
 

 

บทท่ี 2 

การออกกําลังกายเพื่อสุขภาพ 

 

เรยีบเรยีงโดย:ผศ.ดร.นราภรณ ขันธบตุร 

 

  สภาพสังคมและวถิชีีวติของคนในยุคปจจุบัน สวนใหญตกเปนทาสหรอืยังยดึ

ตดิอยูกับสิ่งอํานวยความสะดวกและเครื่องทุนแรง จนเปนสาเหตุทําใหรางกายและจิตใจตอง

ตกอยูในสภาวะที่ออนแอเกดิความเครยีด ความกดดันตอการที่ตองพยายามดิ้นรนขวนขวายให

ไดมาซึง่รายได ทรัพยสนิ เงินทอง เพือ่แลกกบัสิง่อาํนวยความสะดวกเหลานั้น เพยีงเพือ่ความ

สะดวกสบาย ความมหีนามตีา หรอืความหรูหราฟุมเฟอยในสงัคม โดยมไิดพจิารณาใสใจหรอื

ไตรตรองใหความสําคัญกับการดูแลสุขภาพรางกายและจิตใจของตนเองอยางจรงิจัง ตลอดจน

การใชชีวติทีค่อนขางเสีย่งตอสขุภาพ ขาดการออกกาํลงักาย ใชรถแทนการเดนิ ใชลฟิทแทน

การขึ้นบันได รูปรางของคนเมอืงจึงเปนโรคอวนขึ้น เหลานี้คอืปญหาสุขภาพของสังคมเมอืง จึง

จําเปนอยางยิ่งที่จะตองเปลี่ยนวถิกีารดําเนนิชีวติ ทัง้ที่สุขภาพที่ดรีะยะยาว ซึ่งการออกกําลัง

กาย และหรอืการเลนกฬีาเพื่อสุขภาพ เปนวธิหีนึ่งที่จะชวยแกปญหาสุขภาพของคนไทย โดย

คํานงึถงึวธิกีารปฏบิัตใินการออกกําลังกายใหถูกตอง จึงจะไดประโยชนสูงสุดในการออกกําลัง

กาย 

 

ความสําคัญของการออกกําลังกายเพื่อสุขภาพ 

 บทบาทและความสําคัญของการออกกําลังกายที่มตีอสุขภาพ มดีังนี้  

 1. การปองกันโรค (Disease/illness prevention) 

 การเคลื่อนไหวการออกกําลังกายอยางสมํ่าเสมอ และความสมบูรณแข็งแรงของ

รางกาย ( Physical fitness) ชวยลดความเสี่ยงและปจจัยเสี่ยงตอการเกดิโรคเรื้อรัง ( Chronic 

Disease) ที่สําคัญเชน โรคหัวใจและหลอดเลอืด ความดันโลหติสูง เบาหวานในผูใหญ ความ

อวน ปวดหลัง ฯลฯ อันเปนผลมาจากการขาดหรอืเคลื่อนไหวออกกําลังกายจึงเปรยีบเสมอืน

เปนวัคซนีปองกันโรคเรื้อรัง คลายกับวัคซนีโรคตดิตอนั่นเอง 

 2. การรักษาโรค (Disease/illness Treatment) 

 ถงึแมวาจะดําเนนิปองกันโรคเปนอยางด ีและบุคคลจํานวนหนึ่งก็ยังเจ็บปวย การ

เคลื่อนไหวออกกําลังกายอยางสมํ่าเสมอและสมบูรณแข็งแรง ไดแสดงใหเห็นวาเปนวธิกีารหนึ่ง



 

 

ที่มีประสทิธภิาพในการบําบัดรักษาโรค และฟนฟูสภาพ โดยเฉพาะโรคหรอืภาวะที่เกดิการขาด

หรอืเคลื่อนไหวออกกําลังกายนอย และอื่นๆ 

 3. การสงเสรมิสุขภาพ (Health Promotion) 

 การสงเสรมิสขุภาพ เปนกระบวนการในการเพิม่สมรรถนะและศักยภาพของบคุคลใน

การมสีุขภาพที่ด ีการเคลื่อนไหวออกกําลังกาย และความสมบูรณแข็งแรง เปนวธิหีนึ่งในการ

สงเสรมิสขุภาพ และความสะดวกสบาย ทาํใหมคีณุภาพชีวติทีด่ ีมสีขุภาพทีแ่ขง็แรง ทาํใหเราดุ

ดขีึ้น (Look good) รูสกึดขีึ้น (Feel good) และมคีวามเพลดิเพลนิในชีวติ (Enjoy life) 

 

ความหมายของการออกกําลังกายเพื่อสุขภาพ 

 การออกกําลังกายเพื่อสุขภาพ หมายถึง การกระตุนใหรางกายไดมโีอกาส

เคลื่อนไหวหรอืเคลื่อนที่และออกแรงมากกวาปกต ิดวยกจิกรรมการออกกําลังกายรูปแบบใด

รูปแบบหนึ่งดวยความหนักและความนานที่ถูกตองเหมาะสมกับตนเองอยางสมํ่าเสมอ ตาม

หลักการและวธิกีารอยางเปนระบบ เพื่อนําไปสูเปาหมายของสุขภาพในแตละดานที่ตองการ  

ดวยเหตุนี้ ผูที่สนใจและประสงคจะออกกําลังกายเพื่อสุขภาพใหบังเกดิผลดตีอตนเอง

อยางถูกตอง จึงควรตระหนักถงึเปาหมายและวัตถุประสงคของการออกกําลังกายที่ตนเอง

ตองการ ดวยการพจิารณาเลอืกรูปแบบ วธิกีาร และกจิกรรมที่จะนํามาใชในการออกกําลัง

กายใหสัมพันธสอดคลองกับเปาหมายและวัตถุประสงคที่ตนเองตองการ มากกวาที่จะออก

กําลังกายตามกระแสสังคมหรอืออกกําลังกายเลยีนแบบผูอื่น ซึ่งนอกจากจะทําใหไมไดผลตรง

ตามเปาหมายทีต่นเองตองการแลว ยงัไมชวยใหเกดิประโยชนตอสขุภาพรวมทั้งไมกอใหเกดิ

แรงบันดาลใจหรอืแรงจูงใจที่จะนําไปสูการออกกําลังกายที่ยั่งยนื ดังนัน้ การออกกําลังกายเพื่อ

ชีวติและสขุภาพทีด่มีคีณุคา และกอใหเกดิประโยชนตอสขุภาพของตนเองอยางแทจรงิ การ

ออกกําลังกายเพื่อสุขภาพจะเนนหนักไปทางการเคลื่อนไหวออกกําลังเพื่อสงเสรมิพัฒนา 

องคประกอบของ สมรรถภาพทางกายเพื่อสุขภาพ/ สขุสมรรถนะ ( Health – 

related physical fitness) ทั้ง 4   คอื  

 1.การออกกําลังกายประเภทพัฒนาและเสรมิสรางความแข็งแรงอดทนของ

ระบบไหลเวยีนเลอืดและระบบหายใจ ( Cardio-Respiratory Endurance) ซึ่งเปนระบบที่

มคีวามสาํคญัตอการทาํใหมนษุยเรามชีีวติอยูไดยนืยาว เพราะถาปราศจากลมหายใจและการ

ทาํงานของหัวใจทีม่ปีระสทิธภิาพ รางกายจะไมสามารถทาํงานหรอืมชีีวติอยูไดเปนปกต ิแมแต

อาหารที่รับประทานเขาไปในแตละมื้อจะยังไมสามารถถูกยอยหรอืดูดซมึ เพื่อนําไปหลอเลี้ยง



 

 

เซลลตามสวนตางๆ ของรางกายได หากไมไดรับอากาศเขาไปเพือ่ทาํใหเกดิปฏกิริยิาสนัดาป 

การออกกําลังกายประเภทนี้ จึงเปนพื้นฐานสําคัญของสุขภาพและการดํารงชีวติใหเปนปกต ิ

หากไดมกีารจัดโปรแกรมเพื่อการออกกําลังกายอยางถูกตอง ดวยความหนักและความนานที่

เหมาะสมกับสภาพรางกายของตนเอง ซึ่งจะชวยกระตุนและพัฒนาคุณภาพการทํางานของ

หัวใจ และปอดใหแขง็แรงอดทน ทาํใหรางกายสดช่ืนกระปรี้กระเปรา อารมณแจมใส ผอน

คลายความเครยีด ผิวพรรณเปลงปลัง่มชีีวติชีวา รวมทั้งชวยใหระบบยอยอาหาร ระบบขบัถาย 

ระบบฮอรโมน ระบบไหลเวยีนเลอืด และระบบหายใจสามารถทํางานไดอยางมปีระสทิธภิาพ

เพิม่มากยิง่ขึ้น สงผลใหเซลลสมองและกลามเนื้อรวมทั้งอวยัวะตามสวนตางๆของรางกายไดรับ

อากาศและอาหารเพิม่ขึ้น ทาํใหเซลลสมอง รวมทั้งรางกายสามารถทาํงานไดยาวนานขึ้นโดย

ไมรูสกึเมื่อยลางาย ที่สําคัญการออกกําลังกายประเภทนี้ หากการจัดความหนักและความนาน

สามารถทาํไดอยางถกูตองเหมาะสมกบัสภาพรางกายของแตละคน จะชวยใหมกีารกระจายตัว

ของเสนเลอืดฝอยตามกลามเนื้อและตามผิวกายเพิ่มขึ้น การบบีตัวของหัวใจแตละครัง้ได

ปรมิาณเลอืดเพิ่มขึ้น สามารถนําอากาศเขาสูรางกายและสังเคราะหเปนพลังงานในการ

เคลื่อนไหวไดตอเนื่องยาวนานขึ้นโดยไมรูสกึเหน็ดเหนื่อยเมื่อยลางาย นอกจากนี้ ยังชวย

ปองกันและบําบัดรักษาอาการของโรคที่เกี่ยวกับระบบทางเดนิหายใจ เชน โรคหอบหดื ภูมิแพ 

ไอ จาม หวัด เปนตน รวมทัง้โรคที่เกี่ยวกับระบบไหลเวยีนเลอืด ไดแก โรคหัวใจ โรคหลอด

เลอืดตบี โรคหลอดเลอืดแข็งตัว โรคความดันโลหติโรคไขมันอุดตันในหลอดเลอืด โรคเบาหวาน 

รวมทั้งโรคอวน ฯลฯ กจิกรรมการออกกาํลงักายประเภทนี้ ไดแก การเดนิเร็ว การวิง่ การขี่

จักรยาน การวายน้าํ การรําไมพลอง มวยจีน ไทเกก โยคะ ลลีาศ เตนรํา เตนฮลูาฮบุ รวมทั้ง

การเตนแอโรบกิ เปนตน ซึ่งเปนการออกกําลังกายประเภทที่ใชอากาศเปนแหลงพลังงานสําคัญ

ในการขับเคลื่อนใหรางกายหรอืกลามเนื้อสามารถออกแรงเคลื่อนไหวไดอยางตอเนื่องยาวนาน 

หรอืสามารถปฏบิัตกิจิกรรมซ้ําๆกันไดโดยไมรูสกึเหน็ดเหนื่อยเมื่อยลางายเปาหมายสําคัญของ

การออกกาํลงักายประเภทนี้ จึงมุงเนนการพฒันาเสรมิสรางปอดและหัวใจใหแขง็แรงอดทน

เปนหลกั ดวยเหตนุี้ การออกกาํลงักายประเภทนี้ จึงเรยีกโดยรวมวา การออกกาํลงักาย

ประเภทแอโรบกิ ( Aerobic Exercises) หรอืการออกกําลังกายประเภทที่ใชอากาศเปนพลังงาน

ในขณะเคลื่อนไหวรางกาย  

 ประโยชนของการออกกําลังกายประเภทแอโรบกิ ( Aerobic Exercise) 

การออกกําลังกายประเภทพัฒนาและเสรมิสรางความแข็งแรงอดทนของระบบ

ไหลเวยีนเลอืดและระบบหายใจ เปนการออกกําลังกายที่จัดอยูในประเภทแอโรบกิ มผีลตอ

ระบบพลังงานที่เกี่ยวของกับพื้นฐานในการดํารงชีวติของมนุษยตัง้แตเกดิจนตาย ซึ่งการ



 

 

เสื่อมสภาพของสมรรถภาพทางกายจะเกดิขึ้นกับหัวใจหรอืระบบไหลเวยีนเลอืดเปนอันดับแรก

หากขาดการออกกําลังกายระบบนี้ประกอบดวยหัวใจ หลอดเลอืด เม็ดเลอืด และความดัน ซึ่ง

มผีลตอสขุภาพรางกายหลายดานดงัตอไปนี้ 

• ชวยนําออกซเิจน และสารอาหารที่ใชเปนพลังงาน ไปสูสมองและกลามเนื้อตามสวน 

ตางๆ ของรางกายไดเพิม่มากขึ้น 

• ชวยนําของเสยีตาง ๆ กลับคนืสูหัวใจและปอดเพื่อขับถายออกจากกลามเนื้อและ

รางกาย 

• ชวยชะลอความเหน็ดเหนื่อยเมื่อยลา ขณะเดยีวกันยังชวยฟนสภาพรางกายจาก

ความเหน็ดเหนื่อยเมื่อยลาใหกลับคนืสูสภาวะปกตไิดเร็วขึ้น 

• ชวยเพิ่มขนาดของหองหัวใจ ความหนา และความแขง็แรงของหัวใจ ทําใหการบบีตัว 

ของหัวใจแตละคร้ังไดปรมิาณเลอืดไปเลี้ยงตามสวนตางๆ ของรางกายเพิม่ขึ้น 

• ชวยเพิ่มขนาด ความหนา และความแขง็แรงของปอด ทาํใหการหายใจแตละคร้ัง 

สามารถนําออกซเิจนเขาสูรางกายไดในปรมิาณที่เพิ่มขึ้น 

• ชวยเพิ่มจํานวนเสนเลอืดฝอยในกลามเนื้อ ทาํใหกลามเนื้อสามารถทาํงานไดอยางม ี

ประสทิธภิาพเพิม่ขึ้น 

• ชวยเพิ่มความยดืหยุนตัวของหลอดเลอืด ปองกันปญหาหลอดเลอืดแข็งตัว 

• ชวยใหระบบยอยอาหารและระบบขับถายทํางานเปนปกติ 

• ชวยใหผิวพรรณสดช่ืน เปลงปลัง่ มชีีวติชีวา และรูสกึผอนคลายทั้งรางกายและจิตใจ 

• ชวยใหสมองไดรับออกซเิจนเพิม่ขึ้น ชวยปองกนัสมองฝอ สมองเสื่อมกอนวัยอันควร 

เกณฑท่ีใชประเมนิระดับความหนักในการออกกําลังกายแบบแอโรบกิ 

การออกกําลังกายที่จะใหบังเกดิผลดตีอสุขภาพรางกายตรงตามวัตถุประสงคอยาง

แทจรงินัน้ ระดับความหนักเบาและระยะเวลาของการออกกําลังกาย คอืสิ่งสําคัญที่จะชวย

กระตุนรางกายใหเกดิการพัฒนาและเปลี่ยนแปลงไปตามวัตถุประสงคหรอืเปาหมายที่ตองการ

ไดอยางเหมาะสมกบัสภาพรางกายของแตละคน ซึง่จะชวยใหการออกกาํลงักายมคีณุภาพและ

ประสทิธภิาพมากยิง่ขึ้น 

สําหรับเกณฑที่ใชประเมนิระดับความหนักในการออกกําลังกายแบบแอโรบกิ ที่

สามารถสงัเกตไดจาก 

อาการแสดงออกซึ่งระดับความเหนื่อยมดีังนี้ คอื 

ระดบั 1-2 เบามาก : พูดคุยกันไดสบายมากในขณะออกกําลังกาย 

ระดบั 3 เบา : พูดคุยกันไดโดยที่ไมตองใชความพยายาม 



 

 

ระดบั 4 คอนขางเบา : พูดคุยกันได แตตองใชความพยายามในการพูดเล็กนอย 

ระดบั 5 ปานกลาง : พูดคุยกันได แตตองใชความพยายามในการพูดคอนขางมาก 

ระดบั 6 ปานกลางคอนขางหนัก : พูดคุยกันได แตตองใชความพยายามมาก 

ระดบั 7 คอนขางหนัก : พดูคยุกนัไดไมสะดวก เริม่หายใจแรงขึ้น 

ระดบั 8 หนัก : พูดคุยกันไดยากมาก การหายใจถี่แรง 

ระดบั 9-10 หนักมาก : ไมสามารถพดูคยุกนัได การหายใจถี ่เร็ว และแรง 

  

2. การออกกําลังกายประเภทพัฒนาและเสรมิสรางความแข็งแรงอดทนของ

กลามเน้ือ (Muscular Strength and Endurance) บทบาทหนาที่ที่สําคัญของกลามเนื้อ คอื 

ทําหนาที่ออกแรงเพื่อการเคลื่อนไหวรางกาย ชวยยดึเกาะโครงกระดูก ขอตอ ตามสวนตางๆ

ของรางกายใหคงสภาพไดรูปทรงกระชับเปนสดัสวน และชวยรองรับแรงกระแทกหรอืรับ

น้ําหนักตัวในขณะที่เคลื่อนไหวหรอืเคลื่อนที่ ดวยเหตุนี้ คนที่กลามเนื้อไมแข็งแรงจึงมักมปีญหา

เกีย่วกบัโครงสรางรางกายและกระดกูรวมทั้งมอีาการปวดเขา ปวดหลงั หลงังอ ไหลหอหรอื

ปวดเมื่อยกลามเนื้อตามสวนตางๆ ของรางกายเปนประจําหรอืทุกครัง้ที่ตองมกีารใชแรง

ตอเนื่องซ้ําๆ กันยาวนานหรอืตองมกีารใชแรงมากๆในการเคลื่อนไหว การออกกําลังกายเพื่อ

พัฒนาเสรมิสรางความแข็งแรงของกลามเน้ือท่ีถูกตองจําเปนตองใชนํ้าหนัก ( Weight) 

หรอืแรงตานทาน (Resistance) มากระตุนใหกลามเน้ือตอง 

พยายามออกแรงเพิ่มมากขึ้นตามลําดับ  เพื่อเอาชนะแรงตานทานหรอืนํ้าหนักท่ีถูกปรับ

เพิม่ขึน้ ในการฝก  เชน การบรหิารความแขง็แรงหนาทองดวยการซติอพั ( Sit-up) กลามเนื้อ

หนาทองจะตอง 

ออกแรงเพื่อยกลําตัวซึ่งเปนน้ําหนักหรอืแรงตานทานขึ้นจากพื้น ผูที่สามารถซติอัพไดเพราะ

กลามเนื้อหนาทองมคีวามแข็งแรงมากพอที่จะเอาชนะแรงตานทานหรอืน้ําหนักของลําตัว จึงทํา

ใหสามารถยกลําตัวขึ้นจากพื้นได เปนตน เราสามารถปรับเพิ่มความแข็งแรงของกลามเนื้อได 

โดยใชวธิปีรับเพิ่มน้ําหนักหรอืแรงตานทานที่ใชในการฝกมากขึ้นตามลําดับทลีะเล็กละนอย ซึ่ง

จะทําใหกลามเนื้อตองออกแรงกระทํากับน้ําหนักที่ปรับเพิ่มขึ้น ในกรณทีี่ตองการพัฒนาความ

อดทนของกลามเนื้อใหสามารถทํางานไดซ้ําๆ หรอืตดิตอกันยาวนานขึ้น หรอืออกแรงไดอยาง

ตอเนื่องสมํ่าเสมอโดยไมรูสกึเมื่อยลางายจะตองปรับเพิ่มปรมิาณ คอื เพิ่มจํานวนครัง้ จํานวน

เซต หรอืเพิ่มระยะเวลาใหกลามเนื้อที่ออกแรงกระทําซ้ําเพิ่มมากขึ้น ดวยเหตุน้ี การออก

กําลังกายประเภทท่ีใชอากาศเปนพลังงาน หรอืท่ีเรยีกวา การออกกําลังกายประเภทแอ



 

 

โรบกิ (Aerobic Exercise) จึงไมใชการออกกําลังกายท่ีชวยพัฒนาเสรมิสรางความ

แข็งแรงกลามเน้ืออยางท่ีหลายคนเขาใจ  จากเหตุผลดังกลาวนี้ การวิ่งออกกําลังกายเปน

ประจําทุกวัน รวมทัง้การเตนแอโรบกิที่ไมถูกตองและมกีารใชแรงกระแทกซ้ําๆตดิตอกัน

ยาวนาน โดยที่คนวิ่งและคนเตนไมเคยเสรมิสรางกลามเนื้อตนขาและลําตัวใหแข็งแรง นานวัน

เขาจึงมปีญหาปวดเขา ปวดหลัง หรอืขอเขาเสื่อม กระดูกสันหลังผิดรูปทรงหรอืมแีรงกดทับ

มาก จากแรงกระแทกที่ไดรับจากการปฏบิัติกจิกรรมการออกกําลังกายดังกลาว นําไปสูปญหา

สขุภาพและการบาดเจ็บตามมาในภายหลงัได ดงันั้น การเสรมิสรางความแขง็แรงกลามเนื้อ

สวนตางๆ ของรางกายโดยเฉพาะกลามเนื้อสะโพก ตนขา ลําตัวดานหนา ลําตัวดานหลัง อก 

ไหล และตนแขน ใหแขง็แรง นอกจากจะชวยปองกนัปญหาเกีย่วกบัระบบโครงสรางรางกาย 

กระดูก ขอตอ เอ็นกลามเนื้อ และเอ็นขอตอแลว ยังชวยพัฒนาบุคลกิภาพ รูปราง ทรวดทรงให

กระชับ ไดสัดสวนสวยงามแข็งแรงและมกีารทรงตัวที่ม่ันคง เปาหมายสําคัญของการออกกําลัง

กายประเภทนี้ จึงมุงเนนการพฒันาเสรมิสรางความแขง็แรงของเซลลกลามเนื้อและเซลล

กระดูกใหแข็งแรงอดทน เพื่อชวยรองรับแรงกระแทก น้ําหนักตัว และชวยชะลอหรอืปองกัน

การเสือ่มสภาพของเซลลกลามเนื้อและเซลลกระดกู รวมทั้งระบบโครงสรางรางกาย กอนวยั

อันควร เปนการออกกําลังกายที่จัดอยูในประเภทที่ไมไดใชอากาศเปนพลังงานในขณะที่กําลัง

ออกแรงเคลื่อนไหว จึงเรยีกการออกกําลังกายประเภทนี้วา การออกกําลังกายแบบ แอนแอโร

บกิ (Anaerobic Exercise) กจิกรรมการออกกําลังกายประเภทนี้ ไดแก การบรหิารกลามเนื้อ

ดวยน้ําหนักตัว ( Bodyweight Exercise) การฝกยกน้ําหนัก ( Weight Training) การบรหิาร

กลามเนื้อดวยยางยดื พลิาทสิ การวิง่เร็ว การกระโดด การต ีเตะ ทุม พุง ขวาง เหวีย่ง ปา เปน

ตน 

นอกจากนัน้ การออกกาํลงักายประเภทเสรมิสรางความแขง็แรงกลามเนื้อ ยงัจะชวย 

กระตุนและพัฒนาเซลลประสาทที่ชวยควบคุมการทํางานของกลามเนื้อ  ชวยเพิม่ขนาดหรอื

มวลกลามเนื้อ และมวลกระดกูใหมคีวามหนาแนนเพิม่ขึ้น  รวมทั้งเสรมิสรางเอน็กลามเนื้อ  เอ็น

ขอตอ เยือ่หุมขอใหมคีวามหนา  เหนยีว แข็งแรงและยดืหยุนตัวเพิ่มขึ้น  ไมฉกีขาด เปราะหรอื

แตกหักงายขณะเดยีวกันยังชวยปองกันและลดปญหาการปวดเขา  ปวดหลัง ปวดตามขอตอ  

ตลอดจนภาวะโรคกระดูกบาง กระดูกพรุนในกลุมผูสูงอายุและผูเขาสูวัยทอง ทีส่าํคญัยิง่ไปกวา

นัน้ การออกกําลังกายประเภทเสรมิสรางความแข็งแรงอดทนของกลามเนื้อ ยงัชวยรักษาสภาพ

และชะลอการเสื่อมสภาพของอวัยวะและเซลลตางๆ  ในรางกาย  ผูที่มกีารออกกําลังกาย

ประเภทนี้อยางถูกตองเปนประจําสมํ่าเสมอ  จึงไดมรูีปรางสดัสวนสวยงาม  แขง็แรง กลามเนื้อ

กระชับเตงตงึไดรูปทรง  และที่สําคัญชวยชะลอความแกทําใหแลดูออนกวาวัย  ปจจุบันผูที่มี



 

 

ความรูความเขาใจในเรื่องการออกกําลังกาย  จึงไดตระหนักถงึคุณคาของการออกกําลังกาย

ประเภทนี้ โดยมกีารประยุกตใชยางยดืผนวกเขากับการเตนแอโรบกิกันอยางแพรหลาย  ซึง่เปน

ออกกําลังกายแบบผสมผสานหลากหลายรูปแบบ  เปนวธิกีารหนึ่งที่จะชวยใหผูออกกําลังกาย

ไดรับการพฒันาเสรมิสรางทั้งความแขง็แรงกลามเนื้อ  ควบคูไปกับการพัฒนาระบบไหลเวยีน

เลอืดและระบบหายใจ 

 ประโยชนของการออกกําลังกายประเภทแอนแอโรบกิ (Anaerobic Exercise) 

การออกกําลังกายประเภทพัฒนาและเสรมิสรางความแข็งแรงอดทนของกลามเนื้อ เปนการ

ออกกําลังกายที่จัดอยูในประเภทไมใชอากาศเปนพลังงานในขณะออกแรงเคลื่อนไหว มผีล

โดยตรงตอกลามเนื้อ กระดกู รูปราง ทรวดทรง และความแขง็แรงของโครงสรางรางกาย ซึง่

โดยความเปนจรงิ การเสื่อมสภาพของรางกายสวนใหญ เกดิขึ้นจากการขาดการออก

กําลังกายมากกวาการมอีายุเพิ่มมากขึ้น  การออกกาํลงักายประเภทนี้จึงมผีลตอสขุภาพ

ความแขง็แรงของรางกายหลายประการดงัตอไปนี้ 

• ชวยปรับสภาพเสนใยกลามเนื้อใหมขีนาดและความแขง็แรงเพิม่ขึ้น 

• ชวยพฒันากลามเนื้อใหมปีระสทิธภิาพและขดีความสามารถในการทาํงานเพิม่ขึ้น 

• ชวยพัฒนาและเสรมิสรางเอ็นกลามเนื้อ เอ็นขอตอ รวมทัง้ขอตอ และกระดูกใหมี 

ความแขง็แรงเพิม่มากยิง่ขึ้น 

• ชวยกระตุนระบบประสาทรับรูและสั่งงานกลามเนื้อ ใหมคีวามตื่นตัวและสามารถ 

ทาํงานไดอยางมปีระสทิธภิาพมากยิง่ขึ้น 

• ชวยเพิ่มความหนาแนนของมวลกลามเนื้อและมวลกระดูก 

• ชวยปองกันการเสื่อมสภาพและการลดลงของมวลกลามเนื้อและมวลกระดูก 

• ชวยเพิม่การเผาผลาญสารอาหารในรางกาย 

• ชวยลดความดันเลอืดในขณะพัก 

• ชวยลดไขมันในรางกาย 

• ชวยกระตุนระบบการยอยอาหาร 

• ชวยลดอัตราเสี่ยงของการเกดิโรคเบาหวาน 

• ชวยปองกันและลดอาการปวดหลัง 

• ชวยลดและปองกันอาการปวดขอหรอืขออักเสบ 

• ชวยเพิ่มความกระชับและความตงึตัวของกลามเนื้อ ทําใหไดรูปทรง และมสีัดสวน 

สวยงาม 

• ชวยปองกันและบําบัดรักษาอาการของโรคอัมพฤกษ   



 

 

3. การออกกําลังกายประเภทพัฒนาและเสรมิสรางความออนตัวหรอืยดืหยุนตัว

ของ 

กลามเน้ือและขอตอ (Muscular Flexibility and Elasticity) 

วัตถุประสงคหลักของการออกกําลังกายประเภทนี้ คอื ตองการเพิ่มระยะหรอืมุมการ 

เคลื่อนไหวของกลามเนื้อและขอตอ ทําใหสามารถเคลื่อนไหวรางกายในทุกอริยิาบทไดดวย

ความสะดวกคลองตวั ใชแรงนอย ชวยลดแรงตานทานภายในกลามเนื้อและขอตอ ซึง่เปนผล

จากการที่กลามเนื้อและขอตอไดรับการพัฒนาความออนตัวหรอืยดืหยุนตัวดขีึ้น ชวยลดและ

ผอนคลายอาการปวดเมื่อย อาการยดึเกร็งของกลามเนื้อและขอตอที่ถูกใชงานหนักและ

ตอเนื่องตลอดทัง้วัน เพิ่มประสทิธภิาพในการเคลื่อนไหวของกลามเนื้อและขอตอสวนที่ไดรับ

การบรหิารความออนตวั ใหสามารถยดืและหดตวัรวมทั้งงอเหยยีดและบดิหมุนไดระยะทาง

หรอืมุมเพิ่มขึ้น การที่กลามเนื้อและขอตอมคีวามยดืหยุนตัวดขีึ้น จะชวยปองกันปญหาและลด

โอกาสเสี่ยงตอการบาดเจ็บที่จะเกดิกับเอ็นกลามเนื้อ และเอ็นขอตอตามสวนตางๆของรางกาย 

รวมทัง้อาการยดึเกร็งของกลามเนื้อไหล หลังและลําตัว ที่ถูกใชงานในอริยิาบถซ้ําๆ ตลอดเวลา

ไมวารางกายจะอยูในสภาวะหลบัหรอืตืน่ ชวยปองกนัและบรรเทาปญหาอาการปวดบา ปวด

ไหล ปวดหลงั ปวดเขา ปวดขอเทา ปวดสนเทา ขอตดิ นิ้วลอ็ค รวมทั้งอาการปวดตงึทีบ่รเิวณ

ตนคอจนอาจลุกลามและนําไปสูปญหาการปวดศีรษะขางเดยีว 

 นอกจากนี้ การเสรมิสรางความออนตัวหรอืความยดืหยุนของกลามเนื้อและขอตอ ยัง  

ชวยสนับสนุนใหการเคลือ่นไหวรางกายและการออกกาํลงักาย สามารถกระทาํไดดวยความ

สะดวก เบาแรง และคลองตวัมากยิง่ขึ้น ชวยใหการไหลเวยีนเลอืดไปเลี้ยงกลามเนื้อตามสวน

ตางๆ ของรางกายดยีิง่ขึ้น ชวยกระตุนใหกลามเนื้อและขอตอพรอมทีจ่ะเคลือ่นไหวทาํงาน

ประเภททีต่องใชกาํลงั ความแขง็แรง ความเร็วหรอืความคลองแคลววองไวไดอยางมี

ประสทิธภิาพมากขึ้น เนือ่งจากกลามเนื้อทีแ่ขง็แรงและมคีวามยดืหยุนตัวด ีจะสามารถยดืและ

หดตวัไดระยะทางและความเร็วเพิม่ขึ้น ชวยใหการหดตวัแตละคร้ังกลามเนื้อสามารถใหแรงได

เพิม่ขึ้นอยางนอย ประมาณ 5-10 เปอรเซ็นต สําหรับรูปแบบและกจิกรรมการออกกําลังกายที่

จะชวยพัฒนาเสรมิสรางความออนตัวและความยดืหยุนตัวของกลามเนื้อและขอตอ ไดแก การ

บรหิารรางกายดวยการยดืเหยยีดกลามเนื้อ (Stretching Exercises) ฤาษดีัดตน พลีาทสิ และ

การฝกโยคะในรูปแบบตางๆ ซึ่งลวนแตเปนการออกกําลังกายประเภทการพัฒนาและ

เสรมิสรางความออนตัวหรอืความยดืหยุนตัวของกลามเนื้อและขอตอการยดืเหยยีดกลามเนื้อที่

กระทําดวยตนเอง ( Active Stretch) หรอืใหผูอืน่ชวยกระทาํการยดืเหยยีดให  (Passive Stretch) 

หากจะใหบงัเกดิผลสมบรูณ จะตองจัดทาทางเริม่ตน ( Alignment) ของแตละทาที่นํามาใชใน



 

 

การยดืเหยยีดกลามเนื้อแตละสวนใหถูกตอง ไมกลัน้ลมหายใจในขณะที่ทําการยดืเหยยีด

กลามเนื้อ และหยดุนิง่คางไว ณ ตําแหนงทีรู่สกึตงึหรอืมอีาการเจ็บปวดเลก็นอย ประมาณ 10-

15 วนิาทเีปนอยางนอย การยดืเหยยีดกลามเนื้อในแตละทาควรปฏบิตัซิ้าํอยางนอย 2-3 คร้ัง 

โดยทีแ่ตละคร้ังควรพยายามเพิม่ระยะทางในการยดืเหยยีดเพิม่มากขึ้น 

 ประโยชนของการยดืเหยยีดกลามเน้ือ 

การยดืเหยยีดกลามเนื้อที่ไดมกีารกระทําอยางถูกตองและปฏบิัตอิยูเปนประจําสมํ่าเสมอ 

ประโยชนของการยดืเหยยีดกลามเนื้อมไิดเกดิขึ้นเฉพาะกบักลามเนื้อและขอตอเทานั้น  แตยัง

สงผลตอสขุภาพรางกายโดยรวมอกีหลายดาน ดังตอไปนี้ 

• สงผลใหสมรรถภาพทางกายดขีึ้น 

• สงผลใหความสามารถในการรับรู เรยีนรู และการปฏบิัติทักษะการเคลื่อนไหว 

ดขีึ้น 

• ชวยใหรางกายและจิตใจไดรับการผอนคลายเพิม่มากยิง่ขึ้น 

• สงผลตอการพัฒนาการรับรูและความตื่นตัวของระบบประสาทรางกาย 

• ลดโอกาสเสี่ยงตอการเกดิการบาดเจ็บที่กลามเนื้อ เอ็นกลามเนื้อ และขอตอ 

• ลดความเจ็บปวดและการยดึเกร็งของกลามเนื้อ 

• ลดความรุนแรงของการปวดประจําเดอืนในผูหญงิ 

• เพิ่มความออนตัวและความยดืหยุนตัวของกลามเนื้อและขอตอ 

• กระตุนการผลติสารเคมเีพื่อหลอลื่นเนื้อเยื่อเกี่ยวพันใหมคีวามยดืหยุนตัวไดดขีึ้น 

• ชวยใหกลามเนื้อและขอตอตามสวนตางๆ  ของรางกายสามารถประสานการทาํงาน

รวมกนัไดอยางมปีระสทิธภิาพมากยิง่ขึ้น 

4. องคประกอบของรางกาย (Body composition) หมายถงึ องคประกอบทีม่อียูใน

รางกายแบงเปน 2 สวน คอื 

   4.1 เนื้อแทหรอืน้ําหนักรางกายปลอดไขมัน ( Lean body mass) เปน

เนื้อเยื่อไมมไีขมัน ไดแก น้ํา แรธาตุ กระดูก และกลามเนื้อ เปนตน 

   4.2 ไขมันและเนื้อเยื่อไขมัน ( Body fat) เปนไขมันสวนใหญ ไดแก เลซิ

ทนี ฟอสโฟไลปด ผูทีม่สีขุภาพแขง็แรง (ยกเวนคนอวน) จะมสีัดสวนของไขมันต่ํา แตไมต่ํา

เกนิไป การวัดองคประกอบของรางกายมักใชจากการประมาณคาเปอรเซ็นตไขมัน  

 

 

 



 

 

ประเภทของการออกกําลังกาย 

  การออกกาํลงักายทีท่าํใหสขุภาพรางกายสมบรูณแขง็แรงสามารถแบงไดหลาย

ประเภทขึ้นอยูกบัเกณฑทีใ่ชในการแบงประเภท  ดงันี้ 

  1.  แบงตามจุดมุงหมาย คอื 

   1.1 การออกกําลังกายเพื่อสุขภาพ   เปนการออกกําลังกายที่เนนวธิกีารให

รางกาย เกดิการพฒันาและรักษาสขุภาพใหสมบรูณแขง็แรง โดยการเลอืกกจิกรรมทีเ่หมาะสมทีท่าํ

ใหเกดิการพัฒนาสุขภาพ 

   1.2 การออกกาํลงักายเพือ่เลนกฬีา   กฬีา   คอื   การออกกาํลงักายชนดิ

หนึง่   ซึง่มกีฎกตกิาแนนอน  แลวแตชนดิของกฬีาจะแตกตางกนัไป 

   1.3 การออกกําลังกายเพื่อรักษาทรวดทรงและสัดสวน  เปนการออกกําลัง

กายทีเ่นนการบรหิารกายเฉพาะสวน  เพือ่ใหมรูีปรางทีส่มสวน 

1.4 การออกกําลังกายเพื่อแกไขความพกิาร   เปนการออกกําลังกายที่เนน 

ใหอวยัวะหรอืสวนตางๆ ของรางกายทีอ่อนแอหรอืพกิารใหแขง็แรงขึ้น  และสามารถทาํงานได 

   1.5 การออกกําลังกายเพื่อความสนุกสนานเปนกจิกรรมนันทนาการ  เปน

การออกกําลังกายที่เนนการสงเสรมิสุขภาพจิต  คลายความเครยีด  ลดความวติกกังวล  และ

สงเสรมิความสามัคคี 

2.  แบงตามวัย  คอื 

     2.1 การออกกําลังกายสําหรับทารก  (แรกเกดิ - 3 ป) วัยเด็กทารกระยะ

นี้กลามเนื้อกระดกู  ระบบประสาทตองมกีารเปลีย่นแปลงอยางมสีดัสวนและมคีวามพรอมกอน เดก็

จึงจะเกดิการเรยีนรูได  กจิกรรมการออกกําลังกายควรเนนในเรื่องของการพัฒนาระบบกลามเนื้อ 

ระบบประสาท และความสัมพันธระหวางประสาทกับกลามเนื้อ  โดยผูปกครองใชมอื หรอือุปกรณ  

(ของเลน)  มาชวยเสรมิพัฒนาการของเด็ก 

     2.2  การออกกําลังกายสําหรับวัยเด็กเล็ก  ( 4 ป – 6 ป)   เด็กในชวงวัยนี้

มพีัฒนาอยางมากในดานจิตใจและบุคลกิภาพตอสภาพแวดลอม ตองจัดกจิกรรมออกกําลังกายเพื่อ

พัฒนากลามเนื้อใหญใหแข็งแรงและทํางานประสานกันดขีึ้น  เพื่อสงเสรมิการเคลื่อนไหวเบื้องตน  

กจิกรรมทีค่วรจัด คอื ทกัษะการเคลือ่นไหวพื้นฐาน  เชน  การโยน  รับ   เตะลกูบอล  การเลน

อสิระ  กจิกรรมประกอบดนตร ี กจิกรรมเลยีนแบบ   เกม   เปนตน 

     2.3  การออกกําลังกายสําหรับวัยเขาเรยีน  ( 7  ป – 11 ป) วัยนี้เริ่มมวีุฒิ

ภาวะทางเพศ  เขาสูระยะของวยัรุน  กจิกรรมการออกกาํลงักายควรสนองความตองการทางดาน

สังคมของเด็ก   โดยปลูกฝงนสิัยรักการออกกําลังกาย  รูจักการเขากลุมยอมรับความสามารถของ



 

 

ผูอืน่  และความแตกตางระหวางบคุคล  โดยจัดกจิกรรมกฬีาทีไ่มเนนการแขงขนั หรอืกจิกรรมเขา

จังหวะ 

       2.4  การออกกําลังกายสําหรับวัยรุน ( 12 ป–18 ป) วยันี้รางกายมกีาร

เปลีย่นแปลงทางสรรีวทิยามาก การทาํงานของระบบตางๆ ในรางกายจะเปนไปอยางมปีระสทิธภิาพ 

ควรจัดกจิกรรม    การออกกําลังกายหลายๆอยาง เพื่อใหเด็กมโีอกาสเลอืกเลนกฬีาที่ตนชอบโดย

ใหมสีวนเปนผูวางแผนการจัดกจิกรรมดวย  เชน  กจิกรรมกฬีาทกุประเภท  (ควรระวังและปองกัน

อันตรายจากการบาดเจ็บทางกฬีา)   กจิกรรมเขาจังหวะ  กจิกรรมเสรมิสรางสมรรถภาพทางกาย   

เปนตน 

     2.5  การออกกําลังกายสําหรับวัยหนุมสาว  ( 19 ป – 25 ป)  วยันี้เริม่เขา

สูวัยผูใหญ  เปนวัยที่มวีุฒภิาวะหรอืการเจรญิเตบิโตของรางกายเต็มที่  กจิกรรมการออกกําลังกาย  

ควรเสรมิสรางในดานระเบยีบวนิยัพฒันาความสามารถทางกฬีา  เสรมิสรางสมรรถภาพทางกาย  

ใหเห็นคณุคาของกจิกรรมกฬีาไดแก  กฬีาทกุชนดิ  การวิง่  วายน้าํ 

     2.6 การออกกําลังกายสําหรับวัยผูใหญ  ( 26 ป – 54 ป)  ประสทิธภิาพ

ของรางกายจะมสีูงสุดเมื่ออายุ 25 ป  หลงัจากนี้ประสทิธภิาพของรางกายจะลดลงจนถงึ  40-45 ป  

จะเริ่มมอีัตรา เสื่อมถอยมากขึ้น  ปญหาสําหรับวัยนี้คอืความยากลําบากในการปรับตัวดาน

ประสทิธภิาพของรางกาย   จําเปนตองจัดกจิกรรมใหกระตุนระบบหายใจและไหลเวยีนใหทาํงานดี

ขึ้น  เสรมิสรางความแขง็แรงใหกระดกูไมใหแตกหรอืเปราะงาย  เพือ่ชะลอความแก  การจัด

กจิกรรมควรเนนกจิกรรมกฬีาเพือ่สขุภาพทีค่วามรุนแรงปะทะนอยลง 

     2.7 การออกกําลังกายสําหรับวัยสูงอายุ  ( 55 ปขึ้นไป)  วยันี้รางกายจะ

ออนแอลงกลามเนื้อหยอนยานและเหี่ยวยน  ความสามารถลดลงของขอตอ  กระดูกเริ่มเสื่อม  

กจิกรรมการออกกําลังกายควรชวยปรับสัดสวนทรวดทรง  ฟนฟูและรักษาสภาพรางกาย  ชวย

กระตุนใหระบบไหลเวยีนทาํงานดขีึ้น  กจิกรรมทีจ่ดัควรเปนกจิกรรมกฬีาเพือ่สขุภาพทีไ่มมกีาร

ปะทะและออกแรงเบง 

        การพจิารณาเลอืกการออกกาํลงักายใหเหมาะสมกบัชวงวยัหรอือาย ุ เพือ่

ไมใหเกดิอันตรายอาจพจิารณาไดจาก  ตารางที่ 1  ดงันี้ 

 

 

 

 

 



 

 

ตารางท่ี 1  แสดงลกัษณะกจิกรรมการออกกาํลงักายและเลนกฬีาทีเ่หมาะสมตามระดบัอาย ุ

 

อายุ วัตถุประสงค ลกัษณะกิจกรรม กิจกรรมเสนอแนะ หมายเหตุ 

1-10 ป -  ปลูกฝงนิสัยรัก 

   การออกกําลังกาย 

-  ใหรูจักเขาหมูคณะ 

-  สงเสริมทักษะการ 

   เคลือ่นไหวเบ้ืองตน 

-  ใชความสัมพันธ 

   ของมอื, สายตา, เทา 

-  เลนเปนหมูคณะ 

-  มกีารเคลือ่นไหว 

    ตลอดเวลา 

-  วิง่ 

-  กายบริหาร 

-  เกมเบ็ดเตล็ด 

-  วายนํ้า 

-  อันตรายอาจเกดิ

จาก 

 ความเทาไมถงึการณ  

-  การออกกําลังระวัง 

 อยาใหมากเกนิไป 

11-15 ป -  เพือ่ความคลองแคลว 

   วองไว 

-  ปลูกฝงใหมนํ้ีาใจ 

   นักกฬีาและกลาหาญ 

   เนนทักษะเฉพาะ 

 

-  เลนเปนทีม 

   หรือเดีย่ว 

-  มกีารแขงขัน 

   ประเภทตอสูบาง 

กฬีาตางๆ  เชน 

-  วายนํ้า  

-  ฟุตบอล 

-  กรีฑา 

-  วอลเลยบอล 

-  กฬีาใชแร็กเกต 

-  การตอสูตองไม 

 หนัก   เชน  ชกมวย  

 ควรยกเวน 

 

 

17-35 

ป 

-  ใหมปีระสทิธิภาพ 

    สูงสุดท้ังชีวติ 

-  ใชทักษะอยางมาก 

-  ตองตอสูเต็มท่ี 

-  การออกกําลังกาย 

   ระดับสูง 

-  เปนชวงท่ีรางกาย 

   แข็งแรงเต็มท่ี 

36-55 

ป 

-  รักษาสุขภาพ 

-  คลายความเครียด 

-  ฟนฟูรางกาย 

-  เร่ิมลดความเร็ว 

-  ใหความเพลดิเพลนิ 

-  มคีวามสมํ่าเสมอ 

-  ปฏบัิตไิดในท่ีทํางาน 

-  วายนํ้า 

-  จักรยาน 

-  กายบริหาร 

-  วิง่เหยาะ 

-  ควรระวังเร่ืองโรค 

  ของขอตอ 

-  ดูแลสุขภาพเร่ือง 

   อาหาร น้ําหนักตัว      

55 ป 

ขึ้นไป 

-  รักษาฟนฟูสุขภาพ -  เบาๆ สมํ่าเสมอ -  วายนํ้า, เดนิ 

-  จกัรยานโปรแกรม 

-  กายบริหาร 

- เปตอง  

- ตรวจสุขภาพกอน 

  เขาโปรแกรม 

-  ตองหม่ัน

บํารุงรักษา 

  สุขภาพ 

   

ท่ีมา  (กรมพลศกึษา, ม.ป.ป. , หนา  266) 

 

3. แบงตามอุปกรณ  คอื 

     3.1 การออกกําลังกายมอืเปลา   เปนการออกกําลังกายโดยใชการ

เคลือ่นไหวของรางกายอยางมรีะเบยีบ  ระบบ  อาจใชจังหวะนั้น  หรอืหายใจประกอบกจิ

กรรมการบรหิารรางกายดวยมอืเปลา  เชน  กายบรหิาร  โยคะ  มวยจีน 



 

 

     3.2  การออกกําลังกายใชอุปกรณ    เปนการออกกําลังกายที่ตองใช

อุปกรณชวยในการออกกําลังกาย เพื่อทําใหกจิกรรมออกกําลังกายสนุกสนาน เราความสนใจ  ชวย

ใหมรูีปแบบการออกกาํลงักายเพิม่ขึ้น  เชน  ดนตร ี อปุกรณกฬีา  ลกูบอล  ไม  เชือก  เปนตน 

4.  แบงตามลักษณะวธิฝีก แบงออกเปน 5 แบบ คอื 

  4.1 การออกกําลังกายแบบเกร็งกลามเน้ืออยูกับท่ี ไมมกีารเคลื่อนไหวหรอื

การออกกําลังกายแบบไอโซเมตรกิ (Isometric exercise) 

  เปนวธิกีารฝกออกกําลังกายโดยการที่กลามเนื้อหดเกร็งตัวเฉพาะสวน  ความ

ยาวของเสนใยกลามเนื้อคงทีไ่มเปลีย่นแปลง  ทาํใหรางกายสวนทีอ่อกกาํลงักายไมมกีาร

เคลื่อนที่  ความตงึตัวของกลามเนื้อจะเพิ่มขึ้นเรื่อย ๆ  วธิกีารฝกแบบนี้เปนวธิกีารออกกําลัง

กายที่ไมตองใชอุปกรณประกอบ  สามารถปฏบิัติไดทุกสถานที่ทุกเวลา เชน  การยกน้ําหนักเขา

หาลําตัวในทาวดิพื้น  (ยุบขอ)  ขณะทีล่าํตวัลงพื้น  ทั้งนี้   ไมเหมาะสาํหรับคนทีเ่ปนโรคหัวใจ   

และโรคความดันเลอืดสูง 

4.2 การออกกําลังกายท่ีมกีารยดืหด – ตัวของกลามเน้ือหรอืการออก

กําลังกายแบบไอโซโทนิก (Isotonic exercise) 

เปนวธิกีารฝกออกกําลังกายโดยกลามเนื้อหดตัวและคลายตัวเพื่อรับน้ําหนัก

ทัง้ที่เปนอุปกรณ  เชน  ดัมเบลหรอืน้ําหนักตัวผูฝกเอง  การหดตัวและคลายตัวของกลามเนื้อ

ทําใหเกดิการเคลื่อนไหวรอบๆ  ขอตอ วธิกีารฝกแบบนี้เปนการบรหิารกลามเนื้อมัดตางๆใหมี

ความแขง็แรงโดยตรงทาํใหกลามเนื้อโตขึ้น  แขง็แรงขึ้น 

4.3 การออกกําลังกายแบบใหกลามเน้ือทํางานเปนไปอยางสม่ําเสมอ 

ตลอดการเคลื่อนไหวหรอืการออกกําลังกายแบบไอโซคิเนตกิ (Isokinetic exercise) 

เปนการออกกําลังกาย โดยใหรางกายตอสูกับแรงตานทานดวยความเร็วคงที่  

นับเปนการออกกําลังกายที่ตองอาศัยการประดษิฐเครื่องมอืออกกําลังกายที่ประกอบเขากับ

เครื่องคอมพวิเตอรที่สามารถกําหนดความหนัก-เบาของกจิกรรมใหเหมาะสมกบัผูใชอปุกรณ  

เพยีงแตผูใชอปุกรณใสขอมูลเฉพาะดานบางอยาง  เชน  อาย ุ น้าํหนักตวั และเลอืกโปรแกรมที่

หนัก-เบา ไดตามสมรรถภาพทางกายของผูฝก ซึง่นับเปนการออกกาํลงักายแบบใหม  เชน  

การขีจ่กัรยานวดังาน  การวิง่บนลูกล  การกาวขึ้นลงของฮารวารด  (Harvard  step test) 

4.4 การออกกําลังกายไมใชออกซเิจนหรอืแบบแอนแอโรบกิ (Anaerobic  

exercise) 

  เปนการออกกําลังกายโดยใชพลังงานที่สะสมอยูในกลามเนื้อในรูปของ  ไกลโค

เจน  สลายออกมาเปนพลงั  โดยไมมกีารใชออกซเิจนชวยสนัดาป  ( Oxidation)  ทาํใหออกแรง



 

 

ไดทนัทอียางรวดเร็วและไดอยางหนัก  แตมขีอเสยี  คอื  พลงังานนี้จะหมดไปอยางรวดเร็ว

เชนกนัภายในไมกีน่าท ี และเกดิกรดแลคตคิ  ( Lactic  acid)  ซึ่งเปนตนเหตุทําใหเกดิอาการ

เมื่อยลาของกลามเนื้อ ( Fatigue) ลักษณะของการออกกําลังกายแบบนี้จะเกดิขึ้นอยางรวดเร็ว  

ใชเวลาสั้นๆ โอกาสทีจ่ะทาํใหกลามเนื้อฉกีขาดมสีงู  ดงันั้น  การอบอุนรางกายมคีวามสาํคญั

มากตอการออกกาํลงักายแบบนี้  เชน  การวิง่ระยะสั้น  (วิง่ 100 เมตร)  การยกน้ําหนัก  

(Weight  lifting)  จะเห็นวา  การออกกาํลงักายชนดินี้จึงไมเสรมิสรางความอดทนของกลามเนื้อ

หัวใจและปอด  

4.5 การออกกําลังแบบใชออกซเิจนหรอืแบบแอโรบกิ (Aerobic  

exercise) 

  โดยเผาผลาญพลงังานทั้งหมดจาก  ไกลโคเจน  และไขมัน  โดยมอีอกซเิจน

จากการหายใจ  ชวยสนัดาป  ผลของการออกกาํลงักายแบบนี้ทาํใหเกดิความเมือ่ยลา  นอย

กวาแบบไมใชออกซเิจน  สามารถออกกําลังกายไดนานเปนช่ัวโมง  เนื่องจากไขมันที่มอียูใน

รางกาย  มเีปนจํานวนมาก  นอกจากนี้ยงัสามารถสงัเคราะหพลงังานทีใ่ชแลวนาํกลบัมาใชใหม

ไดอกี การออกกาํลงักายแบบนี้จะตองใชกลามเนื้อใหญ  โดยเฉพาะแขน  ขา  ทาํงานตดิตอกนั

เปนจังหวะสมํ่าเสมออยางตอเนื่อง  เปนระยะเวลานานพอ  จงึทําใหเกดิการพัฒนาการทํางาน

ของหัวใจ  ปอด  และระบบไหลเวยีนเลอืด  การออกกาํลงักายแบบนี้จะใช      พลงังานจาก

ไขมันทีส่ะสมอยูในรางกาย  มผีลทาํใหน้าํหนกัตวัลดลง  เชน  เดนิเร็ว  วิง่เหยาะ  ถบีจักรยาน  

กระโดดเชือก  วายน้าํ  และเตนแอโรบกิ  (Aerobic  dance)  เปนตน 



 

 

 

รูปท่ี 1 สดัสวนของระบบพลงังานทีใ่ชในกฬีาชนดิตางๆ 

แหลงท่ีมา : Power and Howley., 2001 

 

ชนิดของการออกกําลังกายเพื่อสุขภาพ 

  ชนดิของการออกกาํลงักายทีแ่บงตามวธิกีารเลน ไดแก 

  1. กายบรหิารท่ัวไป  ใหผลดกีับความแคลวคลองของระบบการเคลื่อนไหว 

ไดแก กลามเนื้อ ขอตอ และกระดูก เปนตน เหมาะสมกับเด็กเล็ก ผูสูงอายุ ผูฟนฟูรางกายหลัง

เจ็บปวย และผูปวยที่อยูในความดูแลของแพทย และยังใชเปนการอบอุนรางกายกอนหรอืผอน

คลายรางกายหลงัออกกาํลงักายหนักไดอกีดวย การปฏบิตัคิวรใชเวลา 10-15 นาทตีอวัน 

  2. กายบรหิารพเิศษ  ใหผลดตีางกนัไปตามกจิกรรมทีใ่ช เชน ทาํใหกลามเนื้อ

แข็งแรงระบบหายใจและไหลเวยีนเลอืด และความออนตัวดขีึ้น เปนตน วัตถุประสงคเพื่อเนน

ดานจังหวะการหายใจ ความหนักในการออกกาํลงักายและทางจติใจโดยเฉพาะ เหมาะสมกบั



 

 

ทกุเพศและทกุวนั ไดแก โยคะ รํามวยจีน หรอืแกวงแขน เปนตน การปฏบิตัคิวรใชเวลา 20-30 

นาทตีอวัน 

  3. เดนิเพือ่สขุภาพ  ใหผลดกีับการฝกความอดทนของระบบหายใจและ

ไหลเวยีนเลอืดความแข็งแรง และความอดทนของกลามเนื้อ เปนตน เหมาะสมกับทุกเพศและ

ทุกวัย โดยเฉพาะเด็กเล็ก ผูสูงอายุ ผูฟนฟูรางกายหลังเจ็บปวย และผูปวยที่อยูในความดูแล

ของแพทย 

  4. วิง่เพือ่สขุภาพหรอืวิง่เหยาะ ๆ  ใหผลดเีชนเดยีวกับการเดนิเพื่อสุขภาพ 

แตควรจะเปนผูทีม่สีขุภาพรางกายพรอมมากกวา เหมาะสมกบัทกุเพศและวยั โดยเฉพาะในวยั

เด็ก วัยหนุมสาม และวัยผูใหญ 

  5. ถีบจักรยานเพื่อสุขภาพ  เหมาะสมกับทุกเพศและทุกวัย โดยเฉพาะผูที่มี

น้ําหนักตัวเกนิปกต ิและมปีญหาขอเขาหรอืขอเทาอกีดวย การปฏบิัตใิหไดระยะทาง 1 

กโิลเมตรใชเวลาประมาณ 3 นาท ี(อัตราความเร็ว 20 กม./ชม.) 

  6. วายนํ้าเพื่อสุขภาพ  เหมาะสมกับทุกเพศและทุกวัย โดยเฉพาะผูที่น้ําหนัก

ตวัเกนิปกต ิและมปีญหาขอเขาหรอืขอเทาอกีดวย ควรวายอยางตอเนือ่ง โดยใชเวลา 20-30 

นาท ีตอวัน 

  7. เตนแอโรบกิเพื่อสุขภาพ  เปนกจิกรรมทีไ่ดรับความนยิมมากอยางหนึง่ 

เหมาะสมกับทุกเพศและทุกวัย ใหความสนุกสนานเพลนิเพลนิ เกดิผลดกีับระบบหายใจและ

ไหลเวยีนเลอืด ความแข็งแรงและความอดทนของกลามเนื้อทั่วรางกาย ความคลองตัว และ

ความออนตัวอกีดวย การปฏบิัตคิวรเตนอยางตอเนื่องใหไดอยางนอยวันละ 20-30 นาท ีอยาง

สมํ่าเสมอ 

  8. การเตนเหยาะ ๆ  หรอืการกระโดดเชอืก (ลงเทาคู) อยางตอเนื่องใหได

อยางนอยวันละ 10-15 นาท ี

  9. โยคะ ก็คอืการบรหิารรางกายในทาตางๆ รวมกับการหายใจเขา-ออก จน

จิตกับรางกายรวมเปนอันหนึ่งอันเดยีวกัน การฝกโยคะจะเปนการชวยบรหิารกลามเนื้อ ตับ ไต 

เสนเลอืด หัวใจ ปอด มาม และขอตอกระดกูสนัหลงั ชวยบรหิารใหรางกายใหแขง็แรง 

ทรวดทรงด ีสขุภาพจิตด ีราเรงิ แจมใส และยงัชวยบาํบดัอาการเจ็บปวยบางอยางได 

  10. เลนกฬีาท่ีชอบหรอืถนัด  และเกมตาง ๆ  ไดแก ฟุตบอล บาสเกตบอล 

เทนนสิ แบดมนิตัน วิ่งเปยว ชักเยอ กระโดดเชือก และยกน้ําหนัก เปนตน แตควรจะมกีาร

ดดัแปลงเทคนคิตาง ๆ ใหสะดวก งาย และปลอดภัยตอการเลนมากทีส่ดุ เหมาะสมกบัเพศ วยั 

และสภาพรางกาย การปฏบิตัคิวรเลนใหไดอยางนอยวนัละ 60-90 นาท ี



 

 

  11. งานอาชพี งานอดเิรกและงานบานที่ใชแรงงาน เปนการออกกําลังกายที่

สามารถดัดแปลงใหเปนประโยชนตอสุขภาพได แตตองทําดวยความสนุกสนานเพลดิเพลนิ การ

ปฏบิัตคิวรใหทํางานนัน้ ๆ ตอเนื่องในอัตราที่หนักพอ คอืใหรูสกึวาหัวใจเตนแรงขึ้น และหายใจ

แรงขึ้นเปนเวลานาน 10 นาทขีึ้นไป แตไมควรเกนิ 30 นาทตีอวัน ควรเปนชวงเวลาเดยีวกันทุก

วัน 

ตารางท่ี 2  แสดงผลการออกกาํลงักายดวยวธิตีาง ๆ ทีม่ตีอรางกาย 

ผลตอรางกาย คะแนน 

วิง่ จักรยาน วายนํ้า เทนนิส เดนิ กอลฟ 

ความอดทนของหัวใจ-ปอด 21 19 21 16 13 8 

ความอดทนของกลามเนื้อ 20 18 20 16 14 8 

ความแข็งแรงของกลามเนื้อ 17 16 14 14 11 9 

ความคลองตัว 9 9 15 14 8 8 

การทรงตัว 17 18 12 15 8 8 

การควบคุมนํ้าหนัก 21 20 15 16 13 6 

รูปทรงของกลามเนื้อ 14 15 14 13 11 6 

การยอยอาหาร 13 12 13 12 11 7 

การนอนหลับ 16 15 16 11 14 6 

รวม 148 142 140 128 102 66 

แหลงท่ีมา  เฉก  ธนะสริิ , ทําอยางไรจะปราศจากโรคและชะลอความชรา , 

(กรุงเทพมหานคร, แปลนพับลชิช่ิง, 2534) หนา 122. 

 

ตารางท่ี 3  แสดงการใชพลงังานในกฬีาประเภทตาง ๆ  

ประเภทกฬีา การเผาผลาญพลังงาน 

(แคลอร่ีตอช่ัวโมง) 

วิง่ 800 – 1000 

จกัรยาน (ความเร็ว 13 ไมล/ชม.) 660 

วายนํ้า 300 – 650 

เทนนิส 400 – 500 

เดนิเร็ว (4 ไมล/ชม.) 300 

กอลฟ 250 

เดนิชา (2 ไมล/ชม.) 200 

แหลงท่ีมา  เฉก  ธนะสริะ,  เลมเดยีวกัน, หนา 123 



 

 

  จากตารางที ่2.1 และ 2.2  จะเห็นวา การวิ่งเหยาะ ขี่จักรยานและวายน้ําดทีี่สุด 

ตามลําดับ คอื  ไดคะแนน 148  142  140  และเมื่อมกีารเปรยีบเทยีบการใชพลังงานเปน

แคลอรจีะเห็นวา  การวิ่งนัน้เปนการออกกําลังกายที่ใหคุณประโยชนเหนอืกฬีาในประเภทอื่น ๆ 

คอื มกีารเผาผลาญพลังงานไดสูงที่สุดในเวลาที่เทากัน 

 

หลักการออกกําลังกายเพื่อสุขภาพ 

 การออกกาํลงักายเพือ่สขุภาพ ถาจะใหไดรับประโยชนอยางแทจรงิ ควรจะปฏบิตัใิห

ถูกตองตามหลักและวธิ ีหลักการออกกําลังกายเพื่อสุขภาพ ควรยดึหลักดังนี้ 

1. ในกรณทีี่ไมใชคนหนุมสาวผูออกกําลังกายควรใหแพทยตรวจอยางละเอยีด 

กอนที่จะเขารวมกจิกรรมที่เกี่ยวการออกกําลังกายทุกประเภท 

2. ถาผูออกกําลังกายปวยหรอืเปนไขหรอืไดรับบาดเจ็บ ภายหลังจากการออก

กําลังกาย ควรจะปรกึษาแพทยทันทกีอนที่จะออกกําลังกายตอไป 

3. พยายามตัง้จุดมุงหมายของการออกกําลังกายและหากจิกรรมออกกําลัง

กายที่ปฏบิัตแิลวจุดมุงหมายนัน้ เชน จุดมุงหมายของการออกกําลังกาย มเีพื่อจะลดน้ําหนัก

สวนเกนิ ผูที่ออกกําลังกายควรหากจิกรรมการออกกําลังกาย ประเภทแอโรบกิ ไดแก การวิ่ง 

หรอืการวายน้ํา เปนตน การที่จะบรรลุจุดมุงหมายนี้ จําเปนตอผูที่ออกกําลังกายจะตองมคีวาม

พยายามสูงกวาเพราะวาการที่จะบรรลุจุดมุงหมายไดนัน้ตองกนิเวลานานพอสมควร อยา

คาดหวังวาจุดมุงหมายจะบรรลุในระยะเวลาเพยีงสัน้ๆอันที่จรงิ การออกกําลังกายเปนสิ่งที่ควร

ปฏบิตัติลอดชีวติ ทั้งนี้เพือ่ใหรางกายมสีขุภาพทีแ่ขง็แรงตลอดเวลา 

4. กําหนดเวลาที่จะออกกําลังกายใหแนนอน และจงปฏบิัตติามเวลาที่กําหนด

ไว เชน อาจจะเปนตอนเชามดืหรอืตอนเย็น ถาเลอืกออกกําลังกายในตอนเย็น ก็ควรจะปฏบิัติ

แตในตอนเย็นทัง้นี้เพื่อใหรางกายเกดิความเคยชิน พยายามบรรจุการออกกําลังกายใหเปนสวน

หนึ่งของชีวติประจําวัน 

5. เวลาที่ผูออกกําลังกายเลอืกปฏบิัตไิมจําเปนที่จะตองเปนเวลาเชาหรอืตอน

เยน็แตจะเปนชวงเวลาใดกไ็ดทีจ่ะปฏบิตัไิดอยางสะดวก โดยไมรบกวนเวลาทาํงาน จงอยา

พยายามออกกําลังกายหลังรับประทานอาหาร เพราะอาจทําใหอดึอัดขณะออกกําลังกาย 

6. เพื่อใหรางกายสามารถปรับตัวกับการออกกําลังกายในแตละครัง้ไดด ีผู

ออกกําลังกายควรจะมกีารอบอุนรางกายกอนแลวจึงคอยๆเริ่มเขาสูการออกกําลังกายที่

แทจรงิในขณะที่กําลังออกกําลังกาย ควรปฏบิัตใิหถูกตองตามวธิแีละหลักการควรปฏบิัตใินทา

ออกกําลังกายที่งายๆ กอนแลวจึงคอยๆ เพิ่มเปนทาที่ยากขึ้นไปตามลําดับปรมิาณของการออก



 

 

กําลังกาย จะปองกันไมใหกลามเนื้อเกดิการเมื่อยลา และในแตละครัง้ของการออกกําลังกาย 

อยาออกกําลังกายใหเหนื่อยมากจนเกนิไป เพราะจะทําใหกลามเนื้อเกดิการเมื่อยลาได

เหมอืนกัน อาการเมื่อยลาของกลามเนื้อ อาจเกดิขึ้นจากความไมคุนเคยกับกจิกรรมที่ปฏบิัติ

ฉะนัน้พยายามปฏบิัตซิ้ําเพื่อใหรางกายเกดิความชินกับกจิกรรม อาการเมื่อยลานัน้จะหายไป

เอง เมือ่รางกายเกดิความเคยชินกบักจิกรรมนั้นๆ 

7. พยายามสงัเกตวาเมือ่ไหรรางกายจึงจะเหนือ่ยมากเกนิไป เชน การเวยีนหัว 

การเจ็บอก การที่กลามเนื้อควบคุมไมได หรอืการหายใจไมทัน เปนตน จงหยุดการออกกําลัง

กายทนัทเีมือ่อาการเหลานี้ปรากฏ 

8. พยายามออกกําลังกายเพื่อใหกลามเนื้อทุกๆสวนของรางกายแข็งแรง

สมบูรณ อยาเนนเพยีงกลามเนื้อเพยีงบางสวน ควรระมัดระวังเปนพเิศษเมื่อปฏบิัตกิารออก

กําลังกายที่เกี่ยวกับกลามเนื้อทอง ควรจะเริ่มปฏบิัติในทาที่ไมยากนักและควรปฏบิัติดวย

ปรมิาณทีน่อยกอนและจึงเพิม่ปรมิาณขึ้นตามลาํดบั จงอยาหักโหมเพราะจะทาํใหเกดิตะครวิที่

กลามเนื้อทองในระหวางการออกกําลังกาย ซึ่งเปนอันตรายตอรางกาย 

9. อยาปฏบิตัแิตทาออกกาํลงักายทีง่ายๆ พยายามปฏบิตัทิาออกกาํลงักายที่

จะทําใหสวนที่ออนแอของรางกายกลับสูสภาพที่แข็งแรง 

10.  ชวงเวลาการออกกําลังกายเปนชวงที่ใหความสนุกสนานแกผูออกกําลัง

กาย พยายามหารการออกําลังกายแปลกๆใหมๆ  พยายามอกกําลังกายกับเพื่อน หรอืออก

กําลังกายโดยมเีสยีงดนตรปีระกอบ พยายามอกกําลังกายอยูในชวงสัน้ๆ ไมต่ํากวา 20 นาที

และไมควรเกนิ 60 นาท ีตลอดจนควรปฏบิัตติามโปรแกรมที่กําหนดไว เพื่อจะไดไมเกดิความ

เบื่อหนายในการออกกําลังกาย 

11. ในกรณทีี่ผูออกกําลังกายตองการวัดสัดสวนของตนเองวามกีาร

เปลีย่นแปลงหรอืไม ไหวดัในชวงทีไ่มไดออกกาํลงักาย อยาวดัสดัสวนของรางกายทนัทหีลงัจาก

ออกกําลังกาย เพราะวากลามเนื้อมแีนวโนมที่จะมขีนาดเพิ่มขึ้นระหวางการออกกําลังกาย 

12. สตรสีามารถออกกําลังกายไดในชวงที่มรีะดู การขาดการออกกําลังกายที่

เพยีงพอเสยีอกี ทีจ่ะทาํใหเกดิการปวดระด ู(Dysmenorrhea) 

13. เมื่อสิ้นสุดการออกกําลังกายแตละครัง้ ผูออกกกําลังกายควรอาบน้ําอุน

เพือ่ใหรางกายเกดิความรูสกึสดช่ืน และทาํใหกลามเนื้อทกุสวนในรางกายไดผอนคลายอกีดวย 

 

 

 



 

 

ขั้นตอนการออกกําลังกายเพื่อสุขภาพ 

 การออกกําลังกายที่ถูกตอง และทําอยางสมํ่าเสมอจะทําใหรางกายเกดิความแข็งแรง 

อายุยนืยาว ชะลอความชราได การออกกําลังกายที่ถูกตองประกอบดวย 3 ขัน้ตอน ดังนี้ 

   ข้ันตอนท่ี 1 การอบอุนรางกายหรอืการอุนเครื่อง ( Warm up) และยดืเหยยีด

กลามเนื้อ ประมาณ 5 - 10 นาที 

  ข้ันตอนท่ี 2 การออกกําลังกาย (Exercise) ประมาณ 20 – 30 นาท ี

  ข้ันตอนท่ี 3 การทาํใหรางกายเยน็ลง หรอืการผอนคลายกลามเนื้อ ( Cool - 

down) เปนระยะผอนคลาย ประมาณ 5 – 10 นาท ี

 ระยะเวลาในการออกกําลังกายแตละครัง้ไมควรเกนิ 40 นาท ีเพราะจะเปนการหักโหม

เกนิไป เกดิผลเสยีตอรางกายได 

 การอบอุนรางกายหรอือุนเครื่องและยดืเหยยีดกลามเนื้อ เปนการเตรยีมความพรอม

ของรางกายกอนออกกาํลงักายจรงิ การอบอุนรางกายมผีลดตีอสมรรถภาพรางกาย ดงันี้ 

  1. เพิ่มอุณหภูมใินกลามเนื้อ ทําใหกลามเนื้อสามารถหดตัวไดอยางมี

ประสทิธภิาพสงูสดุ 

  2. ทาํใหการประสานงานระหวางประสาทกลามเนื้อ หรอืระหวางกลุม

กลามเนื้อดวยกัน เปนไปอยางถูกตองและราบรื่น 

  3. ปรับการหายใจและระบบไหลเวยีนเลอืดใหเขาใกลระยะคงที่ เปนการยน

ระยะการปรับตัวในระหวางออกกําลังกาย 

 การอบอุนรางกายควรเพิ่มความหนักและความถี่ของการเคลื่อนไหวทลีะนอย 

โดยทั่วไปแลวใชเวลาประมาณ 5 – 10 นาท ีการอบอุนรางกายควรประกอบไปดวยกจิกรรม 3 

กจิกรรม คอื 

  1. การยดืเหยยีดกลามเนื้อ ( Stretching exercise) เปนการเตรยีมความพรอม

ของเอน็ ขอตอและเสนใยกลามเนื้อ โดยการยดืเหยยีดใหมคีวามยาวและมุมกวางกวาปกต ิ

สามารถชวยปองกันการฉกีขาดของเสนใยกลามเนื้อ ชวยพัฒนากลามเนื้อสวนหลัง คอ ไหล 

  2. การบรหิารมอืเปลา (Calisthenics) เปนการบรหิารกายเพือ่ใหกลามเนื้อและ

อวัยวะทั่วรางกายไดเคลื่อนไหว โดยทําภายหลังการอบอุนรางกายแบบยดืเหยยีดแลว ใชเวลา

ประมาณ 5 – 10 นาท ี

  3. การออกกําลังกายเฉพาะกจิกรรม ( Specific activity) เปนชวงสุดทายของ

การอบอุนรางกาย กอนลงแขงขัน โดยเตรยีมใหกลามเนื้อพรอมในการทํางานหนัก เปนการฝก

ระบบประสาทที่เกี่ยวกับการทํางานเฉพาะกจิกรรม การอบอุนรางกายตองคํานงึถงึอุณหภูมิ



 

 

แวดลอมดวย เชน ถาอากาศหนาวควรใชเวลาใหนานกวา การเคลื่อนไหวเพื่อการอบอุน

รางกาย ควรเริม่จากชาๆ แลวคอยๆ เพิม่ความเร็วขึ้น จากเบาๆ แลวเพิม่ความหนกัขึ้น 

 การทาํใหรางกายเยน็ลงหรอืผอนคลายกลามเนื้อ (Cool - down)    เปนการ

คอยๆลดความเขมในการออกกําลังกายลงในลักษณะยอนกระบวนการอุนกาย ลงเพื่อใหหัวใจ

คอย ๆ  เตนชาลงในขณะเดยีวกันก็จะชวยใหเลอืดที่คั่งอยูตามกลามเนื้อ  แขน ขา ในขณะออก

กําลังกายอยางจรงิจังนัน้  กลับเขาระบบไหลเวยีนเพื่อแจกจายไปตามอวัยวะสําคัญไดอยาง

พอเพยีง  โดยเฉพาะอยางยิง่คอืสมอง  เนือ่งจากสมองเปนอวยัวะทีต่องการเลอืดเลี้ยงอยาง

คงที ่ ไมวาจะมกีจิกรรม  (Physical  activity)  ระดบัใดแตกลามเนื้อนั้นจะมเีลอืดมาเลี้ยงเพิม่ขึ้น

อยางมาก  เมื่ออยูในระหวางการออกกําลังกาย   ถาหยุดออกกําลังกายอยางกระทันหันหัวใจ

จะฉดีเลอืดออก  (Cardiac  output)  นอยลงคอนขางเร็วสมองอาจไดรับเลอืดเลี้ยงไมพอและ

เกดิอาการหนามดื  (Heat  syncope)  ได   นอกจากนี้การผอนหยดุยงัชวยเคลือ่นยายสาร

ตกคางอนัเกดิจากเมตาบอลซิมึในระหวางการทาํงานของกลามเนื้อ  เชน  กรดแลคตกิ  และ

โพแทสเซยีม  เปนการชวยลดอาการปวดระบมของกลามเนื้อ  (Muscle  soreness)  ไดอกีดวย 

 

การกําหนดปรมิาณการออกกําลังกาย  โดยเนนถงึสิง่ตอไปนี้ 

 ชนิดหรอืประเภท  (Type)   ของกจิกรรม 

  เนื่องจากเปาหมายหลักของการออกกําลังกายก็คอื   การเสรมิสรางความ

ทนทานของหัวใจ  ปอดดงักลาวแลว  กจิกรรมทีเ่หมาะจึงควรเปนประเภททีใ่ชแหลงพลงังาน

ทางแอโรบคิ ซึง่มลีกัษณะสาํคญัคอื  มกีารใชกลามเนื้อมัดใหญเปนจังหวะทีไ่มเรงเรามาก  แต

มคีวามตอเนือ่งและนานพอ  ถาสามารถใหผูออกกาํลงัมคีวามสนกุรวมดวยกจ็ะยิง่ด ี รูปแบบที่

นยิมกนัทัว่ไป  ไดแก  การวิง่เหยาะ  เดนิเร็ว  ปนจักรยาน  วายน้าํ  กระโดยเชือก และเตนแอ

โรบคิ  เปนตน    สาํหรับผูทีเ่พิง่เริม่ตนใหม ๆ น้ัน  ควรจะเลอืกแบบการออกกาํลงักายทีท่าํได

งายโดยไมตองการทกัษะมากนัก  เพือ่ใหเกดิการพฒันาสมรรถภาพทางกายเสยีกอน  แลวจึง

คอย ๆ  เปลี่ยนเปนแบบที่สนุกขึ้นและสามารถปฏบิัตไิดตลอดไป  ซึ่งอาจเปนเกมหรอืกฬีาที่

ตองการเทคนคิทีส่งูขึ้นจากเดมิ 

 

ความเขม  (Intensity)  หรอืความหนักในการออกกําลังกาย 

  ถาจะใหเกดิผลกระตุนการพัฒนาระบบหัวใจ - ปอด  ใหทาํงานโดยปลอดภัย

และไมเครยีดเกนิไป การออกกาํลงักายเพือ่สขุภาพควรจะมคีวามเขมหรอืความหนกัมากกวา 

50 - 60% แตไมเกนิ  75-85 %   ของอัตราการเตนของหัวใจสูงสุด ( Maximal heart rate= 



 

 

MHR) ซึ่งในการออกกําลังกายโดยมคีวามหนักขนาดไหนตองขึ้นอยูกับแตละบุคคลซึ่งมคีวาม

หนักไมเหมอืนกัน สามารถวัดไดดวยวธิทีี่งายที่สุด คอื นับอัตราการเตนของหัวใจ (ใชจับชีพจร

แทน)  ที่สนองตอการออกกําลังกายที่มคีวามเขมสูง เรยีกวา อตัราการเตนของหัวใจ

เปาหมาย (Target heart rate = THR) 

 การหาคา THR สามารถคํานวณไดดังนี้ 

 THR  = อัตราการเตนของหัวใจเปาหมาย (Target  heart  rate) หนวยเปนครัง้ตอนาท ี

 MHR = อัตราการเตนของหัวใจสูงสุด (Maximal heart rate) หนวยเปนครัง้ตอนาท ี

 RHR =  อัตราการเตนของหัวใจขณะพัก ( Resting  heart  rate ) หนวยเปนครัง้ตอนาท ี

 %      = เปอรเซ็นตของการเตนของหัวใจที่ตองการหา 

 โดยปกตอิัตราการเตนของหัวใจสูงสุด (MHR) = 220 – อายุ (Age) 

 การนับอัตราการเตนของหัวใจขณะพัก ( RHR) วธิทีี่ดทีี่สุด คอื ชวงตื่นนอน กอนลุกจาก

ที่นอนใหจับชีพจรตัวเอง 

  THR = ( MHR – RHR ) × ( % )+ ( RHR ) 

 เชน อายุ 20 ป ตองการหาอัตราการเตนของหัวใจเปาหมาย ( THR) เปน 50%, 60%, 

70% และ 80% อัตราการเตนของหัวใจขณะพัก (RHR) = 70 คร้ัง/นาท ี

  จะได อัตราการเตนของหัวใจสูงสุด ( MHR) = 220 – 20 = 200 คร้ัง/นาท ี

  50% = ( 200 – 70 ) × 50/100 + 70 = 135 คร้ัง/นาท ี

  60% = ( 200 – 70 ) × 60/100 + 70 = 148 คร้ัง/นาท ี

  70% = ( 200 – 70 ) × 70/100 + 70 = 161 คร้ัง/นาท ี

  80% = ( 200 – 70 ) × 80/100 + 70 = 174 คร้ัง/นาท ี

 จะเห็นไดวา อัตราการเตนของหัวใจเปาหมาย ( THR) ที่ตองการ เราควรออกกําลังกาย

ในกจิกรรมที่เราไดเลอืกแลวจนทําใหอัตราการเตนของหัวใจ เตนถงึ 135 คร้ัง/นาท ีในระยะ

เริม่ตน และคอยๆเพิม่มากขึ้นถงึ 174 คร้ัง/นาท ีสําหรับนักกฬีา 

 สวนอัตราการเตนของหัวใจเปาหมายนัน้  เนื่องจากจําเปนตองหยุดการออกกําลังกาย

จึงจะนับไดงาย  และในผูทีม่สีมรรถภาพด ี อตัราเตนหัวใจจะลดลงไดเร็วจึงนยิมนบัจํานวนการ

เตนของชีพจร  (ที่ขอมอืหรอืที่คอ )  เพยีง  20  หรอื  30  วนิาททีันทหีลังหยุดออกกําลังกาย

แลว  คูณดวย 3  หรอื  2  ตามลําดับแทน 

 ในกรณคีวามหนักในการออกกําลังกายเพื่อสุขภาพนี้ ถาเราไมไดมกีารกําหนดอัตรา

การเตนของหัวใจไวกอน ใหสังเกตจากถาเราไมสามารถวิ่งไปคุยไปไดโดยสบาย ถอืวาหนัก

พอแลว และถาขณะออกกําลังกายทานเหนื่อยมากจนหายใจไมทัน หรอืเปนลม แสดงวาทาน



 

 

ออกกําลังกายมากหรอืหนักเกนิไป ขณะออกกําลังกายถาทานเหนื่อยจนพูดไมไดแลว พักแลว 

10 นาท ียังไมหายเหนื่อยแสดงวาทานออกกําลังกายมากไป ตองลดการออกกําลังกาย และ

คอยๆเพิ่มความหนักของการออกกําลังกาย  

   

การจับชพีจรในระหวางการออกกาํลงักาย   

  อัตราการเตนของหัวใจ หรอืชีพจรใชเปนเครื่องบอกความหนักของการออก

กําลังกายแบบแอโรบกิ ซึ่งควรรักษาไวใหอยูในชวง 50% - 85% ของอัตราการเตนของหัวใจ

สูงสุด (MHR) 

การจับชีพจร อาจจับทีข่อมอื  หรอืตนคอกไ็ด แตควรใชระยะเวลาสั้นเพยีง 10 

วนิาท ีเพราะเวลาจับชีพจรผูออกกําลังกายมักจะหยุดออกกําลังกาย ทําใหชีพจรตกลงอยาง

รวดเร็ว      ถาจับชีพจรใชเวลาทีน่านกวานี้อาจไดผลคลาดเคลือ่นไปจากทีเ่ปนจรงิ   

การวัดที่แมนยํา ทําไดโดยใชเครื่องวัดชีพจรตดิตามตัว ซึ่งจะมตีัวเลขบอกชีพ

จรไดทุกนาท ีขณะผูออกกําลังกายสามารถอานชีพจรไดโดยไมตองหยุดออกกําลัง แต

เครือ่งมอืชนดินี้มรีาคาแพง และอาจทาํใหผูออกกาํลงักายบางคนรูสกึยุงยากทีจ่ะใชและรูสกึ

รําคาญ 

  วธิกีารตรวจวัดความหนักในการออกกําลังกายที่งายที่สุด โดยเฉพาะระหวาง

การออกกําลังกาย คอื การสังเกตการหายใจโดยผูออกกําลังกายเอง การหายใจควรเปนไป

อยางสบาย แรงลกึ และสมํ่าเสมอ สามารถพดูคยุไดโดยไมเหนือ่ยหอบ ถาหายใจไมทนั ไม

สามารถพูดได  แสดงวาออกกําลังหนักเกนิไป ตองผอนการออกกําลังกายใหเบาลง ในทํานอง

เดยีวกัน  ถาตองการตรวจสอบวาได ออกกําลังหนักพอเพยีงหรอืไมก็ใหผูออกกําลังรองเพลง

สกัหนึง่ทอนดวยเสยีงดงัพอสมควร ถายงัรองไดแสดงวาออกกาํลงัเบาไป ตองเพิม่ใหหนกัจน

รองเพลงไมออก แตยงัพดูไดอยูจึงนับวาใชได  

 

 

 

 

 

 

ภาพที ่2.1  แสดงการจับชีพจรทีข่อมอืและลาํคอ 

ทีม่า : วฒุพิงษ  ปรมัตถากร, 2534. หนา 53. 



 

 

ระยะเวลา (Duration)  ของการออกกําลังกายแตละคร้ัง 

  ความสามารถที่จะออกกําลังกายแตละครัง้ไดนานเพยีงใดนัน้  ขึ้นอยูกับการ

ฝกฝนที่ผานมา  และความหนักในการออกกําลัง  แตถาจะใหไดผลในดานสุขภาพของหัวใจ  

ปอด  จะตองใชเวลาประมาณ 15  ถงึ  60  นาท ี โดยในระยะเริ่มตนนัน้อาจออกกําลังกายดวย

ความหนักขัน้ต่ํา  เชน  ประมาณ  60 - 70 %  ของอัตราเตนหัวใจสูงสุดนาน 15 - 20  นาท ี 

โดยใหเวลาในการอุนกาย  (Warm - up)  และผอนหยุด (Cool  down)  ตางหากเมือ่รางกายมี

การปรับตวัตามจนทนไดดแีลว  จึงคอย ๆ  เพิม่ความหนักและเพิม่เวลาขึ้นจนถงึ  60  นาท ี 

หรอืเฉลีย่ควรจะประมาณ 30  นาทตีอครัง้  การออกกําลังกายที่นานกวา  60  นาทนัีน้เปน

การฝกความทนทานเพื่อการแขงขัน  แตจะไมมคีวามจําเปนในดานการเสรมิสรางสุขภาพ  แนว

ปฏบิตัอิกีขอหนึง่กค็อื   ถาหลงัออกกาํลงักายไปแลว  1  ช่ัวโมงยังรูสกึเหนื่อยเพลยีอยู  แสดง

วาความหนักและ / หรอืระยะเวลาทีใ่ชนาจะมขีนาดมากเกนิความพอดไีปแลว 

ความบอย  (Frequency)  ในการออกกําลังกาย 

  ถามสีขุภาพดอียูเดมิ  การออกกาํลงักายสปัดาหละ  3 - 5  คร้ัง  กจ็ะได

ประโยชนในการฝกความทนทานของหัวใจ - ปอด  สําหรับผูที่เพิ่งจะเริ่มตนอาจออกกําลังกาย

วนัเวนวนัไปกอน  จนกระทัง่ระดบัสมรรถภาพทางกายดพีอแลวจึงเพิม่ความบอยขึ้นดงักลาว  

ผูทีม่ปีญหาสขุภาพ  เชน ไมสามารถเดนิเร็ว  หรอืวิง่เหยาะดวยความเร็วไดไมเกนิ  5 - 6  

กโิลเมตร / ช่ัวโมง อาจออกกาํลงักายวนัเวนวนั      วนัละหลาย  ๆ  คร้ัง  คร้ังละ 5 - 10  นาที

ก็ได 

 

รางกายกับการออกกําลังกาย 

  การออกกําลังกายเพื่อสุขภาพที่ดแีละถูกวธินีัน้  จะตองมคีวามรูพอสมควร

เกี่ยวกับการทํางานและผลของการออกกําลังกายตอระบบตาง ๆ จึงจะสามารถเขาใจเรื่อง

ประสทิธภิาพในการเลนกฬีาและการเสรมิสรางสมรรถภาพทางกายไดงายและลกึซึ้งขึ้น 

 

การทํางานของกลามเน้ือขณะออกกําลังกาย 

  การหดตวัของกลามเนื้อตองอาศัยพลงังานทีไ่ดจากการสลายสารอนิทรยีเคม ี 

ซึง่มอียูในกลามเนื้อทีเ่รยีกวา ATP (Adenosine Tri-Phosphate) สารนี้จะสงัเคราะหกลบัคนืใหมได

โดยใชพลงังานทีไ่ดจากการเผาผลาญอาหาร โดยเฉพาะไกลโคเจน (น้ําตาล) ในกลามเนื้อ ทําให

กลามเนื้อสามารถหดตัวซ้ําตดิตอกันไปไดเปนเวลานาน ในภาวะที่กลามเนื้อทํางานไมหนักมาก  

แตตดิตอกันเปนเวลานาน กลามเนื้อไดรับออกซเิจนจากเลอืดเพยีงพอที่จะใชออกซเิจน (Aerobic 



 

 

exercise) ซึ่งไดแกในกฬีาที่เลนตดิตอกันอยางคอนขางสมํ่าเสมอเปนเวลานาน เชน วิ่งระยะไกล 

วายน้ําระยะไกล แตถากลามเนื้อตองทํางานหนักเต็มที่ตดิตอกัน (ระยะเวลาสั้น ) พลงังานทีใ่ช

สงัเคราะหขึ้นใหม  จะไดจากการสลายของกลยัโคเจน โดยไมใชออกซเิจน ของเสยีทีเ่กดิขึ้นคอื

กรดแลกตคิ ซึ่งเปนตัวสําคัญในการทําใหกลามเนื้อเมื่อย (Fatigue) การออกกําลังกายแบบนี้เรา

เรยีกวา แบบไมใชออกซเิจน (Anaerobic exercise)  ไดแกการวิง่ระยะสั้น การเรงตวัทีเ่มือ่เขาเสน

ชัย ฯลฯ 

สมรรถภาพของรางกายทีจ่ะทาํงานโดยไดรับออกซเิจนเพยีงพอ (Aerobic 

capacity) ขึ้นอยูกบัสมรรถภาพของการไหลเวยีนเลอืด ระบบการหายใจ    และตัวกลามเนื้อที่

จะรับออกซเิจนสมรรถภาพของรางกายที่จะทําโดยไมใชออกซเิจน (Anaerobic capacity) ขึ้นอยู

กับความสามารถของกลามเนื้อเอง  อยางไรก็ตามการออกกําลังจะตองมกีารรับออกซเิจน

มากกวาปกตเิพื่อนําไปออกซไิดสกรดแลคตคิใหเปนคารบอนไดออกไซดและน้ํา เทากับเปนการ

ทํางานโดยตดิหนี้ออกซเิจนไว (Oxygen debt) แลวมาชดใชเมื่อหยุดออกกําลัง  ในกฬีาประเภท

ที่เลนตดิตอกันเปนเวลานาน  แตมลีักษณะไมสมํ่าเสมอ  เชน บาสเกตบอล วอลเลยบอล 

แบดมนิตัน ฟุตบอล ฯลฯ  การทํางานของกลามเนื้อจะเปนแบบผสม    คอืบางคร้ังใช

สมรรถภาพของรางกายทีจ่ะทาํงาน  โดยไดรับออกซเิจนเพยีงพอ บางคร้ังตองใชสมรรถภาพ

ของรางกายทีจ่ะทาํงานโดยไมใชออกซเิจน 

 

การทํางานของระบบการหายใจในการออกกําลังกาย 

คนปกตหิายใจประมาณ 16 คร้ัง/นาท ีระหวางอยูเฉย ๆ (พัก)  แตละคร้ังสดู

อากาศประมาณ 400 - 500 ลบ.ซม. ระหวางออกกาํลงักายการหายใจจะถีข่ึ้น และปรมิาตร

อากาศแตละครัง้จะมากขึ้น  ในการออกกําลังหนักเต็มที่อัตราการหายใจอาจสูงกวา 50 คร้ัง/

นาท ี และปรมิาตรอากาศหายใจแตละคร้ังอาจมากถงึ 300 ลบ.ซม. หรอืมากกวานัน้ การเพิ่ม

ของการหายใจ  เปนปฏภิาคกับความหนักของการออกกําลัง 

การเพิม่การหายใจในระหวางการออกกาํลงั   เปนความพยายามของรางกาย

ที่จะรับออกซเิจนใหเพยีงพอกับความตองการและขับถายคารบอนไดออกไซด ที่เกดิออกไปใน

ภาวะที่ออกกําลังมคีวามหนักคงที่และปรมิาตรอากาศหายใจตอนาทคีงที่ (Steady state) 

ปรมิาณการรับออกซเิจนของรางกายจะเทากับความตองการออกซเิจนของรางกายขณะนัน้ 

  หลกัการออกกาํลงัจะตองมกีารหายใจแรงและลกึอยูพกัใหญ   แลวคอย ๆ 

ลดลงจนอยูในระดับปกตกิารที่เปนเชนนัน้เปนการชดใชหนี้ออกซเิจนที่กอขึ้นระหวางออกกําลัง

กายแบบไมใชออกซเิจน หรอืชดใชหนี้ออกซเิจนที่กอขึ้นในระยะปรับตัว (Adaptation period ) 



 

 

ของการออกกําลังแบบใชออกซเิจน (ในระยะปรับตัว การออกกําลังทําไปอยางสมํ่าเสมอตัง้แต

ตนแลว   แตการหายใจยงัไมสมํ่าเสมอและมากพอ) 

 

การทํางานของระบบการไหลเวยีนโลหิตในการออกกําลังกาย 

อวัยวะสําคัญที่สุดของระบบนี้ คอืหัวใจที่เปนเสมอืนเครื่องสูบฉดีใหเลอืดไหลตาม 

หลอดเลอืดสูอวัยวะปลายทางคอืกลามเนื้อ  ในเม็ดเลอืดแดงมฮีโีมโกลบนิ (สารประกอบของ

เหล็กที่รวมกับโปรตนี ) ทําหนาที่จับออกซเิจนพาไปยังเซลล  เมื่อความตองการออกซเิจนของ

รางกายมากขึ้น   เลอืดจําเปนตองไหลเวยีนมากขึ้นหัวใจจะเพิ่มอัตราการเตน  และปรมิาณสูบ

ฉดีแตละคร้ัง ตามปกตหัิวใจเตนปรมิาณ 70 คร้ัง/นาท ีและปรมิาณสบูฉดีคร้ังละประมาณ 60 

ลบ.ซม. ขณะออกกําลังหนัก  หัวใจอาจเตนกวา 180 คร้ัง/นาท ี และปรมิาณสบูฉดีคร้ังละกวา 

100 ลบ.ซม   การเพิ่มของอัตราเตนหัวใจและความดันเลอืดเปนไปในลักษณะเดยีวกับการเพิ่ม

การหายใจ คอืขึ้นกับความตองการออกซเิจนสําหรับการออกกําลังนัน้ ในระยะฟนตัวหลังออก

กําลังกายก็เชนเดยีวกัน หัวใจจะตองเตนแรงและเร็วอยูตอไปและคอย ๆ ลดลงจนเปนปกติ 

 

ประโยชนของการออกกําลังกาย 

การออกกําลังกายเปนวธิทีางที่ดใีนการพัฒนาสุขภาพใหสมบูรณ แข็งแรง และ

กอใหเกดิประโยชนตออวยัวะและระบบตาง ๆ ของรางกาย ดงัตอไปนี้ 

 

1. ขนาดใหญขึ้น (Hypertrophy)  โดยการฝกแรงกลามเนื้อ (Strength)  ไมใชฝก

ความอดทนทาํใหกลามเนื้อมขีนาดใหญขึ้น       โดยการเพิม่โปรตนีในแตละเสนใยกลามเนื้อ 

จํานวนเสนใยไมเพิ่มขึ้น 

ผลของการฝกซอมกฬีาตอกลามเน้ือ 

2. เพิ่มการกระจายของหลอดเลอืดฝอย มกีารกระจายของหลอดเลอืดฝอย  ใน

กลามเนื้อมากขึ้น  โดยเฉพาะโดยการฝกความอดทน   ทําใหกลามเนื้อสามารถรับออกซเิจนได

มากขึ้น 

3. การสะสมสารตาง ๆ  มกีารสะสมสารตาง ๆ เชน ไกลโคเจน ATP มัยโอโกลบนิ 

วติามนิ เกลอืแร เอ็นไซมมากขึ้น  การสะสมสารมากนอยขึ้นกับชนดิของการฝก (การฝก

ความเร็ว กําลังหรอืความอดทน) 



 

 

4. เพิ่มประสทิธภิาพการทํางาน  การทํางานหนักเทากัน การใชออกซเิจนของ

กลามเนื้อและการใชพลงังานนอยกวา (ประหยดักวา ) ทาํใหเกดิกรดแลคตกิชากวา เพลยีชา

กวา และฟนตัวเร็วกวา 

 

1. ทรวงอกขยายใหญขึ้น  กลามเนื้อในการหายใจเจรญิด ี

ผลการฝกซอมกฬีาตอระบบหายใจ                 

2. ปอดใหญขึ้น มเีสนเลอืดฝอยเพิม่ขึ้น พื้นทีข่องถงุลมทีใ่ชแลกเปลีย่นแกสเพิม่ขึ้น 

         3.  ความจุปอด (Vital capacity)  และความสามารถในการหายใจสงูสดุตอนาท ี

(Maximum breathing capacity) เพิม่ขึ้น (ความจุปอดของคนธรรมดาเฉลี่ย 50 ลบ.ซม. ตอ

น้ําหนักตัว 1   กก.  ของนักกฬีาอาจถงึ 80 ลบ.ซม. ตอน้ําหนักตัว 1 กก. 

4.  เพิ่มประสทิธภิาพการทํางานเทยีบกับคนทั่วไป ปอดรับออกซเิจนไดมากขึ้นจาก

อากาศที่ผานปอดจํานวนเทากัน ในขณะพักอัตราการหายใจนอยกวา (อาจเหลอืเพยีง 8 คร้ัง/

นาที) ปรมิาณอากาศหายใจตอนาทนีอยกวา (ทาํงานประหยดั ) ในการทํางานหนักเทากับ

ปรมิาณอากาศหายใจตอนาทนีอยกวาในการทํางานสูงสุด ปรมิาณอากาศหายใจสูงสุดและ

การรับออกซเิจนสูงสุดมากกวา 

 

1.หัวใจขนาดใหญขึ้น (หัวใจนักกฬีา Athlete’s Heart) โดยเฉพาะในการฝกความอดทน 

ผลของการฝกซอมกฬีาตอระบบการไหลเวยีนโลหิต 

ปรมิาตรหัวใจคนปกตเิฉลีย่ประมาณ 10 ลบ.ซม.ตอน้ําหนักตัว 1 กก.  ในนักกฬีาที่สมบูรณ 

ปรมิาตรหัวใจอาจมากกวา 15 ลบ.ซม. ตอน้ําหนักตัว 1 กก. 

2. หลอดเลอืดฝอยกระจายเพิ่มขึ้นทําใหหัวใจรับออกซเิจนไดมาก 

3. หลอดเลอืดมคีวามยดืหยุนเพิ่มขึ้น 

         4. เลอืดเพิ่มปรมิาณเม็ดเลอืดแดงและฮโีมโกลบนิ คนปกตมิฮีโีมโกลบนิ 13 กรัม%       

นกักฬีาอาจมถีงึ 16 กรัม % 

5.ลดพวกสารไขมันในเลอืดลง เชน 

 ก .สารคอลเลสเตอรอล (Cholesterol) เปนไขมันในเลอืดที่มาจากสัตว คาระดับ 

ปกตใินเลอืด 150-200 มลิลกิรัม/เดซลิติร 

ข. สารไตรกลเีซอไรด (Triglyceride) เปนไขมันในเลอืดที่มาจากแปง คาระดับปกติ 

ในเลอืด 40-145 มลิลกิรัม/เดซลิติร 

6.เพิม่ประสทิธภิาพการทาํงาน 



 

 

ในขณะทํางานแบบประหยัด อัตราหัวใจตํ่า (นักกฬีา 40 - 60 คร้ัง/นาท ีคนธรรมดา 

70 - 80    คร้ัง/นาท)ี  ความดันเลอืดขณะหัวใจบบีตัวลดลง ปรมิาณสูบฉดีเลอืดตอนาทตี่ําลง  

ขณะออกกําลังในการทํางานหนักเทากัน  อัตราการเตนหัวใจต่ํากวาถาเพิ่มงานขึ้นเรื่อย ๆ จะ

สามารถทําไดมากกวา ปรมิาตรสูบฉดีสูงสุดตอนาทมีากกวา (ความสามารถสาํรองมากกวา ) 

ผลของการฝกซอมตอระบบหายใจและการไหลเวยีนเลอืดดงักลาวมาแลว ทาํใหรางกาย

สามารถรับออกซเิจนไดสูงสุดมากขึ้น  ในคนปกตจิะสามารถรับออกซเิจนสูงสุดไดประมาณ 40 

- 50 ลบ.ซม./นาท ี ในนักกฬีาที่ไดรับการฝกความอดทนอาจรับออกซเิจนสูงสุดไดกวา 70 ลบ.

ซม./นาท ี สมรรถภาพการรับออกซเิจนสูงสุด ถอืเปนเกณฑบอกความอดทนทั่วไป (Aerobic 

capacity)  ที่ดทีี่สุดในปจจุบัน 

 

1. ระบบประสาทเสร ีทํางานไดสมดุลกัน (ประสาท Sympathetic  Parasympathetic)  

ผลของการฝกซอมกฬีาตอระบบอื่น ๆ 

ทําใหการปรับตัวของอวัยวะใหเหมาะสมกับการออกกําลังทําไดเร็วกวา การฟนตัวเร็วกวาการ

ทํางานของอวัยวะภายในที่ถูกควบคุมดวยระบบประสาทเสร ีเชน ระบบหายใจ การไหลเวยีน

เลอืด ยอยอาหาร และขบัถาย ฯลฯ ดขีึ้น 

2. ตอมหมวกไตเจรญิดขีึ้น มฮีอรโมนสะสมมากขึ้น 

3.  ตับเพิ่มปรมิาณและน้ําหนัก มไีกลโคเจนและสารที่จําเปนในการออกกําลังไปสะสม

มากขึ้น  

4. การยอยอาหารและการขับถายเปนปกตดิขีึ้น 

 

นอกจากนี้การออกกําลังกายยังมผีลตอสุขภาพจิตและบุคลกิภาพอกีดวย เชน 

1.ทาํใหเกดิความรูสกึทีด่ ีมคีวามสดช่ืนแจมใส 

2.ทําใหผอนคลายวามเครยีด ไมมคีวามวติกกังวล สมองปลอดโปรง 

3.ทําใหเกดิความเช่ือม่ันในตัวเองมากขึ้น 

4.รูปรางสมสวนหุนด ีมสีัดสวนของน้ําหนักและสวนสูงไดมาตรฐาน 

5.ผิวพรรณผุดผอง ไมแกเกนิวยั 

6.มอีายยุนืยาว 

 

 

 



 

 

โทษของการขาดการออกกําลังกาย 

ในสงัคมปจจุบนัความเจรญิกาวหนาทางวทิยาศาสตรและเทคโนโลยทีาํใหมนษุยมี

เครื่องทุนแรงมากมาย  เปนผลใหการใชแรงกายในชีวติประจําวันลดนอยลง   ประกอบกับการ

ตอสูแขงขันในเรื่องการศกึษา  การทํามาหากนิ  ทําใหการออกกําลังกายไมพอหรอืขาดการ

ออกกาํลงักายจนถงึขั้นเกดิโทษแกรางกาย  ไดมผูีรูหลายทานไดพยายามศกึษาคนควาเกีย่วกบั

โทษของการขาดการออกกําลังกายพบวา  

 

การขาดการออกกําลังกายในวัยเด็ก 

 ในวยัเดก็เปนวยัทีม่กีารเจรญิเตบิโตทั้งดานรางกาย จิตใจ ความคดิ และความจําจะ

เกดิผลเสยี  ดงันี้ 

1.  การเจรญิเตบิโตไมสมกับวัย 

2.  รูปรางทรวดทรงจะเสยีไป  เชน  อาจจะอวน  ผอมเกนิไป  ขาโกง  เขาชิดกนั หลงั

โกง ศรีษะตก หรอืเอยีง และตัวเอยีง  เปนตน 

3.  สขุภาพทัว่ไปไมด ี รางกายออนแอ มคีวามตานทานโรคตํ่า  เจ็บปวยงาย  และเมือ่

เจ็บปวย 

                 แลวจะหายชา 

4.  สมรรถภาพทางกายอยูในระดับต่ํา  การทํางานของรางกายไมไดผลเต็มที่ 

5.  การศกึษามหีลักฐานแนนอนจากการศกึษาเปรยีบเทยีบผลการเรยีนระหวางเด็กที่มี

สมรรถภาพทางกายด ี ผลการเรยีนจะดกีวาเดก็ทีม่สีมรรถภาพทางกายต่าํ 

6.  การสังคม  เด็กที่ออกกําลังสมํ่าเสมอจะปรับตัวเขากับสังคม  และทํางานเปนหมู

คณะไดดกีวาเด็กที่ไมสนในการออกกําลังกาย 

7.  จิตใจ  วติกกังวล เครยีด หงุดหงิดงายและขาดความเช่ือม่ันในตัวเอง 

 

การขาดการออกกําลังกายในวัยหนุมสาว 

 จะทาํใหสมรรถภาพทางกายตํ่า  สขุภาพทัว่ไปไมด ีมผีลเสยีทางสงัคม  จิตใจ และ

บุคลกิภาพ  ทําใหกระทบกระเทอืนตอการศกึษาหรอืการประกอบอาชีพดวย 

 

การขาดการออกกําลังกายในวัยผูใหญและวัยสูงอายุ 

              มผีลเชนเดยีวกนั  วยัหนุมสาวยงัเปนสาเหตนุาํโรครายแรงหลายชนดิอกีดวย  ไดแก 



 

 

1.  โรคประสาทเสยีดลุยภาพ ไดแก  ทองอดืเฟอ  อาหารไมยอย  ทองผูกประจํา เปน

ลมบอย 

     เหงื่อออกตามฝามอื  ฝาเทา หรอืใจสั่น นอนไมหลับ เปนตน 

2.  โรคความดันโลหติสูงและโรคหลอดเลอืดเลี้ยงหัวใจตบีตัน 

3.  โรคอวน 

4.  โรคเบาหวาน  ซึ่งเปนโรคทางกรรมพันธุ  และผิดปกตขิองตอมที่ผลติฮอรโมน 

ควบคุมระดับน้ําตาลในเลอืด  ซึ่งการออกกําลังกายสมํ่าเสมอจะชวยควบคุมระดับ

น้ําตาลในเลอืดได 

5.  โรคของขอตอและกระดูก  เปนตน 

 

ปจจัยท่ีเปนเหตุจํากัดการออกกําลังกาย 

สภาวะท่ีหามออกกําลังกาย 

  -  หัวใจลมเหลวแสดงอาการ 

  -  เจ็บหนาอกเมื่อออกกําลัง เชน เดนิดวยความเร็ว  5 - 6 กม./ชม. 

  -  มกีารเปลี่ยนแปลงลักษณะการเจ็บหนาอกจากโรคหัวใจ 

  -  หัวใจเตนผิดจังหวะขัน้รุนแรง 

  -  กลามเนื้อหัวใจเพิง่แสดงอาการขาดเลอืดตายมาไมถงึ  6  สัปดาห 

  -  หัวใจเตนผิดจังหวะหลังการออกกําลังกายและควบคุมไมได 

  -  กลามเนื้อหัวใจหรอืเยื่อหุมหัวใจอักเสบ 

  -  ความดันเลอืดสูงเกนิ  250/120 มม.ปรอท 

  -  ถุงลมปอดพองเรื้อรังและหอบเมื่อออกกําลังกาย 

  -  โรคทางเมตาบอลซิมึทีค่วบคมุไมได  เชน  ตอมไทรอยดเปนพษิ  เบาหวาน 

  -  ภาวะตดิเช้ือเฉยีบพลนั 

 

 สภาวะท่ีตองมกีารกํากับดูแลการออกกําลังกาย 

  -  เจ็บหนาอกเมื่อออกกําลังปานกลาง  หรอืวิ่งดวยความเร็ว  8  กม./ชม. 

  -  การใชเครื่องกระตุนหัวใจที่มอีัตราเตนตายตัว 

  -  ผูใชยา  Beta  blocker   

  -  ผูที่อวนมาก 

  -  โรคหดืจากการออกกําลังกาย  (Exercise  induced  asthma) 



 

 

  -  เคยหมดสตเิพราะสมองขาดเลอืดช่ัวขณะ  (Transient  cerebral  ischemia)   

  -  ภาวะไตวาย 

  -  ภาวะซดี  (เฮโมโกลบนิในเลอืดนอยกวา  7  กรัม / 100  มล.) 

 (อางถงึใน  วรุิฬห  เหลาภัทรเกษม ;  2537) 

 

ความเขาใจผดิเกี่ยวกับการออกกําลังกาย 

1.การออกกําลังกายทําใหรับประทานอาหารไดมากขึ้น 

ความเช่ือทีว่าเมือ่มกีารออกกาํลงักายมาก   เหนือ่ยมาก  นาจะมผีลตอการ

รับประทาน 

อาหารไดมากขึ้นดวย  คนอวนจึงไมคอยกลาออกกาํลงักาย นกัสรรีวทิยาไดศกึษาคนควาและ

วจัิยเกี่ยวกับเรื่องนี้    และไดขอสรุปออกมาวา กอนอื่นตองแยกการออกกําลังกายวาเปนชนดิ

ไหน  พวกที่ตองใชแรงมากทํางานหนักหรอืออกกําลังกายหนักมาก  ตดิตอกันเปนเวลานาน

หลายช่ัวโมง เชน นกัวิง่มาราธอน  พวกกรรมกรแบกหาม  ขีจ่กัรยานทางไกล  คนกลุมนี้

จะตองรับประทานอาหารมากกวาปกตแินนอน  เพราะรางกายตองการพลังงานหรอืแคลอรี

จํานวนมากเพือ่ใหเพยีงพอกบัสวนทีต่องใชไป  ดงันั้นบคุคลเหลานี้จะไมอวน  เพราะไมมไีขมัน

สะสมในรางกาย สวนกลุมที่ออกกําลังกายเพื่อสุขภาพโดยทั่วไปนัน้  การใชพลังงานอยูในระดับ

ปานกลาง  จึงไมทําใหรับประทานอาหารมากเกนิความตองการจนเกดิไขมันสะสมในรางกาย 

 

2.อายุมากแลวไมควรออกกําลังกาย 

รางกายคนตางจากเครือ่งจักรตรงทีว่ารางกายสามารถซอมแซมตวัเอง  หรอืปรับปรุง

อวยัวะทีใ่ชงานไดหลายอยาง  เชน  กลามเนื้อ  กระดกู  ประสาท  เปนตน  ซึง่อวยัวะเหลานี้ถา

ถกูใชงานบอย ๆ  อยางเหมาะสมกจ็ะมปีระสทิธภิาพดกีวาปลอยใหอยูเฉย ๆ  ซึง่จะเห็นไดชัดเจน

ในกรณทีี่อวัยวะถูกเขาเฝอกไวนาน ๆ  เชน  ที่แขนหรอืขาจะทําใหกระดูกและกลามเนื้อบรเิวณนัน้

ออนแอลง 

3.ทํางานมาท้ังวันเหน่ือยพอแลวไมควรออกกําลังกายอกี 

การออกกําลังกายที่กระทําแตพอดจีะชวยผอนคลายความเครยีดและความลาไดอยางด ี

แตทั้งนี้จะตองรูจักเลอืกกจิกรรมทีเ่หมาะสม  ความคดิทีว่าทาํงานนัง่โตะมาทั้งวนั  ถาไปออก

กําลังกายอกีจะทําใหรางกายทรุดโทรมเร็วขึ้นแมวารางกายไมเหนื่อย  แตสมองก็เหนื่อยหลังจาก

เลกิงาน  จึงไมควรไปออกกาํลงักายอกี  จึงเปนความคดิทีต่รงกนัขามกบัความถกูตอง 

 



 

 

4.การออกกําลังกายจะทําใหกลามเน้ือโตเปนมัด 

ความเขาใจเชนนี้ถาเกดิกบัเพศหญงิ แลวจะทาํใหไมกลาออกกาํลงักายหรอืเลนกฬีา  

แตความเปนจรงิการออกกําลังกายจะทําใหกลามเนื้อไมออนแอหรอืมพีลังที่จะตอสูกับแรง

ตานทาน  ชนดิของการออกกําลังกายที่จะกอใหเกดิกลามเนื้อเปนมัด ๆ  จะตองเปนไปใน

ลักษณะยกน้ําหนักที่มนี้ําหนักคอนขางมาก  เชน ยกน้ําหนักถงึรอยละ  70 - 100  ของ

ความสามารถสูงสุดที่จะยกได และใชเวลาที่ยกนานพอควร  แตการออกกําลังกายเพื่อสุขภาพ

นั้นไมทาํใหกลามเนื้อโตเปนมัด ๆ  กลบัชวยใหกลามเนื้อมคีวามแขง็แรงสมสดัสวน  

นอกจากนัน้ฮอรโมนหญงิยังเปนตัวชวยกําจัดภาวะที่เกนิพอดตีอรางกายอกีดวย 

5.การออกกําลังกายทุกชนิดปองกันโรคหัวใจได 

การออกกําลังกายที่ตองใชระยะเวลานานพอควร   และกระทําอยางตอเนื่องไมหักโหม 

เทานั้น  จึงจะสามารถปองกนัโรคหัวใจได  เพราะการออกกาํลงักายทีใ่ชเวลานานพอ  จะกอ

ประโยชนตอระบบไหลเวยีนเลอืด แตสิ่งที่เปนสาเหตุทําใหเกดิโรคเสนเลอืดในหัวใจยังมอีกี  

เชน กรรมพนัธุ  เบาหวาน  ความอวน  ความเครยีด เปนตน 

6.การวิง่มาราธอนปองกนัโรคเสนเลอืดของหัวใจได 

การวิง่ออกกาํลงักายอยางถกูตอง และเหมาะสมเปนสิง่ทีม่ปีระโยชนตอรางกาย

แนนอน  แตการวิง่ทีม่ากเกนิความจําเปนไมสามารถปองกนัโรคหัวใจไดอยางสิ้นเชิง มรีายงาน

จากประเทศนวิซแีลนด  ที่ไดศกึษาจากผูที่ตายทันทจีากโรคหัวใจจํานวน  247  คน  เปนเพศ

ชายทั้งหมดอายรุะหวาง  35 - 36  ป  ในจํานวนนี้เปนนักวิ่งมาราธอนอยู  9 คน  และม ี 2  ใน  

9  คนทีว่ิง่ถงึสปัดาหละ  12  ช่ัวโมง  และทั้ง 2 คนก็ไมสูบบุหรี่ 

 

7.การออกกําลังกายทําใหรางกายออนเพลยีและปวดเมื่อย 

อาการออนเพลยีหรอืปวดเมื่อยตามรางกายภายหลังการออกกําลังกาย  มักจะเกดิกับ

ผูที่เริ่มออกกําลังกายใหม ๆ  หรอืเคยออกกําลังกายมากอนแตไดหยุดไปนานแลว  มาเริ่มใหม  

เพราะเปนชวงระยะของรางกายมกีารปรับตัว  แตถาไดออกกาํลงักายไปสกัระยะหนึง่  อาการ

ดงักลาวจะคอย ๆ  หายไป  และจะมอีาการสดช่ืนกระฉบักระเฉงหลงัการออกกาํลงักาย  แต

ทั้งนี้จะตองจัดระยะเวลาและความหนกัของงานใหพอเหมาะกบัความสามารถของรางกายและ

จะตองคอยเปนคอยไป 

8.ขณะท่ีรางกายมอีาการเหน็ดเหน่ือยมาก ๆ  ไมควรหายใจทางปาก 

จากความรูเดมิทีว่า  จมูกมเีอาไวสาํหรับหายใจและดมกลิน่  แตในขณะทีร่างกาย

อาการเหน็ดเหนื่อยหรอืผานการออกกําลังกายมาคอนขางหนัก  การหายใจทางจมูกแตเพยีง



 

 

อยางเดยีวดเูหมอืนจะไมเพยีงพอตองใชปากชวย  ไมวาจะหายใจทางปากหรอืทางจมูกกต็าม  

อากาศจะเขาสูปอดเหมอืนกนั  แตผลเสยีจากการหายใจทางปากอาจทาํใหอากาศเขาสูปอด

แหงกวา  และไมไดผานการกรองเหมอืนทางจมูก  ดงันั้นอาจทาํใหคอแหง  ระคายคอและตดิ

เช้ือไดงาย  หากมคีวามตองการใชปากชวยหายใจจึงควรใชในขณะหายใจออกเทานั้น 

 

บัญญัต ิ10 ประการสําหรับการเลนกฬีาและออกกําลังกาย 

นักกฬีา หรอืผูเลนกฬีาเพื่อสุขภาพ      เมื่อฝกซอมกฬีาและออกกําลังกายตางก็หวัง

จะมผีลเพิม่ทางสมรรถภาพดวยกนัทั้งน้ัน   แตผลทีไ่ดมไิดเปนไปตามทีห่วงัเสมอไป  และใน

บางคร้ังสขุภาพโดยทัว่ไปกลบัเลวลงดวย  ทั้งๆ  ทีไ่ดฝกซอมอยางมากและคดิวาถกูวธิแีลวที่

เปนเชนนี้  เนื่องจากยังมปีจจัยอกีหลายประการที่เกี่ยวของกับการฝกซอมกฬีาหรอืการออก

กาํลงัเพือ่สขุภาพ จึงไดรวบรวมปจจัยตาง ๆ รวม 10 ประการ (หรอืจะเรยีกวาบญัญตั ิ 10 

ประการก็ได)  สําหรับการเลนกฬีาและออกกําลังกายเพื่อเปนแนวทางในการปฏบิัต ิดังนี้ 

 

1. การประมาณตน 

สภาพรางกายและความเหมาะสมกบักฬีาชนดิตาง ๆ ของแตละคนไมเหมอืนกนั  แมใน

คนคนเดยีวกันในชวงเวลาหนึ่งกับอกีชวงเวลาหนึ่งก็แตกตางกันได การจะไดผลเพิ่มของ

สมรรถภาพจากการฝกซอมหรอืออกกาํลงัมกีฎตายตวัวา จะตองเปนไปตามความเหมาะสมกบั

สภาพรางกาย หากการฝกซอมเบาเกนิไปก็ไดผลนอยหรอืไมไดผล แตการฝกซอมหนักเกนิไป

นอกจากไมไดผลแลว ยังเปนอันตรายแกสุขภาพอยางยิ่งดวย มขีอสังเกตที่สําคัญวา การ

ฝกซอมหนักเกนิไปหรอืไมโดยสังเกตจากความเหนื่อย คอืหากออกกําลังถงึขัน้เหนื่อยแลวยัง

สามารถฝกตอไปไดดวยความหนักเทาเดมิ  โดยไมเหนือ่ยเพิม่ขึ้น และเมือ่พกัแลวไมเกนิ 10 

นาท ี กร็ูสกึหายเหนือ่ย  แมจะมคีวามออนเพลยีอยูบาง  แตในวนัรุงขึ้นกห็ายออนเพลยีกลบั

สดช่ืนเชนเดมิหรอืกวาเดมิ แสดงวาการฝกซอม หรอืการออกกาํลงันี้ไมหนักเกนิ  แตถารูสกึ

เหนื่อยแลวพอฝนตอไปกลับเหนื่อยมากขึ้นจนหอบ แมพักแลวเปนช่ัวโมงก็ยังไมหายเหนื่อย    

และในวันรุงขึ้นก็ยังออนเพลยีอยูแสดงวาการฝกซอมหรอืการออกกําลังหนักเกนิ    การจะ

ฝกซอมใหมจะตองรอใหรางกายกลบัมาสูสภาพเดมิกอนแลวเริม่ใหมดวยความหนกัทีน่อย

กวาเดมิ 

 

 

 



 

 

2.  การแตงกาย 

 มสีวนเกีย่วของทั้งในดานการเคลือ่นไหว ความอดทน และจิตวทิยา กฬีาแตละอยาง

ยอมมแีบบเครือ่งแตงกายทีเ่หมาะสมทั้งเสื้อกางกางและรองเทา  ในดานการเคลือ่นไหว  

เสื้อผาทีรุ่มลาม รองเทาทีไ่มเหมาะกบัเทาหรอืสภาพของสนาม  ยอมทาํใหการเคลือ่นไหวไม

คลองตัวเทาที่ควร  และยังเปนตนเหตุใหเกดิอุบัตเิหตุดวย ในดานความอดทน ตองคํานงึถงึการ

ระบายความรอนออกจากรางกายเปนสาํคญั   เพราะในระหวางทีอ่อกกาํลงั รางกายจะมคีวาม

รอนเกดิขึ้นมาก  หากระบายออกไมทัน ความรอนที่สะสมขึ้นจะเปนตัวจํากัดการออกกําลัง

ตอไปและทาํอนัตรายตอระบบตางๆ ในรางกายดวยในกรณนีี้ เสื้อผาทีม่ดิชิดเกนิไป  หรอื

เสื้อผาที่ทําดวยวัสดุสังเคราะหที่มคีุณสมบัตซิับเหงื่อนอย  จะทําใหการระบายความรอนออก

จากรางกายเปนไปดวยความลาํบากยิง่ขึ้น  เรือ่งทีป่ฏบิตักินัผิดอยูเสมอ คอื การใชชุดวอรม

โดยพรํ่าเพรื่อจุดประสงคหลักในการใชชุดวอรม คอืทําใหรางกายอบอุนเร็ว (Warm up) เพือ่

ความอบอุนของรางกายสงูถงึขนาดหนึง่  การทาํงานของรางกาย   การใชชุดวอรมเกอืบจะไมมี

ความจําเปนเลย เพราะอากาศรอนอยูแลว ถาจะใชกไ็มควรจะใชในระหวางฝกซอมหรอืออก

กําลังที่ใชความอดทน 

 

3.  เลอืกเวลา ดนิฟา อากาศ 

 ทุกคนควรกําหนดเวลาฝกซอมที่แนนอนไว แตควรเปนเวลาเดยีวกันทุกวัน เพราะมผีล

ตอการปรับตัวของรางกาย  การฝกซอมตามสะดวกโดยไมมกีารปรับตัวของรางกาย   การ

ฝกซอมตามสะดวก  โดยไมมกีารกําหนดเวลาแนนอน ทําใหการปรับตัวของรางกายสับสน   

อาจไมไดผลจากการฝกซอมเทาทีค่วรในอากาศรอนการฝกซอมจะทาํใหเหนือ่ยเร็ว  และได

ปรมิาณนอยกวาในอากาศเย็นจึงไมเหมาะอยางยิ่งสําหรับการฝกความอดทน   การเลอืก

อากาศอาจทําไมไดแตการเลอืกเวลาทุกคนทําได  โดยเฉพาะเวลาเชาตรูและตอนเย็นอุณหภูมิ

ต่าํกวากลางวนัจึงเหมาะสาํหรับการฝกซอมความอดทน   สวนการฝกซอมดานแรงกลามเนื้อ

และความเร็วระยะสัน้ๆ  อาจทําในอากาศรอนแตทําในชวงเวลาสัน้  อยางไรก็ตามในการ

ฝกซอมเพื่อแขงขันจะตองคํานงึถงึเวลาที่ใชแขงขันดวย  แตไมจําเปนตองฝกซอมในเวลานัน้ทุก

คร้ังไป 

 

4.  สภาพของกระเพาะอาหาร 

 ในเวลาอิ่มจัด กระเพาะอาหารซึ่งอยูใตกระบังลมจะเปนตัวทําใหการขยายของปอด

เปนไปไมไดดเีทาที่ควร  เพราะกระบังลมไมอาจหดตัวตํ่าลงไดมาก  ในขณะเดยีวกันการ



 

 

ไหลเวยีนเลอืดจะตองแบงเลอืดสวนหนึง่ไปใชในการยอยและดดูซมึอาหาร ทาํใหเลอืดทีไ่ปเลี้ยง

กลามเนื้อลดนอยลงจึงเปนผลเสยีตอการออกกาํลงักาย   ยิง่กวานั้นในกฬีาทีม่กีารกระทบ

กระแทกกระเพาะอาหารทีเ่ตม็แนนจะแตกไดงายกวากระเพาะอาหารทีว่าง หลกัทัว่ไปจึงใหงด

อาหารหนักกอนการออกกําลัง 3 ช่ัวโมง อยางไรก็ตามในกฬีาที่ใชความอดทนเปนช่ัวโมง ๆ 

เชน วิง่มาราธอน และจักรยานทางไกล รางกายตองใชพลงังานมาก การทีท่องวางอยูนานอาจ

ทําใหพลังงานสํารองหมดไป  ดังนัน้กอนการแขงและระหวางการแขงขันอาจเตมิอาหารที่ ยอย

งายในปรมิาณไมถงึอิม่ไดเปนระยะ ๆ 

 

5.  การดื่มนํ้า 

 น้าํไมใชอาหารแตมคีวามจําเปนมากในการออกกาํลงักาย  เพราะถารางกายสญูเสยี

น้ําไปมากถงึปรมิาณหนึ่งสมรรถภาพจะลดตํ่าลง  เนื่องจากการระบายความรอนออกจาก

รางกายขดัของ  และถาเสยีมากตอไปกจ็ะเปนอนัตรายตอรางกาย   จากการทดลองทั้งใน

หองปฏบิัตกิารและในสนามเกี่ยวกับสมรรถภาพของรางกายในสภาพที่ขาดน้ําและไมขาดน้ํา 

และไดขอสรุปตรงกันวาการขาดน้ําทําใหสมรรถภาพลดลง  การใหน้ําชดเชยสวนที่ขาดทําให

สมรรถภาพเพิม่ขึ้น แตในรางกายของทกุคนมนี้าํสาํรองอยู  ซึง่จะเสยีไปไดโดยสมรรถภาพไม

ลดลง น้าํสาํรองนี้มปีรมิาณประมาณ 2% ของน้ําหนักตัว (เชน คนที่มนี้ําหนัก 50 กก. มนี้าํ

สํารองสําหรับเสยีได 1 กก.)  ดงันั้น การเลนกฬีาใด ๆ กต็ามทีม่กีารเสยีน้าํไมเกนิกวา 2 

เปอรเซ็นตของน้ําหนักตัว และกอนการแขงขันรางกายอยูในสภาพที่ไมขาดดุลน้ําหรอืใน

ระหวางเลนไมเกดิความกะหาย  ผูเลน ไมจําเปนตองเตมิน้าํในระหวางน้ัน 

 ในอากาศรอน การเลนกฬีาช่ัวโมงหนึ่งอาจทําใหรางกายเสยีน้ํา 2 ลติรหรอืกวานั้น  ซึง่

จําเปนตองไดรับการชดเชย ความกระหายเปนเครื่องบอกอยางหนึ่งวารางกายกําลังขาดน้ํา   

ถาไมสามารถคาํนวณไดแนนอนวาจะดืม่เทาไร  อาจใชความกระหายเปนเกณฑ   ทั้งนี้ไมได

หมายความวาจะดืม่ในคร้ังเดยีวจนหมดความกระหาย จะตองคอย ๆ เฉลีย่ปรมิาณออกไป 

จากการทดลองของสถาบนักฬีาเวชศาสตรแหงเบอรลนิ   ไดพบวาการใหน้าํชดเชยในปรมิาณ

เทากับที่สูญเสยีในการออกกําลังจะทําใหสมรรถภาพดทีี่สุดแตจะตองแบงการชดเชยออกไป

เปนจํานวน 25 % ใน 1 ช่ัวโมง กอนการเลนกฬีาอกี 75% ตามระยะเวลาการออกกาํลงั 

 

6.  ความเจ็บปวย 

 ความเจ็บปวยทกุชนดิทาํใหสมรรถภาพของรางกายลดลง  และรางกายตองการการ

พักผอนอยูแลวการออกกําลังกายที่เคยทําอยูยอมเปนการเกนิกวาที่สภาพรางกายจะรับได    



 

 

และอาจทาํใหเกดิอนัตรายรายแรงตอชีวติ      เฉพาะอยางยิง่การเปนไขซึง่รางกายมอีณุหภูมิ

สูงกวาปกต ิ และหัวใจตองทํางานมากกวาปกตเิพื่อระบายความรอน  เมื่อไปออกกําลังเขาอกี  

การระบายความรอน และหัวใจจึงตองทํางานหนักอยางยิ่งจนแมแตงานเบา ๆ ก็อาจเปนการ

หนกัเกนิได   นอกจากน้ันหากเปนไขทีเ่กดิจากเช้ือโรค     การไหลเวยีนเลอืดทีเ่พิม่ขึ้นจากการ

ออกกําลังอาจทําใหเช้ือโรคแพรหลายไปตามสวนตาง ๆ ของรางกาย  และทําใหเกดิอักเสบทั่ว

รางกายหรอืในอวัยวะที่สําคัญ ซึ่งเปนอันตรายตอชีวติ สําหรับการเปนไขหวัด แพอากาศถาไม

มอีาการอื่นรวม เชน ไข เจ็บคอ ไอ ออนเพลยี สามารถฝกซอมและออกกําลังไดตามปกติ 

 

7.  ความเจ็บปวยระหวางการออกกําลังกาย 

 เปนที่แนนอนวาระหวางการออกกําลังใด ๆ ก็ตาม    โอกาสจะเกดิอุบัตเิหตุมไีด

มากกวาการอยูเฉย ๆ ยิง่เปนการเลนกฬีาทีม่กีารปะทะกนัดวยแลว  โอกาสเกดิอบุตัเิหตุยิง่มี

มากขึ้น  แตถงึแมจะเปนการออกกาํลงัคนเดยีว ถาหากมกีารเปลีย่นสถานที ่ ปรมิาณและ

ความหนักของการออกกําลังก็อาจมอีุบัตเิหตุหรอืความเจ็บปวยเกดิขึ้นได ความรูสกึไมสบาย 

อดึอัด การเคลื่อนไหวบังคับไมได เปนสัญญาณที่แสดงวามคีวามผิดปกตเิกดิขึ้น ถาฝนออก

กาํลงักายตอไป โอกาสทีจ่ะเจ็บปวยมากขึ้นจนถงึขั้นรายแรงยอมมากขึ้นตามลาํดบั     ดงัน้ัน

เมื่อเกดิความเจ็บปวยหรอือุบัตเิหตุขึ้นในระหวางออกกําลัง       ควรหยุดพักผอน ความ

เจ็บปวยเล็กนอยบางครัง้เมื่อพักช่ัวครูก็หายไปเปนปกต ิอาจเลนกฬีาหรอืออกกําลังกายตอไป

ได แตถาออกกําลังตอไปแลว อาการเดมิกลับเปนมากขึ้นก็ตองหยุด  ขอนี้สําคัญมากสําหรับผู

เลนกฬีาหรอืออกกําลังที่มอีายุเกนิ 35 ป ขึ้นไป โดยเฉพาะอาการหายใจขัด จุกแนน เจ็บ

บรเิวณหนาอก  ซึ่งอาจเปนอาการของการขาดเลอืดหลอเลี้ยงหัวใจ  การฝนตอไปอาจทําให

หัวใจวาย และเปนอันตรายถงึชีวติได 

 

8.  ดานจิตใจ 

 ในระหวางการฝกซอมและออกกาํลงั  จําเปนตองทาํจิตใจใหปลอดโปรง คดิถงึ

ประโยชนทีจ่ะไดรับจากการฝกซอมหรอืออกกาํลงั  ตั้งใจปฏบิตัติามทาทางเทคนคิตาง ๆ    

และคดิแกไขการปฏบิัตทิี่ผิด จะตองพยายามขจัดเรื่องที่รบกวนจิตใจในระหวางนัน้ออกไป หาก

ขจัดไมไดจรงิ ๆ  กไ็มควรฝกซอมหรอืออกกาํลงัตอไป  เพราะทาํใหเสยีสมาธแิละเกดิอบุตัเิหตุ

ไดงาย  (ตามหลักทางจิตวทิยาการออกกําลังมผีลตอจิตใจในการลดความเครงเครยีดอยูแลว) 

 

 



 

 

9.  ความสม่ําเสมอ 

 ผลเพิ่มของสมรรถภาพตาง ๆ นอกจากจะขึ้นอยูกับปรมิาณความหนักเบาของการ

ฝกซอมและออกกําลังแลว ยังขึ้นอยูกับความสมํ่าเสมอดวย ดังนัน้ การฝกซอมเพื่อแขงขันหรอื

เพื่อสุขภาพก็ตามตองพยายามรักษาความสมํ่าเสมอไว การฝกหนักตดิตอกันหนึ่งเดอืนแลว

หยุดไป 2 อาทติย จะมาเริม่ใหม จะเริม่เทากบัการฝกคร้ังสดุทายไมได  จะตองลดความหนักให

ต่ํากวาครัง้สุดทายที่ฝกอยูแลวคอย ๆ เพิ่มขึ้นเปนการเสยีเวลามาก ขอนี้นักกฬีาไทยเราเปนอยู

เสมอ  เมื่อหยุดแขงขันก็หยุดฝกซอมและตองตัง้ตนกันใหมเมื่อจะเริ่มแขงขันอกีโอกาสที่จะเพิ่ม

สมรรถภาพใหสงูกวาเดมิจึงไมม ี

 

10.  การพักผอน 

 หลังการฝกซอมและออกกําลังกายเสยีพลังงานสํารองไปมาก  จําเปนตองมกีารชดเชย 

รวมทั้งตองซอมแซมสิง่สกึหรอและสรางเสรมิใหแขง็แรงยิง่ขึ้น ขบวนการเหลานี้จะเกดิขึ้นใน

ระหวางการพักผอนหลังการฝกซอม  และการออกกําลังหนักจึงจําเปนตองพักผอนใหพอเพยีง 

ขอสงัเกตงาย ๆ คอื กอนการฝกซอมคร้ังตอไป รางกายจะตองสดช่ืนอยูในสภาพเดมิหรอืดี

กวาเดมิ การฝกซอมวันตอไป จึงจะทําไดมากขึ้นเปนลําดับ 

 

ขอปฏบิัต ิ10 ประการนี้อาจจะไมมรีายละเอยีดมากพอหรอืไมครบถวน แตถานกักฬีา

และผูออกกาํลงันาํไปปฏบิตัไิด  กจ็ะชวยใหการฝกซอมและการออกกาํลงัไดผลดยีิง่ขึ้น และลด

อันตรายที่อาจจะเกดิขึ้นใหนอยลงดวย 

 

สรุป 

 ความสําคัญในคุณคาและประโยชนของการออกกําลังกายเพื่อสุขภาพ เปนสิ่งที่คนสวน 

ใหญไดมโีอกาสรับรู  รับฟงขาวสารขอมูลจากสื่อหรอืรายการสุขภาพตางๆ  รวมทั้งอาจจะมี

โอกาสไดเขารวมกจิกรรมสงเสรมิสขุภาพทีถ่กูจัดใหมขีึ้นอยูอยางดาษดืน่ตามสถานที่  องคกร 

ชุมชน หนวยงานทั้งภาครัฐและเอกชน จนกลายเปนกระแสของสังคมที่สรางความคุนเคยใหคน

สวนใหญเขาใจวา  หากจะออกกําลังกายตองทําตามกระแสที่กําลังเปนที่นยิมของสังคม  จึงจะ

ถอืวา ถูกตอง ทันสมัย ไดประโยชน และเปนที่ยอมรับ  การออกกําลังกายเพื่อสุขภาพจึงถูก

ถายทอดและปลูกฝงใหเลยีนแบบและทําตามมากกวาการเรยีนรู  และทําความเขาใจใน

หลักการและวธิกีารออกกําลังกายท่ีถูกตอง โดยมุงความสําคัญไปท่ีความแปลกใหมของ

รูปแบบกจิกรรมหรอืเครื่องมอืท่ีใชในการออกกําลังกายมากกวาองคความรูท่ีเปน



 

 

หลกัการและวธิกีารปฏบิตัท่ีิถกูตอง  ละเลยและมองขามความสําคัญของเปาหมายและ

ประโยชนของการออกกําลังกายเพื่อสุขภาพที่แทจรงิในแตละดานที่ตนเองควรจะใสใจ  และให

ความสําคัญ  ความยั่งยนืของการออกกําลังกายเพื่อชีวติและสุขภาพที่ดสีําหรับตนเองจงึไม

เกดิขึ้น ทัง้ที่การออกกําลังกายอยางถูกตองตามหลักและวธิกีารที่เหมาะสม  เปนสิ่งที่มคีุณคา

และมคีวามสําคัญอยูในตัวเอง  จนอาจกลาวไดวา  เปนสวนหนึ่งของชีวติที่สมควรไดรับการ

ปฏบิัตอิยูเปนประจําสมํ่าเสมอเชนเดยีวกับการรับประทานอาหารและการพักผอนอยางถูกตอง  

เหมาะสม และพอเพยีงกบัความตองการของรางกาย  ดวยเหตุนี้ จึงไมนาแปลกใจวาเพราะเหตุ

ใดการออกกําลังกายจึงถูกปฏเิสธโดยคนสวนหนึ่งวา  ไมมเีวลาออกกําลังกาย  ในขณะที่คนอกี

สวนหนึง่ยดึตดิและใหความสาํคญักบัความแปลกใหมของกจิกรรมหรอืรูปแบบการออกกาํลงั

กายเพยีงเพื่อโออวดถงึความทันสมัยของตนเอง  มากกวาความรูความเขาใจในหลกัการและ

วธิกีารออกกําลังกายที่ถูกตอง  ในขณะที่ผูที่ทําหนาที่ใหคําแนะนําหรอืผูนําการออกกําลังกาย

บางสวนใชประสบการณหรอืความคุนเคยของตนเองในการถายทอดทักษะ  ขอมูลและความ

เขาใจในหลักการใหผูอื่นเลยีนแบบและทําตาม  โดยไมใสใจในการศกึษาเรยีนรูขอมูลที่ถูกตอง 

เพื่อนํามาปรับใชในการพัฒนาองคความรูและยกระดับความสามารถของตนเองใหมคีุณคา

มากยิง่ขึ้น 
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