
บทที่ 2
เอกสารและงานวิจัยที่เก่ียวของ

การวิจัยคร้ังน้ีเปนการศึกษาผลของการเตนแอโรบิกแบบมวยไทยที่มีตอสมรรถภาพทาง
กายและความพึงพอใจ ผูวิจัยไดศึกษาแนวคิด ทฤษฏี เอกสารและงานวิจัยที่เกี่ยวของ เพื่อรวบรวม
นําเสนอดังตอไปน้ี

1. แนวคิดในการออกกําลังกาย
2. การออกกําลังกายโดยการเตนแอโรบิก
3. แนวคิดเกี่ยวกับศิลปะมวยไทย
4. สมรรถภาพทางกาย
5. แนวคิดเกี่ยวกับความพึงพอใจ

แนวคิดในการออกกําลังกาย
กระทรวงสาธารณสุข (กรมอนามัยกระทรวงสาธารณสุข, 2535) ไดกําหนดในการสงเสริม

สุขภาพของประชาชนใชการออกกําลังกายเปนสื่อดังน้ี
1. การออกกําลังกายและการเลนกีฬาเปนสิ่งจําเปนตามธรรมชาติเพื่อสนองตอบความ

ตองการการเคลื่อนไหวในชีวิตประจําวัน
2. การออกกําลังกายและการเลนกีฬาเปนกิจกรรมจําเปนตลอดชีวิตต้ังแตแรกเกิดจนถึง

วัยสุดทายของชีวิต
3. การออกกําลังกายและการเลนกีฬาเปนความจําเปนสําหรับทุกเพศทุกวัยทุกอาชีพและ

ทุกฐานะทางเศรษฐกิจรวมทั้งคนพิการ
4. การออกกําลังกายและการเลนกีฬาอาศัยความรูการฝกปฏิบัติและเจตคติที่ดีจึงจะทําได

ถูกตองและเหมาะสม
5. หลักการออกกําลังกายและการเลนกีฬาเปนไปตามขั้นตอนคือผูฝกตองเขาใจโทษและ

ประโยชนของการออกกําลังกายรูหลักการลงมือฝกเปลี่ยนพฤติกรรมและยอมรับเปนสวนหน่ึงของ
ชีวิต

6. การออกกําลังกายและการเลนกีฬามีประโยชนหลายดานการฝกจึงตองเลือกให
เหมาะสมกับจุดประสงคเชนเพื่อสุขภาพเพื่อทรวงทรงเพื่อบุคลิกภาพหรือเพื่อการแขงขัน
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7. การออกกําลังกายและการเลนกีฬาควรเปนไปตามกระบวนการจิตวิทยาการเรียนรูคือ
ตองฝกตามความถนัดความสนใจและมีการพัฒนาตนเอง

8. การออกกําลังกายและการเลนกีฬาจะไดผลดีถาฝกดวยความรูความเขาใจเห็น
ความกาวหนาและผลสัมฤทธิ์ของการฝก

9. ไมมีแบบฝกออกกําลังกายหรือการเลนกีฬาอยางหน่ึงอยางใดที่เหมาะสมสําหรับทุกคน
ในทุกโอกาสจึงตองกําหนดแบบฝกเปนรายบุคคลหรือกลุม

10. การออกกําลังกายจะเห็นผลเมื่อฝกไปได 6-8 สัปดาหถาเลิกฝกสมรรถภาพจะลดลง
ภายใน 6-8 สัปดาหเชนกันดังน้ันจึงตองฝกฝนตอเน่ืองตลอดเวลาจึงจะรักษาสภาพความสมบูรณ
ของรางกายเอาไวไดตลอด

ประโยชนของการออกกําลังกาย
การออกกําลังกายเปนความรับผิดชอบของแตละคนในอันที่จะเพิ่มพูนสมรรถภาพ

และสุขภาพของตนใหดีอยูเสมอสามารถดํารงชีวิตและประกอบกิจการงานไดอยางราบร่ืนมี
ความสุขและมีอายุยืนยาวแตการเลนกีฬาหรือการออกกําลังกายน้ันตองปฏิบัติใหถูกวิธีใหเหมาะสม
กับเพศและวัยจึงจะใหคุณคาแกรางกายไดมีผูทําการวิจัยสนับสนุนคุณคาของการออกกําลังกายที่ใช
กีฬาเปนสื่อทั้งทางตรงและทางออมซึ่งผลที่ไดพบวากิจกรรมเหลาน้ันลวนมีประโยชนตอรางกาย
ทั้งสิ้นดังที่ (ศิริรัตน หิรัญรัตน, 2533) ไดอธิบายถึงประโยชนของการออกกําลังกายและการเลนกีฬา
ที่มีตอสวนบุคคลในดานตางๆดังตอไปน้ี

1. ทางดานรางกายอวัยวะในระบบตางๆของรางกายสามารถทํางานประสานกันได
อยางมีประสิทธิภาพเปนผลใหรางกายสมบูรณแข็งแรงอดทนมีบุคลิกภาพที่ดีสามารถประกอบ
กิจกรรมการงานประจําวันไดอยางกระฉับกระเฉงมีภูมิตานทานสูงสมรรถภาพทางกายดีเราจะ
พบวามีการเปลี่ยนแปลงทางดานสรีรวิทยาดังน้ี

1.1 กลามเน้ือหัวใจแข็งแรงเปนผลใหการสูบฉีดเลือดดีขึ้นโดยมีปริมาณ
เลือดที่สูบฉีด แตละคร้ังเพิ่มมากขึ้นเพื่อนําไปเลี้ยงสวนตางๆของรางกายไดมากขึ้นขณะที่ปฏิบัติ
กิจกรรมการออกกําลังกายขณะที่กลามเน้ือหัวใจหดตัวและคลายตัวอีกทั้งหลอดเลือดจะนําเลือด
กลับไปสูหัวใจไดดีขึ้นเราจะพบวาปริมาณเลือดที่สูบฉีดแตละคร้ังของผูที่ไมคอยออกกําลังกายจะมี
ปริมาณเลือดเพียง15-20 ลิตรตอนาทีในขณะออกกําลังกายสูงสุดเชนกัน

1.2 ระบบไหลเวียนเลือดดีขึ้นการออกกําลังกายอยางสม่ําเสมอเปนการ
เพิ่มปริมาตรของเลือดใหแกรางกายชวยปรับปรุงใหหลอดเลือดทํางานตอไปอยางมีประสิทธิภาพ

1.3 ปอดอากาศในปอดมีมากขึ้นเน่ืองจากกลามเน้ือที่ชวยในการขยายกระ
บังลมทํางานไดดีขึ้นการแลกเปลี่ยนกาซออกซิเจนกับคารบอนไดออกไซดดีขึ้น
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1.4 เซลลกลามเน้ือการสันดาปที่ระดับเซลลดีขึ้นทําใหไขมันสลายได
อยางรวดเร็วมีการสะสมของคารโบไฮเดรต (ไกลโคเจนในกลามเน้ือและตับ) ทําใหสามารถ
ประกอบกิจกรรมการออกกําลังกายไดเปนเวลานานขึ้นโดยไมรูสึกเหน่ือยเมื่อยลาเพราะโดยปกติ
เมื่อไกลโคเจนในกลามเน้ือถูกใชไปหมดขณะที่ออกกําลังกายและระดับนํ้าตาลลดลงจะทําใหรูสึก
เมื่อยลาเพราะไมสามารถผลิตออกมาใหทันความตองการไดถาออกกําลังกายสม่ําเสมอปริมาณ
นํ้าตาลในเลือดจะเพียงพอตอความตองการเพราะการผลิตนํ้าตาลในตับเพิ่มขึ้นอีกทั้งนํ้ายอยที่ชวย
ในการเผาผลาญไขมันจะทํางานไดอยางมีประสิทธิภาพฮอรโมนตางๆปรับสภาพไดดี

1.5 นํ้าหนักของรางกายที่เหมาะสมการออกกําลังกายทําใหไดใชพลังงาน
เพิ่มขึ้นเปนจํานวนมากการออกกําลังกายนานๆพลังงานที่สูญเสียไปก็มากทั้งน้ีเปนผลใหไขมัน
สะสมในรางกายลดนอยลงไปดวยและนอกจากน้ีสมองสวนที่สั่งความรูสึกอยากอาหารจะปรับตัว
ในการรับปริมาณอาหารและการใชพลังงานออกไปใหเหมาะสมการออกกําลังกายสม่ําเสมอจึงเปน
การควบคุมนํ้าหนักของรางกายโดยใหปริมาณอาหารที่รับประทานเขาไปเทากับปริมาณพลังงานที่
ใชในแตละวัน

1.6 กระดูกกระดูกออนและเอ็นขอตางๆแข็งแรงขึ้นคือเอ็นตางๆมี
ความสามารถในการยืดและหดไดดีขอตอเคลื่อนไหวไดตลอดชวงการเคลื่อนไหวหรือเคลื่อนไหว
ไดมากกวาปกติกระดูกออนแข็งแรงเมื่อองคประกอบสําคัญที่ชวยในการเคลื่อนไหวน้ีแข็งแรงอัตรา
การบาดเจ็บจากการเลนการฝกซอมกีฬาและอุบัติเหตุที่อาจเกิดขึ้นในชีวิตประจําวันก็ลดนอยลง
กลับจะทําใหสมรรถภาพทางกายในทุกๆดานดีขึ้นตามไปดวย

1.7 ปองกันโรคที่เกิดจากความบกพรองของระบบไหลเวียนของเลือดได
เชนโรคความดันโลหิตสูงที่เกิดจากคลอเรสเตอรอลสะสมที่ผนังหลอดเลือดแดงซึ่งเคยมีผูวิจัยวาถา
ออกกําลังกายสม่ําเสมอเปนระยะเวลาที่นานจะชวยใหคลอเรสเตอรอลในเลือดลดลงได

2. นอกจากการออกกําลังกายยังมีประโยชนดานจิตใจอารมณสติปญญาและสังคม
ดังที่(มงคล แวนไธสงและคณะ, 2546) ไดกลาวไววาทางดานจิตใจการออกกําลังกายสม่ําเสมอ
นอกจากจะทําใหรางกายแข็งแรงสมบูรณแลวยังทําใหจิตใจราเริงแจมใสเบิกบานก็จะควบคูกันมา
เน่ืองจากรางกายปราศจากโรคภัยไขเจ็บถาไดออกกําลังกายรวมกันหลายๆ คน เชน การเลนกีฬาเปน
ทีมทําใหเกิดความเอ้ือเฟอมีเหตุผลอดกลั้นสุขุมรอบคอบและยุติธรรมชวยผอนคลายความตึงเครียด
จากการประกอบอาชีพในชีวิตประจําวันใหมีความสงางาม ชวยใหมีอารมณสุนทรี ออนโยน เยือก
เย็นเปนที่ยอมรับของสังคมสรางความรูสึกที่ดีตอตนเองและผูอ่ืนพัฒนาบุคลิกภาพ สนุกสนาน มี
ชีวิตชีวา เบิกบานสดใส
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3. ทางดานอารมณมีอารมณเยือกเย็นไมหุนหันพลันแลนความเครียดจากการ
ประกอบอาชีพนอยลงเมื่อไดออกกําลังกายสม่ําเสมอ

4. ทางดานสติปญญาการออกกําลังกายสม่ําเสมอทําใหความคิดอานปลอดโปรงมี
ไหวพริบมีความคิดสรางสรรคการคนหาวิธีเอาชนะคูตอสูในวิถีทางของเกมสการแขงขันซึ่ง
บางคร้ังสามารถนํามาใชในการดําเนินชีวิตไดอยางถูกตอง

5. ทางดานสังคมสามารถปรับตัวเขากับผูรวมงานและผูอ่ืนไดเพราะการเลนกีฬา
หรือการออกกําลังกายรวมกันเปนหมูมากๆทําใหเกิดความเขาใจและเรียนรูพฤติกรรมมีบุคลิกภาพที่
ดีมีความเปนผูนํามีมนุษยสัมพันธที่ดีและสามารถอยูในสังคมไดอยางมีความสุข

ชนิดของการออกกําลังกาย
1. การออกกําลังกายแบบแอนแอโรบิก (Anaerobic) คือการออกกําลังกายไมใช

ออกซิเจนเชนวิ่งระยะสั้น 100 เมตร 200 เมตร ตีเทนนิสแบดมินตันเพราะเปนการออกกําลังกายไม
ตอเน่ืองคือวิ่งๆ หยุดๆ ทําใหไมมีผลมากนักตอระบบไหลเวียนโลหิต

2. การออกกําลังกายแบบแอโรบิก (Aerobic) หรือการออกกําลังกายชนิดที่ใช
ออกซิเจนหรือการออกกําลังกายโดยใชพลังงานของขบวนการรับ-จายออกซิเจนซึ่งตองอาศัยการ
ทํางานของระบบไหลเวียนโลหิตและระบบหายใจเปนสําคัญเปนการออกกําลังกายที่กระตุนการ
ทํางานของหัวใจและปอดในระยะที่นานพอที่จะทําใหเกิดการเปลี่ยนแปลงในรางกายเปาหมายของ
การออกกําลังกายแบบน้ีคือการเพิ่มความสามารถสูงสุดในการใชออกซิเจนของรางกายอยางนอย
20 นาทีเชนการเดินเร็ววิ่งวายนํ้ากระโดดเชือกถีบจักรยานเตนแอโรบิกเปนตนควรทําสัปดาห 3 คร้ัง
เปนอยางนอยและ 6 คร้ังตอสัปดาหเปนอยางมากและขณะออกกําลังกายใหหัวใจเตนถึงรอยละ65-
80 % ของความสามารถสูงสุดที่หัวใจจะเตนได (พินิจกุลละวณิชย, 2535)

การออกกําลังกายแบบแอโรบิกหากทําเปนประจําสม่ําเสมอแลวมีประโยชนตอ
รางกายคือทําใหระบบไหลเวียนโลหิตมีประสิทธิภาพในการขนถายออกซิเจนดีขึ้นชวยใหการสูบ
ฉีดโลหิตของหัวใจดีขึ้นคือสามารถเพิ่มปริมาณในการสูบฉีดแตละคร้ัง (Stroke Volume) มากขึ้นมี
ปริมาณโลหิตไหลเวียนสูสวนตางๆของรางกายไดมากขึ้นนอกจากน้ันการออกกําลังกายยังสามารถ
ชวยปองกันความอวนลดไขมันในเลือดลดความเครียดลดความดันโลหิตชวยปองกันโรคเบาหวาน
ลดการทํางานของหัวใจในภาวะปกติทําใหบุคลิกภาพดีปองกันความเสื่อมของรางกายตาม
ธรรมชาติ
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การออกกําลังกายโดยการเตนแอโรบิก
ความหมายของการออกกําลังกายแบบแอโรบิก

ความหมายการออกกําลังกายแบบแอโรบิก การเตนแอโรบิก (Aerobic Dance)
เปนกิจกรรมประเภทหน่ึงของการออกกําลังกายแบบแอโรบิก การเตนแอโรบิก คือการฝกโดยการ
ผสมผสานระหวางการฝกบริหารกายการเตนบัลเลค การวิ่งเหยาะ การกระโดด และลีลาการกาวเทา
เคลื่อนที่ตามจังหวะตอเน่ืองกัน (ดํารงกิจกุศล, 2532) และเปนกิจกรรมที่สามารถฝกไดทุกคนไมวา
เด็กหนุมสาวผูใหญหรือผูสูงอายุ

เคนเน็ชเอช. คูเปอร (Kenneth H. Copper, 1968 อางใน ไพรินทร สุภาวดี, 2546)
ไดอธิบายถึงการออกกําลังกายแบบแอโรบิก (Aerobics Exercise) วา หมายถึง การออกกําลังกาย
ชนิดใดก็ได ซึ่งรางกายจะตองใชออกซิเจนในปริมาณที่พอเพียงที่จะเผาผลาญสารอาหารใหเกิด
พลังงาน โดยไมทําใหเกิดภาวการณเปนหน้ีออกซิเจน (Oxygen Debt) ซึ่งการออกกําลังกายแบบน้ี
จะมีผลทําใหสามารถออกกําลังกายไดเปนเวลานาน และเกิดการเปลี่ยนแปลงของหัวใจและปอดอัน
เปนผลดียิ่งแกรางกาย น่ันคือ ปอดจะสามารถรับออกซิเจนไดเปนจํานวนมากขึ้นหัวใจแข็งแรงขึ้น
สามารถ สูบฉีดโลหิตไปเลี้ยงรางกายไดมาก ระบบการไหลเวียนดีขึ้น การออกกําลังกายแบบแอโร
บิกน้ีจะทําใหระบบการทํางานของรางกายแข็งแรง มีสมรรถภาพทางกายและมี สุขภาพดี รวมทั้งมี
ผลทําใหรูปรางไดสัดสวน

จรวยพร ธรนินทร (2534) แอโรบิก หมายถึง การออกกําลังกายดวยวิธีการตางๆที่
กระตุนหัวใจและปอดตองยาวนานเพียงพอที่จะทําใหเกิดการเปลี่ยนแปลงที่ดีในรางกาย ได
ตัวอยางเชน วายนํ้า ปนจักรยาน และวิ่งเหยาะ เปนกิจกรรมการออกกําลังกายแบบแอโรบิกที่ดี
วัตถุประสงคหลักของการออกกําลังกายแบบแอโรบิกคือ การเพิ่มปริมาณออกซิเจนซึ่งรางกายตอง
ใชเวลาที่กําหนด ซึ่งเรียกวาสมรรถภาพในการสรางพลังงานแบบแอโรบิก

สรุปไดวา การออกกําลังกายแบบแอโรบิก หมายถึง การที่รางกายไดใชออกซิเจน
ใหไดมากที่สุดเทาที่รางกายจะใชไดและใชเวลานานพอที่จะทําใหเกิดการเปลี่ยนแปลงในรางกาย
เพื่อนําออกซิเจนไปเลี้ยงกลามเน้ือเพิ่มขึ้นและการออกกําลังกายตองอยูในระดับปานกลางที่สามารถ
จะทําไดในเวลานานพอสมควรอันสงผลใหรางกายเกิดการพัฒนาดานความแข็งแรงและความ
อดทนมากขึ้น

องคประกอบของการออกกําลังกายแบบแอโรบิก
1. ความหนักในการออกกําลังกาย (Intensity of Exercise)

การกระทําหรือกระตุนใหรางกายเกิดการเปลี่ยนแปลงโดยใชกฎของความหนัก
และหลักของขบวนการผลิตพลังงานในการทํางานแบบใชออกซิเจนและไมใชออกซิเจนในการ
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เคลื่อนไหวจะชวยใหเกิดความเขาใจไดมากยิ่งขึ้นกวาการออกกําลังกายหรือการฝกที่ใชความหนัก
คอนขางมากจะกระตุนระบบพลังงานแบบไมใชออกซิเจนใหตองทํางานมากขึ้นจากผลการวิจัย
พบวาการออกกําลังกายที่เหมาะเพื่อพัฒนาสมรรถภาพทางกายน้ันความหนักที่ใชควรอยูในระหวาง
50-80 % ของการใชออกซิเจนสูงสุดซึ่งจะสัมพันธกับอัตราการเตนของชีพจรที่ระดับ 60-90 % ของ
อัตราการเตนชีพจรสูงสุดชวงของความหนักที่คอนขางกวางน้ีจะสงผลใหสมรรถภาพทางกายมี
ความแตกตางตามระดับความหนักที่ใชในการฝกเชนเดียวกับความแตกตางกันทางดานพันธุกรรมก็
จะสงผลตอการฝกแตกตางกันดวยเหตุน้ีเมื่อสมรรถภาพทางกายเพิ่มสูงขึ้นจําเปนตองปรับระดับ
ความหนักในการฝกหรือออกกําลังกายใหเพิ่มขึ้นอยางพอเหมาะดวยเชนกันอัตราการเตนของชีพจร
ในขณะออกกําลังกายสามารถบงชี้ถึงความหนักในการออกกําลังกายไดดีที่สุดและขณะเดียวกัน
จะตองทําความเขาใจดวยวายังมีปจจัยอ่ืนอีกหลายประการที่เปนสาเหตุทําใหอัตราการเตนของชีพ
จรเพิ่มสูงขึ้นโดยไมไดเกี่ยวของกับการออกกําลังกายในลักษณะดังกลาวน้ีการเพิ่มขึ้นของอัตราการ
เตนของชีพจรมิไดเปนตัวบงชี้ถึงความหนักที่มีผลตอการพัฒนาระบบการทํางานแบบใชออกซิเจน
แตประการใดอยางไรก็ตามถาการเพิ่มขึ้นของอัตราการเตนของชีพจรเกิดจากความหนักของการ
ออกกําลังกายหรือการฝกที่ถูกตองตรงตามจุดมุงหมายและเหมาะสมกับชนิดหรือประเภทของกีฬา
ระบบไหลเวียนเลือดก็จะไดรับการพัฒนาประสิทธิภาพเพิ่มขึ้นดวยสิ่งที่จะชวยใหการควบคุมและ
กําหนดความหนักเบาในการออกกําลังกายหรือการฝกเปนไปอยางถูกตองคือการกําหนดเปาหมาย
ของการออกกําลังกายดวยอัตราการเตนของชีพจร (THR-Target Heart Rate) โดยไดมาจากการ
ทราบอัตราการเตนของชีพจรสูงสุด (Maximum Heart Rate) ของตนเอง ซึ่งไดมาจากสูตร 220 –
อายุ นอกจากน้ีสิ่งที่จะชวยบงบอกไดอีกทางหน่ึงคือการสังเกตเรียนรูและทําความเขาใจดวยการ
ติดตามผลหรือสภาพความเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้นกับรางกายในระหวางชวงที่ฝกหนักจนถึงจุดที่มี
การปรับเปลี่ยนระบบพลังงานที่เรียกวา Anaerobic Threshold หมายถึงความสามารถของรางกายที่
ทํางานไดสูงสุดที่ทนตอการไมใชออกซิเจนความหนักของการออกกําลังกายที่เลยจุดน้ีขึ้นไปจะ
สงผลทําใหการแลกเปลี่ยนออกซิเจนหรือการถายเทอากาศในกลามเน้ือไมสามารถทําไดอยาง
สม่ําเสมอและสมดุลจึงเปนเหตุใหเกิดการสะสมของกรดแลคติคอันเปนปจจัยหน่ึงของการนําไปสู
ความเมื่อยลาของกลามเน้ือเร็วขึ้นซึ่งมีเคร่ืองมือในการทดสอบวาความหนักของงานโดยการใชการ
สนทนา (Talk Test) ถาการพูดคุยหยุดชะงักแปลวาความหนักของงานมากจนทําใหหายใจไม
สะดวกการหมุนเวียนเลือดไมเพียงพอตอความตองการของรางกายแตถาเปนการออกกําลังกายแบบ
ใชออกซิเจนจะสามารถกระทําการทดสอบโดยการสนทนาไดตลอดระยะเวลาที่ออกกําลังกายสิ่งที่
ใชเปนขอสังเกตอีกประการหน่ึงของความหนักในการฝกแบบใชออกซิเจนคือหากการหายใจ
กระทําไดไมสะดวกแสดงวาระดับความหนักที่ใชในการออกกําลังกายแบบใชออกซิเจนที่กําลัง
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ดําเนินอยู น้ันมากเกินไปทําใหมีผลกระทบตอการเผาผลาญและผลิตพลังงา นในรางกาย
ขณะเดียวกันในบางเวลาจะมีอาการปวดตึงเกิดขึ้นกับกลามเน้ือในสวนที่ใชออกกําลังเพื่อการ
เคลื่อนไหวทั้งน้ีเน่ืองมาจากสาเหตุของการเกิดกรดแลคติคสะสมในกลามเน้ือน้ัน

2. ระยะเวลาในการออกกําลังกาย (Duration of Exercise)
การออกกําลังกายแบบใชออกซิเจนถาจะใหบังเกิดผลดีควรใชเวลาในแตละคร้ัง

อยางนอยประมาณ 15-30 นาทีและควรออกกําลังกายอยางนอย 5 วันตอสัปดาหเพื่อพัฒนาระบบ
ไหลเวียนเลือดและรักษาระดับของสมรรถภาพใหคงสภาพไวไดนานทั้งน้ีเน่ืองจากเมื่อออกกําลัง
กายจนถึงเปาหมายของความหนักที่กําหนดแลวการออกกําลังกายน้ันจะยังคงเนินอยูตอไปอีกชวง
ระยะเวลาหน่ึงที่ระดับความหนักน้ันเปนการฝกใหรางกายตองทํางานแบบใชออกซิเจนเกินกวา
สภาวะปกติจึงเทากับเปนการเพิ่มขีดความสามารถในการทํางานระบบน้ีของรางกายใหมี
ประสิทธิภาพสูงยิ่งขึ้นน้ันเองเน่ืองจากการฝกแบบใชออกซิเจนมีความสัมพันธกับคาออกซิเจนที่ใช
ในแตละกิจกรรมนอกจากน้ียังเกี่ยวของกับความหนักและความนานในการฝกแตละชวงดวยหาก
เพิ่มความหนักในการฝกมากขึ้นและลดเวลาในการฝกใหนอยลงผลที่ไดรับจากการฝกยังคง
ใกลเคียงกับเปาหมายเดิมในทํานองกลับกันหากตองการลดระดับของความหนักใหนอยลงจะตอง
เพิ่มระยะเวลาในการฝกใหนานมากยิ่งขึ้นผลของการฝกก็จะยังคงเหมือนเดิมในสภาวะปกติทั่วไป
เมื่อเซลลของรางกายใชออกซิเจน1 ลิตรตอนาที จะเกิดการเผาผลาญและใชพลังงานในรางกาย 5
แคลอร่ีตอนาที ( 1 Liter Oxygen / Min = 5 Cal / Min) หากรางกายตองการใชออกซิเจน 2 ลิตรตอ
นาที รางกายจะตองใชพลังงาน 10 แคลอร่ีตอนาที จากเหตุผลดังกลาวน้ีลักษณะของการเคลื่อนไหว
และความหนักที่แตกตางกันจึงมีผลทําใหการใชพลังงานของรางกายแตกตางกันดวย เชนในการ
เดินรางกายใชพลังงานประมาณ 5 แคลอร่ีตอนาที การวิ่งเหยาะใชพลังงานประมาณ 10 แคลอร่ีตอ
นาที ดังน้ันการเดิน 60 นาทีรางกายจะใชพลังงานประมาณ 300 แคลอร่ีในขณะที่การวิ่งเหยาะ 30
นาทีรางกายจะใชพลังงานประมาณ 300 แคลอร่ีเชนกัน ดวยเหตุน้ีการออกกําลังกายดวยการเดินซึ่ง
มีความหนักนอยกวาการวิ่งเหยาะจึงจําเปนตองใชระยะเวลาในการออกกําลังกายมากเปน 2 เทาของ
การวิ่งเหยาะจึงจะไดผลใกลเคียงกันการพิจารณาในลักษณะดังกลาวน้ีนับวามีความสําคัญ

3. ความบอยคร้ังในการออกกําลังกาย (Frequency of Exercise)
สัดสวนในการออกกําลังกายที่ดีน้ันนอกจากจะตองกระทําโดยใชระดับความหนัก

ที่เหมาะสมและระยะเวลาในการออกกําลังกายที่ยาวนานเพียงพอแลวหากจะใหไดผลดีเปนที่นา
พอใจควรมีเวลาในการออกกําลังกายอยางนอย 3 วันตอสัปดาหในระยะแรกเร่ิมตอจากน้ันจึงคอย
ปรับเพิ่มความบอยคร้ังเปน 5 วันตอสัปดาห จะใหผลดีที่สุดขณะเดียวกันจะตองระลึกไวเสมอวา
จะตองมีเวลาในการพักผอนอยางเพียงพอ เพื่อการพักฟนสภาพรางกายและปองกันปญหาการ
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ฝกซอมที่มากเกิน (Over Training) ในกรณีเชนน้ีผูเชี่ยวชาญดานการฝกซอมกีฬาไดใหคําแนะนําวา
นักกีฬาที่ทําการฝกซอมเพื่อการแขงขันควรมีเวลาพักอยางนอยสัปดาหละ 1 วันหรือมีการปรับลด
ระดับของความหนักในการฝกซอมใหนอยลงโดยสอดแทรกกิจกรรมทางดานนันทนาการเพื่อให
นักกีฬาไดผอนคลายความตึงเครียดเขาไปแทนเปรียบเสมือนการเลนกอลฟที่มีชวงผอนคลาย
ความเครียดในระหวางที่เดินจากหลุมหน่ึงไปยังอีกหลุมหน่ึง

ประเภทของการเตนแอโรบิก (Aerobics Types)
การเตนแอโรบิกเปนการออกกําลังกายที่สนุกสนานใหผลในการเสริมสรางความ

แข็งแรงสมบูรณของรางกายและเผาผลาญไขมันไดอยางดียิ่งผูเลนจะตองคํานึงถึงความปลอดภัย
(Safety) และไดประโยชน (Efficiency) ในการเลนสูงสุดจึงจําเปนที่จะเลือกประเภทของการเลน
ดังน้ี

การแบงตามลักษณะของแรงกระแทกขณะเคลื่อนไหวแบงได 4 ลักษณะดังน้ี
1. แบบไมมีแรงกระแทก (Non Impact Aerobic Dance or N.I.) เปนเพียงวลีที่บัญญัติ

ขึ้นเพื่อใหเขาใจวาการเตนแอโรบิกประเภทน้ีปลอดภัยแตคงไมไดหมายความวาไรแรงกดโดย
สิ้นเชิงเปนไปไมไดตราบใดที่ยังมีแรงโนมถวงของโลกคอย ดึงตัวเราอยูการเตนแบบไมมีแรง
กระแทกเปนการบริหารกายที่พยายามใหอยูกับที่โดยการวางนํ้าหนักตัวบนเทาทั้งสองขางเทาๆกัน
เนนการใชรางกายสวนบนอยางชาๆและเบาเหมาะสําหรับผูที่รางกายไมพรอมที่จะออกกําลังกายได
อยางปกติเหมือนคนทั่วไปเชนผูสูงอายุ (Elderly) ผูปวยโรคอวนโรคขอกระดูกกลามเน้ือคนไขพัก
ฟนและหญิงมีครรภเปนตน เพื่อใหกลามเน้ือมีโอกาสไดทํางานบางการฝกวิธีน้ีอาจไมสามารถเรง
ชีพจรใหสูงใชจังหวะความเร็วเพลง 140-150 BPM. (Beat Per Minute)

2. แบบแรงกระแทกตํ่า (Low impact Aerobic Dance or L.I.) มีรูปแบบและทําการ
เลนไมตางจากแบบแรงกระแทกสูงแตลดความรุนแรงและความเร็วเปลี่ยนการวิ่งการกระโดดเปน
การเดินใหเทาขางใดขางหน่ึงติดพื้นอยูตลอดเวลาที่เลนซึ่งสามารถลดแรงกดตามแนวด่ิงลงเหลือ
ประมาณ 1.5 เทาของนํ้าหนักตัวการเรงชีพจรทําโดยวิธียกแขนขาการยอเหยียดขาการกาวยาวเนน
การใชรางกายสวนบน (Upper Body Work) มากขึ้นการเลนแบบแรงกระแทกตํ่าเหมาะสําหรับการ
ออกกําลังกายเพื่อสุขภาพสําหรับคนที่ออกกําลังกายเปนประจําอายุไมควรเกิน 50 ปถารางกายไม
แข็งแรงพอใชจังหวะความเร็วเพลง 140-150 BPM. (Beat Per Minute)

3. แบบแรงกระแทกผสม (Multi Impact Aerobic Dance or M.I.) หมายถึงนํา
ความคิดในการออกกําลังกายแบบหมุนเวียนที่ใชทาทางการออกกําลังกายที่หลากหลายและทั่วทุก
สวนของรางกายที่จังหวะทั้งชาและเรงมีแรงกระแทกสูงและตํ่าผสมผสานกันการออกกําลังกาย
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แบบน้ีจะเหมาะสําหรับบุคคลที่มีสมรรถภาพทางกายดีใชจังหวะความเร็วของเพลง 140-160 BPM.
(Beat Per Minute)

4. แบบแรงกระแทกสูง (High Impact Aerobic Dance or H.I.) เปนการฝกหนักให
อัตราชีพจรสูงถึง 75-90 / มีการวิ่งการกระโดดที่กอใหเกิดแรงกดตามแนวด่ิง (Vertical Force) ลง
บนขาและเทาประมาณ 2-3 เทาของนํ้าหนักตัวผูเลนจึงควรมีรางกายแข็งแรงมาก เชนนักกีฬาหรือผู
เลนระดับสูงผูที่มีรางกายไมพรอมและประสบการณนอยควรหลีกเลี่ยงเพราะอาจทําใหเกิดการ
บาดเจ็บไดงายเชนบริเวณคอหลังแขนและขาใชจังหวะความเร็วของเพลง 150-160 BPM. (Beat Per
Minute)

การแบงตามลักษณะของกิจกรรมแบงได 8 ลักษณะดังน้ี
1. การเตนแอโรบิก (Aerobic Dance) หมายถึงกิจกรรมการออกกลังกายแบบแอโร

บิกที่สามารถปรับความหนักเบาไดตามสภาวะที่เหมาะสมของแตละคนเปนกิจกรรมที่มีความ
ตอเน่ืองไมนอยกวา 15 นาทีใชกลามเน้ือทุกสวนของรางกายเปนกิจกรรมที่สนุกสนานและทาทาย
เปนการผสมผสานระหวางการออกกําลังกายแบบแอโรบิกทักษะการเตนรําทักษะการเคลื่อนไหว
พื้นฐานและการบริหารกายใชจังหวะความเร็วของเพลง 120-160 BPM. (Beat Per Minute)

2. สเต็ปแอโรบิก (Step Aerobic or Bench Aerobic) หมายถึงการเลนแบบแรง
กระแทกตํ่าบนพื้นตางระดับโดยใหกาวขึ้นลงบันไดหรือมาเต้ียๆความสูง 4-12 น้ิวเปนการบังคับให
ใชกลามเน้ือตนขาสะโพกและลําตัวซึ่งเปนกลามเน้ือมัดใหญๆใหมากขึ้นเปนการออกกําลังกายที่ใช
พลังงานสูงกวาการเลนบนพื้นราบที่ใชกลามเน้ือขาสวนลางที่ขนาดเล็กกวาเปนการออกกําลังกาย
แบบแอโรบิกที่ดีประเภทหน่ึงเพราะสามารถเพิ่มความหนักของงานใหสูงขึ้นโดยการเพิ่มความสูง
ของมาที่ 4 น้ิว การเพิ่มไมควรเกิน 12 น้ิว ความสูงไมไดเพิ่มความหนักของงานแตอาจจะเกิดการ
บาดเจ็บของหัวเขาใชจังหวะความเร็วของเพลง 118-128 BPM. (Beat Per Minute)

3. แบบสไลดแอโรบิก (Slide Aerobic) หมายถึง การออกกําลังกายในรูปแบบการ
เตนแอโรบิก ผูฝกจะตองยืนบนแผนสไลดซึ่งมีผิวเรียบลื่นโดยเฉพาะเมื่อผูฝกสวมถุงเทาที่ออกแบบ
เฉพาะสําหรับการเลนบนแผนสไลดโดยทั่วไปแผนสไลดจะมีความกวางประมาณ 2 ฟุตความยาว
ประมาณ 4.5- 6 ฟุต ซึ่งผูฝกจะตองเลือกใชตามความเหมาะสมกับความสูงของผูฝกความหนักของ
การฝกและความเร็วของเพลงที่ประกอบวิธีการออกกําลังกายมีลักษณะคลายการสเก็ตหรือสกี เนน
การใชกลามเน้ือขาดานขาง (Abductors และ Adductor) ที่มีขนาดใหญสามารถเพิ่มความหนักของ
การฝกไดถึงเปาหมายดีไมแพการออกกําลังกายแบบแอโรบิกประเภทอ่ืนขอดีของการฝกสไลด
แอโรบิก คือไมมีแรงกระแทกลงบนขอตอรางกายสวนลางทั้งหมดการดัดแปลงทาทางรางกายและ
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การเคลื่อนไหวในทิศทางตางๆสามารถฝกกลามเน้ือสวนอ่ืนๆทั่วรางกายเปนวิธีการทรงตัวที่ดีมาก
และสามารถฝกไดในเน้ือที่จํากัด

4. แอโรบิกในนํ้า (Aqua Aerobic or Water Aerobic) หมายถึงการฝกเตนแอโรบิกใน
นํ้าใหนํ้าชวยพยุงนํ้าหนักตัวเพื่อลดแรงกดในแนวด่ิงชวยเพิ่มแรงตานการเคลื่อนไหวแขนขาทําให
กลามเน้ือไดหนักยิ่งขึ้นสามารถเรงชีพจรไดดีมากจึงเปนการเตนแบบไมมีแรงกระแทกที่ดีกวาการ
เลนบนบก

5. แจสเซอรไซส (Jazzercise) เปนกิจกรรมที่มีรากฐานมาจากการออกกําลังกายแบบ
แอโรบิกโดยประยุกตการเตนแจสมาเปนแบบของการเคลื่อนไหวมักเปนตัวเลือกใหมสําหรับผูที่
เตนแอโรบิกแบบเดิมมานานมีความสามารถในการเคลื่อนไหวพื้นฐานแลวจะทําใหสนุกสนานมาก
ขึ้น

6. ฟงคแอโรบิก (Funk Aerobic) เปนการออกกําลังกายที่นําเอาดนตรีและลักษณะ
การเคลื่อนไหวเปนฟงคใหมีความหลากหลายทาทายความสามารถของผูเขารวม

7. สเตปแอโรบิกในนํ้า (Aqua Step Aerobic) เปนการผสมผสานการออกกําลังกาย
แบบ แอโรบิกในนํ้าและสเตปแอโรบิกเพื่อสรางความหลากหลายของกิจกรรมเปนกิจกรรมที่มี
ความหนักของงานสูงแตมีแรงกระแทกตํ่า

8. แอโรบิกกับการใชแรงตาน (Muscle Toning or New Body) หมายถึงการฝกเพื่อ
กระชับกลามเน้ือเชนเดียวกับแอโรบิกแดนซเปนการควบคุมทาทางรางกายซึ่งเคลื่อนไหวฝนแรง
ตาน (Resistance) หรือนํ้าหนัก (Weights) อุปกรณการฝกประกอบดวยดัมเบล (Dumbbells)
ขนาด 1-5 ปอนด ยางยืด (Elastic Bending) ลูกบอลบริหารรางกาย (Body Balls) ถุงทรายบริหาร
ขอเทา (Ankle Weights) การฝกที่ใชกลามเน้ือสวนตางๆของรางกายผลัดเปลี่ยนไปอยางสม่ําเสมอ
เปนเวลาติดตอกันสามารถเพิ่มชีพจรใหสูงขึ้นชวยเผาผลาญไขมันไดดีเชนเดียวกับการออกกําลัง
กายแบบแอโรบิกประเภทอ่ืนๆ กลามเน้ือจะแข็งแรงขึ้นพรอมกับเสริมสรางกลามเน้ือไดสัดสวน
และสวยงามจึงเปนวิธีออกกําลังกายที่เหมาะสําหรับผูที่ตองการลดนํ้าหนักใชจังหวะ ความเร็วของ
เพลง 130-135 BPM.

รูปแบบโปรแกรมการฝกท่ีนิยมปฏิบัติในปจจุบัน
ขั้นตอนในการฝกจะประกอบดวย 3 ขั้นตอนดังน้ี

1. ขั้นอบอุนรางกาย (Warm-up) หมายถึงการเตรียมพรอมใหอวัยวะที่เกี่ยวของกับ
การเคลื่อนไหวรูสึกต่ืนตัวโดยเฉพาะอยางยิ่งกลามเน้ือมัดใหญร างกายจะเร่ิมใชพลังงานมากขึ้น
กลามเน้ือยืดหดตัวมากยิ่งขึ้นปริมาณเลือดไหลเวียนไปยังกลามเน้ือนําเอาออกซิเจนและสารอาหาร
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ไปหลอเลี้ยงเพิ่มมากขึ้นการอบอุนรางกายชวยใหกลามเน้ือและขอตอยืดหยุนรางกายเคลื่อนไหวใน
มุมและระยะทางที่กวางขึ้นชวยลดการบาดเจ็บสามารถแบงได 2 สวนคือ

1.1 การอบอุนรางกายเฉพาะสวน (Body Isolation) คือการบริหารรางกายที่
เร่ิมจากศีรษะถึงเทาหรือจากเทาถึงศีรษะควรทําประมาณ 2-3 นาทีชวงน้ียังไมสามารถทําให
อุณหภูมิสูงขึ้นแลวจึงเร่ิมเคลื่อนไหวรางกายทุกสวนควรใชทาที่งายจังหวะเพลงไมเร็ว เชน การย่ํา
เทา การเดิน การเตะขายกเขาไมควรกระโดดจะใชเวลาประมาณ 5-10 นาที บางคนที่ไมแข็งแรงอาจ
นาน 15 นาทีใชเวลาการปรับเปลี่ยนความหนักของทานความเร็วของจังหวะจะเขาสูสวนออกกําลัง
กายอยางชาๆเปนการปรับระบบประสาทควบคุมกลามเน้ือชวยใหไมลางาย

1.2 การเหยียดยืดกลามเน้ือ (Stretching) คือการเหยียดยืดกลามเน้ือมัดใหญ
และขอตอที่ใชใชมากในชวงออกกําลังกายใหขอตอเคลื่อนไหวไดอยางเต็มที่ตามธรรมชาติมี
ความจําเปนมากสําหรับผูเร่ิมฝกหรือผูที่มีรางกายบางสวนบาดเจ็บมากอนกลามเน้ือที่จะตองเหยียด
ยืดทุกคร้ังไดแกนอง (Calf) ตนขาดานหนา (Quadriceps) ตนขาดานหลัง (Hamstring) ตนขาดานใน
(Adductors) หลังสวนลาง (Lower Back) สะโพกดานหนา (Hip Flexor) และไหล (Shoulders)การ
เหยียดกลามเน้ือแตละกลุมควรใชเวลาประมาณ 10 วินาทีและควรเลือกใชทายืนเพื่อสะดวกในการ
ออกกําลังกายในชวงตอไปใชเวลายืดเหยียดกลามเน้ือประมาณ 5-7 นาที

2. ขั้นปฏิบัติงานแอโรบิก (Aerobic Workout or Training Heart Rate) หมายถึงการ
ที่จะพัฒนาประสิทธิภาพการทํางานของหัวใจและปอดทําใหระบบหมุนเวียนโลหิตดีขึ้นมีการ
ถายเทออกซิเจนไปยังกลามเน้ืออยางมีประสิทธิภาพมากขึ้นทําใหรางกายอดทนตองานหนักและ
เปนการออกกําลังกายที่ใชพลังงานตอเน่ืองชวยลดไขมันที่สะสมในรางกายไดและเปนชวงการจัด
กิจกรรมที่มีระดับเหมาะสมกับความสามารถของแตละคนโดยใหบรรลุอัตราการเตนของชีพจร
เปาหมาย(Target Heart) จะใชเวลาการฝกชวงน้ีประมาณ 20-40 นาทีผูฝกตองคํานึงถึงองคประกอบ
สําคัญในการฝกการเตนแอโรบิก

3. ขั้นผอนความหนัก (Cool Down) หมายถึงการลดความหนักในการออกกําลัง
กายลงอยางชาๆหลังจากที่ไดออกกําลังกายแบบแอโรบิกตามเวลาที่กําหนดไวลักษณะการ
เคลื่อนไหวรางกายจะยอนจากหนักไปสูเบาการที่ตองผอนความหนักเพราะตามปกติกลามเน้ือทั่ว
รางกายจะตองมีเลือดไปหลอเลี้ยงเพียงนาทีละประมาณ 1,000 ซีซีแตในขณะออกกําลังกายหนัก
กลามเน้ือตองการเลือดมากขึ้นถึง 12,500 ซีซีหรือประมาณ 10 เทาหัวใจตองทํางานหนักบีบตัวให
แรงมากขึ้นและดวยจังหวะที่เราขึ้นในขณะเดียวกันกลามเน้ือที่ไดรับเลือดมากก็จะหดตัวหรือบีบ
เอาเลือดกลับไปยังหัวใจมากขึ้นดวยเปนการรักษาวงจรของการไหลเวียนของเลือดใหเปนปกติถา
ออกกําลังกายตอไปวงจรน้ีก็จะปรับตัวไดเปนอยางดีแตถาหยุดออกกําลังกายทันทีทําใหหัวใจเตน
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เร็วและแรงไดรับเลือดไมพอจึงเกิดการขาดเลือดกะทันหันทําใหวงจรที่อยูในสภาวะสมดุลขาดไป
ถาเกิดกันคนอายุมากเสนเลือดที่มาเลี้ยงหัวใจอาจไมดีนักอาจเกิดอันตรายถึงกับชีวิตไดในขั้นผอน
ความหนักสามารถแบงได 2 สวนคือ

3.1 การบริหารเฉพาะสวน (Floor Work) คือการพัฒนาความแข็งแรงของ
กลามเน้ือสวนตางๆแตละสวนที่ตองการเชนการบริหารกลามเน้ือแขนหัวไหลเอวหนาทองตนขา
และสะโพกใชเวลาในการบริหารประมาณ 5-10 นาที

3.2 การเหยียดกลามเน้ือและการผอนคลาย (Stretching Exercise and
Relaxation) คือการเหยียดยืดและผอนคลายกลามเน้ือเอ็นขอตอหลังจากการออกกําลังกายทุกคร้ัง
หรืออาจจะทําระหวางการบริหารเฉพาะสวนก็ไดจนรางกายกลับสูสภาพเกือบปกติชีพจรจะลดลง
จนเกือบถึงชีพจรขณะพักเปนการชวยใหเลือดไหลเวียนไปเลี้ยงกลามเน้ือนําออกซิเจนไปใหและ
ถายเอาของเสียที่เกิดจากการออกกําลังกายออกมาชวยลดการเมื่อยลาหรือปวดกลามเน้ือทําใหการ
ฝกมีจุดประสงคเพื่อความยืดหยุน (Flexibility) ของกลามเน้ือและขอตอเพิ่มมุมการหมุนของขอตอ
และชวยลดการบาดเจ็บใชเวลาประมาณ 5-10 นาที

หลักการเหยียดยืดกลามเน้ือ
1. เลือกใชทาที่งายไมตองใชการเกร็งตัว
2. ฝกกลามเน้ือทีละกลุมหรือนอยกลุมในแตละทา
3. มีสมาธิในการฝกโดยรูสึกถึงการเหยียดตึงของกลามเน้ือกลุมที่ฝก

และรูวิธีผอนคลายกลามเน้ือสวนที่เหยียด
4. ในขณะปฏิบัติเมื่อยืดสุดความสามารถใหน่ิงไว 15-60 วินาทีพรอม

หายใจออกแตจะตองไมทําใหรูสึกเจ็บและไมมีการใชแรงดันเปนจังหวะ
5. ตองเคลื่อนไหวกลามเน้ือกระดูกและขอตอใหถูกตอง
6. ใชทาที่ไมอันตรายตอขอตอและกระดูกสันหลัง
7. ตองรูระดับความยืดหยุนของผูเรียนเพื่อควบคุมทาฝกใหพอเหมาะ

หรือเปลี่ยนทาฝกใหทุกคนสามารถทําได
8. ตองมีความสนใจที่เร่ิมฝกเปนพิเศษการเลือกทาใหทําดวยความ

ระมัดระวังพรอมทั้งใหความรูเกี่ยวกับกายวิภาคและเทคนิคในการฝก
9. การเปลี่ยนทาฝกควรเปนไปอยางตอเน่ืองและไมควรเปลี่ยน

อิริยาบถในการฝกบอยคร้ัง
10. การฝกควรเพิ่มการเหยียดยืดใหมากขึ้นกวาเดิมทีละนอยและใชทา

ยากเฉพาะผูเรียนที่มีความยืดหยุนสูง
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ประโยชนของการออกกําลังกายแบบแอโรบิก
ประโยชนของการออกกําลังกายแบบแอโรบิกสามารถจําแนกไดดังน้ี
1. เพิ่มความแข็งแรงใหกับกลามเน้ือทุกสวนของรางกายและสามารถออกกําลัง

กายเพื่อเนนความแข็งแรงของกลามเน้ือเฉพาะสวนของรางกายไดดวยผูออกกําลังกายสามารถเลือก
ทาบริหารกายเพื่อเพิ่มความแข็งแกรงและสมรรถภาพใหกับกลามเน้ือในสวนที่ตนเองตองการได
และสามารถบริหารรางกายเพื่อลดสวนที่ไมตองการไดอีกดวย

2. เพื่อเพิ่มความทนทานใหแกรางกายทั้งในดานความทนทานของกลามเน้ือและ
การไหลเวียนของโลหิตทําใหรางกายสามารถทํางานไดเปนระยะเวลานานโดยไมเกิดความเหน็ด
เหน่ือยโดยเฉพาะผูที่ออกกําลังกายแบบลีลาศ แอโรบิกอยางสม่ําเสมอจะทําใหหัวใจสูบฉีดโลหิตได
ดีมีความจุปดมากขึ้น

3. เพื่อเพิ่มความออนตัวของรางกายผูที่มีความออนตัวของรางกายสูงสามารถ
ปองกันการบาดเจ็บจากการออกกําลังกายไดดีการบริหารรางกายอยางชาๆโดยเนนความตานทาน
ความตึงของกลามเน้ือขอตอและเสนเอ็นใหมีความยืดหยุนคลองตัวรวมทั้งยังเปนการเพิ่มมุมของขอ
ตอในการเคลื่อนไหวแตละจังหวะไดดียิ่งขึ้น

4. เพื่อชวยใหระบบตางๆของรางกายทํางานสัมพันธกันไดดีมากขึ้นเชนระบบ
กลามเน้ือระบบไหลเวียนของโลหิตระบบประสาทระบบยอยอาหารและการขับถายมีความสัมพันธ
ซึ่งกันและกันอยางเปนระบบมีผลทําใหรางกายสามารถทํางานและดําเนินชีวิตไดอยางมี
ประสิทธิภาพเปนปกติสุข

5. เพื่อสรางบุคลิกภาพที่ดีการออกกําลังกายแบบลีลาศแอโรบิกมีผลตอการ
เสริมสรางบุคลิกภาพที่ดีสามารถแกไขความบกพรองของรางกายเชนการยืนการเดินรวมไปถึงการ
กําจัดไขมันสวนเกิน

6. เปนการผอนคลายความตึงเครียดของรางกายการที่รางกายไดเคลื่อนไหวเปน
ประจําอยางสม่ําเสมอไปตามจังหวะของดนตรีและเสียงเพลงโดยเฉพาะการออกกําลังกายไป
พรอมๆกันเปนทีมหรือหมูคณะจะทําใหสนุกสนานผอนคลายความตึงเครียด

7. ประโยชนและผลพลอยไดดานอ่ืนๆเชนทําใหรางกายมีภูมิตานทานโรคมาก
ขึ้นชวยชะลอความแกผิวหนังไมหยอนยานนํ้าหนักลดไขมันสวนเกินหายไปเกิดความเชื่อมั่นใน
ตนเองมีระเบียบวินัยใชเวลาวางใหเปนประโยชนมีเพื่อนมีสังคมและมีมนุษยสัมพันธที่ดีชวยให
สมองทํางานไดอยางฉับไวมากขึ้น (มงคล แวนไธสงและคณะ, 2546)
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แนวคิดเกี่ยวกับศิลปะมวยไทย
ความหมายของศิลปะมวยไทย

ศิลปะมวยไทยมีวิวัฒนาการมาหลายชั่วอายุคน จึงสั่งสมวัฒนธรรมและประเพณีหลาย
ๆ ดานไดอยางผสมผสานกลมกลืน เชน ความเชื่อในเร่ืองจิตวญิญาณ คาถาอาคม ดนตรี วรรณกรรม
คุณธรรม จริยธรรม เปนตน ดังน้ันการใหคําจํากัดความคําวามายไทยจึงมีความหลากหลายแตกตาง
กันออกไป

พจนานุกรม ฉบับราชบัณฑิตสถาน พ.ศ. 2525 (2525)ใหคําจํากัดความคําวา มวย
หมายถึง การชกกันดวยหมัด มวยไทยเปนกีฬาชกมวยบนเวที ที่มีกติกายอมใหคูชกใช เทาศอก และ
เขาได

มวย หมายถึง กีฬาชนิดหน่ึงและเปนศิลปะปองกันตัวดวย เชน การตอสูโดยใชหมัด
แบบมวยสากล หรือใชอวัยวะสวนอ่ืนดวยแบบมวยไทย

น. วงษธนู (2509)  กลาววา วิชาศิลปะมวยไทย หาใชวิชาตํ่าตอยดังที่บางคนเขาใจผิดวา
นักมวยไทยเปนพวกนักเลงหัวไม นักมวยไทยที่แทจริงยอมมีความประพฤติเรียบรอย สุภาพ
ออนโยน กลาหาญ อดทน เด็ดขาด ในทางที่ชอบดวยกฎหมายและศีลธรรม

ชยันต อิสณพล (2522) กลาววา ศิลปะมวยไทย หมายถึงมวยไทยที่คนไทยใชเปนศิลปะ
ของการตอสูปองกันตัวและถือเปนกีฬาอันหน่ึงที่อบรมบมนิสัยคนใหเปนนักกีฬา

ประสาท สงาศิลป (2522) กลาววา ศิลปะมวยไทย เปนศิลปะการตอสูและปองกันตัว
แตก็แตกตางไปจากมวยสากล คือนอกจากจะใชหมัดชกคูตอสูแลวยังสามารถใชเทาเขา และศอก
ตอสูไดอีก การใชมัดชกแบบมวยไทย นอกจากมีการชกตรง หมัดตวัด และหมัดเสยเหมือนกับแบบ
มวยสากลแลว มวยไทยยังมีการชกแบบหมุนตัวเหวี่ยงหมัดกลับ ถาคูตอสูไมไดจองดุและไมกม
ศีรษะลง มักจะถูกหมัดเหลี่ยงกลับของคูตอสูถึงกับแพได หมัดเหวี่ยงกลับเปนหมัดหน่ึงคลายกับ
หมุนตัวเหวี่ยงหมัดกลับ แตใชขอมือหรือหลังมือตีคูตอสู นักมวยไทยทั่ว ๆ ไปยังใชวิธีชกตามแบบ
เหลาน้ีอยูและนอกจากน้ันยังใชอวัยวะอยางอ่ืนชวยไดอีกหลายวิธี เชน ใชเทา เตะตํ่า เตะสูง เตะตรง
เตะตัด และถีบ ซึ่งจะใชไดทั้งปลายเทา ฝาเทา หลังเทา และสันเทา นักมวยไทยมีความชํานาญมาก
ในการใชเทา สวนใหญเปนการเตะและถีบ สวนการใชเขา นักมวยไทยก็ใชไดหลายวีดวยกัน เชน
ศอกตี หมายถึงกดปลายศอกโดยแรง ศอกตัด คือเหวี่ยงศอกขนานกับพื้น ศอกงัด คืองัดปลายศอก
ขึ้นหรือยกปลายศอกขึ้น ศอกพุง คือพุงศอกออกไปยังคูตอสู ศอกกลับ คือการหมุนตัวกลับพรอม
กับตีศอกตามแบบตาง ๆ ไปดวย
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สมบัติ จําปาเงิน (2522) กลาววา ศิลปะมวยไทยมีลักษณะพิเศษตามแบบของคนไทยที่
เรียกวา ครบเคร่ือง สามารถใชอวัยวะเกือบทุกสวนใหเกิดประโยชนอยางยุติธรรมทุกรณี

ถาวร สุบงกช (2525) กลาววา ศิลปะมวยไทยเปนกีฬาประเภทหน่ึงของไทยมาแต
โบราณกาล ซึ่งเราจะตองพลิกประวัติศาสตรทวนขึ้นไปทุก ๆ ตอน ไทยเราทําการตอสูกูอิสรภาพ
และตอสูเพื่อความอยูรอดของไทย จะพบคํากลาวในเร่ืองชั้นเชิงวิชามวยไทยเขาตอสูศัตรูเสมอ

โพธิ์สวัสด์ิ แสงสวาง (2525) กลาววา ศิลปะมวยไทย หมายถึงกิจกรรมเคลื่อนไหวชนิด
หน่ึงที่ใชอวัยวะเกือบทุกสวน เชน ศอก เขา เทา หมัด เปนศิลปะในการตอสูแขงขัน ฝกซอมและ
ออกกําลังกาย เพื่อจะชวยพัฒนารางกายอารมณ สังคม จิตใจและสติปญญา

จรวย แกนวงษคํา (2530) กลาววา ศิลปะมวยไทย เปนศิลปะกาตอสูปองกันตัวที่
สามารถนําไปใชไดทั้งในเชิงกีฬาและการตอสูจริง ๆ ศิลปะประเภทน้ีมีมาแตโบราณกาล บรรพ
บุรุษ ของชาติไทยไดฝกฝนอบรมสั่งสอนกุลบุตรไว เพื่อปองกันตัวและชาติ บรรดาชายฉกรรจของ
ไทยไดรับการฝกฝนวิชามวยไทยแทบทุกคน นับรบผูกระเด่ืองนามทุกคน ตองไดรับการฝกฝน
อบรม ศิลปะประเภทน้ีอยางชัดเจนทั้งสิ้น เพราะการใช อาวุธรบในสมัยโบราณ เชน กระบี่ พลอง
ดาบ งาว ทวน ฯลฯ ถามีความรูวิชามวยไทยประกอยดวยแลวจะทําใหเกิดประโยชนมากที่สุด
โดยเฉพาะอยางยิ่งในยามที่เขาตอสูติดพันประชิดตัวจะไดอาศัยใชอวัยวะบางสวนเขาชวย เชน เขา
เทา ศอก เปนตน แตเดิมมาศิลปะมวยไทยที่มีชั้นเชิงสูงมักจะฝกสอนกันในบรรดาเจานายชั้นผูใหญ
หรือเฉพาะพระมหากษัตริย และขุนนางฝายทหารเทาน้ัน ตอมาจึงไดแพรหลายไปถึงสามัญชนซึ่ง
ไดรับการถายทอดวิทยาการจากบรรดาอาจารย

คณะกรรมการวัฒนธรรมแหงชาติ (2540) ไดกลาววา ศิลปะมวยไทย เปนศิลปะการ
ตอสูปองกันตัวของชนชาติไทยมาเปนเวลาหลายศตวรรษ เปนการตอสูที่ใชสวนตาง ๆ ของรางกาย
แทนอาวุธชนิดอ่ืน ไดแก มือ 2 เทา 2 เขา 2 ศอก 2 และศีรษะ ซึ่งรวมเรียกวา นวอาวุธโดยคิดหา
กลวิธีในการใชสวนตาง ๆ ของรางกายใหผสมกลมกลืนกันจนมีประสิทธิภาพสูงสุดในการตอสู
ปองกันตัว และมีการต้ังชื่อทาทางการตอสูดังกลาวใหฟงแลวไพเราะหรือเขาใจงาย โดยเทียบเคียง
ลักษณะของทาทางมวยกับชื่อลีลาของตัวละคร เหตุการณ หรือสัตวในวรรณคดี เชน เอราวัณเสยงา
หนุมานถวายแหวน นางมณโฑน่ังแทน อิเหนาแทงกฤช เปนตน ทามวยบางทาก็เรียกชื่อตามสิ่งที่คุย
เคยในวิถีชีวิตของคนไทยในยุคสมัยน้ัน ๆ เชน เถรกวาดลาน คลื่นกระทบฝง หนูไตราว มอญยัน
หลัก ญวนทอดแห เปนตน เพราะเมื่อเอยชื่อทามวยแลวจะทําใหนึกถึงทาทางของการตอสูไดงายขึ้น

กรมพลศึกษา (2541) กลาววา ศิลปะแมไมมวยไทยคือ การนําทักษะการใชอาวุธหมัด
เทา เขา ศอก มารวมเปนกระบวนทาเพื่อการปองกันและกระทําคูตอสูแตละแมไมใชแตกตางกันไป
ขึ้นอยูกับความถนัดของผูใช แมไมมวยไทยแตละทาเกิดจากการคิดดัดแปลงของปรมาจารยมวยไทย
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ยุคกอน ๆ แมไมมวยไทยของแตละอาจารยหรือแตละคายมวยมีความแตกตางกันไป สมัย กอนครู
มวยมักจะเก็บทาแมไมไวเปนความลับไมสอนใหใครเพราะกลัวฝายตรงขามจะชวงรูจึงสอนให
เฉพาะคนที่เปนศิษยรักเทาน้ัน นอกจากทาแมไมมวยไทยแลวก็มีการคิดดัดแปลงเปนทาลูกไมอีก
มากมาย แมไมมวยไทยบางทาเหมาะสําหรับในสมัยกอน ซึ่งสมัยน้ันไมมีการสวมนวมปจจุบันอาจ
กระทําไมได จึงเปนเพียง การศึกษาเทาน้ัน และสามารถดัดแปลงนําไปใชได

ประเภทของศิลปะมวยไทย
คณะกรรมการวัฒนธรรมแหงชาติ (2540) กลาววา ศิลปะมวยไทยมีหลายประเภท แตถา

แบงตามลักษณะการเขาตอสู การรุก การรับ และการใชหมัด เทา เขา ศอก พอที่จะแบงอ อกเปน
2 ประเภท ดังน้ี

มวยหลัก หรือมวยแข็ง หมายถึงนักมวยไทยที่มีวิธีการตอสูแบบรัดกุม สุขุมรอบคอบต้ัง
ทาคุมมวย และจรดมวยแบบมั่นคง การจรดมวยและการเคลื่อนตัวเคลื่อนเทากาวยางจะเต็มไปดวย
ความระมัดระวัง ดูคลายเชื่องชาไมคึกคะนอง นักมวยประเภทน้ีจะต้ังรับและรอจังหวะ เปนมวย
สุขุมเยือกเย็น มีลําหักลําโคนดี ใชศิลปะมวยไทยไดหนักหนวง รุนแรง และแมนยํา ทั้งหมัด เทา เขา
และศอก มีความทรหดอดทนมานะพยายามสูง

มวยเกี้ยว หรือมวยออน หมายถึงนักมวยไทยที่มีวีการตอสูที่ใชชั้นเชิงแพรวพราว การ
เขาทําคูตอสูจะใชกลลวงมากมาย มวยเกี้ยวจะเคลื่อนตัวอยูเสมอจะไมหยุดน่ิงโดยเคลื่อนตัวไปมา
ทั้งดานซายและดานขวาสลับกันทําใหคูตอสูกับทางมวยยาก มวยเกี้ยวจะมีลีลาทาทางแคลวคลอง
วองไว หลอกลอหลบหลีกไดดี มีสายตาดี รุกรับและออกอาวุธหมัด เทา เขา และศอก ไดอยาง
รวดเร็ว

ทั้งมวยหลัก และมวยเกี้ยว ตางมีลักษณะพิเศษเฉพาะตัวที่แตกตางกันอยางชัดเจนก็คือ
มวยหลักจะมีความรุนแรงในการใชหมัด เทา เขา ศอก สวนมวยเกี้ยวจะใชหมัด เทา เขา ศอกได
รวดเร็วฉับพลันกวา แมจะไมรุนแรงเทามวยหลักก็ตาม

นอกจากมวยหลักและมวยเกี้ยวแลว ยังมีมวยอีกประเภทหน่ึงที่มีลักษณะผสมผสาน
ระหวางมวยหลักและมวยเกี้ยวคูกันไป คือมีทั้งความแคลวคลองวองไว และความรุนแรงในการใช
หมัด เทา เขา ศอก

การเรียกลักษณะของมวย ยังมีที่เรียกเปนอยางอ่ืนอีกตามความนิยมของครูมวย แตละ
คนเชน มวยวงนอก มวยวงใน ซึ่งหมายถึงมวยที่ถนัดอยางใดอยางหน่ึง เชน มวยวงนอกดี หมายถึง
มวยที่ถนัดอยูหางออกอาวุธ เตะถีบ ฉาบฉวย หลอกลอ หาจังหวะเขาทําแลวหนีไดอยางฉับพลัน ใช
ไมยาวหรืออาวุธยาวไดดี มีความแคลวคลองวองไว เฉลียวฉลาดดี แตเมื่อเวลาเขาวงในหรือปล้ําตี
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เขาและศอกมักจะไมไดผลเทาที่ควร สวนมวยวงในน้ันสวนใหญจะถนัดไมสั้น เชน เขา ศอกและ
หมัด เปนมวยใชแรงปะทะ กอดปล้ํา แตเมื่อยูระยะหางมักจะใชถีบและเตะไมดีเทาที่ควร

นักมวยที่ดีควรจะเปนทั้งมวยหลักและมวยเกี้ยว ถนัดทั้งวงนอกวงใน ถนัดทั้งรุกและรับ
ดังน้ันการฝกหัดเพื่อใหเกิดความชํานาญในศิลปะมวยไทยหลาย ๆ รูปแบบดังกลาว ควรจะใชเวลา
ยาวนานและฝกหัดตลอดไป ติดตอกันเปนขั้นตอนอยางมีระบบและเปนระเบียบแบบแผน อยาง
จริงจัง

ทักษะมวยไทย
ทักษะมวยไทย คือการต้ังทา การรุก การรับ การใชอาวุธมวยไทย ซึ่งประกอบดวย

หมัด เทา เขา  ศอก และการปองกันอาวุธดังกลาว รวมไปถึงกระบวนการ  การใชอาวุธตางๆ มา
ผสมผสานใหเปนแมไมหรือลูกไมดวยดังตอไปน้ี

1. การใชอาวุธหมัด
หมัดเปนอาวุธมวยไทยที่สําคัญอยางหน่ึง สามารถชกหมัดไดหลายลักษณะ

คือ หมัดตรง หมัดเหวี่ยงหรือหมัดสวิง หมัดเสย หรือหมัดสอยดาว
1. 1 การชกหมัดตรง แบงเปน 2 ลักษณะคือ

หมัดตรงดวยหมัดหนา (หมัดแยป) เปนหมัดทีใชแรงสงจาก
หัวไหล ขณะที่พุงหมัดออกไปใหบิดแขนเล็กนอย โดยใหหมัดอยูในลักษณะคว่ําหมัด แขนตึงและ
เกร็งแขน เมื่อหมัดถึงเปาใหดึงหมัดกลับมาในทิศทางเดิม อยาปลอยแขนใหหอยลง ขณะชกหมัด
ตองไมยอมเขาหรือกมตัว ตองพยายามยืดตัวใหสูงขึ้น

หมัดตรงดวยหมัดหลัง (หมัดตาม) เปนหมัดที่มีความหนักหนวง
สามารถใชพิชิตคูตอสูได โดยปลอยหมัดจากการกระแทกไหลและแขนไปขางหนา บิดแขน
เล็กนอยใหหมัดอยูในลักษณะคว่ําหมัดลง บิดลําตัวใชแรงสงจากลําตัวและสะโพกดานที่ออกหมัด
โนมตัวสงไปขางหนาเล็กนอย พรอมกับสะบัดสะโพกสงตามไปขางหนา เมื่อหมัด ถึงเปาหมายให
ชักหมัดกลับมาในทิศทางเดิม (ขณะชกหมัดตองระมัดระวัง อยากมตัวตามหมัดไปขางหนาเกินไป)

1.2 หมัดเหวี่ยงหรือหมัดสวิง เปนหมัดที่ชกโดยใชแรงเหวี่ยงสงจาก
ไหลและลําตัวชวยซึ่งจะเปนการชกในบริเวณในบริเวณดานขาง มีเปาหมายที่บริเวณกกหู ตนคอ
คางใบหนา และบริเวณซี่โครง (ลําตัวดานขาง) ในขณะเหวี่ยงชกน้ันใหเกร็งหมัด และทอนแขน

1.3 หมัดฮุคหมัด ขอศอก และไหล เคลื่อนที่ในจังหวะเดียวกันแรงสง
ของหมัด สงจากปลายเทา สะโพก และหัวไหลงอแขนทอนลาง ใหทํามุมกับแขนทอนบน เปนมุม
ประมาณ 90 องศาชกดวยการกระตุกหัวไหลถายนํ้าหนักตัวเพื่อเพิ่มนํ้าหนักหมัด โดยการยกสนเทา
หลังขึ้น
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1.4 การชกหมัดเสย หรือหมัดสอยดาว หรือหมัดอัปเปอรคัดเปนหมัดที่
ชกโดยมี ทิศทางของหมัดจากดานลางขึ้นบนโดยเปดทอนแขนหวายหมัดขึ้นเกร็งแขนและกําหมัด
ใหแนน สงหมัดดวยแรงสงจากเทา บิดสะโพก และกระตุกไหล เปาหมาย ของการชกอยูที่บริเวณ
ปลายคางและลิ้นป   การชกจะทําไดดีเมื่อใชแรงสงจากเทาหลังและกระตุกไหลในจังหวะที่สัมพันธ
กัน

2. การใชอาวุธเทา
เทาเปนอาวุธมวยไทยที่เกือบจะเรียกวาเปนอาวุธที่สําคัญที่สุดของศิลปะมวย

ไทยการใชเทามี 2 ลักษณะคือ การเตะและการถีบ
2.1 การเตะตรง หรือเตะผาหมากเปนการเตะขึ้นตรงๆ โดยเตะขึ้นไป

ระหวางแขนทั้งสองจากทาต้ังทา เหวี่ยงขาขึ้นตรงๆปลายเท างุมลําตัวเอนไปขางหนาเล็กนอย
เปาหมายของการเตะคือ ผูเตะสามารถเตะไดทั้งเทานําและเทาตาม

2.2 การเตะตัดคือการเตะที่ใชบริเวณขาทอนลาง (หนาแขง) เตะตัด
บริเวณลําตัวคูตอสู โดยขณะเตะใหพับเขาเล็กนอย กมตัวพรอมกับเหวี่ยงเทาไปหาคูตอสู บิดลําตัว
ตามพรอมกับใชนํ้าหนักตัวชวยลักษณะของเทาที่เหวี่ยงออกไปน้ันจะทํามุมในลักษณะขนานกับพื้น

2.3 การเตะเฉียง เปนการเตะที่ใชบริเวณหลังเทาและหนาแขงเตะคูตอสู
ในลักษณะเหวี่ยงขาเฉียงขึ้นไป โดยใชแรงสงจาก เทาสะโพกโดยปกติจะเอนลําตัวไปทางดานตรง
ขามกับเทาที่ใชเตะ เมื่อเตะไปแลวจะตองยกมืออยูในทาของการต้ังทาดวยเปาหมาย ของการเตะคือ
บริเวณซี่โครงหรือกานคอหรือกราม

2.4 การถีบ การถีบเปนอาวุธมวยไทยที่ใชเทาทั้งซายและขวาถีบคูตอสู
ทําใหคูตอสูเสียหลัก และเปนการสกัดกั้นการบุกของคูตอสูได วิถีการถีบ น้ันใหยกเทาขางใดขาง
หน่ึงใหเกือบขนาน หรือกับพื้น งอเขาเล็กนอย พรอมกับเหยียดขาออกไปใหสุดจนขาตึง ใชบริเวณ
ปลายเทา หรือ ฝาปะทะ เปาหมาย โดยใชแรงสงจากการพุงขาไปขางหนาดวยสะโพกและเทา
หลัง เปาหมายที่ใชถีบคือตนขา หนาทอง หนาอก และใบหนาแลวแตจังหวะและโอกาส

3. การใชอาวุธเขา
เขาเปนอาวุธมวยไทยที่มีความหนักหนวงอีกทางหน่ึงจะใชในโอกาสประชิด

ตัวและตองใชความแข็งแรงสามารถปล้ําฟดเหน่ียวคูตอสูลงมาเพื่อตีเขาได
3.1 เขาตรง   คือ การยกเขาขึ้นตีตรงๆ หรือกระแทกบุกขึ้นไป โดยการ

งอเขาเปนมุมแหลงใหสวนที่เปนเขาถูกเปาหมาย และใหปลายเทาของเขาที่ยกขึ้นตีชี้ไปทางขางหลัง
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3.2 เขาเฉียง   คือ เขาที่มีลักษณะคลายคลึงกับเขาตรง จะตางกันที่เขา
เฉียงจะตีจากลางเฉียงเขาบริเวณชายโครงหรือโคนขา  เมื่อมีการโนมคออาจจะมีการเหวี่ยงคูตอสูไป
มาทางดานขางและหนาหลังแลวตีเขาสวนทิศทางกับการเหวี่ยงคูตอสู

3.3 เขาโคงหรือเขาตัด ใชในลักษณะคลายกับเขาโหน แตเปนการโนม
คอคูตอสู แลวเหวี่ยงไปทางดานขาง ตีดวยเขาซายหรือขวาแลวแตโอกาส โดยยกเขาขึ้นเหวี่ยงให
เกือบขนานพื้นและบิดสะโพก เอ้ียวตัวไปทางซายหรือขวา ตีเขาที่บริเวณดานขางลําตัว

3.4 เขาลอย ใชเมื่อคูตอสูเสียหลักใหยกเทานําแลวกระโดดขึ้นใหสูง
พรอมยกเขาไปขางหนา กอนที่เทานําจะตกพื้นใหกระตุกเทาตามขึ้นเขาในขณะที่ตัวกําลังลอยอยู
เปาหมายคือบริเวณหนาอกหรือคาง

4. การใชอาวุธศอก
ศอกเปนอาวุธที่มีอันตรายมาก แบงตามลักษณะการใชศอกออกเปน 4 วิธี

คือ
4.1 ศอกตี เปนศอกที่ตีลักษณะเฉียงลง โดยยกศอกตีขนานไปกับขางหู

พับแขนใหปลายหมัดเขาหาลําตัว เขยงปลายเทาหลังขึ้นแลวทิ้งนํ้าหนักตัว
ลงขางหนาในลักษณะฟนเฉียงลง
4.2 ศอกงัด ใชสกัดกั้นการรุกของคูตอสูโดยยอตัวลงพับศอกงัดขึ้นใน

ขณะที่สืบเทาประชิดคูตอสูใชแรงสงจากเทาและเขา
4.3 ศอกตัด ใชไดดีเมื่อคูตอสูบุกเขาหา ใหพันศอกสงแรงจากหัวไหล

แลวบิดตวัดศอกในลักษณะแนวขนานพื้น
4.4 ศอกกลับ เปนศอกที่เหวี่ยงตัวหมุนไปดานหลังแลวกระชากศอก

กลับ ในขณะที่หมุนตัวไปไดคร่ึงวงกลม
ความสําคัญของศิลปะมวยไทย

คณะกรรมการวัฒนธรรมแหงชาติ (2540) ไดกลาวถึงความสําคัญของมวยไทยไว
ดังน้ีคือ

1. ศิลปะมวยไทยสําคัญตอบุคคล ศิลปะมวยไทยชวยพัฒนารางกาย อารมณ สังคม
จิตใจ และสติปญญาใหเปนผูมีความสมบูรณ ทางกาย และจิตใจ สามารถปรับตัวอยูในสังคมอยางมี
ความสุข ดังน้ันคนไทยทุกคนควรจะไดฝกฝนเพื่อเปนการออกกําลังกายใหรางกายมีสมรรถภาพ
ทางกายดีอยูเสมอ ทั้งควรจะไดศึกษา คนควาเร่ืองมวยไทยใหเปนผูที่มีความรูความเขาใจเร่ืองของ
มวยไทยอยางถูกตอง อันจะยังผลใหเกิดความรักและชื่นชมในวัฒนธรรมอันล้ําคาแหงศิลปะการ
ตอสู และพยายามเผยแพรไปสูชาวโลกอยางมีระบบ
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2. ศิลปะมวยไทยสําคัญตอชุมชนและสังคมศิลปะมวยไทยเปนกิจกรรมการออก
กําลังกายสวนบุคคล และเปนการออกกําลังกายรวมกับคนหลาย ๆ คนได อาจใชมวยไทยเพื่อการ
เลนสนุกสนาน หรือฝกหัดเพื่อการแขงขันกีฬาและ จัดการแขงขันมวยไทยในโอกาสพิเศษตาง ๆ
เชน งานเทศกาลประเพณี กิจกรรมเกี่ยวกับมวยไทย จึงเปนสื่อสัมพันธของคนในชุมชนและ
ระหวางชุมชนอยางตอเน่ืองยังผลใหเกิดความรวมมือกันในสังคม

3. ศิลปะมวยไทยสําคัญตอประเทศชาติศิลปะมวยไทย มีสวนสําคัญในการดํารงเอก
ราชของชาติไทยต้ังแตอดีตมาจนถึงปจจุบัน เพราะศิลปะมวยไทยชวยใหการรบของทหารไทย
ไดเปรียบคูตอสูโดยเฉพาะในระยะประชิดตัว ทหารตํารวจไทยจึงไดรับการฝกฝนเร่ืองมวยไทย
อยางตอเน่ืองมาจนถึงปจจุบัน ศิลปะมวยไทยแพรหลายเปนที่นิยมกันในตางประเทศทั้งในเอเชีย
ยุโรป อเมริกา ทําใหชาวตางชาติรูจักคนไทยยกยองในความสามารถดานมวยไทย โดยจางใหเปนผู
ฝกสอนชวยใหคนไทยมีงานทํา ทํารายไดใหประเทศอยางมีเกียรติและศักด์ิศรี

4. ศิลปะมวยไทยสําคัญตอนานาชาติศิลปะมวยไทยมีความสําคัญตอชาวโลก
เน่ืองจากนานาประเทศเร่ิมหันมาสนใจศิลปะการตอสูแบบมวยไทย และนิยมฝกซอมทั้งเพื่อการ
ออกกําลังกาย และเพื่อการแขงขัน มีการต้ังชมรมและองคกรมวยไทยในตางประเทศมากมาย ซึ่ง
ลวนแลวแตนํากิจกรรมการฝกซอม การแขงขันมวยไทยเปนสื่อ ทําใหชาวตางชาติเขาใจใน
วัฒนธรรม ประเพณีของคนไทยมากขึ้น ทั้งชื่นชมและหวงแหนศิลปะมวยไทยเหมือนเปนศิลปะที่
สรางขึ้นมาสําหรับชาวโลกทั้งมวล

5. ศิลปะมวยไทยชวยทําใหชาติมั่นคงศิลปะมวยไทยเปนเอกลักษณ เปนวัฒนธรรม
และวัฒนธรรมคือความมั่นคงของชาติ มวยไทยจึงเปนสวนสําคัญที่ทําใหชาติไทยมั่นคง ไมวาคน
ไทยจะไปอยูที่ใดก็จะนําศิลปะมวยไทยไปฝกปฏิบัติและเผยแพรสรางความสัมพันธอันดีในหมูคน
ไทยดวยกัน

ประโยชนของกีฬาศิลปะมวยไทย
คณะกรรมการวัฒนธรรมแหงชาติ (2540) ไดกลาวถึงประโยชนของกีฬาศิลปะมวยไทย

ไวดังน้ีคือ
1. กีฬาศิลปะมวยไทยชวยพัฒนาการทางกาย

1.1 ชวยทําใหรางกายแข็งแรงสมบูรณ มีสมรรถภาพในการทํางานสูง
1.2 ชวยทําใหทรวดทรงดี มีบุคลิกภาพที่เหมาะสมในการเปนผูนํา เพราะการฝกซอม

การแขงขันกีฬาศิลปะมวยไทยจะตองใชอวัยวะเกือบทุกสวน เมื่ออวัยวะเกือบทุกสวนไดออกกําลัง
กาย จึงเปนสวนชวยใหทรวดทรงสงางามสมชายชาตรี
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2. กีฬาศิลปะมวยไทยชวยพัฒนาการทางอารมณการออกกําลังกาย การฝกซอม การ
แขงขัน และการตอสูของกีฬามวยน้ัน จะพบทั้งความผิดหวังและสมหวัง รวมทั้งความเจ็บปวด
ทางดานรางกาย ดังน้ันนักกีฬามวยไทยจึงจะตองมีความอดทน อดกลั้น เปนอยางดีจึงจะสามารถ
เปนนักกีฬามวยไทยที่ดีได นักมวยไทยที่มีประสบการณกับการพายแพ และการชนะจากการได
แขงขันบอย ๆ จะมีอารมณมั่นคงสูง มีความเชื่อมั่นตนเอง เพราะกีฬามวยไทยตางกับกีฬาอ่ืน ๆ
ตรงที่เมื่อพายแกในการแขงขันแตละคร้ัง จะไมผิดหวังอยางเดียว ยังจะตองเจ็บกายดวย

3. กีฬาศิลปะมวยไทยชวยพัฒนาการทางดานสังคมกีฬาศิ ลปะมวยไทยเปน
ศิลปวัฒนธรรมไทยดานหน่ึง ผูฝกหัดมายไทยและนักกีฬามวยไทยก็เสมือนผูรักษาทํานุบํารุงและ
ดํารงไวซึ่งความเปนเอกลักษณของชาติไทยทั้งเปนเคร่ืองยึดเหน่ียว โนมนาวใหชาวไทยรักหวง
แหนและสามัคคีกันในหมูคณะอันเปนสวนหน่ึงที่สงเสริมใหประเทศชาติมีความมั่ นคงสืบไป
นอกจากน้ียังเปนประโยชนตอเยาวชนที่ใชเวลาวางในการฝกกีฬามวยไทย เพราะนอกจากจะไดรูจัก
ออกกําลังกายและเรียนรูศิลปะมวยไทยไปพรอม ๆ กันแลว ยังสรางความอบอุน ความมีนํ้าใจเปน
นักกีฬา และรูจักใชเวลาวางใหเปนประโยชนไมประพฤติตนเปนอันธพาล เปนนักเลง ไมติดยาเสพ
ติด กีฬาศิลปะมวยไทยจึงเปนสวนชวยขัดเกลานิสัยใจคอใหเยาวชนไมประพฤติผิดหันมาทําความดี
อันเปนทางที่จะชวยพัฒนาสังคมใหเจริญกาวหนาตอไป

4. กีฬาศิลปะมวยไทยชวยพัฒนาการทางดานจิตใจเน่ืองจากกีฬาศิลปะมวยไทยเปน
ศิลปวัฒนธรรม ดังน้ันขบวนการของกีฬาศิลปะมวยไทยจึงมีการขึ้นครู ไหวครู การนับถือผู
ประสิทธิ์วิทยาการทางมวยไทย ใหการเคารพนับถือผูที่มีวุฒิภาวะสูงกวา การรูจักเสียสละ กําลังกาย
กําลังใจเพื่อคนอ่ืน ความซื่อสัตยสุจริต ความยุติธรรม การมีมารยาท มีระเบียบวินัย กลาหาญ อดทน
มีนํ้าใจเปนนักกีฬา รูแพ รูชนะ รูอภัย การฝกหัดศิลปะมวยไทยอยูเปนประจํา และการเขารวมใน
การแขงขันกีฬาศิลปะมวยไทยอยางสม่ําเสมอ ชวยทําใหสามารถควบคุมอารมณตาง ๆ ได และจะ
แสดงออกแตในสิ่งที่ดีงาม มีสติปญญา ไหวพริบในการแกปญหาเฉพาะหนาจะเห็นไดวานักมวย
ทั่วไปเมื่อจะฝกซอมทุกคร้ังจะทําการระลึกถึง พอแม ครูบาอาจารย โดยการประนมมือไหว
กระสอบ กอนชกเปาก็ประนมมือไหวผูลอเปาหรือคูซอมสิ่งเหลาน้ีแสดงถึงมารยาท แสดงถึงการมี
สติ การควบคุมตนเอง เปนการกระทําอยางมีจุดมุงหมายซึ่งจะบรรลุความสําเร็จไดดีเมื่อเวลา
แขงขันนักมวยจะโคงคูตอสูและกราบไหวที่มาของตนเอง เมื่อเวลาชกเสร็จก็จะไปแสดงความ
เสียใจกับฝายของผูแพ สวนผูแพก็แสดงความรูสึกใหอภัยซึ่งการกระทําดังกลาวน้ีเปนมารยาท อันดี
งามซึ่งนักกีฬามวยไทยปฏิบัติสืบตอกันมาเปนเวลาชานาน

5. กีฬาศิลปะมวยไทยชวยใหเกิดสวัสดิภาพแกบุคคลและสังคมเน่ืองจากกีฬาศิลปะมวย
ไทยเปนศิลปะปองกันตัวใหบุคคลสามารถปองกันภัยอันตรายที่จะเกิดขึ้นแกชีวิตและทรัพยสินได
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เพิ่มความเชื่อมั่นในตนเองใหมากยิ่งขึ้น เมื่ออยูในสังคมใดก็จะสามารถใชศิลปะมวยไทย ให
สามารถปองกันอันตรายที่จะเกิดแกชีวิตและทรัพยสินของคนในสังคมน้ัน ทําใหสังคมน้ันมีความ
เจริญกาวหนา มีสวัสดิภาพและมีความมั่นคง ทั้งสามารถยึดเปนอาชีพหน่ึง ที่มั่นคง และทํารายได
ใหกับตนเองและเปนรายไดเขาประเทศอีกทางหน่ึงดวย

6. กีฬาศิลปะมวยไทยชวยเพิ่มสมรรถภาพและประสิทธิภาพของทหารและตํารวจเน่ือง
ดวยทหารและตํารวจ จะตองปฏิบั ติหน าที่ปราบปรามโจรผู ร าย  และออกศึกสงคราม
นอกเหนือไปจากการใชอาวุธยุทโธปกรณแลว การตอสูดวยมือเปลายังมีความจําเปนอยูมากในการ
ตอสูระยะประชิด ศิลปะการตอสูแบบมวยไทยอันเปนศิลปะการตอสูประจําชาติไทยจะชวยใหการ
ตอสูแบบมือเปลาในระยะประชิดของทหารและตํารวจมีประสิทธิภาพมากขึ้นรวมทั้งยังชวยใหเกิด
ความเชื่อมั่นในตนเองและเสริมสรางความกลาหาญ เด็ดเด่ียวในการตอสูอีกดวย

7. ชวยสรางเสริมคุณธรรมจากประวัติศาสตรทําใหเห็นเดนชัดวาการฝกหัดศิลปะมวย
ไทยน้ันสามารถสรางเสริมคุณธรรมและจริยธรรมดานตาง ๆ ใหเกิดในตัวนักมวย เชน มีความ
ซื่อสัตยสุจริต ดังเชน นายทองดี ฟนขาว แสดงความจงรักภักดีตอพระเจาตากสินมหาราช เด็กชาย
บุญเกิด ที่เรียนวิชามวยไทยกับ นายทองดี ฟนขาว (ซึ่งตอมาไดเปนพระยาพิชัย) ไดเฝาติดตามรับใช
รวมรบเคียงบาเคียงไหลกับพระยาพิชัยจนกระทั่งยอมตายในที่รบเพื่อปกปองคุมครองพระยาพิชัย
นอกจากน้ีกองทนายเลือกซึ่งมีหนาที่รักษาความสงบเรียบรอยภายใน ก็มักจะคัดเลือกเอาเฉพาะ
นักมวยเขามาทําหนาที่น้ีเพราะไดพิจารณาแลวเห็นวา นักมวยเปนผูที่ไดรับการเสริมสรางคุณธรรม
ดานตาง ๆ มาเปนอยางดี

ชยันต อิศรพล (2514) ไดกลาววา หลักการของกีฬาศิลปะมวยไทย มิไดมุงเพียงฝกฝน
ใหมีสมรรถภาพในดานกําลังกาย ความวองไว ความมีปฏิภาณไหวพริบเทาน้ัน แตมุงฝกฝนจิตใจให
สุภาพและมีศีลธรรมอันดีดวย ดังที่ ผล พระประแดง กลาวไววา “นักกีฬามวยไทยเปนผูร้ังความ
เสื่อมโทรมของศีลธรรมใหยับยั้งอยูเพราะนักกีฬามวยไทยเปนผูมีความต้ังใจ สมัครใจ สามัคคี
พรอมเพรียงรวมหมูคณะ แพไมเสียใจ ชนะไมหลงตัว ไมอาฆาตแคน ไมเยาะเยยคูตอสู มีวินัย
ยอมรับคําตัดสินโดยดี ไมเอาเปรียบคูตอสู โดยการซ้ําเติมเมื่อคูตอสูพลั้ งเพผล ไมเห็นแกตัว
เอ้ือเฟอเผื่อแผตอคนอ่ืน การฝกหัดมวยไทยจะตองอาศัยความมานะพยายามมาก  เพราะตองอดทน
ตอความเจ็บปวด การฝกหดหนักเปนเวลานาน การบังคับอารมณไมใหโกรธ นอกจากจะประจาน
ตนเองวาไมมีนํ้าใจนักกีฬาแลว ยังเปนชองทางใหเสียเปรียบคูตอสูเปนอันมากเพราะขาดสติยับยั้ง
การพิจารณาที่ถูกตอง ขาดความสุขุมรอบคอบไมสามารถใชความคิดใหเกิดไหวพริบได

โพธิ์สวัสด์ิ แสงสวาง (2535) ไดกลาวไววา กีฬาศิลปะมวยไทยเปนเจาแหงศิลปะที่
สะอาด บริสุทธิ์ และมหัศจรรยยิ่งเปนเจาแหงศาสตรของการตูสูปองกันตัว ทั้งเปนวัฒนธรรมที่เปน
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มรดกตกทอดจากบรรพบุรุษมาสูลูกหลานไทย สมควรที่ชายไทยจะไดศึกษาฝกฝนเพื่อสืบทอด
มรดกไทยดานน้ีใหคงอยูกับลูกหลานไทยตอไปและชวยกันปกปองรักษาไมใชกีฬาเปนเคร่ืองมือ
แสวงหาผลประโยชน โดยไมคํานึงถึงศีลธรรมประเพณี อันดีงาม เชน การลมมวย การพนัน การไม
ปฏิบัติตามกติกา เปนตน

กีฬาศิลปะมวยไทยเปนศิลปวัฒนธรรมทางกีฬาของชนชาติไทย เปนกิจกรรมการ
เคลื่อนไหวกิจกรรมออกกําลังกาย เปนเอกลักษณ เปนมรดกตกทด เปนศิลปะการตอสูปองกันตัว
และเปนศิลปะการตอสูดวยมือเปลาของชนชาติไทยที่สามารถใช หมัด เทา เขา ศอก และอวัยวะอ่ืน
เปนอาวุธได นอกจากจะชวยพัฒนาการทางรางกาย สติปญญา อารมณ สังคม และจิตใจที่กลาว
มาแลว ยังเปนนันทนาการและชวยแกปญหาทางสังคม ปญหาวัยรุน ตลอดทั้งปญหาการวางงานได

สมรรถภาพทางกาย
ความหมายของสมรรถภาพทางกาย

สมรรถภาพทางกายของบุคคลเปนสิ่งที่แสดงถึงความพรอมของรางกายอยาง
สมบูรณที่สามารถปฏิบัติภารกิจในกิจกรรมตางๆในชีวิตประจําวันไดอยางมีประสิทธิภาพและได
เปนเวลานานติดตอกัน โดยไมแสดงอาการเหน็ดเหน่ือย และยังฟนตัวกลับสูสภาพปกติไดในเวลา
อันรวดเร็วซึ่งมีบุคคลและองคกรใหคําจํากัดความของสมรรถภาพทางกาย (Physical Fitness) ไว
หลายความหมายดวยกัน เชน

Mathews (1978) กลาววา สมรรถภาพทางกายเปนความสามารถในการปฏิบัติงาน
อยางหนักของกลามเน้ือในแตละบุคคล ซึ่งประกอบดวยความแข็งแรง ความอดทน ความออนตัว
ของกลามเน้ือ หลัง ความอดทนของระบบหัวใจและหลอดเลือด หรือความอดทนของระบบหัวใจ
และการหายใจ และการทํางานประสานกันระหวางประสาทและกลามเน้ือ

Miller and other (1991) ไดใหความหมายสมรรถภาพทางกาย คือ ความสามารถ
ในการปฏิบัติงานของรางกายซึ่งแสดงใหเห็นจากการทํางานของระบบหลอดเลือดและหัวใจ ความ
อดทน ความแข็งแรง ความคลองตัว การทํางานประสานกันและการวัดสัดสวนของรางกาย

คณะแพทยและพลศึกษา (อางใน การเสริมสรางสมรรถภาพทางกายกรมพลศึกษา,
2530 หนา 2) กลาววา สมรรถภาพทางกาย หมายถึง ผลรวมของรางกาย อันประกอบดวย

1. ความสามารถทางกลไกของรางกาย (Body Mechanics) ในการประกอบ
กิจกรรมใดๆก็ตามไดอยางมีประสิทธิภาพในชีวิตประจําวันรวมทั้งกิจกรรมกีฬาและกิจกรรมพิเศษ
ตางๆดวย
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2. ความสมบูรณทางจิต
3. ความสมบูรณทางกาย
4. ทรวดทรง

องคการอนามัยโลกใหความหมายสมรรถภาพทางกายไววา สมรรถภาพทางกาย
หมายถึง ความสามารถของรางกาย หรือประสิทธิภาพของรางกายที่แสดงออกทางรางกายอยาง
เต็มที่ หรือสูงสุด (Optimum Physical Performance Capacity) โดยทั่ว ๆไปจะเนนองคประกอบ
ดังตอไปน้ี (วิรุฬห เหลาภัทรเกษม, 2537) คือ

1. ความอดทนของระบบไหลเวียนโลหิต (Cardiorespiratory Endurance)
2. ความทนทานและความแข็งแรงของกลามเน้ือ (Muscular Endurance

and Strength)
3. สัดสวนของรางกาย (Body Composition)
4. ความออนตัว (Flexibilty)

ซึ่งรวมกันเรียกวา สมรรถภาพทางสุขภาพ (Health Related physical Fitness) ซึ่ง
เปนสมรรถภาพพื้นฐานสําคัญที่อาจพัฒนาไปสูสมรรถภาพการกีฬาที่เกี่ยวกับทักษะได

วิชัย  อึงพินิจพงศ (2537) ไดอธิบายความหมายและองคประกอบของสมรรถภาพ
ทางกายวา สมรรถภาพทางกาย หมายถึง ความสามารถของรางกายในการทํางาน หรือประกอบ
กิจกรรมตางๆไดอยางมีประสิทธิภาพ ซึ่งมีระดับความแตกตางกันในระหวางบุคคล แยกไดตามเพศ
วัย อาชีพ หรือกิจกรรมที่เปนภารกิจประจําวัน ในทางการแพทยมักจะแบงองคกอบสําคัญของ
สมรรถภาพทางกายในคนทั่วไปไดเปน 4 อยาง คือ

1. ความอดทนของหัวใจ-ปอด (Cardiorespiratory Endurance)
2. ความแข็งแรงของกลามเน้ือ (Muscle Power)
3. ความออนตัว (Flexibility)
4. สัดสวนของรางกาย (Body Composition)

พิชิต  ภูติจันทร (2535) กลาววา สมรรถภาพทางกาย หมายถึง ความสามารถของ
บุคคลที่แสดงออกมาสามารถควบคุมตนเองได และรวมถึงความสามารถอ่ืนที่รางกายปฏิบัติตองาน
หรือภารกิจตางๆไดเปนระยะเวลานานโดยไมเกิดความเหน็ดเหน่ือยไดงาย และไดผลดีไมเสื่อม
ประสิทธิภาพ

กรมพลศึกษา (2539) ไดประมวลความหมายของสมรรถภาพทางกาย (Physical
Fitness) จากนักวิชาการและสรุปไววา หมายถึง ความสามารถของรางกายที่ประกอบกิจกรรมหรือ
ทํางานไดเปนระยะเวลาติดตอกัน และผลที่ไดรับมีประสิทธิภาพสูง ขณะเดียวกันมีกําลังกายที่
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สามารถปฏิบัติกิจวัตรอ่ืนๆไดอีก นอกจากน้ีควรพิจารณาดานจิตใจ อารมณ และสังคมควบคูกันไป
ดวย

ถนอมวงศ  กฤษณเพ็ชร และกุลธิดา  เชิงฉลาด (2544) กลาวถึงสมรรถภาพทาง
กายหรือความสมบูรณพรอมทางกาย คือ ความสามารถของรางกายในการประกอบภารกิจ
ประจําวันไดอยางกระฉับกระเฉงมีประสิทธิภาพและฟนตัวกลับคืนสูสภาพปกติไดอยางรวดเร็ว
และสามารถดํารงชีวิตอยูในสังคมไดอยางราบร่ืนมีความสุขปราศจากโรคที่เกิดจากการขาดการออก
กําลังกาย ปจจุบันองคประกอบของสมรรถภาพทางกายเกี่ยวกับสุขภาพประกอบดวย 2 ประการ
สําคัญ คือ  การตรวจรางกายทางการแพทย เชน ชีพจร ความดันโลหิตขณะพัก เปอรเซ็นตไขมัน
สารชีวเคมีในเลือด และการวัดสมรรถภาพทางกายหรือการแสดงความสามารถทางกาย ( Physical
performance) ไดแก พลังแอโรบิก ความแข็งแรง ความอดทนของกลามเน้ือ ความออนตัว เปนตน

สํานักงานกองทุนสนับสนุนการสรางเสริมสุขภาพ (2549) กลาววา สมรรถภาพ
ทางกาย หมายถึง สภาวะของรางกายที่อยูในสภาพที่ดีเพื่อที่จะชวยใหบุคคลสามารถทํางานไดอยาง
มีประสิทธิภาพ บุคคลที่มีสมรรถภาพทางกายดีก็จะสามารถปฏิบัติภารกิจตางๆในชีวิตประจําวัน
การออกกําลังกาย การเลนกีฬา และการแกไขสถานการณตางๆไดเปนอยางดี

วาสนา  คุณาอภิสิทธิ์  ( 2546)  ไดใหความหมายสมรรถภาพทางกาย  คือ
ความสามารถของระบบตางๆในรางกายที่สามารถทํางานไดอยางมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล
บุคคลที่มีสมรรถภาพทางกายดีจะสามารถประกอบกิจกรรมในชี วิตประจําวันไดอย าง
กระฉับกระเฉง ไมเฉื่อยชา ไมเหน่ือยลาจนเกินไป และยังมีพลังงานสํารองพอสําหรับการเขา
รวมกิจกรรมนันทนาการในยามวาง หรือในยามฉุกเฉิน

สํานักวิทยาศาสตรการกีฬา (2550) ใหความหมายสมรรถภาพทางกาย เปน
ความสามารถของรางกายในการปฏิบัติภารกิจประจําวันอยางตอเน่ืองดวยความกระฉับกระเฉงและ
ต่ืนตัวปราศจากความเมื่อยลา และยังมีพลังงานมากพอที่จะทํากิจกรรมเวลาวางตอไป

จากความหมายของสมรรถภาพทางกายที่กลาวมาขา งตนน้ันพอสรุปไดวา
สมรรถภาพทางกาย หมายถึง ความสามารถของรางกายในการประกอบกิจกรรมใดกิจกรรมหน่ึงได
ติดตอกันเปนระยะเวลานานไดอยางมีประสิทธิภาพ โดยระบบไหลเวียนโลหิต ความออนตัว ความ
แข็งแรง และความอดทนของกลามเน้ือ ความเร็ว กําลังและความคลองตัวทํางานประสานสัมพันธ
กันโดยไมเมื่อยลาหรือเหน่ือยงาย ทําใหกิจกรรมที่ทําน้ันมีประสิทธิภาพสงผลใหมีสุขภาพสมบูรณ
แข็งแรง
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องคประกอบของสมรรถภาพทางกาย
วาสนา  คุณาอภิสิทธิ์ และคณะ (2546) กลาววา สมรรถภาพทางกายเพื่อสุขภาพ

คือ ความสามารถของระบบตางๆในรางกาย ประกอบดวยความสามารถเชิงสรีรวิทยาดานตางๆที่
ชวยปองกันบุคคลจากโรคที่มีสาเหตุมาจากภาวะขาดออกกําลังกาย นับเปนปจจัยหรือตัวบงชี้สําคัญ
ของการมีสุขภาพดี และการมีชีวิตที่ดี

สํานักงานกองทุนสนับสนุนการสรางเสริมสุขภาพ (2549) กลาววา สมรรถภาพ
ทางกายที่สัมพันธกับสุขภาพ เปนสมรรถภาพทางกายที่ชวยลดอัตราความเสี่ยงของการเกิดปญหา
ทางดานสุขภาพตางๆ ซึ่งประกอบดวย

1. ความแข็งแรงของกลามเน้ือ (Muscular Strength) เปนความสามารถของ
กลามเน้ือซึ่งทําใหเกิดความตึงตัวเพื่อใชแรงในการยกหรือดึงสิ่งของตางๆ ความแข็งแรงของ
กลามเน้ือจะชวยทําใหรางกายทรงตัวเปนรูปรางขึ้นมาได

2. ความอดทนของกลามเน้ือ (Muscular Endurance) หมายถึง ความสามารถ
ของกลามเน้ือในการออกแรงทําใหวัตถุเคลื่อนที่ติดตอกันเปนเวลานานๆ หรือหลายๆคร้ังติดตอกัน
ได ความอดทนของกลามเน้ือสามารถเพิ่มไดมากขึ้นโดยการเพิ่มจํานวนคร้ังในการปฏิบัติกิจกรรม
ซึ่งจะขึ้นอยูกับปจจัยหลายอยาง เชน อายุ เพศ ระดับสมรรถภาพทางกายของเด็ก และชนิดของการ
ออกกําลังกาย

3. ค ว า ม อ ด ท น ข อ ง ร ะ บ บ ไ ห ล เ วี ย น โ ล หิ ต แ ล ะ ร ะ บ บ ห า ย ใ จ
(Cardiorespiratory Endurance) หมายถึง ความสามารถของหัวใจ ปอด และหลอดเลือดในการที่จะ
ลําเลียงออกซิเจนและสารอาหารยังกลามเน้ือที่ใชในการออกแรง และขณะเดียวกันก็นําสารที่ไม
ตองการ ซึ่งเกิดขึ้นภายหลังการทํางานของกลามเน้ือออกจากกลามเน้ือที่ใชในการออกแรง

4. ความออนตัว (Flexibility) หมายถึง ความสามารถในการเคลื่อนไหวของ
สวนแขน สวนขา หรือสวนตางๆของรางกายใหเต็มขีดจํากัดของการเคลื่อนไหวน้ันๆ การพัฒนา
ความออนตัวทําไดโดยการยืดเหยียดกลามเน้ือและเอ็น หรือการใชแรงตานทานในกลามเน้ือและ
เอ็นตองทํางานมากขึ้น การยืดเหยียดของกลามเน้ือทําไดทั้งแบบอยูกับที่หรือมีการเคลื่อนที่ เพื่อให
ไดประโยชนสูงสุดควรใชการเหยียดของกลามเน้ือในลักษณะอยูกับที่ น่ันก็คืออวัยวะสวนแขนและ
ขาหรือลําตัวจะตองเหยียด จนกวากลามเน้ือจะรูสึกตึงและจะจองอยูในทาเหยียดกลามเน้ือใน
ลักษณะน้ีประมาณ 10-15 วินาที

5. องคประกอบของรางกาย (Body Composition) จะเปนดัชนีประมาณคาที่
ทําใหทราบถึงเปอรเซ็นตของนํ้าหนักที่เปนสวนของไขมันที่มีอยูในรางกาย องคประกอบของ
รางกายประกอบดวย 2 สวน คือ ไขมันในรางกายกับนํ้าหนักของสวนตางๆที่ปราศจากไขมัน
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สําหรับหาองคประกอบของรางกายน้ัน จะกระทําไดโดยการวัดความหนาของไขมันใตผิวหนัง
(Skinfold thickness) โดยใชเคร่ืองมือที่เรียกวา Skinfold caliper

สํานักวิทยาศาสตรการกีฬา (2550) กลาววา สมรรถภาพทางกายเพื่อสุขภาพ
(Health Related Physical Fitness) เปนสมรรถภาพพื้นฐานของการมีสุขภาพที่ดีในการดํารงชีวิต
รวมทั้งชวยปองกันการบาดเจ็บและสรางภูมิคุมกัน ประกอบดวย

1. ความอดทนของระบบไหลเวียนโลหิต และระบบหายใจ (Cardiorespiratory
Endurance)หมายถึง ประสิทธิภาพสูงสุดของระบบไหลเวียนโลหิตและระบบหายใจ ซึ่งสงผลให
รางกายสามารถปฏิบัติงานติดตอกันเปนเวลานาน

2. ความแข็งแรงและความอดทนของกลามเน้ือ (Muscular Strength and
Endurance)

ความแข็งแรงของกลามเน้ือ คือ ความสามารถของกลามเน้ือในการออก
แรงยก ดัน ดึงวัตถุใหสามารถเคลื่อนที่ไปตามแรงบังคับของกลามเน้ือใหไดสูงสุดเพียงคร้ังเดียว

ความอดทนของกลามเน้ือ คือ ความสามารถของกลามเน้ือที่ประกอบ
กิจกรรมไดติดตอกันเปนเวลานานๆโดยไมหยุดและยังสามารถรักษาคุณภาพของงานน้ันๆไดอยาง
สม่ําเสมอหรือดีกวาเดิม

3. ความออนตัว (Flexibility) หมายถึง ความสามารถของรางกายหรือของ
กลามเน้ือและขอตอตางๆที่สามารถพับ บิดไดตามธรรมชาติ เชน การพับตัวไปขางหนา การแอนตัว
ไปขางหลัง การแยกขา

ความสําคัญของสมรรถภาพทางกาย
คําวา “สมรรถภาพทางกาย” มีความสําคัญตอการดํารงชีวิตประจําวัน จึงมีผูใหความ

คิดเห็นเกี่ยวกับความสําคัญของสมรรถภาพทางรางกาย ดังน้ี
วิวัฒนไชย  วรบวร (2545) กลาวไวในวารสารสุขศึกษา พลศึกษาและสันทนาการวา

มีผลการวิจัยเกี่ยวกับกิจกรรมพลศึกษาและการสรางสมรรถภาพทางกาย ซึ่ง เวสทและบูชเชอร
(Wuest and Bucher) สรุปไดวา สมรรถภาพทางกายมีความสําคัญอยางยิ่งสําหรับเด็กและผูใหญ
เพราะเกี่ยวของกับสุขภาพและสรีระของแตละบุคคล รวมไปถึงความสามารถในการทํางานของ
รางกายและสติปญญาที่จะพัฒนาเพิ่มขึ้นหรือลดลง มีประชาชนจํานวนมากที่มองเห็นขอเสียของ
การมีสมรรถภาพทางกายไมดี มีการเผยแพรขาวสารทางหนังสือพิมพหรือเอกสาร เพื่อใหคนใน
สังคมไดมีความต่ืนตัวในการสรางสมรรถภาพทางกายใหแกตนเอง โดยมีแนวความคิดวา
สมรรถภาพทางกายมีความสําคัญอยางยิ่งสําหรับเด็กและผูใหญเพราะเกี่ยวของกับความสามารถใน
การทํางานของรางกายและสติปญญาที่จะพัฒนาขึ้นหรือออนแอลงอันแสดงใหเห็นคุณคาของการ
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สรางเสริมสมรรถภาพทางกาย ซึ่งนอกจากจะทําใหไดออกกําลังกายอยางถูกตองแลวยังมีประโยชน
ตอชีวิตในดานอ่ืนๆอีกมากมาย

สํานักวิทยาศาสตรการกีฬา (2550) กลาววา การมีสมรรถภาพทางกายดีหรือไมน้ัน
ตองมีการทดสอบสมรรถภาพทางกายเพื่อเปนการทราบถึงสภาพความสมบูรณของรางกาย
ประสิทธิภาพในการทํางานของระบบตางๆเพื่อนํามาปรับปรุงแกไขในสวนน้ันๆ และพัฒนา
รางกายใหแข็งแรง อีกทั้งเปนการปองกันรางกายจากโรคภัยตางๆ และชวยลดปญหาที่จะนําไปสู
การสูญเสียทั้งทางดานสุขภาพและเศรษฐกิจ

สรุปไดวา การทดสอบสมรรถภาพทางกาย เปนเคร่ืองชี้วัดความสมบูรณของรางกาย
ทําใหบุคคลทราบถึงสมรรถภาพของตนเองและเปนสิ่งกระตุนใหเกิดการพัฒนารางกายการออก
กําลังกาย การดูแลสุขภาพของตนเองอยางสม่ําเสมอ

แนวคิดเกี่ยวกับความพึงพอใจ
ความหมายของความพึงพอใจ

นักการศึกษาใหความหมายและแนวคิดเกี่ยวกับความพึงพอใจไวหลายคนพอที่จะ
ประมวลแนวคิดไดดังน้ี

มอรส (Morse, 1955) ไดใหความหมายของความพึงพอใจ หมายถึง สิ่งใดก็ตามที่
สามารถลดความตึงเครียดของมนุษยใหนอยลง และความตึงเครียดน้ีเปนผลมาจากความตองการ
ของมนุษยเมื่อมนุษยมีความตองการมากจะเกิดปฏิกิริยาเรียกรอง เมื่อใดที่ความตองการไดรับการ
ตอบสนองความตึงเครียดจะนอยลงหรือหมดไป ทําใหมนุษยเกิดความพึงพอใจได

เพาเวลล (Powell, 1983) ไดใหความหมายของความพึงพอใจวา หมายถึง
ความสามารถของบุคคลในการดําเนินชีวิตอยางมีความสุข สนุกสนาน ปราศจากความรูสึกเปนทุกข
ทั้งน้ีไมไดหมายความวาบุคคลตองไดรับการตอบสนองอยางสมบูรณในทุก ๆ สิ่งที่ตองการ แต
ความพึงพอใจน้ันจะหมายถึงความสุขที่เกิดจากการปรับตัวของบุคคลตอสิ่งแวดลอมไดเปนอยางดี
และเกิดความสมดุลระหวางความตองการของบุคคลและการไดรับการตอบสนอง

จอหนสันและคณะ (Johnson, et a., 1986) ไดใหความหมายของความพึงพอใจ
โดยทั่วไปวา หมายถึง การรับรูดวยจิตใจสะทอนใหเห็นวา บุคคลรูสึกสุขสําราญอ่ิมเอม ปราศจาก
ความ วิตกกังวล

สรุป  ความพึงพอใจ  หมายถึง  ความรูสึกที่ดีที่บุคคลมีตอสิ่งหน่ึงสิ่งใด  เปนพลังที่
เกิดจากพลังจิต  ที่ทําใหรูสึกชอบ พอใจ เห็นดวยตอโปรแกรมการออกกําลังกายที่ทําใหความ
ตองการของบุคคลไดรับการตอบสนองทั้งทางดานรางกายจิตใจอารมณสังคม และตองการมีสวน
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รวมในกิจกรรมน้ัน ๆ และความพึงพอใจของบุคคลที่มาออกกําลังกายก็ถือวาเปนเปนเกณฑอยาง
หน่ึงที่ใชสําหรับวัดคุณภาพของโปรแกรมการออกกําลังกายโดยรูปแบบมวยไทยแอโรบิกได

ทฤษฎีและแนวคิดเกี่ยวกับความพึงพอใจ
ทฤษฎีสําหรับการสรางความพึงพอใจมีหลายทฤษฎี ทฤษฎีที่ไดรับการยอมรับ และผู

ศึกษา นําเสนอไดแก ทฤษฎีลําดับขั้นของความตองการของมาสโลว (Maslow’s Hierarchy of Needs)
มีดังน้ี

มาสโลว  ไดต้ังทฤษฎีทั่วไปเกี่ยวกับการจูงใจ (Maslow’s General Theory) เปนที่รูจัก
และยอมรับกันแพรหลาย “Hierarchy of Needs” ทฤษฎีการจูงใจของมาสโลว มีขอสมมติฐาน
เกี่ยวกับพฤติกรรมของมนุษย 3 ประการ ดังน้ี (อัญชไม จันทมาศ, 2544)

1.  ทุกคนมีความตองการและความตองการน้ีมีอยูตลอดเวลา และไมมีที่สิ้นสุด
2.  ความตองการที่ไดรับการตอบสนองแลว จะไมเปนสิ่งจูงใจของพฤติกรรมอีก

ตอไปความตองการที่ยังไมไดรับการตอบสนองเทาน้ันที่เปนสิ่งจูงใจของพฤติกรรม
3.  ความตองการของคนจะมีลักษณะเปนลําดับขั้นจากตํ่าไปหาสูงตามลําดับ

ความสําคัญ กลาวคือ เมื่อความตองการในระดับตํ่าไดรับการตอบสนองแลว ความตองการระดับสูง
ก็จะเรียกรองใหตอบสนอง มาสโลว  ไดสรุปลักษณะของการจูงใจจะเปนไปอยางมีระเบียบ  ลําดับ
ขั้นของความตองการหรือ ตามทฤษฎีของมาสโลว  จะมีลักษณะตามลําดับจากตํ่าไปหาสูง 5 ขั้น
ดังน้ี

3.1 ความตองการทางดานรางกาย (Physiological Needs) ความตองการ
ทางดานรางกายเปนความตองการเบื้องตนเพื่อความอยูรอด เชน ความตองการในเร่ือง อาหาร นํ้า ที่
อยูอาศัย เคร่ืองนุงหม ยารักษาโรค   ความตองการพักผอน ความตองการทางเพศ ฯลฯ ความ
ตองการทางดานรางกาย จะมีอิทธิพลตอพฤติกรรมของคน ก็ตอเมื่อความตองการทางดานรางกายยัง
ไมไดรับการสนองเลยในดานน้ี โดยปกติแลวองคกรทุกแหงมักจะตอบสนองความตองการของแต
ละคน ดวยวิธีการทางออมคือ การจายเงินคาจาง

3.2 ความตองการความปลอดภัยหรือความมั่นคง (Security of Safety
Needs) ถาหากความตองการทางดานรางกายไดรับการตอบสนองตามสมควรแลว มนุษย จะมีความ
ตองการในขั้นสูงขึ้นไปตอไป คือ ความตองการความปลอดภัย หรือมีความมั่นคงตางๆ ความ
ตองการความปลอดภัยจะเปนเร่ืองเกี่ยวกับการปองกัน เพื่อใหเกิดความปลอดภัยจากอันตรายตาง ๆ
ที่เกิดขึ้นกับการดํารงชีพ เชน ความมั่นคงในหนาที่การงาน  สถานะทางสังคม

3.3 ความตองการทางดานสังคม (Social or Belongingness Needs) ภายหลัง
จากที่คนไดรับการตอบสนองในสองขั้นดังกลาวแลว ก็จะมีความตองการที่สูงขึ้น คือความตองการ
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ทางดานสังคม จะเร่ิมเปนสิ่งจูงใจที่สําคัญตอพฤติกรรมของคน ความต องการทางดานน้ีจะเปน
ความตองการเกี่ยวกับการอยูรวมกันและการไดรับการยอมรับจากบุคคลอ่ืน และความรูสึกวาตนเอง
น้ันเปนสวนหน่ึงของกลุมทางสังคมอยูเสมอ

3.4 ความตองการที่จะมีฐานะเดนในสังคม (Esteem or Status Needs) ความ
ตองการขั้นตอมาเปนความตองการที่ประกอบดวยสิ่งตาง ๆ ดังน้ีคือ ความมั่นใจในตนเอง ในเร่ือง
ความสามารถ ความรู และความสําคัญของตนเอง รวมทั้งความตองการที่จะมีฐานะเดน เปนที่
ยอมรับของบุคคลอ่ืนหรืออยากใหคนอ่ืนยกยองสรรเสริญ ในความรับผิดชอบในหนาที่การงาน

3.5 ความตองการที่จะไดรับความสําเร็จในชีวิต (Self – Actualization or
Self-Realization) ลําดับความตองการที่สูงสุดของมนุษย ก็คือ ความตองการที่จะสําเร็จในชีวิตตาม
ความนึกคิด หรือความคาดหวัง ทะเยอทะยานใฝฝน ในขั้นน้ีจะเกิดขึ้นและมักเปนความตองการ ที่
เปนอิสระเฉพาะแตละคน ซึ่งตางก็มีความนึกคิดใฝฝนที่อยากไดรับความสําเร็จในสิ่งอันสูงสงใน
ทัศนะของตนเอง

จากแนวคิดดังกลาวจึงสรุปไดวา ความพึงพอใจ หมายถึงเปนการแสดงทางความรูสึก
ดีใจยินดี ในทางบวกในทางที่ดีของเฉพาะบุคคลตอรูปแบบการออกกําลังกายในการตอบสนอง
ความตองการในสวนที่ขาดหายไป ซึ่งสามารถสนองตอบตอความตองการของบุคคลทั้งทางรางกาย
จิตใจ สังคมไดอยางเหมาะสมและเปนการแสดงออกถึงความพึงพอใจของบุคคลที่ปฏิบัติตาม
กิจกรรมในการออกกําลังกายซึ่งจะเปนเกณฑสําคัญในการวัดคุณภาพของเคร่ืองมือในการออก
กําลังกายโดยรูปแบบมวยไทยแอโรบิก

งานวิจัยท่ีเกี่ยวของ
จิรัชย ประชุมแพทย (2548) ไดศึกษาเร่ือง ผลการฝกแอโรบิกมวยไทยที่มีตอเปอรเซ็นต

ไขมันในรางกายและสมรรถภาพทางกายบางสวน โดยกลุมตัวอยางเปนเพศหญิง อายุ 30-40 ป
จํานวน 20 คน ซึ่งมิไดออกกําลังกายอยางสม่ําเสมอ ทําการฝกโดยใชโปรแกรมการฝกแอโรบิกมวย
ไทยที่ผูวิจัยไดสรางขึ้น เปนเวลา 8 สัปดาห สัปดาหละ 3 วัน วันละ 45 นาที ผลการวิจัยพบวา

1. หลังการฝก 4 สัปดาห กลุมฝกเตนแอโรบิกมวยไทยมีเปอรเซ็นตไขมันของ
รางกายลดลงจากกอนการฝกเตนแอโรบิกมวยไทย และหลังการฝก 8 สัปดาห กลุมฝกเตนแอโรบิ
กมวยไทยมีเปอรเซ็นตไขมันของรางกายลดลงจากกอนการฝกเตนแอโรบิกมวยไทย พัฒนาสูงขึ้น
อยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .05

2. หลังการฝก 4 สัปดาห กลุมฝกเตนแอโรบิกมวยไทยมีสมรรถภาพทางกาย อัน
ไดแก ความจุปอด แรงบีบมือ แรงดึงขา-หลัง การลุก-น่ัง และความออนตัวที่พัฒนาสูงขึ้นกวากอน
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การฝกแอโรบิกมวยไทย และหลังการฝก 8 สัปดาห กลุมฝกเตนแอโรบิกมวยไทยมีสมรรถภาพทาง
กายดังกลาวที่พัฒนาสูงขึ้นกวากอนการฝก โดยผลทดสอบความแตกตางของคาเฉลี่ยกอนการฝกกับ
หลังการฝก 4 สัปดาห ของความจุปอด แรงบีบมือ การลุก-น่ัง และความออนตัว ไมพัฒนาสูงขึ้น แต
ผลการทดสอบของคาเฉลี่ยของแรงดึงขา-หลัง พัฒนาสูงขึ้นอยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05

และผลการทดสอบความแตกตางของคาเฉลี่ยกอนการฝกกับหลังการฝก 8 สัปดาห
ของแรงบีบมือและความออนตัว ไมพัฒนาสูงขึ้นอยางมีนัยสําคัญทางสถิติ แตผลการทดสอบของ
คาเฉลี่ยของความจุปอด แรงดึงขา-sหลัง และการลุก-น่ัง พัฒนาสูงขึ้นอยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่
ระดับ .05

ถนอมวงศ กฤษณเพ็ชร และคณะ (2549) ไดทําการวิจัยในเร่ือง การประเมินรูปแบบการ
เตนมวยไทยแอโรบิกที่เหมาะสมกับกลุมอายุ วิธีการวิจัยใชกลุมตัวอยางเปนเพศหญิง อาสาสมัคร
เขารับการทดลอง 140 คน ระหวางอายุ 20-59ป สุมเขากลุมทดลองและกลุมควบคุมตามกลุมอายุ
20-29, 30-39, 40-49 และ50-59 ป ระยะเวลาการทดลอง 12 สัปดาห กําหนดใหเตนมวยไทย
แอโรบิกแบบกาวหนาสามวันตอสัปดาห คร้ังละ 30-40 นาที และเตนแอโรบิกแบบแรงกระแทกตํ่า
3 วันตอสัปดาห คร้ังละ 30 นาที

ผลวิจัยพบวา หลังการทดลอง 12 สัปดาห กลุมเตนมวยไทยแอโรบิกแบบกาวหนา
ทุกอายุมีการเปลี่ยนแปลงสมรรถภาพการใชออกซิเจนสูงสุด ความแข็งแรงและความอดทนของ
กลามเน้ือ รวมทั้งคาเอชดีแอล-คลอเรสเตอรอลเพิ่มขึ้นอยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .05 เมื่อ
เปรียบเทียบกับกลุมเตนแอโรบิกแบบแรงกระแทกตํ่าปกติ สําหรับคุณคาและความภาคภูมิใจในภูมิ
ปญญาไทยน้ัน กลุมเตนแอโรบิกมวยไทยแบบกาวหนาทุกกลุมอายุเห็นวาการเตนมวยไทยแอโรบิก
เปนการสรางรูปแบบการออกกําลังกายใหมที่เปนเอกลักษณของไทย ทําใหผูออก กําลังกายรูจัก
ศิลปะมวยไทยมากขึ้นจากที่ไมเคยรูจักและรูสึกภาคภูมิใจในความเปนไทยมากขึ้น

พัชนี ชูศรี (2531) ไดทําการวิจัย เร่ือง ผลการฝกแอโรบิกดานซ ในระดับความถี่ที่ตางกันที่
มีผลตอการเปลี่ยนแปลงสมรรถภาพทางกาย ผลการวิจัย พบวา สมรรถภาพทางกายของกลุมฝกแอ
โรบิกดานซ 3 วัน และ 5 วัน ในการทดสอบหลังฝกไมแตกตางกัน แตพบวานํ้าหนักของรางกาย
ความจุปอด ความออนตัว ความแข็งแรงของแขน และขา เปอรเซ็นตไขมันของรางกาย และ
สมรรถภาพการจับออกซิเจนสูงสุดของกลุมฝก 3 วันและ 5 วัน ในการทดสอบกอนฝกและหลังฝก
แตกตางกันอยางมีนัยสําคัญที่ระดับ .05

สามารถ บุตรานนท (2527) ไดทําการวิจัยเร่ืองผลของการฝกแอโรบิกดานซที่มีผลตอ
สมรรถภาพของรางกาย และ เปอรเซ็นไขมันในรางกาย พบวา อัตราการเตนของชีพจรขณะพัก
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ลดลงประมาณ 4-5 คร้ังตอนาที แตนํ้าหนักตัวลดลงเล็กนอย คือ ประมาณ 0.5-0.8 กิโลกรัม และ
เปอรเซ็นตไขมันในรางกายลดลงจากกอนการฝกอยางมีนัยสําคัญทางสถิติระดับ 0.01

สุดา  กาญจนะวณิชย (2543) ไดศึกษาเร่ือง การเปรียบเทียบผลของการเตนแอโรบิกแบบ
ศิลปะมวยไทยกับการเตนแอโรบิกแบบแรงกระแทกตํ่าที่มีตอสมรรถภาพทางกาย กลุมตัวอยางเปน
นิสิตที่พักอยูในหอพักของจุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย อายุ 18-22 ป ที่มีสุขภาพดี อาสาสมัครเขารวม
โครงการน้ีจํานวน 40 คน ฝก 3 วันตอสัปดาห คร้ังละ 40 นาที ความหนักของงาน 60-80 % ของ
อัตราการเตนของหัวใจสูงสุด

ผลการวิจัยพบวา หลังจากการทดลอง 10 สัปดาห กลุมฝกเตนแอโรบิกแบบศิลปะ
มวยไทยมีเปอรเซ็นตไขมันลดลง สมรรถภาพการใชออกซิเจนสูงสุด เพิ่มขึ้นมากกวากลุมผูฝกเตน
แอโรบิกแบบแรงกระแทกตํ่าอยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .05 สวนนํ้าหนักของรางกาย อัตรา
การเตนของหัวใจขณะพัก ความดันโลหิตขณะหัวใจบีบตัวและคลายตั ว ความออนตัว ความ
แข็งแรงของกลามเน้ือแขน ขา ความจุปอดและอัตราการเตนของหัวใจสูงสุดขณะปนจักรยานไม
แตกตางกันอยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ.05

สุมาลี นาเมือง (2548)ไดศึกษาเร่ือง ผลของการเตนแอโรบิกแบบศิลปะมวยไทยที่มีตอ
องคประกอบของสมรรถภาพทางกายของนักเรียนหญิง อายุ 12 ป  กลุมตัวอยางที่ใชเปนนักเรียน
หญิง อายุ 12 ป จํานวน 30 คน ไดมาโดยการเลือกแบบเจาะจง เคร่ืองมือที่ใชในการวิจัยเปน
โปรแกรมการฝกเตนแอโรบิกแบบศิลปะมวยไทย และแบบทดสอบสมรรถภาพทางกายมาตรฐาน
ของคณะกรรมการนานาชาติ เวลาในการทดลอง 8 สัปดาห ฝกสัปดาหละ 3 วัน ผลการศึกษาพบวา
การเตนแอโรบิกแบบศิลปะมวยไทยมีผลตอความออนตัว ความคลองตัว ความแข็งแรงของ
กลามเน้ือแขนและขา ดังน้ี

1. หลังจากการฝกสัปดาหที่ 8 คาเฉลี่ยของความออนตัว ความคลองตัว ความ
แข็งแรงของกลามเน้ือแขนและขา เพิ่มขึ้น

2. เปรียบเทียบคาเฉลี่ยของความออนตัว ความคลองตัว ความแข็งแรงของ
กลามเน้ือแขนและขา กอนการฝกและหลังการฝกสัปดาหที่ 8 แตกตางกัน อยางมีนัยสําคัญทางสถิติ
ที่ระดับ .05


