
 

 

บทที่ 13 

หลักการออกกําลังกายเพื่อสุขภาพ 
 

วรีวัฒน  คําแสพันธ , อริญชย  พรหมเทพ 

 

แนวคดิ  

 การออกกําลังกาย หมายถงึ กจิกรรมของรางกายที่ชวยสรางเสรมิ การคงไวซ่ึงสุขภาพ การ

ออกกําลงักายชวยเสรมิสรางความแข็งแรงของกลามเนื้อและระบบไหลเวยีนโลหติ รวมทัง้สรางเสรมิ

ทักษะทางกฬีา การออกกําลังกายอยางสมํ่าเสมอจะชวยสรางเสรมิระบบภูมิคุมกนัและชวยปองกนัโรค

ตาง ๆ อีกทัง้ยังชวยสงผลใหมีพัฒนาการดานอ่ืน ๆ ไดเปนอยางด ีไมวาจะเปนดานอารมณ สงัคม ดาน

สตปิญญา แตการออกกําลังกาย หรอืการเลนกฬีานัน้ยอมมีทัง้ผลดแีละผลเสยีดวยเชนกัน หากผูที่เลน

กฬีาหรอืออกกําลงักายขาดความรู หลกัการออกกําลงักายที่ถกูตอง ฉะนัน้การศกึษาเรยีนรูเรื่องของ

หลักการออกกําลงักายและการเลนกฬีาทีถู่กตองนัน้ จงึมีความสําคัญอยางยิ่งเพื่อกอใหเกดิประโยชน

สูงสดุตอสุขภาพของประชาชน 

 

จุดประสงคการเรียนรู 

1. มีความรู เขาใจเกี่ยวกับความหมาย และความสําคัญของการออกกําลงักาย 

2. มีความรู ความเขาใจเกี่ยวกบัประโยชนของการออกกําลังกาย 

3. มีความรู ความเขาใจเกี่ยวกบัประเภทของการออกกําลังกาย 

 

เนื้อหาวชิา 

1. ความหมาย และความสําคัญของการออกกําลังกาย 

2. ประโยชนของการออกกําลังกาย 

3. ประเภทของการออกกําลังกาย 

 

กจิกรรมการเรียนการสอน 

1. บรรยาย  

2. ศกึษาคนควา  

3. อภิปราย ซักถาม และมอบหมายงาน 
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แผนการเรียนการสอน (ใชเวลา 2 คาบ) 

1. นําเขาสูบทเรยีน โดยการสนทนาเกี่ยวกับการออกกําลังกายเพื่อสุขภาพ รวมถงึการ 

แลกเปลี่ยนความคิดเห็นซ่ึงกันและกัน ระหวางผูเรยีนกบัผูเรยีน และผูเรยีนกับผูสอน 

2. บรรยายความหมาย ความสําคัญ ประโยชน และประเภทการออกกําลงักาย พรอมกับแจก 

เอกสารประกอบการสอน 

3. แบงกลุมผูเรยีน  เพื่อใหสรปุเนื้อหาตามความเขาใจ  พรอมกับสงตัวแทนออกมานําเสนอ 

หนาช้ัน กลุมละไมเกนิ 5 นาท ี

4. ผูสอนสรปุ และใหขอเสนอแนะ    

 

สื่อการเรียนการสอน            

1. Power Point 

2.  เอกสารประกอบการสอน  

3. กจิกรรมประจําบทเรยีน 

 

การประเมินผล 

1. สังเกตพฤตกิรรมการเรยีน การใหความสนใจ 

2. การมีสวนรวมในการแสดงความคิดเหน็ภายในกลุม  

3. ประเมินผลตามเกณฑการใหคะแนน 

 

การออกกําลังกาย 

 หมายถึง กิจกรรมของรางกายที่ชวยสรางเสริม และคงไวซ่ึงสุขภาพและความแข็งแรงของ

รางกาย การออกกําลังกายชวยเสรมิสรางความแข็งแรงของกลามเนื้อและระบบไหลเวยีนโลหติ รวมทัง้

สรางเสรมิทักษะทางกฬีา การออกกําลังกายอยางสมํ่าเสมอจะชวยสรางเสริมระบบภูมิคุมกันและชวย

ปองกันโรคตางๆ เชนโรคหัวใจ, โรคระบบไหลเวยีนโลหติ, เบาหวาน, และโรคอวน นอกจากนี้การออก

กําลังกายยังชวยสรางเสรมิสุขภาพจติและลดความเครยีดได 

 

สุขภาพ 

หมายถงึ ระดับของประสทิธภิาพเชิงการทํางานหรอืเชิงเมตาบอลิกของสิ่งมีชีวิตสําหรับมนุษย

นัน้โดยทั่วไปและตามนยิามขององคการอนามัยโลกหมายถึงสภาวะอันสมบูรณของภาวะทางกาย จิต 

จติวญิญาณ และสังคมของบุคคล อันมิไดหมายถึงความปราศจากโรคหรือความบกพรองเพียงอยาง

เดียว แมนิยามนี้จะเปนที่วิพากษวิจารณโดยเฉพาะในประเด็นของความไมมีตัวช้ีวัดที่ ชัดเจนหรือ
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ประเด็นปญญาที่ตามมาจากการใชคําวา "สมบูรณ" ก็ตาม แตก็ยังเปนนิยามที่ไดรับการยอมรับมาก

ที่สุดอยู ระบบจําแนกประเภทตางๆ เชน Family of International Classifications ขององคการอนามัย

โลก ซ่ึงประกอบดวย International Classification of Functioning, Disability and Health (ICF) และ 

International Classification of Diseases (ICD) เปนเกณฑที่เปนที่นิยมใชมากที่สุดในการนิยามและวัด

องคประกอบของสุขภาพ 

 

กฬีา  

ประกอบดวยกจิกรรมปกตหิรอืทักษะที่อยูภายใตกตกิาซ่ึงถูกกําหนดโดยความเหน็ทีต่รงกนัโดย

มีจุดมุงหมายเพื่อการพักผอน การแขงขัน ความเพลิดเพลิน ความสําเร็จ การพัฒนาของทักษะ หรือ

หลายสิ่งรวมกัน กฬีาเปนกจิกรรมที่ควบคูกับการแขงขัน และมีระบบคะแนนอยางชัดเจน 

 

ชนดิของกฬีา 

ชนดิของกฬีา อาจแบงออกไดเปน 4 กลุมหลกัๆ คอื 

การแขงขันความเร็ว 

 ประเภทไมใชอุปกรณ (วายน้ํา วิ่ง) 

 ประเภทมีอุปกรณ (จกัรยาน พายเรอื พายเรอืแคน ูพายเรอืคายัค) 

 ประเภทกําลังจากภายนอก (แขงรถ ลองเรอื เรอืเร็ว) 

การแขงเปนคูแขงขัน 

 ประเภทตอสู (ยูโด คาราเต มวย ฟนดาบ กฬีาฟนดาบไทย เทควันโด นนิจสุส ุการตอสู

แบบผสมผสาน) 

 ประเภทสนาม (เทนนสิ แบดมินตนั วอลเลยบอล สควอช ปงปอง...) 

 ประเภททมี (ฟุตบอล วอลเลยบอล ฮอกกี้น้ําแข็ง ฮอกกี้ซอฟตบอล รักบี้  

การบรรลุผล 

 ประเภทเปาหมาย (ยงิธน ูยงิปน) 

 ประเภทการแสดง (ยมินาสตกิ ตอตัว ข่ีมา โตคลื่น ดําน้าํ วูซู สเกต็น้ําแข็ง สเก็ตลลีา) 

 ประเภทความแข็งแรง (ยกน้ําหนกั กระโดดไกลสามจังหวะ ทุมน้ําหนกั) 

แบงตามประเภทอ่ืนๆ 

 เพนทบอล  

 กระบี-่กระบอง 

  เชียรลดีเดอร  
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กฬีาเพื่อสุขภาพ 

คอืกจิกรรมที่ไมไดมุงเนนถงึชัยชนะ กตกิา แตเปนการเลนเพื่อความเพลดิเพลนิ ผอนคลาย 

เพื่อสุขภาพที่สมบูรณแข็งแรง แตตองอยูบนพื้นฐานของความถูกตอง ของแตละชนดิกฬีานัน้ ๆ เชน 

 โยคะ 

 เดนิ-วิ่งเพื่อสุขภาพ 

 กายบรหิาร 

 แอโรบกิดานซ 

 เตนรํา (ลลีาศ) 

 เปตอง 

 ไมพลอง 

 ฟตบอล  

 อ่ืน ๆ 

 

การออกกําลังกายเพื่อสุขภาพ 

การออกกําลังกายเพื่อสุขภาพ (ชูศักดิ์  เวชแพศย .2524: 16) หมายถงึ การออกกําลังกายเพื่อ

เพ่ิม หรอืคงไวซ่ึงสมรรถภาพทางกาย โดยใชกฬีาและกจิกรรมตางเปนสื่อเชน การเดนิเร็ว การวิง่

เหยาะ ๆ การปนจักรยาน วายน้ํา เปนตน เพื่อใหระบบตาง ๆ ในรางกายไดทํางานอยางมีประสทิธภิาพ 

 

ประโยชนของการออกกําลงักาย 

1. ประโยชนทางสรรีวทิยา (Physiological Benefits) 

  1.1 เพ่ิมประสทิธภิาพและของระบบไหลเวยีนโลหติและระบบหายใจ ออกกําลงักายแบบ

แอโรบกิ  ชวยใหมีการแลกเปลี่ยนออกซิเจนในเลอืดและเซลลกลามเนื้อมากข้ึนและดข้ึีนดวย  เพ่ิม

ปรมิาณเลอืดที่หลอเลี้ยงกลามเนื้อมากข้ึน ทําใหกลามเนื้อทํางานไดหนกัและนานกวา หลอดเลอืดมี

ความยดืหยุน กลามเนื้อหัวใจแข็งแรงหัวใจทํางานเบาลง ทําใหอัตราการเตนของหัวใจขณะพักลดลง

ตามมาดวย และระดับความดันโลหติกจ็ะลดลงกวาปรกติ 

  1.2  เพ่ิมปรมิาณการเผาผลาญไขมันใตผิวหนงั  รางกายดมีูสัดสวน  กลามเนื้อกระชับ 

  1.3  มีการฟนตัวหลงัจากการออกกําลงักายเร็วข้ึนและมีการเผาผลาญน้ําตาลไดดยีิ่งข้ึน

ทําใหมีพลังงานสํารองชวยใหทํางานไดมากกวาปกต ิ

  1.4  รางกายมีความออนตัว  กลามเนื้อมีความยดืหยุนมากข้ึน  ชวยใหลดการเกดิการ

บาดเจ็บจากการออกกําลังกายและการใชชีวติประจําวันได 
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  1.5  เพ่ิมปรมิาณไขมันชนดิด ีHDL (High Density Lipoprotein) เปนการเพ่ิมความสามารถ

ในการเผาผลาญในการใชแคลอรี่ในรางกายและยังชวยลดไขมันชนดิเลว  LDL  (Low  Density 

Lipoprotein) ชวยลดอัตราการเสี่ยงจากการแข็งตัวของหลอดเลอืด และยังสามารถรกัษาระดบั

แคลเซียมในกระดกูได 

  1.6  เพ่ิมขนาดเสนใยและมัดกลามเนื้อ เพื่อที่จะสามารถทํางานไดมากและนานข้ึน 

  1.7  ชวยพัฒนาประสานสัมพันธ การทรงตัว ควบคุมตนเองขณะมีการเคลื่อนไหว 

 2. ประโยชนทางจติวทิยา (Psychological Benefits) 

  2.1  ชวยลดความคิด มีสมาธ ิผอนคลาย 

  2.2  ชวยใหรับรูความสามารถของตัวเอง มีความเช่ือม่ัน กลาแสดงออก 

  2.3  สนุกสนานและมีแรงจูงใจในการออกกําลงักาย 

  2.4  ชวยปลูกฝงทศันคตทิี่ดตีอการออกกําลังกายและการเลนกฬีา 

 3. ประโยชนทางสังคม (Social Benefits) 

  3.1  มีเพื่อนใหม ไดพบปะผูคน 

  3.2  มีความม่ันใจและเช่ือม่ันในตัวเอง กลาเขาสงัคมมากข้ึน 

 

ประเภทของการออกกําลงักาย 
 การออกกําลังกายสามารถแบงออกเปน 2 ประเภท คอื 

1. การออกกําลังกายแบบแอโรบกิ (Aerobics exercise) 

2. การออกกําลังกายแบบแอนแอโรบกิ (Anaerobics exercise) 

 
การออกกําลังกายแบบแอโรบกิ (Aerobics exercise) 
 การออกกําลังกายนัน้มีหลายรูปแบบซ่ึงแตละบุคคลนั้นสามารถที่จะเลือกกิจกรรมการออก

กําลังกายใหเหมาะสมกับตัวเองนับเปนการเลือกกิจกรรมที่มีความสมบูรณที่สามารถกอใหเกิด

ประโยชนตอรางกายและจติใจการออกกําลังกายแบบแอโรบกิก็เปนอีกวธิหีนึ่งที่สามารถทําใหรางกาย

มีความแข็งแรงและสมบูรณ กลาวคอื กจิกรรมตาง ๆ ที่ทําอยางตอเนื่องเปนเวลาไมนอยกวา 20 นาท ี

เปนตนไป เชน การเดนิเร็ว การวิ่งเหยาะ ๆ การปนจักรยาน วายน้ํา เปนตน กจิกรรมเหลานี้ยังชวยใหมี

การพัฒนา การทํางานของระบบกลามเนื้อทั่วรางกาย ระบบไหลเวียนโลหิต ระบบหายใจ ระบบ

ประสาท และยังชวยการควบคุมน้ําหนักและเปอรเซ็นตไขมันในรางกาย 

 การออกกําลังกายแบบแอโรบกิเปนการออกกําลังกายอีกประเภทหนึ่ง ซ่ึงนายแพทย เคนเนท 

เอช  คูปเปอร ไดใหความหมายไววา เปนการออกกําลังกายที่ใชเวลานานเพียงพอที่รางกายจะตองใช

พลังงานจากออกซิเจนที่หายใจเขาไป เพื่อกระตุนการทาํงานของหัวใจและปอด และเกดิกระบวนการ

สรางพลงังานในกลามเนื้อและสรางพลังงานใหรางกายไดทํางานอยางตอเนื่อง 
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        ชูศักดิ์  เวชแพศย (2524: 16) ใหความหมายของการออกกําลังกายแบบแอโรบิก (Aerobic) 

หมายถงึ การทํากจิกรรมอะไรก็ไดที่เพ่ิมระดับการใชพลังงาน ใหอยูภายในชวงที่สามารถนําออกซิเจนที่

ไปเลี้ยงกลามเนื้อเพ่ิมข้ึนและการออกกําลังกายนัน้ตองอยูในระดับปานกลางที่จะสามารถทําไดในเวลา

ที่นานพอสมควร 

        การออกกําลังกายแบบแอโรบิก หมายถึง การออกกําลังกายที่กระตุนการทํางานของหัวใจ

และปอด ในเวลาที่นานพอซ่ึงจะทําใหเกดิการเปลี่ยนแปลงในรางกาย เปาหมายของการออกกําลังกาย 

คอืการเพ่ิมจํานวนออกซิเจนใหไดมากที่สุดในเวลาที่มีอยูอยางจํากัด  เพื่อลําเลียงไปยังกระบวนการ

ทํางาน การหายใจ จํานวนอากาศ ความถี่ในการหายใจ ความสามารถในการสูบฉีดโลหิตของหัวใจ 

และความสารถในการขนสงเซลลไปสูเซลลตาง ๆ ทั่วรางกาย กลาวคือการออกกําลังกายจะมี

ประสทิธภิาพมากนอยเพียงใด ข้ึนอยูกับประสิทธิภาพของปอดและหัวใจในการลําเลียงออกซิเจน จึง

เปนดัชนทีี่ดทีี่สุดในการวัดสมรรถภาพของรางกาย 

        อุดมศลิป ศรแีสงนาม (2528: 54) กลาววาจุดมุงหมายในการออกกําลังกายแบบแอโรบิกนั้น 

คอื ตองการบรหิารใหรางกายเพ่ิมความสามารถสูงสุดในการรับออกซิเจนซ่ึงเรียกวา “ปริมาณแอโร

บกิ” (Aerobic Capacity) ซ่ึงจะทําให 

  1. หัวใจเตนเร็วข้ึนเพื่อใหไดปรมิาณอากาศมากทีสุ่ด 

  2. หัวใจเตนเร็วข้ึนและสบูฉดีเลอืดแรงข้ึน 

  3. เลอืดในรางกายมีการไหลเวยีนมากข้ึน 

  4. ออกซิเจนถูกกระจายไปยังสวนตาง ๆ ของรางกายเพ่ิมข้ึน 

 สํานักวทิยาศาสตรการกฬีา  (2548: 8)  กลาววา  การออกกําลังกายแบบแอโรบกิเปนการ 

ออกกําลังกายชนดิหนึ่งที่ตองมีการเคลื่อนไหวตลอดทัง้รางกาย โดยการใชออกซิเจนตลอดเวลาในขณะ

ออกกําลังกายรวมทัง้หัวใจจะเตนเร็วข้ึน ความดันโลหิตจะเปลี่ยนแปลงไปเพียงเล็กนอยจากปกติ ใน

สวนของกลามเนื้อจะไดรับพลังงานจากการใชออกซิเจนในการเผาผลาญอาหาร เนื่องจากแขนและขา

จะตองเคลื่อนไหวอยูตลอดเวลา โดยอัตราการเตนของหัวใจจะอยูที่ระดับ 60 – 70 % ของอัตราการ

เตนของหัวใจสูงสุดเปนเวลานานกวา 20 นาที ซ่ึงเปนผลดีตอระบบหลอดเลือดและหัวใจรวมถึงการ

ควบคุมน้ําหนักตัว เพราะวารางกายจะใชสารอาหารในไขมันเปนหลักในการเผาผลาญเพื่อไหได

พลังงาน ดังนัน้การออกกําลังกายแบบแอโรบกิ จึงมีผลทําใหปอด มีประสิทธิภาพ หัวใจแข็งแรง และ

ระบบไหลเวยีนเลอืดดข้ึีน  

 

การออกกําลังกายแบบแอนแอโรบกิ (Anaerobics exercise) 

 การออกกําลังกายแบบแอนแอโรบิก คือ การออกกําลังกายที่กลามเนื้อ มีการทํางานใน

รูปแบบของการออกแรงมากๆ ในทันทแีละใชเวลาสัน้ๆ ไมเกิน 2 นาท ีตามดวยการหยุดพัก พลังงานที่

กลามเนื้อใชนัน้จะเปนพลังงานที่ไดจากปฏิกริยิาทางเคมีในรางกายเปนการสลายสารกลุมฟอสเฟสและ
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สลายไกลโคลเจนที่รางกายสะสมไวในกลามเนื้อกระบวนการนี้จะไมใชออกซิเจน การไดพลังงานจาก

กระบวนการนี้มีผลทําใหเซลลกลามเนื้อมีสภาพเปนกรด รางกายจะตอบสนองโดยทําใหความดันโลหิต

สูงข้ึน ชีพจรจะไมเพ่ิมมากข้ึน จะชวยเสริมสรางกลามเนื้อใหแข็งแรงมากกวาระบบหัวใจและหลอด

เลอืด เชน การวิ่งระยะสัน้ การทุม พุง ขวาง กระโดดไกล การออกแรงยกน้ําหนัก เปนตน 

 

ขอแนะนําสําหรับการออกกําลงักาย 

1. ออกกําลังกายเม่ือสภาวะรางกายปกติ หากมีอาการเจ็บปวย เชน มีไข มีการบาดเจ็บ หรือ

ผูหญิงที่มีประจําเดอืน ควรพักหรอืรอใหรางกายกลับสูสภาวะปกตกิอน 

2. ไมออกกําลังกายทันทีหลังจากรับประทานอาหารใหม ๆ ควรรออยางนอยสัก 2 ช่ัวโมง 

เพราะอาจเกดิอาการปวดทอง คลื่นไส หรอืเปนลมหมดสตไิด 

3. ดื่มน้ําใหเพียงพอ ปจจัยหลายชนิดมีผลตอปริมาณน้ําที่ควรดื่ม เชน ปริมาณการสูญเสีย

เหงื่อ ความหนัก ระยะเวลาในการออกกําลังกาย สภาวะแวดลอม หรอืสุขภาพสวนบุคคล ผูปวยมีโรค

ประจําตัวควรระมัดระวังในเรื่องการดื่มน้ําใหพอเหมาะ 

4. ควรคํานงึถงึสภาพอากาศ หากอุณหภูมิอากาศรอนมากควรหลกีเลี่ยง โดยใหออกกําลังกาย

ในอุณหภูมิที่พอเหมาะ และอากาศถายเทไดด ี

5. สวมเสื้อผา และรองเทาที่สวมควรเลอืกใหเหมาะกบัประเภทของการออกกําลังกาย ทําจาก

วัสดุที่ระบายอากาศไดด ีฤดูหนาวสวมเสื้อผาที่ชวยรกัษาความอบอุนของรางกาย หากออกกําลงักาย

ในที่ที่ไดรับแสงแดดโดยตรงควรสวมเสื้อผาที่มีสอีอน สวมหมวก เปนตน 

6. ตระหนักถึงขอจํากัดของตนเอง หากเปนไปไดควรไปรับการตรวจสุขภาพอยางสมํ่าเสมอ 

หากไมแนใจควรปรกึษาแพทย หรอืครูฝกผูดูแลเกี่ยวกับการออกกําลังกาย 

7. เลอืกชนดิการออกกําลังกายใหเหมาะสมกับเพศ วัยหรอืขอจํากดัของแตละคน หากเลอืกที่

จะรวมกจิกรรมดังกลาวแลว ควรเริ่มทีร่ะดับความหนกันอย ๆ กอน คอย ๆ เพ่ิมความหนักข้ึนอยางชาๆ 

คอยเปนคอยไป ควรมีวันหยดุพักเพื่อใหรางกายไดมีเวลาในการปรับตัวตอความเครยีดและความเหนด็

เหนื่อยที่เกดิข้ึน 

8. ใสใจกับอาการตาง ๆ ที่เกดิข้ึน เชน มีอาการหนามืดเปนลม แนนหนาอก รูสึกอึดอัดหายใจ

ไมเพียงพอ ชีพจรเตนเร็วผิดปกติ หรือพบความผิดปกติที่เกิดข้ึนกับกระดูกหรือขอตอ หากมีอาการ

ตอไปนี้ ควรปรกึษาแพทย  

9. ไมควรออกกําลังกายมาก หรือหนักเกินไปควรมีวันหยุด เพื่อใหรางกายไดพักหรือปรับ

สภาพและซอมแซมสวนที่สกึหรอ การออกกําลังกาย 3 - 5 วัน/สัปดาห ถอืเปนชวงความถี่ที่เหมาะสม 

 


