คูมือการออกกำลังกายดวยการว�่ง

Run on your way… For Next New Normal Running Boom
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บทนำและความสำคัญ
มกราคม 2563 ความสุขในการเฉลิมฉลองปใหมถูกยับยั้งดวยเหตุการณสถานการณโรค
ระบาด Covid -19 และลุกลามไปทั่วโลก และดวยแนวโนมในการระบาดอยางตอเนื่อง กิจกรรมหลาย
อยางไดถูกระงับลง เพ�่อปองกันการระบาดของโรค ดวยนโยบาย Social distancing และการรักษาสุข
อนามัยของตนเอง และ รวมรับผ�ดชอบตอสวนรวม ซึ่งลวนแตไดรับความรวมมืออยางแข็งขันจากทุกภาค
สวน แมจะทำใหในหลายๆองคาพยพของประเทศไทย ทั้งภาค ธุรกิจ และสังคมมตองชะงักงัน แตในภาวะ
ว�กฤตนี้กลับเกิดโอกาสที่ทำใหเราไดหันมาใสใจ ในสุขภาพของตนเองวาไดดูแลรักษาสุขภาพอยางดีแลว
หร�อยัง เพ�่อจะแข็งแรงพอในการรับมือกับการระบาดของโรคตางๆ
ดวยหลายๆสื่อที่ออกมาเชิญชวนใหอยูบาน ทำใหเกิดว�ถีและบรรทัดฐานใหมในการใชชีว�ตในนาม
New Normal ทำใหมิติของการดูแลสุขภาพที่ผานมา เปลี่ยนถายสูยุคของการดูแล รักษา และ ฟ��นฟ�
สุขภาพ ในว�ถีชีว�ตใหมที่เราตองอยูรวมกันโดยรักษาระยะที่เหมาะสม ภายใตภาวะที่ยังมีการระบาดเชนนี้
กิจกรรม กีฬา หลายๆประเภท ที่มีการสรางความแข็งแรง ทั้งรางกายและจ�ตใจ สวนหนึ่งเปนกีฬา
ที่ตองมีกิจกรรมทางสังคม แตดวยดวยภาวะการณของการระบาด ทำใหการรักษาระยะหางระหวาง
บุคคลมีความจำเปนอยางมาก การว��งเปนหนึ่งในกีฬาที่เสร�มสรางกิจกรรมทางสังคมดังกลาว และไดรับ
ผลกระทบจากว�กฤตินี้เชนกัน
จ�งเปนที่มาของคำแนะนำใน “คูมือ และ คำแนะนำในการว��งในชวง สถานการณระบาดของ
Covid-19 เพ�่อรอวันเวลากลับสู Running Boom. (Manual and Recommendation on New
Normal Running: Countdown Back to Thailand Running Boom) ในการปรับตัว หร�อ การซอม
อยางไรใหเหมาะสม เพ�่อยังคงสมรรถภาพและความแข็งแรงของรางกาย ใหแข็งแรงอยูเสมอ และพรอมนับ
ถอยหลังสูสถานการณปกติเพ�่อที่จะกลับมาว��งดวยความแข็งแรง และมีความสุขอีกครั้ง ในยุคใหมของ
Running Boom
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การออกกำลังกายเพื่อสุขภาพ เพื่อไดรับประโยชนสูงสุด
1. ขอควรระวังในการออกกำลังกายในยุค New Normal
อายุ เพศ สภาพรางกาย ประเมินตนเอง กอนออก
กำลังกายทุกครั้ง วาแข็งแรงพอในการออกกำลัง
กาย ดวยความปลอดภัย
สภาวะแวดลอม ในการออกกกำลังกาย ควรเปน
บร�เวณที่อากาศถายเท ไมรอนจัดจนเกินไป มีพ�้นที่
และ ระยะเหมาะสมในกิจกรรมออกกำลังกายที่
ตองการ หากเปนการออกกำลังกายเปนกลุม
ควรมีการรักษาระยะหาง

หากเกิดความรูสึกไมสบายทางกาย หร�อรูสึกไมดี
ขณะออกกำลังกาย ใหประเมินตนเอง วาควรหยุด
หร�อสามารถอกกำลังกายตอไดโดยไมเปนอันตราย
และควรลดระดับความเขมขนในการออกกำลังกาย
ลงเพ�่อความปลอดภัย รวมถึงแจงคนรอบขางให
ทราบถึงความผ�ดปกติที่เกิดข�้น เพ�่อหาทางชวยเหลือ
ไดทันทวงทีตอไป

ไมออกกำลังกายในขณะที่ไมสบาย ภูมิตานทานที่ลด
ลงเนื่องจากความเจ็บปวยของรางกายทำใหรางกาย
มีความเสี่ยงในการติดเชื้อตางๆเพ��มข�้นหร�อมีอาการ
ทรุดหนักจนเปนอันตรายและอาจเกิดการแพร
กระจายของโรค

2. เกิดอะไรข�้นเมื่อคุณออกว��ง
เพ��มข�้น

ลดลง

อัตราการเตนของหัวใจ
และ ความดันเลือด

ปร�มาณพลาสมาในเลือดเนื่องจากเสียน้ำไปกับเหง�่อทำใหเลือดขนข�้น

อุณภูมิของรางกาย

ปร�มาณเกลือแรในรางกายโดยเฉพาะภาวะโซเดียมต่ำ
hyponatremia อาจทำใหเกิดอันตรายในนักว��ง

อัตราการระเหยของเหง�่อ

ปร�มาณน้ำตาลในเลือดที่ลดลงเนื่องจากการใชพลังงานไปในการว��ง

อัตราการเผาผลาญ

ปร�มาณไขมันเมื่อรางกายใช ไกลโคเจนทั้งจากกลามเนื้อ
และในตับหมดลงรางกายจะเร��มกลับมาใช ไขมันเปนหลัก

ปร�มาณกรดแลคติก

มวลกลามเนื้อของนักว��งจะลดลงเสมอหลังจากการฝกว��งยาว หร�อ
การว��งเปนเวลานานดังนั้นจ�งตองไดรับโปรตีนชดเชยในปร�มาณที่เพ�ยงพอ
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กลับมาสุขภาพดี ดวยว�ถีของการว�่ง แบบ New Normal
ดวยว�ถี New Normal ตัวผูออกกำลังกายเอง จำเปนตองดูแลในดานสุขลักษณะสวนบุคคล และรับผ�ดชอบ
ตอสวนรวม เมื่อประเมินตนเองวาพรอมแลวสำหรับการออกกำลังกาย พรอมจะสรางความแข็งแรง และรักษา
ประสิทธิภาพเดิมใหคงอยู รวมถึงการเสร�มสรางประสิทธิภาพ อื่น ๆ เพ��มเติม ก็จะสามารถออกกำลังกายไดอยางมี
ความสุข ดวยการเตร�ยมความพรอมของรางกาย และจ�ตใจ รวมถึงปองกันการบาดเจ็บที่จะเกิดข�้น โดยคำนึงถึงหลัก
การตอไปนี้

1. การปองกันการบาดเจ็บจากการออกกำลังกาย ควรคำนึงถึงหลักการงายๆ ดังตอไปนี้
ขอตอ – เร��มเคลื่อนไหวอยางชา ๆ เพ�่อปรับตัวเตร�ยมพรอมตอการออกกำลังกาย
กลามเนื้อ – ยืดเหยียด กลามเนื้อ กอนออกกำลังกาย และ ผอนคลายกลามเนื้อ หลัง
ออกกำลังกาย ทุกครั้ง ใชเวลาประมาณ 5-10 นาที
อบอุนรางกาย – อบอุนรางกาย กอนออกกำลังกายเพ�่อเตร�ยมความพรอมดวยการ เดิน
หร�อว��งเหยาะๆ ประมาณ 5-10 นาทีกาย ทุกครั้ง ใชเวลาประมาณ 5-10 นาที
สมรรถภาพของหัวใจ – คอยๆเพ��มระดับการออกกำลังกายให ได 60-70 เปอรเซ็นต
ของอัตราการเตนสูงสุดของหัวใจ อยางนอย 20-30 นาที

2. หลักการพ�้นฐานที่ควรคำนึงถึงในการออกกำลังกาย
1

2
3
4
5
6

อบอุนรางกาย และ ยืดเหยียด กลามเนื้อและขอตอ ใหมีความพรอมกอนออกกําลังกายเสมอ
เพ��มระยะทางในแตละสัปดาหทีละ 10% เชนจาก 5 กิโลเมตรเปน 5.5 กิโลเมตรในสัปดาหถัดไปเพ�่อใหรางกาย
คอยๆ ปรับสภาพ กับระยะทาง ที่เพ��มข�้น
มีการฝกว��งบนเนิน หร�อ ที่สูงบางเชนบร�เวณที่เปนเนินหร�อบันไดเพ�่อเพ��มความแข็งแรงใหกับกลามเนื้อขาสวนอื่น
ระบบการหายใจและประสิทธิภาพที่ดีข�้นในการว��ง
มีความหนักเบาในตารางของการฝกและตองมีการพักผอนที่เพ�ยงพอ เพ�่อใหรางกายฟ��นกำลัง
Cross training เพ�่อความหลากหลายในการใชกลามเนื้ออื่น ๆเพ�่อเพ��มประสิทธิภาพ ในขณะว��ง
ประเมินตนเองอยูเสมอวาทำไดดีระดับใด เพ�่อกาวสูขั้นตอไปของการฝกที่สูงข�้น

ขอหาม และขอควรระวัง ในการยืดเหยียดกลามเนื้อ
o งดยืดเหยียดกลามเนื้อที่มีอาการบาดเจ็บ
อยางรุนแรง

o ไมใชแรงเหว�่ยงในการยืดเหยียด เพราะอาจทำให
กลามเนื้อบาดเจ็บหร�อฉีกขาดได

o ไมกลั้นหายใจ ขณะยืดเหยียดกลามเนื้อ

o ยืดเหยียดดวยความระมัดระวัง ไมยืดจน
กลามเนื้อเกิดการบาดเจ็บหร�อฉีกขาด
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การเตร�ยมพรอมรางกายกอนการว�่ง
1. การทดสอบรางกาย สำหรับการว��ง
การจับชีพจรดวยตนเอง
สำหรับขอสงสัยวา ควรจะออกกำลังกายมากแคไหนนั้น ดูเหมือนจะเปนเร�่องสำคัญที่สุด สิ�งที่สามารถใชเพ�่อ
กำหนดวาควรจะออกกำลังกายมากนอยแคไหนนั้น คือชีพจร ชีพจรของเรานั้น สามารถจับ และนับไดจากหลายแหงใน
ตัวเรา เชน ชีพจรการเตนของหลอดเลือดที่ขอมือดานในทั้งสองขาง อยางที่ซินแส หมอจ�นตรวจผูปวยดวยการจับ
แมะ หร�อตรงคอประมาณ 1 นิ�ว ต่ำจากมุมขากรรไกร
โดยปกติแลว เวลาเราอายุมากข�้นสมรรถภาพของหัวใจก็จะคอยๆ เสื่อมลงตามอายุ ดังนั้นเมื่อคนเราอายุแก
ลง 1 ป ความสามารถสูงสุดของหัวใจที่เตนไดตอนาที ก็จะลดลงประมาณ 1 ครั้ง เชน เด็กเล็กๆ ที่หัวใจยังแข็งแรง จะ
สามารถเตนไดเร็วที่สุด ถึงประมาณ 220 ครั้งตอนาที คนอายุ 25 หัวใจเตนไดสูงสุด 195 ครั้ง ตอนาที เปนตน

ออกกำลังกายมากหร�อนอยเพ�ยงใดจ�งจะเพ�ยงพอ? การออกกำลังกายที่พอเหมาะกับรางกาย คือสามารถ
บร�หารใหหัวใจเตนไดเร็วข�้นนระดับ 70-85 % ของอัตราการเตนสูงสุดของหัวใจ สำหรับคนอายุนั้น จ�งจะไดประโยชน
เต็มที่จากการออกกำลังกายครั้งนั้น ๆ อัตราการเตนของหัวใจที่พอเหมาะ ขณะออกกำลังกายในแตละครั้งควรอยูใน
ระดับ 75% ของอัตราการเตนสูงสุดของหัวใจ ไมออกกำลังกายมากเกินไปจนหัวใจเตนเกินรอยละ 85 ของอัตราการ
เตนสูงสุดของหัวใจ เนื่องจากเสี่ยงตออันตรายถึงชีว�ตได

การเตร�ยมพรอมรางกายกอนการว��ง 5

2. ว�ธีคิดอัตราเตนหัวใจ 75% มีสูตรดังนี้

( 220 - อายุ ) x 75 = ครั้งตอนาที
100
เชน สมมุติทานอายุ 40 ป คือ ( 220 - อายุ ) x 75 = 135 ครั้งตอนาที
100
อายุ
20
25
30
35
40
45
50
55
60
65
70

อัตราเตนสูงสุด
ของหัวใจ
200
195
190
185
180
175
170
165
160
155

อัตราเตนสูงสุด
รอยละ 70
140
137
133
130
126
123
119
116
112
109

อัตราเตนสูงสุด
รอยละ 75
150
146
142
139
135
131
127
124
120
116

อัตราเตนสูงสุด
รอยละ 85
170
165
162
157
153
149
145
140
136
132

150

105

112

128

ตามตารางขางตนเหมาะสำหรับการออกกำลังกายเพ�่อสุขภาพ หากจะฝก
เพ�่อพัฒนาศักยภาพควรใชหลักการในการกำหนดอัตราชีพจรเปาหมายดังนี้
[(220-อายุ) - ชีพจรขณะพัก x เปอรเซ็นความหนัก] + ชีพจรขณะพัก
เชน สมมุติทานอายุ 40 ป ชีพจรขณะพัก 60 ครั้งตอนาที
อัตราเตนหัวใจ 75 % คือ [ ( 220 - 40 ) - 60 x 75 ) ] + 60 = 150 ครั้งตอนาที
100
เมื่อออกกำลังกาย อยางตอเนื่อง ใหสังเกตจากเหง�่อที่อออก อัตราการหายใจเขาออก ความเหนื่อย
ความเมื่อยลาของกลามเนื้อ หลังจากการออกกำลังกายอยางตอเนื่อง 2-3 สัปดาห จะพบวาสามารถทน
ไดมากข�้นและสามารถออกกำลังกายไดมากกวาเดิม สามารถเพ��มความหนักในการออกกกำลังกาย
เพ��มข�้น เทาที่รางกายจะพอรับไหว
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3. การอบอุนรางกายกอนว��ง Warm up
Warm up การอบอุนรางกายและยืดเหยียดกลามเนื้อ อยางงาย กอนเร��มออกกำลังกาย

Leg swing

ชวยยืดกลามเนื้อ flexor
บร�เวณสะโพก

Marching Band

ยกขาสลับข�้นมาแตะทีละขาง
ทำประมาณ 10 ถึง 20 ครั้ง

Heel lies

ยกสนเทาใหถึงบร�เวณกน
ดีดข�้นลงเพ�่อกระตุนกลามเนื้อ

Spider Hang

กมลง ยืดกลามเนื้อสวนบนลำตัว
มือแตะพ�้นเดินดวยมือไปดานหนา
และถอยหลัง
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4. หลักการและขั้นตอนการยืดกลามเนื้ออยางถูกตอง

ทายืดกลามเนื้อคอ
1

คอยๆ กมศีรษะลงมาชาๆ ใหคางชิดกับหนาอก
จนเร��มรูสึกตึง แลวหยุดคางไวประมาณ 12-15 ว�นาที
แลวจ�งคอยๆ เงยหนาข�้น จนรูสึกตึงที่ตนคอดานหลัง
คางไว 12-15 ว�นาที

2 เอียงศร�ษะไปทางดานซาย จนรูสึกตึง

คางไว 12-15 ว�นาที และเปลี่ยนมาเอียงขางขวา
จนรูสึกตึง คางไว 12-15 ว�นาที

ทายืดกลามเนื้ออก
เหยียดแขนทั้งสองขางไปดานหลัง
2 ประสานมือทั้งสองขาง
เหยียดเเขนใหสุดจนรูสึกตึง ยกข�้นขางบนเล็กนอย
3 นิ�งคางไว 12 - 15 ว�นาที
1

ทายืดกลามเนื้อหัวไหล
ยกแขนขางใดขางหนึ่งข�้นแนบขางหู พับขอศอก
งอลงไปดานหลัง
2 ใชมืออีกขางหนึ่งออมหลังศีรษะ ไปจับที่ขอศอก
ผลักไปขางหลังจนรูสึกตึง
3 ยึดคางไว 12 - 15 ว�นาที สลับอีกขาง
1
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4. หลักการและขั้นตอนการยืดกลามเนื้ออยางถูกตอง

ทายืดกลามเนื้อขางลำตัว
ยืนแยกขาใหมั่นคง
2 เอียงตัวไปดานขาง ดานใดดานหนึ่งของลำตัว
ตรงๆ พรอมเหยียดแขนดานเดียวกัน ขามผาน
ศีรษะใหสุดจนตึง
3 ขาทั้งสองขางเหยียดตึง ไมงอเขา
4 ยืดคางไว 12 - 15 ว�นาที สลับอีกขาง
1

ทายืดกลามเนื้อหลัง

ยืนเทาทั้งสองขางชิดกัน ยกเทาขางใดขางหนึ่ง
ไขวเทาอีกขาง
2 คอยๆ พับตัวลงขางหนาให ไดมากที่สุด
จนรูสึกตึงที่ขาและหลัง
3 ยืดคางไว 15 - 30 ว�นาที และสลับขางกัน
4 กลับสูทาเดิม กมตัวลง พรอมเอนตัวไปดานใด
ดานหนึ่งให ไดมากที่สุด เพ�่อเพ��มการบร�หาร
กลามเนื้อตนขาดานขาง
ยืดคางไว 15 - 30 ว�นาที และสลับขาง
1

ทายืดกลามเนื้อสะโพก และ ตนขา
ยืนตรง
ยกเทาขางใดขางหนึ่งข�้นวางบนพ�้นที่ยกสูงประมาณ
2 30 - 40 เซนติเมตร ใหหัวเขาอยูสูงกวา
ขอสะโพกเล็กนอย
1

3 โนมตัวไปขางหนา เหยียดขาอีกขางที่ยืนบนพ�้น

จนรูสึกตึงกลามเนื้อตนขา ไมยกสนเทา
4 ยืดคางไว 15 - 30 ว�นาที และสลับขาง
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4. หลักการและขั้นตอนการยืดกลามเนื้ออยางถูกตอง

ทายืดกลามเนื้อนอง
ยืนหันหนาเขาหาผนังหร�อที่ยึดเกาะได
2 เหยียดขาขางใดขางหนึ่งไปขางหลังใหสนเทา
วางราบลงไปกับพ�้น
3 ยอเขาขางหลังลง จนรูสึกตึงที่กลามเนื้อนอง
และขอเทาที่เหยียดอยูขางหลัง
4 ยืดคางไว 15 - 30 ว�นาที
1

5. องคประกอบในการว��งที่ดี
ทาว��งที่เหมาะสม
2 องคประกอบของชวงกาว
3 มีชวงเวลาของการฝกหนักเบาของแตละสัปดาห
1

การหายใจขณะว��ง
5 พ�้นผ�วที่ใช ในการว��ง
6 รองเทาที่เหมาะสมสำหรับการว��ง
4

6. โภชนาการสำหรับนักว��ง
โภชนาการ และการบร�โภคอาหารเพ�่อสุขภาพที่ดี
ในการบร�โภคอาหารเพ�่อการมีสุขภาพที่ดี นอกจากบร�โภคตามอาหารหลัก 5 หมูแลว สำนักโภชนาการ
กรมอนามัย ไดมีขอแนะนำการบร�โภคตาม โภชนบัญญัติ 9 ประการ หร�อขอปฏิบัติการกินอาหารเพ�่อสุขภาพที่ดี
ของคนไทย โดยมีรายละเอียดดังนี้
กินอาหารใหครบ 5 หมู
มีความหลากหลาย และควบคุมน้ําหนักตัวเอง

กินขาวเปนหลัก
และสลับกับอาหารประเภทแปงเปนบางมื้อ
เชน ขาวกลอง ขาวซอมมือ เพราะมีเสนใยอาหาร
ว�ตามินและเกลือแรในปร�มาณสูง โดยอาจบร�โภค
สลับกับผลิตภัณฑจากขาว และธัญพ�ชอื่นๆ เชน
กวยเตี๋ยว ขนมจ�น เสนหมี่ บะหมี่ วุนเสน ขนมปง
เผ�อก และมัน

กินพ�ชผักใหมาก และกินผลไมเปนประจํา
เนื่องจากใหว�ตามินและเกลือแร รวมทั้งสาร
อื่นที่จําเปนตอรางกาย เชน เสนใยอาหาร
ซึ่งชวยใหระบบขับถายดี ชวยลด
คอเลสเตอรอล และสารพ�ษที่กอ
มะเร็งบางชนิดออกจากรางกาย

กินเนื้อปลา เนื้อสัตว ไข
และถั่วเปนประจํา

การและการบร�โภ
า
น
ช
ค
โภ

เพ�่อสุขภาพที่ดี

ดื่มนมใหเหมาะสมตามวัย
นม และผลิตภัณฑจากนมเปนแหลงของ
แคลเซียมและฟอสฟอรัส ชวยใหกระดูก และ
ฟ�นแข็งแรง นอกจากนี้ยังมีโปรตีน กรดไขมัน

กินอาหารที่มี ไขมัน แตพอเหมาะ
หลีกเลี่ยงอาหาร รสหวานจัด เค็มจัด และเผ็ด
กินอาหารที่สะอาด ปราศจากสารปนเปอน

สารที่ปนเปอนในอาหารทั้งที่เปนสารอินทร�ย
และสารอนินทร�ย รวมถึงจ�ลินทร�ยที่ทําให
เกิดโรคในรางกาย เชน แบคทีเร�ย ไวรัส
พยาธิ และสารเคมีที่ปนเปอนในอาหาร
เชน สารกันบูด สารแตงสี กลิ�น รส
และ อาหารที่ไมไดมาตรฐาน ควร
บร�โภคอาหารที่ปรุงสุก หร�อ
อาหารที่ปรุงเสร็จใหมๆ

งดหร�อลด เคร�่องดื่ม
หร�ออาหารที่มีแอลกอฮอล
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ก
น
ิ
ง
อ

เ
ป
ต

น ดว ย
ด
ไ
ี
ด
ง
�ว
โภชนาการเพ�่อคนชอบว��ง
การกิน

าร 3 ชว งทคี่ ว
ก
า
น
รรู
โภช
กิน
ชวงวันว��ง
กิน
กิน
ชวงหลังว��ง

ชวยใหมีพลังว��ง
ไดอยาง
เต็มที่

เร�่องสำคัญ
สำหรับ
นักว��ง

ชวงกอนว��ง

ชวยฟ��นฟ�
รางกาย

ชวยคงรางกาย
ใหสมบูรณ
แข็งแรง

กอนว��ง กินดี เตร�ยมตัวใหพรอม
เนนแปง
ไมขัดขาว

ผักผลไม
อยาใหขาด

เนื้อสัตว
ไขมันดี

ดื่มนม
เปนประจำ

อาหารแปรรูป

ซอมหนัก ซอมบอย

(น้ำหนักตัว 60 กก.)

ลด
อุณหภูมิ
ของรางกาย

นับถอยหลังกอนว��ง กินยังไง

2

กินอาหารใหครบ 5 หมู เนนธัญพ�ช และ
อาหารที่มี ไฟเบอร
ไมลดน้ำหนัก งดหร�ออดอาหาร

1

เตร�ยมพลังงานเก็บไว ในรางกาย
เนนขาว แปง และอาหารคารโบไฮเดรตสูง
หลีกเลี่ยงอาหารที่ ไมคุนเคย

หลังว��ง
กินอะไรดี?

มัน

งดเคร�่องดื่ม
แอลกอฮอล

เค็ม

ดื่มน้ำให ไดอยางนอย 2 ลิตร/วัน

เพ��มปร�มาณอาหารตามสัดสวนใหเหมาะสม
โดยดูวาเราซอมว��งหนัก และบอยแค ไหน
คาเฉลี่ยความตองการ พลังงานจะเพ��ม
ข�้นเปน 2,400 – 3,200 kcal/วัน

สัปดาห

หวาน

ดื่มน้ำใหพอก็สำคัญไมแพกัน

ตองกินเพ��ม

สัปดาห

ลดอาหาร
รสจัด

หลีกเลี่ยง

ขอควรจำ กินอยางไรในวันว��ง
ไมอด
อาหารเชา
หากหิว

ใหกินมื้อเล็กๆ
กอนว��ง 1 ชม.

สัดสวนอาหารหลังว��ง
คารโบไฮเดรต 3 สวน
โปรตีน 1 สวน

การสูบฉีด
ไหลเว�ยน
เลือดดีข�้น

ควบคุม
ระดับการ
เตนของหัวใจ

หลีกเลี่ยง

อาหารมื้อหนัก

พักจ�บน้ำ

ตลอดระยะทาง
ที่จัดไว

งดอาหาร
ทีก่ ระตุนการ
ขับถาย

ดื่มน้ำเย็น

เพ�่อเพ��มความ
สดชื่น

งดอาหาร

ที่ ไมคุนเคย
และรสจัด

นักว��งเด็ก

และนักว��งสูงอายุ
ดื่มน้ำใหมากๆ
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6.การเตร�ยมตัวดานโภชนาการสำหรับนักว��งในชวงของวันซอมในชวง New Normal
วันกอนการซอมหนัก : ควรทานอาหารที่มีคารโบไฮเดรตสูงไขมันต่ำและมีปร�มาณโปรตีนที่เพ�ยงพอ ไมทาน
อาหารแปลกๆ ไมอดอาหารทานอาหารที่เคยทานหลีกเลี่ยงแอลกอฮอลงดอาหารที่ทำใหเกิดแกสงายจำพวกผักและ
อาหารรสจัดดื่มน้ำใหเพ�ยงพอ
วันที่มีการซอมหนัก หร�อวันที่ตองการทดสอบรางกายตามตาราง : รางกายจะสะสมไกลโคเจนอยางเต็มเปยม
พอดีควรทานอาหาร 2 ชั่วโมงกอนการทดสอบรางกาย เพ�่อใหมีคารโบไฮเดรตและอยูภายในรางกาย งดอาหารทอด
หร�อไขมันสูง หร�ออาหารยอยยากประเภทไสกรอกหร�อของหมักดอง เพราะจะทำใหอาหารคางอยูในกระเพาะนาน หาก
ไมสามารถทานอาหารไดใหทานในลักษณะของอาหารเหลวหร�อเจลพลังงานแทน
ปร�มาณของน้ำที่ควรดื่ม กอนการแขงขันคือ 500 ML และเคร�่องดื่มเกลือแร 125 ถึง 250 มิลลิลิตร อยาลืมทำ
ธุระสวนตัวกอนการเขาแขงขันเสมอ ในระหวางแขงมีอาหารที่ชวยเสร�มพลังงานตางๆ ไมวาจะเปนเคร�่องดื่มเกลือแรและให
พลังงาน Energy Bar หร�อแมแตของหวานระหวางทางโดยนักว��งสามารถพกไปเองในระหวางทางได ในชวงของการซอม
ภายหลังการซอม นักว��งควรไดรับโปรตีนและว�ตามินที่เพ�ยงพอในลักษณะของอาหารที่ยอยงาย เชน กลวย
ผลไม ถั่วตาง ๆ และอยาลืมดื่มน้ำใหเพ�ยงพอเพ�่อชดเชยกับน้ำที่สูญเสียไปในขณะว��งภายหลังการว��ง อาจพบอาการ
ขากระตุกในนักว��งเนื่องจากการขาดธาตุโซเดียมและแคลเซียมซึ่งมีความสำคัญตอการคลายกลามเนื้อซึ่งเสียไปในขณะ
ออกกำลังกายการดื่มนมและเกลือแรในมื้อหลังจากการว��งจะชวยลดอาการเหลานี้ได

7.การพักผอน
เพ�่อฟ��นรางกายในการซอม เพ�่อประสิทธิภาพที่ดีข�้นในการว��งกระบวนการ Recovery หร�อการพักฟ��น
ชวยใหมัดกลามเนื้อลดอาการปวดเมื่อย และพัฒนาศักยภาพใหเเข็งแรงข�้นหลังจากการฝกหนักรางกายตองการ
ชวงเวลาของการฟ��นฟ�เพ�่อซอมแซมและเสร�มสรางกลามเนื้อที่ใชงาน
ในการฝกว��งดวยความเร็วที่มากกวาปกติ ควรมีการว��งเร็วในระดับความเขมขนนอยลงเพ�่อใหรางกาย
มีการฟ��นตัวกอนที่จะทำความเร็วอีกครั้งในรอบถัดไปเชนว��งเร็วในระยะ 800 เมตรแลวควรว��งชา ๆ หร�อจอกกิ�งใน
ระยะ 800 เมตรตอมา แลวสลับกลับไปว��งเร็วอีกครั้งหนึ่ง ทั้งนี้เพ�่อเสร�มประสิทธิภาพและความแข็งแรงในการว��ง
ทั้งยังชวยเพ��มความเร็วอีกดวย

รูหร�อหร�อไม การนอนชวยใหเราว��งไดดีข�้น
การฝกซอมว��งใหมีประสิทธิภาพไมไดมากจากเพ�ยง การฝกซอมอยางเดียวเทานั้น แตการนอนหลับพักผอนก็
เปนการชวยเพ��ม ประสิทธิภาพในการว��ง นักว��งหลายคนมักมองขามและไมใหความสำคัญตอการนอน สงผลใหพักผอน
ไมเพ�ยงพอ หร�อการนอนที่ไมมีประสิทธิภาพ และมีผลทำใหประสิทธิภาพในการว��งลดลง สมาธิในการรับรูเละสั่งการ
เเยลง เหนื่อยงายมากข�้น และสงผลตอสภาวะอารมณอีกดวย ดังนั้นในวันที่มีการฝกซอมว��งหนักๆ ก็ควรเพ��มเวลา
นอนหลับเปน 8-9 ชั่วโมงเพ�่อใหรางกายไดพักผอนอยางเต็มที่กอนการฝกซอม ในวันตอไป

การทดสอบรางกายสำหรับการว��ง 12

ขอดีของการนอนพักผอนที่เพ�ยงพอ
รางกายหลั่ง Growth Hormone ชวยในการทำงานของสมองควบคุมปร�มาณไขมันและกลามเนื้อ ซอมแซมสวน
ที่สึกหรอ และกระดูกภายในรางกาย ไปจนถึงรักษาระบบเผาผลาญของรางกายอีกดวยทำใหรางกายสรางโปรตีน สราง
เซลล ใหมเเละซอมเเซมเนื้อเยื่อ เพ��มประสิทธิภาพการทำงานระบบภูมิคุมกัน
การนอนพักผอนไมเพ�ยงพอรางกายจะหลั่ง Growth Hormone นอยลง สงผลใหมวลกระดูกลดลง หากไม
รักษาอาจทำใหเกิดโรคกระดูกพรุนได มวลกลามเนื้อลดลง ออนเพลีย เกิดภาวะซึมเศรา มีปญหาเร�่องความทรงจำ ไขมัน
ในรางกายมากข�้น และหากยังฝกซอมว��ง จะทำใหรางกายเร��มออนแอ และปวยไข ไดงายข�้นสงผลตอภูมิคุมกันของรางกาย
ควรกำหนดใหมีเวลานอนหลับประมาณ 7-9 ชั่วโมง หร�อในวันที่รูสึกออนเพลียมากๆ โดยสาเหตุเพราะการฝกซอม
นอกจากนี้การนอนง�บระหวางวันเพ��มเติม สัก 30 นาที หร�อ 90 นาทีเพ�่อพักผอน สามารถชวยใหรางกาย พรอมในการฝก

การทดสอบรางกายสำหรับการว�่ง
1.สมรรถภาพทางกายเพ�่อสุขภาพ
1

องคประกอบของรางกาย (Body Composition) ไดแก มวลกลามเนื้อ กระดูก ไขมัน อยูในสัดสวนที่เหมาะสม

2 ความอดทนของระบบไหลเว�ยนของเลือด (Cardiorespiratory Endurance) เปนความสามารถของหัวใจและ

หลอดเลือดในการลำเลียงออกซิเจนไปเลี้ยงยังเนื้อเยื่อ และกลามเนื้อตาง ๆ ทำใหกลามเนื้อสามารถออกกำลังกาย
ทำงานในระยะเวลานานๆ ได
3 ความออนตัว หร�อความยืดหยุน (Flexibility) เปนความสามารถในการทำงานของกลุมขอตอ และเอ็นตาง ๆ

รวมถึงความสามารถในการหดตัวซ้ำ ๆ ของกลุมกลามเนื้อ เพ�่อตานแรง หร�อสามารถหดตัวในครั้งเดียว ไดเปน
ระยะเวลายาวนาน
4 ความแข็งแรงของกลามเนื้อ (Muscular Strength) เปนความสามารถของกลามเนื้อในการตานแรงได ในชวง

ของการหดตัว 1 ครั้ง
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2.การทดสอบสมรรถภาพทางกาย
ตารางเกณฑการว��ง 2.4 ก.ม. (1.5 ไมล) เพ�่อทดสอบสมรรถภาพความอดทนของระบบการไหลเว�ยนเลือด
ของหญิง และ ชาย (Cardiorespiratory in 1.5 mile)
ตารางเกณฑการว��ง 2.4 ก.ม. (1.5 ไมล) เพศชาย

ตารางเกณฑการว��ง 2.4 ก.ม. (1.5 ไมล) เพศหญิง

Dr.Cooper’s Cardiorespiratory FintessTest

Dr.Cooper’s Cardiorespiratory FintessTest

อายุ
20-29 30-39 40-49
8.22 08.49 9.02
9.10 9.31 9.47
9.34 9.52 10.09
9.52 10.14 10.44
10.08 10.38 11.09
10.34 10.59 11.32
10.49 11.09 11.52
11.09 11.34 11.58
11.27 11.49 12.25
11.34 11.58 12.53
11.58 12.25 13.05
12.11 12.44 13.25
12.29 12.53 13.50
12.53 13.25 14.20
13.08 13.48 14.33
13.25 14.10 15.00
13.58 14.33 15.32
14.33 15.14 16.09
15.14 15.56 17.04
16.46 17.30 18.39
20.55 20.55 22.22

50-59
9.31
10.27
11.09
11.45
12.08
12.37
12.53
13.25
13.53
13.58
14.33
13.34
15.14
15.53
16.16
16.46
17.30
18.22
19.24
21.40
27.08

60-69
10.09
11.20
12.10
12.53
13.25
13.58
14.33
14.55
15.20
15.53
16.19
16.46
17.19
17.49
18.39
19.10
20.13
21.34
23.27
25.58
31.59

70-79
10.27
12.25
13.25
13.57
14.25
15.38
16.22
16.46
17.37
18.05
18.39
19.19
19.43
20.28
21.28
22.22
23.55
25.49
27.55
30.34
33.30

ผลการประเมิณ
เยี่ยม

ดีมาก

ดี

พอใช

%

ผลลัพธ

99
เยี่ยม
95
90
ดีมาก
95
80
75
ดี
70
65
60
55
50
พอใช
45
40
35
30
แย
25
20
15
10 แยมาก
5
1
หนวย = นาที : ว�นาที

แย

แยมาก

อายุ
20-29
9.23
10.20
10.59
11.34
11.56
12.07
12.51
13.01
13.25
13.58
14.15
14.33
15.05
15.32
15.56
16.43
17.11
17.53
18.39
21.05
25.17

30-39
9.52
11.08
11.43
12.23
12.53
13.08
13.41
13.58
14.33
15.09
15.14
15.35
15.56
16.43
16.46
17.38
18.18
19.01
20.13
21.57
25.10

40-49
10.09
11.35
12.25
13.14
13.38
13.58
14.33
15.03
15.17
15.56
16.13
16.46
17.11
17.38
18.26
18.39
19.43
20.49
21.52
23.27
27.55

50-59
11.34
13.16
13.58
14.33
15.14
15.47
16.26
16.46
17.19
17.38
18.05
18.39
19.10
19.43
20.17
20.55
21.57
22.53
23.55
26.15
30.34

ดีมาก

ดี

60-69
12.25
14.28
15.32
16.22
16.46
17.34
18.05
18.39
18.52
19.29
20.08
20.38
20.55
22.03
22.34
23.20
23.55
25.02
26.32
29.06
33.05

70-79
12.25
14.33
16.06
16.57
18.05
18.39
19.24
20.02
20.24
24.45
22.22
22.54
23.47
24.54
25.46
26.15
27.17
27.55
30.34
33.32
37.26

ผลการประเมิณ
เยี่ยม

พอใช

%

ผลลัพธ

99
เยี่ยม
95
90
95
ดีมาก
80
75
70
ดี
65
60
55
50
พอใช
45
40
35
30
แย
25
20
15
10 แยมาก
5
1
หนวย = นาที : ว�นาที

แย

แยมาก

การออกกำลังกายในชวงเวลา ว�กฤติ Covid-19 Run with Fit, By Distancing

A. การออกกำลังกายเพ�่อสะสมระยะทางสำหรับกิจกรรมการว��ง คำแนะนำควรว��งสะสมระยะทาง อยางนอย

15 กิโลเมตรตอสัปดาห โดยสามารถว��งตอเนื่อง 5 กิโลเมตรได 3 วันตอสัปดาห หร�อ 3 กิโลเมตร ใน 7 วัน เพ�่อยังคง
รักษาสมรรถภาพของรางกายไว

B. การออกกำลังกายเพ�่อสะสมเวลา ควรมีกิจกรรมการว��ง หร�อเคลื่อนไหวอยางตอเนื่อง สะสมเวลา ใหไดอยาง

นอย 150 นาทีตอสัปดาห โดยอาจแบงเปน เวลาออกกำลังกาย 1 ชั่วโมงตอวัน หร�อ 30-40 นาที ตอวัน ภายใน 5 วัน

สถานที่ออกกำลังกาย
สามารถเลือกออกกำลังกายไดในสถานที่ที่เหมาะสม ภายในบาน หร�อนอกบาน แตขอใหคำนึงในการเดินทาง
ออกสูชุมชน พบปะผูคน ตองรวมรับผ�ดชอบตอสังคม เพ�่อการไมแพรเชื้อ ไมรับเชื้อ ที่กอโรค และอยาลืม รักษาระยะหาง
และ สวม หนากาก อนามัย หร�อ หนากากผาในโอกาสที่เหมาะสม เพ�่อสุขอนามัย และสุขภาพที่ดีของผูออกกำลังกายเอง
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กอนเขาสูโปรแกรมฝก : สนุกเมื่อสตารท
Trainee Persona ลักษณะบุคลิกของนักว��ง ถูกแบงออกเปน 3 กลุม ตามตารางฝก ลองสังเกตบุคลิกลักษณะ
ตอไปนี้วาคุณเหมาะกับกลุมใด โดยแตละกลุมมีตารางฝกซอม 1-3 เดือนในระยะที่รอกลับสู New Normal Running
Boom

New Normal Shoe
นักว��งเทาใหม เร��มออกกำลังกายดวยการว��ง ตารางฝกซอม 1-3 เดือน
เปนผูที่ไมเคยว��งมากอนเลยเลย
ว��งบางแตไมสามารถตอเนื่องไดถึง 30 นาที
มีแรงบันดาลใจในการว��งเพ�่อใหสุขภาพแข็งแรงข�้น
ไมเคยรวมลงงานว��ง หร�อเคยลงว��งงานในระยะ 5-10 กิโลเมตร
เคยรวมงานในว��งระยะ 5 กิโลเมตรใชเวลานานกวา 1 ชั่วโมง
หร�อ ว��ง 10 กิโลเมตรเกินกวา 2 ชั่วโมง
มีน้ำหนักตัวมากชอบเดินชา ๆ หร�อมีกิจกรรมการเดินว��งในระยะสั้นๆเพ�่อสุขภาพ

เปาหมาย : สามารถรวมลงงานว��งโดยทำเวลา 5 กิโลเมตรนอยกวา 1 ชั่วโมง หร�อ 10 กิโลเมตรในชวง 1.40
ถึง 1.3 ชั่วโมง

New Normal 10K
นักว��งที่มีประสบการณ ว��งตอเนื่องได 30 นาที ตารางฝกซอม 1-3 เดือน
อยากรักษาความฟ�ตและประสิทธิภาพของรางกาย
มีการซอมอยางสม่ำเสมอ หร�อ สามารถว��งอยางตอเนื่องไดนานกวา 30 นาที
สามารถว��งระยะ 5 กิโลเมตรเร็วกวา 1 ชั่วโมง
หร�อว��งระยะ 10 กิโลเมตรเร็วกวา 2 ชั่วโมง
สามารถว��งไดตอเนื่อง 6- 10 กิโล โดยไมรูสึก ทรมานรางกาย
ผูที่ผานตารางการฝก New Normal Shoe มาแลว และตองการความทาทาย

เปาหมาย : รักษาความฟ�ตของรางกายใหคงสมรรถนะไวสามารถกลับมาว��งไดในชวงเวลาเดิมหร�อเร็วข�้น
ประมาณ 10 นาที หร�อผูที่ตองการทาทายตนเองจากการว��งระยะ 5 กิโลเมตร สูระยะ 10 กิโลเมตร อยาง
ปลอดภัย
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New Normal Strength
นักว��งที่มีประสบการณ การว��ง ระยะมากกวา 10 K ข�้นไป เพ�่อรักษาประสิทธิภาพของรางกาย ตารางฝกซอม
1-3 เดือน
สามารถว��งในระยะ 10 กิโลเมตรได โดยรูสึกเปนปกติ
เปนผูที่เคยผานงานว��งในระยะ 21 หร�อ 42 กิโลเมตร
มีการซอมอยางสม่ำเสมอ มีความแข็งแรง
สามารถว��งระยะ 21 กิโลเมตรไดอยูในชวงเวลา 3 ชั่วโมง
หร�อว��งในระยะมาราธอน 42 กิโลเมตรอยูในชวงเวลา 6 ชั่วโมง
ชอบการว��งสะสมในระยะทาง และเวลา
สามารถว��งอยางตอเนื่องในระยะทางไดในชวง 10 ถึง 18 กิโลเมตร

เปาหมาย : รักษาความฟ�ตของรางกายอยูเสมอเมื่อมีงานว��งสามารถลงงานว��งและทำเวลาไดดีเทาเดิม หร�อ
ดีกวาสถิติสวนตัวเดิม โดยว��งดวยความปลอดภัยและมีความสุข

ลักษณะของตารางฝกว�่งเพื่อเขาสู New Normal Running Boom
ตารางฝกว��ง มีทั้งสิ�น 12 สัปดาห วันพัก มี 2 วัน คือวันอาทิตย และวันพฤหัสบดี
อบอุนรางกาย และยืดเหยียดกลามเนื้อ ขอตอ ทั้งกอนและหลังออกกกำลังกายทุกครั้ง อยางนอย 5-10 นาที
ถายังไหวหมายถึง สามารถฝกเพ��มเติมไดมากข�้นจากตาราง เพ��มความหนัก หร�อจำนวนการฝกมากข�้น
ลองสังเกตดู หมายถึงใหสังเกต ความรูสึก ความเหนื่อย อัตราการเตนของหัวใจ วาเหนื่อยเกินไปหร�อเปน
อยางไรสำหรับการฝกในวันนั้น ๆ
ในวันที่มีการเพ��มประสิทธิภาพของกลามเนื้อสวนอื่น ๆ เพ�่อชวยในการว��ง ประกอบดวยทาทางอื่น ๆ ไดแก

1. ทาทางที่เพ��มประสิทธิภาพในการว��ง

สควอรท
Squats
กระโดดตบ
Jumping Jack
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1. ทาทางที่เพ��มประสิทธิภาพในการว��ง

แพลงค
Plank

ทายอขา
Leg Lunge

สควอรทรวมกับการกระโดด
Jump Squats

2. การสรางความแข็งแรงทางจ�ตใจในขณะที่อยูในโปรแกรมการเทรนนิ�ง
แมการทำในสิ�งที่ไมอยากทำ ลองพยายามทำใหดีที่สุด เพราะนั่นหมายถึงคุณเองก็สามารถทำได
การทำไมไดตามตารางฝก ไมใชความผ�ดพลาดหร�อลมเหลวแตอยางไร ยังมีวันใหมที่ใหคุณไดลองฝกอยูเสมอ
กลับมาเร��มตนฝกใหมไดเสมอเมื่อรางกายและจ�ตใจของคุณพรอม
Make Up A Plan ตั้งเปาหมายใหกับตัวเองดวยคำวา ถา…..แลว……ดวยการกำหนดสิ�งที่คุณตองการและ
วางแผนในการที่จะกาวขามไปถึงแลวใหรางวัลตัวเองเล็กๆ นอยๆ ในการกาวขามข�ดจำกัดตางๆ ไปได
ความสำเร็จเล็กๆ นอยๆ ทำใหเรากลาที่จะตั้งเปาหมายทาทายและมีชีว�ตชีวาในการฝกในวันตอๆ ไป
ลองสังเกตความสำเร็จของการฝกในแตละวัน เพ�่อสรางความมั่นใจใหตัวเอง ใหคะแนนความพ�งพอใจตอตัวเองใน
ลักษณะเต็ม 10 คะแนนหร�อความพ�งพอใจที่ไดในแตละวันจะเปนสิ�งกระตุนใหคุณมีพลังในการฝกในครั้งตอไป
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ตารางว�่ง New Normal Running Boom
Week 1 Running Planner
Days
Sunday
วันอาทิตย

Monday
วันจันทร

Tuesday
วันอังคาร

Wednesday

วันพ�ธ

Thursday
วันพฤหัสบดี

Warm Up
อบอุน รางกาย
5-10 นาที

Running Program

Cool Down
/ Warm Dawn

ใชเวลา ประมาณ 30 นาที

เดินชาๆ เพ�่อผอนคลาย
กลามเนื้อ ประมาณ 10 นาที

ยืดเหยียด ขอตอ
กลามเนื้อใหพรอมตอ
การว��งสั้นๆ

ว��งเหยาะๆ
เพ�่อเตร�ยมพรอม
รางกาย

หร�อให ไดระยะ อยางนอย 3 กิโลเมตร

ยืดเหยียดกลามเนื้อ
หลังว��ง 5-10 นาที

อบอุน รางกาย
5-10 นาที

1. ว��งดวยความเร็ว
สบายๆ

ใชเวลาประมาณ 10 นาที

เดินชาๆ เพ�่อผอนคลาย
กลามเนื้อ ประมาณ 10 นาที

ยืดเหยียด ขอตอ
กลามเนื้อใหพรอมตอ
การว��ง ที่ตอเนื่อง

2. เพ��มความเร็วข�้น
เล็กนอย

ว��งดวยความเร็วที่เพ��มข�้น เปนระยะทาง 1.5 กิโลเมตร
หร�อ ประมาณ 10 นาที และ สลับดวย
การกระโดดตบ 20 ครั้ง หร�อถาไม ไหวให
ว��งระดับสบายๆ 500 เมตร หร�อ 5 นาท
นับเปน 1 รอบ ทำซ้ำ 3 รอบ

ยืดเหยียดกลามเนื้อ
หลังว��ง 5-10 นาที

อบอุน รางกาย
5-10 นาที

Speed play :
เร��มเลนกับความเร็ว

ว��งดวยความเร็วสลับชา ตามตองการให ไดระยะ
ไมต่ำกวา 3 กิโลเมตร หร�อว��งอยางตอเนื่อง
20 นาที ข�้นไป

เดินชาๆ เพ�่อผอนคลาย
กลามเนื้อ ประมาณ 10 นาที

ยืดเหยียด ขอตอ
กลามเนื้อใหพรอมตอ
การว��ง ที่ตอเนื่อง
อบอุน รางกาย
5-10 นาที

ยืดเหยียดกลามเนื้อ
หลังว��ง 5-10 นาที
การว��งเพ�่อฟ��นฟ�
ว��งดวยความเร็วสบายๆ

ว��งดวยความเร็วสบายๆ อยางตอเนื่อง
ให ไดอยางนอย 30-40 นาที

ยืดเหยียด ขอตอ
กลามเนื้อใหพรอมตอ
การว��ง ที่ตอเนื่อง

ถายังไหว :
ใชเวลาในการว��ง
ไดถึง 40 นาที

ถายังไหว :
สามารถทำซ้ำ
ไดถึง 5- 8 รอบ

ถายังไหว :
สามารถว��งไดถึง 5 กิโลเมตร
หร�อ 40 นาที

ยืดเหยียดกลามเนื้อ
หลังว��ง 5-10 นาที

วันพัก

อบอุน รางกาย
5-10 นาที

การเพ��มประสิทธิภาพ
การใชกลามเนื้อสวนอื่นๆ

ทำทา สควอรท 10 ครั้ง พัก 1.30 นาที 2 รอบ
กระโดดตบ 20 ครั้ง พัก 1.30 นาที 2 รอบ

ว��งเบาลง แลวเดินอยางชาๆ
เพ�่อผอนคลายกลามเนื้อ
ประมาณ 5-10 นาที

ใหพรอมตอการว��งที่ตอเนื่อง
และการใชกลามเนื้อสวนอื่นๆ

การว��งแบบทาทาย

ว��งดวยความเร็ว สบายๆ 20 นาที
ว��งดวยความเร็วที่เพ��มข�้นเล็กนอย 10 นาที
ว��งดวยความเร็วเพ��มข�้นอีกเล็กนอย 10 นาที

ยืดเหยียดกลามเนื้อ
หลังว��ง 5-10 นาที

อบอุน รางกาย
5-10 นาที

การว��งเพ�่อเสร�มสราง
ความอดทน

ว��งดวยความเร็วสบายๆ
พอพ�ดคุยสั้นๆไดระหวางว��ง 40 นาที
ถึง 1 ชั่วโมง

ว��งเบาลง แลวเดินอยางชาๆ
เพ�่อผอนคลายกลามเนื้อ
ประมาณ 5-10 นาที

ยืดเหยียด ขอตอ กลามเนื้อ
ใหพรอมตอการว��งที่ตอเนื่อง
และการใชกลามเนื้อสวนอื่นๆ

More
Challenge!

เดินชาๆ เพ�่อผอนคลาย
กลามเนื้อ ประมาณ 10 นาที

วันพัก

Friday
วันศุกร ยืดเหยียด ขอตอ กลามเนื้อ

Saturday
วันเสาร

Main Set

วันพัก

วันพัก

ยืดเหยียดกลามเนื้อ
หลังว��ง 5-10 นาที

วันพัก

ถายังไหว :
สามารถเพ��ม รอบการเสร�ม
ประสิทธิภาพเพ��มข�้นเปน
3-4 รอบ กอนการออกว��ง

ถายังไหว :
สามารถเพ��มชวงเวลา
การว��งดวยความเร็วสบายๆ
นี้ ไดถึง 1.30 ชั่วโมง
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Week 2 Running Planner
Days

Warm Up

Main Set

Running Program

Cool Down
/ Warm Dawn

More
Challenge!

Sunday
วันอาทิตย

วันพัก

วันพัก

วันพัก

วันพัก

วันพัก

อบอุน รางกาย
5-10 นาที

1. ว��งดวยความเร็ว
สบายๆ

ใชเวลาประมาณ 10 นาที

ยืดเหยียด ขอตอ
กลามเนื้อใหพรอมตอ
การว��ง ที่ตอเนื่อง

2. เพ��มประสิทธิภาพ
ของกลามเนื้อ
เพ�่อความแข็งแรง

แพลงคประมาณ 1 นาที (หร�อเทาที่ ไหว)
ทำ 4 รอบแลวว��งดวยความเร็วที่ ไหว เปนระยะทาง
1.5 กิโลเมตรหร�อ ประมาณ 10 นาที และ สลับดวย
การกระโดดตบ 20 ครั้ง แลวกลับมาแพลงค 1 นาที
4 รอบ (หร�อ ถาไม ไหวใหว�งระดับสบายๆ
500 เมตร หร�อ 5 นาที ) ทำซ้ำ 3 รอบ

ยืดเหยียดกลามเนื้อ
หลังว��ง 5-10 นาที

ว��งเร็ว 200 เมตรที่ โดยใชความเร็ว ที่เร็วกวาปกติ
1-1.5 นาที เชน ปกติว�ง ระยะ 1 กม/ชม ดวย
ความเร็ว 6 นาทีตอกิโลเมตร ให ใชเพซความเร็ว
ในชวงเพซ 3.3 -4.5 เปนระยะทาง 200 เมตร
จากนั้นสลับดวยการว��งชาๆ 200 เมตร แลวกลับ
มาว��งเร็วอีกครั้ง ทำซ้ำ 8- 12 รอบ

เดินชาๆ เพ�่อผอนคลาย
กลามเนื้อ ประมาณ 10 นาที

Monday
วันจันทร

Tuesday
วันอังคาร

อบอุน รางกาย
5-10 นาที

Interval :
การฝกเพ�่อความเร็ว

ยืดเหยียด ขอตอ
กลามเนื้อใหพรอมตอ
การว��งที่เร็วข�้น

Wednesday

วันพ�ธ

Thursday
วันพฤหัสบดี

Friday
วันศุกร

อบอุน รางกาย
5-10 นาที

ยืดเหยียดกลามเนื้อ
หลังว��ง 5-10 นาที
การว��งเพ�่อฟ��นฟ�
ว��งดวยความเร็ว สบายๆ

ว��งดวยความเร็ว สบายๆ อยางตอเนื่อง
ให ไดอยางนอย 40-45 นาที

ยืดเหยียด ขอตอ
กลามเนื้อใหพรอมตอ
การว��ง ที่ตอเนื่อง

วันพัก

เดินชาๆ เพ�่อผอนคลาย
กลามเนื้อ ประมาณ 10 นาที

ยืดเหยียดกลามเนื้อ
หลังว��ง 5-10 นาที

วันพัก

วันพัก

วันพัก

การเพ��มประสิทธิภาพ ทำทา Leg Lunge 10 ครั้ง พัก 1.30 นาที 2 รอบ ว��งเบาลง แลวเดินอยางชาๆ
20 ครั้ง พัก 1.30 นาที 2 รอบ
เพ�อ่ ผอนคลายกลามเนื้อ
การใชกลามเนื้อสวนอื่นๆ ทำทา Squats
ทำซ้ำอยางละ 2 รอบ
ประมาณ 5 นาที

ยืดเหยียด ขอตอ กลามเนื้อ
ใหพรอมตอการว��งที่ตอเนื่อง
และการใชกลามเนื้อสวนอื่นๆ

การว��งแบบทาทาย

ว��งดวยความเร็ว สบายๆ 20 นาที
ว��งดวยความเร็วที่เพ��มข�้นเล็กนอย 10 นาที
ว��งดวยความเร็วเพ��มข�้นอีกเล็กนอย 10 นาที

ยืดเหยียดกลามเนื้อ
หลังว��ง 10 นาที

อบอุน รางกาย
5-10 นาที

การว��งเพ�่อเสร�มสราง
ความอดทน

ว��งดวยความเร็วสบายๆ
พอพ�ดคุยสั้นๆไดระหวางว��ง
1 ถึง 1.30 ชั่วโมง

ว��งเบาลง แลวเดินอยางชาๆ
เพ�่อผอนคลายกลามเนื้อ
ประมาณ 5-10 นาที

และการใชกลามเนื้อสวนอื่นๆ

ถายังไหว :
สามารถว��งไดถึง 5 กิโลเมตร
หร�อ 40 นาที

เดินชาๆ เพ�่อผอนคลาย
กลามเนื้อ ประมาณ 10 นาที

อบอุน รางกาย
5-10 นาที

Saturday
ยด ขอตอ กลามเนื้อ
วันเสาร ใหยืดพเหยี
รอมตอการว��งที่ตอเนื่อง

ถายังไหว :
สามารถทำซ้ำไดถึง 5- 8
รอบหร�อสามารถเปลี่ยน
เปนทา Leg lunges
หร�อ Squats แทนได

ยืดเหยียดกลามเนื้อ
หลังว��ง 5-10 นาที

วันพัก

ถายังไหว :
สามารถเพ��ม รอบการเสร�ม
ประสิทธิภาพเพ��มข�้นเปน
3-4 รอบ กอนการออกว��ง

ถายังไหว :
ความเร็วในวันนี้ ความรูสึก
ในวันนี้ ดีข�้นกวาในสัปดาห
ที่แลว หร�อไม อยางไร
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Week 6 Running Planner
Days

Warm Up

Main Set

Running Program

Cool Down
/ Warm Dawn

More
Challenge!

Sunday
วันอาทิตย

วันพัก

วันพัก

วันพัก

วันพัก

วันพัก

อบอุน รางกาย
5-10 นาที

1. ว��งดวยความเร็ว
สบายๆ

ใชเวลาประมาณ 10 นาที

เดินชาๆ เพ�่อผอนคลาย
กลามเนื้อ ประมาณ 10 นาที

ยืดเหยียด ขอตอ
กลามเนื้อใหพรอมตอ
การว��ง ที่ตอเนื่อง

2. เพ��มประสิทธิภาพ
ของกลามเนื้อ
เพ�่อความแข็งแรง

Leg Lunge 15 ครั้งแลวว��งดวยความเร็วที่ ไหว
เปนระยะทาง 1.5 กิโลเมตร หร�อ ประมาณ 10 นาที
และ Squats 10 ครั้ง (หร�อเทาที่ทำไหว)
นับเปน 1 รอบ ทำซ้ำ 3-5 รอบ

ยืดเหยียดกลามเนื้อ
หลังว��ง 5-10 นาที

อบอุน รางกาย
5-10 นาที

การเสร�มสราง
ความทนทาน
ของรางกาย

ว��งข�้นลงบันไดอยางตอเนื่อง 10 นาที
พัก 4 นาที Plank 30 ว�นาที - 1 นาที
ทำ 3 ครั้ง นับเปน 1 รอบ ทำซ้ำ 4-5 รอบ

เดินชาๆ เพ�่อผอนคลาย
กลามเนื้อ ประมาณ 10 นาที

Monday
วันจันทร

Tuesday
วันอังคาร

Wednesday

วันพ�ธ

Thursday
วันพฤหัสบดี

Friday
วันศุกร

ยืดเหยียด ขอตอ
กลามเนื้อใหพรอมตอ
การว��งที่เร็วข�้น
อบอุน รางกาย
5-10 นาที

ยืดเหยียดกลามเนื้อ
หลังว��ง 5-10 นาที

การว��งเพ�่อฟ��นฟ�

ว��งดวยความเร็วสบายๆ (พอพ�ดคุยสั้นๆได
ระหวางว��ง) 40 - 45 นาที

ยืดเหยียด ขอตอ
กลามเนื้อใหพรอมตอ
การว��ง ที่ตอเนื่อง

วันพัก

เดินชาๆ เพ�่อผอนคลาย
กลามเนื้อ ประมาณ 10 นาที

ยืดเหยียดกลามเนื้อ
หลังว��ง 5-10 นาที

วันพัก

วันพัก

วันพัก

อบอุน รางกาย
5-10 นาที

การเพ��มประสิทธิภาพ ทำทา Leg Lunge 12-15 ครั้ง พัก 1.30 นาที ว��งเบาลง แลวเดินอยางชาๆ
เพ�อ่ ผอนคลายกลามเนื้อ
การใชกลามเนื้อสวนอื่นๆ ทำทา Squats 15-20 ครั้ง พัก 1.30 นาที
ประมาณ 5 นาที
ทำซ้ำ 3-4 รอบ

ยืดเหยียด ขอตอ กลามเนื้อ
ใหพรอมตอการว��งที่ตอเนื่อง
และการใชกลามเนื้อสวนอื่นๆ

การว��งแบบทาทาย

ว��งดวยความเร็ว สบายๆ 20 นาที
ว��งดวยความเร็วที่เพ��มข�้นเล็กนอย 10 นาที
ว��งดวยความเร็วเพ��มข�้นอีกเล็กนอย 10 นาที

ยืดเหยียดกลามเนื้อ
หลังว��ง 10 นาที

อบอุน รางกาย
5-10 นาที

การว��งเพ�่อเสร�มสราง
ความอดทน

ว��งดวยความเร็วสบายๆ
พอพ�ดคุยสั้นๆไดระหวางว��ง
1.40 ชั่วโมง

ว��งเบาลง แลวเดินอยางชาๆ
เพ�่อผอนคลายกลามเนื้อ
ประมาณ 5-10 นาที

Saturday
วันเสาร ยืดเหยียด ขอตอ กลามเนื้อ

ใหพรอมตอการว��งที่ตอเนื่อง
และการใชกลามเนื้อสวนอื่นๆ

ถายังไหว :
ลองว��งข�้นลงบันได
โดยกาวขามทีละ 2 ขั้น

ยืดเหยียดกลามเนื้อ
หลังว��ง 5-10 นาที

วันพัก

ถายังไหว :
สามารถทำซ้ำ ไดถึง 5- 8 รอบ
หร�อสามารถเปลี่ยน หร�อ
เพ��มทาอื่นๆ เพ��มเติมแทนได

ถายังไหว :
สามารถว��งไดเพ��มข�้น
ถึง 2 ชั่วโมง
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Week 3 Running Planner
Days

Warm Up

Main Set

Running Program

Cool Down
/ Warm Dawn

More
Challenge!

Sunday
วันอาทิตย

วันพัก

วันพัก

วันพัก

วันพัก

วันพัก

อบอุน รางกาย
5-10 นาที

1. ว��งดวยความเร็ว
สบายๆ

ใชเวลาประมาณ 10 นาที

ยืดเหยียด ขอตอ
กลามเนื้อใหพรอมตอ
การว��ง ที่ตอเนื่อง

2. เพ��มประสิทธิภาพ
ของกลามเนื้อ
เพ�่อความแข็งแรง

แพลงคประมาณ 20-30 ว�นาที (หร�อเทาที่ ไหว)
ทำ 4 รอบแลวว��งดวยความเร็วที่ ไหว เปนระยะทาง
1.5 กิโลเมตรหร�อ ประมาณ 10 นาที และ สลับดวย
การกระโดดตบ 20 ครั้ง (หร�อ ถาไม ไหวใหว�งระดับ
สบายๆ 500 เมตร หร�อ 5 นาที ) นับเปน 1 รอบ
ทำซ้ำ 3-5 รอบ

ยืดเหยียดกลามเนื้อ
หลังว��ง 5-10 นาที

อบอุน รางกาย
5-10 นาที

การว��งเพ�่อฟ��นฟรางกาย
ว��งดวยความเร็วสบายๆ

ว��งดวยความเร็วสบายๆ
(พอพ�ดคุยสั้นๆไดระหวางว��ง) 40- 45 นาที

เดินชาๆ เพ�่อผอนคลาย
กลามเนื้อ ประมาณ 10 นาที

Monday
วันจันทร

Tuesday
วันอังคาร

Wednesday

วันพ�ธ

Thursday
วันพฤหัสบดี

Friday
วันศุกร

ยืดเหยียด ขอตอ
กลามเนื้อใหพรอมตอ
การว��งที่เร็วข�้น
อบอุน รางกาย
5-10 นาที

เดินชาๆ เพ�่อผอนคลาย
กลามเนื้อ ประมาณ 10 นาที

ยืดเหยียดกลามเนื้อ
หลังว��ง 5-10 นาที
การว��งดวยความเร็ว
อยางตอเนื่อง

วันพัก

ยืดเหยียดกลามเนื้อ
หลังว��ง 5-10 นาที

ลองสังเกตุ :
ความเหนื่อยจากการว��งที่
หนักข�้น วาระดับความเหนื่อย
เปนอยางไร

วันพัก

วันพัก

วันพัก

วันพัก

อบอุน รางกาย
5-10 นาที

การเพ��มประสิทธิภาพ
การใชกลามเนื้อสวนอื่นๆ

ทำทา Leg Lunge 10 ครั้ง พัก 1.30 นาที
ทำทา Squats 20 ครั้ง พัก 1.30 นาที
ทำทา Plank 1 นาที พัก 1.30 นาที
ทำซ้ำอยางละ 3-4 รอบ

ยืดเหยียด ขอตอ กลามเนื้อ
ใหพรอมตอการว��งที่ตอเนื่อง
และการใชกลามเนื้อสวนอื่นๆ

การว��งแบบทาทาย

ว��งดวยความเร็ว สบายๆ 20 นาที
ว��งดวยความเร็วที่เพ��มข�้นเล็กนอย 10 นาที
ว��งดวยความเร็วเพ��มข�้นอีกเล็กนอย 10 นาที

ยืดเหยียดกลามเนื้อ
หลังว��ง 10 นาที

อบอุน รางกาย
5-10 นาที

การว��งเพ�่อเสร�มสราง
ความอดทน

ว��งดวยความเร็วสบายๆ
พอพ�ดคุยสั้นๆไดระหวางว��ง
1 ถึง 1.15 ชั่วโมง

ว��งเบาลง แลวเดินอยางชาๆ
เพ�่อผอนคลายกลามเนื้อ
ประมาณ 5-10 นาที

และการใชกลามเนื้อสวนอื่นๆ

ลองสังเกตุ :
ความเหนื่อยจากการว��งใน
40 นาที ในวันนี้ เพ�่อความเร็ว
ที่เพ��มข�้นในวันพรุงนี้

ว��งดวยความเร็ว (ที่รูสึกหนักข�้นกวาระดับการ
เดินชาๆ เพ�่อผอนคลาย
ว��งสบาย โดยสามารถพ�ดไดเปนคำสั้นๆ ไมตอเนื่อง) กลามเนื้อ ประมาณ 10 นาที
ให ไดอยางนอย 30- 45 นาที

ยืดเหยียด ขอตอ
กลามเนื้อใหพรอมตอ
การว��ง ที่ตอเนื่อง

Saturday ยืดเหยียด ขอตอ กลามเนื้อ
วันเสาร ใหพรอมตอการว��งที่ตอเนื่อง

ถายังไหว :
สามารถทำซ้ำไดถึง 5-8
รอบหร�อสามารถเปลี่ยน
หร�อเพ��มทา Leg lunges
หร�อ Squats เพ��มเติมแทนได

ว��งเบาลง แลวเดินอยางชาๆ
เพ�่อผอนคลายกลามเนื้อ
ประมาณ 5 นาที

ยืดเหยียดกลามเนื้อ
หลังว��ง 5-10 นาที

ถายังไหว :
สามารถเพ��ม ทาอื่นๆในการ
การเสร�มประสิทธิภาพ เพ��มข�้น
เปน 5-8 ทา และเพ�่มจำนวนรอบ
เปน4-6 รอบ กอนการออกว��ง

ลองสังเกตุ :
ความเร็วในวันน ี้ความรูสึกใน
วันนี้ ดีข�้นกวาในสัปดาหที่แลว
หร�อไม อยางไร
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Week 4 Running Planner
Days

Warm Up

Main Set

Running Program

Cool Down
/ Warm Dawn

More
Challenge!

Sunday
วันอาทิตย

วันพัก

วันพัก

วันพัก

วันพัก

วันพัก

อบอุน รางกาย
5-10 นาที

1. ว��งดวยความเร็ว
สบายๆ

ใชเวลาประมาณ 10 นาที

ยืดเหยียด ขอตอ
กลามเนื้อใหพรอมตอ
การว��ง ที่ตอเนื่อง

2. เพ��มประสิทธิภาพ
ของกลามเนื้อ
เพ�่อความแข็งแรง

Leg Lunge 10 ครั้งแลวว��งดวยความเร็วที่ ไหว
เปนระยะทาง 1.5 กิโลเมตร หร�อ ประมาณ 10 นาที
และ สลับดวยการกระโดดตบ 20 ครั้ง
(หร�อ ถาไม ไหวใหว�งระดับ สบายๆ 500 เมตร
หร�อ 5 นาที ) นับเปน 1 รอบ ทำซ้ำ 3-5 รอบ

ยืดเหยียดกลามเนื้อ
หลังว��ง 5-10 นาที

ว��งเร็ว 200 เมตรที่ โดยใชความเร็ว ที่เร็วกวาปกติ
1-1.5 นาที เชน ปกติว�ง ระยะ 1 กม/ชม ดวย
ความเร็ว 6 นาทีตอกิโลเมตร ให ใชเพซความเร็ว
ในชวงเพซ 3.3 -4.5 เปนระยะทาง 200 เมตร
จากนั้นสลับดวยการว��งชาๆ 200 เมตร แลวกลับ
มาว��งเร็วอีกครั้ง ทำซ้ำ 8- 12 รอบ

เดินชาๆ เพ�่อผอนคลาย
กลามเนื้อ ประมาณ 10 นาที

Monday
วันจันทร

Tuesday
วันอังคาร

อบอุน รางกาย
5-10 นาที

Interval :
การฝกเพ�่อความเร็ว

ยืดเหยียด ขอตอ
กลามเนื้อใหพรอมตอ
การว��งที่เร็วข�้น

Wednesday

วันพ�ธ

Thursday
วันพฤหัสบดี

Friday
วันศุกร

อบอุน รางกาย
5-10 นาที

เดินชาๆ เพ�่อผอนคลาย
กลามเนื้อ ประมาณ 10 นาที

ยืดเหยียดกลามเนื้อ
หลังว��ง 5-10 นาที
การว��งเพ�่อฟ��นฟ�

ว��งดวยความเร็ว สบายๆ อยางตอเนื่อง
ให ไดอยางนอย 40-45 นาที

ยืดเหยียด ขอตอ
กลามเนื้อใหพรอมตอ
การว��ง ที่ตอเนื่อง

ยืดเหยียดกลามเนื้อ
หลังว��ง 5-10 นาที

ลองสังเกตุ :
ความเหนื่อยในสัปดาหนี้ที่มี
ความหนักข�้น วาระดับ
ความเหนื่อย เปนอยางไร

วันพัก

วันพัก

วันพัก

อบอุน รางกาย
5-10 นาที

การเพ��มประสิทธิภาพ
การใชกลามเนื้อสวนอื่นๆ

ทำทา Leg Lunge 12-15 ครั้ง พัก 1.30 นาที
ทำทา Squats 12-15 ครั้ง พัก 1.30 นาที
ทำซ้ำ 3-4 รอบ

ว��งเบาลง แลวเดินอยางชาๆ
เพ�่อผอนคลายกลามเนื้อ
ประมาณ 5 นาที

ยืดเหยียด ขอตอ กลามเนื้อ
ใหพรอมตอการว��งที่ตอเนื่อง
และการใชกลามเนื้อสวนอื่นๆ

การว��งแบบทาทาย

ว��งดวยความเร็ว สบายๆ 20 นาที
ว��งดวยความเร็วที่เพ��มข�้นเล็กนอย 10 นาที
ว��งดวยความเร็วเพ��มข�้นอีกเล็กนอย 10 นาที

ยืดเหยียดกลามเนื้อ
หลังว��ง 10 นาที

อบอุน รางกาย
5-10 นาที

การว��งเพ�่อเสร�มสราง
ความอดทน

ว��งดวยความเร็วสบายๆ
พอพ�ดคุยสั้นๆไดระหวางว��ง
1.30 ชั่วโมง

ว��งเบาลง แลวเดินอยางชาๆ
เพ�่อผอนคลายกลามเนื้อ
ประมาณ 5-10 นาที

และการใชกลามเนื้อสวนอื่นๆ

วันพัก

เดินชาๆ เพ�่อผอนคลาย
กลามเนื้อ ประมาณ 10 นาที

วันพัก

Saturday
ยด ขอตอ กลามเนื้อ
วันเสาร ใหยืดพเหยี
รอมตอการว��งที่ตอเนื่อง

ถายังไหว :
สามารถทำซ้ำไดถึง 5- 8
รอบหร�อสามารถเปลี่ยน
เปนทา plank หร�อ
Squats เพ��มเติมได

ยืดเหยียดกลามเนื้อ
หลังว��ง 5-10 นาที

ลองสังเกตุ :
ทาในการเพ��มประสิทธิภาพ
ของกลามเนื้อชวยใหการว��ง
เปนอยางไร

ลองสังเกตุ :
ฝกหนักมาทั้งสัปดาห
มีความอดทนในการว��ง
เปนอยางไร
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Week 5 Running Planner
Days

Warm Up

Main Set

Running Program

Cool Down
/ Warm Dawn

More
Challenge!

Sunday
วันอาทิตย

วันพัก

วันพัก

วันพัก

วันพัก

วันพัก

อบอุน รางกาย
5-10 นาที

1. ว��งดวยความเร็ว
สบายๆ

ใชเวลาประมาณ 10 นาที

เดินชาๆ เพ�่อผอนคลาย
กลามเนื้อ ประมาณ 10 นาที

ยืดเหยียด ขอตอ
กลามเนื้อใหพรอมตอ
การว��ง ที่ตอเนื่อง

2. เพ��มประสิทธิภาพ
ของกลามเนื้อ
เพ�่อความแข็งแรง

Leg Lunge 15 ครั้งแลวว��งดวยความเร็วที่ ไหว
เปนระยะทาง 1.5 กิโลเมตร หร�อ ประมาณ 10 นาที
และ สลับดวยการกระโดดตบ 20 ครั้ง
(หร�อ ถาไม ไหวใหว�งระดับ สบายๆ 500 เมตร
หร�อ 5 นาที ) นับเปน 1 รอบ ทำซ้ำ 3-5 รอบ

ยืดเหยียดกลามเนื้อ
หลังว��ง 5-10 นาที

อบอุน รางกาย
5-10 นาที

การทดสอบรางกาย
ตนเอง ที่ระยะ 5 กิโลเมตร
และ 10 กิโลเมตร

ทดสอบตนเอง ในระยะที่ตองการ 5 หร�อ
10 กิโลเมตร ตามเวลาที่ตองการใน
การแขงขัน ( ว��ง ในระยะ 5 หร�อ 10 กิโลเมตร
จำลองคลายลงงานแขง)

เดินชาๆ เพ�่อผอนคลาย
กลามเนื้อ ประมาณ 10 นาที

Monday
วันจันทร

Tuesday
วันอังคาร

Wednesday

วันพ�ธ

Thursday
วันพฤหัสบดี

Friday
วันศุกร

ยืดเหยียด ขอตอ
กลามเนื้อใหพรอมตอ
การว��งที่เร็วข�้น
อบอุน รางกาย
5-10 นาที

ยืดเหยียดกลามเนื้อ
หลังว��ง 5-10 นาที

การว��งเพ�่อฟ��นฟ�

ว��งดวยความเร็วสบายๆ (พอพ�ดคุยสั้นๆได
ระหวางว��ง) 40- 45 นาที

ยืดเหยียด ขอตอ
กลามเนื้อใหพรอมตอ
การว��ง ที่ตอเนื่อง

วันพัก

อบอุน รางกาย
5-10 นาที

การว��งเพ�่อฟ��นฟ�
ว��งดวยความเร็ว สบายๆ

วันพัก
ว��งดวยความเร็ว สบายๆ อยางตอเนื่อง
ให ไดอยางนอย 30-40 นาที

ยืดเหยียด ขอตอ กลามเนื้อ
ใหพรอมตอการว��งที่ตอเนื่อง
และการใชกลามเนื้อสวนอื่นๆ

Saturday
วันเสาร ยืดเหยียด ขอตอ กลามเนื้อ

ใหพรอมตอการว��งที่ตอเนื่อง
และการใชกลามเนื้อสวนอื่นๆ

เดิน ชาๆ เพ�่อผอนคลาย
กลามเนื้อ ประมาณ 10 นาที

ยืดเหยียดกลามเนื้อ
หลังว��ง 5-10 นาที

วันพัก

อบอุน รางกาย
5-10 นาที

ลองสังเกตุ :
บันทึกสถิติ New Normal
Personal Best

วันพัก
ว��งเบาลง แลวเดินอยางชาๆ
เพ�่อผอนคลายกลามเนื้อ
ประมาณ 5 นาที

ยืดเหยียดกลามเนื้อ
หลังว��ง 10 นาที
การว��งเพ�่อเสร�มสราง
ความอดทน

ว��งดวยความเร็วสบายๆ
พอพ�ดคุยสั้นๆไดระหวางว��ง
1.30 ชั่วโมง

วันพัก

ลองสังเกตุ :
ความเหนื่อยลาจากการ
ทดสอบ ลดลงจนหมดแลว
หร�อยัง

ว��งเบาลง แลวเดินอยางชาๆ
เพ�่อผอนคลายกลามเนื้อ
ประมาณ 5-10 นาที

ยืดเหยียดกลามเนื้อ
หลังว��ง 5-10 นาที

ลองสังเกตุ :
เมื่อมีการทดสอบ จำลอง
การแขงขัน ใชเวลาในการ
ฟ��นฟ�รางกายเปนอยางไร
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Week 7 Running Planner
Days

Warm Up

Main Set

Running Program

Cool Down
/ Warm Dawn

More
Challenge!

Sunday
วันอาทิตย

วันพัก

วันพัก

วันพัก

วันพัก

วันพัก

อบอุน รางกาย
5-10 นาที

1. ว��งดวยความเร็ว
สบายๆ

ใชเวลาประมาณ 10 นาที

เดินชาๆ เพ�่อผอนคลาย
กลามเนื้อ ประมาณ 10 นาที

ยืดเหยียด ขอตอ
กลามเนื้อใหพรอมตอ
การว��ง ที่ตอเนื่อง

2. เพ��มประสิทธิภาพ
ของกลามเนื้อ
เพ�่อความแข็งแรง

Leg Lunge 15 ครั้งแลวว��งดวยความเร็วที่ ไหว
เปนระยะทาง 1.5 กิโลเมตร หร�อ ประมาณ 10 นาที
และ สลับดวยการ Squats 15 ครั้ง
(หร�อเทาที่ทำไหว) นับเปน 1 รอบ ทำซ้ำ 3-5 รอบ

ยืดเหยียดกลามเนื้อ
หลังว��ง 5-10 นาที

Monday
วันจันทร

Tuesday
วันอังคาร

Wednesday

วันพ�ธ

Thursday
วันพฤหัสบดี

Friday
วันศุกร

อบอุน รางกาย
5-10 นาที

ว��งดวยความเร็วสลับชา ตามตองการให ไดระยะ
เดินชาๆ เพ�่อผอนคลาย
Speed play :
ไมต่ำกวา 5 กิโลเมตร หร�อว��งอยางตอเนื่อง 40 นาที กลามเนื้อ ประมาณ 10 นาที
ความเร็วที่หลากหลาย
ข�้นไป โดยมีความเร็วที่หลากหลาย

ยืดเหยียด ขอตอ
กลามเนื้อใหพรอมตอ
การว��งที่เร็วข�้น
อบอุน รางกาย
5-10 นาที

ยืดเหยียดกลามเนื้อ
หลังว��ง 5-10 นาที
การว��งเพ�่อฟ��นฟ�
ว��งดวยความเร็ว สบายๆ

ว��งดวยความเร็วสบายๆ (พอพ�ดคุยสั้นๆได
ระหวางว��ง) 40- 50 นาที

ยืดเหยียด ขอตอ
กลามเนื้อใหพรอมตอ
การว��ง ที่ตอเนื่อง

เดินชาๆ เพ�่อผอนคลาย
กลามเนื้อ ประมาณ 10 นาที

ยืดเหยียดกลามเนื้อ
หลังว��ง 5-10 นาที

วันพัก

วันพัก

อบอุน รางกาย
5-10 นาที

การเพ��มประสิทธิภาพ
การใชกลามเนื้อสวนอื่นๆ

ทำทา Leg Lunge 10 ครั้ง พัก 1.30 นาที
ทำทา Squats 10 ครั้ง พัก 1.30 นาที
ทำทา Jump Squats 10 ครั้ง พัก 1.30 นาที
นับเปน 1 รอบ ทำซ้ำ 3-4 รอบ

ว��งเบาลง แลวเดินอยางชาๆ
เพ�่อผอนคลายกลามเนื้อ
ประมาณ 5 นาที

ยืดเหยียด ขอตอ กลามเนื้อ
ใหพรอมตอการว��งที่ตอเนื่อง
และการใชกลามเนื้อสวนอื่นๆ

การว��งแบบทาทาย

ว��งดวยความเร็ว สบายๆ 20 นาที
ว��งดวยความเร็วที่เพ��มข�้นเล็กนอย 10 นาที
ว��งดวยความเร็วเพ��มข�้นอีกเล็กนอย 10 นาที

ยืดเหยียดกลามเนื้อ
หลังว��ง 10 นาที

อบอุน รางกาย
5-10 นาที

การว��งเพ�่อเสร�มสราง
ความอดทน

ว��งดวยความเร็วสบายๆ
พอพ�ดคุยสั้นๆไดระหวางว��ง
1.10 ชั่วโมง

ว��งเบาลง แลวเดินอยางชาๆ
เพ�่อผอนคลายกลามเนื้อ
ประมาณ 5-10 นาที

Saturday
ยด ขอตอ กลามเนื้อ
วันเสาร ใหยืดพเหยี
รอมตอการว��งที่ตอเนื่อง

และการใชกลามเนื้อสวนอื่นๆ

ถายังไหว :
สามารถว��งดวยความเร็ว
ที่หลากหลาย สามารถ
ตั้งโจทยความเร็วที่ตองการ
เองได

วันพัก

วันพัก

ยืดเหยียดกลามเนื้อ
หลังว��ง 5-10 นาที

วันพัก

ถายังไหว :
สามารถว��งไดเพ��มข�้น
ถึง 1.40 ชั่วโมง
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Week 8 Running Planner
Days

Warm Up

Main Set

Running Program

Cool Down
/ Warm Dawn

More
Challenge!

Sunday
วันอาทิตย

วันพัก

วันพัก

วันพัก

วันพัก

วันพัก

อบอุน รางกาย
5-10 นาที

1. ว��งดวยความเร็ว
สบายๆ

ใชเวลาประมาณ 10 นาที

ยืดเหยียด ขอตอ
กลามเนื้อใหพรอมตอ
การว��ง ที่ตอเนื่อง

2. เพ��มประสิทธิภาพ
ของกลามเนื้อ
เพ�่อความแข็งแรง

Squats 15 ครั้ง ว��งเปนระยะทาง 1.5 กิโลเมตร
และ สลับดวยการ Leg Lunge 15 ครั้ง
และ Jump Squats 5 ครั้ง
นับเปน 1 รอบ ทำซ้ำ 3-5 รอบ

Monday
วันจันทร

อบอุน รางกาย
5-10 นาที

Tuesday
วันอังคาร

Wednesday

วันพ�ธ

Thursday
วันพฤหัสบดี

Friday
วันศุกร

ยืดเหยียดกลามเนื้อ
หลังว��ง 5-10 นาที

ยืดเหยียดกลามเนื้อ
หลังว��ง 5-10 นาที
การว��งเพ�่อฟ��นฟ�

ว��งดวยความเร็วสบายๆ (พอพ�ดคุยสั้นๆได
ระหวางว��ง) 40- 50 นาที

ยืดเหยียด ขอตอ
กลามเนื้อใหพรอมตอ
การว��ง ที่ตอเนื่อง

ยืดเหยียดกลามเนื้อ
หลังว��ง 5-10 นาที

วันพัก

อบอุน รางกาย
5-10 นาที

การเพ��มประสิทธิภาพ
การใชกลามเนื้อสวนอื่นๆ

ทำทา Leg Lunge 10 ครั้ง พัก 1.30 นาที
ทำทา Squats 10 ครั้ง พัก 1.30 นาที
ทำทา Jump Squats 10 ครั้ง พัก 1.30 นาที
นับเปน 1 รอบ ทำซ้ำ 3-4 รอบ

ว��งเบาลง แลวเดินอยางชาๆ
เพ�่อผอนคลายกลามเนื้อ
ประมาณ 5 นาที

ยืดเหยียด ขอตอ กลามเนื้อ
ใหพรอมตอการว��งที่ตอเนื่อง
และการใชกลามเนื้อสวนอื่นๆ

การว��งแบบทาทาย

ว��งดวยความเร็ว สบายๆ 20 นาที
ว��งดวยความเร็วที่เพ��มข�้นเล็กนอย 10 นาที
ว��งดวยความเร็วเพ��มข�้นอีกเล็กนอย 10 นาที

ยืดเหยียดกลามเนื้อ
หลังว��ง 10 นาที

อบอุน รางกาย
5-10 นาที

การว��งเพ�่อเสร�มสราง
ความอดทน

ว��งดวยความเร็วสบายๆ
พอพ�ดคุยสั้นๆไดระหวางว��ง
1.50 ชั่วโมง

ว��งเบาลง แลวเดินอยางชาๆ
เพ�่อผอนคลายกลามเนื้อ
ประมาณ 5-10 นาที

และการใชกลามเนื้อสวนอื่นๆ

ถายังไหว :
สามารถว��งดวยความเร็ว
ที่หลากหลาย สามารถ
ตั้งโจทยความเร็วที่ตองการ
เองได

เดินชาๆ เพ�่อผอนคลาย
กลามเนื้อ ประมาณ 10 นาที

วันพัก

Saturday
ยด ขอตอ กลามเนื้อ
วันเสาร ใหยืดพเหยี
รอมตอการว��งที่ตอเนื่อง

ลองสังเกตุ :
กลามเนื้อขา มีแรงในการทำ
แตละทา เปนอยางไร หาก
หนักเกินไป ใหลดระดับลง
ทำเทาที่ ไหว

ว��งดวยความเร็วสลับชา ตามตองการให ไดระยะ
เดินชาๆ เพ�่อผอนคลาย
Speed play :
ไมต่ำกวา 5 กิโลเมตร หร�อว��งอยางตอเนื่อง 40 นาที กลามเนื้อ ประมาณ 10 นาที
ความเร็วที่หลากหลาย
ข�้นไป โดยมีความเร็วที่หลากหลาย

ยืดเหยียด ขอตอ
กลามเนื้อใหพรอมตอ
การว��งที่เร็วข�้น
อบอุน รางกาย
5-10 นาที

เดินชาๆ เพ�่อผอนคลาย
กลามเนื้อ ประมาณ 10 นาที

วันพัก

วันพัก

ยืดเหยียดกลามเนื้อ
หลังว��ง 5-10 นาที

วันพัก

ถายังไหว :
สามารถว��งไดเพ��มข�้น
ถึง 1.40 ชั่วโมง
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Week 9 Running Planner
Days

Warm Up

Main Set

Running Program

Cool Down
/ Warm Dawn

More
Challenge!

Sunday
วันอาทิตย

วันพัก

วันพัก

วันพัก

วันพัก

วันพัก

อบอุน รางกาย
5-10 นาที

1. ว��งดวยความเร็ว
สบายๆ

ใชเวลาประมาณ 10 นาที

ยืดเหยียด ขอตอ
กลามเนื้อใหพรอมตอ
การว��ง ที่ตอเนื่อง

2. เพ��มประสิทธิภาพ
ของกลามเนื้อ
เพ�่อความแข็งแรง

Squats 15 ครั้ง ว��งเปนระยะทาง 1.5 กิโลเมตร
และ สลับดวยการ Leg Lunge 15 ครั้ง
และ Jump Squats 5 ครั้ง
นับเปน 1 รอบ ทำซ้ำ 3-5 รอบ

ยืดเหยียดกลามเนื้อ
หลังว��ง 5-10 นาที

อบอุน รางกาย
5-10 นาที

การว��งเพ�่อฟ��นฟ�รางกาย
ว��งดวยความเร็วสบายๆ

ว��งดวยความเร็วสบายๆ (พอพ�ดคุยสั้นๆได
ระหวางว��ง) 40- 50 นาที

เดินชาๆ เพ�่อผอนคลาย
กลามเนื้อ ประมาณ 10 นาที

Monday
วันจันทร

Tuesday
วันอังคาร

Wednesday

วันพ�ธ

Thursday
วันพฤหัสบดี

Friday
วันศุกร

ยืดเหยียด ขอตอ
กลามเนื้อใหพรอมตอ
การว��งที่เร็วข�้น
อบอุน รางกาย
5-10 นาที

เดินชาๆ เพ�่อผอนคลาย
กลามเนื้อ ประมาณ 10 นาที

ยืดเหยียดกลามเนื้อ
หลังว��ง 5-10 นาที
การว��งเพ�่อฟ��นฟ�

ว��งดวยความเร็วสบายๆ (พอพ�ดคุยสั้นๆได
ระหวางว��ง) 40- 50 นาที

ยืดเหยียด ขอตอ
กลามเนื้อใหพรอมตอ
การว��ง ที่ตอเนื่อง

เดินชาๆ เพ�่อผอนคลาย
กลามเนื้อ ประมาณ 10 นาที

ยืดเหยียดกลามเนื้อ
หลังว��ง 5-10 นาที

วันพัก

วันพัก

อบอุน รางกาย
5-10 นาที

การเพ��มประสิทธิภาพ
การใชกลามเนื้อสวนอื่นๆ

ทำทา Leg Lunge 10 ครั้ง พัก 1.30 นาที
ทำทา Squats 10 ครั้ง พัก 1.30 นาที
ทำทา Jump Squats 10 ครั้ง พัก 1.30 นาที
นับเปน 1 รอบ ทำซ้ำ 3-4 รอบ

ว��งเบาลง แลวเดินอยางชาๆ
เพ�่อผอนคลายกลามเนื้อ
ประมาณ 5 นาที

ยืดเหยียด ขอตอ กลามเนื้อ
ใหพรอมตอการว��งที่ตอเนื่อง
และการใชกลามเนื้อสวนอื่นๆ

การว��งแบบทาทาย

ว��งดวยความเร็ว สบายๆ 20 นาที
ว��งดวยความเร็วที่เพ��มข�้นเล็กนอย 10 นาที
ว��งดวยความเร็วเพ��มข�้นอีกเล็กนอย 10 นาที

ยืดเหยียดกลามเนื้อ
หลังว��ง 10 นาที

อบอุน รางกาย
5-10 นาที

การว��งเพ�่อเสร�มสราง
ความอดทน

ว��งดวยความเร็วสบายๆ
พอพ�ดคุยสั้นๆไดระหวางว��ง
1.40 - 2.00 ชั่วโมง

ว��งเบาลง แลวเดินอยางชาๆ
เพ�่อผอนคลายกลามเนื้อ
ประมาณ 5-10 นาที

Saturday
ยด ขอตอ กลามเนื้อ
วันเสาร ใหยืดพเหยี
รอมตอการว��งที่ตอเนื่อง

และการใชกลามเนื้อสวนอื่นๆ

ลองสังเกตุ :
กลามเนื้อขา มีแรงในการทำ
แตละทา เปนอยางไร หาก
หนักเกินไป ใหลดระดับลง
ทำเทาที่ ไหว

วันพัก

วันพัก

ยืดเหยียดกลามเนื้อ
หลังว��ง 5-10 นาที

วันพัก

ถายังไหว :
เพ��มการทำซ้ำในทาตางๆ
ข�้นเปน 8 รอบ
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Week 10 Running Planner
Days

Warm Up

Main Set

Running Program

Cool Down
/ Warm Dawn

More
Challenge!

Sunday
วันอาทิตย

วันพัก

วันพัก

วันพัก

วันพัก

วันพัก

อบอุน รางกาย
5-10 นาที

1. ว��งดวยความเร็ว
สบายๆ

ใชเวลาประมาณ 10 นาที

เดินชาๆ เพ�่อผอนคลาย
กลามเนื้อ ประมาณ 10 นาที

ยืดเหยียด ขอตอ
กลามเนื้อใหพรอมตอ
การว��ง ที่ตอเนื่อง

2. เพ��มประสิทธิภาพ
ของกลามเนื้อ
เพ�่อความแข็งแรง

Squats 15 ครั้ง ว��งเปนระยะทาง 1.5 กิโลเมตร
หร�อ และ สลับดวยการ Leg Lunge 15 ครั้ง
และ Jump Squats 5 ครั้ง นับเปน 1 รอบ
ทำซ้ำ 3-5 รอบ

ยืดเหยียดกลามเนื้อ
หลังว��ง 5-10 นาที

ว��งเร็ว 200 เมตรที่ โดยใชความเร็ว ที่เร็วกวาปกติ
1-1.5 นาที เชน ปกติว�ง ระยะ 1 กม/ชม ดวย
ความเร็ว 6 นาทีตอกิโลเมตร ให ใชเพซความเร็ว
ในชวงเพซ 3.3 -4.5 เปนระยะทาง 200 เมตร
จากนั้นสลับดวยการว��งชาๆ 200 เมตร แลวกลับ
มาว��งเร็วอีกครั้ง ทำซ้ำ 10- 12 รอบ

เดินชาๆ เพ�่อผอนคลาย
กลามเนื้อ ประมาณ 10 นาที

Monday
วันจันทร

Tuesday
วันอังคาร

อบอุน รางกาย
5-10 นาที

Interval :
การฝกเพ�่อความเร็ว

ยืดเหยียด ขอตอ
กลามเนื้อใหพรอมตอ
การว��งที่เร็วข�้น

Wednesday

วันพ�ธ

Thursday
วันพฤหัสบดี

Friday
วันศุกร

อบอุน รางกาย
5-10 นาที

ยืดเหยียดกลามเนื้อ
หลังว��ง 5-10 นาที
การว��งเพ�่อฟ��นฟ�

ว��งดวยความเร็ว สบายๆ อยางตอเนื่อง
ให ไดอยางนอย 40-55 นาที

ยืดเหยียด ขอตอ
กลามเนื้อใหพรอมตอ
การว��ง ที่ตอเนื่อง

ยืดเหยียดกลามเนื้อ
หลังว��ง 5-10 นาที

วันพัก

อบอุน รางกาย
5-10 นาที

การเพ��มประสิทธิภาพ
การใชกลามเนื้อสวนอื่นๆ

ทำทา Leg Lunge 10 ครั้ง พัก 1.30 นาที
ทำทา Squats 10 ครั้ง พัก 1.30 นาที
ทำซ้ำ 4-6 รอบ

ว��งเบาลง แลวเดินอยางชาๆ
เพ�่อผอนคลายกลามเนื้อ
ประมาณ 5 นาที

ยืดเหยียด ขอตอ กลามเนื้อ
ใหพรอมตอการว��งที่ตอเนื่อง
และการใชกลามเนื้อสวนอื่นๆ

การว��งแบบทาทาย

ว��งดวยความเร็ว สบายๆ 15 นาที
ว��งดวยความเร็วที่เพ��มข�้นเล็กนอย 20 นาที
ว��งดวยความเร็วเพ��มข�้นอีกเล็กนอย 20 นาที

ยืดเหยียดกลามเนื้อ
หลังว��ง 10 นาที

อบอุน รางกาย
5-10 นาที

การว��งเพ�่อเสร�มสราง
ความอดทน

ว��งดวยความเร็วสบายๆ
พอพ�ดคุยสั้นๆไดระหวางว��ง
1.50 ชั่วโมง

ว��งเบาลง แลวเดินอยางชาๆ
เพ�่อผอนคลายกลามเนื้อ
ประมาณ 5-10 นาที

และการใชกลามเนื้อสวนอื่นๆ

ลองสังเกตุ :
ความเร็วที่ใช ในการว��ง
เร็วเพ��มข�้นหร�อไม

เดินชาๆ เพ�่อผอนคลาย
กลามเนื้อ ประมาณ 10 นาที

วันพัก

Saturday
ยด ขอตอ กลามเนื้อ
วันเสาร ใหยืดพเหยี
รอมตอการว��งที่ตอเนื่อง

ถายังไหว :
เพ��มการทำซ้ำในทาตางๆ
ข�้นเปน 20 ครั้ง หร�อ
เพ��มเติมทาอื่นๆ

วันพัก

วันพัก

ยืดเหยียดกลามเนื้อ
หลังว��ง 5-10 นาที

วันพัก

ลองสังเกตุ :
ความเร็วที่ใช ในการว��ง
รอบสุดทาย หนักในระดับที่
รางกายทนไหวหร�อไม
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Week 11 Running Planner
Days

Warm Up

Main Set

Running Program

Cool Down
/ Warm Dawn

More
Challenge!

Sunday
วันอาทิตย

วันพัก

วันพัก

วันพัก

วันพัก

วันพัก

อบอุน รางกาย
5-10 นาที

1. ว��งดวยความเร็ว
สบายๆ

ใชเวลาประมาณ 10 นาที

เดินชาๆ เพ�่อผอนคลาย
กลามเนื้อ ประมาณ 10 นาที

ยืดเหยียด ขอตอ
กลามเนื้อใหพรอมตอ
การว��ง ที่ตอเนื่อง

2. เพ��มประสิทธิภาพ
ของกลามเนื้อ
เพ�่อความแข็งแรง

Squats 15 ครั้ง ว��งเปนระยะทาง 1.5 กิโลเมตร
หร�อ และ สลับดวยการ Leg Lunge 15 ครั้ง
และ Jump Squats 5 ครั้ง นับเปน 1 รอบ
ทำซ้ำ 3-5 รอบ

ยืดเหยียดกลามเนื้อ
หลังว��ง 5-10 นาที

อบอุน รางกาย
5-10 นาที

การทดสอบรางกายตนเอง
ที่ระยะ 5 กิโลเมตร
และ 10 กิโลเมตร

ทดสอบตนเอง ในระยะที่ตองการ 5 หร�อ
10 กิโลเมตร ตามเวลาที่ตองการในการแขงขัน
( ว��ง ในระยะ 5 หร�อ 10 กิโลเมตร จำลอง
คลายลงงานแขง)

เดินชาๆ เพ�่อผอนคลาย
กลามเนื้อ ประมาณ 10 นาที

Monday
วันจันทร

Tuesday
วันอังคาร

ยืดเหยียด ขอตอ
กลามเนื้อใหพรอมตอ
การว��งที่เร็วข�้น

Wednesday

อบอุน รางกาย
5-10 นาที

ยืดเหยียดกลามเนื้อ
หลังว��ง 5-10 นาที
การว��งเพ�่อฟ��นฟ�

วันพ�ธ

ยืดเหยียด ขอตอ
กลามเนื้อใหพรอมตอ
การว��ง ที่ตอเนื่อง

Thursday
วันพฤหัสบดี

วันพัก

วันพัก

อบอุน รางกาย
5-10 นาที

การว��งเพ�่อฟ��นฟ�
ว��งดวยความเร็วสบายๆ

Friday
วันศุกร

ว��งดวยความเร็วสบายๆ (พอพ�ดคุยสั้นๆ
ไดระหวางว��ง) 40- 55 นาที

Saturday
ยด ขอตอ กลามเนื้อ
วันเสาร ใหยืดพเหยี
รอมตอการว��งที่ตอเนื่อง

และการใชกลามเนื้อสวนอื่นๆ

เดินชาๆ เพ�่อผอนคลาย
กลามเนื้อ ประมาณ 10 นาที

ยืดเหยียดกลามเนื้อ
หลังว��ง 5-10 นาที

วันพัก
ว��งดวยความเร็ว สบายๆ อยางตอเนื่อง
ให ไดอยางนอย 30-40 นาที

ยืดเหยียด ขอตอ กลามเนื้อ
ใหพรอมตอการว��งที่ตอเนื่อง
และการใชกลามเนื้อสวนอื่นๆ

อบอุน รางกาย
5-10 นาที

ลองสังเกตุ :
บันทึกสถิติ New Normal
Personal Best ครั้งที่ 2

วันพัก
ว��งเบาลง แลวเดินอยางชาๆ
เพ�่อผอนคลายกลามเนื้อ
ประมาณ 5 นาที

ยืดเหยียดกลามเนื้อ
หลังว��ง 10 นาที
การว��งเพ�่อเสร�มสราง
ความอดทน

ว��งดวยความเร็วสบายๆ
พอพ�ดคุยสั้นๆไดระหวางว��ง
1.30 ชั่วโมง

วันพัก

ว��งเบาลง แลวเดินอยางชาๆ
เพ�่อผอนคลายกลามเนื้อ
ประมาณ 5-10 นาที

ยืดเหยียดกลามเนื้อ
หลังว��ง 5-10 นาที

ลองสังเกตุ :
ความเร็วที่ใช ในการว��ง
รอบสุดทาย หนักในระดับที่
รางกายทนไหวหร�อไม
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Week 12 Running Planner
Days

Warm Up

Main Set

Running Program

Cool Down
/ Warm Dawn

More
Challenge!

Sunday
วันอาทิตย

วันพัก

วันพัก

วันพัก

วันพัก

วันพัก

อบอุน รางกาย
5-10 นาที

1. ว��งดวยความเร็ว
สบายๆ

ใชเวลาประมาณ 10 นาที

เดินชาๆ เพ�่อผอนคลาย
กลามเนื้อ ประมาณ 10 นาที

ยืดเหยียด ขอตอ
กลามเนื้อใหพรอมตอ
การว��ง ที่ตอเนื่อง

2. เพ��มประสิทธิภาพ
ของกลามเนื้อ
เพ�่อความแข็งแรง

Leg Lunge 15 ครั้งแลวว��งดวยความเร็วที่ ไหว
เปนระยะทาง 1.5 กิโลเมตร หร�อ ประมาณ 10 นาที
และ สลับดวยการ Squats 10 ครั้ง
(หร�อเทาที่ทำไหว) นับเปน 1 รอบ ทำซ้ำ 3-5 รอบ

ยืดเหยียดกลามเนื้อ
หลังว��ง 5-10 นาที

อบอุน รางกาย
5-10 นาที

การเสร�มสราง
ความทนทานของรางกาย

Monday
วันจันทร

Tuesday
วันอังคาร

ว��งข�้นลงบันได อยางตอเนื่อง 10 นาที พัก 4 นาที เดินชาๆ เพ�่อผอนคลาย
Plank 30 ว�นาที - 1 นาที ทำ 3 ครั้ง
กลามเนื้อ ประมาณ 10 นาที
นับเปน 1 รอบ ทำ ซ้ำ 4-5 รอบ

ยืดเหยียด ขอตอ
กลามเนื้อใหพรอมตอ
การว��งที่เร็วข�้น

Wednesday

อบอุน รางกาย
5-10 นาที

ยืดเหยียดกลามเนื้อ
หลังว��ง 5-10 นาที
การว��งเพ�่อฟ��นฟ�

ว��งดวยความเร็วสบายๆ (พอพ�ดคุยสั้นๆ
ไดระหวางว��ง) 40- 50 นาที

เดินชาๆ เพ�่อผอนคลาย
กลามเนื้อ ประมาณ 10 นาที

วันพ�ธ

ยืดเหยียด ขอตอ
กลามเนื้อใหพรอมตอ
การว��ง ที่ตอเนื่อง

Thursday
วันพฤหัสบดี

วันพัก

วันพัก

อบอุน รางกาย
5-10 นาที

การ เพ��มประสิทธิภาพ
การใชกลามเนื้อสวนอื่นๆ

ทำทา Leg Lunge 12-15 ครั้ง พัก 1.30 นาที
ทำทา Squats 15-20 ครั้ง พัก 1.30 นาที
ทำซ้ำ 3-4 รอบ

ว��งเบาลง แลวเดินอยางชาๆ
เพ�่อผอนคลายกลามเนื้อ
ประมาณ 5 นาที

ยืดเหยียด ขอตอ กลามเนื้อ
ใหพรอมตอการว��งที่ตอเนื่อง
และการใชกลามเนื้อสวนอื่นๆ

การว��งแบบทาทาย

ว��งดวยความเร็วสบายๆ 20 นาที
ว��งดวยความเร็วที่เพ��มข�้นเล็กนอย 10 นาที
ว��งดวยความเร็วเพ��มข�้นอีกเล็กนอย 10 นาที

ยืดเหยียดกลามเนื้อ
หลังว��ง 10 นาที

อบอุน รางกาย
5-10 นาที

การว��งเพ�่อเสร�มสราง
ความอดทน

ว��งดวยความเร็วสบายๆ
พอพ�ดคุยสั้นๆไดระหวางว��ง
1.40 ชั่วโมง

ว��งเบาลง แลวเดินอยางชาๆ
เพ�่อผอนคลายกลามเนื้อ
ประมาณ 5-10 นาที

Friday
วันศุกร

Saturday
ยด ขอตอ กลามเนื้อ
วันเสาร ใหยืดพเหยี
รอมตอการว��งที่ตอเนื่อง

และการใชกลามเนื้อสวนอื่นๆ

ถายังไหว :
ลองว��งข�้นลงบันได
โดยกาวขามทีละ 2 ขั้น

ยืดเหยียดกลามเนื้อ
หลังว��ง 5-10 นาที

วันพัก

วันพัก

ยืดเหยียดกลามเนื้อ
หลังว��ง 5-10 นาที

วันพัก

ถายังไหว :
สามารถทำซ้ำ ไดถึง 5-8 รอบ
หร�อสามารถเปลี่ยน หร�อเพ��มทา
อื่น ๆ เพ��มเติมไดแทนได

ถายังไหว :
สามารถว��งไดเพ��มข�้น
ถึง 2 ชั่วโมง
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Ready Countdown to New Normal Running Boom :
พรอมกันนับถอยหลัง สู New Normal Running Boom

เมื่อผานการฝกฝนตามตารางเปนเวลาที่นานพอ ความฟ�ตของรางกายจะกลับมาใกลเคียงปกติ และมีความ
พรอมในระดับหนึ่งในการออกว��ง และเมื่อวันที่งานว��งกลับมา การซอมว��งแบบ New Normal ที่เอื้อประโยชนตอรางกาย
นี้จะสามารถทำใหเราเตร�ยมพรอมตอการเขารวมกิจกรรม งานว��งว�ถีใหม และอยาลืมวาการรักษาสุขภาพใหแข็งแรงอยู
เสมอ การมีสุขภาพที่ดี และออกกำลังกายไดอยางมีความสุข คือผลสูงสุดที่คุณไดรับ
การเขารวมกิจกรรมงานว��งเปนสวนหนึ่งการรวมกันสงเสร�มสุขภาพแบบองครวมของสังคมใหขับเคลื่อนไปสูความ
ตระหนักรู และรวมกันปฏิบัติเปนรูปธรรมในรูปแบบกิจกรรมทางสังคม ทั้งยังเปนการสื่อสารความสุขของสังคมนักว��ง ที่มี
สุขภาพแข็งแรง และพรอมเชิญชวนทุกคน รวมกันรักสุขภาพ และออกกำลังกายดวยการว��งตอไป
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