
 

           มูลนิธิอนุสรณหมอมงามจิตต  บุรฉตัร 
        โครงการยกยองเกยีรติคุณคนพิการดีเดนในการพัฒนาคุณภาพชีวิต 

                    เพ่ือรับรางวัล  “ หมอมงามจิตต  บุรฉตัร บุคคลสําคัญของโลก” 
       รางวัลสรางเสริมคนดีมีคุณธรรม 

ประจําป  2559 
  
  

 
 

หลักการและเหตุผล 
 

 มูลนิธิอนุสรณหมอมงามจิตต บุรฉัตร  กอตั้งขึ้นเมื่อป 2535 ปจจุบัน พระเจาวรวงศเธอ  

พระองคเจาโสมสวลี พระวรราชาทินัดดามาตุ ทรงเปนประธานกิตติมศักดิ์มูลนิธิฯ โดยมีวัตถุประสงคหลัก 

คือ การจัดกิจกรรมเพ่ือเผยแพรเกียรติคุณ หมอมงามจิตต บุรฉัตร บุคคลสําคัญของโลก และมอบรางวัล  

“หมอมงามจิตต บุรฉัตร บุคคลสําคัญของโลก” รางวัลสรางเสริมคนดีมีคุณธรรม แกบุคคลดีเดนในสาขา

อาชีพตางๆ ทั่วประเทศ ที่สมควรไดรับการยกยอง เพ่ือเปนตัวอยางและแบบฉบับที่ดีแกอนุชนรุนหลังสืบไป 

   ในป 2559 มูลนิธิอนุสรณหมอมงามจิตต บุรฉัตร จึงเห็นสมควรใหมีการคัดเลือกคนพิการดีเดน                   

ในการพัฒนาคุณภาพชีวิตเพ่ือรับรางวัล “หมอมงามจิตต บุรฉัตร บุคคลสําคัญของโลก” ในงาน “วันหมอม

งามจิตต บุรฉัตร บุคคลสําคัญของโลก” งานสรางเสริมคนดีมีคุณธรรม ครั้งที่ 31 วันอังคารที่ 18                     

ตุลาคม 2559 ณ หอประชุมกรมประชาสัมพันธ ซอยอารียสัมพันธ ถนนพระราม 6 กรุงเทพฯ โดยไดกราบ

ทูลเชิญพระเจาวรวงศเธอ พระองคเจาโสมสวลี พระวรราชาทินัดดามาตุ เสด็จทรงเปนประธานในงาน               

เชนทุกปที่ผานมา 
 
วัตถุประสงค  
 

 1. เพ่ือเปนการยกยองคนพิการทุกประเภทท่ีไดรบัความสําเร็จในการพัฒนาคุณภาพชีวติ 
         2. เพ่ือสนับสนนุและใหกําลังใจแกคนพิการในการพัฒนาตนเองใหไดรับความสําเร็จในการพัฒนา 
    คุณภาพชีวิต 
           3. เพ่ือใหประชาชนทั่วไปไดทราบถึงความสามารถของคนพิการ และหนวยงานตางๆ จะไดให

โอกาสแกคนพิการในการประกอบอาชีพมากขึ้น 
 

จํานวนรางวัล  มี  7  รางวัล  ดังน้ี 
 
     1. ทางการเหน็  1  รางวัล            

 2. ทางการไดยินหรือส่ือความหมาย  1  รางวัล 
     3. ทางการเคล่ือนไหวหรือทางรางกาย  1  รางวัล 
     4. ทางจิตใจหรือพฤติกรรม  1  รางวัล       
    5. ทางสตปิญญา  1  รางวัล              

 6. ทางการเรียนรู  1  รางวัล   
 7. ออทิสตกิ  1  รางวัล 
 
 
 
 

  ตอหนา 2 
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ประเภทของคนพิการ  
 
   คนพิการท่ีจะไดรับรางวัลคนพิการดีเดนในการพัฒนาคุณภาพชีวิต  ตามประกาศกระทรวงการพัฒนาสังคม
และความมั่นคงของมนุษย เรื่องประเภทและหลักเกณฑความพิการ (ฉบับท่ี 2) พ.ศ.2555 ซึ่งไดประกาศ                 
ในราชกิจจานุเบกษา เมื่อวันท่ี 26 กรกฎาคม 2555 ใหกําหนดประเภทความพิการ ดังนี้ 
      1. หลักเกณฑกําหนดความพิการทางการเห็น  ไดแก  
     1.1 ตาบอด หมายถึง การที่บุคคลมีขอจํากัดในการปฏิบัตกิิจกรรมในชีวติประจําวัน หรือ
การเขาไปมีสวนรวมในกิจกรรมทางสังคม ซึ่งเปนผลมาจากการมีความบกพรองในการเห็น เมื่อตรวจวัดการเห็น                
ของสายตาขางที่ดีกวาเมื่อใชแวนสายตาธรรมดาแลว อยูในระดับแยกวา 3 สวน 60 เมตร (3/60) หรือ 20 
สวน 400 ฟุต (20/400)  ลงมาจนกระทั่งมองไมเห็น  แมแตแสงสวางหรือมีลานสายตาแคบ กวา 10 องศา 
     1.2  ตาเห็นเลือนราง หมายถึง การที่บคุคลมขีอจํากดัในการปฏิบัติกจิกรรมในชวีติประจําวัน 
หรือการเขาไปมีสวนรวมในกิจกรรมทางสังคม ซึ่งเปนผลมาจากการมคีวามบกพรองในการเหน็เมื่อตรวจวัด
การเห็นของสายตาขางท่ีดีกวา เมือ่ใชแวนสายตาธรรมดาแลวอยูในระดับตั้งแต 3 สวน 60 เมตร (3/60) 
หรือ  20  สวน 400 ฟุต (20/400) ไปจนถึงแยกวา 6 สวน 18 เมตร (6/18) หรือ 20 สวน 70 ฟุต (20/70) 
หรือมีลานสายตาแคบกวา 30 องศา   
    2. หลักเกณฑกาํหนดความพิการทางการไดยินหรือสื่อความหมาย  ไดแก  
     2.1 หูหนวก หมายถึง การที่บุคคล มีขอจํากัดในการปฏิบัติกิจกรรมในชีวิตประจําวัน   
หรือการเขาไปมีสวนรวมในกิจกรรมทางสังคม ซึ่งมีผลมาจากการมีความบกพรองในการไดยินจนไมสามารถ 
รับขอมูลผานทางการไดยิน เมื่อตรวจการไดยินเสียงโดยใชคล่ืนความถี่ 500 เฮิรตซ 1,000 เฮิรตซ หรือ  
2,000  เฮิรตซ  ในหูขางที่ไดยินดีกวาจะมีความดังของเสียง  50  เดซิเบลขึ้นไป 
     2.2  หูตึง หมายถึง การที่บุคคลมีขอจํากัดในการปฏิบัติกิจกรรมในชีวิตประจําวัน หรือ
การเขาไปมีสวนรวมในกิจกรรมทางสังคม ซึ่งเปนผลมาจากการมีความบกพรองในการไดยิน เมื่อตรวจวัด                        
การไดยินเสียงโดยใชคล่ืนความถี่ 500 เฮิรตซ 1,000 เฮิรตซ หรือ 2,000 เฮิรตซ ในหูขางที่ไดยินดีกวาจะมี
ความดังของเสียงนอยกวา 90 เดซิเบล  ลงมาจนถึง 40 เดซิเบล 
     2.3 ความพิการทางการสื่อความหมาย หมายถึง การท่ีบุคคลมีขอจํากัดในการปฏิบัติ
กิจกรรมในชีวิตประจําวันหรือการเขาไปมีสวนรวมในกิจกรรมทางสังคม  ซึ่งเปนผลมาจากการมีความบกพรอง
ทางการส่ือความหมาย ไดแก พูดไมได พูดไมชัด หรือพูดแลวผูอื่นไมเขาใจ ซึ่งมีพ้ืนฐานมาจากการตัดกลองเสียง
หรือความบกพรองท่ีมีมาแตกําเนิด เปนตน 
    3. หลักเกณฑกาํหนดความพิการทางการเคลื่อนไหวหรอืทางรางกาย  ไดแก 
     3.1 ความพิการทางการเคลื่อนไหว หมายถึง การที่บุคคลมีขอจํากัดในการปฏิบัติกิจกรรม
ในชีวิตประจําวันหรือการเขาไปมีสวนรวมในกิจกรรมทางสังคม ซึ่งเปนผลมาจากการมีความบกพรองหรือ
การสูญเสียความสามารถของอวัยวะในการเคล่ือนไหว ไดแก มือ เทา แขน ขา อาจมาจากสาเหตุอัมพาต 
แขน ขา ออนแรง แขน ขาขาด  หรือภาวะเจ็บปวยเรื้อรังจนมีผลกระทบตอการทํางานมือ เทา แขน ขา 
     3.2 ความพิการทางรางกาย หมายถึง การท่ีบุคคลมีขอจํากัดในการปฏิบัติกิจกรรม      
ในชีวิตประจําวันหรือการเขาไปมีสวนรวมในกิจกรรมทางสังคม ซึ่งเปนผลมาจากการมีความบกพรอง หรือ
ความผิดปกติของศีรษะ  ใบหนา  ลําตัว  และภาพลักษณภายนอกของรางกายท่ีเห็นไดอยางชัดเจน 
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4. หลักเกณฑกําหนดความพิการทางจิตใจหรือพฤติกรรม ไดแก การท่ีบุคคลมีขอจํากัด                 

ในการปฏิบัติกิจกรรมในชีวิตประจําวันหรือการเขาไปมีสวนรวมในกิจกรรมทางสังคม ซึ่งเปนผลมาจาก
ความบกพรองหรือความผิดปกติทางจิตใจหรือสมองในสวนของการรับรู  อารมณ  หรือความคิด 
    5. หลักเกณฑกําหนดความพิการทางสติปญญา  ไดแก  การที่บุคคลมีขอจํากัดในการปฏิบัติ
กิจกรรมในชีวิตประจําวันหรือการเขาไปมีสวนรวมในกิจกรรมทางสังคม ซึ่งเปนผลมาจากการมีพัฒนาการ
ชากวาปกติหรือมีระดับเชาวปญญาต่ํากวาบุคคลทั่วไปโดยความปกตินั้นแสดงกอนอายุ  18  ป    
    6. หลักเกณฑกําหนดความพิการทางการเรียนรู ไดแก การท่ีบุคคลมีขอจํากัดในการปฏิบัติ
กิจกรรมในชีวิตประจําวันหรือการเขาไปมีสวนรวมในกิจกรรมทางสังคม โดยเฉพาะดานการเรียนรู ซึ่งเปน
ผลมาจากความบกพรองทางสมอง ทําใหเกิดความบกพรองในดานการอาน การเขียน การคิดคํานวณ หรือ
กระบวนการเรียนรูพ้ืนฐานอื่น ในระดับความสามารถต่ํากวาเกณฑมาตรฐานของชวงอายุและระดับสติปญญา 
        7. หลักเกณฑกําหนดความพิการออทิสติก ไดแก การท่ีบุคคลมีขอจํากัดในการปฏิบัติ
กิจกรรมในชีวิตประจําวัน หรือการเขาไปมีสวนรวมในกิจกรรมทางสังคม ซึ่งเปนผลมาจากความบกพรอง
ทางพัฒนาการดานสังคม ภาษาและการส่ือความหมาย พฤติกรรมและอารมณ โดยมีสาเหตุมาจาก                    
ความผิดปกติของสมอง และความผิดปกตินั้นแสดงกอนอายุ 2 ปครึ่ง ท้ังนี้ ใหรวมถึงการวินิจฉัย                         
กลุมออทิสติกสเปกตรัมอื่นๆ  เชน  แอสเปอเกอร (Asperger) 
                            
คุณสมบัต ิ
 

 1. เปนคนพิการประเภทใดประเภทหนึง่  ใน  7  ประเภท  และมีอายุตั้งแต 18 ปขึ้นไป 
   2.  มีสมุดหรือบัตรประจําตัวคนพิการ หรือมีหนังสือรับรองจากแพทย หรือจากหนวยราชการ                 
       สมาคม  มูลนิธิ  ที่เกี่ยวกับคนพิการ  วาเปนคนพิการจริง                                          

 3. ไดรับความสําเร็จในการพัฒนาคุณภาพชวีิตในเรื่องตอไปนี ้
      (1)    การศึกษา     (2)    การงานและอาชีพ 
      (3)    การดํารงชีวติ    (4)    การบาํเพ็ญประโยชนแกครอบครัวและชุมชน 

 4. มีความประพฤติเรียบรอยอยูในศีลธรรมอนัด ี เปนตวัอยาง  และแบบอยางได 
 5. ยังไมเคยไดรับการยกยองระดับชาติในดานพัฒนาคณุภาพชีวิต 

   6. ผูที่เคยสงผลงานมาแลว แตยังไมไดรับการคัดเลือกเขารับรางวัล “หมอมงามจิตต บุรฉัตร                  
     บุคคลสําคัญของโลก” มีสิทธิ์สงผลงานเขารับการคัดเลือกไดอีก 

  7. คณะกรรมการโครงการ  หรือคณะทํางานคัดเลือก  ไมมีสิทธิ์สมัครเขารับการคัดเลือก   
 
รางวลัท่ีไดรับ  
 
   พระเจาวรวงศเธอ พระองคเจาโสมสวลี พระวรราชาทินัดดามาตุ ประธานกิตติมศักดิ์มูลนิธิฯ 
ประทานพระอนุญาตใหมูลนิธิฯ เชิญพระนามจารึกลงบนโลเกียรติคุณ “หมอมงามจิตต บุรฉัตร บุคคล
สําคัญของโลก” สําหรับประทานแกผูไดรับรางวัลดีเดนท่ัวประเทศ  และรางวัลที่ไดรับประกอบดวย 

 1.  เงินรางวัลๆ  ละ  10,000  บาท 
     2.  โลเกียรตคิุณ  “หมอมงามจิตต  บุรฉัตร บุคคลสําคญัของโลก”    

 3.  เขม็เชดิชูเกียรติจารึกขอความ  “คนพิการดีเดน” 
 4.  ไดรับการประกาศเกียรติคุณในหนงัสือที่ระลึกงาน  “วันหมอมงามจิตต  บุรฉัตร บุคคล 
   สําคัญของโลก”   

          ตอหนา 4 
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วิธีการดําเนินงาน 
 

 1. แตงตัง้คณะกรรมการโครงการคัดเลือกคนพิการดีเดนในการพัฒนาคณุภาพชีวติ   
         2. แตงตัง้คณะทํางาน  7  คณะ  เพ่ือพิจารณาคดัเลือกคนพิการดีเดนในแตละประเภท 
   3. พิจารณาโครงการ กําหนดหลักเกณฑการคดัเลือก  และแบบกรอกประวัติ 
   4. ประชาสัมพันธการรับสมคัรคนพิการเขารับการคัดเลือกทางส่ือตางๆ  และหนวยงานทั้งภาครัฐ  

และเอกชนที่ทํางานเกี่ยวของกับคนพิการ ทั้งในสวนกลาง และสวนภูมิภาคใหเสนอชื่อ                   
คนพิการ ที่สมควรไดรับประกาศเกียรติคุณจากมูลนิธิฯ   

   5. คณะทํางานแตละประเภทพิจารณาคดัเลือกคนพิการดีเดนใหเหลือประเภทละ  2  คน  
   6. คณะกรรมการโครงการพิจารณาตัดสินใหเหลือคนพิการดีเดน  ประเภทละ  1  คน 
 
ระยะเวลาดําเนินการ 
 

  1. สงจดหมายเชิญชวนพรอมแบบกรอกใหจังหวัด  สมาคม  มูลนิธิ  และหนวยงานตางๆ  
            ภายในวันท่ี  31  มีนาคม  2559 
   2.  หมดเขตการรับสมคัร  ภายในวันท่ี  31  พฤษภาคม  2559  

 3.  คณะทํางานคดัเลือกใหแลวเสร็จ  ภายในวันท่ี  31  กรกฎาคม  2559  
 4.  คณะกรรมการโครงการคัดเลือกใหแลวเสร็จ  ภายในวันท่ี  31  สิงหาคม  2559 

 
ผูอุปถัมภโครงการ 
 
   1. นางอารยา  อรุณานนทชัย  ประธานโครงการ   
   2. มูลนิธอินุสรณหมอมงามจิตต  บุรฉัตร   
 
สถานท่ีสงใบสมัคร 
 

   มูลนิธิอนุสรณหมอมงามจิตต บุรฉัตร  ตึกมหิดล  ชั้น  4  ถนนราชวิถี เขตราชเทวี กรุงเทพฯ 10400 
โทรศัพท 0-2354-7391- 4 ตอ 103 โทรสาร ตอ 101 , 115 โดยสามารถดาวนโหลดขอมูลไดที่        
www.princessngarmchit.org 
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