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   ผูเรยีบเรยีงหวังเปนอยางยิง่วาหนงัสอืเรยีนวิชา “พลศกึษาเพือ่พฒันาสขุภาพ” เลมนี ้จะ

เอื้ออํานวยประโยชนแกนักศึกษา ครูอาจารยผูสอน  ตลอดจนผูที่สนใจวิชานี้เปนอยางดี  สุดทายนี้

ผูเขยีนขอกราบขอบพระคณุเจาของผลงานทุกทานท่ีผูเขยีนไดนํามาอางองิและยกตวัอยางประกอบ

ไวในหนังสือเลมนี้  ขอขอบพระคุณทุกทานไว  ณ  โอกาสนี้
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 - ออกกําลังกายดวยกิจกรรมทางกาย และเลนกีฬา

 1. ความหมายและความสําคัญของการออกกําลังกาย

 2. ประโยชนของการออกกําลังกาย

 3. ประเภทของการออกกําลังกาย

 4. คําแนะนําสําหรับการออกกําลังกาย

 5. ความหมายของกิจกรรมทางกาย

 รางกายมนุษยมกีารเคลือ่นไหวอยูตลอดเวลา เพ่ือความเจรญิเตบิโตและรกัษาสภาพการทาํงาน

ทีด่เีอาไว การท่ีไมไดออกกําลงักาย ไมเพียงแตจะทาํใหเกดิความเสือ่มโทรมของสมรรถภาพทางกาย

หรอืสขุภาพแลว แตยังเปนสาเหตขุองความผดิปกตขิองรางกายและโรครายหลายชนดิทีป่องกันได 

ซึ่งเปนโรคที่เปนปญหาทางการแพทยท่ีพบมากในปจจุบัน ในทางการแพทย การออกกําลังกาย

อาจเปรียบไดกับยาสารพัดประโยชน เพราะใชเปนยาบํารุงเปนยาปองกันและเปนยาบําบัดรักษา

หรอืฟนฟูสภาพรางกาย แตขึน้ชือ่วายาแลวไมวาจะวิเศษเพียงไรก็จะตองใชดวยขนาดหรอืปรมิาณ

ที่เหมาะสมกับคนแตละคน ในคนที่ใชโดยไมคํานึงถึงขนาดหรือปริมาณที่เหมาะสม นอกจาก

อาจไมไดผลแลวยังอาจเกิดโทษจากยาไดดวย การออกกําลังกายใหเกิดประโยชนแกสุขภาพคือ 

การจัดชนิดของความหนัก ความนาน และความบอยของการออกกําลังกายใหเหมาะสมกับเพศ 

วัย สภาพรางกาย สภาพแวดลอม และจุดประสงคของแตละคน

หนวยที่ 1

การออกกําลังกายดวยกิจกรรม

ทางกาย/กีฬาไทย/กีฬาสากล

สาระสาํคญั

เรื่องที่จะศึกษา

สมรรถนะ
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 6. แนวคิดเกี่ยวกับกิจกรรมทางกาย

 7. กีฬาไทย

 8. กีฬาสากล

 1. บอกความหมายและความสําคัญของการออกกําลังกายได

 2. บอกความหมายและแนวคิดของกิจกรรมทางกายได

 3. อธิบายประโยชนของการออกกําลังกายได

 4. ยกตัวอยางกีฬาไทยและกีฬาสากลได

 5. ออกกําลังกายดวยกิจกรรมทางกายได

 6. เลนกีฬาไทย และกีฬาสากลได

 7. จําแนกประเภทของการออกกําลังกายได

 8. ประยุกตใชคําแนะนําสําหรับการออกกําลังกายได

จุดประสงคเชิงพฤติกรรม
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1. ขอใดใหความหมายของการออกกําลังกายไดถูกตองที่สุด

 ก. การเผาผลาญไขมันใตผิวหนัง ดวยการขยับรางกายอยางตอเนื่อง

 ข. กิจกรรมที่ทําใหเกิดการแลกเปลี่ยนออกซิเจนในเลือดและเซลลกลามเนื้อ

 ค. การเสริมสรางความแข็งแรงของกลามเนื้อและระบบไหลเวียนโลหิตดวยกิจกรรม

 ง. กิจกรรมของรางกายที่ชวยเสริมสราง และคงไวซึ่งสุขภาพและความแข็งแรงของรางกาย

 จ. กิจกรรมของรางกายที่สรางความยืดหยุนใหกับกลามเน้ือ เพ่ิมเสนใยและมัดกลามเนื้อ

  ใหแข็งแรง

2. ขอใดเปนประโยชนทางจิตวิทยาในการออกกําลังกาย

 ก. ไดพบปะผูคน และมีเพื่อนใหม

 ข. มีความมั่นใจและเชื่อมั่นในตัวเอง

 ค. พัฒนาประสานสัมพันธ และการทรงตัว

 ง. ควบคุมตนเองขณะมีการเคลื่อนไหวไดดี

 จ. รับรูความสามารถของตัวเอง กลาแสดงออก

3. ขอใดเปนการออกกําลังกายแบบแอโรบิก

 ก. การพุงแหลน   ข. การทุมนํ้าหนัก

 ค. การวิ่งระยะสั้น   ง. การปนจักรยาน

 จ. การกระโดดไกล

4. บุคคลใดปฏิบัติไมถูกตองตามคําแนะนําในการออกกําลังกาย

 ก. ราตรีดื่มนํ้ากอนและหลังการออกกําลังกาย อยางละ 1 แกว

 ข. บุหงาออกกําลังกายขณะมีประจําเดือน

 ค. กุหลาบออกกําลังกายสัปดาหละ 5 วัน วันละ 40 นาที

 ง. ชบาออกกําลังกายหลังรับประทานอาหารได 2 ชั่วโมง

 จ. กลวยไมออกกําลังกายวันแรกดวยการเดินเร็วเปนเวลา 30 นาที

5. กิจกรรมใดไมอยูในบริบทของกิจกรรมทางกาย

 ก. การเลนกีฬา   ข. การทําอาหาร

 ค. การกวาดบาน   ง. การหาบขนมขาย

 จ. การเดินขึ้นบันได

คําสั่ง : ให้นักเรียนทําเครื่องหมาย  ลงบนคําตอบที่ถูกต้องที่สุด

แบบทดสอบกอนเรียนหนวยที่ 1
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6. กิจกรรมทางกายดวยการทํางานบานควรสะสมใหไดอยางนอยก่ีนาทีจึงจะไดประโยชน

ตอสุขภาพ

 ก. 10 นาที   ข. 15 นาที

 ค. 20 นาที   ง. 25 นาที

 จ. 30 นาที

7. ขอใดตอไปนี้เปนกิจกรรมที่ไมไดจัดอยูในการเลนพื้นบาน

 ก. หมากเก็บ   ข. เดินกะลา

 ค. วาวไทย   ง. หมากลอม

 จ. ทอยเสน

8. ขอใดเปนกีฬาที่มีตนกําเนิดมาจากไทย

 ก. มวยไทย   ข. คาราเต

 ค. ยูโด   ง. เทควันโด

 จ. กังฟู

9. ขอใดเปนกีฬาประเภทการแขงความเร็ว

 ก. จักรยาน   ข. ฟุตซอล

 ค. ยิงธนู   ง. ยิมนาสติก

 จ. รักบี้

10. ขอใดใหความหมายของกีฬาประเภทเปาหมายไดถูกตอง

 ก. เปนกีฬาที่ตองใชความฝกฝนเพื่อเปนการโชวตอหนาผูชม

 ข. เปนกีฬาท่ีตองทําคะแนนไดตามเปาหมายที่กรรมการไดกําหนดไว

 ค. เปนกีฬาที่ตองใชวัตถุมุงเขาไปที่เปาหมายที่กรรมการไดกําหนดไว

 ง. เปนกีฬาท่ีตองใชการแสดงเปนเปาหมายในการนับคะแนนของกรรมการ

 จ. เปนกีฬาที่ตองใชความแข็งแรงของรางกายเปนเปาหมายในการแสดงความสามารถ
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1. ความหมายและความสําคัญของการออกกําลังกาย

2. ประโยชนของการออกกําลังกาย

 การออกกําลงักาย หมายถึง กิจกรรมของรางกายท่ีชวยสรางเสรมิ และคงไวซึง่สุขภาพและ

ความแขง็แรงของรางกาย การออกกําลังกายชวยเสริมสรางความแข็งแรงของกลามเน้ือและระบบ

ไหลเวียนโลหิต รวมท้ังสรางเสรมิทักษะทางกีฬา การออกกําลงักายอยางสมํา่เสมอจะชวยสรางเสรมิ

ระบบภูมิคุมกันและชวยปองกันโรคตาง ๆ เชน โรคหัวใจ โรคระบบไหลเวียนโลหิต เบาหวาน 

และโรคอวน นอกจากนี้การออกกําลังกายยังชวยสรางเสริมสุขภาพจิตและลดความเครียดได

 2.1  ประโยชนทางสรีรวิทยา (Physiological Benefits)

   1) เพ่ิมประสิทธิภาพของระบบไหลเวียนโลหิตและระบบหายใจ ออกกําลังกาย

แบบแอโรบิก ชวยใหมีการแลกเปลี่ยนออกซิเจนในเลือดและเซลลกลามเน้ือมากขึ้นและดีขึ้นดวย 

เพ่ิมปริมาณเลือดที่หลอเลี้ยงกลามเน้ือมากขึ้น ทําให

กลามเนื้อทํางานไดหนักและนานกวา หลอดเลือดมีความ

ยืดหยุน กลามเนื้อหัวใจแข็งแรง หัวใจทํางานเบาลง ทําให

อัตราการเตนของหัวใจขณะพักลดลงตามมาดวย และระดับ

ความดันโลหิตก็จะลดลงกวาปกติ

รูปที่ 1.1 : การออกกําลังกายเพื่อลดความเครียด
ที่มา : http://www.thaihealth.or.th

รูปที่ 1.2 : การออกกําลังกายเพิ่มประสิทธิภาพระบบไหลเวียนโลหิตและระบบหายใจ
ที่มา : https://aikilab.org
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   2) เพ่ิมปรมิาณการเผาผลาญไขมนัใตผวิหนงั รางกายดมูสีดัสวน กลามเนือ้กระชบั 

   3) มีการฟนตัวหลังจากการออกกําลังกายเร็วข้ึน และมีการเผาผลาญนํ้าตาลไดดี

ยิ่งขึ้น ทําใหมีพลังงานสํารองชวยใหทํางานไดมากกวาปกติ

   4) รางกายมีความออนตัว กลามเนื้อมีความยืดหยุนมากข้ึน ชวยลดการเกิดการ

บาดเจ็บจากการออกกําลังกายและการใชชีวิตประจําวันได

   5) เพิ่มปริมาณไขมันชนิดดี HDL (High Density Lipoprotein) เปนการเพิ่มความ

สามารถในการเผาผลาญในการใชแคลอรีในรางกายและยังชวยลดไขมันชนิดเลว LDL (Low 

Density Lipoprotein) ชวยลดอตัราการเสีย่งจากการแขง็ตวัของหลอดเลอืด และยังสามารถรกัษา

ระดับแคลเซียมในกระดูกได

   6) เพิ่มขนาดเสนใยและมัดกลามเนื้อ เพื่อที่จะสามารถทํางานไดมากและนานขึ้น

   7) ชวยพัฒนาประสานสัมพันธ การทรงตัว ควบคุมตนเองขณะมีการเคลื่อนไหว

 2.2  ประโยชนทางจิตวิทยา (Psychological Benefits)

   1) ชวยลดความเครียด มีสมาธิ ผอนคลาย

   2) ชวยใหรับรู ความสามารถของตัวเอง มี

ความเชื่อมั่น กลาแสดงออก

   3) สนกุสนานและมแีรงจงูใจในการออกกําลงักาย

   4) ชวยปลกูฝงทัศนคตท่ีิดตีอการออกกําลงักาย

และการเลนกีฬา

รูปที่ 1.3 : การออกกําลังเพื่อใหกลามเนื้อมีความยืดหยุน
ที่มา : http://www.theartistsdancestudio.com

รูปที่ 1.4 : ออกกําลังกายชวยลดความเครียด มีสมาธิ ผอนคลาย
ที่มา : http://3.bp.blogspot.com
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 การออกกําลงักายสามารถแบงออกเปน 2 ประเภท คอื การออกกําลงักายแบบแอโรบกิ และ

การออกกําลังกายแบบแอนแอโรบิก

 3.1  การออกกําลังกายแบบแอโรบิก (Aerobics exercise)

   การออกกําลังกายแบบแอโรบิก หมายถึง การออกกําลังกายท่ีกระตุนการทํางาน

ของหัวใจและปอดในเวลาที่นานพอซึ่งจะทําใหเกิดการเปล่ียนแปลงในรางกาย เปาหมายของ

การออกกําลงักายคือการเพ่ิมจาํนวนออกซเิจนใหไดมากทีส่ดุในเวลาท่ีมอียูอยางจาํกดั เพ่ือลาํเลยีง

ไปยังกระบวนการทํางาน การหายใจ จํานวนอากาศ 

ความสามารถในการสบูฉดีโลหติของหัวใจและความสามารถ

ในการขนสงเซลลไปสูเซลลตาง ๆ ท่ัวรางกาย กลาวคือ 

การออกกําลังกายจะมีประสิทธิภาพมากนอยเพียงใด ขึ้นอยู

กับประสิทธิภาพของปอดและหัวใจในการลําเลียงออกซิเจน

จึงเปนดัชนีที่ดีที่สุดในการวัดสมรรถภาพของรางกาย

   จุดมุงหมายในการออกกําลังกายแบบแอโรบิกนั้น คือ ตองการบริหารใหรางกายเพิ่ม

ความสามารถสูงสุดในการรับออกซิเจนซึ่งเรียกวา “ปริมาณแอโรบิก” ซึ่งจะทําให

   1) หัวใจเตนเร็วขึ้นเพื่อใหไดปริมาณอากาศมากที่สุด

   2) หัวใจเตนเร็วขึ้นและสูบฉีดเลือดแรงขึ้น

   3) เลือดในรางกายมีการไหลเวียนมากขึ้น

 2.3  ประโยชนทางสังคม (Social Benefits)

   1) มีเพื่อนใหม ไดพบปะผูคน

   2) มคีวามมัน่ใจและเชือ่มัน่ในตวัเอง กลาเขา

สังคมมากขึ้น

รูปที่ 1.5 : ออกกําลังกายทําใหพบปะผูคน
ที่มา : https://2.bp.blogspot.com

รูปที่ 1.6 : ออกกําลังกายแบบแอโรบิก
ที่มา : https://timesofindia.indiatimes.com

3. ประเภทของการออกกําลังกาย
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รูปที่ 1.7 : หัวใจเตนเร็วเลือดสูบฉีดจากการออกกําลังกายแบบแอโรบิก
ที่มา : https://s-i.huffpost.com

รูปที่ 1.8 : ออกกําลังกายแบบแอนแอโรบิก
ที่มา : https://cdn.shopify.com

 3.2  การออกกําลังกายแบบแอนแอโรบิก

   การออกกําลังกายแบบแอนแอโรบิก คือ การออกกําลังกายที่กลามเนื้อมีการทํางาน

ในรูปแบบของการออกแรงมาก ๆ ในทันทีและใชเวลาสั้น ๆ ไมเกิน 2 นาที ตามดวยการหยุดพัก 

พลังงานที่กลามเน้ือใชนั้นจะเปนพลังงานที่ไดจากปฏิกิริยาทางเคมีในรางกายเปนการสลายสาร

กลุมฟอสเฟสและสลายไกลโคเจนท่ีรางกายสะสมไวในกลามเนือ้ กระบวนการนีจ้ะไมใชออกซเิจน 

การไดพลงังานจากกระบวนการน้ีมผีลทาํใหเซลลกลามเน้ือมสีภาพเปนกรด รางกายจะตอบสนอง

โดยทําใหความดันโลหิตสูงข้ึน ชีพจรจะไมเพ่ิมมากขึ้น จะชวยเสริมสรางกลามเนื้อใหแข็งแรง

มากกวาระบบหัวใจและหลอดเลอืด เชน การว่ิงระยะส้ัน การทุม พุง ขวาง กระโดดไกล การออกแรง

ยกนํ้าหนัก เปนตน

   4) ออกซิเจนถูกกระจายไปยังสวนตาง ๆ ของรางกายเพิ่มขึ้น
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รูปที่ 1.9 : ดื่มนํ้าใหเพียงพอในการออกกําลังกาย
ที่มา : http://bodykey.nutrilite.co.th

รูปที่ 1.10 : สวมเสื้อผาที่เหมาะสมกับการออกกําลังกาย
ที่มา : http://www.praew.com

 1) ออกกําลังกายเมื่อสภาวะรางกายปกติ หากมีอาการเจ็บปวย เชน มีไข มีการบาดเจ็บ 

หรือผูหญิงที่มีประจําเดือน ควรพักหรือรอใหรางกายกลับสูสภาวะปกติกอน

 2) ไมออกกําลังกายทันทีหลังจากรับประทานอาหารใหม ๆ ควรรออยางนอยสัก 2 ชั่วโมง 

เพราะอาจเกิดอาการปวดทอง คลื่นไส หรือเปนลมหมดสติได

 3) ดืม่นํา้ใหเพียงพอ ปจจยัหลายชนดิมผีลตอปรมิาณนํา้ท่ีควรดืม่ เชน ปรมิาณการสญูเสยี

เหงื่อ ความหนัก ระยะเวลาในการออกกําลังกาย สภาวะแวดลอม หรือสุขภาพสวนบุคคล ผูปวยมี

โรคประจําตัวควรระมัดระวังในเรื่องการดื่มนํ้าใหพอเหมาะ

 4) ควรคาํนงึถึงสภาพอากาศ หากอณุหภมูอิากาศรอนมากควรหลกีเลีย่ง โดยใหออกกําลงักาย

ในอุณหภูมิที่พอเหมาะ และอากาศถายเทไดดี

 5) เสื้อผาและรองเทาท่ีสวม ควรเลือกให

เหมาะกับประเภทของการออกกําลังกาย ทําจากวัสดุ

ที่ระบายอากาศไดดี ฤดูหนาวสวมเสื้อผาที่ชวยรักษา

ความอบอุนของรางกาย หากออกกําลังกายในท่ีท่ี

ไดรับแสงแดดโดยตรงควรสวมเสื้อผาท่ีมีสีออน สวม

หมวก เปนตน

4. ขอแนะนําสําหรับการออกกําลังกาย
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 6) ตระหนกัถึงขอจาํกดัของตนเอง หากเปนไปได ควรไปรับการตรวจสุขภาพอยางสมํา่เสมอ 

หากไมแนใจควรปรึกษาแพทย หรือครูฝกผูดูแลเกี่ยวกับการออกกําลังกาย

 7) เลือกชนิดการออกกําลังกายใหเหมาะสมกับเพศ วัย หรือขอจํากัดของแตละคน หาก

เลอืกทีจ่ะรวมกิจกรรมดงักลาวแลว ควรเริม่ท่ีระดบัความหนักนอย ๆ  กอน คอย ๆ  เพ่ิมความหนักขึน้

อยางชา ๆ  คอยเปนคอยไป ควรมวัีนหยุดพักเพ่ือใหรางกายไดมเีวลาในการปรับตวัตอความเครยีด

และความเหนื่อยที่เกิดขึ้น

 8) ใสใจกับอาการตาง ๆ ท่ีเกิดข้ึน เชน มีอาการหนามืดเปนลม แนนหนาอก รูสึกอึดอัด

หายใจไมเพียงพอ ชีพจรเตนเร็วผิดปกติ หรือพบความผิดปกติท่ีเกิดข้ึนกับกระดูกหรือขอตอ 

หากมีอาการตอไปนี้ควรปรึกษาแพทย 

 9) ไมควรออกกําลังกายมากหรือหนักเกินไป ควรมีวันหยุด เพ่ือใหรางกายไดพักหรือ

ปรับสภาพและซอมแซมสวนท่ีสึกหรอ การออกกําลังกาย 3–5 วัน/สัปดาห ถือเปนชวงความถ่ีที่

เหมาะสม

 กิจกรรมทางกาย (Physical Activity) หมายถึง การเคลื่อนไหวหรือทํางานของสวนตาง ๆ 

ของรางกายโดยใชกลามเนือ้โครงสราง (Skeletal Muscle) และทําใหมกีารใชพลงังานของรางกาย

มากกวาขณะพัก กิจกรรมทางกายสามารถจดัหมวดหมูไดเปน 4 ประเภทตามบรบิทท่ีกระทํา ไดแก

 5.1  การทํางานประกอบอาชีพ (Occupational Physical Activity) เชน หาบขนมขาย 

ขนของขึ้นลง ปน/ขี่สามลอ ฯลฯ

5. ความหมายของกิจกรรมทางกาย

รูปที่ 1.11 : อาชีพปนสามลอ
ที่มา : http://www.koratmuseum.com
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 5.2  การทํางานบาน/งานสวน/งานสนาม ในบริเวณบาน (Household Physical 

Activity) เชน ทํางานบาน ทําครัว ลางถวยชาม เช็ดถูกระจก ลางขัดพื้น ถูบาน เก็บเกี่ยวดอกไม/

ผลไม/ผัก ขุดดิน ตัดแตงกิ่งไม ดายหญา ฯลฯ

 5.3  การเดินทาง (Transportation Physical Activity) เชน เดินไปทํางาน ปน/ขี่จักรยาน

ไปทํางาน เดินไปทําธุระ เดินขึ้นบันได ฯลฯ

 5.4  การทํากิจกรรมในเวลาวางหรืองานอดิเรก (Leisure Time Physical Activity) 

เชน เดินเลน เดินทางไกล ปน/ขี่จักรยาน ลีลาศ รํามวยจีน วิ่ง/วิ่งเหยาะ เตนแอโรบิก วายนํ้า และ

การเลนกีฬาตาง ๆ  ฯลฯ ท้ังนี ้การทํากิจกรรมในเวลาวางยังสามารถแบงยอยไดอกี 3 ประเภท ไดแก

   5.4.1 การทํากิจกรรมนันทนาการ (Recreational Physical Activity) เชน 

เดินเลน เดินทางไกล ปนเขา ปน/ขี่จักรยาน วายนํ้า ลีลาศ รํามวยจีน เลนโยคะ ฯลฯ

   5.4.2 การแขงกีฬา (Competitive Sports)

รูปที่ 1.12 : ปนจักรยานไปทํางาน
ที่มา : https://rider.in.th

รูปที่ 1.13 : วายนํ้า
ที่มา : https://image.dek-d.com
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   5.4.3 การออกกําลังกายหรือการฝกฝน

รางกาย (Exercise/Exercise Training) คือ การเคลื่อนไหว

รางกายท่ีสรางข้ึนอยางเปนแบบแผน กระทําซํ้า ๆ โดยมี

วัตถุประสงคเพ่ือสรางเสรมิสมรรถภาพอยางใดอยางหน่ึงหรือ

ทั้งหมด เปนกิจกรรมที่คอนขางหนัก เชน เดินจํ้า วิ่ง วิ่งเหยาะ 

ปน/ข่ีจกัรยาน เตนแอโรบกิ วายนํา้ กระโดดเชอืก กรรเชยีงเรอื 

เลนกีฬาประเภทฝกความอดทน ฯลฯ

 จากท่ีกลาวมาท้ังหมดจะพบวารปูแบบกิจกรรมอาจจะซํา้ซอนกันท้ังน้ีขึน้อยูกับวัตถุประสงค

และบรบิททีก่ระทาํกิจกรรมนัน้ ๆ  โดยการทํากิจกรรมอยางสมํา่เสมอ (Regular Physical Activity) 

หมายถึง ทําทุกวัน หรือแทบทุกวัน ถาทํากิจกรรมประเภทหนักปานกลาง ตองทําสัปดาหละ 5 วัน

หรือมากกวา หรือถาทํากิจกรรมประเภทที่หนักมาก ตองทําสัปดาหละ 3 วันหรือมากกวา

รูปที่ 1.14 : กระโดดเชือก
ที่มา : http://issue247.com

รูปที่ 1.15 : พีระมิดการออกกําลังกาย
ที่มา : https://encrypted-tbn0.gstatic.com

 กจิกรรมทางกาย สรปุความสาํคญั ความจาํเปนดวยรปูพีระมดิการออกกําลังกาย หรอืพีระมดิ

เพิ่มพลัง แบงเปน 4 ระดับ ดังตอไปนี้

6. แนวคิดเกี่ยวกับกิจกรรมทางกาย
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 ระดับที่ 1 กิจกรรมการเคลื่อนไหวออกแรงในวิถีชีวิต เปนฐานลางสุดของพีระมิด แสดงถึง

กิจกรรมการเคลื่อนไหวในวิถีชีวิตท่ีตองกระทําอยู (Lifestyle Physical Activity) ทุกวันน้ัน ชวย

สงเสริมการมีสุขภาพดีมีสมรรถภาพและความสุขสบายได เชน 

 - เดนิข้ึนบนัได เดนิในท่ีทาํงาน เดนิในตลาด/หางสรรพสนิคา เดนิไปทํางาน เดนิหลงัอาหาร

เที่ยง/เย็น

 - ทํางานบาน หรืองานอาชีพที่ใชแรง เชน กวาดบาน ถูบาน ลางรถยนต ตัดหญา

 - ทํางานอดิเรกที่ตองใชแรง เชน การพรวนดิน รดน้ําตนไม พาสุนัขไปเดินเลน การเลน

กับลูก

 กิจกรรมเหลานีถ้าทําดวยความแรงปานกลางข้ึนไป สะสมใหไดอยางนอย 30 นาที หรอืเทากับ

การเดินเร็ว 3.2 กิโลเมตร ในครึ่งชั่วโมง จะไดประโยชนตอ

สุขภาพ ที่สําคัญกิจกรรมในวิถีชีวิตหลายอยาง หากทําอยาง

กระฉับกระเฉงตอเนื่องและนานพอก็จะเปนกิจกรรมการ

ออกกําลังกายแบบแอโรบิก ระดับที่ 2 ได

 ระดบัที ่ 2 กิจกรรมการออกกําลงักายท่ีเปนแบบแผน เปนกิจกรรมการออกกําลงกายท่ีเปน

แบบแผน ซึง่คอนขางหนักกวากิจกรรมการเคล่ือนไหวออกแรงในวิถีชวิีต ไดแก การออกกําลังกาย

แบบแอโรบิก หรือเลนกีฬา และนันทนาการ บางอยางตองการอุปกรณและใชเวลาพอควร 

กิจกรรมเหลาน้ีจะทําใหหัวใจเตนเร็วข้ึน จะชวยสงเสริม

สมรรถภาพของหัวใจและปอด ความสามารถในการปฏิบตักิาร 

(Performance) และชวยควบคุมไขมันในรางกาย โดย

ทํากิจกรรมเหลานี้ 3-5 วันตอสัปดาห อยางนอยครั้งละ 

20 นาที ดวยความแรงปานกลางถึงหนัก

รูปที่ 1.16 : เดินขึ้นบันไดในที่ทํางาน
ที่มา : http://image.dek-d.com

รูปที่ 1.17 : ออกกําลังกายดวยการปนจักรยาน
ที่มา : https://i.ytimg.com
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 ระดับที่ 3 กิจกรรมการออกกําลังกายเพื่อเสริมสรางความแข็งแรงทนทาน และออนตัว เชน

การยกนํ้าหนัก การบริหารรางกายโดยใชนํ้าหนักตนเอง การยืดเหยียดกลามเนื้อ โดยทํากิจกรรม

เหลานี้ สัปดาหละ 2-3 วัน กิจกรรมในวิถีชีวิตไมคอยสงเสริมความออนตัว ดังนั้น การยืดเหยียด

กลามเน้ือจงึจาํเปน ทาํโดยการยืดเหยยีดกลามเน้ือมดัใหญ จนถึงจดุทีเ่ริม่ตงึ ๆ  (Mild discomfort) 

แตไมเจ็บ อาจทําไดสัปดาหละ 3-7 วัน สําหรับการฝกกลามเนื้อ หรือความแข็งแรงโดยยกนํ้าหนัก

นั้นเปนการฝกกลามเนื้อมัดใหญ ประมาณสัปดาหละ 2-3 วัน โดยการสลับดวยการพัก 1 วัน จะ

ชวยทําใหกลามเนื้อตึงตัวและแข็งแรง กิจกรรมตาง ๆ เหลานี้ ไมจําเปนตองใชเครื่องมือพิเศษ แต

จําเปนตองเรียนรูเทคนิคที่ถูกตอง

 ระดับที่ 4 การทํากิจกรรมประเภทที่ไมคอยมี

การเคลื่อนไหวออกแรง ซึ่งเปนยอดบนสุดของพีระมิด 

แสดงใหเห็นวาการทํากิจกรรมประเภทท่ีไมคอยมี

การเคลื่อนไหวออกแรงหรือออกกําลังกายหรือมีชีวิต

แบบสบายไมตองออกแรงนั้นตองลดลง เชน การนั่งดู

โทรทัศน การเลนเกมคอมพิวเตอร ฯลฯ ยกเวน 

การพักผอนนอนหลับ ซึ่งมีความจําเปน
รูปที่ 1.18 : นั่งดูโทรทัศน

ที่มา : http://4.bp.blogspot.com

รูปที่ 1.19 : ศิลปะการปองกันตัวของไทย
ที่มา : http://www.wikalenda.com

 7.1  ความหมายของกีฬาภูมิปญญาไทย

   กีฬาภูมิปญญาไทย หมายถึง การเลนกีฬาและ

ศลิปะการตอสูปองกันตวัท่ีมกีารปฏิบติักนัอยูในประเทศไทย

และมีเอกลักษณสะทอนวิถีไทย

7. กีฬาไทย

�������� 1.indd   14 22/5/2562 BE   18:57



พลศึกษาเพื่อพัฒนาสุขภาพ

15

 7.2  ประเภทของกีฬาภูมิปญญาไทย

   กีฬาภูมิปญญาไทยแบงออกเปน 3 ประเภท คือ การเลนพื้นบาน กีฬาพื้นบาน และ

ศิลปะการตอสูปองกันตัว

   1) การเลนพ้ืนบาน หมายถึง กิจกรรมทีท่าํดวย

ความสมัครใจ ตามลักษณะเฉพาะของทองถ่ิน เพ่ือใหเกิด

ความสนุกสนานเพลิดเพลิน เกิดความรักและความสามัคคี

ในหมูคณะ

   2) กีฬาพ้ืนบาน หมายถึง การเลนทีม่ลีกัษณะ

แขงขันมีผลแพชนะ โดยมีกฎกติกาที่เปนลักษณะเฉพาะถิ่น

   3) ศลิปะการตอสูปองกันตวั หมายถึง วิธีการหรือรูปแบบการตอสูท่ีใชรางกายหรอื

อุปกรณ โดยไดรับการฝกฝนตามวัฒนธรรมที่ไดรับการถายทอดกันมา

 7.3  ตัวอยางกีฬาภูมิปญญาไทย

   7.3.1 การเลนพื้นบาน 

      1) หมากเก็บ

       หมากเก็บเปนการเลนพ้ืนบาน

ของไทย นิยมเลนในภาคกลาง โดยเฉพาะเด็กผู หญิง 

อายุราว 8–14 ป เชื่อวามีการเลนหมากเก็บมาตั้งแตสมัย

กรุงศรีอยุธยา การเลนหมากเก็บจะใชวัสดุ กอนหิน กะเทาะ

ใหคอนขางกลม ลบเหลี่ยม เพ่ือไมใหเจ็บมือ ใชกอนหิน

จํานวน 5 กอน ขนาดหัวแมมือ เลนได 3–5 คน

รูปที่ 1.20 : การเลนพื้นบาน
ที่มา : http://www.abt.in.th

รูปที่ 1.21 : กีฬาพื้นบาน
ที่มา : https://i.ytimg.com

รูปที่ 1.22 : เลนหมากเก็บ
ที่มา : http://3.bp.blogspot.com
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       วธีิการเลนหมากเก็บน้ัน ใครจะไดเลนกอน ขึน้อยูกับฝมอืในการขึน้ราน 

ใหไดลูกหมากจํานวนมาก โดยหงายมือถือลูกหมากแลวโยนข้ึน พรอมกับพลิกเอาหลังมือรับ แลว

พลิกกลับเอาหนามือรับทุกคนที่เลน จะขึ้นรานใหไดลูกหมากมากที่สุด เปนผูเลนกอน โดยเริ่มเลน

จากหมากหนึ่ง ผูเลนจะโยนอีตัวขึ้นไปบนอากาศแลวโปรยลูกหมากอีก 4 ลูก ลงบนพื้น จากนั้นจะ

โยนอีตัวขึ้น แลวเก็บลูกหมากทีละตัวจนครบ 4 ลูก ขึ้นหมาก

สอง จะโยนอีตัวขึ้นแลวรีบวางลูกหมากอีก 4 ลูก ใหเปนคู

ละสอง แลวโยนอีตัวพรอมกับเก็บลูกหมากทีละสองลูก ขึ้น

หมากสามจนถึงหมากสี่ หมากอีจุบ หมากอีเขี่ย ถาระหวาง

เลนพลาดเมื่อใด ใหคนอื่นเลนตอ ใครถึงหมากสุดทายกอน

เปนผูชนะ ใหขึ้นรานแลวเขกเขาผูแพ

       การเลนหมากเก็บเปนการฝก

ทกัษะในการขึน้ราน ถามอืออนก็จะรบัหมากไดมาก เปนการ

ฝกการโยนอีตัวและเก็บลูกหมาก โดยคาดคะเนจังหวะ

ความสูงของอีตัวกับการเก็บลูกหมาก ใหสามารถรับได

ทนัทวงท ีปจจบุนัยังมเีดก็หญิงเลนกันอยูในชนบท แตอาจะมี

การเปลี่ยนจากลูกหมากเปนกานธูปหรือตะเกียบก็ได

      2) เสือกินวัว

       เสือกินวัวเปนกีฬาพ้ืนเมืองของภาคกลางท่ีเลนกันโดยท่ัวไปแทบทุก

จังหวัดของภาคกลางในสมัยโบราณ เชน กรุงเทพฯ ธนบุรี ประจวบคีรีขันธ พระนครศรีอยุธยา และ

ตราด เปนตน นอกจากนี้ยังเปนที่นิยมเลนอยางแพรหลายในภาคอื่น ๆ ดวย ไมปรากฏหลักฐาน

วาเริ่มมีการเลนเสือกินวัวมาตั้งแตเมื่อใด แตพบวามีการเลนเสือกินวัวกันแลวใน พ.ศ. 2457 ใน

รัชสมัยของรัชกาลที่ 6 โดยเลนกันในงานตรุษสงกรานตของกรุงเกาคือ จังหวัดพระนครศรีอยุธยา

ในปจจุบัน

รูปที่ 1.23 : โยนอีตัวพรอมเก็บลูกหมาก
ที่มา : http://www.w-nikro.com

รูปที่ 1.24 : เปลี่ยนลูกหมากเปนตะเกียบ
ที่มา : https://mcmk.obec.go.th
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       เสอืกินวัวเปนการเลนท่ีสะทอนวิถีชวิีตของชาวบานในชนบทไทย ท่ีตอง

แกปญหาเสือเขามาไลกัดกินวัวที่ชาวบานเลี้ยงไว วิธีการเลนใหผูเลนคนหนึ่งสมมติวาเปนเสือ อีก

คนหนึ่งสมมติวาเปนวัว ผูเลนคนอื่น ๆ นอกนั้นสมมติใหเปนคอก ใหผูเลนที่เปนคอกจับมือกันเปน

วงกลมวงเดียว ลอมรอบผูเปนวัวโดยผูเปนวัวอยูกลางวง สวนผูเปนเสือใหอยูนอกวง เริ่มเลนโดย

ใหผูเปนเสือที่อยูนอกคอก พยายามวิ่งไลแตะตัววัวใหได โดยเสือจะตองพยายามว่ิงไลไปรอบ ๆ 

คอกหรือแหกคอกเขาจับวัวใหได ผูเปนวัวก็จะตองพยายามวิ่งหนีเสือ เมื่อเสือเขาในคอกได วัวก็

สามารถว่ิงหนีออกนอกคอกไดเชนกัน ขณะเดียวกันผูเปนคอกท่ียืนจับมือเปนวงกลมอยูน้ันตอง

พยายามปกปองคุมครองวัว โดยก้ันมใิหเสอืเขามาในคอกไดงาย หรอืเมือ่เสอืเขามาในคอกได ก็ตอง

พยายามก้ันไมใหออกนอกคอกไดงาย สวนวัวน้ันคอกจะปลอยใหเขาออกคอกไดโดยสะดวก 

ถาเสอืไลแตะถูกตวัวัวได จะเปลีย่นหนาทีกั่นโดยผูเปนเสอืจะตองเปนวัว และผูเปนวัวจะตองเปนเสอื

บาง เมื่อสลับหนาที่กันแลว ก็จะเปลี่ยนใหคูเลนคนอื่น ๆ  ที่เปนคอกออกมาเลนเปนเสือและวัวบาง 

โดยเสือและวัวคูเดิมจะกลับเปนคอกแทน เปนโครงสราง

การเลนท่ีมเีอกลกัษณตามวิถีไทยมคีวามโดดเดน เปนการเลน

ทีท่รงคณุคาสงูมาก มคีวามสนุกสนาน มคีวามตืน่ตวั ต่ืนเตน 

ตองใชปฏิภาณไหวพริบในการเลนตลอดเวลา

       การเลนเสือกินวันชวยสรางเสริมความแข็งแรง พลัง ความเร็ว 

ความแคลวคลองวองไว และความออนตวั ดานจิตใจ ชวยฝกจติใจใหมคีวามกลาในการแสดงออก 

มจีติใจเขมแขง็ เชือ่มัน่ในตวัเอง มคีวามมานะพยายาม ทางดานอารมณชวยปรบัอารมณไดถูกตอง

เหมาะสม รูจักควบคุมอารมณ และแสดงออกอารมณไดอยางเหมาะสม ดานสติปญญา ชวยฝก

การใชความคดิ การแกปญหาเฉพาะหนา และการตดัสนิใจอยางเหมาะสม ดานสงัคม ชวยสงเสรมิ

รูปที่ 1.26 : ความสนุกสนานในการเลนเสือกินวัว
ที่มา : https://i.ytimg.com

รูปที่ 1.25 : การละเลนเสือกินวัว
ที่มา : https://i.ytimg.com
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การทํางานรวมกัน การรวมแรงรวมใจกัน ฝกการปฏิบัติหนาท่ีของตนในการเลน ปลูกฝง

ความรับผิดชอบตอตัวเองและสวนรวม ฝกการใหอภัยตอกัน รูจักการปฏิบัติตามกติกา เคารพ

และยอมรับในความสามารถของผู อื่น และรู จักการปฏิบัติตนในฐานะผู นําและผู ตามท่ีดี 

ดานวัฒนธรรมชวยใหเกิดความเขาใจและเรยีนรูเก่ียวกับวิถีชวิีตของชาวชนบท การดแูลปองกนัวัว 

คุณคาของคอก และอันตรายจากเสือ เปนตน

       วิธีเลนไมหึ่ม แบงผูเลนเปน 2 ฝาย ฝายละ 3–5 คน ตกลงกันวาใคร

จะเลนกอน และตกลงทาทางในการตีวา จะใชไมหนาหรือไมหลัง เริ่มเลนฝายตีจะตีลูกหึ่มออกไป

ตามแนวตรง ฝายรับจะใชมือรับ ลูกหึ่ม ถารับไดใหโยนคืนมา ฝายตีจะตีคนละ 3 ครั้ง ถาฝายรับ

รับไมได จะขวางกลับมาใหตรงจุดที่ตีใหมากที่สุด ฝายตีจะตีโตลูกหึ่มออกไปใหหางจุดที่ตีแลวใช

ไมตีวัดระยะทางไดก่ีไมรวมกันไวจนครบ ฝายตีจะเปนฝายชนะและฝายตีจะกระเดาะลูกห่ึมให

ไดจํานวนหลายครั้งแลวรวมจํานวนเดาะลูกหึ่มของฝายตีทุกคน จากนั้นจะตีออกไปตามจํานวนที่

เดาะได ฝายรบัถารบัไดก็จะขวางกลบัมาเปนการยนระยะทาง เมือ่ฝายตตีคีรบจาํนวนแลว ฝายรับ

จะถือลูกหึ่มว่ิงกลับมาท่ีจุดเริ่มตนโดยออกเสียงห่ึมตลอดระยะทางที่วิ่ง ถาเสียงขาดเมื่อไหร 

ฝายรับคนอื่นจะตองมาวิ่งตอจนถึงจุดเริ่มตน ฝายรับก็จะเปนฝายตี

      3) ไมหึ่ม

       ไมหึม่ เปนการเลนพ้ืนบานของไทย นิยมเลนในภาคกลาง เชน กรงุเทพฯ 

พระนครศรีอยุธยา ฉะเชิงเทรา เชื่อวามีเลนมาตั้งแตสมัยกรุงศรีอยุธยาและแพรหลายอยูใน

ภาคกลาง เปนการละเลนของเด็ก ๆ ชวงอายุราว 9–15 ป เด็กผูชายจะชอบเลนมากกวา

เดก็ผูหญิง เพราะเกิดอนัตรายไดงาย นยิมเลนในหนาแลงหลงัจากเก็บ

เกี่ยวขาวแลว เลนในทองทุงทองนา พื้นที่โลงแจง อุปกรณที่ใชเลน

ไมห่ึม ประกอบดวยวัสดธุรรมชาตใินทองถ่ิน ไดแก ไมไผปานํามาทํา

เปนไมห่ึม โดยเลือกที่มีลําตนเล็ก ขอถ่ีและเหนียว ปลองหนามี

นํ้าหนักพอเหมาะมือ นิยมใชชวงโคนของไมไผปา เพราะจะเหนียว 

ไมแตกบาดมอื ไมตมีคีวามยาวประมาณ 1 เมตร จาํนวน 1 อนั สวน

ลูกหึ่ม อาจนําจากไมทอนเดียวกันดานปลายของไมแมมีความยาว 

12–15 เซนติเมตร เสนผานศูนยกลาง 1.5–2.00 เซนติเมตร จํานวน 

4–5 อัน เกลาขอใหเรียบ

รูปที่ 1.27 : การละเลนไมหึ่ม
ที่มา : https://sites.google.com
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       การเลนไมหึ่มถือเปนการออกกําลังกาย เปนการแสดงความซื่อสัตยใน

การหึม่ และเปนการฝกทกัษะในการต ีการรบั ปจจบุนัยังมกีารเลนอยูบางในกลุมเยาวชนในชนบท

ที่พอแมทํานาแตเหลือนอยเพราะขาดการสืบทอด

รูปที่ 1.28 : วิธีเลนไมหึ่ม
ที่มา : https://userscontent2.emaze.com

       1.2) ตะกรอพลกิแพลง เปนการเลนสวนบคุคล ผูเลนเตะหรอืเดาะเลีย้ง

ลูกตะกรอดวยทาพลิกแพลงตาง ๆ ตอเนื่องกันโดยไมใหลูกตะกรอตกดิน โดยผูเลนตองพยายาม

เดาะลูกตะกรอดวยทาที่พลิกแพลงกวา ยากกวา สวยงามกวาและนานกวาคูแขงขัน

       1.3) ตะกรอลอดหวง หรือ ตะกรอลอดบวง เลนเปนทีมโดยการนํา

หวงแขวนหอยสูงจากพ้ืนไวกลางวง ใหผูเลนเตะลูกตะกรอโตกันไปมา เมื่อเตะใหลอดหวงไดก็จะ

ไดคะแนนตามความยากงายของทาที่เตะลอดหวง

   7.3.2 กีฬาพื้นบาน

      1) ตะกรอ

       ตะกรอเปนกีฬาพ้ืนเมืองของไทยมาแตโบราณ การเลนตะกรอของไทย

มีวิธีเลน 5 ชนิดคือ

       1.1) ตะกร อวง หรือตะกร อ

เตะทน เลนโดยผูเลนแตละทีมลอมวงเตะลูกตะกรอโตกัน

ไปมาเปนคู  ๆ ไมใหลูกตะกรอตกดิน นับจํานวนครั้งท่ี

แตละคูในทีมเตะไดกอนลกูตกดนิ เมือ่เตะครบทุกคูในทีมแลว

นําจํานวนครั้งที่ทําไดของทุกคูมารวมกันเปนคะแนนของทีม

รูปที่ 1.29 : ตะกรอวง
ที่มา : http://www.phuketnews.info

�������� 1.indd   19 22/5/2562 BE   18:57



พลศึกษาเพื่อพัฒนาสุขภาพ

20

รูปที่ 1.30 : ตะกรอลอดหวง
ที่มา : https://sites.google.com

       1.4) ตะกรอขามตาขาย เปนการ

เลนโดยแบงผูเลนเปน 2 ทีม อยูคนละฝงของสนามสี่เหลี่ยม

คลายสนามกีฬาแบดมินตัน แขงกันเตะขามตาขายโตกัน

ไปมา พยายามไมใหฝายตรงขามรับลูกได โดยมีกฎ กติกา

การเลนคลายกีฬาแบดมินตัน

       1.5) ตะกรอชิงธง การเลนคลายการแขงขนัว่ิงวัวหรอืว่ิงเรว็ แตเปนการ

วิ่งไปพรอม ๆ กับเดาะเลี้ยงลูกตะกรอไป ดวยสวนตาง ๆ ของรางกายยกเวนมือ จากเสนเริ่มไปยัง

เสนชัย ที่มีระยะทางประมาณ 50 เมตร โดยไมใหลูกตะกรอตกถูกพื้นดิน

       ตะกรอมีคุณคาตอผูเลนทั้งดานรางกาย สมองและจิตใจ รวมทั้งยังชวย

ใหเรียนรูวัฒนธรรมทั้งในการทําลูกตะกรอและวิธีการเตะตะกรอแบบไทยดวยลีลาทาทางตาง ๆ  ที่

สวยงามโดดเดนเปนเอกลักษณไทยแท

      2) หมากรุก

       คนไทยสมัยกอนมักเลนหมากรุกกันตามวัดและในราชสํานัก ตั้งแต

ชั้นพระมหากษัตริยลงมาจนถึงประชาชน นับวาเปนการเลนท่ีไมมีการแบงชั้นวรรณะ ใครคิดเปน 

รูจักใชสติปญญาก็นับวาสามารถเลนหมากรุกไดสนุกเทาเทียมกัน มีบันทึกวาพระมหากษัตริย

หลายพระองคทรงโปรดหมากรุก และมักใชหมากรุกเพื่อการทดสอบสติปญญาของขาราชบริพาร 

หมากรุกสมัยกอนเปนที่นิยมมาก ดูไดจากเวลามีงานตาง ๆ  เชน งานวัด งานบวช งานศพ เจาภาพ

จะหาหมากรุกมาใหเลนกันอยางสนุกสนานตลอดรุง บางครั้งเปนการเลนเพ่ือประชันกันระหวาง

นักเลงหมากรุกเจาถิ่นกับตางถิ่นก็มี

รูปที่ 1.31 : ตะกรอขามตาขาย
ที่มา : https://3.bp.blogspot.com
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       ดวยศลิปะเชงิชัน้การเลนทีน่าทึง่ หมากรกุกลายเปนกีฬาประจาํชาตไิทย

ที่มีการจัดประลองแขงขันอยางเปนทางการ ในระหวางสถาบันการศึกษาหรืองานใหญ ๆ ระดับ

จังหวัดมาจนถึงการแขงขันระดับชาติ เชน การประลองหมากรุกที่สนามหลวง เปนตน ตั้งแตอดีต

จนถึงปจจุบันการเลนหมากรุกไดมีการพัฒนาเปลี่ยนแปลง

ทั้งรูปแบบวิธีเลน การเดินหมากแตละตัว รวมทั้งกฎ กติกา

การแขงขนัใหเหมาะสมกับการเปนกีฬาท่ีสามารถบนัทึกแตม

นบัคะแนนกันไดอยางชดัเจน และสรางความสนุกสนานใหกับ

ผูชมไดมากขึ้น มีการแขงขันชิงถวยรางวัลและการออกขาว

ทางสื่อมวลชนกันอยางมีสีสันยิ่งนัก

       ตําราหมากรกุท่ีเกิดจากนักเลงหรอืเซยีนหมากรุกหลายรุน ตางก็ไดบนัทึก

กลเม็ดเด็ดพรายไวถายทอดแกลูกหลาน แตละรุนแตละทานก็มีเทคนิคการเลนท่ีนาสนใจตางกัน 

หากสนใจจรงิ ๆ เราสามารถหาตาํราหมากรกุมาศกึษาไดไมยาก และสามารถตดิตามชมการแขงขนั

หมากรุกไดในสนามหลายแหง เชน ตลาดหลักทรัพยแหงประเทศไทย หรือหมากรุกออนไลนทาง

อินเทอรเน็ต เปนตน

รูปที่ 1.32 : กระดานหมากรุก
ที่มา : fb1-cx.lnwfile.com

รูปที่ 1.34 : ตัวหมากรุกสากล
ที่มา : fb1-g.lnwfile.com

รูปที่ 1.33 : การเลนหมากรุก
ที่มา : www.lovemakrukthai.com
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      3) วิ่งควาย

       วิง่ควาย เปนกีฬาเกาแกดัง้เดิมทีม่ีเอกลักษณโดดเดนชนิดหนึ่งของไทย 

เปนการแสดงออกถึงความผกูพันแนนแฟนระหวางคนกับควายไทย ซึง่เปนสัตวใชงานเกษตรกรรม

สารพัดประโยชนที่ทรงคุณคาคูบานคูเมือง เมื่อยามวางจากงานก็นําควายมาประลองแขงขันกัน

เปนการพัฒนาบํารุงสายพันธุควายไทยใหแข็งแกรงย่ิงขึ้น โดยใหคนขี่หลังควายควบคุมควายให

ว่ิงแขงขันกัน ไมปรากฏหลักฐานวาเริ่มมีการเลนว่ิงควายตั้งแตเมื่อใด แตพบหลักฐานวามีการ

เลนว่ิงวัว ว่ิงควายกันแลวตั้งแตสมัยกรุงศรีอยุธยา ในสมัยกรุงรัตนโกสินทรตอนตนประมาณ

รัชสมัยรัชกาลที่ 1 และรัชกาลที่ 2 พบหลักฐานการเลนวิ่งควายในวรรณคดีเรื่องพระอภัยมณี ตอน

งานสมโภชอภิเษกศรีสุวรรณกับนางเกษรา มีความกลาวถึงการเลนว่ิงควายวา “...พอกลองหยุด

จุดดอกไมไฟสวาง แสงกระจางแจมเหมือนดังเดือนหงาย ดอกไมกลคนชิงกันวิ่งควาย พวกผูชาย

สรวลเสเสียงเฮฮา...” ตอมาในรชักาลท่ี 4 พบวาว่ิงควายนิยม

เลนในเชิงการพนันดวย ถึงขนาดทางราชการตองกําหนดให

เสียภาษีอากรบอนเบี้ย ในปจจุบันว่ิงควายยังมีนิยมเลนกัน

อยู โดยเฉพาะประเพณีวิ่งควายที่จังหวัดชลบุรีนั้นจัดเลนกัน

ในชวงกอนออกพรรษาสืบทอดตอเนื่องกันมายาวนาน จนมี

ชื่อเสียงโดงดังไปทั่วโลก

       ควายไทยเปนสัตวใชงานเกษตรกรรมสารพัดประโยชนที่ทรงคุณคา

คูบานคูเมอืงไทย ว่ิงควายจงึเปนการแสดงออกถึงความผกูพันแนนแฟนระหวางชาวนาไทย ควายไทย 

และอาชพีเกษตรกรรมทาํนาของไทย การเลนว่ิงควายของไทย

มีประวัติยาวนานกวา 250 ป อยางนอยมีการเลนแลว

ในสมัยกรุงศรีอยุธยา ซึ่งปรากฏหลักฐานชัดเจน ลักษณะวิธี

การเลนว่ิงควายเปนเอกลักษณโดดเดนของไทยที่ไมเหมือน

ชาตอิืน่ ๆ ในปจจบุนัยังมนิียมเลนกันอยู โดยเฉพาะประเพณี

วิ่งควายที่จังหวัดชลบุรีมีชื่อเสียงโดงดังไปทั่วโลก

รูปที่ 1.35 : การแขงขันวิ่งควาย
ที่มา : www.amazingthaitour.com

รูปที่ 1.36 : ประเพณีวิ่งควาย
ที่มา : 4.bp.blogspot.com
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       เครื่องกระบี่กระบอง มีอยู 2 ประเภท คือ เคร่ืองไมรํา และเคร่ืองไมตี 

เครื่องไมรํานั้นลงรักปดทองประดับกระจกอยางสวยงาม สวนเครื่องไมตีไมไดตกแตงอะไร การ

แสดงกระบี่กระบอง มี 2 ประเภท คือ ประเภทแสดง กับประเภทแขงขัน สถานที่แสดงใชลานกวาง 

พอที่จะใหผูแสดงไดตอสูกันไดไมคับแคบนัก นักกระบี่กระบองจะตองสวมมงคล คาดผาประเจียด 

ตะกรุด กอนจะลงมือแสดงจะตองไหวครูกอน จากนั้นจึงถึงการตอสู การเลนกระบี่กระบองที่ครบ

กระบวนการจะตองมีวงปชวาและกลองแขกซึ่งมีปชวา 1 เลา กลองแขก 2 ลูก ฉิ่ง 1 คู บรรเลง

ประกอบดวย

       วิธีการเลนว่ิงควายมีลักษณะเปนการเลนขี่ควายแขงขันว่ิงเร็วกัน โดย

ผูเลนแตละคนจะขึน้ขีห่ลงัควายของตนเองอยูหลังเสนเร่ิม เมือ่ไดยินสัญญาณเร่ิมเลนก็จะควบคมุ

ควายใหวิ่งไปใหเร็วที่สุดแขงขันกันไปใหผานเสนชัย ควายใครวิ่งผานเสนชัยกอนจะเปนผูชนะ

       การเลนวิง่ควายจะชวยพัฒนาความแข็งแรงของแขน ลําตวั สะโพก ขา 

เสรมิสรางการทรงตวัทีด่ ีดานจิตใจ จะชวยสงเสรมิความราเรงิแจมใส ความสนุกสนาน ดานอารมณ 

จะชวยเสริมสรางความมั่นคงทางอารมณ ดานสติปญญา จะชวยสงเสริมการใชความคิด 

การวางแผน การตัดสินใจ การแกปญหา การคิดสรางสรรค ดานสังคม จะชวยฝกการเคารพกฎ 

กติกา การยอมรับความสามารถของผูอื่น การเปนมิตรสรางสัมพันธ ความมีนํ้าใจนักกีฬา 

ดานวฒันธรรม จะชวยใหเกิดการเรียนรูวิถีชีวิตของคนกับควาย ความสําคัญของควายกับอาชีพ

เกษตรกรรมของไทย

   7.3.3 ศิลปะการตอสูปองกันตัว

      1) กระบี่กระบอง

       กระบี่กระบอง เปนการฝก การเลน และการแสดงการตอสูดวยอาวุธ

โบราณของไทยท่ีใชปองกันประเทศในสมัยกอน โดยทําอาวุธเลียนแบบอาวุธจริงดวยโลหะ ไม 

หวาย หรือหนังสัตว เพ่ือไมใหเกิดอันตรายใด ๆ ในการฝก 

การเลน และการแสดง เดิมเรียกวา การประลองดาบ การ

ประลองหอก จนกระทั่งหลังรัชสมัยของรัชกาลที่ 1 แหงกรุง

รัตนโกสินทรจึงเรียกวา “กระบี่กระบอง” อุปกรณกระบี่

กระบองที่พบในปจจุบัน ไดแก กระบี่ ดาบ งาว พลอง ดั้ง 

โล เขน และไมสั้น

รูปที่ 1.37 : การประลองกระบี่กระบอง
ที่มา : sites.google.com
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       การฝกกระบี่กระบองนอกจากจะเปนศิลปะการปองกันตัวแลว ยังมี

ประโยชนทางดานรางกายและสมอง กลาวคือ เปนการพัฒนาบุคลิกภาพ พัฒนาสมรรถภาพทาง

กายท่ัวไป ฝกความแข็งแรงของกลามเนื้อ ฝกการทรงตัว ฝกการเคลื่อนไหวที่คลองแคลวในการ

หลบหลีก ปดปอง ฝกการหยุดพลัง การสลายพลัง ฝกการ

สังเกต การสรางไหวพริบ ดวยการรู จักวิธีศึกษาชัยภูมิ 

ส่ิงแวดลอม การสงัเกตอากัปกิรยิา การใชทาทาง นอกจากน้ี

ยังมปีระโยชนทางดานจติใจโดยการฝกจติใจใหมัน่คง เขมแขง็ 

อดทนอีกดวย

      2) มวยไทย

       ศิลปะมวยไทย คือ ศิลปะการตอสูที่ใชหลักพื้นฐานและทักษะ การตอสู

ในระดับตาง ๆ คือ ทาราง เชิงมวย ไมมวย และเพลงมวย อยางผสมผสานกันจนมีประสิทธิภาพ

สูงสุด ทั้งการรุกและการรับ ทาราง คือ การเคล่ือนตัวและการเคลื่อนท่ี เชิงมวย คือ ทาทางของ

การใชนวอาวุธในการตอสู แบงออกเปน เชิงรุก ไดแก เชิงหมัด เชิงเตะ เชิงถีบ เชิงเขา เชิงศอก และ

เชิงหัว เชิงรับ ไดแก ปอง ปด ปด เปด ประกบ จับ รั้ง เปนตน ซึ่งเชิงมวยนี้ถือวาเปนพื้นฐานสําคัญ

ในศิลปะมวยไทย ไมมวย หมายถึง การผสมผสาน การใชหลักพื้นฐานของศิลปะการตอสู เขากับ

ทารางและเชงิมวย ถาใชเพ่ือการรบัเรยีกวา “ไมรบั” ถาใชเพ่ือการรกุเรยีกวา “ไมรกุ” ไมมวย ยังแบง

ออกเปนแมไม ลูกไม และไมเกร็ด แมไม คือ การปฏิบัติการหลักท่ีเปนแมบทของการปฏิบัติการ

รุกและรับ ซึ่งมีความเกี่ยวของกับองคประกอบ 3 ประการ คือ กําลัง พื้นที่ที่ใชกําลัง และจังหวะ

เวลาในการใชกําลัง ลูกไม คือ การปฏิบัติการรองที่แตกยอย

มาจากแมไม ซึ่งแปรผันแยกยอยไปตามการพลิกแพลงของ

ทารางและเชิงมวยที่นํามาประยุกตใช และไมเกร็ด คือ 

เคล็ดลับตาง ๆ ท่ีนํามาปรุงทําใหแมไมและลูกไมที่ปฏิบัติ

มีความพิสดารมากยิ่งขึ้น

รูปที่ 1.38 : การเตรียมตัวประลองกระบี่กระบอง
ที่มา : i2.wp.com

รูปที่ 1.39 : แมไมมวยไทย
ที่มา : www.drkiadtisak.com
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       ไมมวยน้ันมีการตั้งชื่อตาง ๆ ใหไพเราะ เขาใจและจดจําไดงายโดย

เทียบเคียงลักษณะทาทางของการตอสูกับชื่อหรือลีลาของ

ตัวละคร เหตุการณ หรือสัตวในวรรณคดี เชน เอราวัณเสยงา 

หนุมานถวายแหวน มณโฑน่ังแทน อิเหนาแทงกฤช ไมมวย

บางไม เรียกชื่อตามสิ่งท่ีคุนเคยในวิถีชีวิตของคนไทย เชน 

เถรกวาดลาน คลื่นกระทบฝ ง หนูไตราว มอญยันหลัก 

ญวนทอดแห เปนตน เพราะเมื่อเอยชื่อ ทามวยแลว จะทําให

นึกถึงทาทางของการตอสูไดอยางชัดเจน สวนเพลงมวย 

หมายถึง การแปรเปลี่ยนพลิกแพลงไมมวยตาง ๆ ตอเน่ือง

สลับกันไปอยางพิสดารและงดงามในระหวางการตอสู

       ในอดตีมวยไทยชกกันดวยมอืเปลา หรือใชดายดิบพันมอื หรอืเรียกกันวา 

“คาดเชอืก” จงึสามารถใชมอืในการจบั หัก บดิ ทุม คูตอสูได นกัมวยจงึใชชัน้เชงิในการตอสูมากกวา

การใชพละกําลัง จึงเกิดไมมวยมากมาย แตเมื่อมวยไทยได

พัฒนาเปนกีฬามากขึน้ มกีารออกกฎ กตกิาตาง ๆ  เพ่ือปองกัน

อันตรายที่จะเกิดขึ้นแกนักมวยและตัดสินไดงาย ไมมวยท่ี

มีมาแตอดีตบางไมจึงไมสามารถนํามาใชในการแขงขันได 

และบางไมนักมวยก็ไมสามารถใชไดถนัดเนื่องจากมีเครื่อง

ปองกันรางกายมาก ไมมวยบางทาจึงถูกลืมเลือนไปในที่สุด

       มวยไทย มีวิวัฒนาการมาหลายยุคหลายสมัย จึงไดหลอมรวมศิลป

วัฒนธรรมหลายดานเขาดวยกันอยางผสมผสานกลมกลนื เชน ความเชือ่ในเร่ืองจติวิญญาณ คาถา

อาคม ดนตรี วรรณกรรม คุณธรรม จริยธรรม เปนธรรมเนียมนิยมที่นักมวยไทยยังคงยึดถือ ปฏิบัติ

กันอยูในปจจุบัน ไดแก การขึ้นครู การครอบครู การไหวครู การแตงมวย และดนตรีปมวย

       โดยเหตุนี้ มวยไทยจึงเปนทั้งศาสตรและศิลป เปนเครื่องมือที่ใชในการ

ฝกคนที่วิเศษอยางหนึ่ง เพราะการฝกมวยไทยชวยพัฒนารางกาย อารมณ จิตใจ และสติปญญา 

ใหเปนผูมีความสมบูรณทั้งกาย ใจ สามารถอยูในสังคมไดอยางมีความสุข นอกจากนี้มวยไทยยัง

เปนสื่อที่ทําใหชาวตางชาติเขาใจและชื่นชมประเพณีวัฒนธรรมไทยมากขึ้นอีกดวย

รูปที่ 1.41 : คาดเชือก
ที่มา : jomongkol5653.files.wordpress.com

รูปที่ 1.40 : ทาหนุมานถวายแหวน
ที่มา : i.pinimg.com
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 8.1  ความหมายของกีฬาสากล

   กีฬาสากล คือ กีฬาที่มีตนกําเนิดมาจากตางประเทศและเปนกีฬาที่เปนที่รูจักและ

เปนที่นิยมเลนกันทั่วโลก

 8.2  ประเภทของกีฬาสากล

   ประเภทของกีฬาสากล ในปจจุบัน แบงเปน 3 ประเภท คือ

   8.2.1 การแขงขันความเร็ว 

      การแขงขันความเรว็ (Racing) เปนการแขงขนัดานความเรว็ ในแตละประเภท 

โดยมากใชนาฬกาหรือระบุจุด ผูเขาแขงขันจะตองพยายามทําเปาหมายตามกําหนดในเวลาท่ี

สัน้ท่ีสดุ โดยทัว่ไปแลวจะมรีะยะทางเขามาเก่ียวของ แตก็มรีปูแบบอืน่ เชน ทําความเรว็ใหถึงตาม

เงื่อนไข การแขงความเร็ว อาจจะมีจุดเริ่มตนท่ีจุดหมาย หรืออาจแบงเปนหลายสวน หลายดาน 

กีฬาประเภทการแขงขันความเร็วแบงได 3 ประเภทดังนี้

      1) ประเภทไมใชอปุกรณ เชน วายนํา้ 

วิ่ง เปนตน

      2) ประเภทมีอุปกรณ เชน จักรยาน 

พายเรือ พายเรือแคนู พายเรือคายัค เปนตน

      3) ประเภทกําลังจากภายนอก เชน 

แขงรถ ลองเรือ เรือเร็ว เปนตน

   8.2.2 การแขงเปนคูแขงขัน

      การแขงเปนคูแขงขัน คือ ในการแขงขันจะตองมี 2 ทีม (ประเภททีม) หรือ 2 

คนขึ้นไป (ประเภทเดี่ยว) การแขงขันเปนคูแขงขันมี 3 ประเภทดังนี้

      1) ประเภทสนาม เชน ปงปอง เทนนิส ฟุตซอล เปนตน

      2) ประเภทตอสู เชน ฟนดาบ ยูโด คาราเต เปนตน

      3) ประเภททีม เชน รักบี้ เบสบอล ฟุตบอล เปนตน

8. กีฬาสากล

รูปที่ 1.42 : การแขงขันวายนํ้า
ที่มา : waterlooesso.com
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   8.2.3 การบรรลุผล

      การแขงขันกีฬาแบบบรรลุผลมี 3 ประเภทดังนี้

      1) ประเภทเปาหมาย เปนการท่ีตองใชวัตถุมุงเขาไปท่ีเปาหมายท่ีกรรมการ

ไดกําหนดไวตามกติกา เชน ยิงธนู ยิงปน เปนตน

      2) ประเภทการแสดง เปนกีฬาทีใ่ชใน

การแสดงทีต่องใชกาารฝกฝนเพ่ือเปนการโชวเพ่ือใหผูชมไดดู 

เชน ยิมนาสติก ตอตัว โตคลื่น ขี่มา

      3) ประเภทความแข็งแรง เปนกีฬา

ที่ตองใชความแข็งแรงของรางกายสามารถเลนไดทั้งชาย

และหญิง เชน ยกนํ้าหนัก ทุมนํ้าหนัก

 8.3  ตัวอยางกีฬาสากล

   8.3.1 การแขงความเร็ว

      1) วิ่ง

       วิง่ คอื การเคลือ่นท่ีบนพ้ืนดนิของมนุษยหรอืสัตวท่ีใชเทาเคลือ่นทีอ่ยาง

ฉบัไว ยังมคีวามหมายถึงกีฬาของมนษุย ท่ีเปนการเคล่ือนทีท่ี่มคีวามเรว็ในจดุท่ีท้ัง 2 เทาอยูเหนือพ้ืน

ในขณะเดียวกัน ซึ่งแตกตางจากการเดินตรงที่เทาหน่ึงจะตองสัมผัสพ้ืน การวิ่งยังมีความเร็วที่

แตกตางกัน จากการจ็อกกิง ไปจนถึงการวิ่งระยะสั้น

       การว่ิงของมนุษยพัฒนามาราว 4.5 ลานปกอน เพ่ือใหมนุษยสามารถ

ที่จะลาสัตวได การแขงขันวิ่งมีขึ้นมาในงานดานศาสนาในหลายพื้นที่ การแขงขันวิ่งที่มีการบันทึก

รูปที่ 1.43 : การแขงขันปงปอง
ที่มา : i.ytimg.com

รูปที่ 1.44 : การแขงขันยิมนาสติก
ที่มา : www.matichon.co.th
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มาคือ Tailteann Games ที่ไอรแลนด 1829 กอนคริสตกาล 

ขณะทีก่ารแขงขนัโอลมิปกโบราณครัง้แรกเกิดขึน้ 776 ปกอน

คริสตกาล

      2) จักรยาน

       กีฬาจักรยานในโอลิมปก (Cycling) การแขงขันจักรยานประเภทลูได

รับการบรรจุเขาในกีฬาโอลิมปกที่เอเธนส ป ค.ศ. 1896 ตอนนั้นการแขงขันจักรยานถูกบรรจุอยูใน

การแขงขนัอยางมากมาย จนตองตดับางรายการท่ีไมนาสนใจออกบาง ถึงกระนัน้ก็ยังคงมรีายการ

เกาแกที่ทําการแขงขันอยางตอเนื่องจนถึงปจจุบัน เชน รายการสปรินท 1,000 เมตร สวนรายการ

ประเภททีมเพอรสูท 4,000 เมตร ก็เปนอีกรายการที่

ถูกบรรจุเขาไวในป ค.ศ. 1908 จนถึงปจจุบัน นักกีฬา

หญิงไมไดมโีอกาสเขารวมการแขงขนัจกัรยานประเภท

ลูเลย จนกระท่ังป ค.ศ. 1988 มีการแขงขันรายการ

สปรินท 1,000 เมตร ประเภทหญิงขึ้นเปนครั้งแรกใน

กีฬาโอลิมปก

      3) แขงรถ

       หลังจากที่มีการประดิษฐรถยนต

เบนซินจนประสบความสําเร็จครั้งแรกไดไมนาน ก็มีการจัด

ประกวดความเร็วโดยบรรณาธิการหนังสือพิมพปารีส โดย

ว่ิงเปนระยะทาง 2 กิโลเมตร (1.2 ไมล) จากสะพานเนลลี่

ไปยังบออิส เดอ บัวล็อก รถคันที่ชนะคือ จอรจ บอตัน จาก

บริษัท เดอ ดรากอน บอตัน แตในการประกวดคร้ังน้ัน

บอกไดยากวาคือการแขงขัน

รูปที่ 1.45 : การแขงขันวิ่ง
ที่มา : www.thairath.co.th

รูปที่ 1.47 : การแขงรถ
ที่มา : www.inspirehuahin.com

รูปที่ 1.46 : การแขงขันจักรยาน
ที่มา : 1.bp.blogspot.com
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   8.3.2 การแขงเปนคูแขงขัน

      1) คาราเต

       คาราเต (karate) เปนศิลปะการตอสูถือกําเนิดที่โอะกินะวะ ประเทศ

ญ่ีปุน เปนการผสมผสานระหวางการตอสูของชาวโอะกินะวะ

และชาวจีน คาราเตไดเผยแพรเขาสูญ่ีปุนในป พ.ศ. 2464 

(ค.ศ. 1921) เมื่อชาวโอะกินะวะอพยพเขาสูประเทศญ่ีปุน 

คาราเตมักถูกเขาใจผิดวาเปนการตอสูดวยการฟนอิฐ แตท่ี

จริงแลว คือการตอสูดวยการใชอวัยวะตาง ๆ  ในรางกาย เชน 

กําปน เทา สันมือ นิ้ว ศอก เปนตน แตเมื่อถูกดัดแปลงเปน

กีฬาแลวเหลือเพียงมือและเทา

      2) เทนนิส

       เทนนสิ (Tennis) เปนกฬีาทีเ่ลนในรมหรอืกลางแจง แบงเปน 2 ฝายแขง

กัน โดยมีผูเลนในประเภทเดี่ยวฝายละ 1 คน และผูเลนในประเภทคูฝายละ 2 คน ใชไมเทนนิสตีสง

ลกูไปมาเหนือตาขายภายในเขตทีกํ่าหนด โดยพยายามตลีกูใหลงในแดนคูแขง จนคูแขงไมสามารถ

ตีลูกกลับมาลงในแดนของเราได

       เทนนิสเปนเกมกีฬาชนิดหน่ึงซึ่งใชไมแร็คเกต ถือกําเนิดในยุโรปชวง

ปลายศตวรรษที่ 19 ชวงแรก ๆ นั้นเทนนิสไดแพรขยายไป

ยังกลุมประเทศที่ใชภาษาอังกฤษ โดยเฉพาะกลุมชนชั้นสูง

แทจริงแลวเทนนิสเปนกีฬาสากลและเปนเกมท่ีเลนกันเกือบ

ทุกประเทศท่ัวโลก ตั้งแต ป   ค.ศ. 1926 ซึ่งมีการจัด

ทัวรนาเมนตครั้งแรก เทนนิสจึงไดกลายเปนกีฬาอาชีพ 

เทนนิสไดถูกบรรจุในกีฬาโอลิมปก ณ กรุงโซล ป ค.ศ. 1988

      3) เบสบอล

       เบสบอล (Baseball) เปนกีฬาประเภททีม โดยผูเลนท่ีรับ ท่ีเรียกวา 

ผูขวาง หรอื พิตเชอร (pitcher) จะขวางลกูเบสบอล ซึง่มขีนาดประมาณเทากําปน มเีสนผานศนูยกลาง

ประมาณ 2 น้ิว ใหผูเลนทีมรกุ ซึง่เรยีกวา ผูต ีหรอื แบตเตอร (batter) นัน้ทาํการตลีกูดวยไมเบสบอล 

รูปที่ 1.48 : การแขงขันคาราเต
ที่มา : s.isanook.com

รูปที่ 1.49 : กีฬาเทนนิส
ที่มา : m8bet.org
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(bat) ซึ่งทําจากไมหรืออะลูมิเนียม การทําคะแนนในเกมน้ันจะไดจากการที่แบตเตอรวิ่งไปสัมผัส 

ฐาน หรอื เบส (base) ซึง่วางอยูตามจดุตาง ๆ  4 จดุตามลาํดบั

โดยเริ่มตั้งแตเบสแรกไปจนถึงโฮมเพลต และในบางครั้งถา

ผูตไีดตลีกูบอลออกไปนอกสนามโดยอยูในเสนฟาลว จะเรียก

วา โฮมรัน ซึ่งจะไดแตมไป 1 คะแนน เบสบอลน้ันบางครั้ง

เรียกวา ฮารดบอล (hardball) หรือ บอลแข็ง เพ่ือเปนการ

ระบุความแตกตางจากกีฬาอีกประเภทหน่ึง คือซอฟตบอล 

(softball) ซึ่งมีลักษณะการเลนคลายคลึงกัน

   8.3.3 การบรรลุผล

      1) ยิงปน

       กีฬายิงปนในโอลิมปก เปนกีฬาที่แขงกันที่ความแมนยํา ปแอร เดอ 

กูแบรแตง (Pierre De Coubertin) ผูฟนฟูโอลมิปกสมยัใหมนัน้ เขากเ็คยเปนแชมปยิงปนสัน้ของประเทศ

ฝร่ังเศสมาหลายปกอนแลว เขาไดรวมแขงขันกีฬาโอลิมปก

ครัง้แรกทีก่รงุเอเธนสในป 1896 ดวย ในตอนน้ันมกีารแขงขัน

เพียง 3 รายการเทาน้ัน จากน้ันกีฬายิงปนก็ไดรับการบรรจุ

ในโอลิมปกมาโดยตลอด ขาดอยูเพียง 2 ครั้ง คือ ป 1904 

ท่ีเซนตหลุยส สหรัฐอเมริกา และป 1928 ท่ีอัมสเตอรดัม 

ประเทศเนเธอรแลนด รายการประเภททีมซึ่งมีทั้งปนสั้นและ

ปนยาวคอย ๆ ถูกตดัออกไปจนหมดไปอยางสิน้เชงิในป 1948

      2) ยิมนาสติก

       ยิมนาสติก (Gymnastics) เปนกีฬาที่เกี่ยวกับการแสดง ความแข็งแรง 

ความสวยงาม ความคลองแคลว และการทํางานประสานกันของรางกาย เปนกีฬาสากลประเภท

หนึ่งที่จัดเขาแขงขันในกีฬาโอลิมปก ไมปรากฏหลักฐานแนชัดวาเริ่มมาเมื่อใด แตมาปรากฏกอน

คริสตศักราช 2,600 ป ซึ่งเปนระยะเวลาท่ีชาวจีนไดมีการฝกฝนทากายบริหารและคิดประดิษฐ

ทากายบริหารขึ้น แตการเริ่มตนยิมนาสติกอยางแทจริงนาจะเริ่มตนสมัยของประวัติศาสตรแหง

ชาวกรกีและโรมนั โดยเฉพาะกรกีโบราณ คาํวา “ยิมนาสตกิ” เปนภาษากรกี มาจากคาํวา Gymnos 

แปลวา Nude หรือแปลวา Naked Art มีความหมายวา “ศิลปะแหงการเปลือยเปลา”

รูปที่ 1.50 : กีฬาเบสบอล
ที่มา : encrypted-tbn0.gstatic.com

รูปที่ 1.51 : กีฬายิงปน
ที่มา : www.thairath.co.th
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      3) ยกนํ้าหนัก

       ยกน้ําหนัก เปนกีฬาประเภทหน่ึง แขงขันกันโดยการแขงยกกอน

นํ้าหนักที่ถวงไวท่ีสองขางของคานเหล็ก โดยผูท่ียกน้ําหนักไดมากกวาจะเปนผูชนะ โดยมีทา

ในการยกที่แตกตางกัน การยกนํ้าหนักมีอยูเปนพัน ๆ ป 

เกือบทุกคนตองทดสอบความแรงของเขาและพิสูจนใหเห็นวา

เขาแขง็แกรงกวาคนอืน่ ๆ  และมภีาพแกะสลกัจากอารยธรรม

โบราณทั้งหมด การแขงขันยกน้ําหนักคร้ังแรกเริ่มปรากฏ

ในปลายศตวรรษท่ี 19 และในป 1891 ไดจัดชิงแชมปโลก

ยกนํ้าหนักเปนครั้งแรกที่นี่มีเพียงนักกีฬา 6 คนเทานั้น

รูปที่ 1.52 : การแขงขันยิมนาสติก
ที่มา : 1.bp.blogspot.com

รูปที่ 1.53 : กีฬายกนํ้าหนัก
ที่มา : www.thairath.co.th
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แบบฝกหัดหนวยที่ 1

คําสั่ง : ใหนักเรียนตอบคําถามโดยเติมคําลงในชองวางใหสมบูรณ

1. ความหมายและความสําคัญของการออกกําลังกาย คือ

 ......................................................................................................................................

 ......................................................................................................................................

 ......................................................................................................................................

 ......................................................................................................................................

 ......................................................................................................................................

 ......................................................................................................................................

2. ประโยชนของการออกกําลังกาย คือ

 ......................................................................................................................................

 ......................................................................................................................................

 ......................................................................................................................................

 ......................................................................................................................................

 ......................................................................................................................................

 ......................................................................................................................................

3. ประเภทของการออกกําลังกายแบงไดกี่ประเภท อะไรบาง

 ......................................................................................................................................

 ......................................................................................................................................

 ......................................................................................................................................

 ......................................................................................................................................

 ......................................................................................................................................

 ......................................................................................................................................

4. คําแนะนําสําหรับการออกกําลังกายมีอะไรบาง

 ......................................................................................................................................

 ......................................................................................................................................

 ......................................................................................................................................

 ......................................................................................................................................

 ......................................................................................................................................
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5. ความหมายของกิจกรรมทางกาย คือ

 ......................................................................................................................................

 ......................................................................................................................................

 ......................................................................................................................................

 ......................................................................................................................................

 ......................................................................................................................................

 ......................................................................................................................................

6. แนวคิดเกี่ยวกับกิจกรรมทางกาย คือ

 ......................................................................................................................................

 ......................................................................................................................................

 ......................................................................................................................................

 ......................................................................................................................................

 ......................................................................................................................................

 ......................................................................................................................................

7. จงยกตัวอยางกีฬาไทยมา 5 ชนิด

 ......................................................................................................................................

 ......................................................................................................................................

 ......................................................................................................................................

 ......................................................................................................................................

 ......................................................................................................................................

 ......................................................................................................................................

8. จงยกตัวอยางกีฬาสากลมา 5 ชนิด

 ......................................................................................................................................

 ......................................................................................................................................

 ......................................................................................................................................

 ......................................................................................................................................

 ......................................................................................................................................

 ......................................................................................................................................
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ใบงานหนวยที่ 1

คําสั่ง : ใหนักเรียนบันทึกปฏิทินการปฏิบัติกิจกรรมในแตละวันของนักเรียนเปนเวลา 1 สัปดาห

วัน

เวลา
จ อ พ พฤ ศ ส อา

06.00 น.

07.00 น.

08.00 น.

09.00 น.

10.00 น.

11.00 น.

12.00 น.

13.00 น.

14.00 น.

15.00 น.

16.00 น.

17.00 น.

18.00 น.

19.00 น.

20.00 น.

21.00 น.
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1. ขอใดกลาวไมถูกตองเกี่ยวกับการออกกําลังกาย

 ก. การออกกําลังกายชวยเสริมสรางความแข็งแรงของกลามเนื้อและระบบไหลเวียนโลหิต

 ข. กิจกรรมของรางกายที่ชวยเสริมสราง และคงไวซึ่งสุขภาพและความแข็งแรงของรางกาย

 ค. การออกกําลงักายอยางสมํา่เสมอจะชวยสรางเสรมิระบบภูมคิุมกันและชวยปองกนัโรคตาง ๆ

 ง. การออกกําลังกายในระยะเวลาที่เหมาะสมเปนการเพ่ิมปริมาณการเผาผลาญไขมัน

  ใตผิวหนัง

 จ. การออกกําลงักายอยางตอเนือ่งสามารถทาํใหหายจากโรคตาง ๆ  เชน โรคหัวใจ เบาหวาน 

  และโรคอวน

2. ขอใดเปนประโยชนทางสังคมในการออกกําลังกาย

 ก. ไดพบปะผูคน และมีเพื่อนใหม

 ข. ชวยลดความคิด มีสมาธิ ผอนคลาย

 ค. พัฒนาประสานสัมพันธ และการทรงตัว

 ง. ควบคุมตนเองขณะมีการเคลื่อนไหวไดดี

 จ. รับรูความสามารถของตัวเอง กลาแสดงออก

3. ขอใดเปนการออกกําลังกายแบบแอนแอโรบิก

 ก. การวิ่ง   ข. การเดิน

 ค. การวายนํ้า   ง. การปนจักรยาน

 จ. การกระโดดไกล

4. บุคคลใดปฏิบัติไดถูกตองตามคําแนะนําในการออกกําลังกาย

 ก. บุหงาออกกําลังกายขณะมีประจําเดือน

 ข. กุหลาบออกกําลังกายทุกวัน วันละ 60 นาที

 ค. ชบาออกกําลังกายทันทีหลังรับประทานอาหาร

 ง. ราตรีดื่มนํ้ากอนและหลังการออกกําลังกาย อยางละ 1 แกว

 จ. กลวยไมออกกําลังกายวันแรกโดยการวิ่งดวยความเร็วเปนเวลา 1 ชั่วโมง

คําสั่ง : ใหนักเรียนทําเครื่องหมาย  ลงบนคําตอบที่ถูกตองที่สุด

แบบทดสอบหลังเรียนหนวยที่ 1
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5. ขอใดไมไดจัดอยูในหมวดหมูของกิจกรรมทางกาย

 ก. การเดินทาง   ข. การทํางานบาน

 ค. การมีเพศสัมพันธ   ง. การทํางานประกอบอาชีพ

 จ. การทํากิจกรรมในเวลาวาง

6. ในการทํากิจกรรมประเภทท่ีไมคอยมกีารเคลือ่นไหวออกแรงควรลดการปฏบิตัใิหนอย

ลงยกเวนขอใด

 ก. ดูทีวี   ข. ฟงเพลง

 ค. นอนหลับ   ง. เลนเกม

 จ. กินอาหาร

7. ขอใดเปนกีฬาที่จัดเปนศิลปะการตอสูปองกันตัวของไทย

 ก. มวยไทย   ข. คาราเต

 ค. ยูโด   ง. เทควันโด

 จ. กังฟู

8. ขอใดเปนกีฬาที่ไมไดมีตนกําเนิดมาจากไทย

 ก. มวย   ข. กระบี่กระบอง

 ค. เปตอง   ง. หมากรุก

 จ. วาว

9. ขอใดเปนกีฬาประเภทการบรรลุผล

 ก. ยิงปน   ข. จักรยาน

 ค. วายนํ้า   ง. ลองเรือ

 จ. ปงปอง

10. กีฬาที่ตองใชความฝกฝนเพื่อการโชวเปนกีฬาที่อยูในประเภทใด

 ก. ประเภทความเร็ว   ข. ประเภทเปาหมาย

 ค. ประเภทการแสดง   ง. ประเภทเปนคูแขงขัน

 จ. ประเภทความแข็งแรง
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