
Esso 120    Anniversary 
Charity Mini Marathon :
Legends never stop running
       Esso (Thailand) Public Company Limited 

recently organized “Esso 120    Anniversary 

Charity Mini Marathon” to celebrate its 120 years 

of business operation in Thailand at Washira-

benjatas Sports Centre. About 2,000 people 

joined this fun activity for good causes.

       After the running, the company’s and 

employees’ donation and proceeds from parts 

of marathon tickets, totaling 210,000 baht, were 

presented to the Redemptorist Vocational School 

for People with Disabilities.

       Here is the story from the new-faced runner.  
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มินิ มาราธอน
Legends never stop running



 บรรยากาศเชามืดของวันอาทิตยที่ ๖ กรกฎาคม  

ณ สวนวชิรเบญจทัศ หรือที่เรารูจักกันดีในนาม 

“สวนรถไฟ” เริ่มคึกคักไปดวยทีมงาน และนักวิ่งที่จะมา

รวม “เดิน วิ่งการกุศล เอสโซ ๑๒๐ ป มินิ มาราธอน”   

บริเวณลานหนาศูนยกีฬาวชิรเบญจทัศ ประดับไปดวย

แสงไฟตามทางเดิน และซุมที่เปนจุดเริ่มตนและจุดสิ้นสุด

ของการเดิน วิ่ง

 สำหรับคนที่ไมใชนักวิ่งแลว การไดเห็นผูคนที่ลงทุน

ตื่นแตเชาตรูกอนพระอาทิตยจะขึ้นในวันหยุด เปนเรื่อง

นาอัศจรรยมาก ในขณะที่แสงเงินแสงทองเริ่มจับขอบฟา  

ภาพคนหนุมสาวเตรียมอบอุนรางกายดวยทาทางมุงมั่น  

ภาพผูคนที่จูงลูกจูงหลานมาเปนครอบครัว ดูอบอุน 

บางก็มาพรอมนองหมาแสนรัก นักวิ่งบางคนก็ชวยสราง

สีสันใหกับกิจกรรมครั้งนี้ ดวยการแปลงรางเปนฮีโรอยาง 

ไอแมงมุม กัปตันอเมริกา หรือแมแตหนูนอยอาราเร  

นักวิ่งมีทั้งชาวไทยและชาวตางชาติไมวาจะเปน ชาว

ตะวันตก ชาวญี่ปุน หรือ ชาวเคนยา

 นอกจากนี้ ยังมีนองๆ บนรถเข็นจาก โรงเรียน

อาชีวพระมหาไถ ซึ่งเตรียมฟตพลังแขน เขารวมในการ

เดิน วิ่ง ครั้งนี้เชนกัน

 คุณมงคลนิมิตร เอื้อเชิดกุล กรรมการและผูจัดการ

ฝายกิจกรรมองคกรและรัฐกิจสัมพันธ บริษัท เอสโซ 

(ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน) พูดถึงการจัดเดิน วิ่ง

การกุศล เอสโซ ๑๒๐ ป มินิ มาราธอน วา “กิจกรรมนี้ 

เปนสวนหนึ่งของการเฉลิมฉลองที่เอสโซไดดำเนินธุรกิจ

ในประเทศไทยครบ ๑๒๐ ป โดยเอสโซตองการสงเสริม

ใหคนไทยหันมาใสใจสุขภาพดวยการเดิน หรือ วิ่ง

ออกกำลัง นอกจากนี้ เรายังจัดขึ้นเพื่อหาทุนสนับสนุน

กิจกรรมของมูลนิธิพระมหาไถเพื่อการพัฒนาคนพิการ 

ซึ่งทานบาทหลวง ดร. พิชาญ ใจเสรี ประธานมูลนิธิฯ 

ไดพาสมาชิกกวา ๒๐ คน จากพัทยามารวมกิจกรรม

กับเราดวย”

 กิจกรรมดีๆ ครั้งนี้ มีผูลงทะเบียนเขารวมงาน

มากกวา ๒,๐๐๐ คน แตเนื่องดวยขอจำกัดของสถานที่ 

เราสามารถรับผูสมัครไดเพียง ๒,๐๐๐ คน โดยมี

พนักงานบริษัทเอสโซฯ และบริษัทในเครือ เขารวม

กิจกรรมประมาณ ๔๐๐ คน หลายคนมากันเปนกลุม 

หรือ ชมรมของบริษัทตางๆ เชน ชมรม Locus ชมรม  

FPO Run for Fun ชมรม CPRC : Running ของ

สำนักงานทรัพยสินสวนพระมหากษัตริย ชมรม Tectonix 

และชมรม Mars Thailand

 การวิ่งแบงออกเปนสามกลุมใหญๆ คือ ระยะทาง 

๑๐.๒ กิโลเมตร ๕ กิโลเมตร และ ๒.๕ กิโลเมตร   

 พอใกลเวลาหกโมงเชา นักวิ่งที่ลงทะเบียนวิ่ง

ในระยะทาง ๑๐.๒ กิโลเมตร ตางก็ไปเตรียมพรอมที่

จุดเริ่มตน และเมื่อไดเวลา พิธีกรนับถอยหลัง สาม สอง 

หนึ่ง เสียงแตรลมก็ดังขึ้น เหลานักวิ่งจริงจังก็พุงตัวออก

จากจุดเริ่มตน แลวก็วิ่งไปขางหนาตามทางที่มีปาย 

หรือเชือกขึงเปนแนวเอาไว

 สวนนักวิ่งมือใหม หรือ นักเดิน ก็เริ่มตนเดินเร็วๆ  

กันเปนกลุม กวาจะหมดกลุมที่วิ่ง ๑๐.๒ กิโลเมตร  

ก็ใกลเวลาปลอยตัวของกลุม ๕ กิโลเมตร ในเวลา

ประมาณ ๖.๑๕ น. และเวลาปลอยตัวของ กลุม ๒.๕ 

กิโลเมตร ก็คือ เวลา ๖.๓๐ น. 

 เสนทางการเดินวิ่งครั้งนี้ ทำใหเหลานักวิ่ง ไดสัมผัส

กับความงาม รมรื่นของสวนรถไฟในยามเชา โดยเฉพาะ

ถาเดินเสียเปนสวนใหญเหมือนผูเขียน ก็จะไดพูดคุย 

ทักทายคนอื่นๆ ที่เดินหรือวิ่ง ผานไปมา มีเรื่องเลา

มากมายของนักวิ่ง หนึ่งในนั้นบอกวา รูสึกทึ่งเวลาเห็น

เด็กๆ อายุแปด เกาขวบ วิ่งแซงหนาไป พรอมกับไดยิน

เสียงคุณพอกระซิบบอกเด็กวา “เร็วอีกๆ”



 เวลาประมาณ ๖.๔๐ น. นักวิ่งจริงจังก็ทะยอยเขา

เสนชัย ซึ่งก็คือ จุดเริ่มตนของการวิ่งนั่นเอง โดยทั่วไป

แลว ความรูสึกเมื่อวิ่งเขาเสนชัย แลวรับเหรียญทองเปน

ที่ระลึกถึงความรูสึกภาคภูมิใจที่เราสามารถทำสิ่งที่ตั้งใจ 

ในครั้งนี้ไดสำเร็จ เปนความรูสึกดีๆ ที่นาจดจำ ถาพูด

ไปแลว ก็ตองบอกวากิจกรรมครั้งนี้มีแตผูชนะ ไดทั้ง

เหรียญและสุขภาพที่ดี รวมทั้งไดทำบุญรวมกัน

 หลังการแขงขัน นักวิ่งทุกคนก็รวมกันรับประทาน 

อาหารเชาอรอยๆ อาทิ กระเพาะปลา ขาวตม เฉากวย 

ฯลฯ 

 ตอจากนั้น เหลานักวิ่ง ก็รวมกันยินดีกับการมอบ

รายไดสวนหนึ่งของการจัดงานเดิน วิ่ง การกุศล เอสโซ

๑๒๐ ป มินิ มาราธอน จำนวนกวาสองแสนบาท ใหแก

มูลนิธิพระมหาไถเพื่อการพัฒนาคนพิการ ซึ่งเปนสวน 

เพิ่มเติมจากคอมพิวเตอรโนตบุกจำนวน ๘๐ เครื่อง 

ที่เอสโซไดมอบไปเพื่อใหนักเรียนพิการโรงเรียนอาชีว

พระมหาไถ พัทยา มูลนิธิคุณพอเรยไดใชเพื่อพัฒนา

ทักษะวิชาชีพอิเล็กทรอนิกสและคอมพิวเตอร และสง

มอบใหกับนักเรียนที่ขาดแคลนตามชนบทตอไป

 หลังจากนั้น ก็มีการลุนรางวัลในการแขงขัน

ประเภทตางๆ โดยแบงตามเพศ คือ ชาย หญิง และ

ชวงอายุ รางวัลแบงเปนประเภทตางๆ ดังนี้ ทั่วไปชาย 

ทั่วไปหญิง ชาย อายุต่ำกวา ๑๕ ป หญิง อายุต่ำกวา

๑๕ ป ชาย อายุ ๑๖ – ๒๙ ป หญิง อายุ ๑๖ – ๒๙ ป 

ชาย อายุ ๓๐ – ๓๙ ป หญิง อายุ ๓๐ – ๓๙ ป ชาย 

อายุ ๔๐ – ๔๙ ป หญิง อายุ ๔๐ – ๔๙ ป ชาย อายุ 

๕๐ – ๕๙ ป ชาย อายุมากกวา ๖๐ ป และหญิงอายุ

มากกวา ๕๐ ป

 นอกจากนี้ ยังมีรางวัลพิเศษอีก ๓๐ รางวัล สำหรับ

นักวิ่งที่โดดเดน ไมวาจะเปนนักวิ่งซูเปอรฮีโร นักวิ่ง

อาราเร นักวิ่งรุนจิ๋ว หรือ นักวิ่งครอบครัว รวมทั้งรางวัล

สำหรับ ชมรมวิ่ง ที่สงสมาชิกเขารวมการแขงขันมาก

ที่สุด ๕ อันดับ

 รอยยิ้มและเสียงหัวเราะ ของผูเขารวมกิจกรรม

เดิน วิ่งการกุศล เอสโซ ๑๒๐ ป ครั้งนี้ คือ สิ่งบงชี้ความ

สำเร็จของการจัดกิจกรรมในครั้งนี้ ภาพของเหลานักเดิน 

และนักวิ่ง แสดงใหเห็นการกาวไปขางหนาอยางไม

หยุดยั้ง เชนเดียวกับเอสโซ ที่จะยังคงกาวตอไปขางหนา

เพื่อจัดหาพลังงานในการขับเคลื่อนเศรษฐกิจของไทย 

สมดังคำที่วา Legends never stop running 



วิ่ง... เพื่อสุขภาพ

 การออกกำลังกายดวยการเดินหรือวิ่ง นับเปน

การออกกำลังกายที่ดีตอสุขภาพทั้งทางรางกาย และ

หัวใจ ทำใหกลามเนื้อแข็งแรง ลดความเครียด และยัง

มีผลปองกันโรคกระดูกพรุน โรคหัวใจ การวิ่งเพื่อสุขภาพ 

แตกตางกับการวิ่งเพื่อแขงขัน โดยการวิ่งเพื่อสุขภาพ 

(จอกกิ้ง) เปนการวิ่งเหยาะๆ ดวยความเร็วระหวาง

การเดินกับการวิ่งเร็ว การวิ่งที่ไดผลดี ตองเปนธรรมชาติ 

ไมเกร็ง โดยมีขอแนะนำเพื่อนำไปปรับใชในการวิ่งเพื่อ

สุขภาพดังนี้   

เทคนิคในการวิ่ง  

 ๑. การลงเทาที่ถูกวิธีเปนสิ่งที่สำคัญมากเพื่อ

ปองกันการบาดเจ็บสำหรับนักวิ่งเพื่อสุขภาพโดยสนเทา

จะสัมผัสพื้นกอนทั้งฝาเทาจึงจะตามลงมา และเมื่อ

ปลายเทาหมุนลงมาแตะพื้น ก็เปนจังหวะที่สนเทา

เปดขึ้น ปลายเทาก็จะคลายตะกุยดิน ถีบตัวเหมือน

สปริงดีดตัวขึ้นบนและเคลื่อนไปขางหนา จุดที่เทาสัมผัส

พื้นควรจะตรงกับหัวเขางอเขานิดๆ เทาควรจะสัมผัสพื้น

หลังจากที่ไดเหยียดออกไปขางหนา สวนอีกเทาเหวี่ยง

ไปขางหลัง ควรจะลงแตะพื้นเบา นักวิ่งสวนใหญจะ

ลงพื้นดวยริมนอกของเทา และหมุนเขาดานใน ซึ่งการ

หมุนเขาดานใน ชวยเปนเกราะกันกระแทก การลงเทา

และการกาวเทาจะชวยใหวิ่งเร็วขึ้น สวนจะกาวยาวหรือ

สั้นนั้นขึ้นอยูกับนักวิ่ง

วาตองการความเร็วแคไหน โดย

นักวิ่งเร็วจะลงพื้นดวยปลายเทากอน สวนนักวิ่งระยะ

กลางจะลงพื้นดวยอุงเทากอน และสำหรับนักวิ่งระยะ

ไกลและนักวิ่งเพื่อสุขภาพ จะลงดวยสนเทากอน   

 ๒. ทาทางในการวิ่ง ควรวิ่งใหหลังตรงและเปน

ธรรมชาติมากที่สุด ศีรษะตรงตามองตรงไปขางหนา

ใหสวนตางๆ จากศีรษะลงมาหัวไหลและสะโพกจนถึง

พื้นเปนเสนตรง ลำตัวไมโนมไปดานหนาหรือเอนไป

ดานหลัง

 ๓. การเคลื่อนไหวของแขนจะชวยเปนจังหวะ

และการทรงตัวในการวิ่ง ขณะวิ่งแขนแกวงไปมาเหมือน

กับลูกตุมนาิกาไปตามแนวหนาหลัง พยายามอยาให

ขอศอกงอเขามาแคบกวา ๙๐ องศา หัวแมโปงวางบน

นิ้วชี้สบายๆ กำนิ้วหลวมๆ ขอมือไมเกร็ง บางครั้งอาจ

เหยียดแขนตรงลงมา หรือเขยาแขนเพื่อใหกลามเนื้อ

คลายตัวบาง หลังจากยกแขนไวนานๆ 

 ๔. การหายใจ ควรหายใจเขาทางจมูกและปลอย

ลมหายใจออกพรอมกันทั้งทางจมูกและปาก อยางไรก็ดี

ใหยึดกฎงายๆ คือ การหายใจควรเปนไปตามสบาย

และพยายามหายใจดวยทอง การหายใจดวยทองคือ 

สูดหายใจเขาไปในปอดจนทองขยายและบังคับปลอยลม

ใหออกมาดวยการแขมวทอง การหายใจไมถูกวิธีอาจจะ

ทำใหเกิดการจุกเสียดขณะวิ่งได



ความหนัก ความนาน และความบอยของการวิ่ง 

 ความหนักหรือความเร็ว ควรใชความเร็วที่ทำให

รูสึกเหนื่อยจนตองหายใจแรง แตไมถึงกับตองหายใจ

ทางปากหรือมีอาการหอบ เมื่อวิ่งไปแลว ๔–๕ นาที 

ควรมีเหงื่อออก ยกเวนในอากาศเย็นจัดอาจยังไมมี แต

สามารถวิ่งตอไปไดเกิน ๑๐ นาที อาจใชความเร็วคงที่

ตลอดระยะทางหรือจะวิ่งเร็วสลับชาบางก็ได แตการวิ่ง

ติดตอกันโดยไมหยุดถึง ๑๐ นาที เปนสิ่งที่ไมงายนัก

สำหรับผูที่ไมไดเลนกีฬาหรือวิ่งเปนประจำอยูกอน 

ฉะนั้นผูที่เริ่มวิ่งทุกคนจึงไมควรตั้งความหวังสำหรับการ

วิ่งครั้งแรกไววา จะวิ่งใหไดตลอดมากกวา ๑๐ นาที โดย

ไมสลับดวยการเดิน 

  ความจริงแลวการวิ่งสลับกับการเดินยาวๆ โดยไม

หยุดในวันแรกๆ เปนสิ่งถูกตอง เพราะเปนการผอน

คลายรางกายที่ไมทำใหเกิดความเครียดมากจนเกินไป  

แตในวันตอๆ ไปควรเพิ่มระยะเวลาของการวิ่งใหมาก

ขึ้น และลดระยะเวลาของการเดินใหนอยลง จนในที่สุด

สามารถวิ่งเหยาะไดติดตอกันไมนอยกวา ๑๐ นาที โดย

ไมตองสลับดวยการเดิน และทำเชนนี้อยางนอย ๓ วัน 

ตอสัปดาห จึงถือไดวาเปนการวิ่งเพื่อสุขภาพ 

การอบอุนรางกายกอนวิ่งและการผอนคลายรางกาย

หลังวิ่ง  

 กอนและหลังการวิ่งทุกครั้ง ควรอบอุนรางกายและ

ผอนคลายรางกายประมาณ ๔–๕ นาที โดยวิ่งเหยาะๆ 

ดวยความเร็วที่นอยกวาที่ใชในการวิ่งจริง พรอมกับทำ

กายบริหารยืดเหยียดกลามเนื้อสวนตางๆ ของรางกาย

ดวย

 แตบางครั้งรางกายออนแอ อาจอดนอน หรือเจ็บไข 

หรือวิ่งในขณะอากาศรอนจัด และไมไดทดแทนน้ำและ

เกลือแรพอเพียง อาจเกิดอาการที่สอ “สัญญาณเตือน

อันตราย” ขึ้นขณะวิ่งได เชน อาการเวียนศีรษะ คลื่นไส

หรือหนามืดเปนลม รูสึกคลายหายใจไมทันหรือหายใจ

ไมออก ใจสั่น แนน เจ็บตื้อบริเวณหนาอก หรือลมออก

หู หูตึงกวาปกติ มีบางรายอาจควบคุมการเคลื่อนไหว

รางกายไมได ซึ่งถาเกิดมีอาการอยางใดอยางหนึ่งขึ้น  

ใหทำตามลำดับดังนี้

 ๑. ขณะวิ่ง ใหชะลอความเร็วลง หากอาการ

หายไปอยางรวดเร็ว อาจวิ่งตอไปอีกระยะหนึ่งดวย

ความเร็วที่ชะลอไวแลวนั้น  

 ๒.  แตหากชะลอความเร็วแลว ยังมีอาการอยูอีก  

ใหเปลี่ยนเปนเดิน

 ๓.  ถาเดินแลวยังมีอาการอยู ตองหยุดนั่งหรือ

นอนราบจนวาอาการจะหายไป 

 ๔.  ในวันตอไป จำเปนตองลดความเร็วและระยะ

ทางลง 

 ๕.  ถาอาการที่เปนสัญญาณเตือนอันตรายไมหาย

ไปแมพักแลวเปนเวลานาน ตองรีบปรึกษาแพทย

สำหรับประโยชนของการวิ่ง มีมากมายตั้งแต...

 ๑.  ชวยใหระบบไหลเวียนเลือด ปอด หัวใจ

ทำงานดีขึ้น ลดระดับไขมันในเลือด เพื่อปองกันโรค

หัวใจ ความดันโลหิตสูง และชวยใหไมเปนลมหนามืด

งาย 

 ๒.  ทำใหกระดูกแข็งแรงขึ้น ลดภาวะกระดูกพรุน

 ๓.  ชวยปรับภูมิคุมกันของรางกายใหทำงานดีขึ้น

 ๔.  ชวยควบคุมน้ำหนักของรางกาย

 ๕.  กระตุนใหสมองเกิดการหลั่งสารเอ็นโดรฟนขึ้น 

ซึ่งเปนสารเคมีธรรมชาติที่มีฤทธิ์บรรเทาอาการปวด  

และทำใหรูสึกสุขสบาย   

 และสุดทาย จะดีมากขึ้น ถาการวิ่งใชเสื้อและ

กางเกงที่ทำจากผาฝาย ไมรัดแนนหรือหลวมจนเกินไป 

รวมทั้งรองเทาหุมสนที่พอดีกับขนาดและรูปเทา 

ตลอดจนพื้นรองเทาควรหนาและนุม หากออกกำลังกาย

ไดอยางที่วา สุขภาพดีก็อยูแคเอื้อม

เรียบเรียงจาก วิ่ง...เพื่อสุขภาพ

โดย ศ.นพ.ยุทธนา อุดมพร

หนวยสรางเสริมสุขภาพกีฬาและนันทนาการ

Faculty of Medicine Siriraj Hospital

คณะแพทยศาสตรศิริราชพยาบาล 

http://www.si.mahidol.ac.th/anesth/dept_article_detail.

asp?a_id=731
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