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หนวยการเรียนรู

ตัวชี้วัด

■ วเิคราะหความคดิรวบยอดเกีย่วกบัการเคลือ่นไหวรปูแบบตางๆ ในการ
เลนกีฬา (พ ๓.๑ ม.๔-๖/๑)

สาระการเรียนรูแกนกลาง

 ■ ความคิดรวบยอดเกี่ยวกับการเคลื่อนไหวรูปแบบตางๆ ในการเลนกีฬา

 ■ การวิเคราะหความคิดรวบยอดเกี่ยวกับการเคลื่อนไหวรูปแบบตางๆ 
 ในการเลนกีฬา

 การเคล่ือนไหวรางกายในการออกกําลังกายและการเลนกีฬาไดนั้น
ตองประกอบดวยกลไกในการเคลื่อนไหวของรางกาย และหลักการเคลื่อนไหว
รางกาย อันไดแก การเคล่ือนไหวรางกายบนพื้น การเคลื่อนไหวรางกาย
ในอากาศ และการเคล่ือนไหวรางกายในนํ้า ซ่ึงเปนกระบวนการทํางานท่ี
สอดคลองและประสานกันของกลไกตางๆ ของรางกาย  ดังนั้น นักเรียนจึง
ตองทําการเรียนรู ทําความเขาใจ และฝกทักษะดานตางๆ ใหชํานาญ เพื่อชวย
ใหการออกกําลังกายและการเลนกีฬามีประสิทธิภาพอยางเต็มที่

การเคลื่อนไหวในการออกกําลังกาย
และการเลนกีฬาñ



๑. กลไกสําคัญในการเคลื่อนไหวของรางกาย
 กลไกการเคลื่อนไหวรางกายของคนเรามีความสัมพันธกับสมรรถภาพทางกลไก ซึ่งหมายถึง

สมรรถภาพในการเคลื่อนไหวของรางกายเฉพาะสวนที่สามารถแสดงออกในรูปแบบหรือ

ลักษณะตางๆ เชน การทุม การขวาง การกระโดด การปนปาย การวายนํ้า การขี่จักรยาน 
เปนตน สมรรถภาพทางกลไก

จึงเปนความสามารถของรางกาย

ที่ทํางานประสานกันของระบบ

ประสาท กลามเนือ้ เอน็ และขอตอ

ซึ่งรวมไปถึงการใช กล ามเนื้อ

มัดใหญของรางกายในการปฏิบัติ

กิจกรรมทางกายดวย

 ๑.๑ กลไกการทํางานของขอตอ

   ขอตอ คือ สวนทีเ่ชือ่มยดึระหวางกระดกูกบักระดกู หรอืกระดกูกบักระดูกออน

หรือกระดูกออนกับกระดูกออนเชื่อมตอกันโดยมีเอ็นและพังผืดยึดเหนี่ยวใหกระดูก

ติดกัน ขอตอจะเคลื่อนไหวไดหรือไมไดนั้นขึ้นอยูกับการเชื่อมตอของปลายกระดูก

   ๑) ชนิดของขอตอ ลักษณะขอตอที่พบในรางกายสามารถแบงได 

๓ ชนิด จําแนกตามคุณสมบัติการเคลื่อนไหว ดังนี้ 

การเคลื่อนไหวขอตอ

รอยตอของขอตอชนดินีม้ลีกัษณะคลายฟนปลามาเชือ่มตอกนัระหวาง
ปลายกระดกูของแตละช้ิน ตวัอยางของขอตอชนดินี ้ไดแก ขอตอของ
กะโหลกศีรษะ ซึ่งจะสามารถเคลื่อนไหวไปไดพรอมกันทั้งศีรษะ

เปนขอตอที่สวนปลายกระดูกมาตอกันโดยมีกระดูกออนหรือเอ็นแทรก
อยูระหวางกระดูก ๒ ชิ้น ตัวอยางของขอตอชนิดนี้ เชน กระดูกสันหลัง 
กระดกูหวัหนาว กระดกูขอมอื เปนตน ซึง่ขอตอชนดินีส้ามารถเคลือ่นไหว
ไดเล็กนอย เชน การเอียงลําตัว การกระดกฝามือ ฝาเทา เปนตน

เปนขอตอที่สามารถเคลื่อนไหวไดสะดวก พบไดทั่วรางกาย ซึ่งลักษณะ
ของขอตอชนิดนี้จะเปนโพรง มีเอ็น หรือมีกระดูกกั้นกลาง มีถุงหุมขอตอ
และมีเยื่อบางๆ ที่ทําหนาที่คลายนํ้ามันเครื่องทําใหขอตอเคลื่อนไหวงาย 
เชน ขอตอที่สะโพก หัวไหล หัวเขา เปนตน  โดยขอตอชนิดนี้จะใชใน
การออกกําลังกาย การเลนกีฬา หรือทํากิจกรรมตางๆ

ขอตอ
ที่เคลื่อนไหว
ไมไดเลย

ขอตอ
ที่เคลื่อนไหว
ไดเล็กนอย

ขอตอ
ที่เคลื่อนไหว
ไดมาก

๒



   ๒) รูปรางและลักษณะการเคลื่อนไหวของขอตอ ขอตอจะมีรูปรางและลักษณะ

ของการเคลื่อนไหวที่แตกตางกัน ดังนี้

   จากที่กลาวมาจะพบวาขอตอแตละชนิดสามารถ

เคลือ่นไหวไดในระยะทางและความคลองตัวทีแ่ตกตางกัน เชน 

ขอตอที่ขอมือและนิ้วมือ จะสามารถงอ เหยียด และบิดออกไป

ขางๆ ได ขอตอทีข่อเทาสามารถงอ เหยยีด และบดิไดเลก็นอย 

เปนตน

ขอตอ

แบบ
บานพับ

เปนขอตอท่ีปลายขางหนึง่เวาเขาในและปลายอกีขางหนึง่นนู
คลายหลอดดายมาประกบกัน การเคลื่อนไหวคลายบานพับ
ในลักษณะของการงอ การเหยียด เชน ขอตอที่ขอศอก เขา 
นิ้วมือ เปนตน

ขอตอ

แบบ

วงรี

เปนขอตอที่ปลายกระดูกชิ้นหนึ่งมีลักษณะคลายไข นูนกลม 
สอดเขาในสวนของกระดูกอีกชิ้นหนึ่ง สามารถเคลื่อนไหวไป
ขางหนา ขางหลัง และขางๆ ในลักษณะงอและเหยียด เชน 
ขอตอ ขอมือ เปนตน

ขอตอ

แบบ

อานมา

เปนขอตอที่ปลายกระดูกชิ้นหนึ่งมีลักษณะคลายอานมา 
อกีชิน้หนึง่สอดรบัรอยเวาสวมคลายๆ กบัอานมา เคลือ่นไหว
ในลักษณะงอ เหยียด กาง และหุบเขา เชน ขอตอฝามือ 
ฝาเทา โคนนิ้วหัวแมมือ โคนนิ้วหัวแมเทา เปนตน

ขอตอ

แบบ

เดือย

เปนขอตอที่ปลายกระดูกชิ้นหนึ่งสอดเขาไปในกระดูกอีก
ชิ้นหนึ่งเปนวง ทําใหเกิดการหมุนรอบตัวได เชน ขอตอของ
กระดูกคอชิ้นที่ ๑ และชิ้นที่ ๒ กระดูกขอตอที่ปลายแขน
ทําใหหงายและควํ่ามือได เปนตน

ขอตอ

แบบ

ลูกกลม

เปนขอตอทีมี่หัวกระดูกชิน้กลมสวมลงไปในชิน้ท่ีเปนเบาหลมุ
สามารถเคลื่อนไหวไดรอบตัว ทั้งงอ เหยียด กางออกหุบเขา
หมุนเปนรูปกรวยหรือฝาชี เชน ขอตอที่สะโพก หัวไหล  
เปนตน

ขอตอ

แบบ

สไลด

พื้นที่ตรงหนาตัดของขอตอชนิดนี้มีพื้นผิวสัมผัสแบนราบ
รูปรางไมแนนอน ไมมีแกนการเคลื่อนไหว จึงเคลื่อนท่ีใน
ลักษณะไถลไปมาเทานั้น เชน ขอตอของกระดูกขอมือและ
ขอเทา เปนตน

ขอตอแบบวงรี 
(Ellipsoidal)

ขอตอแบบอานมา 
(Saddle)

ขอตอแบบบานพับ 
(Hinge)

ขอตอแบบเดือย 
(Pivot)

ขอตอแบบลูกกลม (Ball)

ขอตอแบบสไลด 
(Gliding)

๓



 ๑.๒ กลไกการทํางานของกลามเนื้อ

   การหดตวัของกลามเนือ้ทาํใหเกดิแรงทีช่วยใหสวนตางๆ 

ของรางกายนั้นเกิดการเคลื่อนไหว

๑ ชนิดของกลามเนื้อ

กลามเนื้อมี ๓ ชนิด ดังนี้

เปนกลามเนื้อที่ไมอยูใตบังคับของจิตใจ ทํางาน
โดยการควบคุมของระบบประสาทอัตโนมัติ และ
ควบคุมอัตราการเตนของหัวใจใหเตนเปนจังหวะ

เปนกลามเนือ้ของอวยัวะภายในตางๆ ของรางกาย 
ทาํงานโดยการควบคมุของระบบประสาทอัตโนมตัิ 
พบไดในอวยัวะภายใน เชน กระเพาะอาหาร ลาํไส 
ตับ ไต หลอดลม หลอดเลือด เปนตน

เปนกลามเน้ือทีย่ดึตดิกบักระดกู ทาํงานอยูภายใต
อํานาจของจิตใจ เปนกลามเนื้อที่มีบทบาทสําคัญ
ตอการเคลื่อนไหวของรางกาย ซ่ึงมีคุณสมบัติ
สามารถหดตวัเหยยีดตัว ยดืหยุน และมคีวามรูสึก
ตอสิ่งเรา

กลามเนื้อหัวใจ

กลามเนื้อเรียบ

กลามเนื้อลาย

๒ ลักษณะโครงสรางและการเรียงตัวของเสนใยกลามเนื้อ
 กลามเนือ้ประกอบดวยเสนใย มลัีกษณะการเรยีงตวัทีแ่ตกตางกนั
ดังนี้

กลามเนื้อรูปสี่เหลี่ยม เปนกลามเนื้อที่มีเสนใยเรียงตัวไปตาม
ทางยาว เชน กลามเนื้อหนาทอง กลามเนื้อครอมหนาตนขา เปนตน

กลามเนื้อรูปสามเหลี่ยม เปนกลามเนื้อที่มีเสนใยเรียงกระจาย
จากจุดหนึ่งคลายพัด เชน กลามเนื้อหนาอก เปนตน

กลามเน้ือรูปขนนกหลายอันซอนกัน เปนกลามเนื้อท่ีมีเสนใย
เรียงตัวกันอยูอยางซับซอนกันไปมา และเปนกลามเนื้อท่ีแข็งแรง
ที่สุด เพราะกลามเนื้อเปนแผนใหญ กวาง มีแรงหดตัวดีมาก เชน 
กลามเนื้อหัวไหล เปนตน

๔



๓ กลามเนื้อที่เปนกลไกในการเคลื่อนไหว
 สําหรบัลักษณะโครงสรางของกลามเนือ้ลาย ประกอบดวยเซลลกลามเนือ้ทีเ่รยีกวา “เสนใยกลามเนือ้” 
เสนใยจะอยูรวมกันเปนมัดติดกันดวยเยื่อบางเหนียว เรียกวา “มัดกลามเนื้อเล็กๆ” และกลามเนื้อเล็กๆ 
จะรวมกันเปนมัดใหญ โดยมีเยื่อเกี่ยวพันเหนียวหุมอยู มีเซลลประสาทและหลอดเลือดมาเลี้ยง ตรงสวน
ปลายของมัดกลามเนื้อ ซึ่งจะเปนเอ็นที่มีลักษณะเหนียวเกาะติดอยูกับสวนของกระดูก

 กลามเนื้อลายในรางกายจะอยูเปนมัดๆ โดยมีสวนปลายของมัดกลามเนื้อลายเปนเอ็นยึดติด
กับกระดูก เมื่อกลามเนื้อหดตัวสั้นเขา เอ็นกลามเนื้อจะดึงกระดูกท่ีกลามเนื้อยึดติด มีผลทําให
กระดูกเคลื่อนเขาหากัน เวนแตจะมีแรงดึงของกลามเนื้อมัดอ่ืนยึดไว การหดตัวของกลามเนื้อ
จะทําใหเกิดการเคล่ือนไหวตามลักษณะของขอตอ เชน การงอแขน การเหยียดแขน เปนตน  โดยมี
จุดยึดเกาะของกลามเนื้อ ๒ จุด ดังนี้

  ๑.  จุดยึดตน (Origin) เปนจุดยึดเกาะกับกระดูกสวนที่ใกลแกนกลางของลําตัว จุดนี้จะเปน
จุดยึดอยูกับที่เมื่อกลามเนื้อหดตัวเพื่อเคลื่อนไหว ซึ่งเรียกจุดนี้วา “จุดตรึง”

  ๒.  จุดยึดปลาย (Insertion) เปนจุดยึดเกาะกับกระดูกที่ไกลออกไป เปนจุดที่กลามเนื้อออกแรง
มากระทํา และเคลื่อนที่เขาหาจุดยึดตน ทําใหเกิดการเคลื่อนไหวของกระดูก เรียกจุดนี้วา 
“จุดเคลื่อนที่”

กลามเนื้อขณะ
เหยียดขอศอก

จุดยึดปลาย
หรือจุดเคลื่อนที่

จุดยึดตนหรือ
จุดตรึง

กลามเนื้อขณะ
งอขอศอก

กลามเนือ้รปูสีเ่หลีย่มขนมเปยกปนู เปนกลามเนือ้ทีม่เีสนใยเรียงตัวขนานทางยาว เชน กลามเนือ้แขน
ทอนลาง เปนตน

กลามเนือ้รูปขนนกเตม็ซีก เปนกลามเนือ้ทีม่เีสนใยเรยีงตวัในลกัษณะขนนกทัง้สองซกี เชน กลามเนือ้
หนาตนขา เปนตน

กลามเนื้อรูปขนนกคร่ึงซีก เปนกลามเน้ือที่มีเสนใยเรียงตัวออกจากแกนไปทางเดียวคลายขนนก
ซีกเดียว เชน กลามเนื้อนิ้วเทา เปนตน

กลามเนื้อรูปกระสวย เปนกลามเนื้อที่มีเสนใยเรียงตัวลักษณะกลมยาวคลายกระบอก หรือกระสวย
ทอผา ปลายทั้งสองเรียวเล็ก ตรงกลางลําตัวของกลามเนื้อจะโปงออก มีท้ังมัดยาว มัดสั้น เชน 
กลามเนื้อตนแขนดานหนา เปนตน 

กลามเนือ้รปูวงกลม เปนกลามเนือ้ทีม่เีสนใยลอมรอบชองเปดของรางกาย เชน กลามเนือ้รอบบรเิวณ
ตา ทอปสสาวะ ทวาร เปนตน

๕



 ๑.๓ กลไกการทํางานของระบบประสาท

   ระบบประสาทจัดเปนระบบสําคัญในการควบคุมกลไกของการเคลื่อนไหว ทิศทาง

ความรูสึก และการประสานงานกันของทุกระบบภายในรางกาย

๒ การทํางานประสานกันระหวางกลามเนื้อ ขอตอ และระบบประสาท
 รางกายจะเคลื่อนไหวไดตองอาศัยการทํางานรวมกันระหวางกลามเนื้อ ขอตอ และระบบประสาท 
ซ่ึงระบบประสาทจะเปนผูสั่งงาน สั่งความรูสึก ความคิดจากประสบการณ สวนกลามเนื้อจะเปน
ตัวเคลื่อนไหว โดยมีขอตอเปนจุดหมุน ควบคุมทิศทางและขอบเขตของการเคลื่อนไหว

 การทํางานของกลามเนือ้ดานการเคลือ่นไหวจะขึน้อยูกบัอาํนาจของจติใจ ซึง่เราสามารถใชความคดิ
สั่งใหทําหรือหยุดทําได  อยางไรก็ตาม ยังมีการทํางานของกลามเนื้อหลายอยางในชีวิตประจําวันที่อยู
นอกอํานาจของจิตใจ เรียกวา “ปฏิกิริยาอัตโนมัติ” โดยเปนการทําหนาท่ีของเซลลประสาทสั่งงานใน
ไขสันหลัง ซึ่งกลาวคือ ความรูสึกตางๆ จะถูกสั่งมาจากจุดรับความรูสึก พอเขาไขสันหลังก็จะเชื่อมกับ
เซลลประสาทสั่งงาน และเซลลประสาทสั่งงานก็จะสั่งงานไปยังกลามเนื้อเพื่อใหหดตัวไดทันที ซึ่งกอน
ที่ความรูสึกจะเดินทางไปถึงสมอง การตอบสนองก็ไดกระทําไปแลว 

 ปฏิกิริยาตอบสนองโดยอัตโนมัตินี้จึงมีความสําคัญตอการเลนกีฬาหรือการออกกําลังกาย
เพราะเปนการตอบสนองที่เกิดขึ้นไดเร็ว ไมตองผานความคิด ที่อาศัยเพียงการกระตุน โดยอาจเปน
การมองเห็นหรือการไดยิน กลามเนื้อก็สามารถตอบสนองไปโดยไมตองคิดกอน

  ๑. ควบ คุมให หน  า ท่ี ใน
สวนตางๆ ของรางกายปฏิบัติและ
ประสานงานกัน

  ๒. ควบคุมความคิด

  ๓. ควบคุมความประพฤติ
ของรางกายทําใหไดเห็น ไดยิน พูด 
และเคลื่อนไหวได

  ๔. ควบคุมหนาท่ีของอวยัวะ
ภายในใหดําเนินไปไดตามปกติ

  ๕. รับความรูสึกตางๆ จาก
ภายนอกตัว 

๑ หนาที่ของระบบประสาท
 ระบบประสาทประกอบดวย สมอง ไขสันหลัง และเสนประสาทตางๆ โดยมีหนาที่ ดังนี้

สมอง

ไขสันหลัง

๖



๒ เลือด 

 ๑.๔ กลไกการทํางานของระบบไหลเวียนเลือด

   ระบบไหลเวียนเลือดมีองคประกอบที่สําคัญ คือ หัวใจ หลอดเลือด ความดันเลือด

และเลือด ซึ่งการออกกําลังกายจะมีผลตอองคประกอบดังกลาว ดังนี้

๑ หัวใจ
 การออกกําลังกายมีผลตอหัวใจทําใหหัวใจ
เตนเร็วและแรงข้ึน เนื่องจากประสาทซิมพาเทติก 
(Sympathetic) จะกระตุนใหหัวใจทํางานเร็วข้ึน 
ปริมาณเลือดท่ีสูบฉีดเพ่ือไปเลี้ยงสวนตางๆ ของ
รางกายจึงเพิม่มากขึน้ เพราะรางกายตองการเลอืด
ไปเลี้ยงอวัยวะกลามเนื้อ การถายเทของเสีย และ
การแลกเปลี่ยนแกส 

 สําหรับนักกีฬาหรือผูที่ออกกําลังกายอยูเสมอ
ขณะออกกําลังกายจะมีการสูบฉีดเลือดมากกวา
คนปกติทั่วไป ทั้งนี้เนื่องจากอัตราการเตนของ
หัวใจและปริมาณเลือดที่หัวใจบีบตัวในแตละครั้ง
เพิ่มมากข้ึน เพราะมีเลือดดําไหลกลับคืนมาสู 
หัวใจมาก นอกจากนี้ผูที่ออกกําลังกายเปนประจํา 
กลามเน้ือหัวใจจะไดรับการบริหารบอย ทําให
กลามเนือ้หัวใจแขง็แรง โดยการบบีตวัแตละครัง้จะมี
เลือดไหลเวยีนไปสูสวนตางๆ ของรางกายมากขึน้
เม่ือเลือดไหลกลับคืนมาสูหัวใจมาก หัวใจก็จะ

ในการออกกําลังกาย รางกายตองใชพละกําลังมาก มีผล
ทําใหหัวใจเตนเร็วและแรง เพราะมีการสูบฉีดเลือดมาก

บีบตัวสงเลือดออกไปไดมาก เพราะขณะที่เลือดไหลกลับคืนมาสูหัวใจมาก กลามเนื้อหัวใจจะยืดออก
มากกวาปกติ ยิ่งกลามเนื้อหัวใจยืดออกมาก เวลาหดตัวก็จะหดตัวมากเชนกัน

  โดยท่ัวไปขณะออกกําลังกายเลือดจะไหลเวียนไปสูผิวหนังมากขึ้น 
เพ่ือชวยในการระบายความรอนและถายเทของเสียออกทางเหงือ่ 

สําหรับผูท่ีออกกําลังกายอยูเสมอ เลือดท่ีไหลไปสูผิวหนังจะ
ลดลง แตจะไหลไปสูกลามเนื้อที่ทํางานมากกวาเดิม เพื่อ

เพิ่มประสิทธิภาพการทํางานของกลามเนื้อ โดยเฉพาะ
การทํางานประเภทอดทน และนอกจากนี้นักกีฬาหรือ
ผูที่ออกกําลังกายเปนประจําอยูสมํ่าเสมอ ในเลือดจะ

มีไฟบริโนเจน (Fibrinogen) มากกวาปกติ ซึ่งจะชวย
ใหเลือดแข็งตัวไดเร็วขึ้นกวาเดิมเมื่อมีเลือดออก 

ภาพจําลองเซลลเม็ดเลือดแดงในรางกาย ๗



๔ ความดันเลือด
 ความดันเลือดเกิดจากการบีบตัวและคลายตัวของหัวใจ คนปกติจะมีความดันเลือดอยูที่ประมาณ
๑๒๐/๘๐ (Systolic/Diastolic) มิลลิเมตรปรอท แตถาออกกําลังกาย ซิสโตลิกจะเพ่ิมขึ้น ขณะท่ี
ไดแอสโตลิกมีแนวโนมลดลง ทั้งนี้ความดันเลือดจะเปลี่ยนไปตามปริมาณของการไหลเวียนเลือด
ความตานทานและความยดืหยุนของเสนเลือด ปรมิาณเลือดและความหนดืขนของเลือดผูทีอ่อกกาํลงักาย
อยูเสมอจะมีปริมาณการไหลเวียนของเลือดเพิ่มขึ้น และสงผลใหมีความดันเลือดเพิ่มขึ้นดวย แตไมเปน
อันตราย เนื่องจากผูที่ออกกําลังกายอยูเสมอหลอดเลือดจะมีความยืดหยุนสูง ตรงกันขาม ความเขมขน
ของเลือดจะลดลง ทําใหการไหลเวียนเลือดดีขึ้น

สภาพพื้นฐานของรางกายที่แตกตางกัน เปนปจจัยที่ทําให
คนเราเคลื่อนไหวแตกตางกันดวย

๒. หลักการเคลื่อนไหวรางกาย
 เนื่องจากมนุษยเปนส่ิงที่มีชีวิต จึงตองมี

การเคลื่อนไหวในการดํารงชีิวิตประจําวัน ใน

กรณีท่ีเคลื่อนไหวรางกายเพียงบางสวน เชน 

กระดิกนิ้ว กะพริบตา พยักหนา กวักมือ งอเขา

หรือการเคลื่อนไหวทุกสวนของรางกายไป

พรอมๆ กนั เชน การเดนิ การวิง่ การกระโดด 

เปนตน  การเคล่ือนไหวรางกายของคนเราอาจจะ

มคีวามแตกตางกนัไป ท้ังการเคลือ่นไหวพืน้ฐาน

ในชีวิตประจําวันและกิจกรรมดานพลศึกษา

ซึ่งเรามักจะใชหลักการเคล่ือนไหวรางกายใน

สิ่งแวดลอมพื้นฐาน ๓ อยางดวยกัน ดังนี้ 

หลอดเลือด

๓ หลอดเลือด
นักกีฬาหรือผูที่ออกกําลังกายอยูเสมอ หลอดเลือดจะมีความยืดหยุนไดดี

ไมเปราะแตกงาย เนื่องจากปริมาณไขมันในหลอดเลือดต่ํา ซึ่งไขมันจะทําให
หลอดเลือดเปราะและแตกงาย ในขณะที่ออกกําลังกาย หลอดเลือดและ
หลอดเลอืดฝอยจะขยายใหญขึน้ เพือ่ชวยใหการแลกเปล่ียนสารอาหาร
และแกสทําไดสะดวกข้ึน ผูที่ออกกําลังกายเปนประจําอยูเสมอ 
ปริมาณของหลอดเลือดฝอยจะเพิ่มมากขึ้น โดยเฉพาะอยางย่ิง
ในการออกกาํลงักายประเภทความอดทน หลอดเลอืดของอวยัวะภายใน เชน กระเพาะอาหารจะหดตวัลง
ขณะเดียวกันหลอดเลือดในกลามเนื้อที่ทํางาน (อวัยวะท่ีทําหนาท่ีเกี่ยวของกับการออกกําลังกาย) จะ
ขยายตัวใหญขึ้น เพื่อใหมีเลือดไหลเวียนไปเลี้ยงอวัยวะนั้นๆ มากขึ้น สวนกระเพาะอาหารและอวัยวะ
ที่ไมไดเกี่ยวของกับการออกกําลังกายจะมีเลือดไหลเวียนไปสูอวัยวะนั้นๆ นอยลง

๘



 ๑ การเคลื่อนไหวรางกายแบบยายที่จากที่หนึ่งไปอีกที่หนึ่ง 

  คือ การเคลื่อนไหวรางกายทั้งตัว โดยเปนการเปลี่ยนตําแหนงของเทาที่
จะออกแรงสงไปยังพื้น ขณะเดียวกันพื้นจะมีปฏิกิริยาสงแรงโตกลับมาดวย
แรงเทากัน การเคลื่อนที่อาจทําไดหลายลักษณะ เชน การเดิิน การวิ่ง
การกระโดด เปนตน  แตจะขอกลาวเพียงแคการเคลื่อนไหวในลักษณะ
การเดิน โดยมีหลักการ ดังนี้

  ๑. การเดินเคลื่อนที่ เกิดจากการออกแรงใหเทาดันพ้ืนท่ีรองรับ
สงแรงดันยอนกลับในแนวเฉียงกับพื้นและมีแรงเสียดทาน ทําใหรางกาย
เคลื่อนที่ไปขางหนาได

  ๒. วัตถุที่อยู กับที่จะอยูกับที่เร่ือยไปจนกวาจะมีแรงมากระทําตอ
วัตถุนั้น การเดินจึงเกิดจากการเคลื่อนไหวของแขนและขาเหมือนกับ
การแกวงลูกตุมนาฬกา โดยผูเดินจะตองออกแรงเพื่อเอาชนะแรงเฉื่อยทุกกาว

  ๓. วัตถุท่ีเคลื่อนที่จะเคลื่อนที่ตอออกไปเรื่อยๆ จนกวาจะมีแรงมาตาน 
เมื่อลําตัวของผูเดินไดรับแรงผลักดันใหเคลื่อนที่ไปขางหนาจากแรงดึงเทาไป
ขางหลัง ลําตัวจึงตกอยูในภาวะเคลื่อนที่ไปเรื่อยๆ และอาจเคลื่อนเลยฐานท่ี
รองรบัดวย เราสามารถยบัยัง้ความสามารถในการเคลือ่นทีข่องลาํตวัทีเ่คลือ่นทีไ่ป
ขางหนาดวยการกาวเทาอีกขางหนึ่งไปสัมผัสกับพ้ืนขางหนา จะทําใหลําตัว
ลดความสามารถในการเคลื่อนที่ และชะงักการเคลื่อนไหว

  ๔. ขณะเดินจะเกิดแรงขึ้น ๒ แรง คือ แรงในแนวขนาน เชน การบังคับใหเดินไปขางหนา เปนตน  
และแรงในแนวดิ่ง เชน เวลายกขาเพื่อกาวเทา เปนตน

  ๕. ความเรว็ในการเดนิมีความสมัพันธโดยตรงกบัแรงถบีจากเทาหลัง ตลอดจนทิศทางและความถี่
ของการออกแรง โดยแรงถีบนั้นเกิดจากการหดตัวของกลามเน้ือเหยียดสะโพกกลามเนื้อเหยียดหัวเขา 
และกลามเนื้อเหยียดขอเทา

  ๖. การเดินที่ชวยประหยัดแรง ผูเดินตองกาวเทาใหพอเหมาะกับชวงความยาวของขา และแขน
ตองแกวงสลับกับขาใหมีความสัมพันธกัน

  ๗. การเดนิเปนการสบัเปลีย่นกนัไปมาระหวางการเสยีการทรงตวักบัการทรงตวั ผูเดนิจงึตองสราง
ฐานรองรับตัวเองทุกกาวที่มีการกาวเดิน

๒.๑ การเคลื่อนไหวรางกายบนพื้น
   การเคลือ่นไหวรางกายบนพืน้ดินหรอืพ้ืนอืน่ๆ ทีม่คุีณสมบติัคลายคลงึกนัรองรบัรางกาย

อยูนั้นอาจเปนพ้ืนท่ีแนนหนา ม่ันคง หรือออนนุม โดยเปนการเคล่ือนไหวดวยอวัยวะสวนลาง

ของรางกาย คือ เทาหรืออวัยวะแทนเทา ซึ่งรางกายของเราอาจจะมีการเคลื่อนไหวในลักษณะใด

ลักษณะหนึ่ง ดังนี้
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๒ การเคลื่อนไหวแบบหมุนรางกายตลอดราง

เมื่อรางกายมีพื้นแข็งรองรับ เราอาจจะหมุนรอบ
แกนดิ่งของตัวเองได เชน นักสเกตนํ้าแข็ง นักระบํา
ปลายเทา เปนตน  โดยสามารถหมุนรอบตวับนปลายเทา
หรือหมุนรอบจุดที่รองรับสวนใดๆ ของรางกายติดตอกันไป
หลายๆ จุด การเคลื่อนไหวของรางกายแบบหมุนท้ังรางนี้
มีหลักที่นํามาใช ๒ ประการ ดังนี้ 

 ๑. สามารถเพ่ิมอัตราการหมุนตัวใหเร็วข้ึนไดดวยการลดรัศมี
ของรางกายใหสั้นลง หรือทําใหอัตราการหมุนของรางกายลดลงได
ดวยการเพิ่มรัศมีใหยาวออกไป เชน นักสเกตนํ้าแข็งหมุนรอบปลายเทา
โดยการกางแขนออกเมื่อตองการใหหมุนชาลง และรวบแขนเขาลําตัว
เมื่อตองการใหหมุนเร็วขึ้น

 ๒. คานท่ีมคีวามยาวกวาจะมีอตัราความเรว็ทีป่ลายวตัถสุงูกวาคานทีส่ัน้  เมือ่คาน
ทัง้สองหมนุดวยความเร็วในแบบหมนุทีเ่ทากนั  ดงันัน้มอืและเทาทีห่มนุแบบลอเกวยีน
จะมีความเร็วสูงกวาการมวนหนา

๓ การเคลื่อนไหวโดยสวนใดสวนหนึ่งของรางกาย

 ซึง่หลกัการทีจ่ะกลาวตอไปนีใ้ชกับการเคล่ือนไหวของสวนใดสวนหนึง่ของรางกายในขณะท่ีสวนอ่ืนๆ 
ของรางกายจะอยูกับที่ มีดังนี้

 ๑. ปลายคานที่ยาวจะเคลื่อนเร็วกวาปลายคานท่ีสั้น เมื่อคานเคลื่อนไหวหมุนดวยความเร็วเทากัน 
เชน การหมุนที่แขนเหยียดตรง จะเคลื่อนไหวเร็วกวาการหมุนที่งอแขน เปนตน

 ๒. เมื่อสวนหนึ่งสวนใดของรางกายเคล่ือนไหวเปนวงกลมอยางรวดเร็วจะทําใหเกิดแรงเหวี่ยงขึ้นที่
สวนนั้นของรางกาย เชน การเหวี่ยงแขนเปนวงกลม มีแรงเหวี่ยงที่แขนและมือ อาจทําใหขอตอสวนนั้น
ของรางกายเคลื่อนหรือหลุด ซึ่งอาจเปนอันตรายตอขอตอของหัวไหล ทําใหเกิดไหลหลุดไดงาย เปนตน

 ๓. แรงกระแทกหรือโมเมนตัมจากสวนใดสวนหนึ่งของรางกายท่ีเคลื่อนไหว สามารถสงผลกระทบ
กระเทือนไปยังสวนอื่นๆ ของรางกายได ถามีพื้นรองรับ เชน เมื่อเรายืนบนพื้นแลวเหวี่ยงแขนขางหนึ่ง
ที่กางออกจากขางๆ ไปขางหลังในแนวนอนอยางรุนแรง ลําตัวตลอดจนสวนอื่นๆ ของรางกายจะหมุน
ตามแรงเหวีย่งของแขนไปดวย การสงโมเมนตมัไปยงัสวนอืน่ๆ จะเกดิขึน้ไมไดถารางกายไมมพีืน้รองรบั
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