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วันจันทร์ที่ ๘ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๓ 
ณ องค์การคนพกิารสากลประจ าภูมิภาคเอเชียแปซฟิิก 

พธิีรับมอบรถเขน็  
จากองค์กร EDEN SOCIAL WELFAIR FOUNDATION 

 



 
                     องคก์ารคนพิการสากลประจ าภูมิภาคเอเชีย-แปซิฟิก และ สมาคมคนพิการนนทบุรี 
ไดจ้ดัท าโครงการสนบัสนุนรถเข็นแก่คนพิการ (Wheelchair Assistant Project) โดยรับ
การสนับสนุนจากมูลนิธิสวสัดิการสังคมอีเด็น ไต้หวนั( EDEN SOCIAL WELFARE 
FOUNDATION ) เป็นจ านวน ๕๐ คนั  ซ่ึงมูลนิธิสวสัดิการสังคมอีเด็น เป็นองค์กรการกุศลท่ี
ท างานดา้น ช่วยเหลือเด็กพิการ  ฟ้ืนฟูพฒันาสุขภาพของเด็กพิการ  การส่งเสริมฝึกอาชีพคน
พิการ การจา้งงานคนพิการ  และการใหค้  าปรึกษาแก่คนพิการ  อีกทั้งยงัท างานดา้นการส่งเสริม
ผูสู้งอายุพิการในการด ารงชีวิตอิสระ และการสนับสนุนรถเข็นแก่คนพิการในโครงการ
คณะท างานไทยรณรงคเ์พ่ือยติุกบัระเบิด (Thailand Campaign to Ban Landmines)  
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          ซ่ึงโอกาสน้ีต้องถือเป็นจุดเร่ิมต้นท่ีดีของโครงการสนับสนุนรถเข็นแก่คนพิการ 
(Wheelchair Assistant Project)   เป็นจุดเร่ิมท่ีส าคญั ในการเปล่ียนแปลงคุณภาพชีวิตของคน
พิการ ในการสนับสนุนความตอ้งการขั้นพ้ืนฐานของมนุษย ์ให้กับคนพิการไทย ซ่ึงรถเข็นคน
พิการ เป็นอุปกรณ์ช่วยเหลือคนพิการท่ีส าคญัท่ีเป็นประโยชน์อย่างยิ่ง ท่ีท  าให้คนพิการเกิดความ
คล่องตวัในการใชชี้วิตอิสระในสังคม  เป็นประตูสู่โอกาสในการสร้างเสริมพลงัให้กับคนพิการ
น าพาไปสู่การเขา้ถึงดา้นการศึกษา  ดา้นอาชีพ  ดา้นการจา้งงาน  ของคนพิการ  เป็นการส่งเสริม
การด ารงชีวิตอิสระของคนพิการ ซ่ึงเป็นสิทธิขั้นพ้ืนฐานของคนพิการและเป็นรากฐานท่ีส าคญั
ไปสู่สังคมท่ีปราศจากอุปสรรค ซ่ึงการด าเนินกิจกรรมในโครงการสนับสนุนรถเข็นแก่คนพิการ
ยงัด าเนินกิจกรรมท่ีสอดคล้องกับพระราชบัญญติัส่งเสริมพฒันาคุณภาพชีวิตคนพิการ พ.ศ.
๒๕๕๐  ท่ี กล่าววา่ พรบ.ฉบบัน้ีก าหนดบทบญัญติัเก่ียวกบัสิทธิประโยชน์ และความคุม้ครองคน
พิการ เพ่ือมิให้มีการเลือกปฏิบติัโดยไม่เป็นธรรม เพราะเหตุสภาพทางกายหรือสุขภาพของคน
พิการ และท่ีส าคญัคือ การเปิดโอกาสให้คนพิการสามารถเขา้ท างานในหน่วยงานของรัฐได ้นับ
ไดว้า่เป็นกา้วท่ีส าคญัของการแสดงถึงความเสมอภาค 
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            อีกทั้งยงัปฏิบติัตามอนุสัญญาวา่ดว้ยสิทธิคนพิการ (Convention on the Rights 
of Persons with Disabilities) ซ่ึงถือเป็นกฎหมายระหวา่งประเทศฉบบัแรกท่ีเก่ียวกบัคน
พิการโดยเฉพาะ ท่ีให้หลกัประกนัในสิทธิ เสรีภาพ ศกัด์ิศรีความเป็นมนุษย ์ต่อคนพิการ 
อยา่งเสมอภาคกบับุคคลทัว่ไป ซ่ึงประเทศไทยไดร่้วมเป็นแกนน าในการยกร่าง  เจรจา  

ลงนามรับรอง รวมทั้งไดใ้หส้ตัยาบนั เม่ือวนัท่ี ๒๙ กรกฎาคม ๒๕๕๑ 
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ผู้เ ้าร่วมพธีิรับมอบร เ  น 

 
  Mr. Roy Y.Y. Wu  ผูอ้  านวยการใหญ่ ส านกังานเศรษฐกิจและวฒันธรรมไทเป ประจ าประเทศไทย  

ผูแ้ทนจาก EDEN SOCIAL WELFARE FOUNDATION  

  นาย อิสสระ  สมชยั    รัฐมนตรีวา่การกระทรวงการพฒันาสังคมและความมัน่คงของมนุษย ์   
นาง ฮูวยัดียะ๊ พิศสุวรรณ  อุเซ็ง   เลขานุการรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการพฒันาสังคมและความมัน่คง

ของมนุษย ์  
นางก่ิงแกว้  อินหวา่ง  เลขาธิการส านกังานส่งเสริมและพฒันาคุณภาพชีวติคนพกิารแห่งชาติ 
นายธีรยทุธ   สุคนธวทิ   นายกสมาคมคนพกิารนนทบุรี 

น.ส.เสาวลกัษณ์ ทองก๊วย   หวัหนา้ส านกังานองคก์ารคนพกิารสากลประจ าภมิูภาคเอเชีย – แปซิฟิก 
 นายสาทร  สมบุญ   ผูอ้  านวยการโรงเรียนปทุมธานี”นนัทมุนีบ ารุง” 

 คณะเจา้หนา้ท่ีกองเวชศาสตร์ฟ้ืนฟ ูโรงพยาบาลพระมงกุฏเกลา้ 

คนพกิารและผูแ้ทนคนพกิารจากในกรุงเทพฯและจงัหวดัใกลเ้คียง 
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น.ส.เสาวลกัษณ์ ทองก๊วย      หัวหน้าส านักงานองค์การคนพิการสากลประจ าภูมิภาคเอเชีย – แปซิฟิก 
       กล่าวต้อนรับ พร้อมช้ีแจงวตัถุประสงค์ 
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Mr. Roy Y.Y. Wu ผู้อ านวยการใหญ่ ส านักงานเศรษฐกจิและวฒันธรรมไทเป ประจ าประเทศไทย   
ผู้แทนจากองค์กร EDEN SOCIAL WELFARE FOUNDATION 

ประธานกล่าวเปิดพธีิมอบรถเข็น 



พธีิมอบร เ  นจากองค์กร EDEN SOCIAL WELFARE FOUNDATION 
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นาย อสิสระ  สมชัย     รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการพฒันาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ 
 ประธานกล่าวรับมอบรถเข็น  
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นายธีรยทุธ  สุคนธวทิ    นายกสมาคมคนพิการนนทบุรี  
กล่าวขอบคุณในพิธีรับมอบรถเขน็ 
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นาวาอากาศโทภราดร คุ้มทรัพย์        ที่ปรึกษาโครงการการด ารงชีวติอสิระของคนพิการ 
กล่าวปิดในพธิีรับมอบรถเข็นคนพกิาร 
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 อบคุณค่ะ 


