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ถ้ อยแถลง

“นรชาติวางวาย มลายสิ้ นทั้งอินทรี ย ์ สถิตทัว่ แต่ชวั่ ดี ประดับไว้ในโลกา”
หม่อมงามจิตต์ บุรฉัตร ในพระวรวงศ์เธอ พระองค์เจ้าเปรมบุรฉัตร เป็ นบุคคลที่มีคุณงามความดีประดับไว้ในโลกา จึงเป็ นบุคคลที่สมควรได้รับการยกย่องสรรเสริ ญให้
เป็ นทีป่ รากฏ
หม่อมงามจิตต์ บุรฉัตร ถึงแก่อนิจกรรมเมื่อวันที่ 18 ตุลาคม 2528 ภายหลังพระวรวงศ์เธอ พระองค์เจ้าเปรมบุรฉัตร ด้วยเหตุที่ หม่อมงามจิตต์ฯ เป็ นผูท้ ม่ี ีจิตใจงาม มีความ
อดทนเสี ยสละ มุ่งมัน่ ช่วยดับทุกข์ให้ผอู ้ ื่น โดยไม่นึกถึงตนเองไม่ว่ากรณี ใด บูชาเทิดทูนสถาบันพระมหากษัตริ ย ์ ยิง่ ด้วยชีวิต ทําทุกอย่างด้วยความเสี ยสละ ทั้งแรงกาย วาจาใจ
รวมทั้งทรัพย์สินเงินทองเพื่อความมัน่ คงของชาติ ศาสนา พระมหากษัตริ ย ์ ที่หม่อมงามจิตต์ฯ บูชา และหวงแหน หม่อมงามจิตต์ บุรฉัตร จึงเป็ นบุคคลที่หาได้ยาก และเป็ นแบบ
ฉบับ และตัวอย่างที่ดีของคนทัว่ ไป
เพื่อรําลึกถึงคุณงามความดี และความสามารถของหม่อมงามจิตต์ บุรฉัตร ปูชนียบุ คคลที่มีผลงานเป็ นคุณประโยชน์แก่สังคมจนเป็ นที่ยกย่อง ยอมรับทั้งชาวไทย และชาว
ต่างประเทศ ดังนั้นองค์การต่างๆ ที่หม่อมงามจิตต์ฯ มีส่วนเกี่ยวข้อง ซึ่ งมีไม่นอ้ ยกว่า 45 หน่วยงานรวมทั้ง ผูท้ ค่ี นุ ้ เคยกับหม่อมงามจิตต์ฯ ได้ประชุมปรึ กษาหารื อกันและทุกคนมี
ความเห็นเป็ นเอกฉันท์ให้กาํ หนดจัดงาน “วันหม่อมงามจิตต์ บุรฉัตร” ในวันที่ 18 ตุลาคม ทุกปี เพื่อให้นามของท่านปรากฏอยูต่ ลอดไป
ในการจัดงานวันหม่อมงามจิตต์ฯ วันที่ 18 ตุลาคม 2528 นี้ สาระสําคัญของการจัดงาน มีการทําบุญอุทิศส่ วนกุศล การเผยแพร่ เกียรติคุณด้วยวิถที างต่างๆ รวมทั้งจัดทําสิ่ ง
ถาวรไว้เป็ นอนุสรณ์
การสร้างสิ่ งถาวรไว้เป็ นอนุสรณ์ คณะกรรมการฯ พิจารณาเห็นว่าชีวประวัติของ หม่อมงามจิตต์ฯ นับแต่เด็กจนถึงอนิจกรรม มีผลงานที่มีคุณค่าแก่สังคมและ
ประเทศชาติอย่างหาได้ยาก จึงมีมติให้จดั ทําหนังสื อ “งามจิตต์” ขึ้นและในการนี้ได้มผี ศู ้ รัทธาเป็ นจํานวนมากเขียนความทรงจําในอดีตเกี่ยวกับหม่อมงามจิตต์ บุรฉัตร ส่ งมาให้
ขณะนี้คณะนักเขียนกําลังรวบรวมเรี ยบเรี ยงเพื่อพิมพ์เป็ นเล่ม และเผยแพร่ ในระยะเวลาต่อไป
สําหรับหนังสื อภาพเหตุการณ์เล่มนี้ เกิดขึ้นเนื่องจากคณะผูจ้ ดั ทําหนังสื อ “งามจิตต์” ได้เห็นว่าภาพที่มีคุณค่าทางประวัติงานของ หม่อมงามจิตต์ บุรฉัตร และพระวรวงศ์
เธอ พระองค์เจ้าเปรมบุรฉัตร นั้น มีมากมายหลายร้อยภาพ จึงเห็นควรรวบรวมเฉพาะภาพที่เด่นพิมพ์เป็ นเล่มไว้ จึงเป็ นรู ปเล่มดังที่ท่านได้เห็นอยูน่ ้ ี
หนังสื อภาพนี้มีคุณค่าสู งยิง่ เพียงใด ท่านย่อมได้ตระหนักเองแล้ว นอกจากความรู ้ทางด้านงานเพื่อบ้านเมือง ท่านคงอดที่จะชื่นชมคําว่า “เนื้อคู่” ของเจ้าชายผูส้ ู งศักดิ์
พระองค์หนึ่งกับสุ ภาพสตรี ผสู ้ ู งด้วยคุณธรรมและจริ ยธรรมคนหนึ่งได้อย่างแน่แท้
หนังสื อเล่มนี้สาํ เร็ จขึ้นได้ดว้ ยบุคคลหลายท่านเริ่ มด้วย ศาสตราจารย์ คุณหญิงสุ ภาพ วิเศษสุรการ ผูร้ ิ เริ่ มและดูแลการดําเนินงาน รวมถึงการแสวงหาเงินเป็ นค่าจัดพิมพ์
ส่ วนผูท้ ี่เป็ นกําลังสําคัญในเนื้อหาสาระ ได้แก่ ผศ. มาโนช กงกะนันท์ และ นายมนตรี จตุรภัทร ผูเ้ สี ยสละด้วยศรัทธาอย่างสู งส่ ง คัดเลือกภาพจากรู ปถ่ายเป็ นจํานวนมากทีห่ ม่อม
งามจิตต์ฯ มีอยู่ หยิบยกพิจารณาทีละภาพแล้วใส่ ขอ้ ความภาษาไทย สําหรับการแปลเป็ นภาษาอังกฤษ คณะกรรมการฯ ได้รับความช่วยเหลือด้วยดีที่สุดจาก ดร.มนตรี อุมะวิชนี
นางสมจิตต์ สิ ทธิไชย นางอันธิกา(ลิลลี)่ รัตนเวโรจน์ นางพยุง อิศรางกูร ณ อยุธยา นางเรื อนแก้ว กุยยกานนท์ แบรนดท์ และ น.ส.เศรษฐวลี วรศะริ น ในการทํางานซึ่ งมีระยะเวลา
สั้นมากนี้ ปรากฏว่ามีบ่อยครั้งที่ท่านเหล่านั้นต้องทํางานถึงเวลา 1-2 นาฬิกาของวันรุ่ งขึ้น แต่กท็ าํ ด้วยความยิม้ แย้มอิ่มเอิบตลอดเวลา
ดิฉันในนามคณะกรรมการจัดงานวันหม่อมงามจิตต์ บุรฉัตร ขอขอบคุณอย่างสู งต่อทุกท่านที่ได้มีส่วนช่วยจัด ทําหนังสื อเล่มนี้ ขอกุศลแห่งศรัทธาอันแรงกล้าได้ดล
บันดาลให้ทุกท่านประสบแต่ความสุ ข ความเจริ ญรุ่ งเรื องชัว่ นิรันดร
เนื่องจากการจัดทําหนังสื อเล่มนี้ตอ้ งทําอย่างเร่ งรี บด้วยเวลาอันจํากัด เพือ่ ให้ทนั นําออกเผยแพร่ แก่ผทู ้ ี่มาร่ วมงานวันหม่อมงามจิตต์ฯ และเพื่อแสวงหารายได้ เพื่อใช้จ่าย
ในกิจการกุศล หรื องานค้นคว้าวิจยั ต่อไป หนังสื อเล่มนี้แม้จะพยายามทําอย่างดีที่สุดจึงอาจมีขอ้ บกพร่ องผิดพลาด คณะผูจ้ ดั ทําขออภัยมา ณ ที่น้ ีดว้ ย
ดิฉันขอถือโอกาสนี้ขอบคุณ องค์การ หน่วยงานทุกแห่งและทุกท่านที่ได้มีน้ าํ ใจ ให้ความร่ วมมือช่วยเหลือให้งาน “หม่อมงามจิตต์ บุรฉัตร” เป็ นผลสําเร็ จตาม
วัตถุประสงค์ที่ต้ งั ไว้
พระวรวงศ์เธอ พระองค์เจ้าสุ ทธสิ ริโสภา
องค์ประธานคณะกรรมการจัดงาน “วันหม่อมงามจิตต์ บุรฉัตร” ปี พ.ศ. 2528

FORWARD
“But when humans pass away,
The blood and mire dissolve;
What remains is the name,good or bad,
A memorial to the world ” Prince Paramanuchit
Princess Prem Purachatra has left behind her work which is a memorial to the world.
Princess Prem Purachatra passed away on 18th of October 1983, after the demise of H.H. Prince Prem
Purachatra. She was highly regarded for her magnamity, her perseverance, selflessness devotion to the monarchy. She sacrificed her
time, money and thoughts for the security of the nation, the religion and the monarchy, the three national institutions. She held in high
esteem and tenaciously guarded.
In memory for her good deeds, over 45 organizations with which Princess Prem had been involved,
together with her friends agreed to make 18th October of every year “Princess Prem Purachatra’s Day”
On this menorial day, important functions include merit making and publicising her good deeds as well
as producing a “monument” for the latter. The Princess Prem Purachatra’s Day Organizing Committee chose to publish her biography
with name “Ngarmchita” as its title. Many of her friends and admirers sent in their writings about her. They are being edited by a
group of most popular Thai writers and will soon go to press.
As for this pictorial book the Organizing Committee hopes it would provide the readers with not only
some knowledge of history,but also the “true love” between a man from the Royal family and a woman of morality and exemplary
conduct.
This book is a cooperative effort of many people under the chairrmanship of Prof. Khunying Suparb
Vissessurakarn, with Assistant Prof. Manote Konghananda, Mr.Montri Chaturaphat, as the picture editors and Dr.Montri Umavijani,
Mrs.Somchit Siddhichai,Mrs.Lilly(Antiga) Ratanaveroj, Mrs.Payung Isarangkoor Na Ayudhya Mrs.Ruenkaew Kuyyakanon Brandt
and Miss Sresdhavalee Varasarin who worked on the English translation of this book.
On behalf of the Organizing Committee, I thank everyone who has helped in this work,and wish them all
the happiness and the best of luck.
Because of time constraints,some errors in this book are inevitable,inspite of the utmost efforts put into
it. Kindly accept our apologies.
My appreciation also goes to the Council on Social Welfare in Thailand, and the National Council of
Women, to every organization and individual who has helped made this “Princess Prem Purachatra’s Day” a reality, attaining the goal
setforth.

H.H.Princess Sudasiri Sobha
Chairman,Organizing Committee of the
“Princess Prerm Purachatra’s Day“ 1985

ความนํา

หม่อมงามจิตต์ บุรฉัตร ในพระวรวงศ์เธอ พระองค์เจ้าเปรมบุรฉัตร เป็ นบุคคลที่สมควรยกย่องและเทิดเกียรติเป็ นอย่างยิง่ เนื่องจากท่านเป็ นผูท้ ี่ทาํ คุณประโยชน์แก่
ประเทศชาติเป็ นอย่างมาก โดยเฉพาะทางด้านสังคมสงเคราะห์และการพัฒนาเด็ก เยาวชน สตรี คนชรา คนพิการ และชาวชนบท
ภายหลังจากที่หม่อมงามจิตต์ บุรฉัตร ถึงแก่อนิจกรรมแล้ว บรรดาองค์การสาธารณกุศลต่างๆ ที่ท่านเป็ นผูร้ ิ เริ่ มก่อตั้งหรื อมีส่วนในการก่อตั้งหรื อมีร่วมดําเนินงานได้
ประชุมปรึ กษาหารื อกัน ในอันที่จะหาวิธีแสดงออกซึ งกตัญ�ูกตเวทิตาต่อท่านผูล้ ่วงลับ และได้เห็นสมควรเป็ นอันหนึ่งอันเดียวกันว่า ควรจะจัดงานขึ้นเป็ นวันที่ระลึกถึงตัวท่าน
เพื่อน้อมรําลึกถึงคุณงามความดีที่ท่านได้ทาํ ไว้ ความคิดหนึ่งก็คือการทําหนังสื อภาพ ซึ่ งเป็ นหนังสื อรวมเหตุการณ์ต่างๆในชีวิตของ หม่อ มงามจิตต์ บุรฉัตร โดยเริ่ มต้นด้วย “พระ
มหากรุ ณาธิคณ
ุ ” ซึ่ งเป็ นเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นระหว่างหม่อมงามจิตต์ บุรฉัตรกับองค์พระประมุขของชาติ พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยูห่ วั และสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชิ นีนาถกับ
พระบรมวงศานุวงศ์พระองค์ต่างๆ ภาพต่างๆ แสดงให้เห็นถึงกิจกรรมของหม่อมงามจิตต์ บุรฉัตร ที่ได้ทุ่มเททั้งกายและจิตใจเพื่อปฏิบตั ิ งานถวายเป็ นราษฎร์ พลี จากนั้นเป็ นภาพ
ชีวิตของหม่อมงามจิตต์ บุรฉัตร เมื่อเยาว์วยั ซึ่ งเป็ นเวลาวัยสาวของท่าน เป็ นเวลาแห่งการศึกษาทั้งในและต่างประเทศ โดยเฉพาะที่ประเทศฝรั่งเศส
ภาพในอดีตเหล่านี้เป็ นภาพที่มีคุณค่าทางประวัติศาสตร์ อย่างยิง่ ภาพที่เก็บรวบรวมไว้มีเป็ นจํานวนมาก แต่เนื่องจากเวลาจํากัดอีกทั้งยังไม่มีความชัดเจนเพียงพอ จึง
จําต้องคัดเลือกนําลงตีพิมพ์ตามความเหมาะสมเพื่อที่จะให้ท่านผูอ้ ่านได้เกิดภาพพจน์ตามเหตุการณ์ได้
ระหว่างที่หม่อมงามจิตต์ บุรฉัตร กําลังศึกษาอยูน่ ้ นั เหตุการณ์อนั สําคัญของชีวิตก็ได้บงั เกิดขึ้น กล่าวคือในปี พ.ศ. 2476 บรรดานักเรี ยนไทยในประเทศอังกฤษได้จดั งาน
ชุมนุมประจําปี ขึ้นที่สามัคคีสมาคม ในการนี้ได้จดั ให้มีการแสดงละครขึ้น แสดงโดยบรรดานักเรี ยนไทยที่มาชุมนุมกัน ณ งานนั้น ละครเรื่ อ ง “กลรัก” เป็ นบทประพันธ์ของเจ้าชาย
ไทยพระองค์หนึ่งที่มีความสามารถเป็ นพิเศษในด้านการละครและวรรณคดี พระองค์ทรงกําลังศึกษาอยู่ ณ มหาวิทยาลัยอ๊อกฟอร์ ด จะเห็นว่าพระองค์ทรงกํากับละครด้วยพระองค์
เอง จากความใกล้ชิดในกิจกรรมละครการเห็นความดีของกันและกัน จึงเป็ นที่ก่อกําเนิดแห่งความรักระหว่างผูแ้ สดงสาวและผูก้ าํ กับหนุ่มเจ้าช ายไทยพระองค์น้ นั คือ พระวรวงศ์
เธอ พระองค์เจ้าเปรมบุรฉัตร ส่ วนผูแ้ สดงสาวนั้นจะเป็ นใครอื่นมิได้เลยนอกจาก น.ส.งามจิตต์ สารสาส หรื อ “หม่อมงามจิตต์ บุรฉัตร” ในเวลาต่อมานัน่ เอง หลังจากที่ท่านทั้งสอง
จบการศึกษาแล้วก็เดินทางกลับประเทศไทย ในปี พ.ศ. 2482 ความรักของท่านทั้งสองก็ได้ดาํ เนินมาอย่างราบรื่ น จนในที่สุด น.ส.งามจิตต์ สารสาส ก็ได้เข้าสู่พิธีเศกสมรสกับพระว
รวงศ์เธอ พระองค์เจ้าเปรมบุรฉัตร เมื่อวันที่ 22 เดือนมกราคม พ.ศ. 2483 หลังจากนั้นได้เกิดมีสงครามอินโดจีน พระองค์ได้ทรงมีรับสั่งกับหม่อมงามจิตต์ฯ มีใจความว่า คนเราเกิด
มานั้นควรมีหน้าที่ตอ้ งช่วยสังคมเท่าที่จะช่วยได้ ซึ่ งนับว่าเป็ นปฐมเหตุที่ทาํ ให้หม่อมงามจิตต์ฯเริ่ มต้นทํางานให้กบั สังคม โดยเข้าไปช่วยงานของสภ
ากาชาดไทยซึ่ งต้องการ
อาสาสมัครอยูใ่ นเวลานั้น พระองค์ชายทรงสนับสนุนให้ออกช่วยสังคมในงานด้านต่างๆ ทรงคอยแนะนําและเป็ นที่ปรึ กษาในทุกกรณี กิจกรรมของหม่อมงามจิตต์ฯ จึงได้อาศัย
สมองและความรอบรู ้ในด้านต่างๆ ของพระองค์ชายเป็ นอย่างมาก
ภาพต่างๆ ที่ประมวลเอาไว้น้ นั เป็ นภาพของงานกิจกรรมต่างๆ ที่หม่อมท่านได้ทาํ ไว้ โดยเริ่ มต้นจากงานสังคมสงเคราะห์ต่างๆ
รวมทั้งการทําโรงพิมพ์ฉัตรา ในฐานะบรรณาธิการหญิงคณะแรกของไทย แม้ว่าจะเป็ นธุรกิจส่ วนตัว แต่หนังสื อต่างๆ ที่หม่อมงามจิตต์ บุรฉัตร จัดทํา ก็เป็ นวารสารที่ดี
เยีย่ ม เป็ นประโยชน์แก่คนทุกวัย และต่อประเทศชาติ ซึ่ งได้รับการยอมรับในคุณภาพทั้งในหมู่ผอู ้ ่านคนไทยและต่างชาติ
ในปี พ .ศ. 2519 หม่อมงามจิตต์ บุรฉัตร ได้รับเลือ กจากสภาสตรี ประเทศต่างๆ ทัว่ โลก ประมาณ 72 ประเทศ ให้ดาํ รงตําแหน่งเป็ นประธานสภาสตรี ระหว่างประเทศ
(ไอซี ดบั บลิว) นับเป็ นเกียรติอนั สู งส่ งที่หม่อมงามจิตต์ฯ ได้รับและเป็ นการนําชื่อเสี ยงเกียรติภูมิมาสู่ ประเทศอย่างมากเป็ นพิเศษอีกด้วย ด้วยเหตุน้ ีเองจึงทําให้ท่านต้องเดินท างไป
ประเทศต่างๆ มากขึ้นเพื่อจัดกิจกรรมของ ไอซี ดบั บลิว
เมื่อ พระวรวงศ์เธอ พระองค์เจ้าเปรมบุรฉัตร ทรงได้รับพระบรมราชโองการโปรดเกล้าฯ ให้ดาํ รงตําแหน่งเอกอัครราชทูต ประจําประเทศอินเดีย ศรี ลงั กา เนปาล อาฟกา
นิสถาน และเดนมาร์ ค นอร์ เวย์ ในปี พ.ศ. 2511 และ พ.ศ. 2515 ตามลําดับนั้น เป็ นเหตุให้หม่อมงามจิตต์ บุรฉัตร ต้องตามเสด็จไปพํานักอยูใ่ นประเทศดังกล่าวด้วย เพื่อปฏิบตั ิงาน
ในฐานะภริ ยาทูตอีกทั้งยังต้องปฏิบตั ิงานประจําของ ไอซี ดบั บลิว อีก โสตหนึ่งด้วย
ชีวิตในต่างประเทศ จึงเป็ นประมวลภาพต่างๆ ระหว่างที่หม่อมงามจิตต์ บุรฉัตร ใ ช้ชีวิตเป็ นภริ ยาทูตในต่างประเทศ การไปศึกษาดูงานและไปประชุมในประเทศต่างๆ
รวมทั้งการไปกล่าวสุ นทรพจน์ในการประชุมสมัชชาสหประชาชาติหลายต่อหลายครั้ง ทั้งในฐานะที่ปรึ กษาคณะผูแ้ ทนรัฐบาลไทยและในฐานะประธานสภาสตรี ระหว่างประเทศ
ภายหลังจากที่พน้ ภาระแห่งการเป็ นภริ ยาทูตแล้ว หม่อมงามจิตต์ฯ จึงมีเวลาเต็มที่ในการทํางานระดับโลก จึงได้จดั ประชุมสตรี ชนบททัว่ โลกขึ้นที่ประเทศฟิ ลิปปิ นส์ เมื่อ พ
.ศ.
2522 เนื่องจากท่านได้ประสบพบเห็นและตระหนักถึงความสําคัญของสตรี ในชนบททั้งในและนอกประเทศ ผลของการประชุมจึงทําให้ประเทศต่างๆ
พยายามหาตลาดค้า

หัตถกรรมเพื่อให้สตรี ที่มีรายได้นอ้ ยได้มีโอกาสทํางานหัตถกรรมออกจําหน่าย เป็ นการเพิ่มพูนรายได้อีกทางหนึ่ง มติของการประชุมครั้งนี้ประ กอบกับมติของสหประชาชาติ จึง
เป็ นทีม่ าและแรงบันดาลใจให้หม่อมงามจิตต์ฯ ได้จดั งาน CONEX’81 สหชาติศิลปาชีพ ซึ่ งเป็ นงานสําคัญที่แปลกใหม่ ริ เริ่ มจัดเป็ นครั้งแรกในโลกที่ประเทศไทยและเป็ นงานที่
เป็ นสัญ ลักษณ์ที่ดีที่มีการประสานงานร่ วมมือร่ วมใจจากทุกหน่วยที่ต้ งั ใจช่วยงานพัฒนาชนบท งานนี้มีท้ งั การแสดงผลิตภัณฑ์หตั ถกรรมจากประเทศต่างๆทัว่ โลก มีการประกวด
หัตถกรรมระหว่างชาติ มีการประชุมชาวชนบททัว่ โลก การประชุมผูน้ าํ ระดับบริ หารและการแสดงนิทรรศการ เทคโนโลยีพ้ืนบ้าน เป็ นต้น
นอกจากนี้แล้ว ยังมีภาพเหตุการณ์ต่างๆ ที่ไม่สามารถจะจําแนกออกเป็ นการเฉพาะได้ จึงจัดไว้ในประเภทกิจกรรมอื่นๆ และจบลงด้วยประมวลภาพของ “คู่ชีวิต” อันเป็ น
การแสดงให้เห็นถึงความสัมพันธ์อนั ลึกซึ้ งของพระองค์ชายและหม่อมงามจิตต์ สมเป็ นคู่ชีวิตตัวอย่างแห่งความซื่อสัตย์สุจริ ต เปี่ ยมด้วยเมตตาธรรม และสนับสนุนส่ งเสริ มงานซึ่ ง
กันและกันเพื่อสร้างคุณประโยชน์ในทุกวิถีทางให้แก่ประเทศชาติ จึงเป็ นการยากที่จะแยกออกว่าสิ่ งใดเป็ นผลงานของพระองค์ฯท่าน และสิ่ งใดเป็ นผลงานของหม่อมงามจิตต์ และ
นี่คือความคิดและที่มาแห่งหนังสื อ “งามจิตต์” ณ ที่ใดมีภาพหม่อมงามจิตต์ ณ ที่แห่งนั้นต้องมีภาพของพระองค์ชายด้วย”
ในบั้นปลายแห่งชีวิตของคนเรานั้น สิ่ งที่เป็ นอมตะคือ “การจาก” ถึงแม้จะเป็ นสิ่ งที่เราอีกหลายๆ คนไม่อาจยอมรับในความจริ งนั้นได้ แต่ผลสุ ดท้าย “ธรรมชาติ ” เท่า นั้น
เป็ นผูบ้ งการชีวิต ชีวิตทุกชีวิตย่อมสลายเหลือแต่คุณความดีไว้เป็ นอนุสรณ์แห่งอดีต สมจริ งตามพระราชนิพนธ์ของสมเด็จกรมพระยาปรมานุชิ ตชิโนรส ดังที่กล่าวไว้ดงั นี้ว่า
พฤษกภาสร
อี กกุญชรอันปลดปลง
โททนต์ เสน่ งคง สําคัญหมายในกายมี
นรชาติวางวาย มลายสิ ้ นทั ้ งอิ นทรี ย์
สถิตทั่วแต่ ชั่วดี ประดับไว้ ในโลกา

Preface
Princess Prem Purachatra, consort of H.R.H. Prince Prem Purachatra is a highly praiseworthy person
because of the many benevolent services rendered to the nation. especially in the field of social welfare.
After the demise of Princess Prem.the non-profit and non-govemmental organizations, which she had initiated or had been involved with met to find a way to express their gratitude to her. They agreed to organize a memorial day in her
honour and to produce a pictorial book, recording all the events during the Princess’s life-time. The episode of the book. “Gratitude for
Eminent Kindness”, gives an insight of the activities involving Their Majesties the King and Queen and the members of the Royal
Family. It also shows how Princess Prem had dedicated her life for her country. The next reveals the life of Princess Prem as a student,
both in Thailand and overseas, in France.
Pictures of the scenes in the past are valuable, historically.However the collection of these pictures is
small and most of them are too old for reprouduction. Only a few were therefore selected for presentation in this book.
During her school years, a most important event in her life took place. At the Annual Meeting in 1933 of
Thai students in England, a stage play was presented. The playwright was a Thai prince who was highly gifted in plays and literature.
He was then studying at Oxford. He was the director of that play “Love Trap“ The sympathy and appreciation of each other between
the young actress and the young director were transformed into true love which binded the two until the end of their lives. Needless to
say, the young actress was Miss Ngarmchita Sarasas who later became “Princess Prem Purachatra“ The young Playwright was H.H.
Prince Prem Purachatra. After their graduation, the two retumed to Thailand in 1939, and their wedding took place on 22 January,
1940. A war in Indochina broke out shortly after the wedding day. The Prince told his consort that a man should be responsible for
mankind by involving herself in the Thai Red Cross which needed volunteers. The Prince supported her in her social welfare work by
giving his indispensable advice and counsel.
The pictures tell about the works of Princess Prem, including the seting-up of the Chatra Press, She was
the first woman editor of Thailand. All the books produced were highly educational and interesting and popular among Thai and
foriegn readers
In 1976 Princess Prem Purachatra was elected by 72 National Councils of Women to be the President of
the International Council of Women which she regarded as the greatest honour ever given to her. It was also honour to her country. But
she had to travel extensively in this position.
When Prince Prem was appointed Ambassador to India, Sri Lanka, Afghanistan,Denmark and Norway,
Princess Prem accompanied him. Working as the wife of the Ambassador and at the same time working full time as the Hon. Vice President of the I.C.W.
The pictures feature these two functions of Princess Prem. We see her in various trips to international
conferences in different countries, addressing the General Assembly of the United Nations in her capacity as the Advisor of the Royal
Thai govermment and the President of the I.C.W. The retirement of her husband from govermment service meant the end of status as
the wife of the Ambassador. Princess Prem therefore could gave more time to the international work. She organized a World
Rural Women Seminar in the Philippines in 1976. Because of her experience and her awareness of the importance of rural women,
the Seminar resulted in making many countries try find markets for their handicrafts. This is to help low-income women produce their
handicraft works for sale.as a source of additional income.
The resolution of this Seminar of Rural Women and a resolution of the UN inspired Princess Perm to
organize the Conference and Exhibition of Rural Crafts or “CONEX“81 Such an event-conference cum exhibitions of rural people and
their crafts was an innovation, and organized for the first time in Thailand in 1981. It symbolised the cooperation and co-ordination of
every sector, private and public who put their efforts for rural development. CONEX 81 included the exhibition of rural handicrafts
from many countries in the world-an international handicraft, a conference of rural people of the world a meeting of rural leaders and
administrators and also an exhibition an appropriate technology.
Other activities which could not be classified in the first two episodes are presented separately. The book
ends with the pictures of the “Life Partners“ This reveals to us the deep love and understanding between Prince and Princess Prem.

Their lives vividly illustrate sympathy. kindness and support which husbands and wives could give to each other to make their lives
fuller. It is therefore difficult to pinpoint the work of either Prince Prem or the Princess.
This is the beginning of the pictorial book “ Ngarmchita” (Princess Prem Purachatra). Where there is the
picture of Princess Prem. There is the picture of Prince Prem
An inevitable thing in one’s life is “Departure” This fact of life may not be readily accepted by many.
But “Nature” dictates what happens in one’s life. Every life turns to dust and dirt. Only the good deeds remain as the monument of the
one who has passed away. As Prince Paramanuchit Chinoros wrote:

Bulls, buffaloes,and elephants,
When they are no more,
Leave their tasks and homes
To show that they have been there,
But when Humans pass away,
The blood and wire dissolve;
What remains is the name, good of bad,
A memorial to the world.
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พระมหากรุณาธิคุณ
Gratitude for Eminent Kindness

หม่อมงามจิ ตต์ บุรฉัตร เป็ นผูท้ ี่มีความจงรักภักดีอย่างสู งต่อสถาบันพระมหากษัตริ ย ์ ได้ปฏิบตั ิงานเพื่อเทิดทูนสถาบันพระมหากษัตริ ย ์ นับตั้งแต่การทําโรง
พิมพ์ฉัตรา การทําหนังสื อพิมพ์แสตนดาร์ ด หรื องานสาธารณกุศลในเมืองไทย หรื อแม้แต่งานด้านต่างประเทศ ในฐานะรองประธานและประธานสภาสตรี ระหว่างประเทศ และ
ภริ ยาเอกอัครราชทูตไทย นอกจากหม่อมงามจิตต์ฯ จะได้พยายามปฏิบตั ิงานอย่างเต็มกําลังความสามารถเพื่อน้อมเกล้าฯ ถวายเป็ นพระราชกุศลแด่พระบรมวงศานุวงศ์ทุกพระองค์
หรื อเพื่อเผยแพร่ พระราชกรณี ยกิจพระเกียรติคุณที่ทรงมีต่อปวงประชาราษฎร์ เป็ นอเนกอนันต์ หรื อเพื่อปฏิบตั ิตามรอยพระยุคลบาท หรื อตามพระบรมราชโองการโปรดเกล้าฯ
แล้ว งานนั้นๆ ยังเป็ นงานที่มีหลักการ มีระบบมีคุณธรรมและมีคณ
ุ ประโยชน์ต่อเนื่องแก่ส่วนรวมอีกด้วย เพื่อให้คนไทยตลอดจนบุคคลในประเทศต่างๆ ไม่ว่าจะเป็ นมิตรกับ
ประเทศหรื อไม่กต็ ามได้ตระหนักถึงความสําคัญอันใหญ่หลวงของสถาบันพระมหากษัตริ ยใ์ นสังคมไทย
พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หวั สมเด็จ พระนางเจ้าฯ พระบรมราชินีนาถ ตลอดจนสมเด็จพระราชโอรส สมเด็จพระราชธิดาและพระบรมวงศานุวงศ์ ทุกพระองค์ ได้
พระราชทานพระมหากรุ ณาธิคุณอย่างล้นพ้นในงานต่างๆ ทีห่ ม่อมงามจิตต์ฯ ได้กราบบังคมทูลขอพระราชทานพระเมตตาอุปถัมภ์ท้ งั ทางตรงและทางอ้อม อีกทั้งยังทรงได้
พระราชทานพระมหากรุ ณาธิคุณ และเกียรติยศพิเศษแก่หม่อมงามจิตต์ฯ เป็ นการส่ วนตัวจนถึงวาระสุ ดท้ายแห่งชีวิตอีกด้วย
เมือ่ หม่อมงามจิตต์ฯ ยังมีชีวิตอยูไ่ ด้สาํ นึกในพระมหากรุ ณาธิคุณไว้เหนือเกล้าเหนือกระหม่อม และได้จดจํารําลึกด้วยความจงรักภักดี และกตเวทิตาคุณแก่พระบรมวงศา
นุวงศ์ทุกพระองค์ทุกครั้งที่โอกาสอํานวย อาทิ เช่น
ในขณะที่ทาํ โรงพิมพ์ฉัตรา ได้จดั ทําหนังสื อ
“ภปร.” ซึ่ งเป็ นหนังสื อรวบรวมเหตุการณ์เมื่อครั้งที่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยูห่ วั
และสมเด็จพระนางเจ้าฯ
พระบรมราชินีนาถ ได้เสด็จพระราชดําเนินประเทศต่างๆ เมื่อ พ .ศ. 2506 โดยมีคาํ บรรยายและข้อมูลเป็ นภาษาไทย และภาษาอังกฤษซึ่ งเป็ นประโยชน์อย่างมากในด้านการศึกษา
ค้นคว้า
ในฐานะประธานสภาสตรี ระหว่างประเทศได้เสนอพระราชกรณี ยกิจ ของสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินีนาถ ที่ทรงช่วยชาวชนบทไทยที่ยากจนนานาประการโดย
ไม่เลือกที่รักมักที่ชงั โดยทรงมองเห็นการณ์ไกล ทรงพยายามยกฐานะของสตรี ให้มีระดับสู งขึ้นเสมอทุกด้าน โดยเฉพาะสตรี ในชนบทให้สามารถช่ วยครอบครัวให้มีความเป็ นอยู่
ดีข้ นึ จนพระเกียรติคุณประจักษ์แจ้งยังผลให้องค์การอาหารและเกษตรแห่งสหประชาชาติ (เอฟ เอ โอ) ได้ทลู เกล้าฯ เหรี ยญที่ระลึกเชิดชูเกียรติหญิง มีชื่อว่า เหรี ยญซี ริส (เทพีแห่ง
การเกษตร) ซึ่ งผูอ้ าํ นวยการใหญ่ของ เอฟ เอ โอ ได้เดินทางเข้ามาทูลเกล้าฯ ถวาย ณ พระทีน่ งั่ จักรี มหาปราสาท ประเทศไทย พ.ศ. 2523 ซึ่ งเป็ นทีป่ ลื้มปิ ติแก่ประชาชนชาวไทย
เมื่อครั้งจัดประชุมสตรี ชนบททัว่ โลก พ.ศ. 2522 ได้นาํ เงินที่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยูห่ วั และสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินีนาถ พระราชทานช่วยชาวชนบท มา
เป็ นทุนก่อตั้งมูลนิธิศูนย์กลางประสานงานพัฒนาชนบท ซึ่ งก่อตั้งตามมติของที่ประชุมดังกล่าวที่ขอให้ทุกประเทศมีศูนย์กลางประสานงานพัฒนาชนบท
ในฐานะภริ ยาเอกอัครราชทูตไทย หม่อมงามจิตต์ฯ มีความห่วงใยประเทศชาติเป็ นอย่างมาก ไม่อยากให้คนต่างชาติเข้าใจประเทศไทยไปในทางที่ผิด จึงขอให้นกั เรี ยน
ทุนซึ่ งเท่ากับเป็ นทูตของประเทศคนหนึ่ง พยายามคุยกับชาวพื้นเมืองให้มาก เพราะประเทศในยุโรปรู ้สถาน การณ์ปัจจุบนั ทางเอเชียน้อยเต็มที หลงเชื่อฝ่ ายตรงข้ามว่าเป็ นคนดีและ
ให้ความช่วยเหลือเป็ นพันๆ ล้านโครน ขอให้นกั เรี ยนทุนรับรองกับทั้งคนไทยและคนต่างประเทศว่าประเทศไทยจะรักษาเอกราชไว้ได้เสมอและแน่นอน
ในโอกาสสมโภชกรุ งรัตนโกสิ นทร์ หม่อมงามจิตต์ฯ ได้เชิญชวนองค์การระดับชาติ 10 องค์การ และประชาชนชาวไทยทั้งภายใน และภายนอกประเทศได้ร่วมกันน้อม
เกล้าฯ ถวายความจงรักภักดีแด่สถาบันพระมหากษัตริ ย ์ และแสดงความกตัญ�ูต่อบรรพบุรุษ โดยการเป็ นผูป้ ระสานการก่อตั้งมูลนิธิร่วมจิตต์นอ้ มเกล้าฯ เพื่อเยาวชน เพื่อ
ช่วยเหลือเยาวชนที่ยากจนขาดแคลนทัว่ ประเทศ รวมทั้งท้ องถิ่นที่ห่างไกล ให้มีโอกาสรับการศึกษา ให้ได้รับการอบรมในด้านศาสนา ศีลธรรม เพื่อจะได้เป็ นผูท้ ี่พร้อมด้วยความรู ้
และคุณธรรม เป็ นพลเมืองดีของชาติ ศาสนา พระมหากษัตริ ย ์ ให้บาํ เพ็ญตนให้เป็ นประโยชน์แก่ผอู ้ ื่น สังคมและประเทศชาติ ในปัจจุบนั มู ลนิธิฯ ได้ให้ความช่วยเหลือแก่เยาวชน
ที่ยากจนขาดแคลนจํานวนประมาณกว่า 2,525 ทุน ตามเจตนารมณ์ของหม่อมงามจิตต์ บุรฉัตร

Princess Prem Purachatra was very loyal to the monarchy. She had done everything to uphold this national
institute. Her work in this regard included social welfare work in Thailand and the publishing of the weekly papers
"Standard". She won respect for her country and for Thai women through her work as Vice President and later
President of the Internation at Council of Women ICW. and as wife of the Thai Ambassador. She had put her utmost efforts in her work, dedicating it to every member of the Royal Family. She also publicised the Royal activities
carried out for the welfare of the Thai nationals so that people could learn to follow in the Royal footsteps. All her
work had noble objectives, her aim being to make the Thai people as well as other people of the world aware of the
eminent benevolence of the King for the Thai society.
Their Majesties the King and Queen as well as other members of the Royal Family had shown great kindness to Princess Prem Purachatra, both directly and indirectly. Princess Prem was deeply grateful to the honour and
support bestowed upon her and her works. Whenever possible, she did everything to show her gratitude. The
Chatra Press produced a special edition "Bhumibol Rules" (with Thai and English texts). This edition featured
Their Majesties world tour in B.E. 2506.
When she was the ICW. President, she made known to international bodies Her Majesty the Queen's work
for the Thai rural people, Her Majesty's farsightedness and efforts regarding income generating projects for farmers'
wives. FAO, in appreciation of this great work for the rural poor, presented to H.M. the Queen the "CERES" medal
in 1979. All the Thai nationals were happy with this honour.
When Princess Prem Purachatra organized the conference of rural women from all over the world, she
established the Co-ordination Center for Rural Development Foundation with the fund donated for rural people by
their Majesties the King and Queen.
While abroad as the wife of the Thai Ambassador, Princess Prem was greatly concerned with the image of
her country. She pursuaded Thai students in the country where her husband served as the Royal Thai Ambassador,
to make friends with native people and to assure them that Thailand would always be able to safeguard its freedom
and integrity. In those days very few facts about Asia reached Europe.
For the Bi Centennial Anniversary Celebration of the Rattanakosin, Princess Prem initiated and organized
a Ruamchit Norm Klao Foundation for children and Youth. The objective is to assist the children of poor rural
people in their education. After six years, the Foundation has supported over 2525 poor students.

พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยูห่ วั พระราชทานเหรี ยญกาชาดสรรเสริ ญ ชั้น 1 เมื่อ พ.ศ. 2510
His Majesty King Bhumibol confers the Thai Red Cross Gold Medal of Appreciation (First Class)
On Princess Prem Purachatra.

สมเด็จพระนางเจ้าสิ ริกิต์ ิ พระบรมราชินีนาถ พระราชทานเกียรติคุณบัตรของสภากาชาดไทย
Her Majesty Queen Sirikit graciously gives Princess Prem Purachatra a certificate of honour of the Thai Red Cross Society.

รับเสด็จพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยูห่ วั และ สมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินีนาถ องค์ประธานในงานราตรี สโมสร หารายได้เพื่อการกุศล
The Princess welcomes Their Majesties the King and Queen who preside over a charity night event.

นําเสด็จสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินีนาถ เสด็จพระราชดําเนิน ทรงชมกิจกรรมในงานการกุศล
Princess Prem Purachatra shows Her Majesty around at a charity event.

นําเสด็จพระบรมโอรสาธิราชฯ สยามมกุฎราชกุมาร และ สมเด็จเจ้าฟ้ าหญิง
อุบลรัตน์ราชกัญญา เสด็จเป็ นองค์ประธานในงานกุศล
The Princess receives H.R.H. Crown Prince Maha Vajiralongkorn and
Princess Ubolratana who preside over a charity event.

นําเสด็จสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินีนาถ เสด็จทอดพระเนตรนิทรรศการและผลงานขององค์การสาธารณกุศลต่างๆ
ในงานประชุมการสังคมสงเคราะห์แห่งชาติฯ ณ ศาลาสันติธรรม ในสมัยที่หม่อมงามจิตต์ บุรฉัตร เป็ นประธานบริ หาร
คนแรกของสภาสังคมสงเคราะห์แห่งประเทศไทย ในพระบรมราชินูปถัมภ์
(จอมพลสฤษดิ์ ธนะรัชต์ นายกรัฐมนตรี สมัยนั้นได้เฝ้ ารับเสด็จฯ ด้วย)
Showing Her Majesty an exhibition of the activities of various charity organizations during
the National Social Welfare Conference at Santitham Hall.

นําเสด็จสมเด็จพระบรมราชินีนาถ เสด็จทอดพระเนตรนิทรรศการของพีระยานุเคราะห์มูลนิธิฯ
(พ.ญ. คุณเพียร เวชบูล ประธานมูลนิธิฯ เฝ้ ารับเสด็จ)
Showing Her Majesty an exhibition of the activities of the Pieera Maternity Child Welfare Foundation.
Following behind is the Foundation’s president Dr. Pieera Vejjabun.

สมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินีนาถ ทรงมีพระราชดํารัสเปิ ดการประชุมการสังคมสงเคราะห์แห่งชาติ ณ ศาลาสันติธรรม
Her Majesty Queen Sirikit gives an inauguration address at the National Social Welfare Conference,
Santitham Hall.

นําเสด็จพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยูห่ วั และสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินีนาถ องค์ประธานในงานการกุศล
Welcoming Their Majesties the King and Queen who preside over the charity event.

พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยูห่ วั และสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินีนาถ ทรงพระกรุ ณาโปรดเกล้าฯ ให้พระวรวงศ์เธอพระเจ้า เปรมบุรฉัตร ทรงนําคณะกรรมการบริ หารของ
สมาคมสถาบันการศึกษาชั้นอุดมศึกษาแห่งเอเชียตะวันออกเฉี ยงใต้ จํานวน 15 คน และหม่อมงามจิตต์ บุรฉัตร เข้าเฝ้ าฯ ทั้งยังทรงพระกรุ ณาพระราชทานเลี้ยงนํ้าชา ณ ห้องเสวย
ใหญ่ ชั้น 2 พระตําหนักจิตรลดารโหฐานเมื่อวันที่ 4 พฤษภาคม 2509

Their Majesties the King and Queen grant a royal audience to Prince and Princess Prem Purachatra and 15 administrative
members of the Southeast Asian Institutions of Higher Learning. Their Majesties later honour them to a tea party, 4th May
1966.

นําเสด็จและแนะนําชาวต่างประเทศที่มาช่วยเหลือในการจัดงานกุศลต่อสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินีนาถ
Princess Prem Purachatra presents to Her Majesty Queen Sirikit foreign ladies who have assisted in a charity event.

กราบบังคมทูลถวายรายงานการจัดงานฯ
The Princess reports on the organization of the event to Her Majesty.

นําเสด็จพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยูห่ วั และสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินีนาถ ทอดพระเนตรนิทรรศการของ คณะกรรมการสาขาต่างๆ ของสภาสังคมสงเคราะห์ฯ
ในการประชุมสังคมสงเคราะห์ ณ ศาลาสันติธรรม
Their Majesty the King and Queen preside over the National Social Welfare Conference at Santitham Hall.

ในฐานะรองประธานคนที่ 1 ของสภาสตรี ระหว่างประเทศไทย (ไอ ซี ดับบลิว) พร้อมด้วย ประธานสภาสตรี ระหว่างประเทศ (มิสซิ สซูลเล่อร์ ) และท่านผูห้ ญิงอุศนา
ปราโมช ประธานสภาสตรี แห่งชาติ (เจ้าภาพ) นําเสด็จสมเด็จพระนางเจ้ารําไพพรรณี พระบรมราชินีในรัชกาลที่ 7 องค์ประธานเปิ ดการประชุมใหญ่ครบ 3 ปี ของสภา
สตรี ระหว่างประเทศ เดือนกุมภาพันธ์ พ.ศ. 2513 ที่โรงแรมนารายณ์ กรุ งเทพมหานคร
Queen Rambhai Barni presides over a Triannual meeting of the International Council of Women at the Narai Hotel
in February 1970. The Queen greets the Council members who are introduced to her by Council President Mrs. Schuller, First
Vice President Princess Prem Prurachatra, and the National Council of Women of Thailand President Than Phuying Usna
Pramoj.

สมเด็จพระศรี นคริ นทราบรมราชชนนี ทรงพระกรุ ณาโปรดเกล้าฯ ให้ผแู ้ ทนสภาสตรี ประเทศต่างๆ ทัว่ โลกที่มาร่ วม
ประชุมใหญ่ครบ 3 ปี ของ ไอ ซี ดับบลิว เข้าเฝ้ าฯ ณ พระที่นงั่ ศิวาลัย ในพระบรมมหาราชวังเมื่อวันที่ 4 กุมภาพันธ์ 2513
The Princess Mother graciously grants an audience to the members of the International Council
of Women who attend the Triannaul meeting in February 1970.

ตามเสด็จ พระวรวงศ์เธอ พระองค์เจ้าเปรมบุรฉัตร เสด็จแทนพระองค์พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยูห่ วั ในงานขึ้นครองราชย์ของกษัตริ ยจ์ วน
คาร์ ลอส แห่งประเทศ สเปน
H.H. Prince Prem Purachatra represents His Majesty King Buhmibol at the coronation of King Juan
Carlos of Spain.

กําลังสนทนากับพระราชินีแห่งสเปน
Princess Prem Purachatra talks with the Queen of Spain

พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยูห่ วั ทรงมีพระกรุ ณาธิคุณโปรดเกล้าฯ พระราชทานพระวโรกาสให้พระวรวงศ์เธอพระองค์เจ้าเปรมบุรฉัตร
และหม่อมงามจิตต์ บุรฉัตร เข้าเฝ้ าเป็ นการส่ วนพระองค์เพื่อพระราชทานเครื่ องราชอิสริ ยาภรณ์ปฐมจุลจอมเกล้าฯ แก่พระองค์เจ้า
เปรมบุรฉัตร ณ พระตําหนักจิตรลดารโหฐาน
His Majesty the King Buhmibol grants a special royal audience to Prince and Princess Prem Purachatra.
On this occasion, His Majesty bestows the decoration of Knight Grand Commander of the Most Illustrious
Order of Chula Chom Kloa to the Prince.

พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยูห่ วั ทรงมีพระมหากรุ ณาธิคณ
ุ คล้องผ้าผูกคอ “ลูกเสื อชาวบ้าน” ณ พระตําหนักจิตรลดารโหฐาน
His Majesty graciously ties the “village scout” scarf for Princess Prem Purachatra, while the Prince looks on.

ในฐานะประธานจัดงานบุปผชาติ เขตหลังตั้งใจช่วย เฝ้ ารับเสด็จสมเด็จพระเทพรัตนราชสุ ดาฯ สยามบรมราชกุมารี (รายได้สมทบมูลนิธิฯ สายใจไทย และจัดทําถุงของขวัญปี ใหม่
ให้แก่ตาํ รวจ ทหาร พลเรื อน ตามชายแดน) เมื่อวันที่ 20 ธันวาคม 2521 ณ โรงแรมดุสิตธานี
Princess Prem Purachatra organizes THE BRAVES DESERVE THE FLOWERS to raise funds for the military, police and civilians at
the border. She welcomes H.R.H. Princess MAHA Chakri Sirindhorn to the event.

ในฐานะรองประธานฝ่ ายเอกชนจัดงานโคเนกซ์ 81 ได้นาํ เสด็จสมเด็จพระเทพรัตนราชสุ ดาฯ สยามบรมราชกุมารี เสด็จแทนพระองค์ สมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินีนาถ
ทรงเยีย่ มชมร้านหัตถกรรมของประเทศสเปน เมื่อวันที่ 16 กุมภาพันธ์ 2524 ณ สวนอัมพร
As Vice Chairman of CONEX 81, Princess Prem Purachatra shows the handicraft shop of Spain to H.R.H. Princess Maha Chakri
Sirindhorn who represent Her Majesty the Queen.

เฝ้ ารับเสด็จสมเด็จพระเจ้าภคินีเธอ เจ้าฟ้ าเพชรรัตน์ราชสุ ดา สิ ริโสภาพรรณวดี ในงานของมูลนิธิภมู ิพโลภิกขุ
The Princess welcomes H.R.H. Princess Bejaratana at a charity event.

สมเด็จพระเจ้าพี่นางเธอ เจ้าฟ้ ากัลยาณิ วฒั นา ทรงมีพระกรุ ณาธิคุณเสด็จเยีย่ มหม่อมงามจิตต์ บุรฉัตร ณ บ้านพักสุ ขมุ วิท ซอย 33 หม่อมงามจิตต์ บุรฉัตร ปลื้มปิ ติใ น
พระกรุ ณาธิคุณครั้งนี้เป็ นยิง่ นัก โดยได้สั่งงานเตรี ยมถวายการรับเสด็จด้วยตนเอง
H.R.H. Princess Galayani Vadhana graciously visits the ailing Princess at her home in Soi Sukhumvit 33, two months before the
Princess’s demise.

ชีวติ ในอดีต
Leaves from the Past

หม่อมงามจิตต์ บุรฉัตร เกิดเมื่อวันจันทร์ ที่ 7 มิถุนายน 2458 เป็ นธิดาคนโตของพลโทพระสารสาสพลขันธ์ และนางสวัสดิ์ อัศวานนท์ มีพี่นอ้ งร่ วมบิดา-มารดาเดียวกัน
คือ ร.อ. สมหวัง สารสาส (พี่ชาย) นางจริ ตราบ สารสาส (น้อง) นางโสภิณ อัศวเกีย รติ(น้อง) นางเสลา สก๊อต(น้อง) หม่อมงามจิตต์ฯ ได้รับการศึกษาขั้นต้นจากโรงเรี ยนศรี จิตร
สง่า ต่อมาได้ศึกษาแบบอยูป่ ระจําที่โรงเรี ยนวัฒนาวิทยาลัย สําเร็ จมัธยมศึกษาปี ที่ 8 จึงเดินทางไปศึกษาต่อ ณ ประเทศฝรั่งเศส ในแขนงวิชา เภสัชกรรม เพราะขณะนั้นบิดาประจํา
อยูใ่ นสถานทูตไทยในประเทศฝรั่งเศส และฝึ กงานอยู่ 1 ปี พอดีเกิดสงครามโลกครั้งที่ 2 ในพ.ศ. 2482 จึงกลับประเทศไทยและเข้าพิธีสมรสกับพระวรวงศ์เธอ พระองค์เจ้าเปรมบุร
ฉัตร พระโอรสของพลเอกพระเจ้าบรมวงศ์เธอ ชั้น 5 พระองค์เจ้าบุรฉัตรไชยากร กรมพระกําแพงเพชรอัครโยธิน และพระเจ้าวรวงศ์เธอ พระองค์เจ้าประภาวสิ ทธนฤมล เมื่อวันที่
22 มกราคม พ.ศ. 2483 ที่วงั นฤมล ถนนพระราม 5 เมื่ออายุได้ 25 ปี มีบุตรบุญธรรม 1 คน คือ ม.ล.ธีรฉัตร บุรฉัตร สมรสกับ น.ส.ยุวดี โกมารกุล ณ นคร ปัจจุบนั มีทายาท 2 คน คือ
ด.ญ. ฉัตรศรี บุรฉัตร และ ด.ญ. ยุพาพิน บุรฉัตร
Princess Prem Purachatra (nee Ngarmchita Sarasas) was born on Monday June 7, 1915 the eldest daughter of Lt. Gen.
Phra Sarasas Plonlakhun and Mrs.Sawad Asavananda.She finished school at Wattana College and went to further her studies in
pharmacy in France. At that time, her father was stationed at the Royal Thai Embassy in Paris. The second world war
broke out after she had hardly been a year there. She returned to Thailand in 1939 and married H.H. Prince Prem
Purachatra, son of H.R.H. Prince Purachatra of Kambaenbejra and H.R.H. Princess Prabhavasidh Naruemala, on January
22, 1940. She was then 25 years old. They had one adopted son, M.L. Dhirachatra.

พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยูห่ วั รัชกาลที่ 6 ทรงมีพระราชหัตถเลขาพระราชทานนามสกุล “สุ นทานนท์” แก่บิดาของหม่อมงามจิตต์ บุรฉัตร (ลอง สุ นทานนท์) ต่อมาบิดา
ได้รับพระราชทานบรรดาศักดิ์เป็ นพลโทพระสารสาสพลขันธ์

King Vajiravudh created the family name “Sundananda” for Lt. Gen. Phra Sarasas Phonlakhun on October 10, 1913.

พลโทพระสารสาสพลขันธ์ และ นางสารสาสพลขันธ์ (สวัสดิ์ อัศวนนท์)
L.t. Gen. Phra Sarasas Phonlakhun and wife

กับมารดาและน้องๆ
With her mother and sisters.

กับเพื่อนๆ ที่โรงเรี ยน อาทิ งามพิศ โชติกะพุกณะ และ
ม.ร.ว. แสงโสม เกษมศรี
With her classmates

กับญาติ ๆ
With relatives

แต่งชุดไทยในงานโรงเรี ยนวัฒนาวิทยาลัย
Donning a Thai dress for Wattana College festival.

กับเพื่อนๆที่โรงเรี ยน
With school fellows

กับเพื่อนๆ
Ngarmchita and her friends.

ไปชายทะเลกับมารดา และเพื่อนมารดา
At seaside with her mother and her mother’s friend

กับมารดาและน้องๆ ที่บา้ น

ก่อนไปศึกษายังประเทศฝรั่งเศส
Photo taken before Ngarmchita went to study in France.

ชักชวนเพื่อนๆ อาทิ คุณนวลจันทร์ ณ ป้ อมเพชร
ไปพักผ่อนและเล่นสกีบนภูเขาระหว่างปิ ดภาค
เรี ยนเสมอๆ เพราะเป็ นโรคปอด

Skiing on mountain during a vacation.

ในมหาวิทยาลัย
At the University.

ในทีพ่ กั และห้องพักส่ วนตัวทีฝ่ รั่งเศส
At the dormitory and in her private room.

ระหว่าง พ.ศ. 2477 – พ.ศ. 2480
Photos taken between 1934-1937.

อิริยาบทต่างๆ ขณะศึกษาเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยซอร์ บอน ประเทศฝรั่งเศส
A student in the Faculty of pharmacy. University of Paris (La Sorbonne).

งานเลี้ยงนํ้าชาสตรี ที่ CITE (ผูห้ ญิงชุดดําหัวโต๊ะคือ พ.ญ.คุณเพียร เวชบุล ซึ่ งได้ตามเสด็จพลเอกพระเจ้าวรวงศ์เธอ กรมพระกําแพงเพชรอัครโยธิน และ พระเจ้าวรวงศ์เธอ
พระองค์เจ้าประภาวสิ ทธินฤมล ไปศึกษาวิชาแพทย์)
A tea party at La Cite. The lady in black sitting at the head of the table is Dr.Pierra Vajjabun, then studying in Paris.

Getting around and seeing things in France.

พบกันครั้งแรกทีป่ ระเทศอังกฤษ ขณะทีพ่ ระวรวงศ์เธอ พระองค์เจ้าเปรมบุรฉัตร ศึกษาอยูท่ ี่มหาวิทยาลัยอ็อกฟอร์ ด
ส่ วนหม่อมงามจิตต์ฯ ศึกษาอยูท่ ี่ประเทศฝรั่งเศส ในภาพ แสดงเป็ นนางเอกในละครเรื่ อง กลรัก
ซึ่ งพระองค์เจ้าเปรมบุรฉัตร ทรงประพันธ์บทละครและกํากับการแสดงเอง
ในวโรกาสการประชุมสามัคคีสมาคมของนักเรี ยนไทยในอังกฤษ พ.ศ. 2476
First meeting H.H. Prince Prem Purachatra in England. The Prince was then
a student at Oxford University. Here, Ngarmchita performs in
a romantic play written and direct by Prince himself in 1933.

กําลังเย็บผ้าม่านเพื่อใช้ในการละครในโอกาสที่นกั เรี ยนไทยในภาคพื้นยุโรปมาชุมนุมกันที่กรุ งบรัสเซลล์ ประเทศเบลเยีย่ ม พ.ศ.2479
รู ปถ่ายนี้ ถวายให้พระองค์เจ้าเปรมบุรฉัตร พร้อมข้อความที่ว่า “ถวายท่านเปรม -งามจิตต์”
Ngarmchita sews a curtain to be used in a theatrical performance on the occasion of the gathering
of Thai students in Brussel, Belgium, 1936.
This photo bears a dedication to Prince Prem Purachatra is signed “Ngarmchita”.

“ฉัตร” หมายถึง ราชสกุล บุรฉัตร (ฉัตรชัย)
“กระต่ายคู่” หมายถึง สัญลักษณ์แห่งปี เกิดทั้งสอง
“ป” หมายถึง เปรมบุรฉัตร
“ง” หมายถึง งามจิตต์

The state umbrella (chatra) signifies the royal Purachatra
(Chatra Chaya)

บัตรเชิญร่ วมงานเลี้ยงแต่งงาน ซึ่ งพระองค์เจ้าเปรมบุรฉัตร ทรงมี
รับสั่งว่า “ผมแต่งงานเลี้ยงอาหารโต๊ะจีนด้วยราคาที่ถูกที่สุดในสมัย
นั้น”

The wedding invitations cards.
Prince Prem recalled “We had the least expensive Chinese
food at our wedding reception”.

ภาพแต่งงาน เมื่อวันที่ 22 มกราคม 2483 ณ วังนฤมล ถนนพระราม 5 ของท่านแม่พระองค์เจ้า เปรมบุรฉัตร
ภาพนี้มอบให้แก่คุณนวลจันทร์ ณ ป้ อมเพชร เพื่อนสนิทครั้งเมื่อศึกษาอยูท่ ี่ประเทศ ฝรั่งเศส
The wedding picture taken on January 22, 1939 at Wang Naruemala on Rama V Road.
Princess Prem Purachatra gave this picture to her close friend, Nualchan na Pombejra,
when they studied together in France.

ภาพถ่ายวังนฤมล ที่ครองชีวิตคู่กบั พระองค์เจ้าเปรมบุรฉัตร ปัจจุบนั เป็ นสถานที่ทาํ งานตํารวจ
Wang Naruemala where the wedden couple lived for some years. It is now a police office.

งานสังคมสงเคราะห์ ภายในประเทศ
Social Welfare in Thailand

องค์การที่หม่อมงามจิตต์ บุรฉัตร เป็ นประธานก่อตั้งหรือมีส่วนก่อตั้ง
พ.ศ. 2497
พ.ศ. 2498
พ.ศ. 2498
พ.ศ. 2501 พ.ศ. 2502 พ.ศ. 2505 พ.ศ. 2508 พ.ศ. 2513 พ.ศ. 2522 พ.ศ. 2522
พ.ศ. 2522
พ.ศ. 2523 พ.ศ. 2524 พ.ศ. 2525 -

- มูลนิธิอนุเคราะห์คนพิการฯ (ประธานก่อตั้ง)
- โรตารี่ แอนด์ ในประเทศไทย
- โรงเรี ยนจิตต์อารี ลาํ ปาง
สภาสังคมสงเคราะห์ฯ
สภาสตรี แห่งชาติฯ
มูลนิธิช่วยคนปัญญาอ่อนฯ (ประธานก่อตั้ง)
มูลนิธิสิริวฒั นา-เชสเชียร์ (ประธานก่อตั้ง)
มูลนิธิหมู่บา้ นโสสะ
มูลนิธิศูนย์กลางประสานงานพัฒนาชนบท (ประธานก่อตั้ง)
- คณะกรรมการดําเนินงานรางวัลวรรณกรรมยอดเยีย่ มแห่งประเทศอาเซี ยน (ซี ไรท์อวอร์ ด)
- มูลนิธิฉะเชิงเทราเพื่อการพัฒนา
มูลนิธิกฤตานุสรณ์
สมาคมส่ งเสริ มและพัฒนาผลิตภัณฑ์หตั ถกรรมแห่งประเทศอาเซี ยน (อาพาด้า)
มูลนิธิร่วมจิตต์นอ้ มเกล้าฯ เพื่อเยาวชน (ผูป้ ระสานการก่อตั้ง)

องค์การที่หม่อมงามจิตต์ บุรฉัตร มีส่วนริเริ่มเป็ นกรรมการก่อตั้ง

พ.ศ. 2488-2511 - สมาคม วาย ดับบลิว ซี เอ
พ.ศ. 2491
- สมาคมสหประชาชาติในประเทศไทย
พ.ศ. 2499
- มูลนิธิราชประชาสมาสัยฯ
พ.ศ. 2502 - สมาคมสตรี ภาคพื้นแปซิ ฟิก และเอเชียอาคเนย์
พ.ศ. 2502-2504 - สมาคมนักสังคมสงเคราะห์
พ.ศ. 2503
- มูลนิธิช่วยนักเรี ยนที่ขาดแคลนฯ
พ.ศ. 2504
- มูลนิธิมหาราช
พ.ศ. 2504
- มูลนิธิพีระยานุเคราะห์
พ.ศ. 2505
- มูลนิธิช่วยเหลือเด็กกําพร้าสมาคมสตรี ไทยมุสลิมแห่งประเทศไทย
พ.ศ. 2506
- มูลนิธิ HELP YOUTH
พ.ศ. 2508
- สันนิบาตมูลนิธิแห่งประเทศไทย
พ.ศ. 2508
- มูลนิธิช่วยเด็กกําพร้าอีสาน
พ.ศ. 2509
- สโมสรสตรี นานาชาติในประเทศไทย
พ.ศ. 2525 - มูลนิธิส่งเสริ มทรัพยากรมนุษย์ เพือ่ พัฒนาชุมชน

องค์การที่หม่อมงามจิตต์ บุรฉัตร เป็ นรองประธาน/กรรมการ

พ.ศ. 2491-2510 - มูลนิธิช่วยคนตาบอด
พ.ศ. 2492
- สมาคมสตรี อุดมศึกษาแห่งประเทศไทยฯ
พ.ศ. 2497
- สโมสร วัฒนธรรมหญิง
พ.ศ. 2501
- สมาคมสตรี ไทย
พ.ศ. 2501-2510 - มูลนิธิอนุเคราะห์คนหูหนวก
พ.ศ. 2502
- สมาคมสุ ขภาพจิตแห่งประเทศไทย
พ.ศ. 2502-2508 - สโมสรอาสากาชาด สภากาชาดไทย
พ.ศ. 2505-2506 – สโมสรอาสารุ่ นเยาว์
พ.ศ. 2507
- มูลนิธิราชประชานุเคราะห์
พ.ศ. 2507
- สมาคมช่วยเด็กกําพร้าขององค์การแคทอลิค
พ.ศ. 2507-2508 - สมาคมวัฒนธรรมไทย/สเปน
พ.ศ. 2510
- มูลนิธิจอห์นเอฟ เคนเนดี้
พ.ศ. 2510
- สมาคมผูบ้ าํ เพ็ญประโยชน์
พ.ศ. 2511
- สโมสรซอนต้า
พ.ศ. 2518
- สมาคมสตรี นกั ธุรกิจและวิชาชีพแห่งประเทศไทย
พ.ศ. 2519
- คณะกรรมการประสานงานระหว่างองค์การเอกชน และการป้ องกันพลเรื อน
พ.ศ. 2519
- ลูกเสื อชาวบ้าน

Founder and Former President of the Following Foundations

1954
1955
1955
1958
1959
1962
1965
1970
1979
1979
1979
1980
1981
1982

Foundation for the Welfare of the Crippled under the Royal Patronage of H.R.H. The Princess Mother
Rotary Anns in Thailand
Chit-aree Lampang school
Council on Social Welfare of Thailand under the Patronage of His Majesty The King
The National Council of Women under the Royal Patronage of Her Majesty The Queen
The Foundation for the Welfare of the Mentally Retarded of Thailand under the Royal Patronage of Her Majesty The Queen
Siri Wattana – Cheshire Foundation
S.O.S. Foundation of Thailand
Co-Ordination Center for Rural Development (Foundation)
The S.E.A. Write Award
Chachoengsao Foundation for Development
Kritanusom Foundation
Asean Handicraft Promotion and Development Association
Ruamchit Nomkloa Foundation (for children and youth)

Founder Member of the Following Organizations
1945 – 1968
1948
1956
1959
1959 – 1961
1960
1961
1961
1962
1963
1965
1965
1966
1982

Y.W.C.A.
The United Nations Association of Thailand
Foundation to Help Lepers
The Pan Pacific and South East Asian Women’s Association
The Social Worker’s Association
Foundation for Needy School Children
The Maharaj Foundation
Pierra Maternity and Child Welfare Foundation
The Muslim Women Foundation of Thailand for the Welfare of Orphans
Foundation to Help youth
The national Council of Foundations in Thailand
Foundation for the Orphans in the North East of Thailand
The International Women’s Club
Promotion of Human Resources in Rural Development Foundation

Became Vice – President and/or Board Member
1948 – 1967
1949
1954
1958
1958 – 1967
1959
1959 – 1965
1961 – 1967
1964
1964
1968 – 1969
1967
1967
1968
1975
1976
1976

The Foundation for the Welfare of The Blind
The University Women’s Association
Thai Women’s Cultural Club
The Thai Women Association of Thailand
The Foundation for the Deaf and Dumb
Mental Health Association of Thailand
Red Cross Volunteers Organizations
Junior Red Cross Organizations
Rajaprajanugroh Foundation
The Catholic Organizations Don Bosco Orphanage
Thai-Spanish Cultural Association
The John F. Kennedy Fund to Support Education
The Girl Guides Association
Zonta Club
The Business and Professional Women Association
The Liaison Committee of NGOS and Civic Defemce,Ministry of Interior, etc.
The Village Scouts Movement in Thailand

การปฏิบตั งิ านในสโมสรอาสากาชาด กองอาสากาชาด สภากาชาดไทย

หม่อมงามจิตต์ บุรฉัตร เป็ นเลขานุการสโมสรอาสากาชาด พ .ศ. 2499 ถึง พ .ศ. 2510 โดยมีคุณหญิงศรี เสนา สมบัติศิริ เป็ นนายกสโมสรฯ หม่อมงามจิตต์เป็ นผูท้ าํ งาน
ให้กบั สโมสรอาสากาชาด ด้วยการเสนอแนะ ริ เริ่ ม โดยสรุ ป ได้ เช่น เสนอ จัดทําป้ ายชื่อสโมสรอาสากาชาด ทั้งภาษาไทยและภาษาอังกฤษ ติดไว้ทางเข้ากองอาสากาชาดให้
เด่นชัด เสนอเปิ ดห้องทํางาน วันเสาร์ -อาทิตย์ เนื่องจากสมาคมผูบ้ าํ เพ็ญประโยชน์มาช่วยตัดเย็บเสื้ อผ้า และกรรมการแผนกประดิษฐ์ของกองอาสากาชาดมาช่วยดูแล เป็ นผูร้ ่ วม
จัดหาทุนบํารุ งสโมสรฯ ริ เริ่ มแบ่งเบาภาระตึกยมราช ในเรื่ องมารดาจะมาคลอดไม่มีผดู ้ ูแลช่วยเลี้ยงเด็ก โดยขอใช้เงินของกองอาสากาชาดและเงินสโม สรร่ วมกัน เสนองานที่อาสา
กาชาดจะต้องปฏิบตั ิ เช่น ช่วยเหลือผูถ้ ูกอัคคีภยั โรคระบาด เคยเสนอกราบบังคมทูลเชิญสมเด็จองค์สภานายิกาเสด็จฯ เยีย่ มกองอาสากาชาด
หม่อมงามจิตต์ บุรฉัตร รับตําแหน่งเป็ นอุปนายกสโมสรอาสากาชาด พ .ศ. 2510-2512 โดยท่านผูห้ ญิงดุษฎี มาลากุล เป็ นนายกสโมสรฯ ได้ริเริ่ มจัดอาสากาชาดเป็ น
หมวดหมู่ เข้าอบรม เพื่อเตรี ยมรับเหตุการณ์ฉุกเฉิ น อันอาจจะเกิดขึ้นได้ทุกเมื่อ และสะดวกในการติดต่อและปฏิบตั ิการ

ความเป็ นมาของกองอาสากาชาด

เมื่อพุทธศักราช 2483 คณะกรรมการสภากาชาดไทย ได้พิจารณาเห็นเป็ นการสมควรที่จะจัดตั้งกองแยกของสภากาชาดเพิ่มขึ้นอีกกองหนึ่ง ได้ทาํ หน้าที่รับสมัครและ
อบรมผูท้ ี่อาสาทําการสงเคราะห์และช่วยเหลือกิจการต่างๆ ของสภากาชาด ทั้งในยามปกติและยามที่มีเหตุฉุกเฉิ นเกิดขึ้นกับบ้านเมือง กองนี้เรี ยกว่า “กองอาสากาชาด” และได้
กําหนดวัตถุป ระสงค์ดงั ต่อ ไปนี้
เพื่อจัดรับสมัครบุคคลจําพวกหนึ่ง เรี ยกว่า “อาสากาชาด” จัดขึ้นไว้ในสาขากาชาดทั้งหลาย สําหรับไว้อุปการะต้อนรับเหตุการณ์ฉุกเฉิ นได้ทนั ท่วงที และมีประสิ ทธิภาพ
ในเวลาฉุ กเฉิ นแห่งสงคราม หรื อภยันตรายสาธารณะประการหนึ่ง และสําหรับช่วยดําเนินการงานของสภากาชาดในเวลาปกติ อีกประการหนึ่ง ให้มีการอบรมอาสากาชาดแต่ละ
คนให้มีความรู ้ความสันทัดในการงานตามหลักสู ตร
การจัดตั้งกองอาสากาชาดขึ้น คณะกรรมการสภากาชาดมีความประสงค์แต่แรกเริ่ ม ที่จะได้มีอาสากาชาดในจังหวัดต่างๆ ทัว่ ราชอาณาจักร พร้อมทั้งอบรมการปฏิบตั ิงาน
งานเป็ นรุ่ นๆ ไป สมเด็จพระนางเจ้า ฯ พระบรมราชินีนาถองค์สภานายิกาสภากาชาดไทย ทรงแต่งตั้งบุคคลผูท้ รงคุณธรรมซึ่ งสามารถช่วยเหลือเกื้อหนุนกองอาสากาชาดเป็ นผู ้
อุป ถัมภ์ดว้ ย
วันที่ 1 สิ งหาคม พ.ศ. 2483 การปฏิบตั ิงานของกองอาสากาชาดก็ได้เริ่ มขึ้นด้วยการรับสมัครผูป้ ระสงค์ที่จะเป็ นอาสากาชาด จํานวนผูส้ มัครเพิ่มขึ้นใน 6 เดือนแรก มีผมู ้ า
สมัครเป็ นอาสากาชาด 2,091 คน กองอาสากาชาดได้เชิญผูท้ รงคุณวุฒิในวิชาการต่างๆ มาช่วยอบรมอาสากาชาด หลังจากตั้งกองอาสากาชาดได้ 5 เดือน เหตุการณ์ฉุกเฉิ นทางด้าน
อินโดจีน ฝรั่งเศสก็เกิดขึ้น อาสากาชาดได้ให้ การช่วยเหลือประเทศชาติ จนได้รับการยกย่อง สรรเสริ ญ จากกระทรวงกลาโหม เมื่อสงครามผ่านพ้นไป กองอาสากาชาดได้
ปฏิบตั ิงานเพื่อเป็ นกําลังต่อสภากาชาดอีกหลายอย่างหลายประการ ขณะนี้กองอาสากาชาดมีสมาชิกอาสากาชาดร่ วมหมื่นคน และมีอายุครบ 45 ปี ในปี 2528 นี้

Duties of the Red Cross Volunteer Association-Thai Red Cross
In 1956-1967 under the Presidency of Khunying Srisena Sombatsiri, Princess Prem Purachatra as Hon.
Secretary of the Red Cross Volunteer Association, advised and started many projects. For instance, She proposed to
open the office on Saturday and Sunday for the members of the Girl Guides Association to make clothing; fundraising for the club-helped relieved the heavy burden at the maternity ward, Yomaraj building, Chulalongkorn
Hospital,where mothers had no one to help with their babies, by using the Red Cross Volunteer funds; she suggested work, that the Red Cross Volunteer should do like helping fire victims and epidemics. Princess Prem was
Vice President from 1967-1969, at the time when Thanpuying Dusdimala Malakul was President.

History of The Red Cross Volunteer
In 1940, the Thai Red Cross committee agreed that it was fitting to start a branch of the Red Cross with
Volunteers to help in the social welfare and other works of the Red Cross both in the times of peace and in case of
any emergency in the country. This unit, known as the Red Cross Volunteer with the following objectives:
To recruit persons as "Red Cross Volunteers'' attached to all the branches of the Red Cross to be ready to
help, with efficiency in times of wars or public disaster and to help in the Red Cross in times of peace, to train each
volunteer with proficient in their work.
In setting up the Red Cross Volunteer, the Red Cross Committee right at the start wanted to have Red
Cross Volunteer all over the country. H.M. the Queen, as President of the Thai Red Cross, appointed many able
person as patrons.
From 1st August 1940 the work of the Red Cross Volunteer started. Within 6 months it had resulted in
over 2,000 volunteers. The Red Cross Volunteer Association invited qualified persons in various fields to train the
volunteers. Five months later, war broke out in French Indo-China.
At the moment the Red Cross Volunteer has nearly 10,000 members and is now in its 45th year and the
Red Cross Volunteer Assistance was able to help the country gaving praise from the Ministry of Defense. After the
war, the Red Cross Volunteer Association has continued to help the Red Cross in a lot of other ways.

กําลังชมผลงานสิ่ งประดิษฐ์และภาพวาดของอนุสมาชิกที่ส่ง
เข้าประกวด
Princess Prem Purachatra in her capaciry as Vice President
of the Red Cross Volunteers Association examines and
judges artifacts and paintings of young people for a
competition.

ด้ านสื่ อมวลชน

หม่อมงามจิตต์ บุรฉัตร เป็ นบรร ณาธิการ (สตรี ไทยรุ่ นแรก) หนังสื อพิมพ์รายสัปดาห์ภาษาอังกฤษฉบับแรกของประเทศไทย “สแตนดาร์ ด” ตลอดระยะเวลา 21 ปี ของ
หนังสื อพิมพ์ ซึ่ งพระองค์เจ้าเปรมบุรฉัตรและหม่อมงามจิตต์ฯ ตั้งขึ้นหลังสงครามโลกครั้งที่ 2 ยุติใหม่เมื่อ พ.ศ. 2490 ด้วยเจตนาจะเผยแพร่ ประเทศไทยไปยังนานาประเทศและให้
นานาชาติเข้าใจวัฒนธรรมและทราบเหตุการณ์ภายในประเทศอย่างถูกต้อง “แสตนดาร์ ด” เป็ นหนังสื อพิมพ์วารสารสารคดีเชิงข่าวระดับชาติ มีคุณภาพเป็ นที่ยอมรับในหมู่ผอู ้ ่านทั้ง
คนไทยและต่างชาติ
การออกหนังสื อพิมพ์น้ ี มีเงินทุนเริ่ มต้นเพียงหนึ่งบาทแปดสิ บสตางค์และการที่สามารถออกหนังสื อพิมพ์น้ ีได้ตลอดกว่า 20 ปี พระองค์เจ้าเปรมบุรฉัตร และหม่อมงาม
จิตต์ฯ ใช้วิธีซ้ื อเชื่อกระดาษด้วยเครดิต ขอเก็บเงินค่าลงโฆษณาล่วงหน้า 6 เดือน หลังจากหนังสื อพิมพ์ออกแล้ว 1 อาทิตย์ จึงได้นาํ เงินที่เก็บล่วงหน้าไปจ่ายค่ากระดาษตุนไว้ 6
เดือน และกันเงินไว้จ่ายค่าพิมพ์ 6 เดือนด้วย อาศัยวิธีการเช่นนี้จึงสามารถออกหนังสื อได้กว่า 20 ปี ปลุกปั้นหนังสื อพิมพ์น้ ีร่วมกับนางแจ่มจิตต์ นิมมานเหมินทร์ (เลาหวัฒน์) ตั้ง
สํานักงานทีว่ งั นฤมล
นอกจากหนังสื อพิมพ์ “แสตนดาร์ ด”แล้ว หม่อมงามจิตต์ฯ ยังได้ออกหนังสื อรายสัปดาห์สาํ หรับเยาวชน “แสตนดาร์ ดเยาวชน” โดยมุ่งหวังจะส่ งเสริ มเยาวชนให้เป็ นนัก
อ่าน เป็ นผูส้ นใจใคร่ ศึกษาหาความรู ้และกล้าแสดงออกทางการเขียน หนังสื อมีท้ งั ภาคความรู ้ ภาคภาษาอังกฤษ และภาคบันเทิง ได้จา้ งเยาวชนที่มีฝีมือในการเขียนการ์ ตูนมาเขียน
ประกอบเรื่ องและยังเปิ ดหน้าพิเศษให้เยาวชนเขียนเรื่ องแต่งหรื อเล่าประสบการณ์มาด้วย นับว่าหม่อมงามจิตต์ฯ เป็ นคนแรกที่สร้างนักเขียนรุ่ นเยาว์ให้รู้จกั แสดงออกทาง
วรรณกรรมและสร้างสรรค์ อีกทั้งได้ริเริ่ มจัดหาทุนให้เยาวชนจากต่างจังหวัดได้เข้ามาทัศนศึกษาและเยีย่ มคารวะบุคคลสําคัญในสถานที่ราชการต่างๆ ในกรุ งเทพฯ เป็ นหมูค่ ณะ
ด้วย เป็ นต้น ความคิดของการอบรมผูน้ าํ เยาวชนในสมัยนี้ ภายหลังรัฐบาลได้รับงานชิ้นนี้ไปดําเนินการต่อ
หนังสื ออื่นๆ ที่หม่อมงามจิตต์ฯ เป็ นบรรณาธิการด้วยก็ คือ วารสารยุวกาชาด หนังสื อสําหรับผูห้ ญิง “เรวดี”
เนื่องด้วยไม่เคยมีประสบการณ์ดา้ นคุมโรงพิมพ์ ไม่เคยเรี ยนรู ้วิชาการนี้มาก่อน แม้ว่าจะจ้างผูม้ ีความรอบรู ้มาทํา ก็ไม่สามารถคุมคนงานได้ถูกต้อง จึงประสบอุปสรรค
นานาประการ กิจการพิมพ์กเ็ ริ่ มขาดทุน อีกทั้งพระองค์เจ้าเปรมบุรฉัตร ได้รับพระบรมราชโองการโปรดเกล้าฯ ให้ดาํ รงตําแหน่งเอกอัครราชทูตไทย ตามคํากราบบังคมทูลของ
ฯพณฯ ดร.ถนัด คอมันต์ รัฐมนตรี ว่าการกระทรวงต่างประเทศ จึงได้เลิกกิจการไปในที่สุด เมื่อ พ.ศ. 2511

Public Relations
Princess Prem purachatra, editor (First Thai woman) of "The Standard" the first English weekly of Thailand was put to print in
1947 with the aim of making Thailand known to other countries. It was accepted by Thais and foreign readers to be a newspaper of
quality giving national news and cultures of Thailand.
Although the starting capital for this newspaper was only one baht eighty satang (B 1.80) H.H. Prince and Princess Prem
together with Mrs. Chamchit Laohavattana managed to keep the newspaper running for 20 years by using credit to buy the paper
needed for printing, asking for a six months advance on all advertisement, then after the paper is on sale for one week use the money to
pay for six months supply of material and keep another sum to pay six months of printing cost. Using this method they kept the paper
goint for 20 years.
"The Standard" was soon followed by "The Standard for Youth" aimed at training the younger generations to like reading and
seek more knowledge, and encourages them to become writers by putting in print their stories or experiences. Princess Prem was also
the first to find funds for the youths from up-country to come to Bangkok on a educational tour and meet with important government
officials. The Government soon took over this project.
Although she was editor to 2 other magazines, one for the junior Red Cross the other for women called "Raewadi", due to lack
of experience, the "Standard" met with a lot of problems and was running at a loss, so eventually the publication stopped when His
Majesty's Government at the advice of H.E. Dr. Thanat Korman, Minister of Foreign Affairs, appointed H.H. Prince Prem as
Ambassador for Thailand 1968.

ผลงานส่ วนหนึ่งของโรงพิมพ์ฉตั ราซึ่ งหม่อมงามจิตต์ฯ เป็ น
ผูจ้ ดั การและบรรณาธิการ
Some of the works printed by Chatra printing press where
Princess Prem was manager and publisher.

สนใจในงานประพันธ์มาแต่อดีตแล้ว ในภาพเป็ นงานเลี้ยงสังสรรค์กบั บรรดานักประพันธ์ เช่น
นายวิลาศ มณี วตั นายอบ ไชยวสุ (ฮิวเมอริ ส)
IN THE PAST, Princess Prem Purachatra always had a passion for writers. She is seen with well-known writers
such as Ob Chaivasu or “Humourist” (far left) and Vilas Maneewat (far right).

ได้เข้าร่ วมเป็ นกรรมการบริ หารของมูลนิธิช่วยคนตาบอดฯ ตั้งแต่ พ.ศ. 2491-2510 ติดต่อกันมาเป็ นเวลา 19 ปี และดํารงตําแหน่งอุปนายกถึง 3 สมัย ประธานฝ่ ายหาทุน
ประธานฝ่ ายประชาสัมพันธ์นบั ว่าหม่อมงามจิตต์ฯ มีส่วนอย่างมากในการวางรากฐานให้มูลนิธิฯ เจริ ญยัง่ ยืนก้าวหน้ามาตลอดเท่าทุกวันนี้ โดยเฉพาะได้สนับสนุนให้นกั เรี ยนตา
บอดได้เข้าเรี ยนร่ วมกับเด็กปกติใ นระดับมัธยมศึก ษา ในโรงเรี ยนเซนต์คาเบรี ยล และได้ร่วมมือกับพระวรวงศ์เธอ พระองค์เจ้าวิภาวดีรังสิ ตขอร้องให้จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย และ
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ รับนักเรี ยนตาบอดเข้าเรี ยน ซึ่ งเป็ นความคิดที่ทนั สมัยมากในเวลานั้น
นอกจากงานในด้านบริ หารมูลนิธิฯ แล้วหม่อมงามจิตต์ฯ ยังได้ให้ความกรุ ณาเป็ นการส่ วนตัวแก่คนตาบอด ทั้งโดยส่ วนตัวและ เป็ นกลุ่มอีกด้วย เช่นได้ให้คณะกรรมการ
ก่อตั้งสมาคมคนตาบอด ใช้สถานที่ในวังเป็ นสํานักงานชัว่ คราวระยะก่อตั้ง ได้รับคนตาบอดเข้าทํางานในบริ ษทั ของท่าน ซึ่ งเป็ นการช่วยคนตาบอด จนถึงขั้นสุ ดท้ายให้เขาช่วย
ตัวเองได้จริ ง และเป็ นรายแรกๆ ที่เป็ นตัวอย่างในการรับคนตาบอดเข้าทํางาน โดยได้รับเงินเดือนเท่ากับคนปกติ
Princess Prem Purachatra was a member and chairman of various committees for the Foundation for the Welfare of the Blind in Thailand especially in helping the
blind to study with well sighted student in St. Gabriel School worked with H.H. Princess Viphavadi Rangsit in getting Chulalongkorn University and Thammasart University
into accepting blind students. Which was considered a rather step at the time.
Beside the administrative side, Princess Prem Purachatra also involved herself in helping individuals or the groups personally, like allowing her residence to be used
temporarily ley the Founding Committee one of the first accept blind personels into her company on the same salary as a normal person which really is the way to help the
blind to eventually help himself.

คุณหญิงสมานใจ ดํารงแพทยาคุณ ประธานมูลนิธิช่วยคนตาบอด ในพระบรมราชินูปถัมภ์ ได้มอบกิตติคุณบัตร ด้วยความยกย่องอย่างมาก
ทีห่ ม่อมงามจิตต์ฯ ได้ให้คาํ แนะนําช่วยเหลือและเสี ยสละอย่างต่อเนื่องตลอดมา เพื่องานของมูลนิธิฯ ในฐานะกรรมการอํานวยการของมูลนิธิฯ
ระหว่างพ.ศ.2504-2511 และเป็ นประธานหาทุนผูเ้ ข้มแข็งมาก ประธานคณะกรรมการฝ่ ายต่างๆ ของมูลนิธิฯ และเป็ นกรรมการชุดแรก
ของศูนย์ฝึกฝนอาชีพให้แก่คนตาบอด
A certificate of honour from the Foundation for the Blind in Thailand for the services rendered
by Princess Prem Purachatra.

ในฐานะประธานก่อตั้งและประธานคนแรกของมูลนิธิอนุเคราะห์คนพิการนําคณะกรรมการมูลนิธิฯ และโรตารี่ แอนด์ในแระเทศไทย ซึ่ งช่วยเหลือและสนับสนุนงาน
ของมูลนิธิฯ เข้าเฝ้ าสมเด็จพระศรี นคริ นทราบรมราชชนนี องค์อุปถัมภ์ มูลนิธิฯ ณ วังสระปทุมเมื่อ พ.ศ.2498
นับเป็ นเวลาเกือบ 30 ปี มาแล้วที่คณะสุ ภาพสตรี สุ ภาพบุรุษคณะหนึ่งซึ่ งมีหม่อมงามจิตต์ บุรฉัตร เป็ นหัวหน้า ได้ร่วมแรงร่ วมใจกันก่อ ตั้ง “มูลนิธิอนุเคราะห์คนพิการ”
ขึ้นตามข้อเสนอแนะของ Miss Eileen Davidson ทีป่ รึ กษานักสังคมสงเคราะห์ของสหประชาชาติ ประจําสถานสงเคราะห์แม่และเด็กสาทร อันเป็ นย่านที่มีเด็กพิการเป็ น
จํานวนมากจากการระบาดของโรคไข้สันหลังอักเสบ เมื่อ พ.ศ.2495 โรคนี้เป็ นโรคใหม่ในประเทศไทย ยากที่ผปู ้ กครองซึ่ งยากจนและขาดการศึกษาจะเข้าใจและเชื่อถือ หม่อม
งามจิตต์ฯ ต้องอดทน พากเพียร จนสามารถนําเด็กส่ วนใหญ่ไปรับการรักษาบําบัด ณ โรงพยาบาลเป็ นประจําทุกวันได้ แพทย์จาํ เป็ นต้องแก้ไขความพิการของเด็กๆ หลายรายด้วย
การผ่า ตัด แต่แ พทย์ผเู ้ ชี่ยวชาญทางด้านนี้มีนอ้ ย ทั้งงานแพทย์สาขานี้ยงั ไม่เป็ นที่สนใจแพร่ หลายในหมู่นกั ศึกษาแพทย์ มูลนิธิฯ ภายใต้การนําของหม่อมงามจิตต์ฯ จึงได้ให้ความ
ร่ วมมือแก่คณะแพทยศาสตร์ ศิริราชพยาบาล และโรงพยาบาลศิริราช สร้างอาคาร “ศรี สังวาลย์” ให้แก่ภาควิชาศัลยศาสตร์ ออธ์โธปิ ดิกส์และเวชศาสตร์ ฟ้ื นฟู พร้อมทั้งหาอุปกรณ์
การรักษาและสร้างตึก “มูลนิธิอนุเคราะห์คนพิการ” ขึ้นเป็ นโรงงานทํากายอุปกรณ์เพื่อให้สามารถให้รักษาทางกายภาพบําบัด ฟื้ นฟูสมรรถภาพร่ างกายอย่างทันสมัย ในระยะ
ต่อ มา ยังได้ร่วมกับองค์การกองทุนฉุ กเฉิ นสําหรับเด็กระหว่างประเทศ, องค์การให้ความช่วยเหลือทางวิชาการของสหประชาชาติ , องค์การแรงงานของโลก และองค์การ
สงเคราะห์ทหารผ่านศึกให้เครื่ องจักร เครื่ องมือ สําหรับโรงงานทําแขนขาเทียมแห่งที่สอง ณ โรงพยาบาลเลิดสิ นด้วย
นอกจากนี้ ยังได้สนับสนุนคณะแพทยศาสตร์ ศิริราชพยาบาลให้จดั ตั้งโรงเรี ยนนักกายภาพบําบัดขึ้น รวมทั้งแผนกอาชีวบําบัด ซึ่ งในระยะเวลาต่อมาได้ผลิตบัณฑิตทาง
กายภาพบําบัดออกปฏิบตั ิงานในโรงพยาบาลต่างๆ ด้วย
งานในอันดับต่อไปที่ท่านริ เริ่ มคือ งานป้ องกันโรคภัยอันก่อให้เกิดความพิการ หม่อมงามจิตต์ฯ ได้ช่วยติดต่อขอวัคซี นจากองค์การ Save The Children Fund ของ
ประเทศแคนาดาเป็ นมูลค่าถึงห้าล้านบาท เพื่อนํามาใช้ในโครงการรณรงค์ให้วคั ซี นป้ องกันโรคไข้ไขสันหลังอักเสบ ในนครหลวง กรุ งเทพธนบุรี โดยร่ วมมือกับกรมอนามัย
กระทรวงสาธารณสุ ขและเทศบาลนครกรุ งเทพฯ ให้วคั ซี นแก่เด็กอายุต้ งั แต่ 3 เดือน ถึง 5 ปี ระหว่างวันที่ 21 มกราคม 2512 ถึง 3 กุมภาพันธ์ 2512 คาดว่ามีเด็กได้รับวัคซี น
ทั้งสิ้ น 300,000 คน

As Founder-President of the Foundation for the Welfare of the Crippled in 1955, Princess Prem Purachatra presents the
Foundation’s committee members and some Rotary Anns who have helped the foundation to H.R.H. the Princess Mother, the
Foundation’s royal patroness, at Sapatum Palace.
In 1952 Polionyelitis epidemic hit Bangkok at the time when little Knowledge is known about the disease especially among the
poorer, ill-informed families. At the advise of Miss Bieen David son, advisor to the U.N. Social Welfare, a group of men and women
under the chairmanship of Princess Prem founded the “Foundation” in 1954. With great determination and patience Princess Prem was
able to get the majority of the children to the hospital either for an operation or physical therapy. The Foundation with Princess Prem
as President, worked together with the Siriraj Hospital Faculty of Medicine in building “Sri-Sangwan” block for orthopidics and the
Foundation building was equipped as a workshop for production of artificial limbs, physiotherapy and occupational therapy. A second
workshop was to follow at Lert Sin Hospital with the co-operation of the United Nation, World labour Union and Vetenarians Social
Welfare Organization.
With the aid of the Save the Children Fund Organization of Canada, who donated ฿ 5,000,000 and the co-operation of the
Ministry of public Health and Bangkok Municipality, Princess Prem was able to launched the first anti-polio vaccination campaign in
Thailand.

ในงานเลี้ยงเด็กทุพพลภาพ ณ
บ้านมิสซิ สเกอร์ สัน พ.ศ. 2502
A party for crippled children at
the home of Mrs. Gerson in 1959
เปิ ดงาน “ศรี สังวาลย์” เพื่อทอดพระเกียรติ
สมเด็จพระศรี นคริ นทราบรมราชชนนี องค์
อุปถัมภ์ ของมูลนิธิอนุเคราะห์คนพิการ เมื่อ
วันที่ 18 ตุลาคม พ.ศ. 2523 ณ โรงเรี ยน
สอนเด็กพิการ “ศรี สังวาลย์” ปากเกร็ ด
Opening ceremony of “Sangwan Day” to
honour H.R.H. the Princess Mother, royal
patroness of the Foundation for the
crippled, on October 18, 1980.
ร่ วมอภิปรายกับแพทย์ต่างจังหวัดจากภาคเหนือ
เรื่ องปัญหาคนพิการ เนื่องในปี คนพิการสากลและ
วันมหิดล เมื่อวันที่ 24 กันยายน 2524 ณ คณะ
แพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
Princess Prem Purachatr participates in a panel
discussion on the problems of the crippled for the
International Year of the crippled 24, 1981 at the
Faculty of Medical Science, Cheangmai
University.

ได้ริเริ่ มก่อ ตั้ง “โรตารี่ แอนด์” ของสโมสรโรตารี่ คลับกรุ งเทพฯ ในพระบรมราชูปถัมภ์ สมัยที่พระองค์เจ้าเปรมบุร ฉัตร เป็ นนายกของ
สโมสร ปี พ.ศ. 2497-2498 โรตารี่ แอนด์ คือภรรยาของพวกโรตาเรี่ ยนรวมกลุ่มกันเข้าเพื่อช่วยเหลือโรตาเรี่ ยนทํางานเพื่อชุมชนและ
ประกอบสาธารณกุศลอันยิง่ ใหญ่โดยเฉพาะอย่างยิง่ ร่ วมมือช่วยเหลือการดําเนินงานของมูลนิธิอนุเคราะห์คนพิการ
During her husband’s presidency of Rotary Club Bangkok (1954-55), Princess Prem originated the idea of “Rotary Anns” by getting
the wives of Rotarians involved in charity organization, especially the Foundation for the Crippled.

ขณะเข้าร่ วมประชุมคณะกรรมการบริ หารเมื่อเริ่ มก่อ ตั้ง มูลนิธิราชประชาสมาสัย ในพระบรมราชูปถัมภ์ ณ บ้านเกศโกมล (บ้านพักของจอมพลถนอม
กิตติขจร อดีตนายกรัฐมนตรี )
ในภาพ (จากซ้ายมือ) ท่านผูห้ ญิงจงกล กิตติขจร ม.ร.ว. คึกฤทธิ์ ปราโมช (อดีตนายกรัฐมนตรี ) หม่อมงามจิตต์ บุรฉัตร นายธนิต อยูโ่ พธิ์
With the founding members of the Foundation to Help lepers (from left) Than Phuying Chongko; Kittikachorn, H.E. Mr. Kukrit Pramoj (former
Prime Minister), Princess Prem Purachatra, Mr. Chanit Yupho.

หม่ อมงามจิตต์ บุรฉัตร
กับสภาสั งคมสงเคราะห์ ในพระบรมราชู ปถัม ภ์
หม่อมงามจิตต์ บุรฉัตร สมัยเป็ นประธานสภาสตรี แห่งชาติฯ ได้เป็ นกําลังสําคัญในการริ เริ่ มก่อตั้งสภาสังคมสงเคราะห์แห่งประเทศไทย ใน พ.ศ. 2503 ตามที่กรม
ประชาสงเคราะห์ กระทรวงมหาดไทยโดย สจ.ปกรณ์ อังศุสิงห์ ได้ดาํ ริ จดั ตั้งขึ้นเพื่อเป็ นศูนย์กลาง ประสานงานสังคมสงเคราะห์ท้ งั ภาคเอกชน และภาครัฐบาล จากประสบการณ์
อย่างกว้างขวางของหม่อมงามจิตต์ฯ หม่อมฯ ได้เข้าร่ วมเป็ นรองประธานและคณะกรรมการก่อตั้งสภาสังคมสงเคราะห์แห่งประเทศไทยขึ้น หม่อมฯ ได้ให้ความสนใจเข้าร่ วม
ประชุมร่ างข้อบังคับ และให้ความคิดเห็นที่เป็ นประ โยชน์หลายประการเกี่ยวกับขั้นตอนการดําเนินการก่อตั้งองค์การเอกชน นอกจากนั้น ยังได้เป็ นตัวแทนในการเจรจาชี้แจงทํา
ความเข้าใจกับองค์การเอกชน ให้ยอมรับบทบาทและหน้าที่ของสภาสังคมสงเคราะห์ฯ เพื่อให้วตั ถุประสงค์ของสภาฯ โดยเฉพาะในด้านการประสานงา นเป็ นไปเรี ยบร้อยราบรื่ น
ตามเจตจํานงทุกประการ
หม่อมงามจิตต์ บุรฉัตร ช่วยให้ได้รับพระมหากรุ ณาธิคุณจากพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยูห่ วั ทรงรับสภาสังคมสงเคราะห์ฯ ไว้ในพระบรมราชูปถัมภ์ เมื่อวันที่ 10 สิ งหาคม
2504 และสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินีนาถ ทรงพระมหากรุ ณาธิคุณ ทรงรับเป็ นองค์ประธานกิตติมศักดิ์ในปี เดีย วกัน ดังกล่าวด้วย
หม่อมงามจิตต์ บุรฉัตร ได้ให้ความสนใจต่องานสภาสังคมสงเคราะห์ฯ อย่างมาก โดยผลักดันให้มีสถานที่ของตนเอง ศจ.ปกรณ์ อังศุสิงห์ เห็นด้วย และให้การสนับสนุน
โดยจัดสรรที่ดินของกรมประชาสงเคราะห์ฯ บริ เวณติดกับสถานสงเคราะห์เด็กบ้านราชวิถี เป็ นสถานที่ก่อสร้างอาคารที่ทาํ การถาวรของสภาสังคมสงเคราะห์ ฯ และองค์การ
สมาชิก หม่อมงามจิตต์ บุรฉัตร ได้เสนอแนะแหล่งทุนให้ โดยที่หม่อม งามจิตต์ บุรฉัตร ทราบมาว่า Mr. HERMAN F. SCHOLTZ ประธานบริ ษทั INTERNATIONAL
ENGINEERING ที่สหรัฐอเมริ กา เป็ นพระสหายสนิทของ สมเด็จพระราชบิดา เจ้าฟ้ ากรมหลวงสงขลานคริ นทร์ หากติดต่อขอเงินบริ จาคเพื่อการนี้ได้ คงจะสนใจยินดีบริ จาคให้
เพื่อการสังคมสงเคราะห์ หม่อมงามจิตต์ บุรฉัตร จึงได้นาํ เรื่ องนี้มาปรึ กษาหารื อกับ ศ จ.ปกรณ์ อังศุสิงห์ ทั้ง 2 ท่าน และ คุณประหยัด อังศุสิงห์ กรรมการบริ ษทั ดั งกล่าวใน
ประเทศไทย จึงได้ดาํ เนินเรื่ องนี้ร่วมกัน จนกระทัง่ Mr. SCHOLTZ ได้บริ จาคเงินให้ 1 ล้านบาท เป็ นทุนประเดิมก่อสร้างตึกที่ทาํ การสภาสังคมสงเคราะห์และองค์การสังคม
สงเคราะห์เอกชน และทางกรมประชาสงเคราะห์ได้จดั สรรงบประมาณอีก 1 ล้าน 1 แสน บาท รวมเป็ น 2 ล้าน 1 แสนบาท หม่อมงามจิตต์ บุรฉัตร ได้เป็ นผูก้ ราบบังคมทูลขอ
พระราชทานนามตึกนี้ เพื่อเป็ นสิ ริมงคล พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยูห่ วั จึงได้พระราชทานนามว่า “ตึกมหิดล” และเสด็จพระราชดําเนินทรงวางศิลาฤกษ์ และทรงประกอบพิธีเปิ ดตึก
นี้ เมื่อวันที่ 5 มีนาคม 2508 นับว่าหม่อมงามจิตต์ บุรฉัตร ได้เป็ นกําลังอย่างยิง่ ในการก่อตั้งสภาสังคมสงเคราะห์แห่งประเทศไทย และให้สภา ฯ มีตึกที่ทาํ การของตนเองอย่างเป็ น
หลักแหล่งสมภาคภูมิ เป็ นผลให้องค์การสมาชิกสภาฯ ได้ใช้ประโยชน์ร่วมกัน เช่น ในการประชุมปัจจุบนั สัมมนา และจัดพิธีการต่างๆ อีก ด้วย
เมื่อก่อตั้งสภาสังคมสงเคราะห์ฯ หม่อมงามจิตต์ บุรฉัตร ก็ยงั ได้ช่วยบริ หารงานของสภาสังคมสงเคราะห์เรื่ อยมา ตั้งแต่ พ.ศ. 2503-2508 ในฐานะรองประธานสังคม
สงเคราะห์แห่งประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์ อีก ด้วย
เมื่อพ้นจากตําแหน่งกรรมการอํานวยการ หม่อมงามจิตต์ ฯ ได้รับแต่งตั้งให้เป็ นทีป่ รึ กษาสภาสังคมสงเคราะห์ฯ ตลอดมา แม้ว่าจะติดตามพระสวามี คื อ พระวรวงศ์เธอ
พระองค์เจ้าเปรมบุรฉัตร ซึ่ งเสด็จไปทรงดํารงตําแหน่งเอกอัครราชทูตไทยในต่างประเทศ หม่อมงามจิตต์ฯ ก็ยงั ติดตามกิจกรรมการเคลื่อนไหวของสภาสังคมสงเคราะห์อย่าง
ใกล้ชิดด้วยความสนใจ ได้ขอให้ส่งรายงาน การประชุมคณะกรรมการอํานวยการไปให้อ่าน เมื่ออ่านแล้วก็ยงั มีหนังสื อถึงประธานสภาสังคมสงเคราะห์ ฯ ให้กาํ ลังใจ และให้
คําแนะนํา ปรึ กษาที่มีคุณค่าแก่ผปู ้ ฏิบตั ิงานรุ่ นน้องๆ เสมอมา รวมทั้งได้ติดต่อองค์การต่างประเทศให้สนับสนุนสภาสังคมสงเคราะห์แห่งประเทศไทยอยูเ่ นืองๆ

Princess Prem Purachatra and The Council on Social Welfare
of Thailand, under the Royal Patronage of His Majesty the King
In 1960, as the President of the National Council for Women, Princess Prem Purachatra played a very important role in
setting up the Council on Social Welfare of Thailand which was founded by Professor Pakorn Angsusingh of the Public Welfare
Department, Ministry of Interior. The Council on Social Welfare of Thailand was to be the centre for coordinating various social works
by both private and government sectors. As one of the founders and Vice President of the Council, she actively participated in all
meetings to draft rules and regulations concerning the procedures of its organization. After the Council on Social Welfare of Thailand
(CSWT) had been established, she negotiated with other private organizations and succeeded in convincing them of the necessity of
accepting and recognizing the role and responsibilities of the CSWT as centre to coordinate all social works done in the country.
It was due to Princess Prem Purachatra' s credit that CSWT was placed under the Royal Patronage of His Majesty the King
on August 10, 1961. In the same year, Her Majesty the Queen graciously accepted to be Honorary President of the Council.
For some time, Princess Prem Purachatra had been making every effort to establish an office of the Council when finally she
succeeded in obtaining a plot of land, belonging to the Public Welfare Department, adjacent to Ban Rajvithi, a Public Welfare House
for Children. This office was to be a permanent home of the Council and its member organizations.
Princess Prem Purachatra also proposed to establish a foundation fund for the Council. She knew that Mr. Herman F.
Scholtz, chairman of the International Engineering Company in the U.S., was a close acquaintance of Prince Songkhla Nagarin, the
King's father. She then sought the advice of Professor Pakorn Angsusingh about this matter. Both of them together with Mr. Prayad
Angsusingh, a member of the Governing Board of the said company in Thailand, contacted Mr. Scholtz for the proposed fund project.
In the end, Mr. Scholtz donated ฿1,000,000 for the construction of the CSWT office building. In turn, the Public Welfare Department
alloted a budget of ฿1,100,000 for the same purpose. Princess Prem also asked for the name of the building, for the prosperity of the
Council, from His Majesty the King who graciously named it "Mahidhol Building" and also kindly went to lay the foundation stone
and opened the building on March 5, 1965.
Princess Prem Purachatra was considered an important key person in founding the Council on Social Welfare of Thailand
and in establishing its own dignified office building. Member organizations can make use of the building for seminars, workshops, and
various functions.
Having been co-founder of the CSWT, Princess Prem also helped administer the work of the Council from 1960 - 1965 as
the Vice President.
After completing her term on Board of Directors, Princess Prem was appointed advisor to the Council all the times. Although
she had to follow H.H. Prince Prem to many foreign countries, she still closely followed the activities of the Council with great
attention. She asked that all reports of the Board meetings be sent to her. After reading the reports, she would kindly write some
comments to the President of the Council while giving encouragement and advices to younger social workers. At the same time she
took the initiative of contacting occasionally foreign agencies to support the Council.

สมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินีนาถ ทรงเปิ ดประชุมการสังเคราะห์แห่งชาติ ในสมัยที่หม่อมงามจิตต์ บุรฉัตร เป็ นรองประธาน
คณะกรรมการอํานวยการและประธานบริ หารสภาสังคมสงเคราะห์ ในพระบรมราชูปถัมภ์ ณ ศาลาสันติธรรม
Her Majesty Queen Sirikit inaugurates the National Social Welfare Conference at Santi Tham Hall.

ตามเสด็จฯ และแนะนํา
นักศึกษา อาสาสมัครที่มา
ช่วยงาน โดยมี จอมพลถนอม
กิตติขจร อดีต นายกรัฐมนตรี
ตามเสด็จด้วย
Princess Prem Purachatra
shows Her Majesty around
and presents students and
volunteers to her Majesty.

นําเสด็จทอดพระเนตรผลงานขององค์การสังคมสงเคราะห์ตา่ งๆ
Princess Prem Purachatra shows Her Majesty the works of various social welfare organizations.
ขณะทําหน้าที่อาํ นวยการการประชุมการสังคมสงเคราะห์ชาติ
Princess Prem Purachatra functions as the director of the National Social Welfare Conference.

พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หวั ได้พระราชทานปริ ญญาบัตรดุษฎีบณ
ั ฑิตกิตติม ศักดิ์ สาขาสังคมสงเคราะห์ศาสตร์ ให้แก่หม่อมงามจิตต์ บุรฉัตร เป็ นคนแรก
เมื่อวันที่ 5 สิ งหาคม 2513 ตามที่สภามหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ เสนอในฐานะนักสังคมสงเคราะห์อาสาสมัครที่ทาํ งานสังคมสงเคราะห์อย่างทุ่มเทเสี ยสละ
กอปรด้วยความคิดริ เริ่ มสู ง สร้างผลงานดีเด่นจนเป็ นทีร่ ู ้จกั แพร่ หลายทั้งในประเทศและต่างประเทศ อีกทั้งยังเป็ นที่ประจักษ์แก่คนทัว่ ไปว่าเป็ นผูม้ ีน้ าํ ใจงาม
เป็ นผูท้ ี่มีเจตนาบริ สุทธิ์ในการทํางานเพื่อสังคมส่ วนรวมโดยแท้ ทั้งเป็ นคนที่สามารถ ฉลาด รอบรู ้ ยอมรับความรู ้ของนักวิชาการรุ่ นใหม่ๆ และแนะนํากับทั้ง
ให้กาํ ลังใจแก่ผปู ้ ฏิบตั ิงานรุ่ นน้องๆ
His Majesty King Bhumibol confurs an honorary Ph.D. in Social Welfare to Princess Prem Prurachatra on August 5, 1970.

สภาสตรีแห่ งชาติ ในพระบรมราชินูปถัมภ์
หม่ อมงามจิตต์ บุรฉัตร ประธานสภาสตรีคนแรก
เมื่อวันที่ 15 ธันวาคม 2521 สมเด็จพระนางเจ้ าฯ พระบรมราชิ นีนาถ ทรงมีพระราชดํารั สเปิ ดงานหัตถศิ ลป์ ไทย
ของสภาสตรี แห่ งชาติฯ ตอนหนึ่ง ความว่ า “ขอให้ ทุกคนทํางานด้ วยใจจริ งและเสี ยสละ เพื่อส่ วนรวมให้ มากๆ
เหมือนประธานสภาสตรี คนแรก”
หม่อมงามจิตต์ บุรฉัตร ได้เป็ นกําลังสําคัญคนหนึ่งในการริ เริ่ มก่อตั้งสภาสตรี แห่งชาติฯ โดยได้รวบรวมสมาชิกจากองค์กรต่างๆ ให้มาร่ วมประชุมปรึ กษาหารื อเพื่อผนึก
กําลังใหญ่ เป็ นศูนย์กลางของสตรี ทวั่ ประเทศ กล่าวคือ
ใน พ.ศ. 2498 ท่านผูห้ ญิงละเอียด พิบลู สงคราม ซึ่ งขณะนั้นเป็ นประธานสํานักวัฒนธรรมฝ่ ายหญิง สภาวัฒนธรรมแห่งชาติ ได้ดาํ ริ ให้มีการจัดตั้งสภาสตรี แห่งชาติฯ ขึ้น
ดังเช่นประเทศต่างๆ มีอยู่ เพื่อเป็ นศูนย์รวมขององค์การสตรี ทุกประเภท และทุกระดับทัว่ ประเทศ ได้มอบหมายให้กรรมการสาขาสหธร รมซึ่ งท่านผูห้ ญิงฯ เป็ นประธาน เป็ น
เจ้าของเรื่ อง มีสุภาพสตรี ช้ นั นําหลายท่านเข้าร่ วมดําเนินการตามคําเชิญชวนของท่านผูห้ ญิงละเอียด พิบูลสงคราม ผูร้ ่ างธรรมนูญ ชั้นต้น ได้แก่ คุณนิลวรรณ ปิ่ นทอง ม.ร.ว. เสริ ม
ศรี เกษมศรี คุณหญิงนันทกา สุ ประภาตะนันทน์ และคุณหญิงสุ ภาพ วิเศษสุ รการ
วันที่ 25 มีนาคม 2499 ผูแ้ ทนสมาคมและองค์การสตรี 78 องค์การ จํานวน 141 คน ได้ร่วมกันพิจารณาร่ างธรรมนูญ และได้ลงมติให้เป็ นธรรมนูญสภาสตรี แห่งชาติฯ ได้
จดทะเบียนเป็ นนิติบุคคลเมื่อวันที่ 9 กันยายน 2499
หม่อมงามจิตต์ บุรฉัตร ได้รับมอบหมายให้เป็ นปร ะธานกรรมการอํานวยการชัว่ คราว และได้จดั ประชุมครั้งใหญ่ครั้งแรกตามธรรมนูญ เมื่อวันที่ 11 มกราคม 2502 เพื่อ
อนุมตั ิใช้ระเบียบต่างๆ เมื่อโครงสร้างพร้อมแล้วตามธรรมนูญ จึงเลือกตั้งกรรมการคณะแรกในที่ประชุมใหญ่สามัญ วันที่ 20 พฤษภาคม 2502 หม่อมงามจิตต์ บุรฉัตร ในฐานะ
ประธานสโมสรวัฒนธรรมหญิง ก็ได้รับเลือกตั้งให้เป็ นประธานสภาสตรี ฯ ในสมัยที่ 1 และสมัยที่ 2 ติดต่อกันจาก พ.ศ. 2502-2506 รวมเวลานับ 8 ปี ทีห่ ม่อมงามจิตต์ ฯ ได้ทุ่มเท
สติกาํ ลัง วางรากฐานให้สภาสตรี แห่งชาติฯ เป็ นแหล่งกลางสําหรับการร่ วมกันปฏิบตั ิกรณี ยกิจที่จะเป็ นประ โยชน์แก่ส่วนรวมประเทศชาติ ดังคํากล่าวปราศรัยตอนหนึ่งของหม่อม
งามจิตต์ฯ ในวันเปิ ดการประชุมใหญ่สามัญครั้งที่ 1 เมื่อวันที่ 11 มกราคม 2502 ณ หอประชุมโรงพยาบาลสงฆ์ ซึ่ งจะยกมาเป็ นตัวอย่างให้เห็นเด่นชัดถึงปณิ ธานของหม่อมงามจิตต์
บุรฉัตร ที่มีต่อสภาสตรี แห่งชาติฯ ดังนี้คอื
“สภาสตรี แห่งชาติฯ จะเป็ นศูนย์กลางที่จะให้คาํ แนะนําในด้านวิชาการ และช่วยหาผูเ้ ชี่ยวชาญที่ไปช่วยสมาคมต่างๆ ในด้านการเศรษฐกิจสังคม และการศึกษา โดยไม่
เกี่ยวข้องกับการเมือง จะเป็ นทั้งศูนย์กลางรับฟัง ทั้งความคิดเห็นและจําหน่ายออกซึ่ งความคิดเห็นนั้นๆ ไปยัง มวลภาคีสมาชิก กิจการที่แต่ละสมาคมดําเนินการช่วยสังคมอยูใ่ น
ปัจจุบนั มากบ้างน้อยบ้างนัน่ ก็ดีมากอยู่ แต่ความคิดเห็นและประโยชน์ที่จะได้แก่มวลชนย่อมอยูใ่ นวงแคบเป็ นหย่อมๆ ไม่กว้างขวางไปได้ท ั่
วประเทศ ถ้าเมื่อได้ต้ งั สภาสตรี
แห่งชาติฯ ให้เป็ นปึ กแผ่นมัน่ คง จะร่ วมมือกับ ทางราชการทํางานเกี่ยวข้องกับประชาชน จะเป็ นศูนย์กลางที่จะรับรู ้การดําเนินงานของแต่ละสมาคม รับทราบข้อเสนอหรื อปัญหา
ต่างๆ ที่แต่ละสมาคมจะได้เสนอมาตามความคิดเห็น หรื อสิ่ งที่ได้ประสบในการปฏิบตั ิงานช่วยสังคมในแถบของตน สภาสตรี ฯ มีคณะกรรมการที่ประกอบด้วยหลายสมาคม แล ะ
มีผเู ้ ชี่ยวชาญเป็ นกรรมการสาขา ย่อมมีหลายความคิด หลายแรงที่จะช่วยกันพิจารณาแก้ไขปัญหา หรื อนําข้อเสนอที่ดีมาปฏิบตั ิให้ได้ผลแก่ส่ วนรวม หลายแรงหลายความคิดย่อม
ช่วยกันพิจารณาข้อคิดใดๆ ได้อย่างรอบคอบ และสามารถช่วยกันทํางานหนักๆ และงานใหญ่ให้บรรลุผลสําเร็ จไปได้ ด้วยเหตุน้ ีแต่ละสมาคมจึงเป็ นส่ วนสําคัญส่ วนหนึ่งที่มาร่ วม
เป็ นความสําคัญของสถาบันนี้ เพราะพละกําลังของสภาสตรี ฯ จะแข็งแรงหนักแน่นมากน้อยเพียงใด ย่อมขึ้นอยูก่ บั กําลังความสนับสนุนที่ท่านจะให้แก่สภาสตรี ฯ และสภาสตรี ฯ
จะดําเนินงานได้กว้างขวางมากเท่าใด ก็ข้ ึนอยูก่ บั สมาคมต่าง ๆ ที่จะร่ วมกันทํางาน ทุกหน่วยของสมาคมที่ มาร่ วมเป็ นสภาสตรี ฯ จะต้องเป็ นทั้งผูเ้ สนอและผูร้ ับปฏิบ ตั ิ งานจึงจะ
ดําเนินไปได้ คณะกรรมการอํานวยการชัว่ คราว จึงขอฝากความสําคัญข้อนี้ไปยังทุกๆ สมาคมทัว่ ประเทศ เพื่อระลึกอยูเ่ สมอว่า ท่านเป็ นหน่วยสําคัญหน่วยหนึ่งที่จะร่ วมงานกั บ
ราชการ ช่วยสังคมและประเทศชาติของเรา

ในวันสําคัญวันนี้ คณะกรรมการอํานวยการชัว่ คราว รู ้สึกยินดีเป็ นอย่างยิง่ ที่ท่านสุ ภาพสตรี ผทู ้ รงเกียรติและทรงคุณวุฒิในสาขาต่างๆ ได้ให้เกียรติมาชุมนุมด้วย แสดงให้
เห็นว่าสุ ภาพสตรี ไทยพร้อมใจ กันมาประชุม เพื่อดําเนินงานอันเป็ นสาร ะสําคัญและเป็ นประโยชน์แก่สังคมและประเทศชาติ และหวังว่า งานอันใดที่สภาสตรี แห่งชาติฯ จะปฏิบ ตั ิ
สภาสตรี ฯ คงจะได้รับความเมตตากรุ ณา ความอุปถัมภ์จากท่านผูม้ ีเกียรติ และผูท้ รงคุณวุฒิในสาขาต่างๆ ที่ได้มาในวันนี้เพื่อประโยชน์ของสตรี ไทย ของส่ วนรวมและของ
ประเทศชาติให้สมกับเจตนารมณ์ที่ทุกสมาคมได้รวมกันปลุกปั้นสภาสตรี ฯ ขึ้นทีละน้อยจนถึงขั้นนี้”
สมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินีนาถ ทรงมีพระมหากรุ ณาธิคุณรับสภาสตรี แห่งชาติ ไว้ในพระบรมราชินูปถัมภ์ เมื่อพ.ศ. 2504 ตามคํากราบบังคมทูลของหม่อมงาม
จิตต์ บุรฉัตร อันนับเป็ นสิ ริมงคลสู งส่ งแก่องค์การสภาสตรี แห่งชาติฯ ทําให้ทุกคนมีความภาคภูมิใจและมัน่ ใจในความจงรักภักดีที่จะช่วยกันปฏิบตั ิหน้าที่เพื่อความเจริ ญและความ
ผาสุ กและสังคมไทย อีกทั้งได้อุทิศตนเพื่อความเจริ ญก้าวหน้าของสตรี ไทยอยูเ่ สมอ
การดําเนินงานด้านโครงการของสภาสตรี ฯ ระยะนั้น มุ่งการพัฒนาชุ มชน และส่ งเสริ มสถานภาพสตรี บุคคลผูเ้ ป็ นหลักดําเนินงาน ระยะต้น คือ หม่อมงามจิตต์ บุรฉัตร
ประธานกรรมการอํานวยการ คุณนิลวรรณ ปิ่ นทอง ประธานกรรมการบริ หาร และคุณหญิงสุ ภาพ วิเศษสุ รการ เลขาธิการ
เริ่ มงานโดยเปิ ดอบรมนักศึกษามหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ 40 คน ด้านวิชาสําร วจ วิจยั และวิชาประมุขศิลป์ เป็ นเวลา 9 สัปดาห์ โครงการที่ดาํ เนินงานระยะนั้น คือ
โครงการสโมสรท้องถิ่นตรอกจันทร์ โครงการส่ งเสริ มสวัสดิภาพสตรี วยั รุ่ น โครงการหน่วยสตรี สมัครช่วยพัฒนาชุมชน (เรี ยกย่อว่า ส.ช.พ.) โครงการฝึ กผูน้ าํ ในการพัฒนาชุมชน
โครงการศึกษาและจัดพิมพ์เรื่ องสตรี ไทย โครงการศูนย์เยาวชนโรตารี่ ธนบุรี
ย่อมเป็ นที่ประจักษ์อยูว่ ่า การริ เริ่ มงานหรื อก่อตั้งองค์การไม่ว่าประเภทใด ถ้าขาดทั้งแรงงาน เงิน และอุปกรณ์เครื่ องใช้สาํ นักงาน เ ช่น เครื่ องพิมพ์ โทรศัพท์ ฯลฯ ย่อมทํา
ให้เกิดอุปสรรคและปัญหานานาประการ รวมทั้งถ้ามีการ ต่อต้านเพราะความไม่เข้าใจ หรื อไม่ประสงค์ดีดว้ ยแล้ว ผูด้ าํ เนินงานย่อมต้องมีความอดทนอย่างยิง่ ยวด หม่อมงามจิตต์
บุรฉัตร เป็ นนักต่อสู ท้ กุ รู ปแบบ โดยมี อุดมการณ์เป็ นเป้ าหมาย ได้ ฟันฝ่ าอุปสรรคด้วยความอดทนและเสี ยสละเพื่อความอยูร่ อดของสภาสตรี แห่งชาติฯ สมัยนั้น ดังนั้ นสภาสตรี
แห่งชาติฯ จึงยึดหลักได้มนั่ คงทีล ะน้อยในระยะก่อ ร่ างสร้างตัว ซึ่ งเมื่อมีผมู ้ ีความสามารถเข้าดําเนินงานในสมัยต่อๆ มา สภาสตรี แห่งชาติฯ จึงเจริ ญมัน่ คงขึ้นเป็ นลําดับบนรากฐาน
ที่มีความมัน่ คงไม่นอ้ ยอันเกิดจากความอดทนและเสี ยสละของหม่อมงามจิตต์ บุรฉัตร
เมื่อดํารงตําแหน่งประธานสภาสตรี แห่งชาติฯ ได้นาํ สภาสตรี ฯ สมัครเข้าเป็ นสมาชิกของสภาสตรี ระหว่างประเทศ และหม่อมงามจิตต์ฯ ในฐานะผูแ้ ทนสภาแห่งชาติฯ
ได้เริ่ มเข้าร่ วมงานกับสภาสตรี ระหว่างประเทศ โดยได้รับเลือกตั้งครั้งแรกจากสภาสตรี ทวั่ โลกให้ดาํ รงตําแหน่งรองประธานสภาสตรี ระหว่างประเทศรุ่ นเยาว์ ตั้งแต่ เมื่อ พ.ศ. 2503
เป็ นการช่วยเสริ มสร้างชื่อเสี ยงเกียรติคุณและความสามารถของหญิงไทยให้ขจรขจายไปทัว่ โลกตลอดเวลา 23 ปี ที่เข้าร่ วมงานกับสภาสตรี ระหว่างประเทศ โดยเฉพาะอย่างยิง่
ได้รับเกียรติยศสู งส่ งเป็ นประธานสภาสตรี ระหว่างประเทศ พ.ศ. 2519
คณะกรรมการและสมาชิกของสภาสตรี แห่งชาติฯ ตระหนักเป็ นอย่างยิง่ ว่า หม่อมงามจิตต์ บุรฉัตร เปรี ยบเสมือนหัวหน้าครอบครัว เพราะท่านได้ให้ความสนับสนุน
คําแนะนําปรึ กษาที่มีคุณค่ายิง่ ตลอดจนความรักความเมตตาแก่มวลสมาชิกตลอดเวลาเกือบ 30 ปี ที่ท่านมีความผูกพันต่อสภาสตรี ฯ แม้ว่าจะอยูใ่ นสังคมไทยหรื อต่างประเทศ
โดยเฉพาะอย่างยิง่ ท่านได้เสี ยสละแรงทรัพย์ แรงกาย แรงจิต ความสนับสนุน ให้ความร่ วมมือ และริ เริ่ มงานเพื่อประโยชน์ของสตรี อย่างต่อเ นื่องด้วยอุดมการณ์และคุณธรรมอัน
สู งส่ ง

Princess Prem Purachatra
The First President
The National Council of Women of Thailand
Under the Royal Patronage of H.M. The Queen
When Her Majesty the Queen presided over the inauguration of the Handicraft Fair organized
by the National Council of Women on 15th December 1978, she said:
"....... may all of us work with determination and self-sacrifice for the benefit of the
community as a whole, like what our first president has offered......."

Princess Prem is one of the key person among the few who founded the National Council of Women. She called up woman
leaders from various organizations and associations to meet and discuss and finally form a centre representing THAI WOMEN.
In 1955 Than Puying La-iad Pibulsonggram who was at that time Head of the Division for Women in the National Council for
Culture, decided that there should be a National Council of Women as commonly seen internationally. The first few who drafted the
constitutional law for the council were Khun Nilawan Pintong, M.R.Sermsri Kasemsri, Khunying Nantaka Suprapatananda and
Khunying Suparb Visessulakarn.
On 25th March 1956, 141 representatives from 78 women associations and organizations met to discuss and rule the Council's
constitution and, on 9th September 1956, registered the body as the National Council of Women of Thailand.
Princess Prem had the chair for a temporary time, thus organized a general meeting on 11th January 1959 in order to set things
rolling. The first directors council were formed in May 1959.
As a member of the Cultural Women's Club, Princess Prem was elected President of the National Council of Women for two
successive sessions 1959 - 1967. During her 8 years with the Council, Princess Prem did all that was in her power and ability to
establish a strong foundation for its progress and prosperity. She longed for it to be the centre of unity all-round for Thai women
throughout the country. For this purpose, she made it clear in her speech given at the first general meeting on 11th January 1959.
"The National Council of Women will act as the centre in giving knowledgeable advice and contributing classified experts to
assist women associations and organizations in the field of economics, welfares and education It will be an input and output station of
ideas and in return transmit substantial results to council members.
Social works, big or small, though beneficial, are limited, when individually performed. In order that any one association or
organization be recognized in the community welfare, they have to be united as a stronghold through the Council and perform their
social function jointly, at least in ideas if not in actual work.
The Council has many specialized members in various fields and is free to give, to solve and to accept ideas in all matters. Unity
is force and we should work along this theme.
On this election day, I am very happy to see active interests among us, women, and for which I am must grateful. I hope the
Council will have your full support in her achievements. We are among the cream of Thai women who I am certain, are ready to work
for the advancement of our community, and the full growth of the Council.
The Council's early projects centre on Community Development and Promotion of Women Status. The key people working on
this project were, Princess Prem, the president, Khun Nilawan Pintong, executive director and Khunying Suparb Visissurakarn,
secretary.
As President of the National Council of Thai Women, Princess Prem subscribed and obtained membership for the Council in the
International Council for Women. On behalf of the Council, she became an active member and internationally recognized,. Throughout
the 23 years she promoted and made known to the world, the status and fame of Thai Women. During that time Princess Prem held
several important offices in the International Council of Women, and in 1976-1979 held the honored office of the President.

ในฐานะประธานสตรี แห่งชาติ ในพระบรมราชินูปถัมภ์ นําเสด็จพระราชดําเนินในงานเคหะศิลป์
เมื่อวันที่ 17-19 พฤษภาคม 2506 ก่อนพ้นตําแหน่งประธานสภาสตรี ฯ
Princess Prem Purachatra as President of the National Council of Women shows Her Majesty around at an
event of home fair.

A certificate of honor given by the President of the National Council of Women of Thailand to
Princess Prem Purachatra

สภาสตรี แห่งชาติฯ โดย ม.ร.ว. เสริ มศรี เกษมศรี
ประธานสภามอบเกียรติคุณบัตรให้ ในฐานะที่
ทําคุณประโยชน์แก่สภาสตรี ฯ เป็ นอเนกอนันต์
และได้สร้างชื่อเสี ยงเกียรติคุณของสตรี ไทยไป
ทัว่ โลก เมื่อวันที่ 5 มกราคม พ.ศ. 2511
President M.R. Sermsri Kasemsri presents the
certificate of honor to Princess Prem Purachatra
on January 5, 1968.

พระวรวงศ์เธอ พระองค์เจ้าเปรม บุรฉัตร และหม่อมงามจิตต์ บุรฉัตร ร่ วมงานเลี้ยงต้อนรับองค์การ
สมาชิกสภาสตรี แห่งชาติฯ ที่มาร่ วมประชุ มใหญ่สามัญ ครั้งที่ 9 ณ ศาลาทศวรรษ บ้านพระกรุ ณานิวาสน์
H.H. Prince Prem Purachatra attend a reception for the members of the National Council of Women.
คุณหญิงสุ ภทั รา สิ งหลกะ ประธานสภาสตรี แห่งชาติฯ จัดเลี้ยงแสดงความยินดีที่ หม่อมงามจิตต์ฯ ได้รับ
เลือ กตั้งให้ดาํ รงตําแหน่งประธานสภาสตรี ระหว่างประเทศ
Members of the National Council of Women congratulate Princess Prem Purachatra on being elected as
President of the National Council of Women.

ร่ วมต้อนรับและแลกเปลีย่ นความคิดเห็นกับภริ ยาทูตานุทตู ประเทศ
ต่างๆ ที่มาเยีย่ มชมกิจการของสภาสตรี ฯ ในสมัยที่ คุณหญิงจันทนี
สันตะบุตร เป็ นประธานสภาสตรี ฯ
Princess Prem Purachatra and the members of the National
Council of Women exchange views and opinions with diplomats
wives who visit the Council during Khunying Chandhani
Santabutra’s presidency.

ร่ วมต้อนรับและแลกเปลี่ยนความคิดเห็นกับมาดาม อัลวา ซาดัต
สุ ภาพสตรี หมายเลข 1 แห่งประเทศ อียปิ ต์ ในสมัยที่ คุณหญิงสมานใจ
ดํารงแพทยาคุณ เป็ นประธานสภาสตรี ฯ
Princess Prem Purachatra and Khunying Samanjai Damrong BaldyaKun,
President of the National Council of Women, welcome Egypt’s First
Lady, Madame Alwa Sadat.

คณะกรรมการมูลนิธิช่วยคนปัญญาอ่อนฯ ในสมัยคุณหญิงเฝื่ อง ชลิตอาภรณ์ เป็ นประธาน
เข้าเยีย่ มคารวะ และขอคําปรึ กษาแนะนําการดําเนินงานจากหม่อมงามจิตต์ฯ ประธานก่อตั้ง
มูลนิธิฯ ณ ห้องกระจก ที่พกั ในศิวะคอร์ ต สุ ขมุ วิทซอย 7
Princess Prem Purachatra welcomes and gives consult to the President of the Foundation
for the Mentally Retarded, Khunying Fueng Chalitaphorn and executive members at Siva
Court Soi Sukhumvit 7.

กิตติคุณบัตรของมูลนิธิฯ และสมาคมสตรี ไทยมุสลิ มฯ ทีพ่ ระบาทสมเด็จพระเจ้าอยูห่ วั พระราชทานให้ หม่อมงามจิตต์ฯ เมื่อวันที่ 3 มิถนายน พ.ศ. 2510 ใน
สมัยที่คุณหญิงสุ วฒั นา เพชรทองคํา เป็ นนายกสมาคมฯ
A certificate of honor from the Thai Muslim Women Association of Thailand.

พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยูห่ วั พระราชทานกิตติคุณบัตรของมูลนิธิฯ และสมาคมสตรี ไทยมุสลิมฯ
His Majesty the King Presents the certificate of honor to Princess Prem Purachatra.

ในฐานะประธานก่อตั้งมูลนิธิสิริวฒั นาเชสเชียร์ ในพระบรม
ราชินูปถัมภ์ ไปเป็ นประธานเปิ ดงานจําหน่ายต้นไม้หาทุนสมทบ
มูลนิธิเพื่อคนพิการและไร้ที่พ่ งึ ตลอดชีพ ณ สถานทูตอังกฤษ เมื่อวันที่
9 มีนาคม 2526 ในภาพ กําลังสนทนากับ มิสซิ สสเตเบิ้ล ภรรยา
เอกอัครราชทูตอังกฤษประจําประเทศไทย
Princess Prem Purachatra, Founder President of the SiriwattanaChesshire Foundation, presides over the opening of plant sale to raise
money for the permanently crippled, at British Embassy on March 9,
1983. She is seen with Mrs. Stable, wife of the British Ambassador to
Thailand.

กับคณะกรรมการมูลนิธิสิริวฒั นาเชสเชียร์ ในสมัยที่คุณหญิงสุ มน สุ ชีวะ เป็ นประธาน
ในงานจําหน่ายต้นไม้ นับเป็ นครั้งสุ ดท้าย ที่ หม่อมงามจิตต์ บุรฉัตร ไปร่ วมงานให้ความ
สนับสนุนและให้กาํ ลังใจแก่งานสาธรณกุศล
Princess Prem Purachatra with the members of the Siriwattana-Chesshire Foundation.

ความเป็ นมา

มูลนิธิศูนย์ กลางประสานงานพัฒนาชนบท (ศปพช.)

ผูแ้ ทนองค์การของรัฐและเอกชน ทีป่ ฏิบตั งิ านพัฒนาชนบท 29 องค์การ ได้ เริ่ มประชุมร่ วมกัน ตั้งแต่เดือน กุมภาพันธ์ 2522 และมีความเห็นพ้องต้องกันว่า หากมี
หน่วยงานที่ทาํ หน้าที่ประสานงานกิจการพัฒนาชนบทของภาครัฐและเอกชนได้ จะเป็ นการช่วยส่ งเสริ มการพัฒนาชนบทอีกทาง หนึ่ง คณะทํางานทีแ่ ต่งตั้งขึ้นโดยผูแ้ ทนองค์การ
ต่างๆ ได้เสนอให้จดั ตั้ง หน่วยงานนี้ข้ ึน เป็ นรู ปของมูลนิธิฯ โดยใช้ชื่อว่า “มูลนิธิศูนย์กลางประสานงานพัฒนาชนบท” โดยคณะผูก้ ่อตั้งซึ่ งมีหม่อมงามจิตต์ บุรฉัตร เป็ นประธาน
ก่อตั้งและประธานคนแรก ได้อาศัยเงินที่พระบาทสมเด็ จพระเจ้าอยูห่ วั และสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินีนาถ พระราชทานช่วยชาวชนบทเป็ นทุนก่อตั้ง การก่อตั้งมูลนิธิฯ
ได้รับอนุมตั ิจากทางราชการ เมื่อวันที่ 30 สิ งหาคม 2522 เลขทะเบียนมูลนิธิฯ 1242 และต่อมาได้มเี อกชน และนิติบุคคลต่างๆ ร่ วมบริ จาคเงินสมทบทุนมูลนิธิฯ โดยเสด็จพระราช
ปณิ ธานมาโดยลําดับ

หลักการและเหตุผล

ปัญหาสําคัญปัญหาหนึ่งที่มวลมนุษย์ในโลกกําลังประสบอยูท่ ุกวันนี้ ได้แก่ปัญหาที่เกี่ยวกับความยากจนในชนบทส่ วนใหญ่ของประเทศที่กาํ ลังพั ฒนา เช่น ความยากจน
แร้นแค้นในชนบทได้แผ่กระจายไปในพื้นที่หลายส่ วนของประเทศไทย อันเป็ นอุป สรรคต่อความเจริ ญก้าวหน้า ดังนั้น จึงก่อให้เกิดความตระหนักถึงความสําคัญอย่างยิง่ ของการ
พัฒนาชนบทเพื่อความเจริ ญก้าวหน้า และความมัน่ คงของชาติ ถ้าชาวชนบทได้รับความช่วยเหลือสนับสนุนให้รู้จกั ช่วยตนเองแล้ว เขาก็สามารถที่จะเพิ่มพูนรายได้ของตนและมี
ทุนทรัพย์เพียงพอที่จะเพิ่มผลผลิตในด้านต่างๆ ซึ่ งจะเป็ นการส่ งเสริ มการพัฒนาทางด้านอุตสาหกรรมและเศรษฐกิจของประเทศให้มนั่ คงยิง่ ขึ้น อันจะนําไปสู่ความสมบูรณ์พูนสุ ข
และความก้าวหน้าของชาวชนบททุกแห่งซึ่ งเป็ นรากฐานสําคัญในการพัฒนาชาติ
ในอันทีจ่ ะบรรลุถงึ ซึ่ งวัตถุป ระสงค์ดงั กล่า ว จําต้องอาศัยความร่ วมมือและการประสานงานกันในระหว่างองค์การต่างๆ ทั้งภาครัฐบาลและเอกชน เช่นเดียวกับหน่วยงาน
ทั้งด้านธุรกิจและอุตสาหกรรม ในการที่จะส่ งต่อและถ่ายทอดข้อมูลเทคนิคและวิธีการทางเทคโนโลยี ความช่วยเหลือทางด้านการเงิน กําลังคน
และในด้านอื่นๆ ตามกําลัง
ความสามารถของตนในอันที่จะช่วยสนับสนุนชาวชนบทให้มีความเป็ นอยูด่ ีข้ ึน

ผลงานของมูลนิธิฯ

การประสานงานที่ก่อให้เกิดผลด้านนโยบาย
มูลนิธิฯ ได้ประสานงานกับสํานักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ และองค์การเอกชนที่สาํ คัญๆ ในประเทศไทย ในการดําเนินการให้รัฐบาล
ได้บรรจุนโยบายการร่ วมมือด้านการพัฒนากับองค์การเอกชนไว้อย่างเป็ นทางการ ในแผนพัฒนาเศรษฐกิจ และสังคมแห่งชาติ แผนที่ 5 (2525-2529)
มูลนิธิฯ ได้เป็ นองค์การหลัก ร่ วมกับรัฐบาลไทย สภาสังคมสงเคราะห์แห่งประเทศไทยฯ สภาสตรี ระหว่างประเทศ สภาสตรี แห่งชาติฯ สหประชาชาติ สื่ อมวลชน
และองค์การเอกชนอื่นๆ ในการประสานงานและดําเนินการจัดประชุมผูน้ าํ ชนบททัว่ ประเทศไทย เมื่อเดือนกุมภาพันธ์
2523 และจัดงานแสดงผลิตภัณฑ์หตั ถกรรมระหว่าง
ประเทศ และการประชุมชาวชนบททัว่ โลก (โคเน็กซ์ 81 ) (กุมภาพันธ์ 2524) เพื่อเพิ่มรายได้ของชาวชนบทระหว่างประเทศ ซึ่ งทําให้เกิดความตื่นตัวในการพัฒนาชนบท ทั้งใน
ภาครัฐบาล ภาคองค์การเอกชนทั้งในและนอกประเทศ และในหมู่ประชาชนในชนบท งานโคเน็กซ์ 81 นี้อยูใ่ นพระบรมราชูปถัมภ์และพระบรมราชินูปถัมภ์
มูลนิธิฯ ได้ส่งเสริ มให้มีโครงการเพื่อพัฒนาชนบทหลายโครงการ เป็ นต้นว่าฝึ กอบรมผูน้ าํ ชุมชนต่า งๆ ในชนบท การชลประทาน การฟื้ นฟูปรับปรุ งสภาพความเป็ นอยู่
ของชุมชน ซึ่ งได้รับความเสี ยหายจากภัยธรรมชาติ
ในปัจจุบนั มูลนิธิฯ กําลังดําเนินโครงการอย่างต่อเนื่องเกี่ยวกับการพัฒนาแหล่งนํ้าสะอาดให้ชาวชนบทได้มีน้ าํ สะอาดบริ โภคอย่างทัว่ ถึงทั้งประเทศ

CO-ORDINATION CENTER FOR RURAL
DEVELOPMENT (FOUNDATION)
Brief History
During February 1979, representatives of 29 government and non-government agencies held several discussions which led to a
unanimous agreement to set up a voluntary, non-governmental body to coordinate activities concerned with rural development in
Thailand. The implementation of the Agreement led to official registration of the CO-ORDINATION CENTER FOR RURAL
DEVELOPMENT (FOUNDATION) on 30 August 1979, The Founder and first President was Princess Prem Purachatra. A sum of
grant money, graciously given by Their Majesties the King and the Queen of Thailand in aid of Thai rural people, was used as the
starting Fund of the Foundation.
"Rural Poverty is a Threat to World Peace"
Rationale
One of the major problems confronting the contemporary world is rural poverty. In most developing countries like Thailand,
rural poverty is common in many parts of the country, and thus is a handicap to the country's progress. As a result, there has been a
growing awareness that rural development is essential to national progress and stability. Only if we assist the rural people by
encouraging self-development will they be able to increase their income and purchasing power, thus promoting industrial and
economic development throughout the country. This can be achieved by the co-operation and co-ordination of various governmental
agencies and non-governmental organizations, as well as business and industrial corporations in supplying information, technical
know-how, financial aid, voluntary manpower, etc. in line with their respective potentialities, to support rural people.
"Lack of Education Handicaps the Eradication of Rural Poverty"
Highlights of Achievements (To date)
- Comment: Unnecessary. Unnesessarydation
- The Foundation
has successfully
convinced the Government and leading Non-governmental
Organizations of the critical importance of co-operation of both parties. This led to the inclusion of
formal policy statement of governmental and non-governmental co-operation in rural development for
the first time in the current Fifth 5-year National Economic and Social Development Plan (1982-1986)
- The Foundation together with the Thai government, the National Council of Women and the National
Council of Social Welfare
as principal agencies, organized the International Crafts Conference and
Exhibition of Rural Incomes-Generating Activities (Conex'81) in February 1981 in which 68 countries
participated. This Conference and Exhibition is under the patronage of Their Majesties the King and
the Queen. The conference has stirred extensive interests and concerned for rural development both
among the donors and the beneficiaries.
- The Foundation has supported numerous rural development projects involving the training of rural
leaders, small scale irrigation schemes, the rehabilitation of community affected by natural disasters.
- Currently the Foundation is engaged in a continuous program of creating a supply of clean drinking
water in rural areas throughout Thailand
Funding and Property
: The Foundation's initial fund was B 268,000.
: The Foundation's property is acquired from the followings:
- contributions
- people's wills or as stated by legal acts without any commitment by the Foundation
- interest gained by the Foundation's property and money
- the results of the Foundation's activities

ในฐานะประธานก่อตั้งและประธานคนแรกของ
ศูนย์กลางประสานงานพัฒนาชนบท กําลังสนทนา
แลกเปลี่ยนความคิดเห็นกับคณะกรรมการสโมสร
โซรอฟทิมิสในสมัยของมิสซิ ส เจ เจ โฮ ก่อนที่จะมีการ
ประชุมคณะกรรมการมูลนิธิฯ ณ ห้องประชุมสภาสตรี
แห่งชาติ เมื่อ พ.ศ. 2524
Princess Prem Purachatra, Founder President and First
President of the Co-ordination Centre For Rural
Development Foundation, talks with the members of
the Soroptimists’ society during the presidency of Mrs.
J.J. Ho in 1981.

หม่อมงามจิตต์ฯ รับมอบสาส์นแสดงความยินดีจาก
ประชาชน ตําบลโยลอน ในเวลส์เหนือ จาก
นายกเทศมนตรี และทีป่ รึ กษา
Princess Prem Purachatra receives Civic Greetings of
the People of the Borough of Colwyn in the North
Wales from Mayor-Councillor Dr.James C. Williams.

หม่อมงามจิตต์ บุรฉัตร ได้ผลักดันให้มีโครงการประสานงานรัฐบาล
และเอกชนระดับประเทศทางพัฒนาชนบทและส่ งเสริ มอาชีพโดยสนับสนุนให้
มีการปฏิบตั ิงานบริ หารพัฒนาชนบทแนวใหม่ของรัฐบาลและหม่อมงามจิตต์ฯ
เป็ นผูเ้ สนอขอเงินสนับสนุนจากองค์การสหประชาชาติ สาขา ยูเอ็น เอฟ พี เอ
เป็ นเงิน 1.4 ล้านบาท มีคณะกรรมการสภาตําบลเข้ารับการอบรมจํานวน 1,440
คน จาก 30 จังหวัด ทุกภาคทัว่ ประเทศ การอบรมครั้งนี้เป็ นผลให้สภาตําบล
ตระหนักถึงความสําคัญของแผนพัฒนาชนบทแนวใหม่เพิ่มมากขึ้น และ
สามารถเขียนแผนพัฒนาหมู่บา้ นตามความต้องการของหมู่บา้ นอย่างแท้จริ งด้วย
ตนเอง การจัดอบรมครั้งนี้ หม่อมงามจิตต์ฯ ได้ขอให้ก รมการพัฒนาชุมชนเป็ น
เจ้าของเรื่ องและเชิญองค์การต่างๆ เข้าร่ วมงานด้วย คือ สภาสตรี แห่งชาติฯ และ
สมาคมพัฒนาประชากรและชุมชน หม่อมงามจิตต์ฯ ได้สังเกตการณ์ประชุม
และให้คาํ บรรยายด้วยทุกครั้ง และติดตามผลของการประชุมอย่างใกล้ชิด จน
กรมการพัฒนาชุมชนให้ฉายาว่า นักพัฒนาทีย่ งิ่ ใหญ่ของโลก นักวิชาการพัฒนา
ชุมชนพิเศษ หรื อวิทยากรใหญ่
Princess Prem Purachatra initiated the project of cooperation
between the government and private sector to develop rural areas and give
career training to people. She got funds from the UNFPA for 1.4 million
which enabled her to give a training to 1,400 members of village councils
from 30 provinces. This alerted the village council members to new
development plans and now each village had to find out its own needs.
Princess Prem Purachatra handed over the training programmed to
the Community Development Department. She also get other organizations to
participate, such as the National Council of Women. She herself observed and
gave lectures at the program. Her work earned her the praise as “a great
development worker” in the world

กุญแจเมือง โล่ และของที่ระลึกที่ได้รับเมื่อ
คราวเยือนเกาหลีใต้
City Key and Plaque received from South
Korea.

ประธานศูนย์วฒั นธรรมระหว่างแห่งประเทศเกาหลีใต้มอบบัตรสมาชิกกิตติมศักดิ์แก่หม่อมงามจิตต์ฯ
เพื่อยกย่องในฐานะที่เสริ มสร้างความเข้าใจอันดียงิ่ สัมพันธไมตรี และสันติภาพในสังคมทัว่ โลก
เมื่อวันที่ 30 กันยายน 2525
An honorary membership presented by the International Cultural Society of Korea.

ได้ประสานงานกับสํานักเลขาธิการแซมมา อูล อูดอง ประเทศเกาหลีใต้ จัดให้ผวู ้ ่าราชการจังหวัดและ
นายอําเภอทุกอําเภอได้ไปศึกษาดูงาน คณะที่ 1 คือจังหวัดสุ พรรณบุรี มีนายจริ นทร์ กาญจโนมัย เป็ น
ผูว้ ่าราชการจังหวัด
Princess Prem Purachatra, with the co-operation of Samuel Un Undong Secretarial office, South
Korea, organized inspection tours of South Korea for Thai provincial governors. The first tour group
was form Suphan Buri Province.

ทุกหนทุกแห่งที่หม่อมงามจิตต์ฯ ไปประชุมหรื อศึกษาดูงาน
ทุกท่านจะได้พบหม่อมงามจิตต์ฯ ในลักษณะเช่นนี้เสมอๆ
กล่วคือจะถือสมุดบันทึกเอกสารต่างๆ ไว้ในมือพร้อมกับ
ปากกา
Princess Prem Purachatra is always seen observing,
listening, and taking notes on anything of interest.

หลังจากศึกษาดูงานหรื อร่ วมงานเลี้ยงทีร่ ัฐบาลประเทศเกาหลี
จัดให้ทุกวันหม่อมงามจิตต์ฯ จะเชิญคณะข้าราชการและ
เอกชนทุกคนมาสรุ ปงานทีไ่ ด้ไปดูและประชุมปรึ กษางานกัน
ทุกคน เพื่อระดมความคิดเพื่อการพัฒนาชนบทไทย
After each day of inspection tour in South Korea, Princess
Prem Purachatra holds a discussion with Thai officials and
civilians in the group to brainstorm on rural development in
Thailand.

รัฐมนตรี ว่าการกระทรวงกลาโหมแห่งประเทศเกาหลี (ผูช้ ายด้าน
ขวามือ) เป็ นเจ้าภาพจัดเลี้ยงเป็ นเกียรติแก่หม่อมงามจิตต์ฯ (ผูช้ าย
ซ้ายมือ คือ น้องชายประธานาธิบดีเกาหลี ซึ่ งมีตาํ แหน่งเป็ น
เลขาธิการ แซมมา อูล อูดอง)
At a party in honor of Princess Prem Purachatra, The gentleman
on the right of the Princess is the Defense Minister of South
Korea; the gentleman on the left is the younger brother of the
South Korea President, who is the secretary-general of the
Sammual Un Undong.

ศึกษาดูงานขณะนําผูน้ าํ ชาวบ้าน ต.ห้วยนํ้าใส อ.พนมสารคาม จ.ฉะเชิงเทรา ไป
ศึกษาดูงานการทํามาหากินเพื่อเป็ นตัวอย่าง ในโครงการของชาวบ้าน ต.ท่างาม อ.
เมือง จ.ปราจีนบุรี ณ ฟาร์ มชุมชนสัมพันธ์ของโครงการส่ งเสริ มความสัมพันธ์
ระหว่างชุชมชน เพื่อพิจารณาและป้ องกันชายแดน โดยการประสานงานของมูลนิธิ
ฯ และกองบัญชาการทหารสู งสุ ด เดือนมกราคม 2526
Princess Prem Purachatra signs the visitors’ book at Tambon Huay Namsai,
Amphoe Phanom Sarakarm,Chacheangsao Province.
Princess Prem listens to the reports given by villagers.

ร่ วมฟังคําบรรยายของชาวบ้าน

ผลงานของ หม่ อมงามจิตต์ บุรฉัตร ทีม่ ตี ่อรางวัลซีไรท์
สื บเนื่องจากรางวัลซี ไรท์ – วรรณกรรมสร้างสรรค์ยอดเยีย่ มแห่งอาเซี่ ยน ซึ่ งได้จดั ขึ้นเป็ นครั้งแรกในปี พ .ศ. 2522 โดยมี พระวรวงศ์เธอ พระองค์เจ้าเปรม บุรฉัตร เป็ น
ประธาน หม่อมงามจิตต์ฯ ก็ได้ทาํ หน้าที่เป็ นผูป้ ระสานงานเป็ นครั้งคราว อาทิเช่น เวลาที่พระองค์ท่านมิได้ประทับอยู่ หรื อเวลาทรงพักผ่อน หรื อประชวร เป็ นต้น หม่อมงามจิตต์ ฯ
ท่านได้ให้ความสนใจ และติดตามรายละเอียดต่างๆ ตลอดมา และเมื่อพระองค์ท่านถึงแก่อนิจกรรม ในพ .ศ. 2524 นั้น หม่อมงามจิตต์ ฯ ก็ได้รับตําแหน่งสื บต่อในฐานะ ประธาน
คณะกรรมการด้วยความเต็มใจ แม้จะมีภารกิจด้านอื่นๆ อยู่เต็มกําลังแล้วก็ตาม
ตลอดระยะเวลา 3 ปี ที่ท่านดํารงตําแหน่งดังกล่าว ท่านได้อุทิศเวลา กําลังแรงกาย และแรงใจให้แก่รางวัลซี ไรท์ ซึ่ งเป็ นที่ประทับใจแก่คณะกรรมการจนถึงทุ กวันนี้
กล่าวคือ จะเข้าร่ วมประชุมทุกครั้งยกเว้นแต่ติดภารกิจที่สาํ คัญด้านอื่น หรื อเดินทางไปต่างประเทศ ติดตามเรื่ องอัญเชิญเ สด็จสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินีนาถ ในงาน
พระราชทานรางวัลด้วยตนเอง เป็ นต้น
นักเขียนรางวัลซี ไรท์ และนักเขียนที่ได้รับเชิญเป็ นแขกพิเศษในงาน เช่น ม.ร.ว. คึกฤทธิ์ ปราโมช เจมส์ มิเชนเนอร์ (นักเขียนอเมริ กนั ) ฮัน ซูหยิน กอร์ วิเ ดล (นักเขียน
อเมริ กนั ) ต่างประทับใจความสามารถของสตรี ไทยของหม่อมงามจิตต์ บุรฉัตร ซึ่ งให้ความเป็ นกันเอง และมีความรู ้ในด้านวรรณกรรมทั้งของไทยและต่างชาติเป็ นอย่างดี
เมื่อปี พ.ศ. 2525 สมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินีนาถ ทรงพระกรุ ณาโปรดเกล้าฯ ให้สมเด็จพระเทพรัตนราชสุ ดาฯ สยามบรมราชกุมารี เสด็ จแทนพระองค์เป็ นองค์
ประธานในงานพระราชทานรางวัลซี ไรท์ เป็ นเวลาเดียวกับที่ หม่อมงามจิตต์ บุรฉัตร จําเป็ นต้องไปประชุมใหญ่รอบ 3 ปี ของสภาสตรี ระหว่างประเทศ ที่ประเทศเกาหลีใต้ ใน
ฐานะประธานกิตติมศักดิ์ หม่อมงามจิตต์ฯ จึงได้ขอประทานพระกรุ ณาจากพระวรวงศ์เธอ พระองค์เจ้าวิมลฉัตร ทรงช่วยปฏิบตั ิหน้าที่แทน
ต่อมา ปี พ.ศ. 2526 หม่อมงามจิตต์ฯ เริ่ มป่ วยและถึงแก่อนิจกรรม พระองค์เจ้าหญิงวิมลฉัตร ได้ทรงรับปฏิบตั งิ านแทนสื บต่อไป
ซีไรท์ คืออะไร ซี ไรท์ ทับศัพท์มาจากคําว่า S.E.A. WRITE หมายถึง รางวัลวรรณกรรมที่มอบให้แก่นกั เขียนวรรณกรรม 5 ประเทศอาเซี่ ยน ได้แก่ อินโดนีเซี ย มาเลเซี ย
ฟิ ลิ ปปิ นส์ สิ งค์โปร์ และไทย คําเต็มในภาษาอังกฤษของรางวัลนี้คือ S.E.A. WRITE AWARD ในภาษาไทยเรี ยกว่า รางวัลวรรณกรรมสร้างสรรค์ยอดเยีย่ มแห่งอาเซี่ ยน แต่ใน
ภาษานิยมใช้กนั แพร่ หลายเรี ยกกันว่า รางวัลซี ไรท์ S.E.A. WRITE AWARD ( SOUTH EAST ASIA WRITE AWARD)
กําเนิดซีไรท์ เมื่อต้นปี พ.ศ. 2522 ฝ่ ายบริ หารของโรงแรมโอเรี ยนเต็ลได้ริเริ่ มรางวัลนี้ เนื่องจากโรงแรมโอเรี ยนเต็ลมีประวัติความเป็ นมาเกี่ยวข้องกับนักเขียนชั้นนําของ
โลกมาเป็ นเวลาช้านาน จะเห็นได้จากการที่จดั ส่ วนหนึ่ งเป็ น “ตึกนักเขียน” (AUTHORS WING) ขึ้น ประกอบด้วยห้องชุดพิเศษโดยใช้ชื่อนักเขียนคนสําคัญที่เคยมาพัก ได้แก่
ซอมเมอร์ เซ้ท มอมห์ โนเอล โคเวิด โจเซฟ คอนราด และเจมส์ มิเชนเนอร์ นอกจากนี้ยงั มีหอ้ งชุด เกรแฮม กรี น ตั้งอยูท่ ี่ตึกริ เวอร์ วิงค์ และประมาณกลางเดือ นกันยายน 2528 จะ
มีหอ้ งชุด จอน เลอ คาร์ เร่ และบาบาร่ า คาร์ ทแลนด์เพิ่มขึ้นอีก 2 ห้อง
ฝ่ ายบริ หารของโรงแรมโอเรี ยนเต็ล จึงได้ร่วมปรึ กษากับ บริ ษทั การบินไทย และกลุ่มบริ ษทั ในเครื ออิตลั ไทยจัดตั้งรางวัลวรรณกรรมนี้ข้ ึน โดยมี พระวรวงศ์เธอ
พระองค์เจ้าเปรมบุรฉัตร ทรงเป็ นประธาน และได้รับความร่ วมมือเป็ นอย่างดีจากสมาคมนักเขียนแห่งประเทศไทย และสมาคมภาษาและหนังสื อแห่งประเทศไทย ต่อมา มูลนิธิ
จิม ทอมป์ สันได้เข้าร่ วมในปี พ .ศ. 2524 และธนาคารกรุ งเทพ ในปี พ .ศ. 2527 หัวข้อในการหารื อครั้งนั้น คือการส่ งเสริ มนักเขียน ในกลุ่มประเทศอาเซี่ ยนทั้งห้า และการเผยแพร่
ให้โลกรู ้ถึงวัฒนธรรมทางวรรณกรรมของภูมิภาคนี้
วัตถุประสงค์ มีวตั ถุประสงค์ดงั นี้ คือ (1) เพื่อให้เป็ นที่รู้จกั ถึงความสามารถด้านสร้างสรรค์ของนักเขียนในกลุ่มประเทศอาเซี่ยน (2) เพือ่ ให้ทราบถึงโภคทรัพย์ทาง
วรรณกรรม ทรัพย์สินทางปัญญาวรรณศิลป์ แห่งกลุ่มประเทศอาเซี่ ยน (3) เพื่อรับทราบ รับรอง ส่ งเสริ มและจรรโลงเกียรติ อัจฉริ ยะทางวรรณกรรมของนักเขียนผูส้ ร้างสรรค์ (4)
เพื่อนํานักเขียนที่มีความสามารถ สร้างสรรค์พิเศษทางวรรณศิลป์ ต่างๆ กันจากกลุ่มประเทศอาเซี่ยนมารวมกัน

Princess Prem Purachatra and the S.E.A. Write Award
The S.E.A. Write Award was organized for the first time in 1979, with His Highness Prince Prem Purachatra as President
and Princess Prem, the liason organizer. At times, she represented His Highness in his absence regardless of his sick-leave or vacationleave. Not once did she carry out her work effort lessly. S.E.A. Write Award has always been very close to her heart. She has always
given it her full support physically and morally. After the demise of Prince Prem in 1981, Princess Prem became President in her own
right, and set the stone rolling in full force.
Throughout her 3 years with S.E.A. Write Award Board of Directors, Princess Prem left cherished memories and
unforgettable achievements with all around her. Only in unavoidable circumstances that she allowed herself to be unavoidable when
duty called.
Princess Prem highly impressed S.E.A. Write writers and guest-writers such as, H.E. M.R. Kukrit Pramoj, Mr. James
Mitchener, Mrs. Han Suyen and Mr. Gore Vidal. They were all taken by her knowledgeable sharing attitude literature-wise both
internal and external.
In 1982 Her Royal Highness Princess Mahachakri Sirindhorn, on behalf of Her Majesty the Queen, presided over the S.E.A.
Write Award ceremonies. Princess Prem, on her part, had to let H.H. Princess Vimalachatra represent her while she, as honorary
President, attended the 3rd year congress of the International Council of Women in South Korea.
Princess Prem suffered severe illness in 1983 and peacefully passed away amid torrential tears and heartfelt sorrows, for
Thailand has lost one of her most precious and unremidiable grandome.

What is S.E.A. Write Award ?
It is an abriviation from South East Asia Write Award, created to honor ASEAN writers of Indonesia, Malaysia, the
Philippines, Singapore and Thailand.
Due to the long-standing history of their past contacts and good relationships with world-leading writers, the Oriental Hotel
Board of Directors decided on the idea of sponsoring such an award. Jointly with Thai Airways and the Italthai Group of companies,
Directors of the Oriental Hotel created the S.E.A. Write Award, and offered its Presidentship to His Highness Prince Prem, who
achieved full co-operations from the Pen Club of Thailand as well as the Book and Language Club of Thailand. Later in 1981 the Jim
Thompson Foundation joined in the activity. The Bangkok Bank Limited also joined in 1984. The presentation of the award is to
emphasize the art of writing among writers of the 5 Asian countries. The idea is also to make known world wide the arts and culture of
this region.
The purpose in giving out the Award is as follows:
1. To make known and acknowledged the creative ability of the writers of the Asian region.
2. To let it be realized of the literal resources and mental resources within the Asian region.
3. To acknowledge, promote and preserve the genius creative works of arts.
4. To intensify the unity of outstanding writers of the Asian group of countries.

ปฏิบตั ิหน้าที่ในฐานะประธานคณะกรรมการ
ดําเนินงานรางวัลวรรณกรรมสร้างสรรค์ยอดเยีย่ ม
แห่งอาเซี่ ยน(ซี ไรท์อวอร์ ด) นําเสด็จสมเด็จพระเทพ
รัตนราชสุ ดาฯ สยามบรมราชกุมารี เสด็จแทน
พระองค์ สมเด็จพระบรมราชินีนาถิพระราชทาน
รางวัลแก่ นักเขียนซี ไรท์ เมื่อปี พ.ศ. 2524
Princess Prem Purachatra acts as chairman of the
S.E.A. write Awards committee. She welcomes
H.R.H. Princess MahaChakri Sirindhorn who
represents Her Majesty the Queen at the awardgiving ceremony in 1981.

ความเป็ นมา

มูลนิธิร่วมจิตต์น้อมเกล้ าฯ เพือ่ เยาวชน (รจนก.) ในพระบรมราชินูปถัม ภ์

หลังจากเสร็ จสิ้ นงานพระราชทานเพลิงศพ พระองค์เจ้าเปรมบุรฉัตร เดือนสิ งหาคม 2524 ขณะนั้นรัฐบาลและองค์การเอกชนกําลังร่ วมมือเตรี ยมงานสมโภชกรุ ง
รัตนโกสิ นทร์ 200 ปี พ.ศ. 2525 หม่อมงามจิตต์ บุรฉัตร ได้รับเชิญจากรัฐบาลให้เป็ นที่ปรึ กษาฝ่ ายประชาสัมพันธ์การจัดงาน ทําให้ท่านได้มีโอกาสปรึ กษางานตลอดเวลา กับ นาย
สติ ศรี บุญเรื อง หัวหน้ากองเลขานุการจัดงานสมโภชฯ นายสติฯ ได้ปรารภกับท่านว่า โครงการต่างๆ ในงานสมโภชนี้มีแต่การจัดนิทรรศการ งานรื่ นเริ ง และการซ่ อมแซม
โบราณวัตถุท้ งั สิ้ น ยังไม่ปรากฏว่า มีโครงการใดที่ถาวร และพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ดา้ นให้การศึกษา อันจะยังผลต่อการพัฒนาเศรษฐกิจ และสังคมของประเทศเลย

หลักการและเหตุผล

เนื่องจาก หม่อมงามจิตต์ บุรฉัตร เป็ นผูท้ ี่เห็นความสําคัญของการศึกษาและตระหนักถึงพลังอันสําคัญของเยาวชนต่อประเทศชาติเป็ นอย่างมาก ท่านได้พากเพียร บุกเบิก
และให้ความสนับสนุนงานทั้ง 2 ด้านนี้อย่างต่อเนื่องติดต่อกันเรื่ อยมาตลอดชีวิตของท่าน ทั้งเยาวชนปกติ และเยาวชนพิการ อีกทั้งพิจารณาเห็นว่าในปัจจุบนั แม้จะมีบุคคลผูใ้ จบุญ
องค์การธุรกิจการค้า สมาคมและมูลนิธิต่างๆ ได้ช่วยให้เยาวชนที่ยากไร้ขดั สนได้มีโอกาสศึกษาเล่าเรี ยนเป็ นจํานวนมากแล้วก็ตาม แต่กย็ งั มีเยาวชนอีกจํานวนประมาณ 60% ที่ไม่มี
โอกาสได้ศึกษาต่อจากการศึกษาภาคบังคับ ก่อให้เกิดปัญหาสังคมนานาประการ เช่น การมัว่ สุ ม ถูกล่อลวงไปดําเนินชีวิตที่ไม่ถูกต้อง ติดยาเสพติดหรื อกลายเป็ นอาชญากรไปใน
ที่สุด
ดังนั้น เพื่อช่วยให้เยาวชนได้มีการศึกษาให้สามารถประกอบอาชีพได้ และเพื่อเป็ นการป้ องกันการประกอบอาชญากรรมหรื อการประพฤติมิชอบของเยาวชน ท่านจึงได้
เชิญองค์การใหญ่ๆ ที่มีสาขาทัว่ ประเทศ 10 องค์การ ได้แก่ สภาสังคมสงเคราะห์ฯ สภาสตรี แห่งชาติ สภายุวพุทธฯ สภาลูกเสื อฯ สภาผูป้ กครองและครู พุทธสมาคม สันนิบาต
มูลนิธิฯ คุรุสภา ศูนย์ปฏิบตั ิการ ลสชบ. ชมรม ลสชบ. กทม. มาหารื อ และปฏิบตั ิงานร่ วมกัน องค์การทั้ง 10 แห่ง มีมติให้จดั ทําเป็ นโครงการถาวร ชื่อ “น้อมเกล้าฯเพื่อเยาวชน” ซึ่ ง
รัฐบาลในสมัยของ พลเอก เปรม ติณสู ลานนท์ เป็ นนายกรัฐมนตรี รับเป็ นโครงการหนึ่งของการสมโภชกรุ งรัตนโกสิ นทร์ 200 ปี และให้คณะอนุกรรมการและหน่วยงานราชการ
ต่างๆ ให้ความร่ วมมือพร้อมกับมอบให้กระทรวงศึกษาธิการเป็ นเจ้าของเรื่ องดําเนินการในส่ วนที่เกี่ยวข้องต่อไป
ต่อมาจากโครงการน้อมเกล้าฯ เพื่อเยาวชนนี้ ได้มีการจัดตั้งเป็ น มูลนิธิร่วมจิตต์นอ้ มเกล้าฯ เพื่อเยาวชนขึ้น ตามคําแนะนําของปลัดกระทรวงมหาดไทย (นายพิศาล มูลศา
สตรสาทร) โดยหม่อมงามจิตต์ บุรฉัตร ไม่ได้มีชื่อในคณะกรรมการก่อตั้ง ทั้งนี้เพราะกรรมการก่อตั้งก็คือ ประธาน หรื อผูแ้ ทน 10 องค์การเท่านั้น ท่านยินดีเป็ นเพียง “ผู ้
ประสานงานชัว่ คราว” และเมื่อมีการแต่งตั้งคณะกรรมการท่านก็ยนิ ดีทาํ หน้าที่เพียงประธานกรรมการดําเนินงาน โดยเชิญ ศจ.ดร.ก่อ สวัสดิ์พาณิ ชย์ อดีตรัฐมนตรี ว่าการ
กระทรวงศึกษาธิการ เป็ นประธานกรรมการอํานวยการ

เจตนารมณ์ในการก่อตั้งมูลนิธิฯ

1. มูลนิธิฯ มีวตั ถุประสงค์เพื่อช่วยเด็ก และเยาวชน (รวมทั้งสามเณร) ประพฤติดียากไร้ที่ขดั สนจากหมู่บา้ นต่างๆ ทัว่ ประเทศ เริ่ มต้นด้วนจํานวน 2525 คน ให้ได้มีโอกาส
รับการศึกษา และการอบรมคุณธรรมอย่างต่อเนื่อง จนสามารถประกอบอาชีพที่สุจริ ตได้ตามอัตภาพของตน เพื่อจะได้เป็ นกําลังสําคัญช่วยกันรับช่วงสื บทอด รักษาเอกราช
วัฒนธรรม และพัฒนาประเทศชาติให้เจริ ญรุ่ งเรื องสื บไปในอนาคต
2. ชื่อ “มูลนิธิร่วมจิตต์นอ้ มเกล้าฯ เพื่อเยาวชน” มีความหมายว่า ประชาชนทุกคนที่เห็นความสําคัญของการให้การศึกษาและการอบรมคุณธรรมแก่เยาวชน ร่ วมใจกัน
น้อมเกล้าฯ ถวายกตัญ�ูต่อพระมหากษัตริ ย ์ และแสดงความกตัญ�ูต่อบรรพบุรุ ษของเรา ผูเ้ สี ยสละเลือดเนื้อ และชีวิตเพื่อสร้างความเป็ นปึ กแผ่นและพัฒนาประเทศชาติสืบต่อมา
จนถึงปัจจุบนั
3. มูลนิธิฯ นี้เป็ นสัญลักษณ์แห่งความกตัญ�ูของประชาชนชาวไทย ทั้งภายใน และ ภายนอกประเทศที่ระลึกถึงพระคุณและคุณงามความดีของชาติ ศาสนา
พระมหากษัตริ ย ์ และบรรพบุรุษที่ได้รักษาเอกราชและความมัน่ คงของประเทศไว้ให้ชาวไทย สามารถดํารงชีวิตอยูไ่ ด้ดว้ ยความภูมิใจในเอกราชประชาธิปไตยของประเทศตลอด
มานี้ จึงเป็ นหน้าที่ของเราชาวไทยทุกคนที่จะต้องร่ วมมือร่ วมใจกันช่วยเยาวชนที่ยากไร้ และประพฤติดีให้ได้รับการศึกษา อบรมเพื่อพัฒนาคุณภาพชีวติ ตามอัตภาพของตนจน
สามารถพิทกั ษ์รักษาประเทศชาติสืบต่อไปได้

4. หลักการสําคัญของการให้ทุน “เยาวชนที่มีความประพฤติดี ” มาแลกกับเงินทุนช่วยการศึกษา โดยกระทรวงศึกษาธิการ กระทรวงมหาไทย และทบวงมหาวิทยาลัย
เป็ นผูค้ ดั เลือกด้วยความเห็นชอบของคณะกรรมการพัฒนาหมู่บ้านและคณะกรรมการระดับต่างๆ

บทบาทสําคัญของ หม่ อมงามจิตต์ บุรฉัตร ที่มตี ่ อมูลนิธิฯ

ด้วยการทํางานอย่างทุ่มเทเสี ยสละ ด้วยความสามารถ ความรู ้ และประสบการณ์สูง กอปรทั้งด้วยคุณงามความดี และความเมตตากรุ ณาของ หม่อมงามจิตต์ บุรฉัตร ทําให้
มูลนิธิร่วมจิตต์นอ้ มเกล้าฯ เพื่อเยาวชน ถือกําเนิดขึ้นมาได้ ท่านเป็ นผูท้ ี่ทาํ ให้มูลนิธิฯ ได้รับพระราชทานพระมหากรุ ณาธิคุณ การดําเนินงานที่เสร็ จสิ้ น และมีผลต่อเนื่องจนถึง
ปัจจุบนั เฉพาะทีส่ าํ คัญๆ มีดงั ต่อไปนี้
1. พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยูห่ วั พระราชทานพระบรมราชานุญาตให้อญั เชิญพระบรมฉายาลักษณ์ของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หวั 9 รัชกาล พร้อมด้วยพระปรมาภิไธย
ย่อ “ภปร.” และตรามหาจักรี เพื่อมาประดิษฐานบนเหรี ยญ 9 รัชกาล อีกทั้งทรงพระกรุ ณาพระราชทานพระราชกระแสโปรดเกล้าฯ แนะนําบางประการในการจัดทําเหรี ยญด้วยทั้งๆ
ที่กาํ ลังอยูร่ ะหว่างเสด็จแปรพระราชฐานประทับแรม ณ พระตําหนักภูพิงค์ จังหวัด เชียงใหม่ เพื่อทรงเยีย่ มเยียนและช่วยเหลือราษฎร
2. สมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินีนาถ ทรงพระกรุ ณาโปรดเกล้าฯ รับมูลนิธิฯ เข้าอยูใ่ น พระบรมราชินูปถัมภ์
3. สมเด็จพระศรี นคริ นทราพระบรมราชชนนี มีพระมหากรุ ณาธิคุณ พระราชทานทุนทรัพย์ 1 แสนบาท ตั้งกองทุนถาวรในนามมูลนิธิฯ ในโอกาสที่มูลนิธิฯ จัดละครการ
กุศล “นี่แหละโลก” เพื่อหารายได้สมทบทุนมูลนิธิฯ ซึ่ งคณะกรรมการถือโอกาสนี้นอ้ มระลึกถึงคุณงามความดี อุทิศส่ วนกุศลทั้งหมดของการจัดละครให้แก่ หม่อมงามจิตต์ บุร
ฉัตร
4. สมเด็จพระเทพรัตนราชสุ ดาฯ สยามบรมราชกุมารี ทรงพระกรุ ณารับเป็ นองค์ประธานกรรมการที่ปรึ กษาของมูลนิธิฯ
5. สมเด็จพระเจ้าพี่นางเธอ เจ้าฟ้ ากัลยานิวฒั นา ทรงพระกรุ ณารับเป็ นองค์ประธานก่อ ตั้งของมูลนิธิฯ และเสด็จเปิ ดประชุมปฐมฤกษ์ ณ ทําเนียบรัฐบาล อีกทั้ง
พระราชทานทุนทรัพย์ 1 แสนบาท ตั้งกองทุนถาวรในนามมูลนิธิฯ เนื่องในวันพระราชสมภพ
6. สมเด็จพระญาณสังวร มีเมตตาปลุกเศกเหรี ยญ 9 รัชกาล จํานวนถึง 524,100 เหรี ยญ
7. หม่อมงามจิตต์ บุรฉัตร สามารถหาทุนให้มูลนิธิฯ ได้เป็ นจํานวนถึง 8 ล้านบาท ตั้งแต่ระยะแรกของการก่อตั้งใน พ.ศ. 2525 ทําให้สามารถช่วยเด็ก และเยาวชนตาม
วัตถุป ระสงค์ของมูลนิธิฯ ซึ่ งมีค่าใช้จ่ายปี ละประมาณ 4 ล้านบาท ได้ต้ งั แต่ปีแรกของการดําเนินงาน การหาทุนได้อย่างรวดเร็ วเช่นนี้เกิดจากความริ เริ่ มดําเนินการที่ได้รับการ
วางแผนเป็ นอย่างดีของหม่อมงามจิตต์ฯ ท่านใช้วิธีติดต่อขอรับบริ จาคด้วยตนเองส่ วนหนึ่ง และจัดทําเหรี ยญ 9 รัชกาล จํานวนทั้งสิ้ น 52,410 บาท รวมทั้งแผ่นภาพพระบรมฉายา
ลักษณ์ 9 รัชกาล จํานวน 100,000 แผ่น เพื่อเผยแพร่ และเปิ ดโอกาสให้ประชาชนเป็ นจํานวนมากมีโอกาสได้มีส่วนร่ วมในการพัฒนาเยาวชนตามโครงการของมูลนิธิฯ ด้วย โดย
สละเงินเพียงคนละ 10 บาท 20 บาท เท่านั้น
8. มูลนิธิฯ ได้รับการยกเว้นภาษีสาํ หรับผูบ้ ริ จาค และภาษีเงินได้ของมูลนิธิฯ ตั้งแต่เริ่ มโครงการ
9. คณะกรรมการมูลนิธิฯ ได้มีโอกาสเข้าไปถวายสักการะ และแสดงความกตัญ�ูแด่พระพุทธมหามณี รัตนปฏิมากรและองค์สมเด็จพระบรมมหากษัตรี ยาธิราชเจ้า เป็ น
กรณี พิเศษ
10. หม่อมงามจิตต์ บุรฉัตร เป็ นผูน้ าํ ในการให้อุปกรณ์การศึกษาแก่ผตู ้ อ้ งขัง ซึ่ งได้ทาํ หนังสื อขอจากมูลนิธิฯ โดยให้เหตุผลว่าประสงค์จะได้รับการศึกษาบ้าง เพื่อจะได้มี
งานที่ดีทาํ และไม่ตอ้ งทําผิดกฎหมายด้วยความไม่สมัครใจ ดังที่เป็ นอยู่ ปัจจุบนั ปรากฏว่ามีสถานศึกษาหลายแห่งให้ความสนใจในเรื่ องนี้ และได้ช่วยเหลืออย่างเป็ นลํ่าเป็ นสันแก่
ผูต้ อ้ งขัง
11. ชุมชนในหมู่บา้ นทัว่ ประเทศได้มีโอกาสแสดงความกตัญ�ูต่อองค์สมเด็จพระบรมมหากษัตรี ยาธิราชเจ้า ด้วยการเป็ นเจ้าของเหรี ยญ 9 รัชกาล และภาพพระบรมฉายา
ลักษณ์ 9 รัชกาล ซึ่ งเป็ นผลให้ชุมชนเป็ นแสนๆ คน ได้มีส่วนร่ วมช่วยเหลือให้การศึกษาแก่เยาวชน จากการสมทบทุนคนละเล็กคนละน้อย เพื่อได้มาซึ่ งเหรี ยญและภาพดังกล่าว
ข้างต้น
วิธีการดําเนินงานเช่นนี้สอดคล้องกับหลักการ และเจตนารมณ์ของมูลนิธิฯ ที่มุ่งหวังความร่ วมมือร่ วมใจจากประชาชนชาวไทยโดยทัว่ ไป ทั้งยังแสดงให้ประจักษ์ถึงพลัง
แห่งความสามัคคีของคนในชาติอกี โสดหนึ่งด้วย

มรดกที่ให้ ไว้แก่มูลนิธิฯ

นอกจากหม่อมงามจิตต์ฯ จะได้มอบผลงาน แนวความคิด แนวการปฏิบตั ิงานอันเป็ นอมตะไว้เป็ นมรดกให้แก่มูลนิธิฯ แล้ว ท่านยังเขียนพินยั กรรมมอบเงินมรดกให้
มูลนิธิฯ ถึง 1 ล้านบาท และให้องค์การอื่นๆ อีกด้วย มากบ้างน้อยบ้างตามสถานะการเงินของแต่ละองค์การ นับว่าท่านเป็ นคนแรกที่เขียนพินยั กรรมมอบเงินให้แก่องค์การสาธารณ
กุศลเกือบ 10 แห่ง เป็ นเงินทั้งสิ้ น 2.07 ล้านบาท

ผลงานปัจจุบัน

1. ด้ านการให้ ทุนการศึกษาอบรม มูลนิธิฯ ได้ให้ทุนทุกระดับ กล่าวคือ ระดับเด็กเล็ก สามเณร ประถมศึกษา มัธยมศึกษา อาชีวศึกษา และอุดมศึกษา ตั้งแต่ปีแรกของการ
ก่อ ตั้ง รวมทั้งสิ้ น 2525 คน
มูลนิธิฯ สามารถส่ งเสริ มเงินทุนการศึกษาต่อเนื่องให้เยาวชนเป็ นปี ที่ 4 สําหรับเยาวชนที่จบแล้วในแต่ละระดับการศึกษาหน่วยงานที่เกี่ยวข้องให้คดั เลือกเยาวชนคนใหม่
เข้ารับทุนแทน จนถึงปัจจุบนั นี้มีเยาวชนได้รับทุนทั้งสิ้ น 2860 คน
2. ด้ านผู้บริจาคเงิน และผู้อุปการะ ปัจจุบนั มีผบู ้ ริ จาคเงินทุนให้มูลนิธิฯ เป็ นรายปี รวม 241 ทุน และบริ จาคตั้งเป็ นกองทุนสะสมถาวร ใช้เฉพาะดอกผลรวม 344 กองทุน
ผูอ้ ุปการะทุกรายจะได้ทราบว่า เยาวชนในอุปการะคือใคร มีประวัติส่วนตัว ผลการเรี ยนอย่างไร ตลอดเวลาเป็ นระยะทุกปี การศึกษา ผูอ้ ุปการะเป็ นจํานวนมากติดต่อกับ
เยาวชนในความอุปการะด้วยตนเอง เนื่องจากได้ทราบถึงความยากลําบาก ความเดือดร้อนของเยาวชน ทําให้ผอู ้ ุปการะหลายรายได้ติดตามดูแลเยาวชนจนถึงบ้าน บางรายก็ให้
ความอุปการะเพิ่มเติมด้วยประการต่างๆ ผูอ้ ุปการะบางรายที่ติดต่อทางจดหมาย ได้แนะนําสั่งสอนอบรมคุณธรรมให้แก่เยาวชนในความอุปการะด้วยตนเอง ทําให้เยาวชนรู ้สึก
อบอุ่น มีความหวัง และมีกาํ ลังใจ การช่วยเหลือเยาวชนนี้ ยังส่ งผลให้ได้ช่วยเหลือถึงพ่อแม่ พี่นอ้ งของเยาวชน ทั้งด้านความเป็ นอยูแ่ ละสุ ขภาพอนามัยอีกด้วย
3. ด้ านเยาวชนทีร่ ับทุน รู ้จกั การแสดงความกตัญ�ูกตเวทีต่อผูอ้ ุปการะผูท้ ี่มีพระคุณ ด้วยความตั้งใจเล่าเรี ยน ประพฤติตนเป็ นคนดีและติดต่อกับผูอ้ ุปการะทางจดหมาย
ส่ งบัตรอวยพรที่ทาํ เองในโอกาสต่างๆ ตามความสมัครใจของเยาวชน
4. การได้ รับความสนั บสนุนต่ อเนื่อง อันเนื่องมาจากสารประโยชน์ของงานตามโครงการของมูลนิธิฯ ข้อมูลชีวิตจริ ง ที่น่าห่วงใยของเยาวชนผูย้ ากไร้ และคุณความดีของ
เยาวชนเอง เป็ นผลให้บุคคลทัว่ ไปศรัทธาและให้ความสนับสนุนเยาวชนต่อเนื่องตลอดมา ผูบ้ ริ จาคเงินอุปการะเยาวชนจํานวนไม่นอ้ ยได้กรุ ณาเชิญชวนญาติสนิทมิตรสหายให้มา
มีส่วนร่ วมสนับสนุน โดยบริ จาคตั้งกองทุนถาวร ใช้เฉพาะดอกผลเพื่อให้มูลนิธิฯ สามารถดําเนินงานได้ตามวัตถุประสงค์ที่วางไว้แต่ขณะนี้ยงั มีเยาวชนอีกจํานวนมากที่รอคอย
ความช่วยเหลือจากมูลนิธิฯ ซึ่ งต้องอาศัยความเมตตาจากผูม้ ีจิตศรัทธาทั้งหลายตั้งกองทุนไว้ให้กบั มูลนิธิฯ เพื่ออุปการะเยาวชนกลุ่มเดิมได้อย่างต่อเนื่อง จนจบการศึกษา แต่ละ
ระดับชั้นและสามารถอุปการะเยาวชนกลุ่มใหม่หมุนเวียนสื บไป เช่นนี้ไม่มีที่ส้ิ นสุ ด
5. ด้ านการติดตามผล มูลนิธิฯ กําหนดให้มีการติดต่อโดยตรงไปยังเยาวชนทุกคนที่จบแล้วเพื่อให้มีความสัมพันธ์ต่อเนื่องกันไป เยาวชนหลายรายได้ติดต่อกลับมาพร้อม
กับเล่าเรื่ องต่างๆ รวมทั้งทุกข์สุข ตลอดจนแสดงความรู ้สึกนึกคิดบางประการให้มูลนิธิฯ ได้ทราบ บางรายแสดงนํ้าใจพร้อมที่จะช่วยเพื่อนเยาวชนที่ยากไร้ในเมื่อมีโอกาสด้วย

---- BRIGHTEN THE CORNER WHERE YOU ARE YOUR OWN SORROW-- YOU WILL FORGET--"Education and religion develop children and youth who will develop the country"
NAME: Ruamchit Normklao Foundation (for children and youth) H.R.H. Princess Mahachakri Sirindhorn, is Hon. Chairman
of the Advisory Committee while H.R.H. Princess Galyani Vadhana, Hon. Chairman of the Central
Committee.
WHY: Needy village children with limited education are led more and more into drug addiction or juvenile delinquency. This
can be prevented or minimized. Although many organizations, Foundations and private citizens are giving scholarships, still hundreds
and thousands of children and youth in the villages need further education to earn an honest living.
PROJECT: started in B.E. 2525; approved and supported by the Rattanakosin Bicentennial Celebration Committee. Grants
were given to 2525 needy children and youth with good behavior, regardless of religion, from villages all over the country for formal
and moral education until they were able to earn an honest living.
WHO: started the Foundation
:- 10 National Non-Governmental Organizations (NGOs) listed below, all government
departments and government enterprises concerned with education together with qualified citizens.
WHEN: registered on 12 March 1982 No. 1728, having Bank account 11043 in the Thai Military Bank. Sri Ayudhya Road
and in several other banks.
WHERE: The Foundation is with the National Council of Social Welfare under the Royal Patronage of H.M. The King, Tel:
2819964, 2823884. Office :- Mahidol Building Rajvithee Road, Bangkok 10400, Thailand Tel.: 2459904, 2458072.
HOW: The Ministry of Education and the Ministry of Interior and responsible for selecting needy children and youth to be
provided with grants after the approval of the village committee for development (all villagers). In 1982 with publish of a small sum
of 20 B each contribution, the Foundation was able to give grants to 525 children from 3 to 6 years old to enter pre-school center
thereby permitting very low income parents to work; to 1,000 children (one child from every district all over the country) for primary
education; to 500 children for secondary education and for 3 to 6 months of short-term vocational training; to 299 youths for long-term
vocational training and university, also to provide food to 201 novices for long-term religious education. Local sub-committees and
appointed in every district to give warmth, consultations and advice to grantees on their behavior, educational and personal problems.
They are trained to serve the community and preserve Thai culture etc., in the course of their education.
Princess Prem Purachatra - Founder Co-ordinator and Former Chairman of the Executive Committee
Prof. Dr. Kaw Swasdipanich- Chairman of the Central Committee.
H.H. Princess Sudasiri Sobha Chairman of the Executive Committee,
There are chairmen of 7 sub-committees each responsible for necessary work done by representatives from government
departments, government enterprises, banking, business and industrial community, mass media and private citizens from all
professions.
ASSISTANCE REQUIRED: The Foundation invites you to be part of the project:1) any small contribution is of tremendous value to those children in the village who ask for your help and wait for the
opportunity to further their education.
2) Permanent Fund for one child or youth in pre-school education, secondary education, vocational or university level for
10,000 , 20,000 and 50,000 baht respectively. Only the interests will be perpetually, used. The name of the donors will be recorded.
Please send crossed cheque, payable to Ruamchit Normklao Foundation to Mrs. Kamala Limthong, the Treasurer. For further
details please contact address above (WHERE)
10 NGOs 1) Council on Social Welfare of Thailand 2) National Council of Women 3) The Bhuddist Association of Thailand 4) The
Congress of Parent and Teacher Associations of Thailand 5) League of Foundations of Thailand 6) National Scouts Organization of Thailand
7) The National Council of Young Bhuddist Associations 8) Teachers Council of Thailand(KURUSAPHA)9) Village Scouts Operation Center 10;
Bangkok Luksua Chaoban (Village scouts) Club -The Governor of each province is chairman of the provincial committee. The Governor'wife is
chairman of the consultative committee for the grantees.

สัญลักษณ์ของมูลนิธิฯ คือ “เข็มพุ่ม
เพชร” ซึ่ งตกแต่งมาจาก “พุ่มเพชร”
สัญลักษณ์ของคณะน้อมเกล้าฯ ที่ใช้
เป็ นเครื่ องหมายของการจัดงาน
“นาฏลีลาน้อมเกล้าฯ” เมื่อคราว
เฉลิมวาระที่พระบาทสมเด็จพระ
เจ้าอยู่หวั ฯ เสด็จเถลิงถวัลย์ราช
สมบัติเป็ นปี ที่ 36 เมื่อ พ.ศ. 2524 ซึ่ ง
หม่อมกอบแก้ว อาภากร ประธาน
คณะน้อมเกล้าฯ เห็นว่ากิจการของ
มูลนิธิฯ มีคุณประโยชน์ต่อสังคม
และแสดงความกตัญ�ูกตเวที

ความจงรักภักดีต่อองค์พระประมุข
จึงเต็มใจอนุญาตให้ใช้เป็ นสัญลักษณ์
ของมูลนิธิฯ ได้
The Seal of the Foundation The
“Blossoming Diamond” was the
symbol used for the dama troupe to
commemorate His Majesty’s 36th
year reign in 1981. Mom Kobkaew
Abhakorn gave this seal to the
Ruam Chit Normkloa Foundation
for children and youth in recognition
of the benefit it did for Thai society.

พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยูห่ วั ฯ ทรงมีพระมหา
กรุ ณาธิคุณ พระราชทานพระบรมราชานุญาตให้
หม่อมงามจิ ตต์ฯ ในฐานะประธานคณะกรรมการ
ดําเนินงานมูลนิธิร่วมจิตต์นอ้ มเกล้าฯ เพื่อเยาวชน ใน
พระบรมราชินูปถัมภ์อญั เชิญพระบรมฉายาลักษณ์
ของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หวั 9 รัชกาล พร้อม
ด้วยพระปรมาภิไธยย่อ “ภปร” และตรามหาจักรี เพื่อ
มาประดิษฐานบนเหรี ยญ 9 รัชกาล 3 ชนิด คือชนิด
ทองคํา (รู ปกลมไม่มหี ่วงห้อย) เหรี ยญละ 10,000
บาท ชนิดเงิน (รู ปกลมมีห่วงห้อย) เหรี ยญละ 500
บาท และ ชนิดทองแดง (รู ปไข่มีห่วงห้อย) เหรี ยญละ
20 บาท จํานวนทั้งสิ้ น 524,100 เหรี ยญ ซึ่ งสมเด็จ
พระญาณสังวร มีพระเมตตาปลุกเศกให้เป็ นศิริมงคล
แก่ผมู ้ ีจิตรศรัทธา นับเป็ นการหาทุนครั้งแรกที่ทาํ ให้
มูลนิธิฯ ช่วยการศึกษาของเยาวชนได้ตามเป้ าหมาย
His Majestiy the King granted royal permission to
Princess Prem Purachatra to use the pictures of the
nine Chakri kings on the commemorative coin for
sale to raise funds for needy children’s education.

พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยูห่ วั ฯ ทรงมีพระมหากรุ ณาธิคุณ พระราชทานพระบรมราชานุญาตให้
หม่อมงามจิตต์ฯ จัดพิมพ์แผ่นภาพพระบรมฉายาลักษณ์ 9 รัชกาล จํานวน 100,000 แผ่น เพื่อ
เผยแพร่ และเปิ ดโอกาสให้ประชาชนจํานวนมากมีโอกาสได้มีส่วนร่ วมพัฒนาเยาวชนตาม
โครงการของมูลนิธิฯ โดยสละเงินเพียงคนละ 10 บาทเท่านั้น
By royal permission, the poster featuring the nine Chakri kings is printed to raise funds for
children.

สามเณรผูข้ ดั สนปัจจัยจากทัว่ ประเทศเตรี ยมเข้าพิธีบรรพชา โดยมีสมเด็จพระญาณสังวร เจ้าอาวาส วัด
บวรนิเวศน์ เป็ นประธานบรรพชา
Neddy children, are ordained as novices by Somdet Phra Nyanasavara the abbot of Wat
Bovoranives.
ในฐานะประธานคณะกรรมการดําเนินงานมูลนิธิฯ ร่ วมในพิธีบรรพชาสามเณรทัว่ ประเทศ ที่วดั
เสนหา จ.นครปฐม เพื่อเข้ารับการศึกษาอบรมอย่างต่อเนื่องเป็ นศาสนทายาทที่ดีแก่พระพุทธศาสนา
ในโอกาสสมโภชกรุ งรัตนโกสิ นทร์ 200 ปี เดือนมีนาคม พ.ศ. 2525
ในภาพ จากซ้ายมือ พิศาล มูลศาสตรสาทร ปลัดกระทรวงมหาดไทย คุณหญิงมลิ มูลศาสตรสาทร
ประธานคณะกรรมการอุปการะเยาวชนในส่ วนภูมิภาค หม่อมงามจิตต์ บุรฉัตร และ สมพร เทพสิ ทธา
รองประธานมูลนิธิฯ
At the ordination ceremony at Wat Saneha, Nakhon Pathom Province.

เยาวชนระดับประถมศึกษา จาก โรงเรี ยนบ้านเขาจ้าว อ.ปราณบุรี
จ.ประจวบคีรีขนั ธ์(สังกัด ตชด.กระทรวงมหาดไทย) กําลังรับมอบเงิน
ทุนการศึกษาต่อเนื่องของมูลนิธิฯ จากคุณครู

เยาวชนระดับประถมศึกษา จากโรงเรี ยนบ้านส้มปาด อ.แม่ทะ จ.ลําปาง (สังกัด สป
ช.กระทรวงศึกษาธิการ) กําลังรับมอบเงินทุนการศึกษาต่อเนื่องของมูลนิธิฯ จาก
คุณครู

Children at elementary school in Prachuap Kiri Khan Province (Left) and
Lampang Province (right) receive long term scholarship from their teachers.

หม่อมงามจิตต์ฯ และศจ.ดร.ก่อ สวัสดิ์พาณิ ชย์ นําคณะกรรมการมูลนิธิร่วมจิตต์นอ้ มเกล้าฯ เพื่อเยาวชนในพระ
บรมราชินูปถัมภ์ อาทิ ม.จ. หญิงเริ งจิตแจรง อาภากร ม.ล. อนงค์ นิลอุบล นางทวีนุช จ่างตระกูล ดร. มนตรี อุมะ
วิชนี ฯลฯ เข้าถวายสักการะและแสดงความกตัญ�ูแด่พระพุทธมณี รัตนปฏิมากร และองค์สมเด็จพระบรมมหา
กษัตราธิราชเจ้า ณ ประสาทพระเทพบิดร เมื่อเดือนมิถุนายน 2525 ที่ดลบันดาลให้มูลนิธิฯ ก่อตั้งได้สาํ เร็ จและ
สามารถหาทุนช่วยการศึกษาของเยาวชนได้ถึง 2 ล้านบาท ภายในเวลา 2 เดือน นับจากเริ่ มก่อตั้ง หม่อมงามจิตต์
ฯ ชืน่ ชมกับเยาวชนรุ่ นจิ๋วทีจ่ ะเป็ นตัวแทนรับช่วงสื บทอดเจตนารมณ์ของผูใ้ หญ่ตอ่ ไป
Princess Prem Purachatra and Professor Dr. Kor Sawaddiphanit led the members of the Ruamchit Normklao
Foundation for children and youth to pay homage the Emerald Buddha and the statues of Chakri kings on the
occasion that they were able to raise 2 million baht in two months time. The Foundation has members of
different ages, the youngest of which is only six months old and quite determined.

ร่ วมให้รายละเอียดแก่คณะกรรมการโครงการเยาวชนช่วยเยาวชน ซึ่ งมีคุณหญิงพิมพา สุ นทรางกูรเป็ น
ประธานโครงการ ณ หอประชุมบ้านมนังคศิลา เมื่อวันที่ 29 พฤศจิกายน 2525
Princess Prem Purachatra explains the purpose and details of the Foundation to the committee for youth
chaired by Khunying Pimpa Sundarangkun at Manangkasila mansion.

จัดงานพิธีมอบรางวัลแก่เยาวชนผูช้ นะการประกวดคําขวัญชิงทุนการศึกษาของมูลนิธิฯ และเลี้ยง
ขอบคุณผูท้ ี่ช่วยเหลือสนับสนุน “วันเยาวชนช่วยเยาวชน” ที่หอประชุมบ้านมนังคศิลา วันที่ 23
กุมภาพันธ์ 2526 โดยมี ฯพณฯ รองนายกรัฐมนตรี (พลเอกประจวบ สุ นทรางกูร) เป็ นประธานในพิธี
Princess Prem Purachatra distributes prizes to young slogan makers for the Foundation.
จัดเลี้ยงพระกายาหารกลางวันในนามมูลนิธิร่วมจิตต์นอ้ มเกล้าฯ เพื่อเยาวชน ณ ที่พกั ศิวะคอร์ ต สุ ขมุ วิท
ซอย 7 เป็ นเกียรติ แก่เจ้าหญิงวังชุค พระขนิษฐาของพระเจ้าแผ่นดินภูฐาน (องค์ประธานคณะกรรมการ
ประสานงานเยาวชนแห่งชาติ สภาเยาวชน เพือ่ การส่ งเสริ มและพัฒนาสังคมและวัฒนธรรมแห่งประเทศภู
ฐาน) พระสวามีและคณะ ตามคําขอร้องของรัฐบาลไทย เมื่อวันที่ 14 กุมภาพันธ์ 2526 (เป็ นการจัดงาน
เลี้ยงอย่างเป็ นทางการเป็ นครั้งสุ ดท้าย) ในภาพ จากซ้าย เจ้าหญิง วังชุค, หม่อมงามจิตต์ บุรฉัตร, คุณหญิง
เลอศักดิ์ สมบัตศิ ริ ิ และ น.ส.อรพินท์ คณาธนะวนิชย์
Princess Prem hosts a luncheon in honor of Princess Wangchuk, sister of the King of Bhutan on
February 14,1983.

“กล่องบริ จาคหน้าห้องผูป้ ่ วย”
จิตใจของหม่อมงามจิตต์ฯ แน่วแน่อยูก่ บั การช่วยเหลือผูอ้ ื่น แม้ยามป่ วยหนักยังขอให้ผู ้มาเยีย่ มเผื่อ
เมตตาจิตไปยังเยาวชนผูด้ อ้ ยโอกาสทางการศึกษา
Donations box for the Foundation stands in front of the patient’s room at Smittivej Hospital. The
Princess, last thought is on needy Thai children.

หนังสื อ “ใครเป็ นใครในประเทศไทย” ได้นาํ บท
สัมภาษณ์เกียรติประวัติ และผลงานของหม่อมงามจิตต์
ฯ ณ ที่พกั ศิวะคอร์ ต ออกเผยแพร่ ในเดือนกุมภาพันธ์
พ.ศ. 2520
Who’s Who in Thailand, issue of February, 1977,
bears an interview with Princess Prem Purachatra.

สภาสตรีระหว่างประเทศ (ไอ ซี ดับบลิว)
International Council of Women (I.C.W.)

สภาสตรี ระหว่างประเทศ (ไอซี ดบั บลิว) ก่อตั้งขึ้นเมื่อ พ.ศ. 2431 ประกอบด้วย สภาสตรี แห่งชาติของประเทศต่างๆ เป็ นสมาชิก 75 ประเทศ ในแต่ละประเทศเป็ นศูนย์
รวมสตรี ทุกชาติ ทุกศาสนา และทุกวัฒนธรรม และประเพณี
ไอซี ดบั บลิว มีวตั ถุประสงค์จะให้สตรี ท้ งั หลาย ไม่เพียงแต่ทราบถึงสิ ทธิของตนเท่านั้น แต่ยงั ต้องสํานึกในหน้าที่และความรับผิดชอบต่อสังคม และความรับผิดชอบ
ในทางการเมือง ในทางเศรษฐกิจ ในงานพัฒนาประเทศชาติ อันควรปฏิบตั ิต่อสังคมอีก ด้วย
ขณะที่ดาํ รงตําแหน่งประธานสภาสตรี แห่งชาติ หม่อมงามจิตต์ บุรฉัตร ได้นาํ สภาสตรี สมัครเข้าเป็ นสมาชิกของไอซี ดบั บลิว หม่อมงามจิตต์ บุรฉัตร ในฐานะผูแ้ ทนสภา
สตรี แห่งชาติฯ จึงได้เริ่ มเข้าร่ วมในกิจกรรมของไอซี ดบั บลิว จนกระทัง่ ได้รับการเลือกตั้งจากที่ประชุมใหญ่ของ ไอซี ดบั บลิว ให้ดาํ รงตําแหน่งประธาน ไอซี ดบั บลิว เมื่อ พ.ศ.
2519-2522 ณ เมืองแวนคูเวอร์ ประเทศแคนาดา นับเป็ นคนไทยคนแรกและเป็ นชาวเอเชียคนที่ 2 ที่ได้เป็ นประธานสภาสตรี ระหว่างประเทศในรอบ 90 ปี ของการก่อตั้งสภาสตรี
ระหว่างประเทศ ตําแหน่งต่างๆที่ได้รับเลือกตั้งตามลําดับ ดังนี้ คือ
พ.ศ. 2503-2506 รองประธานรุ่ นเยาว์ พ.ศ. 2506-2516 รองประธาน พ.ศ. 2513-2516 รองประธานคนที่ 1 พ.ศ. 2516-2519 รองประธานกิตติมศักดิ์ พ.ศ. 2519-2522
ประธานสภาสตรีระหว่ างประเทศ พ.ศ. 2522-2525 ประธานกิตติมศักดิ์ (มีสิทธิออกเสี ยงในที่ประชุม) รับผิดชอบด้านการจัดประชุมระหว่างประเทศ พ.ศ. 2525-2526 ประธาน
กิตติมศักดิ์ และประธานฝ่ ายการเงิน อีกทั้งได้รับมอบหมายให้เป็ นประธานเตรี ยมการจัดงานฉลองครบรอบ 100 ปี ของไอซี ดบั บลิว พ.ศ.2531 ณ ประเทศสหรัฐอเมริ กา
ขณะที่หม่อมงามจิตต์ บุรฉัตร ดํารงตําแหน่งประธาน ไอซี ดบั บลิว ยังดํารงตําแหน่งประธานประสานงานองค์การสตรี เอกชน อีก 28 องค์การ ในสาขาอาชีพ และศาสนา
ต่างๆ ตลอดจนองค์การสตรี ในประเทศที่เป็ นเครื อคอมมิวนิสต์ซ่ ึ งเป็ นที่ปรึ กษาของสหประชาชาติ
ในการนี้รัฐบาลไทยได้ให้งบประมาณอุดหนุนการดําเนินงานของประธาน และเป็ นค่าเดินทางของกรรมการอีก 2 ท่าน คือ ม.ล.อนงค์ นิลอุบล กรรมการอํานวยการ และ
ศจ.คุณหญิงสุ ภาพ วิเศษสุ รการ รองประธานฝ่ ายสังคมสงเคราะห์ ตลอดระยะ 3 ปี เป็ นเงินทั้งสิ้ น 2,234,000 บาท
ในโอกาสที่ ไอซี ดบั บลิว ฉลอง 90 ปี ของการก่อตั้งเมื่อ พ.ศ. 2521 หม่อมงามจิตต์ บุรฉัตรในฐานะประธานสภาสตรี ระหว่างประเทศได้เสนอให้องค์การอาหารและ
เกษตรแห่งสหประชาชาติ(เอฟเอโอ) จัดทําเหรี ยญที่ระลึกซี ริส(เทพีแห่งการเกษตร) เพื่อเป็ นอนุสรณ์แห่งความสามารถขององค์การสภาสตรี ระหว่างประเทศองค์การแรกในโลก
ตั้งขึ้นและอยูม่ าได้ 90 ปี ไว้ดา้ นหลังเหรี ยญ พระบรมฉายาลักษณ์ สมเด็จพระนางเจ้าฯพระบรมราชินีนาถ อยูด่ า้ นหน้า ในฐานะที่ทรงเป็ นองค์อุปถัมภ์ของสภาสตรี ไทย ซึ่ งมีผแู ้ ทน
เป็ นประธานสภาสตรี ระหว่างประเทศและในฐานะที่ทรงบําเพ็ญพระราชกรณี ยกิจนานาประการช่วยชาวชนบทให้มีสถานภาพ ความเป็ นอยูแ่ ละรายได้ดีข้ ึน อีกทั้งทรงสนับสนุน
ให้สตรี ช่วยงานพัฒนาชนบท
เหรี ยญซี ริสจําหน่ายทัว่ โลก องค์การ F.A.O. นําเงินรายได้จากทัว่ โลกจํานวนหลายล้านดอลล่าร์ ไปช่วยพัฒนาชนบทในประเทศที่กาํ ลังพัฒนาทุกทวีป เป็ นการเผยแพร่
เสริ มงานของรัฐบาลไทยที่สนับสนุนนโยบายของสหประชาชาติแสดงว่าแม้ประเทศไทยจะเป็ นประเทศเล็กๆ ก็มีส่วนช่วยชาวชนบทในประเทศอืน่ ๆ ได้ตามคําขอร้องของ
สหประชาชาติ ในการนี้ เอฟ เอ โอ ได้บริ จาคเงินที่ได้จากการจําหน่ายเหรี ยญซี ริสไปยังทัว่ โลกจํานวน 40,000 ดอลล่าร์ (8แสนบาท) ให้แก่สภาสตรี ระหว่างประเทศ เพื่อ
สนับสนุนงานพัฒนาสตรี และชนบททัว่ โลก
หม่อมงามจิตต์ฯ เป็ นผูท้ ี่ทราบถึงสถานการณ์ และวิธีแก้ปัญหาของสตรี และการทํางานเกี่ยวกับสตรี ทวั่ โลกอีกทั้งสามารถเสนอวิธีประสานงานระหว่างนานาประเทศได้
อย่างแนบเนียน ทั้งๆ ทีป่ ระเทศต่างๆ มีความแตกต่างกันทั้งในด้านสังคม เศรษฐกิจ และการเมือง
หม่อมงามจิตต์ฯ มีความรู ้ ความสามารถในด้านการสร้างความสัมพันธภาพกับต่างประเทศ การจัดประชุมระหว่างประเทศ หม่อมงามจิตต์ฯ สามารถใช้ภาษาอังกฤษและ
ฝรั่งเศสได้ดีมาก บริ หารงานองค์การต่างๆ อย่างชํ่าชอง มีผลงานแพร่ หลายระดับโลก ท่านผูห้ ญิงมีเรี ยม เดลล์ ประธานไอซี ดบั บลิว พ.ศ. 2522-2528 กล่าวว่าผูแ้ ทนจากประเทศ
ต่างๆทัว่ โลก ยกย่อง เทอดทูน รักและเลือ่ มใสศรัทธาในตัวหม่อมงามจิตต์ฯ มาก เพราะหม่อมงามจิตต์ฯ มักจะแนะนําแต่ในสิ่ งที่ดี ที่ถูก ที่ควร ทําให้งานสะดวกง่ายดาย เป็ นผลดี
อีกทั้งยังได้ให้กาํ ลังใจส่ งเสริ มให้คนขยันทํางาน ทําประโยชน์ได้เสมอ แม้แต่ท่านผูห้ ญิงเดลล์ และกรรมการสภาสตรี ระหว่างประเทศ ก็ได้เรี ยนรู ้สิ่งต่า งๆ จากหม่อมงามจิตต์ฯ
มากมาย และกล่าวว่าหม่อมงามจิตต์ฯ สามารถเข้าไปนัง่ ในหัวใจของคนส่ วนมากที่ใกล้ชิดได้ จึงได้รับการขนานนามว่า THE MOST BRILLIENT STAR OF SIAM นับเป็ น
เกียรติยศที่ยงิ่ ใหญ่สาํ หรับสตรี ไทย

The International Council of Woman (ICW) founded in 1888 in Washington, D.C., U.S.A., is composed of 75 affiliated
National Councils, each of which acts as a center for women regardless of race, religion, culture or customs.
Objectives. One of ICW's constant objectives is working toward raising the consciousness of women not only to realize their
own rights but also to be aware of their duties. ICW also takes an active role in economic, developmental, and political responsibilities
in society.
In 1960 while Pricess Prem was President, The National Council of Women of Thailand (NCWT) became affiliated with
ICW. The capable Princess Prem led NCWT to be involved with various activities of ICW and later she was elected as ICW's
President for the term 1976-1979 in Vancouver, Canada. She was the first Thai, and second Asian, lady to hold the title of ICW
President in the 90 years of its existence. During her presidency it was a historic event which boosted the prestige of Thai Women in
the eyes of the world. While holding this world honoured position, one of her pround achievements was to successfully nominate Her
Majesty the Queen for the Ceres Award to the United Nations Food and Agriculture Organization. The presentation of this award in
international recognition of Her Majesty's tireless efforts to promote the well-being of the rural poor of Thailand was marked
with the reproduction of Her Majesty's likeness on the Ceres Medal.
Her various position on the ICW's Board of Directors were :
1060-1963
1963-1070
1970-1973
1973-1976
1976-1979
1979-1982
1982-1983

- Junior Vice President
- Vice President
- First Vice President
- Honorary Vice President
- President
- Honorary President
(with voting rights)
- Honorary President and
Chairperson of Financial
Committee.

While active with the ICW, Princess Prem was also a coordinator of 28 organizations of different profession, religions, and
political systems; some of these organizations hold a consultative status with the United Nations. Recognizing the worth of Princess
Prem's efforts, the Thai government provided some financial support in the amount of 2,234,000 baht (approx. U.S. $85,000).
Her aims and commitments were:
1. to make contact and coordinate with women from all parts of the world in order to establish closer relationship with them
and find some means to benefit Thai women.
2. to learn from other affiliate councils of ICW and introduce the Thai Council to them.
3. to find financial assistance from the UN or International NGOS for local development programs.
4. to promote and encourage women to actively participate in the governmental development programs.
5. to disseminate policy and national security information, and to support cooperation between the Thai government and that
of other nations for the benefit of all concerned.
Princess Prem showed the world the capability of Thai women in performance and ability to work with others. She was a
great representative of Thailand and an asset of the country.
She was well informed about the situations and problems of Thai women as well as those of women from other parts of the
world. She could smoothly coordinate among nations in spite of their social, economic and political differences.
Princess Prem was also knowledgable and capable in establishing international relationships. Her keenness with foreign
languages, especially English and French, helped her to administer organizations effectively. Her ICW acquaintances loved and
admired her simplicity, her ways of solving problems and her sincerity in encouraging others. She brought a great deal of honor to Thai
women in general.

รายชื่อประเทศที่ไปศึกษาดูงานสั งคมสงเคราะห์, ประชุ ม ฯลฯ
ตามคําเชิญของรัฐบาล สถาบัน และองค์การต่างๆ

อาฟกานิสถาน, อาร์ เจนติน่า, ออสเตรเลีย, ออสเตรี ย, เบลเยีย่ ม
, บราซิ ล, พม่า, กัมพูชา, แคนาดา, ศรี ลงั กา, จีน, โคลอมเบีย, เช็คโกสโล
วาเกีย, เดนมาร์ ก, อียปิ ต์, ฟี จิ, ฟิ นแลนด์, ฝรั่งเศส, เยอรมัน, อังกฤษ,
กรี นแลนด์, ฮ่องกง, ฮังการี , ไอซ์แลนด์, อินเดีย, อินโดนีเซี ย, อิห ร่ าน,
อิสราเอล, อิตาลี, ญี่ปุ่น, คีนยา, เกาหลี, คูเวต, ลาว, ลักเซมเบอร์ ก,
มาเลเซี ย, เม็กซิ โก, เนปาล, เนเธอร์ แลนด์, นิวซี แลนด์, นอร์ เวย์,
ปากีสถาน, เปรู , ฟิ ลิ ปปิ นส์, โปรแลนด์, โปรตุเกส, เปอร์ โตริ โก, เซ้าท์
อาฟริ กา, โรมาเนีย, เซเนกัล, สเปญ, สิ งค์โปร์ , สวีเดน, สวิสเซอร์ แลนด์,
ไต้หวัน, แทนซาเนีย, อุรุ กวัย, อเมริ กา, รัสเซี ย, เวียดนาม, ยูโกสลาเวีย,
ตุรกี

Travelled far and wide (mainly by invitation from the
governments concerned) to most countries of 6
continents….
Afghanistan, Argentina, Australia, Austria,
Belgium, Brazil, Burma, Cambodia, Canada, Ceylon,
China, Colombia, Czechoslovakia, Denmark, Egypt, Fiji,
Finland, France, Germany, Great Britain, Greenland, Hong
Kong, Hungary, Iceland, India, Indonesia, Iran, Israel,
Italy, Japan, Kenya, Korea, Laos, Luxemburg, Malaysia,
Mexico, Nepal, Netherlands, New Zealand, Norway,
Pakistan, Peru, Philippines, Poland, Portugal, Puerto Rico,
Republic of S. Africa, Romania, Spain, Singapore,
Sweden, Switzerland, Taiwan, Tanzania, Turkey,
Uruguay, U.S.A., USSR., Vietnam, Yugoslavia.

ประเทศฟิ ลิปปิ นส์
The Philippines

สภาสตรี ประเทศฟิ ลิปปิ นส์ จัดเลี้ยงเป็ นเกียรติในฐานะ รองประธานสภาสตรี ระหว่างประเทศ (ไอซี ดบั บลิว) รุ่ นเยาว์ ขณะไปเยือน
ประเทศฟิ ลิปปิ นส์อย่างเป็ นทางการ เมื่อวันที่ 25 กันยายน 2505
The Civic Assembly Of the Women of the Philippines hosts a reception in honor of Princess Prem Purachatra during her official
visit as Junior Vice President of ICW. on September 25, 1962.

ในงานเลี้ยงจัดเป็ นเกียรติในฐานะรองประธาน
ไอซี ดบั บลิว เมื่อวันที่ 15 กรกฎาคม 2509
A party in honor of the Vice President of ICW,
on July 15, 1966.

ในงานเลี้ยงต้อนรับขณะดํารงตําแหน่งประธาน
ไอซี ดบั บลิว เมื่อวันที่ 22 สิ งหาคม 2521
A reception for the President of ICW., August 22,
1978.

ประเทศสหรัฐอเมริ กา
The United States

ร่ วมประชุมใหญ่รอบ 3 ปี ของสภาสตรี ระหว่างประเทศ ขณะดํารงตําแหน่งรองประธานไอซี ดบั บลิว
เมื่อวันที่ 19-30 มิถุนายน 2506 ณ กรุ งวอชิงตัน ดี ซี ประเทศสหรัฐอเมริ กา
Participating in the tri-annual general meeting of ICW. as Vice President of ICW. in Washington
D.C., on June 19-30, 1963.

ประเทศเนเธอร์แลนด์
The Netherlands
ประชุมใหญ่ ไอซี ดบั บลิว ณ ประเทศเนเธอร์ แลนด์
General meeting of ICW.

ประเทศอิหร่ าน
Iran

กับคณะกรรมการอํานวยการ ไอซี ดบั บลิวในการประชุมใหญ่รอบ 3 ปี ของไอซี ดบั บลิว และ ได้รับเลือกตั้งเป็ นรองประธาน ไอซี ดบั บลิวอีกครั้งหนึ่ง เมื่อวันที่
14 พฤษภาคม 2509 ณ กรุ งเตหะราน ประเทศอิหร่ าน
With the Executive Committee of ICW. In the Tri-annual general meeting of ICW, in Tehran on May 14, 1966, Princess Prem was once again elected as
Vice President of ICW.

กับผูแ้ ทนประเทศสมาชิกในการประชุมใหญ่ ไอซี ดบั บลิว ณ กรุ งเตหะราน ประเทศอิหร่ าน
With other members of the general meeting of ICW, in Tehran.

กับผูแ้ ทนสภาสตรี ประเทศต่างๆ ในงานเลี้ยงรับรอง ณ กรุ งเตหะราน ประเทศอิหร่ าน
With representatives of other National Council of Women at a reception in Tehran

ประเทศอังกฤษ
The United Kingdom

ประชุมคณะกรรมการอํานวยการ ไอซี ดบั บลิว ณ กรุ งลอนดอน ประเทศอังกฤษ
The meeting of the executive members of ICW, in London.

ประชุมใหญ่ ณ กรุ งลอนดอน ประเทศอังกฤษ
The general meeting in London.

ประเทศไทย
Thailand

ขณะเข้าร่ วมประชุมใหญ่รอบ 3 ปี ของ ไอซี ดบั บลิว โรงแรมนารายณ์ กรุ งเทพฯ ประเทศไทย พ.ศ. 2513
Participating in the Tri-annual general meeting of ICW, at the Narai Hotel in Bangkok, 1970

นําคณะผูแ้ ทน ไอซี ดับบลิว คารวะสุ สานผูเ้ สียชีวิต
ในการสร้างสะพานข้ามแม่น้ าํ แคว จ.กาญจนบุรี
Princess Prem Purachatra took the members of
ICW to the cemetery of those who died in building
the River Kwai bridge in Kanchanaburi Province.

นําผูเ้ ข้าร่ วมประชุมใหญ่ ไอ ซี ดับบลิว เข้าชมเมืองโบราณ กรุ งเทพฯ
A visit to the Ancient City, Bangkok

นําผูแ้ ทนสภาสตรี จากประเทศทีน่ บั ถือศาสนาอิสลาม จํานวนหนึ่ง ที่มาร่ วม
ประชุมใหญ่ของ ไอ ซี ดับบลิว เข้าเยีย่ มคารวะจุฬาราชมนตรี (ต่วน สุ วรรณ
ศาสน์) และ สังสรรค์กบั สตรี มุสลิม จากองค์การต่างๆ ในประเทศไทย เมื่อวันที่
7 กุมภาพันธ์ 2513
Leading the Islamic members of ICW to call on the Chularajmontri and meet
with Muslim women of different associations in Thailand on February 7,
1970.

ประเทศเปรู
Peru

นายกเทศมนตรี เมืองลิมา ประเทศเปรู ได้มอบตําแหน่งแขกผูม้ เี กียรติแห่งเมืองลิมา แก่ หม่อมงาม
จิตต์ บุรฉัตร จากประเทศไทย ในฐานะรองประธาน ไอ ซี ดับบลิว เนื่องจากได้กรุ ณาไปเยี่ยมเยียน
เมืองหลวงแห่งนี้ เมื่อวันที่ 7 พฤศจิกายน 2515
The Mayor of the City of Lima names Princess Prem Purachatra an honored visitor of Lima on the
occasion of her visit on November 7, 1972

การประชุมใหญ่ รอบ 3 ปี ของไอ ซี ดับบลิว 5-11 พฤศจิกายน 2515 ณ กรุ งลิมา ประเทศเปรู ถ่ายภาพร่ วมกับภริ ยาประธานาธิบดีประเทศเปรู (ผูห้ ญิงชุด ดํา ผ้าลูก ไม้
ซ้ายมือสวมสร้อยไข่มุก)
The Tri-annual general meeting of ICW. on November 5-11, 1972. The lady in blacklace dress wearing a pearl necklace is the wife of the President of Peru.

การประชุมใหญ่รอบ 3 ปี ของไอ ซี ดับบลิว ณ กรุ งลิมา ประเทศเปรู พ.ศ. 2515 ในภาพจากขวามือ
ภรรยาประธานาธิบดีประเทศเปรู มิสซิ สซูลเล่อร์ ประธานสภาสตรี ระหว่างประเทศ ขณะนั้น และ
หม่อมงามจิตต์ บุรฉัตร รองประธานสภาสตรี ระหว่างประเทศ คนที่ 1
The Tri-annual general meeting of ICW, in Lima, 1972 (Front-right). The wife of the President of
Peru. Mrs. Schuller, President of ICW., and Princess Prem Purachatra, First Vice President.
การประชุม ไอ ซี ดับบลิว ระดับภูมิภาค (ถ่ายภาพร่ วมกับผูแ้ ทนสตรี เยาวชนประเทศเปรู พ.ศ. 2515)
At the regional meeting of ICW, in 1972. With young women representatives.

กําลังรับมอบใบประกาศตําแหน่งแขก ผูม้ เี กียรติแห่งเมืองลิมา ประเทศเปรู
Princess Prem Purachatra receives a certificate of honored visitor of Lima.

กําลังสนทนากับนายกเทศมนตรี หญิงชาวเมืองซี บตู ิ ประเทศเปรู พ.ศ. 2515
In conversation with the Lady Mayor of Chibuti, 1972.

กับเอกอัครราชทูตอเมริ กนั ประจําประเทศเปรู และ ภรรยา (มิสซิ ส BELCHER)
With the American Ambassador to Peru and Mrs. Belcher

ประเทศออสเตรี ย
Austria

เข้าร่ วมประชุมใหญ่รอบ 3 ปี ของ ไอซี ดบั บลิว พ.ศ. 2516 ณ กรุ งเวียนนา ประเทศออสเตรี ย และได้รับ
แต่งตั้งเป็ นรองประธาน ไอซี ดบั บลิว คนที่ 1 (ในภาพรัฐมนตรี ว่าการกระทรวงต่างประเทศของออสเตรี ย
กําลังกล่าวสุ นทรพจน์)
Participating in the tri-annual general meeting of ICW, in Vienna, 1973. In the picture, the Foreign
Minister of Austria is giving a speech.

กับผูแ้ ทนสภาสตรี ไทย ที่ไปร่ วมประชุมใหญ่ ณ กรุ งออสเตรี ย ซ้าย คุณหญิงสมานใจ ดํารงแพทยา
คุณ(ขวา) ท่านผูห้ ญิงอุศนา ปราโมช
With the representatives of the National Council of Women of Thailand at the meeting in
Austria, with Khunying Smanjai Damrong Baedyakun (left) and Than Phuying Usna Pramoj.
(right)

ประเทศฝรั่งเศส
France

เข้าร่ วมประชุมคณะกรรมการอํานวยการ ไอซี ดบั บลิว เมื่อวันที่ 19-22 เมษายน พ.ศ. 2517 ณ กรุ งปารี ส ประเทศฝรั่งเศส
ขณะดํารงตําแหน่งรองประธานกิตติมศักดิ์ ไอซี ดบั บลิว (พ.ศ. 2516-2519) มี ดร.โดลาชชาฮี่ เป็ นประธานฯ สภาสตรี
ไอซี ดบั บลิว (พ.ศ. 2516-2519)
ในภาพแถวที่ 1 ผูแ้ ทนสภาสตรี ประเทศ สุ รินมั เนเธอร์ แลนด์ เลบานอน อิหร่ าน ฝรัง่ เศส ไทย เบลเยีย่ ม
ในภาพแถวที่ 2 ผูแ้ ทนสภาสตรี ประเทศ อิสราเอล แคนาดา อาฟริ กาใต้ แคนาดา เยอรมัน อังกฤษ ฝรั่งเศส
เบลเยีย่ ม เดนมาร์ ก นอร์ เวย์ อังกฤษ กรี ซ
Participating in the meeting of the Executive Committee of ICW, in Paris on April, 19-22, 1974

ประเทศแคนาดา
Canada

กับพระองค์เจ้าเปรมบุรฉัตร และ ประธานสภาสตรี แคนาดา ขณะเข้าร่ วมประชุมใหญ่รอบ 3 ปี ของไอซี ดบั บลิว ณ เมืองแวนคูเวอร์ เมื่อ พ.ศ. 2519 ซึ่ ง หม่อมงามจิตต์ บุรฉัตร
ได้รับเลือกตั้งอย่างเป็ นเอกฉันท์ให้ดาํ รงตําแหน่งประธานสภาสตรี ระหว่างประเทศ (ไอซี ดบั บลิว) พ.ศ. 2519-2522
With H.H. Prince Prem Purachatra and the President of the National Council of Women of Canada at the tri-annual general meeting of ICW, in Vancouver, 1976. It was then
that the Princess was unanimously elected the President of ICW, from 1976-1979.

ดร.โดลาชชาฮี่ อดีตประธาน ไอซี ดบั บลิว ที่เพิ่งพ้น
ตําแหน่ง คล้องสายสร้อยประจําตําแหน่งประธาน
ไอซี ดบั บลิว คนใหม่
Dr. Dolatshahi former President of ICW puts the
official necklace on Princess Prem Purachatra

“THE THREE GRACES”

ประเทศอินเดีย
India

ประเทศอิเควดอร์
Ecuador

สภาสตรี แห่งชาติ อิเควดอร์ แสดงความยินดีกบั ไอซี ดบั บลิว และ หม่อมงามจิตต์ บุรฉัตร ประธานฯ ทีป่ ระสบความสําเร็ จ
ในการประชุมสตรี ทวั่ โลก ซึ่ งแสดงให้เห็นถึงความเข้มแข็งของสตรี ในทวีปอเมริ กา และทัว่ โลก และขอออกคะแนน
สนับสนุนสภาสตรี แห่งชาติ โคลอมเบีย สําหรับการจัดการ และงานที่มีประสิ ทธิภาพ ซึ่ งดําเนินอยูท่ วั่ โลก เดือน พฤศจิกายน 2520
The National Council of Women of Ecuador congratulates Princess Prem Purachatra on the success of the meeting of world women
organized by ICW, in November 1977.

ประเทศโคลอมเบีย
Colombia

สภาสตรี ภาคพื้นกลุ่มประเทศอเมริ กาของ ไอซี ดบั บลิว ได้มอบประกาศนียบัตร ในฐานะประธานไอซี ดบั บลิว ผู ้
ร่ วมก่อตั้งสภาสตรี ภาคพื้นฯ อย่างเป็ นทางการ ณ เมืองโปโกตั้ก ประเทศโคลอมเบีย เมื่อวันที่ 26 พฤศจิกายน 2520
The National Councils of Women in America Region gives a certificate of honor to Princess Prem Purachatra for
her official visit to Bogota on November 26, 1977.

ระหว่างประชุมก่อตั้ง สภาสตรี ภาคพื้นกลุ่มประเทศอเมริ กา ณ ประเทศโคลอมเบีย เดือน พฤศจิกายน 2520
ซึ่ งพระองค์เจ้าเปรมบุรฉัตร สมาชิกตลอดชีพของ ไอซี ดบั บลิว (เป็ นสมาชิกชายคนที่ 2) ได้เสด็จพระดําเนิน
ไปสนับสนุน และให้กาํ ลังใจแก่หม่อมงามจิตต์ฯ ทุก ครั้ง
During the meetings to organize the National Council of Women in American Region, in Columbia 1977,
H.H. Prince Prem Purachatra, life member of ICW, is always present to support and help his wife.

ประเทศอินโดนีเซีย
Indonesia

ขณะดํารงตําแหน่งประธาน ไอซี ดบั บลิว ได้เดินทางไปเยีย่ มองค์การสมาชิกสภาสตรี ระหว่างประเทศ ณ ประเทศ
อินโดนีเซี ย พ.ศ. 2521 พระวรวงศ์เธอ พระองค์เจ้าเปรมบุรฉัตร เสด็จพระดําเนินไปด้วย
As president of ICW, Princess Prem Purachatra visits Indonesia in 1978, accompanied by her husband.

ในโอกาสที่ ไอซี ดบั บลิว ฉลองครบ 90 ปี ของการก่อตั้งเมื่อ พ.ศ. 2521 หม่อมงามจิตต์ บุ รฉัตร
ในฐานะประธานสภาสตรี ระหว่างประเทศ ได้เสนอให้องค์การอาหาร และ เกษตรแห่ง
สหประชาชาติ (เอฟ เอ โอ) จัดทําเหรี ยญที่ระลึกซี ริส (เทพีแห่งการเกษตร) โดยประทับพิมพ์
พระสาทิสลักษณ์ สมเด็จพระนางสิ ริกิต์ แิ ห่งประเทศไทย ไว้ในเหรี ยญซี ริส อันเป็ นการประกาศ
เกียรติคุณแห่งพรราชกรณี ยกิจที่ทรงบําเพ็ญต่อประชาชนชาวไทย โดยไม่เลือกที่รักมักที่ชงั
เหรี ยญกษาปณ์ทร่ี ัฐบาลไทยนํา
ออกเผยแพร่ ในโอกาสเดียวกัน
The commemorative coin issued
by The Thai Government on the
same occasion.

ประเทศอิตาลี
Italy
ในฐานะประธาน ไอซี ดบั บลิว และ ทีป่ รึ กษาคณะผูแ้ ทนรัฐบาลไทย หม่อมงามจิตต์ฯ กล่าวสุ นทรพจน์ ณ ที่ประชุมสหประชาชาติ
สาขา เอฟ เอ โอ ณ กรุ งโรม เรื่ องการปฏิรูปที่ดิน และ การพัฒนาชนบท พ.ศ. 2522
The President of ICW and advisor to the Thai Delegates makes a speech at the World Conference of FAO on Agrarian Reform
and Rural Development in Rome, 1979.

ประเทศเคนยา
Kenya

เข็มกลัดประจําตําแหน่งของหม่อมงามจิต ต์ฯ ประธานกิตติมศักดิ์สภาสตรี ระหว่างประเทศ
Official badge of the Honorary President of ICW.

หม่อมงามจิตต์ บุรฉัตร ประธาน ไอซี ดบั บลิว (คล้องสร้อยคอประจําตําแหน่ง) ต้อนรับประธานาธิบดี
อาหรับมอย แห่งประเทศเคนยา ในพิธีเปิ ดการประชุมใหญ่รอบ 3 ปี ของ ไอซี ดบั บลิว เดือน สิ งหาคม
2522 ระหว่างการประชุมใหญ่รอบ 3 ปี ณ ประเทศเคนยา เดือน สิ งหาคม 2522

ระหว่างประชุมใหญ่รอบ 3 ปี ทีป่ ระเทศเคนยา ถ่ายภาพกับ
ศจ.คุณหญิง สุ ภาพ วิเศษสุ รการ เบอร์ ท ไมลุน้ ดิ์ และ
มล.อนงค์ นิลอุบล
At the tri-annual General Meeting in Kenya

อิริ ยาบถขณะเข้าร่ วมประชุมในประเทศเคนยา
In Kenya

ประเทศเกาหลีใต้
South Korea

กําลังสนทนากับนายกรัฐมนตรี ของประเทศเกาหลีใต้ ขณะร่ วมงานเลี้ยงรับรองในการประชุมใหญ่รอบ 3 ปี
สภาสตรี ระหว่างประเทศ พ.ศ. 2525 ซึ่ งเป็ นครั้งสุ ดท้ายที่หม่อมงามจิตต์ บุรฉัตร เข้าร่ วมกิจกรรมของ
สภาสตรี ระหว่างประเทศ
Honorary President Princess Prem Purachatra talks with the Prime Minister of South Korea at the reception
for the tri-annual meeting of ICW, in 1982 – last participation for the Princess.

แด่ หม่ อมงามจิตต์ บุรฉัตร

ณ ดินแดนแห่งเทพนิยายอันเลิศหรู
เป็ นที่อยูข่ องหม่อมงามจิตต์ บุรฉัตร
คู่ชีวิตของเจ้าชายหนึ่งผูเ้ ปี่ ยมพระเมตตาสง่างาม
ทรงพระนามพระองค์เจ้าเปรมฯที่รักยิง่ ของเรา
แต่น้ ีต่อไป ยามใดที่ท้ งั สองท่านเสวยนํ้าทิพย์
ขณะที่ดวงอาทิตย์คล้อยตํ่ายํา่ สนธยา
เบื้องหลังวัดวาอารามที่งามเพริ ดพราย
ขอท่านจงมีความระลึกที่แจ่มใส
ถึงเราและเหล่าผูค้ นทีง่ ดงามของอัฟริ กา
เราขอมอบถ้อยคําจากใจด้วยความรักและขอบคุณ
สําหรับเวลาสามปี ที่ท่านเป็ นผูน้ าํ
โดยไม่เคยทําให้เบื่อหน่ายสักเดือนหรื อแม้สกั ครา
คณะกรรมการสภาสตรี ระหว่างประเทศ
18 สิ งหาคม 2522

FOR PRINCESS PREM PURACHATRA
IN A LAND OF FAIRY ELEGANCE
DWELLS OUR PRINCESS PURACHATRA
WHO LIVES WITH KINDLY HANDSOME
TRULY ROYAL DEAR PRINCE PREM
NOW WHEN THEY DRINK THEIR GOODLY NECTAR
AS THE EVENING SUN GOES DOWN
BEHIND THE TWINKLING TEMPLES
MAY THEY THINK CRYSTAL THOUGHTS
OF US AND THE BEAUTEUUS CREATURES OF AFRIQUE
WE GIVE THESE WITH GREAT AFFECTION AND THANKS
FOR THREE FULL YEARS OF LEADERSHIP
WITH NO DULL MONTHS OR MOMENTS

YOUR DEVOTED BOARD (1976-1979)
Benne Mondo
Dorothy Edwards
Mary Shaw
Berths Maillund
Jessie Scotford
Demaris Ayodo
AL. Ekotto
Francoise Dissard
N. Mengu
Irmgard Bohm
Astri Rynning
Craig Schuller
and Miriam Dell

Tamar Eshel
Helen Hnatyshyn
Nellie Weiner
Beryl Webster
Mechta van den Boogert Selhorst
Hope Schary

August 18, 1979

ชีวติ และกิจกรรมในต่ างประเทศ
Life and Activities Abroad

เนื่องจากระยะนั้น ข้าราชการหนุ่มๆ ของกระทรวงการต่างประเทศ เพิ่งจบการศึกษา มีความฉลาด ความสามารถอย่างน่าชมเชย แต่อายุยงั น้อย ยังขาดประสบการณ์ใน
ด้านต่างๆ ทางด้านผูใ้ หญ่กว่าหน่อยที่จะเป็ นเอกอัครราชทูตก็ไม่เพียงพอ ทําให้กระทรวงการต่างประเทศต้องหาบุคคลระดับกลางๆ คน มาช่วยดํารงตําแหน่งเอกอัครราชทูตชัว่
ระยะหนึ่ง
ดังนั้นหลังจากที่ได้มีพระบรมราชโองการโปรดเกล้าฯให้พระวรวงศ์เธอ พระองค์เจ้าเปรมบุรฉัตร ดํารงตําแหน่งเอกอัครราชทูตไทยในประเทศอิ นเดีย และเดนมาร์ กแล้ว
หม่อมงามจิตต์ บุรฉัตร จึงได้ปฏิบตั ิหน้าที่ในฐานะภริ ยาเอกอัครราชทูต เคียงข้างพระองค์เจ้าเปรมบุรฉัตร ตลอดเวลา อย่างเต็มกําลังความสามารถ เพื่อให้เป็ นประโยชน์แก่
ประเทศชาติ ทั้งด้านการทูต การพาณิ ชย์ การทหาร การศึกษาของนักศึกษาแพทย์ไทย การศึกษาของคนพิการหรื อผูป้ ฏิบตั ิงานให้คนพิการ ฯลฯ ซึ่ งได้ผลเป็ นอย่างดียงิ่
หม่อมงามจิตต์ฯ มิใช่แต่จะมีบทบาทสําคัญ ในงานสังคมสงเคราะห์เฉพาะคนไทยเท่านั้น แต่ยงั เอื้อเฟื้ อเผื่อแผ่แก่ชาวต่างประเทศโดยนําความรู ้ความสามารถและ
ประสบการณ์ อาทิเช่น ริ เริ่ มให้คณะทูตานุทตู ทัว่ โลกที่ประจําอยูใ่ นประเทศอินเดีย ซึ่ งมีจาํ นวนมากกว่า 90 ประเทศ ร่ วมกันจัดงานบาซาร์ หาทุนให้องค์การกุศลในอินเดีย เมื่อ
พ.ศ. 2514 อีกด้วย นอกจากนั้นยังเป็ นห่วงคนงานอินเดียผูท้ าํ งานหนักกลางแดด ซึ่ งมักจะเป็ นลมแดด ( sun stroke ) และสามารถถึงตายได้ง่ายๆ โดยจัดหานํ้าเย็นกับแก้วนํ้าไว้หน้า
สถานทูต
ในขณะเดียวกัน หม่อมงามจิตต์ฯ ก็ยงั ได้ติดตามผลงานสังคมสงเคราะห์สาํ หรับคนไทย ที่ได้สร้างไว้และให้คาํ แนะนําปรึ กษาที่มีคุณค่ายิง่ แก่ผปู ้ ฏิบตั ิงานทุกครั้งไป
นับว่าจิตใจของหม่อมงามจิตต์ฯ จดจ่ออยูก่ บั งานสังคมสงเคราะห์ ซึ่ งเป็ นที่น่ายกย่องสรรเสริ ญอย่างยิง่ ยากที่จะหาผูใ้ ดเสมอเหมือนได้ นอกจากนี้ยงั ได้ขอให้ นางสุ มาลี ชาติ
สุ วรรณ ช่วยแปลบทความภาษาอังกฤษ เรื่ องกลไกการปฏิบตั ิงานอาสาสมัคร เป็ นภาษาไทยอีกด้วย เพื่อให้เป็ นประโยชน์แก่ผปู ้ ฏิบตั ิงานสังคมสงเคราะห์ในไทย
กิจกรรมหนึ่งที่จะขาดเสี ยมิได้ ก็คือ การที่ได้ตอ้ นรับบุคคลสําคัญในวงการต่างๆ ของไทย ตลอดจนเพื่อนสนิท มิตรสหาย ที่ได้มีโอกาสแวะเยีย่ มเยียน
ดังจะเห็นได้จากภาพกิจกรรมบางภาพที่ปรากฏอยูใ่ นหนังสื อเล่มนี้ซ่ ึ งรวบรวมได้เป็ นจํานวนน้อย ตลอดจนรู ปแผนผังการจัดที่นงั่ สําหรับรับประทานอาหารคํ่าในการจัด
เลี้ยงเพือ่ เป็ นเกียรติแก่แขกรับเชิญในโอกาสต่างๆ ซึ่ งนับว่าเป็ นการเตรี ยมงานที่ละเอียดอ่อน และรอบคอบมาก ส่ วนภาพทีป่ รากฏในประเทศอืน่ ๆ นั้น เป็ นการเดินทางไปเยือนใน
โอกาสต่างๆกัน ตลอดจนการทีห่ ม่อมงามจิตต์ฯ ได้เป็ นผูแ้ ทนรัฐบาลไทยหรื อเป็ นทีป่ รึ กษาของผูแ้ ทนรัฐบาลไทย เข้าร่ ว มประชุมกับองค์การสหประชาชาติ ณ นครนิวยอร์ ค กรุ ง
เจนีวา และกรุ งโรม เป็ นต้น ซึ่ งได้นาํ เสนอไว้ ณ ทีน่ ้ ีดว้ ยแล้ว

At that time, junior government officials of the Ministry of Foreign Affairs who had just finished their education were smart and highly capable but
too young and inexperienced in various aspects. As for the seniors, there were not enough of them to become ambassadors. The Ministry, therefore, had
to have recourse to the middle aged to fill in the vacant positions of ambassadors for some time.
Thus, by the Royal Command appointing H.H. Prince Prem Burachatr as the Ambassador to India and Denmark, Princess Prem
Purachatra Burachatr performed her duty as the wife to the Ambassador working side by side with Prince Prem all the time for the benefits of the country
with her full ability either in diplomatic, commerce, military, education of medical Thai students, or education of the handicapped or those who worked
for the handicapped, etc. She performed her duty very efficiently and effectively.
Princess Prem not only played an important role in the social welfare work for the Thai people, but she also extended her assistance to foreigners
as well, making use of her knowledge, ability, and experience. For example, she initiated the bazaar raising funds for social-service organizations in India
in 1971, by asking for the co-operation from international diplomatic corps of 90 countries stationed in India. Besides, she was anxious about Indian
labourers, working in the sun, suffering from sun strokes, by providing them with cold water in front of the Embassy.
Meanwhile, Princess Prem also followed the results of social welfare works for the Thai she had initiated, and gave the valuable advice to the
social workers. Her mind was so absorbed in the social welfare. work that it was impossible to find some other persons of equal virtue. Moreover, she
requested Mrs. Sumalee Chartsuwan to translate an English article on operational strategies of volunteers into Thai for the benefit of social workers in
Thailand.
Another main activity is the reception of many important persons from various circles in Thailand, including her close friends, acquaintances who
had an opportunity to pay her a visit, as can be seen from some photographs appearing in this book which are the only small amount collected, including
a sitting plan at the dining table for the feast organized in honor of the guests on various occasions. All of them indicate the delicate and careful
preparation.
As for the photographs in other foreign countries, they are all her visits on various occasions, including when she was the representative of the
Royal Thai Government or the advisor of the representative of the Thai Government participating in the conference of the United Nations in New York,
Geneva, and Rome.

ประเทศอินเดีย
India

ตามเสด็จ พระวรวงศ์เธอ พระองค์เจ้าเปรมบุรฉัตร เอกอัคราชทูตไทย ประจํากรุ งนิวเดลี ประเทศอินเดีย เข้าเยีย่ มคารวะ
ประธานาธิบดีของอินเดีย หลังจากที่พระองค์เจ้าเปรมบุรฉัตร ถวายสาส์นตราตั้งของ พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยูห่ วั
His Highness the Ambassador of Thailand and Princess Prem Purachatra with His Excellency the President of India,
after the presentation of Credentials ceremony.

ร่ วมงานเลี้ยงต้อนรับ ณ ประเทศอินเดีย
Welcome party in India.

ตามเสด็จ พระองค์เจ้าเปรมบุรฉัตร ร่ วมงานสังคมต่างๆ
ของประเทศอินเดีย แม้ว่าขาจะไม่ปกติ
With H.H. Prince Prem Purachatra at different social
functions in India even with an injured leg

ณ ประเทศอินเดีย
In India

รดนํ้าต้นศรี มหาโพธิ์ พุทธคยา
Watering Bodhi Tree, Budhagaya, Bihar

ซักถามข้อข้องใจจาก ผูแ้ ทนประเทศไทย ในการประชุมสภาหัตถกรรมโลก (WORLD CRAFTS
COUNCIL) ณ ศูนย์วฒั นธรรมแห่งชาติ กรุ งนิวเดลลี ก่อนชมการแสดงกลางแจ้ง
Asking question of the representative from Thailand at the World Crafts Council, National Cultural
Centre-New Delhi.
นัง่ ชมการแสดงกลางแจ้ง ณ ศูนย์วฒั นธรรมแห่งชาติ กรุ งนิวเดลลี
Watching outdoor show at the National Cultural C.N.D.

ดอกกุหลาบที่ชนะการประกวด รางวัลที่ 2
The Rose that won 2nd prize

รับประกาศนียบัตรชนะเลิศการประกวดดอกกุหลาบ รู ปถ่ายนี้ ผูท้ ี่รักดอกกุหลาบขอมอบให้แก่ผทู ้ ี่รับดอกกุหลาบ
Receiving Certificate for the top prize in the Rose Competition. The picture shows a giving from one Rose Lover to the other Rose Lover.

ประกาศนียบัตรชนะเลิศการประกวดดอกกุหลาบจาก สโมสรดอกกุหลาบแห่งอินเดีย ณ กรุ งนิวเดลลี
Certificate The Rose Society of India

ในฐานะประธาน ไอซี ดบั บลิว หม่อมงามจิตต์ฯ จัดประชุมภู มิภาคของ ไอ ซี ดับบลิว เรื่ อง สถานภาพสตรี ที่กรุ งนิวเดลลี
พ.ศ. 2520 มีผ เู ้ ข้าประชุมจาก 19 ประเทศ จํานวน 300 คน ในการนี้คณ
ุ หญิงสุ ภทั รา สิ งหลกะ ประธานสตรี ฯ สมัยนั้น
ได้เข้าร่ วมประชุมด้วย
Princess Prem Purachatra president of ICW organized the Regional conference of ICW in New Delhi, 1977.
The Conference’s topic was “The Legal Status of Women”, attended by 19 national representatives and 300 delegates.

ประเทศเดนมาร์ก
Denmark

พระราชหัตถเลขาของ สมเด็จพระนางเจ้ารําไพพรรณี ในรัชกาลที่ 7
Letter from Her Late Majesty-Queen Rambhai Barni

สมเด็จพระนางเจ้ารําไพพรรณี ในรัชกาลที่ 7 เสด็จพระราชดําเนินไปประเทศ
เดนมาร์ ก
Her Late Majesty-Queen Rambhai Barni in Denmark

พระราชินีอินกริ ด เสด็จพระราชดําเนินชมงานนิทรรศการ ศิลปะไทย พร้อมด้วยประธานสมาคม
เดนมาร์ ก -ไทย
(QUEEN INGRID VISITS THE THAI ARTS EXHIBITION ACCOMPANIED BY THE
CHAIRMAN OF DANISH-THAI SOCIETY)

เจ้าชายเฮนริ ค พระสวามีของ พระราชินีมากาเรตเต้ แห่งเดนมาร์ ก เสด็จชมนิทรรศการศิลปะไทย ณ ประเทศเดนมาร์ ก
(PRINCE HENRIK, THE ROYAL CONSORT OF H.M.QUEEN MAGRETHE OF DENMARK, VISITS THE THAI ARTS
EXHIBITION IN DENMARK)

กับนาย KNUTZEN ประธานสมาคมช่วยคนพิการเดนมาร์ ก พ.ศ. 2516
With Mr.Knutzen, President of the Society, for helping the Handicapped 1973.
ระหว่างปฏิบตั ิหน้าที่ในฐานะภริ ยาทูตในประเทศเดนมาร์ ก
During her duty as the wife of Royal Thai Ambassador.

ไปชมเรื อรบของประเทศเดนมาร์ กกับทูตานุทตู ประเทศต่างๆ
With other diplomats on board a Danish war ships.

กับข้าราชการไทยในสถานทูต ณ กรุ งโคเปนเฮเกน
With Thai diplomatic staff-Copenhagen.

ตลอดเวลาที่อยูใ่ นต่างประเทศในฐานะภริ ยาของ
เอกอัครราชทูตนั้น หม่อมงามจิตต์ฯ ได้ปฏิบตั ิภารกิจให้
ลุล่วงไปได้เป็ นอย่างดียงิ่ และกิจกรรมอันหนึ่งที่ขาดเสี ย
มิได้กค็ อื การต้อนรับบรรดาบุคคลสําคัญ และบุคคลจาก
วงการต่างๆ ของไทย ทีไ่ ปประชุมไปศึกษาดูงาน หรื อไป
แวะเยี่ยมเยียน
Part of Princess Prem’s duty

ในงานเลี้ยงรับรองของสถานทูตไทย
Always the Charming Hostess

ภาพการจัดที่ประทับ - ที่นงั่ บนโต๊ะอาหาร ถวายเป็ นพระเกียรติแก่ เจ้าฟ้ าหญิงมากาเรตเต้ แห่งเดนมาร์ ก (ปัจจุบนั คือ พระราชินีแห่งเดนมาร์ ก) ณ ทําเนียบ
เอกอัครราชทูตไทย
Table arrangement in honor of H.R.H. Princess Margrethe, now H.M. The Queen of Denmark Royal Thai Embassy.

ประเทศสวิสเซอร์แลนด์
Switzerland

ในฐานะผูแ้ ทนรัฐบาลไทย เข้าประชุมคณะกรรมาธิการว่าด้วย สถานภาพสตรี ของสหประชาชาติ ฯ ณ กรุ งเจนีวา พ.ศ. 2511
As Thailand’s Representative at the Commission on Status of Women, United Nations in Geneva in 1968

ประเทศสหรัฐอเมริ กา
U.S.A.

ในฐานะเลขานุการกิติมศักดิ์ของ สโมสรอาสากาชาด สภากาชาดไทย เข้าเยีย่ มคารวะและแลกเปลี่ยนความคิดเห็นกับ พลเอก
ALFRED M.GRUENTHER ประธานสภากาชาดอเมริ กนั (ขวา) และนาย SAMUEL KRAHOW ผูอ้ าํ นวยการ
ความสัมพันธ์ระหว่างประเทศ ณ สํานักงานใหญ่ สภากาชาดอเมริ กนั วันที่ 20 เดือน พฤษภาคม 2506
As Hon. Secretary of the Red Cross Volunteers Organizations of the Thai Red Cross exchanging views with
General Alfred M. Gruenther (Right) President of the America Red Cross and Mr. Samuel Krahow 20th May 1963.

กับเอกอัครราชทูตปรก อัมระนันท์ และ กงสุ ลใหญ่ของไทยในอเมริ กา พระองค์เจ้าเปรมบุรฉัตร และ
หม่อมงามจิตต์ฯ ช่วยกันสนับสนุนงานของ เอกอัค รราชทูตปรก ในโอกาสสมโภชกรุ งรัตนโกสิ นทร์ 200
ปี ให้เป็ นผลประโยชน์แก่ประเทศไทยมากที่สุด ทั้งด้านเกี่ยวกับภาพพจน์ เศรษฐกิจ การค้า และการ
กระชับสัมพันธไมตรี ระหว่างไทยและอเมริ กา ซึ่ งยืนนานมาถึง 159 ปี ในพ.ศ. 2524 โดยมิไ ด้มขี อ้ ขัดแย้ง
เป็ นทางการเลย โดยพระองค์เจ้าเปรมฯ จะทรงเป็ นผูป้ ระสานงานทางกรุ งเทพฯ และ มิสเบ็ตตี้ ดูเมน จะ
ติดต่อชาวอเมริ กนั
H.H. Prince and Princess Prem Purachatra with H.E. Royal Thai Ambassador Prok Amaranandha to
plan for the Rattanakosin Bicentennial in U.S.A.

ปรึ กษางานกับมิสเบ็ตตี้ ดูแมน (ท่านผูห้ ญิง) หรื อ AUNT BEE ในเรื่ องทําหนังสื อเทอดพระเกียรติและพระราชประวัติ
สมเด็จพระศรี นคริ นทราบรมราชชนนี เป็ นภาษาอังกฤษ และงานสมโภชกรุ งฯในอเมริ กา
With Miss Betty Dumain (Aunt Bee) discussing a Book in Honor of H.R.H. The Princess Mother.

บรรยายที่ Asia Society ณ กรุ งวอชิงตัน ดีซี เรื่ องกิจกรรมของ
สตรี ไทยทางด้านพัฒนาเศรษฐกิจและประเทศชาติ เดือน
มิถุนายน 2524
Giving a talk on Thai Women Activities in National and
Economic Development at the ASIA Society in Washington
D.C., June 1981.

แลกเปลี่ยนความคิดเห็นที่มหาวิทยาลัยอเมริ กนั
หลังจากที่พระองค์เจ้าเปรมฯ ทรงบรรยายเรื่ อง
การทูตไทย เดือน กรกฎาคม 2524
Exchanging views after H.H.Prince Prem’s talk
on Thai Diplomacy-July 1981

กับมิ สซิ สอาลิซเบธ ดักลาส
With Mrs. Elizabeth Douglas.

ที่อินเตอร์ เนชัน่ แนล คลับ เดือน มิถุนายน 2524
At the International club, June 1981

พักผ่อนส่ วนตัวร่ วมกันเป็ นครั้งสุ ดท้าย ณ บ้านพักริ มอ่าง ในเมืองแอนนาโปลิส รัฐแมรี่ แลนด์ ตามที่คุณสิ ริ
ลักษณ์ สารสาส หลานสาว และนายจิม เซโน่ หลานเขย จัดให้ พระองค์เจ้าเปรมบุรฉัตร ทรงโปรดมาก
เพราะเป็ นสถานที่สงบ อากาศดี ไม่ร้อนจัด ในภาพถ่ายกับ หม่อมดุษฎี บริ พตั ร นายเฉลิมชัย หมอยาดี และ
ครอบครัว และ หลานสาว - หลานเขย
Together with Mom Dusdi paripatra, Mr. Chalermchai and family and Mrs. Sirisuk Sarasas and family at
the house in Indianappolis.
กับครอบครัวของหลานเขย
With relative’s family

ประเทศรัสเซีย
Russia

ตามเสด็จพระองค์เจ้าเปรมบุรฉัตร
ไปแลกเปลี่ยนศึกษาดูงาน
ศิลปะวัฒนธรรม และ วรรณคดีไทย
กับประเทศรัสเซี ย ตามคําเชิญของ
องค์การสหประชาชาติ สาขายูเนสโก
พ.ศ. 2510
Accompanying H.H. Prince Prem
Purachatra on a cultural exchange
trip to Russia 1958

กับคนพิการ ณ สถานกายภาพบําบัด
At Physical Therapy Center.

ดูงานในโรงพยาบาล
A working Day at the Hospital.

กับเยาวชนรัสเซี ย
With Russian Youths.

Talking-Singing with Russian Youths.
นัง่ คุย กับเยาวชน

Singing with Russian Youths.
จับมือร้องเพลงกับเยาวชน

ดูศลิ ปะบนเพดาน - ฝาผนังกับเยาวชน
An Outing.

กับเด็กๆ
An Outing.

ศึกษาดูงานการดูแลเด็กกําพร้า
At on Orphanage.

กับเยาวชน
More youngsters.

What are these?

ออกรายการโทรทัศน์เผยแพร่
เรื่ องคนไทยและประเทศไทย
Talking about Thailand and
the Thai People on television.

ชมหัตถกรรมพื้นบ้าน
Local Handicraft.

กับนักแสดงบนเวที
With Performers.

ในงานเลี้ยงรับรอง ภาพนี้หนังสื อพิมพ์มอสโคว์ มอบเป็ นอภินนั ทนาการ
Social Gathering (Photo courtesy of Russian Newspaper)

ประเทศอิตาลี
Italy

ในฐานะที่ปรึ กษารัฐบาลไทย และสภาสตรี ระหว่างประเทศ กล่าวสุนทรพจน์ในที่ประชุมสหประชาชาติ
สาขา เอฟ เอ โอ ณ กรุ งโรม พ.ศ. 2522 เรื่ อง การปฏิรูปการเกษตรและการพัฒนาชนบท
Addressing on F.A.O. World Conference on Agrarian Reform and Rural
Development in Rome, 1979.

ประเทศออสเตรี ย
Austria

กับทูตสเปญ และภรรยา ณ สถานทูตสเปน กรกฏาคม พ.ศ. 2522
With H.E. The Spanish Ambassador, July 1979.

ประเทศนอร์เวย์
Norway

กับนาย HALVOR STENSTADVOLD นายกเทศมนตรี เมือง BAERUM KOMMUNE
With the Major of Baerum Kommune-Halvor Stenstadvold.
กับทูตเดนมาร์ ก ประจํากรุ งออสโล เดือน กรกฎาคม 2522
With H.E. The Royal Danish Ambassador in Oslo, July 1979.

ประเทศออสเตรเลีย
Australia

เป็ นประธานในงานเมลเบอร์ น มูมบา เฟสติวลั (MELBOURNE MOOMBA FESTIVAL) พ.ศ. 2510
Chairman of the Melbourne Momba Festival 1967.

ประเทศฟิ ลิปปิ นส์
The Philippines

ภายในทําเนียบเอกอัครราชทูตไทย
Inside The Royal Thai Embassy.

ประเทศเกาหลี
Korea

กับงานของสภากาชาดเกาหลี
At the Korea Red Cross.

ในฐานะผูบ้ งั คับกองพันทหาร
Visiting Thai soldiers in Korea
in the capacity of army
commander.

ประเทศสิ งคโปร์
Singapore

กับท่านทูต-ภรรยา และข้าราชการไทย
With H.E. The Royal Thai Ambassador and staff

ประเทศญี่ป่ ุน
Japan

เยีย่ มชมโรงงานโซนี่
A visit to Sony Factory

การประชุมผู้ชํานาญการพิเศษด้านพัฒนา
และสั มมนาพัฒนาสตรีชนบททั่วโลก
Colloquium of Experts and International
Seminar for Rural Women

ด้วยสภาสตรี ระหว่างประเทศ (ไอซี ดบั บลิว) ซึ่ งหม่อมงามจิตต์ บุรฉัตร เป็ นประธาน ตระหนักถึงความสําคัญของชาวชนบท ซึ่ งมีอยูม่ ากกว่า ½ ของประชากรทัว่ โลก ว่า
เป็ นปัจจัยอันสําคัญในการพัฒนาประเทศ จึงได้จดั การประชุมผูช้ าํ นาญการพิเศษด้านพัฒนา และสัมมนาพัฒนาสตรี ชนบทจาก 70 ประเทศเป็ นครั้งแรกในประวัติการณ์ ที่กรุ ง
มนิลา ประเทศฟิ ลิปปิ นส์ 18-28 กุมภาพันธ์ 2522 เพือ่ ให้ชาวชนบทนึกถึงความสําคัญของตนเอง และมองเห็นลู่ทางที่จะพัฒนาเพิ่มพูนรายได้ และพัฒนาท้องถิ่นให้เจริ ญ
การสัมมนาดังกล่าวมีผแู ้ ทนมาร่ วมประชุมจาก
ก. ชาวชนบท 70 ประเทศ
ข. องค์การสหประชาชาติเกือบทุกสาขา
ค. หน่วยราชการ
ง. องค์การเอกชนระหว่างประเทศ
รวมทั้งสิ้ น 274 คน ตามเป้ าหมายที่วางไว้ ได้รับความช่วยเหลือด้านเทคนิคและการเงินจากประเทศที่พฒั นาแล้วหลายประเทศ จากองค์การสหประชาชาติ
โดยเฉพาะอย่างยิง่ องค์การ UNDP, UNFPA, UNESCO รวมทั้งสิ้ นประมาณ 300,000 อเมริ กนั ดอลล่าร์ ทําให้การจัดประชุมทั้งสองดังกล่าวประสบผลคือ เป็ นที่
กล่าวขวัญถึงในหมู่องค์การสหประชาชาติ
การประชุมครั้งนี้ คุณหญิงอัมพร มี ศุข ประธานคณะอนุกรรมการพัฒนาสตรี ของคณะกรรมการพัฒนาเศรษฐกิจ และสังคมแห่งชาติ เป็ นที่ปรึ กษา และเป็ น
กําลังสําคัญช่วยเหลือในการเตรี ยมงาน และจัดประชุมดังกล่าว และองค์การยูเนสโกในกรุ งเทพฯ ได้อนุมตั ใิ ห้ นางเดชิเร่ โชติระวี เข้าช่วยเหลืองานเป็ นกรณี พิเศษด้วย
เช่น กัน
ข้ อเสนอแนะที่สําคัญ คือ
1. ขอให้แต่ละประเทศมีศนู ย์กลางประสานงานพัฒนาชนบท (ในประเทศไทยตั้งขึ้นแล้ว คือ มูลนิธิศนู ย์กลางประสานงานพัฒนาชนบท ได้รับอนุมตั เิ มือ่ 31
สิ งหาคม 2522)
2. ขอให้ช่วยทําโครงการช่วยผลิตผลและรายได้
3. ขอให้มีทุนให้กแู ้ ก่ชาวชนบทเพื่อทําอาชีพในอัตราดอกเบี้ยตํ่า และอาศัยกลุ่มหรื อสหกรณ์เป็ นประกัน
4. ขอให้ความรู ้ดา้ นเทคนิคใหม่ๆ แก่ท ้ งั 2 เพศ และความรู ้ดา้ นการจัดกลุ่มจัดด้านการเงิน
ผลเนื่อง : - ข้อเสนอแนะจากการประชุมผูช้ าํ นาญการพิเศษ และจากสตรี ชนบททัว่ โลก
ก. ผูแ้ ทนทีเ่ ข้าประชุมกลับไปรายงานข้อเสนอแนะต่อรัฐบาลประเทศของเขา
ข. ไอ ซี ดับบลิว นําข้อเสนอแนะส่ งองค์การสหประชาชาติทุกสาขาที่เกี่ยวข้องกับข้อแนะนั้นๆ โดยตรงทางผูป้ ระสานงานของสภาสตรี และติดตามผล
ค. ไอ ซี ดับบลิว ได้ย่นื ข้อเสนอแนะทุก ข้อให้เข้าอยูใ่ นแผนปฏิบตั ิงานของที่ประชุมสมัชชาโลก ว่าด้วยการปฏิรูปที่ดิน และการพัฒนาชนบท ณ ประเทศ อิตาลี
เมื่อวันที่ 12 - 20 กรกฎาคม 2522 ซึ่ งมีประเทศต่างๆ เข้าประชุม 166 ประเทศ
ง. นําเสนอต่อที่ประชุมใหญ่ของสภาสตรี ระหว่างประเทศ เครื อสมาชิกมีมตินาํ ข้อเสนอแนะของสตรี ชนบทเข้าไว้ในโครงการปฏิบตั งิ านของประเทศเครื อ
สมาชิกระหว่าง พ.ศ. 2522 - 2525
แนวความคิดของหม่อมงามจิตต์ บุรฉัตร ในเรื่ องการสัมมนาสตรี ชาวชนบททัว่ โลก มีมานานแล้วก่อนที่องค์การสหประชาชาติจะประกาศให้มีความพยายาม
ดึง สตรี ให้เข้ามามีส่วนร่ วมในแผนพัฒนาชนบท หม่อมงามจิตต์ฯ ได้เร่ งเร้าให้สภาสตรี ของประเทศต่างๆ ศึกษาเรื่ องปัญหา และความต้องการของสตรี ชาวชนบท
เพื่อที่จะได้มีมาตรการในการยกระดับสตรี ชนบทกับสตรี ในเมืองให้เท่าเทียมกัน ปราศจากช่องว่างในสังคม ในอนาคตมีการปฏิบตั ิกนั อย่างไรเพื่อให้ได้ผลอย่างรวดเร็ ว
เพราะสตรี ชนบทเป็ นแรงงานของประเทศ ดังนั้นชาวชนบทในเอเชีย แปซิ ฟิก ลาตินอเมริ กา และอาฟริ กาใต้ จึงเป็ นกลุ่มเป้ าหมายที่สาํ คัญ

The International Council of Women (I.C.W.), of which Princess Prem Purachatra was the President (1976-1979), realized the
importance of rural people which constitute more than half of the world population. They are a significant resource for national
development. The I.C.W. therefore organized an International Colloquium of Experts in Development, in February 1979. This was
followed by a Seminar on Leadership Training for Rural Women in Socio-Economic Development held in Manila, the Philippines
from February 18-28, 1979. One of the objectives was to make the participants aware of their important role of leadership as well as to
find ways to generate more income and develop their own communities.
The participants of this Seminar comprised
a. Rural women from 70 countries.
b. Representatives of almost every UN agency,
c. Representatives of government organizations,
d. Representatives of non-governmental organizations.
The total number was 274 as planned. Technical and financial assistance amounting to US $ 300,000 was given by many
developed countries and UN agencies especially UNDP, UNFPA and UNESCO; this contributed to the success of the Seminar and has
been a point often mentioned among the various UN agencies.
Khunying Dr. Ambhorn Meesook, Chairman of the Sub-Committee on Women Development of the National Social and
Economic Development Commission was the advisor. Her active participation greatly contributed to the success of the Seminar. The
UNESCO office in Bangkok also rendered the expert service of Mrs. Desiree
Chotirawi in this special task.
Some of the important recommendations made at the Seminar were
1. The setting up of a rural development coordinating centre in every country. (In Thailand such a body was conceived in
the form of the Co-ordination Centre for Rural Development Foundation, with government approval being given on August 30, 1979)
2. The formulation of income producing projects
3. The provision of loans with low interest rates for rural people and having the groups or co-operatives as guarantors.
4. The training of men and women in new technologies as well as organizational skills and financial management.
Subsequent actions taken as the result of both the Colloquium of Experts and the Seminar for Rural Women were:
1. The representatives reported the resolutions to their respective governments,
2. I.C.W. submitted through National Councils of Women, these resolutions to every UN agency whose work directly
related to the recommendation and conducted follow-ups,
3. I.C.W. had recommended that every resolution be in the plan of actions of the UN general assembly in the World
Conference on Agrarian Reform and Rural Development held in Italy, from July 12-20, 1979, in which 166 Countries were
represented.
4. The resolutions were presented to the General Assemble of the International Council of Women whose members agreed
to see that the recommendations of the Seminar of Rural Women be included in the plans of action of their respective countries.
Princess Prem Purachatra conceived the idea of the development of rural women of the world many years ago, even before
the UN'S call for efforts to involve women's participation in rural development programme. Princess Prem had urged the National
Councils of Women to study the problems and needs of rural women in order to find measures in bridging gaps between rural women
and their urban sisters, and to decide on future actions to accelerate the successful implementation. This is because rural women are the
work-force of the country. This explains why rural people in Asia, Pacific, Latin America and South Africa are main target groups.

หม่อมงามจิตต์ บุรฉัตร ถ่ายภาพกับผูแ้ ทนสตรี จากประเทศต่างๆ ทัว่ โลก รวม 70 ประเทศ ณ ฟิ ลิปปิ นส์ อินเตอร์ เนชัน่ แนลเซ็นเตอร์
ในภาพ หม่อมงามจิตต์ บุรฉัตร อยูบ่ นเวทีแถวที่ 2 ตรงกับตัว E (Economic)
Princess Prem Purachatra President of ICW. (2rd row on stage under letter E) with other women representatives from 70 countries.
International Centre- The Philippines

ประธานาธิบดีมาร์ กอส แห่งฟิ ลิปปิ นส์ และ หม่อมงามจิตต์ บุรฉัตร ขณะเปิ ดประชุมสัมมนาฯ
President Morcos with Princess Prem Purachatra at the opening of the Seminar.

ประธานาธิบดีมาร์ กอส แห่งฟิ ลิปปิ นส์ กล่าวเปิ ดประชุมสัมมนาสตรี ชนบททัว่ โลก
President Marcos delivering his opening speech.

ภายในศูนย์การประชุมฟิ ลิปปิ นส์อินเตอร์ เนชัน่ แนลเซ็นเตอร์
At the International Centre.

หม่อมงามจิตต์ บุรฉัตร เป็ นประธานเปิ ดการประชุมผูเ้ ชี่ยวชาญ ผูบ้ ริ หารที่มีอาํ นาจตัดสิ นใจงานด้านพัฒนาชนบท
ระหว่างวันที่ 18 – 20 กุมภาพันธ์ 2522 ณ ศูนย์ประชุมเดียวกัน
Princess Prem Purachatra as Chairman of International Colloquium of Experts, 18-20th February 1979.

ผูม้ าประชุมถ่ายภาพเป็ นที่ระลึกร่ วมกัน อาทิ คุณหญิงสุ คนธ์ ชลออยู่ น.ส.ศัสยา ชองกูเลีย
Photographs of the participants.

กล่าวสุ นทรพจน์ในงานเลี้ยงที่ผวู ้ ่าการธนาคารแห่งชาติฟิลิปปิ นส์เป็ นเจ้าภาพ จัดเลี้ยงต้อนรับผูม้ าประชุมจากทัว่ โลก
Reception given by The National Bank of the Philippines.

บรรยากาศภายในงานเลี้ยงต้อนรับและถ่ายภาพ
ร่ วมกับผูม้ าประชุม
แถวยืน
ที่ 4 จากขวา หม่อมงามจิตต์ บุรฉัตร ประธาน ICW.
ที่ 4 จากซ้าย ดร.เดอ กุสมาน รองประธาน ICW.
ที่ 5 จากซ้าย คุณหญิงอัมพร มีศุข ประธาน
คณะอนุกรรมการพัฒนาสตรี ของคณะกรรมการ
พัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ
ที่ 2 จากขวา มิสซิ ล แวนเดน บูเกิต เหรัญญิก ICW.
ที่ 3 จากขวา น.ส. นัฏฐิกา วัธนเวคิน ผูแ้ ทนสภาสตรี
แห่งชาติ
At the reception
Princess Prem Purachatra President of ICW
standing 4th from right 4th from left from left-Dr. de
Guzman, Vice President of ICW. Khunying
Amborn Meesok (5th from Right) Mrs. Vanden
Boogert, Treasure of ICW. Miss Nattika
Wattanavekin NCWT.

ร่ วมไปกับคณะสตรี ชนบทประเทศต่างๆ เพื่อศึกษาดูงานในหมู่บา้ นชนบทของฟิ ลิป ปิ นส์ โดยนัง่ เรื อเข้าไปในหมู่บา้ น
By boat with other international members on a field trip to rural districts of the Philippines.

ร่ วมงานเลี้ยงรับรองผูม้ าประชุมในบ้านพักของเจ้าภาพ มารดาของประธานาธิ บดีมาร์ กอส (นัง่ อยูด่ า้ นขวาของหม่อมงามจิตต์ บุรฉัตร) ในงานนี้มีอดีตสุ ภาพสตรี หมายเลข 1 ของ
ประเทศฟิ ลิปปิ นส์ ได้มาร่ วมงานอย่างคับคัง่
Right of Princess Prem Purachatra – President Marcos’s Mother at a get together.

โล่เกียรติคุณที่ประธานสภาสตรี แห่ง ฟิ ลิปปิ นส์มอบให้แด่หม่อมงามจิตต์ บุรฉัตร
Plaque of Honor presented to Princess Prem Purachatra by the president of NCW of the Philippines.

ในงานเลี้ยงลาที่คณะกรรมการจัดงานฝ่ ายฟิ ลิปปิ นส์เป็ นเจ้าภาพที่มหาวิทยาลัยของประเทศฟิ ลิป ปิ นส์ เมื่อวันที่ 27 กุมภาพันธ์ 2522
Farewell party given by host Country, 27th February 1979.

ประธานสภาสตรี ฟิลิปปิ นส์มอบโล่เกียรติคุณแก่หม่อมงามจิตต์ บุรฉัตร ประธานสภาสตรี ระหว่างประเทศในฐานะ
ทีเ่ ป็ นประธานจัดการสัมมนาสตรี ชนบททัว่ โลก ได้บรรลุผลสําเร็ จ
Princess Prem Purachatra receiving plaque of honor for her work from the president
of the NCW. of Philippines.

เอกอัครราชทูตไทยประจํากรุ งมนิลา (นายเชาว์ สายเชื้อ) พร้อมด้วยข้าราชการในสถานทูตและมาดาม เดอ กุสแมน รองประธานสภาสตรี ระหว่างประเทศ มาส่ งเสด็จพระวรวงศ์
เธอ พระองค์เจ้าเปรมบุรฉัตร และ หม่อมงามจิตต์ บุรฉัตร ที่หอ้ ง วี ไอ พี กรุ งมนิลา
H.E. The Royal Thai Ambassador to the Philippines with diplomatic staff and Madame de Guzman at the V.I.P. lounge Manila to see
H.H. Prince and Princess Prem Purachatra off.

หนังสื อ “ผูห้ ญิงของโลกคือใครบ้าง” จัดพิมพ์ครั้งที่ 3 โดยศูน ย์ชีวประวัติระหว่าง
ประเทศ เมืองเคมบริ ดจ์ ประเทศอังกฤษ ได้นาํ เกียรติประวัติของ หม่อมงามจิตต์ บุร
ฉัตร ออกดผยแพร่ ดว้ ย เมื่อ พ.ศ. 2519
Princes Prem Purachatra’s life and work is printed in The World Who’s Who, 3rd
edition, 1976 printed in Cambridge, England.

โคเน๊ กซ์ ’81 - สหประชาชาติศิลปาชีพ
Inter.Crafts Conex’81

ความเป็ นมา

หม่อมงามจิตต์ บุรฉัตร ในพระวรวงศ์เธอ พระองค์เจ้าเปรมบุรฉัตร เมื่อครั้งดํารงตําแหน่งประธานสภาสตรี ระหว่างประเทศ (พ.ศ. 2522) เสนอขออนุมตั ิในหลักการ ให้
องค์การสหประชาชาติมาจัดประชุมกึ่งทศวรรษปี สตรี สากลในประเทศไทย และขออนุมตั ิจดั งานแสดงผลิตภัณฑ์หตั ถกรรมระหว่างประเทศ พ.ศ. 2523 ประกอบการประชุมด้วย
ต่อมาคณะรัฐมนตรี ได้ให้งดการจัดประชุมในประเทศไทย เนื่องจากประเทศอิหร่ านได้รับที่จะจัดให้มีการประชุมไว้ก่อนแล้ว และขอให้ระงับการจัดงานแสดงผลิตภัณฑ์
หัตถกรรมระหว่างประเทศด้วย หลังจากนั้นประธานสภาสตรี ระหว่างประเทศได้นาํ เรื่ องการจัดงานแสดงฯ ดังกล่าวเรี ยนปรึ กษา ฯพณฯ รองนายกรัฐมนตรี ในขณะนั้นคือ นาย
สุ นทร หงส์ลดารมภ์ โดยเห็นเป็ นการสมควรที่จะยังคงจัดให้มีการแสดงผลิตภัณฑ์หตั ถกรรมระหว่างประเทศ แม้จะไม่มีการจัดประชุมกึ่งทศวรรษปี สตรี สากลในประเทศไทยก็
ตาม ซึ่ งต่อจากนั้นประธานสภาสตรี ฯ ได้เชิญผูแ้ ทนกรมส่ งเสริ มอุตสาหกรรม กรมพาณิ ชย์สัมพันธ์ กรมเศรษฐกิจ (กระทรวงการต่างประเทศ) และผูแ้ ทนสภาสตรี แห่งชาติฯ ร่ วม
ประชุมปรึ กษาหารื อกับผูแ้ ทนสภาสตรี ระหว่างประเทศ เกี่ยวกับหลักการจัดงานแสดงผลิตภัณฑ์หตั ถกรรมระหว่างประเทศ ปี 2523 และที่ประชุมได้มีมติให้เชิญองค์การ
สหประชาชาติสาขาใดสาขาหนึ่งหรื อหลายสาขาที่สามารถให้ความช่วยเหลือในการส่ งเสริ มพัฒนาชนบทให้เข้าร่ วมในการจัดงานแสดงผลิตภัณฑ์หตั ถกรรมระหว่างประเทศกับ
ให้ร่วมจัดประชุมประกอบการจัดงานด้วย รวมทั้งที่ประชุมมอบหมายให้ประธานสภาสตรี ระหว่างประเทศ ดําเนิ นการเสนอขออนุมตั ิคณะรัฐมนตรี ในหลักการจัดงานแสดงและ
การประชุม โดยให้กรมส่ งเสริ มอุตสาหกรรมเป็ นเจ้าของเรื่ องจัดงานแสดงผลิตภัณฑ์หตั ถกรรมระหว่างประเทศและกรมส่ งเสริ มสหกรณ์ (ต่อมาเปลี่ยนเป็ นกรมส่ งเสริ ม
การเกษตร) เป็ นเจ้าของเรื่ องจัดประชุมร่ วมกับองค์การสหประชาชาติ ซึ่ งคณะรัฐมนตรี ได้พิจารณาอนุมตั ิให้จดั งานแสดงผลิตภัณฑ์หตั ถกรรมระหว่างประเทศ ปี 2523 และให้จดั
ประชุมชาวชนบทระหว่า งประเทศเกี่ยวกับการทําหัตถกรรมละการประกอบอาชีพพิเศษเพื่อเพิ่มพูนรายได้ดว้ ย กําหนดจัดงานระหว่างวันที่ 20 พฤศจิกายน - 5 ธันวาคม 2523 แต่
เนื่องจากมีอุปสรรคบางประการ จึงให้เลื่อนการจัดงานเป็ นวันที่ 6 - 20 กุมภาพันธ์ 2524

งานโคเน๊ กซ์ 81 คืออะไร

งานโคเน๊กซ์ 81 – สหชาติศิลปาชีพ เป็ นงานเพื่อให้ความรู ้, แสดงวัฒนธรรม และส่ งเสริ มกิจการค้า เพื่อความร่ วมมือระหว่างประเทศ ซึ่ งจะเพิ่มพลังซื้ อแก่ประชากร
ชนบท เป็ นรู ปแบบการแสดงประกอบการประชุมของชาวชนบทนานาชาติ

เหตุผลของการจัดงานฯ

ผลการวิจยั ของสถาบันต่างๆ และประสบการณ์ของผูท้ ไ่ี ด้ไปทํางานกับชาวชนบท ได้พบว่า

ความยากจนของชาวชนบทเกิดจากความไม่ ร้ ู
สภาสตรี ระหว่างประเทศ (ICW) ซึ่ งหม่อมงามจิตต์ บุรฉัตร เป็ นประธานกิตติมศักดิ์ และมูลนิธิศูนย์กลางประสานงานพัฒนาชนบท จึงเห็นสมควรให้กาํ ลังใจแก่ชาว
ชนบท ให้เขารู ้ว่า เขามีความสําคัญทางเศรษฐกิจ ควรได้มีโอกาสออกความคิดเห็นในด้านที่จะช่วยพัฒนาประเทศ ทุกฝ่ ายจะได้หาทางช่วยให้ชาวชนบทมีทางสามารถเพิม่ ผลผลิต
และเพิ่มรายได้ดว้ ยตนเอง ชาวชนบทเรื อนล้าน ก็จะเป็ นพลังซื้ อสิ นค้าอุตสาหกรรมมากขึ้น สภาสตรี ระหว่างประเทศได้นาํ มาเสนอรัฐบาลไทยให้เป็ นประโยชน์แก่ประเทศไทย
รัฐบาลในสมัยที่ ฯพณฯ พลเอกเกรี ยงศักดิ์ ชมะนันท์ เป็ นนายกรัฐมนตรี และนายสุ นทร หงส์ลดารมภ์ เป็ นรองนายกรัฐมนตรี ฝ่ายเศรษฐกิจ รับจัดงานแสดงผลิตภัณฑ์หัตถกรรม
และการประชุมชาวชนบทระหว่างประเทศ ซึ่ งให้ชื่อว่า “งานโคเน๊กซ์ 81-สหชาติศิลปาชีพ” โดยให้งบประมาณ 9 ล้านบาท มีรัฐมนตรี ว่าการกระทรวงอุตสาหกรรม – พลตรี ชาติ
ชาย ชุณหะวัน เป็ นประธานคณะกรรมการอํานวยการจัดงาน หม่อมงามจิตต์ บุรฉัตร เป็ นรองประธานคณะกรรมการอํานวยการ (ฝ่ ายเอกชน) และอธิบดีกรมส่ งเสริ มอุตสาหกรรม
เป็ นเลขาธิการ (ดร.ประภาส จักกะพาก นายศศิวงศ์ จังคะศิริ และนายเกษตร พิทกั ษ์ไพรวัลย์) โดยมอบหมายให้กระทรวงอุตสาหกรรม เป็ นผูด้ าํ เนินการและกระทรวงเกษตรและ
สหกรณ์ (อธิบดีกรมส่ งเสริ มการเกษตรฯ - นายยุกติ สาริ กภูต)ิ จัดเรื่ องการประชุมฯ งานนี้จึงเป็ นไปตามมติขององค์การสหประชาชาติจากการประชุม

1) ที่บวั โนสแอเรส อาร์ เจนติน่า ปี ค.ศ. 1978 ทีใ่ ห้ประเทศกําลังพัฒนาร่ วมงานกันทางเทคโนโลยี
2) ที่โรม อิตาลี ปี ค.ศ. 1979 และ ที่โคเปนเฮเกน เดนมาร์ ก ปี ค.ศ. 1980 ให้นาํ ทรัพยากรความสามารถในตัวชาวชนบทมาทําประโยชน์ช่วยเศรษฐกิจและสังคม โดยมุ่ง
ทางสตรี เป็ นสําคัญ
3) ที่กรุ งมนิลา ปี ค.ศ. 1979 สตรี ชนบทให้ขอ้ เสนอเกี่ยวกับปัญหาเงินทุน วิชาการ และการตลาดของผลิตภัณฑ์หตั ถกรรม

วัตถุประสงค์ของงานโคเน๊ กซ์ 81-สหชาติศิลปาชีพ

1. ให้ความสําคัญแก่ชาวชนบท ชาวนาชาวไร่ และเกษตรทัว่ ไป ว่าเป็ นผูม้ ีส่วนสําคัญในการสร้างสรรค์เศรษฐกิจของชาติ และเป็ นผูผ้ ลิตอาหารเลี้ยงพลโลก
2. ส่ งเสริ มให้ชาวชนบทได้ประสบสิ่ งที่ให้ความรู ้เพิ่มขึ้น เพื่อเป็ นประโยชน์ในการยกฐานะและคุณภาพชีวิต
3. ส่ งเสริ มให้ชาวชนบทมีรายได้เพิ่ม เสริ มรายได้หลัก หาทางแก้ไขปัญหาและอุปสรรคด้านคุณภาพหัตถกรรม จํานวนผลิต การส่ งออกขาย เมื่อชาวชนบทมีรายได้เพิ่ม
ประเทศก็มีกาํ ลังซื้ อเพิ่มขึ้น เป็ นการช่วยเศรษฐกิจของประเทศไทยให้ดีข้ ึนทั้งด้านอุตสาหกรรม และเกษตรกรรม
4. มีความมุ่งหมายที่จะให้ชาวต่างประเทศ ได้เห็นความสามารถของคนไทย ว่าถึงแม้จะมีปัญหาด้านชายแดนก็สามารถช่วยกันจัดกิจกรรมได้ แสดงถึงความสามัคคี และ
ความมัน่ คงของประเทศไทยด้วย
5. สร้างความสัมพันธ์ระหว่างประเทศ ไม่ว่าลัทธิการเมืองแบบใด
6. ส่ งเสริ มความร่ วมมือระหว่างนานาประเทศ
7. ส่ งเสริ มความร่ วมมือระหว่างรัฐบาล องค์การภาคเอกชน สหประชาชาติ ประเทศทีพ่ ฒั นาและประเทศทีก่ าํ ลังพัฒนา

กิจกรรมต่างๆ ของงานโคเน๊ กซ์ 81-สหชาติศิลปาชีพ

1. การแสดงผลิตภัณฑ์หตั ถกรรมนานาชาติ 6-20 กุมภาพันธ์ 2524
จัดแสดงที่บริ เวณ สวนอัมพร และลานพระบรมรู ปทรงม้า มีสิ่งประดิษฐ์ดว้ ยมือ เครื่ องมือเครื่ องทุ่นแรง อุปกรณ์และเครื่ องจักรขนาดเล็กที่ช่วยการหัตถกรรมและกสิ กร
รม มีการเปิ ดโอกาสให้ผผู ้ ลิตและผูซ้ ้ื อได้ประชุมพบปะติดต่อเพื่อธุรกิจการค้า แก้ปัญหาด้านการตลาด และผลิตภัณฑ์หตั ถกรรมในอนาคตด้วย (7-9 กุมภาพันธ์ 2524 ที่โรงแรม
แอมบาสเดอร์ )
นอกจากนี้ ที่กระทรวงอุตสาหกรรม ยังได้มีนิทรรศการประกวดผลิตภัณฑ์หตั ถกรรมระหว่างประเทศ การประกวดแบ่งเป็ น 2 ประเภท คือ หัตถกรรมสร้างสรรค์ที่มี
ลักษณะเป็ นงานศิลปะและหัตถกรรมที่ใช้ประโยชน์ได้ ทั้งนี้โดยแบ่งเป็ นการประกวดหัตถกรรมที่ทาํ จากสิ่ งทอ ไม้ หวาย ไม้ไผ่ เส้นใยพืช โลหะ ดิน หนังสัตว์ และวัตถุดบิ
พื้นบ้านต่า งๆ
2. การประชุมชาวชนบทจากทัว่ โลก 9-16 กุมภาพันธ์ 2524
สถานที่ประชุม คือสวางคนิวาส มีผมู ้ าร่ วมประชุมทั้งสิ้ น 65 ประเทศ ครั้งนี้นบั เป็ นครั้งแรกทีม่ กี ารจัดประชุมชาวชนบททั้งชาย หญิง รวมทั้งเยาวชนชาย หญิง ผูจ้ ะ
จรรโลงประเทศต่อไป หัวข้อที่ประชุมคือ “การช่วยให้มีรายได้เพิ่มขึ้น และการให้ความรู ้ดา้ นคุณภาพประชากร”
ชาวชนบทของประเทศต่างๆ รวมทั้งชาวชนบทของประเทศไทย ได้มาใช้เวลาอยูร่ ่ วมกันมีการแลกเปลี่ยนประสบการณ์ ความรู ้ ความเห็น และรับทราบเทคโนโลยีใหม่ๆ
ในด้านการพัฒนา การผลิตมาตรฐาน การจัดงานและการตลาด ให้ชาวชนบทตัดสิ นร่ วมกันว่า เขาต้องการให้องค์การต่างๆ ที่ต้ งั ใจช่วยพัฒนาเหล่านั้นดําเนินการประการใด
นอกเหนือจากที่กาํ ลังปฏิบตั ิการอยู่
ที่สวางคนิวาส มีการแสดงนิทรรศการสมุนไพร และสรรพคุณบางชนิด

3. การประชุมผูน้ าํ ระดับบริ หาร 16-20 กุมภาพันธ์ 2524
เป็ นการประชุมที่โรงแรมแอมบาสเดอร์ ประชุมผูน้ าํ ระดับบริ หารซึ่ งเชิญมาจากผูบ้ ริ หารจากองค์การสหประชาชาติสาขาต่างๆ ผูบ้ ริ หารในองค์การรัฐบาลบางประเทศ
ผูน้ าํ ในองค์การเอกชนระหว่างประเทศ นักธุรกิจการค้า สื่อมวลชน กลุ่มบริ หารนี้จะพิจารณาปัญหาต่างๆ ที่ประสบในการให้ความช่วยเหลือบรรดาประเทศทีก่ าํ ลังพัฒนา และ
พิจารณาข้อเสนอจากการประชุมผูส้ ่ งเสริ มการผลิตและผูส้ ั่งซื้ อเพื่อการตลาด โดยนําข้อสรุ ป และข้อเสนอแนะของชาวชนบทที่ประชุมกันที่สวางคนิวาส มาหาทางที่จะตกลงกัน
ในด้านความช่วยเหลือต่างๆ และหาทางให้ได้ประสานงานกันในอนาคต
4. การแสดงนิทรรศการเทคโนโลยีพ้ืนบ้าน เพื่อคุณภาพชีวิตและเศรษฐกิจครอบครัว 6-20 กุมภาพันธ์ 2524 การแสดงนี้ จัดที่สถาบันเทคโนโลยีแห่งเอเชีย (เอไอที)
จังหวัดปทุมธานี
งานนี้แสดงการพัฒนาหมู่บา้ นชนบท โดยการใช้วิทยาการใหม่ๆ
1. โดยแสดงสิ่ งของซึ่ งมีส่วนเกีย่ วข้องกับชีวติ ของชาวชนบทในด้านต่างๆ มาทําให้เห็นว่าจะนํามาใช้ให้เป็ นประโยชน์ต่อชีวิตประจําวัน
2. แนะให้ชาวชนบทรู ้จกั ใช้ทรัพยากรทีม่ อี ยูร่ อบตัว มาใช้ให้เป็ นประโยชน์ในชีวิตประจําวันในการหารายได้ เช่น แสงแดด ลม ของที่ทิ้งเสี ยแล้ว เช่น หญ้า
รก มูลสัตว์ ฯลฯ
ทั้งนี้เพื่อช่วยให้ชาวชนบทมีโอกาสรู ้ วิธีการประหยัดรายจ่าย รู ้จกั วิธีการที่จะมีรายได้เพิม่ ขึ้น เพื่อช่วยให้มีความเป็ นอยู่ และสภาพแวดล้อมที่ถูกอนามัย เช่น การทํานํ้าดื่ม
ที่สะอาดได้เอง ชลประทานระบบนํ้าหยด วิธีการสร้างบ้านด้วยวัสดุที่มีในท้องถิ่นด้วยตนเองในราคาถูก การทําเตาเศรษฐกิจ การทําแก๊สจากสิง่ ที่ทิ้งแล้วมาใช้หุงต้ม และให้แสง
สว่าง การทําตูเ้ ย็นด้วยพลังแสงแดด การสู บนํ้าด้วยกังหันลม เป็ นต้น ตลอดทั้งด้านการเกษตร การเพาะพันธุ์พืชง่ายๆ ที่เป็ นประโยชน์และรายได้ เช่น เห็ดต่างๆ

หน่ วยงานที่ให้ ความสนับสนุนการจัดงานฯ

งานนี้รัฐบาลไทยจัดขึ้นโดยร่ วมกับองค์การเอกชน สหประชาชาติสาขาต่างๆ ในประเทศไทยและต่างประเทศ หน่วยราชการของประเทศที่พฒั นา และประเทศทีก่ าํ ลัง
พัฒนา รวมทั้งสภาสตรี แห่งชาติฯ สภาสตรี ระหว่างประเทศ มูลนิธิศูนย์กลางประสานงานพัฒนาชนบท ธนาคาร สภาหอการค้า องค์การธุรกิจอุตสาหกรรม และสื่ อมวลชน อาจ
กล่าวได้ว่า เป็ นความร่ วมมือของทุกคน ทุกฝ่ ายในประเทศไทย และทุกคนในประเทศมีส่วนเป็ นเจ้าของงาน นับเป็ นสัญลักษณ์อนั ดีที่มีการประสานงานร่ วมมือ ร่ วมใจจากทุก
หน่วยที่ต้ งั ใจช่วยงานพัฒนาชนบท โดยเฉพาะอย่างยิง่ คณะ กตสม. (กรรมการติดตามงานให้สาํ เร็ จตามความมุ่งหมาย) ซึ่ งประกอบด้วย หม่อ มงามจิตต์ บุรฉัตร คุณหญิงอุดม
ลักษณ์ ศรี ยานนท์ คุณหญิงสุ คนธ์ ชลออยู่ คุณถนอมจิตต์ หุตะสิ งห์ ศจ.คุณหญิงสุ ภาพ วิเศษสุ รการ ม.ล.อนงค์ นิลอุบล คุณหญิงมาลี พ. สนิทวงศ์ คุณหญิงจันทนี สันตะบุตร นาง
สมจิตต์ สิ ทธิไชย
นอกจากนั้นองค์การสหประชาชาติสาขาต่างๆ ให้งบประมาณสนับสนุนประมาณ 7.5 ล้านบาท
- รัฐบาลประเทศต่างๆ สนับสนุนค่าใช้จ่ายแก่ผมู ้ าร่ วมประชุมจากประเทศที่กาํ ลังพัฒนาเป็ นเงิน 2 ล้านบาท
- องค์การเอกชนและบุคคลต่างๆ ให้ความสนับสนุนคิดเป็ นเงิน 13 ล้านบาท
อนึ่ง ในการจัดงานครั้งนี้รัฐบาลสามารถเก็บเงินค่าบัตรผ่านประตูเข้าชมงานที่สวนอัมพรได้เป็ นเงินทั้งสิ้ น 20 ล้านบาท
งานนี้เป็ นงานแปลกใหม่ ริ เริ่ มจัดเป็ นครั้งแรกในประเทศไทย เพื่อแสดงให้เห็นว่าไทยทําได้ เพราะความร่ วมมืออย่างใกล้ชิดระหว่างรัฐบาลกับองค์การเอกชน พ่อค้า นัก
ธุรกิจ และสื่อมวลชน ขอให้ทุกคนในประเทศไทยช่วยกันเป็ นกําลังใจแก่ชาวชนบท สนับสนุนให้เขาได้ใช้ความสามารถ ประสบการณ์ และสติปัญญาของตนเอง ทีจ่ ะปรับปรุ ง
เพิ่มพูนรายได้ของเขาให้ได้สาํ เร็ จ กิจกรรมครั้งนี้เป็ นการส่ งเสริ มสัมพันธไมตรี ระหว่างหน่วยงานทั้งหลาย ทีป่ ฏิบตั งิ านด้านพัฒนาชนบทภายในประเทศไทย สัมพันธไมตรี และ
ความร่ วมมืออย่างดีเท่า นั้น ที่เป็ นปัจจัยอันสําคัญต่อการพัฒนาและความมัน่ คงของประเทศชาติมากยิง่ ๆ ขึ้น

Report by Princess NG. Prem Purachatra, Hon. Pres. of ICW
And Vice-Chairman of The Central Committee and Co-ordinating Committee of Conex'81
I) On the occasion of ICW's 90th anniversary last 1987, we read in the history of ICW that in 1929 Lady aberdeen, convinced
that ICW's work was not complete without the cooperation of country women, took the initiative of organizing a committee charged
with studying grouping of rural women and subsequently called a conference of representatives of rural organizations simultaneously
with the ICW Executive Meeting in London, May 1929.* Later, ICW was instrumental in starting the Associated Country Women of
the World (ACWW) which is now very active.
II) At the present time, rural development demands the integrated work of governments and various nongovernmental
organizations, both national and international.
Since ICW is a body which coordinates the work of women organizations in most of the developing countries, it adopted in
Oslo in 1978 a policy that every National Council of Women (NCW) should try to work in cooperation with the government for the
welfare of the people, particularly women and children.
III) In 1978, ICW tried to call a meeting of various women organizations and U.N. agencies in New York, for combined
sponsorship of the first international conference of rural women in Manila in 1979, plus a colloquium of donor and aid organizations
for guidance on proper development. The idea was new, so only UNFPA (United Nations Fund for Population Activities) assisted the
realization of that Conference. Mrs. Imeda Marcos, First Lady of the Philippines, sponsored the Conference and Colloquium held in
Manila, February 1979, with financial assistance, supported by Their Majesties The King and Queen and the Governments of Thailand
U.S.A., Netherlands, Canada, Luxembourg, West Germany, Australia, New Zealand, the Asia Foundation, and the Honorary Consul of
the Dominican Republic in Dallas, Texas, U.S.A.
IV) The most important recommendations of the rural women at the Manila Conference were:
IV/l. Equal training with men in technology, marketing and trade.
IV/2. Long term, low-interest loans for professional improvement and for purchase of raw materials for handicrafts in order
to earn extra income.
IVl3. Continuation of aid and training, at least until the local authorities can take over. (see printed report of
the Manila Conference and Colloquium).
Through ICW's permanent Representative to FAO, Dr. Lena passerini, those and many other practical recommendations were
incorporated in the programme of action of the World Conference on Agrarian Reform and Rural Development in Rome. July 1979,
which ICW followed up (see Interim Report of CONEX'81 Doc. 17)
V) After Manila, ICW found out that, in development work, women must join forces with men and youth, and development has
to be combined with education, health, income and general knowledge of new technology. ICW suggested to the Thai Government to
organize an international exhibition and conference of rural people, in cooperation with various sectors concerned with development.
Financial and Technical Aid
The Thai Government allocated a budget for the International Crafts Conference and Exhibition and assigned the Ministry of
industry and the Ministry of Agriculture and Co-operative to be in charge.
UNFPA assisted with the travel expenses of delegates from developing countries and secretarial expenses.
Later, the Australian and the Netherlands Governments assisted certain developing countries. NCW/Switzerland obtained funds to
assist delegates from Nepal. UNESCO, EEC, USAID Thailand and the Asia Foundation helped at a later stage.
UNICEF and ILO made the Appropriate Technology Exhibition possible, together with the Asian Institute of Technology, the
Family Planning and Rural Development Foundation (NGO), and government departments concerned with technology.
The local banking, business and industrial community and the mass media were most helpful.
FAO assisted CONEX'81 from its inception. UNDP Headquarters sent circular letters to its Field Officers to assist NCWs.
ESCAP contributed technical know-how by sending coordinators and staff for the simultaneous interpretation and translation of
documents.

The Thai Airways International and the Scandinavian Airlines System were official carriers.
The non-governmental organizations assisted in whatever ways possible within their own objectives, with technical know-how,
equipments and volunteers. Many private individuals also assisted as volunteers. If calculated in monetary terms, these voluntary
services would amount to many hundred thousand U.S. dollars, estimated to be not less than the government contribution.
Action
During the preparation of CONEX'81, there were changes in personnel of both the Thai Government and the Board of ICW,
but both reconfirmed the continuation of CONEX'81. According to the reports and comments received, participants in the CONEX'81
events (see details in the Interim Report of CONEX'81) found that the Exhibition widened knowledge of the considerable range of
crafts and the manufacturing and marketing methods.
The rural people recommended that the Village-Level appropriate technology they saw be also exhibited in their own country.
The crafts contest served the purpose of cultural exchange, but this could be on a wider scale.
The workshop assisted by European Economic Community (EEC) solved some difficulties in production, marketing and
export of crafts. One recommendation was the each region should have a centre to promote production and sale of crafts. It is now
being started as a pilot project in the ASEAN region (Indonesia, Malaysia, Philippines, Singapore and Thailand). With the financial
assistance of EEC, an ASEAN CRAFTS FAIR will be held within the next few months.
During the field trips, participants of the Conference experienced the results of cooperation among the government authorities,
banks and business firms, and the village people themselves. Participants also realized that, in their own countries, they had the same
raw materials they saw being made into a wide variety of crafts; they wished to do the same in their own land.
The exchange of ideas and experiences and general knowledge obtained from the discussions helped participants to solve
many problems and obstacles. If we really want to help rural people, we should assist them to implement recommendations of the
Conference as soon as possible through our NCWs.
In fact, many recommendations were found to be similar as those from the Conference of Rural Women in Manila, even
though the participants were not the same. (See Conference Recommendations of CONEX'81)
Many Conference participants stayed on to discuss the possible implementation of the Conference recommendations at the
Colloquium of Decision making Executives. This was as the Organizing Committee had expected. But, unfortunately, few donor
countries and aid organizations were represented, which made it not possible to decide on future improvement of cooperation and
coordination of rural development.
The Interim Report in English, French and Spanish has already been sent to various interested U.N. agencies and other
organizations as well as to participants, to use in their reports for further action.
Attention
CONEX'81 is another proof of the long experience, the vast resources and the spirit of cooperation with ICW. With the
assistance of the National councils of Women which are members of ICW, members of the World Association of Girl Guides and Girl
Scouts, of the Pan Pacific and South East Asian Women Association, of the International Federation of University Women, of the
International Council of Voluntary Agencies, of the Bah'ai International, of the World Crafts Council, of the UNDP officials, the
UNFPA representatives, and the Thai ambassadors in various countries:A total of 88 countries were represented at CONEX'81, many others could not arrive at the last minute.
Thirty-nine out of 49 embassies in Thailand each arranged a national, show-window featuring culture and crafts. Two out of 10
honorary consuls did the same. Conference participants from other countries brought crafts items, flags and posters, for 11 more showwindows, making 52 in all.
Fourteen countries imported crafts items for exhibition and sale in other stalls in Amporn Gardens. Greece constructed a
pavilion in the Greek style and brought crafts items and small machines as well as tools for agriculture.
Ten countries submitted 663 entries representing 369 participants for the crafts contest.
Sixty-eight countries, representing every continent, attended the Conference. Nearly all brought with them craft items to be
exhibited at the ICW-NCW/Thai stall. Eight out of 85 honorary Thai consuls-general stationed overseas sent crafts items to the
Organizing Committee as gifts for display.
Participants from 10 countries attended the Workshop.

Participants from 43 countries attended the Colloquium, including representatives of 15 international organizations, 6 U.N.
agencies, and from the Ministries of Cooperatives, Economic Affairs, Commerce-and Industry, Agriculture, Offices of Development,
Housing Bank and the Bank of Reconstruction and Development, and Members of Parliament, from other countries.
More than 500,000 persons visited the Exhibition, including Privy Councilors, Ministers, business people, school children and
farmers from various parts of the country. The 400-500 stalls could sell their products and make profits as well as gaining more
knowledge about crafts and marketing.
I am sure that the ICW will continue to seek human, financial and technical resources within ICW itself in order to implement
the recommendations of CONEX'81

สัญ ลักษณ์รูปธงนานาชาติและพานออกแบบโดย นายมานิตย์ รัตนสุ วรรณ ให้คาํ เป็ นภาษาไทย โดย นายพิชยั วาศนาส่ ง
The seal of CONEX’81 featuring International Flags held in a mother-of-pearl inlaid lotus-shaped container,
designed by Mr.Manit Rattanasuwan and worded in Thai by Mr.Pichai Wasanasong

สมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินีนาถ องค์อุปถัมภ์การจัดงานโคเน็กซ์ 81- สหชาติศิลปาชีพ ทรงพระกรุ ณาโปรดเกล้าฯ
ให้สมเด็จพระเทพรัตนราชสุ ดาฯ สยามบรมราชกุมารี เสด็จแทนพระองค์เยีย่ มชม งานที่สวนอัมพร วันที่ 16 กุมภาพันธ์ 2524
ตามคํากราบบังคมทูลของหม่อมงามจิตต์ฯ (แต่งกายผูกผ้าพันคอลูกเสื อชาวบ้าน)
H.RH. Princess Maha Chakri Sirindhorn, on behalf of H.M. The Queen, visiting the Inter.
Crafts Conex’81 on the 16th February, 1981.

สมเด็จพระเจ้าพี่นางเธอ เจ้าฟ้ ากัลยาณิ วฒั นา เสด็จพระราชดําเนิน เป็ นองค์ประธานเปิ ดงานฯ ในการนี้ คณะทูตานุทูตจากประเทศต่างๆ
กรรมการที่ปรึ กษาจัดงานฯ และแขกรับเชิญ อาทิ พระเจ้าวรวงศ์เธอ พระองค์เจ้าจุไรรัตน์ศิริมาน , พระวรวงศ์เธอ พระองค์เจ้าเปรมปุรฉัตร,
หม่อมกอบแก้ว อาภากรฯ, คุณหญิงแสงเดือน ณ นคร, ได้ร่วมงานด้วย มี ม.จ. กาญจนฉัตร สุ ขสวัสดิ์ ตามเสด็จฯ
H.R.H. Princess Galyani Vadhana, opening the Inter. Crafts Conex’ 81 attended by many well known dignitaries.

ชาวชนบทจากประเทศในทวีปอาฟริ กา เข้าร่ วมประชุมกับผูแ้ ทนประเทศต่างๆ ทัว่ โลก
Women from rural districts of Africa attending the Conference with representatives
from other countries throughout the world.

นําคณะจากหน่วยราชการและเอกชน อาทิ คุณหญิงอรวรรณ ฟูตระกูล นางกมลา ลิม่ ทอง นางสุ มาลี อุทยั เฉลิม และ
นางมานิตย์ กมลเวชช์ สํารวจหมู่บา้ นต่างๆ เพื่อพิจารณาคัดเลือกเป็ นหมู่บา้ นตัวอย่างให้ผแู ้ ทนจากทัว่ โลกได้มาชมการพัฒนาของไทย
Princess Prem leading the representatives of government and non-government organizations to
look at villages to select one as a model village which the rural people of other countries
would see as a simple of rural development work of Thailand.

เข้าร่ วมประชุมเตรี ยมการจัดงานกับผูแ้ ทนหน่วยงานต่างๆ
With other organization members.

ณ ห้องแสดงผลิตภัณฑ์หตั ถกรรมที่ส่งเข้าประกวด กรมส่ งเสริ มอุตสาหกรรม

ผลิตภัณฑ์ที่ประเทศต่างๆ ส่ งเข้าประกวด ภาพพระบรมฉายา
ลักษณ์เป็ นฝี มือการแกะกระจกชองนางเรณู โอสถานุเคราะห์
Handicrafts from different countries. The
Royal Portrait of H.M. the Queen on glass is
by Mrs. Renoo Osthanugrough.

ส่ วนหนึ่งของงานแสดงนิทรรศการเทคโนโลยีพ้ืนบ้าน เพื่อคุณภาพชีวิต และ เศรษฐกิจ
ครอบครัวที่สถาบัน เอ ไอ ที ฯพณฯ พลเอกเปรม ติณสู ลานนท์ นายกรัฐมนตรี ได้มาเปิ ด
ประชุมผูน้ าํ ระดับบริ หารระหว่างประเทศ ณ โรงแรมแอมบาสเดอร์
Part of an exhibition at A.I.T. (Asian Institute of Technology) Prime Minister General Prem
Tinsulanonda at the opening of the International Colloquium of Decision – Making
Executives at the Ambassador Hotel.

ส่ วนหนึ่งของศิลปะ- วัฒนธรรมไทย ที่สภาสตรี แห่งชาติเป็ นเจ้าภาพจัดแสดงและจัดเลี้ยงเป็ นเกียรติแก่ผแู ้ ทนจากประเทศต่างๆ ทัว่ โลก
ในงานราตรี ไทย วันที่ 14 กุมภาพันธ์ 2524 ณ สภาสตรี แห่งชาติ บ้านมนังคศิลา
Parts of exhibition at the “Thai Night” held on 14th February ’81 hosted by the N.C.W. of Thailand at Manangkasila Mansion.

กับ เดม มิเรี ยม เดล (ที่ 3 จากซ้าย) ประธานสภาสตรี ระหว่างประเทศ ซึ่ งดํารงตําแหน่งต่อจากหม่อมงามจิตต์ บุรฉัตร และท่านผูห้ ญิงอุศนา ปราโมช ประธานจัดงานราตรี ไทย
ถ่ายภาพกับคณะกรรมการจัดงานฝ่ ายไทย
Dame Miriam Dell (3rd from left) President of ICW. with Princess Prem Purachatra and Thanpuying Usna Promoj Chairman of the
Committee for Thai Night, together with committee members.

กับ ศาสตราจารย์โดรอทที วินสตัน วิทยากรชาวนิวซี แลนด์ และ กรรรมการสภาสตรี ประเทศเยอรมันในงานราตรี ไทย
With Prof. Dorothy Wilston, resource personnel from New Zealand.

ส่ วนหนึ่งของผูแ้ ทนจากทัว่ โลกกําลังชมการแสดงและรื่ นเริ งในงานราตรี ไทย
Participants enjoying “Thai Night”

พระวรวงศ์เธอ พระองค์เจ้าเปรมบุรฉัตร และหม่อมงามจิตต์ฯ กําลังสนทนากับคณะทูตานุทตู ประเทศต่างๆ
ในงานเลี้ยงลาผูร้ ่ วมงานโคเน็กซ์ 81 ที่ทาํ เนียบรัฐบาลซึ่ งประธานรัฐสภา (พลอากาศเอกหะริ น หงสกุล และคุณหญิง)
เป็ นเจ้าภาพเมื่อวันที่ 20 กุมภาพันธ์ 2524
H.H. Prince and Princess Prem Purachatra among Ambassadors and Dignitaries at Government House.
Party hosted by the President of National Assembly Air Chief Marshal Harin Hongskul and Khunying.

ร้องเพลงร่ วมกับผูแ้ ทนจากประเทศต่างๆ ณ ทําเนียบรัฐบาล
Happily in sing-along with representatives from different countries at Government House.

กิจกรรมอืน่ ๆ
Other Activities

หม่อมงามจิตต์ฯ สมัครเข้ารับการอบรมลูกเสื อชาวบ้านจนครบหลักสู ตร ณ เขตบางกอกน้อย เมื่อ พ.ศ. 2519
ตามคําชวนของนายพนิต - แพทย์หญิงน้อย เศวตโยธิน เพราะประสงค์จะทราบชีวิตความเป็ นอยูท่ ี่แท้จริ งของบุคคลอาชีพต่างๆ
หม่อมงามจิตต์ฯ แต่งกายผูกผ้าพันคอลูกเสื อชาวบ้านในงานระดับโลก โคเน็กซ์ 81 - สหชาติศิลปาชีพ เมื่อ พ.ศ. 2524 (ในภาพ ขณะเฝ้ าคอยรับเสด็จฯ)
Princess Prem Purachatra went through the whole course of the village scout. Photo taken with other members 1976.
Wearing the Village Scout scarf at the Conex'81.

หม่อมงามจิตต์ฯ สนใจซักถามเกี่ยวกับกิจการของถํ้ากระบอก
Waiting to know more about the drug addicts at Wat Tamkrabok.

จัดงานเลี้ยงรับรองผูท้ รงคุณวุฒิ, ชาว
ต่างประเทศ ผูช้ าํ นาญการจาก
สหประชาชาติ และคณะทูตานุฑูต เพื่อ
กระชับความสัมพันธ์อนั จะเป็ นประโยชน์
แก่ประชาชาติในภายภาคหน้า ณ วังนฤมล
ถนนพระราม 5
At Reception.

ณ วังนฤมล
At Wang Naruemala.

กับคุณหญิงเลขา อภัยวงศ์ และ ฯพณฯ
นายควง อภัยวงศ์ นายกรัฐมนตรี ณ
วังนฤมล ถนนพระราม 5
With Khunying Lekha Aphaiwongse and
Prime minister Kuang Aphaiwongse at
Wang Naruemala.

At reception.

เลี้ยงรับรองคณะทูตจากสาธารณรัฐประชาชนจีน ณ วังนฤมล
Reception for Chinese Delegates.

เป็ นเจ้าภาพจัดงานเลี้ยงแต่งงานให้ นายณรงค์ ปฏิบตั ิสรกิจ (คนพิการ) และภรรยา (ตาบอด) ที่วงั นฤมล และยังได้เชิญแขกผูม้ ีเกียรติต่างๆ มาร่ วมในงานด้วย
Host for a marriage between Mr. Narong Patibatsoraki (disabled) and his bride (blind) at Wang Naruemala.

ร่ วมงานราตรี สโมสรกับหม่อมกอบแก้ว อาภากรฯ และคุณหญิงสวลี ชลวิจารณ์
With Mom Kobkaew Abhakorn and Kunying Soawalee Chonvicharn

จัดงานเลี้ยงอาหารคํ่า ณ ที่พกั ศิวะคอร์ ด
สุ ขมุ วิทซอย 7 เพื่อประโยชน์ในกิจกรรม
ต่างๆ ของประเทศชาติ
Entertaining guests at Siva Ccourt.

หม่อมเจ้าชายสุ วินิต กิติยากร พระสวามีใน
พระวรวงศ์เธอ พระองค์เจ้าสุ ทธสิ ริโสภา
เสด็จมาร่ วมงานเลี้ยงด้วย
H.S.H Suvinit Kitiyakara consort to H.H.
Princess Sudasiri Sobha ws also a guest of
honour.

พระองค์เจ้าเปรมบุรฉัตร ทรงประทับเป็ น
ประธานอีกโต๊ะหนึ่งในงานที่จดั เลี้ยง
ภายในที่พกั
H.H Prince Prem as host at
another table.

แม้แขนจะหักก็ไปร่ วมงานสังคมและงานของสถานทูตประเทศต่างๆ เสมอ ในภาพ พระองค์เจ้าเปรม
บุรฉัต ร กําลังรับสั่งกับมิสซิ สสเตเบิ้ล ภรรยาเอกอัครราชทูตอังกฤษประจําไทย เมื่อ พ.ศ. 2521
Even with a broken arm Princess Prem attended diplomatic functions. Here with H.H
Prince Prem Purachatra and Mrs. Staples wife of H.E. The British Ambassador 1978.

ไปร่ วมงานสังคมหลังจากทีต่ ามเสด็จพระองค์เจ้าเปรมบุรฉัตร กลับประเทศไทย
ในภาพ งานวันเกิดของคุณหญิงอัลมา ลิ้งค์ สหายเก่า
Wishing Khunying Alma Link "Happy Birthday" with Mom
Kobkaew Abhakorn and other distinguished guests.
Greeting Khunying Alma, an old friend.

ต้อนรับและแลกเปลี่ยนความคิดเห็นกับนายกสมาคมสตรี ภาคพื้นแปซิ ฟิกและเอเชียอาคเนย์ประเทศสหรัฐอเมริ กา
ในโอกาสที่เดินทางมาประเทศไทย ณ โรงแรมโอเรี ยลเต็ล
Taken with The President of Pan Pacific and South East Asian Women's Association of U.S.A.
while visiting Bangkok with her husband.

หม่อมงามจิตต์ฯ และ มิส ซิ สกันเธอร์ ดีน ภรรยาเอกอัครราชทูตอเมริ กนั ประจําประเทศไทยต่า งกลัดดอกไม้แสดงความยินดีตอ่ กัน
Exchanging corsage with Mrs. Gunther Dean wife of H.E. The American Ambassador.

คู่ชีวติ
The Life Partners

ณ กรุ งเทพมหานคร
H.H. Prince and Princess Prem Purachatra in Bangkok.

ณ พระบรมมหาราชวัง
H.H. Prince and Princess Prem Purachatra at the Royal Palace.

Charming as ever.

ทําบุญใส่ บาตรภายในพระบรมหาราชวัง
Making merits at the Royal Palace

เป็ นเจ้าภาพทอดกฐินที่วดั โพธิ์สมโพธิ บ้านติ้วใหญ่ ต.กุดนํ้าใส
อ.ค้อวัง จ.ยโสธร และได้สร้างพระประธาน พระโมคคัลลานะ
และพระสาริ บุตร ถวายให้แก่ว ดั
Princess Prem visits the temple in Yasothorn Province where
she and her consort have cast the principal Buddha.

ณ ทําเนียบเอกอัครราชทูตไทย กรุ งนิวเดลลี
At the Royal Thai Embassy, New Delhi.

สนใจทั้งด้านศิลปะคลาสสิค ณ ประเทศ
รัสเซี ย เมื่อ พ.ศ. 2501 และสนใจนวกร
รมเครื่ องอิเล็คโทรนิค ณ ประเทศญี่ปุ่น
เมื่อเดือน กันยายน พ.ศ. 2509
In Russia 1958
Looking at some electronic equipments,
Japan 1966.

ในงานนิทรรศการ ผลงานศิลปะเจียรนัยแก้วของศิลปิ นจากภูมิภาคเอเชีย ที่พิพิธภัณฑ์ศิลปะแห่งชาติ ณ กรุ งวอชิงตัน ประเทศสหรัฐอเมริ กา
ท่า นทั้งสองกําลังชืน่ ชมผลงานของศิลปิ นไทย คือ นายวิโรจน์ นุชพันธ์ และ น.ส. นฤมล สโรภาช เมื่อ พ.ศ. 2499
Looking at exhibits by their artists Mr. Viroj Nuchaphan and Miss Naruemala Saropaj at Arts Crafts Exhibition, New York 1956.

ณ ประเทศเดนมาร์ ก
Denmark – enjoying the cold.

A brisk walk.

ภาพถ่ายสุ ดท้ายที่ประเทศสหรัฐอเมริ กา
Last Photograph of Princess Prem
Purachatra in the United States.

ณ ประเทศเดนมาร์ ก
Taken in Denmark

บุคลิกที่น่ารักน่าประทับใจของท่านทั้งสอง
Always together.

ณ ประเทศสหรัฐอเมริ กา
U.S.A.

ณ ประเทศสหรัฐอเมริ กา
U.S.A.

ณ ประเทศเคนยา
Kenya

ณ กรุ งเทพมหานคร
Bangkok

งานอดิเรกคือ ปลูกและดูแลรักษาดอกกุหลาบด้วยตนเอง
Enjoys growing roses as a hobby.

ณ ประเทศเดนมาร์ ก
H.H. Prince and Princess Prem Purachatra in Denmark.

ขณะดํารงตําแหน่งประธานสภาสตรี ระหว่าง
ประเทศ หม่อมงามจิตต์ฯ ได้เดินทางไปเยี่ยม
องค์การสมาชิกประเทศฟิ จิ ได้จดั งาน “วัฒนธรรม
ไทย” ขึ้นโดย หม่อมงามจิตต์ฯ เป็ นผูก้ ล่าวสุ นทร
พจน์ และพระองค์เจ้าเปรมบุรฉัตร โรตารี่ กรุ งเทพฯ
จะนําภาพยนตร์ ไทยเกี่ยวกับวัฒนธรรมไทยและ
การเกษตรไทยออกเผยแพร่ ดว้ ย ผูส้ นับสนุนการจัด
งานคือ สภาสตรี แห่งชาติฟิจิ และสโมสรโรตารี่ แห่ง
ชวาเหนือ
During Princess Prem Purachatra term of office as
President of ICW.

ในเครื่ องแบบผูก้ าํ กับพิเศษของกรมการรักษา
ดินแดน ซึ่ งเป็ นตําแหน่งที่มอบให้เป็ นเกียรติ
ในฐานะที่ได้ทาํ คุณประโยชน์ให้แก่ส่วนรวม
(ปัจจุบนั ตําแหน่งนี้ยกเลิกไปแล้ว)
In uniform of Special Commander of the
Territorial Defense Department (No longer in
existance).

แต่งกายเป็ นท่า นนกเอี้ยง พระมารดาของพระเจ้ากรุ งธนบุรี ในวันแม่แห่งชาติ ซึ่ งสภาสังคมสงเคราะห์ฯ
จัดขึ้นในโอกาสสมโภชกรุ งรัตนโกสิ นทร์ 200 ปี พ.ศ. 2525
Dressed as “Mae Nok Eiang” motherof King Taksin the Great on the occasion
of National Mother’s Day organized by the National Council on Social Welfare
during the Bicentenary of Rattanakosin.

บริ เวณที่พกั ศิวะคอร์ ด สุ ขมุ วิทซอย 7
The residence of H.H. Prince and Princess Prem Purachatra
from 1975-1983.

เนื่องจากพระองค์เจ้าเปรมบุรฉัตร ทรงเป็ นนักกวีและนักประพันธ์ จึงตกแต่งผนังด้วยภาพ
ของ นักประพันธ์เอกชาวอังกฤษ “เช็คสเปี ยร์ ” และบรรดาเหล้าตัวอย่างและสิ่ งของที่ระลึก
ต่างๆ ที่สะสมไว้
Interesting collections.

ภายในที่พกั ที่ใช้เป็ นที่รับรองแขก ซึ่ งตกแต่งได้อย่างน่าอยู่
Inside the sitting room area.

พระโกศกุดนั่ น้อยกับเครื่ องอิสริ ยยศ ณ ศาลาบัณรัสภาค วัดเบญจมบพิตร
The Royal Urn and Royal investitures of H.H. Prince Prem Purachatra
at Benchamaborpitr Temple, July 1981.

สมเด็จพระเจ้าพี่นางเธอ เจ้าฟ้ ากัลยาณิ วฒั นา ได้เสด็จพระดําเนินเยีย่ มไข้เป็ นพระองค์สุดท้ายที่บา้ นพักสุ ขมุ วิท ซอยสวัสดี
ก่อนหม่อมงามจิตต์ ถึงแก่อนิจกรรม 2 เดือน
H.R.H. Princess Galayani Vadhana graciously visits the ailing Princess at her home in Soi Sukhumvit 33,
two months before the Princess’s demise.

ณ ศาลากลางนํ้า วัดเทพศิรินทราวาส

พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยูห่ วั สมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินีนาถ สมเด็จพระนางเจ้ารําไพพรรณี ในรัชกาลที่ 7
สมเด็จพระศรี นคริ นทราบรมราชชนนี, สมเด็จพระบรมโอรสาธิราชฯ สยามกุฏราชกุมาร สมเด็จพระเทพพระรัตนราชสุ ดาฯ
สยามบรมราชกุมารี สมเด็จพระนางเจ้าพี่นางเธอ เจ้าฟ้ ากัลยาณิ วฒั นา สมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้ าจุฬาภรณ์วลัยลักษณ์
และพระเจ้าวรวงศ์เธอ พระองค์เจ้าโสมสวลี พระราชทานและประธานพวงมาลา หน้าโกศศพ
T.M. The King and Queen and other members of the Royal Family laid their wreaths in front of Princess Prem’s Urn.

พระบาทสมเด็จพระเจ้ าอยู่หัว และสมเด็จพระนางเจ้ าฯ พระบรมราชินีนาถ เสด็จพระราชทานเพลิงศพ หม่ อมงามจิตต์ บุรฉัตร วันที่ 26 ธันวาคม 2526

ผลงานของหม่อมงามจิตต์ บุรฉัตร ทั้งหมดที่ผ่านสายตาท่านมาแล้วนี้นอกจากจะเกิดจากความบริ สุทธิ์ใจ ความจริ งใจ และความสามารถประกอบกับความมีเมตตาธรรม
เป็ นหลักแล้ว ยังจะได้รับแรงใจ และแรงสนับสนุนที่สาํ คัญยิง่ จากพระวรวงศ์เธอ พระองค์เจ้าเปรมบุรฉัตร คู่ชีวิตที่ทรงคุณค่า และซื่ อสัตย์ยงิ่ ต่างมีความรักต่อกันอย่างแนบแน่น
จะสังเกตเห็นได้ว่า ณ ที่แห่งใดมีหม่อมงามจิตต์ฯ อยู่ ที่น้ นั จะต้องมีพระองค์เจ้าเปรมบุรฉัตร อยูด่ ว้ ย และ ณ ที่แห่งใดมีพระองค์เจ้าเปรมบุรฉัตรปรากฏพระองค์อยู่ ณ ที่น้ นั จะต้อง
มี หม่อมงามจิตต์ฯ อยูด่ ว้ ยเช่นกัน อาจกล่าวได้ว่า ผลงานที่สาํ เร็ จลุล่วงได้อย่างดียงิ่ นั้น เกิดจากนํ้าพักนํ้าแรง และความจริ งใจของท่านทั้งสอง จึงขอนําภาพส่ วนหนึ่งของชีวิตคู่ของ
ท่านมาตีพิมพ์ไว้ เพื่อเป็ นพยานแห่งความรัก เพื่อเป็ นอนุสรณ์แด่ท่านทั้งสอง และเพื่อเป็ นการบูชาคุณงามความดีของท่านทั้งสอง แม้ว่าท่านจะจากเราไปแล้วก็คงจากเราไปแต่เพียง
ร่ างกาย แต่เจตนารมณ์ และดวงวิญญาณของท่านทั้งสองจะคงอยูก่ บั พวกเราตลอดไป ขอให้พวกเราได้สืบทอดเจตนารมณ์ ของท่านทั้งสองด้วยการทํางานด้วยความเข้มแข็ง จริ งจัง
จริ งใจ และเสี ยสละเพือ่ บูชาดวงวิญญาณอันเป็ นอมตะของท่านทั้งสอง
All the works of Princess Prem Purachatra which you have seen so far were the fruits of her ability, seriousness, sincerity and
humanitarianism coupled with the inspiration and indispensable moral support from her beloved husband, H.H. Prince Prem
Purachatra. H.H. Prince and Princess Prem were the symbol of the most successful married life in which man and his wife are
inseparable, living together with utmost love and sympathy towards each other. Where there was Prince Prem, there was Princess
Prem.
Because all the success were from the efforts and sincerity of both of them, pictures of some parts of Prince and Princess Prem's
married life are presented as a memory of both of them.
Neither of them are now with us, but their wills and their spirits are still with us. Let us work and live up to their expectation and
dedicate our work to their immortal spirits.

คณะทํางาน

ประธานจัดทําหนังสือ

ศาสตราจารย์คุณหญิงสุ ภาพ วิเศษสุ รการ

มูลนิธิร่วมจิตต์นอ้ มเกล้าฯ เพื่อเยาวชน (รจนก.)

1. ท่านหญิงฉัตรสุ ดา
วงศ์ทองศรี
2. นางจริ ตราบ
สารสาส
3. ศาสตราจารย์ประภาสน์ อวยชัย
4. นายสมพร
เทพสิ ทธา
5. คุณหญิงอรรถวิภาคไพศาลย์
6. นางประกอบเกียรติ
ชาญเลขา
7. ม.ล.อนงค์
นิลอุบล
8. ภราดาประทีป ม.
โกมลมาศ

สภาสังคมสงเคราะห์ (สสคท.)
สสคท.
มูลนิธิศูนย์กลางประสานงานพัฒนาชนบท (ศปพช.)
ศปพช.
รจนก.
รจนก.

ผูช้ ่วยศาสตราจารย์มาโนช กงกะนันท์
นายมนตรี
จตุรภัทร

คณะมัณฑนะศิลป์ มหาวิทยาลัยศิลปากร
วิทยาลัยครู พระนคร

ที่ปรึกษา

ออกแบบจัดรูปเล่ม
แปล

ดร.มนตรี
นางสมจิตต์
นางอันธิกา(ลิลลี)่
นางพยุง
นางเรื อนแก้ว
นางสาวเศรษฐวลี

อุมะวิชนี
คณะมนุษย์ศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
สิ ทธิไชย
องค์การอนามัยโลกแห่งสหประชาชาติ
รัตนเวโรจน์ สโมสรสตรี นานาชาติ (ไอ ดับบลิว ซี)
อิศรางกูร ณ อยุธยา
ศปพช.
กุยยกานนท์ แบรนด์
สภาสตรี ระหว่างประเทศ (ไอ ซี ดับบลิว)
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องค์ประธาน
พระวรวงศ์ เธอ พระองค์เจ้ าสุ ทธสิ ริโสภา
ที่ปรึกษา
พระวรวงศ์ เธอ พระองค์เจ้ าวิมลฉัตร
หม่ อมกอบแก้ ว อาภากร ณ อยุธยา
ท่ านผู้หญิงดุษฎีมาลา มาลากุล ณ อยุธยา
รองประธาน
ประธานมูลนิธิอนุเคราะห์คนพิการฯ
ประธานสภาสังคมสงเคราะห์ฯ
ประธานสภาสตรี แห่งชาติฯ
ประธานมูลนิธิช่วยคนปัญญาอ่อนฯ
ผูอ้ าํ นวยการโรงเรี ยนจิตต์อารี ลาํ ปาง
ประธานมูลนิธิสิริวฒั นา - เชสเชียร์ ฯ
ประธานโสสะมูลนิธิแห่งประเทศไทยฯ
ประธานมูลนิธิศูนย์กลางประสานงานพัฒนาชนบท
ประธานมูลนิธิกฤตานุสรณ์
ประธานมูลนิธิร่วมจิตต์นอ้ มเกล้าฯ เพื่อเยาวชนฯ
กรรมการ
นายกโรตารี่ แอนน์ในประเทศไทย
ประธานคณะกรรมการดําเนินงานซี ไรท์อวอร์ ด
นายกสมาคมอาพาด้า
ประธานมูลนิธิฉะเชิงเทราเพื่อการพัฒนา
นายกสมาคม วาย ดับบลิว ซี เอ
นายกสมาคมสหประชาชาติในประเทศไทย
ประธานมูลนิธิราชประชาสมาสัยฯ
นายกสมาคมสตรี ภาคพื้นแปซิ ฟิก และเอเชียอาคเนย์
นายกสมาคมนักสังคมสงเคราะห์
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นายกมูลนิธิช่วยนักเรี ยนที่ขาดแคลนฯ
ประธานมูลนิธิมหาราช
ประธานมูลนิธิพีระยานุเคราะห์
ประธานมูลนิธิช่วยเหลือเด็กกําพร้าสตรี ไทย
มุสลิมแห่งประเทศไทย
ประธานมูลนิธิเฮลพ์ ยูธ
นายกสันนิบาตมูลนิธิแห่งประเทศไทย
ประธานมูลนิธิช่วยเด็กกําพร้าอีสาน
นายกสโมสรสตรี นานาชาติในประเทศไทย
ประธานมูลนิธิส่งเสริ มทรัพยากรมนุษย์เพือ่ พัฒนาชุมชน
ประธานมูลนิธิช่วยคนตาบอดฯ
นายกสมาคมสตรี อุดมศึกษาแห่งประเทศไทยฯ
นายกสโมสรวัฒนธรรมหญิงฯ
นายกสมาคมสตรี ไทยฯ
ประธานมูลนิธิอนุเคราะห์คนหูหนวกฯ
นายกสมาคมสุ ขภาพจิตแห่งประเทศไทย
นายกสโมสรอาสากาชาด สภากาชาดไทย
นายกสโมสรอาสารุ่ นเยาว์
ประธานมูลนิธิราชประชานุเคราะห์
นายกสมาคมช่วยเด็กกําพร้าขององค์การแคทอลิค
นายกสมาคมวัฒนธรรมไทย/สเปญ
ประธานมูลนิธิจอห์น เอฟ. เคนเนดี้
นายกสมาคมผูบ้ าํ เพ็ญประโยชน์
นายกสโมสรซอนต้า
นายกสมาคมสตรี นกั ธุรกิจและวิชาชีพแห่งประเทศไทย

คณะกรรมการประสานงานระหว่างองค์การเอกชนและการป้ องกันพลเรื อน
ประธานชมรมลูกเสื อชาวบ้านเขตบางกอกน้อย
คุณหญิงกนิษฐา วิเชียรเจริ ญ
ดร.กระจ่าง
พันธุมนาวิน
นางกมลา
ลิ่มทอง
ผศ.กัญญจน์วิภา ฤทธิประศาสน์
นางขจิตพรรณ ไทยเพชร
คุณหญิงจันทนี สันตะบุตร
คุณหญิงจวบ
จิรโรจน์
นางจรรย์สมร
วัธนเวคิน
นางแจ่มจิตต์
เลาหวัฒน์
คุณหญิงชื่นจิต สุ ขมุ
นางชุมศรี
สุ นทรพิพิธ สังขจันทร์
นางชื่นสุ ข
โลจายะ
คุณหญิงดิฐการภักดี
คุณหญิงถวิล
ประกอบนิตสิ าร
คุณถนอมจิตต์ หุตะสิ งห์
นางทวีรัก
เฟื่ องระบิล
นางทวีนุช
จ่างตระกูล
พลตรี นายแพทย์ธาํ รงรัตน์ แก้วกาญจน์
นางนิภา
เสตสุ วรรณ
นางประกอบเกียรติ
ชาญเลขา
ดร.ประภาส
จักกะพาก
นายปรารมภ์
บัวสําลี
คุณหญิงพิมพา สุ นทรางกูร
คุณหญิงเฟื่ อง
ชลิตอาภรณ์
นางพยุง
อิศรางกูร ณ อยุธยา
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นายสมพร
เทพสิ ทธา
คุณหญิงสุ ชาดา ถิร ะวัฒน์
คุณหญิงสมร
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นายสติ
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