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หน่ วยการเรียนรู้ ที่ 6 การบริ หารร่ างกายในการเล่นกีฬาไทยและกีฬาสากล
แนวคิดสาคัญ/แนวคิดหลัก
การออกกาลังกายทาให้สุขภาพดี รู ปร่ างดูดี กล้ามเนื้ อแข็งแรง ป้ องกันโรคทาให้ร่างกายสดชื่น มีพลังที่จะ
ทางานและต่อสู ้กบั ชีวติ ลดความเครี ยด
เนือ้ หาสาระ
สุ ขภาพ และ การออกกาลังกาย
การออกกาลังกายไม่ได้หมายถึงการต้องไปแข่งขันกีฬากับผูอ้ ื่น แต่การออกกาลังกายเป็ นการแข่งขันกับตัวเอง
หลายคน การไม่ออกกาลังกายหลายคนมักอ้างเหตุผลต่างๆ เช่น ไม่มีเวลา ไม่มีสถานที่ ปั ญหาเกี่ยวกับสุ ขภาพ ปั ญหา
เกี่ยวกับอากาศ ทั้งหมดเป็ นข้ออ้างที่จะไม่ออกกาลังกาย แต่ลืมไปว่าการออกกาลังกาย อาจจะให้ผลดีมากกว่าสิ่ งที่เขา
เสี ยไปการออกกาลังให้สุขภาพดีไม่ตอ้ งใช้เวลามากมาย เพียงแค่วนั ละครึ่ งชัว่ โมงก็พอ และก็ไม่ตอ้ งใช้พ้นื ที่หรื อ
เครื่ องมืออะไร มีเพียงพื้นที่ในการเดินก็พอแล้ว การออกกาลังจะทาให้รูปร่ างดูดี กล้ามเนื้อแข็งแรง ป้ องกันโรคหัวใจ
ป้ องกันโรคกระดูกพรุ น ป้ องกันโรคอ้วน การออกกาลังกายทาให้ร่างกายสดชื่น มีพลังที่จะทางานและต่อสู ้กบั ชีวติ
นอกจากนั้นยังสามารถลดความเครี ยดได้ดว้ ย
การอบอุ่นร่ างกาย warm up cool down strcching
การออกกาลังกาย ให้ปลอดภัย และ ได้ผลด ีที ่านผูอ้ ่านจะต้องรู ้จกั เลือกวิธีการออกกาลังกาย ให้เหมาะสมกับ
สุ ขภาพของตัวท่าน และ ยังต้องปฏิบตั ิตามขั้นตอนของการออกกาลังกายซึ่ งประกอบไปด้วย
1. การอบอุ่นร่ างกายใช้เวลา 5-10 นาที
2. การยืดกล้ามเนื้อควรจะทาอย่างน้อย 2 ครั้งต่อสัปดาห์ครั้งละ 20นาที
3. ความทนทานของกล้ามเนื้อ ควรจะออกกาลังกายเพื่อเพิ่มความทนทานของกล้ามเนื้อ เช่น การยกน้ าหนัก situp
pushup ควรจะออกครั้งละ 30 นาที 3 ครั้งต่อสัปดาห์
4. การออกกาลังกายเพื่อให้หวั ใจแข็งแรง ควรจะออกประมาณ 30-60 นาทีต่อวันสัปดาห์ละอย่างน้อย 3 ครั้ง
ตัวอย่างการออกกาลังได้แก่ การเดินเร็ ว การวิง่ การขี่จกั รยาน การว่ายน้ า การเดินขึ้นบันได
5. การยืดหยุน่ เพื่อความคล่องตัว Flexibility
6. การอบอุ่นร่ างกาย
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ข้ อแนะนาในการอบอุ่นร่ างกาย
1. การอบอุ่นร่ างกายเป็ นการเพิ่มการเต้นของหัวใจ เพิ่มอุณหภูมิของร่ างกาย และเพิ่มการหายใจอย่างช้าๆ การอบอุ่น
ที่ได้ผลดีร่างกายจะต้องมีอุณหภูมิเพิม่ ขึ้น มีเหงื่อออก
2. การอบอุ่นร่ างกายที่ดีจะต้องมีการเคลื่อนไหวของข้อ โดยเฉพาะข้อที่ใช้ในการออกกาลัง เช่นข้อเท้า ข้อเข่า
สะโพก หลัง ไหล่
3. ยืดกล้ามเนื้อที่ใช้ในการออกกาลังกายข้อแนะนาในการยืดกล้ามเนื้อ
4. การยืดกล้ามเนื้อควรจะทาหลังจากการอบอุ่นร่ างกายแล้ว
5. การยืดกล้ามเนื้อควรยืดเฉพาะกล้ามเนื้อที่ใช้เท่านั้น และไม่ควรมากไป เพราะจะทาให้หวั ใจเต้นลดลง
6. ควรจะเลือกท่ายืนเป็ นหลักเพราะจะทาได้เร็ ว
การออกกาลังอย่างปลอดภัยทาได้ อย่างไร
การป้ องการบาดเจ็บเป็ นวิธีที่ดีที่สุดซึ่ งมีวธิ ี ต่างๆดังนี้
1. ต้องค่อยๆออกกาลังกาย โดยค่อยๆเพิ่มความหนัก หรื อเวลาในการออกกาลังกาย ตั้งแต่เริ่ มออกกาลังจนหัวใจเต้น
ได้ตามเป้ าหมาย อาจจะใช้เวลาหลายสัปดาห์
2. ฟังสัญญาณเตือนของร่ างกาย หากมีอาการปวดข้อ หรื อปวดกล้ามเนื้อ ต้องพักให้หายก่อน
3. ให้ระวังโรคหลอดเลือดหัวใจตีบ เช่นแน่นหน้าอกขณะออกกาลังกาย ถ้าหากมีอาการดังกล่าวต้องปรึ กษาแพทย์
4. การออกกาลังกายกลางแจ้งควรปฏิบตั ิดงั นี้
4.1 หน้าร้อนควรจะออกกาลังตอนเช้า หรื อเย็น อาจจะออกน้อยกว่าปกติสักสัปดาห์เพื่อให้ร่างกายปรับตัว
หลังจากนั้นค่อยออกกาลังปกติ ให้ดื่มน้ าก่อนออกกาลังกาย และขณะออกกาลังกายใส่ เสื้ อผ้าบางๆ
หลีกเลี่ยงพลาสติก หรื อยาง ระวังความดันโลหิ ตต่าจากการขาดน้ า
4.2 ฤดูหนาวให้สวมเสื้ อน้อยกว่าตอนไม่ได้ออก 1 ชิ้น
4.3 ฤดูฝนต้องระวังความลื่นของพื้น
4.4 ออกกาลังกายหลังรับประทานอาหารแล้ว 2 ชัว่ โมง ถ้าออกกาลังกายก่อนอาหารให้พกั 20นาทีก่อนจะ
รับประทานอาหาร
4.5 ควรวิง่ บนพื้นหญ้าหรื อดินมากกว่าพื้นถนนเพื่อลดแรงกระแทก
4.6 การวิง่ ให้ส้นเท้าถึงพื้นก่อน
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ตัวอย่างการยืดกล้ามเนื้อ
1. การยืดกล้ามเนือ้ น่ อง
ก้าวเท้าไปข้างหลัง 1 ก้าวส้นเท้าติดพื้น น่องเหยียดตึง เท้าหน้างอ
เล็กน้อย หลังตรง มือไขว้หลังยืดกล้ามเนื้อหลัง ไหล่ และน่อง
2. การยืดกล้ามต้ นขาด้ านหลัง
ยืนตรง ก้าวเท้ามาข้างหน้าหนึ่งก้าวและเหยียดเท้าตรง เงาเข่าเท้าหลัง ย่อ
ตัวลงให้น้ าหลังลงบนเท้าที่เงา ประสานมือยืดไปข้างหน้าเพื่อยืดกล้ามเนื้อหลัง
3. การยืดกล้ามเนือ้ ต้ นขาด้ านหน้ า
ยืนบนเท้าข้างเดียว งอเข่า มือจับปลายเท้าให้ส้นเท้าติดก้น เข่าชิ ดกัน
หากไม่สามารถทรงตัวก็ให้มองตรงจุดใดจุดหนึ่ง หรื ออาจจะเกาะพนักพิงเก้าอี้

4. การยืดกล้ามเนือ้
ยืนห่างกาพงประมาณ1 ฟุตถอยเท้าข้างหนึ่งมา
ด้านหลัง ส้นเท้าติดพื้น โน้มตัวไปด้านหน้าเอาศีรษะวางไว้
บนมือที่วางไว้บนกาแพง

