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การวิ่งเปนการออกกําลังกายที่ดแีละกําลังเปนที่นิยมอยางมากในปจจุบัน เนื่องจากจะชวยเพ่ิมสมรรถภาพ

ของรางกาย ลดความเครียด และเปนกิจกรรมที่ทําไดงายๆ ไมจําเปนตองมีอุปกรณพิเศษใด ๆ ไมจํากัดเวลาและ

สถานที่ อยางไรก็ตามการเริ่มตนและสิ้นสุดการวิ่งอยางถูกวิธีก็เปนเรื่องสําคัญ เพราะความผิดพลาดที่เกิดข้ึนอาจ

สงผลเสียตอรางกายได หลายคนอาจเคยไดยินศัพทในทางการวิ่งเก่ียวกับเรื่องการทํา stretching กอนและหลังวิ่ง 

แตอาจยังมีความสับสนวาการทํา stretching หรือการยืดเหยียด ทั้งกอนวิ่งและหลังว่ิง มีความสําคัญอยางไร

สําหรับนักวิ่ง 

การยืดเหยียดนั้น เราทําเพื่อเพ่ิมความยืดหยุนของกลามเนื้อ (flexibility) เพ่ือใหขอตอของรางกายมี

องศาการเคลื่อนไหวอยูในชวงที่ปกต ิแตไมเกินขีดความสามารถของความยืดหยุนของกลามเนื้อรอบ ๆ ขอตอนั้น 

การยืดเหยียด แบงไดเปน 2 แบบ คือ  

1. การยืดเหยียดแบบคงคางไว (Static stretching) คือการยืดเหยียดแบบอยู กับที่ เปนการยืด

กลามเนื้อคางไวในทาเดิม ซึ่งแบงยอยไดอีก 2 แบบ ไดแก 1) การยืดเหยียดแบบ maintenance stretch การยืด

เหยียดชนิดนี้จะใชกับกลามเนื้อที่มีความยืดหยุนอยูในชวงปกติ มักทําหลังจากการออกกําลังในชวง recovery 

รางกาย โดยสวนใหญจะยืดกลามเนื้อคางไว 10-15 วินาที และ 2) การยืดเหยียดแบบ developmental stretch 

การยืดเหยียดชนิดนี้มีวัตถุประสงคเพ่ือเพ่ิมความยืดหยุนของกลามเนื้อ มักทําหลังการออกกําลังกายเชนเดียวกัน 

แตจะทําในขณะที่ขอตอและกลามเนื้อยังอุนอยู (ชวง cool down) ใชยืดเหยียดกลามเนื้อบริเวณที่ตึงและทําคาง

ไว 30 วินาที เมื่อรับรูวากลามเนื้อถูกยืดใหยืดตออีกประมาณ 1-6 วินาที เชน การทําทา lower-back stretch, 

piriformis stretch, hip-flexor stretch เปนตน  

ตัวอยางการทํา static stretching แบบตาง ๆ 

https://healthyspines.org/pelvic-alignment-exercises/ 

 

ทา piriformis 
ทา hip-flexor 

 

ทา lower-back 

 



 

 ทา piriformis stretch ใหนอนหงายราบไปกับพ้ืน  หายใจเขา คอย ๆ ยกขาขางซายขางมาวาง

พาดกับตนขาขางขวา แลวหายใจออก โดยในขณะที่หายใจ ใหเขาคอย ๆ เอามอืสอดใตขาขาง

ขวาแลวคอย ๆ ดันขาขวาขึ้นใหชิดหนาอกมากที่สุด แลวขางไว 3 ลมหายใจ จากนั้นสลับทําขา

อีกขางเหมือนกัน 

 ทา hip-flexor stretch ใหยืนตัวตรงจากนั้นใหกาวเทาซายไปดานหนา 1 ชวงแขน หายใจเขา 

คอย ๆ ยอตัวลงอยางชา ๆ พรอมทั้งดันขาขางขวาใหยืดไปดานหลังจนเขาติดพ้ืน คางไว 3 ลม

หายใจ ทําสลับขาอีกขางเหมือนกัน 

 ทา lower-back stretch ใหนั่งตัวตรงลงบนสนเทา จากนั้นหายใจเขาลึก ยกมอืเหยียดตรงแลว

คอย ๆ เหยียดตัวไปดานหนา หายใจออกยาว และคางไว 3 ลมหายใจ แลวจึงยกตัวขึ้น 

2. การยืดเหยียดแบบเคล่ือนไหว (Dynamic stretching) เปนการยืดเหยียดกลามเนื้อแบบมีการ

เคลื่อนไหวไปพรอมกันดวย มักจะทําในชวง warm up ชวยกระตุนกลามเนื้อเกิดการตื่นตัวและเพิ่มประสิทธิภาพ

การเคลื่อนไหวของรางกาย การยืดแบบนี้กระตุนระบบไหลเวียนมาท่ีกลามเนื้อ สงผลใหอุณหภูมิในรางกายสูงขึ้น 

และอุณหภูมิรางกายที่สูงขึ้นจะทําใหเกิดการยืดเหยียดกลามเนื้อและเสนเอ็นไดดี เปนการเตรียมความพรอมใหกับ

กลามเนื้อกอนการออกกําลังกาย ชวยลดการบาดเจ็บ ทาที่ใชในการเคลื่อนไหวแบบนี้ ไดแก ทา air squat, 

worrier lunges, walking lunges, butt kicks, standing hip circles, legs swing, running high knees เปน

ตน  

 
ตัวอยางการทํา dynamic stretching แบบตาง ๆ 

https://www.oprah.com/health/exercises-to-build-muscle-exercising-without-dumbbells  

https://www.health.com/fitness 

ทา Air squat  
ทา butt 

ทา high ทา legs 



 

 ทา Air squat  ยืนตัวตรงแยกขาออกประมาณหัวไหล หายใจเขา ใหยอตัวลงแยกขาออก ทิ้ง

สะโพกไปดานหลังเล็กนอย เกร็งบริเวณกลามเนื้อทอง (core muscle) กลามเนื้อกน (glutes) 

กลามเนื้อหลังขา (hamstrings) หลังเหยียดตรง หายใจออก คอย ๆ ยกตัวขึ้นมายืนในทายืนตัว

ตรง ทําตอเนื่องกันประมาณ 10 -15 ครั้ง 

 ทา legs swing ยืนตัวตรง แขนทั้งสองขางเทาเอว ทิ้งน้ําหนักตัวลงที่ขาขางเดียว ขาอีกขางหนึ่ง

ยกขึ้นเหนือพื้นแลวไขวมาดานหนา จากนั้นเตะขาขึ้นมาดานขางใหสูงมากที่สุด โดยที่ขายังเหยียด

ตรงและทรงตัวไวอยู สวิงขาลงมาไขวดานหนาเหมือนเดิมในทาแรกเริ่ม หรือ อาจใชการเตะขาไป

ขางหนาและขางหลัง โดยเกร็งกลามเนื้อทองทุกครั้งที่ออกแรงเหวี่ยงขาไป ทําทานี้ตอเนื่อง 10- 

15 ครั้งแลวจึงสลับขาง สําหรับทานี้ผูที่มีปญหาดานการทรงตัวใหหาที่จับหรือยึดไวระหวาการ

ทําทานี้  

 ทา butt kick ทานี้เปนกลุมทา drill ที่เตรียมพรอมสําหรับการวิ่ง เพ่ือฝกจังหวะการวิ่งและเปน

ฝกใชกลามเนื้อขาดานหลัง โดยยกขาไปดานหลัง ไมใหหัวเขายกขึ้นเปนการยกแคชวงลางขาขึ้น

เหมือนเปนการยกใหสนเทาเตะโดนกน ทําสลับชา ๆ อยูกับที่ แลวคอยเพ่ิมจังหวะสปริงตัว ทํา

ตอเนื่องกันประมาณ 30-45 วินาที กระตุนการเตนของหัวใจ ชวยเพ่ิมการไหลเวียนโลหิต  

 ทา high knees หรือเรียกอีกอยางวา ทาเขาสูง ทานี้เปนกลุมทา drill ที่เตรียมพรอมสําหรับการ

วิ่งเชนกัน  ทานี้เริ่มตนดวยการ ยืนลําตัวตั้งตรง เกร็งทอง เทาชิด ปลายเทาชี้ไปดานหนา และยก

เขาใหสูงกวา 90 องศาพรอมแกวงแขนตรงขามกับฝงที่ยกขาข้ึน คอย ๆ เพ่ิมจังหวะการทําให

คลายจังหวะการวิ่ง จะทําย่ําอยูกับที่หรือเคลื่อนที่ไปขางหนาก็ได การยืดทานี้ใชแรงมาก แตจะ

ชวยกระตุนการเตนของหัวใจ ชวยเพ่ิมการไหลเวียนโลหิต และชวยยืดกลามเนื้อนอง สะโพก และ

ขา ทําตอเนื่องกันประมาณ 30-45 วินาที 

รูไหมวา การยืดเหยียด 2 แบบนี้ ใชตอนไหน?  

งานวิจัยหลายงานระบุวา การทํา dynamic stretching ควบคูไปกับการอบอุนรางกาย ที่เรียกวา 

dynamic warm up ในชวงกอนออกกําลังกายจะเพิ่มประสิทธิภาพการทํางานของรางกายไดดีมากกวาการทํา 

static stretching (ซึ่งจะนิยมทําหลังจากออกกําลังกายในชวง cool down)  เนื่องจากการอบอุนรางกายทําให

การเตนของหัวใจ (heart rate) สูงขึ้นประมาณ 50 – 60 % ของอัตราการเตนของหัวใจสูงสุด กระตุนการทํางาน

ของปอดทําใหระดับออกซิเจนก็จะเพ่ิมขึ้น เสนเลือดเกิดการขยายตัวเพ่ิมการขนสงออกซิเจนและสารอาหารไป

เลี้ยงกลามเนื้อสวนตาง ๆ ของรางกาย เพ่ิมการสรางน้ําหลอลื่นบริเวณขอตอ (synovial fluid) สงผลใหกระดูก

ออนบริเวณขอตอ (cartilage) มีความยืดหยุนและทนทาน ทําใหเกิดการเคลื่อนไหวสะดวก และลดการไดรับการ

บาดเจ็บเม่ือออกกําลังกาย  



Static stretching มีความสําคัญมากสําหรับหลังการออกกําลังกาย เนื่องจากในขณะที่เราออกกําลังกาย 

กลามเนื้อจะมีการหดเกร็งอยางตอเนื่อง ทําใหเกิดการสะสมของของเสีย (กรดแลคติก) บริเวณรอบกลามเนื้อ 

สงผลใหเกิดอาการปวดลาและตะคริวตามมาได การยืดเหยียดกลามเนื้อจะชวยฟนฟูกลามเนื้อใหกลับมาอยู

ใกลเคียงสภาพเดิมกอนออกกําลังกาย และชวยลดอาการปวดเมื่อยจากการตึงตัวของกลามเนื้อและเสนเอ็น แต

อยางไรก็ตามการยืดเหยียดกลามเนื้อเกินองศาการเคลื่อนไหวของขอตอสามารถกอใหเกิดการบาดเจ็บของ

กลามเนื้อไดเชนเดียวกัน การยืดเหยียดกลามเนื้อจึงควรทําอยางนุมนวลและอยาฝนหากมีอาการเจ็บปวดเกิดขึ้น

ระหวางทาํการยืดเหยียด 
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