
 

 

 

 

 

ไทยบริดจสโตน เปิดโครงการสานฝันฮีโร่ พลสั ปีท่ี 5 

ชวนไล่ล่าความฝันนักกีฬาพาราตวัแทนทีมชาติไทย 

[กรุงเทพฯ] บรษิทั ไทยบรดิจสโตน จาํกดั ประกาศเปิดโครงการ “สานฝันฮโีร่ พลสั” ปีที ่5 ประจาํปี 2562 เวทไีล่ล่าความ

ฝันของเหล่าผูท้ีม่คีวามฝันและไม่ย่อทอ้ ถงึแมจ้ะมอุีปสรรคดา้นร่างกายแต่มใีจและความมุ่งมัน่เกนิรอ้ย ไดแ้สดงศกัยภาพ

ทางดา้นการกฬีาของตวัเอง เพื่อควา้โอกาสการเป็นตวัแทนนักกฬีาพาราลมิปิกทมีชาตไิทย และยงัไดส้ร้างชื่อเสยีงให้

ประเทศ และปีน้ีเป็นปีแรกทีไ่ดม้กีารเปิดรบัสมคัรทัว่ประเทศ ซึง่โครงการ “สานฝันฮโีร่ ๆพลสั” เป็นหน่ึงในกจิกรรมเพื่อ

สงัคมทีไ่ทยบรดิจสโตนไดร้่วมสนับสนุนตามพนัธกจิหลกัของบรษิทัในการ “รบัใชส้งัคมดว้ยคุณภาพทีเ่หนือกว่า” เพื่อ

ส่งเสรมิใหผู้เ้ขา้ร่วมโครงการก้าวขา้มขดีจาํกดัเพื่อไล่ล่าความฝัน Chase Your Dream เพราะน่ีคอืคุณค่าหลกัทีบ่รษิทัฯ 

มุ่งมัน่และใหค้วามสาํคญั ผูท้ีส่นใจสามารถตดิตามรายละเอยีดขอ้มูลและสมคัรไดแ้ลว้ตัง้แต่วนัที ่ 17 มถุินายน – 16 

สงิหาคม 2562 เวบ็ไซด ์www.sanfunhero.com และแฟนเพจ www.facebook.com/NPCTHA 

โครงการสานฝันฮโีร่พลสั เป็นโครงการทีม่ ูลนิธคิณะกรรมการพาราลมิปิกแห่งประเทศไทยไดจ้ดัขึน้ โดยไดร้บัความ

ร่วมมอืจากภาครฐั ภาคเอกชน ไดแ้ก่ การกฬีาแห่งประเทศไทย, บรษิทั สงิห ์คอรเ์ปอเรชัน่ จํากดั, บรษิทั ไทยบ

รดิจสโตน จาํกดั, บรษิทั โตโยต้า มอเตอร ์ประเทศไทย จาํกดั และบรษิทั ปตท. จํากดั (มหาชน) และ ซึง่เป้าประสงคข์อง

โครงการ คอืเพื่อประสานความร่วมมอื การดแูล สง่เสรมิ พฒันาความสามารถใหผู้พ้กิาร/ทุพพลภาพ ใหม้แีรงกาํลงัใจไดเ้ตมิ

เต็มความฝัน ค้นหาตวัเอง และโอกาสการรบัใช้ชาติอย่างเต็มภาคภูม ิในฐานะนักกฬีาทีมชาติไทยเพื่อสร้างชื่อเสยีงและ

ความสุขใหก้บัคนไทยต่อไปในอนาคต ซึง่โครงการทีผ่่านมาไดร้บัการตอบรบัทีด่จีากผูท้ีส่นใจไดพ้ฒันาศกัยภาพตวัเองจน

ประสบความสาํเรจ็มากมาย อาท ิ 

นายอาํนาจ คงมนต ์นกักฬีาปืนสัน้อดัลม แชมป์ 1 เหรยีญทอง 2 เหรยีญทองแดง กฬีา“สงขลาเกมส”์ และกฬีาคนพกิาร

แห่งชาต ิครัง้ที ่35 และ 2 เหรยีญทอง 1 เหรยีญเงนิ 1 เหรยีญทองแดง การแขง่ขนักฬีาคนพกิารแห่งชาต ิครัง้ที ่36 (น้ํากก

เกมส)์ และยงัม ี 1 นกักฬีาตวัแทนทมีชาตไิทยทีจ่ะลงแขง่ในรายการพาราลมิปิกเกมส ์ 2020 ประเทศญีปุ่่ น ไดแ้ก่ จา่เอก 

อนุสรณ์ ไชยชาํนาญ อายุ 33 ปี นกักฬีานกักฬีายงิปืนยาวอดัลม เจา้ของเหรยีญทองอาเซยีนพาราเกมส ์ 2015 ประเทศ

สงิคโปร ์ 1 เหรยีญทองเวลิด ์ คพั 2016 กรุงเทพฯ และ 1 เหรยีญทองแดง รายการ “CHEONGJU 2018 WORLD 

SHOOTING PARA  SPORT CHAMPIONSHIPS” ประเทศเกาหล ีและนายสะอาดมั แยนา นกักฬีาวลีแชรเ์รซซิง่ อายุ 22 

ปี เจา้ของ 1 เหรยีญเงนิ 2 เหรยีญทองแดง จากการแขง่ขนักฬีาคนพกิารแห่งชาต ิ ครัง้ที ่ 36 (น้ํากกเกมส)์ และแชมป์ 6 

เหรยีญทอง จากการแขง่ขนักฬีานกัเรยีนคนพกิารแหง่ชาต ิประจาํปี 2561 “นครนายกเกมส”์ 

มร. ฮิเดยูกิ ทาเคดะ กรรมการผูจ้ดัการ บริษทั ไทยบริดจสโตน จาํกดั กล่าวว่า “กฬีาเป็นกลไกลสาํคญัในการสรา้งคน 

สรา้งชาตแิละเชื่อมโลกเขา้ไวด้ว้ยกนั บรดิจสโตนในฐานะผูผ้ลติยางรถยนตแ์ละผลติภณัฑย์างระดบัโลกเลง็เหน็ความสาํคญั

ในการสนบัสนุนกฬีาตามพนัธกจิหลกัทีต่อ้งการ “รบัใชส้งัคมดว้ยคุณภาพทีเ่หนือกว่า” โดยการเป็นผูส้นบัสนุนกฬีาโอลมิปิก

และพาราลมิปิกจนถงึปี 2024 และสนบัสนุนทมีนกักฬีาพาราลมิปิกในประเทศญีปุ่่ น อเมรกิาและประเทศไทย ควบคู่ไปกบั

การสง่เสรมิกฬีาในระดบัชุมชนและระดบัประเทศเพื่อเป็นแรงบนัดาลใจใหค้นกา้วขา้มขดีจาํกดั เพื่อมสีขุภาพทีด่ขี ึน้ สง่ผลดี

ทัง้ต่อตนเอง ครอบครวั สถานทีท่าํงานและประเทศชาต”ิ ซึง่การกา้วขา้มขดีจาํกดัของร่างกายเพื่อฝึกฝนอย่างอดทนและมี

บริษทั ไทยบริดจสโตน จาํกดั 

14/3 ถ.พหลโยธนิ ต.คลองหนึ่ง 

อ.คลองหลวง จ. ปทุมธานี 12120 

โทรศพัท:์ 02 516 8721-5 
 

http://www.sanfunhero.com/
http://www.facebook.com/NPCTHA


วนิยันัน้ตอ้งมกีาํลงัใจทีเ่ขม้แขง็เป็นพเิศษ ไทยบรดิจสโตน มคีวามภาคภูมใิจอย่างยิง่ทีไ่ดม้สีว่นสนบัสนุนโครงการ ““สาน

ฝันฮโีร่ พลสั” ต่อเน่ืองเป็นปีที ่ 5 จากชื่อเสยีง ความสาํเรจ็ของนกักฬีากบัโครงการ “สานฝันฮโีร่ พลสั” ทีผ่่านมา แสดงให้

เหน็ว่าทุกคนควรค่าทีจ่ะมคีวามสุข แมร่้างกายทีไ่ม่สมบูรณ์กไ็ม่สามารถหยุดยัง้พวกเขาจากการไล่ล่าความฝันไดเ้ลย” 

ผูส้นใจสามารถลงทะเบยีนเขา้ร่วมโครงการไดต้ัง้แต่วนัน้ีจนถงึวนัที ่ 17 มถุินายน – 16 สงิหาคม 2562 ไดท้ีเ่วบ็ไซด ์

www.sanfunhero.com และแฟนเพจ www.facebook.com/NPCTHA และในเดอืนกนัยายน 2562 จะเป็นการทดสอบ

สมรรถภาพทางกฬีา อาท ิแบดมนิตนั, ยงิปืน, ยกน้ําหนัก, ว่ายน้ํา, ยงิธนู เป็นต้น โดยจะจดัขึน้ ณ สนามกฬีาแห่งชาต ิ

และนักกฬีาทีผ่่านการคดัเลอืกจะไดฝึ้กซอ้มเพื่อลงแข่งขนักฬีาในรายการต่างๆ ทัง้ในและต่างประเทศ 

 

### 

เกีย่วกบั บริดจสโตน 

บรษิทั บรดิจสโตน คอรป์อเรชัน่  มสีาํนกังานใหญ่ทีโ่ตเกยีว ประเทศญีปุ่่ น เป็นบรษิทัผลติยางรถยนตแ์ละผลติภณัฑย์างทีใ่หญ่ทีสุ่ดในโลก 

นอกจากการผลติยางรถยนตส์าํหรบัการนําไปใชท้ีห่ลากหลายกวา้งขวางแลว้ ยงัผลติผลติภณัฑอ์ืน่ๆ ทีห่ลากหลายครอบคลุมในวงกวา้งซึง่รวมถงึ

ผลติภณัฑย์างอุตสาหกรรมและเคมภีณัฑ ์และอุปกรณ์กฬีา ผลติภณัฑข์องบรดิจสโตน มจีาํหน่ายมากกว่า 150 ประเทศทัว่โลก 

สาํหรบัประเทศไทย บรดิจสโตนประสบสาํเรจ็ในการเป็นผูนํ้าทางการตลาดยางรถยนต์ในประเทศตลอดกว่า 50  ปี นบัตัง้แต่เริม่เปิดดาํเนินการใน

ปี พ.ศ. 2512 โดยมแีนวทางการทาํงาน คอื มุง่ม ัน่ รเิริม่ สรา้งสรรค ์ คดิคน้ วจิยั พฒันาผลติภณัฑใ์นทกุๆดา้นใหด้ทีีสุ่ดและเหมาะสมกบั

สภาพแวดลอ้มในประเทศ ตัง้แต่การเลอืกวตัถุดบิทีม่คีุณภาพ การนําเครือ่งจกัรและเทคโนโลยใีหม่ๆ  มาใชใ้นกระบวนการผลติ การตรวจสอบ

ควบคุมคุณภาพอย่างเขม้งวดทุกขัน้ตอน นอกจากนี้บรดิจสโตนยงัส่งเสรมิและรกัษาสิง่แวดลอ้ม รวมทัง้กจิกรรมเพือ่สงัคมใหส้อดคลอ้งกบัปรชัญา

ทีย่ดึมัน่เป็นหนึง่เดยีวกนัทัว่โลกว่า “รบัใชส้งัคม ดว้ยคุณภาพทีเ่หนือกว่า” (Serving Society with Superior Quality) 

 

เกีย่วกบับริดจสโตน คอรป์อเรชัน่ ในฐานะผส้นับสนุนโอลิมปิกอย่างเป็นทางการและผส้นับสนุนพาราลิมปิ กอย่างเป็นทางการ 

บรษิทั บรดิจสโตน คอรป์อเรชัน่ มสีาํนกังานใหญ่ทีโ่ตเกยีว ประเทศญีปุ่่  น เป็นบรษิทัผลติยางรถยนต์และผลติภณัฑย์างทีใ่หญ่ทีสุ่ดในโลก ยดึมัน่

พนัธกจิเป็นหนึง่เดยีวกนัทัว่โลกว่า “รบัใชส้งัคม ดว้ยคุณภาพทีเ่หนือกว่า” (Serving Society with Superior Quality) บรดิจสโตน คอรป์อเรชัน่ รูส้กึ

ภาคภมูใิจทีไ่ดล้งนามกบัคณะกรรมการโอลมิปิกสากลเพือ่สนบัสนุนกฬีาโอลมิปิกอย่างเป็นทางการ เมือ่ปี 2014 ทีผ่่านมา และลงนามกบั

คณะกรรมการพาราลมิปิกสากล เพือ่สนบัสนุนพาราลมิปิกอย่างเป็นทางการในปี 2018 บรดิจสโตนไดร้บัสทิธิใ์หส้นบัสนุนโอลมิปิกและพาราลมิปิ 

กจนถงึปี 2024 นบัแต่โตเกยีวเกมส ์2020 และโตเกยีวพาราลมิปิกเกมส ์2020, ปักกิง่เกมส ์2022 และปักกิง่พาราลมิปิ กเกมส ์2022 , ปารสีเกมส์ 

2024 และปารสีพาราลมิปิกเกมส ์2024 บรดิจสโตนมุง่ม ัน่ทุ่มเทส่งมอบผลติภณัฑ,์ การบรกิาร และตอบโจทยก์ารเดนิทาง, การใชช้วีติ, การทาํงาน 

และการพกัผอ่นของผูค้นในสงัคม และยงัสนบัสนุนของกฬีาโอลมิปิ กและพาราลมิปิ กซึง่เป็นประวตัศิาสตรข์องกฬีายอ้นไปกวา่ 100 ปี ดาํเนินงาน

ภายใตส้โลแกน “ Chase Your Dream”นอกจากนี้บรดิจสโตนยงัไดร้บัสทิธิใ์นการทาํการตลาดผลติภณัฑท์ีผ่ลติโดยบรษิทัฯ ไดแ้ก่ ผลติภณัฑย์าง

รถยนต,์ การใหบ้รกิารเกีย่วกบัผลติภณัฑย์างรถยนต์และยานพาหนะ, จกัรยานบงัคบั, ยางรองกนักระแทกกรณแีผ่นดนิไหว และผลติภณัฑอ์ืน่ ๆ 

ทีเ่กีย่วเนือ่งกบัอาคารและอุตสาหกรรม 
 

 

ขอ้มลูเพิม่เตมิกรุณาตดิต่อ: 

ขอขอบพระคณุสาํหรบัการเผยแพร่ขา่วประชาสมัพนัธ ์สามารถสอบถามรายละเอยีดเพิม่เตมิไดท้ี:่ 

บรษิทัสปารค์ คอมมวินเิคชัน่ส ์จาํกดั 

อรุนฤด ีพนัขวง (ออ้) โทรศพัท ์089-824-4849 หรอื arunruedee@spark.co.th 

มติรสนีี ชมบุญ (กอ้ย) โทรศพัท ์062-689-1455  หรอื goy@spark.co.th 

 

นางสาวภทัรวลัลิ ์ขนัทอง  ผูจ้ดัการแผนกสือ่สารองคก์ร      

บรษิทั บรดิจสโตนเซลส ์(ประเทศไทย) จาํกดั โทรศพัท:์ 02-636-1505 ต่อ 2381 Email: pattarawall.khanthong@bridgestone.com 

http://www.sanfunhero.com/
http://www.facebook.com/NPCTHA
mailto:arunruedee@spark.co.th
mailto:goy@spark.co.th
mailto:chamaiporn.meeprayad@bridgestone.com


ตวัอยา่งความสาํเรจ็ นักกีฬาพารา โครงการ “สานฝันฮีโร่ พลสั” 

  “หวัใจเราสู้แค่ไหน ถ้าใจเราไม่พิการ ตวัเรากไ็ม่พิการ" 

จ่าเอกอนุสรณ์ ไชยชาํนาญ อายุ 33 ปี อดตีทหารกองพนัทหารราบที ่9 รกัษาพระองค ์ค่าย

จุฬาภรณ์จงัหวดันราธวิาส ไดร้บับาดเจบ็เสยีแขน-ขาขาด ขณะปฏบิตัหิน้าที่ในหลงัเหตุการณ์

ปล้นปืนครัง้ใหญ่ ที่กองพนัพฒันาที่ 4 ค่ายกรมหลวงนราธวิาสราชนครนิทร์ อ.เจาะไอร้อง จ.

นราธวิาส เคยปลดิชวีติตวัเองเมื่อตื่นมาพบว่าเป็นผูพ้กิาร ดว้ยกาํลงัใจของมารดาทีอ่ยู่เคยีงขา้ง

เขาตลอดมาทําใหจ้่าเอกอนุสรณ์กลบัมาสู้และใช้ชีวิตให้เหมือนคนปกติอีกครัง้ตามคาํแม่

สอน แม้กองทพัจะให้เงินสนับสนุนแต่เขาทาํงานรบัจ้างตดัออ้ย, เป็นลูกเรอืทาํประมง เพื่อ

พสิจูน์ใหเ้หน็ว่าเขาสามารถอยู่ไดเ้หมอืนคนทัว่ไป 

จ่าเอกอนุสรณ์ เข้ารว่มโครงการ "สานฝันฮโีร่" ปีที ่2 และใชเ้วลาเพยีง 6 เดอืนเท่านัน้ในการตดิทมีชาตปืินยาวอดัลม และ

ควา้เหรยีญทอง การแข่งขนัอาเซยีนพาราเกมส ์2015 ทีส่งิคโปร ์น่ีเป็นแค่เพยีงจุดเริม่ต้นของการเป็นนักกฬีาที่กําชยัชนะ

มาแลว้มากมาย  และเขาจะเป็นอกีหน่ึงตวัแทนนกักฬีาพาราไทยทีจ่ะไปสูศ้กึพาราลมิปิกเกมส ์กรุงโตเกยีว 2020   

ผลงานด้านกีฬา 

1 เหรยีญทอง รายการ 2015 ASEAN Para Games สงิคโปร ์ประเภท R5 10m. Air Rifle Prone  

1 เหรยีญทอง รายการ 2016 IPC Shooting World Cup กรุงเทพฯ ประเภท R5 10m. Air Rifle Prone  

1 เหรยีญเงนิ รายการ 2017 World Shooting Para Sport กรุงเทพฯ ประเภท R5 10m. Air Rifle Prone  

1 เหรยีญทอง 1 เหรยีญเงนิ 1 เหรยีญทองแดง กฬีาคนพกิารแห่งชาต ิครัง้ที ่35 “สมหิลาเกมส”์  

1 เหรยีญเงนิ ประเภทเดีย่ว R9 และ 1 เหรยีญทอง ประเภททมี R5 1 รายการ Al Ain 2018 World Shooting Para Sport 

World Cup สหรฐัอาหรบัเอมเิรสต ์ 

1 เหรยีญทองแดง ประเภททมี รายการ Cheongju 2018 World Shooting Para Sport Championships  

2 เหรยีญทอง 2 เหรยีญทองแดง การแขง่ขนักฬีาคนพกิารแห่งชาต ิครัง้ที ่36 (น้ํากกเกมส)์ 

1 เหรยีญทองแดง ประเภททมี รายการ Al Ain 2019 World Shooting Para Sport World Cup สหรฐัอาหรบัเอมเิรสต ์

 

 

 

 



“คู่ต่อสู้ไม่ได้น่ากลวัท่ีสุด ท่ีน่ากลวัท่ีสุดคือตวัเราเอง”  

พนัเอกอาํนาจ คงมนต ์หรอืนาจ อายุ 35 ปี รบัราชการทหารและบาดเจบ็สาหสัจากเหตุการณ์

ระเบดิทีจ่งัหวดัยะลาตอ้งสญูเสยีขาทัง้ 2 ขา้ง  ในขณะนัน้ผมรบัราชการเป็นทหารในยศจ่าสบิเอก 

และไดล้งปฏบิตัหิน้าที่ทีจ่งัหวดัยะลา  แมว้่าขาจะขาดแต่อํานาจไดใ้หข้อ้คดิจนทุกคนต้องฉุกคดิ

ว่า “ผมโชคดีมากที่ไม่เสยีชวีติ” อํานาจคือผู้ที่ยอมเสยีสละขาตวัเองเพื่อบงัลูกน้องให้รอดจาก

เหตุการณ์ครัง้นัน้ ด้วยความคดิในขณะนัน้ว่าถ้าลูกน้องผมเกดิเป็นอะไรไป ผมไม่รูว้่าจะไปตอบ

ลกูเมยี พ่อแมเ่ขาไดอ้ย่างไร มนัเป็นหน้าทีข่องหวัหน้าหมู่อย่างผม  

จ่าสบิเอกอํานาจเขา้สู่โครงการ "สานฝันฮโีร่ พลสั" ปีที ่2  ในช่วงระหว่างเขา้รบัการรกัษาตวัอยู่ทีโ่รงพยาบาลพระมงกุฎเกลา้

ไดร้บัคําแนะนําจากแพทย์ทีร่กัษาให้เขา้ร่วมโครงการฯ และเลอืกเล่นปืนสัน้อดัลม เพราะเลอืกกฬีาที่เรามคีวามถนัดและมี

ทกัษะอยู่แลว้ อกีทัง้ยงัทาํใหผ้มสามารถสรา้งผลงานใหก้บัประเทศ และยงัไดร้บัใชช้าตใินฐานะทหารต่อไป  

ผลงานด้านกีฬาปืนสัน้อดัลม  

1 เหรยีญทอง 2 เหรยีญทองแดง รายการกฬีา“สงขลาเกมส”์  

1 เหรยีญทอง 2 เหรยีญทองแดง รายการ การแขง่ขนักฬีาคนพกิารแห่งชาต ิครัง้ที ่36 (น้ํากกเกมส)์  

2 เหรยีญทอง 1 เหรยีญเงนิ 1 เหรยีญทองแดง การแขง่ขนักฬีาคนพกิารแหง่ชาต ิครัง้ที ่36 (น้ํากกเกมส)์   

------------------------------------------- 

 

 “ความภมิูใจของการเป็นนักกีฬาคือทาํให้พอ่แมภ่มิูใจ อนัดบัท่ีสองกเ็พื่อประเทศชาติ

และ เพื่อคนไทยทุกคน” 

นายชยัวฒัน์ รตันะ หรอืบมี อายุ 23 ปี นักกฬีาวลีแชรเ์รสซิง่ทมีชาตไิทยจากจงัหวดัสระแก้ว  

พกิารทางสมองสง่ผลต่อการเคลื่อนไหว บมีเป็นพนกังานรายเดอืนทาํงานดา้นเอกสาร แต่ไม่เคย

ละทิ้งโอกาสเขาตดัสนิใจลองเล่นนักกฬีาและนัน่เป็นจุดเปลีย่นสาํคญัจากการเป็นพนักงานดา้น

เอกสาร ที่มรีายได้จุนเจอืครอบครวัเดอืนละ 9,000 บาท มาเป็นนักกฬีาทมีชาติไทยทีส่ามารถ

เลี้ยงครอบครัว และสร้างความภูมิใจให้พ่อแม่และพวกเราชาวไทย  บีมเผยเคล็ดคลับ

ความสาํเรจ็ว่า เมื่อมโีอกาสแลว้ตอ้งทําใหเ้ตม็ที ่แค่มใีจรกั อดทน มวีนิัย เชื่อฟังโคช้และต้องเอาชนะตวัเองใหไ้ด ้บมีบอกว่า 

กฬีาไม่ยาก ขอใหเ้ราตัง้ใจกพ็อ วนัน้ีเขาเป็นนกักฬีาไดแ้ลว้ เชื่อว่าทุกคนตอ้งเป็นได ้

ผลงานด้านกีฬา 

2 เหรยีญทอง 1 เหรยีญทองแดง รายการ 2018 CPISRA World Games Sant cugat ประเทศเสปน   

1 เหรยีญทองจาก เอเชยีน พาราเกมส ์2018 ประเทศอนิโดนิเซยี   

 



“อย่าท้ิงฝันของตวัเอง ลุกออกมาตามฝัน ความพิการไม่ใช่อปุสรรค และกไ็มใ่ช่ปัญหา 

เล่นกีฬามีผลดีให้กบัตวัเอง แล้วกมี็ผลดีต่อคนรอบขา้งและกค็รอบครวั”  

นางสาวเจนจิรา  ปัญญาทิพย ์หรอืเจน อายุ 23 ปี นกักฬีากรฑีา พกิารทางสายตาแต่กาํเนิด 

เจนฉายแววนกักฬีาตัง้แต่สมยัประถม เธอสนุกทุกครัง้ทีล่งแขง่วิง่และเธอกท็าํผลงานไดด้มีาก

จนเขา้ตาโคช้ ความขยนั อดทนและมวีนิยัทาํใหเ้จนตดิทมีชาตแิละใชเ้วลาไม่นานกไ็ดร้บั

โอกาสลงแขง่สนามต่างๆ เจนมคีวามฝันอยากไปเทีย่วต่างประเทศ อยากมเีงนิใชแ้ละอยาก

เป็นนกักฬีา วนัน้ีความฝันของเจนเป็นจรงิแลว้ นอกจากน้ี เธอยงัมคีวามภาคภมูใิจ และไดล้บ

ลา้งคาํดถููก ทีส่าํคญัร่างกายของเธอกแ็ขง็แรงขึน้ดว้ย  

ผลงานด้านกีฬา 

1 เหรยีญทองแดง รายการ Beijing 2018 World Para Athletics Grand Prix Series ประเภท T11 200 เมตร  

3 เหรยีญทอง การแขง่ขนักฬีาคนพกิารแห่งชาต ิครัง้ที ่36 (น้ํากกเกมส)์ ประเภท 100 เมตร, 200 เมตร และ 300 เมตร 

1 เหรยีญเงนิ รายการ 11th Fazza Championships World Para Athletics Grand Prix 2019 สหรฐัอาหรบัเอมเิรสต ์

------------------------------------------- 

 

  “โอกาสมาถึงแล้วผมอยากให้ทุกคนมาเล่นกีฬากนันะครบั” 

นายอภิสิทธ์ิ ทาพรม หรอืเดฟ อายุ 20 ปี นกักฬีากรฑีา ความพกิารทางสมอง ตอนเป็นเดก็

เดฟประสบอุบตัเิหตุจากการเล่นปืนผูใ้หญ่แลว้พลาดยงิโดนศรษีะตวัเอง พ่อแม่ของดแูลเดฟ

เพื่อใหเ้ขาสามารถฟ้ืนฟูดแูลตวัเองไดท้ัง้กจิวตัรสว่นตวั การหดัพดู อ่าน เขยีนและหดัเดนิ จน

เดฟสามารถเขา้โรงเรยีนได ้ เดฟชอบเล่นฟิตเนส ฟุตซอล และวิง่ เขาจงึลองลงแขง่วิง่ในกฬีา

โรงเรยีนและควา้เหรยีญทองมาทัง้ 3 ประเภท 100 เมตร, 200 เมตร และ 400 เมตร และเป็น

จุดเริม่ตน้ทาํใหเ้ดฟตดิทมีชาตแิละควา้ 3 เหรยีญทองในการแขง่ขนัระดบันานาชาตริายการแรก

อาเซยีนพาราเกมส ์ 2017 ประเทศมาเลเซยี เดฟใฝ่ฝันอยากเป็นแชมป์โลก การลงแขง่ระดบัโลกช่วยใหเ้ขาเหน็การฝึกซอ้ม 

การแขง่ขนัและเกบ็เกีย่วประสบการณ์ทีม่คุีณค่าจากโลกกวา้ง 

ผลงานด้านกีฬา 

3 เหรยีญทอง ประเภท 400 เมตร, 800 เมตร และ 1,500 เมตร อาเซยีนพาราเกมส ์2017 ประเทศมาเลเซยี  

1 เหรยีญทอง รายการ เอเชีย่น พาราเกมส ์สหรฐัอาหรบัเอมเิรสต ์

1 เหรยีญเงนิ รายการ Nottwil World Para Athletics Grand Prix ประเทศสวสิเซอรแ์ลนด ์ 

 



 “อย่ากลวัโดนเพือ่นล้อ เราต้องออกมาให้โลกเขารูว้่าเราพิการแต่เรายงัทาํได้” 

นายนฤมิตร เบญ็ขนุทด หรอื เขต อายุ 20 ปี นกักฬีาวลีแชรเ์ทนนิส เขตประสบอุบตัเิหตุทาํ

ใหพ้กิารการเคลื่อนไหวทีข่าขวา เขตเขา้สูว่งการกฬีาจากการเหน็รุ่นพีท่ีป่ระสบความสาํเรจ็จน

ไดโ้อกาสไปเล่นใหต่้างประเทศและมรีายไดส้งู หลงัจากนัน้เขาจงึมุ่งมัน่ฝึกซอ้มอย่างหนกัและมี

วนิยัเพื่อวนันึงจะเป็นแชมป์โลกใหไ้ด ้เขตเล่นกฬีาไม่ถงึปีกส็ามารถควา้เหรยีญทองประเภทชาย

เดีย่วรุ่นมอืใหม่ ปี 2018 จากการกฬีาแห่งประเทศไทย และแมชแห่งความภาคภูมใิจทีเ่ขา

สามารถเอาชนะนกักฬีามอื 1 ชาวอนิเดยี ในรายการ 2018 Wheel Chair Tennis Thailand 

Open ทีพ่ทัยา เขตมุง่มัน่ฝึกซอ้มอย่างหนกัและมเีป้าหมายขึน้ไปอยู่ในจุดสงูสดุในอกี 5 ปี  

------------------------------------------- 

 

“โอกาสไม่ได้มากนัได้ง่ายๆ สาํหรบัการเป็นคนพิการ”  

นายวรวฒิุ  แสงอาํภา (เจมส)์ อายุ 26 ปี นกักฬีาบ๊อคเซยีทมีชาตไิทย  

เริม่เล่นกฬีาบ๊อคเซยีมากว่า 8 ปีแลว้ จุดเริม่ตน้ทีม่าเล่นบ๊อคเซยี เกดิขึน้ในวนัทีไ่ดเ้ขา้ศกึษาที่

โรงเรยีนศรสีงัวาลย ์ ซึง่เป็นมลูนิธอินุเคราะหค์นพกิารในพระราชปูถมัภข์องสมเดจ็พระศรนีค

รนิทราบรมราชชนนี การอยู่ประจาํทาํใหม้เีวลาว่าง จงึค่าเวลาในแต่ละวนัดว้ยการเล่นกฬีา และ

เดก็ทีเ่ล่นกฬีาจะไดส้ทิธพิเิศษไม่เหมอืนเดก็ๆ คนอื่น ซึง่จุดเปลีย่นในชวีติเกดิขึน้ตอนเขา้เรยีน

มหาวทิยาลยั เพราะตอ้งเลอืกระหว่างเรยีนกบักฬีาและเจมสห์าคาํตอบใหก้บัตวัเองไดว้่า 

โอกาสไม่ไดม้าง่ายๆ สาํหรบัคนพกิาร จงึตดัสนิใจเลกิเรยีนแลว้มุ่งสูเ่สน้ทางแห่งความสาํเรจ็ มมุานะ อดทนฝึกซอ้ม ทาํใหด้ี

ทีส่ดุในทุกการแขง่ขนั จนถงึวนัน้ีเจมสไ์ดไ้ปเกบ็เกีย่วประสบการณ์จากทัว่โลก ตอ้งขอบคุณครอบครวัทีใ่หโ้อกาสกาํลงัใจ 

และผลกัดนัใหเ้จมสส์ามารถสรา้งผลงานและสรา้งชื่อเสยีงใหป้ระเทศไทย สาํหรบัเหรยีญทองและการควา้แชมป์บ๊อคเซยีใน

ระดบัโลกไดใ้นเวลาไม่ถงึ 2 ปี      

ผลงานท่ีผา่นมา :  

 1 เหรียญทอง และ 1 เหรียญทอง ประเภททีม รายการ Tiger Balm Boccia Open, สงิค์โปร์ 2018 

 1 เหรียญทองแดง และ 1 เหรียวทอง ประเภททีม รายการ BISFed 2018 Povoa Boccia World Open, โปรตเุกส 

1 เหรียญทอง และ 1 เหรียญทอง ประเภททีม รายการ  BISFed 2018 World Boccia Championships, Liverpool  

1 เหรียญทอง และ 1 เหรียญทอง ประเภททีม รายการ Asian Para Games 2018, อินโดนิเซีย  

1 เหรียญเงิน และ 1 เหรียญทอง ประเภททีม รายการ BISFed 2018 Taoyuan Boccia Regional Open, ไต้หวนั  

1 เหรยีญทอง และ 1 เหรยีญทอง ประเภททมี รายการ BISFed 2018 Dubai Boccia World Open, เอมเิรตส ์



  “การเป็นนักกีฬาทาํให้คณุภาพชีวิตของคนพิการดีขึน้” 

นายพพิฒัน์ เงนิกระแซง (หนุ่ม) อายุ 45 ปี “นกัปิงปองคนพกิารทมีชาตไิทย”  

หนุ่มเป็นคนกรุงเทพฯ เขา้สูว่งการกฬีาปิงปองคนพกิารมากกว่า 10 ปี ดว้ยความเป็นคนพกิารที่

เกดิจากการประสบอุบตัิเหตุทําให้หนุ่มมเีวลาว่างจนทําให้จติใจเกดิความฟุ้งซ่าน  จงึไดต้ิดต่อ

สมาคมฯ เพราะสนใจทีจ่ะเล่นกฬีาปิงปองในเวลานัน้คดิเพยีงแต่ถ้าหนัมาเล่นกฬีาจะทําใหห้นุ่ม

สามารถเยีย่วยาจติใจตวัเองได ้ และการเลอืกเล่นกฬีาประเภทน้ีเพราะปิงปองไม่ได้เป็นกฬีาที่

ตอ้งมกีารปะทะ ตอ้งมุมานะ อดทนฝึกซอ้มเพื่อสูก้บัตวัเองและตอ้งมสีตใินการวเิคราะหค์ู่แขง่ ใน

ทุกครัง้ทีท่อ้จะไดร้บักาํลงัใจจากครอบครวัทีค่่อยอยู่เคยีงขา้งทาํใหห้นุ่มฝ่าฟันมาถงึวนัน้ีได ้ 

ผลงานท่ีผา่นมา :  

► 1 เหรียญทอง คลาส 8 (ชายคู)่ และ 1 เหรียญทองแดง คลาส 8 ประเภท (ชายเดีย่ว)   รายการ การแขง่ขนักฬีาคนพกิาร

แห่งชาต ิครัง้ที ่36 (น้ํากกเกมส)์ 

------------------------------------------- 

 

 “คนพิการทาํได้ทุกอย่าง อยู่ที่คุณจะกล้าออกมาพบความจริง ออกมาเจอโลกภายนอกได้

หรือไม่”  

นายสะอาดมั แยนา (อาดมั)  อายุ 21 ปี นกักฬีาวลีแชรเ์รซซิง่ทมีชาตไิทย  

อาดมัประสบอุบตัเิหตุทางรถยนตต์อนอายุ 3 ขวบ เหตุการณ์ครัง้นัน้ทาํใหเ้ป็นอมัพาตครึง่ตวัช่วง

ล่าง เน่ืองจากขณะนัน้ยงัเดก็จงึไม่ไดรู้ส้กึว่าตวัเองลําบากในการใชช้วีติ พอเริม่โตขึน้ทางบา้นจงึ

สง่มาเรยีนทีโ่รงเรยีนศรสีงัวาลย ์ เพยีงเพราะอย่างใหช้่วยเหลอืตวัเองได ้ทีน่ี่ทาํใหค้น้พบเสน้ทาง

ทีจ่ะกา้วสูก่ารเป็นนักกฬีาวลีแชรเ์รซซิง่ เพราะความชื่นชอบส่วนตวัเรื่องความเรว็ ความทา้ทาย 

และความตื่นเตน้   โดยปัจจุบนัฝึกซอ้มและเกบ็ตวัอยูท่ีจ่งัหวดัขอนแก่น การเล่นกฬีาใหอ้ะไรหลายอย่างกบัอาดมั ทัง้ในเรื่อง

ระเบยีบวนิัย ความอดทน และสิง่ทีภู่มใิจที่สุดในการเป็นนักกฬีาคอื ไดร้บัผดิชอบครอบครวัเป็นตวัแทนของพ่อดูแลแม่ ส่ง

น้องเรยีน ไม่เป็นภาระของใคร  และได้ทําตามฝันที่ลูกผู้ชายคนหน่ึงจะทําได้คือการสร้างชื่อเสยีงให้กบัประเทศต่อไปใน

อนาคต”   

ผลงานท่ีผา่นมา :  

► 1 เหรียญทอง แบะ 1 เหรียญเงิน รายการ ปากนํา้โพเกมส์ 2016  

► 2 เหรียญทอง รายการ การแขง่ขนักีฬาคนพิการ สมิหลาเกมส์ ครัง้ท่ี 35  

►  6 เหรียญทอง รายการ การแขง่ขนักีฬาคนพิการ นครนายกเกมส์ 2019   

► 2 เหรียญทองแดง รายการ การแขง่ขนักฬีาคนพกิารแห่งชาต ิครัง้ที ่36 (น้ํากกเกมส)์ 



 

 “กีฬาเรอืใบทาํให้ผมมีสติสมาธิในการเแก้ไขปัญหาเฉพาะหน้า เพราะส่ิงท่ีเกิดขึน้

เราไม่สามารถความคมุธรรมชาติได้”  

นายไพซอล ปาเตะ๊ (ซอล)  อายุ 23 นักกีฬาคนพิการเรอืใบทีมชาติไทย  

ไพซอล เดก็จากจงัหวดัสตูล เดนิทางมาศกึษต่อในระดบัอาชวีที่จงัหวดัชลบุร ีด้วยความ

พิการทําให้ฝันในวยัเด็กเพียงแค่เติบโตจะมีงานทํามีรายได้และเลี้ยงดูครอบครัวได้ก็

เพยีงพอ การไดเ้ขา้ศกึษาโรงเรยีนพระมหาไถ่เป็นจุดเริม่ตน้กา้วเขา้สูก่ารเป็นนักกฬีาอย่าง

จรงิจงั  ซอลเรยีนรูแ้ละลองเล่นกฬีาหลายชนิด จนมาคน้พบว่าตวัเองมพีรสวรรคด์า้นกฬีา

เรอืใบจากการแนะนําชกัชวนของโคช้ชาวต่างชาต ิจงึไดมุ้่งมัน่และเอาจรงิเอาจงัในการฝึกซอ้ม กฬีาเรอืใบใหห้ลายๆ อย่าง

กบัซอล ทําใหเ้ป็นคนมสีติ สมาธ ิเรยีนรู้ที่จะมคีวามอดทนที่จะรอคอย และสิง่สําคญัสอนให้แก้ไขและตดัสนิใจกบัปัญหา

เฉพาะหน้าไดเ้ป็นอย่างด ี การฝึกซอ้มในทุกครัง้เราไม่สามารถเดาไดว้า่จะเกดิอะไรขึน้เราควบคุมธรรมชาตไิม่ได ้จนถงึวนัน้ี

ซอลไดพ้สิจูน์ใหค้นในครอบครวัไดเ้หน็แลว้ว่าเขาทํามนัได ้แบ่งเบาภาระของครอบครวัได ้และสามารถดูแลตวัเองไม่ใหพ้่อ

แม่ค่อยเป็นห่วงได ้ 
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