วย ด้วยความคะยั้นคะยอของหมอเพียร ดิฉนั
จึงยอมไปแสดงให้ พอเข้าซ้อมก็ทรงตําหนิ วา่ ดิฉนั แสดงละครไม่เป็ นแต่ก็จาํ ต้องให้แสดง ปี ต่อมาเมื่อมีการ
ประชุมนักเรียนไทยในภาคพื้ นยุโรปที่กรุงบรัสเซลล์ ประเทศเบลเยีย่ ม องค์ชายทรงประพันธ์ละครให้
นักเรียนไทยแสดงอีกเช่นเคย ครั้งนี้ ท่านให้คุณมณี บุนนาค (ปั จจุบนั สิรวิ รสาร) แสดงเป็ นนางเอก ทรงให้
ดิฉนั ช่วยเย็บม่าน และช่วยด้านอื่นตามที่ท่านขอร้อง.....”
ละครที่งามจิตต์ สารสาสเป็ นนางเอกคือเรื่อง “กลรัก”
๑๙

“ ภาพของพี่งามจิตต์ที่อยูใ่ นความทรงจําของดิฉนั ก็คือ ภาพที่เธอจับปากกาขีดเขียน
บนกองกระดาษท่ามกลางแฟ้มนานาชนิ ด หาเวลาได้ยากนักที่มือของเธอจะห่างจาก
ปากกา แม้กระทัง่ ขณะที่เธอป่ วยอยูท่ ่ีโรงพยาบาล ”
พระวรวงศ์เธอ พระองค์เจ้าวิมลฉัตร วุฒชิ ัย
พระวรวงศ์เธอ พระองค์เจ้าเปรมบุรฉัตร ได้ทรงหมั้นนางสาวงามจิตต์ สารสาส เมื่อปี พ.ศ.
๒๔๘๒ ศาสตราจารย์คุณหญิงจินตนา ยศสุนทร ได้กล่าวไว้ตอนหนึ่ ง ซึ่งได้แสดงให้เห็นอุปนิ สยั ที่น่ารัก
ของงามจิตต์ สารสาส ในขณะนั้นว่า
“ในปี พ.ศ.๒๔๘๒(ค.ศ.๑๙๓๙) เด็กผูห
้ ญิงอายุ ๑๘ คนหนึ่ ง เป็ นนักเรียนทุนเล่าเรียนหลวง
อ้างว้างอยูค่ นเดียวในกรุงปารีส ได้มีโอกาสรับความเมตตาจากคุณงามจิตต์ สารสาส ผูม้ ีน้ําใจงาม
เหมือนชื่อมาเยี่ยมเยือนดูแลเป็ นธุระให้โดยไม่รจู ้ กั กันมาก่อนเลย
วันหนึ่ ง ในฤดูใบไม้ผลปี เดียวกันนั้น นักเรียนไท ยจากเมืองเกรอโนเบลจะเดินทางไปสวิส
เพื่อถวายพระพร และแวะคํานับท่านเจ้าคุณวิชิตวงศ์วุฒิไกรที่นครเจนี วา เป็ นโชคดีที่วนั นั้นเป็ นวันที่
คุณงามจิตต์รบั หมั้น ท่านเจ้าคุณฯ เป็ นผูส้ วมแหวนให้แทนฝ่ ายชายผูอ้ ยู่ ณ ประเทศอังกฤษ คือ
พระว รวงศ์เธอ พระองค์เจ้าเปรมบุรฉัตร”
หม่อมงามจิตต์เองก็ได้กล่าวถึงวันนั้นไว้เหมือนกัน และพูดถึงเหตุที่ “องค์ชาย” ทรงเลือก
เธอเป็ นคู่ชีวิตว่า
“องค์ชายรับสัง่ เสมอว่า ที่เลือกแต่งงานกับดิฉน
ั เพราะเห็นว่าเป็ นคนขยัน และทําอะไรได้
หลายอย่าง ท่านไปสูข่ อดิฉนั จากคุณแม่ ตอนนั้นคุณแม่พาํ นักอยูก่ บั น้อ ง ๆ ที่ปีนัง องค์ชายเสด็จกลับ
เมืองไทยชัว่ คราว เพื่อถวายพระเพลิงเสด็จในกรมฯ(พลเอกพระเจ้าบรมวงศ์เธอพระองค์เจ้าบุรฉัตรไชยากร
กรมพระกําแพงเพชรอัครโยธิน) เมื่อเสด็จกลับไปศึกษาต่อที่องั กฤษ จึงเสด็จผ่านปารีส เพราะดิฉนั ยัง
ศึกษาอยูท่ ่ีนัน่ ทรงแวะประทานแหวนหมั้นส่วนพระองค์ และยืนยันให้ทราบว่า ได้จดั การขอหมั้นเป็ น
ทางการเรียบร้อยแล้ว คุณหญิงแส วิชติ วงศ์วุฒิไกร ภรรยาเจ้าคุณวิชติ วงศ์วุฒิไกร ผูจ้ ะไปประจําอยูท่ ่ี
สวิตเซอร์แลนด์ คล้ายเป็ นพระพี่เลี้ ยงพ ระบาทสมเด็จพระเจ้าอยูห่ วั อานันทมหิดล จะนําแหวนหมั้น
ทางการมามอบให้”
หม่อมงามจิตต์ บุรฉัตร หรือนางสาวงามจิตต์ สารสาส เดินทางกลับประเทศไทย เมื่อพ.ศ.
๒๔๘๒ ซึ่งเป็ นเวลาที่เกิดสงครามโลกครั้งที่ ๒ พอดี และได้เข้าพิธีเศกสมรสกับพระวรวงศ์เธอพระองค์
เจ้าเปรมบุรฉัตร คู่หมั้นในวันที่ ๒๒ มกราคมของปี ถัดมา
เนื่ องจากพระวรวงศ์เธอพระองค์เจ้าเปรมบุรฉัตร ทรงเป็ นเจ้านายที่ไม่โปรดความสุรุย่ สุรา่ ย
มาตั้งแต่ยงั ทรงพระเยาว์ ดังนั้น งานเศกสมรสของท่านจึงเป็ นไปอย่างประหยัดที่สุด ซึ่งท่านได้รบั สัง่ อยู่
เสมอว่า “ผมแต่งงานเลี้ ยงอาหารโต๊ะจีนด้วยราคาถูกที่สุดในสมัยนั้น”
ผูท้ ี่ได้ไปในงานคงจําได้วา่ บัตรเชิญไปร่วมงานเลี้ ยงคราวนั้น พิมพ์ดว้ ยข้อความง่าย ๆ คือ
หน้าแรกเป็ นกระต่ายคูก่ าํ ลังนัง่ เชิญฉัตร ๖ ชัน้ ข้างล่างตัวกระต่ายมีอกั ษร ป. และ ง. แปลความหมาย
ได้ดงั นี้
๒๑

“ หม่อมงามจิตต์ทาํ งานจริงจังและเป็ นหัวหน้างานที่ดีเธอเป็ นคนมีความจริงใจต่อผู้
ที่เธอเกี่ยวข้องด้วยเป็ นคนพิเศษคนหนึ่ งซึ่งหาไม่ได้ง่ายนักในโลกนี้ ”
(ท่านหญิง) ท่านผูห้ ญิงฉัตรสุดา (ฉัตรชัย) วงศ์ทองศรี
“ฉัตร” หมายถึงราชสกุล

บุรฉัตร (ฉัตรชัย)
“กระต่ายคู”่ หมายถึงสัญญลักษณ์แห่งปี เกิดของท่านทั้งสอง
“ป.” หมายถึง พระนาม เปรมบุรฉัตร
“ง.” หมายถึง งามจิตต์
หน้าสองมีขอ้ ความว่า
ข้าพเจ้าทั้งสอง
ขอเชิญมารัปทานอาหารเย็น
ณ ภัตตาคาร ห้อยเทียนเหลา
วันเสาร์ท่ี ๒๒ มกราคม พ.ศ.๒๔๘๓
เวลา ๒๐.๐๐ นาฬิกาตรง
แต่งกายปกติ
เปรม งามจิตต์

โปรดตอบที่ ๑๐๐๗ ก. ถนนพระราม ๕ ดุสิต
หม่อมงามจิตต์ เล่าว่า เมื่อแต่งงานแล้ว ได้ไปอยูก่ บั “พระองค์ชาย” ที่วงั ท่านแม่ คือ
พระเจ้าวรวงศ์เธอ พระองค์ เจ้าปภาวสิทธินฤมล ที่ถนนพระราม ๕ (ปั จจุบนั เป็ นสถานี ตาํ รวจดุสติ )
เนื่ องจากขณะนั้นท่านทรงมีรายได้นอ้ ย ได้อาศัยอยูก่ ินภายใต้พระกรุณาของท่านแม่ผมู้ ีน้ําพระทัย
อันประเสริฐ เงินเดือนจากการสอนหนังสือที่จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยตอนนั้น เพียงเดือนละ
๒๐๐ กว่าบาท
เท่านั้น บังเอิญสุขภาพของหม่อมงามจิตต์ไม่อาํ นวย แม้วา่ จะได้รบั การศึกษาพอทํางานหาเงินได้ แพทย์
ก็หา้ มทํางาน เพราะเกรงสุขภาพทรุด ทั้งคูจ่ ึงกระเหม็ดกระแหม่คา่ ใช้จา่ ยส่วนตัว และหารายได้เสริม
โดย “พระองค์ชาย” ทรงเขียนเรือ่ งไปลงหนังสือพิมพ์ภาษาอังกฤษรายวันของพระยาปรีชานุ ศาสน์เป็ น
ประจํา เมื่ออยูย่ ุโรปหม่อมงามจิตต์เป็ นโรคปอดอยูร่ ะยะหนึ่ งหม่อมงามจิตต์ บุรฉัตร รูภ้ าษาต่างประเทศ
ที่ใช้งานได้ดีถึง ๓ ภาษา คือ อังกฤษ ฝรัง่ เศส และสเปญ และต่อมาเมื่อได้ตามเสด็จพระวรวงศ์ เธอ
พระองค์เจ้าเปรมบุรฉัตร ซึ่งไปรับราชการในฐานะเอกอัครราชทูตประเทศต่างๆก็ได้เรียนรูภ้ าษาพื้ นเมือง
ของประเทศนั้นๆ จนสามารถใช้งานได้ดว้ ยใจรัก อาทิเช่น ภาษาอินเดีย และเดนมาร์ค เป็ นต้น
พระวรวงศ์เธอพระองค์เจ้าเปรมบุรฉัตร ทรงรักท่านแม่ของท่านเป็ นอย่างมาก ทรงรักเคารพ
พระญาติผใู้ หญ่ทุกพระองค์ ไม่วา่ จะเป็ นพระญาติในราชสกุลวงศ์หรือไม่ใช่ หม่อมงามจิตต์ ในฐานะภริยา
ได้ปฏิบตั ิตามทุกประการ เธอเป็ นที่รกั และเคารพของพระญาติของพระองค์เจ้าเปรมบุรฉัตรทุกคน
๒๓

“ หม่อมงามจิตต์เจ็บหนักเพราะทํางานมากเกินไป อดทนในความเจ็บปวดได้
อย่างน่าอัศจรรย์ ”
ท่านผูห้ ญิงดุษฎี มาลากุล ณ อยุธยา
พระวรวงศ์เธอ พระองค์เจ้าหญิงวิมลฉัตร พระขนิ ษฐาร่วมพระบิดาพระมารดาของพระองค์
เจ้าเปรมบุรฉัตร ได้กล่าวถึง หม่อมงามจิตต์วา่
“พี่งามจิตต์เป็ นผูท
้ ี่มีจิตใจงามสมชื่อ และเป็ นผูป้ ระสานความเข้าใจ ความสนิ ทสนมระหว่าง
พี่ชาย และพี่นอ้ งทุก องค์ให้มากยิงขึ้่ นกว่าเดิม พีช่ ายก็รบั สัง่ ภาษาไทยเก่งขึ้ นตามลําดับ แม้วา่ ในบางคราว
จะรับสัง่ ในสํานวนแปลกทําความขบขันให้แก่พี่นอ้ งเหมือนเดิม นตอนหลังนี้ พวกน้องๆ มีความเดือดร้อน
อะไร ก็ได้ไปทูลปรึกษาหารือกับพีช่ ายและพีง่ ามจิตต์เสมอ ส่วนมากจะประทานข้อคิดที่เป็ นประโยชน์
รวมทั้งประทานความเมตตากรุณาต่อพี่นอ้ งทุกองค์อย่างสมํา่ เสมอโดยทัว่ ถึงกัน ข้าพเจ้าเองได้เคยเข้าไป
ช่วยพีช่ ายทํางานหนังสือพิมพ์รายสัปดาห์ภาษาอังกฤษวารสารสแตนดาร์ดอยูห่ ลายปี และได้รบั ความ
ไว้วางพระทัยให้ชว่ ยดูแลทั้งในด้านการงาน และความเรียบร้อยภายในวังจนตลอดพระชนม์พของท่
ชี
านแม่
และพี่หญิง (พระวรวงศ์เธอพระองค์เจ้าหญิงมยุรฉัตร) เมื่อขาดพี่ชาย ซึ่งเป็ นพี่ชายองค์เดียวของข้าพเจ้า
ไปแล้วก็รสู ้ ึกขาดที่พึ่งทางใจ แต่ยงั ดีที่วา่ ยังมีพี่งามจิตต์ ผูซ้ ึ่งเปรียบเสมือนพี่สาวของพวกเราอีกคนหนึ่ ง
ไว้คอยปลอบประโลมใจ”
ท่านหญิงฉัตรสุดา วงศ์ทองศรี(ม.จ.หญิงฉัตรสุดา ฉัตรชัย) พระขนิ ษฐาอีกองค์หนึ่ งเขียนว่า
“ในความคิดของข้าพเจ้า นึ กอยูเ่ สมอว่าหม่อมงามจิตต์เป็ นพี่สาวแท้ๆ คนหนึ่ ง เพราะการ
ปฏิบตั ิตวั ต่อน้อง ๆ ของพระองค์เปรมนั้น เท่าเทียมกับน้องสาวแท้ ๆ ของเธอเสมอ”
หนังสือพิมพ์สแตนดาร์ด อันเป็ นหนังสือรายสัปดาห์ภาษาอังกฤษ ได้ถือกําเนิ ดขึ้ นหลัง
สงครามโลกครั้งที่ ๒ ยุติใหม่ ๆ ในปี พ .ศ.๒๔๘๙ ด้วยวัตถุประสงค์ท่ีจะโฆษณาเผยแพร่ประเทศไทย
ให้เป็ นที่รจู ้ กั แก่นานาประเทศ และให้นานาชาติเข้าใจวัฒนธรรม และทราบเหตุการณ์ภายในประเท ศ
อย่างถูกต้อง เป็ นหนังสือวารสารสารคดีเชิงข่าวระดับชาติ มีคุณภาพเป็ นที่ยอมรับในหมู่คนอ่านไม่วา่
คนไทยหรือต่างชาติ
หม่อมงามจิตต์ บุรฉัตร เป็ นบรรณาธิการ และเป็ นมาตลอดอายุ ๒๑ ปี ของหนังสือพิมพ์
ฉบับนั้น
การออกหนังสือพิมพ์สแตนดาร์ด เริ่มต้นด้วยเงินทุนเพี ยงหนึ่ งบาทแปดสิบสตางค์ เป็ นค่า
จดทะเบียนและใช้วิธีซื้อเชื่อกระดาษที่ใช้ในการพิมพ์ดว้ ยเครดิตขอเก็บเงินลงโฆษณาล่วงหน้า ๖ เดือน
หลังจากหนังสือพิมพ์ออกแล้ว ๑ สัปดาห์ จึงได้นําเงินที่เก็บล่วงหน้าไปจ่ายค่ากระดาษตุนไว้ ๖ เดือน
และกันเงินไว้จ่ายค่าพิมพ์ ๖ เดือนด้วย อาศัยวิธีการเช่นนี้ จึงสามารถออกหนังสือมาได้กว่า ๒๐ ปี ผูร้ ว่ ม
ปลุกปั้ นหนังสือพิมพ์ฉบับนี้ คือ นางแจ่มจิตต์ นิ มมานเหมินท์ (เลาหวัฒน์)
นอกจากนั้น ก่อนจะออกหนังสือ พระองค์เจ้าเปรมบุรฉัตร ได้ทรงไปติดต่อกับผูใ้ หญ่ที่ท่าน
เคารพหลายท่าน เช่น เจ้าพระยาศรีธรรมาธิเบศร์ พระยามานวราชเสวี นายพจน์ สารสิน และนายควง
อภัยวงศ์ เป็ นต้น ขอคําแนะนํา
๒๕

“ บางครั้งหม่อมได้กรุณามาถึงบ้านของดิฉนั เอง โดยมิได้ถือตัวว่าท่านเป็ นผูส้ งู
กว่าดิฉนั ในทุกด้าน ”
คุณหญิงสมร ภูมิณรงค์
และให้ชว่ ยรับเป็ นสมาชิก ซึ่งก็ได้รบั ความร่วมมือเป็ นอันดี สํานักงานหนังสือพิมพ์ฉบับนี้ ตั้งอยูท่ ี่
วังนฤมลนัน่ เอง หม่อมเล่าว่า นายถาวร พรประภาแห่งบริษทั สยามกลการ และครอบครัวบริษทั
ธานิ นทร์อุตสาหกรรม ได้ชว่ ยลงโฆษณาตั้งแต่เริม่ ต้นจนเลิกกิจการ
ในการทําหนังสือพิมพ์ “สแตนดาร์ด” นี้ พระวรวงศ์เธอ พระองค์เจ้าเปรมบุรฉัตร และ
หม่อมงามจิตต์ ต้องทรงทํางานและทํางานหามรุง่ หามคํา่ ทํางานหนักมาก “พระองค์ชาย” ทรงสอน
หนังสือถึง ๓ แห่ง คือ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ และมหาวิทยาลัยศิลปากร
เมื่อเสด็จกลับจากทรงสอนหนังสือแล้ว ก็ตอ้ งทรงเตรียมบทความที่จะลงในหนังสือพิมพ์ในปลายสัปดาห์
วันเสาร์ - อาทิตย์ หนังสือพิมพ์ตอ้ งขึ้ นแท่น ต้องทํางานกันถึงตี๔ ตี ๕ เพื่อให้หนังสือได้ออกทันกําหนด
ในระยะนั้น พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยูห่ วั ขณะทรงเป็ น สมเด็จพระอนุ ชาธิราช โปรดการ
ถ่ายรูปมาก พระองค์เจ้าเปรมบุรฉัตร ได้ขอพระราชทานภาพถ่ายฝี พระหัตถ์มาลงหนังสือพิมพ์อยูเ่ สมอ
ถวายค่าฟิ ล์มพอเป็ นพิธี ได้ทรงพระมหากรุณาธิคุณ พระราชทานภาพที่ทรงถ่ายมาเป็ นระยะ ๆ
หนังสือพิมพ์สแตนดาร์ดจึงมีภาพฝี พระหัตถ์อยูเ่ สมอ และเมื่อเสด็จขึ้ น ครองราชสมบัติ
และทรง
ราชาภิเษกสมรสกับสมเด็จพระนางเจ้า ฯ พระบรมราชินีนาถ ทรงมีสมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าอุบลรัตนราชกัญญาแล้ว ได้ทรงมีพระราชกระแสรับสัง่ ถามผ่านหนังสือพิมพ์สแตนดาร์ดว่า ประชาชนเขาต้อง
ประสงค์พระรูปใดบ้าง เมื่อทรงทราบก็พระราชทานมา หนังสือพิมพ์สแตนดาร์ดจึงมีภา พถ่ายฝี พระหัตถ์
และมีพระรูปสมเด็จเจ้าฟ้าอุบลรัตน์ฯขณะบรรทมบนพระยี่ภู่ ทรงกางหนังสือพิมพ์สแตนดาร์ด เหมือนจะ
ทรงอ่านบ้าง พระรูปทรงอยูใ่ นอ้อมพระกรพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยูห่ วั บ้าง สมเด็จพระนางเจ้าฯ
พระบรมราชินีนาถบ้าง ต่อมาหนังสือพิมพ์สแตนดาร์ดได้สนองพระราชประสงค์ โดยการแจกจ่ายพระรูป
ฝี พระหัตถ์ไปตามหนังสือพิมพ์รายวันต่าง ๆ ด้วย พระบาทสมเด็จ พระเจ้าอยูห่ วั ได้ทรงมีพระมหากรุณา
โปรดเกล้าฯ พระราชทานภาพถ่ายเหตุการณ์สาํ คัญ ๆ จากสํานักพระราชวัง สืบต่อมาจนหนังสือพิมพ์
สแตนดาร์ดเลิกกิจการ
อย่างไรก็ตาม เมื่อหนังสือพิมพ์สแตนดาร์ดออกได้ฉบับแรก พระองค์เจ้าเปรมบุรฉัตรและ
หม่อมงามจิตต์ เตรียมจะนําไปถวายพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยูห่ วั อานันทมหิดล แต่ปรากฏว่าในตอนเช้า
วันที่ ๙ มิถุนายน พ.ศ.๒๔๘๙ นัน่ เอง พระเจ้าอยูห่ วั ก็ถกู ลอบปลงพระชนม์ งมิ
จึ ทนั ได้ทลู เกล้าฯ ถวาย
ในระยะนั้นหนังสือพิมพ์ทุกฉบับที่วางรปู เล่มจะลงข่าวกรณีสวรรคตมักถูกเซ็นเซอร์ให้ตดั ข้อความที่รฐั บาล
ไม่ชอบออกหมด หนังสือพิมพ์ต่าง ๆ จึงต้องปล่อยช่องขาวแทนข่าวสวรรคตที่เตรียมเสนอประชาชน
หนังสือพิมพ์จึงมักมีชอ่ งว่างขาวโพลนไปหมด หนังสื อพิมพ์สแตนดาร์ดก็ถกู เซ็นเซ่อร์เช่นเดียวกัน
แต่ บรรณาธิการยังไม่ถึงกับถูกจับ
นอกจากหนังสือพิมพ์สแตนดาร์ด หม่อมงามจิตต์ยงั ได้ออกหนังสือรายสัปดาห์สาํ หรับ
เยาวชนชือ่ “สแตนดาร์ดเยาวชน ” โดยมีวตั ถุประสงค์จะส่งเสริมเยาวชนให้เป็ นนักอ่าน เป็ นผูส้ นใจ
ใคร่ศึกษาความรู ้ และกล้าแสดงออกในการขีดเขียน หนังสือสแตนดาร์ดเยาวชนมีท้งั ภาคความรู ้
ภาคภาษาอังกฤษ และภาคบันเทิง ได้จา้ งเยาวชนที่
๒๖

“ คุณย่าไม่เคยที่จะดุใครๆ แต่มกั จะใช้วาจาสุภาพอ่อนหวานอบรมสัง่ สอนให้รวู ้ า่
สิง่ ใดผิดสิง่ ใดถูก แล้วเราควรจะปรับปรุงแก้ไขอย่างไร ”
ม.ล.มาฆฉัตร สวัสดิวฒ
ั น์
มีฝีมือในการเขียนการ์ตนู มาเขียนภาพประกอบเป็ นการหารายได้พเิ ศษ และยังเปิ ดหน้าพิเศษให้เยาวชน
เขียนเรื่องหรือประสบการณ์มาลงอีกด้วย นับว่าหม่อมงามจิตต์เป็ นผูห้ นึ่ งได้สร้างนักเขียนรุน่ เยาว์ขึ้น
อีกทั้งได้รเิ ริม่ จัดหาทุนให้เยาวชน จากต่างจังหวัดได้เข้ามาทัศ นศึกษาในกรุงเทพฯ เป็ นหมูค่ ณะ
ตลอดจนให้ได้ไปคารวะบุคคล และชมสถานที่สาํ คัญ ๆ ด้วย นับว่าเป็ นผูร้ เิ ริม่ อบรมเยาวชนคนหนึ่ ง
การอบรมเยาวชนในสมัยนี้ ภายหลังรัฐบาลได้รบั ไปดําเนิ นงานต่อ
หนังสืออีกสองเล่มที่หม่อมงามจิตต์เป็ นบรรณาธิการ ได้แก่ วารสารอนุ กาชาด และหนังสือ
“เรวดี” หนังสือเล่มแรกเป็ นหนังสือรายเดือน สําหรับอนุ กาชาดของสภากาชาด และเล่มหลังเป็ นหนังสือ
สําหรับผูห้ ญิง
เนื่ องด้วยไม่เคยมีประสบการณ์ดา้ นโรงพิมพ์ไม่เคยเรียนรูว้ ิชานี้ มาก่อน แม้วา่ จะจ้างผูม้ ี
ความรูม้ าทํา ก็ไม่สามารถควบคุมคนงานได้ถกู ต้องจึงต้องประสบอุปสรรคนานาประการทําให้กิจการพิมพ์
เริม่ ขาดทุน อีกทั้งพระวรวงศ์เธอ พระองค์เจ้าเปรมบุรฉัตร ได้รบั พระบรมราชโองการโปรดเกล้าฯ ให้
ดํารงตําแหน่งเอกอัครราชทูตไทยประจําประเทศอินเดีย ศรีลงั กา และเนปาล ตามคํากราบบังคมทูล
ของ ดร.ถนัด คอมันต์ รัฐมนตรีวา่ การกระ ทรวงการต่างประเทศสมัยนั้น หนังสือพิมพ์ “สแตนดาร์ด”
จึงได้เลิกกิจการไปในที่สุด เมื่อปี พ.ศ.๒๕๑๑
เพราะการทําหนังสือพิมพ์ “สแตนดาร์ด” นี่ เองทําให้พระวรวงศ์เธอ พระองค์เจ้าเปรม บุรฉัตร
และหม่อมงามจิตต์ได้เดินทางไปหาความรู ้ และประสบการณ์ใหม่ๆ จากประเทศอื่นๆ อยูเ่ สมอ ซึ่งเป็ น
ประโยชน์แก่หม่อมในการทํางานสังคมสงเคราะห์อย่างยิ่ง
หม่อมงามจิตต์ เคยเล่าถึงประโยชน์แห่งการเดินทางของเธอไว้ตอนหนึ่ งว่า
“พอเสร็จสงคราม แม้เราจะมีรายได้นอ
้ ย เราได้อาศัยการแลกตัว๋ เครือ่ งบินกับแจ้งความ
สายการบินเอสเอเอส ในหนังสือพิมพ์ สแตนดาร์ด เราทั้งสองจึงสามารถออกเดินทางไปหาความรู ้ และ
ประสบการณ์ใหม่ ๆ จากประเทศอื่นๆ ได้ ต่อมาบางคราวได้ไปในฐานะนักหนังสือพิมพ์ตามคําเชิญของ
รัฐบาลประเทศต่างๆ ซึ่งเห็นว่าเราทั้งสองส่งเสริมพันธไมตรีระหว่างประเทศเขากับประเทศไทยเป็ นอย่างมาก
ทางหนังสือพิมพ์สแตนดาร์ด เช่น ประเทศนอรเวย์ เดนมาร์คและสวีเดน (กลุม่ สแกนดิเนเวีย) ไต้หวัน
อเมริกาใต้ เราทั้งสองมักต้องเดินทางเสมอ ในฐานะที่องค์ชายต้องไปประชุมยูเนสโกบ้าง ในฐานะ
เลขาธิการสถาบันการศึกษาชัน้ สูงแห่งเอเชีย (Asaihl) บ้าง ในฐานะกรรมการตัดสินภาพยนตร์ใน
ประเทศไทยบ้าง ไปในฐานะประธานสมาคมภาษาและหนังสือ (P.E.N.club)บ้าง และในฐานะที่ได้รบั
เชิญไปปาฐกถาในประเทศต่าง ๆ ทุกครั้ง ดิฉนั ไปด้วย ก็ขอดูงานสังคมสงเคราะห์ของประเทศเหล่านั้น
บางครั้งดิฉนั เองได้รบั เชิญจากบางประเทศ เช่น สหรัฐอเมริกา ไปดูงานสังคมสงเคราะห์หรือจําเป็ นต้อง
ไปประชุมกรรมการอํานวยการสภาสตรีระหว่างประเทศ (International Council of Women)ทุกปี
ประชุมกรรมการบริหารทุกปี ครึง่ และประชุมใหญ่ ๆ
๒๘

“ท่านเป็ นผูก้ ่อตั้งมูลนิ ธิรว่ มจิตต์นอ้ มเกล้าฯ เพื่อเยาวชน ท่านห่วงใยมูลนิ ธินี้มาก
เกือบจะลมหายใจสุดท้ายของท่าน ”
คุณหญิงมลิ มูลศาสตรสาทร

3 ปี หรือประชุมภาค ประชุมพิเศษ ประชุมสหประชาชาติท่ีเกี่ยวกับงานสภาสตรีระหว่างประเทศ
ณ ประเทศต่าง ๆ หรือเวลาที่รฐั บาลไทยให้ดิฉนั ไปในฐานะที่ปรึกษาเอกชน......”
หม่อมเล่าว่า ทุกแห่งที่ท่านเดินทางไป พระวรวงศ์เธอพระองค์เจ้าเปรมบุรฉัตร จะทรงสอน
ให้หม่อ มหยิบยกสิ่งดีต่าง ๆ ที่มองเห็นมาปฏิบตั ิให้กบั องค์การในประเทศไทยเสมอ ไม่วา่ สิ่งดีดา้ น
การศึกษา สังคมสงเคราะห์ การประพันธ์ ศิลปและวัฒนธรรม ฯลฯ
ก็และ พระวรวงศ์เธอ พระองค์เจ้าเปรมบุรฉัตรนี่ แหละ ทรงเป็ นผูแ้ นะให้หม่อมงามจิตต์
ปฏิบตั ิงานด้านสังคมสงเคราะห์ และประทานกําลังใจแก่เธอตลอดมา
หม่อมได้เล่าถึงสาเหตุที่เธอจะจับงานด้านนี้ ว่า
“เมื่อเราแต่งงานระยะแรก เป็ นเวลาที่มีสงครามอินโดจีน ก็รบ
ั สัง่ กับดิฉนั ว่า เราเกิดมามี
หน้าที่ตอ้ งช่วยสังคมเท่าที่จะช่วยได้ ทรงแนะให้ดิฉนั เข้าไปช่วยงานสภากาชาด ซึ่งต้องการอาสา สมัคร
ในระยะนั้น ตั้งแต่น้ันมาก็ทรงสนับสนุ นให้ดิฉนั ออกช่วยงานสังคมในด้านต่างๆ ทรงคอยแนะนําและเป็ น
ที่ปรึกษาตลอดเวลาทุกกรณี การทํางานสังคมสงเคราะห์ จึงได้อาศัยสมองและความรอบรูใ้ นด้านต่าง ๆ
ของท่านอย่างมาก”
หม่อมเล่าว่า “พระองค์ชาย” ทรงเป็ นผูท้ ่ีสอนให้เรียนรูท้ ุกอย่างในชีวติ ประจําวัน มารยาท
ในการสังคมกับชาวต่างประเทศ ทั้งการพูดและการเขียน ทรงปลอบประโลมเวลาที่หม่อมงามจิตต์ตอ้ ง
ประสบอุปสรรคทั้งด้านบุคคลและการงาน
“ท่านทรงสอนว่า ทุกคนในโลกนี้ ไม่มีใครที่จะทํา หรือปฏิบต
ั ิสิ่งใดถูกต้อง หรือถูกใจคนอื่น
ได้ตลอดเวลา ฉะนั้นจําเป็ นต้องทบทวนการกระทําของเราเองเสมอเพือ่ ประเมิน และนํามาปรับปรุงแก้ไข
ให้ดีขึ้น”
หม่อมงามจิตต์ บุรฉัตร ได้สมัครเข้าเป็ นสมาชิกของสโมสรอาสากาชาด กองอาสากาชาด
สภากาชาดไทย เมื่อปี พ .ศ.๒๔๘๔ กองอาสากาชาดตั้งขึ้ นเมื่อปี พ .ศ.๒๔๘๓ เพือ่ รับสมัครบุคคล
จําพวกหนึ่ งเรียกว่า “อาสากาชาด” สําหรับไว้อุปการะต้อนรับเหตุการณ์ฉุกเฉินได้ทนั ท่วงที และมี
ประสิทธิภาพ ในเวลาฉุกเฉินแห่งสงคราม หรือภยันตรายสาธารณะประการหนึ่ ง และสําหรับช่วย
ดําเนิ นการงานของสภากาชาดในเวลาปกติอีกประการหนึ่ ง หลังจากตั้งกองอาสากาชาดไทย ๕ เดือน
เหตุการณ์ฉุกเฉินทางด้านอินโดจีนฝรัง่ เศสก็เกิดขึ้ น อาสากาชาดได้ชว่ ยเหลือประเทศชาติ จนได้รบั การ
ยกย่องสรรเสริญจากกระทรวงกลาโหมเมื่อสงครามผ่านพ้นไป ขณะนี้ กองอาสากาชาดมีสมาชิกกว่า
หมื่นคนและมีอายุครบ ๔๖ ปี ในปี นี้ พ.ศ.๒๕๒๙ นี้
๓๒

“ เธอเป็ นผูท้ ่ ีได้รบั การยกย่องในวงการทูตว่า เป็ นสุภาพสตรีชน้ั นําที่งามและ
เป็ นที่นิยมชมชอบ ”
คุณหญิงดิฐการภักดี
หม่อมงามจิตต์ บุรฉัตร ได้เป็ นเลขานุ การสโมสรอาสากาชาดระหว่างปี พ.ศ.๒๔๙๙ ถึง พ .ศ.
๒๕๑๐ ซึ่งระหว่างนั้นกิจการของสโมสรอาสากาชาดได้รุดหน้าไปมาก เธอได้เสนอให้ทาํ ป้ายชือ่ สโมสร
อาสากาชาดทั้งภาษาไทยและภาษาอังกฤษ เสนอเปิ ดห้องทํางานวันเสาร์ อาทิตย์ เนื่ องจากสมาค ม
ผูบ้ าํ เพ็ญประโยชน์มาช่วยตัดเย็บเสื้ อผ้า และกรรมการแผนกประดิษฐ์ของกองอาสากาชาดมาช่วยดูแล
เป็ นผูร้ ว่ มจัดหาทุนบํารุงสโมสรฯ ริเริม่ แบ่งเบาภาระตึกยมราช ในเรือ่ งมารดามาคลอดไม่มีผชู้ ว่ ยเหลือเด็ก
งานช่วยเหลือผูถ้ กู อัคคีภยั โรคระบาด และเสนอกราบบังคมทูล สมเด็จองค์สภา นายิกาเสด็จฯ เยี่ยม
กองอาสากาชาด เป็ นต้น
หม่อมงามจิตต์ รับตําแหน่ งเป็ นอุปนายกสโมสรอาสากาชาด พ.ศ.๒๕๑๐ ถึง ๒๕๑๒ โดยมี
ท่านผูห้ ญิงดุษฎี มาลากุล เป็ นนายกสโมสรฯ ได้รเิ ริม่ จัดอาสากาชาดเป็ นหมวดหมูเ่ ข้าอบรม เพือ่ เตรียม
รับเหตุการณ์ฉุกเฉินอันอาจจะเกิดขึ้ นได้ทุกเมือ่ และสะดวกในการติดต่อและปฏิบตั ิการ
การเดินทางไปต่างประเทศ ได้พบเห็นกิจการของประเทศอื่น ๆ มากมาย ทําให้หม่อม
งามจิตต์ บุรฉัตร ได้เกิดความคิดที่จะนํากิจการนั้น ๆ มาใช้เพื่อความเจริญของประเทศและเพื่อ
ช่วยเหลือผูไ้ ด้รบั ความเดือดร้อนอันมีอยูม่ ากมายในประเทศไทย ดังนั้นต่อมาจึงมีองค์การและสมาคม
ที่เธอมีสว่ นเกี่ยวข้องด้วยเกิดขึ้ นเป็ นจํานวนมาก แยกออกได้ดงั นี้
ก. องค์การต่าง ๆ ที่เป็ นประธานก่อตั้งหรือมีส่วนก่อตั้ง
พ.ศ.๒๔๙๗ - มูลนิ ธิอนุ เคราะห์คนพิการ ในพระอุปถัมภ์ของสมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนี
พ.ศ.๒๔๙๘ - โรตารีแอนน์ในประเทศไทย (ประธานก่อตั้ง) เพือ่ สนับสนุ นงานของ
มูลนิ ธิอนุ เคราะห์คนพิการฯ
พ.ศ.๒๕๐๑ - สภาสังคมสงเคราะห์แห่งประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์
(รองประธานก่อตั้งและรองประธานสมัยที่ ๑)
พ.ศ.๒๕๐๒ - ประธานสภาสตรีแห่งชาติ ในพระบรมราชินู ปถัมภ์ (ประธานคนแรก
ที่มาจากการเลือกตั้ง)
พ.ศ.๒๕๐๕ - มูลนิ ธิชว่ ยคนปั ญญาอ่อนในพระบรมราชินูปถัมภ์ (ประธานก่อตั้ง)
พ.ศ.๒๕๐๘ - มูลนิ ธิสริ วิ ฒ
ั นา - เชสเชียร์ (ประธานก่อตั้ง) สําหรับช่วยผูป้ ่ วย
เรื้ อรังที่สิ้นหวังแล้วและไร้ที่อาศัย
พ.ศ.๒๕๒๒ - มูลนิ ธิศนู ย์กลางประสานงานพัฒนาชนบท
(ประธานก่อตั้งด้วย
เงินพระราชทาน)
พ.ศ.๒๕๒๕ - มูลนิ ธิรว่ มจิตต์นอ้ มเกล้าฯ เพื่อเยาวชน (ผูบ้ ุกเบิกประสานการ
ก่อตั้งและประธานดําเนิ นงานคนแรก)
๓๕

“สิ่งที่จะขาดเสียมิได้ คือสมุดช่วยความจําเล่มหนาที่ต้งั วางอยูต่ รงหน้าท่าน พร้อมที่
จะจดข้อเสนอแนะและหากมีปัญหาท่านมิเคยรีรอปล่อยเวลาให้ผา่ นไป”
สมจิตร ทิพยประภา (สมาคมพัฒนาประชากรและชุมชน)

ข. องค์การทีม่ ีสว่ นริเริม่ เป็ นกรรมการก่อตั้ง
พ.ศ.๒๔๘๘-๒๕๑๑ - สมาคมวาย. ดับลิว. ซี. เอ.
พ.ศ.๒๔๙๑ สมาคมสหประชาชาติแห่งประเทศไทย
พ.ศ.๒๔๙๙ มูลนิ ธิราชประชาสมาสัย ในพระบรมราชูปถัมภ์
พ.ศ.๒๕๐๒ สมาคมสตรีภาคพื้ นแปซิฟิคและเอเซียอาคเนย์
พ.ศ.๒๕๐๒-๒๕๐๔ - สมาคมนักสังคมสงเคราะห์
พ.ศ.๒๕๐๓ มูลนิ ธิชว่ ยนักเรียนที่ขาดแคลน ในพระบรมราชินูปถัมภ์
พ.ศ.๒๕๐๔ มูลนิ ธิมหาราช (กระทรวงมหาดไทย)
พ.ศ.๒๕๐๔ มูลนิ ธิพริ ะยานุ เคราะห์ (เป็ นประธานมูลนิ ธิระหว่าง พ .ศ.
๒๕๐๗ -๒๕๐๙)
พ.ศ.๒๕๐๕ มูลนิ ธิชว่ ยเหลือเด็กกําพร้าสมาคมสตรีไทยมุสลิม แห่ง
ประเทศไทย (เป็ นประธานมูลนิ ธิ) ระหว่างปี พ.ศ.๒๕๐๗ - พ.ศ.๒๕๑๐
พ.ศ.๒๕๐๖ มูลนิ ธิ Help Youth
พ.ศ.๒๕๐๘ สันนิ บาตมูลนิ ธิแห่งประเทศไทย
พ.ศ.๒๕๐๘ มูลนิ ธิชว่ ยเด็กกําพร้าอีสาน
พ.ศ.๒๕๐๙ สโมสรสตรีนานาชาติในประเทศไทย
ค. องค์การทีเ่ ป็ นรองประธานหรือกรรมการหรือทีป่ รึกษา
พ.ศ.๒๔๙๑-๒๕๑๐ - มูลนิ ธิชว่ ยคนตาบอด
พ.ศ.๒๔๙๒ สมาคมสตรีอุดมศึกษาแห่งประเทศไทย ในพระ อุปถัมภ์
ของสมเด็จพระเจ้าพี่นางเธอ เจ้าฟ้ากัลยาณิวฒ
ั นา
พ.ศ.๒๔๙๗ สโมสรวัฒนธรรมหญิง
พ.ศ.๒๕๐๑ สมาคมสตรีไทย
พ.ศ.๒๕๐๑-๒๕๑๐ - มูลนิ ธิชว่ ยคนหูหนวก
พ.ศ.๒๕๐๒-๒๕๐๘ - สโมสรอาสากาชาด สภากาชาดไทย
พ.ศ.๒๕๐๕-๒๕๐๖ - สโมสรอาสารุน่ เยาว์ (ที่ปรึกษา)
๓๗

“ หม่อมได้เชิญชวนผูท้ รงคุณวุฒิในวงการต่างๆ มาช่วยเหลืองา นของมูลนิ ธิ
ร่วมจิตต์นอ้ มเกล้าฯ เพื่อเยาวชน จํานวนมาก แม้แต่ขณะที่ท่านเจ็บป่ วยอยูก่ ็
ยังห่วง นึ กถึงแต่งานทุกขณะ ”
พานทอง ณ ระนอง (ผูส้ นับสนุนงาน)
พ.ศ.๒๕๐๗ มูลนิ ธิราชประชานุ เคราะห์(ประธานฝ่ ายการสังคมสงเคราะห์)
พ.ศ.๒๕๐๗ สมาคมช่วยเด็กกําพร้าขององค์การแคทอลิค (ดอนบอสโก)
พ.ศ.๒๕๐๗-๒๕๐๘- สมาคมวัฒนธรรมไทย-สเปญ (นายก)
พ.ศ.๒๕๑๐ มูลนิ ธิจอห์น เอฟ. เคนเนดี้
พ.ศ.๒๕๑๐ สมาคมผูบ้ าํ เพ็ญประโยชน์ (ที่ปรึกษา)
พ.ศ.๒๕๑๑ มูลนิ ธิรกั ษาความสะอาดและสุขภาพเด็กนักเรียน
พ.ศ.๒๕๑๑ สโมสรซอนต้า (ที่ปรึกษาในการก่อตั้ง)
พ.ศ.๒๕๑๓ มูลนิ ธิหมูบ่ า้ นโสสะ (ช่วยก่อ ตั้ง)
พ.ศ.๒๕๑๘ สมาคมสตรีนักธุรกิจและวิชาชีพแห่งประเทศไทย (ที่ปรึกษา)
พ.ศ.๒๕๑๙ คณะกรรมการประสานงานระหว่างองค์การเอกชนและการ
ป้องกันพลเรือน กระทรวงมหาดไทย (รองประธาน)
พ.ศ.๒๕๑๙ ลูกเสือชาวบ้าน
มูลนิ ธิสุดท้ายที่หม่อมงามจิตต์ได้เป็ นกรรมการก่อตั้ง แต่ไม่มีโอกาสได้เห็นมูลนิ ธินี้ ก่อ ตั้ง
โดยถูกต้องตามกฎหมาย คือมูลนิ ธิสง่ เสริมทรัพยากรมนุ ษย์เพื่อพัฒนาชุมชน ซึ่งได้จดทะเบียนเมื่อวันที่
๙ พฤศจิกายน หลังจากที่เธอได้ถึงอนิ จกรรมได้ ๒๒ วัน
ความจริง หม่อมงามจิตต์ บุรฉัตร เป็ นนักสังคมสงเคราะห์มาตั้งแต่อยูใ่ นวัยรุน่ มีจิตต์งาม
สมกับชื่ อที่ได้ประทานจากสมเด็จเจ้าฟ้ากรมหลวงพิษณุโลกประชานาถ ญาติพน่ี อ้ งมักจะพูดเสมอว่า
สมชื่อจริงๆ เพราะต้องรับผิดชอบงานมาตั้งแต่อายุ ๑๗ ปี เล่ากันว่า ระหว่างที่คุณสวัสดิ์ผเู้ ป็ นมารดา
เดินทางไปอยูต่ ่างประเทศนั้น ได้ทิ้งบ้านและน้องสาวสองคน คือ คุณจริตราบแล ะคุณโสภิณ ให้หม่อม
งามจิตต์ เป็ นผูด้ แู ล ซึ่งเธอได้ปฏิบตั ิหน้าที่ที่ได้รบั มอบหมายได้ดียิ่ง จนกระทัง่ ต้องเดินทางไปศึกษา
ต่างประเทศ
หม่อมงามจิตต์ บุรฉัตร ได้รบั คํายกย่องว่าเป็ นนักพัฒนาผูย้ ิ่งใหญ่ มีความคิดริเริ่ม ทํางาน
จริงจัง เป็ นหัวหน้างานที่ดี มีความจริง ใจต่อผูท้ ี่เธอเกี่ยวข้องด้วย มองคนในแง่ดี ไม่มีความริษยาอาฆาต
ผูใ้ ด สามารถเข้ากับคนทัว่ ไปได้สนิ ท เป็ นคนยกย่องคน เป็ นที่รกั มากกว่าที่ชงั ซึ่งเรียกว่าเป็ นคนพิเศษ
ได้คนหนึ่ ง การทํางานทุกอย่างทําอย่างทุ่มเท ช่วยเหลือผูท้ ี่ตอ้ งการความช่วยเหลือทุกหมู่ทุกเหล่า
ด้วยความบริสุทธิ์และเสียสละ เป็ นผูท้ ่ีรเิ ริม่ และบุกเบิกงานสังคมสงเคราะห์ดา้ นเอกชนมาช้านาน
มูลนิ ธิและองค์การที่เธอมีสว่ นสําคัญมีอยูม่ ากมาย เมื่อวันที่ ๕ สิงหาคม พ.ศ.๒๕๑๓
๓๙

“ หม่อมงามจิตต์มีลกั ษณะพิเศษในตัว คือ ท่านไม่เคยนิ นทาว่าร้ายใคร
ไม่เคยตําหนิ ใครลับหลัง ท่านมีแต่ความจริงใจและทํางานเป็ นใหญ่ ”
ศ. คุณหญิงสุภาพ วีรวรรณ วิเศษสุรการ

มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์จึงได้ขอพระราชทานปริญญาสังคมสงเคราะห์ศาสตร์ดุษฏีบณ
ั ฑิตกิตติมศักดิ์
แก่เธอ และจากคําสดุดีของนายกสภามหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ในวันนั้นทําให้ได้ทราบว่าหม่อมงามจิตต์
ได้มีบทบาทสําคัญต่อสภาสังคมสงเคราะห์อย่างไร
หม่อมงามจิตต์ บุรฉัตร เป็ นนักสังคมสงเคราะห์คนแรกที่ได้รบั พระราชทานปริญญา
ดุษฎีบณ
ั ฑิตกิตติมศักดิ์ ในฐานะนักสังคมสงเคราะห์ที่ทาํ งานอย่างทุ่มเทเสียสละกอปรด้วยความคิด
ริเริ่มสูง สร้างผลงานดีเด่นจนเป็ นที่รูจ้ กั แพร่หลายทั้งในประเทศและต่างประเทศ
คงจะมีคนไม่กี่คนที่จะรูว้ า่ หม่อมได้เ ป็ นผูท้ ่ีมีบทบาทสําคัญต่อสภาสังคมสงเคราะห์มาก
โดยเฉพาะการได้มาซึ่งอาคารที่ทาํ การถาวรของสภาสังคมในปั จจุบนั คือ ตึกมหิดล
นายปกรณ์ อังศุสิงห์ อดีตอธิบดีกรมประชาสงเคราะห์ได้เล่าถึงเรื่องนี้ ว่า
“เมื่อกรมประชาสงเคราะห์ดาํ ริจด
ั ตั้งสภาสังคมสงเคราะห์แห่งปร
ะเทศไทยขึ้ น เมื่อพ.ศ.๒๕๐๗
เพื่อเป็ นศูนย์กลางงานสังคมสงเคราะห์ท้งั ภาคเอกชนและรัฐบาล ผมได้ปรึกษากับหม่อมงามจิตต์ บุรฉัตร
เพือ่ พิจารณาถึงความเหมาะสมและความเป็ นไปในขณะนั้น ซึ่งจากประสบการณ์อย่างกว้างขวางของ
หม่อมฯ หม่อมฯ ก็เห็นด้วยและเข้าร่วมเป็ นรองประธานคณะกร
รมการก่อตั้งสภาสังคมสงเคราะห์
แห่ง ประเทศไทยขึ้ น หม่อมฯ ได้ให้ความสนใจเข้าร่วมประชุมร่างข้อบังคับ และให้ความคิดเห็นที่เป็ น
ประโยชน์หลายประการเกี่ยวกับขัน้ ตอนในการดําเนิ นงานก่อตั้งองค์การเอกชน นอกจากนั้น ยังได้เป็ น
ตัวแทนในการเจรจาชี้ แจงทําความเข้าใจกับองค์การเอกชน ให้ยอมรับบทบาทและหน้าที่ของสภาสังคม
สงเคราะห์ เพือ่ ให้วตั ถุประสงค์ของสภาฯ โดยเฉพาะในด้านการปร ะสานงานเป็ นไปเรียบร้อยราบรืน่
สมตามเจตน์จาํ นงทุกประการ
หม่อมงามจิตต์ บุรฉัตร ได้ให้ความสนใจต่องานสภาสังคมสงเคราะห์ฯ อย่างมาก โดย
ผลักดัน ให้มีสถานที่ของตนเอง ซึ่งผมก็เห็นด้วยและสนับสนุ นโดยจัดสรรที่ดินของกรมประชาสงเคราะห์
บริเวณติดกับสถานสงเคราะห์เด็กด้านราชวิถี เป็ นสถานที่กอ่ สร้างอาคารที่ทาํ การถาวรของสภาสังคม
สงเคราะห์ และองค์การสมาชิก หม่อมงามจิตต์ บุรฉัตร ได้เสนอแนะแหล่งทุนให้ โดยที่หม่อมงามจิตต์
บุรฉัตร ทราบมาว่า Mr.Herman F.Scoltz ประธานบริษทั International Engineering ที่
สหรัฐอเมริกา เป็ นพระสหายสนิ ท ของ สมเด็จพระราชบิดาเจ้าฟ้ากรมหลวงสงขลานครินทร์ หากติดต่อ
ขอบริจาคเงินเพือ่ การนี้ ได้ Mr.Scoltz คงจะยินดีบริจาคให้เพื่อการสังคมสงเคราะห์ หม่อมงามจิตต์
บุรฉัตร จึงได้นําเรือ่ งนี้ มาปรึกษาหารือกับผม บังเอิญญาติสนิ ทของผม คือคุณประหยัด อังศุสิงห์ ก็เป็ น
กรรมการบริษทั นี้ ในประเทศไทย จึงได้ดาํ เนิ นเรือ่ งนี้ ร่วม
๔๐

“ ในรถยนต์ของท่านจะมีหนังสือพิมพ์ 3 ฉบับ งานครั้งสุดท้ายที่คา้ งอยูค่ ือ ท่านให้ชว่ ยคิด
ว่าจะทําดอกไม้อะไรดีเป็ นสัญลักษณ์ของมูลนิ ธิรว่ มจิตต์ เหมือนวันแม่ที่ใช้ดอกมะลิ ”
อาภรณ์ ตุลารักษ์ (ผูส้ นับสนุนงาน)

กัน จนกระทัง่ Mr.Scoltz ได้บริจาคเงินให้ 1 ล้านบาท เป็ นทุนประเดิมก่อสร้างตึกที่ทาํ การสภาสังคม
สงเคราะห์ และองค์การสังคมสงเคราะห์เอกชน และทางกรมประชาสงเคราะห์ได้จดั สรรงบประมาณ
สมทบอีก ๑ ล้าน ๑ แสนบาท รวมเป็ น ๒ ล้าน ๑ แสนบาท และหม่อมงามจิตต์ บุรฉัตร ได้เป็ นผูก้ ราบ
บังคมทูลขอพระราชทานนามตึกนี้ เพือ่ เป็ นสิรมิ งคล พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยูห่ วั จึงได้พระราชทาน
นามว่า “ตึกมหิดล” และเสด็จพระราชดําเนิ นทรงประกอบพิธีเปิ ดตึกนี้ เมื่อวันที่ ๕ มีนาคม พ.ศ.๒๕๐๘
นับว่าหม่อมงามจิตต์ บุรฉัตร ได้เป็ นกําลังอย่างยิ่งในการก่อตั้งสภ าสังคมสงเคราะห์แห่งประเทศไทย
และให้สภาฯ มีตึกที่ทาํ การของตนเองอย่างเป็ นหลักแหล่งสมภาคภูม.ิ ..”
นายปกรณ์ อังศุสิงห์ ได้แสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับหม่อมงามจิตต์อีกตอนหนึ่ งว่า
“ตลอดเวลาที่ได้รว่ มงานกันที่สภาสังคมสงเคราะห์ทาํ ให้ผมได้ประจักษ์น้ ําใจของ หม่อม
งามจิตต์ บุรฉัตร ว่าเป็ นคนที่มีเจตนาบริสุทธิ์ท่ีจะทํางานเพือ่ สังคมส่วนรวมโดยแท้ ทั้งเป็ นคนที่สามารถ
ฉลาดรอบรู ้ ยอมรับความรูข้ องนักวิชาการรุน่ ใหม่ๆ และให้กาํ ลังใจแก่ผทู้ ี่ปฏิบตั ิงานรุน่ น้องๆ อยูเ่ สมอมา
สิ่งใดที่หม่อมไม่รู ้ หม่อมก็ยอมรับด้วยความยินดี...”
อีกมูลนิ ธิหนึ่ งที่หม่อมงามจิตต์ บุรฉัตร ได้รบั การยกย่องว่าเป็ นผูว้ างรากฐานการดําเนิ นงาน
สงเคราะห์ และเป็ นผูร้ เิ ริม่ ให้มีการจัดอบรมอาสาสมัครไว้ปฏิบตั ิงานร่วมกับนักสังคมสงเคราะห์วชิ าชีพ
ได้แก่มูลนิ ธิราชประชานุเคราะห์
มูลนิ ธินี้ พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยูห่ วั ได้พระราชทานกําเนิ ดและเป็ นองค์บรมราชูปถัมภก
ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้หม่อมงามจิตต์ บุรฉัตร ร่วมเป็ นกรรมการชุดแรกของมูลนิ ธิ
ราชประชานุ เคราะห์ ซึ่งได้จดทะเบียนก่อตั้ง เมื่อวันที่ ๒๓ สิงหาคม พ.ศ.๒๕๐๖
มูลนิ ธิราชประชานุ เคราะห์ มีวตั ถุประสงค์ชว่ ยเหลือให้การศึกษาแก่เด็กที่บิดามารดาหรือ
ผูป้ กครองถึงแก่กรรมในมหาวาตภัยภาคใต้ พ .ศ.๒๕๐๕ ประการหนึ่ ง และอีกประการหนึ่ งช่วยเหลือ
ผูป้ ระสบสาธารณภัยในประเทศไทย ทั้งนี้ ทรงมีพระราชประสงค์ให้ดาํ เนิ นการช่วยเหลือในทันที
นอกจากเป็ นกรรมการบริหารของมูลนิ ธิแล้ว หม่อมงามจิตต์ยงั มีตาํ แหน่งเป็ นประธานฝ่ าย
การสังคมสงเคราะห์ดว้ ย
หม่อมงามจิตต์ ได้เริ่มบุกเบิกงานสงเคราะห์ผปู้ ระสบภัยอย่างตั้งใจและจริงจัง เป็ นผูใ้ ฝ่ ใจ
ในการหาความรูเ้ รือ่ งราวต่างๆ อย่างถ่องแท้กอ่ นปฏิบตั ิงานใดๆ จะติดต่อศึกษากับผูช้ าํ นาญงานในแขนง
นั้นๆ จนแลเห็นทางปฏิบตั ิและนําวิธีการอันพึงปฏิบตั ิมาถ่ายทอดให้ผรู้ ว่ มงานเข้าใจอย่างชัดเจน ในระยะ
แรกเริม่ ของมูลนิ ธิราชประชานุ เคราะห์
๔๒

“ หม่อมงามจิตต์ บุรฉัตร มีสว่ นในการเสนอแนะให้องค์การ เอฟ .เอ.โอ. ทราบถึง
บทบาทของสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรม ราชินีนาถ ที่มีตอ่ ประชาชนโดยเฉพาะใน
ท้องถิ่นชนบท ”
เปี่ ยมศักดิ์ มิลินทจินดา (กระทรวงการต่างประเทศ)
สาธารณภัยที่เกิดขึ้ นบ่อยครั้งในกรุงเทพมหานคร คืออัคคีภยั หม่อมยึดนโยบายเป็ นหลักว่าจะต้องให้
ความช่วยเหลือแก่ผเู ้ ดือดร้อนโดยทันที ฉะนั้นเมื่อเกิดเพลิงไหม้ขึ้นที่ไหน ครั้งใด ไม่วา่ จะยามเช้าตรู่
ยามเที่ยง ยามดึกดื่นเที่ยงคืน หม่อมและกรรมการฝ่ ายการสังคมสง เคราะห์บางคน จะปรากฏตัวที่นัน่
ประสานงานกับหัวหน้ากองดับเพลิง และเจ้าหน้าที่กรมประชาสงเคราะห์ทุกครัง้ เป็ นนิ จ
เมื่อคณะกรรมการบริหารมูลนิ ธิราชประชานุ เคราะห์ได้รบั พระบรมราโชวาทใส่เกล้าฯ มาว่า
มูลนิ ธิราชประชานุ เคราะห์ ควรมีอาสาสมัครจัดเป็ นเวรกันไว้ เพือ่ มีผปู้ ฏิบตั ิงานได้ตลอดเวลาทุกวัน
ควรจัดอบรมผูเ้ ข้ามาอาสาสมัครให้รแู ้ นวการปฏิบตั ิงานไว้ก่อน ถึงเวลามีภยั จะได้รหู ้ น้าที่ของตน ไม่ตอ้ งคอย
รับคําบอกกล่าวชี้ แจงแต่ละครั้งไป หม่อมงามจิตต์ก็ได้เริม่ โครงการอบรมอาสาสมัครราชประชานุ เคราะห์
ขึ้ นเป็ นครั้งแรก เมื่อพ.ศ.๒๕๐๗ ตัวเธอเองก็เข้ารับการอบรมด้วย โดยมิได้ถือตัวว่าเป็ นประธานฝ่ ายแล้ว
จะต้องรอบรู ้ ผ่านการทดสอบเป็ นอาสาสมัครราชประชานุ เคราะห์รุน่ แรก หมายเลขประจําตัว
๑
และได้เปิ ดการอบรมสืบเนื่ องมาอีกหลายรุน่ เป็ นแบบอย่างแก่ผรู้ บั หน้าที่ประธานฝ่ ายการสังคมสงเคราะห์
ต่อ ๆ มา เมื่อคราวที่หม่อมจําเป็ นต้องจากมูลนิ ธิฯ ไปชัว่ คราว เนื่ องจากต้องติดตาม พระวรวงศ์เธอ
พระองค์เจ้าเปรมบุรฉัตร สวามีไปดํารงตําแหน่งเอกอัครราชทูตในต่างประเทศ ก็มกั มีจดหมายไต่ถาม
เรือ่ งงานและทุกข์สุขตามแต่จะมีโอกาส ครัน้ กลับมาเมืองไทยแล้ว ก็ได้เข้ามาเป็ นกรรมการบริหารมูลนิ ธิ
ราชประชานุ เคราะห์อีก ช่วยเหลือให้คาํ แนะนําหรือช่วยแก้ปัญหาขัดข้องต่าง ๆ ตลอดมา จนถึงแก่
อนิ จกรรมขณะดํารงตําแหน่งกรรมการบริหารของมูลนิ ธิราชประชานุ เคราะห์
เมื่อสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินีนาถ เสด็จพระราชดําเนิ นทรงเปิ ดงาน
“หัตถศิลปไทย”
และทรงเปิ ดอาคารหอประชุมมนังคศิลา ณ สภาสตรีแห่งชาติฯ บ้านมนังคศิลา เมื่อวันที่ ๑๕ ธันวาคม
พ.ศ.๒๕๒๑ นั้น ทรงมีพระราชดํารัสตอนหนึ่ งว่า “ขอให้ทุกคนทํางานด้วยใจจริง และเสียสละเพื่อส่วนรวม
ให้มาก ๆ เหมือนประธานสภาสตรีคนแรก”
ประธานสภาสตรีคนแรก คือ หม่อมงามจิตต์ บุรฉัตร
หม่อมงามจิตต์ได้รบั การเสนอแนะจากท่านผูห้ ญิงละเอียด พิบลู สงคราม ประธานก่อตั้ง
สภาสตรีแห่งชาติฯ ในคณะกรรมการอํานวยการชัว่ คราว เมื่อสภาสตรีแห่งชาติฯ จดทะเบียนเป็ นนิ ติบุคคล
ถูกต้องตามกฎหมายแล้ว ก็ได้รบั เลือกให้เป็ นประธานสภาสตรีฯ ในสมัยที่ ๑ และสมัยที่ ๒ ติดต่อกัน
จาก พ .ศ.๒๕๐๒ ถึง๒๕๐๖ รวมเวลา ๘ ปี ที่หม่อมงามจิตต์ได้ทุ่มเทสติกาํ ลัง วางรากฐานให้สภาสตรี
แห่งชาติฯ เป็ นแหล่งกลางสําหรับการร่วมกันปฏิบตั ิกรณียกิจที่จะเป็ นประโยชน์สว่ นรวมแก่ประเทศชาติ
ระหว่างที่ดาํ รงตําแหน่งประธานสภาสตรีแห่งชาตินี้ หม่อมงา มจิตต์ได้ปฏิบตั ิงานที่นํา
ชือ่ เสียงมาสูส่ ภาสตรีแห่งชาติหลายประการ ที่สาํ คัญอย่างยิง่ คือได้ทาํ หนังสือกราบบังคมทูลขอพระราชทาน
พระกรุณาให้สภาสตรีแห่งชาติ
๔๔

“ พวกเราชาวบ้านติ้ วหมดความกังวลเรือ่ งการต้อนรับเมื่อพบหน้าท่าน ท่านพูด
ให้ชาวบ้านฟั งว่าท่านกินง่ายอยูง่ า่ ย อะไรที่ชาวบ้านกินได้ ท่านก็กินได้ ไม่
ต้องการพิเศษ ”
สังวาลย์ สมสาย ชาวบ้านติ้ ว ยโสธร
เข้าอยูใ่ นพระบรมราชินูปถัมภ์
สมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินีนาถได้ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ ให้รบั สภาสตรีแห่งชาติ
ไว้ในพระบรมราชินูปถัมภ์ เมื่อวันที่ ๕ พฤษภาคม พ.ศ.๒๕๐๔
นอกจากนั้น เมื่อพ .ศ.๒๕๐๒ ได้ดาํ เนิ นการติดต่อหาทุนสนับสนุ นจากมูลนิ ธิ เอเชีย
เป็ นค่าใช้จา่ ยในการดําเนิ นงานขัน้ แรก เริม่ ให้มีสาํ นักงานกลางชัว่ คราว ณ เลขที่ ๒๕๔/๓ ถนนพญาไท
ต่อมาได้ยา้ ยไปอยูท่ ี่เลขที่ ๒๓๓ ถนนสุโขทัย และเริม่ มีเจ้าหน้าที่ประจําสํานักงาน
พ.ศ.๒๕๐๓ เริ่มโครงการทดลองสโมสรท้องถิ่นตรอกจันทร์ จัดการประชุมศึกษา เรื่องหน้าที่
ของสตรีต่อชุมชน
พ.ศ.๒๕๐๔ จัดทําโครงการส่งเสริมสวัสดิภาพสตรีวยั รุน่ จัดทําโครงการศูนย์สง่ เสริมและ
แสดงผลิตผลอุตสาหกรรมในบ้าน และจัดประชุมศึกษาในส่วนภูมิภาค ๔ ภาค
พ.ศ.๒๕๐๕ ดําเนิ นการขอเช่าบ้านพระกรุณานิ วาสน์ เลขที่
๒ ถนนพิชยั เขตดุสติ
จากสํานักงานทรัพย์สนิ ส่วนพระมหากษัตริย ์ เป็ นที่ต้งั สํานักเลขาธิการสภาสตรีแห่งชาติฯ
ความสัมพันธ์ในการสร้างความสัมพันธ์ระหว่างประเทศของหม่อมงามจิตต์ ทําให้ชื่อเสียง
และเกียรติคุณของสตรีไทยได้เป็ นที่รจู ้ กั และยกย่องไปทัว่ โลก และในปี พ.ศ.๒๕๐๓ เธอได้รบั เลือกตั้งให้
เป็ นรองประธานสภาสตรีโลกรุน่ เยาว์เป็ นระยะเวลารวม ๔ ปี ต่อมาในปี พ.ศ.๒๕๐๖ ได้รบั เลือกให้เป็ น
รองประธานสภาสตรีโลก ซึ่งดํารงตําแหน่ งนั้นมาจนถึงปี พ .ศ.๒๕๑๓ และได้เป็ นรองประธาน
กิตติมศักดิ์อีกหลายสมัย จากความสามารถที่เป็ นที่ประจักษ์แก่ชาวต่างประเทศ ในการประชุมใหญ่ ณ
เมืองแวนคูเวอร์ ประเทศแคนาดา ระหว่างวันที่ ๒๑ มิถุนายน ถึง ๒ กรกฏาคม พ.ศ.๒๕๑๙
หม่อมงามจิตต์ก็ชนะจิตใจของผูแ้ ทนสตรีนานาชาติ โดยได้รบั คะแนนเสียงเป็ นเอกฉันท์ให้เป็ นประธานสภา
สตรีโลก สมัยพ.ศ.๒๕๑๙ ถึง ๒๕๒๒ นับเป็ นสตรีไทยคนแรก และสตรีชาวเอเชียคนที่ ๒ ในรอบ ๙๐ ปี
ของสภาสตรีโลก ซึ่งในคํากล่าวปราศรัยโอกาสเข้ารับตําแหน่ง เธอได้ยกย่องสตรีไทยไว้ตอนหนึ่ งว่า
“การที่ได้รบ
ั เลือกให้เป็ นประธานสภาสตรีระหว่างประเทศนั้น มิใช่ดว้ ยความสามารถของ
ตัวเอง หากแต่ดว้ ยความสามารถของสตรีไทย ซึ่งได้พิสจู น์ให้ประจักษ์แก่ตาโลกมาแล้วในโอกาสต่าง ๆ”
ระหว่างที่ดาํ รงตําแหน่งประธานสภาสตรีโลกนี้ หม่อมงามจิตต์ได้พยายามที่จะพัฒนา
เศรษฐกิจและอาชีพของสตรีชาวชนบททัว่ โลก โดยได้พิจารณาเห็นว่า เมื่อสตรีละทิ้ งไร่นา หันไปผลิต
สินค้าอุตสาหกรรมออกมาแล้ว หาตลาดไม่ได้ จึงได้จดั ให้มีการสัมมนาระหว่างสภาสตรีโลกและสมัชชา
จังหวัดของสตรีแห่งฟิ ลิปปิ นส์เรื่อง“การฝึ กอบรมผูน้ ําสตรีชนบท”ระหว่างวันที่ ๒๒ ถึง ๒๘ กุมภาพันธ์
พ.ศ.๒๕๒๒ ณ นครมนิ ลา
๔๖

“ ท่านพาดิฉนั ไปดูกิจการหมูบ่ า้ น S.O.S. ในประเทศอินเดีย ไม่ลมื ที่จะถาม
ข่าวความคืบหน้าเกี่ยวกับงานด้านสังคมสงเคราะห์ในบ้านเมืองเรา ”
(ท่านผูห้ ญิง) คุณหญิงสมศรี เจริญรัชตภาคย์
น.ส.กรรณิการ์ วงศ์ปิยะกุล เล่าว่า
เมื่อครั้งที่ดิฉนั เข้าไปรับใช้ท่านใหม่ๆ ท่านดํารงตําแหน่งประธานสภาสตรีโลกอยู่ ท่านกําลัง
จะจัดประชุมสตรีชนบททัว่ โลก PRINCESS ASHRAF แห่งอิหร่าน จะทรงเป็ นองค์อุปถัมภ์การจัด
โดยอดีตประธานสภาสตรีโลก คือ ทูตหญิง
DOLATSHAHI ของอิหร่าน ซึ่งเป็ นคนใกล้ชิดของ
PRINCESS ติดต่อให้ หม่อมท่านก็ปรึกษาเตรียมแนวงานภายในกับคุณหญิงอัมพร มีสุข ซึ่งหม่อมฯ
ขอให้ลงนามในจดหมายส่งทัว่ โลกด้วย เวลาหม่อมฯ ไม่อยูใ่ นกรุงเทพฯ มีผชู้ ว่ ยเหลืออีกหลายคน
รวมทั้งเจ้าหน้าที่ของ UNESCO
แต่ต่อมามีเหตุขดั ข้องบางประการทําให้อิหร่านปฏิเสธที่จะอุปถัมภ์การประชุมหม่อมฯ จึงได้
วิง่ เต้น จนกระทัง่ ประเทศฟิ ลิปปิ นส์รบั จะอุปถัมภ์แทน
เหตุท่ีจดั ที่ประเทศฟิ ลิปปิ นส์ได้ก็เพราะหม่อมฯ ไปประชุมสหประชาติท่ีนิวยอร์คในฐานะ
ประธานสภาสตรีโลกและที่ปรึกษาผูแ้ ทนรัฐบาลไทย ได้พบกับมาดามมาร์กอสแห่งฟิ ลิปปิ นส์ซ่ึงไปประชุม
เหมือนกันโดยอาศัยมาดาม DE GUZMAN รองประธานสภาสตรีโลก ซึ่งเป็ นคนสนิ ทของมาดาม
มาร์กอส ช่วยเหลือ มาดามมาร์กอสยอมเป็ นผูอ้ ุปถัมภ์การจัดงาน
ระหว่างที่กาํ ลังเตรียมจัดที่ประเทศฟิ ลิปปิ นส์อยูน่ ้ัน ปรากฏว่าประเทศอิห ร่านถูกยึดอํานาจ
โดยโคมานี่ จึงเป็ นโชคดีแก่หม่อมงามจิตต์อย่างมากที่ได้รบั การปฏิเสธจากอิหร่านเสียก่อน ไม่เช่นนั้น
การประชุมสตรีชนบทคงล้มแน่ ๆ เพราะขณะที่โคมานี่ ยึดอํานาจนั้น หม่อมงามจิตต์ได้เตรียมงาน
เกือบเสร็จแล้ว ฉะนั้นจึงเป็ นจริงดังคําพูดของหม่อมที่มกั พูดเสมอๆ ว่า
“เหตุการณ์รา้ ยที่เกิดขึ้ นมักจะมีสง่ิ ดีตามมาเสมอ”
คําพูดของหม่อมช่างอมตะแท้ ๆ
แต่หม่อมก็ยงั มีอุปสรรคอยูอ่ ีก คือเมื่อใกล้วนั งานหม่อมได้รบั โทรเลขว่ามาดามมาร์กอส
จะต้องเดินทางไปต่างประเทศและมาดามจะขอให้เลื่อนการจัดงาน หม่อมกลุม้ ใจหลายตลบ เพราะถึง
อย่างไรก็เลื่อนไม่ได้แล้ว แต่การจะปฏิเสธหรือไม่ทาํ ตามมาดามมาร์กอสไม่ใช่เรื่องง่าย
หม่อมโทรเลข โทรศัพท์ตลอดเวลาโดยให้มาดาม DE GUZMAN ขอร้องว่างานเตรียมไว้
เสร็จหมดแล้ว หากมาดามมาร์กอสไม่อยูก่ ็ขอปร ะธานาธิบดีเปิ ดงานแทน ระหว่างรอคอยคําตอบอยูน่ ้ัน
หม่อมถึงกับต้องไปบนบานพระพรหมสี่หน้าที่เอราวัณ ปรากฏว่ามาดามมาร์กอสยอมรับข้อเสนอ
๔๘

“ หม่อมงามจิตต์ได้จดั การรวบรวมภรรยาของโรแทเรีย่ นตั้งเป็ นกลุม่ ขึ้ นเรียกว่า
โรตารีแ่ อนน์ อันรวมทั้งอัลมาด้วย ทํางานหาทุนได้มากกว่าพวกผูช้ ายเสียอีก ”
เฮอร์เบิรต์ และ คุณหญิงอัลมา ลิงค์

ในการเตรียมงาน หม่อมท่านได้สง่ จดหมายเอกสารเชิญชวนไปทัว่ โลกทั้งระดับรัฐบาล สภา
สตรี องค์การเอกชนระหว่างประเทศทัว่ โลก องค์การสหประชาชาติ สาขาต่าง ๆ หม่อมมีรายชือ่ ที่อยู่ พร้อมรวมทั้งการขอทุนให้ตวั แทนสตรีชนบทได้ไปร่วมประชุมด้วย โดยนอกจากสภาสตรี
โลกจะเป็ นคนจัดสรรทุนให้โดยตรงแล้ว ยังสามารถขอร้องให้ประเทศที่พฒ
ั นาแล้ว
สหประชาชาติ หรือองค์การเอกชน นั้น ๆ ให้ทุนโดยตรงแก่สตรีชนบทในประเทศต่าง ๆ ด้วย
สุดแต่ผใู้ ห้ทุนจะสามารถช่วยเหลือได้อย่างไร
การทํางานของหม่อมนอกจากจะส่งตรงถึงใครแล้วจะส่งเรื่องติดตามไปหลายๆ ทาง
ให้ได้ผล ให้ได้ โดยขอให้สภาสตรีในทุกประเทศเป็ นคนวิง่ เต้นให้
เนื่ องจากเป็ นงานใหญ่มากโดยเฉพาะการเตรียมเอกสารส่งไปทัว่ โลก
ดังนั้นทุกเสาร์ - อาทิตย์ สมาคมเลขาฯ จึงส่งเลขาฯ ผูช้ าํ นาญงานมากและ
เสียสละมา ช่วยงานท่านครัง้ ละ ๓-๕-๖ คน โดยท่านออกเงินส่วนตัวเลี้ ยงรับรองตอบแทนและ
เท่ากับเป็ นการฝี กให้คนหนุ่ มสาวรูจ้ กั การทํางานเพื่อสังคม เลขาฯ ที่มาช่วยเหล่านั้นก็มีเงินเดือน
สูงมากและเก่งมากอยูแ่ ล้ว
นอกจากติดต่อทุกหน่ วยงานทัว่ โลกแล้ว ท่านยังติดต่อทุกหน่วยงานในเมื องไทย
ด้วย เช่น สหประชาชาติทุกสาขา ทูตต่าง ๆ เป็ นการประสานงานกัน

๕๑

“ เมื่อท่านเข้าไปช่วยงานของสมาคม วาย.ดับยู.ซี.เอ ท่านเข้าไปนัง่ ทํางานเหมือนเจ้าหน้าที่
ผูห้ นึ่ งช่วยจัดระเบียบให้เจ้าหน้าที่ ท่านริเริ่มจัดตั้งกลุม่ สมาชิกวัยรุน่ และวัยที่เพิ่งออกทํางาน ”
คุณหญิงสุคนธ์ ชลออยู่
เธอได้นําผลนี้ มาเสนอรัฐบาลและขอความสนับสนุ นให้มีการจัดงานแสดงผลิตภัณฑ์หตั ถกรรม
ระหว่างประเทศ และการประชุมชาวชนบททัว่ โลก เรียกย่อๆ ว่า “งานโคเนกซ์ ๘๑ สหชาติศิลปาชีพ”
ในประเทศไทย ระหว่างวันที่ ๖ ถึง ๒๐ กุมภาพันธ์ ๒๕๒๔ ซึ่งเป็ นการเปิ ดโอกาสให้ประเทศทั้งที่พฒ
ั นา
แล้ว และที่กาํ ลังพัฒนามาตั้งแสดงและขายสินค้าหัตถกรรม เครื่องมือเครื่องจักร เครื่องมือทุ่นแรงง่าย ๆ
ที่ชว่ ยด้านผลิตหัตถกรรมหรือช่วยด้านกสิกรรม เลี้ ยงสัตว์ รวมทั้งเป็ นการทําให้ชาวชนบทและข้าราชการ
จากประเทศต่าง ๆ ได้แลกเปลีย่ นความคิดเห็นประสบการณ์ในด้ านการผลิต ผลิตกรรมในครัวเรือน
ได้เห็นและทราบถึงด้านวัสดุหมุนเวียน การหาเงินกูท้ ุนหมุนเวียน และการหาทางให้เกิดความร่วมมือ
ช่วยเหลือทางวิชาการระหว่างประเทศที่กาํ ลังพัฒนาด้วยกัน ในงานนี้ มีผไู้ ปร่วมงานทั้งชาวไทยและ
ต่างประเทศประมาณ ๑,๒๐๐ คน
คณะกรรมการและองคก์ ารสมาชิกสภาสตรีแห่งชาติได้ให้ความร่วมมือในการจัดงานทุกแผนก
โดยเฉพาะงานเลี้ ยงรับรองหรืองาน “ราตรีไทย” ซึ่งจัดขึ้ น ณ บ้านมนังคศิลา เพื่อให้ผแู้ ทนต่างประเทศ
ได้เห็นความพร้อมเพรียงของสตรีไทย ตลอดจนศิลปวัฒนธรรมไทยในด้านต่าง ๆ การสาธิตอาหารไทย
ภาคต่างๆ กว่า ๓๐ ชนิ ดให้ผชู้ มงานได้ชมิ รสด้วย การจัดงานราตรีไทยครัง้ นี้ ชาวต่างประเทศสนใจและ
ชมเชยกันมาก
แม้งานโคเนกซ์ ๘๑ จะสิ้ นสุดไปแล้ว หม่อมงามจิตต์ บุรฉัตร ยังได้ริเริ่มให้สภาสตรีแห่งชาติ
จัดงานแสดงสินค้าหัตถกรรมไทย ณ บ้านมนังคศิลาปี ถัดมา เพื่อเป็ นการติดตามผลงานให้เนืสืบ่ องกันต่อไป
งานที่เกี่ยวกับองค์การระหว่างประเทศนี้ นอกจากงานดังกล่าว เมื่อ.ศ.๒๕๒๑
พ
หม่อมงามจิตต์
ยังได้เป็ นประธานจัดงานฉลอง ๙๐ ปี ของการก่อตั้งสภาสตรีโลก ณ กรุงออสโล ประเทศนอร์เวย์
ในการนี้ ได้รบั พระราชสาส์น สาส์นและความยินดีจากพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยูห่ วั และสมเด็จพระนางเจ้า
พระบรมราชินีนาถ กษัตริย ์ พระราชินี ประธานาธิบดี นายกรัฐมนตรี และบุคคลสําคัญ ๆ จากทัว่ โลกถึง
๒๕ ประเทศ
หลังจากออกจากตําแหน่ งประธานสภาสตรีโลกแล้ว หม่อมได้รบั แต่งตั้งให้ดาํ รงตําแหน่ง
ประธานกิตติมศักดิ์ ซึ่งมีสทิ ธิ์ออกเสียงในคณะกรรมการ และประธานฝ่ ายการเงินของสภาสตรีโลกด้วย
ระหว่างปี พ.ศ.๒๕๒๒-๒๕๒๕ และในปี พ.ศ.๒๕๒๖ ก็ได้รบั แต่งตั้งให้เป็ นกรรมการสภาบริหารกองทุน
ระหว่างประเทศเพือ่ ส่งเสริมวัฒนธรรมขององค์การศึกษาวิทยาศาสตร์ และวัฒนธรรมแห่งสหประชาชาติ
(ยูเนสโค) นอกจากนั้นได้เป็ นผูแ้ ทนรัฐบาลและที่ปรึกษาคณะผูแ้ ทนไทยในการประชุมระหว่างประเทศ
และการประชุมสหประชาชาติหลายครัง้ เป็ นต้นว่า การประชุม
UNCTAD , CASTASIA.
International Social Development ณ กรุงนิ วเดลลี ประเทศอินเดีย เมื่อพ .ศ.๒๕๐๐ การประชุม
เกี่ยวกับความปลอดภัยในยุโรป ณ กรุงแฮลซิงกิ ประเทศฟิ นแลนด์ เมื่อพ .ศ.๒๕๑๖ การประชุมร่าง
กฎบัตรสหประชาชาติวา่ ด้วยการละเว้นกีดกันสตรีในอาชีพต่าง ๆ ระหว่างปี พ
.ศ.๒๕๒๐- ๒๕๒๑
ในฐานะผูแ้ ทนสตรีไทยและรัฐบาลไทย ณ กรุงเจนี วา ประเทศสวิตเซอร์แลนด์ การประชุม
Unesco
Regional Conference of Ministers Those Responsible for Economic Planning in Asia and
Ocenia ณ กรุงโคลอมโบ ประเทศศรีลงั กา เมื่อปี

๕๓

“ คุณความดีของท่าน สมควรอย่างยิ่งที่ได้รบั การประเมินว่ าเป็ นปูชนี ยบุคคล
ของประเทศไทย ”
ดร.ประภาส จักกะพาก (อดีตอธิบดีกรมส่งเสริมอุตสาหกรรม)
พ.ศ.๒๕๒๑ การประชุมองค์การอาหารและการเกษตรแห่งสหประชาชาติเพือ่ การพัฒนา ณ กรุงโรม
ประเทศอิตาลี เมื่อพ .ศ.๒๕๒๒ และการประชุมกึ่งทศวรรษปี สตรีสากล ณ กรุงโคเปนเฮเกน
ประเทศเดนมาร์ก เมื่อปี พ.ศ.๒๕๒๓
หม่อมงามจิตต์เป็ นผูส้ นใจในการพัฒนาเยาวชนเป็ นอย่างมาก ทั้งเยาวชนปกติและเยาวชน
ที่พิการ ได้เคยเป็ นบรรณาธิการหนังสือพิมพ์สาํ หรับเยาวชน คือหนังสือพิมพ์อนุ กาชาดและหนังสือพิมพ์
แสตนดาร์ดเยาวชน อันเป็ นหนังสือพิมพ์ท่ีให้เยาวชนได้มีโอกาสฝึ กฝนการอ่านและการเขียน ทําให้
เยาวชนได้แสดงความรูค้ วามสามารถของตนออกมาทางหนั งสือนั้น เป็ นต้นว่าจัดให้มีการประกวด
ภาพเขียนของเด็กขึ้ นหลายครั้ง ซึ่งทําให้เกิดศิลปิ นขึ้ นในประเทศไทย เช่น จักรพันธ์ โปษยะกฤต
นอกจากนั้น ยังให้เยาวชนไทยได้มีโอกาสอ่านนิ ทานสําหรับเด็กนานาชาติอีก เช่นนิ ทานของฮัน คริสเตียน
แอนเดอร์สนั ชาวเดนมาร์ก หม่อมได้แนะนําให้ กงสุลเดนมาร์ก (ขณะนั้นยังไม่มีอคั รราชทูต) ไปขอให้
ท่านผูห้ ญิงดุษฎี มาลากุล แปลออกมาเป็ นภาษาไทยให้เด็กไทยอ่าน
งานสงเคราะห์เยาวชนงานแรกของหม่อมงามจิตต์น่าจะเป็ นการช่วยสงเคราะห์เด็กที่เป็ นลูก
ของผูป้ ่ วยเป็ นโรคเรื้ อน คือเมื่อพ .ศ.๒๔๙๙ พระวรวงศ์เธอพระองค์เจ้าเปรมบุรฉัตร และหม่อมงามจิตต์
ได้รบั ทราบเรื่องมูลนิ ธิชว่ ยคนโรคเรื้ อน จังหวัดลําปาง ซึ่งก่อตั้งมาตั้งแต่พ .ศ.๒๔๙๗ มีวตั ถุประสงค์ให้
การสงเคราะห์แก่ผปู้ ่ วยให้มีท่ีอยู่ ที่ทาํ มาหากิน ผูพ้ กิ ารก็ให้อาหาร เสื้ อผ้า เพือ่ ป้องกันมิให้โรคแพร่หลาย
จาก ดร .และนางมิเคลเซ่น ทู ตการค้าของประเทศเยอรมัน ซึ่งหม่อมงามจิตต์ติดต่อให้นางแจ่มจิตต์
เลาหวัฒน์ พาไปเยี่ยมชม ว่าโรคเรื้ อนมิได้ติดต่อกันทางกรรมพันธุ์ เด็กที่ไม่ป่วย ถ้าปล่อยให้คลุกคลีกั บ
พ่อแม่ไปนาน ๆ เกิดบาดแผล มีความต้านทานน้อย อาจได้รบั เชื้ อโรค มูลนิ ธิมีความประสงค์จะตั้งบ้าน
พิเศษ แยกเด็กที่ตรวจแล้ว ไม่ได้รบั เชื้ อจากพ่อแม่มาอยูท่ ี่บา้ นนี้ ให้ท้งั การศึกษาทั้งวิชาสามัญและวิชาชีพ
แต่ยงั ขาดทุนทรัพย์อยู่ หม่อมงามจิตต์ทราบเรื่องนี้ ก็เห็นสมควรสนับสนุ น จึงตั้งกรรมการเพื่อการนี้ ขึ้ น
โดยเฉพาะเชิญคุณหญิงอารีพนั ธ์ สุนาวินวิวฒ
ั เป็ นประธานฝ่ ายไทย เคานเตสไอคา ฟรังโก ภริยา
เอกอัครราชทูตอิตาลีเป็ นประธานฝ่ ายต่างประเทศ จัดฉายภาพยนตร์เรือ่ ง “Daddy Long Legs” ขึ้ น
ได้เงิน ๒๗๐,๐๐๐ บาท กับเงินที่มลู นิ ธิ ได้รบั บริจาคจาก American Leprosy missions Inc.
อีก ๑๖,๐๐๐ บาท ได้จดั ซื้ อที่ดินจํานวน ๙ ไร่เศษ สําหรับสร้างบ้านและโรงเรียนสําหรับลูกผูป้ ่ วยเป็ น
โรคเรื้ อนเหล่านี้ โรงเรียนนี้ จึงได้ชอ่ื ว่า “โรงเรียนจิตต์อารี” เพื่อเป็ นอนุ สรณ์ของผูท้ ี่ริเริ่มหาเงินเพื่อ
โรงเรียนนี้ “จิตต์”มาจากชื่อของ หม่อมงามจิตต์ และนางแจ่มจิตต์ เลาหวัฒน์ “อารี” มาจากชื่อของ
คุณหญิงอารีพนั ธ์ สุนาวินวิวฒ
ั
โรงเรียนนี้ ได้เปิ ดเป็ นโรงเรียนราษฏร์ สอนตั้งแต่เตรียมประถม ถึง ป.๒ ตั้งแต่พ.ศ.๒๕๐๒
หม่อมงามจิตต์ ได้รบั เชิญเป็ นกรรมการที่ปรึกษา นางแจ่มจิต เลาหวัฒน์ เป็ นครูใหญ่อาสาสมัคร และ
ผูจ้ ดั การกิตติมศักดิ์ ต่อมาสมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนี ได้ทรงรับเป็ นองค์อุปถัมภ์ ตั้งแต่พ .ศ.
๒๕๐๕ ต่อมาโอนไปสังกัดกองการศึกษา
๕๕

“หม่อมงามจิตต์เป็ นคนแรกที่สร้างนักเขียนรุน่ เยาว์ให้รจู ้ กั แสดงออกทางวรรณกรรมและ
สร้างสรรค์ หน้าพิเศษในสแตนดาร์ดเยาวชนให้เยาวชนรูจ้ กั แสดงออกทั้งเขียนเรือ่ งวาดภาพ ”
อาจารย์เสนาะจิตร สุวรรณโพธิศรี
พิเศษ กระทรวงศึกษาธิการ โรงเรียนจิตต์อารีนี้ นอกจากการเรียนการสอนแบบสามัญ เด็กทุกคนจะ
ได้รบั การอบรมในด้านการเกษตร เลี้ ยงสัตว์ ทําการฝี มือ เล่นดนตรี ฯลฯ
โรงเรียนจิตต์อารีได้ให้การศึกษาสงเคราะห์แก่เด็กมาแล้ว ๑,๗๑๔ คน ได้ออกไปรับราชการ
เป็ นครู ตํารวจ พยาบาล ช่างไฟฟ้า ค้าขาย ช่างเสริมสวยกว่า ๔๐๐ คน
ฯพณฯ หม่อมหลวงปิ่ น มาลากุล ได้ลงในสมุดหมายเหตุของโรงเรียนจิตต์อารี เมื่อไป
เยีย่ มโรงเรียนนั้น ขณะดํารงตําแหน่งรัฐมนตรีวา่ การกระทรวงศึกษาธิการว่า
“การช่วยเพื่อนผูห
้ มดหวัง ให้มีความหวัง ช่วยคนในที่มืดให้สว่าง ค่านั้นหาค่ามิได้แล้ว”
จุดประทีปดวงใดก็ไม่เหมือน
สงเคราะห์เพื่อนผูข้ าดวาสนา
ชีวิตน้อยค่อยชื่นตื่นขึ้ นมา
รับแสงแจ่มเจิดจ้าจากตะวัน
มีผกู ้ ล่าวว่า บทนิ พนธ์ขา้ งบนนี้ เป็ นคํากล่าวที่เหมาะสมที่สุดในการสดุดีหม่อมงามจิตต์
บุรฉัตร ที่มีตอ่ โครงการบ้าน-โรงเรียนจิตต์อารี
นอกจากโรงเรียนจิตต์อารี หม่อมงามจิตต์ยงั สงเคราะห์เยาวชนด้วยการเป็ นประธานริเริม่
ก่อตั้งมูลนิ ธิชว่ ยเด็กปั ญญาอ่อนในพระบรมราชินูปถัมภ์ เป็ นกรรมการก่อตั้งและกรรมการที่ปรึกษา
มูลนิ ธิชว่ ยนักเรียนที่ขาดแคลน ในพระบรมราชินูปถัมภ์ มูลนิ ธิชว่ ยเหลือเด็กกําพร้าของสตรีไทยมุสลิม
มูลนิ ธิพริ ยิ านุ เคราะห์ชว่ ยมารดาและเด็กนอกสมรส มูลนิ ธิชว่ ยและให้การศึกษาแก่คนตาบอดแห่ง
ประเทศไทย และงานที่เกี่ยวกับเยาวชนสุดท้ายที่หม่อมงามจิตต์ได้ก่อตั้งขึ้ นในบั้นปลายแห่งชีวิตของเธอ
โดยทุ่มเททั้งกําลังกายและกําลังทรัพย์ให้อย่างสูงสุด คือ มูลนิ ธิร่วมจิตต์นอ้ มเกล้าฯ เพื่อเยาวชน
ในพระบรมราชินูปถัมภ์ ซึ่งเป็ นโครงการหนึ่ งของการสมโภชกรุงรัตนโกสินทร์ ๒๐๐ ปี
ผูท้ ี่รจู ้ กั หม่อมงามจิตต์ บุรฉัตร ดี ย่อมทราบว่า เธอเป็ นผูท้ ี่เห็นความสําคัญของก ารศึกษา
และตระหนักถึงพลังสําคัญของเยาวชนต่อประเทศชาติเป็ นอย่างมาก ได้พากเพียร บุกเบิก และสนับสนุ น
งานทั้งสองด้านนี้ อย่างติดต่อกันเรื่อยมา ทั้งเยาวชนปกติและเยาวชนพิการ เธอได้ปรารภอยูเ่ สมอว่า
แม้จะมีบุคคลผูใ้ จบุญ องค์การธุรกิจการค้า สมาคมและมูลนิ ธิต่าง ๆ ได้ชว่ ยให้เยาวชนที่ยากไร้ขดั สน
ได้มีโอกาสศึกษาเล่าเรียนเป็ นจํานวนมากแล้วก็ตาม ก็ยงั มีเยาวชนอีกประมาณ ๖๐ เปอร์เซ็นต์ท่ีไม่มี
โอกาสได้ศึกษาต่อหลังจากจบการศึกษาภาคบังคับแล้วก่อให้เกิดปั ญหาสังคมนานาประการ เช่น
การมัว่ สุมกัน การถูกล่อลวงไปดําเนิ นชีวิตที่ไม่ถกู ต้อง ติดยาเสพติดหรือประพฤติการทุจริต จนกลาย
๕๗

“ ผูแ้ ทนสตรีทวั ่ โลกล้วนเคารพยกย่องหม่อมงามจิตต์ ท่านเป็ นผูท้ ี่อยู่ในความทรงจํา และมีไมตรีจิต
มิตรภาพกับคนทัว่ โลก Countess Paolozzi กล่าวว่า ท่านเป็ น Star of Siam,Dr. Dolatshahi เอกอัครราชทูต
หญิงอิหร่านคนแรกเสริมว่า The most brillient one ”

เรือนแก้ว กุยกานนท์ แบรนด์ อดีตประธานสภาสตรีแห่งชาติ

เป็ นอาชญากรไปในที่สุด อย่างไรก็ตาม ในที่สุดความใฝ่ ฝันของเธอในการจะช่วยเหลือเยาวชนก็ได้เป็ น
ความจริงขึ้ นจนได้
หลังจากเสร็จสิ้ นงานพระราชทานเพลิงศพพระวรวงศ์เธอพระองค์เจ้าเปรมบุรฉัตร สวามี
แล้วเมื่อเดือนสิงหาคม พ .ศ.๒๕๒๔ คณะรัฐบาลและองค์การเอกชนกําลังร่ วมกันเตรียมงานสมโภช
กรุงรัตนโกสิน ทร์ ๒๐๐ ปี ซึ่งจะจัดขึ้ นในปี พ.ศ.๒๕๒๕ หม่อมงามจิตต์ บุรฉัตร ได้รบั เชิญจากรัฐบาล
ให้เป็ นที่ปรึกษาฝ่ ายประชาสัมพันธ์การจัดงาน ทําให้เธอได้มีโอกาสปรึกษางานตลอดเวลากับ นายสติ
ศรีบุญเรือง หัวหน้ากองเลขานุ การจัดงานสมโภชกรุงรัตนโกสิน ทร์ ๒๐๐ ปี วันหนึ่ ง นายสติได้ปรารภ
กับเธอว่า โครงการต่าง ๆ ในงานสมโภชครัง้ นั้นมีแต่การจัดนิ ทรรศการ การจัดงานรืน่ เริง และการ
ซ่อมแซมโบราณวัตถุท้งั สิ้ น ไม่ปรากฏว่าจะมีโครงการใดที่ถาวรและจะพัฒนาทรัพยากรบุคคลในด้าน
การศึกษา อันจะยังผลต่อการพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมของประเทศเลย
โดยที่คาํ ปรารภดังกล่าวเป็ นสิ่งที่สอดคล้องกับความนึ กคิดของหม่อมงามจิตต์ ดังนั้นเพื่อ
ช่วยให้เยาวชนได้มีการศึกษา และสามารถประกอบสัมมาชีพได้ ซึ่งจะเป็ นการป้องกันอาชญากรรมหรือ
การประพฤติทุจริตคิดมิชอบของเยาวชนไปในตัว หม่อมงามจิตต์จึงได้เชิญผูแ้ ทนองค์การใหญ่ๆ ที่มีสาขา
ทัว่ ประเทศ ๑๐ องค์การมาร่วมหารือ ได้แก่ สภาสังคมสงเคราะห์ฯ สภาสตรีแห่งชาติ สภายุวพุทธิกฯ
สภาลูกเสือฯ สภาผูป้ กครองและครู พุทธสมาคม สันนิ บาตมูลนิ ธิฯ องค์การคุรุสภา ศูนย์ปฏิบตั ิการ
ลูกเสือชาวบ้าน ชมรมลูกเสือชาวบ้าน และกรุงเทพมหานค ร ที่ประชุมมีมติให้จดั ทําเป็ นโครงการถาวร
ชื่อ โครงการน้อมเกล้าฯ เพื่อเยาวชน ซึ่งต่อมารัฐบาลของพลเอกเปรม ติณสูลานนท์ สมัยนั้นได้รบั
เป็ นโครงการหนึ่ งของการสมโภชกรุงรัตนโกสินทร์ ๒๐๐ ปี และให้คณะอนุ กรรมการและหน่วยราชการ
ต่าง ๆ ให้ความร่วมมือ พร้อมกับมอบให้ก
ระทรวงศึกษาธิการเป็ นเจ้าของเรือ่ งดําเนิ นการในส่วนที่
เกี่ยวข้องต่อไป
ต่อมาโครงการน้อมเกล้าฯ เพื่อเยาวชนนี้ ได้จดทะเบียนเป็ นมูลนิ ธิรว่ มจิตต์นอ้ มเกล้าฯ
เพื่อ เยาวชน ตามคําแนะนําของนายพิศาล มูลศาสตร์สาทร ปลัดกระทรวงมหาดไทย หม่อมงามจิตต์
ไม่ได้มีชื่ออยูใ่ นคณะกรรมการก่อตั้ง ทั้งนี้ เพราะกรรมการก่อตั้งก็คือ ประธานหรือผูแ้ ทนของ ๑๐ องค์การ
ที่กล่าวมาข้างต้นเท่านั้น เธอยินดีเป็ นเพียง
“ผูป
้ ระสานงานชัว่ คราว ” และเมื่อมีการแต่งตั้ง
คณะกรรมการมูลนิ ธิฯ ขึ้ น เธอก็ยนิ ดีทาํ หน้าที่เพียงประธานกรรมการดําเนิ นงาน โดยเชิญศาสตราจารย์
ดร.ก่อ สวัสดิพาณิชย์ อดีตรัฐมนตรีวา่ การกระทรวงศึกษาธิการ เป็ นประธานกรรมการอํานวยการ และ
ได้กราบทูลอัญเชิญ สมเด็จพระเจ้าพีน่ างเธอเจ้าฟ้ากัลยาณิวฒ
ั นา ทรงเป็ นองค์ประธานกิตติมศักดิ์ของ
มูลนิ ธิฯ ซึ่งสมเด็จพระเจ้าพี่นางเธอ ได้ทรงพระกรุณา เสด็จเป็ นองค์ประธานเปิ ดการ ประชุมปฐมฤกษ์ท่ี
ตึกสันติไมตรี ทําเนี ยบรัฐบาล เมื่อวันเสาร์ท่ี ๑๓ มีนาคม พ .ศ.๒๕๒๕ ได้ทรงพระกรุณาพระราชทาน
คําแนะนําในการปฏิบตั ิงาน ทั้งทรงลงพระนามรับทราบในสมุดรายนามคณะกรรมการอํานวยการ และ
เมื่อวันที่ ๖ พฤษภาคม อันเป็ นวันพระราชสมภพครบ๕ รอบ สมเด็จพระเจ้าพีน่ างเธอเจ้าฟ้ากัลยาณิวฒ
ั นา
ได้พระราชทานทุนทรัพย์สว่ นพระองค์ จํานวน ๑๐๐,๐๐๐ บาท ตั้งกองทุนถาวร “กัลยาณิวฒ
ั นา ”
ในมูลนิ ธิรว่ มจิตต์นอ้ มเกล้าฯ เพื่อเยาวชน ผ่านทาง
๕๘

“ ท่านเคยเอ่ยว่าท่านต้องทําอะไรกับกระโปรงสักอย่าง ดิฉนั มานึ กได้ทีหลังว่า ท่านคง
ต้องการแก้จึงโทรศัพท์ไปหาท่าน ก็ได้รบั คําตอบว่า ทําเสร็จเรียบร้อยแล้วก่อนเข้านอน
แสดงว่าท่านไม่เคยปล่อยเวลาให้ลว่ งไปโดยเปล่าประโยชน์เลย ”
เดสิรี โชติระวี (ยูเนสโก)
หม่อมงามจิตต์ ขณะที่เธออยูใ่ นโรงพยาบาลด้วย
มูลนิ ธิรว่ มจิตต์นอ้ มเกล้าฯ เพื่อเยาวชน มีวตั ถุประสงค์สาํ คัญ ๕ ประการคือ
๑. ช่วยเหลือเยาวชนที่ประพฤติดีแต่ขดั สนทัว่ ราชอาณาจักร ให้ได้รบั การศึกษา
ตามความสามารถโดยต่อเนื่ องกัน จนมีอาชีพที่สุจริตเลี้ ยงตนเองและครอบครัวให้เป็ นประโยชน์แก่
ประเทศชาติอย่างเต็มที่
๒. ฝึ กฝน อบรมเยาวชนทั้งด้านคุณธรรม จริยธรรม ให้รจู ้ กั เสียสละในการทําประโยชน์
เพื่อส่วนรวม
๓. ส่งเสริมให้เยาวชนตระหนักในคุณค่าของศิลปวัฒนธรรมไทย อันเป็ นสมบัติของชาติ
และช่วยกันฟื้ นฟู ปรับปรุง พิทกั ษ์รกั ษาและเผยแพร่ศิลปวัฒนธรรมไทย
๔. ให้เยาวชนมีทศั นคติที่ถกู ต้อง มีความจงรักภักดีต่อชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย ์
และกตัญ�ูตอ่ บรรพบุรุษและผูม้ ีพระคุณ ในการที่ได้ดาํ รงรักษาชาติไทยมาจนถึงปั จจุบนั
๕. ร่วมมือกับองค์การต่างๆ ทั้งภายในและภายนอกประเท ศ เพื่อประโยชน์แก่เยาวชน
ของชาติ
เมื่อวันที่ ๙ กุมภาพันธ์ พ.ศ.๒๕๒๕ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรม
ราชกุมารี ได้ทรงรับเป็ นประธานกรรมการทีป่ รึกษาของมูลนิ ธฯิ
“ด้วยการทํางานอย่างทุ่มเท

เสียสละ ด้วยความสามารถ ความรู ้ และประสบการณ์สงู
กอปรทั้งด้วยคุณงามความดี และความเมตตากรุณาของหม่อมงามจิตต์ บุรฉัตร ทําให้
มูลนิ ธิรว่ มจิตต์นอ้ มเกล้าฯ เพื่อเยาวชน ถือกําเนิ ดขึ้ นมาได้”
คณะกรรมการมูลนิ ธิรว่ มจิตต์นอ้ มเกล้าฯ เพือ่ เยาวชนฯ
“ความสามารถในการรวมแรง

รวมใจ รวมความคิดของคนร่วมงานนั้น เป็ นคุณสมบัติ
พิเศษของหม่อมงามจิตต์ ที่ทุกคนยอมรับและปรากฏเป็ นผลงานของมูลนิ ธิชว่ ยคนปั ญญาอ่อน”
คณะกรรมการมูลนิ ธิชว่ ยคนปั ญญาอ่อนฯ
๖๐

“ ท่านเป็ นนักพัฒนาที่ยิ่งใหญ่ ไม่ใช่แต่ในประเทศไทยเท่านั้น แต่ของโลกด้วย ”
สุวนัย ทองนพ (อดีตอธิบดีกรมการพัฒนาชุมชน)
หม่อมงามจิตต์ บุรฉัตร
ได้ทาํ งานอย่างทุม่ เทและเสียสละ ด้วยความสามารถและ
ประสบการณ์ต่าง ๆ เพื่อมูลนิ ธิรว่ มจิตต์นอ้ มเกล้าฯ ในปี แรกแห่งการก่อตั้ง คือ ในปี พ
.ศ.๒๕๒๕
เธอสามารถหาเงินให้มลู นิ ธิฯ ได้เป็ นจํานวนถึง ๘ ล้านบาท ทําให้สามารถช่วยเด็กและเยาวชน
ตามวัตถุประสงค์ของมูลนิ ธิฯ ซึ่งมีค่าใช้จ่ายปี ละประมาณ ๔ ล้านบาท ได้ต้งั แต่ปีแรกของการดําเนิ นงาน
การหาทุนได้อย่างรวดเร็วเช่นนี้ เกิดมาจากความริเริม่ ดําเนิ นการที่ได้วางแผนไว้เป็ นอย่างดีของ
หม่อมงามจิตต์ โดยเธอได้ใช้วิธีติดต่อขอรับบริจาคด้วยตนเองส่วนหนึ่ ง และได้ขอพ ระราชทานพระบรม
ราชานุ ญาตจากพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยูห่ วั จัดทําเหรียญ ๙ รัชกาล เป็ นเหรียญทองแดงเงินและ
ทองคํา รวม ๕ แสน ๕ หมื่นเหรียญ และแผ่นภาพพระบรมฉายาลักษณ์๙ รัชกาล จํานวน ๑๐๐,๐๐๐ แผ่น
ออกจําหน่ายแก่ประชาชนด้วยราคาไม่แพง สามารถบริจาคได้เพียงคนละ ๑๐ บาท ๒๐ บาท
พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยูห่ วั ได้พระราชทานพระบรมราชานุ ญาต พร้อมพระราชทานพระปรมาภิไธยย่อ
“ภปร” และตรามหาจักรีประดิษฐานบนเหรียญ ๙ รัชกาล ตลอดจนพระราชทานพระราชกระแส
บางประการในการจัดทําเหรียญด้วย
ในการทํางานต่าง ๆ เพื่อมูลนิ ธิรว่ มจิตต์นอ้ มเกล้าฯ นี้ หม่อมงามจิต
ต์ทาํ งานโดยมิได้
คํานึ งถึงความเหน็ ดเหนื่ อย ไม่มีวนั หยุดเสาร์อาทิตย์ ออกค่าใช้จ่ายของสํานักงานในระยะเริ่มแรกที่มลู นิ ธิฯ
ยังไม่มีรายได้เอง ทุกครั้งที่ออกเดินทางไปต่างจังหวัด เธอได้เผยแพร่แนวความคิดของมูลนิ ธิฯ
ด้วยตนเอง แก่บุคคลต่างๆ ทั้งระดับในเมืองและหมู่บา้ น เปิ ดโอกาสและกระจายงานให้มีผมู้ าช่วยงาน
และมีสว่ นร่วมในโครงการทั้งประเทศ ในวิถีทางต่างๆ ที่แต่ละคน และแต่ละหน่วยงานจะสามารถช่วยได้
ตามความสามารถ โดยเธอเพียงคอยติดตามผลและดูแลให้คาํ แนะนําช่วยเหลือแก่ผรู้ บั งานไปทําเพื่อให้
งานนั้นบรรลุผลสําเร็จ
เมื่อมีโอกาสได้เข้าเฝ้ าพระบรมวงศานุ วงศ์หรือพบผูท้ รงคุณวุฒิ เธอจะกราบทูลหรือทูล
หรือบอกเล่าเกี่ยวกับงานของมูลนิ ธิรว่ มจิตต์นอ้ มเกล้าฯ ขอพระราชทานคําแนะนํา หรือคําแนะนําต่างๆ
เพื่อนําไปเพิ่มเติมปรับปรุงโครงการดังกล่าวให้เป็ นโครงการที่ปฏิบตั ิได้ โดยจะจดบันทึก ความคิดต่าง ๆ
ที่ได้มาไว้ในสมุดบันทึกเล่มที่ติดกระเป๋าถืออยูต่ ลอดเวลา กล่าวได้วา่ เธอเป็ นคนที่เคารพในความคิด
ของผูอ้ ื่น ไม่เคยดูถกู ดูแคลนความคิดของผูใ้ ด ในงานสังสรรค์ต่าง ๆ หรืองานประชุมใด ๆ เมื่อทราบว่า
ผูใ้ ดมีความสามารถพอที่จะช่วยงานได้ หรือสามารถให้คาํ ปรึกษาได้ ท่านจะเผยแพร่ความคิด และติดต่อ
ขอความช่วยเหลือทันทีไม่คิดหรือทํางานเพียงคนเดียว มูลนิ ธิรว่ มจิตต์นอ้ มเกล้าฯ เพื่อเยาวชน จึงมีการ
ประชุมกลุม่ ย่อยทุกอาทิตย์ ผูใ้ ดว่างก็มาหารือร่วมกัน ช่วยกันแก้ไขปั ญหา และร่วมปฏิบตั ิงานด้วยกัน
กล่าวได้วา่ เธอทํางานโดยไม่นึกถึงสุขภาพของตนเองเลย เมื่อหม่อมงามจิตต์ บุรฉัตร ถึงแก่อนิ จกรรมลง
งานด้านบริหารก็มีผทู ้ ี่สืบต่อ คือ พระวรวงศ์เธอพระองค์เจ้าสุทธสิริโสภา ซึ่งเป็ นเจ้านายผูใ้ หญ่พระองค์หนึ่ ง
ได้ทรงพระกรุณารับเป็ นองค์ประธานดําเนิ นงานแทนหม่อมงามจิตต์
๖๓

“ หม่อมเป็ นกําลังใจที่ทาํ ให้ท่านทูตได้ทรงงานและเป็ นประโยชน์ต่อประเทศไทยต่อไป ”
พล.ต.ต.หม่อมราชวงศ์ถวัลภากร วรวรรณ (โรงพยาบาลตํารวจ)
โดยที่มลู นิ ธิรว่ มจิตต์นอ้ มเกล้าฯ เพื่อเยาวชน มีวตั ถุประสงค์เพื่อช่วยเด็กและเยาวชน
(รวมทั้งสามเณร) ผูป้ ระพฤติดีแต่ยากไร้ขดั สนเพื่อได้รบั การศึกษาอย่างต่อเนื่ องดังกล่าวแล้ว ในปี แรก
ได้เริ่มต้นด้วยจํานวน ๒,๕๒๕ คน (ตามพ.ศ.ของการสมโภชกรุงรัตนโกสินทร์) และจนถึงปี พ.ศ.๒๕๒๘
มีเยาวชนได้รบั ทุนทั้งสิ้ นถึง ๒,๘๖๐ คนแล้ว ตามรายงานถึงปี พ .ศ.๒๕๒๘ มีผบู้ ริจาคเงินทุนให้มลู นิ ธิฯ
เป็ นรายปี ๒๔๑ ทุน และบริจาคตั้งเป็ นกองทุนสะสมถาวรใช้เฉพาะดอกผลรวม ๓๔๔ กองทุน
สมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนี ได้ทรงมีพระมหากรุณาธิคณ
ุ พระราชท านเงิน
แก่มูลนิธฯิ นี้ ๑ แสนบาท
และด้วยการกราบบังคมทูลของหม่อมงามจิตต์ สมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินีนาถ
ได้ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อม รับมูลนิ ธิรว่ มจิตต์นอ้ มเกล้าฯเพือ่ เยาวชน เข้าอยูใ่ นพระบรม
ราชินูปถัมภ์ เมื่อวันที่ ๑๕ เมษายน พ .ศ.๒๕๒๖ ขณะเมื่อเสด็จพระราชดําเนิ นเยีย่ มอาการป่ วยของ
หม่อมงามจิตต์ท่ีโรงพยาบาล
หม่อมงามจิตต์ บุรฉัตร มีความห่วงใยในเยาวชน แม้กระทัง่ เวลาใกล้จะถึงอวสานแห่งชีวิต
มีความประสงค์จะเปลี่ยนค่านิ ยมของสังคมไทยให้เกิดประโยชน์ต่อเยาวชนในหมู่บา้ น ขณะที่ป่วยอยูก่ ็ยงั
ทํางานอยู่ จนก ระทัง่ ใกล้วาระสิ้ นลมหายใจ โดยได้เชิญชวนผูท้ ี่ไปเยี่ยมเธอให้เปลี่ยนค่านิ ยมใหม่
ของสังคมไทย ด้วยการขอรับเงินบริจาคช่วยการศึกษาเยาวชนในชนบทของมูลนิ ธิรว่ มจิตต์นอ้ มเกล้าฯ
แทนการเยี่ยมด้วยดอกไม้หรือของเยี่ยมใด ๆ โดยได้ตง้ ั หีบบริจาคไว้หน้าห้อง ซึ่งปรากฏว่าระหว่างที่เธอ
อยูใ่ นโรงพยาบาล จนถึงวันที่ ๑๘ ตุลาคม พ.ศ.๒๕๒๖ มูลนิ ธิฯ ได้รบั เงินถึง ๑๑๘,๘๙๖ บาท
เมื่อเธอถึงแก่อนิ จกรรมแล้ว ปรากฏในพินัยกรรมว่า หม่อมงามจิตต์ บุรฉัตร ได้ยกเงินสด
ให้แก่ มูลนิ ธิรว่ มจิตต์นอ้ มเกล้าฯ เพื่อเยาวชน เสริมทุนเปรมบุรฉัตร - งามจิตต์ ช่วยการศึกษาเยาวชน
ในหมู่บา้ นทัว่ ประเทศจํานวน ๑ ล้านบาท ให้เก็บดอกผลใช้
เกี่ยวกับเยาวชนพิการนั้น เธอได้เป็ นผูก้ ่อตั้งหรือมีสว่ นร่วมในการก่อตั้งองค์การต่าง ๆ
เกี่ยวกับเยาวชนพิการหลายองค์การ อาทิเช่น มูลนิ ธิอนุ เคร าะห์คนพิการ ในพระอุปถัมภ์ของสมเด็จ
พระศรีนครินทราบรมราชชนนี โรตารีแ่ อนน์ในประเทศไทย เพือ่ สนับสนุ นงานมูลนิ ธิอนุ เคราะห์คนพิการ
มูลนิ ธิชว่ ยคนปั ญญาอ่อน ในพระบรมราชินูปถัมภ์ และมูลนิ ธิชว่ ยคนตาบอด ในพระบรมราชินูปถัมภ์
เป็ นต้น
หม่อมงามจิตต์ บุรฉัตร เป็ นประธานก่อตั้งและประธานคนแรกของมูลนิ ธิอนุ เคราะห์
คนพิการ และสมาคมโรตารี่แอนน์ในประเทศไทย ซึ่งมีสว่ นร่วมมือและสนับสนุ นงานของมูลนิ ธิ
อนุ เคราะห์คนพิการ มูลนิ ธิอนุ เคราะห์คนพิการนี้ หม่อมงามจิตต์ได้รว่ มกับคณะสุภาพสตรีและ
สุภาพบุรุษคณะหนึ่ ง ก่อตั้งขึ้ นตามคําแนะนําของ Miss
๖๕

“ ท่านช่วยบรรดาเกษตรกรบางเลน นครปฐม ให้มีเครือ่ งสูบนํ้าขนาดใหญ่ชว่ ยทํานาได้
2 ครั้ง และช่วยเกษตรกรแถบอําเภอสา น่าน ได้มีเมล็ดพันธุถ์ วั ่ ลิสง ยามประสบอุทกภัย ”
ปรารมภ์ บัวสําลี ประธานชมรมชาวนาไทย
ที่ปรึกษานักสังคมสงเคราะห์ของสหประชาชาติประจําสถานสงเคราะห์แม่และเด็ก
สาธร อันเป็ นย่านที่มีเด็กพิการเป็ นจํานวนมากจากการระบาดของโรคไข้ไขสันหลังอักเสบเมื่อ .ศ.๒๔๙๕
พ
โรคนี้ เป็ นโรคใหม่ในประเทศไทย ยากที่ผปู้ กครองเด็กซึ่งยากจนขาดการศึกษา จะเข้าใจและเชื่อถือ
หม่อมงามจิตต์ตอ้ งอดทน พากเพียร จนสามารถนําเด็กส่วนใหญ่ไปรับการรักษาบําบัด ณ โรงพยาบาล
เป็ นประจําทุกวันได้ แพทย์จาํ เป็ นต้องแก้ไขความพิการของเด็กๆ หลายรายด้วยการผ่าตัด แต่แพทย์
ผูเ้ ชีย่ วชาญทางด้านนี้ ก็มีนอ้ ย ทั้งแพทย์สาขานี้ ยังไม่เป็ นที่สนใจแพร่หลายในหมูน่ ักศึกษาแพทย์ มูลนิ ธิฯ
ภายใต้การนําของหม่อมงามจิตต์ จึงได้ให้ความร่วมมือแก่คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล และ
โรงพยาบาลศิรริ าชสร้างอาคาร “ศรีสงั วาลย์” ให้แก่ภาควิชาศัลยศาสตร์ออร์โธปิ ดิกส์และเวชศาสตร์ฟื้นฟู
พร้อมทั้งจัดหาอุปกรณ์การรักษาและสร้างตึก“มูลนิ ธิอนุ เคราะห์คนพิการ” ขึ้ นเป็ นโรงงานทํากายอุปกรณ์
เพือ่ ให้สามารถให้การรักษาทางกายภาพบําบัด ฟื้ นฟูสมรรถภาพทางร่างกายอย่างทันสมัยในระยะต่อมา
ยังได้รว่ มมือกับองค์การกองทุนฉุ กเฉินสําหรับเด็กระหว่างประเทศ องค์การให้ความช่วยเหลือทางวิชาการ
ของสหประชาชาติ องค์การแรงงานของโลกและองค์การสงเคราะห์ทหารผ่านศึก ให้เครื่องจักรเครื่องมือ
สําหรับโรงงานทําแขนขาเทียมแห่งที่สอง ณ โรงพยาบาลเลิศสินด้วย
นอกจากนี้ ยังได้สนับสนุ นคณะแพทยศาสตร์ศิรริ าชพยาบาลให้จดั ตั้งโรงเรียนนักกายภาพ
บําบัดขึ้ น รวมทั้งแผนกอาชีวบําบัด ซึ่ งในระยะต่อมาได้ผลิตบัณฑิตทางกายภาพบําบัดออกปฏิบตั ิงาน
ในโรงพยาบาลต่าง ๆ
Eileen Davidson

“มูลนิ ธิกฤตานุ สรณ์ พี่หม่อมเป็ นผูส้ นับสนุ นการก่อตั้งด้วยผูห
้ นึ่ ง

และได้ขอร้องดิฉนั หลาย
ครั้งว่า ขออยูแ่ ค่เบื้ องหลังเท่านั้น ซึ่งแสดงให้เห็นถึงนํ้าใจว่าจิตใจท่านใสสะอาดเพียงไร”
คุณหญิงสวลี ชลวิจารณ์

“หม่อมงามจิตต์มีสว่ นสําคัญในการติดต่อเชิญผูท
้ รงคุณวุฒิจากหลายประเทศ

เช่นเยอรมัน
ฝรัง่ เศส และผูท้ รงคุณวุฒิชาวอังกฤษในอินเดีย มาร่วมเป็ นกรรมการในการประกวดผลิตภัณฑ์
หัตถกรรมระหว่างประเทศ ”
มานะ สังขวุฒิชยั กุล

๖๗

“ มูลนิ ธิราชประชาสมาสัยในพระบรมราชูปถัมภ์ มีความระลึกว่า หม่อมงามจิตต์
บุรฉัตร เป็ นเสมือนเสาเข็มหนึ่ งที่ลงรากฐานอันมัน่ คงไว้ให้แก่มลู นิ ธิจนสามารถ
ขยายกิจการอันเป็ นประโยชน์อย่างกว้างขวาง ”
ท่านผูห้ ญิงสุมาลี จาติกวนิช
งานในอันดับต่อไปที่หม่อมงามจิตต์เป็ นผูร้ ิเริ่มได้แก่ งานป้องกันโรคภัยอันอาจก่อให้เกิดความ
พิการ เธอได้ชว่ ยติดต่อขอวัคซีนจากองค์การ Save The Children Fund ของประเทศแคนาดา เป็ น
มูลค่าถึง ๕ ล้านบาท เพือ่ นํามาใช้ในโครงการรณรงค์ให้วคั ซีนป้องกันโรคไข้ไขสันหลังอักเสบ ในนคร
หลวงกรุงเทพธนบุรี โดยร่วมมือกับกรมอนามัยกระทรวงสาธารณสุข และเทศบาลนครกรุงเทพฯ ให้
วัคซีนแก่เด็กอายุต้งั แต่ ๓ เดือนถึง ๕ ปี ระหว่างวันที่ ๒๑ มกราคม ถึงวันที่ ๓ กุมภาพันธ์ พ.ศ.
๒๕๑๒ มีเด็กได้รบั การฉีดวัคซีนทั้งสิ้ นประมาณ ๓๐๐,๐๐๐ คน
นอกจากนั้น เธอยังได้ติดต่อขอทุนจากต่างประเทศ ให้บุคลากรจากไทยไปรับการอบรม
เกี่ยวกับการสงเคราะห์คนพิการอีกด้วย
หม่อมงามจิตต์ มิได้มุ่งช่วยเหลือแต่เฉพาะงานของมูลนิ ธิฯ แต่ได้ชว่ ยเหลือบุคคลผูพ้ ิการ
เท่าที่จะช่วยได้ ทั้งการให้กาํ ลังใจและกําลังทรั พย์ เธอได้ปลุกปลอบให้คนพิการรูจ้ กั คําว่า
“ยิ้ มสู”้
ตัวอย่างของคนพิการที่เกือบจะหมดหวังในชีวิต แต่ได้รบั กําลังใจจากหม่อมงามจิตต์จนสามารถทํางาน
ได้โดยไม่มีปมด้อยเช่นเดียวกับคนปกติ มีครอบครัวอย่างเป็ นสุขคนหนึ่ งคือ ณรงค์ ปฏิบตั ิสรกิจ ซึ่ง
ขณะนี้ เป็ นประธานสภาคนพิการทุกประเภทแห่งประเทศไทย และกรรมการภูมิภาค เอเชียแปซิฟิคแห่ง
องค์การคนพิการนานาชาติ
ณรงค์ ปฏิบตั ิสรกิจ ได้เขียนเล่าถึงชีวิตของเขาไว้ตอนหนึ่ ง ซึ่งทําให้ได้เห็นความเมตตา
กรุณาอันเกิดจากนํ้าใสใจจริงของเธอ ตลอดจนการทํางานในความรูส้ ึกของผูท้ ี่อยูใ่ กล้ชิด
ณรงค์ ปฏิบตั ิสรกิจเขียนว่า
“ย้อนหลังกลับไปเมื่อ พ.ศ.๒๔๙๙ ขณะที่ผมนอนป่ วยที่ ร.พ.ศิรริ าช เข้าทําการผ่าตัดสัน
หลังจากโรคข้ออักเสบ ขณะที่ยงั เป็ นนักเรียนนายร้อยปี ที่ ๒ และผลของการผ่าตัด ทําให้ผมเริม่ เป็ นคน
พิการ ขณะนั้นผมยังอยูใ่ นความหวังว่าจะหาย กับการยอมรับว่าจะต้องเป็ นคนพิการถือไม้เท้าคํ้ายัน
สุขภาพจิตกําลังเสื่อมโทรมอย่างเต็มที่ ก็มีสุภาพสตรี ๒ ท่าน มาทักทายผมที่เตียงว่า ต้องการความ
ช่วยเหลืออะไรบ้าง และมีโครงการจะทําอะไรต่อไป ขณะนั้นผมยังนึ กไม่ถึงว่าชีวิตที่จะต้องออกไปเป็ นคน
พิการเต็มตัว เพราะยังต้องนอนอยูใ่ นโรงพยาบาลเป็ นปี ๆ จึงเรียนท่านไปว่า ผมอยากได้ครูสอน
ภาษาอังกฤษและวาดรูป เนื่ องจากตอนนั้นผมกําลังนอนวาดรูปอยูบ่ นเตียง และรูว้ า่ ภาษาอังกฤษจะเป็ น
เครื่องมือในการทํามาหากินในอนาคตได้ แล้วผมก็ได้ครูสอนวาดรูปเป็ นแหม่มเป็ นครูจริงๆ ต่อไปผม จึง
ทราบว่าสุภาพสตรี ๒ ท่านนั้นคือ “หม่อมงามจิตต์ บุรฉัตร” และคุณหญิงสุมาลี จาติกวนิ ช ต่อมาอีก
๑ ปี พ.ศ.๒๕๐๐ ผมแน่ ใจว่าต้องเป็ นคนพิการแน่ หัดเดินใช้ไม้ค้าํ ยันเตรีย มพร้อมที่จะกลับบ้าน
ต่างจังหวัด ผมก็ได้พบหม่อมงามจิตต์
๖๙

“ ประธานสภาสตรีโลกคนปั จจุบนั กล่าวว่า กรรมการทุกคนรักและเลือ่ มใสศรัทธา
ในตัวหม่อมมาก มักจะแนะนําแต่ในสิ่งที่ดีที่ควร และให้กาํ ลังใจ ส่งเสริมคนขยัน
ทํางานทําประโยชน์ได้เสมอ ”
คุณหญิง ม.ล.อนงค์ นิลอุบล
อีกครั้งหนึ่ ง โดยท่านนําช่างภาพทีวีซึ่งเพิ่งเกิดขึ้ นใหม่ในระยะนั้น มาถ่ายรูปการนอนวาดรูปของผม
เพือ่ ออกรายการของมูลนิ ธิอนุ เคราะห์คนพิการ และท่านก็ถามผมว่า ออกไปจากโรงพยาบาลไปแล้วจะ
ทําอะไร ตอนนั้นผมยังมืดแปดด้านอยู่ มีเพื่อนแนะนําผมว่า คุณวุฒิของผมซึ่ งได้ประโยคเตรียมนายร้อย
สามารถเข้าเรียนธรรมศาสตร์ได้ ท่านก็ควักเงินให้ ๑๐๐ บาททันที บอกนักสังคมสงเคราะห์ซึ่งไป
ด้วยกัน (คือคุณพี่ชิดจันทร หังสะสูต นักสังคมสงเคราะห์รุน่ แรกที่ทาํ งานเกี่ยวกับคนพิการ ปั จจุบนั
เป็ นอาจารย์มหาวิทยาลัยรามคําแหง) ให้ไปซื้ อตําราธรรมศาสตร์ให้ทนั ที ผมจึงได้กลับบ้านพร้อมทั้ง
หนังสือกฎหมาย ๕ เล่มจากธรรมศาสตร์ ไปนอนอ่านอยูบ่ า้ นต่างจังหวัด ด้วยไม่มีความหวังใด ๆ ทั้งสิ้ น
แต่คุณพีช่ ดิ จันทรบอกว่า ถ้ามีรปู ซึ่งวาดไว้อยากจะฝากขายก็ให้เอามาฝากได้ท่ีมลู นิ ธิอนุ เคราะห์คนพิการ
ซึ่งตอนนั้นมีสาํ นักงานเล็กอยูใ่ นกรมประชาสงเคราะห์ และกรมประชาสงเคราะห์มีหอ้ งโชว์จาํ หน่าย
ผลิตภัณฑ์อยูต่ รงหัวมุมสะพานขาว
๖ เดือนต่อมา ปี ๒๕๐๑ ผมก็หอบรูปสีน้ ํามัน ๔-๕ รูป มาที่สาํ นักงานมูลนิ ธิฯ เพื่อเอารูป
มาฝากขาย กรรมการท่านหนึ่ งของมูลนิ ธิฯ ซึ่งผมจําชื่อได้ชื่อ คุณฉลวย สีบุญเรื อง ถามว่าอยากทํางาน
หรือไม่ เป็ นคนพิมพ์หนังสือตาบอด เงินเดือน ๔๕๐ บาท ผมก็ตกลงรับทันที
ขณะที่ผมทํางานอยูท่ ่ีโรงเรียนสอนคนตาบอดอยูๆ่ ก็ได้พบหม่อมงามจิตต์อีก...ทุกครัง้ ที่เจอ
ท่านก็ควักกระเป๋าให้คา่ ขนมผม ๑๐๐ บาททุกที ซึ่งมีค่ากับผมมาก เนื่ องจากตอนนั้นผมจนกรอบเต็มที
อีก ๒ ปี ต่อมา ผมก็เข้าผ่าตัดแก้ไขความพิการทําข้อสะโพกใหม่ให้งอได้ ซึ่งก็ไม่สาํ เร็จ อยูโ่ รงพยาบาล
เกิน ๓ เดือนต้องถูกออกจากงาน ก็ได้หม่อมงามจิตต์ชว่ ยชีวิตไว้อีกครั้ง ครั้งแรกท่านจะให้ไปอยูเ่ ฉย ๆ
โดยยินดีจะรับเลี้ ยงดู แต่ผมไม่ยอมรับความปรารถนาดีของท่านที่จะมานัง่ กินนอนกิน .... ท่านจึงตกลง
รับผมไว้เป็ นพนักงานบัญชีของบริษทั ฉัตราการพิมพ์
การทํางานอยูก่ บั หม่อมงามจิตต์อย่างใกล้ชิดทําให้ณรงค์ ปฏิบตั ิสรกิจ ได้รถู ้ ึง
ชีวิตและ
อุปนิ สยั ใจคอของหม่อมงามจิตต์ได้อย่างลึกซึ้ ง เขาเขียนถึงเธออีกตอนหนึ่ งว่า
“ระหว่างที่ทาํ งานกับท่านต้องเรียนตามตรงว่าต้องนํ้าตาตกหลายครัง้
เพราะโดนท่านดุ
กล่าวว่ากล่าวเสมอ ท่านเป็ นคนละเอียด ใจร้อน เอาจริงเอาจังกับการงาน และหายใจเป็ นงานตั้งแต่
เช้าจนดึก ท่านดุดา่ ผมปาวๆ แล้วท่านก็เดินหน้าทํางานอื่นๆ ต่อไป หายโกรธในไม่ก่ีนาที ส่วนผม
ต้องคิดเป็ นวันๆ ต่อมาหลังจากไม่ได้อยูก่ บั ท่านแล้ว ต้องมาเป็ นหัวหน้าหน่วยงานเองบ้าง จึงได้สาํ นึ ก
ถึงพระคุณของท่าน
๗๐

“ พี่งามจิตต์ไม่ยอมอยูเ่ ฉยเลย หายใจเป็ นงานๆๆ ตลอด งานที่ดิฉนั สามารถทําได้
สําเร็จในขณะนี้ ทุกๆ กรณีพง่ี ามจิตต์มีสว่ นเป็ นครูดิฉนั ตลอดเวลา ”
คุณหญิงสุเนตร พงษ์โสภณ
ความละเอียดรอบคอบของท่านซึ่งได้ดุดา่ ว่ากล่าวสัง่ สอนให้น้ัน ช่วยในการทํางานปั จจุบนั ของผมได้มาก..
เป็ นที่น่าแปลก ขณะที่ผมอยูใ่ นสํานักงานถูกท่านดุดา่ ว่ากล่าว จนมีความน้อยใจบ่อย ๆ นั้น เมื่อผม
ออกไปพบผูห้ ลักผูใ้ หญ่ขา้ งนอก ส่วนใหญ่มกั มาแสดงความชื่นชมกับผมว่า ณรงค์ทาํ งานอยูก่ บั หม่อมดีนะ
หม่อมชมว่า เธอทํางานเก่ง ทําให้ภายหลังผมหายน้อยใจ และเมื่อยิ่งห่างจากท่านยิ่งระลึกถึงนํ้าใจของ
ท่านมากขึ้ น ท่านเป็ นคนอย่างนั้นเอง ท่านได้ทาํ งานเกี่ยวกับนักสังคมสงเคราะห์อาสาสมัครมากหน้า
หลายตา ได้ติดต่อมีปัญหาทางความคิดในการงาน แต่เมื่อเสร็จงานแล้ว ท่านก็ลืมเรื่องส่วนตัวหมด
ท่านไม่เคยนิ นทาว่าใครลับหลัง.. จิตใจของท่านมีแต่งาน งานและก็งาน ขนาดท่านจะไปนอก ยังไม่ได้
ทานอาหารเช้า เรือบินก็จะออก ต้องเดินเสริฟอาหารผลไม้และเครื่องดื่ม ระหว่างขึ้ นรถยนต์ ขณะนัง่
รถยนต์จะออกต้องมายืนรอรับคําสัง่ อีก ไปถึงสนามบิน เราก็ได้รบั ไปรษณียบัตรคําสัง่ งานอีก เราจึงได้
เห็นหน่วยงานสงคมสงเคราะห์และองค์การอื่น ๆ ได้เกิดขึ้ นจากความริเริ่มของท่านมากมาย เท่าที่นับได้
มีถึง ๑๕ แห่ง...
“จากประสบการณ์ท่ีได้ทาํ งานกับท่าน ทําให้ผมได้รเิ ริม
่ งานห้องสมุดคอลฟิ ลด์เพื่ อคนตา
บอดของมูลนิ ธิชว่ ยคนตาบอดแห่งประเทศไทย สมาคมคนพิการแห่งประเทศไทย สภาคนพิการทุก
ประเภทแห่งประเทศไทย และเป็ นกรรมการในเรือ่ งเกี่ยวกับคนพิการอีกหลายคณะ”
คนพิการอีกคนหนึ่ งที่หม่อมงามจิตต์ได้ยื่นมือเข้าไปช่วยเหลือคือ เชยจิต พึ่งยนต์ คนตาบอด
เชยจิต ได้เขียนถึงหม่อมงามจิตต์ในฐานะผูน้ ําแสงสว่างมาสูช่ ีวิต ตอนหนึ่ งว่า
“เมื่อดิฉน
ั ได้สาํ เร็จการศึกษาจากโรงเรียนสอนคนตาบอด เพือ่ น ๆ ที่จบมารุน่ เดียวกันนั้น
เขาได้ทาํ งานกันหมดทุกคนแล้ว ก็คงเหลือแต่ดิฉนั คนเดียวที่ไม่สามารถหางานทําได้ ในขณะที่ดิฉนั
เหมือนคนที่กาํ ลังจะจมนํ้าตาย หม่อมงามจิตต์ก็ได้กา้ วเข้ามาในชีวิตซึ่งทําให้ดิฉนั ไม่สามารถจะลืมท่าน
ได้เลย
ดิฉนั ยังจําได้เมื่อครั้งที่ท่านมาที่โรงเรียนเพื่อจะหาใครสักคนที่จะไปร่วมงานกับท่าน
โดยเฉพาะผูท้ ี่มีจิตใจหนักแน่ น มีความเชื่อมัน่ ในตนเอง และสามารถทํางานร่วมกับ ผูช้ ายได้ ก็ตรงกับ
บุคลิกของดิฉนั พอดี บริษัทของท่านเป็ นบริษัทเอกชนแห่งแรกที่รบั คนพิการเข้าทํางาน ดิฉนั ได้เข้าไป
ร่วมงานกับท่านในตําแหน่งพนักงานรับโทรศัพท์ วันแรกที่เข้าทํางาน ดิฉนั ได้พบกับสิง่ แปลกๆ ใหม่ๆ
ไม่เคยพบมาก่อน ดิฉนั ทํางานได้เพียง ๓ ชัว่ โมง ก็ตอ้ งหนี กลับบ้าน เพราะดูอะไร ๆ มันช่างสับสน
วุน่ วายไปหมดสําหรับดิฉนั
๗๒

“ หม่อมงามจิตต์เป็ นบุคคลที่น่ารัก ในคอกว้างขวาง เอื้ อเฟื้ อเผื่อแผ่เสมอ และมี
คุณธรรมตามรอยพระยุคลบาท ในข้อให้โดยไม่เลือกที่รกั มักที่ชงั เหมือนกัน ”
ท่านผูห้ ญิงมณีรตั น์ บุนนาค
เมื่อท่านตื่นจากที่นอนขึ้ นมา ท่านก็เริ่มงานของท่านโดยไม่รอช้า ท่านจะสัง่ โน่นสัง่ นี่ เพื่อไม่ให้เสียเวลา
ดิฉนั ต้องยอมรับว่า ครั้งนั้นดิฉนั คิดเหมือนเด็กๆ แต่ในที่สุดท่านก็ไปตามให้ดิฉนั กลับมาทํางาน ดิฉนั
เองก็ไม่ทราบว่าจะเป็ นเช่นไร ไม่แน่ ดิฉนั อาจจะต้องกลายไปเป็ นขอทาน ไม่ได้มีงานเป็ นหลักฐานดังเช่น
ทุกวันนี้ นอกจากท่านจะกรุณาไปตามให้ไปทํางาน แล้ว ท่านยังสอนให้คิดว่า “คนเราเกิดมาอย่าได้
น้อยเนื้ อตํา่ ใจในโชควาสนาของตนเองเลย ให้ยืนหยัดต่อสูก้ บั ความลําบาก ” คําสอนของท่านในครั้งนั้น
ดิฉนั ไม่เคยลืมเลยและยังคงถือเป็ นสิง่ เตือนใจเสมอมา
ดิฉนั ได้อยูก่ บั ท่านมาตั้งแต่ พ .ศ.๒๕๐๒ มีเหตุการณ์หลายสิง่ หลายอย่าง ที่ทาํ ให้ดิฉนั
เกิดความประทับใจและดีใจที่ได้เข้าร่วมงานกับท่านอย่างใกล้ชดิ จึงรูว้ า่ ท่านนั้นทํางานอย่างจริงจัง
ท่านไม่เคยปฏิเสธงานการกุศลใดๆ เลยแม้แต่ครั้งเดียว ทั้งๆ ที่ง านของท่านก็มีอยูล่ น้ มือ มีบางครั้งที่
ท่านอัดอั้นตันใจมากในเรื่องงาน แต่ก็เพียงชัว่ ครูเ่ ดียวท่านก็คิดได้ และพยายามทํางานต่อไปอย่างไม่
ท้อแท้ โดยไม่เห็นแก่ความเหน็ ดเหนื่ อยของตนเอง แต่เพื่อความสุขของส่วนรวม
ตลอดเวลาที่ดิฉนั อยูก่ บั ท่าน ดิฉนั ไม่เคยเห็นท่านได้หยุดพักผ่อน แม้แต่ในยามวิกาล ซึ่งใน
บางคราวที่มีผมู้ าติดต่อขอเข้าพบท่าน ดิฉนั ก็พยายามปฏิเสธเพราะเห็นว่าเป็ นเวลาพักผ่อนของท่าน
แต่ถา้ ท่านทราบเมื่อไหร่ ท่านจะให้เข้าพบทันที โดยไม่คาํ นึ งถึงเวลาว่ามันจะดึกดื่นปานใด ผูท้ ่ีขอเข้าพบท่าน
ก็มกั จะมีเรื่องเกี่ยวกับตําแหน่ งหน้าที่ของแต่ละสมาคมที่ตนได้รบั มอบหมาย แต่เท่าที่ดิฉนั อยูก่ บั ท่านมา
ท่านมีสิ่งที่แปลกกว่าผูอ้ ื่นอยูม่ ากก็ตรงที่ท่านทํางานทุกอย่าง ถึงแม้จะเหน็ ดเหนื่ อยสักปานใด ท่านก็ไม่เคย
ที่จะหวังลาภยศ สรรเสริญใดๆ เลย ท่านทํางานด้วยใจรักโดยแท้ ยากจะหาใครเปรียบปานได้
การปฏิบตั ิงานของท่านทําอย่างมีประสิทธิภาพ ฉลาด หลักแหลม และว่องไว จะเห็นได้จาก
อุบตั ิเหตุ ไฟไหม้ นํ้าท่ว ม ฯลฯ ไม่วา่ ที่ไหน เวลาใด ท่านจะรีบรุดไปโดยเร็ว...”
สําหรับคนหูหนวก หม่อมงามจิตต์ บุรฉัตร ก็ได้สนใจช่วยเหลือเช่นเดียวกัน งานเด่นของเธอ
ได้แก่การหาทุนให้ครูสอนคนหูหนวกได้ไปศึกษาอบรมในต่างประเทศที่ออสเตรเลีย อังกฤษและ
สหรัฐอเมริกา เธอได้สง่ เสริมงานของคนหูหนวก ว่าจ้างให้คนหูหนวกผลิตสิ่งของเพื่อท่านจะนําไปแจกจ่าย
แก่ญาติมิตรทั้งในประเทศและต่างประเทศ และจัดให้ได้รว่ มออกร้านจําหน่ายผลิตภัณฑ์ในโอกาสต่าง ๆ
ในปี พ .ศ.๒๕๐๓ หม่อมงามจิตต์ ได้จดั ตั้งมูลนิ ธิชว่ ยคนปั ญญาอ่อน โดยได้รวมพลัง
ผูท้ รงคุณวุฒิ
๗๔

“ ตลอดเวลาที่ดิฉนั อยูก่ บั ท่าน ดิฉนั ไม่เคยเห็นท่านหยุดพักผ่อนเลย แม้แต่ในยามวิกาล ซึ่งใน
บางคราวมีคนมาติดต่อขอพบท่าน ดิ ฉันพยายามปฏิเสธ แต่หากท่านทราบท่านจะให้พบได้
ทันที ”
เชยจิต พึ่งยนต์ (คนตาบอด ที่ทาํ งานในโรงพิมพ์ของท่าน)
ผูส้ นใจและผูป้ กครองเด็กมาร่วมดําเนิ นการ และได้รบั พระมหากรุณาจากสมเด็จพระนางเจ้าฯ
พระบรมราชินีนาถ ทรงรับมูลนิ ธิชว่ ยคนปั ญญาอ่อนไว้ในพระบรมราชินูปถัมภ์
สมองของหม่อมงามจิตต์ไม่เคยหยุดนิ่ ง ท่านคิดและทําสิ่งใหม่ๆ อยูเ่ สมอ วิธีการของท่าน
ไม่ซ้าํ แบบใคร เช่นการใช้ประโยชน์จากสมุดรายนามผูใ้ ช้โทรศัพท์และใบสําคัญเก็บเงินขององค์การโทรศัพท์
ในการประชาสัมพันธ์โดยการส่งจดหมายข่าวหรือจุลสารการประชาสัมพันธ์งานช่วยเหลือคนพิการ ไปให้
ผูร้ บั พร้อมกับใบสําคัญเก็บเงินขององค์การโทรศัพท์เป็ นต้น เธอยกย่องชมเชยและให้เกียรติแก่คนพิ การ
ทุกกลุม่ เช่นเดียวกับที่ให้แก่ผรู ้ ว่ มงานทุกคน
หม่อมงามจิตต์ บุรฉัตร เป็ นผูใ้ ห้และให้สิ่งต่างๆ แก่คนพิการ และแก่ผทู้ าํ งานเพื่อคนพิการ
ทั้งกําลังกาย กําลังใจ กําลังความคิด และกําลังทรัพย์ ตั้งแต่ท่านแรกเริ่มทํางานกับคนพิการในปี พ.ศ.
๒๔๘๓ ตราบจนกระทัง่ ท่านถึงแก่อนิ จกรรมไปแล้ว ก็ยงั ได้ยกมรดกส่วนหนึ่ งให้แก่หน่วยงานสงเคราะห์
คนพิการ โดยเฉลี่ยองค์การละ ๑ หมื่นบาท
หม่อมงามจิตต์ บุรฉัตร เป็ นผูช้ อบสะสมตุ๊กตา โดยเฉพาะตุ๊กตานานาชาติและของเล่น
ของเด็กชาติต่างๆ ได้สะสมมาตั้งแต่ยงั มีอายุนอ้ ย แต่เห็นว่า อยูก่ บั เธอไม่เป็ นประโยชน์เท่าใดนัก เธอจึง
มอบให้เป็ นสมบัติของศาลาวันเด็ก กองอุปกรณ์การศึกษา กระทรวงศึกษาธิการ
เมื่อเดือนธันวาคม
๒๕๑๐ เพือ่ ให้เยาวชนได้ศึกษาวัฒนธรรมของนานาชาติ โดยเฉพาะการแต่งกาย เป็ นจํานวน๒๐๐ ชิ้ นเศษ
โดยเป็ นสิ่งที่ประมาณค่ามิได้ และต่อ มา เมื่อเธอได้ตามเสด็จพระวรวงศ์เธอพระองค์เจ้าเปรมบุรฉัตร
ซึ่งได้รบั พระมหากรุณาธิคุณโปรดเกล้าโปรดกระหม่อม แต่งตั้งให้เป็ นเอกอัครราชทูตไปประจํา ณ
ประเทศอินเดีย เธอก็ได้สง่ ตุ๊กตานานาชาติพร้อมสิ่งของที่ระลึกรวม ๒๕ ชิ้ น มาให้เป็ นสมบัติของ
ศาลาวันเด็กเพิม่ ขึ้ นอีก
เมื่ อปี พ .ศ.๒๕๒๒ ขณะที่พระวรวงศ์เธอพระองค์เจ้าเปรมบุรฉัตรยังมีพระชนม์อยู่ ได้ทรง
เป็ นองค์ประธานร่วมกับบุคคลคณะหนึ่ งจากการบินไทยและจากกลุม่ บริษทั ในเครืออิตลั ไทย จัดรางวัล
วรรณกรรมสําหรับ ๕ ชาติในประเทศอาเซียนขึ้ น ทอมป์ สันและธนาคารกรุงเทพได้เข้ามาร่วมด้วย รางวัล
วรรณกรรมนี้ เรียกว่า รางวัลซีไรท์ (S.E.A Write Award) ซึ่งมาจากคําว่า S.E.A. หมายถึงรางวัล
วรรณกรรมที่มอบให้แก่นักเขียนวรรณกรรม ๕ ประเทศอาเซียนได้แก่ อิ นโดนี เซีย มาเลย์เซีย ฟิ ลิปปิ นส์
สิงคโปร์และไทย วัตถุประสงค์ของการจัดรางวัลนี้ ขึ้ นมีดงั นี้ คือ
๑.เพือ่ ให้เป็ นที่รจู ้ กั ถึงความสามารถด้านสร้างสรรค์ของนักเขียนในกลุม่ ประเทศอาเซียน
๒.เพือ่ ให้ทราบถึงโภคทรัพย์ทางวรรณกรรมทรัพย์สนิ ทางปั ญญาวรรณศิลป์ แห่งก ลุม่
ประเทศอาเซี่ยน
๓. เพือ่ รับทราบ รับรอง ส่งเสริมและจรรโลงเกียรติ อัจฉริยะทางวรรณกรรมของนักเขียนผู ้
๗๗

“ ท่านทักทาย พูดคุย และสอบถามผูอ้ ่อนวัยกว่าด้วยความเป็ นกันเอง ทําให้ผอู้ ่อนเยาว์
กว่าคลายความตื่น และพร้อมอยูเ่ สมอที่จะนอบน้อมต่อท่านด้วยใจจริง ”
สุพร ลิปตวัฒน์ (ผูส้ นับสนุนงาน)
สร้างสรรค์

๔. เพือ่ นํานักเขียนที่มีความสามารถสร้างสรรค์พเิ ศษทางวรรณศิลป์ ต่างๆ กัน จากกลุม่
ประเทศอาเซี่ยนมารวมกัน
รางวัลซีไรท์นี้ได้จดั ขึ้ นติดต่อกันมาตั้งแต่ พ.ศ.๒๕๒๒ จนถึงปั จจุบนั
เมื่อพระวรวงศ์เธอพระองค์เจ้าเปรมบุรฉัตร องค์ประธานรางวัลซี ไรท์สิ้นพระชนม์ลงเมื่อปี
พ.ศ.๒๕๒๔ หม่อมงามจิตต์ บุรฉัตร ซึ่ งได้มีสว่ นร่วมในการก่อตั้งรางวัลนี้ มาอย่างใกล้ชิด ได้รบั เชิญให้
เป็ นประธานคณะกรรมการสืบต่อจากพระวรวงศ์เธอ พระองค์เจ้าเปรมบุรฉัตร เธอได้ทาํ งานนี้ ด้วยความ
เต็มใจ แม้จะมี ภารกิจด้านอื่นอยูเ่ ต็มกําลังแล้วก็ตาม ตลอดระยะเวลา ๓ ปี ที่เธอดํารงตําแหน่งดังกล่าว
เธอได้อุทิศเวลา กําลังแรงกายและแรงใจให้แก่รางวัลซีไรท์ เป็ นที่ประทับใจแก่คณะกรรมการจนถึง
ทุก วันนี้ อาทิเช่น จะเข้าร่วมประชุมทุกครัง้ เว้นแต่ติดภารกิจที่สาํ คัญด้านอื่นหรือเดินทางไปต่างประเทศ
ติดตามเรือ่ งอัญเชิญเสด็จสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินีนาถในงานพระราชทานด้วยตนเอง เป็ นต้น
ระหว่างที่เธอเริ่มป่ วยและถึงแก่อนิ จกรรม พระวรวงศ์เธอพระองค์เจ้าหญิงวิมลฉัตร พระขนิ ษฐาพระวรวงศ์เธอ
พระองค์เจ้าเปรมบุรฉัตรได้เข้ามาทรงช่วยทําหน้าที่แทน ซึ่งทางกรรมการได้เชิญให้เป็ นองค์ประธาน
กรรมการจัดงานแทนหม่อมงามจิตต์ต่อมาจนถึงปั จจุบนั

“หม่อมงามจิตต์

บุรฉัตร เป็ นกําลังสําคัญในการริเริ่มก่อตั้งสภาสังคมสงเคราะห์แห่งประเทศ
ไทยใน พ.ศ.๒๕๐๓ ช่วยเหลืองานของสภาฯ ด้วยความเข้มแข็ง เสียสละตลอดมา”
ประภาศน์ อวยชัย

“ทุกคนทราบดีวา่ เบื้ องหลังความสําเร็จของงาน Conex’81 คือความเหนื่ อยยาก ความอดทน

และความตั้งใจจริงเพือ่ ประสานงานทั้งภายในและระหว่างประเทศอย่างมีประสิทธิภาพของ
หม่อมงามจิตต์”
อรพินท์ วีรวุฒิ

๗๙

“ ทําไมเราจะทําไม่ได้...เป็ นประโยคที่หม่อมงามจิตต์พดู อยูบ่ ่อยๆ ท่านมีความแกร่ง
ในความเป็ นหญิงอย่างเหลือเชือ่ เพราะท่านไม่รจู ้ กั คําว่า - ไม่ ”
วาเลอรี เบนอน (ภริยาเจ้าหน้าที่ยูเนสโก)
หม่อมงามจิตต์ บุรฉัตร เป็ นบุคคลหนึ่ งที่ได้สง่ เสริมสัมพันธภาพอันดีระหว่างประเทศไทย
และประเทศอาเซียนอื่นๆ เธอได้มีสว่ นร่วมในการดําเนิ นงานจัดตั้งสมาคมส่งเสริมและพัฒนาผลิตภัณฑ์
หัตถกรรมแห่งประเทศอาเซียน (Asean Handicraft Promotion and Development Association) หรือ
AHPADA ซึ่งได้ถือกําเนิ ดมาจากการประชุมเชิงปฏิบต
ั ินานาชาติ ในงานแสดงผลิตภัณฑ์หตั ถกรรม
ระหว่างประเทศ (Conex’81) เมื่อปี พ.ศ.๒๕๒๔ เพือ่ เป็ นการร่วมมือกันอย่างใกล้ชดิ ระหว่างประเทศ
ในกลุม่ อาเซียนโดยเฉพาะระหว่างผูม้ ีบทบาทโดยตรง หรือโดยอ้อมในการพัฒ นา และส่งเสริมการ
หัตถกรรมประกอบด้วยผูแ้ ทนฝ่ ายรัฐบาลและเอกชนของกลุม่ สมาชิกอาเซียน ๕ ประเทศ
หม่อมงามจิตต์ บุรฉัตร เป็ นผูท้ ี่ภกั ดีต่อสถาบันทั้งสาม คือ ชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย ์
อย่างแน่นแฟ้น สิ่งใดที่จะทําได้เพื่อชาติ ศาสนา พระมหากษัตริยแ์ ล้ว เธอมิได้ ละเว้น มีผเู้ ล่าถึงการ
แสดงออกซึ่งความรักชาติของเธอสิ่งหนึ่ ง ซึ่งยากจะหาผูป้ ฏิบตั ิ คือ เมื่อใดที่เธอได้เห็นการอัญเชิญธงชาติ
หรือแสดงความเคารพธงชาติ ถ้าเธอกําลังอยูใ่ นรถ หม่อมงามจิตต์จะสัง่ ให้หยุดรถทันที และในบางครั้ง
เธอก็จะออกมายืนตรงนอกรถ เพื่อแสดงความเคารพธงชาติ สิง่ ใดที่จะเป็ นการเผยแพร่ศิลปวัฒนธรรม
ของไทย เป็ นการโฆษณาไทยแล้ว เมื่อมีโอกาสเธอจะปฏิบตั ิทนั ที เป็ นต้นว่า ในระหว่างที่พระวรวงศ์เธอ
พระองค์เจ้าเปรมบุรฉัตร ทรงดํารงตําแหนงเอกอัครราชทูตประจําประเทศเดนมาร์ค เธอได้เผยแพร่
ประเทศไทยด้วยวิธีต่าง ๆ เช่นครั้งหนึ่ ง สมเด็จพระเจ้ากรุงเดนมาร์คเสด็จฯ ไปเสวยกับเอกอัครราชทูต
หม่อมงามจิตต์ได้สงั ่ ให้ทางวังที่เมืองไทยจัดของไปจัดโต๊ะเสวย มีอาทิเช่น ฟั กทองสลักเป็ นพานใส่ผลไม้
เผือกแกะเป็ นผะอบใส่สงั ขยา มันเทศแกะสลักเป็ นดอกไม้เชื่อม และลูกชุบเป็ นรูปผลไม้ต่าง ๆ เป็ นต้น
เป็ นการเผยแพร่งานศิลปในด้านการแกะสลักเป็ นอย่างดี และเมื่อพระวรวงศ์เธอพระองค์เจ้าเปรมบุรฉัตร
ทรงพ้นจากตําแหน่ งเอกอัครราชทูต เสด็จกลับประเทศไทยแล้ว หม่อมงามจิตต์ ยังได้สง่ พระพุทธรูป
หน้า ตัก ๙ นิ้ ว ๑ องค์ ไปถวายพระเจ้ากรุงสเปน สําหรับทรงเก็บไว้เป็ นสัญญลักษณ์ของประเทศไทยด้วย
แม้ตลอดชีวิตของเธอ จะยุง่ เกี่ยวอยูก่ บั งาน แต่หม่อมงามจิตต์ ก็มิได้ละเว้นที่จะปฏิบตั กิ ิจ
ทางศาสนา มีการใส่บาตรพระสงฆ์ที่วงั อยูเ่ ป็ นนิ จ บางครั้งเธอก็จะลงมาใส่ดว้ ยตนเอง ครั้งใดที่มีผไู้ ป
บอกบุญเรือ่ งเกี่ยวกับพระพุทธศาสนา ท่านจะช่วยบริจาคด้วยคว ามเต็มใจ ไม่วา่ จะเป็ นการทอดผ้าป่ า
กฐิน หรือการสร้างพระพุทธรูป พระพุทธรูปที่พระวรวงศ์เธอ พระองค์เจ้าเปรมบุรฉัตรและหม่อมงามจิตต์
ได้รว่ มกันสร้างเป็ นครัง้ สุดท้าย เห็นจะได้แก่พระพุทธรูปประธานที่วดั บ้านติ้ ว จังหวัดยะโสธร ซึ่งมีนาม
ว่า พระพุทธเปรมจิตต์บพิธมิ่งมงคล
คุณสังวาล สมสาย ได้เล่าถึงความเป็ นมาของพระพุทธรูปพระองค์นี้ ซึ่งทําให้พระวรวงศ์เธอ
พระองค์เจ้าเปรมบุรฉัตร และหม่อมงามจิตต์ไปเกี่ยวข้องด้วยว่า
๘๐

“ ยามเด็ก ท่านดูแลน้องๆ ที่ยงั เล็ก ก่อนเปิ ดเทอมจะจัดเตรียมเสื้ อผ้าเครื่องใช้ของ
น้องๆ ที่จะนําไปใช้ที่โรงเรียน ท่านมีรปู ร่างบอบบางเมื่อเยาว์วยั นัง่ เย็บผ้าอยูก่ บั จักร
แทบทั้งวัน ”
ปราณี (อินทุเศรษฐ์) ขีโรท
“ก่อนอื่นกระผมขออนุ ญาตเล่าความเป็ นมาโดยสังเขป
ก่อนที่บา้ นติ้ วจะได้รจู ้ กั กับพระวรวงศ์เธอ

พระองค์เจ้าเปรมบุรฉัตรและหม่อมงามจิตต์ บุรฉัตร เมื่อพ.ศ.๒๕๑๙ โดยนายพรชัย พุฒพันธุ์ ซึ่งเป็ น
คนบ้านติ้ วได้ทาํ มาหากินอยูก่ รุงเทพฯ แล้ว ก็ได้รจู ้ กั กับบุคคลที่ใกล้ชิดกับท่านทั้งสอง และได้เล่าความ
เป็ นมาของชาวบ้านติ้ วให้ท่านฟั ง ในตอนนั้นชาวบ้านกําลังก่อสร้างอุโบสถอยู่ แต่ยงั ขาดพระประธาน
ในโบสถ์ พอได้ยินถึงหูท่านพระวรวงศ์เธอพระองค์เจ้าเปรมบุรฉัตรและหม่อมงามจิตต์ จะเป็ นเพราะ
อะไรไม่ทราบ อาจจะเป็ นเพราะชาติกอ่ น ชาวบ้านติ้ วเคยได้สร้างบุญมากับท่าน หรืออาจจะเคยได้เป็ น
บริวารของท่านมาแต่กอ่ นก็ไม่ทราบ ทําให้ทา่ นทั้งสองมีศรัทธาและแจ้งความประสงค์วา่ จะนําพระประธาน
ไปให้ (ในตอนนั้นท่านทั้งสองยังมีชีวิตอยู)่ พอชาวบ้านรูข้ า่ วก็มีความตื่นเต้น และรูส้ กึ ในคราวที่นํา
พระพุทธรูปขึ้ นมาบ้านติ้ ว ตัวท่านเองไม่ได้มา แต่ให้ตวั แทนของท่านนํามา ชาวบ้านเมื่อได้เห็นองค์
พระประธานที่มีความงามและใหญ่โตเช่นนั้น ก็มีความรูส้ กึ ดีใจมาก ก็เลยจัดงานพุทธาภิเศกขึ้ นในวันที่
พระประธานมาถึง คือวันที่ ๓ กุมภาพันธ์ พ.ศ.๒๕๑๙ พระพุทธรูปประธานพระองค์นี้ได้จารึกชื่อว่า
พระพุทธเปรมจิตต์บพิธมิ่งมงคล อยูต่ ่อ มาอีก ท่านทั้งสองได้ยินข่าวว่า ชาวบ้านมีความยินดีและมีความ
ซาบซึ้ งในเมตตาของท่านมาก ท่านก็เลยส่งพระสาวกขึ้ นมาให้อีก ๒ องค์ และโต๊ะหมู่บชู า ธรรมาศเทศน์
หนังสือภาพประวัติการเสด็จเยือนยุโรปและอเมริกาของพระบาทสมเด็ระเจ้
จพ าอยูห่ วั และสมเด็จพระนางเจ้าฯ
พระบรมราชินีนาถ จํานวน ๕๐ เล่ม และในปี นั้นเอง (๒๕๒๐) ท่านได้บริจาคทรัพย์รว่ มกับบริวารของท่าน
สร้างเวจกุฏิหรือห้องสุขาให้อีก และต่อมาท่านได้นําองค์กฐินมาทอดที่วดั บ้านติ้ วและให้ตวั แทน
(ม.จ.หญิงกาญจนฉัตร สุขสวัสดิ์ และคุณจริตราบ สารสาส)ของท่านนํามา ผูท้ ี่นําองค์กฐินได้มาพบเห็น
พระพุทธรูปโบราณอยูใ่ นวัดบ้านติ้ วที่ประมาณค่ามิได้
และที่ประดิษฐานพระพุทธรูปโบราณนั้น
ชาวบ้านติ้ วก็ได้ปฏิสงั ขรณ์อยูต่ ลอดเวลา แต่ก็ยงั ไม่ถาวร เพราะชาวบ้านยากจน ขาดทุนทรัพย์ เรื่องนี้
พอได้ยนิ ถึงหูทา่ นทั้งสอง ท่านก็เกิดศรัทธา ได้แจ้งความประสงค์มาให้ชาวบ้านติ้ วได้ทราบว่าท่านจะเป็ น
ผูบ้ รู ณะ และซ่อมแซมวิหารพระพุทธรูปโบราณให้ ข่าวอันนี้ ทําให้ชาวบ้านดีอกดีใจมาก เป็ นครั้งที่สอง
แต่สิ่งที่ทาํ ให้ชาวบ้านสลดใจมาก ไม่ได้คาดคิดมาก่อน ทั้งที่โครงการบูรณะวิหารยังไม่ได้ลงมือทํา
พระวรวงศ์เธอพระองค์เจ้าเปรมบุรฉัตรก็มาเสียชีวติ ลง ข่าวถึงหูชาวบ้านติ้ ว ชาวบ้านติ้ วทุกคนโดยเฉพาะ
ผูเ้ ฒ่าผูแ้ ก่ ถึงกับนํ้าตาไหล คล้ายกับว่าท่านเป็ นพีน่ อ้ งของชาวบ้านติ้ วจริงๆ อยูม่ าอีกไม่นานก็ได้รบั ข่าว
จากท่านหม่อมงามจิตต์ผา่ นมาทางบ้านติ้ วว่า เรือ่ ง
๘๒

“ หม่อมงามจิตต์ผซู ้ ึ่งมีสายตาอันไกลได้เข้ามาร่วมกิจกรรมของสมาคมสหประชาชาติ
ตั้งแต่สมัยท่านผูห้ ญิงละเอียด พิบลู สงคราม เป็ นนายกสมาคม เพื่ออุดมการณ์ให้
ชาวโลกอยูร่ ว่ มกันด้วยความสงบสุข ”
ดร.จิระ เจริญเลิศ
ซ่อมแซมวิหารนั้นท่านจะเป็ นผูร้ บั ทําเอง ขอให้ชาวบ้านลงมือทําได้เลย...พอถึงปลายปี ๒๕๒๕ ชาวบ้าน
ได้รบั ข่าวจากหม่อมงามจิตต์วา่ ท่านจะขึ้ นมาเยีย่ มเยียน และจะมาดูพระวิหารดูพระพุทธรูปที่วดั บ้านติ้ ว
ชาวบ้านติ้ วพอได้ยนิ ข่าวเท่านั้นละครับ ก็มีความยินดีมาก และพอถึ งกําหนดวันท่านจะขึ้ นมา ชาวบ้านก็
ประชุมกันเกี่ยวกับการต้อนรับ และมีความกังวลว่าจะเอาอะไรต้อนรับท่าน ตลอดทั้งที่พกั และเรื่องกินอยู่
พอท่านมาจริงๆ (เมื่อ ๑๐ พฤศจิกายน ๒๕๒๕) มีคุณหญิงสุภาพ วิเศษสุรการ และอีกหลายท่าน
ติดตามมา ความกังวลก็หมดไปทันที เมื่อได้พบหน้าท่าน และได้ฟังท่านพูด ท่านพูดให้ชาวบ้านฟั งว่า
ท่านกินง่ายอยูง่ า่ ย ขอให้ชาวบ้านกินได้ ท่านก็กินได้ ท่านพูดอย่างนี้ จริงๆ ทําให้ชาวบ้านจดจําไม่ลมื เลย
เมื่อท่านกลับไปและได้สงั ่ ชาวบ้านไว้วา่ ท่านจะมาทอดกฐินอีกในปี ๒๕๒๖ และให้กรรมการชาวบ้าน
จัดการทําวิหารต่อ ตั้ งแต่น้ ันมาจนถึงเดือนที่ทา่ นจะมาทอดกฐิน ชาวบ้านก็ได้ทราบข่าวว่าหม่อมท่าน
ป่ วยหนัก ในตอนนั้นพระวิหารก็ทาํ เสร็จพอดี ข่าวที่ชาวบ้านคาดไม่ถึงก็เกิดขึ้ น ชาวบ้านได้ทราบข่าวทาง
วิทยุกระจายเสียงว่า หม่อมงามจิตต์ได้เสียชีวิต ชาวบ้านบางคนก็เชื่อ บางคนไม่เชื่อ คิดว่าไม่น่
าจะ
เป็ นไปได้ จนถึงวันที่พระราชินีได้เสด็จรดนํ้าศพได้ถา่ ยทอดทางโทรทัศน์ ทําให้ได้ทราบแน่วา่ ท่านได้
เสียชีวิตจริงๆ ทําให้ชาวบ้านเสียใจมากที่สุด เหมือนกับพ่อแม่เสียชีวิตอย่างไรก็อย่างนั้น คล้ายๆ กับว่า
ชาวบ้านหมดที่จะพึ่งพาอีก คุณงามความดีของท่านที่ได้มอบให้กั บบ้านติ้ วมากเหลือเกิน ไม่สามารถจะ
พรรณนาได้ ท่านได้บริจาคเงินร่วมสร้างซุม้ ประตูและหน้าต่างอุโบสถอีก นับแต่ทา่ นได้นําพระประธาน
มาให้ ทุกปี ท่านได้ฝากเครือ่ งสักการะ เทียนพรรษา ผ้าจํานําพรรษาและผ้าอังสะที่คลุมพระพุทธรูป..”
หม่อมงามจิตต์ เป็ นผูท้ ี่มีความจงรักภักดีต่อพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยูห่ วั สมเด็จพระบรม
ราชินีนาถ และพระบรมวงศานุ วงศ์เป็ นอย่างยิ่ง มีสิ่งใดที่จะรับใช้ทุกพระองค์ได้แล้วมิเคยขัด
เมื่อ พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยูห่ วั และสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินีนาถยังประทับอยูใ่ นประเทศ
สวิตเซอร์แลนด์ และพระวรวงศ์เธอพระองค์เจ้าเปรมบุรฉัตร และเธอทําหนังสือพิมพ์สแตนดาร์ดอยูน่ ้ ัน
กล่าวได้วา่ พระองค์ชายและเธอได้ทาํ หน้าที่ ประชาสัมพัน” ธ์และทําหน้าที่เป็ นคนกลางระหว่างพระเจ้อยู
า ่หวั
และประชาชน ในระหว่างนั้นพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยูห่ วั จะพระราชทานพระฉายาลักษ ณ์ของพระองค์
ท่านผ่านมาทาง “พระองค์เปรม” และหม่อมงามจิตต์เพื่อพระราชทานแก่ประชาชนผ่านทางหนังสือพิมพ์
โดยหม่อมงามจิตต์ได้สง่ พระฉายาลักษณ์ที่ได้รบั พระราชทานมาโดยตรงจากสวิตเซอร์แลนด์
ให้หนังสือพิมพ์
รายวันทุกฉบับเพื่อตีพิมพ์ให้ประชาชนได้อ่านได้ชม เธอเป็ นผูท้ ี่ติดต่อสอบถามความคิดเห็นความต้องการ
พระบรมฉายาลักษณ์แบบใดจากประชาชนแล้วส่งไปถวายให้ทรงทราบอีกต่อหนึ่ ง ในระยะที่สมเด็จพระนางเจ้า
๘๕

“ ท่านให้งดของขวัญทุกชนิ ด ขอให้บริจาคเงินซื้ อข้าวสารเพื่อส่งไป
ช่วยผูอ้ ดยากนับเป็ นนํ้าใจประเสริฐต่อเพื่อนมนุ ษย์ ”
คุณหญิงเฟื่ อง ชลิตอาภรณ์
พระบรมราชินีนาถประสูติสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าอุบลรัตนราชกัญญา หนังสือพิมพ์ในประเทศไทย
จึงได้รบั พระบรมฉายาลักษณ์พระราชทานในพระอิรยิ าบถต่างๆอยูเ่ สมอ เป็ นต้นว่า พระบรมฉายาลักษณ์
ทั้งสองพระองค์ทรงอุม้ สมเด็จพระเจ้าลูกเธอ พระฉายาลักษณ์สมเด็จพระบรมราชชนนี
และสมเด็จ
พระเจ้าพีน่ างเธอเจ้าฟ้ากัลยาณิวฒ
ั นา ทรงอุม้ ทูลกระหม่อม และสํานักพิมพ์ฉตั ราฯ ก็ได้รบั พระราชทาน
พระบรมราชานุ ญาตให้จดั พิมพ์สมุดภาพสมเด็จเจ้าฟ้าพระราชธิดา อันเป็ นสมุดภาพในพระอิรยิ าบถต่างๆ
ของสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าอุบลรัตนราชกัญญาสิรวิ ฒ
ั นาพรรณวดี ออกมาเผยแพร่แก่ประชาชนเป็ น
แห่งแรก และต่อมาได้จดั ทําหนังสือ “ภ.ป.ร.” ซึ่งเป็ นหนังสือรวบรวมเหตุการณ์เมื่อครั้งพระบาทสมเด็จ
พระเจ้าอยูห่ วั และสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินีนาถ เสด็จพระราชดําเนิ นเยีย่ มประเทศต่าง ๆ
เมื่อปี พ .ศ.๒๕๐๖ มีคาํ บรรยายและข้อมูลเป็ นภาษาไทยและภาษาอังกฤษ เป็ นประโยชน์แก่การศึกษา
เป็ นอย่างมาก ความจงรักภักดีต่อเบื้ องพระยุคลบาทของหม่อมงามจิตต์ บุรฉัตร ต่อทั้งสองพระองค์มิเคย
เสื่อมคลายเป็ นที่ประจักษ์แก่คนทัว่ ไป คนขับรถของเธอเล่าว่า เวลาเธอนัง่ อยูใ่ นรถ หากมีขบวนเสด็จ
ผ่านมา เธอจะลงจากรถถวายความเคารพทันที เวลาที่เธออยูต่ ่างประเทศเธอรําลึกถึงพระองค์ท่านเมื่อมี
คนไทยผ่านไปที่สถานเอกอัครราชทูต หากมีสง่ิ ที่น่าถวายเป็ นต้นว่า ผลไม้ เธอจะฝากมาทูลเกล้าฯ ถวาย
ทันที
ท่านผูห้ ญิงมณีรตั น์ บุนนาค นางสนองพระโอษฐ์ในสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินีนาถ
ได้กล่าวถึง

“สําหรับหม่อมงามจิตต์ ไม่มีอะไรที่ท่านทําไมได้ ท่านไม่ยอมจํานนต่อปั ญหาอุปสรรคอะไรโดยง่าย”
ธวัชชัย ตั้งสง่า
“ด้วยการทํางานอย่างทุ่มเทและเสียสละของหม่อมงามจิตต์ ทําให้มลู นิ ธิรว่ มจิตน้อมเกล้าฯ
เพือ่ เยาวชน สามารถหาเงินใน พ.ศ.๒๕๒๕ ได้ถึง ๘ ล้านบาท และสามารถให้ทุนแก่
เยาวชนทัว่ ประเทศได้ถึง ๒๕๒๕ คนตามเป้าหมาย”
สมพร เทพสิทธา

๘๗

“ เธอจัดให้เล่นละครเกี่ยวกับอินเดีย แล้วต่อมาอีกนาน เธอก็ได้ไป
อยูอ่ ินเดียได้สร้างกุศลไว้ ณ ดินแดนถิ่นพระพุทธองค์ ”
คุณหญิงอาภรณ์ กฤษณามระ
ความจงรักภักดีของหม่อมงามจิตต์ต่อสถาบันพระมหากษัตริยไ์ ว้วา่
“..ยังมีคุณสมบัติดีงามอีกมากมายที่ไม่อาจกล่าวได้หมด ขอกล่าวเฉพาะที่ได้รเู ้ ห็นถนัดชัดแจ้ง
คือความจงรักภักดีอย่างสูงต่อสถาบันพระมหากษัตริย ์ ไม่วา่ ท่านจะอยูแ่ ห่งใดในต่างประเทศ ขณะที่
พระวรวงศ์เธอ พระองค์เจ้าเปรมบุรฉัตร ทรงเป็ นเอกอัครราชทูต หรืออยูใ่ นเมืองไทย ถ้ามีเหตุการณ์
อันใดอันอาจกระเทือนถึงเบื้ องพระยุคลบาท พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยูห่ วั หรือสมเด็จพระนางเจ้าฯ
พระบรมราชินีนาถ หม่อมงามจิตต์ จะรีบติดต่อไต่ถามมา หรือแสดงความเห็น ความห่วงใยในเรือ่ งราว
ที่ทางต่างประเทศมีพาดพิงมาถึงสถาบันสูงสุดของไทยอยูเ่ สมอ
ดังนั้น เมื่อหม่อมงามจิตต์ ได้รบั เลือกเป็ นประธานสภาสตรีโลก จึงได้พยายามส่งเสริม
ชื่อเสียงเกียรติคุณของสตรีไทยให้เป็ นที่รจู ้ กั ของชาวโลก หม่อมงามจิตต์ได้เสนอพระราชกรณียกิจของ
สมเด็จพระนางเจ้าฯ พ ระบรมราชินีนาถ ที่ทรงช่วยชาวชนบทไทยที่ยากจนนานาประการโดยทรง
มองเห็นการณ์ไกล ทรงพยายาม ยกฐานะของสตรีให้มีระดับสูงขึ้ นเสมอทุกด้าน โดยเฉพาะสตรีในชนบท
ให้สามารถช่วยครอบครัวให้มีความเป็ นอยูด่ ีขึ้น บรรเทาความทุกข์รอ้ นของประชาชนที่ยากจน ขาดแคลน
ทุพพลภาพ ไร้ญาติขาดมิ ตรทั้งปวง โดยไม่เลือกที่รกั มักที่ชงั จนพระเกียรติคุณเป็ นที่ประจักษ์แจ้ง
ยังผลให้องค์การอาหารและเกษตรแห่งสหประชาชาติ (FAO) ทูลเกล้าฯ ถวายเหรียญเชิดชูเกียรติหญิง
มีชอ่ื ว่า เหรียญเซเรส ณ พระที่นัง่ จักรีมหาปราสาท ประเทศไทยในปี พุทธศักราช ๒๕๒๒ ซึ่งเป็ นที่
ปลื้ มปิ ติแก่ประชาชนชาวไทย”
เหรียญเซเรส เป็ นเหรียญที่องค์การอาหารและเกษตรแห่งสหประชาชาติ(F.A.O)สร้างขึ้ น
เพือ่ เทิดเกียรติของสตรีผบู้ าํ เพ็ญประโยชน์ในการพัฒนาประเทศ ซึ่งองค์การเอฟ .เอ.โอ ได้สร้างขึ้ นตั้งแต่
ปี พ .ศ.๒๕๑๔ เป็ นต้นมา โดยได้นําพระบรมฉายา ลักษณ์ พระรูป และภาพถ่ายของสตรีท่ีมีบทบาท
สําคัญจากทัว่ โลกในด้านการพัฒนาการเกษตร การโภชนาการ งานด้านสังคม และงานสาขาอื่น ๆ
ที่เกี่ยวข้อง อาทิ นางลิเลียน คาร์เตอร์ มารดาของ อดีตประธานาธิบดีจิมมี่ คาร์เตอร์ แม่ชีเทเรซา
พระราชินีฟารา ปาเล วีแห่งอิหร่ าน มาร์กาเรต มี้ ด (นักสังคมวิทยาชาวอเมริกนั ) เจ้าหญิงเกรซ
แห่ง โมนาโค และเจ้าหญิงดิเช่น วังชุค แห่งภูฐาน เป็ นต้น
องค์การอาหารและเกษตรแห่งสหประชาชาติได้ผลิตเหรียญเซเรสออกจําหน่ายในวันที่ ๘
มีนาคม พ .ศ.๒๕๒๒ ซึ่งตรงกับวันสตรีสากล และเมื่อวันที่ ๑๑ พฤษภาคม ปี เดียวกัน ผูอ้ าํ นวยการ
องค์การอาหารและเกษตรฯ ดไ เ้ ดินทางมาทูลเกล้าทูลกระหม่อถมวายเหรียญดังกล่าวแด่สมเด็จพระนางเจ้าฯ
พระบรมราชินีนาถ ณ พระที่นัง่ จักรีมหาปราสาท ในพระบรมมหาราชวัง
๘๙

“ คุณพี่งามจิตต์เป็ นนักบุกเบิกคนสําคัญ ความมีน้ําใจของท่านคงเป็ นที่ประจักษ์กนั ดี
และเป็ นทีป่ ระทับใจแก่ผทู้ ่ีได้รบั ความเมตตาจากท่าน ”
แพทย์หญิงคุณมานา บุญคั้นผล
เหรียญเซเรสนี้ หม่อมงามจิตต์ได้มีสว่ นร่วมในการพิจารณาจัดวางพระบรมฉายาลักษณ์และ
การจัดภาพด้านหลังเหรียญ ซึ่งหน้าหนึ่ งเป็ นพระบรมฉายาลักษณ์ของสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินีนาถ
อีกหน้าหนึ่ งเป็ นภาพหญิงชาวนาไทยถือรวงข้าวมีตวั อักษรว่า “To give without discrimination”
(ให้โดยไม่เลือกที่รกั มักที่ชงั ) และ “International Council of Women” (สภาสตรีโลก)
หม่อมงามจิตต์ บุรฉัตร เป็ นผูท้ ี่มีกตัญ�ูกตเวทีต่อผูม้ ีพระคุณ โดยเฉพาะพระบาทสมเด็จ
พระปกเกล้าเจ้าอยูห่ วั แม้เธอจะเป็ นแต่เพียงสะใภ้ เมื่อตระหนักว่า พระบาทสม
เด็จพระเจ้าอยูห่ วั
พระองค์น้ัน ทรงพระมหากรุณาธิคุณต่อพระเจ้าบรมวงศ์เธอกรมพระกําแพงเพชรอัครโยธิน
และ
พระเจ้าวรวงศ์เธอพระองค์เจ้าหญิงปภาวสิทธนฤมล พระบิดาและพระมารดาของพระวรวงศ์เธอพระองค์
เจ้าเปรมบุรฉัตรสวามีเป็ นอย่างยิง่ เมื่อพ.ศ.๒๕๑๗ หลังจากขายวังที่ถนนพระราม ๕ ได้ และจัดการแบ่ง
ให้ทุกคนที่มีสว่ นจะได้รบั แล้ว เธอได้สง่ เงินจํานวน ๑ ล้านบาท ไปถวายสมเด็จพระนางเจ้ารําไพพรรณี
พระบรมราชินีในรัชกาลที่ ๗ ซึ่งสมเด็จพระนางเจ้ารําไพพรรณีทรงซาบซึ้ งในการปฏิบตั ิของเธอมาก
ได้ทรงมีลายพระราชหัตถเลขาขอบใจในความกตัญ�ูของพระองค์ชายและหม่อมงามจิตต์ และได้ทรงส่ง
เงินจํานวนหนึ่ งเข้าสมทบทุนบุรฉัตรของการรถไฟ เพือ่ เป็ นทุนสําหรับนักเรียนของกรมรถไฟ
เกี่ยวกับพระราชโอรสพระราชธิดานั้น หม่อมงามจิตต์มีความจงรักภักดีเสมอกัน ในวันประสูติ
ของทุกพระองค์ หากอยูใ่ นประเทศ เธอไม่เคยขาดเฝ้ า มีความเคารพสักการะในสมเด็จพระศรีนครินทรา
บรมราชชนนี และสมเด็จพระเจ้าพี่นางเธอ เจ้าฟ้ากัลยาณิวฒ
ั นาเป็ นอย่างยิ่ง ซึ่งทุกพระองค์ นับแต่องค์
พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยูห่ วั ลงมาต่างพระราชทานพระเมตตาแก่เธอไม่นอ้ ยเช่นกัน เมื่อหม่อมงามจิตต์
บุรฉัตรล้มเจ็บลง ต้องเข้าไปรักษาตัวที่โรงพยาบาลสมิติเวช เมื่อปลายเดือนมีนาคม ๒๕๒๖ สมเด็จพระ
นางเจ้าฯ พระบรมราชินีนาถได้เสด็จพระราชดําเนิ นเป็ นการส่วนพระองค์ไปเยีย่ มเธอที่โรงพยาบาล
แห่ง นั้นเมื่อวันที่ ๑๕ เมษายน ประทับทรงสนทนาอยูด่ ว้ ยเป็ นเวลานานกว่าชัว่ โมง โดยเฉพาะได้ทรงรับ
มูลนิ ธิรว่ มจิตต์นอ้ มเกล้าฯ ไว้ในพระบรมราชินูปถัมภ์ ตามคํากราบบังคมทูลของหม่อมงามจิตต์ ได้
พระราชทานเทปธรรมะที่เป็ นพระสุรเสียงของพระองค์เองแก่หม่อมงามจิตต์ และดอกไม้เยี่ยมไข้บ่อยครั้ง
ซึ่งหม่อมงามจิตต์ได้ปรารภถึงความสํานึ กในพระมหากรุณาธิคุณอยูเ่ สมอ สมเด็จพระบรมโอรสาธิราชฯ
สยามมกุฎราชกุมาร แม้ขณะนั้นยังทรงศึกษาอยูใ่ นสหรัฐอเมริกาก็ได้พระราชทานด อกไม้ไปเยี่ยมไข้
ซึ่ง เป็ นความปี ติอย่างล้นพ้น
ในเดือนเมษายน ๒๕๒๖ หลังจากวันพระราชสมภพ ๒-๓ วัน สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ
สยามบรมราชกุมารี ได้เสด็จฯ ไปเยี่ยมและประทับอยูเ่ ป็ นเวลานานเกือบชัว่ โมง
สมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนี สมเด็จพระเจ้าพีน่ างเธอเจ้าฟ้ากัลยาณิวฒ
ั นา และ
พระเจ้าวรวงศ์เธอ พระองค์เจ้าโสมสวลี พระวรชายาในสมเด็จพระบรมโอรสาธิราชฯ สยามมกุฎราชกุมาร
ก็พระราชทานและประทาน
๙๐

“ เมื่อรถผ่านไปหมู่บา้ นหนึ่ ง มีเด็กๆ และคนแก่นัง่ อยูเ่ ป็ นกลุม่ ท่านสัง่ ให้
กระผมเลี้ ยวรถเข้าไปในหมู่บา้ นนั้น และหม่อมท่านลงไปถามทุกข์สุขและ
อุปสรรคในการครองชีพ ”
บุญมี พุ่มศรี คนรถ
ดอกไม้ไปเยี่ยม และเมื่อหม่อมงามจิตต์ยา้ ยไปพักฟื้ นที่บา้ นประมาณปลายเดือนสิงหาคม สมเด็จพระเจ้า
พีน่ างเธอ เจ้าฟ้ากัลยาณิวฒ
ั นาก็ได้เสด็จไปเยีย่ มเป็ นการส่วนพระองค์ และทรงฉายพระรูปร่ วมด้วย
นอกจากนั้นสมเด็จพระเจ้าพีน่ างเธอฯ ได้พระราชทานเงินสมทบทุนมู ลนิ ธิรว่ มจิตต์นอ้ มเกล้าฯ ด้วย
จํานวน ๑๐๐,๐๐๐ บาท เนื่ องในโอกาสวันประสูติดงั กล่าวมาแล้วครั้งหนึ่ งข้างต้น
หม่อมงามจิตต์ บุรฉัตร เป็ นคนทํางานจริงจังและรักงานเป็ นชีวิตจิตใจ มีความอดทน
เสียสละทุกอย่างเพือ่ ประเทศชาติ โดยมิได้หวังความมีหน้ามีตา เธอได้ฝึกและสนับสนุ นสตรี
ให้ ไทยหลายคน
จนได้รบั พระราชทานเครือ่ งราชอิสริยาภรณ์ซ่ึงได้รบั คํานําหน้านามว่า
“คุณหญิง ”
มีโครงการ
หลายโครงการที่เธอได้ “ต่อสู”้ อย่างมากกว่าจะประสบผลสําเร็จ เพราะบางคนได้พยายามขัดขวาง
โดยเอาเรื่องส่วนตัวมาปนกับเรื่องงาน แต่เธอก็มิได้ทอ้ ถอย
หม่อมงามจิตต์ เป็ นคนทํางานตลอดเวลา เธอเป็ นคนตื่นแต่เช้า ตั้งแต่เวลา ๗.๐๐ น.
แต่งตัวเรียบร้อยอย่างช้าไม่เกิน๗.๓๐ น. ถ้ายังไม่เสร็จ แต่มีโทรศัพท์มาก็จะออกมารับทันที เวลาอาหารเช้า
ใครโทรศัพท์มาหรือถ้าจําเป็ นต้องติดต่อกับใครแต่เช้า ก็จะรีบติดต่อทันทีโดยไม่คาํ นึ งถึงอาหารเช้า
ดังนั้นอาหารเช้าบางวันของท่านจึงเกือบ ๑๐ หรือ ๑๑ น. อาหารกลางวันก็เหมือนกันถ้าไม่มีแขกรับเชิญ
หรือต้องออกไปรับประทานข้างนอก เธอมักรับประทา นล่าช้า บางวันถึงบ่าย ๒ บ่าย ๓ อาหารที่
รับประทานก็เป็ นอาหารง่าย ๆ ทําเองที่บา้ น อาหารว่างตอนบ่ายก็แล้วแต่แม่ครัวจะจัดมาให้ ไม่เคยบ่น
จูจ้ ี้ เลย บ่อยครั้งที่งานยุง่ มาก เธอจะไม่ยอมเสียเวลารับประทานเลย นํ้าสักแก้วก็ไม่ดื่ม แม่บา้ นต้องคอย
นํามาให้ถึงโต๊ะทํางาน คอยเฝ้ าให้รบั ประทานจึงยอมรับประทาน อาหารเย็นก็เช่นกัน
พระวรวงศ์เธอ พระองค์เจ้ าเปรมบุรฉัตร ได้เคยทรงพระนิ พนธ์ถึงหม่อมงามจิตต์เกี่ยวกับ
การทํางานของเธอครั้งหนึ่ งว่า
“ภรรยาของข้าพเจ้าเป็ นคนเอางานเอาการ เธอทํางานหนักมา ก ตั้งแต่เช้าตรู่ จนคํา่ ดึกดื่น
ทุก ๆ วันตลอดปี นอกจากจะทํางานหนักอยูท่ ่ีโต๊ะทํางานแล้วยังหมกมุน่ อยูก่ บั การวางแผนการเขียน
การต่อโทรศัพท์การพูดโทรศัพท์ยุง่ ไปหมด เวลาที่เธอพักผ่อนก็คือเวลาที่ได้พบเพื่อน ถึงแม้กระนั้นก็ตาม
ยังพูดถึงแผนงานและสิ่งที่จะต้องทําในอนาคตอยูอ่ ีก
ภรรยาของข้าพเจ้าจะทํางานทุกอย่างที่ผา่ นเข้ามาใกล้ตวั เธอ การประพฤติตอ่ ญาติ ต่อเพือ่ น
และต่อผูป้ ระสบทุกข์ภยั ไม่วา่ งานหรือโครงการอะไรที่ภรรยาข้าพเจ้ากําลังกระทําอยู่ หากเพือ่ นผูใ้ ด
บังเอิญผ่านมาหรือนึ กขึ้ นมาได้ในความรูส้ ึกของเธอ เธอจะเรียกร้องเชื้ อเชิญให้เข้ามาร่วมงานกับเธอ
ทันที รูส้ ึกว่าเธอมีอะไรก็ไม่ทราบที่สามารถดึงดูดให้เพื่อนฝูงคนใหญ่คนโต บุคคลในราชสกุล รัฐม นตรี
และแม้คนใหญ่คนโต
๙๒

“ ดุจเทียนนําทางส่องสว่าง
เป็ นผูส้ ร้าง เป็ นครู เป็ นผูใ้ ห้
ถือศรัทธาคุณธรรมก้าวนําไป เป็ นศูนย์รวมและหลักชัยให้ทุกคน ”
ศจ.วารี หะวานนท์ – คุณหญิงโสภร วงศ์สวรรค์
ในต่างประเทศเธอก็สามารถดึงมาช่วย และมาร่วมงานกับเธอได้ ดังนั้นจึงไม่ตอ้ งสงสัยเลยว่า ทุกคน
มี ความยากลําบากในการปฏิเสธคําขอร้องของเธอ ถึงแม้ตวั ข้าพเจ้าเองก็เถอะ ข้าพเจ้าเชื่อว่า ถึงแม้ตวั ท่าน
ผูก้ าํ ลังอ่านหนังสือนี้ อยู่ ก็คงเคยถูกเธอเคี่ยวเข็ญให้ชว่ ยงานเธอมาแล้วอย่างยากที่จะปฏิเสธเช่นกัน”
เล่ากันว่าหลังจากพระวรวงศ์เธอ พระองค์เจ้าเปรมบุรฉัตรสิ้ นพระชนม์แล้ว หากมีแขกไป
รับประทานอาหารด้วย หม่อมงามจิตต์จะรับประทานได้มาก แต่ถา้ อยูแ่ ต่ลาํ พังก็รบั ประทานน้อย
หม่อมงามจิตต์ถืองานวันเกิดของเธอเป็ นงานธรรมดาที่สุด ปกติตอนเช้าเธอจะไปถวาย
ภัตตาหารแก่พระอาพาธที่โรงพยาบาลสงฆ์ หรือถวายสังฆทานแก่พระวัดใดวัดหนึ่ งใกล้บา้ นอย่างเงียบๆ
หม่อมงามจิตต์ บุรฉัตร ได้รบั ยกย่องว่าเป็ นคนแต่งตัวได้เหมาะสมกับวัยวุฒิ คุณวุฒิ และ
สถานที่เป็ นที่สุด โดยเฉพาะถ้าเดินทางไปต่างจังหวัดและพบปะ ผูท้ าํ งานในชนบท หรือชาวบ้าน เธอจะ
ใส่เสื้ อเชิ้ ตและกระโปรงครึ่งท่อนธรรมดา โดยไม่เคยใส่กางเกงเลย ไม่ตบแต่งเครื่องประดับมาก ที่สาํ คัญ
คือไม่เคยเล่นไพ่ หรือเลือกซื้ อเพชรนิ ลจินดาเลย
โดยที่เป็ นผูท้ ี่มีความรู ้ ความสามารถและมีคุณธรรมสูง บุคคลที่อยูใ่ นวงการสังคมสงเคราะห์
จึงมักไปขอความช่วยเหลือ ขอคําปรึกษาและคําแนะนําในการทํางานจากเธอเสมอ เธอสนับสนุ นทุกคน
ไม่วา่ จะเป็ นเรื่องงานเรื่องส่วนตัวหรือเกี่ยวกับเกียรติยศชื่อเสียง
เวลาไปต่างจังหวัด ถ้าคณะไปพักบ้านเกษตรกร เธอจะไปพักด้วย ทั้งๆ ที่โรงแรมในอําเภอ
ก็มี ไม่วา่ จะไปไหนกับคณะใด เธอจะให้ความเป็ นกันเองกับบุคคลในคณะนั้น ๆ ไม่มีเขา ไม่มีเรา ไม่มี
พวกพ้อง ไม่เคยมีผใู ้ ดติดตามไปรับใช้
แม้เวลาที่เจ็บอยูใ่ นโรงพยาบาล เธอก็สนใจในเหตุการณ์ประจําวัน ทุกข่าวที่เกิดขึ้ น อ่านเอง
ไม่ไหว ก็ให้คนเฝ้ าไข้อ่านให้ฟังทุกวัน และเมื่อทราบจา กหนังสือพิมพ์หรือมีผมู้ าบอกว่า ใครจะแต่งงาน
ใครมีงานศพ ใครเจ็บป่ วย เธอก็นึกถึงและส่งสิ่งของไปให้ทนั ที แม้ยามเจ็บป่ วยก็นึกถึงผูอ้ ื่นอยูเ่ สมอ
เธอยกย่องสนับสนุ นสตรีไทยทุกคน เมื่อสตรีไทยสนใจจะสมัครเป็ นกรรมการอํานวยการ
สภาสตรีโลก เธอก็มีหนังสือถึงสภาสตรีทั ่ วโลกขอเสียงสนับสนุ น พอถึงที่ประชุมใหญ่ที่มีการเลือกตั้ง
เธอก็สนับสนุ นเต็มที่ จนสตรีไทยได้เป็ นกรรมการอํานวยการของสภาสตรีโลก
หม่อมงามจิตต์ เป็ นผูท้ ี่มีความอดทน เห็นใจอย่างสูงต่อความทุกข์ยากของผูอ้ ื่น จึงดูเสมือนว่า
เธอได้ให้ความสนใจที่จะช่วยบุคคลหรือโครงการเล็กๆ น้อยๆ กระจัดกระจายไปในพื้ นที่กว้างขวาง ซึ่ง
อาจจะดูขดั กับหลักการพัฒนาที่ยดึ ประสิทธิภาพเป็ นสําคัญ แต่หม่อมงามจิตต์ ยึดด้านมนุ ษยธรรมเป็ น
สําคัญ
สิ่งที่ทาํ ให้หม่อมงามจิตต์ มีความทุกข์และท้อแท้มากที่สุด ได้แก่ความเข้าใจผิดของผูม้ ี
ปั ญญาแต่ตกอยูใ่ นอคติบางประการ ที่มองการกระทําและเจตนาบริสุทธิ์ของเธอ แล้ว ตีความไปในทางที่
สะท้อนความไม่บริสุทธิ์ในจิตใจของคน
๙๔

“ เมื่อคุณหญิงสมศรี เจริญรัชตภาคย์ เริ่มก่อตั้งโสสะมูลนิ ธิฯ ในครั้งนั้นหม่อมงามจิตต์
บริจาคเงินสมทบ 10,000 บาท และขอประทานชื่อมูลนิ ธิจาก พระวรวงศ์เธอพระองค์เจ้า
เปรมบุรฉัตร ว่า “ โสสะ ” ใช้คาํ ทับศัพท์ S.O.S. ”
คณะกรรมการโสสะมูลนิ ธแิ ห่งประเทศไทยฯ
เหล่านั้น ทั้งนี้ เพราะหม่อมงามจิตต์ไม่เคยหวังสิ่งตอบแทนใดๆ ทั้งสิ้ นเพื่อตัวเธอ นอกจากความสําเร็จ
ของงานเพื่อมวลชนแต่เธอก็ได้เผชิญความทุกข์เหล่านั้นอย่างกล้าหาญ และเป็ นแบบอย่างของสันติธรรม
อันสูง
หม่อมงามจิตต์ เป็ นแบบอย่างของนักสังคมสงเคราะห์ที่ ดี เป็ นผูม้ ีสมั มาคารวะ ผูท้ ่ีทาํ งาน
ร่วมกับเธอ เล่าว่า ในการเดินทางไปต่างจังหวัดนั้น สิ่งที่เธอปฏิบตั ิไม่มีการละเลย คือการแสดงคารวะ
ต่อผูว้ า่ ราชการจังหวัด เธออธิบายกับผูท้ ี่ไปด้วยว่าเป็ นมารยาททางสังคม เมื่อไปถึงที่ใดควรจะต้องไป
เยี่ยมเจ้าของบ้าน เพื่อแสดงคารวะ การแสดงคารวะนั้นไม่จาํ เป็ นต้องพบตัว เพียงแต่เซ็นสมุดเยี่ยมก็
ใช้ได้ บางครั้งเมื่อไปถึงหมู่บา้ นลูกเล็กเด็กแดงในหมู่บา้ นตื่นเต้นเมื่อมีคนแปลกหน้ามาเดินในหมู่บา้ น
พอทราบว่าเป็ นใครแล้วก็รบี เชื้ อเชิญเข้าบ้าน หานํ้าดื่มมาเลี้ ยง หม่อมงามจิตต์ จะรับแก้วนํ้ามาดื่มโดย
ไม่แสดงอาการรังเกียจ ทําให้เขาแสดงความพอใจมาก และจะช่วยกันเล่าสารทุกข์สุกดิบของคนในหมู่บา้ น
ซึ่งเป็ นข้อมูลที่ผไู ้ ด้รบั ฟั งจะรูเ้ ห็นได้เองโดยไม่ตอ้ งปรุงแต่ง
ในการเดินทางนั้น แม้วา่ จังหวัดอําเภอจะเชิญเธอรับประทานอาหารกี่มื้อก็ตาม ด้วยความ
เมตตาและคุณธรรมอันสูง เห็นอกเห็นใจผูอ้ ื่น เธอจะไม่ยอมให้เจ้าหน้าที่เหล่านั้นเป็ นผูจ้ า่ ยเงินค่าอาหาร
เด็ดขาด จะจ่ายเสียเองทุกครั้ง เมื่อชาวบ้านนําผลิตภัณฑ์มาให้ เมื่อมาถึงกลางทาง เธอจะมอบให้ผทู้ ี่ไปด้วย
นําไปจัดการอย่างใดอย่างหนึ่ งเพือ่ ให้เกิดประโยชน์แก่ชาวบ้าน ดังคุณ นาถเฉลียว ยังนันทวัฒนา
หัวหน้าฝ่ ายวิจยั และประเมินผล กองวิจยั และประเมินผล กรมการพัฒนาชุมชน กระทรวงมหาดไทย
เคยเล่าไว้วา่
“ในโอกาสที่ทา่ นไปเยีย่ มบ้านกุดนํ้าใสตําบลค้อวัง อําเภอมหาชนะชัย จังหวัดยโสธร ซึ่งท่าน
และพระวรวงศ์เธอพระองค์เจ้าเปรมบุรฉัตร ได้รว่ มกันสร้างพระประธานไว้ท่ีวดั แห่งหนึ่ งในหมูบ่ า้ น วันที่
คณะไปถึงนั้น ชาวบ้านมาคอยรับกันอย่างมากมาย ตลอดทั้งหมูบ่ า้ นประดับธง และผูกผ้าสีต่างๆ ที่
เขาทอได้ตามรัว้ บ้านยาวเป็ นกิโลเมตรตั้งแต่ปากทางเข้าจนถึงวัด พิธีตอ้ นรับยิ่งใหญ่ และอบอุ่นยิ่ง มีพิธี
บายศรีสขู่ วัญ รับประทานอาหารร่วมกัน หลังจากที่ทาํ บุญเสร็จแล้ว สิง่ ประทับใจก็คือ ชาวบ้านนับร้อย
ต่างพากันนําผลิตภัณฑ์มามอบให้ตามแต่จะมี เช่น หมอน ผ้านุ่ ง ผ้าห่ม ฯลฯ จนรถตูเ้ ต็มไปหมด
เกือบไม่มีที่นัง่ ระหว่างทางท่านบอกว่า “หนูนาถ ของพวกนี้ ป้ายกให้เธอนะ ป้าไม่เอาหรอกเธอจะเอา
ไปทําอะไรก็ได้ แต่ขอให้มนั มีผลตอบแทนกลับไปสูช่ าวชนบทก็แล้วกัน”
ดิฉนั จึงต้องรับภาระกับ
สิ่งของเหล่านี้ ขนกลับกรุงเทพฯ ถึง ๘ ลังใหญ่ๆ และได้บนั ทึกเสนอกรมฯ ทราบ และได้จดั การ
จําหน่ายในบรรดาเพือ่ นบ้าง ฝากขายที่บา้ นมนังคศิลาบ้าง ได้เงินจํานวน ๓,๐๐๐ บาท ดิฉนั จึงได้
นําส่งมอบให้มลู นิ ธิรว่ มจิตต์นอ้ มเกล้าฯ เพือ่ เยาวชน
เพื่อให้เงินจํานวนนี้ กลับคืนสูช่ าวชนบทตาม
เจตนารมณ์ของท่านแล้ว”
๙๗

“ อุดมคติดุจดาวพร่างพราวฟ้า ท่านนําคว้าด้วยมือสองก่องกุศล
ได้สี่สิบองค์การหาญอดทน
มรดกที่ทุกคนน้อมรับเอย ”
ศรีวรรณ นาคะประทีป ศยามานนท์ (สภาสตรีแห่งชาติ)
หม่อมงามจิตต์ บุรฉัตร ถือการทํางานตามแบบอย่างของสวามีคือ พระวรวงศ์เธอพระองค์เจ้า
เปรมบุรฉัตร เธอเคยเขียนไว้ในหนังสือบุรฉัตรานุ สรณ์ ตอนหนึ่ งว่า
“ผูใ้ กล้ชดิ เล่าว่า เขาประทับใจมากว่า แม้องค์ชายจะมีโรคประจําองค์ หรือแม้กระทัง่ เวลา
ประชวรไข้หวัด ต้องบรรทมพักหลายวัน ก็ไม่เคยเอาแต่พระทัย และไม่เคยทําพระองค์ให้เป็ นที่น่าเป็ นห่วง
หรือแสดงให้ผอู ้ ื่นต้องกังวลใจเลย ทั้งองค์ชายและดิฉนั เข้าใจกันดีาว่ งานเพือ่ ประโยชน์ของประเทศชาติน้ัน
สําคัญเพียงไร ความสุขส่วนตัวนั้นหามีความสําคัญไม่”
หม่อมงามจิตต์ได้เล่าถึงสิ่งน่ าสนใจเกี่ยวกับ พระองค์เจ้าเปรมบุรฉัตร ว่า
“ท่านเป็ นผูท้ ี่นึกถึงผูอ้ ื่นก่อนเสมอ จนกระทัง่ ปั จจุบนั นี้ ข้าวของต่างๆ ราคาแพงขึ้ นมา
โดยตลอดอย่างน่ าใจหาย เมื่อคนในบ้านทูลว่าสิ่งที่โปรดนั้นราคาแพงขึ้ น จะมีรบั สัง่ ให้ซื้อนานๆ ที เพื่อลด
ค่าใช้จา่ ยด้วยพระองค์เอง หรือเมื่อประทับอยูใ่ นแฟลต หากทรงรูส้ กึ ร้อน จะถามก่อนว่าใครร้อนบ้าง
ถ้าคนในบ้านทูลว่าไม่รอ้ น ท่านจะรับสัง่ ให้เปิ ดพัดลมตั้งโต๊ะแทน ทนพระองค์ให้รอ้ นแต่องค์เดียว แต่ถา้
ทูลว่าร้อน ท่านจะรับสัง่ ให้เปิ ดเครือ่ งปรับอากาศ...”
พระญาติทางฝ่ ายพระเจ้าวรวงศ์เธอ พระองค์เจ้าเปรมบุรฉัตร ได้ให้ความเคารพรักและ
ยกย่องหม่อมงามจิตต์ ว่าเป็ นผูท้ ี่มีจิตใจงามสมชื่อ และเป็ นผูป้ ระสานความเข้าใจความสนิ ทสนมระหว่าง
เจ้าพี่เจ้าน้องทุกๆ องค์ของพระองค์เปรม เมื่อใดที่เจ้าน้ององค์ใดมีความเดือดร้อน ก็ไปทูลปรึกษาหารือ
กับพระองค์เปรมและหม่อมงามจิตต์เสมอส่วนมากจะประทานข้อคิดเห็นที่เป็ นประโยชน์ เมื่อพระวรวงศ์เธอ
พระองค์เจ้าเปรมบุรฉัตรสิ้ นพระชนม์ หม่อมงามจิตต์จึงเปรียบเสมือนพี่สาวแท้ๆ ของเจ้านายเหล่านั้น
คติประจําใจที่หม่อมงามจิตต์ได้ยึดถือตามพระองค์เจ้าเปรมบุรฉัตรก็คือ
“การดํารงชีวิตด้วยความซื่อสัตย์สุจริตและปฏิบตั ิในสิ่งที่ดีแล้ว ฟ้าสวรรค์ย่อมดล
บันดาลหนทางให้และช่วยแก้ปัญหาอุสรรคต่างๆ ให้เสมอ ดังสุภาษิตที่ว่า
สุจริต คือ เกราะบังศาสตร์พอ้ ง
ปัญญา ประดุจดังอาวุธ
คุมสติ ต่างโล่ป้อง กลั ่นกล้ากลางสนาม””
หม่อมงามจิตต์ บุรฉัตร ท.จ.ว. ได้ถึงแก่อนิ จกรรมโดยอาการสงบ ด้วยโรคมะเร็งในลําไส้
ที่โรงพยาบาลสมิติเวช กรุงเทพมหานคร เมื่อเวลา๑๕.๔๔ น. วันที่ ๑๘ ตุลาคม พ.ศ.๒๕๒๖ ขณะมีอายุได้
๖๗ ปี ได้รบั
๙๙

“ ท่านได้อุทิศเวลา กําลังแรงกายและแรงใจให้แก่รางวัลซีไร้ท์ ซึ่งเป็ นที่ประทับใจ
แก่คณะกรรมการจนถึงทุกวันนี้ ”
คณะกรรมการรางวัลวรรณกรรมสร้างสรรค์ซีไร้ท ์

พระมหากรุณาธิคุณจาก พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยูห่ วั พระราชทานนํ้าอาบศพ และทรงรับศพไว้ใน
พระบรมราชานุ เคราะห์ สมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินีนาถ เสด็จพระราชดําเนิ นไปพระรา ชทาน
นํ้าอาบศพ เมื่อเย็นวันที่ ๑๙ ตุลาคม ทรงตรวจตราดูแลความเรียบร้อยในการจัดตั้งศพหม่อมงามจิตต์
ให้สมเกียรติดว้ ยพระองค์เอง พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยูห่ วั ได้ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ พระราชทาน
โกศแปดเหลีย่ มเป็ นเกียรติยศ ตั้งศพไว้ ณ ศาลากลางนํ้า วัดเทพศิรนิ ทราวาส พระราชทานพวงมาลา
ของหลวง และของสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินีนาถไปวางหน้าศพ สมเด็จพระนางเจ้ารําไพพรรณี
พระบรมราชินีในรัชกาลที่ ๗ สมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนี สมเด็จพระบรมโอรสาธิราชฯ
สยามมกุฎราชกุมาร สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี สมเด็จพระเจ้าพีน่ างเธอ
เจ้าฟ้ากัลยาณิวฒ
ั นา สมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าจุฬาภรณวลัยลักษณ์ และพระเจ้าวรว งศ์เธอ พระองค์
เจ้าโสมสวลี พระวรชายาในสมเด็จพระบรมโอรสาธิราชฯ สยามมกุฎราชกุมาร ต่างก็พระราชทานและ
ประทานพวงมาลาไปวางหน้าศพเช่นเดียวกัน
การถึงแก่อนิ จกรรมของหม่อมงามจิตต์เป็ นที่สลดใจ และเสียดายของบุคคลในทุกวงการ
ทั้งในและนอกประเทศ พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยูหั่ว และสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินีนาถ ทรงสลด
พระราชหฤทัยเป็ นอย่างยิง่ สมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินีนาถ ได้ทรงมีรบั สัง่ กับผูท้ ่ีไปร่วมงานศพ
เมื่อเสด็จฯ ไปพระราชทานนํ้าอาบศพว่า
“สงสารและเสียดาย หม่อมงามจิตต์ เป็ นผูห้ ญิงที่ทาํ ประโยชน์ให้กบั ประเทศมากทีเดียว
ถ้าสิรนิ ธร (สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ) อยูก่ ็ตอ้ งมาเพราะนับถือมาก”
ขณะที่หม่อมงามจิตต์ บุรฉัตร
ถึงแก่อนิ จกรรมนั้น สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ
สยามบรมราชกุมารี กําลังทรงอยูใ่ นระหว่างการเยือนประเทศญี่ปุ่นในฐานะแขกของรั ฐบาล และเมื่อ
เสด็จกลับมาก็ได้เสด็จฯ ไปในงานศพหม่อมงามจิตต์ และได้ทรงมีลายพระหัตถเลขาไว้อาลัยหม่อมงามจิตต์
ไว้ดงั ต่อไปนี้
“เมื่อเล็กๆ ข้าพเจ้าไม่ได้คุน้ เคยหรือใกล้ชิดหม่อมงามจิตต์นัก ทราบจากผูใ้ หญ่ที่พถึดู งท่านว่า
พระองค์เปรมและหม่อมงามจิตต์เป็ นผูท้ ี่มคี วามรูส้ งู และได้ทาํ การงานต่างๆ เป็ นประโยชน์แก่บา้ นเมือง
นอกจากนั้นข้าพเจ้าเคยได้อา่ นหนังสือแสตนดาร์ดสําหรับเยาวชนที่ทา่ นทั้งสองทําขึ้ น
มาภายหลังข้าพเจ้าได้พบและได้มีโอกาสสนทนากับหม่อมงามจิตต์หลายครั้ง เกิดความรูส้ ึก
ชื่นชมด้วยความจริงใจว่า ท่านเป็ นบุคคลที่ คิดแต่ในทางที่ดี สนับสนุ นส่งเสริมให้ผอู้ ่ืนทําประโยชน์ดว้ ย
แม้ในยามที่เจ็บไข้ได้ป่วย ก็ไม่ได้นึกถึงความไข้ของตนเอง ตอนที่เจ็บมากๆ ลุกขึ้ นไปทํางานเองไม่ไหว
ก็ยงั ให้ความคิดผูอ้ ื่นไปกระทํา
๑๐๐

“ จากการที่ได้มีสว่ นร่วมงานกับหม่อมงามจิตต์ บุรฉัตร ตั้งแต่งาน Conex’81 หม่อมได้
กรุณาให้คาํ แนะนํา ปรึกษา ตลอดจนความรูต้ า่ งๆ เกี่ยวกับงานหัตถกรรม นับว่าเป็ น
แรงผลักดันให้ก่อกําเนิ ดหน่ วยงานที่เกี่ยวข้องลุลว่ งด้วยดี ”
สุรภี สนิทวงศ์ - นายกสมาคม AHPADA

ครัง้ หนึ่ งข้าพเจ้าเคยบ่นกับท่านว่า งานบางอย่างถ้าไม่มีทา่ นก็ไม่ทราบจะทําไปทําไม เพราะ
ข้าพเจ้ามีศรัทธาอยูแ่ ต่กบั ท่านว่าทํางานโดยไม่หวังผลตอบแทนจริงๆ ท่านก็ได้บอกว่า ท่านมีอายุมากแล้ว
แต่ก็ไม่ได้ประมาท ได้แนะนําคนหนุ่มๆ สาวๆ ให้ทาํ งานต่อโดยไม่ขาดสาย ช่วยกันสร้างสรรค์บา้ นเมือง
อาศัยคําแนะนําของผูม้ ีอายุและทํากันไปเอง
งานต่างๆที่เป็ นโครงการของหม่อมงามจิตต์ เท่าที่ขา้ พเจ้าทราบมีมากมาย ทั้งงานใน
ประเทศอันเป็ นประโยชน์โดยตรงแก่ประเทศ
และงานในต่างประเทศอันเป็ นการสร้างชือ่ เสียงแก่
ประเทศไทย คงเป็ นที่ทราบกันดีอยู่ ข้าพเจ้าจึงขอยืนยันเพียงแต่ความเชื่อที่วา่ ความดีของบุคคลในภพนี้
ย่อมส่งผลให้ผปู ้ ฏิบตั ิประสบความสุขสวัสดีในสัมปรายภพอย่างแน่นอน”
สมเด็จพระเจ้าพี่นางเธอ เจ้าฟ้ากัลยาณิวฒ
ั นา ทรงพระนิ พนธ์ไว้อาลัยหม่อมงามจิตต์วา่
“หม่อมงามจิตต์ บุรฉัตร ได้เขี ยนไว้เองในหนังสือ “บุรฉัตรานุ สรณ์” ซึ่งพิมพ์ในโอกาส
พระราชทานเพลิงศพพระวรวงศ์เธอ พระองค์เจ้าเปรมบุรฉัตรว่า “เมื่อเราแต่งงานระยะแรก เป็ นเวลาที่มี
สงครามอินโดจีน ก็รบั สัง่ กับดิฉนั ว่า เราเกิดมามีหน้าที่ตอ้ งช่วยสังคมเท่าที่จะช่วยได้ ทรงแนะให้ดิฉนั
เข้าไปช่วยงานสภากาชาดไทยซึ่งต้องการอาสาสมัครในระยะนั้น ตั้งแต่น้ ันมาก็ทรงสนับสนุ นให้ดิฉนั
ออกช่วยสังคมในด้านต่างๆ” นี่ ก็คือจุดเริ่มต้นของนักสังคมสงเคราะห์คนสําคัญคนหนึ่ งของประเทศไทย
ตั้งแต่น้ันมา หม่อมงามจิตต์ก็มิได้หยุดงานในด้านนี้ เลย
ผลงานของหม่อมฯ มากมายจนข้าพเจ้าไม่สามารถจะพรรณนาได้อย่างถูกต้องและครบถ้วน
ขอเพียงซักตัวอย่างจากการรับสัง่ ของสมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนี หม่อมงามจิตต์เป็ นผูเ้ ริ่มงาน
สังคมสงเคราะห์เมื่อยังเกือบไม่มีใครทํากันเลย ได้คิดที่จะช่วยผูท้ ี่โชคไม่ดีในทุกวัย เด็ ก ผูห้ ญิง ผูช้ รา
และในสภาพต่างๆ ผูป้ ่ วย ชาวไร่ ชาวนา ฯลฯ จะเป็ นผูอ้ ยูใ่ นกรุงฯ หรือผูท้ ี่อยูห่ า่ งไกลก็ดี เช่นเป็ นผูริ้ เริ่ม
จัดโครงการให้ผมู้ ีรถยนตร์ และมีเวลารับส่งผูป้ ่ วยด้วยโรคโอลิโอ ไปรับการกายภาพบําบัดที่โรงพยาบาล
พระมงกุฎเกล้า อีกโครงการหนึ่ งก็คือร่วมกับคุณหญิงอารีพนั ธ์ สุนาวินวิวฒ
ั ตั้งโรงเรียนจิตต์อารีท่ีลาํ ปาง
ซึ่งรับบุตรธิดาของครอบครัวของผูท้ ี่ป่วยด้วยโรคเรื้ อนซึ่งสังคมรังเกียจ ถึงแม้วา่ จะไม่มีภยั จากการติดโรค
จากเด็กเหล่านั้น
๑๐๒

โครงการที่ริเริ่มแล้ว หม่อมงามจิตต์จะมิได้ทิ้งเลยเมื่อไปจับงานอื่น
จะได้ฝึกผูท้ ่ ีบดั นี้
มีชื่อเสียงในวงสังคมสงเคราะห์ ขึ้ นมารับงานต่อไป และจนนาทีสุดท้ายของชีวิต ก็ได้คิดถึงผูอ้ ื่น ถึงแม้วา่
ตนเองจะเจ็บปวดในกายเพียงใด
ข้าพเจ้าเคยได้เขียนขอให้หายเร็วๆ เพื่อมาช่วยกันทํางานต่อไป
หม่อมงามจิตต์ก็รบั อย่างเข้มแข็ง
แต่เราก็ทราบว่า ไม่มีใครที่จะเลี่ยงความตายได้ ถึงอย่างไรก็ดี คนดี ผูม้ ีจิตใจบริสุทธิ์
สมนาม หม่อมงามจิตต์ บุรฉัตร ได้ลว่ งลับไปแล้ว”
องค์การสมาคมและคนสําคัญทัว่ โลกที่รจู ้ กั เธอและผลงานของเธอ ได้สง่ สาส์นแสดงความ
เสียใจมายังครอบครัวและญาติพี่นอ้ งของเธอ หลังจากเธอถึงอนิ จกรรมแล้ว สภาสตรีโลกได้จดั งานรําลึก
ถึงหม่อมงามจิตต์ บุรฉัตร โดยการจัดวัน Princess Prem’s Day ขึ้ นในเดือนเมษายน พ.ศ.๒๕๒๗
มีนิทรรศการผลงานของเธอ เพื่อรําลึกถึงคุณงามความดีของเธอ ซึ่งกรรมการสภาสตรีโลก หลายๆ คน
ในหลายประเทศกล่าวเป็ นเสียงเดียวกันว่า เขาได้เรียนรูอ้ ะไรดีๆ จากหม่อมงามจิตต์หลายอย่าง
หนังสือพิมพ์ในประเทศไทย ทั้งภาษาไทยและภาษาอังกฤษ ลงข่า วการอนิ จกรรมของเธอ
และบทความไว้อาลัยเธอ เมื่อถึงวันถึงแก่อนิ จกรรมของเธอ องค์การสมาคมต่างๆ แม้สภาสตรีโลกก็ยงั
จัดงานระลึกถึงเธอ รําลึกถึงคุณงามความดีที่เธอได้เสียสละให้แก่ประเทศชาติและแก่ชาวโลกทั้งมวล
ร่างกายของหม่อมงามจิตต์ บุรฉัตร ได้เสื่อมสลายไปแล้ว แต่ความดีงามของเธอยังคง
สถิตอยู่คู่ประเทศไทยและคู่โลกชั ่วฟ้าดินสลาย
นี่คือหม่อมงามจิตต์ ผูม้ ีจติ งาม

๑๐๔

คณะกรรมการจัดทําหนังสือ
“งามจิตต์ ผูม้ ีจติ งาม””
เนื่องในวันที่ระลึกหม่อมงามจิตต์ บุรฉัตร
๑๘ ตุลาคม ๒๕๒๙
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