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ห
ลายค่นอาจวิ�งเพื�อออกักัำลังกัาย หลายค่นอาจวิ�ง

เพื�อสู่่ข้ภาพจิตที่ี�ดืี หลายค่นวิ�งเพื�อสู่ร้างแรงบัันดืาล

ใจ บั้างกั็วิ�งเพราะไอดือลที่ี�ตัวเองช่อบั บั้างกั็วิ�งเพื�อหาเพื�อนใหม� ๆ 

หาค่นร่้ใจ 

ดืว้ยวกิัฤตโิค่วดิื-19 ทีี่�มกีัารระบัาดือย�างรน่แรง กัารปอ้งกันั

โรค่จะให้ค่วามสู่ำคั่ญข้องกัารดืแ่ลสู่ข่้อนามัย physical distancing 

ลดืกัารเค่ลื�อนที่ี�ข้องประช่ากัร ที่ำใหไ้ม�สู่ามารถออกัมาวิ�งในสู่วนไดื้ 

ในช่�วง 3 ปทีี่ี�ผ�านมา ตอ้งมีกัารปรับัวิถกีัารออกักัำลังกัายให้เหมาะสู่ม 

วันนี� สู่ถานกัารณ์์เริ�มค่ลี�ค่ลายลง และค่รั�งนี� เร้าจะพื่าทุิกัทิ่าน

กัลับไป “วิ่่�ง” กัันอ่กัคร้ั�ง

“วิ่่�ง” เพื�อ “ให้้” ถ้าพร้อมแล้ว... วิ�งไปดื้วยกััน

วิ่่�งด้้วิ่ยกััน เติ่มควิ่ามฝััน #ให้้น้องได้้ย่น

 TPA CHARITY RUN 2022

วิ�งเป็นกัิจกัรรมที่ี�ท่ี่กัที่�านร่้จักักัันดืี เพราะประโยช่น์ข้อง 

กัารวิ�งเหมือนกัับักัารเดืิน ซ้�งมีผลดืีต�อสู่่ข้ภาพกัาย หัวใจกัล้ามเนื�อ 

แข็้งแรง ลดืค่วามเค่รียดื และยังมีผลป้องกัันโรค่กัระดื่กัพร่น 

โรค่หัวใจ กัารวิ�งสู่ามารถที่ำไดืค้่นเดืยีว ที่ำไดืท่้ี่กัแห�งแต� จะตอ้งมกีัาร 

ฝ้ึกัฝ้น กัารวิ�งจะเผาผลาญพลังงานมากักัว�ากัารเดืิน ดื้วยเหต่ผลนี� 

วิ�งจง้เป็นกัจิกัรรมที่ี�อย่�ในค่วามสู่นใจ และอย่�ในค่วามตั�งใจข้องผ่ร้กัั

สู่่ข้ภาพมากัมาย อีกัที่ั�งกัารวิ�งยังเป็นกัิจกัรรมทีี่�สู่ามารถช่�วยสู่ร้าง

กัารให้ ให้กัับัค่นอีกัหลาย ๆ ค่น ไดื้อีกัดื้วย

กัิจกัรรมเดิืน-วิ�งกัารกั่ศัล มินิมาราธอน “TPA Charity 

Run” เกิัดืข้้�นจากัค่วามตั�งใจ และตระหนักัถ้งค่วามสู่ำคั่ญในกัาร

ด่ืแล รักัษา สู่่ข้ภาพ และออกักัำลังกัายข้องประช่าช่น ให้ที่่กัค่น 

มี สู่่ข้ภาพกัายทีี่�แข็้งแรง และมีสู่่ข้ภาพใจทีี่�ได้ืมี โอกัาสู่ให้ 
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ไปพร้อม ๆ กััน อีกัที่ั�งยังไดื้ตระหนักัถ้งค่วามสู่ำค่ัญในกัารใช่้เวลา

ว�างให้เป็นประโยช่น์ ในกัารออกักัำลังกัาย เนื�องจากัประช่าช่น

ช่าวไที่ยในปัจจ่บัันมีแนวโน้มใสู่�ใจในเรื�องสู่่ข้ภาพน้อยลง กัอปร

กัับัภาวะที่ี�เร�งรีบั และสู่ภาวะกัารแข้�งข้ันสู่่งในสู่ังค่มปัจจ่บััน ที่ำให้

อาจจะไม�มีเวลาว�างในกัารใสู่�ใจดื่แลสู่่ข้ภาพตนเอง

และใน ป ีพ.ศั.2565 กัจิกัรรมเดืนิ-วิ�งกัารกัศ่ัล มนิิมาราธอน 

“TPA Charity Run 2022” กัำลังจะกัลับัมาอีกัค่รั�ง เพื�อเป็นกัาร

เฉลิมฉลองในวาระค่รอบัรอบั 50 ป ีสู่.สู่.ที่. กับัักัาร วิ่่�งเพื่่�อสร้า้งสขุ 

...สู่่ข้ภาพกัาย สู่่ข้ภาพใจ ไปพร้อม ๆ กัับักัารให้  วิ่่�งด้้วิ่ยกััน เติ่ม

ควิ่ามฝันั #ให้น้้องได้ย้น่ พร้อมตอกัย�ำนโยบัายภาค่รัฐทีี่�สู่นับัสู่นน่

ให้ประช่าช่นมีสู่่ข้ภาพดืีผ�านกัารออกักัำลังกัาย 

โดืยจัดืข้้�นเป็นปีที่ี� 6 ภายใต้ธีม “Voice of Share” วิ่่�งด้้วิ่ย

กััน เติ่มควิ่ามฝััน #ให้้น้องได้้ย่น เพื�อแบั�งปันน�ำใจให้กัับัน้อง ๆ 

ผ่พ้กิัารที่างกัารได้ืยนิผ�านม่ลนธิอินเ่ค่ราะหค์่นหห่นวกั ในพระบัรม

ราช่ิน่ปถัมภ์ โดืยนำรายไดื้ที่ั�งหมดืหลังหักัค่�าใช่้จ�ายสู่มที่บัที่่น 

โคร้งกัาร้ห้นไูด้ย้น่เสย่งแม ่เปน็โค่รงกัารที่ี�ที่ำใหน้อ้ง ๆ  ที่ี�บักัพร�อง

ที่างกัารไดื้ยินตั�งแต�เกัิดื มีโอกัาสู่ที่ี�จะได้ืยินเสู่ียงสัู่กัค่รั�งในช่ีวิต 

พัฒินากัารพ่ดื เรียนร่้ และที่ำตามค่วามฝ้ันไดื้เหมือนเดื็กัค่นอื�น ๆ 

และใช่้ช่ีวิตในสู่ังค่มไดื้อย�างมีค่่ณ์ภาพ 

มูลน่ธิ์่อนุเคร้าะห้์คนหู้ห้นวิ่กั ไดื้รับัอน่ญาตให้จัดืตั�งข้้�น

เมื�อวันทีี่� 27 ต่ลาค่ม 2495 ไดื้หมายเลข้ที่ะเบีัยนทีี่� 112 สู่ำนักังาน

ข้องม่ลนิธิตั�งอย่� ณ์ บั้านเลข้ที่ี� 137 ถนนพระราม 5 ตำบัลถนน 

นค่รไช่ยศัรี อำเภอดื่สู่ิต ค่ือที่ี�โรงเรียนสู่อนค่นห่หนวกั โดืย 

ค่ณ์ะกัรรมกัารมีค่วามเห็นว�า

“เห็นสู่มค่วรจะให้โรงเรียนสู่อนค่นห่หนวกั เป็นแหล�งรวม

กัำลังข้ององค่์กัารต�าง ๆ  ที่ี�จะดืำเนินกัารสู่งเค่ราะห์แกั�ค่นห่หนวกั

ในประเที่ศัไที่ยต�อไป จ้งไดื้ข้อให้ใช่้สู่ำนักังานแห�งเดีืยวกััน เพื�อ

ค่วามสู่ะดืวกั ถนัดื รวบัรัดื รวดืเร็ว ในกัารดืำเนินงานในอนาค่ต”

ม่ลนิธิฯ ไดื้ดืำเนินงานตามวัตถ่ประสู่งค่์อย�างต�อเนื�อง 

มาจนกัระที่ั�งปี พ.ศั. 2507 สมเด้็จพื่ร้ะนางเจ้าส่ร้่กั่ติ่� พื่ร้ะบร้ม

ร้าช่้น่นาถึ พื่ร้ะบร้มร้าช้ช้นน่พัื่นปีห้ลวิ่ง ไดื้ที่รงพระกัร่ณ์า

โปรดืเกัล้าฯ พระราช่ที่านพระบัรมราชิ่น่ปถัมภ์แกั�ม่ลนิธิ

อน่เค่ราะห์ค่นห่หนวกั เมื�อวันที่ี� 12 สู่ิงหาค่ม 2507 นับัไดื้ว�าเป็น

พระมหากัร่ณ์าธิค่่ณ์ล้นเกัล้าล้นกัระหม�อมหาทีี่�เปรียบัมิไดื้ ตั�งแต�

บััดืนั�นเป็นต้นมา ม่ลนิธิฯ กั็ไดื้ชื่�อว�า “ม่ลนิธิอน่เค่ราะห์ค่นห่หนวกั 

ในพระบัรมราชิ่น่ปถัมภ์”

ดื้วยพระมหากัร่ณ์าธิค่่ณ์ปกัเกัล้าฯ ม่ลนิธิอน่เค่ราะห์

ค่นห่หนวกั ในพระบัรมราชิ่น่ปถัมภ์ ไดื้รับัค่วามร�วมมือร�วมใจ 

สู่นับัสู่น่น และช่�วยเหลือที่ั�งดื้านวิช่ากัาร และกัารเงินจากั

บั่ค่ค่ล องค่์กัาร และหน�วยงานหลายฝ้่ายที่ั�งในประเที่ศั และ

ต�างประเที่ศั ที่ำให้งานข้องม่ลนิธิฯ ดืำเนินมาโดืยราบัรื�น และ

กัว้างข้วางยิ�งข้้�น สู่ามารถให้กัารสู่นับัสู่น่นค่นห่หนวกัในดื้าน 

กัารศ้ักัษาระดืับัประถมศ้ักัษา และมัธยมศ้ักัษาตอนต้น อาหาร

กัลางวัน เค่รื�องน่�งห�ม สู่ังค่ม และกัารฝ้ึกัอาชี่พตามสู่มค่วร ที่ั�งยัง

ไดื้ร�วมมือกัับักัระที่รวงศ้ักัษาธิกัารในกัารอบัรมค่ร่ เพื�อให้มีค่วาม

สู่ามารถสู่อนค่นห่หนวกัอย�างมีประสิู่ที่ธิภาพดื้วย

สู่มาค่มสู่�งเสู่ริมเที่ค่โนโลยี (ไที่ย-ญี�ป่่น) หรือ สู่.สู่.ที่. ได้ื

ให้ค่วามสู่ำคั่ญข้องกัารช่�วยเหลือสัู่งค่มในที่่กั ๆ ดื้าน จากัค่วาม
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จุดบริการนํ้าดื�ม(1)จุดบริการนํ้าดื�ม(1)

จุดบริการนํ้าดื�ม
(2)

จุดบริการนํ้าดื�ม
(2)
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(1 ROUND)
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KMAND

เสนทางวิ่งมินิมาราธอน และ เดิน-ว่ิงเพื�อสุขภาพ
วันอาทิตย ที่ 9 ตุลาคม 2565 เวลา 05.00 น.
ระยะทาง 10 Km. and 5 Km. ณ สวนหลวง ร.๙ 

แผนผังการจัดงานแผนผังการจัดงาน

ประตู 4 ดาวเรือง

จุดพยาบาล
First AID

กองอำนวยการ
Center

อาหารและเครื�องดื�ม
Food&Beverage +

TOILET

29

TPA news

Cover Story

สู่ำคั่ญ และค่ณ่์ประโยช่น์ดืงักัล�าวข้า้งต้น จง้ข้อเป็นสู่�วนหน้�งในกัาร 

ช่�วยเหลอืนอ้ง ๆ  ผ่พ้กิัารที่างกัารไดืย้นิ ใหก้ัลบััมาสู่ามารถไดืย้นิเสู่ยีง 

อีกัค่รั�ง เติมค่วามฝ้ันข้องน้อง ๆ ไดื้มีรอยยิ�มที่ี�สู่ดืใสู่ เบัิกับัาน 

มีค่วามสู่่ข้ และเสู่ียงหัวเราะ 

“TPA Charity Run 2022” จัดืให้มีข้้�นในวัิ่นอาท่ิติย์ทิ่� 

9 ติลุาคม 2565 เวิ่ลา 05.00 น. ณ สวิ่นห้ลวิ่ง ร้.๙ ประกัอบัดืว้ย 

วิ�งมินิมาราธอน ระยะที่าง 10 กัิโลเมตร และเดืิน-วิ�ง เพื�อสู่่ข้ภาพ 

ระยะที่าง 5 กัิโลเมตร อัตราค่�าสู่มัค่รเข้้าร�วมกัิจกัรรม 500 บัาที่ 

ที่ั�ง 2 ประเภที่ ซ้�งผ่้สู่มัค่รที่่กัที่�านจะไดื้รับัเสู่ื�อ และเหรียญที่ี�ระล้กั

ในกัารเข้้าร�วมกัิจกัรรม 

และผ้่ที่ี�เข้้าเสู่้นช่ัยเป็นอันดืับั 1-3 ทัี่�ง 2 ระยะที่างจะไดื้

รับัถ้วยรางวัลที่ั�งช่าย และหญิง ที่ี�พิเศัษไปกัว�านั�น เพื�อเป็นกัาร 

ร�วมเฉลิมฉลอง 50 ปี สู่.สู่.ที่. สู่ำหรับัผ่้ที่ี�มีอาย่ตั�งแต� 50 ปี ข้้�นไป 

เข้า้เสู้่นชั่ยเป็นอันดัืบั 1-3 ที่ั�ง 2 ระยะที่างจะได้ืรบััถ้วยรางวัลที่ั�งช่าย 

และหญิง ที่ั�ง 2 ระยะที่าง 

ผ่้ทีี่�สู่นใจสู่ามารถสู่มัค่รเข้้าร�วมกิัจกัรรมได้ืตั�งแต�บััดืนี� 

เป็นต้นไป (รับัเพียง 1,500 ที่�าน เที่�านั�น) รายไดื้หลังหักัค่�าใช่้

จ�ายทัี่�งหมดื มอบัให้แกั� ม่ลนิธิอน่เค่ราะห์ค่นห่หนวกั ในพระบัรม

ราช่นิป่ถมัภ ์สู่มที่บัที่น่ โคร้งกัาร้ห้นไูด้ย้น่เสย่งแม ่สู่ามารถสู่มคั่ร

ไดื้ที่ี�  https://race.thai.run/tpacharityrun2022 หรือสู่แกัน QR 

Code  และติดืตามข้�าวสู่ารกัิจกัรรมไดื้ที่ี� FB: TPA Charity Run 

สอบถึามข้อมูลเพื่่�มเติ่มได้้ทิ่� ฝั่ายส่�อสาร้องค์กัาร้และ

สมาช้่กั สมาคมส่งเสร้่มเทิคโนโลย่ (ไทิย- ญ่�ปุ่น) โทิร้ 02 258 

0320-5 ติ่อ 1111, 1113

#TPACharityRun #VoiceOfShare #วิ�ง และแข็้งแกัร�ง

ไปดื้วยกััน




