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                           Assuring Mai Khao’s Ecological Future 
 
 

Mai Khao Turtle Fun Run & Mini Marathon 2014 
วิ่ง สนุก อนุรักษเตาทะเลครั้งที่ 10 

 
ที่มา 

มูลนิธิเพื่อการอนุรักษเตาทะเลหาดไมขาว กอตั้งขึ้นในปพ.ศ. 2545 

ในงานพิธีเปดโรงแรมเจดับบลิว แมรอิอท ภูเก็ต รีสอรท แอนด สปา 

เพื่อการระดมทุนและสรางจิตสํานึกในการอนุรักษเตาทะเล โดยเฉพาะเตามะเฟองบนหาดไมขาว 

ตลอดหลายปที่ผานมา 

มูลนิธิไดจัดทําโครงการสรางความตระหนักดานสิ่งแวดลอมในหลายดานดวยกัน 

และสรางการมีสวนรวมกับชุมชนทองถิ่น สถานศึกษา และหนวยงานราชการ กิจกรรมของมูลนิธิฯ 

รวมถึงการทําความสะอาดชายหาด การทําความสะอาดแนวปะการงั กิจกรรมการใหความรู 

กิจกรรมการรีไซเคิล การปลูกปา การชวยเหลือและฟนฟูเตาทะเลบาดเจ็บ 

และการปลอยเตาทะเลกลับสูธรรมชาติ 

รวมถึงการสนับสนุนหนวยงานดานการอนุรักษสิ่งมีชวีิตทางทะเลอื่นๆ 
 

กิจกรรมวิ่ง สนุก อนุรักษเตาทะเล เปนหนึ่งในกิจกรรมที่ทางมูลนิธิฯ ไดเริ่มตนเมื่อป พ.ศ. 

2546 เพื่อการสรางสุขภาพที่ดีของคนในจังหวัดภูเก็ต และจังหวัดใกลเคียง 

ควบคูไปกับการระดมทุน และการสรางจิตสํานึกเกี่ยวกับเตาทะเล ณ 

หาดไมขาวรวมถึงสิง่แวดลอมในดานตางๆ โดยในปนี้เปนการจัดครั้งที่ 10 

ภายในงานจะประกอบไปดวยกิจกรรมการวิ่งมินิมาราธอน 

วิ่งเพื่อสุขภาพและกิจกรรมการใหความรูดานสิ่งแวดลอม และการอนุรักษเตาทะเล  
 
วัตถุประสงค 
o เพือ่เปนการสนับสนุนการออกกําลังกายใหประชาชนมีสุขภาพแข็งแรง 
o เพื่อสนับสนุนโครงการฟนฟูสัตวทะเลที่ไดรับบาดเจ็บ 

โดยสถาบันวิจัยและพัฒนาทรัพยากรทางทะเล ชายฝงทะเล และปาชายเลน 

o เพื่อสนับสนุนโครงการอนุรักษพันธุเตาทะเล กองทัพเรือภาคที่ 3 

o เพื่อสรางจิตสํานึกเกีย่วกับการอนุรักษเตาทะเล 

และสรางการมีสวนรวมในการรักษาสิง่แวดลอม 

o เพื่อสงเสริมการมีสวนรวมระหวางนักทองเที่ยว พนักงานโรงแรม นักเรียน นักศึกษา 

หนวยงานราชการ และชุมชนไมขาว 

 

กลุมเปาหมาย 
o นักวิ่งอายุระหวาง 7- 70 ป จากภูเก็ตและจังหวัดใกลเคียง 
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o นักทองเที่ยวที่มาพักในโรงแรม พนักงานโรงแรมเจดับบลิว แมริออท โรงแรมอนันตรา 

แมริออทภูเก็ตบีชคลับ แมริออทแวเคชั่นคลับหาดไมขาว โรงแรมเรเนซองส 

โรงแรมศาลาภูเก็ต และโรงแรมอื่นๆ ในบริเวณหาดไมขาว 
o เยาวชนและนักศึกษาจากโรงเรียนและมหาวิทยาลัยในจังหวัดภูเก็ต 
o ประชาชนในตําบลไมขาว 
o ครอบครัวชาวไทยและชาวตางชาติในจังหวัดภูเก็ต และจังหวดัใกลเคียง 

 
รายละเอียดกิจกรรม 

o กิจกรรมวิ่งมินิมาราธอนและวิ่งเพื่อสุขภาพ ระยะทาง 10.5 กิโลเมตร และ 3.5 กิโลเมตร 
สําหรับระยะทาง 10.5 กิโลเมตร (300 บาท) 
ผูชาย - รุนอายุต่ํากวา 19 ป/ รุนทั่วไป/ 30-39 ป/ / 40-49 ป/ 50-59 ป/ และอายุ 60 ปขึ้นไป 
ผูหญิง – รุนอายุต่ํากวา 19ป/ รุนทั่วไป/ 30-39 ป/ 40-49 ป/ 50-59 ป/ และอายุ 60 ปขึ้นไป 
 
สําหรับระยะทาง 3.5 กิโลเมตร (300 บาท) 

ผูชาย – รุนอายุต่ํากวา 12 ป/ รุนทั่วไป/ รุนอายุ 40 ปขึ้นไป 
ผูหญิง – รุนอายุต่ํากวา 12 ป/ รุนทั่วไป/ รุนอายุ 40 ปขึ้นไป 
 

รางวัลในการแขงขัน 
o ถวยรางวัลสําหรับผูเขาเสนชัยลําดับที่ 1-5 สําหรับวิ่งมินิมาราธอนในประเภทชายทุกรุน 

และถวยรางวัลสําหรับผูเขาเสนชัยลําดับที่ 1-5 สําหรับวิ่งเพื่อสุขภาพในประเภทชายทุกรุน 

o ถวยรางวัลสําหรับผูเขาเสนชัยลําดับที่ 1-5 สําหรับวิ่งมินิมาราธอนในประเภทหญิงทุกรุน 

และวิ่งเพื่อสุขภาพในประเภทหญิงทุกรุน 

o เงินรางวัลสําหรับที่ 1-3 ประเภททั่วไป  

o เหรียญรางวัลสําหรับผูเขาแขงขันทุกทาน 
o ถวยรางวัลสําหรับ VIP ชมรม และโรงแรม(บริษัท) ที่สงผูเขารวมการแขงขันมากที่สุด 
o จับรางวัลของที่ระลึก สําหรับผูเขาแขงขันทกุทาน 

 
วัน เวลา และสถานที ่
 วันอาทิตยที่ 14 กันยายน 2557 ณ พรุเจะสัน บานสวนมะพราว ตําบลไมขาว อําเภอถลาง 

จังหวัดภูเก็ต 

กําหนดการแขงขัน 
 4.30 – 5.45 น. ลงทะเบียนผูเขาแขงขัน 

 5.45 น.  กลาวเปดงาน 

 6.00 น.  ปลอยตัวผูแขงขันระยะ 10.5 กิโลเมตร 

 6.15 น.  ปลอยตัวผูแขงขันระยะ 3.5 กิโลเมตร 

 7.00 น.  พิธีมอบถวยรางวัล และกิจกรรม lucky draw 

 

การรับสมัคร/รับหมายเลข 
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วันที่ 8 กันยายน 2557 ถึง 13 กันยายน 2557  เวลา 9.00 – 17.00 น. 

ณ แผนกบริการขอมูลทองเที่ยวและสันทนาการ (Concierge)  
โรงแรมเจดับบลิวแมริออทภูเกต็รีสอรทแอนดสปา 

วันอาทิตยที่ 14 กันยายน 2557 เวลา 4.30 – 5.45 น. 
ในวันงาน ณ เต็นทลงทะเบียน บริเวณพรุเจะสัน หาดไมขาว 
(จากถนนเทพกระษัตรี เลี้ยวซายตรงทางเขาโรงแรม เจดับบลิวแมริออท 

ขับรถไปตามเสนทาง พรุเจะสันจะอยูเลยจากโรงแรมเขาไปอีกประมาณ 500 
เมตร) 

 
ผลที่คาดวาจะไดรับ 
o ประชาชนในจังหวัดภูเก็ต และจังหวัดใกลเคียงเกิดความกระตือรือรนในการดูแลสุขภาพ 
o เกิดจิตสํานึกในการอนุรักษเตาทะเล และสิ่งแวดลอม 
o เกิดความสัมพันธที่ดีระหวางชุมชน มูลนิธิ โรงแรม สถาบันการศึกษา 

และผูเขารวมกิจกรรม 
o รายไดเพื่อการสนับสนุนโครงการอนุรักษพันธุเตาทะเล 

สถาบันวิจัยและพัฒนาทรัพยากรทางทะเล ชายฝงทะเล และปาชายเลน กองทัพเรือภาคที่ 3 

และกิจกรรมเพื่อสงเสริมการอนุรักษสิ่งแวดลอมอื่นๆ  
 
บุคคลที่สามารถติดตอได นายกิตติพันธุ ทรัพยคูณ   ผูจัดการมูลนิธิ 

โทรศัพท 076 338 040 แฟกซ 076 348 354 โทรศัพทมือถือ 089 733 8830 
E-mail: info@maikhaomarineturtlefoundation.org 
Website: www.maikhaomarineturtlefoundation.org 
Facebook: http://www.facebook.com/pages/Mai-Khao-Marine-Turtle-
Foundation/235742850383 


