มูลนิธิอนุสรณ์หม่อมงามจิตต์ บุรฉัตร
โครงการยกย่องเกียรติคุณคนพิการดีเด่นในการพัฒนาคุณภาพชีวติ
เพื่อรับรางวัล “หม่อมงามจิตต์ บุรฉัตร บุคคลสาคัญของโลก”
รางวัลสร้างเสริมคนดีมีคุณธรรม
ประจาปี 2561
หลักการและเหตุผล
มูลนิธิอนุสรณ์หม่อมงามจิตต์ บุรฉัตร ก่อตั้งขึ้นเมื่อปี 2535 ปัจจุบัน พระเจ้าวรวงศ์เธอ พระองค์
เจ้าโสมสวลี พระวรราชาทินัดดามาตุ ทรงเป็นประธานกิตติมศักดิ์มูลนิธิฯ โดยมีวัตถุประสงค์หลัก คือ
การจัดกิจกรรมเพื่อเผยแพร่เกียรติคุณ หม่อ มงามจิต ต์ บุร ฉัต ร บุค คลสาคัญ ของโลก และมอบรางวัล
“หม่อมงามจิตต์ บุรฉัตร บุคคลสาคัญของโลก” รางวัลสร้างเสริมคนดีมีคุณธรรม แก่บุคคลดีเด่นในสาขา
อาชีพต่างๆ ทั่วประเทศ ที่สมควรได้รับการยกย่อง เพื่อเป็นตัวอย่างและแบบฉบับที่ดีแก่อนุชนรุ่นหลังสืบไป
ในปี 2561 มูลนิธิอนุสรณ์หม่อมงามจิตต์ บุรฉัตร เห็นสมควรให้ดาเนินการต่อเนื่องในการคัดเลือก
คนพิการดีเด่นในการพัฒนาคุณภาพชีวิตเพื่อรับรางวัล “หม่อมงามจิตต์ บุรฉัตร บุคคลสาคัญของโลก”
ในงาน “วั น หม่ อ มงามจิ ต ต์ บุ ร ฉั ต ร บุคคลสาคัญของโลก” งานสร้างเสริม คนดีมีคุณ ธรรม ครั้ง ที่ 33
วันที่ 18 ตุลาคม 2561 ณ หอประชุมกรมประชาสัมพันธ์ ซอยอารีย์สัมพันธ์ ถนนพระราม 6 กรุงเทพฯ
โดยได้กราบทูลเชิญพระเจ้าวรวงศ์เธอ พระองค์เจ้ าโสมสวลี พระวรราชาทินัดดามาตุ ทรงเป็นประธาน
ในงานเช่นทุกปีที่ผ่านมา
วัตถุประสงค์
1. เพื่อเป็นการยกย่องคนพิการทุกประเภทที่ได้รบั ความสาเร็จในการพัฒนาคุณภาพชีวติ
2. เพือ่ สนับสนุนและให้กาลังใจแก่คนพิการในการพัฒนาตนเองให้ได้รับความสาเร็จในการพัฒนา
คุณภาพชีวิต
3. เพื่อให้ประชาชนทั่วไปได้ทราบถึงความสามารถของคนพิการ และหน่วยงานต่างๆ จะได้ให้โอกาส
แก่คนพิการในการประกอบอาชีพมากขึน้
จานวนรางวัล มี 7 รางวัล ดังนี้
1.
2.
3.
4.

ทางการเห็น
ทางการได้ยินหรือสื่อความหมาย
ทางการเคลื่อนไหวหรือทางร่างกาย
ทางจิตใจหรือพฤติกรรม

1
1
1
1

รางวัล
รางวัล
รางวัล
รางวัล

5. ทางสติปัญญา
6. ทางการเรียนรู้
7. ออทิสติก

1
1
1

รางวัล
รางวัล
รางวัล

ประเภทของคนพิการ
คนพิการที่จะได้รับรางวัลคนพิการดีเด่นในการพัฒนาคุณภาพชีวิต ตามประกาศกระทรวงการพัฒนาสังคม
และความมั่นคงของมนุษย์ เรื่องประเภทและหลักเกณฑ์ความพิการ (ฉบับที่ 2) พ.ศ.2555 ซึ่งได้ประกาศ
ในราชกิจจานุเบกษา เมื่อวันที่ 26 กรกฎาคม 2555 ให้กาหนดประเภทความพิการ ดังนี้
1. หลักเกณฑ์กาหนดความพิการทางการเห็น ได้แก่
1.1 ตาบอด หมายถึง การที่บุคคลมีข้อจากัดในการปฏิบัติกิจกรรมในชีวิตประจาวัน
หรือการเข้าไปมีส่วนร่วมในกิจกรรมทางสังคม ซึ่งเป็นผลมาจากการมีความบกพร่องในการเห็น เมื่อตรวจวัด
การเห็นของสายตาข้างที่ดีกว่าเมื่อใช้แว่นสายตาธรรมดาแล้ว อยู่ในระดับแย่กว่า 3 ส่วน 60 เมตร (3/60)
หรือ 20 ส่ว น 400 ฟุต (20/400) ลงมาจนกระทั่งมองไม่เห็น แม้แต่แสงสว่างหรือมีลานสายตาแคบ
กว่า 10 องศา
1.2 ตาเห็นเลือนราง หมายถึง การที่บุคคลมีข้อจากัดในการปฏิบัติกิจกรรมในชีวิตประจาวัน
หรือการเข้าไปมีส่วนร่วมในกิจกรรมทางสังคม ซึ่งเป็นผลมาจากการมีความบกพร่อง ในการเห็นเมื่อตรวจวัด
การเห็นของสายตาข้างที่ดีกว่า เมื่อใช้แว่นสายตาธรรมดาแล้วอยู่ในระดับตั้งแต่ 3 ส่วน 60 เมตร (3/60)
หรือ 20 ส่วน 400 ฟุต (20/400) ไปจนถึงแย่กว่า 6 ส่วน 18 เมตร (6/18) หรือ 20 ส่วน 70 ฟุต (20/70)
หรือมีลานสายตาแคบกว่า 30 องศา
2. หลักเกณฑ์กาหนดความพิการทางการได้ยินหรือสื่อความหมาย ได้แก่
2.1 หูหนวก หมายถึง การที่บุคคล มีข้อจากัดในการปฏิบัติกิจกรรมในชีวิตประจาวัน
หรือการเข้าไปมีส่วนร่วมในกิจกรรมทางสังคม ซึ่งมีผลมาจากการมีความบกพร่องในการได้ยินจนไม่สามารถ
รับ ข้ อ มูล ผ่ า นทางการได้ ยิ น เมื่ อ ตรวจการได้ ยิ นเสี ย งโดยใช้ คลื่ น ความถี่ 500 เฮิร ตซ์ 1,000 เฮิ ร ตซ์
หรือ 2,000 เฮิรตซ์ ในหูข้างที่ได้ยินดีกว่าจะมีความดังของเสียง 50 เดซิเบลขึ้นไป
2.2 หู ตึ ง หมายถึ ง การที่ บุ ค คลมี ข้ อ จ ากั ด ในการปฏิ บั ติ กิ จ กรรมในชี วิ ต ประจ าวั น
หรื อ การเข้ า ไปมี ส่ ว นร่ ว มในกิ จ กรรมทางสั ง คม ซึ่ ง เป็ น ผลมาจากการมี ค วามบกพร่ อ งในการได้ ยิ น
เมื่อตรวจวัด การได้ยินเสียงโดยใช้คลื่ นความถี่ 500 เฮิรตซ์ 1,000 เฮิรตซ์ หรือ 2,000 เฮิรตซ์ ในหูข้าง
ที่ได้ยินดีกว่าจะมีความดังของเสียงน้อยกว่า 90 เดซิเบล ลงมาจนถึง 40 เดซิเบล
2.3 ความพิการทางการสื่อความหมาย หมายถึง การที่บุคคลมีข้อจากัดในการปฏิบัติ
กิจกรรมในชีวิตประจาวันหรือการเข้าไปมีส่วนร่วมในกิจกรรมทางสังคม ซึ่งเป็นผลมาจากการมีความบกพร่อง
ทางการสื่อความหมาย ได้แก่ พูดไม่ได้ พูดไม่ชัด หรือพูดแล้วผู้อื่นไม่เข้าใจ ซึ่งมีพื้นฐานมาจากการตัด
กล่องเสียงหรือความบกพร่องที่มีมาแต่กาเนิด เป็นต้น
3. หลักเกณฑ์กาหนดความพิการทางการเคลื่อนไหวหรือทางร่างกาย ได้แก่
3.1 ความพิการทางการเคลื่อนไหว หมายถึง การที่บุคคลมีข้อจากัดในการปฏิบัติกิจกรรม
ในชีวิตประจาวันหรือการเข้ าไปมีส่ว นร่วมในกิจกรรมทางสังคม ซึ่งเป็นผลมาจากการมีความบกพร่อง

หรือการสูญเสียความสามารถของอวัยวะในการเคลื่อนไหว ได้แก่ มือ เท้า แขน ขา อาจมาจากสาเหตุ
อั ม พาต แขน ขา อ่ อ นแรง แขน ขาขาด หรื อ ภาวะเจ็ บ ป่ ว ยเรื้ อ รั ง จนมี ผ ลกระทบต่ อ การท างานมื อ
เท้า แขน ขา
3.2 ความพิการทางร่างกาย หมายถึง การที่บุคคลมีข้อจากัด ในการปฏิบัติกิจกรรม
ในชีวิต ประจาวันหรือการเข้าไปมีส่วนร่ว มในกิจกรรมทางสังคม ซึ่งเป็นผลมาจากการมีความบกพร่อง
หรือความผิดปกติของศีรษะ ใบหน้า ลาตัว และภาพลักษณ์ภายนอกของร่างกายที่เห็นได้อย่างชัดเจน
4. หลักเกณฑ์กาหนดความพิการทางจิตใจหรือพฤติกรรม ได้แก่ การที่บุคคลมีข้อจากัด
ในการปฏิบัติกิจกรรมในชีวิตประจาวันหรือการเข้ าไปมีส่วนร่วมในกิจกรรมทางสังคม ซึ่งเป็นผลมาจาก
ความบกพร่องหรือความผิดปกติทางจิตใจหรือสมองในส่วนของการรับรู้ อารมณ์ หรือความคิด
5. หลักเกณฑ์กาหนดความพิการทางสติปัญญา ได้แก่ การที่บุคคลมีข้อจากัดในการปฏิบัติ
กิจกรรมในชีวิตประจาวันหรือการเข้าไปมีส่วนร่วมในกิจกรรมทางสังคม ซึ่งเป็นผลมาจากการมีพัฒนาการ
ช้ากว่าปกติหรือมีระดับเชาว์ปัญญาต่ากว่าบุคคลทั่วไปโดยความปกตินั้นแสดงก่อนอายุ 18 ปี
6. หลักเกณฑ์กาหนดความพิการทางการเรียนรู้ ได้แก่ การที่บคุ คลมีข้อจากัดในการปฏิบตั ิ
กิจกรรมในชีวิตประจาวันหรือการเข้าไปมีส่วนร่วมในกิจกรรมทางสังคม โดยเฉพาะด้านการเรียนรู้ ซึง่ เป็น
ผลมาจากความบกพร่องทางสมอง ทาให้เกิดความบกพร่องในด้านการอ่าน การเขียน การคิดคานวณ หรือ
กระบวนการเรียนรู้พื้นฐานอืน่ ในระดับความสามารถต่ากว่าเกณฑ์มาตรฐานของช่วงอายุและระดับสติปัญญา
7. หลักเกณฑ์กาหนดความพิการออทิสติก ได้แก่ การที่บคุ คลมีข้อจากัดในการปฏิบัตกิ ิจกรรม
ในชีวิตประจาวัน หรือการเข้าไปมีส่วนร่วมในกิจกรรมทางสังคม ซึ่งเป็นผลมาจากความบกพร่องทางพัฒนาการ
ด้านสังคม ภาษาและการสือ่ ความหมาย พฤติกรรมและอารมณ์ โดยมีสาเหตุมาจากความผิดปกติของสมอง
และความผิดปกตินั้นแสดงก่อนอายุ 2 ปีครึง่ ทั้งนี้ ให้รวมถึงการวินิจฉัยกลุ่มออทิสติกสเปกตรัมอืน่ ๆ เช่น
แอสเปอเกอร์ (Asperger)
คุณสมบัติ
1. เป็นคนพิการประเภทใดประเภทหนึง่ ใน 7 ประเภท และมีอายุตั้งแต่ 18 ปีขนึ้ ไป
2. มีสมุดหรือบัตรประจาตัวคนพิการ หรือมีหนังสือรับรองจากแพทย์ หรือจากหน่วยราชการ
สมาคม มูลนิธิ ทีเ่ กี่ยวกับคนพิการ ว่าเป็นคนพิการจริง
3. ได้รับความสาเร็จในการพัฒนาคุณภาพชีวิตในเรื่องต่อไปนี้
(1) การศึกษา
(2) การงานและอาชีพ
(3) การดารงชีวติ
(4) การบาเพ็ญประโยชน์แก่ครอบครัวและชุมชน
4. มีความประพฤติเรียบร้อยอยู่ในศีลธรรมอันดี เป็นตัวอย่าง และแบบอย่างได้
5. ยังไม่เคยได้รบั การยกย่องระดับชาติในด้านพัฒนาคุณภาพชีวิต
6. ผู้ที่เคยส่งผลงานมาแล้ว แต่ยังไม่ได้รับการคัดเลือกเข้ารับรางวัล “หม่อมงามจิตต์ บุรฉัตร
บุคคลสาคัญของโลก” มีสทิ ธิ์ส่งผลงานเข้ารับการคัดเลือกได้อีก
7. คณะกรรมการโครงการฯ หรือคณะทางานคัดเลือก ไม่มีสิทธิ์สมัครเข้ารับการคัดเลือก

รางวัลที่ได้รับ
พระเจ้าวรวงศ์เธอ พระองค์เจ้ าโสมสวลี พระวรราชาทินัดดามาตุ ประธานกิตติมศักดิ์มูลนิธิฯ
ประทานพระอนุญาตให้มูลนิธิฯ เชิญพระนามจารึกลงบนโล่เกียรติคุณ “หม่อมงามจิตต์ บุรฉัตร บุคคลสาคัญ
ของโลก” สาหรับประทานแก่ผู้ได้รับรางวัลดีเด่นทั่วประเทศ และรางวัลที่ได้รับประกอบด้วย
1. เงินรางวัลๆ ละ 10,000 บาท
2. โล่เกียรติคุณ “หม่อมงามจิตต์ บุรฉัตร บุคคลสาคัญของโลก”
3. เข็มเชิดชูเกียรติจารึกข้อความ “คนพิการดีเด่น”
4. ได้รับการประกาศเกียรติคุณในหนังสือที่ระลึกงาน “วันหม่อมงามจิตต์ บุรฉัตร บุคคลสาคัญ
ของโลก”
วิธีการดาเนินงาน
1. แต่งตัง้ คณะกรรมการโครงการคัดเลือกคนพิการดีเด่นในการพัฒนาคุณภาพชีวติ
2. แต่งตัง้ คณะทางาน 7 คณะ เพื่อพิจารณาคัดเลือกคนพิการดีเด่นในแต่ละประเภท
3. พิจารณาโครงการ กาหนดหลักเกณฑ์การคัดเลือก และแบบกรอกประวัติ
4. ประชาสัมพันธ์การรับสมัครคนพิการเข้ารับการคัดเลือกทางสื่อต่างๆ และหน่วยงานทัง้ ภาครัฐ
และเอกชนที่ทางานเกี่ยวข้องกับคนพิการ ทั้งในส่วนกลาง และส่วนภูมิภาคให้เสนอชือ่ คนพิการ
ที่สมควรได้รับประกาศเกียรติคุณจากมูลนิธฯิ
5. คณะทางานแต่ละประเภทพิจารณาคัดเลือกคนพิการดีเด่นให้เหลือประเภทละ 2 คน
6. คณะกรรมการโครงการฯ พิจารณาตัดสินให้เหลือคนพิการดีเด่นประเภทละ 1 คน
ระยะเวลาดาเนินการ
1. ส่งจดหมายเชิญชวนพร้อมแบบกรอกให้จงั หวัด สมาคม มูลนิธิ และหน่วยงานต่างๆ
ภายในวันที่ 31 มีนาคม 2561
2. หมดเขตการรับสมัคร ภายในวันที่ 31 พฤษภาคม 2561
3. คณะทางานฯ คัดเลือกให้แล้วเสร็จ ภายในวันที่ 31 กรกฎาคม 2561
4. คณะกรรมการโครงการฯ คัดเลือกให้แล้วเสร็จ ภายในวันที่ 31 สิงหาคม 2561
ผู้อุปถัมภ์โครงการ
1. นางอารยา อรุณานนท์ชัย ประธานโครงการฯ และเหรัญญิกมูลนิธิฯ
2. มูลนิธอิ นุสรณ์หม่อมงามจิตต์ บุรฉัตร
สถานทีส่ ่งใบสมัคร
มูลนิธิอนุสรณ์หม่อมงามจิตต์ บุรฉัตร ตึกมหิดล ชั้น 4 ถนนราชวิถี เขตราชเทวี กทม. 10400
โทรศัพท์ 0-2354-7391- 4 ต่ อ 103 โทรสาร ต่ อ 101 , 115 โดยสามารถดาวน์ โ หลดข้ อ มู ล ได้ ที่
www.princessngarmchit.org

