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การออกกำาลังกาย : การวิ่งสำาหรับคนวัยทำางาน
Exercise : Running for Working life People

ประวิตร หวังประเสริฐ คอ.ม. (Prawit Wangprasert, M.S.Tech.Ed.)1
ณรงค์ ศิริตระกูล คอ.ม. (Nrong Siritakoon, M.S.Tech.Ed.)2
บทนำา

ในปัจจุบันความเจริญก้าวหน้าทางวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มีบทบาทต่อการดำาเนินชีวิตของมนุษย์
เป็นอย่างมาก และมีเครื่องช่วยในการดำาเนินชีวิต หรือเครื่องมือที่ทันสมัยแทนการใช้แรงกายมากขึ้น ทำาให้ มี
กิจกรรมด้านร่างกายลดลง นอกจากนี้การต่อสู้ดิ้นรนเพื่อพัฒนาฐานทางเศรษฐกิจของสังคมไทย ทำาให้ผู้คนใน
สังคมปัจจุบันโดยเฉพาะคนวัยทำางาน มีเวลาให้กับกิจกรรมการออกกำาลังกายน้อยลง เพราะต้องทำางานหนัก
มากขึ้นเพื่อให้มีรายได้ที่พอเพียงสำาหรับการเลี้ยงดูครอบครัว การที่คนเราต้องทำางานหนักมากนั้น ร่างกาย
ของคนเรา ก็ต้องย่อมเสื่อมโทรมลงไปอย่างรวดเร็วกว่าปกติ ทั้งในด้านรูปร่างและสมรรถภาพการทำางาน ซึ่ง
สอดคล้องกับพระราชดำารัสของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ให้ไว้ ณ วันที่ 14 มิถุนายน พุทธศักราช 2531
ความว่า “ร่างกายของเรานั้น ธรรมชาติสร้างมาสำาหรับให้ออกแรงใช้งาน มิใช่ ให้อยู่เฉยๆ ถ้าใช้แรงให้พอ
เหมาะพอดี โดยสม่ำาเสมอ ร่างกายก็จะเจริญแข็งแรงคล่องแคล่วและคงทนยั่งยืน ถ้าไม่ใช้แรงเลย หรือใช้
ไม่เพียงพอ ร่างกาย ก็จะเจริญแข็งแรงอยู่ไม่ได้ แต่จะค่อย ๆ เสื่อมไปตามลำาดับ และหมดสมรรถภาพไปก่อน
เวลาอันสมควร ดังนั้น ผู้ที่ปกติทำาการงานโดยไม่ได้ใช้กำาลัง หรือใช้กำาลังแต่น้อย จึงจำาเป็นต้องหาเวลาออก
กำาลังกาย ให้เพียงพอกับความต้องการตามธรรมชาติเสมอทุกวัน มิฉะนั้น จะเป็นที่น่าเสียดายอย่างยิ่ง ที่เขา
จะใช้สติปัญญาความสามารถของเขาทำาประโยชน์ให้แก่ตนเอง และแก่ส่วนรวมได้น้อยเกินไป เพราะร่างกายอัน
กลับกลายอ่อนแอลงนั้นจะไม่อำานวยโอกาส ให้ทำาการงานโดยมีประสิทธิภาพได้”
จากพระราชดำารัสของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวดังกล่าวข้างต้น จะเห็นว่าการออกกำาลังกายเป็นสิ่ง
สำาคัญ และเกิดประโยชน์ต่าง ๆ มากมาย กิจกรรมการออกกำาลังกายมีหลายรูปแบบ เช่น การวิ่ง การเดิน
การเต้นแอโรบิค ว่ายน้ำา เป็นต้น ในที่นี้ขอกล่าวถึงการ ออกกำาลังกายด้วยการวิ่ง ซึ่งเป็นที่นิยมกันมาก
เพราะว่า ง่าย สะดวก ไม่จำาเป็นต้องเตรียมอุปกรณ์ให้ยุ่งยาก และมีประโยชน์มากมาย
1
2

ครู คศ.2 วิทยาลัยเทคนิคนราธิวาส มหาวิทยาลัยนราธิวาสราชนครินทร์
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ วิทยาลัยเทคนิคนราธิวาส มหาวิทยาลัยนราธิวาสราชนครินทร์
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1. ประโยชน์ที่ได้รับจากการออกกำาลังกาย
การออกกำาลังกายไม่ว่าชนิดใดก็ตามล้วนมีประโยชน์ทั้งสิ้น นั่นคือ
1. ช่วยให้กล้ามเนื้อแข็งแรงขึ้น
2. ทำาให้มีการทรงตัวดีขึ้น มีความกระฉับกระเฉง เพราะร่างกายได้มีการเคลื่อนไหวอยู่เสมอ
นอกจากนี้ยังทำาให้การทำางานของอวัยวะต่างๆ มีความสัมพันธ์และประสานงานกันได้ดี
3. ช่วยให้มีรูปร่างสมส่วน
4. สามารถชะลอความเสื่อมของอวัยวะต่าง ๆ ในผู้สูงอายุ ได้อย่างดีที่สุด
5. ช่วยให้ผทู้ ม่ี อี าการผิดปกติทางจิต เช่น อาการซึมเศร้า กลับมีอาการดีขน้ึ ได้ เพราะการออก
กำาลังกายที่หนักพอสมควร จะทำาให้มีการหลั่งของสารเอนดอร์ฟิน ซึ่งเป็นการลดความเจ็บปวด ต่อต้านความ
ซึมเศร้าและทำาให้สดชื่นเบิกบาน
6. ช่วยให้ระบบขับถ่ายดีขึ้น
7. ช่วยให้ผู้นอนไม่หลับ หรือนอนหลับยากให้นอนหลับได้ดีขึ้น
8. ช่วยให้มีพลังทางเพศดีขึ้นทั้งชายและหญิง
9. ช่วยให้การทำางานของปอด หัวใจ และหลอดเลือดดีขึ้นอย่างชัดเจนมาก
10. ช่วยบรรเทาให้อาการของโรคหลายอย่างดีขน้ึ ได้ เช่น โรคเบาหวาน โรคความดันโลหิตสูง
โรคมะเร็งลำาไส้ใหญ่และโรคกระดูกพรุน
11. ช่วยทำาให้ผู้หญิงมีสุขภาพดีขึ้น โดยเฉพาะผู้หญิงที่ตั้งครรภ์ยาก การออกกำาลังกายจะ
ช่วยให้ตั้งครรภ์ง่ายขึ้น และเมื่อถึงเวลาคลอดก็คลอดง่ายอีกด้วย
12. ทำาให้รา่ งกายแข็งแรงสุขภาพดีตลอดเวลาไม่ปว่ ยบ่อย ทำางานได้มากขึน้ และทำาให้ประหยัด
เงินค่ารักษาพยาบาล
การออกกำาลังกายนอกจากจะให้คุณประโยชน์แล้วก็ยังให้โทษได้ด้วย ถ้าบุคคลนั้นไม่พิจารณาความ
เหมาะสมกับสภาพของตน ในเรื่องปริมาณการออกกำาลังกาย ความแข็งแกร่งของร่างกาย และปัญหาจากโรค
ภัยไข้เจ็บ สิ่งเหล่านี้ผู้ออกกำาลังกายต้องคำานึงถึงอย่างมาก ฉะนั้นก่อนออกกำาลังกายจะต้องพิจารณาข้อจำากัด
เหล่านี้ประกอบด้วย แล้วจึงเลือกการออกกำาลังกายตามความเหมาะสมกับสภาพของแต่ละบุคคล
2. อุปสรรคที่ทำาให้ไม่อยากออกกำาลังกาย
ในปัจจุบันสิ่งประดิษฐ์คิดค้นทางวิทยาศาสตร์ต่าง ๆ ทำาให้มนุษย์ใช้ชีวิตได้อย่างสะดวกสบายขึ้น
ฉะนั้น โอกาสที่ร่างกายจะได้ออกกำาลังจึงน้อยลง เช่นขึ้นลิฟท์แทนการขึ้นบันได นอกจากนั้นลักษณะของอาชีพ
บางประเภททำาให้ผู้ประกอบอาชีพต้องนั่งทำางานตลอดวัน เมื่อทำางานเสร็จกลับไปบ้านก็ดูโทรทัศน์ ฟังวิทยุ ซึ่ง
สิ่งต่างๆ เหล่านี้ทำาให้ไม่ค่อยได้มีโอกาสใช้แรงกายเลยเกือบตลอดวัน เมื่อเวลาผ่านไปผู้ที่ไม่ได้ออกกำาลังกาย
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ก็จะมีอายุมากขึ้น เมื่อมีอายุ 30 ปีขึ้นไป ระดับสมรรถภาพทางกายของผู้ที่ไม่ได้ออกกำาลังกายก็จะเริ่มลดลง มี
ผลทำาให้น้ำาหนักตัวเพิ่มมากขึ้น โอกาสที่จะเกิดโรคภัยไข้เจ็บต่าง ๆ ก็มีได้ง่ายขึ้น บางคนเมื่อมีอายุเพิ่มมากขึ้น
ก็อาจจะต้องการการออกกำาลังกายเพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิตของตนให้ดีขึ้น แต่เมื่อออกกำาลังกายไปได้สักพัก
หนึ่งก็อาจจะเลิก ทั้งนี้เพราะพบอุปสรรคที่ทำาให้ไม่อยากออกกำาลังกาย คือ การขาดความกระตือรือร้น เพราะ
ไม่มีสิ่งเร้า (แรงจูงใจ) ที่ทำาให้อยากออกกำาลังกาย สิ่งสำาคัญอีกประการหนึ่งที่ทำาให้เมื่อคนอายุมากขึ้น ไม่อยาก
ออกกำาลังกายก็คือ เวลา โดยเฉพาะคนวัยทำางาน มักจะอ้างว่าไม่มีเวลา เพราะภารกิจงานรัดตัวมาก
3. การขจัดอุปสรรคที่ทำาให้ไม่อยากออกกำาลังกาย
จากที่ได้กล่าวมาแล้วว่า อุปสรรคที่ทำาให้ไม่อยากออกกำาลังกายคือเวลา เวลาเป็นอุปสรรคสำาคัญ
ประการหนึ่ง ที่ทำาให้เป็นข้ออ้างไม่อยากออกกำาลังกาย อย่างไรก็ดียังมีบุคคลอีกกลุ่มหนึ่งซึ่งรักการออกกำาลัง
กาย ถึงแม้ว่างานจะรัดตัวก็ตาม ที่เป็นเช่นนี้ ก็เพราะว่าคนเหล่านั้นรู้จักคุณค่าของการออกกำาลังกาย รู้จักหา
เวลาสำาหรับ การออกกำาลังกาย ถึงแม้ว่าจะมีธุรกิจมากมายเพียงใดก็ตาม ผูท้ ไ่ี ม่ชอบการออกกำาลังกายอาจจะ
เห็นว่า การวิง่ ระยะทาง 5 กิโลเมตร เป็นการทำาโทษตัวเอง โดยอาจจะคิดว่าทำางานหนักมาตลอดทัง้ วันแล้ว ยังต้อง
ทำาให้ร่างกายต้องออกแรงอีก อย่างไรก็ตามก็ยังมีคนอีกเป็นจำานวนมากเช่นเดียวกันที่คิดตรงกันข้าม คนเหล่า
นั้นเห็นว่าการ ออกกำาลังกายไม่ใช่เป็นการทำางาน ไม่ใช่เป็นการลงโทษตัวเอง การออกกำาลังกาย เป็นส่วนหนึ่ง
ของชีวิตที่จะช่วยพัฒนาคุณภาพชีวิตให้ดีขึ้น ด้วยเหตุที่คนเหล่านั้นเล็งเห็นประโยชน์ของการออกกำาลัง จึงมี
ความกระตือรือร้น ที่จะออกกำาลังกาย และรู้จักแบ่งเวลาส่วนหนึ่ง ในชีวิตประจำาวันให้แก่การออกกำาลังกาย
ก่อนจะออกกำาลังกาย ควรมีการตั้งวัตถุประสงค์ไว้ล่วงหน้า เช่นต้องการออกกำาลังกายเพื่อลดน้ำาหนัก หรือ
ต้องการออกกำาลังกายเพื่อให้สมรรถภาพทางกายดีขึ้นเป็นต้น เมื่อมีการตั้งวัตถุประสงค์ล่วงหน้าแล้ว ก็ควร
ปฏิบัติการออกกำาลังกาย โดยมีเป้าหมายเพื่อให้บรรลุวัตถุประสงค์นั้น โดยแบ่งเวลาส่วนหนึ่งในชีวิตประจำาวัน
ให้แก่การออกกำาลังกาย ในปัจจุบันในประเทศไทย มีผู้เห็นคุณค่าของการออกกำาลังกายเป็นจำานวนมาก แต่ก็
ยังมีคนอีกเป็นจำานวนมากเช่นเดียวกัน ทีย่ งั มองไม่เห็นคุณค่าของการออกกำาลังกาย ก่อนจะเริม่ ออกกำาลังกาย
ควรทราบว่า ผลทีไ่ ด้รบั จากการออกกำาลัง-กาย เป็นกระบวนการทีเ่ กิดขึน้ อย่างช้า ๆ ในช่วงระหว่าง 1-3 สัปดาห์
แรก อาจจะเห็นผลเพียงเล็กน้อยทำาให้ หมดกำาลังใจ ฉะนั้น ปัญหาก็คือทำาอย่างไร จึงจะสามารถทำาให้มีกำาลังใจ
และเกิดความสนุกสนานเพลิดเพลิน ในระหว่างการออกกำาลังกาย มีข้อแนะนำาบางประการที่จะขจัดอุปสรรค
ที่ทำาให้ ไม่อยากออกกำาลังกายหมดไป ดังนี้
1. ควรเริ่มออกกำาลังกายโดยคิดว่าการออกกำาลังกาย เพื่อสร้างร่างกายให้มีสมรรถภาพทางกายดีขึ้น
และเพื่อความสนุกสนานเพลิดเพลิน พึงระลึกไว้เสมอว่าการออกกำาลังกายไม่ใช่เป็นการทำางาน
2. ค่อย ๆ เพิ่มขนาดของการออกกำาลังกายจากน้อยไปหามาก อย่าหักโหมออกกำาลังกายหนักจนเกิน
ไป จนทำาให้เกิดอาการบาดเจ็บแก่ร่างกาย เมื่อใดก็ตามที่รู้สึกเหนื่อยควรจะหยุดการออกกำาลังกาย
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3. เลือกการออกกำาลังกายที่ชอบ ซึ่งก็จะทำาให้เพลิดเพลินไม่เบื่อ เช่นชอบวิ่งเหยาะก็ไปวิ่งเหยาะ หรือ
อาจจะเลือกการออกกำาลังกายด้วยการเล่นกีฬาที่ถนัด เช่น เดิน ว่ายน้ำา เทนนิส แบดมินตัน ฯลฯ
4. อย่าคิดว่า การออกกำาลังกายเป็นการต่อสู้เพื่อชนะตนเอง ในทำานองที่ว่า จะต้องออกกำาลังกาย
หักโหมมาก ๆ ในทุก ๆ ครั้งที่มีการออกกำาลังกาย เพราะจะทำาให้เบื่อการออกกำาลังกาย และอาจจะทำาให้ไม่
อยากออกกำาลังกายอีกต่อไป
4. ข้อควรปฏิบัติในการออกกำาลังกายเพื่อสุขภาพ
การออกกำาลังกายเพื่อสุขภาพให้คุณประโยชน์นานัปการ หากปฏิบัติตนได้ถูกต้องตามหลักการออก
กำาลังกาย ในทางตรงกันข้าม ถ้าออกกำาลังกายเพื่อสุขภาพ โดยไม่ได้ทำาตามหลักการออกกำาลังกาย หรือออก
กำาลังกายโดยไม่มีความระมัดระวัง ก็อาจเกิดอันตรายต่อร่างกายได้ ฉะนั้นในการออกกำาลังกายเพื่อสุขภาพ
จึงควรคำานึงถึง ข้อควรระวังต่าง ๆ เพื่อให้การออกกำาลังกายได้ผลเต็มที่ในการส่งเสริมสุขภาพ และไม่เป็น
อันตรายต่อร่างกายอีกด้วย การออกกำาลังกายเพื่อสุขภาพมีข้อควรปฏิบัติ ดังนี้
1. ผู้ที่มีสุขภาพไม่ดี หรือมีโรคประจำาตัวควรปรึกษาแพทย์ก่อนออกกำาลังกาย โดยเฉพาะผู้ที่เป็น
นักกีฬาควรได้รบั การตรวจร่างกายจากแพทย์โดยสม่าำ เสมอ เพราะป้องกันความผิดปกติทางสุขภาพอันจะเกิดขึน้ ได้
2. เลือกกิจกรรมการออกกำาลังกายเพื่อสุขภาพให้เหมาะสมกับเพศและวัย รวมทั้งสภาพร่างกายของ
แต่ละบุคคล และที่สำาคัญควรเลือกกิจกรรมที่เห็นว่า สามารถให้ประโยชน์ต่ออวัยวะในร่างกายได้ทุกส่วน ใน
โอกาสเดียวกัน
3. เตรียมอุปกรณ์ และเครื่องใช้ในการออกกำาลังกายให้เหมาะสม เช่น เสื้อผ้า กางเกง รองเท้า สิ่งเหล่า
นี้ถ้าไม่พอเหมาะพอดี ก็จะทำาให้การเคลื่อนไหวไม่คล่องตัว และยังเป็นต้นเหตุให้เกิดอุบัติเหตุ
4. การออกกำาลังกายเพือ่ สุขภาพควรกระทำาสม่าำ เสมอ จึงจะได้ผลเต็มทีใ่ นการส่งเสริมสุขภาพ โดยการ
ออกกำาลังกายเพือ่ สุขภาพอย่างน้อยสัปดาห์ละ 3 ครัง้ แต่ละครัง้ ต้องออกกำาลังกายให้รสู้ กึ เหนือ่ ยประมาณ 30 นาที
5. ก่อนออกกำาลังกายควรทำาการอบอุ่นร่างกาย (Warm up) และยืดเหยียดกล้ามเนื้อ เพื่อให้ร่างกาย
มีความพร้อมก่อนออกกำาลังกาย และทำาการผ่อนคลาย (Cool down) หลังการออกกำาลังกาย เป็นการลดความ
หนักในการออกกำาลังกายลง เพื่อเตรียมหยุดใช้เวลาประมาณ 5-15 นาที ใช้กิจกรรมเดียวกับการอบอุ่นร่างกาย
6. ไม่ควรรับประทานอาหารหนักก่อนออกกำาลังกาย เพราะเมื่อรับประทานอาหารหนัก ทำาให้ การไหล
เวียนของเลือดจะต้องแบ่งเลือดส่วนหนึ่ง ไปใช้ในการย่อยอาหารและดูดซึมอาหาร ซึ่งจะทำาให้เลือดไปเลี้ยง
กล้ามเนื้อที่จะใช้ในการออกกำาลังกายลดน้อยลง จึงเป็นผลเสียต่อการออกกำาลังกาย ดังนั้นจึงควรงดอาหาร
หนัก ก่อนออกกำาลังกายประมาณ 3 ชั่วโมง แต่อย่างไรก็ตามถ้าเกิดการหิวก่อนออกกำาลังกายก็ให้รับประทาน
อาหาร ที่ย่อยง่ายในปริมาณเล็กน้อย
7. ในขณะออกกำาลังกายเพื่อสุขภาพ หรือหลังการออกกำาลังกายใหม่ ๆ ไม่ควรดื่มน้ำาทันที แต่ถ้า
กระหายน้ำามากก็ดื่มน้ำาได้ทีละน้อย ๆ เพราะถ้าดื่มมากจะทำาให้จุกแน่น และอุณหภูมิในร่างกายเปลี่ยนแปลงได้
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8. ความเจ็บป่วยทุกชนิดทำาให้สมรรถภาพร่างกายลดลง และในขณะทีเ่ จ็บป่วยร่างกายต้องการพักผ่อน
อยูแ่ ล้ว การออกกำาลังกายทีเ่ คยทำาอยูเ่ ป็นประจำา ก็เป็นงานหนักเกินกว่าสภาพร่างกายจะรับได้ ซึง่ อาจทำาให้เกิด
อันตรายร้ายแรงต่อชีวติ เฉพาะอย่างยิง่ การเป็นไข้ ซึง่ ร่างกายมีอณ
ุ หภูมสิ งู กว่าปกติ และหัวใจต้องทำางานหนัก
มากกว่าปกติเพือ่ ระบายความร้อน เมือ่ ไปออกกำาลังกายเข้าอีก การระบายความร้อนและหัวใจ จึงต้องทำางานหนัก
อย่างยิง่ นอกจากนีห้ ากเป็นไข้ทเ่ี กิดจากเชือ้ โรค การไหลเวียนเลือดทีเ่ พิม่ ขึน้ จากการออกกำาลังกายอาจทำาให้เชือ้ โรค
แพร่ไปตามส่วนต่าง ๆ ของร่างกายและทำาให้เกิดการอักเสบทัว่ ร่างกาย ซึง่ จะเป็นอันตรายต่อชีวติ
5. การออกกำาลังกายด้วยการวิง่
สำาหรับคนวัยทำางาน การออกกำาลังกายด้วยการวิง่ จึงเป็นทางเลือกหนึง่ ทีน่ า่ สนใจ เพราะทำาได้งา่ ยทีส่ ดุ
ประหยัดทีส่ ดุ เลือกสถานทีอ่ อกกำาลังกายได้หลากหลาย และเป็นทีน่ ยิ มกันมากเพราะทำาได้งา่ ยและสะดวก การวิง่
มีหลายแบบ เช่น วิง่ เร็ว วิง่ เหยาะแบบจ๊อกกิง้ วิง่ มาราธอน และวิง่ อยูก่ บั ทีห่ รือวิง่ บนสายพาน ระยะทางทีว่ ง่ิ เพือ่ ให้
ได้ผลดีตอ่ สุขภาพไม่ควรเกิน 5 กิโลเมตร และสัปดาห์ละไม่เกิน 5 ครัง้
การวิง่ เหยาะ คือ การวิง่ สบาย ๆ วิง่ ไปเรือ่ ย ๆ ในสนามกีฬา สวนสาธารณะ หรือถนน มีความเร็วประมาณ
9-12 นาทีตอ่ ระยะทาง 1 ไมล์ (1.6 กิโลเมตร) เรานิยมใช้การวิง่ ชนิดนีม้ าเป็นการวิง่ เพือ่ สุขภาพ เพราะเป็นผลดีตอ่
ปอดและหัวใจ และยังทำาให้ไม่มคี วามเครียดเหมือนกับการวิง่ เร็ว การวิง่ แบบนีจ้ ะมีขอ้ จำากัด คือในช่วงฤดูฝนไม่
สามารถกระทำาได้อย่างสม่าำ เสมอ
การวิง่ บนสายพาน ก็เป็นการวิง่ ทีเ่ หมาะสมอีกแบบหนึง่ ทีส่ ามารถกระทำาได้อย่างสม่าำ เสมอทุกฤดูกาล
ทัง้ นีเ้ พราะการวิง่ บนสายพาน ผูว้ ง่ิ จะวิง่ บนลูว่ ง่ิ สายพานไฟฟ้า ซึง่ ติดตัง้ ในตัวอาคาร หรือโรงยิมเนเซีย่ ม ข้อดีของ
การวิง่ แบบนีจ้ ะทำาให้เราทราบว่าตนเองวิง่ ได้ระยะทางเท่าไร มีอตั ราการเต้นของชีพจรเท่าไร นอกจากนีย้ งั สามารถ
ปรับโปรแกรมตามความต้องการได้ แต่ทง้ั นีผ้ อู้ อกกำาลังกายจะต้องมีภาระค่าใช้จา่ ย ในการจัดซือ้ ลูว่ ง่ิ สายพานไฟฟ้า
และค่าไฟฟ้าทีต่ อ้ งจ่ายเพิม่ ขึน้ ในแต่ละเดือน แต่ถา้ หากเทียบกับประโยชน์ทไ่ี ด้รบั สำาหรับสุขภาพทีด่ ขี น้ึ จึงถือได้วา่
เป็นการลงทุนทีค่ มุ้ ค่า
การออกกำาลังกายด้วยการวิง่ แม้จะมีประโยชน์มากมาย แต่ถา้ หากทำาไปอย่างไม่ถกู ต้อง หรือขาดความ
ระมัดระวังก็จะทำาให้เกิดการบาดเจ็บได้ โดยเฉพาะทีเ่ ท้าและขา เนือ่ งจากอวัยวะส่วนนีถ้ กู ใช้งานมาก ซึง่ การบาด
เจ็บจะมากหรือน้อยขึน้ อยูก่ บั แรงกระแทก ฉะนัน้ ควรเลือกรองเท้าทีใ่ ช้สาำ หรับการวิง่ เพราะรองเท้าชนิดนี้ จะมีนาำ้
หนักเบา และนุม่ ความเบาและนุม่ ของรองเท้าจะช่วยลดแรงกระแทกได้ นอกจากนีก้ ารบาดเจ็บอาจเกิดจากความ
ผิดปกติของโครงสร้างของร่างกาย เช่น ขาทัง้ สองถ้ายาวไม่เท่ากัน ข้อเข่าโก่ง อุง้ เท้าสูงมากหรือต่าำ มากเกินไป หรือ
อ้วนมาก บุคคลเหล่านีค้ วรจะได้รบั การอนุญาตจากแพทย์กอ่ น
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6. ประโยชน์ของการวิง่
การออกกำาลังกายด้วยการวิง่ จัดเป็นกิจกรรมประเภทหนึง่ ของกรีฑา มีประโยชน์สาำ หรับคนวัยทำางาน
หลายด้านดังต่อไปนี้
6.1 ทางด้านร่างกาย
จะมีส่วนช่วยให้ระบบอวัยวะต่างๆ ในร่างกายทำางานได้อย่างประสานสัมพันธ์กัน ส่งผลให้
ร่างกายมีความสมบูรณ์ แข็งแรง อดทน มีบคุ ลิกภาพทีด่ ี สามารถประกอบกิจวัตรประจำาวันได้อย่างมีประสิทธิภาพ
มีภมู ติ า้ นทานสูง มีสมรรถภาพทางกายทีด่ ี
6.2 ทางด้านจิตใจ
จะมีส่วนช่วยทำาให้ร่างกายสมบูรณ์แข็งแรงแล้ว จิตใจจะสดใส ร่าเริงเบิกบาน เกิดความ
สนุกสนาน โดยเฉพาะหากได้รว่ มกันหลาย ๆ คน จะก่อให้เกิดความร่วมมือช่วยเหลือเกือ้ กูลซึง่ กันและกัน มีความ
เอือ้ อาทร เสียสละและคำานึงถึงส่วนรวม เกิดจิตสำานึกในการใช้เวลาให้เป็นประโยชน์และสร้างสรรค์
6.3 ทางด้านอารมณ์
ช่วยให้ผอู้ อกกำาลังกายมีอารมณ์เยือกเย็น สุขมุ รอบคอบ รูจ้ กั อดทน อดกลัน้ มีเหตุผล รักการ
ออกกำาลังกาย เล่นกีฬา และชืน่ ชมสุนทรียภาพของกีฬา ช่วยลดความเครียดทีเ่ กิดขึน้ จากการประกอบภารกิจใน
ชีวติ ประจำาวันได้
6.4 ทางด้านสังคม
ช่วยให้ผอู้ อกกำาลังกายเห็นคุณค่า มีความรับผิดชอบ ต่อตนเองและผูอ้ น่ื มีระเบียบวินยั เคารพ
สิทธิ กฎกติกา มีนาำ้ ใจเป็นนักกีฬา เป็นผูน้ าำ และผูต้ ามทีด่ ี สามารถปรับตัวเข้ากับผูอ้ น่ื ได้เป็นอย่างดี เพราะการฝึก
ร่วมกัน นอกจากจะช่วยให้เกิดความร่วมมือกันแล้ว จะทำาให้เกิดการเรียนรู้ความเข้าใจพฤติกรรม ซึง่ กันและกัน
มีมนุษยสัมพันธ์ทด่ี ี สามารถนำาไปใช้ในการอยูร่ ว่ มกันในสังคมได้อย่างมีความสุข
6.5 ทางด้านสติปญ
ั ญา
ช่วยทำาให้เกิดจิตสำานึกในการดูแล รับผิดชอบต่อตนเองและส่วนรวม มีจติ วิญญาณ ในการเล่น
การแข่งขัน และร่วมมือกันอย่างสันติ รูจ้ กั ค้นหาความถนัดและความสามารถด้วยตนเอง ตลอดจนค้นหาวิธกี ารที่
จะนำาไปสูค่ วามสำาเร็จ ทำาให้เกิดความคิดสร้างสรรค์ สามารถนำาไปใช้ในการดำาเนินชีวติ ได้เป็นอย่างดี
7. หลักวิธีการวิ่ง
วิ่งคืออากัปกิริยาง่ายๆ ที่ให้คุณค่ามาก อาจดูเหมือนว่าเป็นเรื่องง่าย ๆ ที่ใครก็สามารถทำาได้ แต่
จะมีกี่คนที่ทำาได้ถูกต้องและไม่เกิดผลเสียต่อร่างกายขึ้นภายหลัง แม้แต่นักวิ่งทั้งหลายที่วิ่งกันอยู่เป็นประจำา
ทุกวัน ก็ยังมีอีกมากที่วิ่งกันอย่างผิด ๆ จึงสรุปหลักวิธีการวิ่งที่ถูกต้องดังนี้
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7.1 วิธเี ริม่ ต้นวิง่ อย่างง่ายๆ
การวิง่ เริม่ แรกแม้จะยากสักหน่อย แต่กอ็ ย่าลืมคำากล่าวทีว่ า่ “ไม่วา่ เราจะเดินทางไปโพ้นทะเล
ไกลเป็นพัน ๆ ไมล์แค่ไหน เราจะไม่ถงึ จุดหมายปลายทาง ถ้าเราไม่กา้ วเท้าแรกออกไป” วิธเี ริม่ ต้นง่าย ๆ คือ วิง่
ไป 2 นาที และเดิน 2 นาที สลับกันไปภายในเวลา 30 นาที และเมือ่ คิดว่าพร้อมแล้ว จึงค่อย ๆ เพิม่ เวลาวิง่ เป็น
4 หรือ 5 นาที เดิน 2 นาที ต่อไปเปลีย่ นเป็น 8 นาที เดิน 2 นาที หลักคิดทีส่ าำ คัญคือควร มีสมาธิหรือยึดเวลาทีว่ ง่ิ
ได้เป็นหลัก อย่าไปกังวลว่าจะวิง่ ได้เป็นระยะทางเท่าไร เพราะถ้าไปกังวลกับระยะทางทีว่ ง่ิ ได้มากเกินไปหรือเปรียบ
เทียบกับผูท้ ฝ่ี กึ การวิง่ มานานหรือนักวิง่ อาชีพ ทีส่ ามารถวิง่ ได้ระยะเวลานาน ๆ หรือได้ระยะทางไกล ๆ อาจจะทำาให้
เราเกิดความท้อแท้จะหยุดการวิง่ ไปเลย ต่อไปเมือ่ สามารถวิง่ ได้ตอ่ เนือ่ ง ติดต่อกันโดยไม่หยุดถึง 30 นาที จะทำาให้
รูส้ กึ ว่าร่างกายมีชวี ติ ชีวา แต่กค็ วรตัง้ ใจวิง่ ให้สม่าำ เสมอ อย่าวิง่ ๆ หยุด ๆ รูปร่างก็จะสะโอดสะองขึน้
7.2 เตรียมพร้อมก่อนการวิง่ สิง่ ทีค่ วรคำานึงถึงคือเรือ่ งการแต่งกาย ดังนี้
7.2.1 สวมเสือ้ ผ้าอย่างไรในการวิง่
ทีจ่ ริงแล้ว เราสามารถทีจ่ ะใส่ชดุ อะไรวิง่ ก็ได้ทง้ั นัน้ เพราะสิง่ ทีด่ ที ส่ี ดุ สำาหรับการวิง่ ก็คอื
การลงทุนทีน่ อ้ ยมากเมือ่ เทียบกับการออกกำาลังกายประเภทอืน่ แต่เราจะสวมใส่อะไรก็ตามแต่ ก็ควร จะให้สมเหตุ
สมผล เหมาะสมกับสถานที่ ๆ ท่านไปวิง่ นอกจากนัน้ เราควรคำานึงถึงสภาพของดินฟ้าอากาศของเมืองไทยเราด้วย
7.2.2 เสือ้
เสือ้ ยืด ที-เชิต้ หรือเสือ้ กล้ามทีท่ าำ จากผ้าฝ้าย เป็นทีน่ ยิ มในหมูน่ กั วิง่ เพราะสวมสบาย
ซับเหงือ่ ได้ดี ควรเลือกตัวทีห่ ลวม ๆ พอสมควรจะได้เคลือ่ นไหวได้สบาย ชุดทีท่ าำ จากผ้าพลาสติกหรือผ้ายาง ไม่
ควรจะนำามาใช้ในการวิง่ จะเป็นอันตราย เพราะชุดทีท่ าำ จากผลิตภัณฑ์ใยสังเคราะห์และยาง จะอบร่างกายระบาย
ความร้อนไม่ได้ ซึง่ โดยธรรมชาติแล้ว เวลาทีเ่ ราวิง่ ออกกำาลังกายร่างกายจะมีการเผาผลาญพลังงาน ทำาให้เกิดความ
ร้อนสะสมในตัว เป็นผลให้อณ
ุ หภูมใิ นร่างกายเราสูงขึน้ อย่างรวดเร็ว หากสูงหรือร้อนมากเกินไป ก็จะมีอนั ตราย
โดยเฉพาะต่อเซลล์สมองเหมือนไข้สงู จัด
7.2.3 กางเกง
หัวใจทีส่ าำ คัญคือ ความสบายรอบเอว ไม่ควรรัดแน่น รอบวงขาต้องไม่รดั และเป้ากางเกงควร
หลวม ๆ ไม่ควรมีซบิ หรือเข็มขัด และมีนาำ้ หนักเบา เช่น ผ้าไหม หรือไนลอน ทีร่ ะเหยได้เร็ว ๆ ทำาให้ไม่อมุ้ น้าำ
7.2.4 ชุดชั้นใน
นักวิง่ ชายส่วนใหญ่ สวมชุดชัน้ ในใต้ชดุ วิง่ อาจเป็นสปอร์ตเตอร์ หรือกางเกงในขาสัน้
หรือกางเกงไนลอนแบบบิกนิ ่ี จะไม่มกี ารเสียดสีขณะวิง่ นักวิง่ หญิง ส่วนใหญ่สวมกางเกงชัน้ ใน ทำาจากผ้าฝ้าย ซึง่
จะช่วยซับเหงือ่ ได้ดี ส่วนกางเกงในผ้าไนลอน จะไม่ซบั เหงือ่ แต่กไ็ ม่อมุ้ น้าำ ทำาให้ไม่หนัก แต่กางเกงในผ้าไนลอนแบบ
บิกนิ ่ี แบบรัดรูปไม่เหมาะสำาหรับใช้วง่ิ ส่วนการเลือกเสือ้ ชัน้ ใน ก็ควรจะใช้ประเภท ผ้าไนลอน ไม่ควรมีตะขอเกีย่ ว
หรือห่วงโลหะใด ๆ ซึง่ ปัจจุบนั ก็มเี สือ้ ชัน้ ในของนักกีฬาโดยเฉพาะออกมาจำาหน่ายมากมาย
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7.2.5 ถุงเท้า
ควรเป็นถุงเท้าที่ทำามาจากใยผ้าฝ้าย เพราะทนทาน ไม่หนามาก เมื่อใส่กับรองเท้า
แล้วต้องไม่ลื่น และควรมีคุณสมบัติซับเหงื่อได้ดี
7.2.6 รองเท้า
รองเท้า จัดเป็นอุปกรณ์ทม่ี คี วามสำาคัญมากทีส่ ดุ ในการวิง่ จึงควรเอาใจใส่เป็นพิเศษ
เพราะการวิง่ เป็นกีฬาทีต่ อ้ งใช้เท้ามากและสม่าำ เสมอ ดังนัน้ รองเท้าจะต้องรับแรงกระแทกจากน้าำ หนักตัวของเราอยู่
ตลอดเวลา หากรองเท้าทีใ่ ช้ไม่มคี ณ
ุ ภาพเพียงพอ ก็อาจเป็นสาเหตุหนึง่ ทีท่ าำ ให้เกิดการเจ็บเท้า เจ็บขาหรือเจ็บเข่าได้
เพราะฉะนัน้ การเลือกใช้รองเท้าวิง่ จึงต้องพิถพี ถิ นั เป็นพิเศษ และเมือ่ รองเท้าเก่าชำารุดแล้ว ก็ควรทีจ่ ะเปลีย่ นใหม่
สำาหรับคุณสมบัตโิ ดยทัว่ ไปซึง่ รองเท้าวิง่ ควรจะมีคอื ควรมีความนิม่ เป็นพิเศษ เพราะการวิง่ ต้องมี การเคลือ่ นไหว
ร่างกายอยูต่ ลอดเวลา มีนาำ้ หนักเบา จะได้ไม่กนิ แรงทำาให้วง่ิ ช้าลง มีความยืดหยุน่ ดี ใส่สบาย กระชับเท้าทนนาน
และพืน้ รองเท้าต้องเกาะพืน้ ถนนไม่ลน่ื และข้อสำาคัญก่อนการตัดสินเลือกซือ้ รองเท้า จะต้องลองใส่ดกู อ่ น เพื่อให้
รองเท้าที่ได้ตัดสินใจเลือกซื้อมา เป็นรองเท้าที่มีคุณสมบัติเหมาะสมสำาหรับการรองรับ รูปเท้า และน้ำาหนักตัว
ในการวิ่งโดยเฉพาะ มีลักษณะพื้นฐานดังแสดงในภาพที่ 1 ข้างล่างนี้

ภาพที่ 1 แสดงลักษณะพื้นฐานของรองเท้าที่ใช้วิ่ง
ที่มา : สำานักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ, 2548
รายละเอียด ประกอบภาพที่ 1 ลักษณะพื้นฐานของรองเท้าที่ใช้วิ่ง มีดังนี้
1. บริเวณส่วนบนของหุม้ ส้น จะต้องสูงขึน้ และมีแผ่นนุม่ รองเท้ารองรับบริเวณทีต่ รงกับเอ็นร้อยหวาย
เพือ่ ป้องกันมิให้เกิดการอักเสบ
2. บริเวณหุ้มส้นด้านข้าง ทั้งสองด้าน จะต้องแข็งแรงพอที่จะป้องกันการบิดหมุนของส้นเท้า ทำาให้
บริเวณส้นเกิดความมั่นคงขึ้น
3. ด้านหน้าของรองเท้าตรงบริเวณตรงกับนิ้วหัวแม่เท้า จะต้องนูนขึ้นอย่างน้อย 1.5 นิ้ว เพื่อป้องกัน
ไม่ให้นิ้วและเล็บหัวแม่เท้าถูกกดเบียด ซึ่งจะนำาไปสู่การมีเลือดออกใต้เล็บได้
4. ลิ้นรองเท้าต้องบุให้นุ่ม และปิดส่วนบนฝ่าเท้าได้หมด เพื่อป้องกันเอ็นของกล้ามเนื้อกระดูกนิ้วเท้า
ถูกเสียดสี และระคายเคือง จนเกิดการอักเสบได้
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5. เชือกผูกรองเท้าไม่ควรยาวจนเกินไป
6. บริเวณส้นรองเท้าจะต้องผ่าให้เป็นรูปมน เพื่อให้ส้นเท้าสัมผัสพื้นได้มั่นคง
7. ที่พื้นรองเท้า บริเวณส้นเท้า จะต้องมีปุ่มที่นุ่มพอสมควร เสริมให้ส้นเท้าสูงขึ้นอีกนิดหน่อย เพื่อที่
จะช่วยซึมซับแรงขณะส้นกระแทก เป็นการแบ่งเบาภาระกล้ามเนื้อต้นขาและเอ็นร้อยหวาย
8. แกนยาวของรองเท้าต้องเป็นเส้นตรง
9. บริเวณกึง่ กลางของพืน้ รองเท้าจะต้องหักงอหรืออ่อนตัวได้ เพือ่ ความคล่องตัวเวลาส้นเท้า ยกจากพืน้
10. พื้นรองเท้าครึ่งหลังต้องแข็งพอ เพื่อช่วยรองรับอุ้งเท้าได้
11. พื้นภายนอกรองเท้า จะต้องมีลายดอก เพื่อไม่ให้ลื่น และช่วยกลืนแรงสะเทือน
12. พื้นภายในรองเท้า ตรงกับบริเวณอุ้งเท้าต้องเสริมให้นูนสูงขึ้น ให้เข้ารูปกับอุ้งเท้า เพื่อช่วยป้องกัน
การบาดเจ็บที่มักเกิดขึ้นบริเวณส้นเท้าและการอักเสบของพังผืดกระดูกฝ่าเท้า
การเลือกซื้อรองเท้าวิ่ง มีข้อสังเกตสำาคัญคือ ให้ดูตรง MID SOLE หรือเรียกว่าพื้นที่ส่วนกลาง คือสิ่ง
ที่อยู่ตรงกลางระหว่าง พื้นยางด้านนอก ที่มีดอกยาง กับพื้นชั้นในพื้นที่สัมผัสกับถุงเท้าของผู้สวมใส่ ซึ่งแสดง
ตำาแหน่งของ MID SOLE ไว้ในภาพที่ 2

ภาพที่ 2 แสดง MID SOLE หรือเรียกว่าพื้นที่ส่วนกลาง ของรองเท้าวิ่ง
ที่มา : สำานักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ, 2548
ข้อแรก จากภาพที่ 2 สีของ MID SOLE หรือเรียกว่าพืน้ ทีส่ ว่ นกลาง ต้องมีสขี าว อย่าออก สีเหลือง ๆ
หรือสีครีม และทดสอบโดยแอบใช้เล็บกดดู มันจะราบเรียบไร้ร่องรอยของเล็บก่อนใช้เล็บกด เมื่อปล่อยหลัง
จากที่ใช้เล็บกด ทิ้งไว้ประมาณ 5-8 วินาที ถ้า MID SOLE ที่ไม่มีคุณภาพ หรือเสื่อมสภาพแล้ว ก็จะเป็นรอย
เล็บให้ปรากฏ ทั้งนี้เพราะอาจจะเป็นรองเท้า ที่ค้างสต็อกมานานนั่นเอง
ข้อที่สอง เรื่องขนาดเบอร์ ของรองเท้าให้ทดลองสวม และควรหลีกเลี่ยงการฝากคนอื่น ไปซื้อ เพราะ
รองเท้าแต่ละยี่ห้อ แต่ละรุ่นทำาเบอร์ขนาดออกมาไม่เป็นมาตรฐานเดียวกัน เมื่อทดลองสวมแล้ว ต้องให้หลวม
มีที่ว่างจากปลายนิ้วเท้าที่ยาวที่สุดออกไปสัก 1 เซนติเมตร เมื่อผูกเชือกรองเท้าแล้ว สามารถยืนขยับนิ้วเท้าแบบ
ขลุกขลิกอยู่ภายในได้ โดยไม่รู้สึกว่าปลายนิ้วสัมผัสปลายรองเท้า เพราะเมื่อขณะวิ่งเท้าจะบวม และขยายใหญ่
ขึ้น เนื่องจากจะมีเลือดไปเลี้ยง จะขยาย ทั้งขนาดกว้าง และขนาดยาวก็เพิ่มขึ้นด้วย
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7.3 การยืดกล้ามเนื้อก่อนและหลังวิ่ง
การยืดกล้ามเนือ้ คือการทำาให้กล้ามเนือ้ ผ่อนคลายจากวิง่ เป็นการเพิม่ ความตึงให้กบั กล้ามเนือ้
เพราะเวลาทีเ่ ราวิง่ กล้ามเนือ้ ก็จะสึกหรอ หลังจากวิง่ แล้วร่างกายของเราก็จะซ่อมแซมส่วนทีส่ กึ หรอ ทำาให้เกิดความ
ตึงของกล้ามเนือ้ ขึน้ จึงต้องมีการยืดกล้ามเนือ้ เพือ่ ให้ผอ่ นคลายโดยมีตวั อย่างท่าง่าย ๆ ดังนี้
ท่าที่ 1 การยืดกล้ามเนื้อคอ ได้แสดงวิธีการยืดกล้ามเนื้อไว้ในภาพที่ 3

ภาพที่ 3 แสดงการยืดกล้ามเนื้อคอ
ที่มา : สำานักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ, 2548
จากภาพที่ 3 การยืดกล้ามเนื้อคอ มีวิธีการดังนี้
1. จากภาพที่ 3 (ก) ค่อย ๆ ก้มศีรษะลงมาช้า ๆ คางจรดกับหน้าอกจนเริ่มรู้สึกตึง จึงหยุด
คงท่านี้ไว้ ประมาณ 20 วินาที แล้วจึงค่อย ๆ หงายศีรษะให้ตกลงไปข้างหลัง จนเริ่มรู้สึกตึง จึงหยุดค้างอยู่ใน
ท่าหงายศีรษะอย่างนี้ไว้ ประมาณ 20 วินาที
2. จากภาพที่ 3 (ข) หมุนศีรษะไปทางซ้ายจนเริ่มรู้สึกตึงจึงหยุด ค้างไว้ประมาณ 20 วินาที
แล้วจึงค่อย ๆ หมุนศีรษะไปทางขวา จนเริ่มรู้สึกตึงจึงหยุด ค้างไว้ประมาณ 20 วินาที
3. จากภาพที่ 3 (ค) เอียงศีรษะไปทางซ้าย ให้หูซ้ายไปหาหัวไหล่ซ้าย จนเริ่มรู้สึกตึงจึงหยุด
แล้วค่อย ๆ เอียงเอียงศีรษะไปทางขวา ให้หูขวาไปหาหัวไหล่ขวา จนเริ่มรู้สึกตึงจึงหยุด
ท่าที่ 2 การยืดกล้ามเนื้อแขนและไหล่ แสดงวิธีการยืดกล้ามเนื้อ ไว้ในภาพที่ 4

ภาพที่ 4 แสดงการยืดกล้ามเนื้อแขนและไหล่
ที่มา : สำานักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ, 2548
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จากภาพที่ 4 การยืดกล้ามเนื้อแขนและไหล่ มีวิธีการดังนี้
เหวี่ยงแขนทั้งสองไปข้างหน้าช้า ๆ ค่อย ๆ หมุนชูขึ้นไปเหนือศีรษะ และหมุนไปข้างหลังจน
ครบวงกลมเสร็จแล้วสลับด้วยการเหวี่ยงแขนจากข้างหลังไปข้างหน้า
ท่าที่ 3 การยืดกล้ามเนื้อไหล่ หลัง และเอว แสดงวิธีการยืดกล้ามเนื้อ ไว้ในภาพที่ 5

ภาพที่ 5 แสดงการยืดกล้ามเนื้อไหล่ หลัง และเอว
ที่มา : สำานักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ, 2548
จากภาพที่ 5 การยืดกล้ามเนื้อไหล่ หลัง และเอว มีวิธีการดังนี้
ยืนให้ปลายเท้าให้แยกจากกัน โดยระยะห่างระหว่างปลายเท้า เท่ากับระยะห่างจากไหล่ซ้าย
ไปขวาโดยประมาณ กางแขนออกไปทั้งสองข้าง แล้วค่อย ๆ หมุนลำาตัวส่วนบนไปทางซ้ายช้า ๆ ตามองที่ปลาย
นิ้วซ้าย จนรู้สึกตึง ค้างไว้ประมาณ 20 วินาที แล้วจึงค่อย ๆ สลับหมุนมาทางขวา
ท่าที่ 4 การยืดกล้ามเนื้อหลัง เอว และตะโพก แสดงวิธีการยืดกล้ามเนื้อ ไว้ในภาพที่ 6

ภาพที่ 6 แสดงการยืดกล้ามเนื้อหลัง เอว และตะโพก
ที่มา : สำานักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ, 2548
จากภาพที่ 6 การยืดกล้ามเนื้อหลัง เอว และตะโพก มีวิธีการดังนี้
ยืนให้ปลายเท้าให้แยกจากกัน โดยระยะห่างระหว่างปลายเท้า เท่ากับระยะห่างจากไหล่ ซ้าย
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ไปขวาโดยประมาณ มือท้าวสะเอว ค่อย ๆ เอียงตัวไปทางซ้ายให้มากที่สุด จนรู้สึกตึงจึงหยุดและค้างไว้
ประมาณ 20 วินาที แล้ว จึงค่อย ๆ เอียงตัวไปทางขวา
ท่าที่ 5 การยืดกล้ามเนื้อหลัง ตะโพก และต้นขาด้านหน้า แสดงวิธีการยืดกล้ามเนื้อ ไว้ในภาพที่ 7

ภาพที่ 7 แสดงการยืดกล้ามเนื้อหลัง ตะโพก และต้นขาด้านหน้า
ที่มา : สำานักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ, 2548
จากภาพที่ 7 การยืดกล้ามเนื้อหลัง ตะโพก และต้นขาด้านหน้า มีวิธีการดังนี้
แยกเท้าให้ห่างที่สุดเท่าที่จะแยกได้ ย่อเข่าซ้ายลงพร้อม ๆ กับเอี้ยวตัวเอาข้อศอกซ้ายมาวาง
บนเข่าซ้าย ทิ้งน้ำาหนักตัวทั้งหมดลงมาที่เข่าซ้าย พยายามให้ขาขวาตึงและส้นเท้าขวาไม่ยก ค่อย ๆ ย่อเข่าซ้ายต่ำา
ลง จนรู้สึกตึงจึงหยุดค้างไว้ประมาณ 20 วินาทีแล้ว จึงสลับข้างไปทางด้านขวา
ท่าที่ 6 การยืดกล้ามเนื้อหลัง ตะโพก และต้นขาด้านหลัง แสดงวิธีการยืดกล้ามเนื้อ ไว้ในภาพที่ 8

ภาพที่ 8 แสดงการยืดกล้ามเนื้อหลัง ตะโพก และต้นขาด้านหลัง
ที่มา : สำานักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ, 2548
จากภาพที่ 8 การยืดกล้ามเนื้อหลัง ตะโพก และต้นขาด้านหลัง มีวิธีการดังนี้
ยืนให้ปลายเท้าให้แยกจากกัน โดยระยะห่างระหว่างปลายเท้า เท่ากับระยะห่างจากไหล่ซา้ ย
ไปขวาโดยประมาณ แล้วค่อย ๆ ก้มลำาตัวส่วนบนลงไปข้างหน้า โดยให้กล้ามเนือ้ คอและแขนคลายตัวไม่เกร็ง ก้ม
ต่าำ ลงไปช้า ๆ (ไม่ใช่เด้งขึน้ ลง) จนรูส้ กึ ตึงทีต่ น้ ขาด้านหลังจึงหยุดและค้างไว้ประมาณ 20 วินาที สำาหรับผูท้ ห่ี ลังไม่ตงึ
อาจสามารถเอามือแตะพืน้ หรือวางทัง้ ฝ่ามือบนพืน้ ได้ ส่วนผูท้ ห่ี ลังยังตึงอยู่ ก็อาจจะเอามือแตะได้ระดับเข่าหรือ หน้า
แข้งเท่านัน้ ก็ไม่ตอ้ งเสียใจอะไรเพราะความสำาคัญคือ การได้ยดื กล้ามเนือ้ ของหลังเหมือนกัน ไม่ใช่แข่งกัน ว่าใคร
จะก้มได้ตาำ่ กว่ากัน ข้อสำาคัญ อย่าพยายามใช้นาำ้ หนักตัวกระแทกลงไป หรือเด้งขึน้ เด้งลง เพือ่ ทีจ่ ะพยายามเอามือ
แตะพืน้ อาจเป็นอันตรายได้ ท่านทีห่ ลังตึงหรือมีอายุมากแล้ว ควรย่อเข่าเล็กน้อย (เข่าไม่ตงึ ) เวลาทำาท่านี้
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ท่าที่ 7 การยืดกล้ามเนื้อหลัง และขา แสดงวิธีการยืดกล้ามเนื้อ ไว้ในภาพที่ 9

ภาพที่ 9 แสดงการยืดกล้ามเนื้อหลัง และขา
ที่มา : สำานักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ, 2548
จากภาพที่ 9 การยืดกล้ามเนื้อหลัง และขา มีวิธีการดังนี้
ยืนให้ปลายเท้าให้แยกจากกัน โดยระยะห่างระหว่างปลายเท้า เท่ากับระยะห่างจากไหล่ซา้ ยไป
ขวาโดยประมาณ เอามือประสานกันแล้วชูขน้ึ เหนือศีรษะแอ่นส่วนบนของตัวไปข้างหลังให้มากทีส่ ดุ จนรูส้ กึ ตึงค้าง
ไว้ประมาณ 20 วินาที แล้วค่อย ๆ ก้มตัวมาทางด้านหน้า (คล้าย ๆ กับท่าที่ 6) จนรูส้ กึ ตึงค้างไว้ประมาณ 20 วินาที
ท่าที่ 8 การยืดกล้ามเนื้อเข่า และต้นขาด้านหน้า แสดงวิธีการยืดกล้ามเนื้อ ไว้ในภาพที่ 10

ภาพที่ 10 แสดงการยืดกล้ามเนื้อเข่า และต้นขาด้านหน้า
ที่มา : สำานักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ, 2548
จากภาพที่ 10 การยืดกล้ามเนื้อเข่า และต้นขาด้านหน้า มีวิธีการดังนี้
ยืนหาที่เกาะเพื่อไม่ให้เสียหลัก งอเข่าซ้ายใช้มือขวาจับปลายเท้าแล้วค่อย ๆ ดึงเข้าหาตัว
จนสันเท้ามาจรดกันค้างไว้ประมาณ 20 วินาที แล้วจึงสลับงอเข่าขวา จับปลายเท้าขวาด้วยมือซ้าย ดึงเข้าหา
แบบเดียวกัน
7.4 หลักการวิ่งที่ถูกต้อง ประกอบไปด้วย รายละเอียดดังนี้
7.4.1 ลักษณะหรือการเคลือ่ นไหวของอวัยวะขณะวิง่ ลำาตัวต้องตรง ไหล่ แขน คอ ต้องผ่อน
คลาย ข้อศอกงอระหว่าง 90-100 องศา แขนแกว่งตรงไปขนานกับแนววิง่ มือกำาหลวม ๆ และควรวิง่ ลงส้นเท้า
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7.4.2 ไม่ควรวิ่งลงปลายเท้า เพราะจะทำาให้กล้ามเนื้อหน้าแข้ง กล้ามเนื้อน่อง และ เอ็นร้อย
หวายอักเสบได้ง่าย เวลาวิ่งควรใช้แรงจากกล้ามเนื้อโคนขา มากกว่าที่ปลายเท้า เพราะเป็นกล้ามเนื้อใหญ่ ที่แข็ง
แรงและมีพลังมาก
7.4.3 ให้วิ่งยาวจนกล้ามเนื้อปวดเมื่อยสัปดาห์ละครั้ง เนื่องจากกล้ามเนื้อจะใช้พลังงานจาก
“ไกลโคเจน” ในการออกกำาลังกาย มีกฎอยู่ว่า ถ้าเราใช้ไกลโคเจนจนหมด กล้ามเนื้อจะเริ่มสะสมใหม่ ซึ่งจะเก็บ
สะสมไว้มากกว่าคราวที่ผ่านมา นั่นก็หมายความว่า คราวหน้าเราจะวิ่งได้ไกลขึ้นไปเรื่อย ๆ ซึ่งการวิ่งจนปวด
กล้ามเนื้อแบบสุด ๆ คือการทำาให้ไกลโคเจนในร่างกายหมดนั่นเอง เพื่อที่ร่างกายจะได้สร้างขึ้นมาใหม่ มีจำานวน
มากขึ้นกว่าเดิม
7.4.4 วิ่งเร็ว อย่างน้อยสัปดาห์ละครั้ง การวิ่งเร็วๆ จะทำาให้ร่างกายได้ทำางานหนักวิธีนี้จะ
ทำาให้เส้นเลือดที่ไปเลี้ยงหัวใจขยายใหญ่ขึ้น ซึ่งกลไกนี้จะทำาให้ป้องกันการเป็นโรคหัวใจ แบบธรรมชาติบำาบัด
ได้เป็นอย่างดี
7.4.5 เวลาวิ่งให้หายใจโดยใช้กระบังลม เพราะการหายใจที่เราใช้อยู่ในชีวิตประจำาวัน คือ
การหายใจตื้น และสั้น ซึ่งไม่เพียงพอสำาหรับการวิ่ง ดังนั้นจึงต้องใช้กระบังลมเข้าช่วย เพื่อให้มีการหายใจ ที่ลึก
และยาวขึ้น เราสามารถฝึกการหายใจโดยใช้กระบังลมได้ โดยการนอนหงายเอาหนังสือวางไว้บนหน้าท้อง แล้ว
สังเกตว่า ถ้าหนังสือขยับขึ้น ก่อนสูดลมหายใจเข้า และขยับลดต่ำาลงตอนหายใจออกเป็นอันว่าใช้ได้ และควร
ยืดกล้ามเนื้อ โดยให้ยืด วันละ 2 ครั้ง เพื่อเป็นการคลายกล้ามเนื้อและลดอาการบาดเจ็บขณะวิ่ง
ดังนั้นการออกกำาลังกายด้วยการวิ่ง จึงนับว่าเป็นกิจกรรมทางเลือกหนึ่งที่มีประโยชน์แก่คนวัยทำางาน
ซึ่งส่งผลดีต่อสุขภาพ ดังประโยคที่ว่า “สุขภาพดีไม่มีขาย อยากได้ต้องวิ่งเอา” เพราะถ้าหากร่างกายของคนเรา มี
สมรรถภาพไม่ดีแล้ว จะส่งผลทำาให้ประสิทธิภาพและประสิทธิผลในการทำางานลดลงตามไปด้วยเช่นกัน
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