
การออกก าลงักายเพือ่สุขภาพ 



ค ำถำม 

1. ท าอะไรนิดอะไรหนอ่ยก็เหน่ือยหรือไม่ 
2. รู้สกึตวัวา่ตนเองตามคนในวยัเดียวกนัทนัหรือไม่ 
3. ไมอ่ยากท าอะไรเลยเพราะกลวัเหน่ือย 
4. หายใจแทบไมท่นัแม้แตเ่ดนิไปไหนมาไหนแคร่ะยะทางสัน้ๆ 

5. เดนิขึน้บนัได 2 หรือ 3 ชัน้ก็เหน่ือยแล้ว 
6. ก้มๆ เงยๆ สกัพกัก็หน้ามืดแล้ว 



ค ำตอบ 
 
 ไม่ว่ำค ำถำมใด ถ้ำคุณตอบว่ำใช่ แสดงว่ำ
ร่ำงกำยคุณอำจไม่แขง็แรงสมบูรณ์พอ 





ควำมแข็งแรงสมบรูณ์ของร่ำงกำยดูได้อย่ำงไร 

 ความแขง็แรงอาจวดักนัไดห้ลายแง่มุม แต่ล่าสุดใน
วงการแพทยท่ี์คน้ควา้เร่ืองความแขง็แรงระดบัแนวหนา้ 
แกธ นลัล ์โภชนาการคนส าคญัในอเมริกา ร่วมกบัมาร์ติน 
เฟลดแ์มน ผูเ้ช่ียวชาญเร่ืองภูมิแพ ้ ไดเ้สนอมาตรการใหม่
ท่ีใชว้ดัความแขง็แรงดว้ยหลกั 3 ประการ (อา้งอิง บรรจบ 
ชุณหสวสัดิกลุ 2539 74) 



1. ความแข็งแรงของหัวใจหลอดเลอืด 
 ใครท่ีมีหวัใจบึกบึน ไม่มีไขมนัในเส้นเลือดอุดตนั ไม่มีภาวะ
หลอดเลือดแขง็ตวัอนัมาซ่ึงความดนัโลหิตสูง นบัเป็นผูแ้ขง็แรง 
2. ความแข็งแรงในการล้างพษิอนุมูลอสิระ 
 ใครมีเอนไซมท่ี์วอ่งไวภายในตบัและเซลลท์ัว่ร่างกาย มี
ระดบัวิตามินในร่างกายสูง พร้อมแก่การลา้งพิษอนุมูลอิสระท่ีเป็น
ตวับ่อนท าลายโครงสร้างของร่างกายส่วนต่างๆ ให้น าไปสู่ความ
เส่ือม ซ่ึงเป็นความแขง็แรงประการท่ีสอง 



3. ความแข็งแรงของระบบภูมิต้านทาน 
 เป็นผูท่ี้มีภาวะตา้นทานตั้งแต่แพอ้ากาศ หอบหืด ลมพิษ ผืน่
คนั กระทัง่โรคภูมิตา้นทานต่อตา้นตวัเอง ซ่ึงเป็นความแขง็แรง
ประการท่ีสาม 
 ความแข็งแรงของร่างกายทั้งสามประการน้ี จะปรากฏข้ึนได้
จะตอ้งออกก าลงักายสถานเดียวเท่านั้น หาซ้ือมิได ้ ถา้อยากไดก้็ตอ้ง
ท าเอง การออกก าลงักายใหป้ระโยชน์มหาศาลแก่ตวัคุณเอง โดยจะ
ท าใหเ้ส้นเอน็แขง็แรง เพิ่มภูมิคุม้กนัในร่างกาย เพิ่มความแขง็แรง
ของกลา้มเน้ือใหดี้ข้ึน การหมุนเวยีนโลหิตไดดี้ จิตใจแจ่มใส ขจดั
ความเครียด ลดความเส่ียงของการเป็นโรคหวัใจและโรคอ่ืนๆ อีก
มากมาย 



ปัจจัยส าคญัในการออกก าลงักาย 

โดยทัว่ไปส่ิงท่ีจะตอ้งค านึงถึงเม่ือตอ้งการออกก าลงักายไดแ้ก่ 
               1.ชนิด หรือ วธีิการ (mode / type of activities) 
               2.ความถ่ี (frequency) 
               3.ความนาน (duration) 
               4.ความหนกั (intensity) 
               5.การคงไว ้(maintenance) / การพฒันาการ 
(progression) ของความแขง็แรง 



ขั้นตอนการออกก าลงักาย 

การออกก าลงักายแต่ละคร้ังประกอบดว้ย 4 ขั้นตอน 
1. การเหยยีดและยดืกลา้มเน้ือ (stretching exercise) 
2. การอุ่นร่างกาย (warm up) 
3. การออกก าลงักายต่อเน่ือง เช่น เดินเร็ว วิง่เหยาะ วา่ยน ้า ป่ัน
จกัรยาน ร ามวยจีน กายบริหาร 

4. การผอ่นร่างกายใหเ้ยน็ลง (cool down) 
 



หลกัการออกก าลงักายเพือ่สุขภาพ 
„ หลกัการออกก าลงักายเพื่อสุขภาพเป็นยทุธวธีิอยา่งหน่ึงท่ีจะ
ส่งเสริมสุขภาพ ป้องกนั รักษาและฟ้ืนฟูสภาพร่างกาย 
„  เป็นวธีิการท่ีประหยดั และมีประสิทธิภาพ สามารถปฏิบติั
ไดทุ้กคนและทุกสภาพร่างกาย 
„  ถา้ปฏิบติัไม่ถูกวธีิและไม่เหมาะสมกบัสภาพร่างกาย ก็อาจ
เป็นอนัตรายต่อสุขภาพและร่างกายได ้
„  ดงันั้นควรค านึงและเรียนรู้วา่การออกก าลงักายนานและ
หนกัเท่าไร จึงจะพอเพียงท่ีจะใหผ้ลดีต่อสุขภาพ  
 

 



ประโยชน์ของของการออกก าลงักาย 
1. สุขภาพทัว่ไปแขง็แรง 
2. การเจริญเติบโตในวยัเด็กจะดี ช่วยใหค้วามสูงเพ่ิมข้ึน 
3. เลือดไปเล้ียงสมองมากข้ึน ความคิดแจ่มใส 
4. หวัใจและปอดแขง็แรงข้ึน 
5. ความดนัลดลง 
6. เสน้เลือดมีขนาดใหญ่ข้ึน โอกาสจะถูกอุดตนันอ้ยลง 
7. ลดระดบัไขมนัในเสน้เลือด 
8. ชีพจรลดลง 
9. สมรรถภาพทางเพศดีข้ึน 
10. ลดและช่วยแกอ้ารมณ์เศร้า ความเครียด 
11. ระบบยอ่ยอาหารและระบบขบัถ่ายดีข้ึน 
12. การลดน ้ าหนกั การออกก าลงักาย+ควบคุมอาหาร 

 
 



ข้อควรระวงัในการออกก าลงักายเพือ่สุขภาพ  

1. ใหเ้หมาะสมกบั อาย ุเพศ และสภาพร่างกาย เช่น คนสูงอายกุาร
เดินเร็ว ๆ ดีท่ีสุด คนวยัท างานการวิ่งเหยาะๆ สามารถท าไดง่้าย 
และประหยดั เป็นตน้ 

2. ใหถู้กเวลา เช่น เชา้ เยน็ หรือค ่า ไม่ควรออกก าลงักายในเวลาท่ี
มีอาการร้อนจดั จะท าใหไ้ม่สบายได ้ และควรออกก าลงักาย 
ก่อนอาหาร หรือหลงัอาหารอยา่งนอ้ย 2 ชัว่โมง 

3. ไม่ควร ออกก าลงักาย เวลาท่ีไม่สบาย เป็นไข ้ เพราะอาจจะท า
ใหเ้กิดโรคกลา้มเน้ือหวัใจอกัเสบ หรือเยือ่หุม้หวัใจอกัเสบ  
หรือเวลาท่ี ทอ้งเสีย เพราะร่างกายจะขาดน ้าหรือเกลือแร่ท าให้
อ่อนเพลีย เป็นลม เป็นตะคริว หรือโรคหวัใจได ้



4. ก่อนและหลงัการออกก าลงักายทุกคร้ัง ควรอบอุ่นร่างกาย และ
ผอ่นคลายร่างกายเพราะจะช่วยลดอตัราเส่ียงต่อการไดรั้บ 
บาดเจบ็และช่วยท าใหอ้าการเม่ือยลา้หายไดเ้ร็วข้ึน 

5. เลือกอุปกรณ์ใหเ้หมาะสม เช่น ไม่สวมรองเทา้หนงั หรือ
รองเทา้แตะ หรือไม่สวมรองเทา้ ในขณะออกก าลงักาย เส้ือผา้ท่ี
สวมใส่ขณะออกก าลงักาย ควรเป็นเส้ือผา้ท่ียดืหยุน่ได ้ ระบาย
ความร้อนไดดี้ เช่น ผา้ฝ้าย 

6. ในขณะออกก าลงักาย ควรงดสูบบุหร่ี หรือด่ืมสุรา เพราะ
แอลกอฮอลเ์ป็นยาขบัปัสสาวะซ่ึงจะท าใหร่้างกายขาดน ้ามาก
ยิง่ข้ึน 

ข้อควรระวงัในการออกก าลงักายเพือ่สุขภาพ  



7. เม่ือมีอาการเตือนท่ีแสดงวา่เร่ิมมีอนัตรายเช่น เวยีนศีรษะ เจบ็
แน่นหนา้อก หายใจขดั ควรหยดุออกก าลงักายทนัที โดยไม่ฝืน  

8. ผูมี้อายวุยักลางคนข้ึนไป (40 ปี) ควรตอ้งไดรั้บการตรวจสุข
ภาพรวมและการทดสอบร่างกายก่อน 

9. ส าหรับผูสู้งอาย ุ (อายุเกิน 60 ปีข้ึนไป) ควรระมดัระวงัมากกวา่
คนอายุนอ้ย โดยเร่ิมออกก าลงักายท่ีเบามาก่อน ส่วนการเพิ่ม
ความหนกันั้นตอ้งเพิ่มชา้กวา่คนอายนุอ้ย 
 

ข้อควรระวงัในการออกก าลงักายเพือ่สุขภาพ  



การอบอุ่นร่างกาย (Warm up) 
 การอบอุ่นร่างกาย ส าคญัอยา่งไร 
 การอบอุ่นร่างกาย (Warm up) เป็นการท าให้ร่างกายพร้อมท่ีจะ
เล่นกีฬาและออกก าลงักายท่ีหนกัข้ึนไดอ้ยา่งมีประสิทธิภาพ 
โดยเฉพาะระบบกลา้มเน้ือ เส้นเอน็และขอ้ต่อ รวมทั้งระบบหายใจ
และระบบไหลเวยีนโลหิต เพื่อเพิ่มความสามารถในการแสดงทกัษะ
ทางกีฬา ลดปัญหาการบาดเจบ็ท่ีประสบอยู ่ และป้องกนัการบาดเจบ็ท่ี
เกิดข้ึนไดไ้ม่วา่จะเป็นการบาดเจบ็ท่ีกลา้มเน้ือ ขอ้ต่อ กระดูก และเส้น
เอน็ต่างๆ 



การอบอุ่นร่างกาย (Warm up) 
รวมทั้งการป้องกนัภาวะหวัใจลม้เหลว หวัใจวายเฉียบพลนั  จึงจ าเป็น
อยา่งยิง่โดยเฉพาะคนท่ีไม่ค่อยไดอ้อกก าลงักายหรือเล่นกีฬา คนท่ีมี
อายเุกิน 40 ปีข้ึนไป คนท่ีมีปัญหาเก่ียวกบัสุขภาพ คนท่ีสูบบุหร่ี ด่ืม
สุรา ซ่ึงตอ้งระมดัระวงัและตอ้งอบอุ่นร่างกายก่อนเล่นกีฬาและออก
ก าลงักายทุกคร้ัง 
 



การอบอุ่นร่างกายมีประโยชน์อย่างไร 

1. ท าใหร้ะบบการไหลเวียนโลหิตท างานดีข้ึน อตัราการเตน้
ของหวัใจค่อยๆท างานเพิ่มข้ึนอยา่งเหมาะสม เลือดไป
เล้ียงกลา้มเน้ือหวัใจและกลา้มเน้ือส่วนต่างๆของร่างกาย
อยา่งเพียงพอ ปรับความดนัโลหิตใหเ้หมาะสมกบัสภาพ
การท างานในขณะนั้น ท าใหล้ดปัญหาความเส่ียงต่อหวัใจ
ลม้เหลว หวัใจวายเฉียบพลนั ลดความเส่ียงต่อการเกิด
คล่ืนหวัใจผดิปกติและปัญหาความดนัโลหิตสูง การเป็น
ลมหรือหนา้มืดในขณะเล่นกีฬา 



การอบอุ่นร่างกายมีประโยชน์อย่างไร 

2. ท าใหร้ะบบหายใจท างานดีข้ึนอตัราการถ่ายเทออกซิเจน
จากเลือดไปยงักลา้มเน้ือสูง อตัราการหายใจไม่ถ่ีหรือ
หอบเกินไปขณะเล่นกีฬา อตัราการหายใจค่อยๆท างาน
เพิ่มข้ึนท าใหร่้างกายใชอ้อกซิเจนท่ีหายใจเขา้ไปไดอ้ยา่ง
เพียงพอ ไม่เหน่ือยหอบเร็ว เพิ่มความสามารถในการใช้
ออกซิเจน เพิ่มความจุของปอด สามารถรับออกซิเจนท่ี
หายใจเขา้ไปไดม้ากข้ึน  เลือดไดรั้บออกซิเจนมากข้ึน 
การหายใจมีประสิทธิภาพมากข้ึน  



การอบอุ่นร่างกายมีประโยชน์อย่างไร 

3. ท าใหร้ะบบกลา้มเน้ือและขอ้ต่อเคล่ือนไหวดีข้ึน 
การหดตวัและคลายตวัของกลา้มเน้ือดี กลา้มเน้ือมี
ความยดืหยุน่ดีข้ึน เพ่ิมความแขง็แรงใหก้บั
กลา้มเน้ือ เพ่ิมความยดืหยุน่และช่วงของการ
เคล่ือนไหวของขอ้ต่อใหม้ากข้ึน การเล่นกีฬาจะยิง่
มีประสิทธิภาพมากข้ึน ลดปัญหาการบาดเจบ็จาก
การเล่นกีฬาไดเ้ป็นอยา่งดี 



การอบอุ่นร่างกายมีประโยชน์อย่างไร 

4. ท าใหร้ะบบประสาทท างานไดเ้ตม็ท่ีการสัง่งานของ
ระบบประสาทรวดเร็วข้ึน กระตุน้ใหร้ะบบการ
เคล่ือนไหวของร่างกายท างานอยา่งประสาน
สมัพนัธ์กนั เกิดความคล่องแคล่ววอ่งไว มีปฏิกิริยา
ตอบสนองท่ีดี เล่นกีฬาไดอ้ยา่งเตม็สมรรถนะ 
ทกัษะการเล่นจะดีข้ึนเม่ือร่างกายพร้อม เล่นกีฬาได้
อยา่งสนุกสนานและแสดงทกัษะไดส้วยงาม 



การอบอุ่นร่างกายมีประโยชน์อย่างไร 

5. ท าใหเ้พ่ิมแรงจูงใจท่ีจะเล่นกีฬาหรือแข่งขนั มี
จิตใจท่ีฮึกเหิมพร้อมท่ีจะเล่น เกิดความเช่ือมัน่ใน
ตนเอง มีความมุ่งมัน่ท่ีจะเอาชนะหรือแสดงทกัษะ
การเล่นอยา่งเตม็ท่ี ช่วยลดความวิตกกงัวล 
ความเครียดต่างๆ การอบอุ่นร่างกายจึงเป็นผลดีต่อ
จิตใจเป็นอยา่งยิง่ 

6. อตัราการเผาผลาญเพ่ือสร้างพลงังานสูงข้ึนท าใหมี้
แรงท่ีจะเล่นกีฬาไดอ้ยา่งยาวนานไม่หมดแรงเร็ว 



การอบอุ่นร่างกายมีประโยชน์อย่างไร 

7. ลดการบาดเจบ็จากการใชเ้น้ือเยือ่ต่างๆ ของร่างกาย
มากเกินไป เน้ือเยือ่ต่างๆ ทนต่อการใชง้านท่ีหนกั
ข้ึน ท าใหไ้ม่ฉีกขาดหรือบาดเจบ็ไดง่้าย ลดความ
เส่ียงจากการบาดเจบ็ไดม้ากข้ึน 

 



การขาดการอบอุ่นร่างกายก่อนเล่นกฬีามโีทษอย่างไร 

 ปัญหาการบาดเจบ็จากการออกก าลงักายหรือเล่นกีฬา 
ส่วนใหญ่พบจากการขาดการอบอุ่นร่างกาย การอบอุ่น
ร่างกายไม่ถูกตอ้งเหมาะสมและไม่เพียงพอ บางคนรู้แต่ก็
ยงัละเลย ไม่ไดใ้หค้วามส าคญัต่อการอบอุ่นร่างกาย ท าให้
ปัญหาการบาดเจบ็ ความไม่พร้อมในการเล่นกีฬาและบาง
ทีอาจถึงกบัเสียชีวติจากการเล่นกีฬาซ่ึงกมี็ใหเ้ห็นอยูเ่สมอ 
โทษของการอบอุ่นร่างกายสามารถสรุปไดด้งัน้ี 



การขาดการอบอุ่นร่างกายก่อนเล่นกฬีามโีทษอย่างไร 

1. ลดประสิทธิภาพในการเล่นกีฬา เล่นกีฬาไดอ้ยา่ง
ไม่เตม็ความสามารถเน่ืองจากร่างกายยงัไม่พร้อม
ท่ีจะเล่น 

2. มีโอกาสท่ีจะบาดเจบ็จากการเล่นกีฬามาก 
โดยเฉพาะการบาดเจบ็จากกลา้มเน้ือ ขอ้ต่อ เอน็ 
รวมทั้งระบบไหลเวยีนโลหิตและระบบหายใจ 
การเป็นลม หมดสติ หนา้มืด เวยีนศีรษะ หวัใจ
ลม้เหลว หวัใจวายและเสียชีวติได ้
 



การขาดการอบอุ่นร่างกายก่อนเล่นกฬีามโีทษอย่างไร 

3. ลดประสิทธิภาพในการท างานของระบบต่างๆในร่างกาย 
เช่น ระบบไหลเวียนโลหิต ระบบกลา้มเน้ือและขอ้ต่อ 
ระบบหายใจและระบบประสาท เป็นตน้ 

4. สมรรถภาพทางกายดา้นต่างๆ ลดลง เช่น ความแขง็แรง 
ความเร็ว ความคล่องแคล่ววอ่งไว ความอ่อนตวั เป็นตน้ 

5. เกิดภาวะความเครียดทั้งร่างกายและจิตใจ เน่ืองจากเกิด
ความวิตกกงัวลวา่ร่างกายไม่พร้อม เม่ือร่างกายท างาน
หนกัท าใหร่้างกายเกิดภาวะเครียด กลา้มเน้ือตึง การ
เคล่ือนไหวไม่ดี บางทีเกิดอาการหมดแรงเอาง่ายๆ 



การขาดการอบอุ่นร่างกายก่อนเล่นกฬีามโีทษอย่างไร 

6. เกิดการบาดเจบ็ท่ีกลา้มเน้ือ ขอ้ต่อและเอน็ไดง่้าย 
เพราะเป็นอวยัวะท่ีใชใ้นการเคล่ือนไหว เกิดความ
ตึงมากท่ีสุด โอกาสท่ีจะเกิดการบาดเจบ็ต่อ
กลา้มเน้ือและเอน็ต่างๆ จึงเกิดข้ึนไดทุ้กเวลาในขณะ
เล่นกีฬา 

 



การอบอุ่นร่างกายท าอย่างไร 

 การอบอุ่นร่างกายควรใชท้่าท่ีง่าย จงัหวะชา้ๆ ระยะเวลาท่ีใช้
ในการอบอุ่นร่างกายประมาณ 5 ‟ 10 นาที หรือมากกวา่น้ีท่ามีเวลาพอ 
โดยเฉพาะผูท่ี้ไม่เคยออกก าลงักายมาก่อนหรือผูสู้งอาย ุอาจใชเ้วลา 15 
นาที โดยใชเ้วลาในการปรับเปล่ียนความหนกัของท่า ความเร็วของ
จงัหวะเขา้สู่ช่วงของการเล่นกีฬาอยา่งชา้ๆ การปรับระบบประสาทท่ี
ควบคุมกลา้มเน้ือ ท าใหช่้วงต่อไปสามารถออกก าลงักายหรือเล่นกีฬา
ไดดี้ข้ึน 
 หลงัการอบอุ่นร่างกายพร้อมแลว้ควรจะมีการยดืเหยยีด
กลา้มเน้ือและขอ้ต่อท่ีจะใชใ้นช่วงของการเล่นกีฬา กลา้มเน้ือท่ีส าคญั
จะตอ้งยดืเหยยีดทุกคร้ัง ไดแ้ก่ กลา้มเน้ือตน้ขา กลา้มเน้ือน่อง 
กลา้มเน้ือหลงักลา้มเน้ือแขนและไหล เป็นตน้ 



 การอบอุ่นร่างกายเป็นกิจกรรมแรกท่ีจะตอ้งท าก่อนการ
ออกก าลงักายและเล่นกีฬา การอบอุ่นร่างกายท่ีดีและมีระบบนั้น จะ
ท าใหมี้ความพร้อมทั้งร่างกายและจิตใจ การอบอุ่นร่างกายมี
ขั้นตอนดงัน้ี คือ 
1. การอบอุ่นร่างกายทัว่ไป (General warm up) 
        การอบอุ่นร่างกายทัว่ไปจะใชก้ารวิง่เหยาะๆ (Jogging) การ
กายบริหาร (Body Conditioning) และการยดืกลา้มเน้ือ (Stretching) 
แต่จะตอ้งใชเ้วลาและความหนกัเพียงพอท่ีจะท าให้อุณหภูมิใน
ร่างกายเพิ่มข้ึน โดยไม่ท าให้เกิดความเม่ือยลา้มากเกินไป โดยปกติ
จะใชเ้วลาในการอบอุ่นร่างกายทัว่ไป ประมาณ 5 ‟ 10 นาที 

การอบอุ่นร่างกายท าอย่างไร 



2. การอบอุ่นร่างกายเฉพาะที ่(Specific warm up) 
       การอบอุ่นร่างกายเฉพาะ จะท าหลงัจากอบอุ่นร่างกายทัว่ไป โดย
การเพิ่มจงัหวะใหเ้ร็วข้ึนจนรู้สึกวา่อุณหภูมิในร่างกายสูงข้ึน และ
หวัใจเตน้เร็วข้ึน เช่น การอบอุ่นร่างกายของทีมฟุตบอล มีการเตะลูก
ส่งไปมา การเล้ียงลูก การยงิประตู การเล่นลิงชิงบอล เป็นตน้ 
 

การอบอุ่นร่างกายท าอย่างไร 



การอบอุ่นร่างกายมีหลกัอย่างไร 

 การอบอุ่นร่างกาย ควรเป็นท่าท่ีใช้การเคล่ือนไหวพื้นฐาน 
ท่ีใชก้ลา้มเน้ือมดัใหญ่ๆ โดยใชช่้วงของการเคล่ือนไหวท่ีกวา้ง เช่น
การเดินเร็ว หรือ การกา้วเทา้ยาว การวิ่งเหยาะๆ การกระโดด การ
เตะขา การยกเข่า เป็นตน้ ซ่ึงใชก้ลา้มเน้ือล าตวัและขาเป็นหลกั ใน
เวลาเดียวกนัอาจใช้แขนเคล่ือนไหวไปพร้อมกนัดว้ย เป็นการช่วย
เพิ่มความหนกัของงาน การใชแ้ขนในการเคล่ือนไหวท่ีหลากหลาย 
ยงัช่วยให้สนุกสนานลืมความเหน็ดเหน่ือยได้ ซ่ึงมีหลักในการ
ออกแบบท่าในการอบอุ่นร่างกาย ดงัน้ี 



การอบอุ่นร่างกายมีหลกัอย่างไร 

1. ใชก้ลา้มเน้ือทุกมดัอยา่งสมดุล เช่น บริหารกลา้มเน้ือตน้แขน
ดา้นหนา้ ควรบริหารกลา้มเน้ือตน้แขนดา้นหลงัควบคู่ไปดว้ย 

2. การใชแ้ขนและขาควรใหค้รบทุกท่าท่ีควรจะท าได ้เช่น การงอ 
การเหยยีด การหมุนขอ้ต่อ การยกเข่า ยกขา ยกแขน การหมุน
ไหล่ เอว สะโพกและอ่ืนๆ ทัว่ร่างกายเท่าท่ีจะท าได ้

3. เคล่ือนไหวร่างกายทุกส่วนจะตอ้งท าให้ครบและท าใหส้มดุล
กนัทั้ง ซา้ย ขวา หนา้ หลงั 



การอบอุ่นร่างกายมีหลกัอย่างไร 

4. หลีกเล่ียงการใชท้่าท่ียาก ท่าท่ีซบัซอ้น ท่าท่ีตอ้งใชก้ าลงัมาก 
ท่าท่ีเส่ียงต่อการบาดเจบ็ ท่าท่ีใชฝึ้กนกักีฬาซ่ึงยากเกินไป
ส าหรับคนทัว่ไป เช่น ท่ากระโดดสูง ท่าท่ีกระโดดขาเดียว 

5. ไม่ท าท่าหน่ึงท่าใดซ ้ ามากเกินไปจนกลา้มเน้ือส่วนนั้นลา้ ควร
เปล่ียนไปใชก้ลา้มเน้ือกลุ่มอ่ืนๆ เพื่อใหก้ลา้มเน้ือท่ีฝึกแลว้มี
เวลาไดพ้กับา้ง 

6. ควรใชท้่าหนกัสลบักบัท่าท่ีเบาหรือท่าท่ีผอ่นคลาย 



การยดืเหยยีดกล้ามเนือ้ (Stretching) 

 การยืดเหยียดกลา้มเน้ือเป็นการดึงหรือยืดกลา้มเน้ือมดัต่างๆ ใหมี้
ความตึงและการยืดหยุน่ดีข้ึนเพ่ือใหก้ลา้มเน้ือและขอ้ต่อพร้อมท่ีจะท างาน
ท่ีหนกัข้ึนไดโ้ดยไม่เกิดการบาดเจบ็ ซ่ึงสามารถสรุปวตัถุประสงคข์องการ
ยืดเหยียดกลา้มเน้ือได ้ดงัน้ี 
 เพ่ือใหก้ลา้มเน้ือกลบัมาอยูใ่นสภาพปกติพร้อมท่ีจะฝึก 
 เพ่ือป้องกนัการระบมหลงัจากท่ีใชก้ลา้มเน้ือท างานหนกั 
 เพ่ือเป็นการตรวจสภาพของกลา้มเน้ือและขอ้ต่อ ถา้ยืดแลว้มีอาการเจบ็

นั้น หมายถึง สัญญาณเตือนวา่อาจจะบาดเจบ็จากการฝึกซอ้มหรือ
แข่งขนั 

 เพ่ือป้องกนัการบาดเจบ็ท่ีอาจเกิดข้ึน 
 เพ่ือรักษาช่วงของการเคล่ือนไหวของกลา้มเน้ือและขอ้ 



หลกัการยดืกล้ามเนือ้ 
1. การยดืกลา้มเน้ือควรท าทุกคร้ังหลงัการอบอุ่นร่างกายเสร็จแลว้ 
2. การยดืกลา้มเน้ือตอ้งท าอยา่งนุ่มนวล ชา้ๆ และคา้งไวป้ระมาณ 10 

วนิาที 
3. การยดืกลา้มเน้ือควรยดืให้รู้สึกวา่ถูกยดืหรือถูกดึง ไม่ควรให้รู้สึก

วา่ตึงจนเจบ็ ถา้จะใหดี้ควรมีท่ีจบัเพื่อความมัน่คงของร่างกาย 
4. เลือกใชท้่าท่ีง่าย ไม่ตอ้งใชท้่าท่ีทรงตวัหรือท่าท่ียากมากนกั 
5. การยดืกลา้มเน้ือควรท าทีละมดักลา้มเน้ือและใหค้รบทุกส่วน 
6. การยดืกลา้มเน้ือใหใ้ชท้่าท่ีไม่เป็นอนัตรายต่อขอ้ต่อต่างๆ และ

กระดูกสันหลงั 
7. การเปล่ียนท่ายดืควรเป็นไปอยา่งต่อเน่ือง 



ขั้นตอนการอบอุ่นร่างกาย 
1. การอบอุ่นร่างกายทัว่ไป (General warm up) 
 1.1  หมุนขอ้ต่อต่างๆ การอบอุ่นร่างกายควรเร่ิมตน้ดว้ย
การหมุนขอ้ต่อต่างๆ โดยเร่ิมจาก ขอ้น้ิวมือ ขอ้มือ ขอ้ศอก ขอ้ไหล่ 
คอ เอว สะโพก ขอ้เข่า ขอ้เทา้ ขอ้น้ิวเทา้ เพื่อเป็นการหล่อล่ืนใหแ้ก่
ขอ้ โดยท าชา้ๆ หมุนตามเข็มและทวนเขม็นาฬิกาสลบักนัไป โดย
พยายามเร่ิมตน้จากส่วนล่างของร่างกาย เช่น ขอ้เทา้ น่อง ขอ้เข่า 
เร่ือยไปจนถึงศีรษะ 
 



 1.2  เคล่ือนไหวร่างกายแบบแอโรบิก เพื่อเพิ่มการ
ท างานของระบบไหลเวยีนโลหิตและให้อุณหภูมิร่างกายสูงข้ึน โดย
การวิง่ชา้ๆ หรือเดินเร็ว หรือการบริหารกาย 
 1.3  การยดืเหยยีดกลา้มเน้ือ เพื่อเพิ่มช่วงของการ
เคล่ือนไหว เพิ่มการยดืหยุน่แก่กลา้มเน้ือ เป็นการลดการบาดเจบ็ท่ี
อาจเกิดข้ึนกบักลา้มเน้ือและขอ้ต่อเป็นกิจกรรมท่ีส าคญัมากท่ีตอ้งท า
ต่อจากการอบอุ่นร่างกายทัว่ไป 

ขั้นตอนการอบอุ่นร่างกาย 



กจิกรรมกำรอบอุ่นร่ำงกำย 



ตัวอย่ำงกำรยืดเหยียดกล้ำมเนือ้ 



ตัวอย่ำงกำรยืดเหยียดกล้ำมเนือ้ 



ตัวอย่ำงกำรยืดเหยียดกล้ำมเนือ้ 



ตัวอย่ำงกำรยืดเหยียดกล้ำมเนือ้ 



ตัวอย่ำงกำรยืดเหยียดกล้ำมเนือ้ 



วธีิการหาช่วงเป้าหมายของอตัราการเต้นของหัวใจ 

 ค านวณอตัราการเตน้หวัใจสูงสุด โดยน าจ  านวนอายเุป็นปี 
ไปหกัออกจากตวัเลข 220 

 คูณตวัเลขอตัราการเตน้หวัใจสูงสุดดว้ย 0.60 (60%) และ 
0.80 (80%) 

 อตัราการเตน้ของหวัใจ (คร้ังต่อนาที) ท่ีตอ้งการ จะอยู่
ระหวา่งค่าตวัเลข 2 ตวัดงักล่าว 

 



วธีิการหาช่วงเป้าหมายของอตัราการเต้นของหัวใจ 

ตวัอยา่ง ผูห้ญิงอาย ุ42 ปี อตัราการเตน้หวัใจสูงสุด เท่ากบั? 
 
 220-42 = 178 
 178 × 0.6 = 106 (อตัราต ่าสุดของช่วงเป้าหมาย) 
 178 × 0.8 = 142 (อตัราสูงสุดของช่วงเป้าหมาย) 
 ช่วงเป้าหมายอตัราการเตน้ของหวัใจ ของคนอาย ุ 42 ปี คือ 106-

142 คร้ังต่อนาที 



ความหมายของสมรรถภาพทางกาย 

  ค าวา่ สมรรถภาพทางกาย (Physical fitness) หมายถึง 
ความสามารถของร่างกายในการประกอบการงานหรือ กิจกรรม
ทางกายอยา่งใดอยา่งหน่ึงเป็นอยา่งดีโดยไม่เหน่ือยเร็ว สมรรถภาพ
ทางกายเป็นส่วนส าคญัในการพฒันาการทางดา้นร่างกาย ของ
มนุษย ์ สมรรถภาพทางกายของบุคคลทัว่ไปจะเกิดข้ึนไดจ้ากการ
เคล่ือนไหวร่างกาย หรือออกก าลงักายอยา่งสม ่าเสมอ แต่ถา้หยดุ
ออกก าลงักายหรือเคล่ือนไหวร่างกายนอ้ยลงเม่ือใด สมรรถภาพ
ทางกายจะลดลงทนัที  



องค์ประกอบของสมรรถภาพทางกาย 
  การท่ีคนเราจะทราบไดว้า่ สมรรถภาพทางกายของตนจะดีหรือไม่นั้น

จะตอ้งพิจารณาท่ีองคป์ระกอบต่าง ๆ ของสมรรถภาพ ทางกาย ซ่ึงกองส่งเสริม
พลศึกษาและสุขภาพกรมพลศึกษา ไดก้ล่าว สมรรถภาพทางกายโดยทัว่ไป 
ประกอบดว้ยสมรรถภาพ ดา้นยอ่ย ๆ 9 ดา้น  
                              1. ความแขง็แรงของกลา้มเน้ือ 
                              2. ความทนทานของกลา้มเน้ือ 
                              3. ความทนทานของระบบหมุนเวยีนของโลหิต 
                              4. พลงัของกลา้มเน้ือ 
                              5. ความอ่อนตวั 
                              6. ความเร็ว 
                              7. การทรงตวั 
                              8. ความวอ่งไว 
                              9. ความสมัพนัธ์ระหวา่งมือกบัตาและเทา้กบัตา 

 
 



สมรรถภาพทางกายมีองคป์ระกอบและความหมาย ดงัน้ี  
 

 1. ศักยภาพหรือความสามารถของระบบหายใจและระบบไหลเวยีน
เลอืด (Circulo - respiratory Capacity)  หรือ ความอดทนของระบบ
ไหลเวียนเลือด  (Circulo - Respiratory or Cardiovascular Endurance)  
ศกัยภาพหรือความสามารถของระบบหายใจและระบบไหลเวียนเลือด
เรียกอีกอยา่งวา่ความอดทนของระบบไหลเวียนเลือด หมายถึง 
คุณสมบติัท่ีสามารถอดทนต่อการปฏิบติักิจกรรมหนกัไดเ้ป็นระยะ
เวลานาน ๆ หรืออาจกล่าวไดว้า่  สมรรถภาพของระบบไหลเวียน
เลือด (Circulo = Respiratory Fitness)  หมายรวมอยูใ่นกิจกรรมท่ี
ตอ้งการใชก้ลา้มเน้ือมดัใหญ่ของร่างกายเป็นส่วนมาก เช่น    ว่ิง     
วา่ยน ้า  ข่ีจกัรยาน  ทั้งน้ีเพราะกิจกรรมเหล่าน้ีกระตุน้หวัใจและระบบ
การไหลเวียนเลือดกบัระบบหายใจไดท้ างานในระดบัสูงข้ึนกวา่ปกติ
อยา่งมีประสิทธิภาพ  



 2. ความอดทนของกล้ามเนือ้  (Muscular Endurance)  
 ความอดทนของกลา้มเน้ือ  หมายถึง  คุณสมบติัท่ีบุคคลสามารถ
เพียรพยายามท างานในกิจกรรมท่ีตอ้งใชก้ลุ่มกลา้มเน้ือกลุ่ม
เดียวกนัเป็นระยะเวลานาน ๆ เช่น ดึงขอ้  ดนัพื้น  ลุกนัง่  
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 3. ความแข็งแรง  (Strength)  
 ความแขง็แรง  หมายถึง  ความสามารถในการใชแ้รงสูงสุดในการท างานเพียง

คร้ังเดียว มีอยู ่ 2  ลกัษณะ  คือ   
  3.1 ความแขง็แรงแบบอยู่กบัท่ี  (Isometric or Static Strength)  หมายถึง 

ลกัษณะของการใชแ้รงจ านวนสูงสุดในคร้ังเดียว ท่ีบคุคลสามารถกระท าต่อ
แรงตา้นทานชนิดอยูก่บัท่ีในขณะท่ีกลา้มเน้ือทั้งหมดก าลงัหดตวั  

  3.2 ความแข็งแรงแบบไม่อยู่กบัท่ี (Isotonic or Dynamic 
Strength)  หมายถึง จ านวนความตา้นทานท่ีบุคคลสามารถกระท าใหผ้า่นพน้
ไปไดร้ะหวา่งการใชแ้รงในขณะมีการเคล่ือนท่ีอยา่งเตม็แรงของขอ้ต่อเฉพาะ
แห่งหรือขอ้ต่อหลาย ๆ แห่งของร่างกายรวมอยูด่ว้ยเช่น  การงอแขนยกบาร์
เบลล ์ดงันั้น  ความแขง็แรงจึงเป็นการท างานของกลา้มเน้ือเฉพาะส่วนหรือ
เฉพาะกลุ่มซ่ึงข้ึนอยูก่บัลกัษณะของแรงตา้นทาน (หมายถึง  แรงตา้นทาน
แบบอยูก่บัท่ีหรือเคล่ือนท่ี)  
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 4. ความยดืหยุ่น  (Flexibility) ความยดืหยุน่หรือความอ่อน
ตวั  หมายถึง  ศกัยภาพหรือความสามารถพื้นฐานของขอ้ต่อท่ี
เคล่ือนไหวไดต้ลอดระยะเวลาของการเคล่ือนท่ีตามปกติ  ความ
ยดืหยุน่จึงค่อนขา้งเจาะจงลงท่ีขอ้ต่อ ซ่ึงข้ึนอยูก่บัลกัษณะของ
กลา้มเน้ือและเอน็ (Musculature and Connective Tissue) รอบ ๆ 
ขอ้ต่อนั้นมากกวา่โครงสร้างของกระดูกขอ้ต่อเอง  (ยกเวน้กรณีท่ี
เป็นโรคกระดูกเส่ือมหรือไม่สามารถท างานได)้ การเคล่ือนท่ีของ
ขอ้ต่อท่ีมากกวา่ปกติ  คือความสามารถพิเศษท่ีเกิดจากการฝึกฝน
ของคนแต่ละคน  เช่น  ท่าทางต่าง ๆ ของนกักายกรรม  หรือนกั
ยมินาสติก  ซ่ึงเป็นการกระท าท่ีคนปกติท าไม่ได ้ 
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 5. องค์ประกอบของร่างกาย  (Body  Composition)  
 องคป์ระกอบของร่างกายจดัเป็นส่วนหน่ึงของสมรรถภาพทาง
กาย  เพราะในปัจจุบนัมีหลกัฐานยนืยนัไดว้า่ ไขมนัส่วนเกินท่ี
เก็บเอาไวใ้นร่างกายมีความเก่ียวขอ้งกบั ขอ้จ ากดั  ของสุขภาพ
และสมรรถภาพทางกาย  การวดัองคป์ระกอบของร่างกายจึงวดั
ออกมาเป็นเปอร์เซ็นตไ์ขมนัในร่างกาย ( %  fat)   

สมรรถภาพทางกายมีองคป์ระกอบและความหมาย ดงัน้ี  
 



สมรรถภาพทางกลไก 

  หมายถึง การวดัและประเมินค่าความสามารถในการท างาน
ของอวยัวะต่าง ๆ ของร่างกายท่ีส่งเสริมให้ร่างกายมีการ
เคล่ือนไหวอยา่งมีประสิทธิภาพโดยใชแ้บบทดสอบสมรรถภาพ
ทางกลไกเป็นเคร่ืองมือในการประเมินผลโดยมุ่งเนน้การทดสอบ
ท่ีครอบคลุมองคป์ระกอบของสมรรถภาพทางกลไกท่ีเก่ียวขอ้ง
กบัความสามารถในการทรงตวั ความอ่อนตวั ความคล่องแคล่ว
วอ่งไว ความแขง็แรงของกลา้มเน้ือ ก าลงัของกลา้มเน้ือ และความ
ทนทานของกลา้มเน้ือ ประกอบดว้ย 6 ดา้น คือ 



  1. ความคล่องแคลว่ หมายถึง ความสามารถในการเปล่ียนทิศ
ทางการเคล่ือนท่ีไดอ้ยา่งรวดเร็วและควบคุมได ้ 
      2. การทรงตวั หมายถึง ความสามารถในการรักษาความสมดุล
ร่างกายในขณะอยูก่บัท่ีหรือขณะเคล่ือนท่ี  
        3.  การประสานสัมพนัธ์ หมายถึง ความสามารถในการ
เคล่ือนไหวร่างกายไดอ้ยา่งราบร่ืน กลมกลืน และมีประสิทธิภาพซ่ึงเป็นการ
ท างานประสานสอดคลอ้งกนัระหวา่งตา-มือ-เทา้  
         4.  พลงักลา้มเน้ือ หมายถึง ความสามารถของกลา้มเน้ือท่ีออก
แรงสูงสุดในเวลาส้ินสุด การ       

  5. เวลาปฏิกิริยาตอบสนอง หมายถึง ระยะเวลาท่ีร่างกายใชใ้น
การตอบสนองต่อส่ิงเร้าต่างๆ  
       6.  ความเร็ว หมายถึง ความสามารถในการเคล่ือนท่ีจากท่ีหน่ึง
ไปยงัอีกท่ีหน่ึงอยา่งรวดเร็ว  

สมรรถภาพทางกลไก 



การเสริมสร้างสมรรถภาพทางกายทัว่ไป   
(General Physical  fitness)  

 1.  การเสริมสร้างความเร็ว ( Speed ) 
 ความเร็วของการเคลื่อนไหว ข้ึนอยู่กบัการท างานของระบบประสาท และระบบ

กลา้มเน้ือ  และการเปลี่ยนแปลงความเร็ว ซ่ึงเกิดจากระบบประสาทเป็นส่วนใหญ่ 
 
 เม่ือกล่าวถึงความเร็วในการออกก าลงักายแลว้ จะตอ้งแยกการเคลื่อนไหวออกเป็น 2 

อยา่ง  คือ  การเคล่ือนไหวท่ีตอ้งอาศยัความช านาญเป็นพเิศษกบัการเคล่ือนไหวแบบ
ธรรมดาง่ายๆดงันั้นการฝึกการเคล่ือนไหวท่ีตอ้งอาศยัความช านาญพเิศษ  เพือ่เพิม่
ความเร็ว จึงเป็นส่ิงท่ีท าไดง่้ายกวา่  เช่น  ฝึกวา่ยน ้ า ตีเทนนิส  หรือพมิพดี์ด  เป็นตน้ 
ซ่ึงในช่วงแรกของการฝึกจะกระท าไดช้า้  แต่ต่อมา จะสามารถเพิม่ความเร็วข้ึนได้
เร่ือยๆ  และในการเร่ิมตน้ของการฝึกถา้กระท าใหถ้กูวธีิ  จะเป็นส่วนผลกัดนัใหมี้
การพฒันาไปไดไ้กลและมีประสิทธิภาพอีกดว้ย ส าหรับความเร็วท่ีใชใ้นการ
เคล่ือนไหวแบบธรรมดานั้น  ไดแ้ก่  การแข่งขนัวิง่เร็ว ถา้ตอ้งการจะวิง่ใหเ้ร็วข้ึน
จะตอ้งลดระยะเวลาของการหดตวัและการคลายตวัของกลา้มเน้ือ  นัน่คือ  ความยาว
ของกา้วและความถ่ีของกา้วจะตอ้งเพิม่ข้ึน 
 



 ความยาวของการกา้วเทา้ข้ึนอยูก่บัความยาวของเขา  และความถ่ีของการกา้ว
เทา้ข้ึนอยูก่บัความเร็วในการหดตวัของกลา้มเน้ือ และการร่วมมือกนัท างาน
ระหวา่งระบบประสาทกบัระบบกลา้มเน้ือ 

 
 ความเร็วสูงสุดของคนเรานั้น จะอยูใ่นช่วงอาย ุ 21 ปีส าหรับชาย  และ 18 ปี

ส าหรับหญิง  ในการท่ีจะเพ่ิมความเร็วอาจจะกระท าไดอี้ก  กล่าวคือ 
  1.    เพ่ิมก าลงัของกลา้มเน้ือท่ีใชเ้หยยีดขา 
  2. ฝึกว่ิงดว้ยความเร็วสูงสุด เพ่ือเพ่ิมประสิทธิภาพในการร่วมงานกนั

ของกลุ่มกลา้มเน้ือ 
  3.    แกไ้ขขอ้บกพร่องต่าง ๆ เก่ียวกบัเทคนิคและกลไกของการว่ิง 
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2. การเสริมสร้างพลงักล้ามเนือ้ (Muscle  Power)  
  พลงัของกลา้มเน้ือเกิดจากการรวมของปัจจยัต่อไปน้ี 
  2.1   แรงท่ีเกิดจากการหดตวัของกลา้มเน้ือหลาย ๆ มดั  
ท่ีท าใหเ้กิดการเคล่ือนไหวในกลุ่มเดียวกนั 

  2.2 ความสามารถของกลา้มเน้ือในกลุ่มเดียวกนัท่ีท างาน
ประสานกบักลา้มเน้ือของกลุ่มตรงขา้ม 

  2.3 ความสามารถทางกลไกในการท างานของระบบคน
ระหวา่งกระดูกกบักลา้มเน้ือท่ีเก่ียวขอ้ง 
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3.  การเสริมสร้างความแข็งแรงของกล้ามเนื้อ (Muscle Strength)  
 จากหลกัการท่ีวา่  วธีิท่ีจะท าใหเ้กิดความแขง็แรงไดน้ั้น  จะตอ้งฝึกใหก้ลา้มเน้ือ

ท างานต่อสู้กบัแรงตา้นทานหรือน ้าหนกัท่ีสูงข้ึน  โดยวธีิเพิม่แรงตา้นทานทีละนอ้ย
เป็นระยะเวลานาน 

 วธีิการฝึกเพือ่พฒันาความแขง็แรงนั้นมีหลายแบบ  ซ่ึงแต่ละแบบต่างกย็ดึเอาแรง
ตา้นทาน  เป็นส าคญัส าหรับพฒันาความแขง็แรงของกลา้มเน้ือ  หรือยดึหลกั  
“Overload  Principle” โดยใหร่้างกายฝึกเลยขีดความสามารถปกติ (Normal 
Capacity) สักเลก็นอ้ย  ซ่ึงการออกก าลงักายท่ีเกินขีดความสามารถน้ีจะท าให้
ร่างกายเกิดการสับสน ในระยะ 2 ‟ 3 วนัแรก  หลงัจากนั้น  ร่างกายจะมีการปรับตวั
ใหเ้ขา้กบัสถานการณ์  โดยปกติหากเราใหเ้วลาแก่ร่างกาย เพือ่การปรับตวัประมาณ 
1 เดือน   จะท าใหร่้างกายท างานในขีดความสามารถธรรมดาใหม่ไดอ้ยา่งมี
ประสิทธิภาพ  นัน่คือ  ร่างกายมีความแขง็แรงเพิม่ข้ึน  ขีดความสามารถกสู็งข้ึนดว้ย  
ในปัจจุบนัวธีิการฝึกเพือ่พฒันาความแขง็แรง จะใชก้ารฝึกแบบ Isometric  Exercise 
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4. การเสริมสร้างความอดทนของกล้ามเนือ้ (Muscle  Endurance)  
 ในการเสริมสร้างความอดทนหรือทนทานของกลา้มเน้ือ  เท่ากบั
เป็นการเสริมสร้างการท างานของระบบไหลเวยีนเลือด  ระบบ
หายใจ  และระบบกลา้มเน้ือ ใหท้  างานไดอ้ยา่งมีประสิทธิภาพ  
การฝึกเพื่อเสริมสร้างคุณสมบติัดงักล่าว  ก็คลา้ยกบัการฝึก เพื่อ
เสริมสร้างความแขง็แรง  เพราะต่างก็ยดึหลกั   Overload  
Principle  พร้อมทั้งมีความเขม้ขน้ ระยะเวลา  และความบ่อยอยา่ง
เพียงพอ  และเหมาะสมส าหรับแต่ละคน 
 

การเสริมสร้างสมรรถภาพทางกายทัว่ไป   
(General Physical  fitness)  

 



5.  การเสริมสร้างความคล่องตัว (Agility)  
 ความคล่องตวัมีผลต่อประสิทธิภาพของการปฏิบติักิจกรรมทุก
อยา่ง  โดยเฉพาะอยา่งยิง่กิจกรรมท่ีตอ้งอาศยัการเปล่ียนทิศทาง
หรือเปล่ียนต าแหน่งของร่างกาย  ท่ีตอ้งการความรวดเร็ว และ
ถูกตอ้ง เช่น  การออกวิ่งไดเ้ร็ว  หยดุไดเ้ร็ว  และเปล่ียนทิศ
ทางการเคล่ือนท่ีไดร้วดเร็ว ฉะนั้น  ความคล่องตวัจึงเป็นพื้นฐาน
ของสมรรถภาพทางกาย  และเป็นปัจจยัส าคญัต่อการเล่นกีฬา
หลายอยา่ง  เช่น บาสเกตบอล  แบดมินตนั  ยมินาสติก  ฟุตบอล  
วอลเลยบ์อล  เป็นตน้ 
 

การเสริมสร้างสมรรถภาพทางกายทัว่ไป   
(General Physical  fitness)  

 



6. การเสริมสร้างความอ่อนตัว  (Flexibility) 
 ความอ่อนตวั หมายถึง  พิกดัการเคล่ือนไหวของขอ้ต่อ  (The Range of 

Motion at  a Joint)  ซ่ึงแบ่งออกไดเ้ป็น 2 อยา่ง คือ 
  -  Static  Flexibility  หมายถึง  พิกดัการเคล่ือนไหวขณะท่ีขอ้ต่อ

เคล่ือนไหวชา้มาก ๆ 
  - Dynamic  Flexibility  หมายถึง  พิกดัการเคล่ือนไหวขณะท่ีขอ้ต่อ

เคล่ือนไหวเร็ว ๆ  ซ่ึงมกัจะมากกวา่แบบแรกเลก็นอ้ย 
 ความสามารถของขอ้ต่อต่าง ๆ ในการเคล่ือนไหวไดอ้ยา่งกวา้งขวาง  ก็คือ  

ความสามารถในการออ่นตวั  และการเคล่ือนไหวใด ๆ  ถา้ไม่ไดท้  าบ่อย ๆ  
หรือไม่ค่อยไดมี้โอกาสใชข้อ้ต่อบริเวณนั้นๆ  จะมีผลท าใหก้ลา้มเน้ือและ
เน้ือเยือ่ท่ีอยูบ่ริเวณนั้นเสียความสามารถในการยดืตวั  จึงท าใหก้ารออ่นตวัไม่
ดีไปดว้ย  และท าใหมี้ไขมนัสะสมอยูใ่นร่างกายเพ่ิมข้ึน  เท่ากบัเป็นการลด
ความสามารถของการอ่อนตวัลงไปดว้ย 
 

การเสริมสร้างสมรรถภาพทางกายทัว่ไป   
(General Physical  fitness)  

 



 โดยทัว่ไปผูท่ี้มีสมรรถภาพทางกายดีจะตอ้งมีความอ่อนตวัดีและ
ความอ่อนตวัจะดีไดจ้ะตอ้งปราศจากขอ้จ ากดัต่อไปน้ี  คือ 

 - โรคหรือการบาดเจบ็ ท่ีท าใหข้อ้ต่อรวมทั้งกระดูกอ่อนท่ีหุม้
ปลายกระดูกเส่ือมลง 

 -  การมีสารท่ีเป็นอนัตรายปรากฏอยูท่ี่ขอ้ต่อ 
 - การอกัเสบของเยือ่หุม้ขอ้ต่อ 
 - น ้าหล่อล่ืนในขอ้ต่อแหง้หรือมีนอ้ยเกินไป 

 

 



7.  การเสริมสร้างความอดทนทัว่ไป  (General  Endurance)  
 ความอดทนหรือความทนทาน  หมายถึง  ความสามารถของ
ร่างกาย ท่ีทนต่อการท างานท่ีมีความเขม้ขน้ของงานระดบัปาน
กลางไดเ้ป็นระยะเวลานาน 

 ความอดทนแบ่งออกเป็น 2 ลกัษณะ  คือ 
  1. ความอดทนของระบบไหลเวยีนและระบบหายใจ  

(Circulorespiratory  Endurance) 
  2.  ความอดทนของกลา้มเน้ือแต่ละแห่งของร่างกาย 

(Local  Muscle Endurance) 
 

การเสริมสร้างสมรรถภาพทางกายทัว่ไป   
(General Physical  fitness)  

 



ประเภทของสมรรถภาพทางกาย 

 การออกก าลงักายแบบไอโซเมตริก (Isometric exercise) 
   เป็นการออกก าลงักายแบบเกร็งกลา้มเน้ือ โดยไม่มีการ
เคล่ือนไหวส่วนใดๆของร่างกาย จะใชว้ธีิการเกร็งกลา้มเน้ือมดัท่ี
ตอ้งการฝึก และผอ่น แลว้เกร็งใหม่สลบักนัไป หรือการออกแรง
ดึงวตัถุท่ีไม่เคล่ือนไหว เช่น ดนัก าแพง ดนัวงกบประตู หรือดึง
เกา้อ้ีท่ีเราก าลงันัง่อยู ่ เป็นตน้ซ่ึงการท าแบบน้ีจะช่วยใหก้ลา้มเน้ือ
แขง็แรงไดท้างหน่ึง  
 



ประเภทของสมรรถภาพทางกาย 

 การออกก าลงักายแบบไอโซโทนิก (Isotonic exercise)  
  เป็นการออกแรงโดยต่อสู้กบัแรงตา้นทาน โดยกลา้มเน้ือมี
การหดคลายตวัดว้ย ซ่ึงหมายถึงมีการเคล่ือนไหวขอ้ต่อดว้ย เช่น 
การยกของข้ึนลง การยกน ้าหนกั เป็นตน้  
 



ประเภทของสมรรถภาพทางกาย 

 การออกก าลงักายแบบไม่ใช้ออกซิเจน (Anaerobic exercise)  
  เป็นการออกก าลงักายโดยใชพ้ลงังานท่ีสะสมไวใ้น
กลา้มเน้ือ ไดแ้ก่การท างานเบาๆ การวิง่ระยะสั้น การยกน ้าหนกั 
เป็นตน้  
 



ประเภทของสมรรถภาพทางกาย 

 การออกก าลงักายแบบไอโซคิเนติก (Isokinetic exercise)  
  เป็นการออกก าลงักายโดยไหวร่างกายต่อสู้กบัแรงตา้นทาน
ดว้ยความเร็วคงท่ี นบัวา่เป็นการออกก าลงักายแบบใหม่ ดว้ยการ
ประดิษฐ์เคร่ืองมืออกก าลงักายท่ีทนัสมยั หรืออาจจะมีการผนวก
เขา้กบัเคร่ืองคอมพิวเตอร์ เช่น ลู่กลท่ีฝึกวิง่สามารถก าหนด
ความเร็วในการเคล่ือนท่ีได ้ฯลฯ  
 



ประเภทของสมรรถภาพทางกาย 
 การออกก าลงักายแบบใช้ออกซิเจน (Aerobic exercise)  
  การออกก าลงักายแบบแอโรบิก  เป็นการออกก าลงักายท่ีท าให้
ร่างกายเพ่ิมพนูความสามารถสูงสุดในการรับออกซิเยน ท าใหไ้ด้
บริหารหวัใจ และปอดเป็นเวลานานพอท่ีจะก่อใหเ้กิดการเปล่ียน 

 เเปลงท่ีเป็นประโยชนเ์กิดข้ึนภายในร่างกายเป็นการออกก าลงักายท่ีมี
การเคล่ือนไหวส่วนต่างๆของร่างกายดว้ยความเร็วระดบัปานกลางใน
ระยะเวลาอยา่งนอ้ย 15-30 นาทีข้ึนไป ร่างกายจะหายใจเอาออกซิเจน
เขา้ไปใชใ้นการสร้างพลงังานเพ่ิมข้ึนกวา่ระดบัปกติมาก ท าใหร้ะบบ
หายใจและระบบไหลเวียนของเลือดท างานมากชัว่ระยะหน่ึง 
ก่อใหเ้กิดความอดทนของระบบดงักล่าวการออกก าลงักายแบบ  

 แอโรบิก ไดแ้ก่ วา่ยน ้า ว่ิง ข่ีจกัรยาน เดินเร็ว เตน้แอโรบิก พายเรือ 
กระโดดเชือก ว่ิงอยูก่บัท่ี และการเล่นกีฬาประเภทต่างๆ ฯลฯ  


