










คาํนาํ 
 

    เม่ือหม่อมงามจิตต ์ บุรฉตัรยงัมีชีวิตอยู ่  ไดเ้ป็นท่ีประจกัษก์นัดีวา่  ท่านเป็นผูนํ้าคนสาํคญั 

คนหน่ึงของสตรีไทย  เป็นผูซ่ึ้งไดป้ลุกความสาํนึกของสตรีในยุคหวัเล้ียวหวัต่อ  หลงัจากการเปล่ียนแปลง

การปกครองเป็นประชาธิปไตยซ่ึง มีพระมหากษตัริยท์รงเป็นพระป ระมุข ใหต่ื้นตวัรว่มมือรว่มใจกนั 

ใชค้วามรูค้วามสามารถประกอบกิจกรรมอนัเป็นประโยชน์ตอ่สว่นรวมหลายดา้นหลายประการ จนกระทัง่

เป็นท่ียอมรบักนัทุกวนัน้ี 
    หม่อมงามจิตต ์บุรฉตัร ไดริ้เร่ิม บุกเบิกก่อตั้งและรว่มดาํเนินงานองคก์าร สมาคม และ

หน่วยงานต่างๆ เพ่ือการสงัคมสง เคราะหถึ์ง ๔๕ แหง่ อาทิ สภาสงัคมสงเคราะหแ์หง่ประเทศไทย  

ในพระบรมราชปูถมัภ ์สภาสตรีแหง่ชาติ ในพระบรมราชินูปถมัภ ์มลูนิธิอนุเคราะหค์นพิการ ในพระ

อุปถมัภข์องสมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนี  มลูนิธิศนูยก์ลางประสานงานพฒันาชนบท  มลูนิธิ

รว่มจิตตน์อ้มเกลา้ฯ เพ่ือเยาวชนฯ ฯลฯ เฉพาะมลูนิธิสองมลูนิธิหลงัน้ี หม่อมงามจิตต ์ บุรฉตัร  ไดเ้ป็น

ผูบุ้กเบิกประสานการกอ่ตั้ง และเป็นประธานดาํเนินงานคนแรก 
    หม่อมงามจิตต ์บุรฉตัร  เป็นสตรีไทยคนแรกและเป็นสตรีเอเชียคนท่ีสองท่ีไดร้บัการแต่งตั้ง 

ใหเ้ป็นประธานสภาสตรีโลก  มีสว่นและมีเสียงในการดาํเนินงานดา้นกิจการสตรีในองคก์ารสหประชาชาติ  

นับเป็นเกียรติภมิูอยา่งสงูแกส่ตรีไทยและประเทศไทย กลา่วไดว้า่ท่านเป็นบุคคลสาํคญัในงานพฒันาเด็ก   

เยาวชน สตรี  คนชรา  คนพิการ และชาวชนบททั้งของประเทศไทยและนานาประเทศ 

    นอกจากน้ัน หม่อมงามจิตต ์ บุรฉตัร  ยงัเป็นผูซ่ึ้งยึดมัน่และมีความจงรกัภกัดีอยา่งสงูต่อ

สถาบนัพระมหากษตัริยไ์ดอุ้ทิศตนปฏิบติังานทุกดา้นเพ่ือเทิดพระเกียรติคุณ  และเผยแพรพ่ระราชกรณียกิจ 

ทั้งปวงท่ีทรงมีตอ่ประชาราษฎรเ์ป็นอเนกอนันต ์เพ่ือใหช้าวไทยและชาวต่างประเทศทั้งในประเทศไทยและ

นอกประเทศไดต้ระหนักถึงความสาํคญัอนัใหญ่หลวงของสถาบนัพระมหากษัตริยใ์นสงัคมไทย 
    ในฐานะชายาในพระวรวงศเ์ธอ พระองคเ์จา้เปรม บุรฉตัร  ซ่ึงทรงเป็นทั้งนักเขียน อาจารย ์

และเอกอคัรราชทตูไทยในหลายประเทศ หม่อมงามจิตต์ บุรฉตัรไดด้าํรงตนเป็นทั้งศรีภริยาคูคิ่ด คูป่รึกษา 

และบาํเพ็ญตนทุกประการในอั นท่ีจะทาํใหช้าวตา่งประเทศไดรู้จ้กั  และมีความเขา้ใจดีตอ่ประเทศไทย    

ตลอดจนประสานงานสาธารณประโยชน์ตา่งๆ เพ่ือคุณธรรมความดีและความสงบสุขอนัจะพึงมีตอ่

ชาวไทยและชาวโลก 

    เม่ือหม่อมงามจิตต ์บุรฉตัร ไดถึ้งแก่อนิจกรรม นับเป็นการสญูเสียทรพัยากรบุคคลท่ีมี

ความสาํคญัและมีค่ายิ่งของประเทศและของโลก เป็นความรกัอาลยัของบุคคลทั้งปวงซ่ึงมีความผกูพนัและ

ซาบซ้ึงในคุณงามความดีของ หม่อมงามจิตต ์บุรฉตัร ต่างก็มีความเป็นวา่น่าจะไดมี้อนุสรณเ์พ่ือเป็นการ

ราํลึกถึงในฐานะปชูนียบุคคลซ่ึงสมควรไดร้บัการยกยอ่งสรรเสริญเป็นเยี่ยงอยา่งแก่อนุชนรุน่ต่อไป 

    ฉะน้ัน  จึงไดมี้คณะกรรมการจดังานวนัหม่อมงามจิตต ์ บุรฉตัร  ข้ึนเม่ือ พ .ศ.๒๕๒๘ 

ถือเอาวนัท่ี ๑๘ ตุลาคม อนัเป็นวนัจากไปของท่าน ใหเ้ป็นวนัแหง่อนุสรณ ์มีการจดังานแสดงความราํลึก

ถึงคุณงามความดีความสามารถนานาประการ เชน่  มีการบาํเพ็ญกุศล  จดันิทรรศการ  จดัการอภิปราย

เผยแพรเ่กียรติคุณ และอ่ืนๆ นอกจากน้ันก็มีหนังสือชื่อ “ งามจิตต ์” ประมวลภาพและคาํบรรยายประกอบ

ทั้งภาษาไทยและภาษาองักฤษออกจาํหน่ายเป็นการเผยแพรเ่กียรติคุณดว้ย  

                             ๕   



 

    ดิฉนั ในฐานะประธานคณะกรรมการจดัทาํหนังสือท่ีระลึกหม่อมงามจิตต ์ บุรฉตัร   ไดข้อรอ้ง

ใหผู้แ้ทนขององคก์ารสมาคม และหน่วยงานต่าง ๆ  ต ลอดจนท่านผูท่ี้ไดรู้จ้กัคุน้เคยและมีความผกูพนั

ใกลชิ้ดกบั หม่อมงามจิตต ์ บุรฉตัร ไดพ้รอ้มใจกนัเขียนความรูสึ้กนึกคิดและส่ิงละอนัพนัละนอ้ยเป็นการ

แสดงความราํลึกถึงและอาลยัรกั  โดยมีความมุ่งหมายใหนั้กเขียนผูมี้ช่ือเสียงนําเป็นขอ้มลูเพ่ือเรียบเรียง

เป็นเร่ืองชีวิตของท่าน ดงัไดจ้ดัพิมพอ์อกเผยแพรใ่นวนัหม่อมงามจิตต ์ บุรฉตัร ปีน้ี   เพ่ือใหเ้ป็นอนุสรณ์

อนัยัง่ยนืถาวรสืบไป 

    ในการทาํงานเร่ื องน้ี  ไดมี้การประชุมหารือกนัหลายครั้งระหวา่งคณะทาํงาน  นักเขียน  

ตลอดจนท่านท่ีรูจ้กัคุน้เคยกบัหมอ่มงามจิตตห์ลายท่านท่ีไดก้รุณาสละเวลามาใหค้าํแนะนําและปรึกษา   

ในท่ีสุดก็ไดต้กลงกนัเป็นเอกฉนัทม์อบใหคุ้ณจิรภา  อ่อนเรือง  นักเขียนผูช้าํนาญการเขียนเร่ืองชีวิตและ

ประวติับุคคลสาํคญัตลอดจนพระราชวงศ ์ เป็นผูเ้รียบเรียงเร่ืองน้ีข้ึนโดยท่ีประชุมเห็นพอ้งตอ้งกนัใหใ้ชช่ื้อ

วา่ “งามจิตตผ์ูจิ้ตงาม” และขอใหคุ้ณสุภทัร สวสัดิรกัษ์  รบัเป็นบรรณาธิการและดแูลการผลิตการจดัทาํ

หนังสือน้ี 

    วนัท่ี ๑๘ ตุลาคม ๒๕๒๙ อนัเป็นวนัหม่อมงามจิตต ์บุรฉัตร ปีน้ี แมมิ้ไดมี้การจดังานใหญ่

เชน่เม่ือปี พ .ศ.๒๕๒๘  แต่คณะกรรมการจดัทาํหนังสือท่ีระลึกหม่อมงามจิตต ์บุรฉตัร ก็ไดร้ว่มมือกนั

จดัทาํหนังสือ “ งามจิตตผ์ูจิ้ตงาม ” เพ่ือแสดงความราํลึกถึงและเผยแพรเ่กียรติคุณของท่านเป็นผลสาํเร็จ

ออกไดด้งัความมุ่งหมาย 

    ดิฉนัในนามประธานคณะกรรมการ  จึงขอแสดงความขอบคุณผูแ้ทนองคก์าร สมาคม  

หน่วยงานตา่ง  ๆ ตลอดจนท่านผูรู้จ้กัคุน้เคยและมีความผกูพนัใกลชิ้ดกบัหม่อมงามจิตตทุ์กท่านท่ีไดก้รุณา

สละเวลาเขียนเร่ืองราวต่าง ๆ  เป็นขอ้มลูให้  ขอขอบคุณคุณจิรภา  อ่อนเรือง  ซึ่งไดก้รุณาสละเวลาอนัมีค่า 

เรียบเรียงเร่ืองราวตา่ง ๆ ดงักลา่ว จนเป็นเร่ืองสารคดีท่ีน่าอ่าน ขอขอบคุณคุณสุภทัร  สวสัดิรกัษ ์ ท่ีไดท้าํ

หนา้ท่ีบรรณาธิการและติดตามดแูลการจดัพิมพจ์นเป็นผลสาํเร็จ    ขอขอบคุณคณะกรรมการและผูร้ว่มงาน 

ทุกท่าน  และทา้ยสุดซ่ึงมีความสาํคญัยิ่งต่อการผลกัดนัใหห้นังสือท่ี ระลึกน้ีไดร้บัการจดัพิมพจ์นสาํเร็จ

เป็นรปูรา่งข้ึนมาได ้ คือ มลูนิธิสง่เสริมสงเคราะหผ์ูก้ระทาํความดี  ธนาคารทหารไทย และ มร.เฮอรเ์บิรต์ 

ลิงค ์และหา้งหุน้สว่นสามญันิติบุคคล บี .กริมแอนดโ์ก  จาํกดั   ซ่ึงไดก้รุณาบริจาคเงินรว่มกนัสนับสนุน

การจดัพิมพ ์
    หนังสือ “งามจิตต ์ผูจิ้ตงาม” จึงไดป้รากฏเป็นหนังสือท่ีระลึกในวนัหม่อมงามจิตต ์ บุรฉตัร  

ปีน้ี มีคุณคา่น่าอา่นดา้นชีวประวติับุคคลผูก้อปรดว้ยความรู ้ความสามารถ และคุณงามความดีซ่ึงไดอุ้ทิศ

ตนตลอดชีวิตเพ่ืองานอนัมีประโยชน์อยา่งยิ่งต่อสงัคมไทยและสงัคมของชาวโลก  ควรค่าต่อก ารอา่นและ

การศึกษาเป็นแบบอยา่งแก่เยาวชนสืบไป  ดงัพุทธวจันะท่ีวา่     

    สพฺพา  ปุริสา  สปฺปุริโส  ปวายติ- “อนัสตับุรุษ (สตรี) ยอ่มหอมหวนไปทัว่ทิศ” 
 

คุณหญิงสุภาพ  วิเศษสุรการ 

ประธานคณะกรรมการจดัทาํหนังสือท่ีระลึกหมอ่มงามจิตต ์ บุรฉตัร 

 

                               ๖  



รายนามผูเ้ขียนขอ้มูลเพ่ือการเรียบเรียงเรื่อง  “งามจติตผู์จ้ติงาม” 

หม่อมกอบแกว้    อาภากร       หม่อมหลวงพีรพงศ ์   เกษมศรี 

นางกมลา     ล่ิมทอง       นางพรศรี      หลไูพบลูย ์

นางสาวกรรณิกา   วงศปิ์ยะกุล      คุณหญิงเฟ่ือง     ชลิตอาภรณ ์

แพทยห์ญิง คุณมานา  บุญคั้นผล      คุณหญิงมลิ      มลูศาสตรสาทร 

นางงามพิศ     โชติกพุกกณะ     หม่อมหลวงมาฆฉตัร   สวสัดิวฒัน์  
หม่อมงามจิตต ์   บุรฉตัร (เขียนเอง)    นายมานะ      สงัขวุฒิชยักุล 

นางแจ่มจิตต ์    เลาหวฒัน์      ท่านผูห้ญิงมณีรตัน์    บุนนาค 

แพทยห์ญิงจาํนงค ์  สีตะพนัธ ์      รศ.ยุพา       วงศไ์ชย 

ม.ร.ว.จิราวดี     จุฑาสมิต       นางเรือนแกว้     กุยยกานนท ์

นางจรรยส์มร    วฒันเวคิน      นางราศี       รตันไชย 

คุณหญิงจนัทนี    สนัตะบุตร      พระวรวงศเ์ธอ  พระองคเ์จา้หญิงวมิลฉตัร   

นายเฉลิมชยั     หมอยาดี       นายวเิชียร      ชาติสุวรรณ 

คุณหญิง ฉตัรสุดา (ฉตัรชยั)   วงศท์องศรี     คุณวิลาวณัย ์     วรีานุวตัต์ิ 
นายเชิญ      บาํรุงวงศ ์      วาเลอร่ี       เบนอน 

นางเชยจิตต ์    พ่ึงยนต ์      นางศรีวรรณ      ศยามานนท ์

นายณรงค ์    ปฏิบติัสรกิจ      นางศศิธร      วสุวตั 

นายดิเรก      พละเลิศ       นายสุวรรณ      ร่ืนยศ 

คุณหญิง ดิฐการภกัดี           นางสาวสมจิตร     ทิพยประภา 

นางเดสิเร ่    โชติระว ี      คุณหญิงสุคนธ ์    ชลออยู ่

ท่านผูห้ญิงดุษฎี    มาลากุล       นางเสนาะจิตร     สุวรรณโพธ์ิศรี 

พ.ต.อ. ม.ร.ว. น.พ.ถวลัภากร    วรวรรณ     คุณหญิงสมศรี     เจริญรชัตภาคย ์

นางทวีรกั     เฟ่ืองระบิล      คุณหญิงสุชาดา     ถิระวฒัน์ 

นายแพทยธ์าํรงรตัน์  แกว้กาญจน์      นายสงัวาลย ์     สมสาย 

นายธวชัชยั     ตั้งสง่า       นางสุภาภรณ ์    เอ้ืองพลูสวสัด์ิ  

นายนิพนธ ์    มาศะวิสตูร      ม.ร.ว.แสงโสม     เกษมศรี 

นางนวลจนัทร ์   จนัทรสาขา      นางสถาพร      สุวณัณุสส ์

นางนาถเฉลียว    ยงันันทว์ฒันา     นางสาวิตรี      สุวรรณสถิตย ์

นายบุญมี     พุม่ศรี        นายสุวนัย      ทองนพ 

นายเป่ียมศกัด์ิ    มิลินทจินดา      คุณหญิงแสงดาว    สยามวาลา 

ศจ.ปกรณ ์    องัศุสิงห ์      คุณหญิงสมร      ภมิูณรงค ์

นางปราณี (อินทุเศรษฐ) ขีโรท        คุณหญิงสวลี      ชลวจิารณ ์

นายประภาส    จกักะพาก      นางสาวสุพร      ลิปตะวฒัน์ 

ดร.เพ็ญศรี     ดุก๊         คุณหญิงสุเนตร     พงษ์โสภณ 

รอ้ยตรีหญิงเพ็ชรตัน์  มนตเสว ี      คุณหญิงสุภาพ     วเิศษสุรการ 

นายพานทอง     ณ  ระนอง       คุณหญิงอาภรณ ์   กฤษณามระ  
                              ๗ 



คุณหญิงอลัมา และนายเฮอเบิรต์  ล้ิงค ์

หม่อมหลวงอนงค ์  นิลอุบล 

นางอิราวดี     นวมานนท ์

นางอรพินท ์    วรีวุฒิ 

มลูนิธิอนุเคราะหค์นพิการฯ 

สโมสรโรตาร่ีแอนน์ ในประเทศไทย 

โรงเรียนจิตตอ์ารี  ลาํปาง 

สภาสงัคมสงเคราะหแ์หง่ประเทศไทย  ในพระบรมราชปูถมัภ ์

สภาสตรีแหง่ชาติฯ 

มลูนิธิสิริวฒันา-เชสเชียร ์

มลูนิธิโสสะแหง่ประเทศไทย 

มลูนิธิศนูยก์ลางประสานงานพฒันาชนบท 

คณะกรรมการดาํเนินงานรางวลัวรรณกรรมยอดเยีย่มแหง่อาเซ่ียน 

(ซีไรท ์ อวอรด์) 

มลูนิธิกฤตานุสรณ ์

สมาคมสง่เสริมและพฒันาผลิตภณัฑห์ตัถกรรมแหง่ประเทศไทย 

(อาพาดา้) 

มลูนิธิรว่มจิตตน์อ้มเกลา้ฯ เพ่ือเยาวชน 

สมาคมสหประชาชาติ ในประเทศไทย 

มลูนิธิราชประชาสมาสยั 

สมาคมสตรีภาคพ้ืนแปซิฟิก และเอเชียอาคเนย ์

สมาคมนักสงัคมสงเคราะห ์แหง่ประเทศไทย 

มลูนิธิพีระยานุเคราะห ์

มลูนิธิชว่ยเหลือเด็กกาํพรา้สมาคมสตรีไทย - มุสลิม 

สมาคมสง่เสริมทรพัยากรมนุษยเ์พ่ือพฒันาชุมชน 

สมาคมสตรีไทย 

มลูนิธิอนุเคราะหค์นหหูนวก 

สมาคมสุขภาพจิตแหง่ประเทศไทย 

มลูนิธิราชประชานุเคราะห ์

สมาคมผูบ้าํเพ็ญประโยชน์ฯ 

มลูนิธิฉะเชิงเทรา 

มลูนิธิชว่ยคนตาบอด 

สโมสรอาสากาชาด สภากาชาดไทย 

มลูนิธิชว่ยคนปัญญาออ่นฯ 

สมาคมวาย ดบับลิว ซี เอ 

                               ๘ 



















งามจติตผ์ูจ้ติงาม 
 

    เม่ือวนัจนัทรท่ี์ ๗ มิถุนายน พุทธศกัราช ๒๔๕๘ กุลสตรีผูห้น่ึงไดถื้อกาํเนิดในครอบครวั

นายทหารครอบครวัหน่ึงของกรุงเทพมหานคร คือ  ครอบครวัของพลโทพระสารสาสพลขนัธุ ์ (ลอง  

สุนทานนท)์ และนางสารสาสพลขนัธุ ์ (สวสัด์ิ  อศัวนนท์ ) ท่ามกลางความปีติของบิดามารดาและญาติ

มิตรเป็นอยา่งยิง่ เพราะเป็นบุตรีคนแรก  หลงัจากสามีภริยาคูน้ั่น ไดมี้บุตรชายคนหน่ึงแลว้ 
    กุลสตรีผูน้ั้น ไม่มีใครคาดคิดมาก่อนเลยวา่ จะเป็นนักสงัคมสงเคราะหผ์ูย้ิ่งใหญ่ มีชื่อเสียง

เป็นท่ีรูจ้กักนัทั้งในประเทศไทยและนอกประเทศ เธอคือ หม่อมงามจิ ตต ์บุรฉตัร ณ อยุธยา หม่อมใน

พระวรวงศเ์ธอ พระองคเ์จา้เปรมบุรฉตัร  พระโอรสในพลเอก  พระเจา้บรมวงศเ์ธอชั้น  ๕    พระองคเ์จา้

บุรฉตัรไชยากร กรมพระกาํแพงเพชรอคัรโยธิน และพระเจา้วรวงศเ์ธอ  พระองคเ์จา้ปภาวสิทธินฤมล  
    กุลสตรีผูน้ั้น ไดเ้ป็นสตรีชาวไทยคนแรกและชาว เอเชียคนท่ี ๒ ท่ีไดร้บัเลือกใหเ้ป็น

ประธานสภาสตรีโลกในรอบ ๙๐ ปี ท่ีสภาสตรีโลกไดก้่อตั้งมา  ซ่ึงนับวา่ เป็นผูท่ี้ไดส้รา้งชื่อเสียงใหแ้ก่

ประเทศไทยอยา่งมากผูห้น่ึง 
    เม่ือบุตรีมีอายุพอสมควร พลโทพระสารสาสพลขนัธุไ์ดก้ราบทลูขอใหผู้บ้งัคบับญัชาของท่าน

ในขณะน้ัน คือ  สมเด็จพระเจา้นอ้งยาเธอ เจา้ฟ้าจกัรพงษภ์วูนาท กรมหลวงพิษณุโลกประชานาถ  

ทรงตั้งชื่อให ้ซ่ึงพระองคท่์านไดป้ระทานใหพ้รอ้มทั้ง ๓ คน คือ บุตรชายคนโต บุตรหญิงคนโตและคนรอง

ซ่ึงติดตามมาไม่นานนัก  ทั้ง  ๓  ไดร้บัช่ือวา่ “หวงัพ่ึง” (ต่อมาไดเ้ปล่ียนเป็น สมหวงั) “งามจิตต”์ และ 

“จริตราบ”  
    ผูท่ี้รูจ้กัหม่อมงามจิตต ์ทุกคน พดูเป็นเสียงเดียวกนัวา่ ชื่อชา่งสมกบัตวัเธอจริง ๆ เพราะ

เธองามพรอ้มทั้งรา่งกายและจิตใจแท ้ 
    งามจิตต ์ สารสาส   ยงัมีนอ้งสาวอีก  ๒  คน คือ  โสภิณ  และเสลา 
    หม่อมงามจิตต ์ บุรฉตัร  หรืองามจิตต์   สารสาส   ในสมยัยงัเยาว ์ เร่ิมเรียนหนังสือท่ี

โรงเรียนเยนเฮยเ์มโมเรียล แลว้ยา้ยไปเรียนต่อท่ีโรงเรียนวฒันาวิทยาลยั จนจบชั้นมธัยมปีท่ี ๘ เม่ือ พ.ศ.

๒๔๗๕ เน่ืองจากประกาศนียบตัรของโรงเรียนเทียบเท่ากบัชัน้มธัยมศึกษาของประเทศฝรัง่เศส และท่าน

บิดารบัราชการอยูใ่นส ถานทตูไทยในประเทศน้ัน มีความประสงคจ์ะใหบุ้ตรีคนโตไปศึกษาตอ่ท่ีนัน่  

นางสาวงามจิตต ์สารสาส จึงไดเ้ดินทางไปประเทศฝรัง่เศส และไดเ้ขา้ศึกษาต่อในมหาวิทยาลยัซอรบ์อน  

อนัเป็นมหาวิทยาลยัมีชื่อของฝรัง่เศส  โดยศึกษาวิชาเภสชั  จนจบชั้นปีท่ี  ๓  และไดอ้อกฝึกงานอยูใ่น

รา้นขายยาแหง่หน่ึงเป็นเวลา  ๑  ปี 
    งามจิตต ์สารสาส มีนิสยัโอบออ้มอารีมาตั้งแต่เด็ก เพ่ือนฝงูใครมีทุกขร์อ้นอะไรถา้ชว่ยได้

ก็ชว่ยเหลือดว้ยความเต็มใจ     
    คุณนวลจนัทร ์ ณ ป้อมเพชร เพ่ือนซ่ึงเคยเรียนรว่มกนัท่ีประเทศฝรัง่เศส  กลา่วถึงเพ่ือนรกั

ของเธอคนน้ีวา่ 
    “เป็นคนมีจิตใจดีมาแต่ไหนแต่ไร ชอบชว่ยเหลือคนอ่ืน โดยไม่คิดถึงตวัเอง เป็นคนชอบทาํ

ประโยชน์  เสียสละ  มีอธัยาศยัดีสมชื่อ  ข้ีสงสารคน  เวลามีงานของสมาคม  ก็ชว่ยเขาไดต้ลอดวนั ......”

                              ๑๗ 





   

 

     
            

 
    การชว่ยงานสมาคมฯ น่ีเอง ท่ีทาํใหน้างสาวงามจิตต ์ สารสาส ผูมี้จิตใจงาม ไดพ้บกบัคู่ชีวิต

เวลาต่อมาคือ พระวรวงศเ์ธอ พระองคเ์จา้เปรมบุรฉตัร ผูท้รงเป็นกาํลงัใจและช้ีแนวทางปฏิบติังานสงัคม

สงเคราะหแ์ก่เธอเป็นอยา่งมาก 

    พระวรวงศเ์ธอ    พระองคเ์จา้เปรมบุรฉัตร     ไดเ้สด็จไปทรงศึกษาในประเทศองักฤษ

ตั้งแต่พระชนัษาได ้๘ ปี โดยไดเ้ร่ิมเขา้ศึกษาในโรงเรียนท่ี Eastboarne ก่อน  แลว้ทรงเขา้ศึกษาต่อใน

โรงเรียนแฮโรวจ์นจบมธัยมศึกษา และทรงศึกษาต่อท่ี New College  มหาวิทยาลยัอ๊อกซฟอรด์  ทรง

สนพระทยัในวชิาวรรณคดีและโบราณคดีอยา่งมากมาย  ทรงรกัการอ่านหนังสือเป็นชีวิตจิตใจ เม่ือทรง

จบการศึกษาไดเ้สด็จกลบัมาทาํงานเป็นอาจารยท่ี์จุฬาลงกรณม์หาวทิยาลยั โปรดการละครมาก เม่ือทรง

ศึกษาท่ีองักฤษทรงแปลเร่ืองพระลอเป็นละครเรียกวา่  Magic Lotus  ตั้งแต่ชนัษา ๑๙  และไดแ้สดงโดย

ชาวองักฤษท่ี Huddersfield   

    โดยท่ีโปรดการประพนัธบ์ทละครเป็นอยา่งมาก  และมกัจะทรงกาํกบัการแสดงเองดว้ย  

จึงทาํใหไ้ดพ้บกบังามจิตต ์ บุรฉตัร ไดคุ้น้เคย และเป็นท่ีถกูอธัยาศยั และในท่ีสุดไดเ้ขา้พิธีเศกสมรสกนั

เม่ือวนัท่ี ๒๒ มกราคม พ.ศ.๒๔๘๓         

    หม่อมงามจิตต ์บุรฉตัร  ไดเ้ลา่ถึงการพบปะกนัระหวา่งเธอและพระวรวงศเ์ธอ พระองคเ์จา้

เปรมบุรฉตัร  ไวใ้นหนังสือ “บุรฉตัรานุสรณ”์ ตอนหน่ึงวา่ 
    “องคช์ายชอบประพนัธบ์ทละครใหนั้กเรียนไทยในประเทศองักฤษแสดงใหเ้พ่ือนสมาชิก

สามคัคีสมาคมท่ีมาชุมนุมกนัประจาํปีไดช้ม ในปีพ .ศ.๒๔๗๖ (ค.ศ.๑๙๓๓) ทรงติดขดัหาผูแ้สดงเป็น

นางเอกละครไม่ได้ เพราะนักเรียนหญิงไทยในองักฤษระยะน้ันจาํเป็นตอ้งเดินทางกลบัประเทศไทยหมด  

คือคุณสุวลี   บุนนาค คุณตุไล  บุนนาค  คุณพนัทิพา  บุนนาค  บงัเอิญ พ .ญ.เพียร  เวชบุล นักเรียน

แพทยเ์ดินทางจากฝรัง่เศส เขา้ประชุมกบันักเรียนไทยในอั งกฤษ หมอเพียรไดต้ามเสด็จองคช์ายไป

เมืองนอกเม่ือชนัษา  ๘  ปี และหมอเพียรอยูศึ่กษาแพทยท่ี์ฝรัง่เศสจนจบ เธอคุน้กบัองคช์ายเป็นอยา่งดี 

หมอเพียรทลูท่านวา่ ดิฉนัเดินทางจากฝรัง่เศสมาเรียนภาษาองักฤษอยูก่บัครอบครวัหน่ึงในลอนดอน 

และแนะใหล้องชวนดิฉนัไปแสดงละคร  องคช์ายก็เห็นดว้ย  ดว้ยความคะยั้นคะยอของหมอเพียร  ดิฉนั

จึงยอมไปแสดงให ้พอเขา้ซอ้มก็ทรงตาํหนิวา่ดิฉนัแสดงละครไมเ่ป็น แต่ก็จาํตอ้งใหแ้สดง  ปีต่อมาเม่ือมีการ

ประชุมนักเรียนไทยในภาคพ้ืนยุโรปท่ีกรุงบรสัเซลล ์ประเทศเบลเยีย่ม องคช์ายทรงประพนัธล์ะครให้

นักเรียนไทยแสดงอีกเชน่เคย ครั้งน้ีท่านใหคุ้ณมณี บุนนาค (ปัจจุบนัสิรวิรสาร) แสดงเป็นนางเอก  ทรงให้

ดิฉนัชว่ยเย็บม่าน และชว่ยดา้นอ่ืนตามท่ีท่านขอรอ้ง.....” 

    ละครท่ีงามจิตต ์ สารสาสเป็นนางเอกคือเร่ือง  “กลรกั”  
                               

                              ๑๙  
 

“ อนัคาํวา่ งามจิตต ์ซ่ึงเป็นชื่อท่ีเธอไดร้บัแต่งตั้งมาน้ัน ดปูระดุจจะเป็นประกาศิต

แหง่เบ้ืองบนใหเ้ธอตอ้งเป็นผูมี้จิตใจงามสมชื่อ ”  

               หม่อมกอบแกว้  อาภากร 

 





 
 
 
     
 
 
    พระวรวงศเ์ธอ พระองคเ์จา้เปรมบุรฉตัร ไดท้รงหมั้นนางสาวงามจิตต ์ สารสาส เม่ือปี พ.ศ.

๒๔๘๒ ศาสตราจารยคุ์ณหญิงจินตนา  ยศสุนทร  ไดก้ลา่วไวต้อนหน่ึง ซ่ึงไดแ้สดงใหเ้ห็นอุปนิสยัท่ีน่ารกั

ของงามจิตต ์ สารสาส ในขณะน้ันวา่ 

    “ในปี พ.ศ.๒๔๘๒(ค.ศ.๑๙๓๙) เด็กผูห้ญิงอายุ ๑๘ คนหน่ึง เป็นนักเรียนทุนเลา่เรียนหลวง 

อา้งวา้งอยูค่นเดียวในกรุงปารีส ไดมี้โอกาสรบัความเมตตาจากคุณงามจิตต ์สารสาส ผูมี้น้ําใจงาม

เหมือนช่ือมาเยี่ยมเยือนดแูลเป็นธุระใหโ้ดยไม่รูจ้กักนัมาก่อนเลย 
    วนัหน่ึง ในฤดใูบไมผ้ลปีเดียวกนัน้ัน  นักเรียนไท ยจากเมืองเกรอโนเบลจะเดินทางไปสวสิ 

เพ่ือถวายพระพร และแวะคาํนับท่านเจา้คุณวิชิตวงศวุ์ฒิไกรท่ีนครเจนีวา  เป็นโชคดีท่ีวนัน้ันเป็นวนัท่ี

คุณงามจิตตร์บัหมั้น ท่านเจา้คุณฯ เป็นผูส้วมแหวนใหแ้ทนฝ่ายชายผูอ้ยู ่ณ ประเทศองักฤษ คือ

พระว รวงศเ์ธอ พระองคเ์จา้เปรมบุรฉตัร” 

    หม่อมงามจิตตเ์องก็ไดก้ลา่วถึงวนัน้ันไวเ้หมือนกนั และพดูถึงเหตุท่ี  “องคช์าย” ทรงเลือก

เธอเป็นคู่ชีวิตวา่ 
    “องคช์ายรบัสัง่เสมอวา่ ท่ีเลือกแต่งงานกบัดิฉนั เพราะเห็นวา่เป็นคนขยนั และทาํอะไรได้

หลายอยา่ง  ท่านไปสูข่อดิฉนัจากคุณแม่  ตอนน้ันคุณแม่พาํนักอยูก่บันอ้ง ๆ ท่ีปีนัง  องคช์ายเสด็จกลบั

เมืองไทยชัว่คราว  เพ่ือถวายพระเพลิงเสด็จในกรมฯ (พลเอกพระเจา้บรมวงศเ์ธอพระองคเ์จา้บุรฉตัรไชยากร  

กรมพระกาํแพงเพชรอคัรโยธิน)  เม่ือเสด็จกลบัไปศึกษาต่อท่ีองักฤษ  จึงเสด็จผ่านปารีส เพราะดิฉนัยงั

ศึกษาอยูท่ี่นัน่ ทรงแวะประทานแหวนหมั้นสว่นพระองค ์และยนืยนัใหท้ราบวา่ ไดจ้ดัการขอหมั้นเป็น

ทางการเรียบรอ้ยแลว้  คุณหญิงแส  วชิติวงศวุ์ฒิไกร ภรรยาเจา้คุณวชิติวงศวุ์ฒิไกร ผูจ้ะไปประจาํอยูท่ี่

สวิตเซอรแ์ลนด ์คลา้ยเป็นพระพ่ีเล้ียงพ ระบาทสมเด็จพระเจา้อยูห่วัอานันทมหิดล จะนําแหวนหมั้น

ทางการมามอบให”้ 
    หม่อมงามจิตต ์บุรฉตัร หรือนางสาวงามจิตต ์สารสาส  เดินทางกลบัประเทศไทย เม่ือพ .ศ.

๒๔๘๒ ซ่ึงเป็นเวลาท่ีเกิดสงครามโลกครั้งท่ี ๒ พอดี และไดเ้ขา้พิธีเศกสมรสกบัพระวรวงศเ์ธอพระองค์

เจา้เปรมบุรฉตัร  คู่หมั้นในวนัท่ี ๒๒ มกราคมของปีถดัมา 
    เน่ืองจากพระวรวงศเ์ธอพระองคเ์จา้เปรมบุรฉตัร ทรงเป็นเจา้นายท่ีไมโ่ปรดความสุรุย่สุรา่ย

มาตั้งแต่ยงัทรงพระเยาว ์ ดงัน้ัน งานเศกสมรสของท่านจึงเป็นไปอยา่งประหยดัท่ีสุด  ซ่ึงท่านไดร้บัสัง่อยู่

เสมอวา่ “ผมแต่งงานเล้ียงอาหารโตะ๊จีนดว้ยราคาถกูท่ีสุดในสมยัน้ัน” 
    ผูท่ี้ไดไ้ปในงานคงจาํไดว้า่ บตัรเชิญไปรว่มงานเล้ียงคราวน้ัน พิมพด์ว้ยขอ้ความง่าย ๆ คือ 

หนา้แรกเป็นกระตา่ยคูก่าํลงันัง่เชิญฉตัร ๖ ชัน้ ขา้งลา่งตวักระตา่ยมีอกัษร  ป. และ ง.  แปลความหมาย

ไดด้งัน้ี                             

                              ๒๑ 

 “ ภาพของพ่ีงามจิตตท่ี์อยูใ่นความทรงจาํของดิฉนัก็คือ ภาพท่ีเธอจบัปากกาขีดเขียน

บนกองกระดาษท่ามกลางแฟ้มนานาชนิด หาเวลาไดย้ากนักท่ีมือของเธอจะหา่งจาก

ปากกา แมก้ระทัง่ขณะท่ีเธอป่วยอยูท่ี่โรงพยาบาล ”  

           พระวรวงศเ์ธอ พระองคเ์จา้วิมลฉตัร  วุฒชิัย 

 





             
 
 
 
 
 
“ฉตัร” หมายถึงราชสกุล  บุรฉตัร  (ฉตัรชยั) 
    “กระตา่ยคู”่ หมายถึงสญัญลกัษณแ์หง่ปีเกิดของท่านทั้งสอง 
    “ป.”  หมายถึง พระนาม  เปรมบุรฉตัร 
    “ง.”   หมายถึง  งามจิตต ์
    หนา้สองมีขอ้ความวา่ 
 

ขา้พเจา้ทั้งสอง 
ขอเชิญมารปัทานอาหารเย็น 

ณ  ภตัตาคาร หอ้ยเทียนเหลา 
วนัเสารท่ี์  ๒๒  มกราคม พ.ศ.๒๔๘๓ 

เวลา  ๒๐.๐๐ นาฬิกาตรง 
แต่งกายปกต ิ

  
เปรม  งามจิตต ์

 
โปรดตอบท่ี ๑๐๐๗ ก. ถนนพระราม ๕  ดุสิต 
    หม่อมงามจติต์ เลา่วา่  เม่ือแต่งงานแลว้  ไดไ้ปอยูก่บั  “พระองคช์าย” ท่ีวงัท่านแม่ คือ 

พระเจา้วรวงศเ์ธอ พระองค์ เจา้ปภาวสิทธินฤมล ท่ีถนนพระราม ๕ (ปัจจุบนัเป็นสถานีตาํรวจดุสิต) 

เน่ืองจากขณะน้ันท่านทรงมีรายไดน้อ้ย ไดอ้าศยัอยูกิ่นภายใตพ้ระกรุณาของท่านแมผู่มี้น้ําพระทยั

อนัประเสริฐ เงินเดือนจากการสอนหนังสือท่ีจุฬาลงกรณม์หาวิทยาลยัตอนน้ัน เพียงเดือนละ ๒๐๐ กวา่บาท

เท่าน้ัน  บงัเอิญสุขภาพของหม่อมงามจิตตไ์ม่อาํนวย แมว้า่จะไดร้บัการศึกษาพอทาํงานหาเงินได ้แพทย์

ก็หา้มทาํงาน เพราะเกรงสุขภาพทรุด  ทั้งคูจึ่งกระเหม็ดกระแหมค่า่ใชจ้า่ยสว่นตวั และหารายไดเ้สริม

โดย “พระองคช์าย” ทรงเขียนเร่ืองไปลงหนังสือพิมพภ์าษาองักฤษรายวนัของพระยาปรีชานุศาสน์เป็น

ประจาํ เม่ืออยูยุ่โรปหม่อมงามจิตตเ์ป็นโรคปอดอยูร่ะยะหน่ึง หม่อมงามจิตต ์บุรฉตัร รูภ้าษาต่างประเทศ

ท่ีใชง้านไดดี้ถึง ๓ ภาษา คือ  องักฤษ  ฝรัง่เศส และสเปญ  และต่อมาเม่ือไดต้ามเสด็จพระวรวงศ์ เธอ  

พระองคเ์จา้เปรมบุรฉตัร ซ่ึงไปรบัราชการในฐานะเอกอคัรราชทตูประเทศตา่ง  ๆก็ไดเ้รียนรูภ้าษาพ้ืนเมือง

ของประเทศน้ันๆ จนสามารถใชง้านไดด้ว้ยใจรกั อาทิเชน่  ภาษาอินเดีย และเดนมารค์  เป็นตน้ 

    พระวรวงศเ์ธอพระองคเ์จา้เปรมบุรฉตัร ทรงรกัท่านแม่ของท่านเป็นอยา่งมาก ทรงรกัเคารพ

พระญาติผูใ้หญ่ทุกพระองค ์ไม่วา่จะเป็นพระญาติในราชสกุลวงศห์รือไม่ใช ่หม่อมงามจิตต ์ในฐานะภริยา

ไดป้ฏิบติัตามทุกประการ   เธอเป็นท่ีรกัและเคารพของพระญาติของพระองคเ์จา้เปรมบุรฉตัรทุกคน 

                              ๒๓ 

“ หม่อมงามจิตตท์าํงานจริงจงัและเป็นหวัหนา้งานท่ีดีเธอเป็นคนมีความจริงใจต่อผู ้

ท่ีเธอเก่ียวขอ้งดว้ยเป็นคนพิเศษคนหน่ึงซ่ึงหาไม่ไดง้่ายนักในโลกน้ี ”  

                          (ท่านหญิง) ท่านผูห้ญิงฉัตรสุดา  (ฉัตรชัย)  วงศท์องศรี 





 
 
    
 
  
    พระวรวงศเ์ธอ พระองคเ์จา้หญิงวมิลฉตัร พระขนิษฐารว่มพระบิดาพระมารดาของพระองค์

เจา้เปรมบุรฉตัร  ไดก้ลา่วถึง หม่อมงามจิตตว์า่ 
    “พ่ีงามจิตตเ์ป็นผูท่ี้มีจิตใจงามสมชื่อ และเป็นผูป้ระสานความเขา้ใจ ความสนิทสนมระหวา่ง

พ่ีชาย และพ่ีนอ้งทุก  องคใ์หม้ากยิ่งข้ึนกวา่เดิม  พ่ีชายก็รบัสัง่ภาษาไทยเกง่ข้ึนตามลาํดบั  แมว้า่ในบางคราว

จะรบัสัง่ในสาํนวนแปลกทาํความขบขนัใหแ้ก่พ่ีนอ้งเหมือนเดิม นตอนหลงัน้ีพวกนอ้งๆ มีความเดือดรอ้น

อะไร ก็ไดไ้ปทลูปรึกษาหารือกบัพ่ีชายและพ่ีงามจิตตเ์สมอ สว่นมากจะประทานขอ้คิดท่ีเป็นประโยชน์ 

รวมทั้งประทานความเมตตากรุณาต่อพ่ีนอ้งทุกองคอ์ยา่งสมํา่เสมอโดยทัว่ถึงกนั ขา้พเจา้เองไดเ้คยเขา้ไป

ชว่ยพ่ีชายทาํงานหนังสือพิมพร์ายสปัดาหภ์าษาองักฤษวารสารสแตนดารด์อยูห่ลายปี และไดร้บัความ

ไวว้างพระทยัใหช้ว่ยดแูลทั้งในดา้นการงาน และความเรียบรอ้ยภายในวงัจนตลอดพระชนมชี์พของท่านแม ่

และพ่ีหญิง (พระวรวงศเ์ธอพระองคเ์จา้หญิงมยุรฉตัร)  เม่ือขาดพ่ีชาย ซ่ึงเป็นพ่ีชายองคเ์ดียวของขา้พเจา้

ไปแลว้ก็รูสึ้กขาดท่ีพ่ึงทางใจ แต่ยงัดีท่ีวา่ยงัมีพ่ีงามจิตต ์ ผูซ่ึ้งเปรียบเสมือนพ่ีสาวของพวกเราอีกคนหน่ึง

ไวค้อยปลอบประโลมใจ” 
    ท่านหญิงฉตัรสุดา วงศท์องศรี(ม.จ.หญิงฉตัรสุดา ฉตัรชยั) พระขนิษฐาอีกองคห์น่ึงเขียนวา่ 

    “ในความคิดของขา้พเจา้ นึกอยูเ่สมอวา่หม่อมงามจิตตเ์ป็นพ่ีสาวแท้ๆ  คนหน่ึง เพราะการ

ปฏิบติัตวัต่อนอ้ง ๆ  ของพระองคเ์ปรมน้ัน เท่าเทียมกบันอ้งสาวแท ้ๆ  ของเธอเสมอ” 
    หนังสือพิมพส์แตนดารด์ อนัเป็นหนังสือรายสปัดาหภ์าษาองักฤษ ไดถื้อกาํเนิดข้ึนหลงั

สงครามโลกครั้งท่ี  ๒  ยุติใหม่ ๆ  ในปีพ .ศ.๒๔๘๙  ดว้ยวตัถุประสงคท่ี์จะโฆษณาเผยแพรป่ระเทศไทย

ใหเ้ป็นท่ีรูจ้กัแกน่านาประเทศ และใหน้านาชาติเขา้ใจวฒันธรรม และทราบเหตุการณภ์ายในประเท ศ

อยา่งถกูตอ้ง เป็นหนังสือวารสารสารคดีเชิงขา่วระดบัชาติ   มีคุณภาพเป็นท่ียอมรบัในหมู่คนอ่านไม่วา่

คนไทยหรือตา่งชาติ 
    หม่อมงามจิตต ์ บุรฉตัร เป็นบรรณาธิการ และเป็นมาตลอดอายุ ๒๑ ปีของหนังสือพิมพ์

ฉบบัน้ัน 
    การออกหนังสือพิมพส์แตนดารด์ เร่ิมตน้ดว้ยเงินทุนเพี ยงหน่ึงบาทแปดสิบสตางค ์เป็นคา่

จดทะเบียนและใชว้ิธีซ้ือเช่ือกระดาษท่ีใชใ้นการพิมพด์ว้ยเครดิตขอเก็บเงินลงโฆษณาลว่งหนา้ ๖ เดือน 

หลงัจากหนังสือพิมพอ์อกแลว้ ๑ สปัดาห ์ จึงไดนํ้าเงินท่ีเก็บลว่งหนา้ไปจา่ยคา่กระดาษตุนไว ้ ๖ เดือน 

และกนัเงินไวจ้่ายค่าพิมพ ์๖ เดือนดว้ย อาศยัวิธีการเชน่น้ี จึงสามารถออกหนังสือมาไดก้วา่ ๒๐ ปี ผูร้ว่ม

ปลุกป้ันหนังสือพิมพฉ์บบัน้ี คือ นางแจ่มจิตต ์ นิมมานเหมินท ์(เลาหวฒัน์) 
    นอกจากน้ัน ก่อนจะออกหนังสือ พระองคเ์จา้เปรมบุรฉตัร ไดท้รงไปติดต่อกบัผูใ้หญ่ท่ีท่าน

เคารพหลายท่าน เชน่ เจา้พระยาศรีธรรมาธิเบศร ์ พระยามานวราชเสว ีนายพจน์ สารสิน และนายควง  

อภยัวงศ ์เป็นตน้  ขอคาํแนะนํา 

                              ๒๕ 

“ หม่อมงามจิตตเ์จ็บหนักเพราะทาํงานมากเกินไป อดทนในความเจ็บปวดได้

อยา่งน่าอศัจรรย ์”  

           ท่านผูห้ญิงดุษฎี  มาลากุล  ณ  อยุธยา 

           
 



 
 
 
และใหช้ว่ยรบัเป็นสมาชิก ซ่ึงก็ไดร้บัความรว่มมือเป็นอนัดี สาํนักงานหนังสือพิมพฉ์บบัน้ี ตั้งอยูท่ี่

วงันฤมลนัน่เอง หมอ่มเลา่วา่ นายถาวร พรประภาแหง่บริษทัสยามกลการ และครอบครวับริษทั

ธานินทรอุ์ตสาหกรรม ไดช้ว่ยลงโฆษณาตั้งแตเ่ร่ิมตน้จนเลิกกิจการ 
    ในการทาํหนังสือพิมพ ์ “สแตนดารด์” น้ี พระวรวงศเ์ธอ พระองคเ์จา้เปรมบุรฉตัร และ

หม่อมงามจิตต ์ตอ้งทรงทาํงานและทาํงานหามรุง่หามคํา่ ทาํงานหนักมาก “พระองคช์าย” ทรงสอน

หนังสือถึง ๓ แหง่ คือ จุฬาลงกรณม์หาวิทยาลยั  มหาวิทยาลยัธรรมศาสตร ์ และมหาวิทยาลยัศิลปากร  

เม่ือเสด็จกลบัจากทรงสอนหนังสือแลว้  ก็ตอ้งทรงเตรียมบทความท่ีจะลงในหนังสือพิมพใ์นปลายสปัดาห ์ 

วนัเสาร ์- อาทิตย ์ หนังสือพิมพต์อ้งข้ึนแท่น  ตอ้งทาํงานกนัถึงตี ๔ ตี ๕  เพ่ือใหห้นังสือไดอ้อกทนักาํหนด  
    ในระยะน้ัน พระบาทสมเด็จพระเจา้อยูห่วั ขณะทรงเป็น สมเด็จพระอนุชาธิราช โปรดการ

ถ่ายรปูมาก พระองคเ์จา้เปรมบุรฉตัร ไดข้อพระราชทานภาพถ่ายฝีพระหตัถม์าลงหนังสือพิมพอ์ยูเ่สมอ 

ถวายคา่ฟิลม์พอเป็นพิธี  ไดท้รงพระมหากรุณาธิคุณ  พระราชทานภาพท่ีทรงถ่ายมาเป็นระยะ ๆ  

หนังสือพิมพส์แตนดารด์จึงมีภาพฝีพระหตัถอ์ยูเ่สมอ และเม่ือเสด็จข้ึน ครองราชสมบติั และทรง

ราชาภิเษกสมรสกบัสมเด็จพระนางเจา้ ฯ  พระบรมราชินีนาถ  ทรงมีสมเด็จพระเจา้ลกูเธอ  เจา้ฟ้าอุบล-

รตันราชกญัญาแลว้ ไดท้รงมีพระราชกระแสรบัสัง่ถามผ่านหนังสือพิมพส์แตนดารด์วา่ ประชาชนเขาตอ้ง

ประสงคพ์ระรปูใดบา้ง เม่ือทรงทราบก็พระราชทานมา หนังสือพิมพส์แตนดารด์จึงมีภา พถ่ายฝีพระหตัถ ์

และมีพระรปูสมเด็จเจา้ฟ้าอุบลรตัน์ฯขณะบรรทมบนพระยี่ภู ่ทรงกางหนังสือพิมพส์แตนดารด์ เหมือนจะ

ทรงอ่านบา้ง     พระรปูทรงอยูใ่นออ้มพระกรพระบาทสมเด็จพระเจา้อยูห่วับา้ง   สมเด็จพระนางเจา้ฯ   

พระบรมราชินีนาถบา้ง ตอ่มาหนังสือพิมพส์แตนดารด์ไดส้นองพระราชประสงค ์โดยการแจกจา่ยพระรปู

ฝีพระหตัถไ์ปตามหนังสือพิมพร์ายวนัต่าง ๆ ดว้ย  พระบาทสมเด็จ พระเจา้อยูห่วัไดท้รงมีพระมหากรุณา

โปรดเกลา้ฯ พระราชทานภาพถ่ายเหตุการณส์าํคญั ๆ จากสาํนักพระราชวงั สืบต่อมาจนหนังสือพิมพ์

สแตนดารด์เลิกกิจการ  
    อยา่งไรก็ตาม  เม่ือหนังสือพิมพส์แตนดารด์ออกไดฉ้บบัแรก  พระองคเ์จา้เปรมบุรฉตัรและ

หม่อมงามจิตต ์ เตรียมจะนําไปถวายพระบาทสมเด็จพระเจา้อยูห่วัอานันทมหิดล  แต่ปรากฏวา่ในตอนเชา้

วนัท่ี  ๙  มิถุนายน พ.ศ.๒๔๘๙  นัน่เอง   พระเจา้อยูห่วัก็ถกูลอบปลงพระชนม ์  จึงมิทนัไดท้ลูเกลา้ฯ  ถวาย 

ในระยะน้ันหนังสือพิมพทุ์กฉบบัท่ีวางรปูเลม่จะลงขา่วกรณีสวรรคตมกัถกูเซ็นเซอรใ์หต้ดัขอ้ความท่ีรฐับาล

ไม่ชอบออกหมด  หนังสือพิมพต์่าง ๆ  จึงตอ้งปลอ่ยชอ่งขาวแทนขา่วสวรรคตท่ีเตรียมเสนอประชาชน 

หนังสือพิมพจึ์งมกัมีชอ่งวา่งขาวโพลนไปหมด หนังสื อพิมพส์แตนดารด์ก็ถกูเซ็นเซอ่รเ์ชน่เดียวกนั 

แต่บรรณาธิการยงัไมถึ่งกบัถกูจบั 
    นอกจากหนังสือพิมพส์แตนดารด์ หม่อมงามจิตตย์งัไดอ้อกหนังสือรายสปัดาหส์าํหรบั

เยาวชนช่ือ “สแตนดารด์เยาวชน ” โดยมีวตัถุประสงคจ์ะสง่เสริมเยาวชนใหเ้ป็นนักอา่น เป็นผูส้นใจ

ใครศึ่กษาความรู ้ และกลา้แสดงออกในการขีดเขียน  หนังสือสแตนดารด์เยาวชนมีทั้งภาคความรู ้ 

ภาคภาษาองักฤษ  และภาคบนัเทิง ไดจ้า้งเยาวชนท่ี               

                              ๒๖ 

“ บางครั้งหม่อมไดก้รุณามาถึงบา้นของดิฉนัเอง โดยมิไดถื้อตวัวา่ท่านเป็นผูส้งู

กวา่ดิฉนัในทุกดา้น ”  

               คณุหญิงสมร  ภูมิณรงค ์

 





 
 
 
 
 
มีฝีมือในการเขียนการต์นูมาเขียนภาพประกอบเป็นการหารายไดพิ้เศษ และยงัเปิดหนา้พิเศษใหเ้ยาวชน

เขียนเร่ืองหรือประสบการณม์าลงอีกดว้ย  นับวา่หม่อมงามจิตตเ์ป็นผูห้น่ึงไดส้รา้งนักเขียนรุน่เยาวข้ึ์น  

อีกทั้งไดริ้เร่ิมจดัหาทุนใหเ้ยาวชน จากตา่งจงัหวดัไดเ้ขา้มาทศั นศึกษาในกรุงเทพฯ เป็นหมูค่ณะ  

ตลอดจนใหไ้ดไ้ปคารวะบุคคล และชมสถานท่ีสาํคญั ๆ ดว้ย นับวา่เป็นผูริ้เร่ิมอบรมเยาวชนคนหน่ึง 

การอบรมเยาวชนในสมยัน้ี  ภายหลงัรฐับาลไดร้บัไปดาํเนินงานตอ่ 
    หนังสืออีกสองเลม่ท่ีหม่อมงามจิตตเ์ป็นบรรณาธิการ ไดแ้ก่ วารสารอนุกาชาด  และหนังสือ 

“เรวดี” หนังสือเลม่แรกเป็นหนังสือรายเดือน สาํหรบัอนุกาชาดของสภากาชาด และเลม่หลงัเป็นหนังสือ

สาํหรบัผูห้ญิง     
    เน่ืองดว้ยไม่เคยมีประสบการณด์า้นโรงพิมพไ์ม่เคยเรียนรูว้ิชาน้ีมาก่อน  แมว้า่จะจา้งผูมี้

ความรูม้าทาํ ก็ไม่สามารถควบคุมคนงานไดถ้กูตอ้ง  จึงตอ้งประสบอุปสรรคนานาประการ ทาํใหกิ้จการพิมพ ์

เร่ิมขาดทุน  อีกทั้งพระวรวงศเ์ธอ  พระองคเ์จา้เปรมบุรฉตัร  ไดร้บัพระบรมราชโองการโปรดเกลา้ฯ ให้

ดาํรงตาํแหน่งเอกอคัรราชทตูไทยประจาํประเทศอินเดีย ศรีลงักา  และเนปาล  ตามคาํกราบบงัคมทลู

ของ ดร.ถนัด  คอมนัต ์ รฐัมนตรีวา่การกระทรวงการต่างประเทศสมยัน้ัน  หนังสือพิมพ ์“สแตนดารด์” 

จึงไดเ้ลิกกิจการไปในท่ีสุด เมื่อปี พ.ศ.๒๕๑๑  
    เพราะการทาํหนังสือพิมพ ์“สแตนดารด์” น่ีเองทาํใหพ้ระวรวงศเ์ธอ พระองคเ์จา้เปรม บุรฉตัร 

และหมอ่มงามจิตตไ์ดเ้ดินทางไปหาความรู ้และประสบการณใ์หม่ๆ  จากประเทศอ่ืนๆ  อยูเ่สมอ  ซ่ึงเป็น 

ประโยชน์แก่หม่อมในการทาํงานสงัคมสงเคราะหอ์ยา่งยิ่ง 
    หม่อมงามจติต ์เคยเลา่ถึงประโยชน์แหง่การเดินทางของเธอไวต้อนหน่ึงวา่ 
    “พอเสร็จสงคราม แมเ้ราจะมีรายไดน้อ้ย เราไดอ้าศยัการแลกตัว๋เคร่ืองบินกบัแจง้ความ

สายการบินเอสเอเอส ในหนังสือพิมพ์ สแตนดารด์ เราทั้งสองจึงสามารถออกเดินทางไปหาความรู ้และ

ประสบการณใ์หม ่ๆ จากประเทศอ่ืนๆ ได ้ ตอ่มาบางคราวไดไ้ปในฐานะนักหนังสือพิมพต์ามคาํเชิญของ

รฐับาลประเทศตา่ง ๆ ซ่ึงเห็นวา่เราทั้งสองสง่เสริมพนัธไมตรีระหวา่งประเทศเขากบัประเทศไทยเป็นอยา่งมาก 

ทางหนังสือพิมพส์แตนดารด์  เชน่ ประเทศนอรเวย ์ เดนมารค์และสวีเดน (กลุม่สแกนดิเนเวยี) ไตห้วนั 

อเมริกาใต ้เราทั้งสองมกัตอ้งเดินทางเสมอ ในฐานะท่ีองคช์ายตอ้งไปประชุมยเูนสโกบา้ง  ในฐานะ

เลขาธิการสถาบนัการศึกษาชัน้สงูแหง่เอเชีย (Asaihl) บา้ง ในฐานะกรรมการตดัสินภาพยนตรใ์น

ประเทศไทยบา้ง ไปในฐานะประธานสมาคมภาษาและหนังสือ (P.E.N.club)บา้ง และในฐานะท่ีไดร้บั

เชิญไปปาฐกถาในประเทศต่าง ๆ ทุกครั้ง  ดิฉนัไปดว้ย ก็ขอดงูานสงัคมสงเคราะหข์องประเทศเหลา่น้ัน 

บางครั้งดิฉนัเองไดร้บัเชิญจากบางประเทศ เชน่ สหรฐัอเมริกา ไปดงูานสงัคมสงเคราะหห์รือจาํเป็นตอ้ง

ไปประชุมกรรมการอาํนวยการสภาสตรีระหวา่งประเทศ (International Council of Women)ทุกปี 

ประชุมกรรมการบริหารทุกปีคร่ึง และประชุมใหญ่ ๆ 
                              ๒๘ 

“ คุณยา่ไมเ่คยท่ีจะดุใครๆ แตม่กัจะใชว้าจาสุภาพออ่นหวานอบรมสัง่สอนใหรู้ว้า่ 

ส่ิงใดผิดส่ิงใดถกู แลว้เราควรจะปรบัปรุงแกไ้ขอยา่งไร ”  

                ม.ล.มาฆฉตัร  สวสัดิวฒัน์ 

 









 
 
 
 
 
 
3 ปี หรือประชุมภาค  ประชุมพิเศษ ประชุมสหประชาชาติท่ีเก่ียวกบังานสภาสตรีระหวา่งประเทศ 

ณ ประเทศตา่ง ๆ หรือเวลาท่ีรฐับาลไทยใหดิ้ฉนัไปในฐานะท่ีปรึกษาเอกชน......” 

    หม่อมเลา่วา่ ทุกแหง่ท่ีท่านเดินทางไป พระวรวงศเ์ธอพระองคเ์จา้เปรมบุรฉตัร จะทรงสอน

ใหห้มอ่มหยิบยกส่ิงดีต่าง ๆ ท่ีมองเห็นมาปฏิบติัใหก้บัองคก์ารในประเทศไทยเสมอ ไม่วา่ส่ิงดีดา้น

การศึกษา สงัคมสงเคราะห ์ การประพนัธ ์ ศิลปและวฒันธรรม ฯลฯ     
    ก็และ พระวรวงศเ์ธอ พระองคเ์จา้เปรมบุรฉตัรน่ีแหละ ทรงเป็นผูแ้นะใหห้ม่อมงามจิตต์

ปฏิบติังานดา้นสงัคมสงเคราะห ์และประทานกาํลงัใจแก่เธอตลอดมา 
    หม่อมไดเ้ลา่ถึงสาเหตุท่ีเธอจะจบังานดา้นน้ีวา่ 
    “เม่ือเราแตง่งานระยะแรก เป็นเวลาท่ีมีสงครามอินโดจีน ก็รบัสัง่กบัดิฉนัวา่ เราเกิดมามี

หนา้ท่ีตอ้งชว่ยสงัคมเท่าท่ีจะชว่ยได ้ทรงแนะใหดิ้ฉนัเขา้ไปชว่ยงานสภากาชาด  ซ่ึงตอ้งการอาสา สมคัร

ในระยะน้ัน ตั้งแต่น้ันมาก็ทรงสนับสนุนใหดิ้ฉนัออกชว่ยงานสงัคมในดา้นตา่งๆ ทรงคอยแนะนําและเป็น

ท่ีปรึกษาตลอดเวลาทุกกรณี  การทาํงานสงัคมสงเคราะห ์ จึงไดอ้าศยัสมองและความรอบรูใ้นดา้นต่าง ๆ  

ของท่านอยา่งมาก” 
    หม่อมเลา่วา่ “พระองคช์าย” ทรงเป็นผูท่ี้สอนใหเ้รียนรูทุ้กอยา่งในชีวติประจาํวนั มารยาท

ในการสงัคมกบัชาวต่างประเทศ ทั้งการพดูและการเขียน ทรงปลอบประโลมเวลาท่ีหม่อมงามจิตตต์อ้ง

ประสบอุปสรรคทั้งดา้นบุคคลและการงาน 
    “ท่านทรงสอนวา่ ทุกคนในโลกน้ี ไม่มีใครท่ีจะทาํ หรือปฏิบติัส่ิงใดถกูตอ้ง หรือถกูใจคนอ่ืน

ไดต้ลอดเวลา  ฉะน้ันจาํเป็นตอ้งทบทวนการกระทาํของเราเองเสมอ เพ่ือประเมิน และนํามาปรบัปรุงแกไ้ข

ใหดี้ข้ึน” 
    หม่อมงามจติต ์บุรฉตัร  ไดส้มคัรเขา้เป็นสมาชิกของสโมสรอาสากาชาด กองอาสากาชาด 

สภากาชาดไทย  เม่ือปี พ .ศ.๒๔๘๔  กองอาสากาชาดตั้งข้ึนเม่ือปี พ .ศ.๒๔๘๓  เพ่ือรบัสมคัรบุคคล

จาํพวกหน่ึงเรียกวา่ “อาสากาชาด” สาํหรบัไวอุ้ปการะตอ้นรบัเหตุการณฉุ์กเฉินไดท้นัท่วงที และมี

ประสิทธิภาพ ในเวลาฉุกเฉินแหง่สงคราม หรือภยนัตรายสาธารณะประการหน่ึง และสาํหรบัชว่ย

ดาํเนินการงานของสภากาชาดในเวลาปกติอีกประการหน่ึง หลงัจากตั้งกองอาสากาชาดไทย ๕ เดือน 

เหตุการณฉุ์กเฉินทางดา้นอินโดจีนฝรัง่เศสก็เกิดข้ึน อาสากาชาดไดช้ว่ยเหลือประเทศชาติ จนไดร้บัการ

ยกยอ่งสรรเสริญจากกระทรวงกลาโหมเม่ือสงครามผ่านพน้ไป ขณะน้ีกองอาสากาชาดมีสมาชิกกวา่

หม่ืนคนและมีอายุครบ ๔๖ ปี ในปีน้ีพ.ศ.๒๕๒๙ น้ี 
                              ๓๒ 
 

“ท่านเป็นผูก้่อตั้งมลูนิธิรว่มจิตตน์อ้มเกลา้ฯ เพ่ือเยาวชน ท่านหว่งใยมลูนิธิน้ีมาก 

เกือบจะลมหายใจสุดทา้ยของท่าน ”  

              คณุหญิงมล ิ มูลศาสตรสาทร 

 







 
 
 
 
    หม่อมงามจิตต ์ บุรฉตัร ไดเ้ป็นเลขานุการสโมสรอาสากาชาดระหวา่งปีพ.ศ.๒๔๙๙ ถึง พ .ศ.

๒๕๑๐ ซ่ึงระหวา่งน้ันกิจการของสโมสรอาสากาชาดไดรุ้ดหนา้ไปมาก  เธอไดเ้สนอใหท้าํป้ายช่ือสโมสร

อาสากาชาดทั้งภาษาไทยและภาษาองักฤษ เสนอเปิดหอ้งทาํงานวนัเสาร ์อาทิตย ์เน่ืองจากสมาค ม

ผูบ้าํเพ็ญประโยชน์มาชว่ยตดัเยบ็เส้ือผา้ และกรรมการแผนกประดิษฐข์องกองอาสากาชาดมาชว่ยดแูล

เป็นผูร้ว่มจดัหาทุนบาํรุงสโมสรฯ ริเร่ิมแบ่งเบาภาระตึกยมราช ในเร่ืองมารดามาคลอดไมมี่ผูช้ว่ยเหลือเด็ก 

งานชว่ยเหลือผูถ้กูอคัคีภยั โรคระบาด และเสนอกราบบงัคมทลู  สมเด็จองคส์ภา นายิกาเสด็จฯ เยี่ยม

กองอาสากาชาด  เป็นตน้ 

    หม่อมงามจิตต ์ รบัตาํแหน่งเป็นอุปนายกสโมสรอาสากาชาด พ.ศ.๒๕๑๐ ถึง ๒๕๑๒ โดยมี

ท่านผูห้ญิงดุษฎี มาลากุล เป็นนายกสโมสรฯ ไดริ้เร่ิมจดัอาสากาชาดเป็นหมวดหมูเ่ขา้อบรม เพ่ือเตรียม

รบัเหตุการณฉุ์กเฉินอนัอาจจะเกิดข้ึนไดทุ้กเม่ือ และสะดวกในการติดต่อและปฏิบติัการ 
    การเดินทางไปต่างประเทศ ไดพ้บเห็นกิจการของประเทศอ่ืน ๆ มากมาย ทาํใหห้ม่อม

งามจิตต ์ บุรฉตัร  ไดเ้กิดความคิดท่ีจะนํากิจการน้ัน ๆ มาใชเ้พ่ือความเจริญของประเทศและเพ่ือ

ชว่ยเหลือผูไ้ดร้บัความเดือดรอ้นอนัมีอยูม่ากมายในประเทศไทย  ดงัน้ันต่อมาจึงมีองคก์ารและสมาคม

ท่ีเธอมีสว่นเก่ียวขอ้งดว้ยเกิดข้ึนเป็นจาํนวนมาก  แยกออกไดด้งัน้ี 
     ก. องคก์ารต่าง ๆ  ท่ีเป็นประธานก่อตั้งหรือมีส่วนก่อตั้ง 
      พ.ศ.๒๔๙๗ - มลูนิธิอนุเคราะหค์นพิการ ในพระอุปถมัภข์องสมเด็จพระศรีนคริน- 
ทราบรมราชชนนี 
      พ.ศ.๒๔๙๘ -  โรตารีแอนน์ในประเทศไทย (ประธานกอ่ตั้ง) เพ่ือสนับสนุนงานของ

มลูนิธิอนุเคราะหค์นพิการฯ 
      พ.ศ.๒๕๐๑ - สภาสงัคมสงเคราะหแ์หง่ประเทศไทย ในพระบรมราชปูถมัภ ์

(รองประธานก่อตั้งและรองประธานสมยัท่ี ๑) 
      พ.ศ.๒๕๐๒ -  ประธานสภาสตรีแหง่ชาติ ในพระบรมราชินูปถมัภ ์(ประธานคนแรก

ท่ีมาจากการเลือกตั้ง) 
      พ.ศ.๒๕๐๕ - มลูนิธิชว่ยคนปัญญาอ่อนในพระบรมราชินูปถมัภ ์  (ประธานกอ่ตั้ง) 
      พ.ศ.๒๕๐๘ - มลูนิธิสิรวิฒันา -  เชสเชียร ์ (ประธานกอ่ตั้ง) สาํหรบัชว่ยผูป่้วย

เร้ือรงัท่ีส้ินหวงัแลว้และไรท่ี้อาศยั 

      พ.ศ.๒๕๒๒ - มลูนิธิศนูยก์ลางประสานงานพฒันาชนบท    (ประธานกอ่ตั้งดว้ย

เงินพระราชทาน) 
      พ.ศ.๒๕๒๕ - มลูนิธิรว่มจิตตน์อ้มเกลา้ฯ   เพ่ือเยาวชน   (ผูบุ้กเบิกประสานการ

กอ่ตั้งและประธานดาํเนินงานคนแรก)                    

                              ๓๕ 
 

“ เธอเป็นผูท่ี้ไดร้บัการยกยอ่งในวงการทตูวา่ เป็นสุภาพสตรีชัน้นําท่ีงามและ

เป็นท่ีนิยมชมชอบ ”  

               คุณหญิงดิฐการภกัด ี

 





 
 
 
 
 
 
  
ข. องคก์ารท่ีมีส่วนริเร่ิมเป็นกรรมการก่อตั้ง 
      พ.ศ.๒๔๘๘-๒๕๑๑ - สมาคมวาย. ดบัลิว. ซี. เอ. 
      พ.ศ.๒๔๙๑    - สมาคมสหประชาชาติแหง่ประเทศไทย      
      พ.ศ.๒๔๙๙    - มลูนิธิราชประชาสมาสยั  ในพระบรมราชปูถมัภ ์
      พ.ศ.๒๕๐๒    - สมาคมสตรีภาคพ้ืนแปซิฟิคและเอเซียอาคเนย ์
      พ.ศ.๒๕๐๒-๒๕๐๔  - สมาคมนักสงัคมสงเคราะห ์  
      พ.ศ.๒๕๐๓    - มลูนิธิชว่ยนักเรียนท่ีขาดแคลน  ในพระบรมราชินูปถมัภ ์
      พ.ศ.๒๕๐๔    - มลูนิธิมหาราช (กระทรวงมหาดไทย) 
      พ.ศ.๒๕๐๔    - มลูนิธิพิระยานุเคราะห ์ (เป็นประธานมลูนิธิระหวา่ง พ .ศ.

๒๕๐๗ -๒๕๐๙) 
      พ.ศ.๒๕๐๕    - มลูนิธิชว่ยเหลือเด็กกาํพรา้สมาคมสตรีไทยมุสลิม แหง่

ประเทศไทย (เป็นประธานมลูนิธิ)  ระหวา่งปี พ.ศ.๒๕๐๗ - พ.ศ.๒๕๑๐          
      พ.ศ.๒๕๐๖    - มลูนิธิ  Help Youth 

      พ.ศ.๒๕๐๘    -   สนันิบาตมลูนิธิแหง่ประเทศไทย 
      พ.ศ.๒๕๐๘    -   มลูนิธิชว่ยเด็กกาํพรา้อีสาน 
      พ.ศ.๒๕๐๙    - สโมสรสตรีนานาชาติในประเทศไทย  
 
     ค. องคก์ารท่ีเป็นรองประธานหรือกรรมการหรือท่ีปรึกษา  
      พ.ศ.๒๔๙๑-๒๕๑๐  - มลูนิธิชว่ยคนตาบอด 

      พ.ศ.๒๔๙๒    - สมาคมสตรีอุดมศึกษาแหง่ประเทศไทย  ในพระ อุปถมัภ์

ของสมเด็จพระเจา้พ่ีนางเธอ  เจา้ฟ้ากลัยาณิวฒันา 
      พ.ศ.๒๔๙๗    - สโมสรวฒันธรรมหญิง 
      พ.ศ.๒๕๐๑    - สมาคมสตรีไทย 
      พ.ศ.๒๕๐๑-๒๕๑๐  - มลูนิธิชว่ยคนหหูนวก 
      พ.ศ.๒๕๐๒-๒๕๐๘  - สโมสรอาสากาชาด  สภากาชาดไทย 
      พ.ศ.๒๕๐๕-๒๕๐๖  - สโมสรอาสารุน่เยาว ์ (ท่ีปรึกษา) 
 
                              ๓๗ 

 
 

“ส่ิงท่ีจะขาดเสียมิได ้คือสมุดชว่ยความจาํเลม่หนาท่ีตั้งวางอยูต่รงหนา้ท่าน พรอ้มท่ี

จะจดขอ้เสนอแนะและหากมีปัญหาท่านมิเคยรีรอปลอ่ยเวลาใหผ่้านไป”  

     สมจติร  ทิพยประภา (สมาคมพฒันาประชากรและชุมชน) 

 





 
 
 
 
 
 
 

      พ.ศ.๒๕๐๗   - มลูนิธิราชประชานุเคราะห(์ประธานฝ่ายการสงัคมสงเคราะห)์ 
      พ.ศ.๒๕๐๗   - สมาคมชว่ยเด็กกาํพรา้ขององคก์ารแคทอลิค (ดอนบอสโก) 
      พ.ศ.๒๕๐๗-๒๕๐๘- สมาคมวฒันธรรมไทย-สเปญ (นายก) 
      พ.ศ.๒๕๑๐   - มลูนิธิจอหน์ เอฟ. เคนเนด้ี 
      พ.ศ.๒๕๑๐   - สมาคมผูบ้าํเพ็ญประโยชน์  (ท่ีปรึกษา) 
      พ.ศ.๒๕๑๑   - มลูนิธิรกัษาความสะอาดและสุขภาพเด็กนักเรียน 
      พ.ศ.๒๕๑๑   - สโมสรซอนตา้  (ท่ีปรึกษาในการกอ่ตั้ง) 
      พ.ศ.๒๕๑๓   - มลูนิธิหมูบ่า้นโสสะ (ชว่ยกอ่ตั้ง) 
      พ.ศ.๒๕๑๘   - สมาคมสตรีนักธุรกิจและวชิาชีพแหง่ประเทศไทย (ท่ีปรึกษา) 

      พ.ศ.๒๕๑๙   - คณะกรรมการประสานงานระหวา่งองคก์ารเอกชนและการ

ป้องกนัพลเรือน  กระทรวงมหาดไทย (รองประธาน) 
      พ.ศ.๒๕๑๙   - ลกูเสือชาวบา้น 
    มลูนิธิสุดทา้ยท่ีหม่อมงามจิตตไ์ดเ้ป็นกรรมการก่อตั้ง แต่ไม่มีโอกาสไดเ้ห็นมลูนิธิน้ี กอ่ตั้ง

โดยถกูตอ้งตามกฎหมาย คือมลูนิธิสง่เสริมทรพัยากรมนุษยเ์พ่ือพฒันาชุมชน  ซ่ึงไดจ้ดทะเบียนเม่ือวนัท่ี 

๙ พฤศจิกายน  หลงัจากท่ีเธอไดถึ้งอนิจกรรมได ้ ๒๒ วนั 
    ความจริง หม่อมงามจิตต ์ บุรฉตัร  เป็นนักสงัคมสงเคราะหม์าตั้งแต่อยูใ่นวยัรุน่ มีจิตตง์าม

สมกบัช่ือท่ีไดป้ระทานจากสมเด็จเจา้ฟ้ากรมหลวงพิษณุโลกประชานาถ ญาติพ่ีนอ้งมกัจะพดูเสมอวา่ 

สมชื่อจริงๆ เพราะตอ้งรบัผิดชอบงานมาตั้งแต่อายุ ๑๗ ปี เลา่กนัวา่ ระหวา่งท่ีคุณสวสัด์ิผูเ้ป็นมารดา

เดินทางไปอยูต่่างประเทศน้ัน  ไดท้ิ้งบา้นและนอ้งสาวสองคน คือ คุณจริตราบแล ะคุณโสภิณ  ใหห้ม่อม

งามจิตต ์เป็นผูด้แูล ซ่ึงเธอไดป้ฏิบติัหนา้ท่ีท่ีไดร้บัมอบหมายไดดี้ยิ่ง จนกระทัง่ตอ้งเดินทางไปศึกษา

ตา่งประเทศ 
    หม่อมงามจิตต ์บุรฉตัร  ไดร้บัคาํยกยอ่งวา่เป็นนักพฒันาผูย้ิ่งใหญ่ มีความคิดริเร่ิม ทาํงาน

จริงจงั เป็นหวัหนา้งานท่ีดี มีความจริง ใจต่อผูท่ี้เธอเก่ียวขอ้งดว้ย มองคนในแง่ดี ไม่มีความริษยาอาฆาต

ผูใ้ด สามารถเขา้กบัคนทัว่ไปไดส้นิท เป็นคนยกยอ่งคน เป็นท่ีรกัมากกวา่ท่ีชงั ซ่ึงเรียกวา่เป็นคนพิเศษ

ไดค้นหน่ึง การทาํงานทุกอยา่งทาํอยา่งทุ่มเท  ชว่ยเหลือผูท่ี้ตอ้งการความชว่ยเหลือทุกหมู่ทุกเหลา่

ดว้ยความบริสุทธ์ิและเสียสละ เป็นผูท่ี้ริเร่ิมและบุกเบิกงานสงัคมสงเคราะหด์า้นเอกชนมาชา้นาน   

มลูนิธิและองคก์ารท่ีเธอมีสว่นสาํคญัมีอยูม่ากมาย  เม่ือวนัท่ี  ๕  สิงหาคม พ.ศ.๒๕๑๓ 
 
                              ๓๙ 

“ หม่อมไดเ้ชิญชวนผูท้รงคุณวุฒิในวงการต่างๆ มาชว่ยเหลืองา นของมลูนิธิ

รว่มจิตตน์อ้มเกลา้ฯ เพ่ือเยาวชน จาํนวนมาก แมแ้ต่ขณะท่ีท่านเจ็บป่วยอยูก็่

ยงัหว่ง นึกถึงแต่งานทุกขณะ ” 

           พานทอง  ณ ระนอง (ผูส้นับสนุนงาน) 

 



 
 
 
 
 
 
 
มหาวทิยาลยัธรรมศาสตรจึ์งไดข้อพระราชทานปริญญาสงัคมสงเคราะหศ์าสตรดุ์ษฏีบณัฑิตกิตติมศกัด์ิ

แก่เธอ และจากคาํสดุดีของนายกสภามหาวทิยาลยัธรรมศาสตรใ์นวนัน้ัน ทาํใหไ้ดท้ราบวา่หมอ่มงามจิตต์

ไดมี้บทบาทสาํคญัตอ่สภาสงัคมสงเคราะหอ์ยา่งไร 

    หม่อมงามจติต ์บุรฉตัร  เป็ นนักสงัคมสงเคราะหค์นแรกที่ไดร้บัพระราชทานปริญญา

ดุษฎีบณัฑิตกิตติมศกัดิ ์ ในฐานะนักสงัคมสงเคราะหที์่ทาํงานอย่างทุ่มเทเสียสละ กอปรดว้ยความคิด

ริเริ่มสูง สรา้งผลงานดีเด่นจนเป็นท่ีรูจ้กัแพร่หลายทั้งในประเทศและต่างประเทศ   
    คงจะมีคนไม่ก่ีคนท่ีจะรูว้า่ หม่อมไดเ้ ป็นผูท่ี้มีบทบาทสาํคญัตอ่สภาสงัคมสงเคราะหม์าก  

โดยเฉพาะการไดม้าซ่ึงอาคารท่ีทาํการถาวรของสภาสงัคมในปัจจุบนั  คือ  ตึกมหิดล 
    นายปกรณ ์ องัศุสิงห ์ อดีตอธิบดีกรมประชาสงเคราะหไ์ดเ้ลา่ถึงเร่ืองน้ีวา่ 

    “เม่ือกรมประชาสงเคราะหด์าํริจดัตั้งสภาสงัคมสงเคราะหแ์หง่ประเทศไทยข้ึน เม่ือพ.ศ.๒๕๐๗ 

เพ่ือเป็นศนูยก์ลางงานสงัคมสงเคราะหท์ั้งภาคเอกชนและรฐับาล ผมไดป้รึกษากบัหม่อมงามจิตต ์ บุรฉตัร 

เพ่ือพิจารณาถึงความเหมาะสมและความเป็นไปในขณะน้ัน ซ่ึงจากประสบการณอ์ยา่งกวา้งขวางของ

หม่อมฯ หม่อมฯ ก็เห็นดว้ยและเขา้รว่มเป็นรองประธานคณะกร รมการกอ่ตั้งสภาสงัคมสงเคราะห์

แหง่ประเทศไทยข้ึน หม่อมฯ ไดใ้หค้วามสนใจเขา้รว่มประชุมรา่งขอ้บงัคบั และใหค้วามคิดเห็นท่ีเป็น

ประโยชน์หลายประการเก่ียวกบัขัน้ตอนในการดาํเนินงานกอ่ตั้งองคก์ารเอกชน  นอกจากน้ัน ยงัไดเ้ป็น

ตวัแทนในการเจรจาช้ีแจงทาํความเขา้ใจกบัองคก์ารเอกชน ใหย้อมรบับทบาทและหนา้ท่ีของสภาสงัคม

สงเคราะห ์เพ่ือใหว้ตัถุประสงคข์องสภาฯ โดยเฉพาะในดา้นการปร ะสานงานเป็นไปเรียบรอ้ยราบร่ืน

สมตามเจตน์จาํนงทุกประการ 
    หม่อมงามจิตต ์บุรฉตัร ไดใ้หค้วามสนใจต่องานสภาสงัคมสงเคราะหฯ์ อยา่งมาก โดย

ผลกัดนั ใหมี้สถานท่ีของตนเอง ซ่ึงผมก็เห็นดว้ยและสนับสนุนโดยจดัสรรท่ีดินของกรมประชาสงเคราะห ์

บริเวณติดกบัสถานสงเคราะหเ์ด็กดา้นราชวถีิ เป็นสถานท่ีกอ่สรา้งอาคารท่ีทาํการถาวรของสภาสงัคม

สงเคราะห ์และองคก์ารสมาชิก หม่อมงามจิตต ์บุรฉตัร  ไดเ้สนอแนะแหลง่ทุนให ้โดยท่ีหม่อมงามจิตต ์ 

บุรฉตัร ทราบมาวา่ Mr.Herman F.Scoltz  ประธานบริษทั International Engineering  ท่ี

สหรฐัอเมริกา เป็นพระสหายสนิท ของ สมเด็จพระราชบิดาเจา้ฟ้ากรมหลวงสงขลานครินทร ์หากติดตอ่

ขอบริจาคเงินเพ่ือการน้ีได ้ Mr.Scoltz   คงจะยินดีบริจาคใหเ้พ่ือการสงัคมสงเคราะห ์ หม่อมงามจิตต ์  

บุรฉตัร  จึงไดนํ้าเร่ืองน้ีมาปรึกษาหารือกบัผม บงัเอิญญาติสนิทของผม คือคุณประหยดั องัศุสิงห ์ก็เป็น

กรรมการบริษทัน้ีในประเทศไทย จึงไดด้าํเนินเร่ืองน้ีรว่ม 
                              ๔๐ 

 “ หม่อมงามจิตตมี์ลกัษณะพิเศษในตวั คือ ท่านไม่เคยนินทาวา่รา้ยใคร 

ไมเ่คยตาํหนิใครลบัหลงั ท่านมีแตค่วามจริงใจและทาํงานเป็นใหญ่ ” 

        ศ. คุณหญิงสุภาพ  วีรวรรณ  วิเศษสุรการ 





 
 
 
 
 
 
 
กนั จนกระทัง่ Mr.Scoltz  ไดบ้ริจาคเงินให ้1 ลา้นบาท เป็นทุนประเดิมกอ่สรา้งตึกท่ีทาํการสภาสงัคม

สงเคราะห ์และองคก์ารสงัคมสงเคราะหเ์อกชน และทางกรมประชาสงเคราะหไ์ดจ้ดัสรรงบประมาณ

สมทบอีก ๑ ลา้น ๑ แสนบาท รวมเป็น ๒ ลา้น ๑ แสนบาท และหม่อมงามจิตต ์ บุรฉตัร ไดเ้ป็นผูก้ราบ

บงัคมทลูขอพระราชทานนามตึกน้ีเพ่ือเป็นสิรมิงคล  พระบาทสมเด็จพระเจา้อยูห่วัจึงไดพ้ระราชทาน

นามวา่ “ตึกมหิดล” และเสด็จพระราชดาํเนินทรงประกอบพิธีเปิดตึกน้ี เม่ือวนัท่ี ๕ มีนาคม พ.ศ.๒๕๐๘ 

นับวา่หม่อมงามจิตต ์บุรฉตัร ไดเ้ป็นกาํลงัอยา่งยิ่งในการก่อตั้งสภ าสงัคมสงเคราะหแ์หง่ประเทศไทย  

และใหส้ภาฯ  มีตึกท่ีทาํการของตนเองอยา่งเป็นหลกัแหลง่สมภาคภมิู...” 
    นายปกรณ ์องัศุสิงห ์ ไดแ้สดงความคิดเห็นเก่ียวกบัหม่อมงามจิตตอี์กตอนหน่ึงวา่ 
    “ตลอดเวลาท่ีไดร้ว่มงานกนัท่ีสภาสงัคมสงเคราะหท์าํใหผ้มไดป้ระจกัษ์น้ําใจของ หม่อม

งามจิตต ์บุรฉตัร วา่เป็นคนท่ีมีเจตนาบริสุทธ์ิท่ีจะทาํงานเพ่ือสงัคมสว่นรวมโดยแท ้ทั้งเป็นคนท่ีสามารถ 

ฉลาดรอบรู ้ยอมรบัความรูข้องนักวิชาการรุน่ใหม่ๆ และใหก้าํลงัใจแก่ผูท่ี้ปฏิบติังานรุน่นอ้ง  ๆ อยูเ่สมอมา 

ส่ิงใดท่ีหม่อมไม่รู ้ หม่อมก็ยอมรบัดว้ยความยินดี...”        
    อีกมลูนิธิหน่ึงท่ีหม่อมงามจิตต ์บุรฉตัร ไดร้บัการยกยอ่งวา่เป็นผูว้างรากฐานการดาํเนินงาน

สงเคราะห ์และเป็นผูริ้เร่ิมใหมี้การจดัอบรมอาสาสมคัรไวป้ฏิบติังานรว่มกบันักสงัคมสงเคราะหว์ชิาชีพ 

ไดแ้กมู่ลนิธิราชประชานุเคราะห ์

    มลูนิธิน้ี พระบาทสมเด็จพระเจา้อยูห่วัไดพ้ระราชทานกาํเนิดและเป็นองคบ์รมราชปูถมัภก 

ทรงพระกรุณาโปรดเกลา้โปรดกระหม่อมใหห้ม่อมงามจิตต ์ บุรฉตัร รว่มเป็นกรรมการชุดแรกของมลูนิธิ

ราชประชานุเคราะห ์ ซ่ึงไดจ้ดทะเบียนก่อตั้ง  เม่ือวนัท่ี  ๒๓  สิงหาคม พ.ศ.๒๕๐๖ 
    มลูนิธิราชประชานุเคราะห ์ มีวตัถุประสงคช์ว่ยเหลือใหก้ารศึกษาแกเ่ด็กท่ีบิดามารดาหรือ

ผูป้กครองถึงแกก่รรมในมหาวาตภยัภาคใต ้พ .ศ.๒๕๐๕ ประการหน่ึง และอีกประการหน่ึงชว่ยเหลือ

ผูป้ระสบสาธารณภยัในประเทศไทย  ทั้งน้ี ทรงมีพระราชประสงคใ์หด้าํเนินการชว่ยเหลือในทนัที 
    นอกจากเป็นกรรมการบริหารของมลูนิธิแลว้  หมอ่มงามจิตตย์งัมีตาํแหน่งเป็นประธานฝ่าย

การสงัคมสงเคราะหด์ว้ย 
    หม่อมงามจิตต ์ ไดเ้ร่ิมบุกเบิกงานสงเคราะหผ์ูป้ระสบภยัอยา่งตั้งใจและจริงจงั เป็นผูใ้ฝ่ใจ

ในการหาความรูเ้ร่ืองราวตา่งๆ อยา่งถ่องแทก้อ่นปฏิบติังานใด  ๆ จะติดตอ่ศึกษากบัผูช้าํนาญงานในแขนง

น้ันๆ จนแลเห็นทางปฏิบติัและนําวธีิการอนัพึงปฏิบติัมาถ่ายทอดใหผู้ร้ว่มงานเขา้ใจอยา่งชดัเจน ในระยะ

แรกเร่ิมของมลูนิธิราชประชานุเคราะห ์                   

                              ๔๒ 

“ ในรถยนตข์องท่านจะมีหนังสือพิมพ ์ 3  ฉบบั งานครั้งสุดทา้ยท่ีคา้งอยูคื่อ ท่านใหช้ว่ยคิด

วา่จะทาํดอกไมอ้ะไรดีเป็นสญัลกัษณข์องมลูนิธิรว่มจิตต ์ เหมือนวนัแม่ท่ีใชด้อกมะลิ ” 

               อาภรณ ์ ตุลารกัษ ์(ผูส้นับสนุนงาน) 

 





 
 
 
 
 
 
สาธารณภยัท่ีเกิดข้ึนบ่อยครั้งในกรุงเทพมหานคร คืออคัคีภยั หม่อมยึดนโยบายเป็นหลกัวา่จะตอ้งให้

ความชว่ยเหลือแก่ผูเ้ดือดรอ้นโดยทนัที ฉะน้ันเม่ือเกิดเพลิงไหมข้ึ้นท่ีไหน ครั้งใด ไม่วา่จะยามเชา้ตรู่

ยามเท่ียง ยามดึกด่ืนเท่ียงคืน หม่อมและกรรมการฝ่ายการสงัคมสง เคราะหบ์างคน จะปรากฏตวัท่ีนัน่  

ประสานงานกบัหวัหนา้กองดบัเพลิง  และเจา้หนา้ท่ีกรมประชาสงเคราะหทุ์กครัง้เป็นนิจ 
    เม่ือคณะกรรมการบริหารมลูนิธิราชประชานุเคราะหไ์ดร้บัพระบรมราโชวาทใสเ่กลา้ฯ มาวา่ 

มลูนิธิราชประชานุเคราะห ์ควรมีอาสาสมคัรจดัเป็นเวรกนัไว ้เพ่ือ มีผูป้ฏิบัติงานไดต้ลอดเวลาทุกวนั 

ควรจดัอบรมผูเ้ขา้มาอาสาสมคัรใหรู้แ้นวการปฏิบติังานไวก้่อน ถึงเวลามีภยัจะไดรู้ห้นา้ท่ีของตน ไม่ตอ้งคอย

รบัคาํบอกกลา่วช้ีแจงแต่ละครั้งไป หมอ่มงามจิตตก็์ไดเ้ร่ิมโครงการอบรมอาสาสมคัรราชประชานุเคราะห์ 

ข้ึนเป็นครั้งแรก เม่ือพ .ศ.๒๕๐๗ ตวัเธอเองก็เขา้รบัการอบรมดว้ย โดยมิไดถื้อตวัวา่เป็นประธานฝ่ายแลว้

จะตอ้งรอบรู ้ผ่านการทดสอบเป็นอาสาสมคัรราชประชานุเคราะหรุ์น่แรก   หมายเลขประจาํตวั  ๑   

และไดเ้ปิดการอบรมสืบเน่ืองมาอีกหลายรุน่ เป็นแบบอยา่งแกผู่ร้บัหนา้ท่ีประธานฝ่ายการสงัคมสงเคราะห์

ต่อ ๆ มา  เม่ือคราวท่ีหม่อมจาํเป็นตอ้งจากมลูนิธิฯ ไปชัว่คราว เน่ืองจากตอ้งติดตาม พระวรวงศเ์ธอ

พระองคเ์จา้เปรมบุรฉตัร สวามีไปดาํรงตาํแหน่งเอกอคัรราชทตูในตา่งประเทศ ก็มกัมีจดหมายไตถ่าม

เร่ืองงานและทุกขสุ์ขตามแตจ่ะมีโอกาส ครัน้กลบัมาเมืองไทยแลว้ ก็ไดเ้ขา้มาเป็นกรรมการบริหารมลูนิธิ

ราชประชานุเคราะหอี์ก  ชว่ยเหลือใหค้าํแนะนําหรือชว่ยแกปั้ญหาขดัขอ้งตา่ง ๆ ตลอดมา จนถึงแก่

อนิจกรรมขณะดาํรงตาํแหน่งกรรมการบริหารของมลูนิธิราชประชานุเคราะห ์
    เม่ือสมเด็จพระนางเจา้ฯ พระบรมราชินีนาถ เสด็จพระราชดาํเนินทรงเปิดงาน“หตัถศิลปไทย” 

และทรงเปิดอาคารหอประชุมมนังคศิลา ณ สภาสตรีแหง่ชาติฯ  บา้นมนังคศิลา  เม่ือวนัท่ี ๑๕  ธนัวาคม 

พ.ศ.๒๕๒๑ น้ัน ทรงมีพระราชดาํรสัตอนหน่ึงวา่ “ขอใหทุ้กคนทาํงานดว้ยใจจริง และเสียสละเพ่ือสว่นรวม

ใหม้าก ๆ  เหมือนประธานสภาสตรีคนแรก” 
    ประธานสภาสตรีคนแรก คือ หม่อมงามจิตต ์ บุรฉตัร     
    หม่อมงามจิตตไ์ดร้บัการเสนอแนะจากท่านผูห้ญิงละเอียด พิบลูสงคราม ประธานก่อตั้ง

สภาสตรีแหง่ชาติฯ ในคณะกรรมการอาํนวยการชัว่คราว เม่ือสภาสตรีแหง่ชาติฯ จดทะเบียนเป็นนิติบุคคล

ถกูตอ้งตามกฎหมายแลว้ ก็ไดร้บัเลือกใหเ้ป็นประธานสภาสตรีฯ ในสมยัท่ี ๑ และสมยัท่ี ๒ ติดต่อกนั

จาก พ .ศ.๒๕๐๒ ถึง๒๕๐๖ รวมเวลา ๘ ปีท่ีหม่อมงามจิตตไ์ดทุ่้มเทสติกาํลงั วางรากฐานใหส้ภาสตรี

แหง่ชาติฯ เป็นแหลง่กลางสาํหรบัการรว่มกนัปฏิบติักรณียกิจท่ีจะเป็นประโยชน์สว่นรวมแกป่ระเทศชาติ 
    ระหวา่งท่ีดาํรงตาํแหน่งประธานสภาสตรีแหง่ชาติน้ี หมอ่มงา มจิตตไ์ดป้ฏิบัติงานท่ีนํา

ช่ือเสียงมาสูส่ภาสตรีแหง่ชาติหลายประการ ท่ีสาํคญัอยา่งยิง่คือไดท้าํหนังสือกราบบงัคมทลูขอพระราชทาน

พระกรุณาใหส้ภาสตรีแหง่ชาติ  
๔๔ 

“ หม่อมงามจิตต ์ บุรฉตัร  มีสว่นในการเสนอแนะใหอ้งคก์าร เอฟ .เอ.โอ. ทราบถึง

บทบาทของสมเด็จพระนางเจา้ฯ  พระบรม ราชินีนาถ  ท่ีมีตอ่ประชาชนโดยเฉพาะใน

ทอ้งถ่ินชนบท ” 

         เป่ียมศกัดิ์ มิลินทจนิดา (กระทรวงการต่างประเทศ) 

 





 
 
 
 
 
 
เขา้อยูใ่นพระบรมราชินูปถมัภ ์
    สมเด็จพระนางเจา้ฯ พระบรมราชินีนาถไดท้รงพระกรุณาโปรดเกลา้ฯ ใหร้บัสภาสตรีแหง่ชาติ

ไวใ้นพระบรมราชินูปถมัภ ์ เม่ือวนัท่ี ๕ พฤษภาคม พ.ศ.๒๕๐๔ 

    นอกจากน้ัน เม่ือพ .ศ.๒๕๐๒  ไดด้าํเนินการติดตอ่หาทุนสนับสนุนจากมลูนิธิ เอเชีย

เป็นคา่ใชจ้า่ยในการดาํเนินงานขัน้แรก เร่ิมใหมี้สาํนักงานกลางชัว่คราว ณ เลขท่ี ๒๕๔/๓ ถนนพญาไท 

ต่อมาไดย้า้ยไปอยูท่ี่เลขท่ี ๒๓๓ ถนนสุโขทยั และเร่ิมมีเจา้หนา้ท่ีประจาํสาํนักงาน 
    พ.ศ.๒๕๐๓ เร่ิมโครงการทดลองสโมสรทอ้งถ่ินตรอกจนัทร ์จดัการประชุมศึกษา เร่ืองหนา้ท่ี

ของสตรีต่อชุมชน 
    พ.ศ.๒๕๐๔ จดัทาํโครงการสง่เสริมสวสัดิภาพสตรีวยัรุน่ จดัทาํโครงการศนูยส์ง่เสริมและ

แสดงผลิตผลอุตสาหกรรมในบา้น  และจดัประชุมศึกษาในสว่นภมิูภาค  ๔  ภาค 
    พ.ศ.๒๕๐๕ ดาํเนินการขอเชา่บา้นพระกรุณานิวาสน์ เลขท่ี ๒ ถนนพิชยั เขตดุสิต 

จากสาํนักงานทรพัยสิ์นสว่นพระมหากษตัริย ์ เป็นท่ีตั้งสาํนักเลขาธิการสภาสตรีแหง่ชาติฯ 
    ความสมัพนัธใ์นการสรา้งความสมัพนัธร์ะหวา่งประเทศของหม่อมงามจิตต ์ทาํใหชื้่อเสียง

และเกียรติคุณของสตรีไทยไดเ้ป็นท่ีรูจ้กัและยกยอ่งไปทัว่โลก และในปีพ.ศ.๒๕๐๓  เธอไดร้บัเลือกตั้งให้

เป็นรองประธานสภาสตรีโลกรุน่เยาวเ์ป็นระยะเวลารวม  ๔ ปี  ต่อมาในปีพ.ศ.๒๕๐๖  ไดร้บัเลือกใหเ้ป็น

รองประธานสภาสตรีโลก  ซ่ึงดาํรงตาํแหน่งน้ันมาจนถึงปีพ .ศ.๒๕๑๓  และไดเ้ป็นรองประธาน

กิตติมศกัด์ิอีกหลายสมยั จากความสามารถท่ีเป็นท่ีประจกัษแ์กช่าวตา่งประเทศ  ในการประชุมใหญ่  ณ   

เมืองแวนคเูวอร ์  ประเทศแคนาดา  ระหวา่งวนัท่ี  ๒๑ มิถุนายน  ถึง  ๒  กรกฏาคม พ.ศ.๒๕๑๙ 

หม่อมงามจิตตก็์ชนะจิตใจของผูแ้ทนสตรีนานาชาติ  โดยไดร้บัคะแนนเสียงเป็นเอกฉนัทใ์หเ้ป็นประธานสภา

สตรีโลก สมยัพ.ศ.๒๕๑๙ ถึง ๒๕๒๒  นับเป็นสตรีไทยคนแรก และสตรีชาวเอเชียคนท่ี ๒ ในรอบ ๙๐ ปี

ของสภาสตรีโลก  ซ่ึงในคาํกลา่วปราศรยัโอกาสเขา้รบัตาํแหน่ง เธอไดย้กยอ่งสตรีไทยไวต้อนหน่ึงวา่ 
    “การท่ีไดร้บัเลือกใหเ้ป็นประธานสภาสตรีระหวา่งประเทศน้ัน มิใชด่ว้ยความสามารถของ

ตวัเอง หากแต่ดว้ยความสามารถของสตรีไทย ซ่ึงไดพิ้สจูน์ใหป้ระจกัษ์แก่ตาโลกมาแลว้ในโอกาสต่าง ๆ” 

    ระหวา่งท่ีดาํรงตาํแหน่งประธานสภาสตรีโลกน้ี หมอ่มงามจิตตไ์ดพ้ยายามท่ีจะพฒันา

เศรษฐกิจและอาชีพของสตรีชาวชนบททัว่โลก โดยไดพิ้จารณาเห็นวา่ เม่ือสตรีละท้ิงไรน่า หนัไปผลิต

สินคา้อุตสาหกรรมออกมาแลว้ หาตลาดไมไ่ด ้ จึงไดจ้ดัใหมี้การสมัมนาระหวา่งสภาสตรีโลกและสมชัชา

จงัหวดัของสตรีแหง่ฟิลิปปินสเ์ร่ือง“การฝึกอบรมผูนํ้าสตรีชนบท”ระหวา่งวนัท่ี ๒๒ ถึง ๒๘ กุมภาพนัธ ์

พ.ศ.๒๕๒๒ ณ นครมนิลา 

๔๖ 

“ พวกเราชาวบา้นต้ิวหมดความกงัวลเร่ืองการตอ้นรบัเม่ือพบหนา้ท่าน ท่านพดู

ใหช้าวบา้นฟังวา่ท่านกินงา่ยอยูง่า่ย อะไรท่ีชาวบา้นกินได้ ท่านก็กินได ้ไม่

ตอ้งการพิเศษ ” 

           สงัวาลย ์ สมสาย  ชาวบา้นติ้ ว  ยโสธร 

 





  
 
 
 
 
 
น.ส.กรรณิการ ์ วงศปิ์ยะกุล เลา่วา่ 
    เม่ือครั้งท่ีดิฉนัเขา้ไปรบัใชท่้านใหม่  ๆ ท่านดาํรงตาํแหน่งประธานสภาสตรีโลกอยู ่ท่านกาํลงั

จะจดัประชุมสตรีชนบททัว่โลก  PRINCESS ASHRAF  แหง่อิหรา่น  จะทรงเป็นองคอุ์ปถมัภก์ารจดั

โดยอดีตประธานสภาสตรีโลก คือ ทตูหญิง DOLATSHAHI ของอิหรา่น ซ่ึงเป็นคนใกลชิ้ดของ 

PRINCESS ติดต่อให ้หม่อมท่านก็ปรึกษาเตรียมแนวงานภายในกบัคุณหญิงอมัพร  มีสุข  ซ่ึงหม่อมฯ  

ขอใหล้งนามในจดหมายสง่ทัว่โลกดว้ย  เวลาหม่อมฯ  ไม่อยูใ่นกรุงเทพฯ  มีผูช้ว่ยเหลืออีกหลายคน

รวมทั้งเจา้หนา้ท่ีของ UNESCO 

    แต่ต่อมามีเหตุขดัขอ้งบางประการทาํใหอิ้หรา่นปฏิเสธท่ีจะอุปถมัภก์ารประชุม หม่อมฯ จึงได้

วิง่เตน้ จนกระทัง่ประเทศฟิลิปปินสร์บัจะอุปถมัภแ์ทน 
    เหตุท่ีจดัท่ีประเทศฟิลิปปินสไ์ดก็้เพราะหมอ่มฯ ไปประชุมสหประชาติท่ีนิวยอรค์ในฐานะ  

ประธานสภาสตรีโลกและท่ีปรึกษาผูแ้ทนรฐับาลไทย ไดพ้บกบัมาดามมารก์อสแหง่ฟิลิปปินสซ่ึ์งไปประชุม 

เหมือนกนัโดยอาศยัมาดาม DE GUZMAN รองประธานสภาสตรีโลก  ซ่ึงเป็นคนสนิทของมาดาม

มารก์อส ชว่ยเหลือ มาดามมารก์อสยอมเป็นผูอุ้ปถมัภก์ารจดังาน 

    ระหวา่งท่ีกาํลงัเตรียมจดัท่ีประเทศฟิลิปปินสอ์ยูน้ั่น ปรากฏวา่ประเทศอิห รา่นถกูยดึอาํนาจ

โดยโคมาน่ี จึงเป็นโชคดีแก่หม่อมงามจิตตอ์ยา่งมากท่ีไดร้บัการปฏิเสธจากอิหรา่นเสียก่อน ไม่เชน่น้ัน

การประชุมสตรีชนบทคงลม้แน่ ๆ เพราะขณะท่ีโคมาน่ียึดอาํนาจน้ัน หม่อมงามจิตตไ์ดเ้ตรียมงาน

เกือบเสร็จแลว้ ฉะน้ันจึงเป็นจริงดงัคาํพดูของหม่อมท่ีมกัพดูเสมอๆ วา่ 
    “เหตุการณร์า้ยท่ีเกิดข้ึนมกัจะมีส่ิงดีตามมาเสมอ” 
    คาํพดูของหม่อมชา่งอมตะแท ้  ๆ
    แต่หม่อมก็ยงัมีอุปสรรคอยูอี่ก คือเม่ือใกลว้นังานหม่อมไดร้บัโทรเลขวา่มาดามมารก์อส

จะตอ้งเดินทางไปต่างประเทศและมาดามจะขอใหเ้ล่ือนการจดังาน หม่อมกลุม้ใจหลายตลบ เพราะถึง

อยา่งไรก็เล่ือนไม่ไดแ้ลว้  แต่การจะปฏิเสธหรือไม่ทาํตามมาดามมารก์อสไม่ใชเ่ร่ืองง่าย 
    หม่อมโทรเลข โทรศพัทต์ลอดเวลาโดยใหม้าดาม DE GUZMAN ขอรอ้งวา่งานเตรียมไว ้

เสร็จหมดแลว้ หากมาดามมารก์อสไม่อยูก็่ขอปร ะธานาธิบดีเปิดงานแทน ระหวา่งรอคอยคาํตอบอยูน้ั่น 

หม่อมถึงกบัตอ้งไปบนบานพระพรหมส่ีหนา้ท่ีเอราวณั  ปรากฏวา่มาดามมารก์อสยอมรบัขอ้เสนอ 
 

๔๘ 
 
 

“ ท่านพาดิฉนัไปดกิูจการหมูบ่า้น S.O.S. ในประเทศอินเดีย ไมลื่มท่ีจะถาม

ขา่วความคืบหนา้เก่ียวกบังานดา้นสงัคมสงเคราะหใ์นบา้นเมืองเรา ” 

        (ท่านผูห้ญิง) คุณหญิงสมศรี  เจริญรชัตภาคย ์

 







  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ในการเตรียมงาน  หม่อมท่านไดส้ง่จดหมายเอกสารเชิญชวนไปทัว่โลกทั้งระดบัรฐับาล สภา

สตรี องคก์ารเอกชนระหวา่งประเทศทัว่โลก  องคก์ารสหประชาชาติ สาขาตา่ง ๆ  หมอ่มมีรายช่ือ-

ท่ีอยู ่ พรอ้มรวมทั้งการขอทุนใหต้วัแทนสตรีชนบทไดไ้ปรว่มประชุมดว้ย  โดยนอกจากสภาสตรี

โลกจะเป็นคนจดัสรรทุนใหโ้ดยตรงแลว้ ยงัสามารถขอรอ้งใหป้ระเทศท่ีพฒันาแลว้ 

สหประชาชาติ หรือองคก์ารเอกชน น้ัน ๆ ใหทุ้นโดยตรงแก่สตรีชนบทในประเทศต่าง ๆ ดว้ย  

สุดแตผู่ใ้หทุ้นจะสามารถชว่ยเหลือไดอ้ยา่งไร 
    การทาํงานของหม่อมนอกจากจะสง่ตรงถึงใครแลว้จะสง่เร่ืองติดตามไปหลาย  ๆ ทาง

ใหไ้ดผ้ล ใหไ้ด ้ โดยขอใหส้ภาสตรีในทุกประเทศเป็นคนวิง่เตน้ให ้
    เน่ืองจากเป็นงานใหญ่มากโดยเฉพาะการเตรียมเอกสารสง่ไปทัว่โลก 
    ดงัน้ันทุกเสาร ์-  อาทิตย ์ สมาคมเลขาฯ จึงสง่เลขาฯ ผูช้าํนาญงานมากและ

เสียสละมา ชว่ยงานท่านครัง้ละ ๓-๕-๖  คน โดยท่านออกเงินสว่นตวัเล้ียงรบัรองตอบแทนและ

เท่ากบัเป็นการฝีกใหค้นหนุ่มสาวรูจ้กัการทาํงานเพ่ือสงัคม เลขาฯ ท่ีมาชว่ยเหลา่น้ันก็มีเงินเดือน

สงูมากและเก่งมากอยูแ่ลว้ 
    นอกจากติดต่อทุกหน่วยงานทัว่โลกแลว้  ท่านยงัติดต่อทุกหน่วยงานในเมื องไทย

ดว้ย เชน่ สหประชาชาติทุกสาขา  ทตูตา่ง ๆ  เป็นการประสานงานกนั 
 
 
                             

                            ๕๑ 
 
 

“ หมอ่มงามจิตตไ์ดจ้ดัการรวบรวมภรรยาของโรแทเร่ียนตั้งเป็นกลุม่ข้ึนเรียกวา่ 

โรตาร่ีแอนน์ อนัรวมทั้งอลัมาดว้ย  ทาํงานหาทุนไดม้ากกวา่พวกผูช้ายเสียอีก ” 

           เฮอรเ์บิรต์  และ คุณหญิงอลัมา  ลิงค ์

 





 
 
       เธอไดนํ้าผลน้ีมาเสนอรฐับาลและขอความสนับสนุนใหมี้การจดังานแสดงผลิตภณัฑห์ตัถกรรม

ระหวา่งประเทศ และการประชุมชาวชนบททัว่โลก เรียกยอ่ๆ วา่  “งานโคเนกซ ์ ๘๑  สหชาติศิลปาชีพ”

ในประเทศไทย ระหวา่งวนัท่ี ๖ ถึง ๒๐ กุมภาพนัธ ์๒๕๒๔  ซ่ึงเป็นการเปิดโอกาสใหป้ระเทศทั้งท่ีพฒันา

แลว้ และท่ีกาํลงัพฒันามาตั้งแสดงและขายสินคา้หตัถกรรม เคร่ืองมือเคร่ืองจกัร เคร่ืองมือทุ่นแรงง่าย ๆ 

ท่ีชว่ยดา้นผลิตหตัถกรรมหรือชว่ยดา้นกสิกรรม เล้ียงสตัว ์รวมทั้งเป็นการทาํใหช้าวชนบทและขา้ราชการ

จากประเทศตา่ง ๆ ไดแ้ลกเปล่ียนความคิดเห็นประสบการณใ์นด้ านการผลิต ผลิตกรรมในครวัเรือน 

ไดเ้ห็นและทราบถึงดา้นวสัดุหมุนเวยีน การหาเงินกูทุ้นหมุนเวยีน และการหาทางใหเ้กิดความรว่มมือ

ชว่ยเหลือทางวชิาการระหวา่งประเทศท่ีกาํลงัพฒันาดว้ยกนั  ในงานน้ีมีผูไ้ปรว่มงานทั้งชาวไทยและ

ตา่งประเทศประมาณ ๑,๒๐๐  คน 

    คณะกรรมการและองคก์ารสมาชิกสภาสตรีแหง่ชาติไดใ้หค้วามรว่มมือในการจดังานทุกแผนก 

โดยเฉพาะงานเล้ียงรบัรองหรืองาน “ราตรีไทย” ซ่ึงจดัข้ึน ณ บา้นมนังคศิลา เพ่ือใหผู้แ้ทนต่างประเทศ

ไดเ้ห็นความพรอ้มเพรียงของสตรีไทย ตลอดจนศิลปวฒันธรรมไทยในดา้นตา่ง ๆ การสาธิตอาหารไทย

ภาคตา่งๆ กวา่ ๓๐ ชนิดใหผู้ช้มงานไดชิ้มรสดว้ย การจดังานราตรีไทยครัง้น้ี ชาวตา่งประเทศสนใจและ

ชมเชยกนัมาก 

    แมง้านโคเนกซ ์๘๑ จะส้ินสุดไปแลว้ หม่อมงามจิตต ์บุรฉตัร ยงัไดริ้เร่ิมใหส้ภาสตรีแหง่ชาติ

จดังานแสดงสินคา้หตัถกรรมไทย ณ บา้นมนังคศิลาปีถดัมา เพ่ือเป็นการติดตามผลงานใหสื้บเน่ืองกนัต่อไป 
    งานท่ีเก่ียวกบัองคก์ารระหวา่งประเทศน้ี  นอกจากงานดงักลา่ว เม่ือพ.ศ.๒๕๒๑ หม่อมงามจิตต ์

ยงัไดเ้ป็นประธานจดังานฉลอง ๙๐ ปี ของการก่อตั้งสภาสตรีโลก ณ กรุงออสโล ประเทศนอรเ์วย ์ 

ในการน้ีไดร้บัพระราชสาสน์ สาสน์และความยนิดีจากพระบาทสมเด็จพระเจา้อยูห่วั และสมเด็จพระนางเจา้ 

พระบรมราชินีนาถ กษตัริย ์พระราชินี ประธานาธิบดี นายกรฐัมนตรี และบุคคลสาํคญั ๆ จากทัว่โลกถึง 

๒๕ ประเทศ 
    หลงัจากออกจากตาํแหน่งประธานสภาสตรีโลกแลว้ หม่อมไดร้บัแต่งตั้งใหด้าํรงตาํแหน่ง

ประธานกิตติมศกัด์ิ  ซ่ึงมีสิทธ์ิออกเสียงในคณะกรรมการ และประธานฝ่ายการเงินของสภาสตรีโลกดว้ย 

ระหวา่งปีพ.ศ.๒๕๒๒-๒๕๒๕  และในปีพ.ศ.๒๕๒๖ ก็ไดร้บัแตง่ตั้งใหเ้ป็นกรรมการสภาบริหารกองทุน

ระหวา่งประเทศเพ่ือสง่เสริมวฒันธรรมขององคก์ารศึกษาวทิยาศาสตร์ และวฒันธรรมแหง่สหประชาชาติ 

(ยเูนสโค) นอกจากน้ันไดเ้ป็นผูแ้ทนรฐับาลและท่ีปรึกษาคณะผูแ้ทนไทยในการประชุมระหวา่งประเทศ 

และการประชุมสหประชาชาติหลายครัง้ เป็นตน้วา่ การประชุม  UNCTAD , CASTASIA. 
International Social Development  ณ กรุงนิวเดลลี ประเทศอินเดีย เม่ือพ .ศ.๒๕๐๐  การประชุม

เก่ียวกบัความปลอดภยัในยุโรป  ณ  กรุงแฮลซิงกิ  ประเทศฟินแลนด ์ เม่ือพ .ศ.๒๕๑๖  การประชุมรา่ง

กฎบตัรสหประชาชาติวา่ดว้ยการละเวน้กีดกนัสตรีในอาชีพตา่ง ๆ  ระหวา่งปี พ .ศ.๒๕๒๐-๒๕๒๑  

ในฐานะผูแ้ทนสตรีไทยและรฐับาลไทย ณ กรุงเจนีวา ประเทศสวติเซอรแ์ลนด ์การประชุม  Unesco 
Regional Conference of Ministers Those Responsible for Economic Planning in  Asia and  
Ocenia  ณ กรุงโคลอมโบ  ประเทศศรีลงักา เม่ือปี 
                              ๕๓ 

“ เม่ือท่านเขา้ไปชว่ยงานของสมาคม วาย.ดบัย.ูซี.เอ ท่านเขา้ไปนัง่ทาํงานเหมือนเจา้หนา้ท่ี 
ผูห้น่ึงชว่ยจดัระเบียบใหเ้จา้หนา้ท่ี ท่านริเร่ิมจดัตั้งกลุม่สมาชิกวยัรุน่ และวยัท่ีเพ่ิงออกทาํงาน ” 

               คุณหญิงสุคนธ ์ ชลออยู ่

 



 





 
 
 
 
พ.ศ.๒๕๒๑  การประชุมองคก์ารอาหารและการเกษตรแหง่สหประชาชาติเพ่ือการพฒันา  ณ  กรุงโรม  

ประเทศอิตาลี  เม่ือพ .ศ.๒๕๒๒   และการประชุมก่ึงทศวรรษปีสตรีสากล  ณ  กรุงโคเปนเฮเกน   

ประเทศเดนมารก์  เม่ือปี พ.ศ.๒๕๒๓  
    หม่อมงามจติตเ์ป็นผูส้นใจในการพฒันาเยาวชนเป็นอยา่งมาก ทั้งเยาวชนปกติและเยาวชน

ท่ีพิการ ไดเ้คยเป็นบรรณาธิการหนังสือพิมพส์าํหรบัเยาวชน คือหนังสือพิมพอ์นุกาชาดและหนังสือพิมพ ์

แสตนดารด์เยาวชน  อนัเป็นหนังสือพิมพท่ี์ใหเ้ยาวชนไดมี้โอกาสฝึกฝนการอา่นและการเขียน ทาํให้

เยาวชนไดแ้สดงความรูค้วามสามารถของตนออกมาทางหนั งสือน้ัน เป็นตน้วา่จดัใหมี้การประกวด

ภาพเขียนของเด็กข้ึนหลายครั้ง ซ่ึงทาํใหเ้กิดศิลปินข้ึนในประเทศไทย เชน่ จกัรพนัธ ์โปษยะกฤต 

นอกจากน้ัน ยงัใหเ้ยาวชนไทยไดมี้โอกาสอา่นนิทานสาํหรบัเด็กนานาชาติอีก เชน่นิทานของฮนั คริสเตียน 

แอนเดอรส์นั ชาวเดนมารก์ หม่อมไดแ้นะนําให้ กงสุลเดนมารก์ (ขณะน้ันยงัไมมี่อคัรราชทตู) ไปขอให้

ท่านผูห้ญิงดุษฎี มาลากุล แปลออกมาเป็นภาษาไทยใหเ้ด็กไทยอ่าน 
    งานสงเคราะหเ์ยาวชนงานแรกของหมอ่มงามจิตตน่์าจะเป็นการชว่ยสงเคราะหเ์ด็กท่ีเป็นลกู

ของผูป่้วยเป็นโรคเร้ือน คือเม่ือพ .ศ.๒๔๙๙ พระวรวงศเ์ธอพระองคเ์จา้เปรมบุรฉตัร และหม่อมงามจิตต ์

ไดร้บัทราบเร่ืองมลูนิธิชว่ยคนโรคเร้ือน  จงัหวดัลาํปาง ซ่ึงก่อตั้งมาตั้งแต่พ .ศ.๒๔๙๗ มีวตัถุประสงคใ์ห้

การสงเคราะหแ์กผู่ป่้วยใหมี้ท่ีอยู ่ท่ีทาํมาหากิน ผูพิ้การก็ใหอ้าหาร เส้ือผา้ เพ่ือป้องกนัมิใหโ้รคแพรห่ลาย

จาก ดร .และนางมิเคลเซน่ ทู ตการคา้ของประเทศเยอรมนั  ซ่ึงหม่อมงามจิตตติ์ดต่อใหน้างแจ่มจิตต ์ 

เลาหวฒัน์ พาไปเยี่ยมชม วา่โรคเร้ือนมิไดติ้ดต่อกนัทางกรรมพนัธุ ์เด็กท่ีไม่ป่วย ถา้ปลอ่ยใหค้ลุกคลีกั บ

พอ่แม่ไปนาน ๆ เกิดบาดแผล มีความตา้นทานนอ้ย อาจไดร้บัเช้ือโรค มลูนิธิมีความประสงคจ์ะตั้งบา้น

พิเศษ แยกเด็กท่ีตรวจแลว้ ไม่ไดร้บัเช้ือจากพอ่แม่มาอยูท่ี่บา้นน้ีใหท้ั้งการศึกษาทั้งวิชาสามญัและวิชาชีพ 

แต่ยงัขาดทุนทรพัยอ์ยู ่หม่อมงามจิตตท์ราบเร่ืองน้ีก็เห็นสมควรสนับสนุน    จึงตั้งกรรมการเพ่ือการน้ีข้ึน

โดยเฉพาะเชิญคุณหญิงอารีพนัธ ์สุนาวินวิวฒั    เป็นประธานฝ่ายไทย  เคานเตสไอคา  ฟรงัโก  ภริยา

เอกอคัรราชทตูอิตาลีเป็นประธานฝ่ายตา่งประเทศ จดัฉายภาพยนตรเ์ร่ือง “Daddy Long Legs” ข้ึน 

ไดเ้งิน  ๒๗๐ ,๐๐๐ บาท กบัเงินท่ีมลูนิธิ ไดร้บับริจาคจาก  American Leprosy missions Inc.  
อีก ๑๖,๐๐๐ บาท  ไดจ้ดัซ้ือท่ีดินจาํนวน ๙ ไรเ่ศษ สาํหรบัสรา้งบา้นและโรงเรียนสาํหรบัลกูผูป่้วยเป็น

โรคเร้ือนเหลา่น้ี  โรงเรียนน้ีจึงไดช่ื้อวา่ “โรงเรียนจิตตอ์ารี” เพ่ือเป็นอนุสรณข์องผูท่ี้ริเร่ิมหาเงินเพ่ือ

โรงเรียนน้ี “จิตต”์มาจากชื่อของ หม่อมงามจิตต ์และนางแจ่มจิตต ์ เลาหวฒัน์ “อารี” มาจากชื่อของ

คุณหญิงอารีพนัธ ์ สุนาวินวิวฒั 

    โรงเรียนน้ีไดเ้ปิดเป็นโรงเรียนราษฏร ์ สอนตั้งแต่เตรียมประถม  ถึง ป.๒  ตั้งแต่พ.ศ.๒๕๐๒ 

หม่อมงามจิตต ์ ไดร้บัเชิญเป็นกรรมการท่ีปรึกษา นางแจ่มจิต  เลาหวฒัน์  เป็นครใูหญ่อาสาสมคัร และ

ผูจ้ดัการกิตติมศกัด์ิ ต่อมาสมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนีไดท้รงรบัเป็นองคอุ์ปถมัภ ์ ตั้งแต่พ .ศ.

๒๕๐๕ ต่อมาโอนไปสงักดักองการศึกษา 
                             ๕๕ 

“ คุณความดีของท่าน สมควรอยา่งยิ่งท่ีไดร้บัการประเมินว่ าเป็นปชูนียบุคคล

ของประเทศไทย ” 

   ดร.ประภาส จกักะพาก (อดีตอธิบดีกรมส่งเสริมอุตสาหกรรม) 

 





 
 
 
 
 
 
พิเศษ กระทรวงศึกษาธิการ โรงเรียนจิตตอ์ารีน้ี  นอกจากการเรียนการสอนแบบสามญั  เด็กทุกคนจะ

ไดร้บัการอบรมในดา้นการเกษตร  เล้ียงสตัว ์ ทาํการฝีมือ  เลน่ดนตรี ฯลฯ 

    โรงเรียนจิตตอ์ารีไดใ้หก้ารศึกษาสงเคราะหแ์กเ่ด็กมาแลว้ ๑,๗๑๔ คน ไดอ้อกไปรบัราชการ

เป็นคร ู ตาํรวจ  พยาบาล  ชา่งไฟฟ้า  คา้ขาย  ชา่งเสริมสวยกวา่  ๔๐๐  คน 
    ฯพณฯ หม่อมหลวงป่ิน  มาลากุล  ไดล้งในสมุดหมายเหตุของโรงเรียนจิตตอ์ารี  เม่ือไป

เยีย่มโรงเรียนน้ัน  ขณะดาํรงตาํแหน่งรฐัมนตรีวา่การกระทรวงศึกษาธิการวา่ 

    “การชว่ยเพ่ือนผูห้มดหวงั  ใหมี้ความหวงั   ชว่ยคนในท่ีมืดใหส้วา่ง   คา่น้ันหาคา่มิไดแ้ลว้” 
    จุดประทีปดวงใดก็ไม่เหมือน 
    สงเคราะหเ์พ่ือนผูข้าดวาสนา 
    ชีวิตนอ้ยค่อยช่ืนตื่นข้ึนมา  
    รบัแสงแจม่เจดิจา้จากตะวนั 
    มีผูก้ลา่ววา่ บทนิพนธข์า้งบนน้ี เป็นคาํกลา่วท่ีเหมาะสมท่ีสุดในการสดุดีหม่อมงามจิตต์  

บุรฉตัร ท่ีมีตอ่โครงการบา้น-โรงเรียนจิตตอ์ารี 
    นอกจากโรงเรียนจิตตอ์ารี หมอ่มงามจิตตย์งัสงเคราะหเ์ยาวชนดว้ยการเป็นประธานริเร่ิม

กอ่ตั้งมลูนิธิชว่ยเด็กปัญญาออ่นในพระบรมราชินูปถมัภ ์ เป็นกรรมการกอ่ตั้งและกรรมการท่ีปรึกษา 

มลูนิธิชว่ยนักเรียนท่ีขาดแคลน  ในพระบรมราชินูปถมัภ ์ มลูนิธิชว่ยเหลือเด็กกาํพรา้ของสตรีไทยมุสลิม 

มลูนิธิพิรยิานุเคราะหช์ว่ยมารดาและเด็กนอกสมรส มลูนิธิชว่ยและใหก้ารศึกษาแกค่นตาบอดแหง่

ประเทศไทย และงานท่ีเก่ียวกบัเยาวชนสุดทา้ยท่ีหม่อมงามจิตตไ์ดก้่อตั้งข้ึนในบั้นปลายแหง่ชีวิตของเธอ 

โดยทุ่มเททั้งกาํลงักายและกาํลงัทรพัยใ์หอ้ยา่งสงูสุด คือ มูลนิธิร่วมจติตน์อ้มเกลา้ฯ เพ่ือเยาวชน   

ในพระบรมราชินูปถมัภ ์ ซ่ึงเป็นโครงการหน่ึงของการสมโภชกรุงรตันโกสินทร ์ ๒๐๐ ปี 
    ผูท่ี้รูจ้กัหม่อมงามจิตต ์ บุรฉตัร ดี ยอ่มทราบวา่ เธอเป็นผูท่ี้เห็นความสาํคญัของก ารศึกษา 

และตระหนักถึงพลงัสาํคญัของเยาวชนต่อประเทศชาติเป็นอยา่งมาก ไดพ้ากเพียร บุกเบิก และสนับสนุน

งานทั้งสองดา้นน้ีอยา่งติดต่อกนัเร่ือยมา  ทั้งเยาวชนปกติและเยาวชนพิการ  เธอไดป้รารภอยูเ่สมอวา่ 

แมจ้ะมีบุคคลผูใ้จบุญ  องคก์ารธุรกิจการคา้  สมาคมและมลูนิธิต่าง ๆ  ไดช้ว่ยใหเ้ยาวชนท่ียากไรข้ดัสน

ไดมี้โอกาสศึกษาเลา่เรียนเป็นจาํนวนมากแลว้ก็ตาม  ก็ยงัมีเยาวชนอีกประมาณ ๖๐ เปอรเ์ซ็นตท่ี์ไมมี่

โอกาสไดศึ้กษาตอ่หลงัจากจบการศึกษาภาคบงัคบัแลว้กอ่ใหเ้กิดปัญหาสงัคมนานาประการ  เชน่

การมัว่ สุมกนั การถกูลอ่ลวงไปดาํเนินชีวิตท่ีไม่ถกูตอ้ง ติดยาเสพติดหรือประพฤติการทุจริต    จนกลาย 

 
                              ๕๗ 
 

 “หม่อมงามจิตตเ์ป็นคนแรกท่ีสรา้งนักเขียนรุน่เยาวใ์หรู้จ้กัแสดงออกทางวรรณกรรมและ

สรา้งสรรค ์หนา้พิเศษในสแตนดารด์เยาวชนใหเ้ยาวชนรูจ้กัแสดงออกทั้งเขียนเร่ืองวาดภาพ ” 

               อาจารยเ์สนาะจติร  สุวรรณโพธิศรี 

 



 
 
เป็นอาชญากรไปในท่ีสุด อยา่งไรก็ตาม ในท่ีสุดความใฝ่ฝันของเธอในการจะชว่ยเหลือเยาวชนก็ไดเ้ป็น

ความจริงข้ึนจนได ้
    หลงัจากเสร็จส้ินงานพระราชทานเพลิงศพพระวรวงศเ์ธอพระองคเ์จา้เปรมบุรฉตัร  สวามี 

แลว้เม่ือเดือนสิงหาคม พ .ศ.๒๕๒๔   คณะรฐับาลและองคก์ารเอกชนกาํลงัร่ วมกนัเตรียมงานสมโภช

กรุงรตันโกสินทร ์๒๐๐ ปี  ซ่ึงจะจดัข้ึนในปีพ .ศ.๒๕๒๕  หม่อมงามจิตต ์ บุรฉตัร ไดร้บัเชิญจากรฐับาล

ใหเ้ป็นท่ีปรึกษาฝ่ายประชาสมัพนัธก์ารจดังาน  ทาํใหเ้ธอไดมี้โอกาสปรึกษางานตลอดเวลากบั นายสติ  

ศรีบุญเรือง หวัหนา้กองเลขานุการจดังานสมโภชกรุงรตันโกสินทร ์ ๒๐๐  ปี  วนัหน่ึง  นายสติไดป้รารภ

กบัเธอวา่  โครงการตา่ง ๆ ในงานสมโภชครัง้น้ันมีแตก่ารจดันิทรรศการ การจดังานร่ืนเริง และการ

ซอ่มแซมโบราณวตัถุทั้งส้ิน ไมป่รากฏวา่จะมีโครงการใดท่ีถาวรและจะพฒันาทรพัยากรบุคคลในดา้น

การศึกษา อนัจะยงัผลตอ่การพฒันาเศรษฐกิจและสงัคมของประเทศเลย 

    โดยท่ีคาํปรารภดงักลา่วเป็นส่ิงท่ีสอดคลอ้งกบัความนึกคิดของหม่อมงามจิตต ์ ดงัน้ันเพ่ือ

ชว่ยใหเ้ยาวชนไดมี้การศึกษา และสามารถประกอบสมัมาชีพได ้ ซ่ึงจะเป็นการป้องกนัอาชญากรรมหรือ

การประพฤติทุจริตคิดมิชอบของเยาวชนไปในตวั หม่อมงามจิตตจึ์งไดเ้ชิญผูแ้ทนองคก์ารใหญ่ๆ ท่ีมีสาขา

ทัว่ประเทศ ๑๐ องคก์ารมารว่มหารือ ไดแ้ก่ สภาสงัคมสงเคราะหฯ์ สภาสตรีแหง่ชาติ สภายุวพุทธิกฯ 

สภาลกูเสือฯ สภาผูป้กครองและคร ูพุทธสมาคม สนันิบาตมลูนิธิฯ องคก์ารคุรุสภา ศนูยป์ฏิบติัการ

ลกูเสือชาวบา้น ชมรมลกูเสือชาวบา้น และกรุงเทพมหานค ร  ท่ีประชุมมีมติใหจ้ดัทาํเป็นโครงการถาวร

ชื่อ โครงการนอ้มเกลา้ฯ  เพ่ือเยาวชน ซ่ึงต่อมารฐับาลของพลเอกเปรม  ติณสลูานนท ์ สมยัน้ันไดร้บั

เป็นโครงการหน่ึงของการสมโภชกรุงรตันโกสินทร ์ ๒๐๐ ปี และใหค้ณะอนุกรรมการและหน่วยราชการ

ต่าง ๆ ใหค้วามรว่มมือ พรอ้มกบัมอบใหก้ ระทรวงศึกษาธิการเป็นเจา้ของเร่ืองดาํเนินการในสว่นท่ี

เก่ียวขอ้งต่อไป 
    ต่อมาโครงการนอ้มเกลา้ฯ เพ่ือเยาวชนน้ีไดจ้ดทะเบียนเป็นมลูนิธิรว่มจิตตน์อ้มเกลา้ฯ  

เพ่ือเยาวชน ตามคาํแนะนําของนายพิศาล  มลูศาสตรส์าทร  ปลดักระทรวงมหาดไทย หม่อมงามจิตต์

ไม่ไดมี้ช่ืออยูใ่นคณะกรรมการกอ่ตั้ง ทั้งน้ีเพราะกรรมการกอ่ตั้งก็คือ  ประธานหรือผูแ้ทนของ ๑๐ องคก์าร

ท่ีกลา่วมาขา้งตน้เท่าน้ัน เธอยินดีเป็นเพียง “ผูป้ระสานงานชัว่คราว ” และเม่ือมีการแต่งตั้ง

คณะกรรมการมลูนิธิฯ ข้ึน เธอก็ยนิดีทาํหนา้ท่ีเพียงประธานกรรมการดาํเนินงาน โดยเชิญศาสตราจารย ์

ดร.กอ่  สวสัดิพาณิชย ์อดีตรฐัมนตรีวา่การกระทรวงศึกษาธิการ เป็นประธานกรรมการอาํนวยการ และ

ไดก้ราบทลูอญัเชิญ สมเด็จพระเจา้พ่ีนางเธอเจา้ฟ้ากลัยาณิวฒันา  ทรงเป็นองคป์ระธานกิตติมศกัด์ิของ

มลูนิธิฯ ซ่ึงสมเด็จพระเจา้พ่ีนางเธอ ไดท้รงพระกรุณา เสด็จเป็นองคป์ระธานเปิดการ ประชุมปฐมฤกษท่ี์

ตึกสนัติไมตรี ทาํเนียบรฐับาล เม่ือวนัเสารท่ี์ ๑๓ มีนาคม พ .ศ.๒๕๒๕  ไดท้รงพระกรุณาพระราชทาน

คาํแนะนําในการปฏิบติังาน  ทั้งทรงลงพระนามรบัทราบในสมุดรายนามคณะกรรมการอาํนวยการ และ

เม่ือวนัท่ี ๖ พฤษภาคม อนัเป็นวนัพระราชสมภพครบ ๕ รอบ  สมเด็จพระเจา้พ่ีนางเธอเจา้ฟ้ากลัยาณิวฒันา  

ไดพ้ระราชทานทุนทรพัยส์ว่นพระองค ์จาํนวน ๑๐๐,๐๐๐ บาท  ตั้งกองทุนถาวร “กลัยาณิวฒันา ” 

ในมลูนิธิรว่มจิตตน์อ้มเกลา้ฯ เพ่ือเยาวชน ผ่านทาง 
                              ๕๘ 

“ ผูแ้ทนสตรีทัว่โลกลว้นเคารพยกย่องหม่อมงามจิตต ์ท่านเป็นผูท่ี้อยู่ในความทรงจาํ และมีไมตรีจิต 

มิตรภาพกบัคนทัว่โลก Countess Paolozzi กล่าววา่ ท่านเป็น Star of Siam,Dr. Dolatshahi เอกอคัรราชทตู

หญิงอิหร่านคนแรกเสริมวา่ The most brillient one ” 

       เรือนแกว้  กุยกานนท ์ แบรนด ์ อดีตประธานสภาสตรีแห่งชาต ิ

 





 
 
 
 
 
 
หม่อมงามจิตต ์ ขณะท่ีเธออยูใ่นโรงพยาบาลดว้ย 
    มลูนิธิรว่มจิตตน์อ้มเกลา้ฯ เพ่ือเยาวชน  มีวตัถุประสงคส์าํคญั  ๕  ประการคือ 
     ๑. ชว่ยเหลือเยาวชนท่ีประพฤติดีแตข่ดัสนทัว่ราชอาณาจกัร  ใหไ้ดร้บัการศึกษา

ตามความสามารถโดยต่อเน่ืองกนั จนมีอาชีพท่ีสุจริตเล้ี ยงตนเองและครอบครวัใหเ้ป็นประโยชน์แก่

ประเทศชาติอยา่งเต็มท่ี 
     ๒. ฝึกฝน อบรมเยาวชนทั้งดา้นคุณธรรม จริยธรรม ใหรู้จ้กัเสียสละในการทาํประโยชน์

เพ่ือสว่นรวม 
     ๓. สง่เสริมใหเ้ยาวชนตระหนักในคุณค่าของศิลปวฒันธรรมไทย อนัเป็นสมบติัของชาติ

และชว่ยกนัฟ้ืนฟ ูปรบัปรุง พิทกัษ์รกัษาและเผยแพรศิ่ลปวฒันธรรมไทย 
     ๔. ใหเ้ยาวชนมีทศันคติท่ีถกูตอ้ง มีความจงรกัภกัดีต่อชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย ์

และกตญั�ตูอ่บรรพบุรุษและผูมี้พระคุณ  ในการท่ีไดด้าํรงรกัษาชาติไทยมาจนถึงปัจจุบนั 
     ๕. รว่มมือกบัองคก์ารต่างๆ ทั้งภายในและภายนอกประเท ศ เพ่ือประโยชน์แก่เยาวชน

ของชาติ 
     เม่ือวนัท่ี  ๙  กุมภาพนัธ ์พ.ศ.๒๕๒๕   สมเด็จพระเทพรตันราชสุดาฯ  สยามบรม

ราชกุมารี  ไดท้รงรบัเป็นประธานกรรมการท่ีปรึกษาของมูลนิธิฯ 
 
 

“ดว้ยการทาํงานอยา่งทุ่มเท  เสียสละ  ดว้ยความสามารถ  ความรู ้ และประสบการณส์งู 
กอปรทั้งดว้ยคุณงามความดี  และความเมตตากรุณาของหม่อมงามจิตต ์ บุรฉตัร  ทาํให ้

มลูนิธิรว่มจิตตน์อ้มเกลา้ฯ  เพ่ือเยาวชน  ถือกาํเนิดข้ึนมาได”้ 
 

คณะกรรมการมลูนิธิรว่มจิตตน์อ้มเกลา้ฯ เพ่ือเยาวชนฯ 
  
 

“ความสามารถในการรวมแรง รวมใจ รวมความคิดของคนรว่มงานน้ัน เป็นคุณสมบติั 
พิเศษของหม่อมงามจิตต ์ท่ีทุกคนยอมรบัและปรากฏเป็นผลงานของมลูนิธิชว่ยคนปัญญาอ่อน” 

 

คณะกรรมการมลูนิธิชว่ยคนปัญญาออ่นฯ 
 
                              ๖๐ 

“ ท่านเคยเอย่วา่ท่านตอ้งทาํอะไรกบักระโปรงสกัอยา่ง  ดิฉนัมานึกไดที้หลงัวา่  ท่านคง

ตอ้งการแกจึ้งโทรศพัทไ์ปหาท่าน ก็ไดร้บัคาํตอบวา่ ทาํเสร็จเรียบรอ้ยแลว้กอ่นเขา้นอน 

แสดงวา่ท่านไมเ่คยปลอ่ยเวลาใหล้ว่งไปโดยเปลา่ประโยชน์เลย ” 

               เดสิรี  โชติระวี (ยูเนสโก) 
 







  
 
 
 
    หม่อมงามจติต ์บุรฉตัร   ไดท้าํงานอยา่งทุ่มเทและเสียสละ ดว้ยความสามารถและ

ประสบการณต์่าง ๆ  เพ่ือมลูนิธิรว่มจิตตน์อ้มเกลา้ฯ  ในปีแรกแหง่การก่อตั้ง คือ ในปีพ .ศ.๒๕๒๕  

เธอสามารถหาเงินใหม้ลูนิธิฯ ไดเ้ป็นจาํนวนถึง ๘ ลา้นบาท  ทาํใหส้ามารถชว่ยเด็กและเยาวชน

ตามวตัถุประสงคข์องมลูนิธิฯ ซ่ึงมีค่าใชจ้่ายปีละประมาณ ๔ ลา้นบาท ไดต้ั้งแตปี่แรกของการดาํเนินงาน 

การหาทุนไดอ้ยา่งรวดเร็วเชน่น้ี เกิดมาจากความริเร่ิมดาํเนินการท่ีไดว้างแผนไวเ้ป็นอยา่งดีของ

หม่อมงามจิตต ์โดยเธอไดใ้ชว้ิธีติดต่อขอรบับริจาคดว้ยตนเองสว่นหน่ึง และไดข้อพ ระราชทานพระบรม

ราชานุญาตจากพระบาทสมเด็จพระเจา้อยูห่วั จดัทาํเหรียญ ๙ รชักาล เป็นเหรียญทองแดงเงินและ

ทองคาํ รวม ๕ แสน ๕ หม่ืนเหรียญ และแผ่นภาพพระบรมฉายาลกัษณ ์๙ รชักาล จาํนวน ๑๐๐,๐๐๐ แผ่น 

ออกจาํหน่ายแกป่ระชาชนดว้ยราคาไมแ่พง สามารถบริจาคไดเ้พียงคนละ ๑๐ บาท ๒๐ บาท 

พระบาทสมเด็จพระเจา้อยูห่วัไดพ้ระราชทานพระบรมราชานุญาต พรอ้มพระราชทานพระปรมาภิไธยยอ่ 

“ภปร” และตรามหาจกัรีประดิษฐานบนเหรียญ ๙ รชักาล ตลอดจนพระราชทานพระราชกระแส

บางประการในการจดัทาํเหรียญดว้ย  
    ในการทาํงานต่าง ๆ เพ่ือมลูนิธิรว่มจิตตน์อ้มเกลา้ฯ น้ี หม่อมงามจิต ตท์าํงานโดยมิได้

คาํนึงถึงความเหน็ดเหน่ือย ไม่มีวนัหยุดเสารอ์าทิตย ์ ออกค่าใชจ้่ายของสาํนักงานในระยะเร่ิมแรกท่ีมลูนิธิฯ 

ยงัไม่มีรายไดเ้อง ทุกครั้งท่ีออกเดินทางไปต่างจงัหวดั เธอไดเ้ผยแพรแ่นวความคิดของมลูนิธิฯ 

ดว้ยตนเอง แก่บุคคลต่างๆ ทั้งระดบัในเมืองและหมู่บา้น เปิดโอกาสและกระจายงานใหมี้ผูม้าชว่ยงาน 

และมีสว่นรว่มในโครงการทั้งประเทศ  ในวถีิทางตา่งๆ ท่ีแตล่ะคน และแตล่ะหน่วยงานจะสามารถชว่ยได้

ตามความสามารถ โดยเธอเพียงคอยติดตามผลและดแูลใหค้าํแนะนําชว่ยเหลือแก่ผูร้บังานไปทาํเพ่ือให้

งานน้ันบรรลุผลสาํเร็จ 
    เม่ือมีโอกาสไดเ้ขา้เฝ้าพระบรมวงศานุวงศห์รือพบผูท้รงคุณวุฒิ  เธอจะกราบทลูหรือทลู 

หรือบอกเลา่เก่ียวกบังานของมลูนิธิรว่มจิตตน์อ้มเกลา้ฯ  ขอพระราชทานคาํแนะนํา หรือคาํแนะนําตา่งๆ 

เพ่ือนําไปเพ่ิมเติมปรบัปรุงโครงการดงักลา่วใหเ้ป็นโครงการท่ีปฏิบติัได ้โดยจะจดบนัทึกความคิดตา่ง ๆ 

ท่ีไดม้าไวใ้นสมุดบนัทึกเลม่ท่ีติดกระเป๋าถืออยูต่ลอดเวลา กลา่วไดว้า่ เธอเป็นคนท่ีเคารพในความคิด

ของผูอ่ื้น ไม่เคยดถูกูดแูคลนความคิดของผูใ้ด ในงานสงัสรรคต์่าง ๆ หรืองานประชุมใด ๆ เม่ือทราบวา่

ผูใ้ดมีความสามารถพอท่ีจะชว่ยงานได ้หรือสามารถใหค้าํปรึกษาได ้ท่านจะเผยแพรค่วามคิด และติดต่อ

ขอความชว่ยเหลือทนัทีไม่คิดหรือทาํงานเพียงคนเดียว มลูนิธิรว่มจิตตน์อ้มเกลา้ฯ เพ่ือเยาวชน  จึงมีการ

ประชุมกลุม่ยอ่ยทุกอาทิตย ์ผูใ้ดวา่งก็มาหารือรว่มกนั ชว่ยกนัแกไ้ขปัญหา และรว่มปฏิบติังานดว้ยกนั 

กลา่วไดว้า่เธอทาํงานโดยไมนึ่กถึงสุขภาพของตนเองเลย  เม่ือหม่อมงามจิตต ์บุรฉตัร ถึงแก่อนิจกรรมลง  

งานดา้นบริหารก็มีผูท่ี้สืบต่อ  คือ พระวรวงศเ์ธอพระองคเ์จา้สุทธสิริโสภา  ซ่ึงเป็นเจา้นายผูใ้หญ่พระองคห์น่ึง  

ไดท้รงพระกรุณารบัเป็นองคป์ระธานดาํเนินงานแทนหม่อมงามจิตต ์
๖๓ 

 

“ ท่านเป็นนักพฒันาท่ียิ่งใหญ่ ไม่ใชแ่ต่ในประเทศไทยเท่าน้ัน แต่ของโลกดว้ย ” 

       สุวนัย  ทองนพ (อดีตอธิบดีกรมการพฒันาชุมชน) 

 



 





 
 
 
 
    โดยท่ีมลูนิธิรว่มจิตตน์อ้มเกลา้ฯ เพ่ือเยาวชน มีวตัถุประสงคเ์พ่ือชว่ยเด็กและเยาวชน 

(รวมทั้งสามเณร) ผูป้ระพฤติดีแต่ยากไรข้ดัสนเพ่ือไดร้บัการศึกษาอยา่งต่อเน่ืองดงักลา่วแลว้ ในปีแรก

ไดเ้ร่ิมตน้ดว้ยจาํนวน ๒,๕๒๕ คน (ตามพ.ศ.ของการสมโภชกรุงรตันโกสินทร)์ และจนถึงปีพ.ศ.๒๕๒๘ 

มีเยาวชนไดร้บัทุนทั้งส้ินถึง ๒,๘๖๐ คนแลว้ ตามรายงานถึงปีพ .ศ.๒๕๒๘ มีผูบ้ริจาคเงินทุนใหม้ลูนิธิฯ 

เป็นรายปี ๒๔๑ ทุน และบริจาคตั้งเป็นกองทุนสะสมถาวรใชเ้ฉพาะดอกผลรวม  ๓๔๔  กองทุน 
    สมเดจ็พระศรีนครินทราบรมราชชนนี ไดท้รงมีพระมหากรุณาธิคณุพระราชท านเงิน

แก่มูลนิธิฯ น้ี ๑ แสนบาท 
    และดว้ยการกราบบงัคมทลูของหม่อมงามจิตต ์ สมเด็จพระนางเจา้ฯ พระบรมราชินีนาถ 

ไดท้รงพระกรุณาโปรดเกลา้โปรดกระหมอ่ม รบัมลูนิธิรว่มจิตตน์อ้มเกลา้ฯ เพ่ือเยาวชน   เขา้อยูใ่นพระบรม

ราชินูปถมัภ ์เม่ือวนัท่ี ๑๕ เมษายน พ .ศ.๒๕๒๖  ขณะเม่ือเสด็จพระราชดาํเนินเยีย่มอาการป่วยของ

หม่อมงามจิตตท่ี์โรงพยาบาล 
    หม่อมงามจิตต ์ บุรฉตัร มีความหว่งใยในเยาวชน แมก้ระทัง่เวลาใกลจ้ะถึงอวสานแหง่ชีวิต 

มีความประสงคจ์ะเปล่ียนค่านิยมของสงัคมไทยใหเ้กิดประโยชน์ต่อเยาวชนในหมู่บา้น ขณะท่ีป่วยอยูก็่ยงั

ทาํงานอยู ่จนก ระทัง่ใกลว้าระส้ินลมหายใจ โดยไดเ้ชิญชวนผูท่ี้ไปเยี่ยมเธอใหเ้ปลี่ยนค่านิยมใหม่

ของสงัคมไทย ดว้ยการขอรบัเงินบริจาคชว่ยการศึกษาเยาวชนในชนบทของมลูนิธิรว่มจิตตน์อ้มเกลา้ฯ 

แทนการเยี่ยมดว้ยดอกไมห้รือของเยี่ยมใด ๆ  โดยไดต้ัง้หีบบริจาคไวห้นา้หอ้ง ซ่ึงปรากฏวา่ระหวา่งท่ีเธอ

อยูใ่นโรงพยาบาล จนถึงวนัท่ี ๑๘ ตุลาคม พ.ศ.๒๕๒๖  มลูนิธิฯ ไดร้บัเงินถึง ๑๑๘,๘๙๖  บาท 
    เม่ือเธอถึงแก่อนิจกรรมแลว้ ปรากฏในพินัยกรรมวา่ หม่อมงามจิตต ์บุรฉตัร ไดย้กเงินสด

ใหแ้ก่ มลูนิธิรว่มจิตตน์อ้มเกลา้ฯ เพ่ือเยาวชน  เสริมทุนเปรมบุรฉตัร - งามจิตต ์ ชว่ยการศึกษาเยาวชน

ในหมู่บา้นทัว่ประเทศจาํนวน  ๑  ลา้นบาท  ใหเ้ก็บดอกผลใช ้
    เก่ียวกับเยาวชนพิการน้ัน  เธอไดเ้ป็นผูก้่อตั้งหรือมีสว่นรว่มในการก่อตั้งองคก์ารต่าง ๆ 

เก่ียวกบัเยาวชนพิการหลายองคก์าร อาทิเชน่ มลูนิธิอนุเคร าะหค์นพิการ ในพระอุปถมัภข์องสมเด็จ

พระศรีนครินทราบรมราชชนนี  โรตาร่ีแอนน์ในประเทศไทย  เพ่ือสนับสนุนงานมลูนิธิอนุเคราะหค์นพิการ 

มลูนิธิชว่ยคนปัญญาอ่อน  ในพระบรมราชินูปถมัภ ์และมลูนิธิชว่ยคนตาบอด  ในพระบรมราชินูปถมัภ ์ 

เป็นตน้ 

    หม่อมงามจติต ์ บุรฉตัร   เป็นประธานกอ่ตั้งและประธานคนแรกของมลูนิธิอนุเคราะห์

คนพิการ และสมาคมโรตาร่ีแอนน์ในประเทศไทย ซ่ึงมีสว่นรว่มมือและสนับสนุนงานของมลูนิธิ

อนุเคราะหค์นพิการ มลูนิธิอนุเคราะหค์นพิการน้ี  หมอ่มงามจิตตไ์ดร้ว่มกบัคณะสุภาพสตรีและ

สุภาพบุรุษคณะหน่ึง ก่อตั้งข้ึนตามคาํแนะนําของ Miss 
 

๖๕ 
 

“ หม่อมเป็นกาํลงัใจท่ีทาํใหท่้านทตูไดท้รงงานและเป็นประโยชน์ต่อประเทศไทยต่อไป ” 

    พล.ต.ต.หม่อมราชวงศถ์วลัภากร  วรวรรณ (โรงพยาบาลตาํรวจ) 

 





 
 
 
 
 
 
 
 
Eileen  Davidson  ท่ีปรึกษานักสงัคมสงเคราะหข์องสหประชาชาติประจาํสถานสงเคราะหแ์มแ่ละเด็ก

สาธร  อนัเป็นยา่นท่ีมีเด็กพิการเป็นจาํนวนมากจากการระบาดของโรคไขไ้ขสนัหลงัอกัเสบเม่ือ พ.ศ.๒๔๙๕ 

โรคน้ีเป็นโรคใหมใ่นประเทศไทย ยากท่ีผูป้กครองเด็กซ่ึงยากจนขาดการศึกษา จะเขา้ใจและเช่ือถือ 

หม่อมงามจิตตต์อ้งอดทน พากเพียร จนสามารถนําเด็กสว่นใหญ่ไปรบัการรกัษาบาํบดั ณ โรงพยาบาล

เป็นประจาํทุกวนัได ้ แพทยจ์าํเป็นตอ้งแกไ้ขความพิการของเด็กๆ  หลายรายดว้ยการผ่าตดั  แตแ่พทย์

ผูเ้ช่ียวชาญทางดา้นน้ีก็มีนอ้ย ทั้งแพทยส์าขาน้ียงัไมเ่ป็นท่ีสนใจแพรห่ลายในหมูนั่กศึกษาแพทย ์มลูนิธิฯ 

ภายใตก้ารนําของหม่อมงามจิตต ์จึงไดใ้หค้วามรว่มมือแก่คณะแพทยศาสตรศิ์ริราชพยาบาล และ

โรงพยาบาลศิริราชสรา้งอาคาร “ศรีสงัวาลย”์ ใหแ้ก่ภาควิชาศลัยศาสตรอ์อรโ์ธปิดิกสแ์ละเวชศาสตรฟ้ื์นฟู 

พรอ้มทั้งจดัหาอุปกรณก์ารรกัษาและสรา้งตึก “มลูนิธิอนุเคราะหค์นพิการ” ข้ึนเป็นโรงงานทาํกายอุปกรณ์ 

เพ่ือใหส้ามารถใหก้ารรกัษาทางกายภาพบาํบดั ฟ้ืนฟสูมรรถภาพทางรา่งกายอยา่งทนัสมยัในระยะตอ่มา 

ยงัไดร้ว่มมือกบัองคก์ารกองทุนฉุกเฉินสาํหรบัเด็กระหวา่งประเทศ องคก์ารใหค้วามชว่ยเหลือทางวิชาการ

ของสหประชาชาติ องคก์ารแรงงานของโลกและองคก์ารสงเคราะหท์หารผ่านศึก ใหเ้คร่ืองจกัรเคร่ืองมือ  

สาํหรบัโรงงานทาํแขนขาเทียมแหง่ท่ีสอง  ณ  โรงพยาบาลเลิศสินดว้ย 

    นอกจากน้ี  ยงัไดส้นับสนุนคณะแพทยศาสตรศิ์ริราชพยาบาลใหจ้ดัตั้งโรงเรียนนักกายภาพ 
บาํบดัข้ึน รวมทั้งแผนกอาชีวบาํบดั ซ่ึ งในระยะต่อมาไดผ้ลิตบณัฑิตทางกายภาพบาํบดัออกปฏิบติังาน

ในโรงพยาบาลตา่ง ๆ 
 
 

“มลูนิธิกฤตานุสรณ ์พ่ีหม่อมเป็นผูส้นับสนุนการก่อตั้งดว้ยผูห้น่ึง และไดข้อรอ้งดิฉนัหลาย 
ครั้งวา่ ขออยูแ่ค่เบ้ืองหลงัเท่าน้ัน ซ่ึงแสดงใหเ้ห็นถึงน้ําใจวา่จิตใจท่านใสสะอาดเพียงไร” 

 
คุณหญิงสวลี  ชลวจิารณ ์

 
“หมอ่มงามจิตตมี์สว่นสาํคญัในการติดตอ่เชิญผูท้รงคุณวุฒิจากหลายประเทศ เชน่เยอรมนั 
ฝรัง่เศส และผูท้รงคุณวุฒิชาวองักฤษในอินเดีย มารว่มเป็นกรรมการในการประกวดผลิตภณัฑ ์
หตัถกรรมระหวา่งประเทศ ” 

 
มานะ  สงัขวุฒิชยักุล 

                              ๖๗ 

“ ท่านชว่ยบรรดาเกษตรกรบางเลน นครปฐม  ใหมี้เคร่ืองสบูน้ําขนาดใหญ่ชว่ยทาํนาได ้  

2  ครั้ง และชว่ยเกษตรกรแถบอาํเภอสา น่าน ไดมี้เมล็ดพนัธุถ์ัว่ลิสง ยามประสบอุทกภยั ” 

         ปรารมภ ์บวัสาํล ี  ประธานชมรมชาวนาไทย 

 





   
 
 
 
 
 
  งานในอนัดบัต่อไปท่ีหม่อมงามจิตตเ์ป็นผูริ้เร่ิมไดแ้ก่ งานป้องกนัโรคภยัอนัอาจก่อใหเ้กิดความ

พิการ  เธอไดช้ว่ยติดต่อขอวคัซีนจากองคก์าร  Save The Children Fund  ของประเทศแคนาดา เป็น

มลูค่าถึง  ๕  ลา้นบาท เพ่ือนํามาใชใ้นโครงการรณรงคใ์หว้คัซีนป้องกนัโรคไขไ้ขสนัหลงัอกัเสบ ในนคร

หลวงกรุงเทพธนบุรี โดยรว่มมือกบักรมอนามยักระทรวงสาธารณสุข และเทศบาลนครกรุงเทพฯ ให้

วคัซีนแก่เด็กอายุตั้งแต่  ๓  เดือนถึง  ๕  ปี  ระหวา่งวนัท่ี  ๒๑  มกราคม  ถึงวนัท่ี  ๓  กุมภาพนัธ ์พ.ศ.

๒๕๑๒  มีเด็กไดร้บัการฉีดวคัซีนทั้งส้ินประมาณ  ๓๐๐,๐๐๐  คน 

    นอกจากน้ัน  เธอยงัไดติ้ดต่อขอทุนจากต่างประเทศ   ใหบุ้คลากรจากไทยไปรบัการอบรม

เก่ียวกบัการสงเคราะหค์นพิการอีกดว้ย 

    หม่อมงามจิตต ์มิไดมุ้่งชว่ยเหลือแต่เฉพาะงานของมลูนิธิฯ แต่ไดช้ว่ยเหลือบุคคลผูพิ้การ

เท่าท่ีจะชว่ยได ้ทั้งการใหก้าํลงัใจและกาํลงัทรั พย ์เธอไดป้ลุกปลอบใหค้นพิการรูจ้กัคาํวา่ “ยิ้ มสู”้ 

ตวัอยา่งของคนพิการท่ีเกือบจะหมดหวงัในชีวิต แต่ไดร้บักาํลงัใจจากหม่อมงามจิตตจ์นสามารถทาํงาน

ไดโ้ดยไม่มีปมดอ้ยเชน่เดียวกบัคนปกติ มีครอบครวัอยา่งเป็นสุขคนหน่ึงคือ ณรงค ์ปฏิบติัสรกิจ ซ่ึง

ขณะน้ีเป็นประธานสภาคนพิการทุกประเภทแหง่ประเทศไทย และกรรมการภมิูภาค เอเชียแปซิฟิคแหง่

องคก์ารคนพิการนานาชาติ 
    ณรงค ์ ปฏิบติัสรกิจ  ไดเ้ขียนเลา่ถึงชีวิตของเขาไวต้อนหน่ึง  ซ่ึงทาํใหไ้ดเ้ห็นความเมตตา

กรุณาอนัเกิดจากน้ําใสใจจริงของเธอ  ตลอดจนการทาํงานในความรูสึ้กของผูท่ี้อยูใ่กลชิ้ด 
    ณรงค ์ ปฏิบติัสรกิจเขียนวา่    
    “ยอ้นหลงักลบัไปเม่ือ พ.ศ.๒๔๙๙  ขณะท่ีผมนอนป่วยท่ี  ร.พ.ศิริราช   เขา้ทาํการผ่าตดัสนั

หลงัจากโรคขอ้อกัเสบ  ขณะท่ียงัเป็นนักเรียนนายรอ้ยปีท่ี  ๒  และผลของการผ่าตดั ทาํใหผ้มเร่ิมเป็นคน

พิการ   ขณะน้ันผมยงัอยูใ่นความหวงัวา่จะหาย   กบัการยอมรบัวา่จะตอ้งเป็นคนพิการถือไมเ้ทา้คํ้ายนั 

สุขภาพจิตกาํลงัเส่ือมโทรมอยา่งเต็มท่ี  ก็มีสุภาพสตรี  ๒  ท่าน  มาทกัทายผมท่ีเตียงวา่  ตอ้งการความ

ชว่ยเหลืออะไรบา้ง และมีโครงการจะทาํอะไรต่อไป ขณะน้ันผมยงันึกไม่ถึงวา่ชีวิตท่ีจะตอ้งออกไปเป็นคน

พิการเต็มตวั   เพราะยงัตอ้งนอนอยูใ่นโรงพยาบาลเป็นปี  ๆ   จึงเรียนท่านไปวา่   ผมอยากไดค้รสูอน

ภาษาองักฤษและวาดรปู เน่ืองจากตอนน้ันผมกาํลงันอนวาดรปูอยูบ่นเตียง และรูว้า่ภาษาองักฤษจะเป็น

เคร่ืองมือในการทาํมาหากินในอนาคตได ้แลว้ผมก็ไดค้รสูอนวาดรปูเป็นแหม่มเป็นครจูริงๆ ต่อไปผม จึง

ทราบวา่สุภาพสตรี  ๒ ท่านน้ันคือ  “หม่อมงามจิตต ์บุรฉตัร” และคุณหญิงสุมาลี  จาติกวนิช  ต่อมาอีก 

๑   ปี    พ.ศ.๒๕๐๐   ผมแน่ใจวา่ตอ้งเป็นคนพิการแน่    หดัเดินใชไ้มค้ํ้ายนัเตรียมพรอ้มท่ีจะกลบับา้น

ตา่งจงัหวดั   ผมก็ไดพ้บหม่อมงามจิตต ์
  

๖๙ 

“ มลูนิธิราชประชาสมาสยัในพระบรมราชปูถมัภ ์ มีความระลึกวา่ หม่อมงามจิตต ์ 

บุรฉตัร  เป็นเสมือนเสาเข็มหน่ึงท่ีลงรากฐานอนัมัน่คงไวใ้หแ้กม่ลูนิธิจนสามารถ

ขยายกิจการอนัเป็นประโยชน์อยา่งกวา้งขวาง ” 

            ท่านผูห้ญิงสุมาลี  จาติกวนิช 

 



 
 
 
 
 
 
 
อีกครั้งหน่ึง   โดยท่านนําชา่งภาพทีวีซ่ึงเพ่ิงเกิดข้ึนใหม่ในระยะน้ัน   มาถ่ายรปูการนอนวาดรปูของผม

เพ่ือออกรายการของมลูนิธิอนุเคราะหค์นพิการ และท่านก็ถามผมวา่ ออกไปจากโรงพยาบาลไปแลว้จะ

ทาํอะไร ตอนน้ันผมยงัมืดแปดดา้นอยู ่มีเพ่ือนแนะนําผมวา่ คุณวุฒิของผมซ่ึ งไดป้ระโยคเตรียมนายรอ้ย

สามารถเขา้เรียนธรรมศาสตรไ์ด ้ท่านก็ควกัเงินให ้ ๑๐๐  บาททนัที  บอกนักสงัคมสงเคราะหซ่ึ์งไป

ดว้ยกนั  (คือคุณพ่ีชิดจนัทร    หงัสะสตู   นักสงัคมสงเคราะหรุ์น่แรกท่ีทาํงานเก่ียวกบัคนพิการ ปัจจุบนั

เป็นอาจารยม์หาวทิยาลยัรามคาํแหง) ใหไ้ปซ้ือตาํราธรรมศาสตรใ์หท้นัที ผมจึงไดก้ลบับา้นพรอ้มทั้ง

หนังสือกฎหมาย ๕ เลม่จากธรรมศาสตร ์ไปนอนอ่านอยูบ่า้นต่างจงัหวดั ดว้ยไม่มีความหวงัใด ๆ ทั้งส้ิน 

แตคุ่ณพ่ีชดิจนัทรบอกวา่ ถา้มีรปูซ่ึงวาดไวอ้ยากจะฝากขายก็ใหเ้อามาฝากไดท่ี้มลูนิธิอนุเคราะหค์นพิการ 

ซึ่งตอนน้ันมีสาํนักงานเล็กอยูใ่นกรมประชาสงเคราะห ์และกรมประชาสงเคราะหมี์หอ้งโชวจ์าํหน่าย

ผลิตภณัฑอ์ยูต่รงหวัมุมสะพานขาว 
    ๖ เดือนต่อมา ปี ๒๕๐๑  ผมก็หอบรปูสีน้ํามนั ๔-๕ รปู มาท่ีสาํนักงานมลูนิธิฯ เพ่ือเอารปู

มาฝากขาย กรรมการท่านหน่ึงของมลูนิธิฯ ซ่ึงผมจาํชื่อไดชื้่อ คุณฉลวย สีบุญเรื อง ถามวา่อยากทาํงาน

หรือไม่ เป็นคนพิมพห์นังสือตาบอด  เงินเดือน  ๔๕๐  บาท  ผมก็ตกลงรบัทนัที 
    ขณะท่ีผมทาํงานอยูท่ี่โรงเรียนสอนคนตาบอดอยู่ๆ  ก็ไดพ้บหม่อมงามจิตตอี์ก...ทุกครัง้ท่ีเจอ

ท่านก็ควกักระเป๋าใหค้า่ขนมผม ๑๐๐ บาททุกที ซ่ึงมีค่ากบัผมมาก เน่ืองจากตอนน้ันผมจนกรอบเต็มที 

อีก ๒ ปีต่อมา ผมก็เขา้ผ่าตดัแกไ้ขความพิการทาํขอ้สะโพกใหม่ใหง้อได ้ซ่ึงก็ไม่สาํเร็จ อยูโ่รงพยาบาล

เกิน ๓ เดือนตอ้งถกูออกจากงาน ก็ไดห้ม่อมงามจิตตช์ว่ยชีวิตไวอี้กครั้ง ครั้งแรกท่านจะใหไ้ปอยูเ่ฉย ๆ 

โดยยินดีจะรบัเล้ียงด ูแต่ผมไม่ยอมรบัความปรารถนาดีของท่านท่ีจะมานัง่กินนอนกิน .... ท่านจึงตกลง

รบัผมไวเ้ป็นพนักงานบญัชีของบริษทัฉตัราการพิมพ ์
    การทาํงานอยูก่บัหม่อมงามจิตตอ์ยา่งใกลชิ้ดทาํใหณ้รงค ์ปฏิบติัสรกิจ ไดรู้ถึ้ง ชีวิตและ

อุปนิสยัใจคอของหม่อมงามจิตตไ์ดอ้ยา่งลึกซ้ึง  เขาเขียนถึงเธออีกตอนหน่ึงวา่ 
    “ระหวา่งท่ีทาํงานกบัท่านตอ้งเรียนตามตรงวา่ตอ้งน้ําตาตกหลายครัง้   เพราะโดนท่านดุ

กลา่ววา่กลา่วเสมอ  ท่านเป็นคนละเอียด  ใจรอ้น   เอาจริงเอาจงักบัการงาน  และหายใจเป็นงานตั้งแต่

เชา้จนดึก ท่านดุดา่ผมปาวๆ  แลว้ท่านก็เดินหนา้ทาํงานอ่ืนๆ   ตอ่ไป  หายโกรธในไมก่ี่นาที  สว่นผม

ตอ้งคิดเป็นวนัๆ ต่อมาหลงัจากไม่ไดอ้ยูก่บัท่านแลว้   ตอ้งมาเป็นหวัหนา้หน่วยงานเองบา้ง   จึงไดส้าํนึก

ถึงพระคุณของท่าน 
 

                              ๗๐ 

“ ประธานสภาสตรีโลกคนปัจจุบนักลา่ววา่ กรรมการทุกคนรกัและเล่ือมใสศรทัธา

ในตวัหม่อมมาก มกัจะแนะนําแต่ในส่ิงท่ีดีท่ีควร และใหก้าํลงัใจ สง่เสริมคนขยนั

ทาํงานทาํประโยชน์ไดเ้สมอ ” 

               คุณหญิง ม.ล.อนงค ์ นิลอุบล 

 





 
 
 
 
 
 
ความละเอียดรอบคอบของท่านซ่ึงไดดุ้ดา่วา่กลา่วสัง่สอนใหน้ั้น ชว่ยในการทาํงานปัจจุบนัของผมไดม้าก..  

เป็นท่ีน่าแปลก  ขณะท่ีผมอยูใ่นสาํนักงานถกูท่านดุดา่วา่กลา่ว จนมีความนอ้ยใจบ่อย ๆ  น้ัน   เม่ือผม

ออกไปพบผูห้ลกัผูใ้หญ่ขา้งนอก สว่นใหญ่มกัมาแสดงความชื่นชมกบัผมวา่ ณรงคท์าํงานอยูก่บัหม่อมดีนะ 

หม่อมชมวา่ เธอทาํงานเก่ง ทาํใหภ้ายหลงัผมหายนอ้ยใจ และเม่ือยิ่งหา่งจากท่านยิ่งระลึกถึงน้ําใจของ

ท่านมากข้ึน ท่านเป็นคนอยา่งน้ันเอง ท่านไดท้าํงานเก่ียวกบันักสงัคมสงเคราะหอ์าสาสมคัรมากหนา้

หลายตา ไดติ้ดตอ่มีปัญหาทางความคิดในการงาน แต่เม่ือเสร็จงานแลว้ ท่านก็ลืมเร่ืองสว่นตวัหมด 

ท่านไมเ่คยนินทาวา่ใครลบัหลงั.. จิตใจของท่านมีแต่งาน  งานและก็งาน  ขนาดท่านจะไปนอก ยงัไม่ได้

ทานอาหารเชา้ เรือบินก็จะออก ตอ้งเดินเสริฟอาหารผลไมแ้ละเคร่ืองด่ืม ระหวา่งข้ึนรถยนต ์ขณะนัง่

รถยนตจ์ะออกตอ้งมายืนรอรบัคาํสัง่อีก ไปถึงสนามบิน  เราก็ไดร้บัไปรษณียบตัรคาํสัง่งานอีก  เราจึงได้

เห็นหน่วยงานสงคมสงเคราะหแ์ละองคก์ารอ่ืน ๆ ไดเ้กิดข้ึนจากความริเร่ิมของท่านมากมาย เท่าท่ีนับได้

มีถึง  ๑๕  แหง่... 
    “จากประสบการณท่ี์ไดท้าํงานกบัท่าน  ทาํใหผ้มไดริ้เร่ิมงานหอ้งสมุดคอลฟิลดเ์พ่ื อคนตา

บอดของมลูนิธิชว่ยคนตาบอดแหง่ประเทศไทย  สมาคมคนพิการแหง่ประเทศไทย  สภาคนพิการทุก

ประเภทแหง่ประเทศไทย  และเป็นกรรมการในเร่ืองเก่ียวกบัคนพิการอีกหลายคณะ” 

    คนพิการอีกคนหน่ึงท่ีหม่อมงามจิตตไ์ดย้ื่นมือเขา้ไปชว่ยเหลือ คือ เชยจิต พ่ึงยนต ์คนตาบอด 
    เชยจิต ไดเ้ขียนถึงหม่อมงามจิตตใ์นฐานะผูนํ้าแสงสวา่งมาสูชี่วิต ตอนหน่ึงวา่ 
    “เม่ือดิฉนัไดส้าํเร็จการศึกษาจากโรงเรียนสอนคนตาบอด เพ่ือน ๆ ท่ีจบมารุน่เดียวกนัน้ัน 

เขาไดท้าํงานกนัหมดทุกคนแลว้  ก็คงเหลือแต่ดิฉนัคนเดียวท่ีไม่สามารถหางานทาํได ้ ในขณะท่ีดิฉนั

เหมือนคนท่ีกาํลงัจะจมน้ําตาย หม่อมงามจิตตก็์ไดก้า้วเขา้มาในชีวิตซ่ึงทาํใหดิ้ฉนัไม่สามารถจะลืมท่าน

ไดเ้ลย 
    ดิฉนัยงัจาํไดเ้ม่ือครั้งท่ีท่านมาท่ีโรงเรียนเพ่ือจะหาใครสกัคนท่ีจะไปรว่มงานกบัท่าน    

โดยเฉพาะผูท่ี้มีจิตใจหนักแน่น มีความเชื่อมัน่ในตนเอง และสามารถทาํงานรว่มกบั ผูช้ายได ้  ก็ตรงกบั

บุคลิกของดิฉนัพอดี  บริษัทของท่านเป็นบริษัทเอกชนแหง่แรกท่ีรบัคนพิการเขา้ทาํงาน  ดิฉนัไดเ้ขา้ไป

รว่มงานกบัท่านในตาํแหน่งพนักงานรบัโทรศพัท ์ วนัแรกท่ีเขา้ทาํงาน  ดิฉนัไดพ้บกบัส่ิงแปลกๆ  ใหม่ๆ    

ไม่เคยพบมาก่อน  ดิฉนัทาํงานไดเ้พียง  ๓  ชัว่โมง  ก็ตอ้งหนีกลบับา้น  เพราะดอูะไร ๆ  มนัชา่งสบัสน

วุน่วายไปหมดสาํหรบัดิฉนั 

 
                              ๗๒ 

“ พ่ีงามจิตตไ์ม่ยอมอยูเ่ฉยเลย หายใจเป็นงานๆๆ ตลอด งานท่ีดิฉนัสามารถทาํได้

สาํเร็จในขณะน้ี ทุกๆ กรณีพ่ีงามจิตตมี์สว่นเป็นครดิูฉนัตลอดเวลา ” 

               คุณหญิงสุเนตร  พงษโ์สภณ 

 





 
 
 
 
 
 
เม่ือท่านต่ืนจากท่ีนอนข้ึนมา ท่านก็เร่ิมงานของท่านโดยไม่รอชา้ ท่านจะสัง่โน่นสัง่น่ี เพ่ือไม่ใหเ้สียเวลา 

ดิฉนัตอ้งยอมรบัวา่  ครั้งน้ันดิฉนัคิดเหมือนเด็กๆ  แต่ในท่ีสุดท่านก็ไปตามใหดิ้ฉนักลบัมาทาํงาน   ดิฉนั

เองก็ไม่ทราบวา่จะเป็นเชน่ไร ไม่แน่ดิฉนัอาจจะตอ้งกลายไปเป็นขอทาน ไม่ไดมี้งานเป็นหลกัฐานดงัเชน่

ทุกวนัน้ี นอกจากท่านจะกรุณาไปตามใหไ้ปทาํงาน แลว้ ท่านยงัสอนใหคิ้ดวา่ “คนเราเกิดมาอยา่ได้

นอ้ยเน้ือตํา่ใจในโชควาสนาของตนเองเลย ใหย้ืนหยดัต่อสูก้บัความลาํบาก ” คาํสอนของท่านในครั้งน้ัน 

ดิฉนัไม่เคยลืมเลยและยงัคงถือเป็นส่ิงเตือนใจเสมอมา 
    ดิฉนัไดอ้ยูก่บัท่านมาตั้งแต่ พ .ศ.๒๕๐๒ มีเหตุการณห์ลายส่ิงหลายอยา่ง ท่ีทาํใหดิ้ฉนั

เกิดความประทบัใจและดีใจท่ีไดเ้ขา้รว่มงานกบัท่านอยา่งใกลชิ้ด จึงรูว้า่ท่านน้ันทาํงานอยา่งจริงจงั 

ท่านไม่เคยปฏิเสธงานการกุศลใดๆ เลยแมแ้ต่ครั้งเดียว ทั้งๆ ท่ีง านของท่านก็มีอยูล่น้มือ มีบางครั้งท่ี

ท่านอดัอั้นตนัใจมากในเร่ืองงาน แต่ก็เพียงชัว่ครูเ่ดียวท่านก็คิดได ้และพยายามทาํงานต่อไปอยา่งไม่

ทอ้แท ้โดยไม่เห็นแก่ความเหน็ดเหน่ือยของตนเอง  แต่เพ่ือความสุขของสว่นรวม 
    ตลอดเวลาท่ีดิฉนัอยูก่บัท่าน ดิฉนัไม่เคยเห็นท่านไดห้ยุดพกัผ่อน แมแ้ต่ในยามวิกาล ซ่ึงใน

บางคราวท่ีมีผูม้าติดตอ่ขอเขา้พบท่าน   ดิฉนัก็พยายามปฏิเสธเพราะเห็นวา่เป็นเวลาพกัผ่อนของท่าน 

แตถ่า้ท่านทราบเม่ือไหร ่ท่านจะใหเ้ขา้พบทนัที โดยไมค่าํนึงถึงเวลาวา่มนัจะดึกด่ืนปานใด ผูท่ี้ขอเขา้พบท่าน 

ก็มกัจะมีเร่ืองเก่ียวกบัตาํแหน่งหนา้ท่ีของแต่ละสมาคมท่ีตนไดร้บัมอบหมาย แต่เท่าท่ีดิฉนัอยูก่บัท่านมา 

ท่านมีส่ิงท่ีแปลกกวา่ผูอ่ื้นอยูม่ากก็ตรงท่ีท่านทาํงานทุกอยา่ง ถึงแมจ้ะเหน็ดเหน่ือยสกัปานใด  ท่านก็ไม่เคย

ท่ีจะหวงัลาภยศ  สรรเสริญใดๆ  เลย ท่านทาํงานดว้ยใจรกัโดยแท ้ยากจะหาใครเปรียบปานได้ 
    การปฏิบติังานของท่านทาํอยา่งมีประสิทธิภาพ ฉลาด หลกัแหลม และวอ่งไว จะเห็นไดจ้าก

อุบติัเหตุ  ไฟไหม ้ น้ําท่วม ฯลฯ  ไม่วา่ท่ีไหน  เวลาใด  ท่านจะรีบรุดไปโดยเร็ว...” 
    สาํหรบัคนหหูนวก หม่อมงามจิตต ์บุรฉตัร ก็ไดส้นใจชว่ยเหลือเชน่เดียวกนั งานเด่นของเธอ

ไดแ้กก่ารหาทุนใหค้รสูอนคนหหูนวกไดไ้ปศึกษาอบรมในตา่งประเทศท่ีออสเตรเลีย องักฤษและ

สหรฐัอเมริกา เธอไดส้ง่เสริมงานของคนหหูนวก วา่จา้งใหค้นหหูนวกผลิตส่ิงของเพ่ือท่านจะนําไปแจกจ่าย

แกญ่าติมิตรทั้งในประเทศและตา่งประเทศ และจดัใหไ้ดร้ว่มออกรา้นจาํหน่ายผลิตภณัฑใ์นโอกาสตา่ง  ๆ
    ในปี พ .ศ.๒๕๐๓  หม่อมงามจิตต ์  ไดจ้ดัตั้งมลูนิธิชว่ยคนปัญญาออ่น  โดยไดร้วมพลงั

ผูท้รงคุณวุฒิ 
 
                              ๗๔ 
 

“ หม่อมงามจิตตเ์ป็นบุคคลท่ีน่ารกั ในคอกวา้งขวาง เอ้ือเฟ้ือเผ่ือแผ่เสมอ และมี

คุณธรรมตามรอยพระยุคลบาท ในขอ้ใหโ้ดยไม่เลือกท่ีรกัมกัท่ีชงัเหมือนกนั ” 

               ท่านผูห้ญิงมณีรตัน ์ บุนนาค 

 







 
 
 
 
 
ผูส้นใจและผูป้กครองเด็กมารว่มดาํเนินการ และไดร้บัพระมหากรุณาจากสมเด็จพระนางเจา้ฯ  

พระบรมราชินีนาถ  ทรงรบัมลูนิธิชว่ยคนปัญญาออ่นไวใ้นพระบรมราชินูปถมัภ ์
    สมองของหม่อมงามจิตตไ์ม่เคยหยุดน่ิง ท่านคิดและทาํส่ิงใหม่ๆ อยูเ่สมอ  วธีิการของท่าน

ไมซ่ํ้าแบบใคร  เชน่การใชป้ระโยชน์จากสมุดรายนามผูใ้ชโ้ทรศพัทแ์ละใบสาํคญัเก็บเงินขององคก์ารโทรศพัท์ 

ในการประชาสมัพนัธโ์ดยการสง่จดหมายขา่วหรือจุลสารการประชาสมัพนัธง์านชว่ยเหลือคนพิการ ไปให้

ผูร้บัพรอ้มกบัใบสาํคญัเก็บเงินขององคก์ารโทรศพัทเ์ป็นตน้ เธอยกยอ่งชมเชยและใหเ้กียรติแก่คนพิ การ

ทุกกลุม่  เชน่เดียวกบัท่ีใหแ้กผู่ร้ว่มงานทุกคน 

    หม่อมงามจิตต ์บุรฉตัร เป็นผูใ้หแ้ละใหส่ิ้งต่างๆ แก่คนพิการ และแก่ผูท้าํงานเพ่ือคนพิการ

ทั้งกาํลงักาย กาํลงัใจ กาํลงัความคิด  และกาํลงัทรพัย ์  ตั้งแต่ท่านแรกเร่ิมทาํงานกบัคนพิการในปี พ .ศ.

๒๔๘๓ ตราบจนกระทัง่ท่านถึงแก่อนิจกรรมไปแลว้   ก็ยงัไดย้กมรดกสว่นหน่ึงใหแ้ก่หน่วยงานสงเคราะห์

คนพิการ  โดยเฉล่ียองคก์ารละ  ๑  หม่ืนบาท 
                 หม่อมงามจิตต ์ บุรฉตัร เป็นผูช้อบสะสมตุ๊กตา โดยเฉพาะตุ๊กตานานาชาติและของเลน่

ของเด็กชาติต่างๆ ไดส้ะสมมาตั้งแต่ยงัมีอายุนอ้ย แต่เห็นวา่ อยูก่บัเธอไม่เป็นประโยชน์เท่าใดนัก เธอจึง

มอบใหเ้ป็นสมบติัของศาลาวนัเด็ก กองอุปกรณก์ารศึกษา กระทรวงศึกษาธิการ  เม่ือเดือนธนัวาคม 

๒๕๑๐ เพ่ือใหเ้ยาวชนไดศึ้กษาวฒันธรรมของนานาชาติ โดยเฉพาะการแตง่กาย เป็นจาํนวน ๒๐๐ ช้ินเศษ 

โดยเป็นส่ิงท่ีประมาณค่ามิได ้และต่อ มา เม่ือเธอไดต้ามเสด็จพระวรวงศเ์ธอพระองคเ์จา้เปรมบุรฉตัร 

ซ่ึงไดร้บัพระมหากรุณาธิคุณโปรดเกลา้โปรดกระหมอ่ม แตง่ตั้งใหเ้ป็นเอกอคัรราชทตูไปประจาํ ณ  

ประเทศอินเดีย  เธอก็ไดส้ง่ตุ๊กตานานาชาติพรอ้มส่ิงของท่ีระลึกรวม  ๒๕  ช้ิน  มาใหเ้ป็นสมบติัของ

ศาลาวนัเด็กเพ่ิมข้ึนอีก 
    เม่ือปี พ .ศ.๒๕๒๒ ขณะท่ีพระวรวงศเ์ธอพระองคเ์จา้เปรมบุรฉตัรยงัมีพระชนมอ์ยู ่ไดท้รง

เป็นองคป์ระธานรว่มกบับุคคลคณะหน่ึงจากการบินไทยและจากกลุม่บริษทัในเครืออิตลัไทย จดัรางวลั

วรรณกรรมสาํหรบั ๕ ชาติในประเทศอาเซียนข้ึน ทอมป์สนัและธนาคารกรุงเทพไดเ้ขา้มารว่มดว้ย รางวลั

วรรณกรรมน้ีเรียกวา่ รางวลัซีไรท ์ (S.E.A Write Award)  ซ่ึงมาจากคาํวา่ S.E.A. หมายถึงรางวลั

วรรณกรรมท่ีมอบใหแ้กนั่กเขียนวรรณกรรม ๕ ประเทศอาเซียนไดแ้ก ่อินโดนีเซีย มาเลยเ์ซีย ฟิลิปปินส ์ 

สิงคโปรแ์ละไทย  วตัถุประสงคข์องการจดัรางวลัน้ีข้ึนมีดงัน้ีคือ 
     ๑.เพ่ือใหเ้ป็นท่ีรูจ้กัถึงความสามารถดา้นสรา้งสรรคข์องนักเขียนในกลุม่ประเทศอาเซียน 
     ๒.เพ่ือใหท้ราบถึงโภคทรพัยท์างวรรณกรรมทรพัยสิ์นทางปัญญาวรรณศิลป์แหง่ก ลุม่

ประเทศอาเซ่ียน 
     ๓. เพ่ือรบัทราบ รบัรอง สง่เสริมและจรรโลงเกียรติ อจัฉริยะทางวรรณกรรมของนักเขียนผู ้ 

                              ๗๗ 

“ ตลอดเวลาท่ีดิฉนัอยูก่บัท่าน ดิฉนัไม่เคยเห็นท่านหยุดพกัผ่อนเลย แมแ้ต่ในยามวิกาล ซ่ึงใน

บางคราวมีคนมาติดตอ่ขอพบท่าน ดิ ฉนัพยายามปฏิเสธ แตห่ากท่านทราบท่านจะใหพ้บได้

ทนัที ” 

         เชยจติ  พ่ึงยนต ์(คนตาบอด ที่ทาํงานในโรงพิมพข์องท่าน) 

 





 
 
 
 
 
สรา้งสรรค ์
    ๔. เพ่ือนํานักเขียนท่ีมีความสามารถสรา้งสรรคพิ์เศษทางวรรณศิลป์ตา่งๆ กนั  จากกลุม่

ประเทศอาเซ่ียนมารวมกนั 
    รางวลัซีไรทน้ี์ไดจ้ดัข้ึนติดต่อกนัมาตั้งแต่ พ.ศ.๒๕๒๒  จนถึงปัจจุบนั 
    เม่ือพระวรวงศเ์ธอพระองคเ์จา้เปรมบุรฉตัร องคป์ระธานรางวลัซี ไรทส้ิ์นพระชนมล์งเม่ือปี 

พ.ศ.๒๕๒๔ หม่อมงามจิตต ์บุรฉตัร ซ่ึ งไดมี้สว่นรว่มในการก่อตั้งรางวลัน้ีมาอยา่งใกลชิ้ด ไดร้บัเชิญให้

เป็นประธานคณะกรรมการสืบตอ่จากพระวรวงศเ์ธอ พระองคเ์จา้เปรมบุรฉตัร เธอไดท้าํงานน้ีดว้ยความ

เต็มใจ แมจ้ะมี ภารกิจดา้นอ่ืนอยูเ่ต็มกาํลงัแลว้ก็ตาม ตลอดระยะเวลา ๓ ปีท่ีเธอดาํรงตาํแหน่งดงักลา่ว 

เธอไดอุ้ทิศเวลา กาํลงัแรงกายและแรงใจใหแ้กร่างวลัซีไรท ์เป็นท่ีประทบัใจแกค่ณะกรรมการจนถึง

ทุกวนัน้ี อาทิเชน่ จะเขา้รว่มประชุมทุกครัง้ เวน้แตติ่ดภารกิจท่ีสาํคญัดา้นอ่ืนหรือเดินทางไปตา่งประเทศ 

ติดตามเร่ืองอญัเชิญเสด็จสมเด็จพระนางเจา้ฯ พระบรมราชินีนาถในงานพระราชทานดว้ยตนเอง เป็นตน้ 

ระหวา่งท่ีเธอเร่ิมป่วยและถึงแก่อนิจกรรม พระวรวงศเ์ธอพระองคเ์จา้หญิงวิมลฉตัร พระขนิษฐาพระวรวงศเ์ธอ

พระองคเ์จา้เปรมบุรฉตัรไดเ้ขา้มาทรงชว่ยทาํหนา้ท่ีแทน ซ่ึงทางกรรมการไดเ้ชิญใหเ้ป็นองคป์ระธาน

กรรมการจดังานแทนหม่อมงามจิตตต์่อมาจนถึงปัจจุบนั 
 
 
 

“หม่อมงามจิตต ์ บุรฉตัร  เป็นกาํลงัสาํคญัในการริเร่ิมก่อตั้งสภาสงัคมสงเคราะหแ์หง่ประเทศ 
ไทยใน พ.ศ.๒๕๐๓ ชว่ยเหลืองานของสภาฯ ดว้ยความเขม้แข็ง เสียสละตลอดมา” 

 
ประภาศน์  อวยชยั 

 
 
“ทุกคนทราบดีวา่  เบ้ืองหลงัความสาํเร็จของงาน  Conex’81  คือความเหน่ือยยาก ความอดทน 
และความตั้งใจจริงเพ่ือประสานงานทั้งภายในและระหวา่งประเทศอยา่งมีประสิทธิภาพของ 
หม่อมงามจิตต”์ 
 

อรพินท ์ วีรวุฒิ 
                              ๗๙ 

“ ท่านทกัทาย พดูคุย และสอบถามผูอ้่อนวยักวา่ดว้ยความเป็นกนัเอง ทาํใหผู้อ้่อนเยาว์

กวา่คลายความต่ืน และพรอ้มอยูเ่สมอท่ีจะนอบนอ้มต่อท่านดว้ยใจจริง ” 

               สุพร  ลปิตวฒัน ์(ผูส้นับสนุนงาน) 

 



 
 
 
 
 
 
    หม่อมงามจติต ์ บุรฉัตร เป็นบุคคลหน่ึงท่ีไดส้ง่เสริมสมัพนัธภาพอนัดีระหวา่งประเทศไทย

และประเทศอาเซียนอ่ืนๆ เธอไดมี้สว่นรว่มในการดาํเนินงานจดัตั้งสมาคมสง่เสริมและพฒันาผลิตภณัฑ์

หตัถกรรมแหง่ประเทศอาเซียน (Asean Handicraft Promotion  and  Development Association) หรือ  

AHPADA  ซ่ึงไดถื้อกาํเนิดมาจากการประชุมเชิงปฏิบติันานาชาติ  ในงานแสดงผลิตภณัฑห์ตัถกรรม

ระหวา่งประเทศ (Conex’81)  เม่ือปี พ .ศ.๒๕๒๔ เพ่ือเป็นการรว่มมือกนัอยา่งใกลชิ้ดระหวา่งประเทศ

ในกลุม่อาเซียนโดยเฉพาะระหวา่งผูมี้บทบาทโดยตรง หรือโดยออ้มในการพฒั นา และสง่เสริมการ

หตัถกรรมประกอบดว้ยผูแ้ทนฝ่ายรฐับาลและเอกชนของกลุม่สมาชิกอาเซียน  ๕  ประเทศ 

    หม่อมงามจติต ์บุรฉตัร เป็นผูท่ี้ภกัดีต่อสถาบนัทั้งสาม คือ ชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย ์

อยา่งแน่นแฟ้น ส่ิงใดท่ีจะทาํไดเ้พ่ือชาติ  ศาสนา  พระมหากษัตริยแ์ลว้  เธอมิได้ ละเวน้ มีผูเ้ลา่ถึงการ

แสดงออกซ่ึงความรกัชาติของเธอส่ิงหน่ึง ซ่ึงยากจะหาผูป้ฏิบติั คือ เม่ือใดท่ีเธอไดเ้ห็นการอญัเชิญธงชาติ

หรือแสดงความเคารพธงชาติ ถา้เธอกาํลงัอยูใ่นรถ หม่อมงามจิตตจ์ะสัง่ใหห้ยุดรถทนัที และในบางครั้ง

เธอก็จะออกมายืนตรงนอกรถ  เพ่ือแสดงความเคารพธงชาติ  ส่ิงใดท่ีจะเป็นการเผยแพรศิ่ลปวฒันธรรม

ของไทย เป็นการโฆษณาไทยแลว้  เม่ือมีโอกาสเธอจะปฏิบติัทนัที เป็นตน้วา่ ในระหวา่งท่ีพระวรวงศเ์ธอ

พระองคเ์จา้เปรมบุรฉตัร ทรงดาํรงตาํแหนงเอกอคัรราชทตูประจาํประเทศเดนมารค์ เธอไดเ้ผยแพร่

ประเทศไทยดว้ยวิธีต่าง ๆ เชน่ครั้งหน่ึง สมเด็จพระเจา้กรุงเดนมารค์เสด็จฯ  ไปเสวยกบัเอกอคัรราชทตู  

หม่อมงามจิตตไ์ดส้ัง่ใหท้างวงัท่ีเมืองไทยจดัของไปจดัโต๊ะเสวย  มีอาทิเชน่  ฟักทองสลกัเป็นพานใสผ่ลไม ้ 

เผือกแกะเป็นผะอบใสส่งัขยา  มนัเทศแกะสลกัเป็นดอกไมเ้ชื่อม  และลกูชุบเป็นรปูผลไมต้่าง ๆ  เป็นตน้ 

เป็นการเผยแพรง่านศิลปในดา้นการแกะสลกัเป็นอยา่งดี และเม่ือพระวรวงศเ์ธอพระองคเ์จา้เปรมบุรฉตัร

ทรงพน้จากตาํแหน่งเอกอคัรราชทตู เสด็จกลบัประเทศไทยแลว้ หม่อมงามจิตต์ ยงัไดส้ง่พระพุทธรปู

หนา้ตกั ๙ น้ิว ๑ องค ์ไปถวายพระเจา้กรุงสเปน สาํหรบัทรงเก็บไวเ้ป็นสญัญลกัษณข์องประเทศไทยดว้ย 

    แมต้ลอดชีวิตของเธอ  จะยุง่เก่ียวอยูก่บังาน  แต่หม่อมงามจิตต ์ ก็มิไดล้ะเวน้ท่ีจะปฏิบัติกิจ

ทางศาสนา มีการใสบ่าตรพระสงฆท่ี์วงัอยูเ่ป็นนิจ บางครั้งเธอก็จะลงมาใสด่ว้ยตนเอง ครั้งใดท่ีมีผูไ้ป

บอกบุญเร่ืองเก่ียวกบัพระพุทธศาสนา ท่านจะชว่ยบริจาคดว้ยคว ามเต็มใจ ไมว่า่จะเป็นการทอดผา้ป่า 

กฐิน หรือการสรา้งพระพุทธรปู พระพุทธรปูท่ีพระวรวงศเ์ธอ พระองคเ์จา้เปรมบุรฉตัรและหม่อมงามจิตต์

ไดร้ว่มกนัสรา้งเป็นครัง้สุดทา้ย เห็นจะไดแ้กพ่ระพุทธรปูประธานท่ีวดับา้นต้ิว จงัหวดัยะโสธร ซ่ึงมีนาม

วา่  พระพุทธเปรมจิตตบ์พิธม่ิงมงคล 
    คุณสงัวาล สมสาย  ไดเ้ลา่ถึงความเป็นมาของพระพุทธรปูพระองคน้ี์  ซ่ึงทาํใหพ้ระวรวงศเ์ธอ

พระองคเ์จา้เปรมบุรฉตัร และหม่อมงามจิตตไ์ปเก่ียวขอ้งดว้ยวา่ 

 
                              ๘๐ 

“ ทาํไมเราจะทาํไมไ่ด.้..เป็นประโยคท่ีหม่อมงามจิตตพ์ดูอยูบ่่อยๆ ท่านมีความแกรง่

ในความเป็นหญิงอยา่งเหลือเช่ือเพราะท่านไมรู่จ้กัคาํวา่ - ไม ่” 

           วาเลอรี  เบนอน (ภริยาเจา้หนา้ที่ยูเนสโก) 

 





   
 
 
 
 
   
 
    “ก่อนอ่ืนกระผมขออนุญาตเลา่ความเป็นมาโดยสงัเขป ก่อนท่ีบา้นต้ิวจะไดรู้จ้กักบัพระวรวงศเ์ธอ

พระองคเ์จา้เปรมบุรฉตัรและหม่อมงามจิตต ์บุรฉตัร  เม่ือพ.ศ.๒๕๑๙  โดยนายพรชยั  พุฒพนัธุ ์ ซ่ึงเป็น

คนบา้นต้ิวไดท้าํมาหากินอยูก่รุงเทพฯ แลว้  ก็ไดรู้จ้กักบับุคคลท่ีใกลชิ้ดกบัท่านทั้งสอง  และไดเ้ลา่ความ

เป็นมาของชาวบา้นต้ิวใหท่้านฟัง  ในตอนน้ันชาวบา้นกาํลงัก่อสรา้งอุโบสถอยู ่ แต่ยงัขาดพระประธาน

ในโบสถ ์พอไดย้ินถึงหทู่านพระวรวงศเ์ธอพระองคเ์จา้เปรมบุรฉตัรและหม่อมงามจิตต ์จะเป็นเพราะ

อะไรไมท่ราบ อาจจะเป็นเพราะชาติกอ่น  ชาวบา้นต้ิวเคยไดส้รา้งบุญมากบัท่าน  หรืออาจจะเคยไดเ้ป็น

บริวารของท่านมาแตก่อ่นก็ไมท่ราบ ทาํใหท่้านทั้งสองมีศรทัธาและแจง้ความประสงคว์า่จะนําพระประธาน

ไปให ้ (ในตอนน้ันท่านทั้งสองยงัมีชีวิตอยู)่ พอชาวบา้นรูข้า่วก็มีความต่ืนเตน้ และรูสึ้กในคราวท่ีนํา

พระพุทธรปูข้ึนมาบา้นต้ิว  ตวัท่านเองไม่ไดม้า  แต่ใหต้วัแทนของท่านนํามา  ชาวบา้นเม่ือไดเ้ห็นองค์

พระประธานท่ีมีความงามและใหญ่โตเชน่น้ัน ก็มีความรูสึ้กดีใจมาก ก็เลยจดังานพุทธาภิเศกข้ึนในวนัท่ี

พระประธานมาถึง  คือวนัท่ี  ๓  กุมภาพนัธ ์พ.ศ.๒๕๑๙  พระพุทธรปูประธานพระองคน้ี์ไดจ้ารึกช่ือวา่ 

พระพุทธเปรมจิตตบ์พิธม่ิงมงคล อยูต่่อ มาอีก ท่านทั้งสองไดย้ินขา่ววา่ ชาวบา้นมีความยนิดีและมีความ

ซาบซ้ึงในเมตตาของท่านมาก ท่านก็เลยสง่พระสาวกข้ึนมาใหอี้ก ๒ องค ์และโต๊ะหมู่บชูา ธรรมาศเทศน์ 

หนังสือภาพประวติัการเสด็จเยอืนยุโรปและอเมริกาของพระบาทสมเด็จพระเจา้อยูห่วัและสมเด็จพระนางเจา้ฯ 
พระบรมราชินีนาถ จาํนวน ๕๐ เลม่ และในปีน้ันเอง (๒๕๒๐) ท่านไดบ้ริจาคทรพัยร์ว่มกบับริวารของท่าน

สรา้งเวจกุฏิหรือหอ้งสุขาใหอี้ก และต่อมาท่านไดนํ้าองคก์ฐินมาทอดท่ีวดับา้นต้ิวและใหต้วัแทน  

(ม.จ.หญิงกาญจนฉตัร สุขสวสัด์ิ และคุณจริตราบ  สารสาส)ของท่านนํามา ผูท่ี้นําองคก์ฐินไดม้าพบเห็น

พระพุทธรปูโบราณอยูใ่นวดับา้นต้ิวท่ีประมาณคา่มิได ้  และท่ีประดิษฐานพระพุทธรปูโบราณน้ัน  

ชาวบา้นต้ิวก็ไดป้ฏิสงัขรณอ์ยูต่ลอดเวลา  แต่ก็ยงัไม่ถาวร  เพราะชาวบา้นยากจน ขาดทุนทรพัย ์ เร่ืองน้ี

พอไดย้นิถึงหทู่านทั้งสอง ท่านก็เกิดศรทัธา ไดแ้จง้ความประสงคม์าใหช้าวบา้นต้ิวไดท้ราบวา่ท่านจะเป็น

ผูบ้รูณะ และซ่อมแซมวิหารพระพุทธรปูโบราณให ้ ขา่วอนัน้ีทาํใหช้าวบา้นดีอกดีใจมาก  เป็นครั้งท่ีสอง  

แต่ส่ิงท่ีทาํใหช้าวบา้นสลดใจมาก  ไม่ไดค้าดคิดมาก่อน   ทั้งท่ีโครงการบรูณะวหิารยงัไมไ่ดล้งมือทาํ   

พระวรวงศเ์ธอพระองคเ์จา้เปรมบุรฉตัรก็มาเสียชีวติลง ขา่วถึงหชูาวบา้นต้ิว ชาวบา้นต้ิวทุกคนโดยเฉพาะ

ผูเ้ฒ่าผูแ้ก ่ถึงกบัน้ําตาไหล คลา้ยกบัวา่ท่านเป็นพ่ีนอ้งของชาวบา้นต้ิวจริงๆ  อยูม่าอีกไมน่านก็ไดร้บัขา่ว

จากท่านหม่อมงามจิตตผ่์านมาทางบา้นต้ิววา่  เร่ือง      

 
                              ๘๒ 

“ ยามเด็ก ท่านดแูลนอ้งๆ ท่ียงัเล็ก ก่อนเปิดเทอมจะจดัเตรียมเส้ือผา้เคร่ืองใชข้อง

นอ้งๆ ท่ีจะนําไปใชท่ี้โรงเรียน ท่านมีรปูรา่งบอบบางเม่ือเยาวว์ยั นัง่เย็บผา้อยูก่บัจกัร

แทบทั้งวนั ” 

               ปราณี  (อนิทุเศรษฐ)์  ขีโรท 







 
 
 
 
 
 
 
ซ่อมแซมวิหารน้ันท่านจะเป็นผูร้บัทาํเอง ขอใหช้าวบา้นลงมือทาํไดเ้ลย ...พอถึงปลายปี ๒๕๒๕ ชาวบา้น

ไดร้บัขา่วจากหมอ่มงามจิตตว์า่ท่านจะข้ึนมาเยีย่มเยยีน และจะมาดพูระวหิารดพูระพุทธรปูท่ีวดับา้นต้ิว 

ชาวบา้นต้ิวพอไดย้นิขา่วเท่าน้ันละครบั ก็มีความยนิดีมาก และพอถึงกาํหนดวนัท่านจะข้ึนมา ชาวบา้นก็

ประชุมกนัเก่ียวกบัการตอ้นรบั และมีความกงัวลวา่จะเอาอะไรตอ้นรบัท่าน ตลอดทั้งท่ีพกัและเร่ืองกินอยู่

พอท่านมาจริงๆ (เม่ือ ๑๐ พฤศจิกายน ๒๕๒๕) มีคุณหญิงสุภาพ วเิศษสุรการ และอีกหลายท่าน

ติดตามมา  ความกงัวลก็หมดไปทนัที  เม่ือไดพ้บหนา้ท่าน  และไดฟั้งท่านพดู  ท่านพดูใหช้าวบา้นฟังวา่ 

ท่านกินงา่ยอยูง่า่ย ขอใหช้าวบา้นกินได ้ท่านก็กินได ้ท่านพดูอยา่งน้ีจริงๆ ทาํใหช้าวบา้นจดจาํไมลื่มเลย 

เม่ือท่านกลบัไปและไดส้ัง่ชาวบา้นไวว้า่ ท่านจะมาทอดกฐินอีกในปี ๒๕๒๖ และใหก้รรมการชาวบา้น

จดัการทาํวหิารตอ่  ตั้ งแตน้ั่นมาจนถึงเดือนท่ีท่านจะมาทอดกฐิน ชาวบา้นก็ไดท้ราบขา่ววา่หมอ่มท่าน

ป่วยหนัก ในตอนน้ันพระวหิารก็ทาํเสร็จพอดี ขา่วท่ีชาวบา้นคาดไมถึ่งก็เกิดข้ึน ชาวบา้นไดท้ราบขา่วทาง

วิทยุกระจายเสียงวา่ หม่อมงามจิตตไ์ดเ้สียชีวิต ชาวบา้นบางคนก็เชื่อ บางคนไม่เชื่อ คิดวา่ไม่น่ าจะ

เป็นไปได ้จนถึงวนัท่ีพระราชินีไดเ้สด็จรดน้ําศพไดถ่้ายทอดทางโทรทศัน์ ทาํใหไ้ดท้ราบแน่วา่ ท่านได้

เสียชีวิตจริงๆ ทาํใหช้าวบา้นเสียใจมากท่ีสุด  เหมือนกบัพอ่แม่เสียชีวิตอยา่งไรก็อยา่งน้ัน  คลา้ยๆ กบัวา่

ชาวบา้นหมดท่ีจะพ่ึงพาอีก คุณงามความดีของท่านท่ีไดม้อบใหก้ั บบา้นต้ิวมากเหลือเกิน ไมส่ามารถจะ

พรรณนาได ้ท่านไดบ้ริจาคเงินรว่มสรา้งซุม้ประตแูละหนา้ตา่งอุโบสถอีก นับแตท่่านไดนํ้าพระประธาน

มาให ้ทุกปีท่านไดฝ้ากเคร่ืองสกัการะ เทียนพรรษา ผา้จาํนําพรรษาและผา้องัสะท่ีคลุมพระพุทธรปู..” 
    หม่อมงามจิตต์  เป็นผูท่ี้มีความจงรกัภกัดีต่อพระบาทสมเด็จพระเจา้อยูห่วั  สมเด็จพระบรม 
ราชินีนาถ และพระบรมวงศานุวงศเ์ป็นอยา่งยิ่ง มีส่ิงใดท่ีจะรบัใชทุ้กพระองคไ์ดแ้ลว้มิเคยขดั 

เม่ือ พระบาทสมเด็จพระเจา้อยูห่วั และสมเด็จพระนางเจา้ฯ พระบรมราชินีนาถยงัประทบัอยูใ่นประเทศ

สวติเซอรแ์ลนด ์และพระวรวงศเ์ธอพระองคเ์จา้เปรมบุรฉตัร และเธอทาํหนังสือพิมพส์แตนดารด์อยูน้ั่น 

กลา่วไดว้า่พระองคช์ายและเธอไดท้าํหนา้ท่ี ประชาสมัพนัธ์” และทาํหนา้ท่ีเป็นคนกลางระหวา่งพระเจา้อยู่หวั 
และประชาชน  ในระหวา่งน้ันพระบาทสมเด็จพระเจา้อยูห่วัจะพระราชทานพระฉายาลกัษ ณข์องพระองค์

ท่านผ่านมาทาง “พระองคเ์ปรม” และหม่อมงามจิตตเ์พ่ือพระราชทานแก่ประชาชนผ่านทางหนังสือพิมพ ์

โดยหม่อมงามจิตตไ์ดส้ง่พระฉายาลกัษณ์ ท่ีไดร้บัพระราชทานมาโดยตรงจากสวติเซอรแ์ลนด์ใหห้นังสือพิมพ ์

รายวนัทุกฉบบัเพ่ือตีพิมพใ์หป้ระชาชนไดอ้่านไดช้ม เธอเป็นผูท่ี้ติดต่อสอบถามความคิดเห็นความตอ้งการ

พระบรมฉายาลกัษณแ์บบใดจากประชาชนแลว้สง่ไปถวายใหท้รงทราบอีกตอ่หน่ึง ในระยะท่ีสมเด็จพระนางเจา้ 

 

                              ๘๕ 

 

“ หม่อมงามจิตตผ์ูซ่ึ้งมีสายตาอนัไกลไดเ้ขา้มารว่มกิจกรรมของสมาคมสหประชาชาติ

ตั้งแต่สมยัท่านผูห้ญิงละเอียด  พิบลูสงคราม  เป็นนายกสมาคม เพ่ืออุดมการณใ์ห้

ชาวโลกอยูร่ว่มกนัดว้ยความสงบสุข ” 

               ดร.จริะ  เจริญเลศิ 

 



 

 

 

 
 

 





 
 
 
 
 
พระบรมราชินีนาถประสติูสมเด็จพระเจา้ลกูเธอเจา้ฟ้าอุบลรตันราชกญัญา หนังสือพิมพใ์นประเทศไทย

จึงไดร้บัพระบรมฉายาลกัษณพ์ระราชทานในพระอิริยาบถตา่ง ๆ อยูเ่สมอ เป็นตน้วา่ พระบรมฉายาลกัษณ์

ทั้งสองพระองคท์รงอุม้สมเด็จพระเจา้ลกูเธอ พระฉายาลกัษณส์มเด็จพระบรมราชชนนี  และสมเด็จ

พระเจา้พ่ีนางเธอเจา้ฟ้ากลัยาณิวฒันา ทรงอุม้ทลูกระหมอ่ม และสาํนักพิมพฉ์ตัราฯ ก็ไดร้บัพระราชทาน

พระบรมราชานุญาตใหจ้ดัพิมพส์มุดภาพสมเด็จเจา้ฟ้าพระราชธิดา อนัเป็นสมุดภาพในพระอิริยาบถตา่ง  ๆ

ของสมเด็จพระเจา้ลกูเธอเจา้ฟ้าอุบลรตันราชกญัญาสิรวิฒันาพรรณวดี ออกมาเผยแพรแ่กป่ระชาชนเป็น

แหง่แรก และต่อมาไดจ้ดัทาํหนังสือ “ภ.ป.ร.”  ซ่ึงเป็นหนังสือรวบรวมเหตุการณเ์ม่ือครั้งพระบาทสมเด็จ

พระเจา้อยูห่วั และสมเด็จพระนางเจา้ฯ พระบรมราชินีนาถ  เสด็จพระราชดาํเนินเยีย่มประเทศตา่ง ๆ 

เม่ือปี พ .ศ.๒๕๐๖ มีคาํบรรยายและขอ้มลูเป็นภาษาไทยและภาษาองักฤษ เป็นประโยชน์แก่การศึกษา

เป็นอยา่งมาก ความจงรกัภกัดีต่อเบ้ืองพระยุคลบาทของหม่อมงามจิตต ์บุรฉตัร ต่อทั้งสองพระองคมิ์เคย

เส่ือมคลายเป็นท่ีประจกัษ์แก่คนทัว่ไป  คนขบัรถของเธอเลา่วา่ เวลาเธอนัง่อยูใ่นรถ หากมีขบวนเสด็จ

ผ่านมา เธอจะลงจากรถถวายความเคารพทนัที เวลาท่ีเธออยูต่่างประเทศเธอราํลึกถึงพระองคท่์านเม่ือมี

คนไทยผ่านไปท่ีสถานเอกอคัรราชทตู หากมีส่ิงท่ีน่าถวายเป็นตน้วา่ ผลไม ้เธอจะฝากมาทลูเกลา้ฯ ถวาย

ทนัที 

    ท่านผูห้ญิงมณีรตัน์ บุนนาค นางสนองพระโอษฐใ์นสมเด็จพระนางเจา้ฯ พระบรมราชินีนาถ

ไดก้ลา่วถึง 

 

 

 

“สาํหรบัหม่อมงามจิตต ์ไม่มีอะไรท่ีท่านทาํไมได ้ท่านไม่ยอมจาํนนต่อปัญหาอุปสรรคอะไรโดยง่าย” 

ธวชัชยั  ตั้งสง่า 
 

 

“ดว้ยการทาํงานอยา่งทุ่มเทและเสียสละของหม่อมงามจิตต ์  ทาํใหม้ลูนิธิรว่มจิตนอ้มเกลา้ฯ   

เพ่ือเยาวชน  สามารถหาเงินใน พ.ศ.๒๕๒๕  ไดถึ้ง ๘ ลา้นบาท และสามารถใหทุ้นแก ่
เยาวชนทัว่ประเทศไดถึ้ง ๒๕๒๕ คนตามเป้าหมาย” 

 

สมพร  เทพสิทธา 

                              ๘๗ 

“ ท่านใหง้ดของขวญัทุกชนิด ขอใหบ้ริจาคเงินซ้ือขา้วสารเพ่ือสง่ไป

ชว่ยผูอ้ดยากนับเป็นน้ําใจประเสริฐต่อเพ่ือนมนุษย ์” 

         คุณหญิงเฟ่ือง  ชลิตอาภรณ ์





 
 
 
 
 
 
ความจงรกัภกัดีของหม่อมงามจิตตต์่อสถาบนัพระมหากษัตริยไ์วว้า่ 

    “..ยงัมีคุณสมบติัดีงามอีกมากมายท่ีไม่อาจกลา่วไดห้มด ขอกลา่วเฉพาะท่ีไดรู้เ้ห็นถนัดชดัแจง้

คือความจงรกัภกัดีอยา่งสงูต่อสถาบนัพระมหากษัตริย ์ไม่วา่ท่านจะอยูแ่หง่ใดในต่างประเทศ ขณะท่ี

พระวรวงศเ์ธอ พระองคเ์จา้เปรมบุรฉตัร ทรงเป็นเอกอคัรราชทตู หรืออยูใ่นเมืองไทย   ถา้มีเหตุการณ์

อนัใดอนัอาจกระเทือนถึงเบ้ืองพระยุคลบาท พระบาทสมเด็จพระเจา้อยูห่วั หรือสมเด็จพระนางเจา้ฯ 

พระบรมราชินีนาถ หม่อมงามจิตต ์จะรีบติดต่อไต่ถามมา หรือแสดงความเห็น  ความหว่งใยในเร่ืองราว

ท่ีทางต่างประเทศมีพาดพิงมาถึงสถาบนัสงูสุดของไทยอยูเ่สมอ 

    ดงัน้ัน เม่ือหม่อมงามจิตต ์ไดร้บัเลือกเป็นประธานสภาสตรีโลก จึงไดพ้ยายามสง่เสริม

ชื่อเสียงเกียรติคุณของสตรีไทยใหเ้ป็นท่ีรูจ้กัของชาวโลก หม่อมงามจิตตไ์ดเ้สนอพระราชกรณียกิจของ

สมเด็จพระนางเจา้ฯ พ ระบรมราชินีนาถ ท่ีทรงชว่ยชาวชนบทไทยท่ียากจนนานาประการโดยทรง

มองเห็นการณไ์กล ทรงพยายามยกฐานะของสตรีใหมี้ระดบัสงูข้ึนเสมอทุกดา้น โดยเฉพาะสตรีในชนบท

ใหส้ามารถชว่ยครอบครวัใหมี้ความเป็นอยูดี่ข้ึน บรรเทาความทุกขร์อ้นของประชาชนท่ียากจน ขาดแคลน 

ทุพพลภาพ ไรญ้าติขาดมิ ตรทั้งปวง โดยไม่เลือกท่ีรกัมกัท่ีชงั จนพระเกียรติคุณเป็นท่ีประจกัษ์แจง้ 

ยงัผลใหอ้งคก์ารอาหารและเกษตรแหง่สหประชาชาติ (FAO) ทลูเกลา้ฯ ถวายเหรียญเชิดชเูกียรติหญิง

มีช่ือวา่ เหรียญเซเรส  ณ  พระท่ีนัง่จกัรีมหาปราสาท  ประเทศไทยในปีพุทธศกัราช ๒๕๒๒ ซ่ึงเป็นท่ี

ปล้ืมปิติแกป่ระชาชนชาวไทย” 

    เหรียญเซเรส เป็นเหรียญท่ีองคก์ารอาหารและเกษตรแหง่สหประชาชาติ(F.A.O)สรา้งข้ึน

เพ่ือเทิดเกียรติของสตรีผูบ้าํเพ็ญประโยชน์ในการพฒันาประเทศ ซ่ึงองคก์ารเอฟ .เอ.โอ ไดส้รา้งข้ึนตั้งแต่

ปี พ .ศ.๒๕๑๔ เป็นตน้มา โดยไดนํ้าพระบรมฉายา ลกัษณ ์พระรปู และภาพถ่ายของสตรีท่ีมีบทบาท

สาํคญัจากทัว่โลกในดา้นการพฒันาการเกษตร   การโภชนาการ  งานดา้นสงัคม   และงานสาขาอ่ืน ๆ 

ท่ีเก่ียวขอ้ง อาทิ นางลิเลียน  คารเ์ตอร ์ มารดาของ อดีตประธานาธิบดีจิมม่ี  คารเ์ตอร์   แม่ชีเทเรซา 

พระราชินีฟารา ปาเล วีแหง่อิหร่ าน  มารก์าเรต  ม้ีด  (นักสงัคมวิทยาชาวอเมริกนั )  เจา้หญิงเกรซ  

แหง่โมนาโค  และเจา้หญิงดิเชน่ วงัชุค แหง่ภฐูาน เป็นตน้ 

    องคก์ารอาหารและเกษตรแหง่สหประชาชาติไดผ้ลิตเหรียญเซเรสออกจาํหน่ายในวนัท่ี ๘ 

มีนาคม พ .ศ.๒๕๒๒  ซ่ึงตรงกบัวนัสตรีสากล และเม่ือวนัท่ี ๑๑ พฤษภาคม ปีเดียวกนั ผูอ้าํนวยการ

องคก์ารอาหารและเกษตรฯ  ไดเ้ดินทางมาทลูเกลา้ทลูกระหมอ่มถวายเหรียญดงักลา่วแดส่มเด็จพระนางเจา้ฯ  

พระบรมราชินีนาถ  ณ  พระท่ีนัง่จกัรีมหาปราสาท  ในพระบรมมหาราชวงั 

                              ๘๙ 

 

 

“ เธอจดัใหเ้ลน่ละครเก่ียวกบัอินเดีย แลว้ต่อมาอีกนาน เธอก็ไดไ้ป

อยูอิ่นเดียไดส้รา้งกุศลไว ้ณ ดินแดนถ่ินพระพุทธองค ์” 

          คุณหญิงอาภรณ ์ กฤษณามระ 

 



 

 



   

 

 

 

    เหรียญเซเรสน้ี หมอ่มงามจิตตไ์ดมี้สว่นรว่มในการพิจารณาจดัวางพระบรมฉายาลกัษณแ์ละ

การจดัภาพดา้นหลงัเหรียญ ซ่ึงหนา้หน่ึงเป็นพระบรมฉายาลกัษณข์องสมเด็จพระนางเจา้ฯ พระบรมราชินีนาถ 
อีกหนา้หน่ึงเป็นภาพหญิงชาวนาไทยถือรวงขา้วมีตวัอกัษรวา่   “To give without discrimination” 

(ใหโ้ดยไม่เลือกท่ีรกัมกัท่ีชงั) และ “International Council of  Women” (สภาสตรีโลก) 

    หม่อมงามจติต ์บุรฉตัร  เป็นผูท่ี้มีกตญั�กูตเวทีต่อผูมี้พระคุณ โดยเฉพาะพระบาทสมเด็จ

พระปกเกลา้เจา้อยูห่วั แมเ้ธอจะเป็นแตเ่พียงสะใภ ้เม่ือตระหนักวา่ พระบาทสม เด็จพระเจา้อยูห่วั

พระองคน้ั์น   ทรงพระมหากรุณาธิคุณตอ่พระเจา้บรมวงศเ์ธอกรมพระกาํแพงเพชรอคัรโยธิน   และ 

พระเจา้วรวงศเ์ธอพระองคเ์จา้หญิงปภาวสิทธนฤมล พระบิดาและพระมารดาของพระวรวงศเ์ธอพระองค์

เจา้เปรมบุรฉตัรสวามีเป็นอยา่งยิง่ เม่ือพ.ศ.๒๕๑๗  หลงัจากขายวงัท่ีถนนพระราม ๕ ได ้และจดัการแบ่ง

ใหทุ้กคนท่ีมีสว่นจะไดร้บัแลว้ เธอไดส้ง่เงินจาํนวน ๑ ลา้นบาท ไปถวายสมเด็จพระนางเจา้ราํไพพรรณี 

พระบรมราชินีในรชักาลท่ี ๗ ซ่ึงสมเด็จพระนางเจา้ราํไพพรรณีทรงซาบซ้ึงในการปฏิบติัของเธอมาก

ไดท้รงมีลายพระราชหตัถเลขาขอบใจในความกตญั�ขูองพระองคช์ายและหม่อมงามจิตต ์และไดท้รงสง่

เงินจาํนวนหน่ึงเขา้สมทบทุนบุรฉตัรของการรถไฟ  เพ่ือเป็นทุนสาํหรบันักเรียนของกรมรถไฟ 

    เก่ียวกบัพระราชโอรสพระราชธิดาน้ัน หม่อมงามจิตตมี์ความจงรกัภกัดีเสมอกนั ในวนัประสติู

ของทุกพระองค ์หากอยูใ่นประเทศ เธอไมเ่คยขาดเฝ้า มีความเคารพสกัการะในสมเด็จพระศรีนครินทรา 

บรมราชชนนี และสมเด็จพระเจา้พ่ีนางเธอ เจา้ฟ้ากลัยาณิวฒันาเป็นอยา่งยิ่ง ซ่ึงทุกพระองค ์นับแต่องค์

พระบาทสมเด็จพระเจา้อยูห่วัลงมาต่างพระราชทานพระเมตตาแก่เธอไม่นอ้ยเชน่กนั เม่ือหม่อมงามจิตต ์

บุรฉตัรลม้เจ็บลง ตอ้งเขา้ไปรกัษาตวัท่ีโรงพยาบาลสมิติเวช เม่ือปลายเดือนมีนาคม ๒๕๒๖  สมเด็จพระ

นางเจา้ฯ พระบรมราชินีนาถไดเ้สด็จพระราชดาํเนินเป็นการสว่นพระองคไ์ปเยีย่มเธอท่ีโรงพยาบาล

แหง่น้ันเม่ือวนัท่ี ๑๕ เมษายน ประทบัทรงสนทนาอยูด่ว้ยเป็นเวลานานกวา่ชัว่โมง โดยเฉพาะไดท้รงรบั

มลูนิธิรว่มจิตตน์อ้มเกลา้ฯ ไวใ้นพระบรมราชินูปถมัภ ์ตามคาํกราบบงัคมทลูของหม่อมงามจิตต ์ ได้

พระราชทานเทปธรรมะท่ีเป็นพระสุรเสียงของพระองคเ์องแก่หม่อมงามจิตต ์และดอกไมเ้ยี่ยมไขบ่้อยครั้ง 

ซ่ึงหม่อมงามจิตตไ์ดป้รารภถึงความสาํนึกในพระมหากรุณาธิคุณอยูเ่สมอ สมเด็จพระบรมโอรสาธิราชฯ 

สยามมกุฎราชกุมาร แมข้ณะน้ันยงัทรงศึกษาอยูใ่นสหรฐัอเมริกาก็ไดพ้ระราชทานด อกไมไ้ปเยี่ยมไข ้ 

ซ่ึงเป็นความปีติอยา่งลน้พน้ 

    ในเดือนเมษายน ๒๕๒๖ หลงัจากวนัพระราชสมภพ ๒-๓ วนั สมเด็จพระเทพรตันราชสุดาฯ 

สยามบรมราชกุมารี   ไดเ้สด็จฯ  ไปเยี่ยมและประทบัอยูเ่ป็นเวลานานเกือบชัว่โมง 

    สมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนี  สมเด็จพระเจา้พ่ีนางเธอเจา้ฟ้ากลัยาณิวฒันา และ 

พระเจา้วรวงศเ์ธอ พระองคเ์จา้โสมสวลี  พระวรชายาในสมเด็จพระบรมโอรสาธิราชฯ สยามมกุฎราชกุมาร 

ก็พระราชทานและประทาน 

                              ๙๐ 

 

“ คุณพ่ีงามจิตตเ์ป็นนักบุกเบิกคนสาํคญั ความมีน้ําใจของท่านคงเป็นท่ีประจกัษ์กนัดี 

และเป็นท่ีประทบัใจแกผู่ท่ี้ไดร้บัความเมตตาจากท่าน ” 

               แพทยห์ญิงคุณมานา  บุญคั้นผล 





 

 

 

 

 

 

ดอกไมไ้ปเยี่ยม และเม่ือหม่อมงามจิตตย์า้ยไปพกัฟ้ืนท่ีบา้นประมาณปลายเดือนสิงหาคม สมเด็จพระเจา้

พ่ีนางเธอ เจา้ฟ้ากลัยาณิวฒันาก็ไดเ้สด็จไปเยีย่มเป็นการสว่นพระองค ์และทรงฉายพระรปูร่ วมดว้ย 

นอกจากน้ันสมเด็จพระเจา้พ่ีนางเธอฯ ไดพ้ระราชทานเงินสมทบทุนมู ลนิธิรว่มจิตตน์อ้มเกลา้ฯ ดว้ย

จาํนวน  ๑๐๐,๐๐๐  บาท  เน่ืองในโอกาสวนัประสติูดงักลา่วมาแลว้ครั้งหน่ึงขา้งตน้ 
    หม่อมงามจิตต ์บุรฉตัร เป็นคนทาํงานจริงจงัและรกังานเป็นชีวิตจิตใจ มีความอดทน 

เสียสละทุกอยา่งเพ่ือประเทศชาติ โดยมิไดห้วงัความมีหนา้มีตา เธอไดฝึ้กและสนับสนุนให้สตรีไทยหลายคน

จนไดร้บัพระราชทานเคร่ืองราชอิสริยาภรณซ่ึ์งไดร้บัคาํนําหนา้นามวา่ “คุณหญิง”  มีโครงการ

หลายโครงการท่ีเธอได ้ “ต่อสู”้ อยา่งมากกวา่จะประสบผลสาํเร็จ เพราะบางคนไดพ้ยายามขดัขวาง

โดยเอาเร่ืองสว่นตวัมาปนกบัเร่ืองงาน แต่เธอก็มิไดท้อ้ถอย 

    หม่อมงามจิตต ์ เป็นคนทาํงานตลอดเวลา เธอเป็นคนต่ืนแตเ่ชา้ ตั้งแตเ่วลา ๗.๐๐ น. 

แต่งตวัเรียบรอ้ยอยา่งชา้ไม่เกิน ๗.๓๐ น. ถา้ยงัไมเ่สร็จ  แตมี่โทรศพัทม์าก็จะออกมารบัทนัที  เวลาอาหารเชา้ 

ใครโทรศพัทม์าหรือถา้จาํเป็นตอ้งติดตอ่กบัใครแตเ่ชา้  ก็จะรีบติดตอ่ทนัทีโดยไมค่าํนึงถึงอาหารเชา้    

ดงัน้ันอาหารเชา้บางวนัของท่านจึงเกือบ ๑๐ หรือ ๑๑ น. อาหารกลางวนัก็เหมือนกนัถา้ไมมี่แขกรบัเชิญ

หรือตอ้งออกไปรบัประทานขา้งนอก เธอมกัรบัประทา นลา่ชา้ บางวนัถึงบ่าย ๒ บ่าย ๓ อาหารท่ี

รบัประทานก็เป็นอาหารงา่ย ๆ  ทาํเองท่ีบา้น  อาหารวา่งตอนบ่ายก็แลว้แต่แม่ครวัจะจดัมาให ้ไม่เคยบ่น

จูจ้ี้เลย บ่อยครั้งท่ีงานยุง่มาก เธอจะไมย่อมเสียเวลารบัประทานเลย  น้ําสกัแกว้ก็ไม่ด่ืม แม่บา้นตอ้งคอย

นํามาใหถึ้งโตะ๊ทาํงาน  คอยเฝ้าใหร้บัประทานจึงยอมรบัประทาน  อาหารเยน็ก็เชน่กนั 
    พระวรวงศเ์ธอ พระองคเ์จ ้ าเปรมบุรฉตัร ไดเ้คยทรงพระนิพนธถึ์งหม่อมงามจิตตเ์ก่ียวกบั

การทาํงานของเธอครั้งหน่ึงวา่ 

    “ภรรยาของขา้พเจา้เป็นคนเอางานเอาการ เธอทาํงานหนักมาก ตั้งแต่เชา้ตรู ่จนคํา่ดึกด่ืน

ทุก ๆ วนัตลอดปี  นอกจากจะทาํงานหนักอยูท่ี่โตะ๊ทาํงานแลว้ยงัหมกมุน่อยูก่บัการวางแผนการเขียน 

การต่อโทรศพัทก์ารพดูโทรศพัทยุ์ง่ไปหมด เวลาท่ีเธอพกัผ่อนก็คือเวลาท่ีไดพ้บเพ่ือน ถึงแมก้ระน้ันก็ตาม  

ยงัพดูถึงแผนงานและส่ิงท่ีจะตอ้งทาํในอนาคตอยูอี่ก 

    ภรรยาของขา้พเจา้จะทาํงานทุกอยา่งท่ีผ่านเขา้มาใกลต้วัเธอ  การประพฤติตอ่ญาติ  ตอ่เพ่ือน 

และตอ่ผูป้ระสบทุกขภ์ยั ไมว่า่งานหรือโครงการอะไรท่ีภรรยาขา้พเจา้กาํลงักระทาํอยู ่หากเพ่ือนผูใ้ด

บงัเอิญผ่านมาหรือนึกข้ึนมาไดใ้นความรูสึ้กของเธอ เธอจะเรียกรอ้งเช้ือเชิญใหเ้ขา้มารว่มงานกบัเธอ

ทนัที รูสึ้กวา่เธอมีอะไรก็ไม่ทราบท่ีสามารถดึงดดูใหเ้พ่ือนฝงูคนใหญ่คนโต บุคคลในราชสกุล รฐัม นตรี 

และแมค้นใหญ่คนโต 

๙๒ 

“ เม่ือรถผ่านไปหมู่บา้นหน่ึง มีเด็กๆ และคนแก่นัง่อยูเ่ป็นกลุม่ ท่านสัง่ให ้

กระผมเล้ียวรถเขา้ไปในหมู่บา้นน้ัน และหม่อมท่านลงไปถามทุกขสุ์ขและ

อุปสรรคในการครองชีพ ” 

               บุญมี  พุ่มศรี  คนรถ 

 





 

 

 

 

ในต่างประเทศเธอก็สามารถดึงมาชว่ย และมารว่มงานกบัเธอได ้ดงัน้ันจึงไม่ตอ้งสงสยัเลยวา่ ทุกคน

มีความยากลาํบากในการปฏิเสธคาํขอรอ้งของเธอ  ถึงแมต้วัขา้พเจา้เองก็เถอะ ขา้พเจา้เชื่อวา่ ถึงแมต้วัท่าน

ผูก้าํลงัอ่านหนังสือน้ีอยู ่  ก็คงเคยถกูเธอเค่ียวเข็ญใหช้ว่ยงานเธอมาแลว้อยา่งยากท่ีจะปฏิเสธเชน่กนั” 

    เลา่กนัวา่หลงัจากพระวรวงศเ์ธอ พระองคเ์จา้เปรมบุรฉตัรส้ินพระชนมแ์ลว้ หากมีแขกไป

รบัประทานอาหารดว้ย หมอ่มงามจิตตจ์ะรบัประทานไดม้าก แตถ่า้อยูแ่ตล่าํพงัก็รบัประทานนอ้ย 

    หม่อมงามจิตตถื์องานวนัเกิดของเธอเป็นงานธรรมดาท่ีสุด ปกติตอนเชา้เธอจะไปถวาย

ภตัตาหารแกพ่ระอาพาธท่ีโรงพยาบาลสงฆ ์หรือถวายสงัฆทานแกพ่ระวดัใดวดัหน่ึงใกลบ้า้นอยา่งเงียบ  ๆ

    หม่อมงามจิตต ์บุรฉตัร ไดร้บัยกยอ่งวา่เป็นคนแต่งตวัไดเ้หมาะสมกบัวยัวุฒิ คุณวุฒิ และ 

สถานท่ีเป็นท่ีสุด โดยเฉพาะถา้เดินทางไปตา่งจงัหวดัและพบปะ ผูท้าํงานในชนบท หรือชาวบา้น เธอจะ

ใสเ่ส้ือเช้ิตและกระโปรงคร่ึงท่อนธรรมดา โดยไม่เคยใสก่างเกงเลย ไม่ตบแต่งเคร่ืองประดบัมาก ท่ีสาํคญั

คือไมเ่คยเลน่ไพ ่หรือเลือกซ้ือเพชรนิลจินดาเลย 

    โดยท่ีเป็นผูท่ี้มีความรู ้ความสามารถและมีคุณธรรมสงู บุคคลท่ีอยูใ่นวงการสงัคมสงเคราะห ์

จึงมกัไปขอความชว่ยเหลือ  ขอคาํปรึกษาและคาํแนะนําในการทาํงานจากเธอเสมอ เธอสนับสนุนทุกคน

ไม่วา่จะเป็นเร่ืองงานเร่ืองสว่นตวัหรือเก่ียวกบัเกียรติยศช่ือเสียง 
    เวลาไปตา่งจงัหวดั ถา้คณะไปพกับา้นเกษตรกร  เธอจะไปพกัดว้ย ทั้งๆ ท่ีโรงแรมในอาํเภอ

ก็มี ไม่วา่จะไปไหนกบัคณะใด  เธอจะใหค้วามเป็นกนัเองกบับุคคลในคณะน้ัน ๆ  ไม่มีเขา ไม่มีเรา ไม่มี

พวกพอ้ง ไม่เคยมีผูใ้ดติดตามไปรบัใช ้

    แมเ้วลาท่ีเจ็บอยูใ่นโรงพยาบาล เธอก็สนใจในเหตุการณป์ระจาํวนั ทุกขา่วท่ีเกิดข้ึน อา่นเอง

ไม่ไหว ก็ใหค้นเฝ้าไขอ้่านใหฟั้งทุกวนั และเม่ือทราบจา กหนังสือพิมพห์รือมีผูม้าบอกวา่ ใครจะแต่งงาน

ใครมีงานศพ  ใครเจ็บป่วย  เธอก็นึกถึงและสง่ส่ิงของไปใหท้นัที  แมย้ามเจ็บป่วยก็นึกถึงผูอ่ื้นอยูเ่สมอ 

    เธอยกยอ่งสนับสนุนสตรีไทยทุกคน เม่ือสตรีไทยสนใจจะสมคัรเป็นกรรมการอาํนวยการ

สภาสตรีโลก เธอก็มีหนังสือถึงสภาสตรีทั ่ วโลกขอเสียงสนับสนุน  พอถึงท่ีประชุมใหญ่ท่ีมีการเลือกตั้ง

เธอก็สนับสนุนเต็มท่ี  จนสตรีไทยไดเ้ป็นกรรมการอาํนวยการของสภาสตรีโลก 

    หม่อมงามจิตต ์เป็นผูท่ี้มีความอดทน เห็นใจอยา่งสงูต่อความทุกขย์ากของผูอ่ื้น จึงดเูสมือนวา่

เธอไดใ้หค้วามสนใจท่ีจะชว่ยบุคคลหรือโครงการเล็กๆ นอ้ยๆ  กระจดักระจายไปในพ้ืนท่ีกวา้งขวาง ซ่ึง

อาจจะดขูดักบัหลกัการพฒันาท่ียดึประสิทธิภาพเป็นสาํคญั แตห่มอ่มงามจิตต ์ยดึดา้นมนุษยธรรมเป็น

สาํคญั 

    ส่ิงท่ีทาํใหห้ม่อมงามจิตต ์มีความทุกขแ์ละทอ้แทม้ากท่ีสุด ไดแ้ก่ความเขา้ใจผิดของผูมี้

ปัญญาแต่ตกอยูใ่นอคติบางประการ ท่ีมองการกระทาํและเจตนาบริสุทธ์ิของเธอ แลว้ ตีความไปในทางท่ี

สะทอ้นความไม่บริสุทธ์ิในจิตใจของคน 

๙๔ 

“  ดุจเทียนนําทางสอ่งสวา่ง   เป็นผูส้รา้ง เป็นคร ูเป็นผูใ้ห ้

  ถือศรทัธาคุณธรรมกา้วนําไป  เป็นศนูยร์วมและหลกัชยัใหทุ้กคน ” 

      ศจ.วารี  หะวานนท ์– คณุหญิงโสภร  วงศส์วรรค ์

 







 
 
 
 
 
 

เหลา่น้ัน  ทั้งน้ีเพราะหม่อมงามจิตตไ์ม่เคยหวงัส่ิงตอบแทนใดๆ  ทั้งส้ินเพ่ือตวัเธอ  นอกจากความสาํเร็จ

ของงานเพ่ือมวลชนแต่เธอก็ไดเ้ผชิญความทุกขเ์หลา่น้ันอยา่งกลา้หาญ และเป็นแบบอยา่งของสนัติธรรม

อนัสงู 

    หม่อมงามจิตต ์ เป็นแบบอยา่งของนักสงัคมสงเคราะหท่ี์ ดี เป็นผูมี้สมัมาคารวะ ผูท่ี้ทาํงาน

รว่มกบัเธอ เลา่วา่ ในการเดินทางไปต่างจงัหวดัน้ัน  ส่ิงท่ีเธอปฏิบติัไม่มีการละเลย  คือการแสดงคารวะ

ต่อผูว้า่ราชการจงัหวดั  เธออธิบายกบัผูท่ี้ไปดว้ยวา่เป็นมารยาททางสงัคม  เม่ือไปถึงท่ีใดควรจะตอ้งไป

เยี่ยมเจา้ของบา้น  เพ่ือแสดงคารวะ  การแสดงคารวะน้ันไม่จาํเป็นตอ้งพบตวั   เพียงแต่เซ็นสมุดเยี่ยมก็

ใชไ้ด ้ บางครั้งเม่ือไปถึงหมู่บา้นลกูเล็กเด็กแดงในหมู่บา้นต่ืนเตน้เม่ือมีคนแปลกหนา้มาเดินในหมู่บา้น  

พอทราบวา่เป็นใครแลว้ก็รีบเช้ือเชิญเขา้บา้น  หาน้ําด่ืมมาเล้ียง หม่อมงามจิตต์ จะรบัแกว้น้ํามาด่ืมโดย

ไม่แสดงอาการรงัเกียจ ทาํใหเ้ขาแสดงความพอใจมาก และจะชว่ยกนัเลา่สารทุกขสุ์กดิบของคนในหมู่บา้น 

ซ่ึงเป็นขอ้มลูท่ีผูไ้ดร้บัฟังจะรูเ้ห็นไดเ้องโดยไม่ตอ้งปรุงแต่ง  

    ในการเดินทางน้ัน แมว้า่จงัหวดัอาํเภอจะเชิญเธอรบัประทานอาหารก่ีม้ือก็ตาม ดว้ยความ

เมตตาและคุณธรรมอนัสงู  เห็นอกเห็นใจผูอ่ื้น  เธอจะไมย่อมใหเ้จา้หนา้ท่ีเหลา่น้ันเป็นผูจ้า่ยเงินคา่อาหาร

เด็ดขาด จะจ่ายเสียเองทุกครั้ง เม่ือชาวบา้นนําผลิตภณัฑม์าให ้เม่ือมาถึงกลางทาง เธอจะมอบใหผู้ท่ี้ไปดว้ย

นําไปจดัการอยา่งใดอยา่งหน่ึงเพ่ือใหเ้กิดประโยชน์แกช่าวบา้น  ดงัคุณนาถเฉลียว    ยงันันทวฒันา

หวัหนา้ฝ่ายวิจยัและประเมินผล   กองวิจยัและประเมินผล   กรมการพฒันาชุมชน   กระทรวงมหาดไทย 

เคยเลา่ไวว้า่ 

    “ในโอกาสท่ีท่านไปเยีย่มบา้นกุดน้ําใส ตาํบลคอ้วงั อาํเภอมหาชนะชยั จงัหวดัยโสธร ซ่ึงท่าน

และพระวรวงศเ์ธอพระองคเ์จา้เปรมบุรฉตัร ไดร้ว่มกนัสรา้งพระประธานไวท่ี้วดัแหง่หน่ึงในหมูบ่า้น วนัท่ี

คณะไปถึงน้ัน  ชาวบา้นมาคอยรบักนัอยา่งมากมาย  ตลอดทั้งหมูบ่า้นประดบัธง  และผกูผา้สีต่างๆ ท่ี

เขาทอไดต้ามรัว้บา้นยาวเป็นกิโลเมตร  ตั้งแตป่ากทางเขา้จนถึงวดั  พิธีตอ้นรบัยิ่งใหญ่   และอบอุ่นยิ่ง มีพิธี

บายศรีสูข่วญั รบัประทานอาหารรว่มกนั หลงัจากท่ีทาํบุญเสร็จแลว้  ส่ิงประทบัใจก็คือ  ชาวบา้นนับรอ้ย

ตา่งพากนันําผลิตภณัฑม์ามอบใหต้ามแตจ่ะมี  เชน่ หมอน   ผา้นุ่ง  ผา้หม่ ฯลฯ   จนรถตูเ้ต็มไปหมด

เกือบไม่มีท่ีนัง่ ระหวา่งทางท่านบอกวา่ “หนูนาถ ของพวกน้ีป้ายกใหเ้ธอนะ   ป้าไม่เอาหรอกเธอจะเอา

ไปทาํอะไรก็ได ้   แตข่อใหม้นัมีผลตอบแทนกลบัไปสูช่าวชนบทก็แลว้กนั”    ดิฉนัจึงตอ้งรบัภาระกบั

ส่ิงของเหลา่น้ีขนกลบักรุงเทพฯ  ถึง  ๘  ลงัใหญ่ๆ  และไดบ้นัทึกเสนอกรมฯ  ทราบ   และไดจ้ดัการ

จาํหน่ายในบรรดาเพ่ือนบา้ง  ฝากขายท่ีบา้นมนังคศิลาบา้ง  ไดเ้งินจาํนวน  ๓,๐๐๐  บาท   ดิฉนัจึงได้

นําสง่มอบใหม้ลูนิธิรว่มจิตตน์อ้มเกลา้ฯ  เพ่ือเยาวชน    เพ่ือใหเ้งินจาํนวนน้ีกลบัคืนสูช่าวชนบทตาม

เจตนารมณข์องท่านแลว้” 
๙๗ 

“ เม่ือคุณหญิงสมศรี  เจริญรชัตภาคย ์ เร่ิมก่อตั้งโสสะมลูนิธิฯ ในครั้งน้ันหม่อมงามจิตต์

บริจาคเงินสมทบ  10,000  บาท และขอประทานชื่อมลูนิธิจาก พระวรวงศเ์ธอพระองคเ์จา้

เปรมบุรฉตัร วา่ “ โสสะ ” ใชค้าํทบัศพัท ์S.O.S. ” 

            คณะกรรมการโสสะมูลนิธิแห่งประเทศไทยฯ 

 





 
 
 
 
 
 
    หม่อมงามจิตต ์ บุรฉตัร  ถือการทาํงานตามแบบอยา่งของสวามีคือ พระวรวงศเ์ธอพระองคเ์จา้ 

เปรมบุรฉตัร  เธอเคยเขียนไวใ้นหนังสือบุรฉตัรานุสรณ ์ ตอนหน่ึงวา่ 

    “ผูใ้กลชิ้ดเลา่วา่ เขาประทบัใจมากวา่ แมอ้งคช์ายจะมีโรคประจาํองค ์หรือแมก้ระทัง่เวลา

ประชวรไขห้วดั ตอ้งบรรทมพกัหลายวนั ก็ไม่เคยเอาแต่พระทยั และไม่เคยทาํพระองคใ์หเ้ป็นท่ีน่าเป็นหว่ง

หรือแสดงใหผู้อ่ื้นตอ้งกงัวลใจเลย ทั้งองคช์ายและดิฉนัเขา้ใจกนัดีว่า งานเพ่ือประโยชน์ของประเทศชาติน้ัน

สาํคญัเพียงไร  ความสุขสว่นตวัน้ันหามีความสาํคญัไม”่ 
    หม่อมงามจิตตไ์ดเ้ลา่ถึงส่ิงน่าสนใจเก่ียวกบั พระองคเ์จา้เปรมบุรฉตัร วา่ 
    “ท่านเป็นผูท่ี้นึกถึงผูอ่ื้นก่อนเสมอ จนกระทัง่ปัจจุบนัน้ี ขา้วของต่างๆ ราคาแพงข้ึนมา

โดยตลอดอยา่งน่าใจหาย เม่ือคนในบา้นทลูวา่ส่ิงท่ีโปรดน้ันราคาแพงข้ึน จะมีรบัสัง่ใหซ้ื้อนานๆ ที เพ่ือลด

คา่ใชจ้า่ยดว้ยพระองคเ์อง  หรือเม่ือประทบัอยูใ่นแฟลต  หากทรงรูสึ้กรอ้น  จะถามก่อนวา่ใครรอ้นบา้ง 

ถา้คนในบา้นทลูวา่ไม่รอ้น  ท่านจะรบัสัง่ใหเ้ปิดพดัลมตั้งโต๊ะแทน ทนพระองคใ์หร้อ้นแต่องคเ์ดียว แต่ถา้

ทลูวา่รอ้น  ท่านจะรบัสัง่ใหเ้ปิดเคร่ืองปรบัอากาศ...” 
    พระญาติทางฝ่ายพระเจา้วรวงศเ์ธอ  พระองคเ์จา้เปรมบุรฉตัร   ไดใ้หค้วามเคารพรกัและ

ยกยอ่งหม่อมงามจิตต ์วา่เป็นผูท่ี้มีจิตใจงามสมชื่อ และเป็นผูป้ระสานความเขา้ใจความสนิทสนมระหวา่ง

เจา้พ่ีเจา้นอ้งทุกๆ องคข์องพระองคเ์ปรม เม่ือใดท่ีเจา้นอ้งองคใ์ดมีความเดือดรอ้น ก็ไปทลูปรึกษาหารือ

กบัพระองคเ์ปรมและหม่อมงามจิตตเ์สมอ  สว่นมากจะประทานขอ้คิดเห็นท่ีเป็นประโยชน์ เม่ือพระวรวงศเ์ธอ

พระองคเ์จา้เปรมบุรฉตัรส้ินพระชนม ์ หม่อมงามจิตตจึ์งเปรียบเสมือนพ่ีสาวแท้ๆ   ของเจา้นายเหลา่น้ัน 

    คติประจาํใจท่ีหม่อมงามจิตตไ์ดย้ึดถือตามพระองคเ์จา้เปรมบุรฉตัรก็คือ 

    “การดาํรงชีวิตดว้ยความซ่ือสตัยสุ์จริตและปฏิบตัิในสิ่งที่ดีแลว้ ฟ้าสวรรคย์่อมดล

บนัดาลหนทางใหแ้ละช่วยแกปั้ญหาอุสรรคต่างๆ  ใหเ้สมอ  ดงัสุภาษิตท่ีว่า 
    สุจริต คือ  เกราะบงัศาสตรพ์อ้ง 

    ปัญญา ประดุจดงัอาวุธ 
    คุมสติ  ต่างโล่ป้อง กลัน่กลา้กลางสนาม”” 
    หม่อมงามจติต ์ บุรฉตัร  ท.จ.ว. ไดถึ้งแกอ่นิจกรรมโดยอาการสงบ  ดว้ยโรคมะเร็งในลาํไส ้

ท่ีโรงพยาบาลสมิติเวช กรุงเทพมหานคร เม่ือเวลา ๑๕.๔๔ น. วนัท่ี ๑๘ ตุลาคม พ.ศ.๒๕๒๖ ขณะมีอายุได ้ 

๖๗  ปี  ไดร้บั 
 

๙๙ 

     

“  อุดมคติดุจดาวพรา่งพราวฟ้า  ท่านนําควา้ดว้ยมือสองกอ่งกุศล 

  ไดส่ี้สิบองคก์ารหาญอดทน   มรดกท่ีทุกคนนอ้มรบัเอย  ” 

  ศรีวรรณ  นาคะประทีป  ศยามานนท ์(สภาสตรีแห่งชาต)ิ 

 



 
 
 
 
 
 
พระมหากรุณาธิคุณจาก  พระบาทสมเด็จพระเจา้อยูห่วั  พระราชทานน้ําอาบศพ  และทรงรบัศพไวใ้น

พระบรมราชานุเคราะห ์สมเด็จพระนางเจา้ฯ พระบรมราชินีนาถ เสด็จพระราชดาํเนินไปพระรา ชทาน

น้ําอาบศพ  เม่ือเย็นวนัท่ี ๑๙ ตุลาคม ทรงตรวจตราดแูลความเรียบรอ้ยในการจดัตั้งศพหมอ่มงามจิตต์

ใหส้มเกียรติดว้ยพระองคเ์อง  พระบาทสมเด็จพระเจา้อยูห่วัไดท้รงพระกรุณาโปรดเกลา้ฯ พระราชทาน

โกศแปดเหล่ียมเป็นเกียรติยศ ตั้งศพไว ้ณ ศาลากลางน้ํา วดัเทพศิรินทราวาส พระราชทานพวงมาลา

ของหลวง และของสมเด็จพระนางเจา้ฯ พระบรมราชินีนาถไปวางหนา้ศพ สมเด็จพระนางเจา้ราํไพพรรณี 

พระบรมราชินีในรชักาลท่ี ๗  สมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนี  สมเด็จพระบรมโอรสาธิราชฯ 

สยามมกุฎราชกุมาร  สมเด็จพระเทพรตันราชสุดาฯ  สยามบรมราชกุมารี   สมเด็จพระเจา้พ่ีนางเธอ 

เจา้ฟ้ากลัยาณิวฒันา  สมเด็จพระเจา้ลกูเธอเจา้ฟ้าจุฬาภรณวลยัลกัษณ ์และพระเจา้วรว งศเ์ธอ พระองค์

เจา้โสมสวลี พระวรชายาในสมเด็จพระบรมโอรสาธิราชฯ สยามมกุฎราชกุมาร  ตา่งก็พระราชทานและ

ประทานพวงมาลาไปวางหนา้ศพเชน่เดียวกนั 

    การถึงแก่อนิจกรรมของหม่อมงามจิตตเ์ป็นท่ีสลดใจ  และเสียดายของบุคคลในทุกวงการ 

ทั้งในและนอกประเทศ พระบาทสมเด็จพระเจา้อยูห่วั และสมเด็จพระนางเจา้ฯ พระบรมราชินีนาถ ทรงสลด

พระราชหฤทยัเป็นอยา่งยิง่ สมเด็จพระนางเจา้ฯ พระบรมราชินีนาถ ไดท้รงมีรบัสัง่กบัผูท่ี้ไปรว่มงานศพ   

เม่ือเสด็จฯ ไปพระราชทานน้ําอาบศพวา่ 

    “สงสารและเสียดาย  หม่อมงามจิตต ์ เป็นผูห้ญิงท่ีทาํประโยชน์ใหก้บัประเทศมากทีเดียว 

ถา้สิรนิธร (สมเด็จพระเทพรตันราชสุดาฯ) อยูก็่ตอ้งมาเพราะนับถือมาก” 
    ขณะท่ีหม่อมงามจิตต ์บุรฉตัร  ถึงแก่อนิจกรรมน้ัน  สมเด็จพระเทพรตันราชสุดาฯ 

สยามบรมราชกุมารี กาํลงัทรงอยูใ่นระหวา่งการเยอืนประเทศญ่ีปุ่นในฐานะแขกของรั ฐบาล และเม่ือ

เสด็จกลบัมาก็ไดเ้สด็จฯ ไปในงานศพหม่อมงามจิตต ์และไดท้รงมีลายพระหตัถเลขาไวอ้าลยัหม่อมงามจิตต์ 

ไวด้งัต่อไปน้ี 
    “เม่ือเล็กๆ ขา้พเจา้ไม่ไดคุ้น้เคยหรือใกลชิ้ดหม่อมงามจิตตนั์ก ทราบจากผูใ้หญ่ท่ีพดูถึงท่านวา่ 

พระองคเ์ปรมและหม่อมงามจิตตเ์ป็นผูท่ี้มีความรูส้งู และไดท้าํการงานตา่งๆ เป็นประโยชน์แกบ่า้นเมือง  

นอกจากน้ันขา้พเจา้เคยไดอ้า่นหนังสือแสตนดารด์สาํหรบัเยาวชนท่ีท่านทั้งสองทาํข้ึน 

    มาภายหลงัขา้พเจา้ไดพ้บและไดมี้โอกาสสนทนากบัหม่อมงามจิตตห์ลายครั้ง เกิดความรูสึ้ก

ช่ืนชมดว้ยความจริงใจวา่ ท่านเป็นบุคคลท่ี คิดแตใ่นทางท่ีดี สนับสนุนสง่เสริมใหผู้อ่ื้นทาํประโยชน์ดว้ย

แมใ้นยามท่ีเจ็บไขไ้ดป่้วย  ก็ไม่ไดนึ้กถึงความไขข้องตนเอง  ตอนท่ีเจ็บมากๆ  ลุกข้ึนไปทาํงานเองไม่ไหว 

ก็ยงัใหค้วามคิดผูอื้่นไปกระทาํ 

๑๐๐ 

“ ท่านไดอุ้ทิศเวลา กาํลงัแรงกายและแรงใจใหแ้กร่างวลัซีไรท้ ์ซ่ึงเป็ นท่ีประทบัใจ

แกค่ณะกรรมการจนถึงทุกวนัน้ี ” 

       คณะกรรมการรางวลัวรรณกรรมสรา้งสรรคซี์ไรท้ ์

 





 
 
 
 
 
 
 
 
    ครัง้หน่ึงขา้พเจา้เคยบ่นกบัท่านวา่ งานบางอยา่งถา้ไมมี่ท่านก็ไมท่ราบจะทาํไปทาํไม เพราะ

ขา้พเจา้มีศรทัธาอยูแ่ตก่บัท่านวา่ทาํงานโดยไมห่วงัผลตอบแทนจริงๆ ท่านก็ไดบ้อกวา่ ท่านมีอายุมากแลว้ 

แต่ก็ไม่ไดป้ระมาท  ไดแ้นะนําคนหนุ่มๆ  สาวๆ  ใหท้าํงานตอ่โดยไมข่าดสาย  ชว่ยกนัสรา้งสรรคบ์า้นเมือง 

อาศยัคาํแนะนําของผูมี้อายุและทาํกนัไปเอง 

    งานต่างๆท่ีเป็นโครงการของหม่อมงามจิตต์ เท่าท่ีขา้พเจา้ทราบมีมากมาย ทั้งงานใน

ประเทศอนัเป็นประโยชน์โดยตรงแกป่ระเทศ  และงานในตา่งประเทศอนัเป็นการสรา้งช่ือเสียงแก่

ประเทศไทย คงเป็นท่ีทราบกันดีอยู ่ขา้พเจา้จึงขอยืนยนัเพียงแต่ความเชื่อท่ีวา่ ความดีของบุคคลในภพน้ี 

ยอ่มสง่ผลใหผู้ป้ฏิบติัประสบความสุขสวสัดีในสมัปรายภพอยา่งแน่นอน” 
    สมเด็จพระเจา้พ่ีนางเธอ  เจา้ฟ้ากลัยาณิวฒันา  ทรงพระนิพนธไ์วอ้าลยัหม่อมงามจิตตว์า่ 

    “หม่อมงามจิตต ์บุรฉตัร ไดเ้ขี ยนไวเ้องในหนังสือ “บุรฉตัรานุสรณ”์ ซ่ึงพิมพใ์นโอกาส 

พระราชทานเพลิงศพพระวรวงศเ์ธอ พระองคเ์จา้เปรมบุรฉตัรวา่ “เม่ือเราแตง่งานระยะแรก เป็นเวลาท่ีมี

สงครามอินโดจีน ก็รบัสัง่กบัดิฉนัวา่ เราเกิดมามีหนา้ท่ีตอ้งชว่ยสงัคมเท่าท่ีจะชว่ยได ้  ทรงแนะใหดิ้ฉนั

เขา้ไปชว่ยงานสภากาชาดไทยซ่ึงตอ้งการอาสาสมคัรในระยะน้ัน   ตั้งแตน้ั่นมาก็ทรงสนับสนุนใหดิ้ฉนั

ออกชว่ยสงัคมในดา้นต่าง ”ๆ น่ีก็คือจุดเร่ิมตน้ของนักสงัคมสงเคราะหค์นสาํคญัคนหน่ึงของประเทศไทย  

ตั้งแตน้ั่นมา  หม่อมงามจิตตก็์มิไดห้ยุดงานในดา้นน้ีเลย 

    ผลงานของหม่อมฯ มากมายจนขา้พเจา้ไม่สามารถจะพรรณนาไดอ้ยา่งถกูตอ้งและครบถว้น 

ขอเพียงซกัตวัอยา่งจากการรบัสัง่ของสมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนี หม่อมงามจิตตเ์ป็นผูเ้ร่ิมงาน

สงัคมสงเคราะหเ์ม่ือยงัเกือบไม่มีใครทาํกนัเลย ไดคิ้ดท่ีจะชว่ยผูท่ี้โชคไม่ดีในทุกวยั เด็ ก ผูห้ญิง ผูช้รา 

และในสภาพตา่งๆ  ผูป่้วย ชาวไร ่ชาวนา ฯลฯ จะเป็นผูอ้ยูใ่นกรุงฯ หรือผูท่ี้อยูห่า่งไกลก็ดี เชน่เป็นผูริ้เร่ิม

จดัโครงการใหผู้มี้รถยนตร์ และมีเวลารบัสง่ผูป่้วยดว้ยโรคโอลิโอ  ไปรบัการกายภาพบาํบดัท่ีโรงพยาบาล

พระมงกุฎเกลา้ อีกโครงการหน่ึงก็คือรว่มกบัคุณหญิงอารีพนัธ ์สุนาวนิววิฒั ตั้งโรงเรียนจิตตอ์ารีท่ีลาํปาง  

ซ่ึงรบับุตรธิดาของครอบครวัของผูท่ี้ป่วยดว้ยโรคเร้ือนซ่ึงสงัคมรงัเกียจ ถึงแมว้า่จะไม่มีภยัจากการติดโรค

จากเด็กเหลา่น้ัน 

 

๑๐๒ 

 

 

 

“ จากการท่ีไดมี้สว่นรว่มงานกบัหม่อมงามจิตต ์ บุรฉตัร  ตั้งแต่งาน Conex’81 หม่อมได้

กรุณาใหค้าํแนะนํา ปรึกษา ตลอดจนความรูต้า่งๆ เก่ียวกบังานหตัถกรรม นับวา่เป็น

แรงผลกัดนัใหก้่อกาํเนิดหน่วยงานท่ีเก่ียวขอ้งลุลว่งดว้ยดี ” 

           สุรภี  สนิทวงศ ์- นายกสมาคม AHPADA 

 





 
 
    โครงการท่ีริเร่ิมแลว้  หม่อมงามจิตตจ์ะมิไดท้ิ้งเลยเม่ือไปจบังานอ่ืน    จะไดฝึ้กผูท่ี้บดัน้ี

มีชื่อเสียงในวงสงัคมสงเคราะห ์ข้ึนมารบังานต่อไป และจนนาทีสุดทา้ยของชีวิต ก็ไดคิ้ดถึงผูอ่ื้น ถึงแมว้า่ 

ตนเองจะเจ็บปวดในกายเพียงใด   ขา้พเจา้เคยไดเ้ขียนขอใหห้ายเร็วๆ  เพ่ือมาชว่ยกนัทาํงานตอ่ไป 

หม่อมงามจิตตก็์รบัอยา่งเขม้แข็ง 

    แตเ่ราก็ทราบวา่  ไม่มีใครท่ีจะเลี่ยงความตายได ้ ถึงอยา่งไรก็ดี  คนดี    ผูมี้จิตใจบริสุทธ์ิ

สมนาม  หม่อมงามจิตต ์บุรฉตัร  ไดล้ว่งลบัไปแลว้”  
    องคก์ารสมาคมและคนสาํคญัทัว่โลกท่ีรูจ้กัเธอและผลงานของเธอ ไดส้ง่สาสน์แสดงความ

เสียใจมายงัครอบครวัและญาติพ่ีนอ้งของเธอ หลงัจากเธอถึงอนิจกรรมแลว้ สภาสตรีโลกไดจ้ดังานราํลึก

ถึงหม่อมงามจิตต ์ บุรฉตัร  โดยการจดัวนั  Princess  Prem’s  Day  ข้ึนในเดือนเมษายน พ.ศ.๒๕๒๗ 

มีนิทรรศการผลงานของเธอ เพ่ือราํลึกถึงคุณงามความดีของเธอ ซ่ึงกรรมการสภาสตรีโลก หลายๆ คน 

ในหลายประเทศกลา่วเป็นเสียงเดียวกนัวา่ เขาไดเ้รียนรูอ้ะไรดีๆ จากหมอ่มงามจิตตห์ลายอยา่ง 

    หนังสือพิมพใ์นประเทศไทย ทั้งภาษาไทยและภาษาองักฤษ ลงขา่ วการอนิจกรรมของเธอ 

และบทความไวอ้าลยัเธอ เม่ือถึงวนัถึงแก่อนิจกรรมของเธอ องคก์ารสมาคมต่างๆ แมส้ภาสตรีโลกก็ยงั

จดังานระลึกถึงเธอ ราํลึกถึงคุณงามความดีท่ีเธอไดเ้สียสละใหแ้ก่ประเทศชาติและแก่ชาวโลกทั้งมวล 

    ร่างกายของหม่อมงามจติต ์บุรฉัตร ไดเ้สื่อมสลายไปแลว้ แตค่วามดีงามของเธอยงัคง

สถิตอยู่คู่ประเทศไทยและคู่โลกชัว่ฟ้าดินสลาย 

    น่ีคือหม่อมงามจติต ์ ผูมี้จติงาม 

 

 

 

 

  

 

 

  

 

 

๑๐๔ 





คณะกรรมการจดัทาํหนงัสือ 

 “งามจติต ์  ผูมี้จติงาม”” 
เน่ืองในวนัท่ีระลึกหม่อมงามจติต ์ บุรฉตัร 

๑๘   ตลุาคม  ๒๕๒๙ 
 

 

ศาสตราจารยคุ์ณหญิงสุภาพ  วิเศษสุรการ       ประธานคณะกรรมการ 
 
ดร.มนตรี  อุมะวิชนี              กรรมการ 
 
นางชอุ่ม  ปัญจพรรค ์             กรรมการ 
 
นางนพคุณ จิตตย์ะโสธร (แมน สุปิติ)         กรรมการ 
 
นายประพฒัน์  ตรีณรงค ์            กรรมการ 
 
นางสลวย โรจนสโรช  (ส.คุปตาภา)         กรรมการ 
 
นางรสา  วงศย์งัอยู ่             กรรมการ 
 
นางสุภาว ์ เทวกุลฯ              กรรมการ 
 
นายมนตรี จตุรภทัร              กรรมการ 
 
น.ส.อรพินท ์ คณาธนะวณิชย ์           กรรมการ 
 
น.ส.กรรณิกา  วงศปิ์ยะกุล            กรรมการ 
 
น.ส.จิรภา อ่อนเรือง              กรรมการและผูเ้รียบเรียง 
 
นางสุภทัร สวสัดิรกัษ์             กรรมการและบรรณาธิการ 
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