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กลับ
มำอกีคร้ังกับกำรวิง่เพือ่สร้ำงสุข ...สุขภำพกำย สขุภำพ
ใจ ไปพร้อมๆ กบักำรให้ พร้อมตอกย�ำ้นโยบำยภำครฐั

ที่สนับสนุนให้ประชำชนมีสุขภำพดีผ่ำนกำรออกก�ำลังกำย 
TPA Charity Run กจิกรรมเดนิ-วิง่การกศุล ทีส่มาคมส่งเสรมิ

เทคโนโลยี (ไทย-ญ่ีปุ่น) ได้ตระหนักถึงควำมส�ำคัญกำรดูแลรักษำ
สุขภำพ และออกก�ำลังกำยของประชำชน พร้อมช่วยเหลือสังคม อีก
ท้ังยังได้ตระหนักถึงควำมส�ำคัญในกำรใช้เวลำว่ำงให้เป็นประโยชน์
ในกำรออกก�ำลังกำย เนื่องจำกประชำชนชำวไทยในปัจจุบันมีแนว
โน้มใส่ใจในเรื่องสุขภำพน้อยลง กอปรกับภำวะที่เร่งรีบ และสภำวะ
กำรแข่งขนัสงูในสงัคมปัจจบุนั ท�ำให้อำจจะไม่มเีวลำว่ำงในกำรใส่ใจ
ดูแลสุขภำพของตนเอง

และใน ปีพ.ศ.2561 กจิกรรมเดนิ-วิง่กำรกศุล ก�ำลงัจะเกิดขึน้
อีกครั้ง โดยจัดขึ้นเป็นปีที่ 3 ภำยใต้ธีม “TPA Charity Run 2018…
Run For The Blind วิง่ (ไป) ด้วยกนั ปันน�ำ้ใจ เพือ่ผูพ้กิำรทำงสำยตำ” 
โดย ส.ส.ท. ได้เลง็เห็นถงึควำมส�ำคญัของกำรช่วยเหลอืสงัคมในทกุๆ 
ด้ำน และขอเป็นส่วนหน่ึงในกำรช่วยเหลือผู้พิกำรทำงสำยตำใน
ประเทศไทย ให้ได้รบักำรศกึษำ กำรพฒันำศกัยภำพ กำรพฒันำควำม
รู ้ควำมสำมำรถ และประสบกำรณ์ สร้ำงโอกำสทำงวชิำชพีในกำรหำ
รำยได้เลี้ยงตนเองได้ โดยไม่เป็นภำระแก่ครอบครัว สังคม และ

ประเทศชำติ โดยครั้งนี้จะน�ำรำยได้หลังหักค่ำใช้จ่ำยทั้งหมดมอบให้
กับมลูนธิช่ิวยคนตาบอดแห่งประเทศไทย ในพระบรมราชนิปูถมัภ์ 
น�ำไปใช้ในกิจกรรมต่ำงๆ ในกำรช่วยเหลือ และเป็นประโยชน์แก ่
ผู้พิกำรทำงสำยตำ

มูลนิธิช่วยคนตาบอดแห่งประเทศไทย ในพระบรม
ราชินูปถัมภ์ มูลนิธิฯ ที่ให้ควำมช่วยเหลือคนพิกำรแห่งแรกใน
ประเทศไทย โดยมุง่ช่วยเหลือผูพ้กิำรทำงสำยตำด้วยกำรพฒันำควำม
รู ้ควำมสำมำรถ และประสบกำรณ์ ที่จ�ำเป็นในกำรด�ำเนินชีวิต 
ประจ�ำวันโดยมิได้หวังผลตอบแทน ก่อตั้งขึ้นจำกแนวควำมคิดของ 
มิสเจเนวีฟ คอลฟิลด์ สตรีตำบอด ชำวอเมริกัน ที่มีควำมมุ่งมั่น และ

วิ่ง (ไป) ด้วยกัน ปันน�้าใจ เพื่อคนตาบอด

มอบความสุข ทุกก้าววิ่ง
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ต้องกำรช่วยเหลือผู้บกพร่องทำงกำรเห็น และเห็นว่ำประเทศไทยใน
ขณะนัน้ ยงัไม่มอีงค์กรใดให้ควำมสนใจช่วยเหลือผู้บกพร่องทำงกำร
เห็น จึงเดินทำงเข้ำมำในประเทศไทย และเริ่มก่อตั้งโรงเรียนสอนคน
ตำบอดขึ้น เป็นแห่งแรกในประเทศไทย โดยมิต้องเสียค่ำใช้จ่ำยใดๆ 
มีวัตถุประสงค์ส�ำคัญ 3 ประกำร ดังนี้

● เพื่อช่วยเหลือผู้พิกำรทำงสำยตำท้ังชำยหญิง โดยไม่
จ�ำกัดเชื้อชำติและศำสนำ

● เพือ่ให้กำรศกึษำสำยสำมญัและกำรฝึกอบรมด้ำนอำชพี 
เพื่อช่วยให้ผู้พิกำรทำงสำยตำสำมำรถด�ำรงชีวิตอยู่ในสังคมได้อย่ำง
เป็นสุข

● เพื่อร่วมมือกับหน่วยงำนรำชกำรและองค์กรต่ำงๆทั้งใน
ประเทศและต่ำงประเทศ เพื่อส่งเสริมกิจกรรมที่เป็นประโยชน์แก่ผู้
พิกำรทำงสำยตำ

ต่อมำในปี พ.ศ. 2502 ได้รับพระมหำกรุณำธิคุณจำกสมเด็จ
พระนำงเจ้ำฯ พระบรมรำชินีนำถ ทรงรับไว้ในพระบรมรำชินูปถัมภ์ 
ต่อมำจงึได้เปลีย่นชือ่เป็น “มลูนธิช่ิวยคนตำบอดแห่งประเทศไทย ใน
พระบรมรำชินูปถัมภ์” โดยมีคณะกรรมกำรมูลนิธิฯ เป็นผู้บริหำรงำน

ตลอดระยะเวลำหลำยทศวรรษที่ผ่ำนมำ มูลนิธิฯ ได้ให้กำร
สงเครำะห์ผูบ้กพร่องทำงกำรเหน็ โดยตัง้อยูใ่นหลกักำรทีว่่ำ กำรช่วย
เหลือผู้บกพร่องทำงกำรเห็นนั้น มิใช่ช่วยเพียงกำรเริ่มต้นท่ีโรงเรียน
เพื่อให้ได้รับกำรศึกษำเท่ำนั้น หำกแต่ต้องช่วยพัฒนำศักยภำพและ
สร้ำงโอกำสทำงวิชำชีพ เพื่อหำรำยได้เล้ียงตนเอง โดยไม่เป็นภำระ
แก่ครอบครัว สังคม และประเทศชำติ

จำกควำมส�ำคัญ และคุณประโยชน์ ดังกล่ำวข้ำงต้น จึงได้
ด�ำเนินงำนจัดกิจกรรมเดิน-วิ่งมินิมำรำธอนกำรกุศล “TPA Charity 
Run 2018… run for The Blind วิ่ง (ไป) ด้วยกัน ปันน�้ำใจ เพื่อผู้พิกำร
ทำงสำยตำ” จัดให้มีขึ้นในวันอาทิตย์ท่ี 18 มีนาคม 2561 ณ 
สวนลุมพินี เพื่อร่วมสมทบทุนแก่ มูลนิธิช่วยคนตาบอดแห่ง
ประเทศไทย ในพระบรมราชินูปถัมภ์ น�ำไปใช้ในกิจกรรมต่ำงๆ ใน
กำรช่วยเหลือ และเป็นประโยชน์แก่ผู้พิกำรทำงสำยตำ ให้ได้รับกำร
ศึกษำ กำรพัฒนำศักยภำพ กำรพัฒนำควำมรู้ ควำมสำมำรถ และ
ประสบกำรณ์ สร้ำงโอกำสทำงวิชำชพีในกำรหำรำยได้เล้ียงตนเองได้ 
โดยไม่เป็นภำระแก่ครอบครัว สังคม และประเทศชำติ
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โดยกจิกรรมเดนิ-วิง่มนิมิาราธอนการกศุล “TPA Charity Run 
2018… run for The Blind ประกอบด้วยวิ่งมินิมาราธอน ระยะทาง 
10 กิโลเมตร และเดินเพื่อสุขภาพระยะทาง 5 กิโลเมตร อัตราค่า
สมัครเข้าร่วมกิจกรรม 500 บาท ทั้ง 2 ประเภท ซึ่งผู้สมัครจะได้รับ
เสื้อ และเหรียญที่ระลึกในการเข้าร่วมกิจกรรม ผู้ที่สนใจสามารถ
สมัครเข้าร่วมกิจกรรมได้ตั้งแต่บัดนี้ เป็นต้นไป (รับเพียง 1,500 ท่าน 
เท่านั้น) ส�ำหรับผู้พิกำรทำงสำยตำ สมัครเข้ำร่วมกิจกรรมฟรี ไม่มี
ค่ำใช้จ่ำย

มาร่วมเป็นส่วนหนึ่ง และ ร่ ว ม กั น ส ร้ า ง โ อ ก า ส ให้ผู้
พิการทางสายตาด้วยการร่วมสมทบทุน และร่วมกันสร้างพลัง สร้าง
ความสามัคคี ความมีน�้าใจ และสร้างสรรค์สังคมไปพร้อมๆ กัน กับ
กิจกรรมเดิน-วิ่งมินิมาราธอนการกุศล “TPA Charity Run 2018… 
run for The Blind วิ่ง (ไป) ด้วยกัน ปันน�้ำใจ เพื่อผู้พิกำรทำงสำยตำ” 
วันอาทิตย์ที่ 18 มีนาคม 2561 เวลา 05.00 น. ณ สวนลุมพินี สนใจ
สามารถสมัครเข้าร่วมการแข่งขันได้ที่ www.tpa.or.th หรือ FB: 
TPA Charity Run สอบถามข้อมลูเพิม่เตมิได้ที ่ฝ่ายสือ่สารองค์การ
และสมาชิก สมาคมส่งเสริมเทคโนโลยี (ไทย-ญี่ปุ่น) โทร 02 258 
0320-5 ต่อ 1111, 1113


