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การเพิ่มพูนสมรรถภาพการเคลื่อนไหว

 รา่งกายของมนุษย์จะมีการเคลื่อนไหว
อยู ่ตลอดเวลา โดยเกิดจากการท�างาน 

ของระบบประสาทที่สั่งการไปยังกล้ามเนื้อ 
ให้หดตัวเพื่อให้เกิดแรงท่ีมีขนาดมากพอ 

ท�าให้ร่างกายเกิดการเคลื่อนไหวและส่งผลต่อ
วัตถุให้เคล่ือนท่ี ซ่ึงในขณะเคล่ือนไหวร่างกาย

จะต้องใช้ทักษะทางกลไก เพื่อสร้างความสมดุล 
และความมั่นคง อันจะท�าให้การเคลื่อนไหวเกิด

ประสิทธิภาพ และความปลอดภัยมากขึ้น

๑หน่วยที่

สาระการเรียนรู้แกนกลาง

■	 หลักการเพิ่มพูนความสามารถในการเคลื่อนไหวที่ใช้ทักษะ
กลไกและทกัษะพืน้ฐานทีน่ำาไปสูก่ารพฒันาทกัษะการเลน่กีฬา

ตัวชี้วัด 

■	 เพ่ิมพูนความสามารถของตนตามหลักการเคลื่อนไหวที่ใช้
ทักษะกลไกและทักษะพื้นฐานที่นำาไปสู่การพัฒนาทักษะ 
การเล่นกีฬา (พ ๓.๑ ม.๑/๑)



๑.  การเคลือ่นไหวโดยใช้ทกัษะกลไกท่ีนาํไปสู่การพัฒนาทักษะ
การเล่นกีฬา

 การเคลื่อนไหว (Movement) หมายถึง การเปลี่ยนตําแหน่งที่ต่อเนื่องของอวัยวะ ซึ่งเกิดจาก

การทํางานของระบบประสาทและกล้ามเนื้อ

 การทีก่ล้ามเนือ้หดตวัย่อมทาํให้เกดิแรง เรา

อาจกล่าวได้ว่า “แรง”  คอื ตวัการท่ีทาํให้เกดิการ

เคลืี่อนไหว และต้องเป็นแรงที่มีขนาดมากพอ

ที่จะทําให้คนหรือวัตถุนั้นเคลื่อนไหว โดยแรงนี้

อาจจะมีทั้งแม่เหล็ก การดึง การดัน การผลัก

การตีของสิ่งมีชีวิต เป็นต้น

 ทักษะกลไก (Motor Skill) หมายถึง ทักษะ

กลไกท่ีมีความเกี่ยวข้องกับทักษะการเล่นกีฬา

โดยตรง ซึ่งบุคคลต้องมีไว้เพื่อใช้ในการปฏิบัติ

การเล่นกีฬาได้อย่างมีประสิทธิภาพสูงสุด ซึ่ง

เราสามารถทดสอบได้โดยอาศัยองคประกอบ 

ดังต่อไปนี้ (ธีระศักดิ์  อาภารัตนาสกุล, ๒๕๕๒)

• พลงั (Power) เป็นความสามารถของกล้ามเนือ้ทีท่าํงานโดยใช้แรงจาํนวนมากในระยะ

เวลาที่จํากัด และก่อให้เกิดผลสัมฤทธิ์สูงสุด เช่น การทุ่มนํ้าหนัก การกระโดดสูง เป็นต้น

   • ความเร็ว (Speed) เป็นความสามารถในการเคล่ือนไหวร่างกายจากท่ีหนึ่งไปยัง

อีกที่หนึ่งในเวลาอันรวดเร็ว เช่น การวิ่ง ๑๐๐ เมตร การว่ายนํ้า ๕๐ เมตร เป็นต้น

 • การทรงตัว (Balance) เป็นความสามารถในการรักษาความสมดุลของร่างกาย

ทั้งในขณะท่ีอยู่กับที่ และในขณะที่เคลื่อนที่ด้วยความเร็วในรูปแบบต่างๆ เช่น การวิ่งโดยไม่ล้ม 

การเลี้ยงลูกบาสเกตบอล เป็นต้น

   • ความคล่องแคล่ว (Agility) เป็นความสามารถในการควบคุมร่างกายขณะ

เคลื่อนไหว การเปลี่ยนทิศทางอย่างรวดเร็ว และการใช้แรงอย่างเต็มที่ได้อย่างมีประสิทธิภาพ 

เช่น การวิ่งซิกแซก การว่ิงไปวิ่งกลับ เป็นต้น  ซึ่งการเคล่ือนไหวประเภทนี้ ผู้ปฏิบัติจําเป็น

ต้องมีร่างกายท่ียืดหยุ่น เพราะถ้าเคลื่อนไหวเร็วๆ หรือปฏิบัติผิดจังหวะ อาจทําให้ร่างกาย

ได้รับบาดเจ็บได้

 • การประสานสัมพันธ (Coordination) เป็นความสามารถในการเคลื่อนไหวร่างกาย

ที่มากกว่า ๑ กลไกในเวลาเดียวกันให้ผสมผสานกันได้อย่างเป็นระบบ เช่น การเขย่งก้าวกระโดด 

การกระโดด การขว้างลูกซอฟทบอล เป็นต้น

การกระโดดสูง	 ร่างกายต้องใช้พลังงานมาก	 เพราะต้อง
มีการสปริงตัวให้ลอยขึ้นสู่อากาศ

๒



   • เวลาเคลื่อนไหว (Movement Time) เป็นความสามารถในการเคล่ือนไหวที่ใช้

ส่วนใดส่วนหนึ่งของร่างกายหรือท้ังหมดของร่างกายให้เคล่ือนที่จากจุดหนึ่งไปยังอีกจุดหนึ่ง เช่น 

การกระโดดหมุนตัวในการเล่นยิมนาสติก เป็นต้น

   • เวลาปฏกิริยิาตอบสนอง (Reaction Time) เป็นความสามารถของร่างกายท่ีตอบสนอง

ต่อสิ่งเร้าภายในระยะเวลาอันรวดเร็ว เช่น การได้ยินเสียงปืนที่ส่งสัญญาณให้ออกวิ่ง ๑๐๐ เมตร  

การตีโต้ลูกปิงปองด้วยความรวดเร็ว เป็นต้น

 แนวทางในการพัฒนาทักษะกลไก

 การพัฒนาทักษะกลไกเป็นการสร้างเสริมให้ร่างกายมีการเคลื่อนไหวได้อย่างมีประสิทธิภาพ 

ซึ่งรวมไปถึงการใช้ระบบประสาท เอ็น ข้อต่อ และกล้ามเนื้อให้ปฏิบัติกิจกรรมได้เป็นระยะ 

เวลานาน สามารถฝึกฝนหรอืพฒันาให้ดยีิง่ขึน้ได้ด้วยตนเอง โดยแนวทางในการพฒันาทกัษะกลไก 

มีดังนี้

 การเคลื่อนไหวร่างกายไม่ว่าจะเป็นในการเล่นเกม	เล่นกีฬา	การออกกำาลังกาย	หรือแม้กระทั่งการทำางาน

ในชีวิตประจำาวัน	 อาจทำาให้ร่างกายเกิดการบาดเจ็บได้	 โดยอาการบาดเจ็บท่ีพบได้บ่อยครั้งจากการเคล่ือนไหว

ร่างกาย	คือ

  ฟกช้ำ� เกิดจากการกระทบกระแทก	ทำาให้เลือดออกใต้ชั้นผิวหนังหรือกล้ามเนื้อ	เกิดได้จากการพลัดตก

จากบันได	การหกล้ม	การวิ่งชนกัน

  กล้�มเนื้อฉีก	เกิดจากการยืดตัวมากเกินไปของกล้ามเนื้อ	เนื่องจากการออกแรงเกินกำาลัง	หรือออกแรง

กล้ามเนื้อโดยไม่มีการยืดเหยียดกล้ามเนื้อ	 จึงทำาให้มีการขาดของเส้นใยกล้ามเนื้อ	 ส่วนจะมากน้อยเพียงใด

แล้วแต่ความรุนแรง

  ขอ้เท�้เคลด็หรอืแพลง	เกดิจากขอ้เทา้พลกิในลกัษณะฝา่เทา้บดิเขา้ดา้นใน	ทำาใหเ้อน็ยดึขอ้เทา้เคลด็หรอื 

ฉกีขาด	เชน่	การตกหลุม	การกระโดดลงพืน้ท่ีไมเ่รียบ	หรอืในการเลน่กฬีา	เชน่	การกระโดดขึน้ยงิลกูบาสเกตบอล	

การกระโดดขึ้นตบลูกวอลเลย์บอลแล้วหล่นลงมา	เป็นต้น

	 ซึ่งอาการดังกล่าวมีหลักการปฐมพยาบาล	ดังนี้

	 ๑.	 หยดุพกัเฉพาะสว่นกลา้มเนือ้นัน้	มใิหเ้คลือ่นไหวหรอืเคลือ่นที	่เพราะถ้าเกดิการเคลือ่นไหวตอ่ไปจะรูส้กึ

เจ็บปวด	และอาการอาจรุนแรงมากขึ้น

	 ๒.	 ใชน้้ำาแขง็ประคบบริเิวณทีอ่กัเสบ	โดยน้ำาแขง็จะชว่ยลดการบวมช้ำาทีเ่กดิจากการฉกีขาดของเสน้เลอืดฝอย

ภายในกล้ามเนื้อและลดความเจ็บปวดลงได้	แต่อย่าใช้น้ำาแข็งวางบริเวณที่บาดเจ็บโดยตรง	ควรวางผ้าบนบริเวณ

ที่ได้รับบาดเจ็บก่อนแล้วจึงวางน้ำาแข็งทับบนผ้านั้น	โดยใช้เวลาประมาณ	๑๕	นาที

	 ๓.	 ใช้ผ้ายืดพันรอบบริเวณที่บาดเจ็บให้ตึงพอประมาณ	อย่าพันรัดแน่นจนเลือดไหลเวียนไม่สะดวก

	 ๔.	 หลงัจากเกดิการบาดเจบ็	๔๘-๗๒	ชัว่โมง	ใหใ้ชน้้ำาอ่นุประคบบรเิวณทีบ่าดเจบ็	เพ่ือใหเ้กดิการไหลเวยีน

ของเลือดมาหล่อเลี้ยงบริเวณที่บาดเจ็บ	และลดอาการบวม

การบาดเจ็บจากการเคลื่อนไหวร่างกายเกร็ดน่ารู้
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 เป็นการฝึกฝนกล้ามเนื้อให้แข็งแรง โดยกระตุ้นเซลล

ให้ใหญ่ข้ึน เพราะกล้ามเนื้อที่ใหญ่ ทําให้เกิดการหดตัวของ

กล้ามเนื้อในแต่ละครั้งได้มีความยืดหยุ่นมากข้ึน อันจะมีผล

ต่อการมีพลังหรือแรงในการปฏิบัติกิจกรรมต่างๆ ซึ่งวิธีการ

ฝึกร่างกายให้มีพลัง มีดังนี้ 

๑. การยกนํ้าหนัก เป็นการฝึกความสามารถกล้ามเนื้อ

ที่ยืดตัว โดยกระทําต่อแรงสูงสุด ๑ ครั้ง

๒. การขว้าง การทุ ่ม และการกระโดด เป็นการฝึก

ความสามารถของกล้ามเนื้อที่ยืดตัวโดยกระทําด้วยความ

รวดเร็ว

๓. การดงึ ความสามารถของกล้ามเนือ้ทีห่ดตวั ซึง่กระทาํ

ด้วยการออกแรงต้านซํ้าๆ กัน ได้นานที่สุด

 เป็นการฝึกความสามารถของร่างกายให้เคลื่อนที่จาก

จุดหนึ่งไปยังจุดหนึ่งด้วยระยะเวลาที่น้อยที่สุด ประกอบไปด้วย 

เวลาปฏกิริยิาตอบสนอง เวลาในการเคลือ่นไหว และเวลาในการ

ตอบสนอง ดังนี้

 ๑. วิง่เรว็ เป็นการวิง่ในระยะสัน้ ซึง่ในขณะวิง่ต้องเคลือ่นตวั

ไปข้างหน้า ก้าวเท้าไปรบันํา้หนกัตวัให้เท้าหลงัส่งแรงไปข้างหน้า

แขนเหวี่ยงตรงข้ามกับเท้า และรักษาการทรงตัวขณะวิ่ง

๒. การว่ายนํ้าเร็ว เช่น ๕๐ เมตร ๑๐๐ เมตร เพื่อฝึกให้

ร่างกายได้มีการเคลื่อนที่ในระยะเวลาที่สั้น

เป็นการประสานงานระหว่างระบบประสาทกับกล้ามเนื้อ 

เพื่อให้ร่างกายอยู่ในตําแหน่งที่สมดุล ซึ่งการฝึกการทรงตัว

ทาํได้โดยการฝึกกล้ามเนือ้ทีใ่ช้ในการพยงุตวัให้ด ีความแขง็แรง 

ทาํงานได้รวดเรว็ และมปีระสิทธภิาพ สามารถปฏบิตัไิด้ ๒ แบบ 

ดังนี้

ฝกความเร็ว

ฝกร่างกายให้มีพลัง

ฝกการทรงตัว

การวิ่งระยะสั้น

การดึง

การฝกการทรงตัวขณะอยู่กับที่

๔



เป็นการวัดความคล่องแคล่วหรือประเมินความสามารถ

ในการเปลี่ยนทิศทางของร่างกายอย่างรวดเร็ว และตรง

เปาหมาย เมื่อออกแรงให้ร่างกายเคลื่อนไหวอย่างเต็มท่ีและ

ควบคุมได้ ซึ่งเป็นผลรวมของความอ่อนตัว และความรวดเร็ว

ในการเคลื่อนไหวร่างกาย โดยสามารถฝึกความคล่องแคล่วนี้

ได้จากการปฏบิตักิจิกรรม เช่น การวิง่ซกิแซก การวิง่อ้อมหลกั

เป็นต้น 

 ๑. การทรงตวัในขณะอยูก่บัที ่เป็นการรกัษาสมดุลร่างกาย

ขณะอยูก่บัที ่ซึง่สามารถฝึกได้ด้วยการยนืขาเดยีว โดยการยกขา

ข้างหนึ่งขึ้นมา ส่วนขาอีกข้างให้ยืนบนพื้น ทรงตัวให้ดีไม่เอียง

ไปทางด้านใดด้านหนึ่ง แล้วให้ยกมือทั้งสองข้างมาพนมที่อก

๒. การทรงตวัในขณะเคลือ่นที่ เป็นการรักษาความสมดุล

ของร่างกายในขณะเคลื่อนที่ ซึ่งสามารถฝึกการทรงตัวในขณะ

เคลื่อนท่ีได้ด้วยการเดินบนกระดานไม้แผ่นเดียว หรือเดินบน

แท่งปูนที่วางไว้ โดยให้มีความสูงจากพื้นไม่เกิน ๑ ฟุต

เป็นความสามารถของร่างกายในการประสานสัมพันธ

ระหว่างกล้ามเนื้อ และระบบประสาทในการเคลื่อนที่ได้อย่าง

สมดุล จึงจําเป็นต้องอาศัยสมรรถภาพทางกายในทุกด้านมา

ผสมผสานกันให้เกิดการเคลื่อนไหว  ดังนั้น จึงควรได้รับการ

ฝึกที่หลากหลายด้วยการปฏิบัติกิจกรรมต่างๆ ได้แก่ การฝึก

แบบมีอุปกรณและไม่มีอุปกรณ

 ๑. การฝกแบบมอีปุกรณ เป็นการฝึกทกัษะการเคล่ือนไหว

โดยใช้อุปกรณการกฬีาทีห่าได้ง่ายเข้ามาช่วยในการฝึก เพือ่ให้

เกิดความสนุกสนานมากยิ่งขึ้น

   การเคล่ือนท่ีรับลูกบอล ให้ผู้เล่นยืนท้ายสนาม จากน้ัน

ให้วิ่งมาถึงกลางสนามแล้วรับลูกบอลที่โยนมาให้ เมื่อได้สัมผัส

กับลูกบอลแล้วให้ทําการเลี้ยงลูกบอลต่อไปทันที

ฝกความคล่องแคล่ว

ฝกการประสานสัมพันธ

การฝกการทรงตัวขณะเคลื่อนที่

การวิ่งซิกแซกสลับฟนปลา

การเคลื่อนที่รับลูกบอล

๕



 เป็นการเคลื่อนไหวร่างกายในสถานการณขณะที่ปฏิบัติ

กิจกรรมการเล่นกีฬาต่อการลดเวลาปฏิกิริยาตอบสนองลงได ้

ดังนี้

๑. การเคลือ่นไหวโดยใช้ส่วนใดส่วนหนึง่ของร่างกาย เช่น 

การใช้ความเร็วในการขว้างลูกเปตอง การวัดความเร็วในการส่ง

ลูกบอล เป็นต้น ซึ่งจะเน้นทักษะการเคล่ือนไหวบริเวณข้อมือ 

แขน และไหล่มากเป็นพิเศษ

๒. การเคลื่อนไหวโดยใช้ทั้งหมดของร่างกาย เช่น การวิ่ง 

๑๐๐ เมตร การเคลื่อนตัวรับลูกบอล เป็นต้น

๒. การฝกแบบไม่มอีปุกรณ เป็นการฝึกทักษะการเคลือ่นไหว 

โดยใช้อวัยวะต่างๆ ของร่างกายเป็นหลกั ไม่ใช้อปุกรณกฬีาใดๆ

เข้าช่วย เป็นการฝึกที่สามารถทําได้ง่าย สามารถปฏิบัติได้

ด้วยตนเอง ดังนี้

   กระโดดกางแขนและขา เป็นการฝึกท่าท่ีง่ายท่าหนึ�ง 

โดยข้ันตอนการปฏิบัติให้ผู้ปฏิบัติกระโดดลอยตัวตรงข้ึนสู่อากาศ

ให้สูงท่ีสุด จากน้ันกางแขนและกางขาให้แยกกว้างออกจากกัน

ให้มากท่ีสุด ทําซ้ํา ๒๐ คร้ัง

   กระโดดตบกลางอากาศ ให้ยืนตรง จากน้ันกระโดดข้ึน

สู่อากาศตรงๆ ให้สูงที่สุดแล้วเอามือยื่นตบกันเหนือศีรษะ และ

กางเท้าออกเมื่อลงสู่พื้นให้เท้าชิด เอามือแนบไว้กับลําตัว ทํา

ซํ้า ๒๐ ครั้ง

   ยืนกระโดดไกล ให้ยืนเอาเท้าชิดกันอยู่กับท่ี ย่อตัว 

และสปริงตัวกระโดดจากตําแหน่งเริ�มให้ไกลท่ีสุด ทําซ้ํากัน

๑๐ เที่ยว โดยบันทึกระยะแต่ละเที่ยวไว้เพื่อเปรียบเทียบ

เวลาเคลื่อนไหว

   กระโดดเชือก ให้กระโดดเชือกไปอย่างต่อเน��องด้วย

เท้าคู่ หรืออาจจะกระโดดด้วยเท้าข้างเดียวก็ได้

การกระโดดกางแขนและขา

การกระโดดตบกลางอากาศ

การยืนกระโดดไกล

ใช้ความเร็วในการขว้างลูกเปตอง

๖
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เวลาปฏิกิริยาตอบสนอง

เป็นการเคลือ่นไหวร่างกายเพือ่ตอบสนองต่อส่ิงเร้าในระยะเวลาทีร่วดเร็ว โดยเวลาเคล่ือนไหว

บวกกับเวลาปฏิกิริยาจะกลายเป็นเวลาตอบสนองต่อส่ิงเร้า เช่น แสง เสียง สัมผัส เป็นต้น 

ซึ่งสามารถทําการฝึกได้ ดังนี้

๑. ปฏิกิริยาตอบสนองระหว่างหูกับเท้า ในตําแหน่งเริ่มหรือบริเวณจุดสตารท (Start) ให้อยู่

ในท่าเตรียมพร้อมที่จะออกวิ่ง เม่ือได้ยินเสียงสัญญาณแล้วให้ถีบเท้าพุ่งตัวออกจากจุดเริ่มต้น

ให้เรว็ทีส่ดุในระยะทาง ๑๐ เมตร โดยให้ทาํซํา้เช่นนีเ้ป็นจาํนวน 

๑๐ เที่ยว จากนั้นให้บันทึกเวลาแต่ละเที่ยวไว้

 ๒. ปฏกิิริยาตอบสนองระหว่างตากบัเท้า โดยเข้าจดุสตารท

ในท่าเตรียมพร้อมที่จะออกวิ่ง และเมื่อเห็นสัญญาณไป ให้รีบ

ถีบเท้าแล้วพุ่งตัวออกไปโดยเร็ว ให้วิ่งอย่างเต็มท่ีในระยะทาง 

๑๐ เมตร โดยให้ทําซ้ําเช่นนี้เป็นจํานวน ๑๐ เที่ยว จากนั้น

บันทึกเวลาแต่ละเที่ยวไว้

๓. ปฏิกิริยาตอบสนองระหว่างตากับเท้า หรือตากับมือ

เป็นการฝึกการตอบสนองของตากับเท้า หรือตากับมือ โดยให้

ผูป้ฏบิตัอิยูใ่นท่าเตรยีมและให้คูโ่ยนลกูบอล (หรอือาจใช้อปุกรณ

การกีฬาอย่างอ่ืนก็ได้ เช่น ลูกตะกร้อ ลูกขนไก่ ลูกเทนนิส 

ลูกบอล เป็นต้น) โยนให้ห่าง ผู้ปฏิบัติประมาณ ๑ เมตร 

จากนั้นให้ผู้ปฏิบัติเคลื่อนตัวแล้วใช้เท้าหรือมือเข้าไปรับลูกฝึก

พยายามรับลูกฝึกให้ได้ เพื่อให้ตากับเท้าหรือตากับมือเกิด

ความสัมพันธกัน โดยให้ทําซํ้าๆ กันเช่นนี้ประมาณ ๒๐ ครั้ง

ท่าเตรียมพร้อมที่จะออกวิ่ง

การออกวิ่งเมื่อเห็นสัญญาณ

การเคลื่อนตัวโดยใช้มือรับลูกบอล

การออกวิ่งเมื่อได้ยินเสียงสัญญาณ

๗



 เป็นการเคลื่อนไหวร่างกายหลายๆ ส่วนด้วยความเร็วโดย

ใช้กล้ามเนือ้ท่ีบดิเป็นเกลียว เร่ิมจากขา เอว ลําตัว แขน ข้อมือ 

และนิว้ ค่อยๆ คลายตวัออก ส่งแรงต่อเนือ่งกนัไปยงัวตัถทุีข่ว้าง

ฝึกการขว้างให้ถูกท่าทางตามชนิดกีฬา เพิ่มนํ้าหนักหรือ

อปุกรณการขว้าง และออกแรงเพิ่มระยะทาง เช่น การฝึกขว้าง

ลูกนํ้าหนัก จักร หรือแหลน ในการเล่นกรีฑา การฝึกขว้างหรือ

ส่งในการเล่นบาสเกตบอล แชรบอล ฟุตบอล เป็นต้น

๒.  การเคล่ือนไหวร่างกายโดยใช้ทกัษะพืน้ฐานทีน่าํไปสูก่าร
พฒันาทกัษะการเล่นกีฬา

 การเคลื่อนไหวร่างกายโดยใช้ทักษะพ้ืนฐานเป็นส่ิงสําคัญที่จะนําไปสู่การพัฒนาทักษะการ

เล่นกีฬา โดยการเริ่มตั้งแต่

 • ทักษะพื้นฐานแบบอยู่กับที่ เป็นทักษะที่อวัยวะบางส่วนของร่างกายจะเคลื่อนที่ไปจาก

ตําแหน่งเดิม แต่ร่างกายโดยรวมยังคงอยู่กับที่

 • ทักษะพ้ืนฐานแบบเคลื่อนท่ี เป็นทักษะท่ีให้มวลท้ังหมดของร่างกายเคล่ือนท่ีจากตําแหน่ง

หนึ่งไปยังอีกตําแหน่งหนึ่ง

 • ทักษะพืน้ฐานแบบผสมผสานทีม่คีวามสลับซบัซ้อนเป็นทกัษะทีผ่สมผสานกนัระหว่างทกัษะ

พื้นฐานแบบอยู่กับที่กับทักษะพื้นฐานแบบเคลื่อนที่

แนวทางการพัฒนาทักษะพื้นฐาน 

การพัฒนาทกัษะพืน้ฐานการเคลือ่นไหว ควรได้รบัการฝึกทกัษะอย่างถกูต้องทัง้ท่าทาง วธิกีาร 

และฝึกปฏิบัติอย่างสม่ําเสมอจนเป็นธรรมชาติ สามารถนํามาใช้ในการเล่นกีฬาได้ตามชนิดกีฬา

นั้นๆ ซึ่งนอกจากช่วยในการสร้างเสริมสมรรถภาพทางกายแล้ว ยังเป็นประโยชนต่อการเล่นกีฬา

อีกด้วย โดยแนวทางในการพัฒนาทักษะพื้นฐานมี ดังนี้

ฝกการขว้าง (Throwing)

ทักษะพื้นฐานแบบอยู่กับที่ ดังตัวอย่าง

๘



 เป็นการออกแรงจากร่างกายในความพยายามที่จะดึงวัตถุ 

หรอืสิง่ของให้เคลือ่นทีเ่ข้าหาร่างกายหรอืไปในทศิทางทีต้่องการ

 ฝึกการดึงเพื่อสร้างเสริมความแข็งแรงของกล้ามเนื้อแขน

โดยเพ่ิมนํ้าหนักอุปกรณเครื่องออกกําลังกาย ซึ่งต้องพิจารณา

ตามความสามารถ เป็นการสร้างเสริมสมรรถภาพสําหรับช่วย

ในการเล่นกีฬายกนํ้าหนัก แข่งชักเย่อ

 เป็นการออกแรงจากร่างกายในความพยายามทีจ่ะผลกัวตัถุ

หรือสิ่งของให้เคลื่อนที่ออกจากร่างกาย 

 ฝึกการดนัโดยโน้มตวัไปข้างหน้าเข้าหาสิง่ทีจ่ะดนั ก้าวเท้า

ข้างหนึ่งไปข้างหน้า ย่อเข่าลงเล็กน้อย จากนั้นส่งแรงออกไป

จากเท้าสู่มือโดยใช้มือดัน ซึ่งจะทําให้กล้ามเนื้อขาต้องออกแรง

มากที่สุด เช่น การยกนํ้าหนัก เป็นต้น

ฝกการก้มตัว (Bending)

ฝกการดัน (Pushing)

ฝกการดึง (Pulling)

 เป็นการเคลือ่นไหวร่างกายด้วยการพบัลาํตวัท่อนบนต้ังแต่

ช่วงเอวลงไปใกล้ร่างกายส่วนล่าง

 ฝึกก้มตวัให้มือแตะพืน้ ขาเหยยีดตงึ เพือ่สร้างเสริมความ

อ่อนตวั 

๙



 เป็นการก้าวเท้าให้เคล่ือนที่จากเท้าหนึ่งไปอีกเท้าหนึ่ง 

โดยท่ีเท้าใดเท้าหนึ่งจะอยู่บนพื้น และเท้าที่ลงสู่พื้นจะต้องถูก

ถ่ายนํ้าหนักจากส้นเท้าไปยังปลายเท้า ซึ่งจะเคลื่อนที่อย่าง

ต่อเนื่อง

 ฝึกการเดนิ โดยการเดนิช้า เดนิเรว็ เดนิเป็นเส้นตรงบนราว

เดิน ๔ ทิศ เพื่อเป็นการเพิ่มความคล่องตัว และการทรงตัว

ซึ่งมีประโยชนต่อการเล่นกีฬาทุกชนิด

ฝกการเดิน (Walking)

ฝกการบิดตัว (Twisting)

ฝกการหมุนตัว (Turning)

 เป็นการเคล่ือนไหวร่างกายด้วยการบดิลาํตวัท่อนบนตัง้แต่

เอวขึ้นไป ซึ่งสามารถบิดได้ทั้งทางด้านซ้ายและด้านขวา

 ฝึกการบดิลําตวัข้างละ ๑๕ วนิาท ีเพือ่ยดืเหยยีดกล้ามเนือ้ 

ซึง่เป็นการสร้างเสรมิความอ่อนตวั สาํหรบัช่วยในการเล่นกฬีา

ต่างๆ เช่น กีฬาแบดมินตัน กีฬากอลฟ เป็นต้น

 เป็นการเคล่ือนไหวร่างกายด้วยการหมุนลําตัวไปรอบๆ 

ร่างกายจากจุดหนึ่งไปยังอีกจุดหนึ่ง

 ฝึกหมนุตัวโดยมองจุดจุดหนึง่ไว้ โดยทีค่อไม่ขยับกางแขน

ออกเพื่อรักษาความสมดุลของร่างกาย หมุนช้าๆ จนกระทั่ง

กลบัมามองอยูท่ีจ่ดุเดมิ เป็นการสร้างเสรมิสมรรถภาพสาํหรบั

ช่วยในการเล่นกีฬายิมนาสติก เต้นบัลเล่ต

ทักษะพื้นฐานแบบเคลื่อนที่ ดังตัวอย่าง

๑๐
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