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คำ�นำ�
สมาคมกีฬากรีฑาแห่งประเทศไทยในพระบรมราชูปถัมภ์ ร่วมกับสมาพันธ์ชมรมเดิน-วิง่
เพื่อสุขภาพไทย สำ�นักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (สสส.) และสมาคมวิง่ เทรล
แห่งประเทศไทย ภายใต้การสนับสนุนของการกีฬาแห่งประเทศไทย และกระทรวงการท่องเทีย่ วและกีฬา
เล็งเห็นถึงความสำ�คัญของการออกกำ�ลังกายและเล่นกีฬาของประชาชนทุกกลุม่ โดยเฉพาะการวิง่
ที่ได้รับความนิยมอย่างแพร่หลาย แต่ด้วยการแพร่ระบาดของ COVID – 19 ได้ส่งผลกระทบ
ต่อการดำ�เนินการจัดแข่งขันเป็นอย่างมาก อย่างไรก็ตาม สถานการณ์การแพร่ระบาดได้มแี นวโน้ม
ไปในทิศทางทีด่ ขี น้ึ มีมาตรการผ่อนปรนการจัดกิจกรรม คณะทำ�งานจึงได้จดั ทำ�คูม่ อื การจัดการแข่งขัน
วิง่ เทรลและวิง่ บนถนน ภายใต้การแพร่ระบาด COVID – 19 เพือ่ นำ�เสนอให้กระทรวงการท่องเทีย่ ว
และกีฬาพิจารณาประกาศใช้และเผยแพร่ ขณะเดียวกันจึงได้ใช้โอกาสนี้ นำ� "คูม่ อื การจัดกิจกรรมวิง่
เทรลและวิง่ บนถนน" ทีก่ ระทรวงการท่องเทีย่ วและกีฬา สำ�นักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริม
สุขภาพ (สสส.) และสมาพันธ์ชมรมเดิน-วิ่ง เพื่อสุขภาพไทย ได้เคยเผยแพร่ นำ�มารวบรวม
ปรับปรุง และเผยแพร่อกี ครัง้ โดยหวังเป็นอย่างยิง่ ว่าจะเป็นประโยชน์ตอ่ การนำ�ไปอ้างอิง และปฏิบตั ิ
ในโอกาสต่อไป
คณะทำ�งานจัดทำ� คูม่ อื จัดการแข่งขันวิง่ บนถนน
และมาตรการจัดการแข่งขันภายใต้การแพร่ระบาด COVID-19
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คู่มือ
การจัดกิจกรรมวิ่งบนถนนของประเทศไทย
1.
แนวคิด
การจัดกิจกรรมวิ่ง
บนถนน

1.1 วัตถุประสงค์การจัดกิจกรรมวิ่งบนถนน
ผู้จัดกิจกรรมวิ่งบนถนนต้องกำ�หนดวัตถุประสงค์ในการจัดงานให้ชัดเจน
ซึ่งวัตถุประสงค์อาจมีเพียงประการเดียวหรือหลายประการประกอบกัน ได้แก่

(1) วัตถุประสงค์เพื่อการแข่งขัน
โดยจะต้องมีการระบุให้ชดั เจนว่าการแข่งขันนัน้ มีเจตนาทีจ่ ะให้บงั เกิดผลจากการแข่งขันในลักษณะใด
กล่าวคือ
		 (1.1) มีการรับรองระยะทางและผลการแข่งขันอย่างเป็นทางการ ซึง่ จะเป็นการรับรองสำ�หรับ
ใช้ประโยชน์ในการบันทึกข้อมูลสถิติ อันประกอบด้วย ระยะทาง เวลา ผลการแข่งขัน หรือสถิติอื่นๆ เพื่อรับรองผล
การแข่งขันในระดับต่างๆ ในรายการแข่งขันที่เป็นทางการหรือเป็นสากล ซึ่งจะเป็นสถิติของประเทศที่ซึ่งรับรอง
โดยสมาคมกีฬากรีฑาแห่งประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์
		 (1.2) ไม่มกี ารรับรองระยะทางและผลการแข่งขันอย่างเป็นทางการ ซึง่ ไม่มกี ารรับรองระยะทาง
และผลการแข่งขันในลักษณะเป็นทางการ อย่างไรก็ตาม อาจมีการบันทึกสถิตดิ ว้ ยแต่เป็นการบันทึกเพือ่ ใช้ประโยชน์อน่ื
อาทิ สถิติส่วนตัว สถิติของการแข่งขัน
(2) วัตถุประสงค์เพื่อความสนุกสนาน ควรระบุให้ชัดเจนว่าการจัดกิจกรรมวิ่งนั้นเพื่อการสร้าง
ความสนุกสนาน หรือเพื่อกิจกรรมนันทนาการ (Recreation) หรือเพื่อกิจกรรมความบันเทิงอื่น ให้เกิดประโยชน์
สำ�หรับประชาชนในพื้นที่หรือประชาชนในพื้นที่ต่างๆ หรือประชาชนทั่วไป
(3) วัตถุประสงค์เพื่อการกุศล ควรระบุให้ชัดเจนว่าการจัดกิจกรรมวิ่งนั้นเพื่อนำ�รายได้ที่ได้รับไป
ใช้ในการสร้างสาธารณกุศล หรือสาธารณประโยชน์ หรือกิจสาธารณะอื่น
(4) วัตถุประสงค์เพื่อส่งเสริมการท่องเที่ยว ควรระบุให้ชัดเจนว่าการจัดกิจกรรมวิ่งนั้นจัดทำ�ขึ้น
เพื่อประโยชน์ในการส่งเสริมการท่องเที่ยวของพื้นที่ หรือการประชาสัมพันธ์สถานที่ท่องเที่ยวในพื้นที่ หรือการ
ประชาสัมพันธ์สถานที่ท่องเที่ยวอื่น
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(5) วัตถุประสงค์เพื่อการส่งเสริมการขายผลิตภัณฑ์ ควรระบุให้ชัดเจนว่าการจัดกิจกรรมวิ่งนั้น
จัดทำ�เพื่อประโยชน์ในการประชาสัมพันธ์ หรือการส่งเสริมการขายผลิตภัณฑ์ที่มีชื่อ สรรพคุณ และรายละเอียด
ของผลิตภัณฑ์ ทั้งนี้ ผลิตภัณฑ์ดังกล่าวจะต้องไม่มีเจตนารมณ์ที่ขัดต่อกฎหมาย หรือไม่ขัดต่อความสงบเรียบร้อย
หรือไม่ขัดต่อศีลธรรมอันดีของประชาชนและภาคประชาสังคม
(6) วัตถุประสงค์อื่นๆ ควรระบุให้ชัดเจนว่าการจัดกิจกรรมนั้นจัดทำ�ขึ้นเพื่อประโยชน์อื่น
1.2 ประเภทของการจัดกิจกรรมวิ่งที่นิยมในประเทศไทย ประกอบด้วย 4 ประเภท ดังนี้
1) การวิง่ เพือ่ ความสนุกสนาน หรือฟันรัน (Fun Run) หรือทีเ่ รียกกันว่า “เดิน-วิง่ เพือ่ การกุศล” ระยะทาง
ไม่เกิน 5 กิโลเมตร
2) การวิ่ ง มิ นิ ม าราธอน (Mini Marathon) ส่ ว นใหญ่ ใ นประเทศไทยมั ก นิ ย มใช้ ร ะยะทาง
10 กิโลเมตร
3) การวิ่งครึ่งมาราธอน (Half Marathon) ระยะทาง 21.1 กิโลเมตร
4) การวิ่งมาราธอน (Marathon) ระยะทาง 42.195 กิโลเมตร เป็นการจัดกิจกรรมวิ่งทางถนน
ระยะไกลที่เป็นมาตรฐานและได้รับความนิยมทั่วโลก
1.3 การกำ�หนดกลุ่มนักวิ่งเป้าหมาย

ผูจ้ ดั กิจกรรมวิง่ บนถนนควรกำ�หนดกลุม่ นักวิง่ เป้าหมาย เช่น นักวิง่ ชัน้ นำ�ของโลก นักวิง่ แนวหน้าระดับ
ชาติของไทย นักวิง่ ทีม่ คี วามสามารถในระดับแข่งขันของกลุม่ อายุตา่ งๆ นักวิง่ ของชมรมต่างๆ นักวิง่ เพือ่ การกุศล
นักวิง่ ทีเ่ ป็นนักท่องเทีย่ วต่างชาติ นักเดิน (ผูเ้ ข้าร่วมกิจกรรมวิง่ แต่จะเป็นการเดินแทนการวิง่ ) นักวิง่ ทัว่ ไปและ/
หรือนักวิ่งมวลชน เป็นต้น
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1.4 ปริมาณของนักวิ่งที่เข้าร่วมงาน
ผู้จัดกิจกรรมวิ่งบนถนนควรจะมีการจำ�กัดปริมาณนักวิ่งที่เข้าร่วมกิจกรรมอย่างเหมาะสม โดยคำ�นึงถึง
ความสามารถในการรองรับของระบบสาธารณูปโภคเชิงพื้นที่ สภาพการจราจร ตลอดจนการอำ�นวยความสะดวก
และการรักษาความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินของผู้เข้าร่วมกิจกรรมเป็นสำ�คัญ
1.5 การวัดผลการแข่งขันและการมอบรางวัล
ผู้จัดกิจกรรมวิ่งบนถนนต้องตัดสินใจเลือกรูปแบบการจัดงาน โดยพิจารณาปัจจัยสำ�คัญดังต่อไปนี้
1) การจัดกิจกรรมวิง่ บนถนนส่วนใหญ่ ผูจ้ ดั จะจัดกิจกรรมวิง่ หลายประเภทในการจัดงานครัง้ เดียว
จึงทำ�ให้มีกลุ่มนักวิ่งประเภทต่างๆ หลายกลุ่มผสมผสานรวมกัน
2) มีเพียงนักวิง่ 3 ประเภท คือ นักวิง่ ทัว่ ไปและ/หรือนักวิง่ มวลชน นักวิง่ เพือ่ การกุศลและนักเดิน
ที่อาจเหมาะกับการวิ่งเพื่อความสนุกสนาน (Fun Run) ซึ่งไม่เน้นเรื่องการได้รับรางวัล และอาจไม่จำ�เป็นต้อง
มีสถิติอย่างเป็นทางการก็ได้
3) นักวิ่งประเภทอื่นๆ เช่น นักวิ่งชั้นนำ�ของโลก นักวิ่งแนวหน้าระดับชาติของไทย นักวิ่งที่มีความ
สามารถในระดับแข่งขันของกลุ่มอายุต่างๆ นักวิ่งของชมรมต่างๆ นักวิ่งที่เป็นนักท่องเที่ยวต่างชาติเป็นต้น จะเน้น
การเข้าร่วมงานวิ่งที่มีการแข่งขันอย่างแท้จริง มีการวัดระยะทางอย่างถูกต้อง มีการจับเวลาอย่างเป็นทางการ
และมีรางวัลมอบให้
4) รางวัลที่มอบให้ผู้ชนะการแข่งขันไม่จำ�เป็นต้องมีมูลค่าสูง ผู้จัดกิจกรรมวิ่งทุกคนต้องระลึก
ไว้ ว่ า มู ล ค่ า ของรางวั ล เป็ น เพี ย งปั จ จั ย ที่ ใ ช้ ดึ ง ดู ด นั ก วิ่ ง ที่ เ ร็ ว ที่ สุ ด และนั ก วิ่ ง ในกลุ่ ม อายุ เ ท่ า นั้ น ยิ่ ง รางวั ล มี
มูลค่าสูงเท่าใด ยิ่งมีโอกาสดึงดูดนักวิ่งที่ดีที่สุดของโลกได้มากขึ้นเท่านั้น แต่การได้รับความสนใจจากนักวิ่งชั้นนำ�
ระดับโลกอาจเป็นไปไม่ได้ ในทางปฏิบัติ หรือกระทั่งไม่ใช่เรื่องที่สำ�คัญเลยก็ได้
1.6 คุณภาพ/มาตรฐานของการจัดงานหรือการจัดกิจกรรมวิ่ง
ผู้จัดกิจกรรมวิ่งบนถนน ควรให้ความสำ�คัญกับประเด็นต่างๆ ดังต่อไปนี้
1) มาตรฐานการจัดกิจกรรมวิ่งบนถนน ควรเป็นไปตามคู่มือการจัดกิจกรรมวิ่งบนถนนของ
ประเทศไทย ตามประกาศของกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา
2) คู่มือการจัดกิจกรรมวิ่งบนถนนของประเทศไทย ถือเป็นเอกสารประกอบการพิจารณาและ
กำ�กับดูแลร่วมของผู้จัดกิจกรรมวิ่งบนถนน หน่วยงานภาครัฐและภาคเอกชนที่เกี่ยวข้อง
3) ในกรณีทตี่ อ้ งการให้มกี ารรับรองมาตรฐานในระดับประเทศหรือระดับนานาชาติ ต้องเป็นไปตาม
ข้อกำ�หนดของสมาคมกีฬากรีฑาแห่งประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์ และ WORLD ATHLETICS จะช่วยสร้าง
ความเชื่อมั่นให้กับสาธารณชนว่า การจัดกิจกรรมวิ่งจะดำ�เนินไปตามมาตรฐานที่กำ�หนดไว้
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4) ได้รบั การประชาสัมพันธ์ในปฏิทนิ การจัดกิจกรรมวิง่ ประจำ�ปีอย่างเป็นทางการ ตามประกาศของ
กระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา รวมทั้งภาคีเครือข่ายที่เกี่ยวข้อง
5) ได้รับความเชื่อมั่นต่อกติกาการแข่งขันซึ่งเป็นที่ยอมรับกันทั่วไป ตามข้อกำ�หนดของ WORLD
ATHLETICS หรือสมาคมกีฬากรีฑาแห่งประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์ หรือกติกาที่เป็นไปตามประกาศของ
ผู้จัดงานเฉพาะกิจกรรมในพื้นที่นั้น (local rules)
1.7 ช่วงวันและเวลาของการจัดกิจกรรมวิ่ง
ผูจ้ ดั กิจกรรมวิง่ บนถนนควรคำ�นึงถึงกับสภาพอากาศในแต่ละพืน้ ที่ (เช่น อุณหภูมิ ความชืน้ สัมพัทธ์ เป็นต้น)
ช่วงเวลาของวันที่ทำ�ให้ผู้เข้าร่วมกิจกรรมได้รับอันตรายจากความร้อนน้อยที่สุด สภาพการจราจร ความสะดวก
ของท้องถิ่น เทศกาลของท้องถิ่น ความสามารถในการบริการด้านที่พัก งานวิ่งอื่นๆ ที่จัดในพื้นที่ใกล้กัน หรือมีกลุ่ม
นักวิ่งเป้าหมายคล้ายกัน
1.8 การเลือกพื้นที่เพื่อจัดงานวิ่ง
ผูจ้ ดั กิจกรรมวิง่ บนถนนควรคำ�นึงถึงขนาดของพืน้ ทีใ่ ห้เหมาะสมต่อจำ�นวนผูเ้ ข้าร่วมกิจกรรม และสิง่ อำ�นวย
ความสะดวกต่างๆ ในบริเวณจุดปล่อยตัวและเส้นชัย รวมทั้งควรเลือกจุดบริเวณจุดปล่อยตัว และเส้นชัยที่ช่วย
ส่งเสริมภาพลักษณ์ของการจัดกิจกรรม
ทั้งนี้ ทิศทางการเคลื่อนที่ของมวลชนควรมีลักษณะเป็นการเคลื่อนที่ในทิศทางเดียวกัน โดยไม่กีดขวาง
ซึ่งกันและกัน
1.9 ความปลอดภัยของผู้มีส่วนร่วมทุกฝ่าย รวมไปถึงประชาชนที่จะได้รับผลกระทบจากการจัด
กิจกรรม
ผู้จัดกิจกรรมวิ่ง บนถนน จำ�เป็นต้องติดต่อกับหน่วยงานต่างๆ ที่เกี่ยวข้องในพื้นที่เพื่อกำ�หนดระดับ
รักษาความปลอดภัยที่เหมาะสมสำ�หรับการจัดกิจกรรมวิ่ง
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1.10 ความรับผิดชอบตามกฎหมายและข้อบังคับท้องถิ่น
ผู้จัดกิจกรรมวิ่งบนถนน ควรดำ�เนินการดังนี้
1) จัดทำ�ประกันภัยที่คุ้มครองผู้เข้าร่วมกิจกรรมและ/หรือเจ้าหน้าที่จัดกิจกรรมตามรายชื่อที่ฝ่าย
จัดกิจกรรมแจ้ง
2) มีการจัดการข้อมูลและเอกสารการรับสมัครอย่างรอบคอบ เนื่องจากเป็นข้อมูลส่วนบุคคลที่
สามารถนำ�ไปใช้เป็นการเฉพาะตามวัตถุประสงค์ในกิจกรรมนั้นๆ ดังนั้นผู้จัดกิจกรรมควรปฏิบัติตามกฎหมายที่
เกี่ยวข้องกับการปกป้องและรักษาความปลอดภัยข้อมูลส่วนบุคคล

2.
การบริหารจัดการ
2.1 การจัดองค์กร
ผู้จัดกิจกรรมวิ่งบนถนนควรมีบุคลากรและหน่วยงานรับผิดชอบดูแลงาน
ด้านต่างๆ ประกอบด้วย
1) ผู้อำ�นวยการการแข่งขัน
2) ฝ่ายออกแบบและจัดการเส้นทาง/สนามแข่งขัน
3) ฝ่ายการแพทย์และพยาบาล
4) ฝ่ายทะเบียน รับสมัคร ประสานงานกับผูเ้ ข้าร่วมกิจกรรม ทัง้ ระหว่างการรับสมัครและในวันรับ
อุปกรณ์ (Race Kit)
5) ฝ่ายดูแลบริเวณปล่อยตัวและเส้นชัย การสร้าง ประกอบ ติดตัง้ วัสดุตา่ งๆ อันได้แก่ ห้องน�ำ้ สถานที่
เปลีย่ นชุด จุดรับฝากสัมภาระ จุดบริการเครื่องดื่ม อุปกรณ์กั้นคุมฝูงชน โครงสร้างเพื่อติดตั้งระบบจับเวลา เป็นต้น
ทั้งนี้ รวมถึงการรื้อถอนและขนย้ายออกเมื่อกิจกรรมวิ่งเสร็จสิ้น
6) ฝ่ายดูแลจุดบริการน�ำ้ และจุดบริการ
7) ฝ่ายควบคุมการจัดกิจกรรมวิ่ง
8) ฝ่ายประสานงานกับเจ้าหน้าที่ของรัฐในพื้นที่ ตำ�รวจ รถพยาบาล
9) กลุ่มอาสาสมัคร
10) ฝ่ายดูแลการคมนาคมโดยรอบและที่จอดรถ
11) ฝ่ายรักษาความปลอดภัย
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12) ฝ่ายสื่อสารทางสื่อออนไลน์ เช่น เว็บไซต์ อีเมล เฟสบุ๊คแฟนเพจ เป็นต้น
13) ฝ่ายสื่อสาร วิทยุสื่อสาร โทรศัพท์ ทุกช่องทางในวันจัดกิจกรรมวิ่ง
14) ฝ่ายรักษาความสะอาด และดูแลการกลับคืนสภาพ
15) ฝ่ายจัดซื้อจัดจ้าง เสื้อ ของที่ระลึก เหรียญ รางวัล อุปกรณ์จับเวลา และอื่นๆ
16) ฝ่ายสิทธิประโยชน์ การคัดเลือกสปอนเซอร์
17) การเงิน การควบคุมรายรับและรายจ่าย
18) ฝ่ายประสานงานสื่อ การโฆษณา
19) ฝ่ายกิจกรรมพิเศษ เช่น งานเอ็กซ์โป และการแสดงต่างๆ เป็นต้น
20) ฝ่ายอำ�นวยความสะดวก พิธกี าร พิธเี ปิด ตลอดจนพิธมี อบรางวัลตอนจบ การรับรอง ผูส้ นับสนุน
และบุคคลสำ�คัญที่มาร่วมงาน
2.2 การประชาสัมพันธ์ก่อนการรับสมัคร
ผู้จัดกิจกรรมวิ่งบนถนน ควรให้ข้อมูลเกี่ยวกับงานแก่ผู้ที่จะสมัครร่วมกิจกรรม ซึ่งควรมีรายละเอียดตาม
นี้เป็นอย่างน้อย
1) ชื่อองค์กร นิติบุคคล บุคคล หรือชมรมของผู้จัดกิจกรรมวิ่ง หน่วยงานร่วมจัด และรายชื่อ
หน่วยงานร่วมสนับสนุน
2) วัตถุประสงค์การจัดงานวิ่ง
3) วัน เวลา และสถานที่ของการจัดงาน
4) ระยะทางการจัดการแข่งขัน การรับรองระยะทาง และผลการแข่งขันอย่างเป็นทางการ
5) รูปแบบของเส้นทางการแข่งขัน
6) การบริการทางการแพทย์
7) โครงสร้างรางวัล (อายุ เพศ ระยะ หรืออื่นๆ)
8) ข้อจำ�กัดด้านอายุสำ�หรับเด็ก
9) การแข่งขันจะยึดกติกาขององค์กรวิ่งใด หรือมีกติกาพิเศษของการแข่งขันอย่างไร
10) เวลาปล่อยตัวและตัดตัวของการแข่งขันแต่ละระยะ
11) นักวิ่งกำ�กับเวลา (Pacer) (ถ้ามี)
12) การประเมินความเสี่ยงของเส้นทาง
13) จำ�นวนสูงสุดของนักวิง่ ทีจ่ ะรับสมัครในการแข่งขันแต่ละระยะ และเงือ่ นไขต่างๆ ในการรับสมัคร
14) วิธีรับสมัคร ค่าสมัคร วิธีการชำ�ระเงิน การขอคืนค่าสมัคร การเปลี่ยนแปลงการสมัคร
15) คุณสมบัติผู้สมัคร
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16) กำ�หนดการ
17) สิ่งที่ผู้สมัครจะได้รับ และข้อมูลการรับอุปกรณ์การแข่งขัน
18) เครื่องดื่มและจุดบริการระหว่างเส้นทาง รวมทั้งอาหารและเครื่องดื่มเมื่อเข้าเส้นชัย
19) ข้อมูลการเดินทางสู่งานวิ่ง จุดจอดรถ และปริมาณรถที่จอดได้ในแต่ละจุด การรับฝากสัมภาระ
สถานที่กางเต็นท์ และอื่นๆ
20) ข้อมูลการจราจรบนเส้นทางวิง่ แสดงลักษณะการปิดกัน้ การจราจรบนเส้นทางวิง่ ทีอ่ าจแตกต่างกัน
ในเส้นทางวิ่งช่วงต่างๆ
21) เงื่อนไขในการเลื่อนและ/หรือยกเลิกการจัดกิจกรรมวิ่ง
2.3 การจัดเตรียมระบบรับสมัคร (Online/On site)
ผู้จัดกิจกรรมวิ่งบนถนนต้องมีการจัดทำ�ระบบรับสมัครผ่านระบบออนไลน์ (Online) หรือระบบสมัคร
ด้วยตนเอง (On site) รวมทัง้ จัดเตรียมเจ้าหน้าทีร่ บั ผิดชอบในแต่ละกิจกรรมของการรับสมัคร เพือ่ เป็นการอำ�นวย
ความสะดวกให้กับผู้ที่ต้องการเข้าร่วมกิจกรรม ทั้งนี้ ผู้จัดต้องคำ�นึงถึงช่วงระยะเวลาและสถานที่ที่เปิดบริการรับ
สมัครให้เหมาะสม
2.4 กำ�หนดการ
ผู้จัดกิจกรรมวิ่งบนถนนต้องมีการจัดทำ�กำ�หนดการ (Timelines) เพื่อทำ�ให้การดำ�เนินการจัดกิจกรรม
วิง่ ประสบความสำ�เร็จ จึงต้องมีกำ�หนดการรายละเอียดต่างๆ ในช่วงเวลาตั้งแต่ 24 ชั่วโมงก่อนการจัดกิจกรรม
จะเริ่มขึ้น จนถึงเวลาสิ้นสุดการจัดกิจกรรม
2.5 การลงทะเบียนผู้เข้าร่วมกิจกรรม
ผู้จัดกิจกรรมวิ่งบนถนน อาจใช้วิธีการหลายรูปแบบในการลงทะเบียนผู้เข้าร่วมกิจกรรมวิ่งบนถนน
ขึ้นอยู่กับขนาดของการจัดกิจกรรมวิ่ง ซึ่งอาจจะมีทั้งการสมัครผ่านระบบออนไลน์ และสมัครโดยใช้ใบสมัครที่เป็น
เอกสาร และใช้ระบบจับฉลาก (Lottery System) เพื่อกำ�หนดว่าใครได้รับสิทธิ์ในการเข้าร่วมกิจกรรมวิ่ง
สำ�หรับกิจกรรมวิ่งบนถนนขนาดกลาง และขนาดเล็กอาจจะให้มีการสมัครในวันจัดกิจกรรมได้
สำ�หรับการจัดกิจกรรมวิ่งบนถนนขนาดใหญ่จะแจกจ่ายหมายเลขวิ่ง (Bib) ร่วมกับงานจัดแสดงและขาย
สินค้า (Expo) และไม่อนุญาตให้ผ้เู ข้าร่วมกิจกรรมรับหมายเลขวิ่งในวันจัดกิจกรรม วิธีการแจกจ่ายหมายเลขวิ่ง
และของที่ระลึก เช่น เสื้อ เหรียญรางวัล เป็นต้น ขึ้นอยู่กับจำ�นวนผู้เข้าร่วมกิจกรรม ขนาดของพื้นที่ ระยะเวลาที่มี
และจำ�นวนเจ้าหน้าทีผ่ ปู้ ฏิบตั งิ าน จำ�เป็นต้องมีการวางแผนอย่างรัดกุม เพือ่ เตรียมพืน้ ทีใ่ ห้เพียงพอกับการแจกจ่าย
อย่างมีประสิทธิภาพ
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2.6 กติกาการแข่งขัน
ผู้จัดกิจกรรมวิ่งบนถนน สามารถสืบค้นศึกษากติกาการแข่งขันมาตรฐานสากลของ WORLD ATHLETICS
ได้จาก https://www.iaaf.org/about-iaaf/documents/rules-regulations ควรกำ�หนดกติกาการแข่งขัน (Rules)
ที่เหมาะสมกับการจัดกิจกรรมวิ่งบนถนน ถือเป็นสิ่งสำ�คัญ นอกจากนี้ การจัดกิจกรรมวิ่งบนถนน ควรประกาศ
กติกาการแข่งขันก่อนถึงวันจัดกิจกรรม
2.7 อาสาสมัคร
ผู้จัดกิจกรรมวิ่งบนถนน ควรมีอาสาสมัคร (Volunteers) เพื่อช่วยงานในด้านต่างๆ โดยเฉพาะอย่างยิ่ง
การจัดกิจกรรมวิ่งบนถนนที่ไม่ใช่รายการใหญ่ส่วนมากจะจัดโดยอาสาสมัคร และมีการใช้ผู้รับจ้างเพียงในด้านทาง
เทคนิคเท่านั้น เช่น การจับเวลา ระบบเครื่องเสียง เป็นต้น จึงควรดำ�เนินการ ดังนี้
1) แต่งตั้งผู้ประสานงานอาสาสมัครตั้งแต่กระบวนการวางแผน
2) ผู้ประสานงานอาสาสมัครควรพบปะกับหัวหน้าทีม ผู้จัดการทีมทุกคน เพื่อกำ�หนดจำ�นวน
และประเภทของอาสาสมัครที่ต้องการในการดำ�เนินงานแต่ละครั้ง
3) ควรฝึกอบรมอาสาสมัครให้เข้าใจหน้าที่และความรับผิดชอบในตำ�แหน่งด้านต่างๆ ในการจัด
กิจกรรม เพื่อลดความเสียหายต่อการบริหารจัดกิจกรรมวิ่งบนถนน
4) จัดเตรียมรายชื่อเจ้าหน้าที่อาสาสมัครทุกคน พร้อมรายละเอียดสำ�หรับติดต่ออย่างครบถ้วน
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2.8 แผนการประกอบติดตัง้ และรือ้ ถอนอุปกรณ์สนามและสิง่ อำ�นวยความสะดวกต่างๆ ควรคำ�นึงถึงความ
ปลอดภัย ประสิทธิภาพของการใช้งาน และระยะเวลาในการประกอบและจัดเก็บอุปกรณ์ต่างๆ
2.9 ข้อมูลสรุปสุดท้ายเกี่ยวกับการจัดกิจกรรม
ผูจ้ ดั กิจกรรมวิง่ บนถนน ควรให้ขอ้ มูล “ข้อมูลสรุปสุดท้ายเกีย่ วกับการจัดกิจกรรม” (Final Details) ให้กับ
ผูท้ สี่ มัครเข้าร่วมกิจกรรมในวันสมัคร หรือภายในวันทีก่ �ำ หนดไว้กอ่ นวันจัดกิจกรรมไม่ต�ำ่ กว่า 7 วัน ซึง่ ควรมีรายละเอียด
ตามนี้เป็นอย่างน้อย
1) การเดินทางสู่จุดปล่อยตัวหรือกองอำ�นวยการจัดกิจกรรมวิ่ง
2) รายละเอียดกระบวนการปล่อยตัว (เช่น ระบุชอ่ งทางเดินเข้าคอก ปล่อยตัว ระบุการจัดลำ�ดับ
การปล่อยตัว เป็นต้น)
3) กระบวนการต่างๆ หลังเข้าเส้นชัย (เช่น การรับป้ายอันดับ รับเหรียญ รับของทีร่ ะลึก น�ำ้ ดืม่ อาหาร
เป็นต้น)
4) ขั้นตอนการประท้วงผลการแข่งขัน
5) สิ่งอำ�นวยความสะดวกในบริเวณงาน เช่น สุขา ห้องอาบน�ำ้ การฝากสัมภาระ เป็นต้น
6) กำ�หนดการของพิธีการต่างๆ
7) บริการแจ้งผลการแข่งขัน
8) แผนที่แสดงกองอำ�นวยการและสิ่งอำ�นวยความสะดวกต่างๆ
9) ระยะทางและลักษณะของเส้นทางวิ่งที่ชัดเจน
10) แผนที่เส้นทางวิ่งฉบับล่าสุด ระบุการปิดการจราจรตามที่ปรับแก้ล่าสุดแล้ว
11) ระบุช่วงระยะที่จะตั้งจุดบริการน�ำ้

3.
การวางแผนเส้นทาง
การจัดกิจกรรมวิ่ง
บนถนนและ
องค์ประกอบเส้นทาง

3.1 การขออนุญาตและประสานแจ้งหน่วยงานต่างๆ
ผู้จัดกิจกรรมวิ่งบนถนน ต้องได้รับอนุญาตจากหน่วยงานต่างๆ
ทีเ่ กีย่ วข้องตามกฎหมาย และประสานแจ้งให้สว่ นต่างๆ ทราบล่วงหน้า ดังนี้
1) ส่วนราชการที่มีหน้าที่รับผิดชอบการอนุญาตให้ใช้พื้นที่
2) แจ้งโรงพยาบาลและสถานพยาบาลในพื้นที่ และพื้นที่
ใกล้เคียงทราบล่วงหน้าว่าจะมีการจัดกิจกรรมวิ่ง

3) แจ้งให้ผู้อยู่อาศัยในพื้นที่และโดยรอบเส้นทางวิ่งทราบล่วงหน้าว่าจะมีการจัดกิจกรรมวิ่ง
4) หน่วยงานจราจร/ทางหลวง/ตำ�รวจในพื้นที่
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3.2 การออกแบบและวัดเส้นทางการจัดกิจกรรมวิ่งบนถนน
ผู้จัดกิจกรรมวิ่งบนถนน ควรคำ�นึงถึง
1) ความปลอดภัยของผูเ้ ข้าร่วมกิจกรรมวิง่ โดยพิจารณาความเสีย่ งต่างๆ ทีอ่ าจเกิดขึน้ และวางแผน
ป้องกันเพื่อลดความเสี่ยงนั้นๆ
2) บริเวณที่เหมาะสมสำ�หรับเป็นจุดปล่อยตัวและเส้นชัย โดยต้องมีพื้นที่กว้างขวางเพียงพอต่อ
ปริมาณผู้เข้าร่วมงาน และการจัดวางจุดอำ�นวยความสะดวกต่างๆ
3) พยายามให้ชมุ ชนในบริเวณทีจ่ ดั กิจกรรมได้รบั ผลกระทบน้อยทีส่ ดุ เท่าทีเ่ ป็นไปได้ เช่น เลือกเส้นทางวิง่
ที่คนในชุมชนสามารถหลบเลี่ยงได้หากมีการปิดการจราจร เส้นทางวิ่งต้องไม่ปิดกั้นการเข้าถึงสถานที่ที่เกี่ยวข้องกับ
ความช่วยเหลือฉุกเฉิน เช่น สถานพยาบาล สถานีดับเพลิง เป็นต้น
4) เส้นทางวิ่งมีแสงสว่างเพียงพอ
5) เส้นทางวิ่งกว้างเพียงพอกับจำ�นวนผู้เข้าร่วมกิจกรรม
6) พื้นผิวของเส้นทางวิ่งมีความเรียบแข็งตลอดเส้นทาง หากมีช่วงใดของเส้นทางวิ่งที่ผิดไปจากนี้
ต้องแจ้ง ให้ผู้เข้าร่วมกิจกรรมวิ่งทราบล่วงหน้า
7) กรณีไม่สามารถปิดการจราจรได้ทั้งหมด ต้องมีอุปกรณ์กั้นแบ่งเส้นทางวิ่งกับเส้นทางจราจร
เพื่อความปลอดภัย
8) ประสานงานกับผูใ้ ห้บริการโทรคมนาคม เพือ่ ให้บริการในเรือ่ งสัญญาณโทรศัพท์เคลือ่ นทีไ่ ด้อย่าง
เพียงพอ
9) รายการแข่งขันที่ต้องการรับรองสถิติ ควรได้รับการวัดระยะทางและรับรองจากสมาคมกีฬา
กรีฑาแห่งประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์ หรือผู้ได้รับการอนุญาตจากสมาคมกีฬากรีฑาฯ โดยใช้การวัดระยะ
ทางด้วยจักรยานทีส่ อบเทียบแล้ว (Calibrated Bicycle) หากผูจ้ ดั กิจกรรมวิง่ ทำ�การวัดระยะเอง ต้องระบุเครือ่ งมือ
และวิธีการวัดระยะด้วย
3.3 การวางผังงาน การคำ�นวณและการประเมินทรัพยากรในบริเวณงานและจุดบริการ
ระบุรายละเอียดของการจัดเตรียมการวางผังงานและการพิจารณาความเหมาะสมของการใช้ทรัพยากร
ตลอดทัง้ ในบริเวณทีจ่ ดั กิจกรรมวิง่ เส้นทางวิง่ จุดปล่อยตัว เส้นชัย และจุดบริการ โดยมีแนวทางการพิจารณา ดังนี้
1) การวางแผนเส้นทางวิ่ง
วางแผนเส้นทางวิ่งเพื่อความปลอดภัยของผู้เข้าร่วมกิจกรรม โดยพิจารณาความเสี่ยงต่างๆ ที่อาจ
เกิดขึ้น และวางแผนป้องกันเพื่อลดความเสี่ยงนั้นๆ โดยบริเวณที่เหมาะสมสำ�หรับเป็นจุดปล่อยตัวและเส้นชัย ต้อง
มีพื้นที่กว้างขวางเพียงพอต่อปริมาณผู้เข้าร่วมงานและการจัดวางจุดอำ�นวยความสะดวกต่างๆ ทั้งนี้ พึงตระหนัก
ในเรื่องต่อไปนี้
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		 ก) การจัดระบบบริเวณจุดปล่อยตัวควรคำ�นึงถึงความปลอดภัยและรองรับกับจำ�นวนผู้เข้า
ร่วมกิจกรรมวิ่งและผู้ชม
		 ข) การจัดทิศทางและผังบริเวณจุดปล่อยตัว ควรคำ�นึงถึงกระแสการเคลื่อนที่ของผู้เข้าร่วม
กิจกรรมที่จะเข้าสู่บริเวณปล่อยตัว ไม่ให้เกิดการติดขัด และไม่ให้มีการตัดหรือลัดคิวบริเวณปล่อยตัว
การกำ�หนดเส้นทางควรตระหนักว่าพยายามให้ชุมชนในบริเวณที่จัดงานได้รับผลกระทบน้อยที่สุด
เท่าที่เป็นไปได้ อาทิ การเลือกเส้นทางวิ่งที่คนในชุมชนสามารถหลบเลี่ยงได้หากมีการปิดการจราจร เส้นทางวิ่ง
ต้องไม่ปิดกั้นการเข้าถึงสถานที่ท่เี กี่ยวข้องกับความช่วยเหลือฉุกเฉิน เช่น สถานพยาบาล สถานีดับเพลิง เป็นต้น
อย่างไรก็ตาม เส้นทางการวิ่งควรมีการสำ�รวจ ตรวจสอบ และวางแผนดำ�เนินการโดยพิจารณาจาก
		 1.1) ความสว่างของเส้นทางวิ่งที่มีเพียงพอ
		 1.2) เส้นทางวิ่งกว้างเพียงพอกับจำ�นวนผู้เข้าร่วมกิจกรรม
		 1.3) พืน้ ผิวของเส้นทางวิง่ มีความเรียบแข็งตลอดเส้นทาง หากมีชว่ งใดของเส้นทางวิง่ ทีผ่ ดิ ไป
จากนีต้ ้องแจ้งให้ผู้เข้าร่วมกิจกรรมวิ่งทราบล่วงหน้า
		 1.4) กรณีไม่สามารถปิดการจราจรได้ทั้งหมด ต้องมีอุปกรณ์กั้นแบ่งเส้นทางวิ่งกับเส้นทาง
จราจรเพื่อความปลอดภัย
		 1.5) การประสานงานกับผู้ให้บริการโทรคมนาคม เพื่อให้บริการในเรื่องสัญญาณโทรศัพท์
เคลือ่ นทีไ่ ด้อย่างเพียงพอ
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2) การจัดการและควบคุมดูแลเส้นทางวิ่ง
ผู้จัดควรจัดให้มีการวางแผนในการควบคุมดูแลเส้นทางวิ่งอย่างเหมาะสมและปลอดภัย ดังนี้
		 2.1) การแต่งตั้งหัวหน้ามาร์แชล (Marshal) เพื่อควบคุมดูแลและสั่งการกิจกรรมต่างๆ ใน
เส้นทางวิง่
		 2.2) จำ�นวนมาร์แชลเพียงพอทั่วพื้นที่จัดกิจกรรมวิ่ง คณะมาร์แชลต้องมีวุฒิภาวะเพียงพอใน
การควบคุมดูแลผูม้ สี ว่ นร่วมในการจัดกิจกรรม ดูแลตลอดเส้นทางวิง่ โดยเฉพาะจุดเสีย่ งต่างๆ เช่นทางร่วมทางแยก
จุดตัดต่างๆ เป็นต้น
		 2.3) มาร์แชลต้องแต่งกายหรือติดแสดงอุปกรณ์ที่ทำ�ให้ผู้พบเห็นแยกแยะได้
		 2.4) มีวทิ ยุสอ่ื สารระหว่างหัวหน้ามาร์แชล และมาร์แชลทีร่ บั ผิดชอบด้านต่างๆ
		 2.5) ก่อนวันจัดกิจกรรมวิง่ มาร์แชลจะต้องได้รบั การแจ้งบทบาท หน้าที่ ตำ�แหน่งทีป่ ระจำ�การ
และขั้นตอนการปฏิบัติ หากเกิดเหตุการณ์ฉุกเฉิน (แผนสำ�รองเพื่อรับเหตุฉุกเฉิน) รวมทั้งมีรายชื่อ หมายเลข
โทรศัพท์ฉุกเฉิน และข้อมูลต่างๆ
		 2.6) การจัดกิจกรรมวิ่งจะมีรถนำ�ทำ�หน้าที่นำ�นักวิ่ง โดยขับหรือขี่ไปตามเส้นทางวิ่ง นำ�หน้า
นักวิ่งคนแรก ประมาณ 50-100 เมตร
		 2.7) เส้นทางวิง่ ต้องไม่มสี งิ่ กีดขวางทีท่ �ำ ให้ผเู้ ข้าร่วมกิจกรรมจำ�นวนมากต้องเบีย่ งเส้นทางและ
แออัด หากไม่สามารถเคลื่อนย้ายสิ่งกีดขวางได้ จะต้องทำ�เครื่องหมายว่ามีสิ่งกีดขวางให้ชัดเจน และควรมีมาร์แชล
ประจำ�จุดนั้นด้วย
		 2.8) มาร์แชลจะอยู่ประจำ�ในตำ�แหน่งที่ได้รับมอบหมายจนกว่าจะได้รับแจ้งยุติภารกิจ
		 2.9) เก็บป้ายบอกเส้นทาง อุปกรณ์ในการจัดกิจกรรม และขยะต่างๆ ทีเ่ กิดจากการจัดกิจกรรม
ออกจากพื้นที่ทั้งหมดโดยเร็วหลังจากจบกิจกรรม
3) จุดปล่อยตัวและการปล่อยตัว
ผู้จัดควรพิจารณาให้มีองค์ประกอบของจุดปล่อยตัวและการปล่อยตัว ดังนี้
		 3.1) แต่งตัง้ ผูอ้ �ำ นวยการจุดปล่อยตัวและคณะทำ�งานด้านการปล่อยตัว มีหน้าทีค่ วบคุมการ
ปล่อยตัว
		 3.2) มีแนวเส้น ปล่อ ยตัวซึ่ง มีขนาดที่ผู้เข้าร่วมกิจกรรมและกรรมการทุกคนมองเห็นได้
ชัดเจน
		 3.3) กันพืน้ ทีป่ ล่อยตัวให้เป็นพืน้ ทีส่ �ำ หรับผู้เข้าร่วมกิจกรรมโดยเฉพาะแบ่งแยกจากผูต้ ดิ ตาม
ผูช้ ม และบุคคลอืน่ ๆ ทีไ่ ม่เกีย่ วข้อง โดยแบ่งกัน้ ก่อนผู้เข้าร่วมกิจกรรมเข้าสูบ่ ริเวณจุดปล่อยตัว พืน้ ทีส่ �ำ หรับจุดปล่อยตัว
คำ�นวณโดยประมาณไม่ควรเกิน 3 คน ต่อตารางเมตร กั้นจุดปล่อยตัวเป็นช่อง โดยมีความยาวขึ้นกับปริมาณนักวิ่ง
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		 3.4) ก่อนการปล่อยตัว 10-30 นาที เส้นทางวิ่งหน้าจุดปล่อยตัวต้องปลอดการกีดขวาง
จากผู้แข่งขันที่เดินสู่จุดปล่อยตัวล่าช้า ช่างภาพ และผู้ที่ไม่มีส่วนเกี่ยวข้องทั้งหมด
		 3.5) การออกแบบจุดปล่อยตัวควรมีลักษณะดังนี้
				 3.5.1) มีพื้นที่สำ�หรับนักวิ่งชั้นนำ�โดยเฉพาะ โดยอยู่ลำ�ดับแรกจากเส้นปล่อยตัว
				 3.5.2) หลังจากพืน้ ทีส่ �ำ หรับนักวิง่ ชัน้ นำ� จะมีพนื้ ทีซ่ งึ่ ปลอดจากผูแ้ ข่งขันอยูร่ ะยะหนึง่
3-5 เมตร เพื่อกันมิให้ผู้แข่งขันกลุ่มต่อไปมาผลักดันนักวิ่งชั้นนำ�จนนักวิ่งชั้นนำ�อาจล้ำ�เส้นปล่อยตัวได้
				 3.5.3) หลังจากนั้นจะแบ่งลำ�ดับกลุ่มผู้เข้าร่วมกิจกรรมออกเป็นช่วงๆ ตามความเร็ว
ลดหลัน่ จากเร็วไปช้า ผูเ้ ข้าร่วมกิจกรรมทีม่ คี วามเร็วสูงอยูด่ า้ นหน้า เพือ่ ป้องกันไม่ให้ผเู้ ข้าร่วมกิจกรรมทีม่ คี วามเร็วต�่ำ
กีดขวางทางวิ่งของผู้เข้าร่วมกิจกรรมที่มีความเร็วสูงกว่า
		 3.6) มีกระบวนการปล่อยตัวที่เห็นและได้ยินชัดเจนโดยต้องมีระดับเสียงที่ดังกว่าระบบ
กระจายเสียงประชาสัมพันธ์ เพื่อให้การปล่อยตัวราบรื่น
		 3.7) ผู้ตัดสิน ผู้ปล่อยตัว และผู้จับเวลา จะต้องอยู่ในตำ�แหน่งที่เห็นเส้นปล่อยตัวได้อย่าง
ชัดเจน
		 3.8) ผูป้ ระกาศควรบอกเวลาถอยหลังก่อนถึงการปล่อยตัว ควรบอกทีเ่ วลา 5, 3 และ 1 นาที
ก่อนการปล่อยตัว
		 3.9) จัดตำ�แหน่งของรถนำ�ขบวนนักวิ่งให้ออกตัวได้สะดวกและไม่เป็นอันตรายต่อผู้เข้าร่วม
กิจกรรมกลุ่มนำ�
4) เส้นชัย
ผู้จัดจะต้องมีความรู้และความเข้าใจเกี่ยวกับเส้นชัย ดังนี้
		 4.1) เส้นชัยเป็นบริเวณที่มีความสำ�คัญเทียบเท่ากับจุดปล่อยตัว ซึ่งจะต้องทำ�ทุกวิถีทาง
เพื่อให้บริเวณทั้งสองนี้ปลอดจากบุคคลผู้ไม่มีส่วนเกี่ยวข้อง และมีเพียงเจ้าหน้าที่ถือริบบิ้นเส้นชัยเท่านั้นที่ยืนอยู่
เมื่อนักวิ่งคนแรกวิ่งเข้ามา ส่วนบริเวณข้างเส้นชัยให้เป็นที่ของเจ้าหน้าที่และผู้จับเวลา ควรออกแบบเส้นทางวิ่ง
ระยะ 200 เมตร ก่อนถึงเส้นชัยเป็นทางตรงและราบ และต้องมีปา้ ยบอกระยะ 400 เมตร และ 200 เมตร ก่อนถึง
เส้นชัย มีการติดตัง้ นาฬิกาจับเวลา นอกจากนั้น อาจกันพื้นที่อย่างน้อย 20 เมตรหลังเส้นชัย เพื่อเป็นพื้นที่หลัง
วิ่งสำ�หรับนักวิ่งชั้นนำ� และควรมีพื้นที่สงวนไว้สำ�หรับผู้สื่อข่าวโทรทัศน์ ช่างภาพ หน่วยแพทย์ หน่วยตรวจสาร
กระตุ้น และอื่นๆ
		 4.2) เส้นชัยส่วนใหญ่เป็นแบบมีซมุ้ เหนือศีรษะ เพือ่ ติดป้ายและนาฬิกาสนาม ซึง่ โครงสร้าง
ของซุ้มจะต้องแข็งแรงและทนต่อแรงลม และต้องสามารถวางเครื่องส่งและรับสัญญาณของอุปกรณ์จับเวลาแบบ
ไร้สายและอุปกรณ์ถา่ ยรูปขณะเข้าเส้นชัย การจัดกิจกรรมวิง่ บางรายการอาจมีการจัดเส้นชัยหลายช่องทาง จะติดตัง้
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ซุม้ หลังเส้นชัยประมาณหนึ่งเมตร เพื่อให้จุดที่เป็นเส้นชัยจริงๆ มีทัศนะวิสัยปลอดโปร่งสำ�หรับการถ่ายรูปนักกีฬา
ขณะเข้าเส้นชัย
		 4.3) เส้นชัยควรใช้ระบบจับเวลาสำ�รองแบบบันทึกวิดีโอ เพื่อให้สามารถเรียงอันดับการเข้า
เส้นชัยได้แม่นยำ� และสามารถตรวจสอบได้กรณีที่มีการประท้วงผลตัดสิน ถ้าบันทึกเวลาด้วย chip อิเล็กทรอนิกส์
ต้องมีระบบสำ�รองเพือ่ เก็บข้อมูลเวลาและข้อมูลลำ�ดับการแข่งขัน ในกรณีทรี่ ะบบหลักไม่สามารถใช้งานได้ ผูจ้ ดั ควรมี
วิธีการเพื่อยืนยันลำ�ดับการเข้าเส้นชัยแบบทันท่วงทีสำ�หรับนักวิ่งที่ได้รับรางวัลจนถึงอันดับสำ�รอง โดยที่การ
จับเวลาด้วยมือและการจัดอันดับด้วยคณะกรรมการซึ่งมีความชำ�นาญ และมีทีมที่มีประสิทธิภาพ ได้แก่ ผู้จับเวลา
และผูบ้ นั ทึกเวลา ผูจ้ ดั อันดับ ผูช้ ขี้ าดอันดับ เป็นต้น ส่วนอุปกรณ์จบั เวลาแบบไร้สาย (Transponder) จะถูกติดตัง้ ให้
กับนักวิง่ ทุกคน เพือ่ ให้เกิดการบันทึกสถิตเิ ข้าไปยังคอมพิวเตอร์ โดยอัตโนมัตเิ มือ่ นักวิง่ แต่ละคนวิง่ ข้ามเส้นชัย วิธนี เี้ ป็น
วิธีบันทึกเวลาการแข่งขันที่มีประสิทธิภาพสูงสุด ผลการแข่งขันสามารถแสดงผลได้ทันที แต่จะต้องหมายเหตุว่า
“ผลการแข่งขันอย่างไม่เป็นทางการ” จนกว่าจะมีการตรวจสอบความถูกต้อง ทัง้ นี้ งานวิง่ ทีใ่ ช้ระบบจับเวลาด้วย
อุปกรณ์ไร้สายและมีจดุ ตรวจสอบเวลาทีจ่ ดุ ปล่อยตัว ทำ�ให้ผู้เข้าร่วมกิจกรรมวิง่ ได้รเู้ วลาเฉพาะบุคคล “net time”
ของแต่ละคนได้ ค่านี้หมายถึง ระยะเวลนับตั้งแต่ผู้เข้าร่วมกิจกรรมคนนั้นข้ามเส้นปล่อยตัวจนถึงข้ามเส้นชัยซึ่งค่านี้
แตกต่างจากเวลาสนาม “gun time” ซึ่งจะเริ่มจับเวลาตั้งแต่สิ้นเสียงปืนปล่อยตัวเวลาเฉพาะบุคคลนี้ให้ข้อมูลที่
เป็นประโยชน์ส�ำ หรับผู้เข้าร่วมกิจกรรมที่เข้าแข่งขันในงานวิ่งขนาดใหญ่ ซึ่งผู้เข้าร่วมกิจกรรมแต่ละคนอาจข้ามเส้น
ปล่อยตัวด้วยเวลาที่ต่างกันหลายนาที (ตามกติกาของ WORLD ATHLETICS เวลา อย่างเป็นทางการจะยึด
ตามเวลาสนาม) แต่ในงานวิง่ ขนาดใหญ่หลายงานทีไ่ ม่ใช่ระดับชิงชนะเลิศ จะบอกเวลาเฉพาะบุคคลด้วย และใช้เวลานี้
เพื่อหาผู้ชนะในประเภทกลุ่มอายุ
5) จุดบริการ
ผูจ้ ดั ควรพิจารณาถึงรายละเอียดในการกำ�หนดจุดบริการต่างๆ อาทิ จุดอำ�นวยการและแจกอุปกรณ์
ต่างๆ จุดบริการระหว่างเส้นทาง จุดประมวลผลการแข่งขัน จุดบริการอาหาร จุดแจกรางวัล และจุดบริการอื่นๆ
ให้เกิดความพร้อม โดยจะพิจารณารายละเอียดของจุดบริการในหมวดต่อไป
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ทั้งนี้ การพิจารณาของผู้จัดควรจะต้องพิจารณาทั้งในภาพรวมและรายละเอียดของการวางแผน
ดำ�เนินการ การประเมินการใช้ทรัพยากร การจัดสรรทรัพยากร การพิจารณางบประมาณ และการวางแผนเผชิญ
เหตุในกรณีฉุกเฉินหรือในกรณีที่เกิดเหตุการณ์ที่ไม่คาดคิด ซึ่งจะส่งผลกระทบต่อการใช้ทรัพยากร โดยจะต้อง
พิจารณาบนพื้นฐานของความปลอดภัย ความสะดวกในการให้บริการแก่ผู้เข้าร่วมกิจกรรม ความเหมาะสมของ
พื้นที่ กฎกติกาการแข่งขันที่ได้รับการยอมรับโดยทั่วไป และความสุขที่ผู้เข้าร่วมกิจกรรมพึงได้รับซึ่งจะนำ�มาสู่
ความสนใจเข้าร่วมกิจกรรมในรายการอื่นต่อไป โดยระบุให้ชัดเจนว่าได้มีการดำ�เนินการเรียบร้อยแล้วในทุกเรื่องที่
สำ�คัญ หรือหากไม่เรียบร้อยนั้นเกิดจากปัญหาอุปสรรคใดและมีการแก้ไขในเบื้องต้นอย่างไร
ทั้งนี้ สามารถจัดทำ�พร้อมแนบเอกสารและ/หรือรายละเอียด รวมทั้งภาพถ่ายในส่วนที่เกี่ยวข้องได้
ตามความเหมาะสม
3.4 การให้ข้อมูลบริเวณงาน
ผู้จัดกิจกรรมวิ่งบนถนน ควรให้ข้อมูลบริเวณการจัดงาน ดังนี้
1) ควรมีแผนผังและป้ายแสดงที่ตั้งของจุดอำ�นวยความสะดวกของงานอย่างชัดเจนทุกด้านของ
ทางเข้า เช่น ที่จอดรถ จุดประชาสัมพันธ์ จุดรับฝากสัมภาระ จุดพยาบาล ห้องสุขา/ห้องอาบน�ำ้ จุดปล่อยตัว/
เส้นชัย จุดบริการอาหาร/เครื่องดื่ม เป็นต้น
2) ควรคำ�นึงถึงจำ�นวนห้องสุขาที่สัมพันธ์กับปริมาณผู้เข้าร่วมกิจกรรม ควรมีผู้รับผิดชอบดูแลทำ�
ความสะอาดห้องสุขาอย่างต่อเนื่อง ห้องสุขาควรถูกสุขอนามัย กรณีการจัดกิจกรรมวิ่งที่มีระยะเกินครึ่งมาราธอน
ควรพิจารณาเพิ่มห้องสุขาระหว่างเส้นทางวิ่งด้วย
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3) ควรมีป้ายแสดงเส้นทางไปยังจุดจอดรถก่อนถึงบริเวณงานให้เพียงพอทุกจุด โดยคำ�นึงว่าผู้เข้า
ร่วมงานอาจเดินทางมาจากหลายเส้นทาง
4) ควรมีป้ายแสดงผังเส้นทางวิ่ง เลขกิโลเมตร จุดบริการนำ�้ และจุดอำ�นวยความสะดวกต่างๆ
ตลอดเส้นทาง หากเส้นทางวิ่งไม่ใช่ทางราบ ต้องมีกราฟแสดงระดับความสูงของพื้นที่ด้วย
5) ควรมีกองอำ�นวยการ โต๊ะ หรือเต็นท์ประชาสัมพันธ์อยูบ่ ริเวณศูนย์กลางของงาน โดยมีเจ้าหน้าที่
ประชาสัมพันธ์ประจำ�อยู่ตลอดเวลาการจัดงาน
6) ควรมีพื้นที่ให้นักวิ่งกรอกข้อมูลติดต่อฉุกเฉินและข้อมูลสุขภาพบนหมายเลขติดหน้าอก
3.5 องค์ประกอบของจุดปล่อยตัวและการปล่อยตัว
ผู้จัดกิจกรรมวิ่งบนถนน ควรพิจารณาให้มีองค์ประกอบของจุดปล่อยตัวและการปล่อยตัว ดังนี้
1) มีคณะทำ�งานด้านการปล่อยตัว มีหน้าที่ควบคุมการปล่อยตัว
2) เส้นแสดงจุดเริ่มวิ่งจะต้องมีแนวเส้นปล่อยตัว ความกว้างไม่เกิน 1 ฟุต หรือ 30 เซนติเมตร
และมี สี ตั ด กั บ พื้ น ถนนชั ด เจน (อ้ า งตามกติ ก า WORLD ATHLETICS ข้ อ 162) ซึ่ ง มี ข นาดที่ ผู้ เ ข้ า ร่ ว ม
กิจกรรมและกรรมการทุกคนมองเห็นได้ชัดเจน
3) กำ�หนดให้มพี น้ื ทีน่ กั วิง่ ชัน้ นำ� พืน้ ทีส่ �ำ หรับผูแ้ ข่งขันโดยเฉพาะ แบ่งแยกจากผูต้ ดิ ตาม ผูช้ มและ
บุคคลอืน่ ๆ ที่ไม่เกี่ยวข้อง โดยแบ่งกั้นก่อนผู้แข่งขันเข้าสู่บริเวณจุดปล่อยตัว พื้นที่สำ�หรับจุดปล่อยตัวคำ�นวณโดย
ประมาณ ไม่ควรเกิน 3 คนต่อตารางเมตร กั้นจุดปล่อยตัวเป็นช่องโดยมีความยาวขึ้นกับปริมาณนักวิ่ง
4) ก่อนการปล่อยตัว 10-30 นาที เส้นทางวิ่งหน้าจุดปล่อยตัวต้องปลอดการกีดขวางจาก
ผู้แข่งขันที่เดินสู่จุดปล่อยตัวล่าช้า ช่างภาพ และผู้ที่ไม่มีส่วนเกี่ยวข้องทั้งหมด
5) การออกแบบจุดปล่อยตัวควรมีลักษณะดังนี้
		 5.1) มีพื้นที่สำ�หรับนักวิ่งชั้นนำ�โดยเฉพาะ โดยอยู่ลำ�ดับแรกจากเส้นปล่อยตัว
		 5.2) หลังจากพืน้ ทีส่ �ำ หรับนักวิง่ ชัน้ นำ� จะมีพน้ื ทีซ่ ง่ึ ปลอดจากผูเ้ ข้าร่วมกิจกรรมอยูร่ ะยะหนึง่
3-5 เมตร เพื่อกันมิให้ผู้เข้าร่วมกิจกรรมกลุ่มต่อไปมาผลักดันผู้เข้าร่วมกิจกรรมวิ่งชั้นนำ�จนผู้เข้าร่วมกิจกรรมวิ่ง
ชั้นนำ�อาจล้ำ�เส้นปล่อยตัวได้
		 5.3) หลังจากนั้นจะแบ่งลำ�ดับกลุ่มนักวิ่งออกเป็นช่วงๆ ตามความเร็วลดหลั่นจากเร็วไปช้า
กลุ่มนักวิ่งความเร็วสูงอยู่ด้านหน้า เพื่อป้องกันไม่ให้นักวิ่งความเร็วต�ำ่ กีดขวางทางวิ่งของนักวิ่งที่มีความเร็วสูงกว่า
6) มีขั้นตอนการปล่อยตัวที่เห็นและได้ยินชัดเจนโดยต้องมีระดับเสียงที่ดังกว่าระบบกระจายเสียง
ประชาสัมพันธ์ เพื่อให้การปล่อยตัวราบรื่น
7) ผู้ตัดสิน ผู้ปล่อยตัว และผู้จับเวลา จะต้องอยู่ในตำ�แหน่งที่เห็นเส้นปล่อยตัวได้อย่างชัดเจน
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8) ผูป้ ระกาศควรบอกเวลาถอยหลังก่อนถึงการปล่อยตัว ควรบอกทีเ่ วลา 5, 3 และ 1 นาทีกอ่ น
การปล่อยตัว
9) จัดตำ�แหน่งของรถนำ�ขบวนนักวิ่งให้ออกตัวได้สะดวกและไม่เป็นอันตรายต่อนักวิ่งกลุ่มนำ�
3.6 ผู้เข้าร่วมกิจกรรมที่มีความพิการหรือนั่งวีลแชร์ และประเภทอื่นๆ
1) งานวิง่ หลายงานจัดให้มกี จิ กรรมวิง่ สำ�หรับผูเ้ ข้าร่วมกิจกรรมทีม่ คี วามพิการหรือนั่งวีลแชร์ดว้ ย
จะต้องมีการเตรียมปล่อยตัวผู้เข้าร่วมกิจกรรมวิ่งประเภทนี้แยกต่างหาก เพื่อให้แน่ใจว่าผู้เข้าร่วมกิจกรรมทุกคนจะ
ได้รับความปลอดภัย
2) ปล่อยตัวผู้เข้าร่วมกิจกรรมวีลแชร์ก่อนผู้เข้าร่วมกิจกรรมประเภทอื่น 5 นาทีขึ้นไป
3) ผู้เข้าร่วมกิจกรรมประเภทอื่นมักต้องใช้เวลาในการวิ่ง และต้องการความช่วยเหลือมากกว่า
ผู้เข้าร่วมกิจกรรมทั่วไป ผู้จัดงานจึงมักให้สิทธิ์ในการปล่อยตัวก่อน และอนุญาตให้ผู้เข้าร่วมกิจกรรมเหล่านี้พา
ผู้ช่วยประจำ�ตัววิ่งไปด้วยตลอดเส้นทาง
3.7 การจัดการและควบคุมดูแลเส้นทางการจัดกิจกรรมวิ่งบนถนน
ผู้จัดกิจกรรมวิ่งบนถนน ควรจัดให้มีการควบคุมดูแลเส้นทางวิ่งอย่างเหมาะสมและปลอดภัย ดังนี้
1) มีการแต่งตัง้ หัวหน้ามาร์แชล เพือ่ ควบคุมดูแลและสัง่ การกิจกรรมต่างๆ ในเส้นทางวิง่
2) มีมาร์แชลเพียงพอทั่วพื้นที่การจัดกิจกรรมวิ่ง และต้องมีวุฒิภาวะเพียงพอในการควบคุมดูแล
ผูม้ สี ว่ นร่วมในการจัดกิจกรรม ดูแลตลอดเส้นทางวิง่ โดยเฉพาะจุดเสีย่ งต่างๆ เช่น ทางร่วมทางแยก จุดตัดต่างๆ เป็นต้น
3) มาร์แชลต้องแต่งกายหรือติดอุปกรณ์ทท่ี �ำ ให้ผพู้ บเห็นแยกแยะได้วา่ เป็นมาร์แชล
4) มีวิทยุสื่อสารระหว่างหัวหน้ามาร์แชล และมาร์แชล ที่รับผิดชอบด้านต่างๆ
5) ก่อนการปล่อยตัว มาร์แชลจะต้องได้รับการแจ้งบทบาท หน้าที่ ตำ�แหน่งที่ประจำ�การ และ
ขั้นตอนการปฏิบัติหากเกิดเหตุการณ์ฉุกเฉิน (แผนสำ�รองเพื่อรับเหตุฉุกเฉิน) รวมทั้งมีรายชื่อ หมายเลขโทรศัพท์
ฉุกเฉิน และข้อมูลต่างๆ
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6) ในการจัดกิจกรรมวิ่งจะมีรถนำ�ทำ�หน้าที่นำ�นักวิ่ง โดยขับหรือขี่ไปตามเส้นทางวิ่ง นำ�หน้านักวิ่ง
คนแรกประมาณ 50-100 เมตร
7) เส้นทางวิง่ ต้องไม่มสี งิ่ กีดขวางทีท่ �ำ ให้ผเู้ ข้าร่วมกิจกรรมจำ�นวนมากต้องเบีย่ งเส้นทางและแออัด
หากไม่สามารถเคลื่อนย้ายสิ่งกีดขวางได้ จะต้องทำ�เครื่องหมายว่ามีส่ิงกีดขวางให้ชัดเจน และควรมีมาร์แชล
ประจำ�จุดนั้นด้วย
8) มาร์แชลจะอยูป่ ระจำ�ในตำ�แหน่งทีไ่ ด้รบั มอบหมายจนกว่าจะได้รบั แจ้งยุตภิ ารกิจ
9) การจัดกิจกรรมวิง่ ทีด่ คี วรจะกำ�หนดระยะเวลาทีใ่ ช้ในการจัดกิจกรรมด้วย ทัง้ ระยะเวลาทีเ่ ส้นชัย
และหรือระยะเวลาที่จุดใดจุดหนึ่งหรือหลายจุดระหว่างเส้นทาง เนื่องจากอาจมีผู้เข้าร่วมกิจกรรมส่วนหนึ่งอาจใช้
เวลามากเกินกว่าที่วางแผนไว้สำ�หรับการจัดการเส้นทาง ซึ่งจุดเหล่านี้เรียกว่าจุดตัดตัวหรือ cut off
10) เก็บป้ายบอกเส้นทาง อุปกรณ์ในการจัดกิจกรรม และขยะต่างๆ ที่เกิดจากการจัดกิจกรรมวิ่ง
ออกจากพื้นที่จัดกิจกรรมทั้งหมดโดยเร็วหลังจากจบการจัดกิจกรรมวิ่ง
3.8 จุดบริการน้ำ�และเครื่องบริโภคเพื่อความสดชื่น
ผู้จัดกิจกรรมวิ่งบนถนน ต้องจัดจุดบริการน�ำ้ ให้มีความเพียงพอ ต่อเนื่อง และไม่ติดขัด ซึ่งต้องคำ�นึงถึง
จำ�นวนของผู้เข้าร่วมกิจกรรมและสภาพอากาศ ดังนี้
1) การจัดกิจกรรมวิ่งบนถนน ต้องจัดให้มีน�ำ้ ดื่มและเครื่องบริโภคเพื่อความสดชื่นที่เหมาะสมเมื่อ
เข้าเส้นชัยของทุกรายการจัดกิจกรรมวิ่งบนถนน
2) การจัดกิจกรรมวิ่งบนถนนทุกรายการ ต้องมีจุดบริการนำ�้ ดื่มก่อนการปล่อยตัว ที่เส้นชัย
และมีจุดบริการน�ำ้ ดื่มตลอดเส้นทางวิ่ง ทุกระยะ 2-3 กิโลเมตร ในกรณีที่อากาศร้อน ต้องจัดจุดบริการน�ำ้ หรือ
เครือ่ งบริโภคเพือ่ ความสดชืน่ ทุก 2 กิโลเมตร สำ�หรับการวิง่ ทีม่ รี ะยะทางมากกว่า 10 กิโลเมตร ในจุดบริการดังกล่าว
อาจจัดให้มีเครื่องบริโภคเพื่อให้ความสดชื่นอื่นๆ นอกเหนือจากน�ำ้ ดื่มด้วยก็ได้
3) เครื่องบริโภคเพื่อความสดชื่น อาจเป็นเครื่องดื่มหรืออาหารเสริมให้พลังงาน เช่น เครื่องดื่ม
เกลือแร่ หรือน�ำ้ หวาน หรืออาจมีผลไม้ทานง่าย เช่น แตงโม เป็นต้น ผู้จัดกิจกรรมวิ่งควรกำ�หนดว่าสิ่งใดเหมาะสม
โดยพิจารณาจากสถานการณ์แวดล้อมประกอบการตัดสินใจ ทัง้ นี้ กรณีมเี ครือ่ งดืม่ หลายประเภท ควรวางไว้แยกโต๊ะ
มีป้ายบอกชัดเจน และจะต้องมีน้ำ�เปล่าไว้โต๊ะสุดท้ายของจุดบริการน�ำ้
4) การจัดกิจกรรมวิง่ บนถนนทีม่ เี ส้นทางแบบไป-กลับ อาจแยกจุดให้น�ำ้ เป็นสองฝัง่ แต่อย่างไรก็ตาม
สามารถตั้งจุดบริการตรงกลางถนนเพื่อใช้แจกจ่ายนำ�้ หรือเครื่องบริโภคฯ ให้กับนักกีฬาทั้งขาไปและขากลับได้
ทัง้ นี้ จุดบริการน�ำ้ และเครือ่ งบริโภคฯ ต้องไม่กดี ขวางเส้นทางวิง่ และไม่ตง้ั จุดบริการน�ำ้ ตรงกับจุดบันทึกเวลาระหว่าง
เส้นทาง (Check point) มีปา้ ยแจ้งเตือนอย่างชัดเจนอย่างน้อย 100 เมตรก่อนถึงจุดบริการน�ำ้
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5) มีระบบการจัดเตรียมและขนส่งน�ำ้ ดืม่ และ/หรือน�ำ้ แข็ง รวมถึงอุปกรณ์การบริการสอดคล้องตาม
หลักสุขอนามัย หากให้บริการน�ำ้ ดื่มเย็น ไม่ควรมีน�ำ้ แข็งในแก้ว เพราะก้อนน�ำ้ แข็งอาจทำ�ให้ผู้เข้าร่วมกิจกรรมลื่น
และเป็นอันตรายต่อการก้าววิ่ง หรือหากมีจะต้องไม่มีน�ำ้ แข็งมากเกินไป
6) ผู้จัดกิจกรรมควรเตรียมภาชนะและปริมาณนำ�้ ให้เพียงพอสำ�หรับผู้เข้าร่วมกิจกรรมวิ่งทุกคน
ผู้เข้าร่วมกิจกรรมวิ่ง 1 คน จะใช้นำ�้ มากกว่า 1 แก้ว โดยเฉลี่ยควรเตรียมนำ�้ ดื่มแต่ละจุดบริการ ไม่น้อยกว่า
250-330 มิลลิลิตรต่อคน และกรณีเส้นทางเป็นแบบไป-กลับ แต่ละจุดบริการควรเตรียมน�ำ้ ปริมาณสองเท่า
ทัง้ นี้ ควรพิจารณาจากสภาพอากาศ โดยพืน้ ทีท่ ม่ี อี ณ
ุ หภูมสิ งู ต้องมีการเพิม่ ปริมาณน�ำ้ ดืม่ ให้มากกว่าปกติ โดยเฉพาะ
ต้องมีการจัดเตรียม ในกรณีทผ่ี เู้ ข้าร่วมกิจกรรมบางคนอาจใช้ราดตัวหรือล้างหน้าด้วย
7) ขนาดของจุดบริการนำ�้ และเครื่องบริโภคเพื่อความสดชื่น ควรออกแบบให้สอดคล้องหรือ
เหมาะสมกับจำ�นวนผู้เข้าร่วมกิจกรรมและระยะทางระหว่างจุดบริการ โดยให้เข้าถึงง่าย ซึ่งทำ�ได้ในลักษณะของ
การจัดโต๊ะแจกจ่ายน�ำ้ และเครื่องบริโภคเพื่อความสดชื่นให้กระจายตัวไปตามระยะทางที่ยาวขึน้ ให้หลีกเลีย่ งการตัง้
จุดบริการไว้ ตรงทางเลีย้ ว โดยตำ�แหน่งทีเ่ หมาะสมทีส่ ดุ คือบนเส้นทางวิง่ ซึ่งถนนก่อนหน้าและหลังจากตำ�แหน่งนั้น
เป็นทางตรงระยะทางมากกว่า 200 เมตร และบริเวณจุดบริการควรมีถงั ขยะ อุปกรณ์ท�ำ ความสะอาด และถุงมือ
ให้อาสาสมัคร เพือ่ เก็บแก้วน�ำ้ และขวดทีถ่ กู ทิง้ ในช่วงทีจ่ ำ�นวนของผู้เข้าร่วมกิจกรรมเบาบางลง การทำ�เช่นนี้ก็เพื่อ
ลดอันตรายที่จะเกิดขึ้นหากผู้เข้าร่วมกิจกรรมเหยียบแก้วน�ำ้ หรือขวด
8) ผู้จัดกิจกรรมวิ่งบนถนนควรแสดงพื้นที่สำ�หรับแจกจ่ายเครื่องบริโภคเพื่อความสดชื่นให้เห็น
ชัดเจน ด้วยแผงกั้น โต๊ะ หรือการทำ�เครื่องหมายบนพื้น โดยวางเครื่องบริโภคฯ ให้นักวิ่งเข้าถึงได้ง่าย หรืออาจให้
บุคคลผู้ได้รับอนุญาตหยิบส่งให้นักวิ่งก็ได้ โดยบุคคลดังกล่าวควรอยู่ในบริเวณที่จัดไว้สำ�หรับแจกจ่ายเครื่องบริโภคฯ
ตลอดเวลา ไม่ล้ำ�เข้าไปในเส้นทางวิ่งและไม่กีดขวางผู้เข้าร่วมกิจกรรม อีกทั้ง ไม่ควรมีเจ้าหน้าที่คนใดวิ่งเคียงข้าง
นักกีฬาเพื่อแจกจ่ายเครื่องบริโภคฯ หรือน�ำ้ ดื่ม
9) ผู้จัดกิจกรรมจะเป็นผู้เตรียมเครื่องบริโภคเพื่อความสดชื่น ซึ่งผู้จัดอาจอนุญาตให้ผู้เข้าร่วม
กิจกรรม นำ�เครื่องบริโภคเพื่อความสดชื่นของตนเองมาได้ ซึ่งถ้าเป็นเช่นนี้ จะต้องแจ้งนักกีฬาว่าจุดบริการใดเป็น
จุดที่สามารถรับเครือ่ งบริโภคฯ ทีต่ นเองเตรียมไว้ เครือ่ งบริโภคฯ ควรถูกเก็บรักษาภายใต้การควบคุมของเจ้าหน้าที่
ผูไ้ ด้รบั มอบหมาย จากผู้จัดกิจกรรมวิ่งบนถนน
10) ในการแข่งขันที่ยึดถือกติกาสากล WORLD ATHLETICS จะอนุญาตให้ผู้เข้าร่วมกิจกรรมถือน�ำ้
หรื อ เครื่ อ งบริ โ ภคเพื่ อ ความสดชื่ น ด้ ว ยมื อ หรื อ พกพาติ ด ไว้ กั บ ร่ า งกายได้ ก็ ต่ อ เมื่ อ ได้ พ กสิ่ ง เหล่ า นี้ อ อกมา
จากจุดปล่อยตัว หรือรับมาจากจุดบริการทีจ่ ดั ไว้ของการแข่งขันเท่านัน้ (เว้นแต่จะรับมาเนือ่ งจากเหตุผลด้านการแพทย์
จากเจ้าหน้าที่ของการแข่งขัน หรือภายใต้คำ�สั่งของเจ้าหน้าที่จัดกิจกรรมวิ่ง)
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11) นักกีฬาชั้นนำ�จะมีเครื่องดื่มส่วนตัววางบนโต๊ะ พร้อมให้ผู้เข้าร่วมกิจกรรมแต่ละคนหยิบไปดื่ม
ได้ทุกๆ 5 กิโลเมตร ตามเส้นทางวิ่ง ควรประกาศเรื่องการจัดเตรียมเครื่องดื่มดังกล่าวในการประชุมทางเทคนิค
ควรแจ้ ง ให้ นั ก วิ่ ง ชั้ น นำ � /ผู้ ฝึ ก สอน/ผู้ จั ด การของผู้ เ ข้ า ร่ ว มกิ จ กรรมทราบว่ า จะต้ อ งนำ � เครื่ อ งดื่ ม ส่ ว นตั ว ของ
นักวิ่งชั้นนำ�ไปมอบให้ผู้จัดกิจกรรมที่ใด เมื่อใด โดยจะต้องเตรียมเครื่องดื่มดังกล่าวจุดบริการละหนึ่งขวด ผู้จัดอาจ
เตรียมขวดไว้ให้ มิฉะนั้นก็ควรแนะนำ�ผู้เข้าร่วมกิจกรรมล่วงหน้าว่าพวกเขาต้องเตรียมขวดมาเอง ซึ่งต้องไม่เป็น
ขวดที่ทำ�จากแก้วหรือโลหะ จะต้องมีชื่อของผู้เข้าร่วมกิจกรรมที่เป็นเจ้าของเขียนไว้บนขวดอย่างชัดเจน รวมทั้ง
หมายเลขผู้เข้าร่วมกิจกรรมและต้องระบุว่าจะให้วางขวดนี้ไว้ท่กี ิโลเมตรที่เท่าใด โต๊ะสำ�หรับวางขวดเหล่านี้ควรถูก
ทำ�เครือ่ งหมายอย่างชัดเจน แยกออกมาจากจุดให้น�ำ้ ปกติ ทั้งนี้ควรจะต้องมีป้ายสัญลักษณ์แยกออกจากกันด้วย
12) เครื่องบริโภคที่นักวิ่งชั้นนำ�เตรียมมาเองควรถูกเก็บรักษาภายใต้การดูแลของเจ้าหน้าที่ที่ได้รับ
มอบหมายจากผู้จัดกิจกรรมวิ่ง จึงควรทำ�ให้แน่ใจว่าเครื่องบริโภคฯ จะไม่ถูกเปลี่ยนแปลงหรือเจือปนในทุกกรณี
เนื่องจากน�ำ้ ดื่มและเครื่องบริโภคฯ เป็นสิ่งสำ�คัญของการจัดกิจกรรมวิ่งระยะไกลทุกประเภท
13) ควรจัดเตรียมถังขยะ/ภาชนะรองรับขยะหลังจุดบริการน�ำ้ ให้เพียงพอกับปริมาณแก้วน�ำ้
ทั้งนี้ หากขาดจุดบริการนำ�้ หรือเครื่องบริโภคฯ หรือมีจุดบริการไม่เพียงพอ จะทำ�ให้เกิดปัญหา
ทางการแพทย์ทร่ี า้ ยแรงจนถึงขัน้ เสียชีวติ ได้ ดังนัน้ จึงต้องมีการวางแผนทีล่ งลึกถึงรายละเอียด เพือ่ ให้แน่ใจว่าจุดบริการ
เครือ่ งบริโภคฯ ทุกจุดมีน�ำ้ ดื่มและเครื่องบริโภคฯ เพียงพอ
3.9 ระบบการสื่อสารภายในสนามที่จัดกิจกรรมวิ่ง
ผู้จัดกิจกรรมวิ่งบนถนน ต้องจัดให้มีระบบการสื่อสารให้เพียงพอ ทั่วถึงและต่อเนื่องระหว่างเจ้าหน้าที่
ต่างๆ ในบริเวณเส้นทางวิ่งตลอดเวลาที่จัดกิจกรรมวิ่ง โดยอย่างน้อยมีระบบการสื่อสารดังต่อไปนี้
1) มีบุคลากรที่มีประสบการณ์ทำ�หน้าที่เป็นผู้ประสานงานการสื่อสาร
2) มีศูนย์กลางการสื่อสาร ที่เป็นจุดรวมการสื่อสารทุกรูปแบบที่ใช้งาน เช่น อาจใช้วิทยุสื่อสาร
สองทางหลายช่วงความถีส่ �ำ หรับแต่ละภารกิจ โดยศูนย์กลางการสือ่ สารจะสามารถติดต่อสือ่ สารกับเจ้าหน้าทีแ่ พทย์
และพยาบาลและเจ้าหน้าที่ตำ�รวจได้
3) มีระบบกระจายเสียง เพื่อให้ข้อมูลต่างๆ และใช้ในการบรรยายการจัดกิจกรรมวิ่ง
4) ควรจัดเตรียมฐานข้อมูลรายชือ่ หมายเลขของผูร้ ว่ มกิจกรรมวิง่ ทัง้ หมด รายชือ่ ผูเ้ ข้าร่วมกิจกรรม
ทีน่ า่ ติดตาม ข้อมูลจำ�นวนผูเ้ ข้าร่วมกิจกรรม ข้อมูลในการปล่อยตัว และสถิตอิ นื่ ๆ ทีน่ า่ สนใจ เพือ่ มอบให้กบั ผูป้ ระกาศ
หรือผู้บรรยาย ทั้งนี้ให้พิจารณาตามความเหมาะสมของการจัดกิจกรรมวิ่ง
3.10 หน่วยแพทย์และพยาบาล และการเตรียมรับเหตุฉุกเฉิน
ผู้จัดกิจกรรมวิ่งบนถนน ควรขอความร่วมมือจากหน่วยงานทางการแพทย์ เพื่อให้บริการและกำ�ลังคน
สำ�หรับจุดบริการปฐมพยาบาลตลอดเส้นทางวิง่ จุดบริการปฐมพยาบาลหลักควรตัง้ อยูใ่ นตำ�แหน่งทีม่ คี วามเสีย่ งสูง

20   

ว่าอาจมีผู้บาดเจ็บ หรือตำ�แหน่งที่การเข้าถึงเพื่อนำ�ผู้บาดเจ็บส่งโรงพยาบาลเป็นไปได้ยาก จุดบริการปฐมพยาบาล
หลักควรมีเครื่องมือและบุคลากรเทียบเท่ากับจุดให้บริการทางการแพทย์หลังเส้นชัย โดยปกติควรมีจุดบริการ
ปฐมพยาบาลทุก 5 กิโลเมตร และตั้งอยู่ในระยะประมาณ 100 เมตรหลังจากจุดให้น�ำ้ รวมทั้งควรจัดให้มจี ดุ บริการ
ได้แก่ เต็นท์พยาบาลใกล้เส้นชัย จุดจอดรถพยาบาลและทีมงานที่จอดได้สะดวก แพทย์ผ้รู ับผิดชอบ ทีมแพทย์
และผูช้ ว่ ยเวชกรรมทีผ่ า่ นการฝึกอบรมหลักสูตรการช่วยชีวติ ฉุกเฉิน (Sport Medicine) การสือ่ สารระหว่างทีมแพทย์
น�ำ้ แข็ง น�ำ้ เย็นและ น�ำ้ ร้อน ผ้าห่ม เตียงผู้ป่วย เวชภัณฑ์ที่จำ�เป็น รถบริการการแพทย์ฉุกเฉินหรือรถพยาบาลฉุกเฉิน
ประจำ�จุดในเส้นทาง เครือ่ งกระตุกหัวใจ (AED)/อุปกรณ์การแพทย์ฉกุ เฉินอืน่ ๆ โรงพยาบาลใกล้เคียง และอืน่ ๆ รวมถึง
ควรกำ�หนดให้มีการดำ�เนินงานที่เกี่ยวข้อง ดังนี้
1) ต้องมีหัวหน้าแพทย์สนามทำ�หน้าที่สั่งการบุคลากรทางการแพทย์ได้
2) มีแผนปฏิบตั กิ ารทางการแพทย์และพยาบาล และเอกสารการประเมินความเสีย่ งทางการแพทย์
และพยาบาล ทีว่ างแผนร่วมกันระหว่างผูอ้ �ำ นวยการการแข่งขัน และหัวหน้าแพทย์สนาม เพือ่ กำ�หนดระดับการบริการ
ทางการแพทย์
3) มีหน่วยแพทย์และพยาบาล และหน่วยปฐมพยาบาล ตามจุดต่างๆ ทั้งในเส้นทางวิ่ง บริเวณ
จุดปล่อยตัว และบริเวณเส้นชัย ตามความเหมาะสมของพื้นที่
4) ผู้จัดกิจกรรมวิ่งควรหาความร่วมมือจากหน่วยงานทางการแพทย์ เพื่อให้บริการที่จุดบริการ
พยาบาลตลอดเส้นทางวิ่ง
5) มีทีมกู้ชีพฉุกเฉินที่สามารถช่วยฟื้นคืนชีพ (นวดหัวใจและผายปอดกู้ชีพ - Cardiopulmonary
resuscitation: CPR) และมีเครือ่ งกระตุกหัวใจด้วยไฟฟ้า (AED/Defibrillator) ประจำ�ทีมทีม่ พี าหนะเคลือ่ นทีเ่ ร็ว เช่น
จักรยาน หรือจักรยานยนต์ เนื่องจากสามารถเข้าถึงเหตุฉุกเฉินในทุกตำ�แหน่งในสนามที่จัดกิจกรรมวิ่งได้ภายใน
4 นาที
6) มีรถพยาบาลทีม่ ีอปุ กรณ์ทางการแพทย์ส�ำ หรับชุดปฏิบัตกิ ารแพทย์ชั้นสูงประจำ�รถ เพื่อรับช่วง
ดูแลผู้ประสบเหตุฉุกเฉิน และส่งต่อสถานพยาบาล โดยให้มีจำ�นวนรถพยาบาลที่สัมพันธ์กับทั้งจำ�นวนผู้เข้าร่วม
กิจกรรมวิ่งและระยะทาง ดังนี้
เงื่อนไขด้านจำ�นวนผู้เข้าร่วมกิจกรรมวิ่ง
ถ้ามีผู้เข้าร่วมกิจกรรมไม่เกิน 2,000 คน ให้มีรถพยาบาล 2 คัน (เพื่อให้มีคันหนึ่งประจำ�ที่สนาม
ในกรณีที่อีกคันหนึ่งต้องขนย้ายผู้ป่วย) ทั้งนี้ ให้มีรถพยาบาลเพิ่มหนึ่งคัน เมื่อมีผู้เข้าร่วมกิจกรรมเพิ่มขึ้นทุก
2,000 คน
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เงื่อนไขด้านระยะทางของการจัดกิจกรรม
มีรถพยาบาลจอดเตรียมพร้อมปฏิบตั งิ านทีส่ ามารถเข้าถึงเหตุฉกุ เฉินภายใน 4 นาที คิดเป็นระยะห่าง
ของการจอดรถพยาบาลทุก 5 กิโลเมตร และหากมีเศษทีไ่ ม่ถงึ 5 กิโลเมตร ต้องเพิม่ รถอีก 1 คัน ตัวอย่างเช่น
หากระยะทางการวิ่งเป็น 6 กิโลเมตร จะต้องมีรถพยาบาล 2 คัน เพื่อจอดที่หัวและท้ายสนามตำ�แหน่งละคัน
ทั้งนี้ เมื่อพิจารณาทั้งสองเงื่อนไขประกอบกันแล้ว ให้ยึดจำ�นวนรถพยาบาลตามเงื่อนไขที่จะมี
มากกว่าเป็นหลัก
3.11 การกู้ชีพในการจัดกิจกรรมวิ่งและการช่วยชีวิตฉุกเฉิน
3.11.1 การจัดเตรียมการกู้ชีพและปฐมพยาบาลในเบื้องต้นสำ�หรับกรณีฉุกเฉินหรือวิกฤติตาม
มาตรฐานของสถาบันการแพทย์ฉุกเฉินแห่งชาติ (สพฉ.) และมาตรฐานทางการแพทย์อื่นที่เกี่ยวข้อง
3.11.2 การจัดให้มเี ครือ่ งกระตุกหัวใจไฟฟ้าแบบอัตโนมัติ (Automated External Defibrillator:
AED) ซึ่งเป็นเครื่องมือที่ใช้ระบบปฏิบัติการแบบอิเล็กทรอนิกส์พกพาตามแนวทางและมาตรฐานของสถาบันการ
แพทย์ฉุกเฉินแห่งชาติ (สพฉ.) ทั้งนี้ เครื่อง AED เป็นอุปกรณ์ที่ประชาชนทั่วไปสามารถใช้งานได้ หากได้รับการ
อบรม โดยหลังจากผู้ใช้งานกดปุ่มเปิดสวิทช์การทำ�งาน ระบบอิเล็กทรอนิกส์ในเครื่องจะออกคำ�สั่งให้ปฏิบัติตาม
อย่างง่ายดาย (บางยี่ห้อออกคำ�สั่งเป็นภาษาไทย) โดยทั่วไปมีขั้นตอนดังนี้
1. ผู้ที่ทำ�การช่วยเหลือจะต้องเปิดฝาเครื่อง AED และฉีกซองบรรจุอิเล็กโทรด โดยแผ่นอิเล็กโทรด
จะมีอยู่ 2 ชิ้น
		 1.1 ชิ้นแรกจะต้องนำ�ไปติดบนทรวงอกตอนบนของผู้ป่วย
		 1.2 แผ่นที่สองจะต้องติดบนผิวทรวงอกตอนล่างของผู้ป่วย
2. จากนั้นเครื่อง AED จะทำ�การวิเคราะห์จังหวะการเต้นของหัวใจ ซึ่งขณะนี้ห้ามผู้ที่ช่วยเหลือ
สัมผัสตัวผู้ป่วยเด็ดขาด
3. เมื่อเครื่องวินิจฉัยเสร็จแล้วจะขึ้นสัญญาณให้ทำ�การช็อคไฟฟ้า ให้ผู้ช่วยเหลือกดที่ปุ่มช็อคตาม
สัญญาณ ทีป่ รากฏอยูบ่ นตัวเครือ่ ง สลับกับการนวดหัวใจผายปอดกูช้ พี อย่างต่อเนือ่ งจนกว่าเจ้าหน้าทีก่ ชู้ พี จะมาถึง
4. การช่วยเหลือควรทำ�ภายใน 3-5 นาที จะช่วยเพิม่ โอกาสการรอดชีวติ ของผูป้ ว่ ยฉุกเฉินได้มากขึน้
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4.
การจัดกิจกรรมวิ่ง
บนถนน

4.1 เจ้าหน้าที่สำ�หรับการจัดกิจกรรมวิ่งบนถนน ประกอบด้วย
1) ผู้ตัดสิน
2) ผู้ชี้ขาดอันดับ (อยู่ที่เส้นชัย)
3) ผู้ชี้ขาดด้านการตัดสินด้วยภาพ (Photo-Finish Judge)

4) ผู้ชี้ขาดสำ�หรับอุปกรณ์จับเวลาแบบไร้สาย (Transponder Judge)
5) ผูช้ ี้ขาดประจำ�ห้องเรียก (Call Room Judges) สำ�หรับนักวิ่งชั้นนำ�
6) ผู้จับเวลาและผู้บันทึกเวลาด้วยมือ (อยู่ที่เส้นชัยและจุดตรวจสอบอุปกรณ์จับเวลาระหว่าง
เส้นทาง)
7) กรรมการปล่อยตัว
8) เจ้าหน้าที่ประจำ�จุดบริการน�ำ้ (ต้องมีเพียงพอกับจำ�นวนจุดบริการน�ำ้ )
9) ผู้วัดระยะทาง (รับผิดชอบการวัดระยะทางและการออกใบรับรองเส้นทางวิ่ง)
10) มาร์แชล
11) ผู้พิจารณาคำ�ร้อง (กรณีที่เป็นการแข่งขันระดับชิงชนะเลิศเท่านั้น)
การจัดกิจกรรมวิ่งบนถนนจะต้องมีเจ้าหน้าที่ที่ผ่านการอบรมและมีจำ�นวนที่เพียงพอ เพื่อให้
แน่ใจว่าการจัดกิจกรรมวิง่ จะเป็นไปอย่างถูกต้องสมบูรณ์ บางรายการจะมอบหมายงานให้อาสาสมัครทำ�หน้าทีแ่ ทน
เจ้าหน้าที่จัดกิจกรรมวิ่งบนถนน การทำ�เช่นนี้จะถือว่าการจัดกิจกรรมครั้งนั้นไม่สามารถบริหารจัดการให้เป็นไป
ตามกฎ การแข่งขันได้ และผลการแข่งขันครั้งนั้นอาจไม่ถูกยอมรับอย่างเป็นทางการ
4.2 การจัดเตรียมรถนำ�/รถปิดท้าย
ผู้จัดกิจกรรมวิ่งบนถนนจะต้องดำ�เนินการ ดังนี้
1) รถนำ�ต้องทำ�หน้าทีน่ �ำ ทางนักวิง่ คนแรกตลอดเส้นทางวิง่ ด้วยการขับไปบนเส้นทางวิง่ และนำ�หน้า
นักวิ่งคนแรกประมาณ 50-100 เมตร การจัดกิจกรรมวิ่งขนาดเล็ก อาจใช้จักรยานยนต์หรือจักรยานเป็นรถนำ�
ผู้ขับขี่ต้องสวมใส่เสื้อผ้าที่มองเห็นได้เด่นชัด และต้องขี่โดยเจ้าหน้าที่จัดกิจกรรมวิ่งซึ่งจะต้องคุ้นเคยกับเส้นทางวิง่
กรณีใช้รถจักรยาน ผู้ข่ตี ้องมีความสามารถที่จะขี่ให้เร็วและนานพอที่จะนำ�นักวิ่งคนแรกได้ตลอดเส้นทาง ส่วนการ
จัดกิจกรรมวิ่งขนาดใหญ่จะใช้รถยนต์หรือรถยนต์ไฟฟ้าเป็นรถนำ� และมีมาร์แชล นั่งบนรถนำ�ด้วย มีการติดตั้ง
นาฬิกาดิจิตอลไว้บนหลังคารถโดยให้นาฬิกาหันมาทางนักวิ่ง บางรายการอาจมีรถเบิกทาง (Pilot Vehicle)
ซึ่งจะขับล่วงหน้ากลุ่มนักวิ่งด้วยระยะไกลมาก เพื่อตรวจสอบว่าเส้นทางได้ถูกจัดการอย่างเหมาะสมเรียบร้อยแล้ว
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นอกจากนั้น ทางผู้จัดกิจกรรมควรมีแผนสำ�รองกรณีเกิดเหตุไม่คาดคิดกับรถนำ� เช่น เครื่องยนต์ขัดข้อง การจราจร
คับคั่ง
2) การจัดกิจกรรมวิ่งบนถนนที่แยกปล่อยตัวกลุ่มนักวิ่งชั้นนำ�หญิงและชายต่างเวลากัน ก็ควร
จัดรถนำ�นักวิ่งแยกเป็นสองชุดด้วย (ยกเว้นรถเบิกทาง) ถ้ากลุ่มนักวิ่งชั้นนำ�หญิงถูกกำ�หนดให้ปล่อยตัวพร้อม
นักวิ่งมวลชนทั้งหมด รถนำ�กลุ่มที่แยกมาก็ยังคงต้องทำ�หน้าที่นำ�นักวิ่งชั้นนำ�หญิงคนแรก ซึ่งคนขับจะต้องใช้ความ
ระมัดระวัง เป็นอย่างสูง เพราะอาจมีนักวิ่งชายในกลุ่มมวลชนวิ่งด้วยความเร็วใกล้เคียงกับนักวิ่งหญิงคนแรก
ในกรณีนี้การใช้รถจักรยานยนต์หรือรถยนต์จะเหมาะสมกว่ารถยนต์ขนาดใหญ่
3) รถปิดท้าย ต้องมีมาร์แชล ปิดท้ายขบวน (Sweep Marshal) ควบคุม เพื่อคอยให้สัญญาณ
ยกเลิกการใช้เส้นทางวิ่งและยุติการประจำ�ตำ�แหน่งของบุคลากรต่างๆ ในเส้นทางวิ่ง
		 3.1) กรณีการจัดกิจกรรมวิ่งขนาดเล็ก รถปิดท้ายจะทำ�หน้าที่เก็บนักวิ่งที่ไม่สามารถวิ่งจนจบ
การจัดกิจกรรมได้ แต่ในกรณีการจัดกิจกรรมวิ่งขนาดใหญ่จะไม่สามารถทำ�เช่นนี้ได้ โดยในทางปฏิบัติ สิ่งที่ทำ�ได้ทั้ง
กรณีสนามเล็กและสนามใหญ่ คือ แจ้งล่วงหน้าให้นักวิ่งทราบว่าจะเปิดการจราจรเมื่อใดและถ้ายังวิ่งอยู่ จะถือว่า
นักวิ่งเป็นผู้ใช้ทางเท้าคนหนึ่งซึ่งต้องวิ่งบนทางเท้าและต้องข้ามถนนตามสัญญาณไฟจราจร และในรถปิดท้ายจะ
ต้องมีทีมปฐมพยาบาล ซึ่งจะทำ�หน้าที่ประเมินอาการเจ็บป่วยของนักวิ่ง เช่น ผู้เข้าร่วมกิจกรรมวิ่งที่เหนื่อยล้า
เกินไป นักวิ่งที่มีอาการขาดน�ำ้ เกลือแร่ อย่างรุนแรง เป็นต้น และมีเวชภัณฑ์ทางการแพทย์สำ�หรับภาวะฉุกเฉิน
ที่เหมาะสม
		 3.2) กรณีที่การจัดกิจกรรมวิ่งที่มีจุดปล่อยตัวกับเส้นชัยอยู่คนละที่กัน อาจมีรถชนิดอื่นๆ ที่
ทำ�หน้าที่ขนสัมภาระของนักวิ่งจากจุดปล่อยตัวไปยังเส้นชัย โดยรถเหล่านี้ไม่ได้เป็นส่วนหนึ่งของขบวนรถนำ�นักวิ่ง
แต่อาจวิ่งไปตามเส้นทาง โดยวิ่งนำ�หน้ารถเบิกทาง (ซึ่งต้องขับออกไปก่อนปล่อยตัวไม่น้อยกว่า 15 นาที) หรือ
อาจใช้เส้นทางอื่นก็ได้
4.3 นักวิ่งกำ�กับเวลา/นักวิ่งกำ�กับความเร็ว (Pacer/Pace Maker)
กลุ่มบุคคลที่ร่วมวิ่งในกิจกรรมวิ่งด้วยความเร็วที่ตกลงกันไว้ กรณีนักวิ่ง Pacer สำ�หรับนักวิ่งมวลชนมัก
จะมีสัญลักษณ์ที่ระบุระยะเวลาที่ใช้วิ่งจนถึงเส้นชัย เพื่อช่วยให้ผู้เข้าร่วมกิจกรรมวิ่งสามารถใช้เป็นที่สังเกตหรือ
เทียบระยะเวลาบนเส้นทางได้ ซึ่งในการแข่งขันจะมี Pacer ได้หลายกลุ่ม โดยให้พิจารณาตามป้ายสัญลักษณ์
เพื่อเลือกระยะเวลาได้ในรายการแข่งขันที่มีป้ายรับรอง กำ�หนดให้มี Pacer ระยะละไม่เกิน 3 คน โดยมีสัญลักษณ์
ตามที่กติการะบุ อย่างไรก็ตาม ผู้จัดสามารถพิจารณาให้มีได้ตามความเหมาะสม
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4.4 เส้นชัย
ผู้จัดกิจกรรมวิ่งบนถนน จะต้องมีความรู้และความเข้าใจเกี่ยวกับเส้นชัย ดังนี้
1) เส้นชัยเป็นบริเวณที่มีความสำ�คัญเทียบเท่ากับจุดปล่อยตัว ซึ่งจะต้องทำ�ให้บริเวณนี้ปลอดจาก
บุคคล ผูไ้ ม่มสี ว่ นเกีย่ วข้อง และมีเพียงเจ้าหน้าทีถ่ อื ริบบิน้ เส้นชัยเท่านัน้ ทีย่ นื อยูเ่ มือ่ นักวิง่ คนแรกวิง่ เข้ามา ส่วนบริเวณ
ข้างเส้นชัยให้เป็นทีข่ องเจ้าหน้าทีแ่ ละผูจ้ บั เวลา ควรออกแบบเส้นทางวิง่ ระยะ 200 เมตรก่อนถึงเส้นชัยเป็นทางตรง
และราบ และต้องมีป้ายบอกระยะ 400 เมตร และ 200 เมตร ก่อนถึงเส้นชัย มีการติดตั้งนาฬิกาจับเวลา
นอกจากนัน้ ในการจัดกิจกรรมวิง่ ขนาดใหญ่ อาจกันพืน้ ทีอ่ ย่างน้อย 20 เมตรหลังเส้นชัย เพือ่ เป็นพืน้ ทีห่ ลังวิง่ สำ�หรับ
นักวิง่ ชัน้ นำ� และควรมีพนื้ ทีส่ งวนไว้ส�ำ หรับผูส้ อื่ ข่าวโทรทัศน์ ช่างภาพ หน่วยแพทย์ หน่วยตรวจสารกระตุน้ และอืน่ ๆ
2) การออกแบบเส้นชัยทีส่ ว่ นใหญ่ใช้ซมุ้ แบบเหนือศีรษะ เพือ่ ติดป้ายและนาฬิกาสนาม โครงสร้าง
ของซุ้มจะต้องแข็งแรงและทนต่อแรงลม และสามารถติดตั้งเครื่องส่งและรับสัญญาณของอุปกรณ์จับเวลาแบบ
ไร้สายและอุปกรณ์ถ่ายรูปขณะเข้าเส้นชัย ในกรณีที่มีการจัดกิจกรรมวิ่งหลายระยะทาง ควรจัดช่องวิ่งเข้าเส้นชัย
แยกตามระยะทางให้ชัดเจน เพื่อความสะดวกในการตัดสิน
3) เส้นชัย ควรใช้ระบบจับเวลาสำ�รองแบบบันทึกวิดีโอ เพื่อให้สามารถเรียงอันดับการเข้าเส้นชัย
ได้แม่นยำ� และสามารถตรวจสอบได้กรณีที่มีการประท้วงผลตัดสิน ถ้าบันทึกเวลาด้วยชิปอิเล็กทรอนิกส์ ต้องมี
ระบบสำ�รอง เพือ่ เก็บข้อมูลเวลาและข้อมูลลำ�ดับการแข่งขัน ในกรณีทร่ี ะบบหลักไม่สามารถใช้งานได้ ผูจ้ ดั กิจกรรมวิ่ง
ควรมีวิธีการ เพื่อยืนยันลำ�ดับการเข้าเส้นชัยแบบทันท่วงทีสำ�หรับนักวิ่งที่ได้รับรางวัลจนถึงอันดับสำ�รอง
การจับเวลาด้วยมือและการจัดอันดับด้วยคณะกรรมการซึง่ มีความชำ�นาญ และมีทมี ทีม่ ปี ระสิทธิภาพ
ได้แก่ ผูจ้ บั เวลาและผูบ้ นั ทึกเวลา ผูจ้ ดั อันดับ ผูช้ ข้ี าดอันดับ เป็นต้น ส่วนอุปกรณ์จบั เวลาแบบไร้สาย (Transponder)
โดยอุปกรณ์นี้จะถูกติดตั้งให้กับนักวิ่งทุกคน เพื่อให้เกิดการบันทึกสถิติเข้าไปยังคอมพิวเตอร์โดยอัตโนมัติ เมื่อนักวิ่ง
แต่ละคนวิ่งข้ามเส้นชัย วิธีนี้เป็นวิธีบันทึกเวลาการแข่งขันที่มีประสิทธิภาพสูงสุด ผลการแข่งขันสามารถแสดงผลได้
ทันที แต่จะต้องหมายเหตุว่า “ผลการแข่งขันอย่างไม่เป็นทางการ” จนกว่าจะมีการตรวจสอบความถูกต้อง
4) งานวิ่งที่ใช้ระบบจับเวลาด้วยอุปกรณ์ไร้สายและมีจุดตรวจสอบเวลา เพื่อทำ�ให้นักวิ่งได้รู้เวลา
เฉพาะบุคคล “net time” ของแต่ละคนได้ ค่านี้หมายถึง ระยะเวลานับตั้งแต่นักวิ่งคนนั้นข้ามเส้นปล่อยตัวจนถึง
ข้ามเส้นชัย ซึ่งค่านี้แตกต่างจากเวลาสนาม “gun time” ซึ่งจะเริ่มจับเวลาตั้งแต่สิ้นเสียงปืนปล่อยตัว เวลาเฉพาะ
บุคคลนีใ้ ห้ขอ้ มูลทีเ่ ป็นประโยชน์ส�ำ หรับผูเ้ ข้าร่วมกิจกรรมวิง่ ทีเ่ ข้าร่วมงานวิง่ ขนาดใหญ่ ซึง่ ผูเ้ ข้าร่วมกิจกรรมแต่ละคน
อาจข้ามเส้นปล่อยตัวด้วยเวลาที่ต่างกันหลายนาที (ตามกติกาของ WORLD ATHLETICS เวลาอย่างเป็นทางการ
จะยึดตามเวลาสนาม) แต่ในงานวิ่งขนาดใหญ่หลายงานที่ไม่ใช่ระดับชิงชนะเลิศ จะบอกเวลาเฉพาะบุคคลด้วย
และใช้เวลานี้เพื่อหาผู้ชนะในประเภทกลุ่มอายุ
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4.5 การบริการหลังเส้นชัย
ผู้จัดกิจกรรมวิ่งบนถนน จะต้องมีการให้บริการหลังเส้นชัยเมื่อการจัดกิจกรรมได้เสร็จสิ้นลง เนื่องจาก
นักวิ่งยังคงต้องการบริการที่จำ�เป็น อาทิ เครื่องดื่ม อาหาร ดังนั้น ผู้จัดกิจกรรมควรเตรียมการบริการหลังเส้นชัย
ให้กับผู้เข้าร่วมกิจกรรมหลังเข้าเส้นชัย โดยเฉพาะพื้นที่บริการหลังเข้าเส้นชัยควรเป็นถนนหรือสนามที่ตรงและ
กว้าง ในการจัดกิจกรรมที่มีผู้เข้าร่วมกิจกรรมหลายพันคน น�ำ้ และบริการอื่นๆ ที่จำ�เป็นควรตั้งไว้ในตำ�แหน่งที่ห่าง
ออกมาจาก เส้นชัยอย่างน้อย 50 เมตร ซึ่งลำ�ดับการให้บริการที่แนะนำ� มีดังนี้
1) น�ำ้ ดื่ม (สำ�หรับผู้เข้าร่วมกิจกรรมวิ่งแนวหน้าหรือผู้เข้าร่วมกิจกรรมที่ต้องการน�ำ้ เร่งด่วน)
2) เหรียญที่ระลึก
3) เครื่องบริโภคเพื่อความสดชื่น
4) เสื้อผู้พิชิต หรือ finisher T-shirt (ถ้ามี)
5) บริการถ่ายรูปนักวิ่งคู่กับเหรียญ (ถ้ามี)
6) จุดตรวจสอบเวลาด้วยอุปกรณ์จับเวลาแบบไร้สาย (ถ้ามี)
7) จุดบริการอาหาร
8) บริการรับฝากสัมภาระ
9) จุดนัดพบ
4.6 การดำ�เนินงานหลังการจัดกิจกรรมวิ่งบนถนน
ผู้จัดกิจกรรม/แข่งขันวิ่งบนถนน ต้องดำ�เนินการ ดังนี้
1) ประกาศและจัดแสดงผลการแข่งขันเบือ้ งต้นเพือ่ การรับรางวัลภายในเวลาทีส่ มเหตุผลในวันแข่งขัน
และประกาศผลการแข่งขันทัง้ หมดลงสือ่ สาธารณะในวันจัดกิจกรรมวิง่ ทัง้ นีก้ ารประกาศผลการแข่งขันอย่างเป็นทางการ
ในรายการที่มีป้ายรับรองให้ประกาศผลโดยเร็วที่สุด
2) การจัดเก็บสถานทีใ่ ห้เรียบร้อยและการคืนพืน้ ผิวจราจร การเก็บขยะ โดยดำ�เนินการตามแผนงาน
และการจัดเตรียมทีมไว้ล่วงหน้า
3) บันทึกเรือ่ งราวการจัดกิจกรรมวิง่ สรุปถอดบทเรียนการจัดกิจกรรมวิง่ และการประชุมประเมินผล
เพื่อรายงานผลต่อหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง พร้อมทั้งเผยแพร่ต่อสื่อสาธารณะตามความเหมาะสม
4) แสดงความขอบคุณผูส้ นับสนุนการจัดกิจกรรมวิง่ อาสาสมัคร หน่วยงานต่างๆ และเจ้าของพืน้ ที่
4.7 กรณีผเู้ ข้าร่วมกิจกรรมวิง่ เป็นผูพ้ กิ าร จะต้องเตรียมสิง่ อำ�นวยความสะดวกให้คนพิการได้รว่ มด้วย
ระบุรายละเอียดของการจัดกิจกรรมวิง่ ในกรณีทผี่ เู้ ข้าร่วมกิจกรรมเป็นผูพ้ กิ าร ซึง่ โดยหลักการแล้ว ในการจัด
กิจกรรมวิง่ ทีม่ ผี เู้ ข้าร่วมกิจกรรมเป็นผูพ้ กิ าร/วีลแชร์ และผูเ้ ข้าร่วมกิจกรรมวิง่ ทีเ่ ป็นคนพิการประเภทอืน่ ๆ ควรจะต้องมี
การเตรียมการและวางแผนการดำ�เนินการอย่างน้อย ดังนี้
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1) ต้องมีการเตรียมปล่อยตัวผู้เข้าร่วมกิจกรรมเป็นผู้พิการ/วีลแชร์แยกต่างหาก เพื่อให้แน่ใจว่า
ผู้เข้าร่วมกิจกรรมและ/หรือผู้เข้าร่วมกิจกรรมทุกคนจะได้รับความปลอดภัย
2) การปล่อยตัวผู้เข้าร่วมกิจกรรมวีลแชร์ก่อนผู้เข้าร่วมกิจกรรมและ/หรือผู้เข้าร่วมกิจกรรมอื่น
อย่างน้อยเป็นเวลา 5 นาทีขึ้นไป
3) ผูเ้ ข้าร่วมกิจกรรมทีเ่ ป็นผูพ้ กิ ารประเภทอืน่ มักต้องใช้เวลาในการวิง่ และต้องการความช่วยเหลือ
มากกว่าผู้แข่งขันทั่วไป ผู้จัดกิจรรมจึงมักให้สิทธิ์ในการปล่อยตัวก่อน และอนุญาตให้ผู้เข้าร่วมกิจกรรมเหล่านี้พา
ผู้ช่วยประจำ�ตัววิ่งไปด้วยตลอดเส้นทาง
4) เตรียมสิ่งอำ�นวยความสะดวกให้คนพิการ อาทิ ทางลาดขึ้นสู่พิธีการ (ในกรณีรับรางวัล)
ห้องสุขาสำ�หรับคนพิการ และอื่นๆ ตามความเหมาะสม
จึงควรระบุให้ชัดเจนว่าได้มีการดำ�เนินการเรียบร้อยแล้วในทุกเรื่องที่สำ�คัญ หรือหากไม่เรียบร้อย
นั้นเกิดจากปัญหาอุปสรรคใดและมีการแก้ไขในเบื้องต้นอย่างไร ทั้งนี้ สามารถแนบเอกสารและ/หรือรายละเอียด
ได้ตามความเหมาะสม
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ประกาศกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา
เรื่อง “แนวทางปฏิบัติการจัดกิจกรรมวิ่งบนถนน
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มาตรการจัดการแข่งขัน
ภายใต้การระบาดโควิด - 19

29

แนวคิด
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มาตรการในการควบคุมโรคที่สำ�คัญ และมีผลกระทบโดยตรงต่อการจัดกิจกรรม
การแข่งขันวิง่ ได้แก่ ความจำ�เป็นทีต่ อ้ งลดความแออัด และการทำ�ให้เกิดระยะห่างทางสังคม
(Social Distancing) ดังนัน้ หากจำ�เป็นต้องจัดการแข่งขันภายใต้การแพร่ระบาด COVID-19
จึงต้องปรับกิจกรรมการจัดการแข่งขันให้สอดคล้องกับมาตรการ
 ธรรมชาติ ข องกิ จ กรรมมวลชน (Mass participation) มั ก จะเป็ น การ
รวมตัวของผูค้ น ดังนัน้ แนวคิดหลักในการบริหารการจัดแข่งขันภายใต้การแพร่ระบาดจึงจำ�
ต้องเริ่มต้นที่การ “กระจายความแออัดของผู้เข้าร่วมกิจกรรม” เป็นสำ�คัญ
 แน่นอนที่สุดว่าจำ�นวนผู้ที่เข้าร่วมกิจกรรมภายใต้การแพร่ระบาด อาจไม่
สามารถทำ�ให้มีปริมาณมากเหมือนกับที่เคยดำ�เนินการในช่วงปกติ แต่หากมีการบริหารจัด
การได้ดีพอก็จะช่วยให้การดำ�เนินกิจกรรมสามารถดำ�เนินการไปได้
้ ตอนต่างๆ ของการดำ�เนินกิจกรรม
 ต้องจัดการเรือ่ ง “การลดความแออัด” ในขัน
ที่สำ�คัญ ได้แก่ การรับอุปกรณ์แข่งขัน งาน EXPO จุดเริ่มต้นและเส้นชัย จุดรับน้ำ�ดื่ม
จุดรับเหรียญและเสื้อที่ระลึก จุดรับอาหาร ฯลฯ
่ กิจกรรม โดยเน้นการมีกจิ กรรมรวมตัวให้นอ้ ย
 ต้องวางแผนงานตัง้ แต่ตอนเริม
ทีส่ ดุ เน้นการใช้ระบบออนไลน์ทดแทน และวางแผนการกระจายผูค้ นให้เฉลีย่ ไปในช่วงเวลา
ต่างๆ ให้เหมาะสม เช่น การกระจายเวลาการรับอุปกรณ์การแข่งขัน การกระจายเวลาปล่อยตัว
ฯลฯ

ลักษณะของ
ผู้เข้าร่วม
กิจกรรม
จากสถิตกิ ารเข้าร่วมการแข่งขัน ทัง้ จากภายใน และภายนอกประเทศ
พบว่านักวิง่ ส่วนใหญ่มอี ายุประมาณ 35-40 ปี โดยผูห้ ญิงส่วนใหญ่อายุประมาณ
35 ปี ส่วนผู้ชายอายุประมาณ 40 ปี และมีแนวโน้มว่าผู้หญิงกำ�ลังจะมาก
กว่าผู้ชาย
ศักยภาพทางเศรษฐกิจค่อนข้างดี ใช้การเข้าร่วมกิจกรรมแข่งขันวิ่ง
พร้อมๆ ไปกับการท่องเทีย่ ว (Sports Tourism) โดยส่วนใหญ่จะพักค้างแรม
1-2 คืน และมีการจับจ่ายใช้สอยเฉลี่ยไม่น้อยกว่า 1,000 บาทต่อคน
ดังนั้นด้วยวัยวุฒิ และสถานะจึงเชื่อได้ว่านักวิ่งส่วนใหญ่จะเป็น
กลุ่ ม คนที่ มี ศั ก ยภาพ มี พื้ น ฐานความเป็ น นั ก กี ฬ า คุ้ น เคยกั บ การอยู่ ใ น
กฏระเบียบการแข่งขัน และมีความรับผิดชอบต่อกฎระเบียบของสังคม
นั่นเป็นเหตุผลส่วนหนึ่งว่า ทำ�ไมรายการแข่งขันที่มีผู้เข้าร่วมหลายหมื่นคน
จึงดำ�เนินการไปได้โดยปราศจากความวุ่นวาย
ลักษณะร่วมที่สำ�คัญของคนกลุ่มนี้อีกสิ่งหนึ่งก็คือ การเป็นกลุ่มคน
ที่ระมัดระวังรักษาสุขภาพเป็นหลัก ทั้งเรื่องการใช้ชีวิต การนอน การกิน
การดื่ม ดังนั้นข้อปฏิบัติใดๆ ที่เกี่ยวกับสุขภาพคนกลุ่มนี้จะเป็นกลุ่มคนแรกๆ
ที่จะยึดถือปฏิบัติอย่างเคร่งคัด
ท่ามกลางการแพร่ระบาด การจัดแข่งขันทีจ่ ะประกาศดำ�เนินการ ต้อง
แสดงให้คนกลุ่มนี้เห็นได้ถึงความปลอดภัยในการเข้าร่วมกิจกรรม คุ้มค่ากับ
การจ่ายท่ามกลางสภาพเศรษฐกิจในปัจจุบันที่การตัดสินใจซื้อต้องมีเหตุผล
เพียงพอ มิฉะนั้นแล้วรายการนั้นๆ จะไม่ได้รับการยอมรับ และไม่ประสบ
ความสำ�เร็จได้ในที่สุด
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มาตรการควบคุมของ ศบค. (ฉบับที่ 4)
มาตรการควบคุมหลัก
ทำ�ความสะอาดพื้นทั้งก่อน-หลัง
บริการ และกำ�จัดขยะมูลฝอย
ทุกวัน

มีมาตรการคัดกรองไข้ก่อนเข้า
สถานที่

สวมหน้ากากอนามัยหรือ
หน้ากากผ้า

จัดให้มีการระบายอากาศ
ภายในอาคาร

ให้มีจุดบริการล้างมือ

จัดให้มีระบบคิว และมีพื้นที่รอคิว
ห่างกันอย่างน้อย 1 เมตร

ให้เว้นระยะห่างอย่างน้อย
1 เมตร

อาจให้ผู้ใช้บริการผู้ให้บริการสวม
Face Shield ขณะใช้บริการ

ให้ควบคุมจำ�นวนผู้ใช้บริการ
มิให้แออัด

จัดให้มีระบบเก็บข้อมูล
และติดตามผู้ใช้บริการ

จำ�กัดเวลาอยู่ในพื้นที่ไม่เกิน
2 ชั่วโมงต่อคน

ให้พัฒนานวัตกรรมลงทะเบียน/
จองคิวรูปแบบใหม่ระยะยาว

แนะนำ� ตรวจตรา ควบคุม
กำ�กับมาตรการ
ลงทะเบียนยืนยันปฏิบัติตาม
มาตรการป้องกันโรค
ลงทะเบียนเข้า – ออกด้วย
App “ไทยชนะ”
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มาตรการเสริม
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แนวทางการจัดแข่งขันนี้ ได้นำ�ข้อปฏิบัติตามมาตรการควบคุมหลักและมาตรการเสริม ของศูนย์บริหาร
สถานการณ์ COVID-19 (ศบค.) มาปรับใช้ โดยมีหัวข้อสำ�คัญที่ควรดำ�เนินการเพื่อให้เหมาะสมกับสถานการณ์แพร่
ระบาด บางรายการจำ�เป็นต้องปฏิบตั ติ าม ในขณะทีบ่ างรายการเป็นเพียงข้อเสนอแนะ โดยทัง้ นี้ มีแนวทางดำ�เนินการ
ดังนี้
1. ต้องลดจำ�นวนผู้เข้าร่วม ลดทั้งจำ�นวนของกรรมการและนักกีฬา ให้จำ�นวนสอดคล้องกับพื้นที่จัดการ
แข่งขัน โดยกำ�หนดให้มรี ะยะห่างระหว่างบุคคล ยืน-นัง่ ไม่นอ้ ยกว่า 1 เมตร และต้องมีพนื้ ทีใ่ นบริเวณทีม่ กี ารรวมตัวกัน
เป็นสัดส่วน 1 คนต่อ 5 ตารางเมตร ต้องลดจำ�นวนผู้เข้าร่วม ลดทั้งจำ�นวนของกรรมการและนักกีฬา ให้จำ�นวน
สอดคล้องกับพืน้ ทีจ่ ดั การแข่งขัน โดยกำ�หนดให้มรี ะยะห่างระหว่างบุคคล ยืน-นัง่ ไม่นอ้ ยกว่า 1 เมตร และต้องมีพนื้ ที่
ในบริเวณที่มีการรวมตัวกันเป็นสัดส่วน 1 คนต่อ 5 ตารางเมตร และต้องลงทะเบียนการจัดแข่งขันใน แพลตฟอร์ม
“สปิริต” ของกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา รวมถึงการลงทะเบียนในแอปพลิเคชัน “ไทยชนะ”

1 m..

5 Sq.m..

5 Sq.m.

2. ควรเปิดให้นกั กีฬามีสทิ ธิย์ กเลิกการแข่งขันในกรณีทพี่ บว่ามีอาการป่วย หรืออยูใ่ นภาวะทีม่ คี วามเสีย่ ง
จากการติดเชื้อ โดยอาจกำ�หนดให้มีขั้นตอนการคืนเงิน หรือการโอนสิทธิ์ให้ผู้อื่นได้ ขบวนการนี้จะช่วยให้สร้าง
ความมั่นใจของผู้สมัครเข้าร่วมการแข่งขัน
3. หากเป็นไปได้ควรจัดให้มีการทำ�ประกัน COVID-19 ให้กรรมการ อาสาสมัคร และนักกีฬาที่เข้าร่วม
การแข่งขัน นอกเหนือไปจากการทำ�ประกันอุบัติเหตุที่ดำ�เนินการอยู่แล้ว
4. ควรมีการรับรองตัวเอง โดยไม่ไปในพืน้ ทีเ่ สีย่ งการระบาดก่อนการแข่งขัน 14 วัน ทัง้ นีอ้ าจใช้แอปพลิเคชัน
“หมอชนะ” เช็คอินเพื่อแสดงประวัติเส้นทางการเดินทาง
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5. ยกเลิกเข้าร่วมแข่งขันกรณีที่คาดว่าตนมีความเสี่ยง หรือควรมีใบรับรองแพทย์ โดยควรจะดำ�เนินการ
ตรวจร่างกายหาไวรัส COVID-19 และส่งผลการตรวจก่อนการแข่งขัน ในกรณีที่มีผู้สมัครจากต่างประเทศ การ
ดำ�เนินการให้เป็นไปตามประกาศของทางราชการในช่วงเวลานั้นๆ
6. ควรลดกิจกรรมรวมตัว ก่อน หรือหลังการแข่งขัน กิจกรรมใดๆ ทีเ่ คยให้ฝงู ชนมารวมตัว ควรมีให้นอ้ ยลง
และกระจายการเข้าร่วมกิจกรรม ใช้ระบบออนไลน์ทดแทน
7. ต้องเช็คอิน-เช็คเอาท์ “ไทยชนะ” การแข่งขันของผู้เข้าร่วมกิจกรรม
8. ต้องมีสถานีคดั กรองเพือ่ วัดอุณหภูมริ า่ งกายของผูเ้ ข้ามาในบริเวณการแข่งขัน และควรมีจดุ บริการเจล
หรือแอลกอฮอล์ล้างมือไว้บริการ
9. ต้องยืน - นั่งห่างกันไม่น้อยกว่า 1 เมตรในทุกกิจกรรม เช่น การยืนรอคิวเข้าห้องน้ำ� ปล่อยตัว
รับเหรียญ ฯลฯ รวมถึงระยะห่างกันของกรรมการขณะปฏิบัติงาน
10. ต้องกำ�หนดให้หน้ากากอนามัยหรือหน้ากากผ้าเป็นอุปกรณ์บังคับ ทั้งนักกีฬาและกรรมการ
o สำ�หรับอาสาสมัคร และกรรมการ จำ�เป็นต้องมีอปุ กรณ์บงั คับ เป็น หน้ากากอนามัยหรือหน้ากากผ้า
และสำ�หรับอาสาสมัครจุดบริการอาจต้องสวมถุงมือ
o สำ�หรับนักกีฬา ให้หน้ากากอนามัยหรือหน้ากากผ้าป็นอุปกรณ์บังคับ โดยขณะทำ�การวิ่งไม่ต้องใส่
หน้ากาก แต่เป็นข้อบังคับให้ใช้ในช่วงก่อน และหลังการแข่งขัน เช่น ในจุดบริการอาหาร และเครื่องดื่ม หรือตลอด
ระยะเวลาที่อยู่ในสถานที่ที่ปิด เช่น ในเต็นท์พยาบาล รถขนส่ง
11. ควรปรับการปล่อยตัวให้เป็นกลุม่ ย่อย โดยเน้นไม่ให้นกั กีฬามาคอยการปล่อยตัวหน้าจุดเริม่ ต้นดังเช่น
ในอดีต แต่อย่างไรก็ตามพึงระลึกว่าการปล่อยตัวลักษณะนีอ้ าจใช้เวลาถึง 1 ชัว่ โมงจากเดิมทีอ่ าจใช้เวลาเพียง 5-10
นาที ซึ่งจะกระทบต่อเวลาในการดำ�เนินการแข่งขันทั้งระบบ
12. ควรระวังความแออัดที่สถานีบริการ โดยอาจสามารถบริหารจัดการได้ดังนี้
1. เน้นให้นักกีฬาพกเครื่องดื่มมาเอง เช่นกรณีการวิ่งแข่งขันเทรล ในลักษณะนี้จะสามารถลดสถานี
บริการให้น้อยลงได้ แต่ต้องมีทรัพยากรเพียงพอ และกระจายจุดบริการให้สอดคล้องกับจำ�นวนนักวิ่ง
2. คงจำ�นวนความถี่ของสถานีบริการไว้ แต่ต้องเพิ่มระยะห่างของการบริการให้มากขึ้นกว่าเดิม โดย
จัดบริการไว้บนโต๊ะที่เว้นระยะห่างมากกว่า 2-3 เท่าของระยะปกติ โดยอาจจะให้นักวิ่งเลือกฝั่งการรับบริการตั้งแต่
เริ่มลงทะเบียน เพื่อกระจายความแออัด
3. อาจใช้เจลให้พลังงานแทนอาหาร กรณีจ�ำ เป็นตัองบริการอาหารควรเป็นประเภทปรุงสุกด้วยความ
ร้อน เช่น น้ำ�ซุป ผลไม้ควรมีเปลือก เช่น กล้วย อาหารต่างๆ ควรเป็นแบบมีบรรจุภัณฑ์มิดชิด เช่น ขนมปัง
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13. แนวปฏิบตั เิ หล่านีเ้ ป็นเรือ่ งใหม่ ดังนัน้ ควรมีการกำ�หนดระเบียบ และกฎกติกาการแข่งขันต้องประกาศ
ให้ทราบอย่างชัดเจน
14. จุดเริ่มต้นมีความกว้างสอดคล้องกับจำ�นวนคน เส้นทางการแข่งขันควรเป็นทางตรงไม่น้อยกว่า 400
เมตรจากจุดสตาร์ท หลีกเลี่ยงทางโค้งเพื่อลดการไปแออัดกันของนักวิ่งที่โค้งด้านใน และกิโลเมตรแรกๆ ถนนควร
มีความกว้างพอที่จะให้นักวิ่งในกลุ่มนั้นๆ มีระยะห่างซึ่งกันและกันที่ปลอดภัย

15. ต้องทำ�ความสะอาดสถานที่ก่อน ระหว่าง
และหลังการแข่งขัน รวมถึงกำ�จัดขยะมูลฝอย
16. ควรมีทะเบียนรายชื่อทั้งนักกีฬาและกรรมการ รวมถึงกระบวนการติดตามผลผู้เข้าร่วมการแข่งขันทั้ง
กรรมการ และนักกีฬา ภายหลังการแข่งขันและอาจกำ�หนดให้เป็นการตอบแบบสอบถามกลับมาภายใน 7 วัน
เพื่อเป็นการติดตามอาการป่วย (ที่อาจมี) ของผู้เข้าร่วมกิจกรรม ทั้งนี้อาจใช้โอกาสนี้ประเมินผลกิจกรรมไปด้วย
พร้อมกัน
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จัดการแข่งขันวิ่งอย่างปลอดภัย
ไร้โควิด - 19
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นิยาม :

ผูจ้ ดั การแข่งขัน ได้แก่ องค์กรผูจ้ ดั การแข่งขันทีเ่ ป็น
ทั้งบุคคล หรือนิติบุคคล ทั้งนี้รวมถึงผู้ควบคุมการแข่งขัน
เจ้าหน้าที่ กรรมการเทคนิค กลุม่ อาสาสมัคร ผูค้ วบคุมเส้นทาง
บุคลากรทางการแพทย์ เจ้าหน้าทีร่ กั ษาความสะอาด พิธกี ร
เจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภัย ผู้ออกร้านค้าในงาน EXPO
ฯลฯ โดยผู้ให้บริการต้องดำ�เนินการดังต่อไปนี้

1. การเตรียมสถานที่การแข่งขัน
1.1 ต้องทำ�การลงทะเบียนผู้จัด และลงทะเบียนการจัดการแข่งขันที่แพลตฟอร์ม Sport Spirit
ของกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา
1.2 ลงทะเบียนกิจกรรมใน “ไทยชนะ” เพื่อรองรับการ Check In – Out ของผู้เข้าร่วมกิจกรรม
1.3 ทำ�การขออนุญาตหน่วยงานท้องถิ่น เพื่อขออนุญาตในการจัดการแข่งขัน เพื่อพิจารณาโครงการและ
ติดตามผลการจัดกิจกรรม
1.4 จำ�นวนผูเ้ ข้าร่วมทัง้ นักกีฬาและกรรมการ ควรเหมาะสมกับพืน้ ทีจ่ ดั การแข่งขัน บริเวณทีม่ กี ารเคลือ่ นตัว
ไม่เป็นระเบียบ ต้องคำ�นวณการใช้พื้นที่อย่างน้อย 1 คน ต่อ 5 ตารางเมตร
1.5 ลดกิจกรรมรวมคนทั้งก่อน ระหว่าง และหลังการแข่งขัน
1.6 การลงทะเบียนรับสมัครควรผ่านระบบออนไลน์ ไม่ควรรับสมัครในวันแข่งขัน
1.7 ขั้นตอนการรับสมัคร ควรมีแนวทางบริหารจัดการในการกระจายความแออัดของกิจกรรมต่างๆ เช่น
การรับหมายเลขแข่งขัน การปล่อยตัว ทัง้ นีอ้ าจใช้การกำ�หนดเวลาทีจ่ ะมาร่วมกิจกรรมโดยกระจายความแออัดออกไป
เช่น การแบ่งเวลารับอุปกรณ์แข่งขัน การแบ่งเวลาปล่อยตัว เป็นต้น
1.8 อุปกรณ์การแข่งขันอาจสามารถปรับเปลีย่ นส่งทางไปรษณีย์ เพือ่ ลดการสัมผัส และการแออัดของคน
1.9 จัดทำ�ป้ายภายในงานเพือ่ ให้ค�ำ แนะนำ� รวมถึงมีสญ
ั ลักษณ์เตือนเพือ่ ให้ผเู้ ข้าร่วมแข่งขันทำ�การแข่งขัน
ได้อย่างปลอดภัยสอดคล้องกับมาตรการป้องกันโรค
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1.10 ควรเลือกจุดเริม่ ต้น และจุดสิน้ สุดการแข่งขัน ให้เป็นสถานทีป่ ดิ หลีกเลีย่ งพืน้ ทีช่ มุ ชนทีม่ คี นพลุกพล่าน
1.11 จุดเริ่มต้นและเส้นชัยอาจทำ�การแยกกัน เพื่อจะได้ไม่เกิดความหนาแน่น และการชนกันของนักวิ่งที่
เข้าเส้นชัยกับนักวิ่งที่กำ�ลังทำ�การปล่อยตัว โดยกำ�หนดทิศทางของผู้เข้าเส้นชัยควรนำ�ไปสู่จุดจอดรถ และออกจาก
งานได้ทันที
1.12 สถานที่การจัดการแข่งขันควรเป็นพื้นที่โล่ง อากาศถ่ายเทสะดวก
1.13 การเดินทางมาบริเวณพืน้ ทีจ่ ดั งานควรเข้าถึงได้สะดวก เพือ่ ลดเวลาเข้า – ออกจากพืน้ ที่ และรวมถึง
การกระจายคนออกจากพื้นที่เมื่อจบการแข่งขันเป็นไปได้อย่างรวดเร็ว
1.14 ทิศทางการเคลือ่ นทีภ่ ายในสถานทีจ่ ดั งานควรเป็นทิศทางเดียวกัน เพือ่ ไม่ให้เกิดการกีดขวางเส้นทาง
สัญจร
1.15 เส้นทางเดินภายในงานควรมีความกว้างเพียงพอกับปริมาณของผู้เข้าร่วมการแข่งขัน
1.16 การวางเต็นท์ขายสินค้าในบริเวณงาน EXPO ต้องไม่มีกิจกรรมส่งเสริมการขายที่เชิญชวนลูกค้ามา
รวมตัวกัน
1.17 ภายในเต็นท์ขายสินค้าควรมีเจลล้างมือแอลกอฮอล์ หรือน้�ำ ยาฆ่าเชือ้ ไว้ให้ผเู้ ข้าร่วมกิจกรรมทำ�ความ
สะอาดมือก่อน เข้า–ออกจากเต็นท์
1.18 ต้องกำ�หนดจำ�นวนคนทีส่ ามารถเข้าไปในงาน Expo และรับอุปกรณ์การแข่งขันอย่างชัดเจน โดยคำ�นวณ
พื้นที่ในสัดส่วน 1 คนต่อ 4 ตารางเมตร
1.19 ควรจัดเตรียมที่เฉพาะสำ�หรับแยกบุคคลที่ป่วย หรือสงสัยว่าจะป่วย
1.20 กาํ หนดแผนการทำ�งาน วิธกี ารเคลือ่ นย้าย สถานพยาบาลทีร่ องรับ กรณีพบผูป้ ว่ ย หรือผูม้ อี าการเสีย่ ง
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1.21 จัดให้มีจุดคัดกรองหน้าทางเข้างานที่ชัดเจน และมีพนักงานรับผิดชอบทำ�หน้าที่คัดกรองผู้เข้าร่วม
แข่งขันตลอดเวลา
1.22 จัดให้มีจุดบริการแอลกอฮอล์ หรือน้ำ�ยาทำ�ความสะอาด สำ�หรับฉีดทำ�ความสะอาดมือและอุปกรณ์
กระจายอยู่ทั่วงาน
1.23 ควรมีการแจก หรือจำ�หน่ายหน้ากากอนามัยหรือหน้าผ้าสำ�รองสำ�หรับผูจ้ ดั เจ้าหน้าที่ และผูเ้ ข้าร่วม
แข่งขันที่ไม่ได้สวมมาในงาน
1.24 กำ�หนด และจัดพื้นที่เว้นระยะห่างกันของผู้ใช้บริการ 1-2 เมตร ที่ชัดเจนทั้งจุด Check in
และจุดปล่อยตัว รวมถึงบริเวณที่มีการต่อคิว เช่น ต่อแถวกันเข้าห้องน้ำ� ต่อคิวเพื่อตรวจคัดกรอง
1.25 สือ่ สารเกีย่ วกับข้อมูล และสาธิตการปฏิบตั แิ ก่ เจ้าหน้าที่ หรืออาสาสมัคร โดยประชาสัมพันธ์กระบวน
การการป้องกันตนเองที่เหมาะสม

2. การเตรียมความพร้อมในการจัดแข่งขัน
2.1 มาตรการคัดกรองอาการป่วย
2.1.1 ประชาสัมพันธ์ให้มีรับรองตนเอง โดยไม่ไปในพื้นที่เสี่ยงการระบาดก่อนการแข่งขัน 14 วัน
อาจใช้แอปพลิเคชัน “หมอชนะ” แสดงประวัติเส้นทางการเดินทาง
2.1.2 มีจดุ คัดกรองวัดอุณหภูมแิ ละอาการไอ จาม มีน�้ำ มูก เจ็บคอ หน้าทางเข้างานทีช่ ดั เจน และมี
พนักงานรับผิดชอบทำ�หน้าที่คัดกรองผู้เข้าร่วมแข่งขันตลอดเวลา
2.1.3 กรณีพบผูท้ มี่ อี ณ
ุ หภูมสิ งู กว่า 37.5 องศาเซลเซียส ป่วย หรือสงสัยว่าจะป่วย ควรแยกออกมา
ในสถานที่จัดเตรียมไว้
2.1.4 กำ�หนดพืน้ ทีบ่ ริการทางการแพทย์ กับพืน้ ทีส่ �ำ หรับบุคคลทีต่ รวจพบความเสีย่ ง แยกไว้ชดั เจน
พร้อมแผนการลำ�เลียง รายชื่อโรงพยาบาลที่รองรับกรณีที่ตรวจพบ
2.1.5 จัดให้ทำ�สัญลักษณ์สำ�หรับผู้ที่ผ่านการตรวจคัดกรองแล้ว
2.1.6 เข้มงวดเรื่องการใส่หน้ากากอนามัยหรือหน้ากากผ้าของผู้เข้าร่วมงานทุกคน
2.2 มาตรการในการป้องกันโรค
2.2.1 ประชาสัมพันธ์ให้ผู้เข้าร่วมกิจกรรมรักษาระยะห่าง 1-2 เมตร
2.2.2 ควรสวมหน้ากากอนามัยหรือหน้ากากผ้า และถุงมือตลอดการแข่งขัน (ถุงมือสำ�หรับเจ้าหน้าที่
หน่วยบริการ)

40   

1 m..

5 Sq.m..

5 Sq.m.

2.2.3 ควรล้างมือด้วยสบู่ และน้ำ�สะอาด หรือแอลกอฮอล์บ่อยๆ โดยหลีกเลี่ยงการใช้มือสัมผัส
ใบหน้า ตา ปาก จมูก โดยไม่จำ�เป็น
2.2.4 ควรลดการพูดคุยระยะใกล้ชิด
2.2.5 เพื่อลดความแออัดของนักวิ่งที่เข้าสู่จุดบริการ อาจกำ�หนดการแยกรับการบริการ เช่น
แยกจุดบริการออกเป็น ซ้าย-ขวา โดยนักวิง่ ควรทราบว่าตนรับน�้ำ จากฝัง่ ใด และเพิม่ ความห่างของโต๊ะบริการให้มาก
เพื่อกระจายนักวิ่งที่มารับบริการ
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		 2.2.6 การปล่อยตัวการแข่งขัน เน้นไม่ให้เกิดความแออัดบริเวณจุดปล่อยตัว ตัวอย่างของรูปแบบ
ในการปล่อยตัวที่ช่วยกระจายความแออัด ดังนี้
			
- แบบปล่อยตัวเป็นกลุ่มย่อย กลุ่มละประมาณ 10-25 คน มีกำ�หนดการที่แน่นอน
				 และเริ่มต้นพร้อมกัน ซึ่งการปล่อยตัวแบบนี้จะสามารถปล่อยตัวนักกีฬาได้ประมาณ
				 1,000 คน ต่อชั่วโมง

			
- แบบปล่อยตัวแบบเป็นช่วงเวลา โดยกำ�หนดช่วงเวลาปล่อยตัวไว้ชัดเจน เช่น ปล่อยตัว
				 เวลา 06:00 – 06:05 น. นักกีฬาในกลุ่มนี้จะมาในช่วงเวลาไหนก็ได้ ซึ่งการปล่อยตัว
				 แบบนี้จะสามารถปล่อยตัวนักกีฬาได้ประมาณ 3,000 คน ต่อชั่วโมง

			
				
				
				

แบบปล่อยตัวแบบต่อเนื่องทีละ 1-2 คน เวลาห่างกัน 2 วินาที โดยกำ�หนดไว้ และเมื่อ
ได้เวลาแข่งขันก็ทยอยปล่อยนักกีฬาออกไปครั้งละ 1-2 คนพร้อมๆ กับเรียกนักกีฬามา
เช็คอินเพิ่ม ซึ่งการปล่อยตัวแบบนี้จะสามารถปล่อยตัวนักกีฬาได้ประมาณ 3,000 คน
ต่อชั่วโมง

			
- แบบปล่อยตัวเป็นสาย โดยกำ�หนดกลุ่มปล่อยตัวเป็นสาย เช่น สาย A สาย B สาย C
				 สาย D วางสลับกันเป็นรูปฟันปลา และเมือ่ ได้เวลาแข่งขันก็จะปล่อยตัวก็จะทยอยปล่อย
				 นักกีฬาออกไปครัง้ ละ 1-4 คน พร้อมๆ กับเรียกนักกีฬามาเช็คอินเพิม่ ซึง่ การปล่อยตัว
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				 แบบนี้จะสามารถปล่อยตัวนักกีฬาได้มากกว่า 5,000 คน ต่อชั่วโมง แต่พื้นที่ในการ
				 ปล่อยตัวควรมีความกว้างเพียงพอ (2 เมตร ต่อ 1 สาย)

ตารางประเมินการปล่อยตัวของการปล่อยตัวแต่ละรูปแบบ
รูปแบบ
การปล่อยตัว
แบบที่ 1 ปล่อยตัว
เป็นกลุ่มย่อย

จำ�นวนคน/
ชั่วโมง
ประมาณ
1,000 คน

การเช็คอิน
นักวิ่งกลุ่ม
ข้อดี-ข้อเสีย
รอปล่อยตัว
เป้าหมาย
√
เหมาะสมกับนักวิง่ ทีม่ ี
ข้อดี : มีการกำ�หนดเวลา
ความคุน้ เคยซ้อมร่วมกัน เช่น ปล่อยตัวที่แน่นอนของนักวิ่ง
ครอบครัว ชมรม
แต่ละกลุ่ม
ข้อเสีย : ปริมาณนักวิ่งในช่วง
หนึ่งๆ บนเส้นทาง และช่วง
เวลาการเข้าจุดบริการ จะมี
ความหนาแน่น มากกว่า
รูปแบบอื่น
X
เหมาะสมกับนักวิ่งที่มาจาก ข้อดี : ไม่มีการรวมกลุ่ม
ต่างถิ่นกัน ไม่คุ้นเคยกัน
กันก่อนปล่อยตัว
และค่อนข้างเป็นอิสระ

แบบที่ 2 ปล่อยตัว
แบบใช้ช่วงเวลา

ประมาณ
3,000 คน

แบบที่ 3 ปล่อยตัว
แบบต่อเนื่อง
ทีละ 1-2 คน

ประมาณ
3,000 คน

√

เหมาะสมกับรายการที่มี
นักวิ่งจำ�นวนปานกลาง
ค่อนข้างมาก

ข้อดี : สามารถควบคุม
ระยะห่างของนักวิ่งได้ดี
ทั้งบนเส้นทางแข่งขัน
และช่วงเวลาเข้าสู่
จุดบริการ

แบบที่ 4 ปล่อยตัว
แบบเป็นสาย

มากกว่า
5,000 คน
ขึ้นไป

√

เหมาะสมกับรายการที่มี
นักวิ่งจำ�นวนมาก

ข้อดี : สามารถรองรับการ
จัดการแข่งขันขนาดใหญ่ได้
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		 2.2.7 ในรายการที่เน้นการชิงชนะเลิศ การแข่งขันควรจะใช้สถิติจาก Chip Time เป็นสำ�คัญ
ยกเว้นนักวิ่งกลุ่มแนวหน้าที่อาจกำ�หนดเป็นการตัดสินจาก Gun Time
		 2.2.8 กำ�หนด และจัดพื้นที่เว้นระยะห่างกันของผู้ใช้บริการ 1-2 เมตร ที่ชัดเจนทั้งจุด Check In
และจุดปล่อยตัว รวมถึงบริเวณที่มีการต่อคิว เช่น ต่อแถวกันเข้าห้องน้ำ� ต่อคิวเพื่อตรวจคัดกรอง
		 2.2.9 จุดบริการบนเส้นทาง อาจใช้เจลให้พลังงานทดแทนการบริการด้านอาหาร
		 2.2.10 กรณีจ�ำ เป็นต้องบริการอาหารระหว่างเส้นทาง อาหารต่างๆ ควรเป็นแบบมีบรรจุภณ
ั ฑ์มดิ ชิด
เช่น เจลให้พลังงาน ขนมปัง ผลไม้ควรมีเปลือก เช่น กล้วย
		 2.2.11 หากจำ�เป็นต้องมีบริการอาหารหลังเส้นชัย ควรเป็นแบบกล่องปิดผนึก โดยจัดเตรียมเป็นชุดๆ
เพื่อให้ง่ายต่อการส่งต่อให้กับนักกีฬา หรือควรเป็นประเภทปรุงสุกใหม่ด้วยความร้อน
		 2.2.12 กรณีมีการมอบเหรียญรางวัลของผู้เข้าเส้นชัย ควรอย่าให้เกิดการแออัด
		 2.2.13 กรณีมกี ารมอบรางวัลแก่ผชู้ นะการแข่งขัน ควรจัดสถานทีแ่ ละจุดยืนให้มรี ะยะห่าง 1-2 เมตร
หรืออาจใช้การจัดส่งทางไปรษณีย์หลังการแข่งขันแทน
		 2.2.14 การประกาศผลการแข่งขันใช้การประกาศผ่านสื่อออนไลน์ ได้แก่ ทางเว็บไซต์ เฟสบุ๊ค
		 2.2.15 ควรกระจายจุดพื้นที่รวมตัวก่อนการแข่งขันไว้หลายจุด เพื่อการคัดกรอง เช็คอินไทยชนะ
อบอุ่นร่างกาย โดยคำ�นวนสัดส่วนจาก 1 คน ต่อ 5 ตารางเมตร
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		 2.2.16 พื้นที่จอดรถอาจกำ�หนดให้เป็นพื้นที่สำ�หรับการอบอุ่นร่างกาย โดยนักกีฬาจะเดินทางมาจุด
เริ่มต้นเมื่อถึงเวลาแข่งขันแล้ว การแบ่งพื้นที่จอดรถเป็นโซนตามเวลาปล่อยตัวจะสะดวกในการบริหารจัดการ
		 2.2.17 เนือ่ งจากแบ่งการปล่อยตัวเป็นช่วงเวลา จะทำ�ให้นกั วิง่ ชุดทีป่ ล่อยตัวรอบหลัง จะเดินทางมาช้า
กว่าชุดแรก ดังนั้นควรระวังเส้นทางสัญจรตัดเส้นทางวิ่ง
		 2.2.18 กรณีที่ผู้เข้าร่วมการแข่งขันที่มาจากต่างประเทศ ขอให้ยึดถือประกาศของทางราชการในช่วง
เวลานั้นๆ เป็นสำ�คัญ

2.3 มาตรการในการทำ�ความสะอาด
2.3.1 ให้มีการทำ�ความสะอาดจุดที่มีการสัมผัสบ่อย เช่น ลูกบิดประตูเข้า-ออก ประตูห้องสุขา
2.3.2 จัดให้มีถังขยะ กระจายอยู่หลายๆ แห่ง และจัดให้มีผู้ดูแลเก็บขยะอยู่ตลอดเวลา
2.3.3 กรณีมีรถรับ-ส่งผู้เข้าร่วมการแข่งขัน ควรทำ�ความสะอาดเบาะรถทุกครั้งที่เปลี่ยนรอบผู้โดยสาร
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แนวทางการปฏิบัติสำ�หรับผู้ออกบูธร้านค้า

1.1
1.2
1.3
1.4
1.5
1.6
1.7
1.8

ผู้ออกบูธร้านค้าควรทำ�การลงทะเบียนการเปิดขายสินค้า
ทำ�ความสะอาดอุปกรณ์ภายในบูธ จุดที่มีการสัมผัสบ่อยทุก 30 นาที
จัดเตรียมอุปกรณ์ล้างมือ แอลกอฮอล์ เจล หรือน้ำ�ยาฆ่าเชื้อโรคในบริเวณพื้นที่บริการ
ทำ�สัญลักษณ์เว้นระยะห่างของจุดบริการอย่างน้อย 1 เมตร ในบริเวณที่มีที่นั่งหรือมีการต่อคิว
แนะนำ�การจ่ายค่าบริการผ่านแอปพลิเคชัน
ต้องสวมหน้ากากอนามัยหรือหน้ากากผ้าตลอดเวลาทำ�งาน
ตลอดการทำ�งานควรรักษาระยะห่าง 1-2 เมตร จากลูกค้าโดยเฉพาะช่วงสนทนา
ควบคุม และกำ�กับและดูแลผู้ที่ทำ�การเข้าชมสินค้าให้ทำ�ตามมาตรการหลัก

1.9 สร้างความตระหนักรู้ และเน้นย้ำ�วิธีปฏิบัติ COVID-19
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วิ่งอย่างปลอดภัยไร้ COVID - 19
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แนวทางการปฏิบัติสำ�หรับผู้เข้าร่วมกิจกรรม

นิยาม : ผู้เข้าร่วมกิจกรรม ได้แก่ นักกีฬา ผู้ติดตาม ผู้เข้าชมงาน EXPO
1. การเตรียมตัวก่อนการแข่งขัน
1.1 ผู้เข้าร่วมแข่งขันไม่ควรมีอาการป่วย
1.2 ผู้เข้าร่วมงานไม่ควรมีอายุเกิน 65 ปี
1.3 ควรทำ�การรับรองตนเอง โดยไม่ไปในพื้นที่เสี่ยงการระบาดก่อนการแข่งขัน 14 วัน หรืออาจใช้
แอปพลิเคชัน “หมอชนะ” แสดงประวัติเส้นทางการเดินทาง
1.4 กรณีที่มีผู้สมัครที่มีความเสี่ยงควรยกเลิกการแข่งขัน หรือควรจะดำ�เนินการตรวจร่างกายหาไวรัส
COVID – 19 และส่งใบรับรองแพทย์เพื่อยืนยัน
1.5 ต้องสวมหน้ากากอนามัยหรือหน้ากากผ้าเมื่อเข้าในบริเวณงาน

2. ระหว่าง และหลังการแข่งขัน
2.1 ผู้เข้าแข่งขันต้องทำ�การ Check In – Out ในแอปพลิเคชัน “ไทยชนะ” ก่อนเข้าสถานที่แข่งขันและ
หลังออกจากสถานที่แข่งขัน
2.2 ต้องสวมหน้ากากอนามัยหรือหน้ากากผ้าเมื่อเข้าในบริเวณงาน
2.3 สำ�หรับผู้ร่วมแข่งขันให้หน้ากากอนามัยหรือหน้ากากผ้าเป็นอุปกรณ์บังคับ โดยขณะทำ�การวิ่งไม่ควร
ใส่หน้ากากผ้า แต่เป็นข้อบังคับให้ใช้ในช่วงก่อน และหลังการแข่งขัน เช่น ในจุดบริการอาหาร และเครื่องดื่ม
หรือตลอดระยะเวลาที่อยู่ในสถานที่ที่ปิด เช่น ในเต็นท์พยาบาล รถขนส่ง
2.4 หากรู้สึกเหนื่อยหอบ ไม่ควรสวมหน้ากากอนามัยหรือหน้ากากผ้า ให้ป้องกันโดยเน้นระยะห่าง
1-2 เมตร
2.5 ล้างมือด้วยด้วยสบู่ และน้ำ�สะอาด หรือแอลกอฮอล์ ในโอกาสที่เป็นไปได้
2.6 ควรลดการพูดคุยระยะใกล้ชิด
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2.7 หลีกเลี่ยงการใช้มือสัมผัสใบหน้า ตา ปาก จมูก
โดยไม่จำ�เป็น
2.8 ไม่บ้วนน้ำ�ลาย น้ำ�มูก หรือเสมหะลงพื้น
2.9 ทิ้งขยะให้ลงถัง และแยกประเภทขยะให้ถูกต้อง
2.10 ผูเ้ ข้าแข่งขันควรเผือ่ เวลาให้มาถึงบริเวณงานไม่นานมาก เช่น ประมาณ 30 นาทีกอ่ นเวลาปล่อยตัว
ที่ได้เลือกในการลงทะเบียนไว้
2.11 การอบอุ่นร่างกายควรทำ�ที่ลานจอดรถ หรือตามจุดที่กำ�หนดไว้ เมื่อใกล้เวลาปล่อยตัวจึงเดินทาง
เข้าจุด check In
2.12 ควรรักษาระยะห่าง 1-2 เมตร จากผู้ร่วมแข่งขัน และเจ้าหน้าที่ภายในงาน
2.13 ไม่ควรวิ่งตามนักกีฬาผู้อื่นในระยะประชิด ควรทิ้งระยะห่างอย่างน้อย 5 เมตรในขณะแข่งขัน
2.14 การวิง่ ไปในระนาบเดียวกันจะปลอดภัยกว่าการวิง่ ตามด้านหลัง แต่ควรมีระยะห่างไม่นอ้ ยกว่า 1 เมตร
2.15 พึงระลึกว่าการช่วยเหลือตนเอง เช่น การนำ�น�้ำ และอาหารมาจากทีพ่ กั จะปลอดภัยกว่าการรับบริการ
บนเส้นทางแข่งขัน
2.16 จุดบริการบนเส้นทางการแข่งขัน อาจไม่สะดวกเหมือนทีเ่ คยได้รบั เช่น น�้ำ ดืม่ อาจจะไม่มกี ารเปิดผนึก
หรือจำ�นวนจุดบริการอาจมีน้อยลง
2.17 บริเวณเส้นทางการแข่งขันที่เป็นทางโค้ง มักจะมีนักวิ่งไปอยู่รวมกันที่โค้งด้านใน ในกรณีนี้ขอให้นัก
วิ่งทุกคนระมัดระวังเป็นพิเศษ
2.18 กรณีมีข้อตกลงให้เลือกการรับบริการ ควรปฏิบัติให้ตรงกับที่ได้เลือกลงทะเบียนไว้ เช่น เวลาการ
ปล่อยตัว การเลือกรับฝากของ การรับน้ำ�ดื่มจากสถานีบริการ
2.19 หากการแข่งขันกำ�หนดให้มกี ารตอบแบบสอบถามหลังเสร็จงาน ควรให้ความร่วมมือในการให้ขอ้ มูล
กลับมา เพื่อเป็นเครื่องมีในการติดตามอาการป่วย (ที่อาจมี)
2.20 กรณีพบว่าเป็นผู้ติดเชื้อต้องรีบแจ้งกลับมายังฝ่ายจัดการแข่งขันในทันที
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แนวปฏิบัติใหม่สำ�หรับนักวิ่ง
สมัครแข่งขันออนไลน์
ขั้นตอนนี้นักวิ่งต้องเลือก หรือทราบ “เวลา”
ที่ตนเองจะมาร่วมในทุกกิจกรรม

 ไปรษณีย์/รับเอง  จุดรวมตัว
 เวลามางาน expo  เวลาปล่อยตัว
 ฝาก/ไม่ฝากของ  การรับน้�ำ ดื่ม

Race kit & Expo
มาร่วมงานตามเวลาที่เลือก
และอยู่ร่วมงานไม่เกิน 2 ชม.

 เช็คอินเพื่อยืนยันมาร่วมงาน
 เช็คอิน – เอ้าท์แอปพลิเคชัน“ไทยชนะ”
 มาตามเวลาที่ได้เลือกไว้

จุดเช็คอิน
เดินทางมาแข่งขันโดยยังไม่ต้องมาจุดสตาร์ท
ให้อบอุ่นร่างกายในจุดที่เลือก และคอยเวลา

 ไปจุดเช็คอินก่อนเวลาปล่อยตัว 10 นาที
 เช็คอิน – เอ้าท์ แอปพลิเคชัน “ไทยชนะ”
 ฝากของ (ถ้าเลือก)

ปล่อยตัวแข่งขัน
จะปล่อยตัวเป็นกลุ่มๆ ให้มาตามเวลาที่เลือก

 ไปจุดปล่อยตัวก่อนเวลาปล่อยตัว
5 นาที
 ถอดหน้ากากก่อนวิ่ง

บนเส้นทาง
จุดบริการอาจมีน้อยกว่าปกติ ควรพกน้ำ�อาหารมาด้วย และรับบริการตามจุดที่เลือก

 วิง่ ห่างจากคนข้างหน้าอย่างน้อย 5 เมตร
 รับบริการบนเส้นทางตามทีเ่ ลือก
 กรณีหยุดวิง่ เพือ่ รับบริการ เช่น แพทย์
ขึน้ รถรับ-ส่ง ต้องสวมหน้ากาก

หลังเส้นขัย
เดินทางกลับโดยเร็วที่สุด การรับของที่ระลึก
และอาหารให้เป็นไปตามที่เลือก

 รักษาระยะห่างการรับของที่ระลึก
 อาหารกล่อง หรือร้านค้าภายนอกที่
ร่วมรายการ
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แนวทางการกำ � กั บ ติ ด ตาม
ประเมินผล
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แนวทางการกำ�กับ ติดตาม ประเมินผล
การกำ�กับ ติดตามผลการดำ�เนินงานตามมาตรการ
ส่วนกลาง
- กระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา
- กระทรวงสาธารณสุข
ทำ�หน้าทีอ่ อกคูม่ อื และเกณฑ์การปฏิบตั ิ ตามความเหมาะสมกับพืน้ ทีแ่ ละประเภทของกิจการ พร้อมทัง้
ประเมินความพร้อมตามเกณฑ์

ระดับจังหวัด
- ศปก.จังหวัด/กทม.  ศปก.อำ�เภอ/เขต ศปก.ตำ�บล  ศปก.เทศบาลนคร  ศปก.เทศบาลเมือง และศปก.
เมืองพัทยา
ทำ � หน้ า ที่ ติ ด ตาม กํ า กั บ ดู แ ล ร่ ว มกั บ หน่ ว ยงานที่ เ กี่ ย วข้ อ ง ให้ เ ป็ น ไปตามเกณฑ์ ที่ กํ า หนด
ระดับอำ�เภอและตำ�บล
- ศปม. จัดกำ�ลังสายตรวจร่วม  ตำ�รวจ ทหาร และหน่วยงาน ที่เกี่ยวข้อง  
ตรวจการประกอบการหรือการจัดกิจกรรมให้เป็นไป ตามมาตรการที่กำ�หนด
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แนวทางการกำ�กับ ติดตาม
ประเมินผลการดำ�เนินงานตามมาตรการ
กรมพลศึกษา การกีฬาแห่งประเทศไทย
สมาคมกีฬาแห่งประเทศไทย กรมอนามัย
กรมควบคุมโรค

จัดทำ�คู่มือและแนวปฏิบัติ ฯ สำ�หรับผู้ให้บริการ/  
ผู้จัดการแข่งขัน/ผู้ใช้บริการ/
การกำ�กับติดตามประเมินผล (แต่ละชนิดกีฬา)

กระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา

ประกาศคู่มือการปฏิบัติตามมาตรการผ่อนปรนฯ
สำ�หรับ   ผู้ให้บริการ/ผู้จัดการแข่งขัน/ผู้ใช้บริการ/
การกำ�กับติดตามประเมินผล (แต่ละชนิดกีฬา)

กระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา

จัดทำ� Sports Platform การแข่งขันกีฬา               
และการประเมินความพร้อมตามเกณฑ์

ผู้จัดการแข่งขัน

ลงทะเบียนผ่าน Sports Platform การแข่งขันกีฬา
   และยืนยันการปฏิบัติตามคู่มือ/มาตาการ

ศูนย์ปฏิบัติการควบคุมโรคจังหวัด (ศปก.)
จังหวัด

ติดตาม กำ�กับ ดูแล ร่วมกับ หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง        
ให้เป็นไปตามเกณฑ์ที่กำ�หนด

ดำ�เนินการจัดการแข่งขันกีฬาตามคู่มือ/แนวปฏิบัติ
ในรูปแบบ New Normal เพื่อลดความแออัดและป้องกันการแพร่ระบาด
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ภาคผนวก
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เลม่ ๑๓๗ ตอนพิเศษ ๑๓๙ ง

หนา้ ๒๘
ราชกิจจานุเบกษา

๑๓ มิถุนายน ๒๕๖๓

คำสั่งศูนย์บริหำรสถำนกำรณ์กำรแพร่ระบำดของโรคติดเชื้อ
ไวรัสโคโรนำ 2019 (โควิด - 19)
ที่ 5/๒๕๖๓
เรื่อง แนวปฏิบตั ิตำมข้อกำหนดออกตำมควำมในมำตรำ ๙
แห่งพระรำชกำหนดกำรบริหำรรำชกำรในสถำนกำรณ์ฉกุ เฉิน พ.ศ. ๒๕๔๘
(ฉบับที่ ๔)

ตำมที่คณะรัฐมนตรีมีมติในกำรประชุมเมื่อวันที่ ๒๖ พฤษภำคม พ.ศ. ๒๕๖๓ ให้ขยำย
ระยะเวลำกำรบังคับใช้ประกำศสถำนกำรณ์ฉุกเฉินในทุกเขตท้องที่ทั่วรำชอำณำจักรออกไปตั้งแต่วันที่
๑ มิถุนำยน พ.ศ. ๒๕๖๓ จนถึงวันที่ ๓๐ มิถุนำยน พ.ศ. ๒๕๖๓ นั้น
เพื่ อ ให้ ก ำรปฏิ บั ติ ง ำนตำมข้ อ ก ำหนดออกตำมควำมในมำตรำ ๙ แห่ ง พระรำชก ำหนด
กำรบริหำรรำชกำรในสถำนกำรณ์ฉุกเฉิน พ.ศ. ๒๕๔๘ ตำมประกำศสถำนกำรณ์ฉุกเฉินและกำรขยำย
ระยะเวลำกำรประกำศสถำนกำรณ์ ฉุ ก เฉิ น ดั ง กล่ ำ ว และตำมค ำสั่ ง นำยกรั ฐ มนตรี ที่ ๕/๒๕๖๓
เรื่อง กำรจัดตั้งหน่วยงำนพิเศษเพื่อปฏิบัติหน้ำที่ตำมพระรำชกำหนดกำรบริหำรรำชกำรในสถำนกำรณ์ฉุกเฉิน
พ.ศ. ๒๕๔๘ ลงวันที่ ๒๕ มีนำคม พ.ศ. ๒๕๖๓ และที่แก้ไขเพิ่มเติม เป็นไปอย่ำงมีประสิทธิภำพ
อำศัยอำนำจตำมควำมในข้อ ๔ (๒) ของคำสั่งนำยกรัฐมนตรีที่ ๔/๒๕๖๓ เรื่อง แต่งตั้งผู้กำกับ
กำรปฏิบัติงำน หัวหน้ำผู้รับผิดชอบและพนักงำนเจ้ำหน้ำที่ในกำรแก้ไขสถำนกำรณ์ฉุกเฉิน ลงวันที่
๒๕ มีนำคม พ.ศ. ๒๕๖๓ และที่แก้ไขเพิ่มเติม นำยกรัฐมนตรีในฐำนะผู้อำนวยกำรศูนย์บริหำร
สถำนกำรณ์โควิด - 19 จึงมีคำสั่งให้หัวหน้ำผู้รับผิดชอบในกำรแก้ไขสถำนกำรณ์ฉุกเฉินและพนักงำน
เจ้ำหน้ำที่ดำเนินกำรให้เป็นไปตำมมำตรกำรป้องกันโรคแนบท้ำยคำสั่งนี้โดยเคร่งครัด
ทั้งนี้ ตั้งแต่วันที่ ๑๕ มิถุนำยน พ.ศ. ๒๕๖๓ เป็นต้นไป จนกว่ำจะมีคำสั่งเปลี่ยนแปลงเป็นอย่ำงอื่น
สั่ง ณ วันที่ 12 มิถนุ ำยน พ.ศ. ๒๕63
พลเอก ประยุทธ์ จันทร์โอชำ
นำยกรัฐมนตรี
ผู้อำนวยกำรศูนย์บริหำรสถำนกำรณ์โควิด - 19
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กิจการ/กิจกรรม
ง. สนามกี ฬ าหรื อ สถานที่ เ พื่ อ การ
ออกกาลังกาย การเล่นกีฬา หรือเพื่อการเรียน
การสอนในทุ ก ประเภทกี ฬ า ให้ เ ปิ ด
ด า เ นิ น ก า ร ไ ด้ ย ก เ ว้ น ส น า มช นโ ค
สนามชนไก่ สนามกั ด ปลา หรื อ สนาม
การแข่งขันอื่นในลักษณะทานองเดียวกัน
ยังไม่อนุญาตให้เปิดดาเนินการ
สถานที่ที่ได้รับการผ่อนคลายสามารถ
จัดให้มีการแข่งขันและถ่ายทอดโทรทัศน์
การแข่ ง ขั น กี ฬ าหรื อ การถ่ า ยทอดผ่ า น
สื่ อ อื่ น ๆ ได้ แต่ ต้ องไม่ มี ผู้ ชมอยู่ ใน
สนามแข่ งขั น และผู้ จั ด การแข่ ง ขั น ต้ อ ง
ด าเนิ น การตามขั้ น ตอนและวิ ธี ก ารที่
ทางราชการกาหนดด้วย

7)

6)

5)

4)

3)

2)

1)

มาตรการควบคุมหลัก
ทาความสะอาดพื้นผิวที่มีการสั มผัสบ่อย ๆ อุปกรณ์
กี ฬา ห้ อ งสุ ข า และห้ อ งอาบน้ า ทั้ ง ก่ อ นและ
หลังให้บริการ และให้กาจัดขยะมูลฝอยทุกวัน
ให้ผู้ประกอบการ พนักงานบริการ ผู้ฝึกสอนหรือ
คู่ ซ้ อ ม สวมหน้ า กากอนามั ย หรื อ หน้ า กากผ้ า
ตลอดเวลา ส าหรั บ ผู้ ใ ช้ บ ริ ก ารหรื อ นั ก กี ฬ า
ต้องสวมหน้ากากอนามัยหรือหน้ากากผ้า ทั้งก่อนและ
หลังใช้บริการหรือการฝึกซ้อม
ให้มีจุดบริการล้างมือด้วยสบู่ หรือแอลกอฮอล์เจล
หรือน้ายาฆ่าเชื้อโรค
ให้เว้นระยะนั่งหรือยืนอย่างน้อย ๑ เมตร และลด
การใกล้ชิดกันระหว่างการฝึกซ้อม การเรียนการสอน
หรือการแข่งขัน
ใ ห้ ค ว บ คุ ม จ า น ว น ผู้ ใ ช้ บ ริ ก า ร มิ ใ ห้ แ อ อั ด
หรือจัดรอบการเข้าใช้บริการให้เป็นไปตามมาตรการ
ป้องกันควบคุมโรค อาจพิจารณาจากัดระยะเวลา
การใช้บริการ การเรียนการสอน หรือการแข่งขัน
ไม่เกิน 2 ชั่วโมง
ให้ ค วบคุ ม จ านวนผู้ ใ ช้ บ ริ ก ารในสระว่ า ยน้ า
โดยคิดเกณฑ์จานวนผู้ ใช้บริการ ตามขนาดพื้นที่
ไม่น้อยกว่า 8 ตารางเมตรต่อคน
จั ด ให้ มี ก ารให้ ค าแนะน าผู้ ใ ช้ บ ริ ก าร ตรวจตรา
ควบคุ ม ก ากั บ การให้ บ ริ ก ารและใช้ บ ริ ก าร
ให้เป็นไปตามมาตรการควบคุมหลักอย่างเคร่งครัด

- ๑๓ -

6)

5)

4)

3)

2)

1)

มาตรการเสริม
หน่วยงานรับผิดชอบ
มีมาตรการคัดกรองไข้ และอาการไอ หอบเหนื่อย 1) กก. และ สธ. ออกคู่มือ
จาม หรื อ เป็ น หวั ด ส าหรั บ ผู้ ป ระกอบการ
และเกณฑ์ ก ารปฏิ บั ติ
พนั ก งานบริ ก าร ผู้ ฝึ ก สอนหรื อ คู่ ซ้ อ ม และ
ตามความเหมาะสมกับ
ผู้ ใ ช้ บ ริ ก ารหรื อ นั ก กี ฬ า ก่ อ นเข้ า สถานที่
พื้ น ที่ แ ล ะ ป ร ะ เ ภ ท
ของกิ จ การ พร้ อ มทั้ ง
พร้อมติดสัญลักษณ์แสดงการคัดกรองผ่าน ทั้งนี้
ประเมิ น ความพร้ อ ม
ให้ ร ายงานหน่ ว ยงานรั บ ผิ ด ชอบ กรณี พ บผู้ ที่
ตามเกณฑ์
เข้าเกณฑ์สอบสวนโรคตามแนวทางที่กาหนด
จั ด ให้ มี ก ารระบายอากาศภายในอาคารที่ ดี 2) ศ ป ก . จั ง ห วั ด / ก ท ม .
รวมทั้ ง บริ เ วณห้ อ งสุ ข า ห้ อ งอาบน้ า และ
ศปก.อาเภอ/เขต ศปก.ตาบล
ห้ อ งเปลี่ ย นเสื้ อ ผ้ า ทั้ ง นี้ ใ ห้ ท าความสะอาด
ศปก.เทศบาลนคร
เครื่องปรับอากาศอย่างสม่าเสมอ
ศ ป ก . เ ท ศ บ า ล เ มื อ ง
และศปก.เมื อ งพั ท ยา
จัดให้มีระบบคิว และมีพื้นที่รอคิวที่มีที่นั่งหรือยืน
ห่างกันอย่างน้อย 1 เมตร
ติ ด ตาม ก ากั บ ดู แ ล
ร่ ว ม กั บ ห น่ ว ย ง า น
ให้ควบคุม ตรวจสอบคุณภาพน้าในสระว่ายน้ า
ที่ เ กี่ ย วข้ อ งให้ เ ป็ น ไป
ให้มีความเป็ นกรด - ด่าง ระดับคลอรีนตกค้ าง
ตามเกณฑ์ที่กาหนด
หรื อ การตรวจสอบด้ ว ยวิ ธี อื่ น ให้ ไ ด้ ต ามเกณฑ์
มาตรฐานการฆ่ า เชื้ อ โรคของสระว่ า ยน้ า 3) ศปม. จัดกาลังสายตรวจร่วม
ตารวจ ทหาร และหน่วยงาน
ในทุ ก ระบบ และแสดงให้ ผู้ ใ ช้ บ ริ ก ารทราบ
ที่ เ กี่ ย วข้ อ ง เพื่ อตรวจ
เป็นประจาทุกวัน
การประกอบการหรื อ
อาจให้ผู้ใช้บริการ ผู้ฝึกสอนหรือคู่ซ้อม พนักงาน
การจัดกิจกรรมให้ เป็ นไป
บริการสวม Face Shield ขณะใช้บริการ
ตามมาตรการที่กาหนด
จัดให้มีระบบเก็บข้อมูลและติดตามผู้ฝึกซ้อมหรือ
คู่ซ้อม ผู้ใช้บริการ หรือนักกีฬาได้ทุกคน หากพบ
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หน่วยงานรับผิดชอบ

1) มีมาตรการคัดกรองไข้ และอาการไอ หอบเหนื่อย 1) สธ. ออกคู่มือและเกณฑ์
จาม หรื อ เป็ น หวั ด ส าหรั บ ผู้ ป ระกอบการ
การปฏิบัติตามความเหมาะสม
พนักงานบริการ และผู้ใช้บริการก่อนเข้าสถานที่
กั บ พื้ น ที่ แ ละประเภท
พร้อมติดสัญลักษณ์แสดงการคัดกรองผ่าน ทั้งนี้
ของกิ จ การ พร้ อ มทั้ ง
ให้ ร ายงานหน่ ว ยงานรั บ ผิ ด ชอบ กรณี พ บผู้ ที่
ประเมิ น คว ามพร้ อ ม
เข้าเกณฑ์สอบสวนโรคตามแนวทางที่กาหนด
ตามเกณฑ์
2) จัดให้มีการระบายอากาศภายในอาคารที่ดี ทั้งนี้ 2) ศ ป ก . จั ง ห วั ด / ก ท ม .
ศปก.อาเภอ/เขต ศปก.ตาบล
ให้ ท าความสะอาดเครื่ อ งปรั บ อากาศอย่ า ง
ศปก.เทศบาลนคร
สม่าเสมอ
3) จัดให้มีระบบคิว และมีพื้นที่รอคิวที่มีที่นั่งหรือยืน ศ ป ก . เ ท ศ บ า ล เ มื อ ง
และศปก.เมื อ งพั ท ยา
ห่างกันอย่างน้อย 1 เมตร
4) จัดให้ มีระบบเก็บข้อมูล และติดตามผู้ ใช้บริการ ติ ด ต า ม ก า กั บ ดู แ ล
ตู้เกมส์ เครื่องเล่นหยอดเหรียญได้ทุกคน หากพบ ร่ ว ม กั บ ห น่ ว ย ง า น
ผู้ป่วยหรือผู้ที่มีอาการเข้าได้กับเกณฑ์สอบสวนโรค ที่ เ กี่ ย วข้ อ งให้ เ ป็ น ไป
ตามเกณฑ์ที่กาหนด
ภายหลังจากการใช้บริการได้
5) ให้ พิ จ ารณาพั ฒ นานวั ต กรรมการลงทะเบี ย น 3) ศปม. จัดกาลังสายตรวจร่วม
ตารวจ ทหาร และหน่วยงาน
ก่อนเข้าและออกจากสถานที่ และระบบจองคิว
แบบออนไลน์ เพื่อให้บริการรูปแบบใหม่ในระยะยาว ที่ เ กี่ ย วข้ อ ง เพื่ อตรวจ

มาตรการควบคุมหลัก
มาตรการเสริม
8) ให้ กิ จ การลงทะเบี ย นและยื น ยั น การปฏิ บั ติ ต าม
ผู้ป่วย หรือผู้ที่มีอาการเข้าได้กับเกณฑ์สอบสวนโรค
มาตรการป้องกันโรคตามที่ทางราชการกาหนด
ภายหลังจากการใช้บริการได้
9) ให้มีการลงทะเบียนก่อนเข้าและออกจากสถานที่ 7) ให้ พิ จ ารณาพั ฒ นานวั ต กรรมการลงทะเบี ย น
และเพิ่มมาตรการใช้แอปพลิเคชันที่ทางราชการ
ก่อนเข้าและออกจากสถานที่ และระบบจองคิว
กาหนด หรื อใช้มาตรการควบคุ มด้วยการบั นทึ ก
แบบออนไลน์ เพื่อให้บริการรูปแบบใหม่ในระยะยาว
ข้อมูลและรายงานทดแทนได้

จ. ตู้เกม เครื่องเล่นหยอดเหรียญที่ได้รับ 1) ทาความสะอาดพื้นผิวที่มีการสัมผัสบ่อย ๆ อุปกรณ์
อนุ ญ าตตามกฎหมายและตั้ ง อยู่ ใ น
ตู้ เ กมส์ เครื่ อ งเล่ น หยอดเหรี ย ญ และบริ เ วณ
ห้างสรรพสินค้า ศูนย์การค้า คอมมูนิตี้มอลล์
โ ดยรอบ ทั้ ง ก่ อ น และหลั ง ให้ บ ริ ก าร และ
ให้กาจัดขยะมูลฝอยทุกวัน
ให้เปิดดาเนินการได้
2) ให้ผู้ประกอบการ พนักงานบริการ และผู้ใช้บริการ
สวมหน้ากากอนามัยหรือหน้ากากผ้าตลอดเวลา
3) ให้มีจุดบริการล้างมือด้วยสบู่ หรือแอลกอฮอล์เจล
หรือน้ายาฆ่าเชื้อโรค
4) ให้ เ ว้ น ระยะนั่ ง หรื อ ยื น รว มทั้ ง เครื่ อ งเล่ น
อย่างน้อย ๑ เมตร และลดการใกล้ชิดกันระหว่าง
ทากิจกรรม
5) ให้ควบคุมจานวนผู้ใช้บริการ มิให้แออัด และจากัด
ระยะเวลาการใช้บริการไม่เกิน 2 ชั่วโมงต่อวัน
6) จั ด ให้ มี ก ารให้ ค าแนะน าผู้ ใ ช้ บ ริ ก ารตรวจตรา
ควบคุ ม ก ากั บ การให้ บ ริ ก ารและใช้ บ ริ ก าร
ให้เป็นไปตามมาตรการควบคุมหลักอย่างเคร่งครัด

กิจการ/กิจกรรม

- ๑๔ -

ขอขอบคุณ
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.

กระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา โดยกองงานคณะกรรมการนโยบายการกีฬาแห่งชาติ
การกีฬาแห่งประเทศไทย โดยฝ่ายกีฬาอาชีพและกีฬามวย
สมาคมกีฬากรีฑาแห่งประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์
สมาคมนักวิ่งเทรลแห่งประเทศไทย
สำ�นักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (สสส.) โดยสำ�นักสร้างเสริมวิถีชีวิตสุขภาวะ
สมาพันธ์ชมรมเดิน-วิ่งเพื่อสุขภาพไทย
คณะทำ�งานพัฒนาแนวทางและมาตรการจัดการแข่งขันวิ่ง
คณะที่ปรึกษา

คณะทีป่ รึกษา

1. นายโชติ ตราชู
2. นายก้องศักด ยอดมณี
3. นายณัฐวุฒิ เรืองเวส
4. นายทนุเกียรติ จันทร์ชุม
5. นางบงกชรัตน์ โมลี
6. พล.ต.ต.สุรพงษ์ อาริยะมงคล
7. ดร.ชุมพล ครุฑแก้ว
8. ดร.นพ.ไพโรจน์ เสาน่วม
			
9. ดร.ณรงค์ เทียมเมฆ
				
10. ผศ.ดร.ชัยฤทธิ์ ศิลาเดช
11. นายประสาร จิรชัยสกุล
12. นางบัญจรัตน์ สุหฤทดำ�รง

ปลัดกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา
ผู้ว่าการการกีฬาแห่งประเทศไทย
รองผู้ว่าการการกีฬาแห่งประเทศไทย ฝ่ายกีฬาอาชีพและสิทธิประโยชน์
ผู้อำ�นวยการฝ่ายกีฬาอาชีพและกีฬามวย
ผู้อำ�นวยการกองงานคณะกรรมการนโยบายการกีฬาแห่งชาติ
เลขาธิการสมาคมกีฬากรีฑาแห่งประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์
ผู้ก่อตั้งสมาคมนักวิ่งเทรลแห่งประเทศไทย
ผู้อำ�นวยการสำ�นักส่งเสริมวิถีชีวิตภาวะ
สำ�นักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (สสส.)
ผู้ทรงคุณวุฒิแผนส่งเสริมกิจกรรมทางกาย
สำ�นักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (สสส.)
อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏหมู่บ้านจอมบึง
ประธานสมาพันธ์ชมรมเดิน-วิ่งเพื่อสุขภาพไทย
กรรมการสมาพันธ์ชมรมเดิน-วิ่งเพื่อสุขภาพไทย
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