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มอบความสุข ทุกก้าววิ่ง

วิ่ง (ไป) ด้วยกัน ปันน�้ำใจ เพื่อคนตาบอด

กลับ

มาอีกครัง้ กับการวิง่ เพือ่ สร้างสุข ...สุขภาพกาย สุขภาพ
ใจ ไปพร้อมๆ กับการให้ พร้อมตอกย�ำ้ นโยบายภาครัฐ
ที่สนับสนุนให้ประชาชนมีสุขภาพดีผ่านการออกก�ำลังกาย
TPA Charity Run กิจกรรมเดิน-วิง่ การกุศล ทีส่ มาคมส่งเสริม
เทคโนโลยี (ไทย-ญี่ปุ่น) ได้ตระหนักถึงความส�ำคัญการดูแลรักษา
สุขภาพ และออกก�ำลังกายของประชาชน พร้อมช่วยเหลือสังคม อีก
ทั้งยังได้ตระหนักถึงความส�ำคัญในการใช้เวลาว่างให้เป็นประโยชน์
ในการออกก�ำลังกาย เนื่องจากประชาชนชาวไทยในปัจจุบันมีแนว
โน้มใส่ใจในเรื่องสุขภาพน้อยลง กอปรกับภาวะที่เร่งรีบ และสภาวะ
การแข่งขันสูงในสังคมปัจจุบนั ท�ำให้อาจจะไม่มเี วลาว่างในการใส่ใจ
ดูแลสุขภาพของตนเอง
และใน ปีพ.ศ.2561 กิจกรรมเดิน-วิง่ การกุศล ก�ำลังจะเกิดขึน้
อีกครั้ง โดยจัดขึ้นเป็นปีที่ 3 ภายใต้ธีม “TPA Charity Run 2018…
Run For The Blind วิง่ (ไป) ด้วยกัน ปันน�ำ้ ใจ เพือ่ ผูพ้ กิ ารทางสายตา”
โดย ส.ส.ท. ได้เล็งเห็นถึงความส�ำคัญของการช่วยเหลือสังคมในทุกๆ
ด้าน และขอเป็นส่วนหนึ่งในการช่วยเหลือผู้พิการทางสายตาใน
ประเทศไทย ให้ได้รบั การศึกษา การพัฒนาศักยภาพ การพัฒนาความ
รู้ ความสามารถ และประสบการณ์ สร้างโอกาสทางวิชาชีพในการหา
รายได้เลี้ยงตนเองได้ โดยไม่เป็นภาระแก่ครอบครัว สังคม และ

ประเทศชาติ โดยครั้งนี้จะน�ำรายได้หลังหักค่าใช้จ่ายทั้งหมดมอบให้
กับมูลนิธชิ ว่ ยคนตาบอดแห่งประเทศไทย ในพระบรมราชินปู ถัมภ์
น�ำไปใช้ในกิจกรรมต่างๆ ในการช่วยเหลือ และเป็นประโยชน์แก่
ผู้พิการทางสายตา
มู ล นิ ธิ ช ่ ว ยคนตาบอดแห่ ง ประเทศไทย ในพระบรม
ราชิ นู ป ถั ม ภ์ มูลนิธิฯ ที่ให้ความช่วยเหลือคนพิการแห่งแรกใน
ประเทศไทย โดยมุง่ ช่วยเหลือผูพ้ กิ ารทางสายตาด้วยการพัฒนาความ
รู้ความสามารถ และประสบการณ์ ที่จ�ำเป็นในการด�ำเนินชีวิต
ประจ�ำวันโดยมิได้หวังผลตอบแทน ก่อตั้งขึ้นจากแนวความคิดของ
มิสเจเนวีฟ คอลฟิลด์ สตรีตาบอด ชาวอเมริกัน ที่มีความมุ่งมั่น และ
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ต้องการช่วยเหลือผู้บกพร่องทางการเห็น และเห็นว่าประเทศไทยใน
ขณะนัน้ ยังไม่มอี งค์กรใดให้ความสนใจช่วยเหลือผูบ้ กพร่องทางการ
เห็น จึงเดินทางเข้ามาในประเทศไทย และเริ่มก่อตั้งโรงเรียนสอนคน
ตาบอดขึ้น เป็นแห่งแรกในประเทศไทย โดยมิต้องเสียค่าใช้จ่ายใดๆ
มีวัตถุประสงค์ส�ำคัญ 3 ประการ ดังนี้
● เพื่อช่วยเหลือผู้พิการทางสายตาทั้งชายหญิง โดยไม่
จ�ำกัดเชื้อชาติและศาสนา
● เพือ
่ ให้การศึกษาสายสามัญและการฝึกอบรมด้านอาชีพ
เพื่อช่วยให้ผู้พิการทางสายตาสามารถด�ำรงชีวิตอยู่ในสังคมได้อย่าง
เป็นสุข
● เพื่อร่วมมือกับหน่วยงานราชการและองค์กรต่างๆทั้งใน
ประเทศและต่างประเทศ เพื่อส่งเสริมกิจกรรมที่เป็นประโยชน์แก่ผู้
พิการทางสายตา
ต่อมาในปี พ.ศ. 2502 ได้รับพระมหากรุณาธิคุณจากสมเด็จ
พระนางเจ้าฯ พระบรมราชินีนาถ ทรงรับไว้ในพระบรมราชินูปถัมภ์
ต่อมาจึงได้เปลีย่ นชือ่ เป็น “มูลนิธชิ ว่ ยคนตาบอดแห่งประเทศไทย ใน
พระบรมราชินูปถัมภ์” โดยมีคณะกรรมการมูลนิธิฯ เป็นผู้บริหารงาน
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ตลอดระยะเวลาหลายทศวรรษที่ผ่านมา มูลนิธิฯ ได้ให้การ
สงเคราะห์ผบู้ กพร่องทางการเห็น โดยตัง้ อยูใ่ นหลักการทีว่ า่ การช่วย
เหลือผู้บกพร่องทางการเห็นนั้น มิใช่ช่วยเพียงการเริ่มต้นที่โรงเรียน
เพื่อให้ได้รับการศึกษาเท่านั้น หากแต่ต้องช่วยพัฒนาศักยภาพและ
สร้างโอกาสทางวิชาชีพ เพื่อหารายได้เลี้ยงตนเอง โดยไม่เป็นภาระ
แก่ครอบครัว สังคม และประเทศชาติ
จากความส�ำคัญ และคุณประโยชน์ ดังกล่าวข้างต้น จึงได้
ด�ำเนินงานจัดกิจกรรมเดิน-วิ่งมินิมาราธอนการกุศล “TPA Charity
Run 2018… run for The Blind วิ่ง (ไป) ด้วยกัน ปันน�้ำใจ เพื่อผู้พิการ
ทางสายตา” จัดให้มีขึ้นในวั น อาทิ ต ย์ ที่ 18 มี น าคม 2561 ณ
สวนลุ ม พิ นี เพื่ อ ร่ ว มสมทบทุ น แก่ มู ล นิ ธิ ช ่ ว ยคนตาบอดแห่ ง
ประเทศไทย ในพระบรมราชินูปถัมภ์ น�ำไปใช้ในกิจกรรมต่างๆ ใน
การช่วยเหลือ และเป็นประโยชน์แก่ผู้พิการทางสายตา ให้ได้รับการ
ศึกษา การพัฒนาศักยภาพ การพัฒนาความรู้ ความสามารถ และ
ประสบการณ์ สร้างโอกาสทางวิชาชีพในการหารายได้เลีย้ งตนเองได้
โดยไม่เป็นภาระแก่ครอบครัว สังคม และประเทศชาติ
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โดยกิจกรรมเดิน-วิง่ มินมิ าราธอนการกุศล “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�ำหรับผู้พิการทางสายตา สมัครเข้าร่วมกิจกรรมฟรี ไม่มี
ค่าใช้จ่าย
มาร่วมเป็นส่วนหนึ่ง และ ร่ ว ม กั น ส ร้ า ง โ อ ก า ส ให้ผู้
พิการทางสายตาด้วยการร่วมสมทบทุน และร่วมกันสร้างพลัง สร้าง
ความสามัคคี ความมีน�้ำใจ และสร้างสรรค์สังคมไปพร้อมๆ กัน กับ
กิจกรรมเดิน-วิ่งมินิมาราธอนการกุศล “TPA Charity Run 2018…
run for The Blind วิ่ง (ไป) ด้วยกัน ปันน�้ำใจ เพื่อผู้พิการทางสายตา”
วันอาทิตย์ที่ 18 มีนาคม 2561 เวลา 05.00 น. ณ สวนลุมพินี สนใจ
สามารถสมัครเข้าร่วมการแข่งขันได้ที่ www.tpa.or.th หรือ FB:
TPA Charity Run สอบถามข้อมูลเพิม่ เติมได้ที่ ฝ่ายสือ่ สารองค์การ
และสมาชิก สมาคมส่งเสริมเทคโนโลยี (ไทย-ญี่ปุ่น) โทร 02 258
0320-5 ต่อ 1111, 1113
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