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เอกสารประกอบการเรียน 
GEN64-151  กีฬา นนัทนาการและการออกก าลังกายเพื่อสุขภาพ 

  
อาจารย์ปิยนุช  ขุนสวัสดิ์     ส านักวิชาพหุภาษาและการศึกษาทั่วไป มหาวิทยาลัยวลัยลกัษณ ์

 

 กิจกรรมพลศึกษา นันทนาการและการออกก าลังกาย 
 

1.1 ความหมายของพลศึกษา   
 

  พลศึกษา ( Physical Education ) เปน็ศาสตร์แขนงหนึ่ง ที่อยู่บนรากฐานทางวิทยาศาสตร์ และมีความ
เก่ียวข้องกับศาสตร์แขนงอืน่ๆ อกีหลายแขนงซ่ึงพลศึกษาในสมัยโบราณยังไม่มีรูปแบบที่ชดัเจน แต่จะแฝงอยู่ในการ
ด ารงชีวิตปัจจุบนัมนุษย์ต้องดิ้นรนเพื่อการอยู่รอด เชน่ การหาอาหาร การต่อสู้สัตว์รา้ย และภัยธรรมชาติตลอดจน
ส่ิงแวดล้อมต่างๆ โดยไม่รู้สึกตัว ดังนัน้ มนษุย์จึงต้องเคลื่อนไหวอยู่ตลอดเวลาเพือ่ให้ร่างกายเจรญิเติบโต และความ
เจริญเติบโตนี้เองเป็นส่ิงท่ีชว่ยให้เกิดความเปลี่ยนแปลงของชวีิต และสังคม  จนมีค ากล่าวว่า “ ผู้ให้ก าเนิดชวีิต คือ การ
เคลื่อนไหว” 

  
ความเป็นมา 

           ค าว่า พลศึกษา ในสมัยกรีกโบราณ เรียกวา่ ยิมนาสติก (Gymnastics) และใช้ชือ่นี้เรียกแทน
กิจกรรมทุกชนิดที่ใช้สอนปฏบิัติในสถานทีป่ระกอบกิจกรรมกายบริหาร (Palacestra)  ต่อมาในศตวรรษที่ 17 นัก
การศึกษายุโรปใช้ชื่อกจิกรรมลักษณะนีว้่า กิจกรรมการเคลือ่นไหว (Motor activity programs) 

           ศตวรรษที่ 18-19 การศึกษายุคนี้เนน้ไปทางด้านวฒันธรรม ซ่ึงหมายถึงการฝึกให้มีความสมบูรณ์
ทางด้านร่างกาย และจิตใจ ด้วยวิธีการฝึกอบรม ค าว่า ยิมนาสติก จึงเปลี่ยนไปเปน็ Physical culture การพลศึกษา
สมัยนี้เป็นการฝึกให้รา่งกายมีทรวดทรง สวยงาม และรา่งกายสมส่วน ผู้ที่ได้รบัการศึกษาอย่างสมบูรณ์ จะต้องมีความ
สมบูรณ์ทั้งทางดา้นร่างกายและจิตใจ ต่อมาภายหลังการศึกษามีแนวโน้มที่จะให้ผู้เรียนได้ใช้มือในการประกอบกิจกรรม
มากขึ้น เช่น การปัน้ การแกะสลัก การฝีมือต่างๆ การศึกษาสมัยนี้  ก็เปลี่ยนแปลงไปตามแนวโน้มของการศึกษา และได้
หันมาใช้เครื่องมือประกอบการฝกึ  มากขึ้นและการฝึกได้กระท ากันอย่างแพร่หลาย ค าว่าพลศึกษาในสมัยนี้จึงเรียกว่า    
“กายบริหาร” (Physical Training) การพลศึกษาในชว่งเวลานี้ มุ่งท่ีจะฝึกให้มีรา่งกายแข็งแรงเสริมสร้างกล้ามเนื้อให้
ใหญ่โตเป็นส่วนใหญ ่

          ศตวรรษที่ 20 แนวความคิดทางด้านการศึกษาเปลี่ยนแปลงไปอยา่งกว้างขวาง และนักการศึกษา
ต่างมองเห็นความส าคัญของการพลศึกษา และถือวา่การพลศึกษาเปน็ส่วนหนึ่งของการให้การศกึษาซ่ึงจะขาดเสียมิได้ ผู้ที่
ได้รบัการศึกษาที่สมบูรณ์จะต้องได้รบัการศึกษาครบทั้ง 4 ดา้น คือ 

 

          พุทธิศึกษา (Head) เป็นการศึกษาทางด้านวชิาความรู้แขนงต่างๆ เชน่ การคดิเลข, การอ่าน, การ
เขียน 

          จริยศึกษา (Heard) เป็นการให้การอบรมกล่อมเกลาทางด้านจิตใจ เชน่ การเรียนรู้เกี่ยวกับ
ขนบธรรมเนียมประเพณีต่างๆ 

          พลศึกษา (Health) เป็นการศึกษาที่เกี่ยวข้องกบัสุขภาพ และความแข็งแรงทางดา้นรา่งกาย เช่น 
การเรียนรู้ศิลปการต่อสู้ มวยไทย กระบี่กระบอง การฝึกระเบียบแถวของนักรบไทยสมัยโบราณ 

          หัตถศึกษา (Hand) เป็นการศึกษาทีฝ่ึกให้เปน็ผู้มีทักษะการใช้มือประดษิฐ์ สร้างสรรคง์านชา่งต่างๆ 
เช่น การปัน้ แกะสลัก การวาดเขียน หรือที่เรียกว่า ช่างสิบหมู่ 

         นักการศึกษาคนส าคญัได้เห็นความจ าเป็นและความส าคัญ ของการให้การศึกษาที่สมบูรณจ์ะต้องให้
การพลศึกษาควบคู่กนัไปด้วย เชน่ จอหน์ล็อค จอห์นดิวอี้ รุสโซ เป็นต้นต้ังแต่นัน้เปน็ต้นมา วชิาพลศึกษาจึงได้ถูกจดัเข้าไว้
ในหลักสูตรของโรงเรียนจนถึงปจัจุบนั  

         ค าว่า “พลศึกษา” มาจากค าวา่ “พละ” แปลว่า ก าลัง “ศึกษา” แปลว่าการเลา่เรยีนซึ่งเม่ือน ามา
สนธิกนั เป็นค าว่า “พลศึกษา” นักศึกษาพลศึกษาได้ให้ความหมายกันไว้อยา่งกว้างขวาง เพื่อทีจ่ าอธบิายค าว่าพลศึกษา
ให้ได้ความหมายท่ีครอบคลุมและชัดเจนมากที่สุด ซ่ึงพอสรปุได้วา่ 
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พลศึกษา คอืการศึกษาแขนงหนึง่ท่ีมีจุดหมายท่ีจะส่งเสริมผู้เรียนให้มีพัฒนาการทางด้านรา่งกาย จิตใจ อารมณ์ 
สังคม และสติปัญญา โดยใช้กิจกรรมการเคลื่อนไหวร่างกาย ที่ได้เลือกสรรแล้วเป็นส่ือที่ท าให้เกิดการเรียนรู ้

    
 

ความหมายของพลศึกษา 

 

การจัดการศึกษาในปัจจบุัน  พลศึกษาเปน็ส่วนหนึ่งที่ส าคัญยิ่ง  สถานศึกษาต้องจดัหลักสูตรพลศึกษาไว้ทุก
ระดบัชัน้ เพราะวา่พลศึกษาจะชว่ยพัฒนาทางด้านร่างกายและพฒันาบุคลิกภาพของผู้เรียนให้เปน็ที่ยอมรับของสังคมอีก
ทั้งยงัต่อเนื่องไปถึงด้านอารมณแ์ละสุขภาพจิตอีกดว้ย 

นักพลศึกษาชาวต่างประเทศได้ให้ความหมายของพลศึกษาไว้หลายท่านดังนี้ 
แจ๊คสัน  อาร์.แชร์แมน( Jackson R. Sharman, 1934 : 59 ) กล่าวว่า “พลศึกษาเปน็การศึกษาส่วนหนึ่งที่บัง

เกิดข้ึนจากกิจกรรมต่าง ๆ ที่ใช้การเคลื่อนไหวทางด้านกลไกของร่างกายและเป็นการศึกษาที่ให้ผลเป็นพฤติกรรมแบบต่าง 
ๆ  แก่บุคคล” 

เจย์  บ.ี แนช (Jay B. Nash, 1948 : 52) ได้ให้ความหมายว่า    “พลศึกษาเปน็การศึกษาส่วนหนึ่งใน
กระบวนการศึกษาทั้งหมด       และเปน็การศึกษาที่ใช้กจิกรรมและความแข็งแรง     ข้ันต่าง ๆ ที่มีอยู่ในตัวบุคคลแต่
ละคน ให้เกดิพัฒนาการทางกาย   ทางประสาท  ทางสติปัญญา และทางอารมณ์ ซ่ึงผลเหลา่นี้จะเป็นทีป่ระจักษ์ก็
ต่อเม่ือได้จัดให้มีกิจกรรมพลศึกษาข้ึนตามสถานที่ต่อไปนี้ เช่น โรงฝึกพลศึกษาและสระว่ายน้ า” 

กู๊ด  (Good, 1957   :  398)   ได้ให้ค านิยามไวว้่า         “พลศึกษาเป็นการศึกษาส่วนหนึ่งในกระบวนการ
ศึกษาทั้งหมด และเป็นการศึกษาที่ใช้กิจกรรมเป็นส่ือ เพือ่ให้เกิดพัฒนาการ     ทางกาย   ทางประสาท  ทาง
สติปัญญา และทางอารมณ์   ผลเหล่านีจ้ะประจักษ์ก็ต่อเม่ือได้มีการจัดกจิกรรมพลศึกษาขึ้นตามสถานที่ต่าง ๆ ต่อไปนี้ 
โรงฝึกพลศึกษาและสระวา่ยน้ า” 

ยูยีน ดับพลวิ นิกสัน และ เฟรเดอริค ดับพลิว โคเซ็น (Eugene W. Nixon and Frederick W. coxen, 

1975 : 4) ได้ ให้ความหมายของพลศึกษาไวด้ังนี้  “พลศึกษาเปน็การศึกษาลักษณะหนึ่งในกระบวนการศึกษาทั้งหมด ซ่ึง
เก่ียวกับกิจกรรมท่ีต้องใช้ความแข็งแรงและความว่องไว และการร่วมในกจิกรรมเหล่านี้ต้องอาศัยระบบก าลังกล้ามเนือ้และ
หลักการเรียนรู้” 

นอกจากนักพลศึกษาของต่างประเทศได้ให้ความหมายไว้แล้วข้างต้น นักพลศึกษาของไทยหลายท่านได้ให้
ความหมายไว้ดังนี้คือ 

พงษ์ศักดิ์  พละพงศ ์(2515 : 20) ให้ความหมายของพลศึกษาวา่ คือการศึกษาแขนงหนึ่งของการศึกษาต่าง ๆ 
แขนง ซ่ึงน าเอากิจกรรมทางพลศึกษา ที่ได้เลอืกสรรแล้วเปน็องค์ประกอบในการสรา้งคนให้มีค่า ท าให้คนเจริญ ท าให้คน
งอกงาม ช่วยเสริมสังคมให้มีพฤติกรรมเปลี่ยนแปลงในทางท่ีดีข้ึน 

ไพฑูรย์  จัยสิน  (2518 : 53)  ให้ความหมายของค าว่า วิชาพลศึกษา คือการศึกษาที่ต้องการให้นักเรียน
พัฒนาการ 4 ทาง คือ ร่างกาย จิตใจ  อารมณ์ และสังคม โดยใช้การออกก าลังกายดว้ยการเล่นกีฬาเปน็ส่ือของ
การศึกษา 

อุดร  รัตนภักดิ์  (2523 : 10 - 11)  กล่าวว่า พลศึกษา หมายถึง การศึกษาเก่ียวกับการกีฬา การบริหาร
ร่างกาย การเล่นเกม และการศกึษาเก่ียวกับร่างกาย 

ไพวลัย์   ตัณลาพุฒ (2530 : 37) ให้ความหมายของค าว่า พลศึกษา คือการศึกษาแขนงหนึ่งซ่ึงมีวัตถุประสงค์
ให้ผู้เรียนมีการพัฒนาทางด้านรา่งกาย จิตใจ อารมณ์ สังคม และสติปัญญาโดยใช้กิจกรรมทางพลศึกษาที่ได้เลอืกเป็น
อย่างดีแลว้เปน็ส่ือที่ท าให้เกิดการเรียนรู ้

 

สรุปความหมายของค าว่าพลศึกษา 

พลศึกษา  คอื การศึกษาแขนงหนึ่งในกระบวนการศึกษาทั้งหลาย ที่ต้องอาศัยกิจกรรมการเคลือ่นไหวเพื่อ
พัฒนาการทางร่างกาย จิตใจ อารมณ์ สังคม และสติปัญญา การกระท ากิจกรรมต่าง ๆ ต้องมีอุปกรณ์ เครื่องอ านวย
ความสะดวกท่ีเหมาะสมกับกิจกรรมนัน้  ๆ เชน่ โรงยิมส์,สระว่ายน้ า สนามฟุตบอล วอลเลย์บอล เป็นต้น 

 

ความส าคัญของพลศึกษา 

          นักการศึกษาหลายแขนงได้มองเห็นความส าคัญของพลศึกษาที่มีต่อชวีิตของมนุษย์ทกุช่วงของวัยไม่ว่า
จะเป็นวัยเด็ก วัยรุน่ วัยผู้ใหญ่ หรือแม้แต่วัยชราก็ตาม ถ้าหากได้ส่งเสริมให้มีกิจกรรมพลศึกษาอย่างเหมาะสม ทุกช่วง
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วัยต่างๆดังกล่าว จะชว่ยให้การพัฒนาทางการเคลือ่นไหว และพัฒนาการด้านอืน่ๆจะดีไปดว้ย ยกตัวอย่างเช่น การ
ส่งเสริมให้เด็กได้รับกิจกรรมทางพลศึกษาอย่างเหมาะสม จะท าให้เด็กมีร่างกายเจริญเติบโต แข็งแรงมีสุขภาพจิตที่ดี 
พัฒนาการต่างๆเป็นไปอย่างรวดเร็ว ในทางตรงกันข้ามบุคคลที่ผ่านวัยผู้ใหญไ่ปแล้ว แต่ยังไดร้ับกจิกรรมทางพลศึกษา
อย่างสม่ าเสมอ และต่อเนื่อง จะช่วยชะลอการเส่ือมสภาพของรา่งกายลงได้ 

พลศึกษาจึงมีความจ าเปน็และส าคัญอย่างมากต่อชวีิตมนุษย์ ทั้งนี้เพราะธรรมชาติของมนษุย์ต้องมีการ
เคลื่อนไหว เพื่อความเจริญเติบโตของร่างกายและเพือ่การมีชวีิตอยู่ในสังคม 

 ไพวลัย์   ตัณลาพุฒ (2530 : 32)   กล่าววา่ “เหตุที่ต้องมีพลศึกษา เพราะคนเราจ าเปน็ต้องเคลื่อนไหว พล
ศึกษานัน้เรียนรู้ถึงการใชร้่างกายของตนเองให้มีประสิทธภิาพ ซ่ึงการเคลื่อนไหวเปน็กฎของธรรมชาต ิและเปน็ส่ิงท่ีมี
ความหมาย เป็นส่ิงท่ีท าให้คนไดแ้สดงออกให้เกิดความพอใจในการกระท านัน้ ๆ เพราะจะชว่ยลดความตึงเครียด ชว่ย
ผ่อนคลายอารมณ์  เพื่อให้สามารถท างานกับผู้อืน่ได้ ชว่ยให้แก้ปัญหาในชวีิตได้ และเพื่อความสนุกสนานเพลิดเพลิน
ขณะที ่            

 

 เข้าร่วมกิจกรรมพลศึกษา   เพือ่ให้ร่างกายได้เคลื่อนไหว” 

วิเชษฐ์  ศรีตะปญัญะ (2546 : 18) กล่าวถึงความส าคัญ และความจ าเปน็ของวชิาพลศึกษาในโรงเรียน ไว้ว่า 
“วิชาพลศึกษาเปน็วชิาหนึ่งที่มีบทบาทส าคัญในหลักสูตรของโรงเรียนในปัจจบุันนี้มาก ทั้งนี้ก็เพราะว่า เป็นวิชาหนึ่งท่ีจะ
ส่งเสริมให้นักเรียน ได้มีการเจรญิงอกงาม และพัฒนาตามจุดหมายปลายทางที่โรงเรียนได้วางไว้   ดังจะเห็นได้ว่า  ใน
วันหนึ่ง  ๆ  นั้น    กิจกรรมพลศึกษาแทบจะกล่าวไดว้่าเป็นชีวิตจิตใจของเด็กนักเรียนได้เลยทีเดยีว ตัวอย่าง เชน่ เด็ก
เคลื่อนไหวอยู่ตลอดเวลา ไม่มีการหยุดนิ่ง ยกเวน้แต่เฉพาะกนิหรอืนอนเท่านัน้  ที่เปน็เชน่นี้ก็เพราะว่า เดก็มีความต้องการ
การเคลื่อนไหวเพือ่ชว่ยในการพฒันาทางด้านร่างกาย จิตใจ อารมณ์ และสังคม ฉะนัน้โรงเรียนจึงควรจะจัดกิจกรรมและ
ประสบการณ์ต่าง ๆ เพื่อสนองความต้องการของเด็กท่ีมีอยู่แลว้นี้ให้เปน็ไปในทางท่ีถูกต้องและได้ผลดียิ่งข้ึน ดว้ยเหตุนี้ 
พลศึกษาจึงเปน็วิชาที่มีความจ าเป็นและส าคัญต่อชวีิตของนักเรียนในโรงเรียนเชน่เดียวกบัวชิาอืน่ ๆ จะแตกต่างกันบ้างก็
ตรงวิธีการสื่อสารของการเรียนที่น ามาใช้เท่านั้น คอื ครูพลศึกษาใช้การออกก าลังกายในการเล่นกีฬาเป็นส่ือกลางในการ
เรียนโดยให้นักเรียนได้เรียนด้วยการกระท าและลงมือปฏิบัติดว้ยตนเอง”    

จึงสรุปได้ว่า พลศึกษาเป็นกิจกรรมที่ส าคัญยิ่งส าหรับชีวิตมนุษย์ เพราะพลศึกษาเป็นกิจกรรมที่ช่วย
พัฒนาการทางด้านร่างกาย  จิตใจ อารมณ์ สังคม และสตปิัญญา เพื่อการมีชีวิตอยู่ในสงัคมอย่างมีความสุข 

 

กิจกรรมพลศึกษา  
ต้องเป็นกิจกรรมท่ีเคลื่อนไหวเพือ่พัฒนาระบบอวัยวะของเด็กท่ีมีมาตั้งแต่เกิดเช่น การเดนิ การวิง่ การกระโดด 

ขว้างปา ห้อยโหน ฯลฯ ให้มีการเจริญพฒันาการอย่างถูกต้อง สมส่วนด้วยเหตุนี้กิจกรรมพลศึกษา จึงประกอบดว้ย
กิจกรรมดังต่อไปนี ้

         1. เกม (Game) เป็นกิจกรรมการเล่นอยา่งง่ายๆ ไม่มีกฎกติกามากนัก มีจดุมุ่งหมายเพื่อความ
สนุกสนาน และช่วยเสริมสร้างความแข็งแรงของร่างกายได้ตามสมควร เกมบางประเภทสามารถน ามาใช้กับผู้ใหญ่ได้
อย่างสนุกสนาน 

        2. กิจกรรมกีฬา (Sport) เป็นกจิกรรมใหญ่ที่นิยมเล่นกนัอย่างแพร่หลาย กิจกรรมกีฬา แบ่งออกเปน็
ประเภทใหญ่ได้ 2 ประเภทได้แก่ 

          2.1 กีฬาในร่ม (Indoor Sport) ได้แกป่ระเภทกีฬาที่ไม่เน้นการเคลื่อนไหวรา่งกายอยา่งหนัก แต่จะ
เน้นเรื่องความสนุกสนาน และมักจะนิยมเลน่ภายในอาคารหรอืโรงยิม เช่นเทเบิลเทนนิส ยิมนาสติก ฯลฯ 

          2.2 กีฬากลางแจ้ง (Outdoor Sport) ได้แกป่ระเภทกีฬาที่มีการเคลื่อนไหวร่างกายท่ีหนักและมักจะ
เล่นภายนอกอาคาร เช่น ฟุตบอล ข่ีม้า พายเรือ วิ่ง ฯลฯ 

        3. กิจกรรมเข้าจังหวะ (Rhythmic Activity) ได้แก่กิจกรรมการเคลือ่นไหวร่างกายโดยใช้เสียงเพลง
หรอืดนตรีเปน็ส่วนประกอบ 

        4. กิจกรรมทดสอบสมรรถภาพทางกาย (Body Conditioning) เป็นกิจกรรมที่กระท าเพื่อรักษาหรือ
เสริมสร้างร่างกายให้แข็งแรง เช่น การดึงข้อ ดันพื้น ลุก-นั่ง ฯลฯ 

        5. กิจกรรมนอกเมือง (Outdoor Activity) เปน็กิจกรรมท่ีส่งเสริมการเคลื่อนไหวร่างกายโดยไป
กระท าตามภูมิประเทศท่ีน่าสนใจ เช่น การปนีเขา เดนิทางไกล ทัศนาจร ค่ายพักแรม ฯลฯ 

        6. กิจกรรมแก้ไขความพิการ (Adaptive Activity) เป็นกิจกรรมการเคลื่อนไหวรา่งกายโดยมี
จุดประสงค์เพื่อรักษาความพิการทางร่างกาย 
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วัตถุประสงค์ของพลศึกษา 

        1.  พัฒนาความเจรญิเติบโตทางด้านร่างกาย 

        2.  พัฒนาความเจริญทางด้านจิตใจ 

        3.  พัฒนาการทางด้านอารมณ ์

        4.  พัฒนาการทางด้านสังคม 

        5.  พัฒนาการทางด้านสติปัญญา 

 

1.  พัฒนาความเจรญิเติบโตทางด้านร่างกาย 

      1.1  พัฒนาระบบกล้ามเนือ้ ให้มีขนาดโตข้ึนมีความแข็งแรงมากขึ้น 

      1.2  พัฒนาระบบกระแสโลหิต ท าให้ลดการสะสมของกรดแลคติก ซ่ึงท าให้เกิด การเหนด็เหนื่อยชา้ลง 

      1.3  พัฒนาระบบเส้นโลหิต ท าให้เส้นโลหิตมีความยืดหยุ่นตัวดี 
      1.4  พัฒนาระบบหัวใจ ท าให้หัวใจมีขนาดโตข้ึนมีความแข็งแรงมากขึ้นอัตราการเต้นของหัวใจต่ าลง 

      1.5  พัฒนาระบบความดนัโลหิต ท าให้ความดนัโลหิตปรกติ (120/80 มิลลิเมตรปรอท) 
      1.6  พัฒนาระบบหายใจ ท าให้ปอดแข็งแรง อัตราการหายใจต่ าลง 
      1.7  พัฒนาความสัมพนัธร์ะหว่างระบบประสาทกบักล้ามเนื้อ ท าให้เกิดทักษะ (Skill) 

      1.8  พัฒนาระบบยอ่ยอาหารและระบบขับถา่ยให้มีการท างานอยา่งมีประสิทธิภาพ 
 

 2.  พัฒนาความเจริญทางดา้นจิตใจ 

              เสริมสร้างความมีน้ าใจนักกีฬา เช่น ความอดทน ความเสียสละความเอื้อเฟื้อเผ่ือแผ่ ความ
ยุติธรรม ความเมตตากรุณา ฯลฯ 

3.  พัฒนาการทางด้านอารมณ์ 
              เสริมสร้างสมาธิ การควบคุมอารมณ์ ความสดชืน่ สนุกสนาน ฯลฯ 

4.  พัฒนาการทางด้านสังคม 

              เสริมสร้างการท างานร่วมกัน(Team Work) การเป็นผู้น าผู้ตามท่ีดี การปรบัตัวเข้ากับสังคม 
ฯลฯ  

5.  พัฒนาการด้านสติปัญญา 

              เสริมสร้างความคิดริเริ่ม การตัดสนิใจ การแก้ปญัหาเฉพาะหน้า ฝึกไหวพริบ ฯลฯ 

 

  

1.2 นันทนาการ (Recreation) 
ความหมายของนันทนาการ  

นันทนาการ (Recreation) เป็นศาสตร์ที่ว่าดว้ยการพฒันาคุณภาพชวีิตของบุคคลและสังคม โดยใช้
เวลาว่างหรือเวลาอิสระเข้ารว่มกิจกรรม ในรูปแบบที่หลากหลายตามความสมัครใจและสนใจ  นันทนาการมีความ
หลากหลายประการ  พอสรุปได้ดังต่อไปนี ้

1.1 นันทนาการ หมายถึง การท าให้สดชื่นหรือการสร้างพลังขึ้นมาใหม่ (Re + Fresh, Re + 
Creation) เป็นความหมายเริ่มแรกที่ได้มีการอธบิายวา่  การที่บคุคลได้รบัประทานอาหารเข้าไปแล้วเปลี่ยนเปน็พลังงาน 
โดยแรงขับภายใน  จะท าให้เขาต้องใช้พลังงานในรปูแบบของการเคลื่อนไหวหรือท ากิจกรรมต่าง ๆ  แล้วกอ่ให้เกิด        
การเหนื่อย เม่ือยล้า ดังนั้น บุคคลจึงต้องการนันทนาการเพื่อสร้างพลังข้ึนมาใหม่ หรือสร้างความสดชื่นข้ึนมาอีกครั้งหนึ่ง 
หรือการที่บุคคลมีความต้องการเข้าร่วมกิจกรรมนันทนาการเพื่อสร้างความสดชืน่และพลังงานข้ึนมาใหม่ในรปูแบบของ
การเลน่ การแสดงออกในดา้นกฬีา ดนตรี ศิลปะ งานอดิเรก หรือไปท่องป่า เปน็ต้น ถอืเปน็นนัทนาการ   

1.2 ในความหมายท่ีสอง มีนักศึกษาและนักสังคมศาสตร์อธบิายไว้ นันทนาการ หมายถึง กิจกรรม 
(Activities) ซ่ึงมีรูปแบบกิจกรรมที่หลากหลาย การทีบุ่คคลหรอืชุมชนได้มีส่วนร่วมในกิจกรรมตามความสนใจของตน 
แล้วก่อให้เกดิผลการพัฒนาอารมณ์สุข สนุกสนาน และ/หรือสุขสงบ  กิจกรรมในที่นี้หมายถึง กิจกรรมประเภทเกม กีฬา  
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ศิลปะ ดนตรี การแสดงละคร การดนิทางท่องเท่ียว การอยู่ค่ายพักแรม งานอาสาสมัคร งานอดิเรก กีฬาท้าทาย เปน็
ต้น          

1.3 ความหมายท่ี 3 นันทนาการ หมายถึง กระบวนการ (Process) กล่าวคือ นันทนาการเปน็ 
กระบวนการในการพัฒนาประสบการณ์ หรือพัฒนาคุณภาพชีวติของบุคคลหรือสังคม  โดยอาศัยกิจกรรมนนัทนาการ 
ต่าง ๆ เป็นส่ือ ในชว่งเวลาวา่ง เวลาอิสระ  โดยท่ีบุคคลเข้ารว่มโดยความสมัครใจ หรอืมีแรงจูงใจ แล้วส่งผลให้เกดิ      
การพัฒนาอารมณ์สุข สนุกสนาน และสงบสุข   

1.4 ในความหมายท่ี 4 นันทนาการ หมายถึง สวัสดิการสังคม (Social Welfare) นนัทนาการ คือ
สถาบันทางสังคม สวัสดิการทางสังคม  ซ่ึงรัฐบาลและฝ่ายบริหารท้องถิน่จะต้องมีหน้าที่จดัการให้บริการแก่ชุมชน เพื่อ
สร้างบรรยากาศของเมืองและของประเทศใหน้่าอยู่ มีความอบอุน่ใจ  เชน่  จดัอุทยานแห่งชาติ  วนอุทยานแห่งชาติ   
ศูนย์เยาวชน สวนสาธารณะ เปน็ต้น   

2. เป้าหมายของนันทนาการ 
2.1 พัฒนาอารมณ์สุข 
นันทนาการเปน็กระบวนการที่เสริมสร้าง และพัฒนาอารมณ์สุขของบุคคลและชุมชน  โดยอาศัย        

กิจกรรมต่าง ๆ เปน็ส่ือกลางในชว่งเวลาว่างหรือเวลาอิสระ  การเข้าร่วมกิจกรรมต้องเป็นไปดว้ยความสมัครใจ  และ        
กิจกรรมนัน้จะต้องเป็นกิจกรรมที่สังคมยอมรับ  สามารถก่อความสุข สนุกสนาน เพลิดเพลิน และหรือความสุขสงบ 

2.2 เสริมสร้างประสบการณ์ใหม ่
กิจกรรมนนัทนาการหลายอย่าง ช่วยสร้างประสบการณ์ใหม่ให้แก่ผู้เข้าร่วม  ท้ังนี้ เพราะความ

หลากหลายของกิจกรรม เช่น กจิกรรมท่องเที่ยว ทัศนศึกษา เสริมสร้างประสบการณ์ใหม่ในสถานที่และทรัพยากร
ท่องเที่ยว  ไม่ว่าจะเป็นทางด้านโบราณวัตถุ ทัศนียภาพ โบราณสถาน ศิลปประเพณี วัฒนธรรม หรือส่ิงของหายากก็
ตาม การเล่นเกมหรือกีฬาพื้นเมือง กีฬาสากล ศิลปหัตถกรรม ดนตรี หรอืวรรณกรรม การอ่าน พดู เขียน ตลอดจน
นันทนาการนอกเมืองกลางแจ้ง  นันทนาการทางสังคม ซ่ึงมีความแตกต่างของกิจกรรมมากมาย ข้ึนอยู่กับประสบการณ์  
และพืน้ฐานเดิมของบุคคลหรือชมุชน 

2.3 เพิ่มพูนประสบการณ ์
กระบวนการทางนันทนาการ ก่อให้เกิดการพฒันาทางอารมณ์สุข ดังนัน้ ทัศนียภาพ ความซาบซ้ึง  

ความประทับใจ ความสะใจ ความภาคภูมิใจ  มุมหนึ่งหรอืเส้ียวหนึ่งแห่งความประทับใจ มุมสงบ สุขใจ อารมณ์สุข       
สนุกสนานเพลดิเพลนิ  และอารมณ์สุขสงบจึงเป็นประสบการณห์รือคุณภาพชีวิตของบุคคล  หรอืชุมชนที่จะพึงหาได้   
กิจกรรมหลายอย่างต้องมีการเตรียมตัว เตรียมความพร้อม เช่น การเข้าร่วมกิจกรรม เส่ียง ท้าทาย ความสามารถของ       
ผู้เข้าร่วม จะต้องมีการฝึกซ้อมเสริมสร้างความม่ันใจ  ทักษะทีส่ร้างเสริมประสบการณ์ หรือกจิกรรมบางอย่างเคยเข้า
ร่วมมาแล้ว  แต่ผู้เข้าร่วมอยากสร้างความประทับใจหรือความทรงจ าเดิม เปน็การเพิ่มพูนประสบการณ์ 

2.4 สง่เสริมการมีส่วนร่วม 
นันทนาการให้คุณค่า และส่งเสริมการมีส่วนร่วมของบุคคลและชุมชน  ฝึกให้เข้าร่วมในกิจกรรมของ

ชุมชนด้วยความสนใจและสมัครใจ  กิจกรรมอาสาสมัครให้คุณค่าการมีส่วนร่วมอาสาพัฒนาเกี่ยวข้องกับชุมชนอืน่  ให้   
กิจกรรมมนุษยสัมพนัธ์และกลุ่มสัมพันธ์ สอนให้ผู้เข้าร่วมท างานเป็นทีม เป็นส่วนหนึ่งของกลุ่ม รูจ้ักหน้าที่ สิทธิ ตลอดจน
ความรับผิดชอบต่อตนเองและผู้อื่น  ในฐานะองค์กรของสังคม เช่นเดียวกับกิจกรรมกีฬา การอยูค่่ายพักแรม  เป็นต้น 

2.5 ส่งเสริมการแสดงออกแหง่ตน 
กิจกรรมนนัทนาการหลายประเภท เช่น ศิลปหัตถกรรม กีฬาประเภทต่าง ๆ ดนตรี ละคร การเล่น  

เกม ประเพณี  เป็นการส่งเสริมให้บุคคลได้แสดงออกในด้านความนึกคิด  สร้างสรรค์ การระบายอารมณ์ การเลียนแบบ
สถานการณ์ หรอืพฤติกรรมต่าง ๆ ท าให้สามารถเรียนรู้และรู้จกัตนเองมากขึ้น สร้างความม่ันใจ ความเข้าใจ และการ
ควบคุมตนเอง การรู้จักเลอืกกิจกรรม หรือพฤติกรรมในการแสดงออก เปน็การส่งเสริมสุขภาพและบุคลิกภาพให้แก่
ตนเอง 

 
2.6 สง่เสริมคุณภาพชีวิต 
กระบวนการนันทนาการชว่ยส่งเสริมและพัฒนาคณุภาพชวีิตของบุคคลและสังคม กิจกรรมนนัทนาการ

ช่วยพัฒนาอารมณ์ ความสุข ความสามารถของบุคคล  สุขภาพและสมรรถภาพ ส่งเสริมสุขภาพจิต ความสมดุลของกาย  
และจิต และความสมดุลในการแบ่งเวลาท างาน นนัทนาการเปน็การลดความเครียด ความวิตกกงัวล  ส่งเสริมการมีส่วน
ร่วมกับกลุ่มสังคม ส่งเสริมการแสดงออก เพิ่มพนูประสบการณ์  ส่ิงเหล่านี้ชว่ยพัฒนาคุณภาพชวีิตของสังคม ทุกระดับวัย  
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ทุกเพศ  นอกจากนีน้ันทนาการยังพัฒนาคณุภาพชวีิตในกลุ่มประชากรทุกกลุ่ม  ไม่ว่าจะเปน็ชุมชนยากจนแออัด  ชุมชนม่ัง
มี ประชากรพิเศษ คนพิการ หรอืกลุ่มด้อยโอกาสก็ตาม 

2.7 ส่งเสริมความเป็นมนุษยชาติ 
กิจกรรมนนัทนาการส่งเสริมพฤติกรรมและพัฒนาความเจริญงอกงามของบุคคล ทั้งทางกาย อารมณ์  

สังคม สติปัญญา และจิตใจของทุกคน ทุกเพศ ทุกวัย  ตามความสนใจและความต้องการของบคุคล กิจกรรมนนัทนาการ
ช่วยสร้างความเข้าใจอนัดีในหมู่เพื่อนมนุษย์ เข้าใจสภาพส่ิงแวดล้อม  เข้าใจความสัมพันธ์ระหวา่งมนุษย์กับธรรมชาติ  
ช่วยสืบทอดศิลปวัฒนธรรมของชนชาติต่อไป  ให้คุณคา่ทางสังคม การอยู่ร่วมกนั การร่วมมือกนัอยู่ในสังคมอย่างมี 
ความสุข นันทนาการนานาชาติ เช่น มหกรรมกีฬา ศิลปวัฒนธรรมนานาชาติช่วยส่งเสริมความเข้าใจอันดี  และมิตรภาพ
ของมนุษย์  ในสังคมที่มีการปกครองในระบบที่ต่างกัน 

2.8 ส่งเสริมความเป็นพลเมอืงด ี
กิจกรรมนนัทนาการ เป็นการใหก้ารศึกษาแก่เยาวชนในด้านการช่วยเหลือตนเอง สิทธิหน้าที่       

ความรับผิดชอบ ระเบียบวนิัย และการปรบัตัวให้เปน็พลเมืองดี ตัวอย่างเช่น กจิกรรมกีฬา การอยู่ค่ายพักแรม กิจกรรม
อาสาพัฒนา กิจกรรมกลุ่มสัมพนัธ์  กิจกรรมศิลปะ  ดนตรี  หตัถกรรม  และการละเล่นต่าง ๆ ช่วยส่งเสริมคุณค่า
ลักษณะนิสัยความเป็นพลเมืองด ี ความไม่เห็นแก่ตัวและรู้จักชว่ยเหลือส่วนรวมเปน็ส าคัญ จึงชว่ยให้สังคมอบอุ่นและ
เพิ่มพูนคุณภาพชีวิต 

3. ลักษณะพื้นฐานของนันทนาการ 
จากความหมายของนนัทนาการ  สามารถตีความหมายได้หลากหลาย  ซ่ึงอาจจะมองในเรือ่งของ

ประสบการณ์หรือกระบวนการหรือกิจกรรมท่ีจะชว่ยพัฒนาคุณภาพชวีิต หรือแหล่งสถาบันทางสังคม ดังนั้น นักวิชาการ
หลายท่านได้วางหลักเกณฑ์ในเรือ่งของลักษณะพืน้ฐานของนนัทนาการ ไว้ดังนี้ 

3.1 นันทนาการเกี่ยวข้องกับกิจกรรม  ไม่ว่าจะเปน็กิจกรรมต่าง ๆ ทั้งที่กระท าและถูกกระท า 
รูปแบบของกิจกรรมนัน้หลากหลาย ต้ังแต่เกมกีฬา ศิลปหัตถกรรม ดนตรี ละคร กิจกรรมกลางแจ้งนอกเมือง งานอดิเรก       
การท่องเท่ียว โยคะ สมาธิ  เปน็ต้น 

3.2 นันทนาการมีรูปแบบหลากหลาย มีขอบเขตไม่จ ากัด  ต้ังแต่ในรูปแบบของกิจกรรมซ่ึงก าหนด
เป็น 14  หมวดหมู่ใหญ่แล้ว  นนัทนาการยังมีรูปแบบที่จดับริการเป็นสวัสดิการสังคม  เปน็แหลง่นันทนาการบรกิารแก่
กลุ่มประชากรทุกระดบัวัย และประชากรกลุ่มพิเศษ 

3.3 นันทนาการจะต้องเป็นไปด้วยความสมัครใจและมีแรงจงูใจ นั่นคือ ผู้เข้ารว่มกิจกรรม
นันทนาการ จะต้องเปน็การเข้ารว่มด้วยความสนใจ  สมัครใจ  และมีแรงจูงใจในกิจกรรมที่เข้ารว่ม โดยมิได้ถกูบังคับ 

3.4 นันทนาการเกิดขึ้นได้ในเวลาที่ไมจ่ ากัด บุคคลและชุมชนมีอิสระที่เข้าร่วมในส่ิงท่ีเขาต้องการจะ
เล่น หรือเข้ารว่มโดยไม่จ ากัดเวลา 

3.5 นันทนาการจะต้องเป็นสิง่ที่จริงจงัและมจีุดมุ่งหมาย ประสบการณ์นนัทนาการเป็นการพฒันา   
คุณภาพชวีิต พัฒนาอารมณ์สุข มีคุณค่าสาระ เปน็ส่ิงจริงจัง และมีจุดหมายเสมอ 

3.6 นันทนาการเป็นการบ าบัดรักษา  กิจกรรมนนัทนาการชว่ยฟื้นฟู  และรักษาคนไข้และเปดิ
โอกาสให้คนไข้เลอืกกิจกรรมในเวลาว่าง  กระท าเพื่อพัฒนาสุขภาพกายและจิตใจยามฟืน้ไข้ หรือระหว่างการบ าบดัรักษา 

3.7 นันทนาการเป็นกิจกรรมที่สามารถยืดหยุ่นเปลี่ยนแปลงได้  ตามความเหมาะสม กิจกรรม
นันทนาการสามารถจดัให้ตามความเหมาะสม ตามสภาพแวดลอ้ม ความต้องการและสนใจของชุมชน ตลอดจนอปุกรณ์ 
และสถานที่ส่ิงอ านวยความสะดวก 

3.8 นันทนาการจะต้องเป็นกจิกรรมที่พึงประสงค์ของสังคม  กิจกรรมนนัทนาการของสังคม หรือ       
ชุมชนหนึ่ง อาจจะไม่เหมาะสมกับอีกชุมชนหนึ่ง  ท้ังนี้ เพราะความสนใจ ต้องการค่านิยม วัฒนธรรม ศาสนา ประเพณี  
สภาพแวดลอ้ม ความเชื่อ เปน็ขอบข่ายวิถชีีวิตของชุมชน  ดังนัน้ กิจกรรมนนัทนาการจะต้องเปน็ที่ยอมรับในสังคมนัน้ ๆ 

4. ปัจจัยส าคัญที่ท าให้มีส่วนร่วมในนันทนาการ 
การที่บุคคลและสังคมมีความสนใจและความต้องการเลอืกกิจกรรมการใช้เวลาว่าง  เพือ่ให้เกิด 

ประสบการณ์และคณุภาพชวีิตได้นัน้  ข้ึนอยู่กบับุคคล ตลอดจนบุคลิกภาพ ลลีาชีวิต และเป้าหมายของเขาเหล่านัน้     
ได้แก ่

1.  เพื่อความสนุกสนานร่าเริง (Fun and Enjoyment)  
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2.  เพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิต (Quality of Life) 
3.  เพลิดเพลนิธรรมชาติ  เกี่ยวกับทัศนียภาพ  ทิวทัศน์ที่งดงามตระการตา  ได้รับประสบการณ ์    

การเรียนรู้จากธรรมชาติ  เรียนรู้พื้นที่ของธรรมชาติท่ียังไม่ได้พฒันา 
4.  เพื่อสมรรถภาพทางกาย 
5.  เพื่อลดความเครียด เก่ียวกบัความเครียดทางจิตใจ อารมณ ์ส่ิงแวดล้อม เลี่ยงกิจวัตรประจ าวัน 
6.  หนีจากความแออดั หาความสงบ จากการรบกวน หาความสงบ แยกตัวเองอยู่กับปา่ธรรมชาติ 
7.  เพื่อเรียนรู้เก่ียวกับนันทนาการกลางแจ้ง/นอกเมือง 

-  เป็นการเรียนรู้ทั่วไป 
-  เพื่อการคน้หาบุกเบิก 
-  เรียนรูภู้มิทัศน์ท้องถิน่ 

8.  เพื่อรับรู้คุณธรรมและสัจธรรม 
-  ใช้ชวีิตอยู่กับเพือ่นอยู่กบัครอบครัวคนใกลช้ิด 

9.  เพื่อความเปน็อิสระและความเป็นส่วนตัว 
10. เพื่อรู้จักครอบครัวในสภาพแวดลอ้มธรรมชาต ิ
11. เพื่อคุณธรรม คุณค่าของบุคคลและน้ าใจไมตรี 
12. อยากประสบความส าเร็จ 

-  เป็นการสร้างความม่ันใจและเชื่อถือตนเอง 
-  ได้รบัการยอมรับทางสังคม 
-  ได้พฒันาทักษะ 
-  ได้ทดสอบความสามารถ 
-  ได้ความต่ืนเต้นสะใจ 

13. เพื่อพักผ่อนกาย 
14. เพื่อเปน็ผู้สอนและแนะน าทีด่ี 
15. ได้รบัการทา้ทายและกจิกรรมเส่ียงภัย 
16. เป็นการลดและป้องกนัความเส่ียงอันตราย 
17. เพื่อไดรู้้จักเพื่อนใหม่ 
18. ได้สะท้อนภาพชวีิตของบรรพบุรษุที่อยู่ใกลธ้รรมชาติมาก่อน 

5. คุณค่าและประโยชน์ของนันทนาการ 
  เม่ือบุคคลและชุมชนได้มีโอกาสเข้าร่วมกิจกรรมนันทนาการในชว่งเวลาว่าง ดว้ยความสมัครใจ กจ็ะก่อ
ให้ผลที่ได้รบัในเรื่องของคุณค่า และประโยชน์ต่าง ๆ ได้แก่ 

5.1 ช่วยให้บุคคลและชมุชนไดรั้บความสุข สนุกสนาน มีความสุขในชีวิต และใช้เวลาว่างใหเ้กิด
ประโยชน์ 

5.2 ช่วยให้บุคคลและชมุชนพัฒนาคุณภาพชีวิตและสมรรถภาพทางกายที่ดี เกิดความสมดุลของ
ชีวิต 

5.3 ช่วยป้องกันปญัหาอาชญากรรมและพฤติกรรมเบี่ยงเบนในทางไม่พึงประสงค์ของเยาวชน
และเด็ก  การพัฒนาพฤติกรรมของเด็กและเยาวชนนบัว่าเป็นส่ิงส าคัญในการเสริมสร้างลักษณะนิสัยท่ีพึงประสงค์ และ
เป็นก าลังคนที่มีประสิทธิภาพในอนาคต  กิจกรรมนนัทนาการประเภทต่าง ๆ  ชว่ยให้เด็กและเยาวชนเลือกได้ฝึกฝนตาม
ความสนใจ และได้ใช้เวลาว่างในการพัฒนาลักษณะนิสัยท่ีพึงประสงค์ได้ 

5.4 ส่งเสริมความเป็นพลเมืองดี  การทีชุ่มชนได้มีโอกาสใช้เวลาวา่งให้เป็นประโยชน์โดยเข้ารว่มใน    
กิจกรรมนนัทนาการ จะได้เรียนรู้ในเรือ่งของหน้าที่ความรับผดิชอบ คุณค่าทางสังคมเสรีประชาธิปไตย ลดความเห็นแก่
ตัว  สร้างคุณค่าจริยธรรมความมีน้ าใจ การให้บริการ  รู้จักอาสาสมัครช่วยเหลือสังคม  ซ่ึงถือว่าเปน็กิจกรรมของความ
เป็น พลเมืองดีของประชาชาติ 

5.5 สง่เสริมการพัฒนาอารมณ์สุข กิจกรรมนนัทนาการจะชว่ยพัฒนาอารมณ์สุขรวมทั้งความสุข    
สนุกสนาน และความสุขสงบ ลดความเครียด ความวิตกกังวล ท าให้อารมณ์แจ่มใสและชว่ยส่งเสริมให้รู้จักการ
พัฒนาการ  ควบคุมอารมณ์  และบุคลิกภาพที่ดีอกีดว้ย 
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5.6 ส่งเสริมศิลปวัฒนธรรมของชาติ กิจกรรมนนัทนาการ เชน่ การเล่นพื้นเมือง วถิีชีวิต  ประเพณี   
พื้นบ้าน  ตลอดจนแหล่งนนัทนาการประเภทอุทยานประวัติศาสตร์  โบราณสถาน  และโบราณวัตถุ ช่วยส่งเสริมศิลปะ
และวฒันธรรมของชาติ  ส่งเสริมการเรียนรู้ทัศนคติ  และความซาบซ้ึง อันจักก่อให้เกิดการอนรุกัษ์ศิลปวัฒนธรรม และ
เอกลักษณ์ของชาติต่อไป 

5.7 สง่เสริมการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติ  กิจกรรมนันทนาการกลางแจ้งและนอกเมือง ได้แก่     
กิจกรรมการอยู่ค่ายพักแรม เดนิป่า ศึกษาธรรมชาติ ไต่เขา เป็นต้น  กิจกรรมเหล่านี้ชว่ยสอนผู้ที่เข้าร่วมได้รู้จักคณุค่า 
ของธรรมชาติ ซาบซ้ึง และสามารถดูแลอนุรักษธ์รรมชาติอนัจักเป็นประโยชน์ต่อชุมชน และประชาชาติของโลก 

 
5.8 สง่เสริมในเร่ืองการบ าบัดรักษา  กิจกรรมนันทนาการเพื่อการบ าบัด เป็นกรรมวธิีและกิจกรรมที่

จะช่วยรักษาคนปว่ย ทั้งทางดา้นร่างกาย และสุขภาพจิต เช่น งานอดิเรกประเภทประดิษฐ์ สรา้งสรรค์ และช่วยส่งเสริม 
ความหวัง ความคิด และการใช้เวลาว่างแก่คนปว่ยซ่ึงก าลังต่อสู่กับความทุกข์ทางกายหรือจิต กจิกรรมนนัทนาการ
ประเภทกีฬานนัทนาการชว่ยส่งเสริมการพัฒนารา่งกาย กิจกรรมนันทนาการทางสังคมช่วยสร้างขวัญก าลังใจของคนป่วย 

5.9 สง่เสริมมนุษยสมัพันธ์และการท างานเป็นทีม  กิจกรรมกลุ่มสัมพันธ์ชว่ยให้บุคคลได้แสดงออก
และละลายพฤติกรรมของกลุ่ม สร้างเสริมคุณค่าทางสังคม ฝึกการอยู่รว่มกันอย่างมีความสุข กิจกรรมเกมกีฬา และกีฬา
เพื่อการแข่งขัน  และการอยู่ค่ายพักแรมช่วยฝึกการท างานเป็นหมู่คณะ ลดความเห็นแก่ตัว เสริมสร้างความสามัคคี และ
ความเข้าใจอันดีในหมู่คณะ 

5.10 ส่งเสริมและบ ารุงขวัญทหารและต ารวจ  ปฏบิัติหน้าทีต่ามชายแดน กจิกรรมนันทนาการที่จัด
ข้ึนเพื่อส่งเสริมขวัญก าลังใจของทหาร ต ารวจชายแดน เปน็ส่ิงจ าเป็น และส าคัญยิ่งในการตอบแทน  ให้ก าลังใจใน
กิจกรรมเวลาว่างแก่กองทหารและต ารวจชายแดน 

5.11 ส่งเสริมและบ ารุงขวัญบคุลากรในหน่วยงาน การจัดกิจกรรมนนัทนาการข้ึนในหน่วยงานต่าง 
ๆ ย่อมส่งผลดีต่อบุคลากรในหนว่ยงานนัน้ ๆ ให้เกิดความรัก ความสามัคคี มีขวัญและก าลังใจต่อการที่จะปฏบิัติหน้าที่     
การงานต่อไป  ถอืว่าเป็นส่ิงจ าเป็นและมีความส าคัญอยา่งยิ่งที่ไม่ควรละเลย  

6. กิจกรรมนันทนาการ (Recreation Activity) 
6.1 กิจกรรมนันทนาการศิลปหัตถกรรม (Art and Crafts) 

   กิจกรรมศิลปหัตถกรรม หมายถึง การประดษิฐ์ส่ิงต่าง ๆ ด้วยมือ หรืองานด้านศิลปะต่าง ๆ ที่ท าขึ้น
ด้วยมือ  ดังนัน้ กิจกรรมนนัทนาการประเภทศิลปหัตถกรรม จึงหมายถึง งานดา้นศิลปะต่าง ๆ ที่ท าขึ้นด้วยมือในเวลา
ว่าง และมิได้ท าเปน็อาชีพ หรอืหวังผลก าไรใด ๆ เป็นกจิกรรมทีส่่งเสริมทักษะความสามารถในการใช้มือสร้างงานฝีมือ
ให้แก่ชุมชน  เพือ่พัฒนาอารมณสุ์ขและความเจริญเติบโตทางร่างกาย อารมณ์ สังคม และสติปญัญา กิจกรรมเหล่านี้ 
เช่น   งานไม้ เย็บปักถักร้อย การวาดภาพ  แกะสลัก งานประดิษฐอ์ุปกรณ์เครื่องใช้ต่าง ๆ ฯลฯ 
  กิจกรรมนนัทนาการประเภทศิลปหัตถกรรมนี้เปน็กิจกรรมที่ไม่มีขอบเขตจ ากัด   ไม่มีรูปแบบที่ตายตัว 
ผู้เข้าร่วมสามารถใช้จนิตนาการของตน  สร้างสรรค์ส่ิงต่าง ๆ ได้อย่างอิสระ เช่น การแกะสลัก ผู้เข้าร่วมอาจแกะสลักไม้, 
ปูนปลาสเตอร์  ไปจนถึงแตงกวาหรือผลไม้ต่าง ๆ ก็ได้  การวาดภาพ ผู้วาดอาจวาดบนกระดาษ ฝาผนัง ผ้า หรือบน
กระเป๋าหนังก็ได้  ดังนั้น กิจกรรมนันทนาการประเภทนี้ จะชว่ยส่งเสริมความคิดสร้างสรรค์ การเป็นตัวของตัวเอง และ
การแสดงออกในรูปแบบต่าง ๆ สามารถดดัแปลงให้เหมาะสมกับทุกเพศ ทุกวัย นอกจากนี้ ยังเป็นกิจกรรมที่ไม่
จ าเป็นต้องใช้ค่าใช้จ่ายสูง  เพราะเราสามารถน าของท่ีไม่มีประโยชน์แลว้มาประดษิฐ์ หรอืสร้างสรรค์ให้เกิดประโยชน์
อย่างอื่นได้อีกด้วย 
รูปแบบการจัดกิจกรรม 
  ในการจัดกิจกรรมนนัทนาการประเภทศิลปหัตถกรรมนี้  ไม่วา่จะเป็นในรปูแบบใด ผู้น าที่ดีควรจะ   
จัดเตรียมกิจกรรมไว้หลาย ๆ รปูแบบ และเปดิโอกาสให้ผู้เข้าร่วมกิจกรรมได้เลอืกรูปแบบตามความคิดของผู้เข้าร่วมเอง 
เพื่อให้ได้ใช้ความคิดสร้างสรรค ์และผลงานที่ไดจ้ะมีความหมายต่อผู้เข้าร่วมกิจกรรมมากที่สุด กิจกรรมนนัทนาการ
ประเภทศลิปหัตถกรรมนั้นมีมากมาย  แต่เป็นที่รู้จักเรียงตามความนิยม  ได้แก่ เครื่องจักสาน เย็บปักถักรอ้ย 
เครื่องปั้นดนิเผา การแกะสลักผลไม้ การท าร่ม การปัน้ เครื่องเงินเครื่องเขิน การวาดภาพ  การทอเส่ือ ประดิษฐ์ดอกไม้  
ท ารองเท้า  ท ากระเป๋า  ซิลก์ สกรีน (Silk Screen) ร้อยพวงมาลัย  จัดดอกไม้  ท าวา่ว  พบักระดาษ  การเปา่แก้ว  
ฯลฯ 
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   นอกจากนี้ ยังมีศิลปะสมัยใหม่ (New Arts) ซ่ึงก าลังเปน็ที่นิยมมากขึ้น นัน่ก็คือการประดษิฐ์งาน
ศิลปะ โดยอาศัยเทคโนโลยีสมัยใหม่มาช่วยในการสร้างสรรค์  ซ่ึงจะท าให้เกิดผลงานที่ละเอียด ประณีต และเหมือนจริง
มากขึ้น เช่น การประดิษฐบ์ัตรอวยพรด้วยคอมพวิเตอร์  การผลติภาพเคลื่อนไหวต่าง ๆ ดว้ยเทคโนโลยีชั้นสูงท่ีมี   ความ
ละเอียดสูง ฯลฯ ท าให้เกิดศิลปะใหม่ ๆ ที่มีคุณภาพสูงข้ึนเปน็กจิกรรมที่ให้ความสนุกสนานและน่าสนใจเช่นกนั 
 
 

6.2 กิจกรรมนันทนาการเกมกีฬา (Games and Sports) 
   เกมและกีฬานัน้เป็นกจิกรรมที่ต้องการความสัมพันธ์กนัระหว่างทักษะการเคลือ่นไหว สติปัญญา  
ความทนทาน และพละก าลังของร่างกาย ในการประกอบกิจกรรม ซ่ึงบางกิจกรรมจะมีการใช้อปุกรณ์ต่าง ๆ เช่น ลูกบอล 
ใช้ไม้ตีและแรกเกต ถุงมือ ฯลฯ  โดยมากมักจะจดักิจกรรมประเภทนี้ในสถานที่ ๆ เปน็บริเวณกวา้ง เช่น สนามหญ้า   
โรงยิมเนเซียม ลานกว้าง เปน็ต้น ในการเลน่หรือการแข่งขัน ก็จะมีกฎ กติกาในการเลน่ ตายตัวเฉพาะแต่ละชนดิเกมกีฬา  
เพื่อให้เกิดการแข่งขันที่เสมอภาค สนุก และท้าทาย ดังนัน้กิจกรรมนนัทนาการประเภทเกม กีฬา  จึงเป็นกจิกรรมที่
สนุกสนาน ต่ืนเต้น และท้าทายความสามารถของผู้เข้าร่วมกิจกรรม ท้ังยังมีหลากหลายกิจกรรม สามารถเลือกเข้าร่วมได้ 
เหมาะสม  ท้ังวัยเด็ก  วัยผู้ใหญ่  วัยสูงอายุ  หญิง  ชาย  รวมทั้งคนพิการ  ดังนั้นกจิกรรมประเภทนี้จึงได้รบัความ
นิยมสูงและมากข้ึนเรื่อย ๆ ในปจัจุบนัทั้งในประเทศไทยและต่างประเทศ  
รูปแบบการจัดกิจกรรม 
  เกม (Games) หมายถึง การเล่นที่มีกฎ กติกา ในการเลน่อย่างชัดเจน  โดยมากจะใช้ทักษะพืน้ฐาน   
มิได้ใช้ทักษะขั้นสูงอย่างกีฬา  โดยเกมมีจุดมุ่งหมายและมีคุณคา่ในตัวเอง  ช่วยให้ผู้เข้ารว่มไดพ้ัฒนาตนเองในด้านต่าง ๆ 
เช่น ความกล้าแสดงออก การเป็นผู้น าและผู้ตามท่ีดี เกิดความสามัคคีในหมู่คณะ พบเพื่อนใหม่  ฝึกการแกป้ัญหา   
เฉพาะหน้า  นอกจากนี้เกมยังสามารถแสดงให้เห็นถึงขนบธรรมเนียมประเพณีของแต่ละประเทศด้วย ดังนัน้การจัดเกมที่
ดีจะต้องมีจุดมุ่งหมายท่ีชดัเจนในการจดัเสมอ  การจดักิจกรรมนันทนาการประเภทเกมนี้  สามารถเลือกจัดให้ตรงกบั  
จุดมุ่งหมายได้โดยเลือกจากเกมประเภทต่าง ๆ ดังนี้ 

1. เกมสร้างสรรค์ เป็นเกมประเภทท่ีจัดข้ึนโดยมีจุดมุ่งหมายในการพัฒนาบุคลากร ประสิทธิภาพใน
การท างาน  ความสัมพันธ์ในองค์กรต่าง ๆ เพื่อให้การท างานขององค์กรนัน้ ๆ มีคุณภาพยิ่งข้ึน 

2. เกมน าไปสู่กีฬาใหญ่  เปน็เกมที่ใช้ทักษะพืน้ฐานการเคลื่อนไหว  เพื่อเปน็การเตรียมความพร้อมของ
ผู้เข้าร่วมให้พัฒนาทักษะการเคลือ่นไหวต่าง ๆ ก่อนเล่นกีฬาประเภทต่าง ๆ 

3. เกมเบ็ดเตล็ด 
4. เกมการละเลน่พื้นเมือง 
5. เกมคอมพิวเตอร์และไฟฟ้า 
กีฬา (Sports) กิจกรรมกีฬานี้มีหลายประเภทกีฬานี้มีหลายประเภทกีฬาให้ผู้เข้าร่วมสามารถเลือกได้

ตามความถนัดและความสนใจ  ผู้จัดกิจกรรมสามารถจัดได้หลายรูปแบบ ดังนี้ 
1. กีฬาประเภทเดี่ยว (Individual Sports) คือ กีฬาใช้ทักษะในการเลน่เพียงคนเดียว  ไม่จ าเปน็ต้องมี

คู่แข่งขัน ทีม หรือผู้เข้าร่วมอื่น ๆ เช่น จักรยาน โบว์ลิ่ง สเก็ตน้ าแข็ง ยิมนาสติก พายเรือ ยิงปนื ยิงธนู ว่ายน้ า ตกปลา  
กรีฑา ลาน กอลฟ์ ขี่ม้า ยกน้ าหนัก เป็นต้น 

2. กีฬาประเภทคู่แข่งขัน (Dual Sports) คือ กีฬาที่ผู้เล่นสอนคนขึ้นไป แสดงทักษะของแต่ละคนเพื่อ
แข่งขันกัน เช่น แบดมินตัน มวย เทนนิส ยูโด มวยปล้ า เปน็ต้น 

3. กีฬาประเภททีม (Team Sports) เป็นกิจกรรมกีฬาที่ใช้ทักษะของกีฬานัน้ของแต่ละคน แสดงทักษะ
รวมกันประกอบกบัการท างานประสานกนัเปน็ทีม  เพื่อแข่งขันกบัทีมอื่น ๆ กีฬาประเภทนี้มีหลายกีฬาที่เป็นที่นิยม  เพราะ
ต่ืนเต้น สนุกสนาน เชน่ บาสเกตบอล  ฮอกกี้ วอลเลย์บอล รักบี้ ฟุตบอล เบสบอล เปน็ต้น 

4. กีฬาทางน้ า (Aquatics Sport) เช่น การว่ายน้ า กระโดดน้ า แข่งเรือ สกีน้ า เปน็ต้น 
5. กีฬาเสริมสมรรถภาพ (Physical Conditioning Activities) เช่น การวิ่งเพื่อสุขภาพ  การเต้น     

แอโรบิก จักรยาน เปน็ต้น 
6. กีฬาปะทะต่อสู้ (Combative Sport) 
7. กีฬากึ่งนันทนาการ (Co-recreation Sports) การจัดกิจกรรมกีฬาจะไม่สมบูรณ์ หากไม่มีการกีฬา

กึ่งนันทนาการที่สามารถจดัให้คนทุกเพศทุกวัยเข้ารว่มด้วยกันได ้ โดยมีจุดมุ่งหมายในการเข้ารว่มเป็นส่วนหนึ่งของกลุ่ม  
เป็นที่ยอมรับของสังคม  กิจกรรมดังกล่าว เช่น ด าน้ า สเก็ตน้ าแข็ง สกี เทนนิส วอลเลย์บอล เปน็ต้น 



10 

 

จะเห็นวา่ กีฬาบางประเภทสามารถจดัในหลายรปูแบบได้ ข้ึนอยู่กับสถานการณ์  และจดุมุ่งหมายของ 
ผู้จัด แต่ในการจัดกจิกรรมนันทนาการประเภทเกมกีฬาที่ดี  ไมค่วรเนน้ในเรื่องการแข่งขันและผลแพ้ชนะ ควรจดัโดยให้
โอกาสผู้ที่มีทักษะน้อยได้ชนะในการแข่งขันบ้าง 

6.3 กิจกรรมนันทนาการการเต้นร า (Dances) 
การเต้นร านัน้เปน็กิจกรรมการแสดงออกผ่านการเคลือ่นไหว  เป็นการแสดงของมนษุย์ในความสามารถ

ที่จะเคลื่อนไหว  ซ่ึงท่าทางต่าง ๆ ถูกใช้เปน็สัญลักษณ์ของกิจกรรมในชวีิตโดยมนษุย์และวัฒนธรรม  การเต้นร าเป็นการ
แสดงออกถึงอารมณ์และเหตุการณ์ต่าง ๆ เชน่ ความสุข เสียใจ ความรัก สงคราม การบูชา ฯลฯ  ซ่ึงนักวิชาการได้
จ าแนกระหว่างการเคลื่อนไหวและการเต้นไว้ ดังนี้คือ 

การเคลื่อนไหว เป็นทั้งการแสดงกิริยาแบบรู้ตัว หรือไม่รู้ตัว ท่ีมาจากการตอบสนองภายในต่อ          
สัญชาตญาณ 

การเต้นร า เป็นการเคลื่อนไหวอย่างเป็นชดุ ท่ีแสดงถึงปฏิกิริยาตอบสนองการกระตุน้จากภายใน      
หรือภายนอก 

ดังนัน้  การเคลื่อนไหวปกติของมนุษย์ ก็เปน็การเคลือ่นไหวที่น ามาใช้ในการเต้นร าดว้ย เช่น           
การกระโดด การหนั การยืดตัว การย่อตัว การหมุน การยกข้ึน และการสไลด์ 
รูปแบบการจัดกิจกรรม 
  กิจกรรมนนัทนาการประเภทเต้นร า (Dances) หรือที่มักนิยมเรียกกันว่า กิจกรรมเข้าจังหวะนัน้ ใน
ปัจจุบนัมีรปูแบบให้เลือกมากมาย  โดยแต่ละกิจกรรมให้คุณค่าและความสนกุสนาน แตกต่างกันในปัจจบุัน มีดังนี้ 

1. การลลีาศ (Ballroom Dancing) กิจกรรมลีลาศ หรอืที่ในปัจจุบันได้เปลี่ยนมาเรียกว่ากีฬาลีลาศ 
(Dance Sport) นั้น เปน็กิจกรรมนันทนาการประเภทเต้นร ากจิกรรมหนึ่ง  ท่ีเปน็ที่นิยมมากขึ้นเรือ่ย ๆ  เนื่องจากใช้ใน
การเข้างานสังคมต่าง ๆ ให้เกิดความสนุกสนาน ได้พบปะรู้จักผูค้นมากมาย ผู้เต้นได้ออกก าลังกายประกอบกบัเสียงดนตรี 
ท าให้เกิดความสนุกสนานเพลดิเพลิน มีอารมณ์สุนทรีย์ หรือจนถึงการฝึกเพื่อการแข่งขันก็ได้ การเต้นจะเต้นเป็นคู่ ชาย – 
หญิง  ฝ่ายชายจะเปน็ผู้น าให้ผู้หญิงแสดงท่าทาง หรือลีลาต่าง ๆ ตามจังหวะดนตรี แบ่งออกเป็นสองประเภท คือ 

1.1 ประเภทบอลรูม (Ballroom) หรือ สแตนดาร์ด (Standard) 
การลลีาศในประเภทบอลรูมนั้น จะมีลักษณะการเต้นที่สง่างาม ชายและหญิงจะเคลื่อนไหวไปพรอ้ม

กัน  การเคลือ่นที่จะเคลื่อนที่เปน็บริเวณกว้าง  จังหวะในประเภทบอลรูมนี้  ได้แก่ วอลซ์  แทงโก  ควิกสเต็ป  สโลว์  
ฟอกซ์ทรอต  และควิกวอลซ ์

1.2 ประเภทลาตินอเมริกนั (Latin American) 
การลลีาศในประเภทลาตินอเมรกิันนี้ จะมีลักษณะการเต้นที่สนุกสนาน จังหวะดนตรีค่อนข้างเร้าใจ 

แต่ก็ยังคงแสดงความสวยงามอ่อนช้อยด้วยเชน่กนั การเต้นจะใช้บริเวณน้อยกวา่ประเภทบอลรมู  การก้าวเท้าจะก้าว
เพียงส้ัน ๆ จังหวะในการลีลาศประเภทนี้  ได้แก่ คิวบันรัมบ้า ชะชะช่า ไจฟว์ แซมบ้า พาโซโดเบิล ฯลฯ 

2. นาฏศิลป์สากลการเต้นร าแบบนาฏศิลป์สากลนี้ มีกิจกรรมให้เลือกหลายประเภท เป็นกจิกรรมการ
เต้นที่ช่วยพัฒนาทักษะการเคลื่อนไหว  การใช้กล้ามเนือ้ในลักษณะต่าง ๆ ได้อย่างถกูต้อง สวยงาม รวมทั้งสร้างให้เกิด
ความมีสุนทรีย์ทางดนตรี ให้ฟังและเคลื่อนไหวตามเสียงดนตรไีด้อย่างกลมกลืน  ผู้เต้นอาจเต้นคนเดียว เป็นคู่หรือเป็นหมู่
ก็ได้  แต่ละกิจกรรมของนาฏศลิป์สากลนี้ ต่างก็จะมีลักษณะเฉพาะแตกต่างกันไป  ตัวอย่างกิจกรรมประเภทนี้ ได้แก่  
แจ๊ส  บัลเล่ต์  โมเดอร์นด๊านซ์  ครีเอทีฟมูฟเมนต์  แท็บ ฯลฯ 

3. ระบ าพืน้เมือง (Folk Dance) ระบ าพื้นเมืองเปน็กิจกรรมประเภทเต้นร า (Dance) ประเภทหนึ่งท่ี
สามารถแสดงถึงศิลปวัฒนธรรมของชาตินัน้ ๆ เชน่  การร าของไทย ลาว พม่า ต่างก็มีลักษณะการร่ายร าที่แตกต่างกัน
ออกไป  การเต้นร าของต่างชาติ เช่น ชาวสกอตแลนด์  อิสราเอล  รัสเซีย ฯลฯ ต่างก็มีลักษณะการเต้น และการแต่ง
กายแตกต่างกัน ท้ังท่าในการร่ายร า หรือการเต้น และเครือ่งแต่งกาย  สามารถแสดงถึงวฒันธรรมประเพณีของแต่ละ
ชาติได้เปน็อย่างดี  ดังนัน้ กิจกรรมนนัทนาการประเภทระบ าพืน้เมืองนี้  นอกจากจะให้ความสนุกสนาน เพลิดเพลิน เป็น
การเข้าสังคมอย่างหนึ่งแลว้  ยังช่วยให้ผู้เข้าร่วมได้รู้ถึงลักษณะนิสัยของคนในแต่ละชาติ  รวมถงึศิลปวฒันธรรมของชาติ
นั้น ๆ ดว้ย 

4. กิจกรรมการชมการแสดงประเภทเต้นร า  การเข้ารว่มกิจกรรมนันทนาการประเภทการเต้นร า 
(Dance) นี้ นอกจากผู้เข้าร่วมจะเป็นผู้เต้นร าในประเภทต่าง ๆ ด้วยตนเองแล้ว  ผู้เข้ารว่มยังสามารถเข้าร่วมกิจกรรมนี้ได้
โดยการเป็นผู้ชมการแสดงประเภทเต้นร านี้ เช่น ชมการแสดงบลัเล่ต์ แจ๊ส ร าประเภทต่าง ๆ ชมการโชว์ลีลาศ ฯลฯ อนั
ท าให้เกิดการผ่อนคลายความเครียด  ไดร้ับความสนุกสนาน เพลิดเพลิน และได้รบัความรูด้้วยเช่นกนั 
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6.4 กิจกรรมนันทนาการท่องเที่ยวทัศนศึกษา (Tourism and Traveling) 
การท่องเท่ียวทัศนศึกษาเปน็กิจกรรมนนัทนาการที่บุคคลและชุมชนให้ความสนใจ และนิยมเลือกใน

ช่วงเวลาวา่งหรือเวลาอิสระมากที่สุดประเภทหนึ่ง  เพราะเปน็กจิกรรมสร้างเสริมประสบการณช์ีวิตที่มีรูปแบบที่นา่สนใจ
หรือเรียกว่า  ส่ิงดึงดดูความสนใจ (Attractions) ที่มีรูปแบบที่หลากหลาย ได้แก่  ส่ิงแวดล้อมที่สร้างข้ึน  กิจกรรมทาง
วัฒนธรรม  วิถีชวีิตและวัฒนธรรมท้องถิ่น ศาสนา การเมือง วทิยาศาสตร์  อนุรักษ์ธรรมชาติ ภูมิอากาศ ทัศนียภาพ  
ชีวิตสัตว์ป่า นันทนาการกลางแจ้ง/นอกเมือง และกีฬา  การบนัเทิงและการอาบน้ าแร่เพื่อสุขภาพ   

 
6.5 กิจกรรมนันทนาการพัฒนาจิตใจและความสงบสุข 

   อารมณ์ของมนษุย์เรานั้นเกิดจากส่ิงแระตุ้นจากสภาพแวดล้อมหรอืเหตุการณ์ต่าง ๆ ที่มากระทบ     
ซ่ึงเหตุการณ์หนึ่ง ๆ อาจส่งผลต่ออารมณ์ของคนแต่ละคนแตกต่างกันออกไป  เหตุการณใ์ดที่มากระทบแล้วท าให้เกิด
ความพึงพอใจ ความยนิดี อารมณ์ที่เกิดขึ้นก็คือ อารมณ์สุข กิจกรรมนนัทนาการต่าง ๆ ต่างก็จดัข้ึนโดยมีจุดมุ่งหมาย  
เพื่อพัฒนาอารมณ์สุขของมนุษยเ์ป็นวัตถปุระสงค์ส าคัญข้อหนึ่ง  ซ่ึงอารมณ์สุขของมนุษย์มี 2 ลกัษณะ คอื 

1. อารมณ์สุขสนุกสนาน (Fun) อารมณ์สุขลักษณะนี้  เกิดจากเหตุการณ์หรือกิจกรรมที่เนน้ในเรือ่ง 
ของการเคลื่อนไหว  กิจกรรมกระตุ้นความรู้สึกต่ืนเต้นเร้าใจ ตลกข าขัน กิจกรรมนันทนาการที่กอ่ให้เกิดอารมณ์สุข     
สนุกสนานนี้  ได้แก่ การเต้นร า ปีนเขา พายเรือ การนั่งพูดคุยสนทนา เล่นกีฬา ฯลฯ 

2. อารมณ์สุขสงบ (Peace) อารมณ์สุขสงบนี้เกิดจากเหตุการณห์รือกิจกรรมที่เนน้ในเรื่องของ      
การพัฒนาจิตใจ สมาธิ และสติปัญญา  ซ่ึงจะไม่เนน้ในเรื่องของการเคลื่อนไหว  หรอืการกระตุ้นอารมณ์มากนกั จะเปน็     
กิจกรรมท่ีท าให้เราสงบ ได้มีโอกาสเรียนรู้ตนเอง เรียนรู้ผู้อืน่ และพัฒนาตนเองในด้านของจิตใจและสติปัญญา เกิดความ
สงบยิ่งข้ึน เกิดความสบายใจ  สร้างความสมดุลระหว่างการท างานกบัการพักผ่อน พัฒนาระบบต่าง ๆ ของร่างกาย
ควบคู่ไปกบัจิตใจ  ส่ิงต่าง ๆ ที่เกิดขึ้นนี้ท าให้เกิดความสุขในลักษณะสุขสงบ  กิจกรรมนันทนาการที่ท าให้เกิดอารมณ์สุข
สงบนี้ ได้แก่ การนั่งสมาธิ การสร้างมโนภาพ การผ่อนคลายกล้ามเนื้อ การปฏิบัติโยคะ การฟงัเพลง แลว้ผ่อนคลายตาม
เสียงเพลง  การศึกษาธรรมะ  ปรัชญา มวยจนี เปน็ต้น 

กิจกรรมนนัทนาการ คนส่วนใหญ่มักคิดว่าเป็นกิจกรรมที่จัดขึน้มาเพื่อให้เกิดความสุข สนุกสนาน   
เท่านั้น  แต่จริง ๆ แลว้ ยังมีกิจกรรมนนัทนาการที่มีความส าคญัมากอีกกิจกรรมหนึ่งก็คือกิจกรรมนันทนาการประเภท
พัฒนาจิตใจและความสุขสงบนัน่เอง 
 

6.6 กิจกรรมนันทนาการการละคร (Drama) 
นันทนาการประเภทการละคร เป็นกิจกรรมการแสดงออกเปน็การระบายอารมณ์หรอืกิจกรรมของ

ชีวิตประจ าวัน การสร้างความรูสึ้กการแสดงออกแห่งตน นันทนาการละครเกิดได้หลายวธิี เช่น เกิดจากการแสดงพธิีการ
ศาสนา การฝนั หรือจนิตนาการ ท่ีส่งเสริมพัฒนาการทางด้านอารมณ์สุข สนุกสนาน เปน็ต้น 
รูปแบบของการจัดกจิกรรม 

1.  การละครในลักษณะการเลียนแบบส่งเสริมจินตนาการการเลยีนแบบพฤติกรรมของคน สัตว์ หรือ
ธรรมชาต ิ

2.  การละครแบบสรา้งสรรค์ ส่งเสริมการแสดงออก เพื่อให้เกดิจินตภาพ ภาพพจน์ แนวคิดเพือ่ปลุก
อารมณ์ในแบบต่าง ๆ  

3.  การละครเปน็พธิี เปน็การแสดงละครที่ถูกก ากับบทบาท ลลีาท่าทาง เพื่อให้ผู้ชมเกิดความพงึ
พอใจในการใช้ความสามารถของผู้แสดง การท่องบท เลียนแบบและวินัยของผู้แสดง 

4.  ละครร้อง 
5.  ละครร า 
6.  ละครชาตร ี
7.  มโนราห ์
8.  โขน 
9.  หลังตะลุง 
10.  หุ่นกระบอก 
11.  นาฏศิลป ์
12.  อุปรากร 
13.  ละครพูด 
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6.7 กิจกรรมนันทนาการงานอดิเรก (Hobby) 
   งานอดิเรกจดัเปน็กิจกรรมนันทนาการที่ส่งเสริมการพัฒนาคณุค่าชีวิตของมนุษย์  ต้ังแต่วัยเด็กเยาวชน 
และผู้สูงอายุ เปน็การส่งเสริมการสร้างประสบการณ์ชีวิต  เปน็การบ าบัดทางกายและจิตใจ  ส่งเสริมโอกาสให้บุคคล
เลือกกิจกรรมตามความสนใจ  สมัครใจ และกระท าดว้ยความเต็มใจในช่วงเวลาอิสระ  เวลาว่าง และเพื่อพัฒนาคุณค่า
ชีวิตของบุคคล และสังคม 
รูปแบบการจัดกิจกรรม 

1. งานอดิเรกประเภทแสดงหรือกระท า เช่น ประดิษฐ์  ต่อเติม  วาดภาพ  เปน็ต้น 
2. งานอดิเรกประเภทสะสม เช่น สะสมแสตมป์  เหรียญที่ระลึก ของเก่า เป็นต้น 
3. งานอดิเรกประเภทสรา้งสรรค์ เช่น แกะสลกั  วาดภาพ  ออกแบบ  พฒันาเกม เปน็ต้น 
4. งานอดิเรกประเภทศึกษาเรียนรู้ เช่น  เรียนรู้เทคนิคส่ิงต่าง ๆ ศกึษาในศาสตร์วิชาใหม่ เป็นต้น 

 
6.8 กิจกรรมนันทนาการการดนตรีและร้องเพลง (Music and Singing) 

   ดนตรีเปน็ภาษากลางที่ใช้สื่อสาร  หรือถ่ายทอดความรู้สึกของมวลมนษุยชาติ เปน็ส่วนหนึ่งของ
ชีวิตประจ าวัน บุคคล ชุมชน คุ้นเคยกับดนตรี  ทั้งในดา้นการเรยีนรู้การสื่อสาร  การแสดงออกแห่งตน การท้าทาย การ
แสดงความสามารถขั้นสูงสุดทีบ่คุคลจะพึงกระท าได้ ดนตรีเปน็การระบายอารมณ์ เปน็การผ่อนคลายความเครียดขณะ
ท างาน  หรือเวลาว่าง กล่าวโดยสรุป ดนตรีเป็นนนัทนาการที่ต้องมีควบคู่กับสังคม  เป็นส่วนหนึ่งในชีวิตประจ าวนั มี
บทบาทต่อบุคคล ชุมชน สังคม และประเทศชาต ิ
ประเภทของดนตรี จ าแนกตามลักษณะการเข้าร่วม ดังนี้คือ 

1. การร้องเพลง เชน่ เพลงไทย  สากล  เพลงโอเปรา่  เพลงคลาสสิก เป็นต้น 
2. การเลน่ดนตรี เช่น เครื่องสาย  กีตาร์  เปียโน  ไวโอลนิ  เปน็ต้น 
3. การฟังดนตรี เชน่ คอนเสิร์ต  ซิมโฟนี  เครื่องสาย  เปน็ต้น 
4. เพลงประกอบกิจกรรมเข้าจังหวะ เช่น เพลงพืน้เมือง  ร าวง  เป็นต้น 
5. การสร้างสรรค์ทางดนตรี เช่น การแต่งเพลง เนือ้ร้อง ท านอง การประดษิฐ์อปุกรณ์ดนตรี เปน็ต้น 
6. กิจกรรมดนตรีแบบผสม เช่น การเต้นร าพืน้เมือง  ระบ าบัลเล่ต์  ละครเพลงโอเปร่า                

เทศกาลดนตรี  เป็นต้น 
รูปแบบการจัดกิจกรรม   

1.  ดนตรีส าหรบัเด็กและเยาวชน เช่น โรงเรียนสอนดนตรี ดนตรีส าหรับเยาวชน การศึกษาการเล่น
และฟังดนตรี  เป็นต้น 

2.  ดนตรีส าหรับประชาชน การจัดสวัสดิการดนตรีส าหรับประชาชนทั่วไป เช่น ศูนย์สังคีต สังคีต
ศาลา  ศูนยว์ัฒนธรรมหรือคอนเสิร์ตเพื่อธุรกิจการบนัเทิง ผับ ดิสโก คลับ สโมสร ห้องอาหาร ภัตตาคาร เปน็ต้น 

3.  ดนตรีส าหรบัวัยสูงอายุ  เพื่อบรกิารแกป่ระชากรสูงอายุ  ซ่ึงมีความต้องการและสนใจในกจิกรรม
ดนตรีที่แตกต่างออกไป 

4.  ดนตรีส าหรับประชากรกลุ่มพิเศษ เช่น คนพิการ  บุคคลด้อยโอกาส  กลุ่มเยาวชน  และกลุม่ 
พฤติกรรมเบี่ยงเบน 
 

6.9 กิจกรรมนันทนาการกลางแจ้ง/นอกเมอืง (Outdoor Recreation) 
   เป็นกิจกรรมหลากหลายท่ีส่งเสริมให้บุคคลได้มีโอกาสใกลช้ิดธรรมชาติ สภาพแวดล้อม ส่งเสริมให้เกิด
การพัฒนาการเจรญิเติบโตทางด้านร่างกาย อารมณ์ สังคม และสติปัญญาของบุคคล และสังคม แหล่งนันทนาการ
ประเภทนี้  ได้แก่ สวนสาธารณะ สนามเด็กเลน่ ฟาร์ม ค่ายพักแรม สวนหย่อม สวนผักผลไม้  พิพิธภัณฑ์ สวนสัตว์ หรือ
ศูนย์ชุมชนทีน่อกเหนือจากสภาพแวดลอ้มในบ้าน  หรือในห้องเรยีน 
  แหล่งนนัทนาการกลางแจ้ง เชน่ สนามกีฬา ค่ายลูกเสือ เนตรนารี สระว่ายน้ า ฟาร์มเลี้ยงสัตว์ สุสาน
โบราณวัตถุ โบราณสถาน พิพิธภัณฑ์ สวนสัตว์ เป็นแหล่งที่ให้ความรู้ทักษะเบื้องต้น สร้างเสริมประสบการณ์ชวีิต  
ก่อให้เกิดความรู้ความเข้าใจ การปรบัตัวของมนษุย์กับธรรมชาติ ส่ิงแวดล้อม  การปอ้งกันรักษาและอนุรักษ์ส่ิงแวดล้อม   
ความประทับใจ  เป็นต้น 
  สนามเด็กเลน่และสถาบนัศึกษา ก็เป็นแหล่งนันทนาการกลางแจ้ง ท่ีช่วยพัฒนากิจกรรมของเยาวชน
และประชาชนในด้านการเจริญเติบโต และคุณภาพชีวิต 
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6.10 กิจกรรมนันทนาการทางสังคม (Sock Recreation) 
   ดังท่ีเข้าใจกันโดยท่ัวไป  มนษุย์เป็นสัตว์สังคม ต้องการความรัก ความเข้าใจ ความสัมพันธ์ การเป็น
เจ้าของ  ดังนัน้กิจกรรมนนัทนาการทางสังคม เป็นกิจกรรมที่ช่วยส่งเสริมโอกาส มนุษยสัมพันธ ์ความเข้าใจ ความ
สามัคคี อันดีต่อเพื่อนมนษุย ์
 
 
รูปแบบการจัดกิจกรรม ใช้กิจกรรมย่อย ๆ ดังนี ้

1.  เกม ซ่ึงมีความหลากหลาย เช่น เกมกลุ่มสัมพันธ์ เกมสร้างสรรค์ เกมนันทนาการ เกมเบ็ดเตล็ด  
เกมการแข่งขัน  เกมจินตนาการ เป็นต้น 

2.  ละคร เพื่อเปน็การส่งเสริมกิจกรรมสังคม ละครชว่ยในการเสริมสร้างการแสดงออกทาง
จินตนาการ  และความสนุกสนานเพลดิเพลนิของชุมชน 

3.  ดนตรี เพือ่เปน็มหรสพ  เพือ่การสร้างสรรค์ในกลุ่มคนและเป็นการระบายอารมณ์  สรา้งความรัก
ความเข้าใจ  สร้างมิตร วัฒนธรรมประเพณีในชาติและนานาชาต ิ

4.  การเต้นร าและกจิกรรมเข้าจังหวะ การลีลาศ การละเลน่พืน้เมือง เต้นร าประกอบจังหวะดนตรี  
เป็นการเปิดโอกาสทางสังคมให้ชุมชน ความสัมพันธร์ะหวา่งเพศทางสังคม 

5.  กีฬา เพื่อนนัทนาการส่งเสรมิคุณค่าความสามัคคี  การใช้เวลาวา่งของสมาชิกเพื่อการสังคมและ
มนุษยสัมพันธ์  สมรรถภาพทางกายและจิต 

6.  ศิลปหัตถกรรม ซ่ึงมีประโยชน์ต่อชุมชน  ตัวอยา่งชุมชนหนึง่อาจจะร่วมใจกนัจดัเทศกาล          
ศิลปหัตถกรรมของหมู่บ้านหรือชมุชน  โดยใช้ศิลปหัตถกรรมเปน็ส่ือ และกิจกรรมของชุมชน  ตลอดจนเปน็มหกรรม 
เทศกาลศิลปหัตถกรรมนานาชาติ 

7.  งานเลี้ยงสร้างสรรค์ การไปรับประทานอาหารนอกบ้าน ปิกนิก งานปาร์ตี้ เป็นกิจกรรมทางสังคม
ที่สร้างความเข้าใจอนัดีต่อกนั 
 

6.11 กิจกรรมนันทนาการพิเศษ (Special Events) 
   เป็นกิจกรรมที่จัดขึ้นในโอกาสเทศกาลพิเศษ  ต้องมีการจัดเตรียมอาคารสถานที่  เพื่อเปดิโอกาสให้ 
ชุมชนได้มารว่มกัน เชน่ เทศกาลสงกรานต์ ลอยกระทง คริสต์มาส ตรุษจีน เป็นต้น รวมทั้งกิจกรรมวนัพิเศษของบุคคลใน
ครอบครวั เชน่ วนัเกิด วันครบรอบแต่งงาน เป็นต้น 
รูปแบบการจัดกิจกรรม 

1.  วันนนัทนาการพิเศษ  เทศกาลมหกรรมต่าง ๆ เชน่ วนัสงกรานต์ ลอยกระทง หรอืเทศกาล     
ศิลปหัตถกรรม  วนัเกิดชุมชน  เป็นต้น 

2.  นิทรรศการ เป็นการส่งเสริมความรู้ความเข้าใจแก่ชุมชน เชน่ งานอดิเรก การประกวดส่ิงประดษิฐ์  
สัตว์เลี้ยง  แสตมป์  เป็นต้น 

3.  การแสดงบนเวที เชน่ ละครสัตว์ คอนเสิร์ต ดนตรี  เปน็ต้น 
4.  การประกวดทักษะความสามารถ เช่น การจดัสวนดอกไม้ แข่งขันตกปลา  ท าขนมเค้ก ประกวด

นางงาม  แข่งขันกนิผลไม้  แข่งขันจักรยาน 
5.  เทศกาลเต้นร า เทศกาลดนตรี เทศกาลศิลปหัตถกรรม เทศกาลกีฬาพืน้เมือง 
6.12 กิจกรรมนันทนาการวรรณกรรม (อ่าน พูด เขียน) (Reading, Speaking and Writing) 
นันทนาการประเภทวรรณกรรมส่งเสริมให้บุคคลพัฒนาทักษะความรู้และสามารถจดัได้ทุกระดบัวัย 

และเพศ กิจกรรมนนัทนาการวรรณกรรมก่อให้เกิดความสนุกสนานเพลิดเพลิน  การแสดงออกแห่งตนอย่างสร้างสรรค์  
ก่อให้เกิดการพัฒนาจนิตนาการ  สามารถเข้าร่วมกิจกรรมแบบประหยัดได้และเป็นกิจกรรมท่ีเก่าแก่ของมนุษยชาติ 
รูปแบบการจัดกิจกรรม 

การอ่าน (Reading) เป็นการใชเ้วลาว่างให้เกิดประโยชน์ มีหลายรูปแบบ เช่น การอา่นหนังสือ      
ประวัติศาสตร์คนส าคัญ  การจดัวธิีอ่านอย่างมีประสิทธิผลและประสิทธภิาพ  การอา่นเพือ่พัฒนาตนเอง  การอ่าน
หนังสือพิมพ์  การอ่านนวนิยาย  การอ่านเพื่อชุมชน  การอา่นหนังสือปริทัศน์  การอ่านหนังสือวรรณกรรมชัน้เย่ียม 

การเขียน (Writing) มีหลายรูปแบบ เช่น การเขียนจดหมายสังคมธุรกิจ การเขียนบทร้อยกรอง    
การเขียนแบบสมัครเล่น การเขียนบทร้อยแกว้เพื่อสื่อมวลชน การเขียนคอลัมน์ การเขียนเพือ่พฒันาทักษะภาษา       
การเขียนหนังสือรายปักษ ์



14 

 

การพูด (Speaking) มีหลายรูปแบบ เช่น การพดูโต้วาที การพูดทางวิทยุ โทรทัศน์ การเล่านทิาน   
การอภปิราย ซักถาม การจดัพบปะสภากาแฟ การพูดในที่ชุมชน การพูดในเชิงธุรกิจการทูต 

6.13 กิจกรรมนันทนาการบริการอาสาสมัคร (Voluntary Service) 
   กิจกรรมอาสาสมัครเปน็กิจกรรมที่ส่งเสริมในเรื่องคุณธรรม จรยิธรรม การให้และการรบั การร่วมมือ
ของชุมชน  อนัจะกอ่ให้เกิดความพึงพอใจและการพัฒนา  จิตใจของบุคคลและสังคม อาสาสมัครเป็นการให้บริการโดย
ปราศจากสินจ้างรางวลั เปน็การเสริมสร้างทักษะและการสรา้งคุณภาพชวีิต การให้บริการอาสาสมัคร เป็นการพัฒนา
ชุมชนและประเทศชาติ โดยอาศยัแรงงาน ความร่วมมือของกลุ่ม หน่วยงานเอกชน ชุมชน และองค์การธุรกจิการค้าท่ี
จะต้องจัดบริการชุมชน 

รูปแบบการจัดกิจกรรม 
1. การพัฒนาชุมชน ได้แก่ วดั โรงเรียน  สถานทีร่าชการ  โบราณสถาน โบราณวัตถ ุ
2. ลูกเสือชาวบ้านพัฒนาชุมชนหรือหมู่บ้าน 
3. กีฬา ที่จัดโดยสโมสร  สมาคมกีฬา  หรือสถาบนัการศึกษา 
4. งานศิลปะ จดักิจกรรมศิลปะชุมชน การส่งเสริมศิลปหัตถกรรมพื้นบ้าน 
5. นันทนาการนอกเมือง กลางแจ้ง ช่วยส่งเสริมคุณค่าอาสาสมัคร การให้ การรับ ผู้น า ผู้ตามท่ีดี 
6. กิจกรรมพัฒนาอาสาส าหรับเยาวชนให้เกิดการพัฒนาลักษณะนสัิยท่ีพึงประสงค์ 
7. ศูนย์เยาวชนส่งเสริมการพัฒนาเยาวชน การบริการอาสาสมัครแก่ชุมชน 
9.   โรงเรียนและสถาบันอุดมศกึษาจัดชุมนุม ฝึกอบรมนักเรียน นิสิต นักศึกษา ใหรู้้จักกิจกรรม  

อาสาสมัครบริการสังคม 
10.  สมาคมและมูลนธิิที่เปน็องค์การเอกชนอาสาสมัคร จดักิจกรรมอาสาสมัครบริการชุมชน สังคม  

สมาคมสตรี  สภาสตรีแห่งชาติและเด็ก มูลนิธิสายใจไทย  สโมสรโรตารี  สโมสรไลอ้อน เป็นต้น 
6.14 กิจกรรมนันทนาการพัฒนาสุขภาพและสมรรถภาพ 

   สุขภาพเปน็ส่ิงส าคัญส าหรับคนทุกคน  จุดมุ่งหมายของนนัทนาการประการหนึ่ง ก็เพื่อพัฒนาสขุภาพ
ร่างกายและสุขภาพจิตของคนให้สมบูรณ์  ดังนั้น  กจิกรรมนันทนาการอีกกิจกรรมหนึ่งท่ีมีความส าคัญเพิ่มข้ึน พร้อมกับ
ความสนใจในสุขภาพของคนในปจัจุบนั คือ กิจกรรมนนัทนาการประเภทพัฒนาสุขภาพและสมรรถภาพ ซ่ึงกิจกรรม
นันทนาการประเภทนี้เปน็กิจกรรมแบบผสมผสาน เป็นเรือ่งเก่ียวกับการจดัการลีลาชวีิต (Life Style Management)      
ซ่ึงนักวิชาการ ได้ให้ค าจ ากัดความของค าว่า นันทนาการสุขภาพ (Wellness) ว่าหมายถึง กิจกรรมประเภทลลีาชวีิต 
(lifestyle) ชนิดหนึ่ง  ซ่ึงมีความประสงค์ที่จะฝึกฝนดา้นสุขภาพและการท าให้มีสุขภาพดี  หรืออกีความหมายหนึ่ง คือ  
ส่ิงท่ีเกิดข้ึนพร้อม ๆ กบัมนษุย์  ซ่ึงส่ิงดังกล่าวนี้เปน็พืน้ฐานของสุขภาพที่ดีและเปน็การพัฒนาของชุมชน และจะมี       
ส่วนชว่ยในการพฒันาคุณภาพชวีิต ซ่ึงมีความส าคัญต่อสภาวะและสภาพความเปน็อยู่ 
  กิจกรรมนนัทนาการสุขภาพ (Wellness) นั้นก็คือ กิจกรรมนันทนาการเพื่อพฒันาสุขภาพนั่นเอง  ซ่ึง
กิจกรรมนี้เป็นการจดัการของบุคคลซ่ึงมีความเกี่ยวข้องกับข้อมูลการศึกษา โอกาสส าหรบัการเปลีย่นแปลงทางพฤติกรรม 
และยังเปน็การจูงใจในการให้ความช่วยเหลือและสนบัสนนุให้ผู้เข้าร่วมกระท าในส่ิงท่ีเป็นไปได้มากท่ีสุด  เกี่ยวกับลักษณะ
การด าเนนิชีวิตเพือ่ให้มีความเปน็อยู่ท่ีดี   
รูปแบบการจัดกิจกรรม 

1. การออกก าลังกายเพือ่สุขภาพและสมรรถภาพ 
2. การจัดการเก่ียวกบัโภชนาการ 
3. การจัดการเก่ียวกบัการบรโิภคเครื่องดื่ม ส่ิงเสพติด 
4. การจัดโปรแกรมนนัทนาการเพือ่พัฒนาคุณภาพชีวิต 
5. การสร้างสมดุลสุขภาพกายสุขภาพจิต 
6. การควบคุมความเครียดและการผ่อนคลาย 
7. การจัดการเก่ียวกบัความปลอดภัยต่อพฤติกรรมเส่ียง  

ส าหรับการท่องเที่ยวและการกีฬา (Tourism and Sports) เป็นกิจกรรมนนัทนาการประเภทหนึ่งที่จะน าไป    
สู่การเสริมสร้างประสบการณ์ทีแ่ปลกใหม่และหลากหลายแก่ผู้เข้าร่วมกิจกรรม 
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การท่องเท่ียว (Tourism) เป็นกระบวนการนันทนาการ (Recreation) รูปแบบหนึ่งท่ีเกิดข้ึนระหวา่ง
เวลาว่าง (leisuretime) ที่มีการเดินทาง (travel) เข้ามาเกี่ยวข้อง  โดยเปน็การเดินทางจากที่หนึ่ง ท่ีมักหมายถึงท่ีอยู่
อาศัย ไปยังอีกท่ีหนึ่งที่มักถือเปน็แหล่งท่องเที่ยว เพื่อเปลี่ยนบรรยากาศและสิ่งแวดล้อม  โดยมีแรงกระตุ้น(motivator) 
จากความต้องการในด้านกายภาพ ด้านวฒันธรรม วิถีชวีิตประเพณี และดา้นสถานะเพื่อการยอมรับนบัถือ  กิจกรรม
ท่องเที่ยวเป็นกิจกรรมที่สร้างเสริมประสบการณ์ชวีิต  สร้างความประทับใจ  มีความซาบซ้ึงในธรรมชาติ  
ศิลปวฒันธรรมประเพณี  วิถีชวีติของชุมชนและสังคมในลักษณะที่แตกต่างกันออกไป  นอกจากนี ้การท่องเที่ยวยังชว่ย
ส่งเสริมพัฒนาการเจริญ เติบโตทางด้านร่างกาย จิตใจ อารมณ ์สังคม รวมทั้งบุคลิกภาพดว้ย 

กีฬา (Sports) เป็นกระบวนการนันทนาการ (Recreation) รูปแบบหนึ่ง  ท่ีมุ่งเพื่อความสนุกสนาน  เพลิดเพลิน  
ผ่อนคลายความตึงเครียด  และการใช้เวลาว่างให้เปน็ประโยชน์  นอกจากนี้ กีฬายังชว่ยส่งเสริมพัฒนา      การ
เจริญเติบโตทางดา้นรา่งกาย จติใจ อารมณ์ สังคม และสติปัญญาดว้ย 

 

 

1.3  ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับการออกก าลังกาย 
การออกก าลังกายและการเล่นกฬีาเพื่อพัฒนาสุขภาพและสมรรถภาพทางกายเปน็ปัจจัยท่ีส าคญัประการหนึ่ง 

ในการพัฒนาทรพัยากรมนษุย์ทัง้ทางด้านร่างกาย จิตใจ อารมณ์ สังคมและสติปัญญา ซ่ึงเป็นการพัฒนาคณุภาพชวีิตให้
สามารถอยู่ในสังคมไดอ้ย่างมีความสุข เม่ือทรัพยากรมนุษย์มีคุณภาพแล้วย่อมก่อให้เกิดการพัฒนาทั้งด้านเศรษฐกจิสังคม 
และการศึกษาของประเทศให้เจริญก้าวหน้ายิ่งข้ึน ทั้งนี้การออกก าลังกายหรือเล่นกีฬานัน้ควรจะกระท าอย่างต่อเนื่องและ
เป็นระบบ โดยผู้ที่มีความรูอ้ย่างถูกต้อง เพื่อให้เกิดสัมฤทธิ์ผลทั้งทางด้านร่างกายและจิตใจ กอ่ให้เกิดความสนุกสนานเปน็
การสร้างทัศนคติที่ดีต่อการออกก าลังกายเกิดประโยชน์อย่างเปน็รูปธรรมและสามารถน าไปใช้ชวีิตประจ าวนัได้เปน็อย่างดี 

 

ความหมายของการออกก าลังกาย 
 การออกก าลังกายคืออะไร? 

 การออกก าลังกายตรงกบัค าในภาษอังกฤษว่า “Exercise” ซ่ึงมีความหมายตามพจนานุกรมฉบบั
ราชบณัฑิตยสถาน พ.ศ. 2525 คือการใช้ก าลังแบ่งแรง บริหารร่างกาย เพื่อให้แข็งแรง และนอกจากนี้ยังมีนักวิชาการ
หลายท่านได้ให้ความหมายของการออกก าลังกายไว้ดังนี้ 

 การออกก าลังกาย หมายถึง กิจกรรมที่ท าให้ร่างกายเกดิการเคลื่อนไหวและต้องใช้พลังทางรา่งกายจะ
เป็นการเล่นกีฬาหรือท างานใดๆ ทีอ่อกแรงเพียงเล็กน้อยหรือมากก็ตาม ไม่ว่าจะเปน็การสมัครใจหรือฝนืใจ ทั้งอาชีพและ
สมัครเล่น จัดว่าเปน็การออกก าลังกายทั้งส้ิน เชน่ การเดิน การวิ่ง การเลน่กีฬาทุกชนิด การท างานบา้น งานอาชีพ และ
งานอดิเรกท่ีใช้แรงงาน (กรีชา  วงศ์นาม. ม.ป.ป. : 6.) 

 การออกก าลังกาย หมายถึง การเคลื่อนไหวออกแรงเพื่อท ากจิกรรมทางร่างกายในทุกลักษณะเพื่อฝึก
ให้ร่างกายเคลื่อนไหว ช่วยให้กลา้มเนื้อได้ท างานและเจริญเติบโต ส่งเสริมให้ร่างกายแข็งแรงทรวดทรงดปีอดและหวัใจ
ท างานอย่างมีประสิทธภิาพร่างกายท างานได้ยาวนานโดยไม่เหนื่อยง่ายหากรู้สึกเหนือ่ยเม่ือร่างกายพักสักครู่ก็จะดีคืนสู่
สภาพปกติโดยเร็ว (มาสินี ไกรวอ่ง. ม.ป.ป. : 2)  

 การออกก าลังกาย หมายถึง การออกแรงทางกายท่ีท าให้ร่างกายแข็งแรงท้ังระบบโครงสร้างและท า
ให้กล้ามเนื้อสามารถรวมกันต่อต้านและเอาแรงชนะแรงบังคบัไดห้ากขาดการออกก าลังกาย ร่างกายจะลดศักยภาพในการ
เคลื่อนไหว นอกจากนี้ยังท าให้กิจกรรมทางปญัญา อารมณ์ และความรู้สึกดีขึน้ดว้ย (วรวิทย์ คงมนต์. ม.ป.ป.: 8) 

 ศิริรัตน์  หิรัญรัตน์ กล่าวว่า การออกก าลังกาย หมายถึง การใช้กล้ามเนือ้และอวัยวะอืน่ๆ ของ
ร่างกายท างานมากกวา่การเคลือ่นไหว หรืออริิยาบทต่างๆ ตามปกติในชวีิตประจ าวัน 

 

การกีฬาแห่งประเทศไทย (2545: 80-83) กล่าววา่ การออกก าลังกาย หมายถึง การกระท า ใด ๆ ที่มีการ
เคลื่อนไหวส่วนต่างๆ ของร่างกายเพื่อสุขภาพ เพื่อความสนุกสนาน และเพื่อสังคมโดย กฎ กติกาการแข่งขันต่าง ๆ 
พฤติกรรมการออกก าลังกาย หมายถึง การที่ร่างกายได้ใช้งาน หรือ ก าลัง ท่ีมีอยู่เพื่อให้ส่วนใดส่วนหนึ่งของร่างกายเกิด
การเคลื่อนไหว เชน่ การบริหาร การวิ่ง การเลน่กีฬา ฯลฯ การเคลื่อนไหวนัน้จะต้องมีส่วนท าใหเ้กิดการพฒันาทางด้าน
ร่างกาย และระบบต่างๆ ของ รา่งกาย เช่นท าให้หัวใจและระบบไหลเวียนโลหิตท างานอย่างมีประสิทธิภาพ เปน็ต้น และ
การปฏิบัติ นัน้จะต้องถูกต้องตามหลักของการออกก าลังกายด้วย 
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องค์การอนามัยโลก (WHO, 2010) ได้ให้ความหมายของการออกก าลังกาย ว่า การออกก าลังกาย หมายถึง 
การที่ร่างกายมีการเคลื่อนไหวดว้ยการท างานของกระดูกและกลา้มเนื้อที่ต้องใช้พลังงาน และถ้า บุคคลปฏิบัติกิจกรรม
ทางกายในระดบัที่เพียงพอกจ็ะเป็นประโยชน์ต่อสุขภาพ 

 

 

 จากหลายความหมายของการออกก าลังกายพอสรุปไดว้่าการออกก าลังกายเปน็กิจกรรมท่ีท าให้
ร่างกายเกิดการเคลื่อนไหวอย่างต่อเนื่อง โดยมีความหนัก ความนาน และความบ่อยเพียงพอที่จะท าให้ร่างกายมี
สมรรถนะทางกายท่ีด ี

 

คุณค่าและความจ าเป็นของการออกก าลังกาย 
 พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หวัภมิูพลอดลุยเดชฯ  ได้มีพระราชด ารัส เรื่องการออกก าลังกายเพื่อ

สุขภาพ  ในวนัที่ 17 ธนัวาคม 2533 ณ มหาวิทยาลัยมหิดล ความตอนหนึ่งวา่ 

 “ร่างกายของคนเราพืน้ฐานธรรมชาติสร้างมาส าหรับใช้ออกแรงมิใช่อยู่เฉยๆ ถ้าใช้แรงให้พอเหมาะ
พอดีโดยสม่ าเสมอร่างกายก็เจรญิแข็งแรง คล่องแคลว่และคงทนยั่งยืนถ้าไม่ใช้แรงเลยหรอืใช้ไมเ่พียงพอร่างกายก็จะ
เจริญแข็งแรงอยู่ไม่ได้ แต่จะค่อยๆ เส่ือมไปเป็นล าดับและหมดสมรรถภาพไปกอ่นเวลาอันควร ดงันั้นผู้ที่ปกติท างานโดยไม่
ใช้ก าลังหรอืใช้ก าลังน้อยจึงจ าเปน็ต้องหาเวลาออกก าลังกายให้เพียงพอกับความต้องการธรรมชาติเสมอทุกวันมิฉะนั้นจะ
เป็นที่นา่เสียดายอย่างยิ่งที่เขาจะใช้สติปัญญาความสามารถของเขาท าประโยชน์แก่ตนเองและส่วนรวมไดน้้อยเกนิไป
เพราะร่างกายอนักลบักลายอ่อนแอลงนัน้จะไม่อ านวยให้ท างานโดยมีประสิทธภิาพ”  

 จากกระแสพระราชด ารัสที่ไดอ้ญัเชิญมาข้างต้นแสดงให้เห็นว่า การออกก าลังกายหรอืการใช้ก าลังเป็น
ส่ิงจ าเป็น ทั้งนี้ธรรมชาติได้สร้างมนุษย์ให้มีความสมบูรณ์ทางร่างกาย และสติปัญญา เพื่อให้สามารถต่อสู้กับ
สภาพแวดลอ้มต่างๆ รอบตัวในการด ารงชวีิต ดังจะเห็นไดจ้ากยุคเริ่มแรกของมวลมนุษย์ที่จะต้องต่อสู้ทุกอย่างในการหา
อาหารเพื่อความอยู่รอด และในบางครั้งต้องเดนิทางเข้าป่าล่าสัตว์ใช้เวลาเปน็วนั เปน็เดือน และต้องต่อสู้กับสัตว์ด้วยมือ
เปล่า หรือดว้ยอาวธุที่สร้างข้ึน เพื่อให้ได้มาซ่ึงอาหาร นอกจากนีใ้นบางครั้งเม่ือไดอ้าหารมาแล้วยังต้องต่อสู้กันเองเพื่อ
แย่งชิงอาหารในที่สุด  ผู้ที่แข็งแรงกว่าจะเปน็ผู้ชนะ ถ้าเราได้ศึกษาและสังเกตโครงกระดดูของมนุษย์ในยุคโบราณจะเห็น
ได้วา่โครงสร้างของกระดูกมีรูปร่างค่อนข้างใหญ่ทั้งนี้มีผลเนื่องมาจากการใช้ก าลังของร่างกายเป็นส่วนใหญใ่นการด าเนนิ
ชีวิตประจ าวัน แต่เนือ่งดว้ยมนุษย์ไม่ได้ถูกพัฒนาทางด้านร่างกายเพียงอย่างเดียวมนษุย์ไดถู้กพฒันาทางด้านสมองตามไป
ด้วยเราศึกษาได้จากการพัฒนาการใช้อาวธุหรือเครือ่งมือในการด าเนนิชวีิตประจ าวัน ยกตัวอย่างเช่น การใช้อาวธุในการ
ล่าสัตว์ ได้มีการพัฒนามาตามล าดับ เชน่ จากการใช้ก้อนหิน ไม ้จากการจบัและถือมาเปน็การใช้ธนู ลูกดอกที่สามารถยิง
ได้ในระยะไกล จนกลายมาเป็นอาวุธปืนในปัจจบุันการพฒันาทางด้านสติปญัญาของมนุษย์เปน็ไปอย่างรวดเร็วจนถึงยุค
ปัจจุบนัที่เรียกวา่ยุค IT (Information Technology) มนุษย์ได้พัฒนาการทางดา้นเทคโนโลยดี้านข้อมลูข่าวสารโดยผ่าน
ทางเครื่องคอมพิวเตอร์ท าให้มีความสะดวกในการด าเนนิชวีิตประจ าวนัมากสามารถคน้หาข้อมูลข่าวสารได้ตลอดเวลา 
โดยไม่จ าเปน็ต้องเดนิไปหาข้อมูลที่หน่วยงาน 

 โดยเฉพาะการท างานที่ต้องนั่งอยู่บนโต๊ะท างานเพียงใชน้ิ้วสัมผัสบนเครื่องคอมพิวเตอร์ก็อืน่ๆ หรอืไป
ยังส านักหอสมุดห้องสมุดแต่อย่างใดส่ิงต่างๆ เหล่านี้เปน็ข้อดใีนสมัยปัจจุบันแต่เม่ือมีส่ิงดีย่อมมีในส่วนที่เสียตามมา 
โดยเฉพาะในเรือ่งของสุขภาพ ทัง้นี้มนุษย์ในยุคปจัจุบนัมีการเคลือ่นไหวน้อยกว่าปกติ เช่น การซักผ้ามีเครื่องซักผ้า 
เดินทางไปท างานดว้ยวธิีนั่งรถยนต์ ข้ึนตึกไปห้องท างานชัน้บนโดยใช้ลิฟท์ การท างานโดยนั่งท างานที่หนา้จอคอมพวิเตอร์ 
โดยสรุปมนุษย์จะใช้เวลาส าหรบันอน นั่งมากกว่าการเดนิและการเคลื่อนไหว จากความสะดวกสบายดังกล่าวได้ท าลาย
สุขภาพของมนุษยล์ง ประจวบกบัมนุษย์ได้ให้เวลาในการออกก าลังกายนอ้ยลง ซ่ึงจะมีผลท าให้เกิดการเส่ือมโทรมลงของ
อวัยวะต่างๆ ไปอย่างรวดเรว็ เป็นไปตามหลักของ “Use and Disuse” การใช้และไม่ใช้ ทั้งนี้หลักการดังกล่าวยัง
สอดคล้องกบัที่ฮิปโปเครติส  ซ่ึงเป็นแพทย์คนแรกที่เห็นความส าคัญอย่างมาก ของการเคลือ่นไหวและการออกก าลังกาย 
โดยท่านสังเกตจากผู้ท่ีมีความผิดปกติของข้อสะโพก ซ่ึงอาจเปน็มาแต่ก าเนิดหรือเป็นข้ึนมากภายหลังก็ตาม บุคคลดังท่ีวา่
นี้จะมีกลา้มเนื้อขาท่ีอ่อนปวกเปียก ซ่ึงตรงข้ามกับแขนซึ่งจะมีความแข็งแรงมากกว่าปกติ เพราะถกูใช้งานมากขึน้ 

 ที่น่าสนใจมากก็คือ ท่านเป็นแพทย์คนแรกที่แนะน าผู้ท่ีอว้นใหล้ดความอ้วนดว้ยการเดินเรว็ๆ และเดิน
มากๆ และท่านยังได้เตือนผู้ที่ไม่เคยออกก าลังกาย หรอืเคยแต่ได้หยุดไปนานแลว้วา่ หากจะเริ่มออกก าลังกาย จะต้อง
กระท าดว้ยความระมัดระวัง ซ่ึงนับได้วา่เปน็ค าแนะน าทันสมัย เพราะแม้เวลาจะผ่านมากว่า 2,000 ปี แล้ว แต่หลักการนี้
ก็ยังเป็นหลักการที่ใช้กนัอยู่ ส่ิงท่ีน่าสนใจประการส าคญัที่มีต่อการออกก าลังกายคือ ท่านได้กล่าวไว้ตอนหนึ่งว่า  



17 

 

 “กล่าวโดยท่ัวๆ ไป อวัยวะทุกส่วนของรา่งกายลว้นมีหน้าที่ หากอวัยวะเหล่านี้ได้มีการใช้งานอย่าง
พอเหมาะพอดี และมีการออกก าลังกายท่ีเหมาะสม ก็จะเจริญเติบโตไปดว้ยดี มีความเข็งแรง และจะเส่ือมช้า แต่หาก
อวัยวะเหล่านี้ไม่ได้ใช้งาน ก็จะมแีต่อ่อนแอเจรญิเติบโตช้าเกิดโรคได้ง่าย และเส่ือมตามอายุได้อย่างรวดเร็ว โดยเฉพาะ
อย่างยิ่งส่วนที่เกี่ยวกบัข้อและเส้นเอ็นต่างๆ พวกท่ีใช้ขาเดนิน้อยๆ โดยปล่อยให้มันอยู่เฉยๆ ในอากาศ ทั้งกระดูกและ
กล้ามเนื้อจะฝ่อและอ่อนแรงไดร้วดเรว็กวา่พวกท่ีใช้เดนิอยู่เสมอ” 

 จากทั้งหมดที่กล่าวมา จะเห็นไดว้่า การท าให้ร่างกายได้เคลือ่นไหวและออกแรงย่อมมีความส าคญัซึ่ง
สามารถสรปุความส าคัญของการออกก าลังกายได้ดังนี ้

1. ทางด้านร่างกาย ท าให้อวัยวะในระบบต่าง ๆ ของรา่งกายสามารถท างาน ประสานและสอดคล้องไดอ้ย่างมี
ประสิทธภิาพ เป็นผลให้ร่างกายแข็งแรงสมบูรณ์ ชว่ยชะลอความเส่ือมของอวัยวะ  หัวใจ ปอด และหลอดเลือดท างานดี
ข้ึน ร่างกายมีความกระฉับกระเฉง ว่องไว มีบุคลิกภาพที่ดี สามารถประกอบกิจกรรมการงานประจ าวนัได้อย่าง
กระฉับกระเฉง มีสมรรถภาพทางกายท่ีด ี

2. ทางด้านจิตใจ  การออกก าลงักายสม่ าเสมอนอกจากชว่ยท าให้ร่างกายสมบูรณ์แข็งแรงแล้ว ยังท าให้จิตใจร่า
เริง แจ่มใส เบิกบาน เพราะการออกก าลังกายท่ีหนักพอสมควรจะท าให้มีการหลั่งของสารเอ็นดอร์ฟิน ซ่ึงสารนีน้อกจาก
จะช่วยลดความเจ็บปวดแลว้ยังมีฤทธิ์ต่อต้านความซึมเศร้า ท าให้คลายเครียด  

3. ทางด้านอารมณ์ ชว่ยให้มีอารมณ์เยือกเย็น ไม่หุ้นหนัพลันแลน่ ชว่ยคลายความเครียดจากการประกอบอาชพี
ในชวีิตประจ าวัน เม่ืออารมณ์เยอืกเย็นก็สามารถท างานหรอืออกก าลังกายได้อย่างด ี

4. ทางด้านสติปัญญา การออกก าลังกายอย่างสม่ าเสมอ ท าใหค้วามคิดปลอดโปร่งมีไหวพริบ มีความคิด
สร้างสรรค์ เนื่องจากมีการขยายตัวของหลอดเลอืดจากการสูบฉีดโลหิตไปเลี้ยงสมอง ท าให้เซลล์ประสาทมีการรบัสัมผัส
และส่งสัญญาณกระแสประสาทได้เร็วข้ึน สามารถแกป้ัญหาเฉพาะหน้าได้เปน็อย่างดีและมีความคิดสร้างสรรค์ 

5. ทางด้านสังคม  ถ้าได้ออกก าลังกายร่วมกนัหลายๆ คน หรอืการเลน่กีฬาเป็นทีมจะพบว่า ผู้ทีอ่อกก าลังกาย
สามารถปรบัตัวให้เข้ากับผู้รว่มงานและผู้อื่นได้ เพราะการเลน่กฬีาหรือออกก าลังกาย รว่มกันเปน็หมู่มากท าให้เกิดความ
เข้าใจและเรียนรู้พฤติกรรม ท าให้เกิดความเอื้อเฟื้อ มีเหตุผล อดกลัน้ สุขุม รอบคอบ ยุติธรรม มีความเอื้ออาทรต่อกนั 
สามารถอยู่ร่วมในสังคมได้อย่างมีความสุข 

 

 

ประโยชน์ของการออกก าลังกาย 
 ในปี พ.ศ. 2266 แพทย์ชาวฝรั่งเศสชื่อ นิโคลัส อังเดรย์ ซ่ึงนิยมออกก าลังกายมาก ได้เสนอบทความ

ต่อที่ประชุมแพทย์ในกรุงปารีสวา่ “ในสารพดัวธิีที่จะบรรเทาหรอืรักษา ความผิดปกติในรา่งกายของคนเรานั้นไม่มีอะไรที่
ดีเท่ากับการออกก าลังกาย” 

 ในที่นี้จะขอกลา่วถึงประโยชน์ของการออกก าลังกายในดา้นต่างๆ ต่อไปนี ้
1. ด้านร่างกาย  การออกก าลังกายท าให้ระบบต่างๆ ของร่างกายท างานอยา่งมีประสิทธิภาพและส าหรับผู้ที่มี

อายุต้ังแต่ 30 ป ีข้ึนไปจะช่วยชะลอการเส่ือมของระบบต่างๆ ของร่างกาย การออกก าลังกายจะช่วยในการพัฒนาระบบ
ต่างๆ ของร่างกาย ดังนี ้

1.1 ระบบกล้ามเนื้อ 

- กล้ามเนื้อมีขนาดใหญ่ข้ึนเนื่องจากเส้นใยของกล้ามเนื้อขยายตัว 

- เพิ่มจ านวนการสะสม ATP CP มากยิ่งข้ึน 

- เพิ่มการกระจายและความหนาแนน่ของหลอดเลือดฝอยในกลา้มเนื้อมากย่ิงข้ึน 

- กล้ามเนื้อมีความแข็งแรง สามารถปฏิบัติงานได้มากยิ่งข้ึน 

1.2 ระบบหายใจ 

- ปอดมีปริมาตร และน้ าหนักมากข้ึน รวมทั้งพืน้ที่ผิวของถุงลอม (Aveolus) มากขึ้น ท าใหป้ริมาณการหายใจ
น าออกซิเจนเข้าสู่ปอดในแต่ละครั้งมีจ านวนมากขึน้ 

- ปริมาณการหายใจต่อนาทีลดลง แต่ได้ออกซิเจนมากขึ้น ทั้งนี้เนื่องจากกล้ามเนือ้กระบังลมเคลือ่นที่มากขึ้น (ผู้
ที่ไม่ออกก าลังกายจะหายใจ 16-18 ครั้ง/นาที แต่ผู้ที่ฝึกการออกก าลังอย่างดีจะเหลอืเพียง 6-8 ครั้ง/นาที) 

- ความสามารถในการแพร่กระจายก๊าชออกซิเจนเข้าสู่โลหิตในถงุลม (Aveolus) มีมากยิง่ข้ึน  
- ทรวงอกขยายใหญ่ขึ้น กลา้มเนื้อที่ชว่ยในการหายใจแข็งแรงข้ึน 

1.3 ระบบไหลเวียนโลหิต  ประกอบดว้ย หัวใจ หลอดเลือด เม็ดเลือด 
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1.3.1 หัวใจ 

- หัวใจมีขนาดและความหนาแนน่ในกล้ามเนือ้หัวใจมากขึน้ (พวกที่ออกก าลังกายประมาณ 
200 -500 กรัม พวกท่ีไม่ได้ออกก าลังกาย 250-300 กรัม) ท าให้ประสิทธภิาพการท างาน
ของหัวใจดีข้ึน 

- จ านวนเลือดที่ส่งออกจากหวัใจต่อนาที (Cardiac output) มากขึ้น พวกท่ีออกก าลังกาย
เป็นประจ าจะมีจ านวนเลอืดที่ส่งออกจากหัวใจต่อนาที ประมาณ 30 ลิตรต่อนาที ส่วนพวกท่ีไม่ได้ออก
ก าลังประมาณ 20 ลิตรต่อนาท ี

- อัตราการเต้นของหัวใจต่อนาทลีดลง แต่ปริมาณการสูบฉดีโลหติออกจากหัวใจมปีริมาณ
มากขึ้น (นักกีฬาหรือผู้ท่ีออกก าลังกายเปน็ประจ า 40-60 ครั้ง ต่อนาที ส าหรับบุคคลทั่วไป ชาย 70-
80 ครั้งต่อนาท ี

1.3.2 หลอดเลอืด 

- หลอดเลือดมีความยืดหยุ่นมากข้ึน 

- ช่วยลดสารไขมันพวกโคเลสเตอรอล ไตรกลีเซอรไรด์ ที่สะสมในหลอดเลือดให้นอ้ยลง มีผล
ให้การเปน็โรคเส้นโลหิตอุดตันไดม้ากขึ้น 

1.3.3 เม็ดเลือด 

- มีการเพิ่มจ านวนเม็ดเลือดแดงมากขึ้นกว่า 240 กรัม และมีฮีโมโกบิลมากข้ึน 

- มีการเพิ่มด่างส ารองของธาตุ โซเดียม และโปแตสเซียม เพื่อสร้างความสมดุลกบักรดที่จะ
เกิดขึ้นในขณะออกก าลังกายโดยเฉพาะกรดแลคติค 

1.4 ระบบโครงสร้างของรา่งกาย (ระบบกระดกู) 
- การออกก าลังกายท่ีมีแรงกดดนัและแรงดึงท่ีกระดูกจะเปน็ตัวกระตุ้นให้รา่งกายสร้างกระดูกในด้านของความ

ยาว ความกว้าง และความหนา 

- ส่วนผิวกระดูกและส่วนเนื้อที่เป็นโพรงของกระดูกด้านในหนาข้ึนท าให้กระดูกมีความแข็งแรง 

- การท างานของกระดูกในส่วนที่เป็นข้อต่อจะมีการปรบัตัวได้เปน็พิเศษ ท าให้เกดิความคลอ่งแคล่วมากยิ่งข้ึน 

1.5 การออกก าลังกายท่ีส่งผลต่อระบบและอวัยวะส่วนอืน่ๆ ได้แก่ 
- ระบบประสาทเสรี ท างานไดส้มดุลกัน การปรับตัวของอวัยวะให้เหมาะกับการออกก าลังสามารถท าได้เร็วกว่า

การฟืน้ตัวได้เร็วกว่า การท างานของระบบย่อยอาหารและระบบขับถ่ายเป็นปกติดีข้ึน 

- การย่อยอาหารและการขับถ่ายเป็นปกติดีขึน้ 

- ระบบขับถา่ยท างานดีข้ึน ได้แก่ การขับเหง่ือ และการขับของเสียออกจากร่างกาย 

- ร่างกายมีสมรรถภาพทางกายดีข้ึนไม่วา่จะเปน็ความแข็งแรง ความอดทน ความคลอ่งตัว ความอ่อนตัว 
ความเร็ว การใชพ้ลัง เม่ือร่างกายมีสมรรถภาพดีข้ึนย่อมท าให้การด ารงชวีิตในสังคมได้อยา่งมีความสุข 

- การออกก าลังกายท าให้ร่างกายเกิดทรวดทรงที่สวยวาม ไม่ตัวงอ ตัวเอียง หลังงอ และพุงปอ่ง 

2. ด้านจิตใจ  ได้แก ่ลดความเครียด เกิดความสนุกสนาน มีความเชื่อม่ันในตนเอง และการปรบัตัวเข้าสู่สังคม 

3. ด้านป้องกนัโรค ได้แก่ การปอ้งกันการเกิดโรคหัวใจ โรคเบาหวาน โรคอว้นความดนัโลหิตสูง นอกจากนี้ยัง
ช่วยฟืน้ฟูสภาพของรา่งกายหลังจากประสบอบุัติเหตุหรือได้รบับาดเจ็บ 

 

ข้อควรปฏิบัติในการออกก าลังกาย 
 การออกก าลังกายมีประโยชน์อยา่งมากมายก็จริง แต่ถ้าผู้ท่ีออกก าลังกายปฏิบัติตนไม่ถูกต้องตาม

หลักการของการออกก าลังกายอาจจะก่อให้เกิดโทษต่อร่างกายได้ เช่น ออกก าลังกายเกินขนาด ท าให้หัวใจวายถึง
เสียชีวิตได้และนอกจากนี้ยังอาจจะก่อให้เกิดการบาดเจบ็ขณะออกก าลังกายได้ดังนั้นเพื่อให้การออกก าลังกายเกดิ
ประโยชนอ์ย่างแท้จริงควรจะปฏบิัติตามหลักการของการออกก าลังกายเพื่อสุขภาพ ดังต่อไปนี ้

1. การออกก าลังกายควรใช้วธิีค่อยเป็นค่อยไป หรือเริ่มจากปริมาณน้อยๆ แลว้ค่อยเพิ่มปริมาณไปเรื่อย 

2. การออกก าลังกายพยายามให้ทุกส่วนของร่างกายได้เคลื่อนไหว เพื่อให้ทุกส่วนของร่างกายได้การออกก าลัง
กาย 

3. การเลือกการออกก าลังกาย ควรเลือกกจิกรรมที่เหมาะสมกับลักษณะของร่างกาย เช่น คนอว้นควรจะเลือด
การถีบจกัรยานมากกว่าการวิ่ง ทั้งนี้ เพื่อลดแรงกระแทกของข้อต่อ คนตัวผอมเล็กควรหลีกเลี่ยงการออกก าลังกายหรอื
เล่นกีฬาที่มีการปะทะควรออกก าลังโดยใช้วธิวีิ่งเพื่อสุขภาพมากกว่า 
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4. ผู้ที่เคยมีโรคประจ าตัวหรือผู้ที่มีสุขภาพไม่ดีก่อนออกก าลังกายทุกครั้งควรตรวจสุขภาพและขอรับค าแนะน า
จากแพทย์หรือผู้ที่มีความรู้เกี่ยวกับการออกก าลังกาย เช่น นักวทิยาศาสตร์การกีฬา ครูพลศึกษา เป็นต้น 

 

 นอกจากนี้ ศนูย์วิทยาศาสตร์การกีฬา การกีฬาแห่งประเทศไทยได้ให้หลักการออกก าลังเปน็บญัญัติ 10 
ประการ ส าหรบัผู้ที่ออกก าลังกายเพื่อสุขภาพไว้ดังนี้ (การกีฬาแห่งประเทศไทย. 2536 : 62) 

1. การปริมาณตนสภาพร่างกายและความเหมาะสมกับกีฬาชนดิต่างๆ ของแต่ละคนไมเ่หมือนกนัแม้ในคนคน
เดียวกันในช่วงเวลาหนึ่งกับอีกช่วงเวลาหนึ่งก็แตกต่างกันได้ การจะได้ผลเพิ่มของสมรรถภาพจากการฝึกหรอืออกก าลังมี
กฎตายตัวว่า จะต้องเปน็ไปตามความเหมาะสมกับสภาพร่างกาย หากฝึกซ้อมเบาเกินไปก็ได้ผลน้อยหรือไม่ได้ผล แต่การ
ฝึกซ้อมหนักเกินไปหรือไม่โดยสังเกตจากความเหนื่อยคือหากออกก าลังกายถึงข้ึนเหนื่อยแลว้ยังสามารถฝึกต่อไปไดด้้วย
ความหนักเท่าเดิมโดยไม่เหนื่อยเพิ่มข้ึน และเม่ือพักแล้วไม่เกนิ 10 นาที ก็รู้สึกหายเหนื่อย แม้จะมีความอ่อนเพลียอยูบ่้าง 
แต่ในวนัรุ่งขึ้นก็หายอ่อนเพลียกลับสดชื่นเชน่เดิมหรือมากกว่าเดิม แสดงว่าการฝึกซ้อมหรือการออกก าลังนัน้ไม่หนักเกินแต่
ถ้ารู้สึกเหนื่อยแลว้พอฝนืต่อไปกลับเหนื่อยมากขึน้จนหอบ แม้พักแล้วเปน็ชัว่โมงก็ยังไม่หายเหนื่อย และในวนัรุ่งขึ้นก็ยัง
อ่อนเพลียอยู่แสดงว่าการฝึกซ้อมหรือการออกก าลังนั้นหนักเกินการจะฝึกซ้อมใหม่จะต้องรอใหร้า่งกายกลับเข้าสู่สภาพเดิม
ก่อนแลว้เริ่มใหม่ด้วยความหนักที่น้อยกว่าเดิม 

2. การแต่งกายมีส่วนเก่ียวข้องทั้งในด้านการเคลื่อนไหวความอดทนและจิตวิทยากีฬาแต่ละอย่างย่อมมีแบบ
เครื่องแต่งกายท่ีเหมาะสมทั้งเส้ือกางเกงและรองเท้า ในด้านการเคลื่อนไหว เส้ือผ้าท่ีรุ่มร่าม รองเทา้ที่ไม่เหมาะกับเท้า
หรือสภาพของสนาม ย่อมท าใหก้ารเคลื่อนไหวไม่คลอ่งตัวเท่าทีค่วร และยังเป็นต้นเหตุให้เกิดอบุัติเหตุด้วย ในด้านความ
อดทนต้องค านึงถึงการระบายความร้อนออกจากร่างกายเปน็ส าคัญ เพราะในระหวา่งที่ออกก าลงักาย ร่างกายจะมีความ
ร้อนเกิดข้ึนมาก หากระบายออกไม่ทัน ความร้อนที่สะสมข้ึนจะเปน็ตัวจ ากดัการออกก าลังต่อไปและท าอันตรายต่อระบบ
ต่างๆ ในรา่งกายดว้ยในกรณีนี้เส้ือผ้าท่ีมิดชิดเกินไปหรอืเส้ือผ้าท่ีท าด้วยวัสดุสังเคราะห์ท่ีมีคุณสมบัติในการซับเหงื่อได้นอ้ย
จะท าให้การระบายความรอ้นออกจากร่างกายเป็นไปดว้ยความล าบากยิ่งข้ึนเรือ่งที่ปฏิบัติกันผดิอยู่เสมอ คือการใช้ชดุ
วอร์มโดยพร่ าเพรื่อจุดประสงค์หลักในการใชชุ้ดวอร์มคือท าให้รา่งกายอบรุ่นเรว็ (Warmup) เม่ือความอบอุ่นของร่างกาย
สูงถึงขนาดหนึ่งการท างานของรา่งกายจะได้สมรรถภาพสูงสุด แต่ถ้าอบอุน่ (ร้อน) เกินไป สมรรถภาพกลับลดส าหรบั
สภาพอากาศในประเทศไทย การใช้ชดุวอร์มเกือบจะไม่มีความจ าเป็นเลย เพราะอากาศร้อนอยู่แล้ว ถ้าจะใชก้็ไม่ควรจะใช้
ในระหว่างฝึกซ้อมหรือออกก าลังกายท่ีใช้ความอดทน 

3. เลือกเวลา ดนิฟา้ อากาศ   ทุกคนควรก าหนดเวลาฝึกซ้อมท่ีแน่นอนไว้ แต่ควรเปน็เวลาเดียวกันทุกวนัเพราะ
มีผลต่อการปรบัตัวของรา่งกาย การฝึกซ้อมตามสะดวกโดยไม่มีการปรบัตัวของรา่งกายการฝึกซ้อมตามสะดวก โดยไม่มี
การก าหนดเวลาแน่นอน ท าให้การปรบัตัวของรา่งกายสับสนอาจไม่ได้ผลจากการฝึกซ้อมเท่าท่ีควรในอากาศร้อนการ
ฝึกซ้อมจะท าให้เหนื่อยเรว็ และได้ปริมาณน้อยกวา่ในอากาศเย็น จึงไม่เหมาะอย่างยิ่งส าหรับการฝึกความอดทน การ
เลือกอากาศอาจท าได้ยากหรอืท าไม่ได้แต่การเลอืกเวลาทุกคนท าได้ โดยเฉพาะเวลาเช้าตรู่และตอนเย็นอณุหภูมิต่ ากว่า
กลางวนัจึงเหมาะส าหรบัการฝึกซ้อมความอดทน ส่วนการฝึกซ้อมด้านแรงกล้ามเนือ้และความเรว็ระยะส้ันๆ อาจท าให้
อากาศร้อนได้ แต่ท าในช่วงเวลาส้ัน อย่างไรก็ตามในการฝึกซ้อมเพื่อแข่งขันจะต้องค านึงถึงเวลาที่ใช้แข่งขันด้วย แต่ไม่
จ าเป็นต้องฝึกซ้อมในเวลานัน้ทุกครั้งไป 

4. สภาพของกระเพาะอาหารในเวลาอิ่มจดั กระเพาะอาหารซ่ึงอยู่ใต้กระบังลมจะเปน็ตัวท าให้การขยายของ
ปอดเป็นไปไม่ไดด้ีเท่าที่ควร เพราะกระบังลมไม่อาจหดตัวต่ าลงได้มาก ในขณะเดียวกันการไหลเวียนเลอืดจะต้องแบ่ง
เลือดส่วนหนึ่งไปใช้ในการย่อยและดดูซึมอาหาร ท าให้เลือดที่ไปเลี้ยงกล้ามเนื้อลดน้อยลงจึงเปน็ผลเสียต่อการออกกก าลัง
กายย่ิงกว่านั้นในกีฬาที่มีการกระทบกระแทกกระเพาะอาหารที่เต็มแน่นจะแตกได้ง่ายกว่ากระเพาะอาหารทีว่่าง หลักท่ัวไป
จึงให้งดอาหารหนักกอ่นการออกก าลังกาย 3 ชั่วโมง อยา่งไรกต็ามในกีฬาท่ีใช้ความอดทนเป็นชัว่โมงๆ เชน่ วิ่งมาราธอน
และจักรยานทางไกล รา่งกายต้องใช้พลังงานมาก การที่ท้องว่างอยู่นานอาจท าให้พลังงานส ารองหมดไป ดังนั้น ก่อนการ
แข่งขันและระหว่างการแข่งขัน อาจเติมอาหารที่ย่อยง่ายในปริมาณไม่ถึงอิ่มได้เป็นระยะๆ 

5. การดื่มน้ า    น้ าไม่ใช่อาหารแต่มีความจ าเป็นมากในการออกก าลังกาย เพราะถา้ร่างกายสูญเสียน้ าไปมาก
ถึงปริมาณหนึ่งสมรรถภาพจะลดต่ าลง เนือ่งจากระบายความรอ้นออกจากรา่งกายขัดข้อง และถ้าเสียมากต่อไปก็จะเปน็
อันตรายต่อรา่งกาย จากการทดลองท้ังในห้องปฏิบัติการและในสนาม เก่ียวกบัสมรรถภาพของร่างกายในสภาพที่ขาดน้ า
และไม่ขาดน้ า และได้ข้อสรุปตรงกันว่า การขาดน้ าท าให้สมรรถภาพลดลง การใหน้้ าชดเชยส่วนที่ขาดท าให้สมรรถภาพ
เพิ่มข้ึน แต่ในร่างกายของทุกคนมีน้ าส ารองอยู่ ซ่ึงจะเสียไปไดโ้ดยสมรรถภาพไม่ลดลง น้ าส ารองนี้มีปริมาณประมาณ 2 
เปอร์เซ็นต์ของน้ าหนักตัว (เชน่ คนที่น้ าหนัก 50 กก. มีน้ าส ารองส าหรับเสียได้ 1 กก.) ดังนั้น การเลน่กีฬาใดๆ ก็ตามท่ีมี
การเสียน้ าไม่เกินกว่า 2 เปอร์เซ็นต์ของน้ าหนักตัว และก่อนการแข่งขันร่างกายอยู่ในสภาพที่ไม่ขาดดลุน้ า หรือในระหว่าง
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เล่นไม่เกิดความกระหาย ผู้เลน่ไม่จ าเป็นต้องเติมน้ าในระหว่างนัน้ในอากาศร้อน การเลน่กีฬาชัว่โมงหนึ่งอาจท าให้รา่งกาย
เสียน้ า 2 ลิตรหรือกวา่นัน้ ซ่ึงจ าเป็นต้องได้รบัการชดเชย ความกระหายเปน็เครื่องบอกอย่างหนึง่ว่าร่างกายก าลังขาดน้ า 
ถ้าไม่สามารถค านวณได้แนน่อนว่าจะดื่มน้ าเท่าไร อาจใช้ความกระหายเปน็เกณฑ์ทั้งนี้ไม่ได้หมายความว่าจะดื่มในครั้ง
เดียวจนหมดความกระหาย จะต้องค่อยๆ เฉลี่ยปริมาณออกไป จากการทดลองของสถาบันกีฬาเวชศาสตร์แห่งเบอรล์ิน 
ได้พบว่าการใหน้้ าชดเชยในปริมาณเท่ากับที่สูญเสียในการออกก าลังกายจะท าให้สมรรถภาพดีที่สุด แต่จะต้องแบ่งการ
ชดเชยออกไปเปน็จ านวน 25% ใน 1 ชัว่โมง ก่อนการเล่นกีฬาอกี 75% เฉลี่ยไปตามระยะเวลาการออกก าลัง 

6. ความเจ็บป่วย  ความเจ็บทุกชนดิท าให้สมรรถภาพของรา่งกายลดลงและรา่งกายต้องการพักผ่อนอยู่แลว้การ
ออกก าลังท่ีเคยท าอยู่ย่อมเปน็การเกินกว่าที่สภาพร่างกายจะรบัได้ และอาจท าให้เกิดอนัตรายรา้ยแรงต่อชีวิต เฉพาะ
อย่างยิ่งการเปน็ไข้ซ่ึงร่างกายมีอุณหภูมิสูงกว่าปกติและหวัใจต้องท างานมากว่าปกติเพื่อระบายความร้อน เม่ือไปออก
ก าลังเข้าอีกการระบายความร้อนและหวัใจจึงต้องท างานหนักอย่างย่ิง จนแม้แต่งานเบาๆ ก็อาจเป็นการหนักเกนิได้ 
นอกจากนัน้หากเปน็ไข้ท่ีเกิดจากเชื้อโรคการไหลเวียนเลือดที่เพิ่มข้ึนจากการออกก าลังกายท าให้เชื้อโรคแพร่หลายไปตาม
ส่วนต่างๆ ของรา่งกาย และท าให้เกิดอักเสบทั่วร่างกายหรือในอวัยวะส าคญั ซ่ึงเป็นอนัตรายต่อชีวิต ส าหรับการเปน็
ไขห้วัด แพ้อากาศ ถ้าไม่อาการอื่นรว่ม เช่น ไข ้เจบ็คอ ไอ ออ่นเพลีย สามารถฝึกซ้อมและออกก าลังได้ตามปกติ 

7. ความเจ็บปว่ยระหว่างการออกก าลัง   เปน็ที่แนน่อนว่าระหวา่งการออกก าลังใดๆ ก็ตาม โอกาสจะเกิด
อุบัติเหตุมีได้มากกว่าการอยู่เฉยๆ ยิ่งเป็นการเลน่กีฬาที่มีการปะทะกันดว้ยแลว้ โอกาสเกิดอุบัติเหตุยิ่งมีมากขึ้น แต่ถึงแม้
จะเป็นการออกก าลังคนเดียว ถา้หากมีการเปลี่ยนสถานที่ ปริมาณ และความหนักของการออกก าลังก็อาจมีอุบัติเหตุหรือ
ความเจ็บปว่ยเกิดขึ้นได้ ความรูสึ้กไม่สบาย อึดอดัการเคลือ่นไหวบังคับไม่ได้ เปน็สัญญาณที่แสดงว่ามีความผิดปกติ
เกิดข้ึน ถ้าฝืนออกก าลังต่อไป โอกาสท่ีจะเจ็บป่วยมากขึ้นจนถึงข้ันร้ายแรงย่อมมากขึ้นตามล าดบั ดังนั้นเม่ือเกิดความ
เจ็บป่วยหรืออบุัติเหตุข้ึนในระหวา่งออกก าลัง ควรหยุดพักผ่อน ความเจ็บปว่ยเล็กน้อยบางครั้งเม่ือพักชั่วครูก่็หายไปเปน็
ปกต ิอาจเลน่กีฬาหรือออก าลังที่มีอายุเกิน 35 ปีขึน้ไป โดยเฉพาะอาการหายใจขัด จดุแนน่ เจ็บบริเวณหน้าอก ซ่ึงอาจ
เป็นอาการของการขาดเลือดหลอ่เลี้ยงหัวใจ การฝนืต่อไปอาจท าให้หัวใจวาย และเป็นอันตรายถึงชีวิตได ้

8. ด้านจิตใจในระหว่างการฝึกซ้อมและออกก าลังกาย จ าเปน็ต้องท าจิตใจให้ปลอดโปร่งคิดถึงประโยชน์ที่จะ
ได้รบัจากการฝึกซ้อมหรือออกก าลัง ต้ังใจปฏิบัติตามท่าทางเทคนิคต่างๆ และคิดแก้ไขการปฏบิติัที่ผิด จะต้องพยายาม
ขจัดเรื่องที่รบกวนจิตใจในระหวา่งนัน้ออกไปหากขจัดไม่ได้จริงๆ ก็ไม่ควรฝึกซ้อมหรือออก าลังต่อไป เพราะท าให้เสียสมาธิ
และเกิดอบุัติเหตุได้ง่าย (ตามหลักทางจิตวิทยาการออกก าลังมผีลต่อจิตใจในการลดความเคร่งเครียดอยู่แลว้) 

9. ความสม่ าเสมอผลเพิ่มของสมรรถภาพต่างๆ นอกจากจะขึ้นอยู่กับปริมาณความหนักเบาของการฝึกซ้อมและ
ออกก าลังแล้ว ยังข้ึนอยู่กับความสม่ าเสมอด้วย ดังนัน้ การฝึกซ้อมเพื่อแข่งขันหรือเพื่อสุขภาพกต็าม ต้องพยายามรักษา
ความสม่ าเสมอไว้ การฝึกหนักติดต่อกันหนึ่งเดือนแลว้หยุดไป 2 อาทิตย ์จะมาเริ่มใหม่ จะเริ่มเท่ากับการฝึกครั้งสุดทา้ย
ไม่ได้ จะต้องลดความหนักให้ต่ ากว่าครั้งสุดท้ายทีฝ่ึกอยู่ แลว้ค่อยๆ เพิ่มข้ึนซ่ึงเป็นการเสียเวลามาก ข้อนีน้ักกีฬาไทยเรา
เป็นอยูเ่สมอ เม่ือหยุดแข่งขันก็หยุดฝึกซ้อมและต้องต้ังต้นกนัใหม่เม่ือจะเริ่มแข่งขันอีก โอกาสที่จะเพิ่มสมรรถภาพให้สูง
กว่าเดิมจึงไม่มี 

10. การพักผ่อน หลังจากฝึกซ้อมและออกก าลังร่างกายเสียพลังงานส ารองไปมาก จ าเปน็ต้องมีการชดเชย รวม
ต้องซ่อมแซมส่ิงสึกหรือและสร้างเสริมให้แข็งแรงย่ิงข้ึน ขบวนการเหล่านี้จะเกดิข้ึนในระหว่างการพักผ่อนหลังการฝึกซ้อม
และออกก าลังหนักจึงจ าเป็นต้องพักผ่อนให้เพียงพอ ข้อสังเกตง่ายๆ คือ ก่อนการฝกึซ้อมครั้งต่อไป ร่างกายจะต้องสดชืน่
อยู่ในสภาพเดิมหรือดีกวา่เดิม การฝึกซ้อมวนัต่อไป จึงจะท ามากข้ึนเป็นล าดับ 
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การก าหนดปริมาณการออกก าลังกายเพื่อสุขภาพโดยทั่วๆไป 

 
 การออกก าลังกายเพือ่ให้เกิดประโยชน์ในการพฒันาระบบต่างๆ ของร่างกายควรยึดหนักในการก าหนด

ปริมาณการออกก าลังกายเพื่อสุขภาพ โดยใช้หลักการของ FITT ดังนี ้
 1. ความบ่อย Frequency  อย่างน้อยควรออกก าลังกายสัปดาหล์ะ 3 วัน เชน่ จนัทร์ พธุ ศุกร์ หยุด

เสาร์และอาทิตย์ หรือถา้มีเวลาในการออกก าลังกายควรกระท าทุกวันแต่ควรมีวันหยุดพัก 1 วัน 

 2. ความหนัก Intensity  ใช้จ านวนครั้งของอัตราการเต้นของหวัใจเปน็ตัวก าหนดความหนัก โดยใช้
เกณฑ์ให้หัวใจเต้น 70% – 80% ของอัตราการเต้นหวัใจสูงสุด (Maximum Heart Rate) ซ่ึงการค านวณอัตราการเต้น
ของหัวใจสูงสุดไดจ้าก Maximum Heart Rate = 220 – อาย ุ ตัวอย่าง นายแดงมายุ 20 ป ีควรออกก าลังกายให้มี
ความหนักเท่าไรจึงจะท าใหร้่างกายเกิดการพัฒนาระบบต่างๆ ของร่างกาย 

  Maximum Heart Rate = 220 – 20  = 200 

  นายแดงควรจะออกก าลังกายใหห้ัวใจเต้น 70% – 80% ของอัตราการเต้นหวัใจสูงสุด 

  ดังนัน้ นายแดงควรออกก าลังกายให้หัวใจเต้นอยู่ในชว่ง 140 ครัง้/นาที – 160 ครั้ง/นาที 
แต่ถ้าเป็นนักกีฬาฝึกเพือ่การแข่งขัน ควรให้หัวใจเต้นถึง 90% ของอัตราการเต้นของหัวใจสูงสุด 

 

ข้อเสนอแนะ 

 1) การออกก าลังกายเพือ่ให้หัวใจเต้นถึง 70% - 80% ของอัตราการเต้นหัวใจสูงสุด ควรกระท าแบบ
ค่อยเป็นค่อยไปในแต่ละวนั ไม่ใชโ่หมท าในวนัเดียว แต่ถ้าขณะออกก าลังกายไม่สามารถวัดอัตราการเต้นของหัวใจได้ก็ให้ใช้
เกณฑ์ของความเหนื่อย โดยขณะออกก าลังกายให้รู้สึกวา่เหนื่อยเล็กน้อย และขณะวิ่งกับเพื่อนสามารถคุยกันได้ถือว่าอยู่ใน
เกณฑ์ที่ใชไ้ด้ แต่ถ้ารู้สึกว่าเหนือ่ยมากหายใจไม่ออก ควรหยุดออกก าลังกายทันท ี

 2) ในเรื่องของความหนัก โดยอาศัยการเต้นหัวใจสูงสุด ใช้เฉพาะการออกก าลังกายเพื่อสุขภาพในการ
ออกก าลังกายแบบแอโรบิค ส่วนความหนกัในเรือ่งของการฝึกความแข็งแรงของกล้ามเนือ้จะใช้ความหนักของน้ าหนักท่ีใช้
ในการฝึกยกน้ าหนัก (Weight Training) 

 3) ความนาน (Time)  การออกก าลังกายเพื่อสุขภาพควรออกก าลังกายให้มีความนาน 20 นาท ีข้ึนไป 
ทั้งนี้เพื่อให้เกิดการพฒันาต่อระบบต่างๆ ของร่างกาย เชน่ ระบบหายใจ ระบบไหลเวียนโลหิต 

 4) รูปแบบของการออกก าลังกาย (Type)  รปูแบบการออกก าลงักายควรเลือกให้เหมาะสมกับความ
ต้องการในการพฒันาระบบต่างๆ ของร่างกาย เชน่ 

  4.1) การออกก าลังกายเพื่อพัฒนาความแข็งแรงของกล้ามเนื้อ ควรเลือกรูปแบบการออก
ก าลังกายพวก Weight Training 

  4.2) การออกก าลังกายเพื่อพัฒนาระบบหายใจ ระบบไหลเวียนโลหิต การใชรู้ปแบบการออก
ก าลังกายแบบแอโรบิค เชน่ การปั่นจักรยาน การว่ายน้ า การเต้นแอโรบิค ฯลฯ 

 

ชนิดของการออกก าลังกาย 
 การแบ่งชนดิของการออกก าลังกาย สามารถแบ่งชนดิของการออกก าลังกายได้หลายลักษณะ ทั้งนี้

ข้ึนอยู่กับผู้แบ่งจะยึดส่ิงใดเป็นหลักในการออกก าลังกาย เช่น 

 1. ชนดิของการออกก าลังกายทีย่ึดการใช้อุปกรณ์เป็นหลัก แบ่งได้ 2 ชนดิ 

  1.1 การออกก าลังกายแบบมือเปล่า เชน่ กายบริหาร การร ามวยจีน โยคะ ฯลฯ 

  1.2 การออกก าลังกายที่มีอุปกรณ์ประกอบ เช่น การเลน่กีฬาฟุตบอล บาสเกตบอล ฯลฯ 

 2. ชนิดของการออกก าลังกายท่ียึดสภาพของผู้ฝึกเปน็หลัก แบ่งได้ 3 ชนดิ คือ 

  2.1 การออกก าลังกายส าหรบับคุคลทั่วไป 

  2.2 การออกก าลังกายส าหรับผู้ป่วยและคนพิการ 

  2.3 การออกก าลังกายส าหรบันกักีฬา 

 3. ชนดิของการออกก าลังกายทีย่ึดวัตถุประสงค์ของผู้ฝึกเปน็หลกั แบ่งได้ 3 ชนดิ 

  3.1 การออกก าลังกายเพื่อสุขภาพ 

  3.2 การออกก าลังกายเพื่อรักษาทรวดทรง และส่วนสัด 

  3.3 การออกก าลังกายเพื่อแก้ไขความพิการ 
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 4. ชนดิของการออกก าลังกายทีย่ึดประโยชน์ในการเสริมสร้างสมรรถภาพทางกายเปน็หลัก  
แบ่งได้ 6 ชนิด คือ 

4.1 การออกก าลังกายเพื่อฝึกความแข็งแรงของกล้ามเนื้อ 

4.2 การออกก าลังกายเพือ่ฝึกความอ่อนตัวของกลา้มเนื้อและข้อต่อ 

4.3 การออกก าลังกายเพื่อฝึกความทนทานของกล้ามเนื้อ ระบบไหลเวียนโลหิต และระบบ
ทางเดินหายใจ 

4.4 การออกก าลังกายเพื่อฝึกพลัง 

4.5 การออกก าลังกายเพื่อฝึกความคล่องตัว 

4.6 การออกก าลังกายเพือ่ฝึกความเร็ว 

 5. ชนดิของการออกก าลังกายท่ีฝึกตามลักษณะการท างานของกล้ามเนื้อเปน็หลัก แบ่งได้ 3 ชนดิ คือ 

  5.1 การออกก าลังกายแบบไอโซเมตริก (Isometric Exercise)  เป็นการออกก าลังท่ีความ
ยาวของกล้ามเนื้อไม่มีการเปลี่ยนแปลงหรือถ้ามีก็มีบา้งเล็กนอ้ย แต่ความตึงตัวของกล้ามเนื้อเปลี่ยนไป เช่น การออกแรง
เกร็งกล้ามเนื้อ การดนัก าแพง การยันมือท้ังสองเข้าหากัน การออกก าลังกายแบบ Isometric เป็นการฝึกความแข็งแรง
ของกล้ามเนื้อวิธีหนึ่ง โดยมีหลักปฏิบัตดิังนี ้

   1) การเกร็งกลา้มเนื้อจะต้องท าเต็มที่ และค้างไว้ 8 - 10 วินาที จึงผ่อนแรงการ
เกร็งอย่างช้าๆ 

   2) ควรมีการหยุดพักขณะเกร็งในแต่ละครั้ง 1 นาท ี

   3) ถ้าต้องการพฒันาความแข็งแรงอย่างรวดเรว็ ควรท าท่าละ 5 - 8 ครั้ง ท าทุก
วัน แต่ถ้าต้องการพัฒนาความแข็งแรงอย่างช้าๆ ในระยะเวลาควรท าวันเวน้วัน 

   4) ขณะปฏิบัติให้หายใจลึกๆ กลัน้ไว้ แล้วค่อยๆ หายใจออกช้าๆ หลังปฏบิัติเสร็จ 

   ข้อดีของการออกก าลังกายแบบไอโซเมตริก 

   1) ปฏิบัติได้ง่าย ทุกสถานที่ และตลอดเวลาที่ต้องการจะท า เชน่ ที่บ้าน ที่โต๊ะ
ท างาน 

   2) ลดอัตราการบาดเจ็บของกลา้มเนื้อ 

   3) ช่วยให้ผู้ที่ไม่มีเวลาออกก าลังกาย สามารถสร้างความแข็งแรงของกล้ามเนื้อได ้

   4) เหมาะส าหรับผู้ที่มีปัญหาเกีย่วกับข้อต่อ เชน่ ข้ออักเสบ ข้อเส่ือมและหลังจาก
การผ่าตัดข้อ 

 

    

ข้อเสียของการออกก าลังกายแบบไอโซเมตริก 

   การเกร็งตัวของกลา้มเนื้อ และการกลัน้หายใจ จะท าให้ขวางการไหลเวียนของ
โลหิตที่จะไปสู่กลา้มเนื้อ และในขณะเดียวกนัจะท าให้เกิดแรงดนัในช่องอก ท าให้เกิดความดนัโลหิตสูงข้ึนอย่างรวดเรว็ 
ดังนัน้จึงไม่เหมาะส าหรับผู้ที่มีปญัหาเรื่องความดันของเลือด โดยเฉพาะพวกความดนัโลหิตสูง และผู้ที่เป็นโรคหัวใจ
โดยเฉพาะ อาจท าให้หัวใจวาย เส้นเลือดในสมองแตก ถุงลมปอดแตก และไส้เลื่อน 

ตัวอย่างของการออกก าลังกายแบบไอโซเมตริก (การกีฬาแห่งประเทศไทย. 2536 : 37 - 39) 
ท่าท่ี 1 
วิธปีฏบิัติ 
1. หงายฝ่ามือออกด้านนอกประสานกันที่หน้าผาก ข้อศอกท้ังสองกางออก 

2. ให้ดึงมือที่ประสานพร้อมกดลงท่ีหน้าผาก 

3. ให้เกร็งคอต้านเอาไว้กล้ามเนือ้ที่ใช้ในการออกก าลังกาย คอ แขน และนิ้ว 

ท่าท่ี 2 

วิธปีฏบิัติ 
1. ใช้มือยันที่แก้ม คว่ ามือลง จะใช้แบบปลายนิว้ชี้ขึ้น หรือปลายนิ้วชี้ลงก็ได ้

2. ใช้มือดันศรีษะออกดา้นข้างในขณะเดียวกนัก็ใช้ศรีษะต้านแรงเอาไว้ 
3. ท าสลับดา้นซ้าย และขวากลา้มเนื้อที่ใช้ในการออกก าลังกาย คอ แขน และไหล ่

ท่าท่ี 3 

วิธปีฏบิัติ 
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1. กางนิว้มือทั้งสองข้างชนกนันิ้วต่อนิ้ว ข้อศอกท้ังสองขนานกบัพืน้ 

2. พยายามดันนิ้วมือทั้งสองเข้าหากันกลา้มเนื้อที่ใชใ้นการออกก าลังกาย นิ้ว มือ แขน ไหล่ หลัง หน้าอก และ
คอ 

ท่าท่ี 4 

วิธปีฏบิัติ 
1. ใช้มือทั้งสองเก่ียวกัน ข้อศอกทั้งสอง ขนานกบัพืน้ 

2. พยายามดึงมือทั้งสองออกดา้นข้างกล้ามเนือ้ที่ใช้ในการออกก าลังกาย มือ แขน ไหล่ คอ หนา้อก และหลัง 
  5.2 การออกก าลังกายแบบไอโซโทนิค (Isotonic Exercise)  เป็นการออกก าลักงายท่ีความ

ยาวของกล้ามเนื้อเปลี่ยนแปลงไป (กล้ามเนื้อมีการหดตัว) แต่ความตึงตัวของกล้ามเนื้อคงที่ การออกก าลังกายในลักษณะ
นี้ ได้แก ่การออกก าลังกายโดยทั่วไป เชน่ การเดิน การวิ่ง การถีบจักรยานเพื่อสุขภาพ การเต้นแอโรบิคด้านซ์ การยก
น้ าหนัก การเลน่กีฬาประเภทต่างๆ เพราะกิจกรรมการออกก าลงักายดังกล่าวต้องอาศัยการหดตัวของกล้ามเนื้อทั้งส้ิน 

  5.3 การออกก าลังกายแบบไอโซคิเนติค (Isokinetic Exercise)  เป็นการออกก าลังกายท่ี
ต้องอาศัยอุปกรณ์หรือเครือ่งมือที่สร้างข้ึน เพื่อให้รา่งกายสามารถออกแรงต้านทานกับวัตถุในทกุมุมของการท างานและ
ออกแรงได้เท่าๆ กนั ตลอดช่วงของการท างาน เช่น การฝึกโดยใช้เครื่อง Cyber 

 

 6. ชนิดของการออกก าลังกายท่ียึดการใช้ออกซิเจนเป็นหลัก  ซ่ึงการแบ่งชนดิของการออกก าลังกายใน
ลักษณะนีก้ าลังเป็นทีน่ิยมกันอย่างกว้างขวางไม่ว่าในวงการพลศึกษา วิทยาศาสตร์ การกีฬา และวงการแพทย์ สามารถ
แบ่งได้ 2 ชนิด คอื 

  6.1 การออกก าลังกายแบบแอนแอโรบิค (Anaerobic Exercise)  เปน็การออกก าลังกาย
อย่างหนักในระยะเวลาสั้นๆ ไม่เกิน 1 นาที ซ่ึงการออกก าลังกายในลักษณะนีร้่างกายไม่จ าเป็นทีจ่ะต้องใช้ออกซิเจนจาก
ภายนอกเข้าไปใช้ในการเผาผลาญให้เกิดพลังงาน จึงเรียกการออกก าลังกายชนดินีว้่า การออกก าลังกายแบบไม่ใช้
ออกซิเจน 

  6.2 การออกก าลังกายแบบแอโรบิค (Aerobic Exercise)  เปน็การออกก าลังกายที่ร่างกาย
ต้องน าออกซิเจนเข้าไปใช้สลายอาหารสะสมในรา่งกาย เพื่อให้เกดิพลังงาน ได้แก ่กิจกรรมการเดิน การวิ่ง การวา่ยน้ า 
การเต้นแอโรบิคด๊านซ์ ปั่นจักรยาน ฯลฯ 

 

 

 

 

 

การเลือกรูปแบบการออกก าลังกาย 
 การเลือกวิธีการที่จะออกก าลังกายด้วยการเลน่กิจกรรมประเภทใดนัน้ ก่อนอืน่ควรตั้งจุดมุ่งหมายไว้

ก่อนวา่ ต้องการเล่นเพือ่อะไร เพื่อสุขภาพหรอืเพื่อการแข่งขัน จากนัน้พิจารณาถึงปจัจัยเรื่องของวัย เพศ สภาพร่างกาย 
สุขภาพ สุขภาพจิตใจ และพันธกุรรมว่าในขณะนี้เรามีสมรรถภาพหรือขีดความสามารถอยู่ในระดับใด แลว้จึงเลือก
กิจกรรมหรือวิธีการออกก าลังกาย 

 ตารางต่อไปนี้แสดงให้เห็นว่ากีฬาชนดิต่างๆ และกิจกรรมแต่ละอย่างถูกจัดอนัดบัไว้อย่างไร่ในแงท่ี่ช่วย
พัฒนาและเสริมสร้างความทนทานพละก าลัง และความออ่นตัว ซ่ึงเป็นด้านหลักของความมีพลานามัยที่ดี ความทนทาน
เป็นส่ิงท่ีส าคัญที่สุดต่อการมีสุขภาพทีด่ีโดยท่ัวๆ ไป แต่ความยืดหยุ่นและพละก าลังก็เปน็สินทรพัย์ที่มีคุณค่าเช่นเดียวกนั 
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กจิกรรมตา่งๆ ความทนทาน พละก าลงั ความออ่นตวั 

ขุนดนิ 
ขึน้บนัได 
วิง่ 
แอโรบกิ 
วา่ยน ้า 
ขีจ่กัรยาน 
อปุกรณ์ส าหรบัการออก
ก าลงักาย 
เทนนิส 
สควอซ 

แบดมนิตนั 
ฟุตบอล 
ฮอกกี้ 
รกับี้ 
วอลเลย์บอล 
เบสบอล 
บาสเกตบอล 
แฮนด์บอล 
ครกิเก็ด 
พายเรือแคนู 
กรรเชียงเรือ 
แลน่เรือ (ครูเซอร์) 

** 

*** 

**** 

*** 

**** 

**** 

*** 

** 

** 

** 

** 

** 

** 

*** 

** 

*** 

*** 

* 

*** 

**** 

* 

** 

** 

*** 

** 

**** 

*** 

*** 

** 

*** 

** 

*** 

** 

*** 

** 

** 

** 

** 

* 

*** 

**** 

** 

** 

** 

* 

**** 

*** 

** 

** 

** 

*** 

** 

** 

** 

* 

*** 

** 

** 

*** 

** 

** 

* 

* 

 

 

 

 

 

 

กจิกรรมตา่งๆ ความทนทาน พละก าลงั ความออ่นตวั 

แลน่เรือใบ 
วนิด์เซร์ิฟ 
สกีน ้า 
สกีครอสสค์นัทรี 
สกีลงเขา 
สเกต 
สเกดเร็ว 
ขีม่า้ 
ขีร่ถจกัรยานยนต์ (วบิาก) 
กอล์ฟ 
ตกปลา 

** 

*** 

** 

**** 

** 

** 

*** 

* 

** 

** 

** 

*** 

*** 

*** 

*** 

** 

*** 

*** 

*** 

* 

** 

** 

* 

*** 

*** 

*** 

** 

* 

* 

** 
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ยงิปืน 

ยงิเป้า 
เดนิ (ระยะไกล) 
เดนิทางไกล 

* 

** 

* 

** 

*** 

* 

* 

* 

* 

*** 

* 

* 

* 

* 

* 
 

 

 เม่ือเลือกกิจกรรมได้แลว้จึงจะจดัโปรแกรมออกก าลังกาย สมาคมกีฬาเวชศาสตร์ของสหรัฐ 
(American College Sports Medicine) ได้ก าหนดปริมาณและคุณภาพในการฝกึเพื่อพฒันาสมรรถภาพในด้านกระตุ้น
ระบบการไหลเวียนและการหายใจ การรักษาสัดส่วน การฝึกให้กล้ามเนื้อแข็งแรงและอดทน ส าหรับบุคคลทัว่ไปไว้
ดังต่อไปนี ้

 1. ความถี่บ่อยของการฝึก 3 - 5 วันต่อสัปดาห ์

 2. ความหนักเบาของการฝึก คดิเป็นร้อยละ 60 - 85 ของอัตราการเต้นสูงสุดของหัวใจ 

 

 

 
 

 

 

 

การค านวณชีพจรเป้าหมายที่เหมาะส าหรับการออกก าลังกาย 
 

อายุ 
ชีพจรสูงสุด 

(220 - อายุ) 
อัตราการเต้นของชีพจรเป้าหมาย/นาท ี

60% 85% 

20 200 120 170 

25 195 117 170 

30 190 114 162 

35 185 111 157 

40 180 108 153 

45 175 105 149 

50 170 102 145 

55 165 99 140 

60 160 96 136 

65 155 93 132 

70 150 90 127 
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 วิธีหาชีพจรเป้าหมาย ให้น าอายไุปลบออกจาก 220 ได้เท่าใดใหถ้ือเป็นอัตราเต้นสูงสุดของหัวใจและ 

ร้อยละ 60 - 85 ของอัตราเต้นสูงสุดของหัวใจถือว่าเปน็อัตราทีเ่ป็นเป้าหมาย ถา้ฝึกต่ ากว่า 60% จะท าให้
เกิดผลต่อร่างกายเพียงเล็กนอ้ยและไม่แนะน าให้ฝึกเกนิ 85% เพราะอาจเปน็อนัตราย 

 ส าหรับผู้ที่ไม่ค่อยได้ออกก าลัง ผู้มีอายุ 30 ปีขึน้ไป หรอืมีปัญหาเกี่ยวกับหัวใจควรปรึกษาแพทย์ก่อน
ท าการฝึก 

 3. ระยะเวลาของการฝึก จะใชร้ะยะเวลา 20 - 60 นาทีติดต่อกนั และข้ึนอยู่กับความหนักเบาของ
กิจกรรม ตามหลักของสรีรวิทยา สไมเลย์ (Smiley) และกลูด์ (Goud) ไดพ้บว่าความต้องการการออกก าลังกายของคน
ในวัยต่างๆ จะมีดังต่อไปนี ้

  อายุ 1 – 4 ขวบ ร่างกายต้องการการเคลื่อนไหว และออกก าลังกายตลอดระยะเวลาที่ไม่มี
การกินการนอน 

  อายุ 5 – 8 ขวบ ร่างกายต้องการการออกก าลังกายด้วยการวิ่ง การกระโดดปนีปา่ย หรือ
อื่นๆ อย่างนอ้ยวนัละ 4 ชัว่โมง 

  อายุ 9 – 11 ขวบ ร่างกายต้องการการออกก าลังกายอย่างน้อยวันละ 3 ชั่วโมง 
  อายุ 12 – 14 ขวบ ร่างกายต้องการการออกก าลังกายอย่างน้อยวันละ 2 ชัว่โมง 
  อายุ 15 – 17 ป ี ร่างกายต้องการการออกก าลังกายอย่างน้อยวันละ 1 ½ ชัว่โมง 
  อายุ 18 – 30 ป ี ร่างกายต้องการการออกก าลังกายอย่างน้อยวันละ 1 ชั่วโมง 
  อายุ 31 – 50 ป ี ร่างกายต้องการการออกก าลังกายอย่างน้อยวันละ 1 ชั่วโมง 
  อายุ 51 ป ีข้ึนไป ร่างกายต้องการการออกก าลังกายอย่างน้อยวันละ 1 ชั่วโมง 
 4. รูปแบบของกิจกรรม จะเปน็กิจกรรมใดกไ็ด้ แต่ต้องเนน้ฝึกกล้ามเนื้อมัดใหญ่ๆ (เชน่ แขน, ขา, ท้อง, 

หลัง) และควรฝึกติดต่อกนัหรือเป็นจังหวะ 

 5. ฝึกโดยการใชน้้ าหนักหรือมีแรงต้าน เพื่อให้กล้ามเนือ้ไดอ้อกแรง ท าให้กล้ามเนือ้แข็งแรง กระชับ
แน่นและไม่มีไขมันสะสมอยู่ 
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แต่อย่างไรก็ดี การออกก าลังกายเป็นประจ านัน้ ถ้าจะให้ไดร้ับประโยชน์อย่างแท้จริงควรจะปฏิบติัให้ถูกต้องหลัก
และวธิีการ มิฉะนัน้การออกก าลงักายนั้นจะเสียเวลาเปล่าโดยไม่ได้รบัประโยชน์เลย หรือบางครัง้อาจจะกอ่ให้เกิดโทษได้ 
ฉะนั้น การออกก าลังกายแต่ละครั้งจึงควรปฏบิัติดังต่อไปนี ้

 1. ควรจะเริ่มออกก าลังกายอย่างเบาๆ ก่อนจึงค่อยเพิ่มความหนกัของการออกก าลังกายให้มากขึน้
เรื่อยๆ 

 2. ผู้ที่ฟื้นจากไข้ หรือมีโรคภัยไข้เจ็บ ควรปรึกษาแพทย์ก่อนที่จะออกก าลังกาย 

 3. ผู้ที่ประสงค์จะออกก าลังกายหนักๆ โดยเฉพาะผู้ท่ีมีอายุมากกว่า 30 ป ีควรปรึกษาแพทย์ก่อน 

 4. ในระหว่างการออกก าลังกาย ถ้ามีความรู้สึกผิดปกติ เชน่ หนา้มืด ใจสั่น หวัใจเต้นแรงหรือไมเ่ป็น
จังหวะ เหนื่อยหรือหอบมากเกนิไป ควรหยุดออกก าลังกายทันที และถ้าจะออกก าลังกายอกี ควรจะได้ปรึกษาแพทย์
เสียก่อน 

 5. การออกก าลังกายแต่ละครั้งควรให้เหมาะสมกับวัยของตนเองด้วย 

 6. การออกก าลังกายที่จะได้ประโยชน์อย่างแท้จริง ควรจะไดอ้อกแรงให้ส่วนต่างๆ ของร่างกาย
ท างานมากกว่าปกติเพื่อให้รู้สึกเหนื่อย 

 7. ผู้ที่มีภารกิจประจ าวันมากควรเลือกกิจกรรมในการออกก าลังกายง่ายๆ ใชร้ะยะเวลาส้ันๆ เชน่ เดนิ, 

วิ่งอยู่กับที,่ กระโดดเชอืก ชกลมหรือเต้นแอโรบิคภายในบ้านก็ได ้
                                8. การออกก าลังกายต้องสม่ าเสมอเป็นประจ า ให้เป็นปกติวสัิยหรือเป็นส่วนหนึ่งของ
ชีวิต 

 9. ควรท าสถิติโดยจดบนัทึกการออกก าลังกายและสุขภาพควบคูไ่ปด้วยเพื่อจะได้ทราบความก้าวหน้า
ของการฝึก 

ตัวอย่าง    ตารางจดบนัทึกการออกก าลังกายแต่ละเดือน 

 

 

 

 

เดอืนที.่.....................ชีพจรปกต.ิ..........................................ชีพจรฝึก....................................
น ้าหนกั..........................กโิลกรมั  รอบเอว...........................ซม.  รอบตะโพก.......................ซม. 
รอบโคนขา..............................ซม.  รอบตน้แขน..............................ซม. 
 

วนัที ่ ออกก าลงั ประเภท เวลาทีฝึ่กจรงิ ชีพจรทนัทีทีฝึ่กเสร็จ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

    

รวม   
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เฉลี่ยเวลาในการฝึกจริงในแตล่ะวัน.................................นาที 
การเปลี่ยนแปลงอื่นๆ ที่สังเกตได้........................................... 
    

 

    

 10. ประมาณตน ต้องการทราบขีดความสามารถตนว่าอยู่ในระดบัใดไม่ควรออกก าลังกายจนเกิดความ 
สามารถ เพราะอาจท าให้เกิดอนัตรายต่อสุขภาพได ้

 11. เครื่องแต่งกายเหมาะสมกับชนดิการออกก าลังกาย เพื่อให้เกิดความคลอ่งตัวระบายความรอ้นและ
ป้องกันอุบัติเหตุด้วย 

 12. เลือกเวลาการฝึก ควรก าหนดเวลาฝึกซ้อมท่ีแน่นอน ควรเปน็เวลาเดียวกนัทุกวนัเพราะมีผลต่อการ
ปรับตัวของร่างกาย 

 13. ไม่ควรเลน่หรือออกก าลังกายหลังรับประทานอาหารทันที อย่างน้อยควรหลัก 3 - 4 ชัว่โมง อาจะ
ท าให้อึดอดั จุก เสียด ปวดทอ้งหรืออาเจียนได้ 

 14. ในอากาศรอ้น การออกก าลงักายชั่วโมงหนึ่งอาจท าให้ร่างกายเสียน้ า 2 ลิตร ร่างกายจ าเปน็ต้อง
ได้รบัการชดเชยน้ าพอประมาณ เพื่อชดเชยส่วนที่ขาดหายไป ทั้งยังช่วยรักษาสมรรถภาพของรา่งกายอีกดว้ย 

 15. การออกก าลังกายแบ่งออกเป็น 3 ข้ันตอน จะขาดข้ันตอนใดตอนหนึ่งไม่ได้ คือ 

  - ข้ันอบอุ่นร่างกาย (Warm Up) เปน็การเตรียมกล้ามเนื้อให้พร้อมที่จะออกก าลังกาย โดย
การยืดเหยียดกลา้มเนื้อมัดใหญ่ๆ  ใช้เวลาประมาณ 5 - 15 นาที 

  - ข้ันปฏิบัติ (Exercise)  เป็นการฝึกต่อเนือ่งให้หัวใจเต้น 60% - 85% ของอัตราการเต้น
ของหัวใจสูงสุด ใช้เวลาประมาณ 20 – 30 นาท ี

  - ข้ันผ่อนคลาย (Cool Down)  เป็นการฝึกบริหารกายอย่างชา้เพื่อให้การเต้นของชีพจร
กลับสู่สภาวะปกติ ใช้เวลาประมาณ 5 - 10 นาท ี

 

 การออกก าลังกายท่ีเหมาะสม เป็นปัจจัยส าคัญที่มีผลต่อการพฒันาทางด้านร่างกาย โดยเฉพาะอย่าง
ยิ่งด้านการเจรญิเติบโต โดยปกติแล้วการเจริญเติบโตของร่างกายจะมีอย่างต่อเนื่องจนถึงอายุ 20 ป ีแต่ในช่วงระยะเวลา
ดังกล่าวร่างกายมีอัตราการเจรญิเติบโตอย่างรวดเรว็ 2 ช่วง คอื ช่วงอายุ 6 เดือน และช่วงอาย ุ10 - 12 ป ีโดยเฉพาะ
ในชว่งอายุ 10 - 12 ป ีเด็กมีการพัฒนาความสูงอย่างเห็นไดช้ัด เด็กผู้หญิงจะเจรญิเติบโตไดร้วดเร็วกว่าเด็กชาย ดังนัน้
การจัดหรือเลือกกจิกรรมการออกก าลังกายจึงต้องค านึงถึงอายุและวัยเปน็ส าคัญ 
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