
คณุคา่และความจ าเป็นของการออกก าลงักาย

และการเล่นกฬีา



 “...รา่งกายของคนเราพืน้ฐานธรรมชาตสิรา้ง
มาส าหรบัใชอ้อกแรงมใิชอ่ยู่เฉยๆ ถา้ใชแ้รง
ใหพ้อเหมาะพอดโีดยสม า่เสมอรา่งกายก็
เจรญิแข็งแรง คล่องแคล่วและคงทนยัง่ยนืถา้
ไม่ใชแ้รงเลยหรอืใชไ้ม่เพยีงพอรา่งกายก็จะ
เจรญิแข็งแรงอยู่ไม่ได ้ แตจ่ะคอ่ยๆ เสือ่มไปเป็น
ล าดบั และหมดสมรรถภาพไปกอ่นเวลา
อนัควร...”

 พระราชด ารสัพระบาทสมเดจ็พระเจา้อยู่หวั รชักาลที ่๙



ความหมายของการออกก าลงักาย

“Exercise”

 “การใชก้ าลงัเบ่งแรง บรหิารรา่งกาย เพือ่ใหแ้ข็งแรง”
(พจนานุกรมฉบบัราชบณัฑติยสถาน พ.ศ. 2525)

 หมายถงึ การเคลือ่นไหวออกแรงเพือ่ท ากจิกรรมทางรา่งกาย
ในทุกลกัษณะเพือ่ฝึกใหร้า่งกายเคลือ่นไหว ชว่ยใหก้ลา้มเนือ้
ไดท้ างานและเจรญิเตบิโต 



 กจิกรรมทีท่ าใหร้า่งกายเกดิ
การเคลือ่นไหวและตอ้งใช้
พลงัทางรา่งกายจะเป็นการ
เล่นกฬีาหรอืท างานใดๆ ที่

ออกแรงเพยีงเล็กน้อยหรอื
มากกต็าม ไม่วา่จะเป็นการ
สมคัรใจหรอืฝืนใจ ท ัง้อาชพี
และสมคัรเล่น 



สรุป
“เป็นกจิกรรมทีท่ าใหร้า่งกายเกดิการ

เคลือ่นไหวอย่างตอ่เน่ือง โดยมคีวามหนกั 

ความนาน และความบ่อยเพยีงพอทีจ่ะท าให้

รา่งกายมสีมรรถนะทางกายทีด่”ี



ความหมายของกฬีา-กรฑีา
 “กฬีา” เป็นค าทีม่าจากภาษาบาล ี

 ตรงกบัค าทีม่าจากภาษาสนัสกฤต วา่ “กรฑีา” 
หมายถงึ การเลน่ การเลน่เพือ่ความแข็งแรงของรา่งกาย

หรอืเพือ่ความสนุกสนานเพลดิเพลนิ



ความหมายของกฬีา

กฬีาเป็นกจิกรรมทีเ่ป็นส่วนหน่ึงของชวีติ เล่นเพือ่ความ

สนุกสนานและเพือ่แสดงออกซึง่ความสามารถ และ

สวยงามดว้ยการเคลือ่นไหวของรา่งกายในเวลาวา่งให้

เป็นไปตามกฎระเบยีบทีว่างไว ้



 กฬีาเป็นกจิกรรมทีเ่ล่นตามความสมคัรใจ เล่นในเวลา

วา่งตามความพอใจไม่มใีครบงัคบัจะเร ิม่หรอืเลกิเล่น

เมือ่ไรกไ็ดย้กเวน้ผูท้ีเ่ป็นนกักฬีาอาชพีเท่านัน้



 กฬีาเป็นกจิกรรมทีม่สีถานทีเ่ล่นจดัไวโ้ดยเฉพาะ 

ส าหรบักฬีาในแต่ละประเภทนัน้ ๆ เชน่  สนาม

ฟุตบอล บาสเกตบอล กรฑีา 





 กฬีามกัจะมพีธิหีรอืสิง่ทีเ่ป็นสญัลกัษณส์ าหรบัการกฬีาที่

ยดึถอืกนัเป็นพธิกีาร เชน่ การรอ้งเพลงชาตสิ าหรบัผูช้นะ 

นกักฬีาสมัผสัมอืกนักอ่นหรอืหลงัจากการเล่น เป็นตน้



 กฬีามกีฎระเบยีบ

ทีแ่น่นอนชดัเจน

มรีะบบและมี

ผูร้กัษา

กฎระเบยีบต ัง้แต่

สมาคมกฬีาระดบั

ทอ้งถิน่ สมาคม

ระดบัชาติ

จนกระท ัง่ถงึระดบั

ตา่งประเทศ



 แตล่ะประเภทมกีฎกตกิาการเลน่ทีแ่น่นอนและก าหนด

ระยะของการเลน่ไวอ้ย่างชดัเจน
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กตกิา?
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ประโยชนข์องการออกก าลงักาย

 ดา้นรา่งกาย

 การออกก าลงักายท าให้

ระบบตา่งๆ ของรา่งกาย

ท างานอย่างมี

ประสทิธภิาพ

 ส าหรบัมอีายุต ัง้แตอ่ายุ 30
ปี ขึน้ไปจะชว่ยชะลอการ

เสือ่มของระบบตา่งๆ ของ

รา่งกาย 

 การออกก าลงักายจะชว่ย

ในการพฒันาระบบตา่งๆ 

ของรา่งกาย



นกัเพาะกายหญงิทีอ่ายุมากทีสุ่ดในโลก





–ระบบกลา้มเนือ้
 กลา้มเนือ้มขีนาดใหญ่ขึน้

เน่ืองจากเสน้ใยของ

กลา้มเนือ้ขยายตวั

 เพิม่จ านวนการสะสม ATP 

CP มากยิง่ขึน้

 เพิม่การกระจายและความ

หนาแน่นของหลอดเลอืด

ฝอยในกลา้มเนือ้มากยิง่ขึน้

 กลา้มเนือ้มคีวามแข็งแรง

สามารถปฏบิตังิานไดม้าก

ยิง่ขึน้



ระบบหายใจ

 ปอดมปีรมิาตร และน ้าหนกัมากขึน้ รวมทัง้พืน้ที่

ผวิของถงุลม (Aveolus) มากขึน้ ท าใหป้รมิาณ

การหายใจน าออกซเิจนเขา้สู่ปอดในแตล่ะคร ัง้มี

จ านวนมากขึน้

 ความสามารถในการแพรก่ระจายกา๊ชออกซเิจน

เขา้สู่โลหติในถงุลม (Aveolus) มมีากยิง่ขึน้ 

 ทรวงอกขยายใหญ่ขึน้ กลา้มเนือ้ทีช่ว่ยในการ

หายใจแข็งแรงขึน้



 ปรมิาณการหายใจตอ่นาทลีดลง แตไ่ดอ้อกซเิจนมากขึน้ 

เน่ืองจากกลา้มเนือ้กระบงัลมเคลือ่นทีม่ากขึน้ (ผูท้ีไ่ม่ออก
ก าลงักายจะหายใจ 16-18 คร ัง้/นาท ี แตผู่ท้ีฝึ่กออกก าลงั
อย่างดจีะเหลอืเพยีง 6-8 คร ัง้/นาท)ี





ระบบไหลเวยีนโลหติ

ประกอบดว้ย หวัใจ 

หลอดเลอืด เม็ดเลอืด

ชว่ยเพิม่ขนาดและ

ความหนาแน่นใน

กลา้มเนือ้หวัใจมากขึน้

(พวกทีอ่อกก าลงักาย
ประมาณ 200 -500
กรมั) 
พวกทีไ่ม่ไดอ้อกก าลงั

กาย 250-300 กรมั) 
ท าใหป้ระสทิธภิาพการ  

ท างานของหวัใจดขีึน้



 จ านวนเลอืดทีส่ง่ออกจากหวัใจตอ่นาท ี(Cardiac out put) 

มากขึน้



ประโยชนข์องการออกก าลงั

กายตอ่ระบบไหลเวยีนโลหติ

 อตัราการเตน้ของหวัใจ
ตอ่นาทลีดลง แต่
ปรมิาณการสบูฉีด
โลหติออกจากหวัใจมี
ปรมิาณมากขึน้
(นักกฬีาหรอืผูท้ีอ่อก
ก าลงักายเป็นประจ า
40-60 คร ัง้ ตอ่นาที
ส าหรบับุคคลทัว่ไป 
ชาย 70-80 คร ัง้ตอ่
นาที



ประโยชนอ์นัคาดไม่ถงึ!



หลอดเลอืด

หลอดเลอืดมี

ความยดืหยุ่น

มากขึน้

ชว่ยลดสาร

ไขมนัพวก

โคเลสเตอรอล 

ไตรกลเีซอไรด ์

ทีส่ะสมในหลอด

เลอืดใหน้้อยลง



เม็ดเลอืด
มกีารเพิม่จ านวนเม็ดเลอืด

แดงมากขึน้กวา่ 240
กรมั และมฮีโีมโกบลิ
มากขึน้

มกีารเพิม่ดา่งส ารองของ
ธาตโุซเดยีม และโปแต
สเซยีม เพือ่สรา้งความ
สมดลุกบักรดทีจ่ะ
เกดิขึน้ในขณะออก
ก าลงักายโดยเฉพาะ
กรด   แลคตคิ





ระบบโครงสรา้งของรา่งกาย (ระบบกระดูก)
 การออกก าลงักายทีม่แีรง

กดดนัและแรงดงึทีก่ระดกูจะ

เป็นตวักระตุน้ใหร้า่งกายสรา้ง

กระดกูในดา้นของความยาว 

ความกวา้ง และความหนา 

เชน่ เวทเทรนน่ิง

http://www.motleyhealth.com/strength/essential-weight-training-articles
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 สว่นผวิกระดกูและสว่นเนือ้ที่

เป็นโพรงของกระดกูดา้นใน

หนาขึน้ท าใหก้ระดกูมคีวาม

แข็งแรง

 การท างานของกระดกูใน

สว่นทีเ่ป็นขอ้ตอ่จะมกีาร

ปรบัตวัไดเ้ป็นพเิศษ ท าให ้

เกดิความคลอ่งแคลว่มาก

ยิง่ขึน้









การออกก าลงักายทีส่ง่ผลต่อระบบและอวยัวะส่วนอืน่ๆ

 ระบบประสาทเสรี

ท างานไดส้มดุล

กนั การปรบัตวั

ของอวยัวะให้

เหมาะกบัการออก

ก าลงัสามารถท า

ไดเ้รว็กวา่การ

ฟ้ืนตวัเรว็กวา่

การท างานของ

ระบบย่อยอาหาร

และระบบขบัถา่ย

เป็นปกตดิขีึน้



ระบบประสาทอตัโนมตัิ
ระบบพาราซมิพาเธตกิ

ม่านตาหร ีล่ง

ตอ่มน า้ตาหยดุการท างาน

น า้ลายไหลปกติ

หวัใจเตน้ปกติ

ปอดหด / ขยายปกติ

ตบัและกระเพาะอาหารท างาน

มากขึน้

ล าไสท้ างานมากขึน้

กระเพาะปัสสาวะหดตวั

อวยัวะเพศแข็งตวั

ระบบซมิพาเธตกิ

ม่านตาขยาย

ตอ่มน า้ตาท างาน

น า้ลายและเหงือ่ถกูผลติออกมา

มาก

หวัใจเตน้เรว็

ปอดหด / ขยายเพิม่ขึน้

ตบัและกระเพาะท างานนอ้ยลง

ฮอรโ์มนอะดรนีาลนีถกูหลัง่

ออกมา

ล าไสท้ างานนอ้ยลง

กระเพาะปัสสาวะขยายตวั

ถงุอณัฑะขยายตวัทนัที





 ระบบขบัถา่ยท างานดขีึน้ ไดแ้ก ่

การขบัเหงือ่ และการขบัของเสยี

ออกจากรา่งกาย

 รา่งกายมสีมรรถภาพทางกายดี

ขึน้ เชน่ ความแข็งแรง ความ

อดทน ความคลอ่งตวั ความออ่น

ตวั ความเรว็ การใชพ้ลงั การออก

ก าลงักายท าใหร้า่งกายเกดิ

ทรวดทรงทีส่วยงาม ไม่ตวังอ ตวั

เอยีง หลงังอ และพุงป่อง



ประโยชนข์องการออก

ก าลงักาย

2. ดา้นจติใจ 

ไดแ้ก ่ลดความเครยีด      

เกดิความ

สนุกสนาน    

มคีวามเชือ่มั่นในตนเอง

การปรบัตวัเขา้สู่

สงัคมท าไดด้ี



3. ดา้นป้องกนัโรค

ไดแ้ก ่การป้องกนัการเกดิโรคหวัใจ โรคเบาหวาน โรค

อว้นความดนัโลหติสงู นอกจากนีย้งัชว่ยฟ้ืนฟูสภาพ

ของรา่งกายหลงัจากประสบอบุตัเิหตหุรอืไดร้บับาดเจ็บ



สวยอย่าง         

แข็งแรง



ขอ้ควรปฏบิตัใินการออกก าลงักาย

 1. ควรใชว้ธิคีอ่ยเป็นคอ่ยไป 

หรอืเร ิม่จากปรมิาณนอ้ยๆ 

แลว้คอ่ยเพิม่ปรมิาณไปเร ือ่ย

 2. พยายามใหทุ้กสว่นของ

รา่งกายไดเ้คลือ่นไหว เพือ่ให ้

ทุกสว่นของรา่งกายไดอ้อก

ก าลงักายเต็มที่



 3. เลอืกชนิดการ
ออกก าลงักาย

*เลอืกกจิกรรมทีเ่หมาะสมกบั
ลกัษณะของรา่งกาย เชน่ คนอว้น

ควรเลอืกถบีจกัรยานมากกวา่วิง่ 

ทัง้นี ้เพือ่ลดแรงกระแทกของขอ้ตอ่ 

*คนตวัผอมเล็กควรหลกีเลีย่งออก
ก าลงักายหรอืเลน่กฬีาทีม่กีารปะทะ

ควรออกก าลงัโดยใชว้ธิวีิง่เพือ่

สขุภาพมากกวา่



 4. ผูท้ีเ่คยมโีรค
ประจ าตวัหรอืผูท้ีม่ี

สขุภาพไม่ด ี กอ่นออก

ก าลงักายทกุคร ัง้ควร

ตรวจสขุภาพและขอรบั

ค าแนะน าจากแพทย ์

หรอืผูท้ีม่คีวามรู ้

เกีย่วกบัการออกก าลงั

กาย เชน่ 

นักวทิยาศาสตรก์าร

กฬีา 

ครพูลศกึษา เป็นตน้



เกณฑก์ าหนดความหนกัของ

การออกก าลงักาย
 ใชอ้ตัราการเตน้ของหวัใจหรอืชพีจร (Pulse/Heart 

Rate) 

 1. ชพีจรสงูสดุในการออกก าลงักาย 

(Maximum Heart Rate = MHR)

 เท่ากบั 220 - อาย/ุปี ของผูอ้อกก าลงักาย มหีน่วย
เป็นคร ัง้/นาที

 ตวัอย่าง นายสขุภาพ อนามยัด ีอาย ุ20 ปีบรบิรูณ์

จะมชีพีจรสงูสดุในการออกก าลงักาย  = 220 – 20
=  200 คร ัง้/นาที



ชพีจรกบัการออกก าลงักาย

 ชพีจรคอือะไร ?

 ชพีจรคอื คลืน่ทีเ่กดิจาก
การหดตวัและขยายตวั
ของหลอดเลอืดแดง 
เน่ืองจากการไหลผ่าน
ของเลอืด ซึง่ธรรมชาติ
ของหลอดเลอืดแดงจะมี
ความยดืหยุ่นได ้และมี
กลา้มเนือ้วงรอบหลอด
เลอืด เมือ่หวัใจบบีตวั 1
คร ัง้ เลอืดจ านวนหน่ึงจะ
ถูกสูบฉีดเขา้ไปในหลอด
เลอืดแดงท าใหเ้กดิคลืน่ที่

สามารถสมัผสัได้



ขัน้ตอนการออกก าลงักาย.
 1. ขัน้อบอุน่รา่งกาย (Warm-up) ทัง้นีเ้พือ่กระตุน้ใหก้ลา้มเนือ้เกดิ
ความพรอ้ม ส าหรบัการออกก าลงักาย และเพือ่ใหเ้กดิความ
ยดืหยุ่นของกลา้มเนือ้ การอบอุน่รา่งกายควรใช ้>เวลาประมาณ 
5 - 10 นาท ีโดยใชว้ธิกีารยดื (Streching) กลา้มเนือ้ส่วนตา่ง ๆ 
ของรา่งกาย และหมุนขอ้ตอ่ตามส่วนตา่ง ๆ ของรา่งกาย



 2. ขัน้การออกก าลงักาย (Exercise) ออกก าลงักายตามรูปแบบ

ทีเ่หมาะสมกบัตนเอง เชน่ ออกก าลงักายเพือ่สุขภาพ โดยการวิง่ 

(Jogging) ควรใชเ้วลามากกวา่ 20 นาที



 3. ขัน้ผ่อนคลาย (cool - down) ทัง้นีเ้พือ่ใหโ้ลหติทีส่ง่ไปยงั

กลา้มเนือ้ส่วนตา่ง ๆ ทีใ่ชใ้นการออกก าลงักายไหลกลบัเขา้สู่

หวัใจ ปรบัสภาพใหเ้ขา้สู่สภาวะเดมิอย่างชา้ ๆใชเ้วลา 3 - 5 นาที



ขอ้พจิารณาในการออกก าลงักาย

 1. ควรประมาณตนตามสภาพรา่งกายให้

เหมาะสมกบักฬีาชนิดตา่งๆ 

 2. การแตง่กาย 

 3. เลอืกเวลา ดนิฟ้า อากาศ 

 4. สภาพของกระเพาะอาหารในเวลาอิม่จดั

 5. การดืม่น ้า 



อปุกรณก์ารวิง่
 1. เสือ้และกางเกง
 ควรท าดว้ยวสัดทุีซ่บัเหงือ่ไดด้ ีเชน่ ผา้ฝ้าย เสือ้ควรเป็นแขนสัน้หรอืไม่ม ี>

แขน เบาและบาง สว่นกางเกงไม่ควรรดัแน่นทีร่อบเอวและทีร่อบขามากเกนิไป 

เป้ากางเกงหลวมแตไ่ม่หย่อนยาน 

 การใชช้ดุวอรม์ ควรเป็นตอนเร ิม่ตน้วิง่

 หรอืตอนอากาศหนาวเย็น





 6. ความเจบ็ป่วย 

 7. ความเจบ็ป่วยระหวา่ง
การออกก าลงักาย 

 8. ดา้นจติใจในระหวา่ง
การฝึกซอ้มและออก

ก าลงักาย 

 9. ความสม ่าเสมอผล
เพิม่ของสมรรถภาพ

ตา่งๆ 

 10. การพกัผ่อน



การก าหนดปรมิาณการออกก าลงักาย

เพือ่สุขภาพโดยทัว่ไป
 FIT!!!

 1. ความบ่อย 

F = Frequency

อยา่งนอ้ยควรออกก าลงั
กายสปัดาหล์ะ 3 วนั 
เชน่ จนัทร ์พุธ ศกุร ์
หยุดเสารแ์ละอาทติย ์
หรอืถา้มเีวลาในการ
ออกก าลงักายควร
กระท าทุกวนัแตค่วรมี
วนัหยดุพกั  1 วนั



 2. ความหนกั  
I=Intensity

 ใหห้วัใจเตน้ 70% – 80% ของ
อตัราการเตน้หวัใจสงูสดุ 
(Maximum Heart Rate) ซึง่
การค านวณอตัราการเตน้ของ
หวัใจสงูสดุไดจ้าก

 Maximum Heart Rate = 
220 – อายุ

 ตวัอย่าง นายแดงอาย ุ20 ปี ควร
ออกก าลงักายใหม้คีวามหนัก
เท่าไรจงึจะท าใหร้า่งกายเกดิการ
พฒันาระบบตา่งๆ ของรา่งกาย?



3.  T = ชนิดของการออกก าลงักาย TYPE

 1. ชนิดของการออกก าลงักายทีย่ดึการใชอ้ปุกรณเ์ป็นหลกั แบ่งได ้2 ชนิด

 1.1 การออกก าลงักายแบบมอืเปลา่ เชน่ กายบรหิาร การร ามวยจนี โยคะ





1.2 การออกก าลงั
กายทีม่ี

อปุกรณป์ระกอบ 

เชน่ 

การเล่นกฬีา

ฟุตบอล 

บาสเกตบอล



 2. ชนิดของการออกก าลงักายทีย่ดึสภาพของผู ้
ฝึกเป็นหลกั  แบ่งได ้3 ชนิด คอื

2.1 การออกก าลงักายส าหรบับุคคลทัว่ไป

2.2 การออกก าลงักายส าหรบัผูป่้วยและคน
พกิาร

2.3 การออกก าลงักายส าหรบันักกฬีา



 3. ชนิดทีย่ดึ
วตัถปุระสงคข์องผูฝึ้ก

เป็นหลกั แบ่งได ้3 ชนิด

3.1 การออกก าลงั
กายเพือ่สุขภาพ

3.2 การออกก าลงั
กายเพือ่รกัษาทรวดทรง 

และส่วนสดั

3.3 การออกก าลงั
กายเพือ่แกไ้ขความ

พกิาร



4. ชนิดของการออกก าลงักายทีย่ดึประโยชนใ์นการเสรมิสรา้ง
สมรรถภาพทางกายเป็นหลกั แบ่งได ้6 ชนิด คอื

 4.1 การออกก าลงักายเพือ่
ฝึกความแข็งแรงของ
กลา้มเนือ้

 4.2 การออกก าลงักายเพือ่
ฝึกความออ่นตวัของ
กลา้มเนือ้และขอ้ตอ่

 4.3 การออกก าลงักายเพือ่
ฝึกความทนทานของ
กลา้มเนือ้ ระบบไหลเวยีน
โลหติ และระบบทางเดนิ
หายใจ

http://therevealer.org/wp-content/uploads/2011/09/676142.jpg
http://therevealer.org/wp-content/uploads/2011/09/676142.jpg


4. ชนิดของการออกก าลงักายทีย่ดึประโยชนใ์นการ
เสรมิสรา้งสมรรถภาพทางกายเป็นหลกั(ตอ่)

4.4 การออกก าลงักาย
เพือ่ฝึกพลงั

4.5 การออกก าลงักาย
เพือ่ฝึกความคล่องตวั

4.6 การออกก าลงักาย
เพือ่ฝึกความเรว็



5. ชนิดของการออกก าลงักายทีฝึ่กตามลกัษณะการ

ท างานของกลา้มเนือ้เป็นหลกั 

แบ่งได ้3 ชนิด คอื
- การออกก าลงักายแบบไอโซเมตรกิ (Isometric Exercise)



- การออกก าลงักายแบบไอโซโทนิค 

(Isotonic Exercise)



- การออกก าลงักายแบบไอโซคเินตคิ 

(Isokinetic Exercise)





6. ชนิดของการออกก าลงักายทีย่ดึการ
ใชอ้อกซเิจนเป็นหลกั

- การออกก าลงักายแบบแอนแอโรบคิ 
(Anaerobic Exercise)



- การออกก าลงักายแบบแอโรบคิ 
(Aerobic Exercise)



วธิกีารออกก าลงักายแบบ Aerobic 

Exercise
 1. การวิง่เพือ่สุขภาพ

ตา่งกบัการวิง่แขง่ขนั เพราะเป็น

การวิง่เหยาะ (Jogging)ดว้ย

ความเรว็ปานกลาง คอื ความเรว็

ระหวา่งการเดนิกบัการวิง่ในอตัรา

เฉลีย่ 6 - 8 กม./ชม. 

เป็นการออกก าลงักายแบบแอโร

บกิ ชนิดหน่ึง ท าไดง่้ายไม่มี

เทคนิคหรอืวธิกีารทีส่ลบัซบัซอ้น 

และมอีนัตรายนอ้ยทีส่ดุ เมือ่เทยีบ

กบัการเลน่กฬีาหรอืการออก

ก าลงักายแบบอืน่ ๆ



การวิง่เพือ่สขุภาพ

 วนันีค้ณุออกก าลงักายหรอืยงั?



การเลอืกสถานทีว่ิง่

 ควรเป็นสนามหญา้

พืน้เรยีบจะเหมาะสม

มาก เพราะชว่ยลดแรง

กระแทกขณะวิง่ แตถ่า้

ไม่สามารถวิง่บนพืน้

หญา้ได ้การใชร้องเทา้

ทีเ่หมาะสมจะชว่ย

แกไ้ขปัญหาเร ือ่งแรง

กระแทก และปัญหา

เร ือ่งพืน้ถนนทีข่รุขระ

ได้



เสน้ทางการวิง่ทีค่วรหลกีเลีย่ง คอื

 การวิง่ในทางทีเ่อยีง โคง้ 

เพราะการวิง่ในทีเ่อยีงหรอื

โคง้จะท าใหข้าและสะโพก

ดา้นในรบัแรงกดดนั

มากกวา่อกีดา้นหน่ึง อาจ

เป็นสาเหตุทีท่ าใหเ้กดิ

อนัตรายได้



 4. เวลาวิง่
 ควรเลอืกเวลาทีต่นเองสะดวก แตถ่า้เป็นไปไดค้วรเลอืกวิง่ใน 2 เวลา 
คอื

 - เวลาเชา้มดื ซึง่เป็นเวลาทีม่อีากาศปลอดโปรง่บรสุิทธิ ์ ชว่ยใหเ้กดิ
ความกระฉบักระเฉงในการท างาน

 - เวลาเย็นหลงัเลกิงาน เพราะการวิง่ถอืวา่เป็นกจิกรรมนนัทนาการ
อย่างหน่ึงทีจ่ะชว่ยลดความเครยีดจากการท างาน



ลกัษณะของการวิง่เพือ่สุขภาพ

 1. ท่าวิง่
 1.1 การลงเทา้ การลงเทา้มดีว้ยกนัหลายวธิ ีเชน่ วิง่โดยลงสน้เทา้กอ่น

ปลายเทา้ จงึลงเต็มฝ่าเทา้ และวิง่ลงปลายเทา้ แตว่ธิทีีด่ทีีส่ดุ ควรเป็น
วธิวีิง่ลงสน้เทา้กอ่นปลายเทา้

 1.2 การยกเขา่ ยกเขา่ไม่สงูเหมอืนวิง่แขง่ ขณะลงเทา้ เขา่งอเล็กนอ้ย
ไม่เหยยีดสดุ ท าใหช้ว่ยลดการเมือ่ยลา้ และลดการบาดเจ็บของ
กลา้มเนือ้

 1.3 ศรีษะและล าตวั ควรตัง้ตรงเพือ่ลดการปวดหลงั

 1.4 การแกวง่แขนและไหล ่ควรแกวง่แขนและไหลไ่ปขา้งหนา้ต ่า ๆ ขา้ง 
ๆล าตวัในลกัษณะสบาย ไม่เกรง็ และเป็นจงัหวะทีส่มัพนัธก์บัเทา้ 
ขอ้ศอกงอเล็กนอ้ย มอืก าหลวม ๆ

 1.5 ชว่งกา้ว ความยาวของกา้วทีเ่หมาะสมคอื ขณะทีเ่ทา้ลงพืน้ขอ้เขา่
จะไม่ตัง้เต็มที่



 ทา่วิง่



 2. การหายใจ ควรหายใจเขา้ - ออก ทางจมูกอย่างเดยีว แตถ่า้หายใจ
ไม่พอและมคีวามจ าเป็นจรงิ ๆ เท่าน้ัน จงึหายใจเขา้ออกทางปากได ้

 3. ความหนัก ใชอ้ตัราชพีจรเป็นหลกั โดยในการวิง่น้ันไม่ควรเกนิ 220
- อาย/ุนาท ีและชพีจรต ่าสดุไม่ควรต ่ากวา่ 150 - อาย/ุนาที

 4. ความนาน ในวงการแพทยถ์อืวา่ ควรมคีวามนานตดิตอ่กนัไปไม่
นอ้ยกวา่ 20 นาท ีดงัน้ัน การวิง่เพือ่สขุภาพจะตอ้งวิง่ตดิตอ่กนัไม่ต ่า
กวา่ 10 นาท ีแตต่อ้งจดัใหส้มัพนัธก์บัความหนัก ความบ่อยดว้ย จงึจะ
เกดิผลดี

 5.ความบ่อย

 การวิง่เพือ่สขุภาพควรปฏบิตัอิย่างนอ้ย 3 วนัตอ่สปัดาห ์



อาการทีแ่สดงวา่ควรหยุดวิง่

 สญัญาณเตอืนอนัตรายแกน่กัวิง่มี

หลายอย่างเชน่ การทอ้งเสยี กา

รอดนอน การไดร้บัอบุตัเิหตุ อาการ

เจบ็ไขไ้ดป่้วย หรอืวิง่ในขณะที่

อากาศรอ้นจดัเกนิไป ซึง่จะท าให้

เกดิอาการดงันี้

 1. เวยีนศรีษะ คลืน่ไส ้อาเจยีน หน้า
มดืเป็นลม

 2. หายใจไม่ทนัหรอืหายใจไม่ออก

 3. ใจส ัน่ แน่นหน้าอก

 4. ลมออกหู หูตงึกวา่ปกติ



 5. การ
เคลือ่นไหว

รา่งกายควบคมุ

ไม่ได ้



2. การเดนิเพือ่
สุขภาพ

 เป็นการเดนิระยะไกลและเดนิเรว็พอสมควรอยา่งตอ่เน่ือง 

 ไม่ควรหยดุ ๆ เดนิ ๆ   จะไม่ท าใหเ้กดิผลดตีอ่รา่งกาย ใน

ระยะแรก ๆ ควรใชเ้วลาประมาณ 15 -30 นาท ีทัง้นีข้ึน้อยูก่บั

ความสมบูรณห์รอืสมรรถภาพรา่งกายของแตล่ะคน 

 เมือ่รา่งกายแข็งแรงดแีลว้ จงึเพิม่เวลาเดนิใหม้ากขึน้เป็น 60
นาท ีหรอืมากกวา่น้ัน 

 ควรเลอืกเวลาในการเดนิออกก าลงักายเป็นตอนเย็นหรอืตอน

เชา้ เพราะอากาศไม่รอ้น จะชว่ยท าใหเ้ดนิไดน้านขึน้



เดนิเพือ่สุขภาพ หา่งไกลจากโรคภยั



 กอ่นการฝึกเดนิจะตอ้ง

ทราบเสน้ทาง ระยะทางที่

จะเดนิใหแ้น่นอนถูกตอ้ง

เสยีกอ่น

 พยายามเดนิใหไ้ด ้

ระยะทางและเวลาตามทีไ่ด ้

ก าหนดเอาไวโ้ดยเพิม่หรอื

ลดความเรว็ในการเดนิให้

พอเหมาะ



3. แอโรบกิดา๊นซ ์

 ความหมายแอโรบกิดา๊นซ ์ (Aerobic Dance)

 การเตน้แอโรบกิหรอืแอโรบกิดา๊นซ ์หมายถงึ การออกก าลงักาย

ชนิดทีน่ าเอาท่าบรหิารกายตา่ง ๆ ผสมผสานกบัทกัษะการ

เคลือ่นไหวเบือ้งตน้และจงัหวะการเตน้ร าทีจ่ะกระตุน้ใหห้วัใจและปอด

ตอ้งท างานมากขึน้ถงึจุดหน่ึง และดว้ยระยะเวลาหน่ึงซึง่นานเพยีง

พอทีจ่ะท าใหเ้กดิการเปลีย่นแปลงทีจ่ะเป็นประโยชนต์อ่รา่งกายได้

โดยไม่มชีว่งพกัระหวา่งออกก าลงักาย 

 ยดึหลกั 3 ประการ คอื 

 1. ความหนกั 

 2. ความนาน 

 3. ความบ่อย



 ออกก าลงักายดว้ยการเตน้แอโรบคิ



ประเภทของแอโรบกิดา๊นซ ์

 การออกก าลงักายแบบแอโรบกิดา๊นซใ์นปัจจบุนัไดแ้บ่งออกเป็น 

4 ประเภท ดงันีค้อื

 1. แอโรบกิดา๊นซแ์บบแรงกระแทกสงู (High Impact Aerobic 

Dance) เป็นการออกก าลงักายทีเ่นน้หนักในเร ือ่งของการ

กระโดดเป็นหลกั ไม่วา่จะเป็นการกระโดดสองเทา้หรอืการ

กระโดดเทา้เดยีว การออกก าลงักายแบบนีม้คีวามหนักมากทีสุ่ด 

จงึเหมาะสมกบัวยัรุน่วยัหนุ่มสาว



2.แอโรบกิดา๊นซแ์บบแรงกระแทกต ่า
(LowImpactAerobicDance)

 เป็นการออกก าลงักายทีเ่น้นหนกัในเร ือ่งของการย่อ-
ยดืกลา้มเนือ้เป็นหลกัแทนการกระโดด อาจจะมกีาร

เขย่งตวับา้งเล็กน้อย การออกก าลงักายแบบนีม้คีวาม

หนกัในระดบัปานกลาง 

 เหมาะส าหรบัผูท้ีอ่ยู่ในวยักลางคน



3. แอโรบกิดา๊นซแ์บบปลอดแรงกระแทก
(Non Impact Aerobic Dance)

 เป็นการออกก าลงักายทีเ่นน้หนักในเร ือ่งของกาย

บรหิารทัว่ ๆ ไป แตไ่ม่มกีารกระโดดหรอืการเขย่ง 

เชน่ การยกแขนขึน้ลง การยกแขนออกดา้นขา้ง

การกม้หนา้ขึน้ลง การหมุนขอ้ตอ่ตา่ง ๆของรา่งกาย 

ฯลฯ การออกก าลงักายแบบนีม้คีวามหนักนอ้ยทีส่ดุ 

จงึเหมาะกบัผูส้งูอายแุละคนอว้น





4. แอโรบกิดา๊นซแ์บบผสม (Multi Impact 

Aerobic Dance)

 เป็นการออกก าลงักายที่

น าเอาการเตน้แอโรบกิทัง้ 3 
แบบ มาผสมผสานกนั 

เพือ่ใหเ้กดิความสนุกสนาน

มากยิง่ขึน้ และเป็นการลด

อตัราการเสีย่งทีจ่ะ

กอ่ใหเ้กดิการบาดเจ็บ 

เหมาะส าหรบัผูท้ีม่รีา่งกาย

แข็งแรง และเหมาะกบัวยัรุน่ 

วยัหนุ่มสาว



4.การถบีจกัรยาน

 การถบีจกัรยานเพือ่สขุภาพเป็นการออกก าลงักายทีเ่หมาะสมกบั

ทุกเพศและทกุวยั

 เป็นการออกก าลงักายทีไ่ม่กอ่ใหเ้กดิอนัตรายกบักลา้มเนือ้หรอื

ขอ้ตอ่

 เหมาะอยา่งยิง่ส าหรบัผูท้ีม่นี า้หนักตวัมากเกนิกวา่ปกต ิ

 สามารถท าไดห้ลายรปูแบบ เชน่ อาจใชจ้กัรยานแบบเดนิทาง

ทอ่งเทีย่ว หรอืเพือ่เดนิทางไปทศันศกึษาในวนัสุดสปัดาห ์หรอืใช ้

จกัรยานแบบไปซือ้ของหรอืจา่ยตลาด 

 บางคร ัง้อาจใชจ้กัรยานแบบแขง่ขนับนถนนเรยีบและแบบเสอื

ภเูขา เป็นตน้



วธิกีารถบีจกัรยาน

 เพือ่ใหร้า่งกายแข็งแรง ท าได ้

โดยถบีดว้ยความเรว็พอควรแต่

สม ่าเสมอ หรอืถบีชา้ ๆ สลบั

กบัถบีเรว็ ๆ เป็นชว่ง       

 ในระยะแรก ๆ อาจใชร้ะยะทาง

ประมาณ 4-6 ก.ม.กอ่น  ตอ่ไป
จงึเพิม่ระยะทางและเพิม่

ความเรว็ขึน้



5. การวา่ยน ้า

 การวา่ยน ้าเป็นการออกก าลงักายทีเ่หมาะสมส าหรบัเดก็ 

ผูใ้หญ่ และผูสู้งอายุ



 ควรท าอย่างสม ่าเสมออย่างนอ้ยสปัดาหล์ะ 3 คร ัง้

 ควรวา่ยใหเ้รว็ในระยะทางทีไ่กลพอสมควร เชน่ ในระยะทาง 

400 เมตรในเวลา 8-10 นาทเีป็นตน้

 ไม่ควรหกัโหมเต็มทีใ่นตอนแรก การเร ิม่ตน้ควรวา่ยชา้ ๆ 

กอ่น คอื วา่ย 50 เมตรชา้ ๆ แลว้พกัประมาณ  3-5 นาท ี
แลว้วา่ย 50 เมตร พกัอกี 3-5 นาท ีพอรูส้กึวา่หายเหน่ือย
แลว้ใหว้า่ยอกี 50 -100 เมตร เป็นคร ัง้สดุทา้ย



ประเภทของกจิกรรมและการออกก าลงักาย

ทีเ่หมาะสมในแตล่ะวยั

 อายุ 2-6 ขวบ



กจิกรรมวา่ยน ้า



อายุ 7-10 ขวบ
 แบดมนิตนั เทนนิส 

ปิงปอง  ยมินาสตกิ 

แข่งฟุตบอล



http://www.gracewaysportscentre.com/wp-content/uploads/2011/09/Tennis-kids-4.jpg
http://www.gracewaysportscentre.com/wp-content/uploads/2011/09/Tennis-kids-4.jpg
http://www.gracewaysportscentre.com/wp-content/uploads/2011/09/Tennis-kids-2.jpg
http://www.gracewaysportscentre.com/wp-content/uploads/2011/09/Tennis-kids-2.jpg
http://www.gracewaysportscentre.com/wp-content/uploads/2011/09/Tennis-kids-5.jpg
http://www.gracewaysportscentre.com/wp-content/uploads/2011/09/Tennis-kids-5.jpg


การฝึกกอลฟ์ในเดก็

http://www.chattanoogajuniorgolf.com/wp-content/uploads/2011/04/chattanoogajuniorgolf2.jpg
http://www.chattanoogajuniorgolf.com/wp-content/uploads/2011/04/chattanoogajuniorgolf2.jpg
http://crowngolf.files.wordpress.com/2010/09/pine-ridge-golfmark-accreditation.jpg
http://crowngolf.files.wordpress.com/2010/09/pine-ridge-golfmark-accreditation.jpg


 วยั 11-14 ปี   เล่นปิงปอง แบดมนิตนั ยมินาสตกิ 
ฟุตบอล แชรบ์อล  วา่ยน ้า ขีจ่กัรยาน



 วยั 15-17 ปี วิง่ วา่ยน า้ ถบีจกัรยาน เตน้แอโรบคิ 

เทนนิส
 วยั 18-35 ปี  วิง่ ถบีจกัรยาน วา่ยน ้า เตน้แอโรบกิ เล่นกฬีา          
เชน่ บาสเกตบอล เทนนิส ฟุตบอล แบดมนิตนั ปิงปอง



เล่นกฬีาหลากหลาย ตามความถนดั

ความสนใจ



 วยั 36- 55 ปี เดนิเรว็ วิง่เหยาะ ถบีจกัรยาน วา่ยน า้ เตน้แอโร

บคิ  และเมือ่อาย ุ60 ปีขึน้ไป การออกก าลงักายดว้ยการเดนิ 
กายบรหิาร ร ามวยจนี 

 วยัสูงอายุไดแ้กผู่ท้ีม่อีายุ 55 ปีขึน้ไป


