
ความเป็นมาของการแข่งขันฝีมือคนพกิารนานาชาต ิ
 การแข่งขัน ABILYMPIC เป็นการแข่งขันความสามารถและทักษะในการประกอบอาชีพสาขาต่างๆ 
ของคนพิการ เพ่ือศึกษา เรียนรู้ แลกเปลี่ยนความคิดเห็นกับบุคคลและองค์กรด้านอาชีพคนพิการในระดับสากล
ตลอดจนการแลกเปลี่ยนขนบธรรมเนียมประเพณีอันดีระหว่างคนพิการจากประเทศต่างๆ เพ่ือเสริมสร้างมิตรภาพ 
ทั้งในระดับองค์กรและตัวบุคคลให้เกิดการพัฒนาเทคนิคในการทํางาน  

 องค์การสหประชาชาติ ได้กําหนดให้ ปี พ.ศ. 2524 เป็นปีแห่งคนพิการสากล เพ่ือให้ประเทศต่างๆ ทั่ว
โลกเห็นความสําคัญของคนพิการ จึงได้จัดต้ังองค์การการแข่งขันฝีมือคนพิการนานาชาติ (INTERNATIONAL ABILYMPIC - 
IA) ขึ้น และดําเนินการจัดการแข่งขันความสามารถทางอาชีพคนพิการระหว่างประเทศเป็นครั้งแรก และในปี พ.ศ. 2528 
ศาสตราจารย์ HARRY FANG ชาวฮ่องกง เสนอให้จัดต้ังสมาพันธ์การแข่งขันฝีมือคนพิการนานาชาติ (INTERNATIONAL 
ABILYMPIC FEDERATION - IAF) ขึ้น เพ่ือกําหนดข้อบังคับและมาตรฐานการจัดการแข่งขันให้เป็นมาตรฐานเดียวกัน ทั่ว
โลก ซึ่งมีสํานักงานใหญ่ต้ังอยู่ที่ประเทศญี่ปุ่น และกําหนดให้จัดการแข่งขันทุก 4 ปี 

 ประเทศไทย โดยสภาสังคมสงเคราะห์แห่งประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์ เป็นหน่วยงานในการ
ดําเนินกิจกรรมเกี่ยวกับคนพิการ และได้เข้าร่วมเป็นสมาชิกองค์การการแข่งขันฝีมือคนพิการนานาชาติ ต้ังแต่ปี    พ.ศ.
2524 และได้จัดการแข่งขันความสามารถทางอาชีพคนพิการระดับประเทศขึ้นทุกปี เพ่ือคัดเลือกคนพิการท่ีมี
ความสามารถไปเข้าร่วมการแข่งขันระหว่างประเทศ ซึ่งประเทศไทยส่งคนพิการเข้าร่วมการแข่งขันมาโดยตลอด 
ปรากฏผลการแข่งขันดังน้ี 
 ครั้งที่ 1 พ.ศ.2524  จัดแข่งขันที่ประเทศญี่ปุ่น ไทยได้รับเหรียญทอง ในสาขาช่างไม้ 
 ครั้งที่ 2 พ.ศ.2528  จัดแข่งขันที่ประเทศโคลัมเบีย ไม่ได้รับรางวัล 
 ครั้งที่ 3 พ.ศ.2534  จัดแข่งขันที่ประเทศฮ่องกง ได้รับเหรียญเงิน ในสาขาซ่อมโทรทัศน์ และ
สาขาสร้างแบบเสื้อผ้า 
 ครั้งที่ 4 พ.ศ.2538 จัดแข่งขันที่ประเทศออสเตรเลีย ได้รับเหรียญทอง ในสาขาเขียนป้าย , สาขา
การออกแบบโปสเตอร์ เหรียญเงิน ในสาขาประดิษฐ์เศษวัสดุเหลือใช้ เหรียญทองแดง ในสาขาการสานตะกร้าหวาย , 
สาขาการออกแบบโปสเตอร์ และสาขาซ่อมโทรทัศน์  
 ครั้งที่ 5  พ.ศ.2543 จัดแข่งขันขึ้นที่สาธารณรัฐเช็ก ได้รับเหรียญเงิน จากสาขาการสร้างเว็บเพจ 
และสาขาการประกอบวงจรอิเล็กทรอนิกส์ 
 สําหรับครั้งที่ 6 กระทรวงแรงงาน โดยกรมพัฒนาฝีมือแรงงาน ได้รับมอบหมายจากหน่วยงานที่เก่ียวข้อง
กับคนพิการให้จัดส่งคนพิการตัวแทนประเทศไทยเข้าร่วมการแข่งขันฝีมือคนพิการนานาชาติในครั้งน้ี ซึ่งกําหนดจัดการ
แข่งขันระหว่างวันที่ 23 ถึง 29 พฤศจิกายน 2546 ณ กรุงนิวเดลี ประเทศอินเดีย โดยมีผลการแข่งขันดังน้ี  
 ครั้งที่ 6 พ.ศ.2546 จัดแข่งขันที่ประเทศอินเดีย ได้รับเหรียญทอง จากสาขาการสร้างงานด้วย
คอมพิวเตอร์ , การประกอบวงจรอิเล็กทรอนิกส์ , งานผลิตภัณฑ์จากวัสดุเหลือใช้ และการสร้างโปรแกรม
คอมพิวเตอร์ เหรียญเงิน จากสาขางานถักโครเชท์ และงานเซรามิก เหรียญทองแดง จากสาขาตัดเย็บเสื้อผ้าสตรี  และ
งานถักนิตต้ิง รางวัลชมเชย การออกแบบโปสเตอร์ 
 มติคณะรัฐมนตรี เมื่อวันที่ 20 เมษายน 2547 ให้กระทรวงแรงงาน กรมพัฒนาฝีมือแรงงาน    
โดยเป็นหน่วยงานหลักร่วมกับหน่วยงานและองค์กรที่เก่ียวข้องกับคนพิการจัดส่งคนพิการตัวแทนประเทศไทย    
เข้าร่วมการแข่งขันฝีมือคนพิการนานาชาติ ต้ังแต่ครั้งที่ 7 ณ ประเทศญี่ปุ่น เป็นต้นไป และเมื่อวันที่ 28 ตุลาคม 2547 
กรมพัฒนาฝีมือแรงงาน สมัครเข้าเป็นสมาชิกสมาพันธ์การแข่งขันฝีมือคนพิการนานาชาติ 
 ครั้งที่ 7 พ.ศ.2550 จัดแข่งขันที่ประเทศญี่ปุ่น ได้รับเหรียญทอง จากสาขาการวาดภาพสีนํ้าและ
งานป้ันดินเผา เหรียญเงิน จากสาขาผลิตภัณฑ์จากหวาย และการถักไหมพรม เหรียญทองแดง จากสาขาการ
ประกอบวงจรอิเล็กทรอนิกส์และการทดสอบ และการการประกอบเคร่ืองคอมพิวเตอร์ 
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  ครั้งที่ 8 พ.ศ.2554 จัดแข่งขันที่สาธารณรัฐเกาหลี ได้รับ เหรียญทอง จากสาขาสิ่งประดิษฐ์ 
จากวัสดุเหลือใช้ เหรียญเงิน จากสาขาการใช้งานชุดไมโครคอนโทรลเลอร์ และสาขาถักลูกไม้ เหรียญทองแดง จาก
สาขาการออกแบบโปสเตอร์ด้วยคอมพิวเตอร์ สาขาเครื่องป้ันดินเผา สาขาการสร้างงานเอกสารด้วยคอมพิวเตอร์ 
และสาขาการวาดภาพสีนํ้า ชมเชย จากสาขาการประกอบวงจรอิเล็กทรอนิกส์และทดสอบ สาขาการเพ้นท์ผ้าไหม 
และสาขาการประกอบเครื่องคอมพิวเตอร์ 
  ครั้งที่ 9 พ.ศ.2559 จัดแข่งขัน ณ เมืองบอร์กโดซ์ สาธารณรัฐฝร่ังเศส ได้รับ เหรียญทอง จาก
สาขาสิ่งประดิษฐ์จากวัสดุเหลือใช้ เหรียญเงิน สาขาประดิษฐ์เครื่องป้ันดินเผา สาขาออกแบบโปสเตอร์  สาขา
ออกแบบสถาปัตยกรรมการก่อสร้างด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์ เหรียญทองแดง  สาขาประกอบวงจร
อิเล็กทรอนิกส์ : ระดับพ้ืนฐาน สาขาถักไหมพรม สาขาประดิษฐ์สิ่งของจากวัสดุเหลือใช้ สาขาวาดภาพ รางวัล
ปลอบใจ สาขาออกแบบเว็บเพจ  สาขาประกอบเคร่ืองคอมพิวเตอร์ สาขาถักโครเชต์ สาขาตัดเย็บเสื้อผ้าบุรุษ   

 
ผลการเข้าร่วมการแข่งขันฝีมือคนพิการนานาชาติของไทยต้ังแต่ครั้งแรกจนถึงปัจจุบัน 

คร้ังที่ 
ประเทศ
เจ้าภาพ 

ปี พ.ศ.  
ที่แข่งขัน 

            สาขาที่ไทยได้รับรางวัล 
เหรียญทอง เหรียญเงิน เหรียญทองแดง 

1 ญี่ปุ่น 2524 ช่างไม้ -                   - 
2 โคลัมเบีย 2538 - - -  
3 ฮ่องกง 2534                   - ซ่อมโทรทัศน์ 

สร้างแบบเส้ือผ้า 
-  

4 ออสเตรเลีย 2538  เขียนป้าย 
การออกแบบโปสเตอร์ 

ประดิษฐ์เศษวัสดุเหลือใช้ การสานตระกร้าหวาย 
การออกแบบโปสเตอร์ 
ซ่อมโทรทัศน์ 

5 สาธารณรัฐเช็ก 2543                   - การสร้างเวบเพจ 
การประกอบวงจรอิเล็กทรอนิกส์ 

                   - 

6 อินเดีย 2546  การสร้างงานด้วยคอมพิวเตอร์ 
การประกอบวงจรอิเล็กทรอนิกส์ 
งานผลิตภัณฑ์จากวัสดุเหลือใช้ 
การสร้างโปรแกรมคอมพิวเตอร์ 

งานถักโครเชท์ 
งานเซรามิก 

ตัดเย็บเส้ือผ้าสตรี 
งานถักนิตต้ิง 
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ญี่ปุ่น 2550  การวาดภาพสีน้ํา 
งานปั้นดินเผา 

ผลิตภัณฑ์จากหวาย 
การถักไหมพรม 

การประกอบวงจรอิเล็กทรอนิกส์และ
การทดสอบ 
การประกอบเคร่ืองคอมพิวเตอร์ 

8 สาธารณรัฐ
เกาหลี 

2554  ประดิษฐ์ส่ิงของจากวัสดุเหลือใช้ การใช้งานชุดไมโครคอนโทรลเลอร์ 
ถักลูกไม้ 

การออกแบบโปสเตอร์ด้วยคอมพิวเตอร์ 
เคร่ืองปั้นดินเผา 
การสร้างงานเอกสารด้วยคอมพิวเตอร์ 
การวาดภาพสีน้ํา 

9 สาธารณรัฐ
ฝร่ังเศส 

2559  ประดิษฐ์ส่ิงของจากวัสดุเหลือใช้ ประดิษฐ์เคร่ืองปั้นดินเผา 
ออกแบบสถาปัตยกรรมการ
ก่อสร้างด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์ 
ออกแบบโปสเตอร์ 

ประกอบวงจรอิเล็กทรอนิกส์ : 
ระดับพ้ืนฐาน 
วาดภาพ 
ประดิษฐ์ส่ิงของจากวัสดุเหลือใช้ 
ถักไหมพรม 

 



เงินรางวัลที่ได้รับจากงบประมาณทางราชการ ดังนี้ 
เหรียญทอง   จํานวน 300,000 บาท 
เหรียญเงิน   จํานวน 200,000 บาท 
เหรียญทองแดง   จํานวน 100,000 บาท 

 ประกาศนียบัตร (รางวัลชมเชย)  จํานวน   50,000 บาท 
 

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

 
 
 

กลุ่มงานส่งเสริมมาตรฐานฝีมอืแรงงาน 
สํานักพัฒนามาตรฐานและทดสอบฝีมือแรงงาน 

มีนาคม 2559 


