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หน่วยการเรียนรู้

 การเคลื่อนไหวในการเลนกีฬานั้น แบงออกเปน ๓ รูปแบบ ไดแก การเคลื่อนไหว
แบบไมเคลื่อนที่ (Non-Locomotor Movement) การเคล่ือนไหวแบบเคลื่อนที่ 
(Locomotor Movement) และการเคล่ือนไหวประกอบอุปกรณ (Manipulative 
Movement) ซึ่งการเคลื่อนไหวของมนุษยเกิดจากประสาทสั่งงานใหกลามเนื้อหดตัว
หรือเหยียดตัว เปนผลทําใหเกิดแรงตอเอ็น กระดูก และขอตอที่กลามเนื้อยึดอยู
โดยรอบ ทําใหรางกายเกิดการเคลื่อนไหวในรูปแบบตางๆ กัน การศึกษาและเรียนรู
ถงึหลักการการเคลือ่นไหวในการเลนกฬีาทีถ่กูตอง จะสามารถชวยเพิม่พนูศกัยภาพของ
ตนเอง เพื่อทําใหการเลนกีฬาเปนทีมประสบความสําเร็จ รวมถึงยังสามารถนําไปปรับ
ประยุกตใชในชีวิตประจําวัน ทั้งการเรียนและการทํางานได

การเคลื่อนไหวในการเลนกีฬา
ตัวชี้วัด

■  วิเคราะหความคิดรวบยอดเกี่ยวกับการเคลื่อนไหวรูปแบบตางๆ 
ในการเลนกีฬา พ ๓.๑ ม.๔-๖/๑

สาระการเรียนรูแกนกลาง

■  ความคิดรวบยอดเกีย่วกบัการเคลือ่นไหวรปูแบบตางๆ ในการเลนกีฬา
■  การวิเคราะหความคิดรวบยอดเกี่ยวกับการเคลื่อนไหวรูปแบบตางๆ 

ในการเลนกีฬา
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ñ. ¤ÇÒÁ¤Ố ÃÇºÂÍ´à¡ÕèÂÇ¡Ñº¡ÒÃà¤Å×èÍ¹äËÇÃÙ»áººµ‹Ò§æ ã¹¡ÒÃ
 àÅ‹¹¡ÕÌÒ
 การเคลือ่นไหวร่างกายในการออกก�าลงักายหรอืเล่นกีฬา เป็นปจจยัทีก่่อให้เกิดความแขง็แรง

ต่อกล้ามเนือ้และระบบโครงสร้างของร่างกาย รวมถงึอวยัวะภายในต่างๆ ถอืได้ว่าเป็นพืน้ฐานทีส่�าคญั

การวายน้ําเปนกีฬาตองใชการเคลื่อนไหวของกลามเนื้อ
มดัใหญและยังชวยเสริมสรางสมรรถภาพทางกายในเรือ่ง
ของความอดทนของหัวใจและปอดดวย

อย่างหนึง่ในการด�ารงชวีติประจ�าวนั โดยรปูแบบ

ในการเคล่ือนไหวร่างกายของมนุษย์มี ๔ 

ประเภท ดังนี้

	 ๑)	 การเคล่ือนไหวร่างกายเพ่ือ
สุขภาพ เป็นการเคล่ือนไหวร่างกายท่ีไม่

หนักหน่วง ใช้การเคลื่อนไหวทางร่างกาย

ในระดับปานกลาง โดยพิจารณาจากจ�านวน

พลังงานทีใ่ช้ไป หรอืเวลาทีใ่ช้ในการเคล่ือนไหว

ร่างกายในช่วงสั้นๆ

๒)	 การเคลื่อนไหวร่างกายใน
ชีวิตประจ�าวัน เป็นการเคลื่อนไหวร่างกาย

เพื่อท�ากิจกรรมต่างๆ ในชีวิตประจ�าวัน ทั้งการท�างานบ้าน การพักผ่อน และการประกอบอาชีพ 

เช่น การขึ้นลงบันได การยก การแบก หรือการหิ้วของ รวมถึงการเคลื่อนย้ายสิ่งของต่างๆ โดย

ไม่ใช้เครื่องทุ่นแรง เป็นต้น

	 ๓)	 การเคลื่อนไหวร่างกายในการท�ากิจกรรมนันทนาการ เป็นการเคลื่อนไหว

ร่างกาย เพื่อการท�ากิจกรรมต่างๆ ให้เหมาะสมตามสภาพ ความต้องการ และความสนใจของ

แต่ละบุคคล ไม่ว่าจะเป็นการเคลื่อนไหวทางร่างกายที่เชื่องช้า ควบคู่ไปกับการท�าสมาธิโดยการ

ก�าหนดลมหายใจเข้า-ออก ตามปรัชญาของตะวันออก เช่น การฝกชี่กง การเล่นโยคะ เป็นต้น 

หรือเป็นการเคลื่อนไหวร่างกายที่รวดเร็ว เช่น การวิ่ง การเต้นแอโรบิก การเล่นกีฬาประเภทต่างๆ 

เป็นต้น

	 ๔)	 การเคลื่อนไหวร่างกายในการเล่นกีฬา เป็นการเคลื่อนไหวร่างกายที่สร้างขึ้น

อย่างเป็นแบบแผนและปฏิบัติซ�้ากันเป็นประจ�า โดยใช้กล้ามเนื้อมัดใหญ่ เพื่อให้เกิดประโยชน์ต่อ

ร่างกาย จิตใจ อารมณ์ สังคม และสติปญญา อีกทั้งยังช่วยเสริมสร้างสมรรถภาพในเรื่องของ

ความอดทนของหัวใจ และปอด ความแข็งแรงและความอดทนของกล้ามเนื้อ ความยืดหยุ่นและ

องค์ประกอบร่างกาย

๒



การกมตัวเปนทาการบริหารรางกายอีกทาหนึ่ง ที่จะ
ชวยเสริมสรางความแข็งแรงของอวัยวะภายใน

ò.  ÇÔà¤ÃÒÐË�¤ÇÒÁ¤Ô´ÃÇºÂÍ´à¡ÕèÂÇ¡Ñº¡ÒÃà¤Å×èÍ¹äËÇÃÙ»áºº
µ‹Ò§æ ã¹¡ÒÃàÅ‹¹¡ÕÌÒ

 มนุษย์ได้ใช้ร่างกายในการเคลื่อนไหวเพื่อประโยชน์ต่างๆ เช่น การท�ากิจวัตรประจ�าวัน 

การประกอบอาชีพ การวิ่งเล่น การเล่นกีฬา เป็นต้น ขึ้นอยู่กับเจ้าของร่างกายว่าท�ากิจกรรมใด 

ซึ่งการท�ากิจกรรมในแต่ละครั้งจะเกิดปฏิกิริยาต่างๆ ท่ีมีลักษณะและความรุนแรงแตกต่างกันไป

ตามความหนกัหน่วงของการเคลือ่นไหวร่างกาย ปฏกิริยิาทีเ่กิดขึน้หลายส่วน เช่น กล้ามเนือ้หดตัว

ดงึกระดกูท่ีประกอบเป็นแขนขาและส่วนอืน่ๆ ทีม่ส่ีวนเกีย่วข้อง โดยมกีารเปลีย่นแปลงทางเคมใีน

กล้ามเนื้อท่ีมีกระบวนการสลับซับซ้อน รวมถึงการเผาผลาญเพื่อให้เกิดพลังงาน หากกล้ามเนื้อ

ถูกใช้งานหนักบ่อยๆ จะมีการปรับขนาดของเส้นใย ท�าให้มีขนาดใหญ่และแข็งแรงขึ้น ในส่วนของ

การท�างานของหวัใจและหลอดเลอืดจะเต้นเร็วและมกีารสบูฉีดโลหิตมากขึน้ หากมกีารเคลือ่นไหว

อย่างต่อเนื่อง หัวใจจะปรับตัวโดยเพิ่มขนาดของเส้นใย ท�าให้ผนังหัวใจหนา มีแรงสูบฉีดโลหิต

มากขึน้ ปอดขยายออก ท�าให้รบัออกซเิจนได้ดี ซึง่การเคลือ่นไหวร่างกายโดยทัว่ไปม ี๒ ลกัษณะ คอื

๒.๑ การเคลื่อนไหวแบบไมเคลื่อนที่

 เป็นการสั่งให้ร่างกายบางส่วนเคลื่อนไหวโดยไม่มีการเคล่ือนที่จากที่หนึ่งไปยังอีกที่หนึ่ง ซ่ึง

ในชีวิตประจ�าวันของคนเราท�าอยู่เป็นประจ�า เช่น การกะพริบตา การอ้าปาก การหุบปาก เป็นต้น 

ส่วนท่าทางที่ใช้ในการออกก�าลังกาย หรือเล่นกีฬา มีดังนี้

	 ๑)	 การก้ม เป็นการงอพบัล�าตัวให้ลงไปทีส่่วนล่างของร่างกาย เช่น การก้มตวั เป็นต้น

	 ๒)	 การยืดเหยียด  เป ็นการ

เคลื่อนไหวร่างกายโดยให้กล้ามเนื้อยืดเหยียด

ออกไป เช่น การยืดเหยียดล�าตัว เป็นต้น

	 ๓)	 การบิด เป็นการเคลื่อนไหว

ร่างกายบิดออกไปด้านข้าง เช่น การบิดตัว 

เป็นต้น

	 ๔)	 การดึง เป็นการใช้ร่างกายใน

การเคลื่อนที่ วัตถุหรือสิ่งของให้เข ้ามาหา

ร่างกาย เช่น การดึงเชือก การดึงโตะ เป็นต้น

	 ๕)	 การดัน เป็นการใช้ร่างกาย

ในการเคลื่อนท่ีวัตถุหรือสิ่งของให้ออกไปจาก

ร่างกาย เช่น การดันผนัง การดันลูกน�้าหนัก

ขึ้นเหนือศีรษะ เป็นต้น

๓



	 ๖)	 การเหว่ียง เป็นการเคลื่อนไหวร่างกายในลักษณะหมุนรอบจุดให้เป็นเส้นโค้ง 

หรือวงกลม เช่น การเหวี่ยงแขน การเหวี่ยงไม้ เป็นต้น

	 ๗)	 การหมุน เป็นการกระท�าที่มากกว่าการบิด โดยจะกระท�ารอบๆ แกน เช่น  

การหมุนตัว เป็นต้น

	 ๘)	 การโยก เป็นการเคลื่อนไหวร่างกายด้วยการถ่ายน�้าหนักตัวด้านซ้าย-ขวา โดยที่

เท้าทั้งสองยังอยู่บนพื้นแตะสลับกัน เช่น การโยกตัวในการเต้นร�าหรือกิจกรรมเข้าจังหวะ เป็นต้น

	 ๙)	 การเอียง เป็นการพับตัวไปด้านข้างโดยไม่มีการถ่ายน�้าหนัก เช่น เอียงตัวไป 

ทางซ้ายและขวา เป็นต้น

	 ๑๐)	การขว้าง เป็นการใช้มือข้างใดข้างหนึ่งจับสิ่งของหรือวัตถุ แล้วเอี้ยวตัวไปทาง 

มือข้างที่จับสิ่งของ ง้างแขนไปทางด้านหลัง แล้วใช้มือขว้างออกไป โดยที่ขาจะไม่มีการเคลื่อนที่

ตารางวิเคราะห์รูปแบบการเคลื่อนไหวร่างกายแบบไม่เคลื่อนที่

ลักษณะการ

เคลื่อนไหวร่างกาย

แบบไม่เคลื่อนที่

กิจกรรมการเคลื่อนไหวในการเล่นกีฬา	(แบบต่อเนื่อง)

กระบี่ กอล์ฟ กรีฑา ว่ายน�า้

๑. การก้ม ก้มตัวหลบการตี

ศีรษะของคู่ต่อสู้

• ท่าก้มเตรียมพร้อม

• ท่าก้มดูแนวการ  

 เคลื่อนที่ของลูก

• การก้มตัว

• ท่าตั้งต้นก่อนออกวิ่ง

ก้มตัวบนแท่น

สตาร์ท

๒. การยืดเหยียด ยืดเหยียดตัวตี

คู่ต่อสู้

ใช้ในท่าที่ตีลูกออก

ไปแล้ว ซึ่งจะต้อง

ยืดเหยียดร่างกาย

ให้มาก เพื่อส่งแรง

และควบคุมทิศทาง

ของลูก

กรีฑาประเภทลาน เช่น 

กระโดดสูง กระโดดไกล  

เขย่งก้าวกระโดด  

ทุ่มน�า้หนกั ขว้างจักร  

พุ่งแหลน เป็นต้น ซ่ึงใช้

การยืดเหยยีดไหล่ 

และล�าตัว เพื่อท�าให้เกิด 

แรงส่งถ่ายน�้าหนักตัวไป

ข้างหน้า

ยืดเหยียดแขน

๓. การบิด • บิดตัวเงื้อไม้ตี

• บิดตัวหลบหลีก 

 การตี

บิดตัวไปด้านข้าง

เพื่อตีลูก

กรีฑาประเภทลาน เช่น

ทุ่มน�้าหนัก ขว้างจักร

พุ่งแหลน เป็นต้น ซึ่งใช้

การบิดไหล่ สะโพก และ

ล�าตัวเข้าช่วยก�าลังส่ง

-
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ลักษณะการ

เคลื่อนไหวร่างกาย

แบบไม่เคลื่อนที่

กิจกรรมการเคลื่อนไหวในการเล่นกีฬา	(แบบต่อเนื่อง)

กระบี่ กอล์ฟ กรีฑา ว่ายน�า้

๔. การดัน ยกไม้รับและดันไม้

คู่ต่อสู้ออกไป

- กรีฑาประเภทลาน  

เช่น ทุ่มน�้าหนัก เป็นต้น 

ในการดันลูกออกจาก

หัวไหล่

แขนดัน

๕. การเหวี่ยง • เหวี่ยงไม้ตี

• เหวี่ยงตัวหลบ

 หลีก

จังหวะเหวี่ยงไม้

ตีลูก

กรีฑาประเภทลาน เช่น 

ขว้างจักร ขว้างค้อน 

เป็นต้น ซึ่งใช้การเหวี่ยง

ล�าตัวและจักรหรือค้อน

ไปในทิศทางที่ต้องการ

-

๖. การหมุน หมุนแขนในท่า

ไหว้ครู

หมุนเอวและสะโพก

ในท่าตีลูก

กรีฑาประเภทลาน  

เช่น ขว้างจกัร ขว้างค้อน 

เป็นต้น ซึ่งใช้การ 

หมุนตัว

กลับตัว

๗. การโยก โยกตัวหลอกล่อ - กรีฑาประเภทลาน เช่น  

กระโดดสูง กระโดดไกล  

เขย่งก้าวกระโดด เป็นต้น  

ในการถ่ายน�้าหนักตัว

ก่อนการออกวิ่ง

-

๘. การเอียง - - กรีฑาประเภทลาน เช่น 

ทุ่มน�้าหนัก ขว้างจักร 

เป็นต้นซึ่งใช้การเอียงตัว

ในการขว้าง

-

๙. การขว้าง - - กรีฑาประเภทลาน  

เช่น ขว้างจักร พุ่งแหลน 

เป็นต้นโดยใช้มือขว้าง

ออกไป

-
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๒.๒ การเคลื่อนไหวแบบเคลื่อนที่

การเขยงเพ่ือออกกําลังกาย ชวยใหผู ฝกฝนสามารถ
ควบคุมรางกายไดดีขึ้น

 เป็นการเคลือ่นไหวของร่างกายจากท่ีหนึง่

ไปยังอีกท่ีหนึ่ง โดยมีระยะทางการเคลื่อนไหว 

ซึ่งมีหลายรูปแบบ แต่ในชั้นเรียนนี้จะน�าเสนอ

เพียง ๔ รูปแบบ ดังนี้

	 ๑)	 การเดนิ		เป็นการใช้เท้าเคล่ือนท่ี
ด้วยการถ่ายน�า้หนกัตวัจากเท้าหนึง่ไปเท้าหนึง่ 

โดยที่มีเท้าข้างหนึ่งอยู่บนพื้น

	 ๒)	 การวิง่	เป็นการใช้เท้าเคลือ่นที่

ด้วยความเร็วในลักษณะที่เท้าข้างหนึ่งลอย

จากพืน้ เท้าอกีข้างหนึง่อยู่บนพืน้ ท�าสลับข้างกนั

อย่างต่อเนื่อง

	 ๓)	 การกระโดด	 เป็นการใช้เท้า

ถีบตัวให้ลอยขึ้นจากพื้น อาจจะใช้เท้าทีละข้าง

หรือทั้งสองข้างก็ได้ในการถีบตัวให้ลอยขึ้น

การออกกําลังกายโดยการวิ่งเหยาะๆ ชวยเสริมสรางให
สุขภาพรางกายแข็งแรง

การกระโดดเพือ่ออกกาํลงักาย ชวยทาํใหแขง็แรง รปูราง
กระชับและไดสัดสวน

จากพื้น และถ่ายน�้าหนักจากส่วนต่างๆ ของร่างกายไปที่ปลายเท้าเมื่อลงสู่พื้น

๔)	 การเขย่ง		เป็นการใช้ปลายเท้าเหยียดขึ้นค้างไว้ โดยส้นเท้าไม่สัมผัสพื้น

๖



ตารางวิเคราะห์รูปแบบการเคลื่อนไหวร่างกายแบบเคลื่อนที่

การเคลือ่นไหว
ร่างกายในการ

เล่นกีฬา

ลักษณะการเคลื่อนไหวแบบเคลื่อนที	่(แบบต่อเนื่อง)

เดิน วิ่ง กระโดด เขย่ง

บาสเกตบอล •  เดินเลี้ยง 
ลูกบาสเกตบอล

• วิ่งเลี้ยง 
ลูกบาสเกตบอล

• วิ่งหลบหลีกคู่ต่อสู้

• กระโดดแย่ง
 ลูกบาสเกตบอล
• กระโดดยิงประตู
• กระโดดรับ
 ลูกบาสเกตบอล

• เขย่งรับ 
ลูกบาสเกตบอล

วอลเลย์บอล • เดินมารอรับ 
ลูกวอลเลย์บอล 
ในเชิงรับ

• วิ่งรับลูก
วอลเลย์บอล

• กระโดดตบ
• กระโดดสกัดกั้น

-

ฟุตบอล • เดินเลี้ยง 
ลูกฟุตบอล

• วิ่งเลี้ยงลูกฟุตบอล
• วิ่งหลบหลีกคู่ต่อสู้

• กระโดดโหม่ง 
ลูกฟุตบอล

• กระโดดรับลูก
ฟุตบอล

• กระโดดยิงประตู

• เขย่งปลายเท้ารับ
 ลูกฟุตบอลระดับอก

ตะกร้อ - • วิ่งรับลูกตะกร้อ • กระโดดโหม่ง 
ลูกตะกร้อ

• กระโดดเตะ 
ลกูตะกร้อในท่าต่างๆ

• เขย่งเตะในบางท่า

งา้ว • เดินท่าไหว้ครู • วิ่งในท่าไม้ตี • กระโดดตี • เขย่งรับไม้ตี
 จากคู่ต่อสู้

พลอง • เดินท่าไหว้ครู • วิ่งในท่าไม้ตี • กระโดดตี • เขย่งรับไม้ตี
 จากคู่ต่อสู้

เทนนิส - • วิ่งรับลูกเทนนิส
• วิ่งตีลูกเทนนิส

• กระโดดเสิร์ฟ 
ลูกเทนนิส

• กระโดดตบลูก
เทนนิส

• เขย่งรับลูกเทนนิส
 ในระดับอก
• เขย่งปลายเท้าขณะ 

เสิร์ฟลูกเทนนิส

เทเบิลเทนนิส - • วิ่งรับลูกเทเบิล  
เทนนิส

• วิง่ตลีกูเทเบลิเทนนสิ

• กระโดดตบ 
ลูกเทเบิลเทนนิส

•  เขย่งเสิร์ฟลูกเทเบิล
เทนนิสในบางท่า

แบดมินตัน - • วิ่งรับลูกขนไก่
• วิ่งตีลูกขนไก่

• กระโดดตบลูกขนไก่ -
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การเตนลีลาศเปนการเคล่ือนไหวแบบเคลือ่นที ่ซึง่เปนการเคลือ่นไหวทีต่องใชรางกายทกุสดัสวนในการเคลือ่นที ่เพือ่การ
มีทวงทาที่สวยงาม

ประโยชน์ของการเคลื่อนไหว

๑.  การเจริญเติบโต การเคลื่อนไหวเปนคุณสมบัติของสิ่งมีชีวิต เด็กที่ชอบเคลื่อนไหวหรือกระโดดโลดเตนอยาง

สนุกสนาน จะมีการเจริญเติบโตและแข็งแรงดีกวาเด็กที่นั่งเฉยๆ

๒.  ความแข็งแรง การเคลื่อนไหวจะทําใหกลามเนื้อสวนที่ออกแรงมีความแข็งแรง หากกลามเนื้อออนแอ 

ขาดการเคลื่อนไหว จะทําใหทรวดทรงของรางกายผิดปกติไปดวย

๓.  บุคลิกภาพ คนที่ไดศึกษาการเคลื่อนไหวอยางถูกตอง เมื่อใชจะทําใหเกิดบุคลิกภาพที่ดีและเกิดความสงางาม 

เชน การยืน การเดิน การนั่ง เปนตน

4.  การทาํงาน ในชวีติประจาํวนัคนเราตองมกีารเคลือ่นไหวเกอืบตลอดเวลา หากไดศึกษาหลักการเคล่ือนไหวทีถ่กูตอง 

จะชวยใหสามารถทํางานไดนาน ไมปวดเมื่อย หรือเกิดการบาดเจ็บ การทํางานก็จะมีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น

5.  การกีฬาและการออกกําลังกาย จะตองมีการเคลื่อนไหวตลอดเวลา หากนําการเคลื่อนไหวไปประยุกตใช

อยางถูกตอง ก็จะไมเกิดการบาดเจ็บไดงายๆ

ที่มา :  หองสมุดสุขภาพเด็ก เว็บไซตเพื่อการเรียนรู ดานสุขภาพสําหรับเด็กและเยาวชน กระทรวงสาธารณสุข

๘



สารพัด ประโยชนของการขยับ
เสริมสาระ

 การออกกําลังกายไมจาํเปนตองเลนกีฬาเทานัน้ แตความจรงิแลวการทาํตวัเองใหกระฉบักระเฉง 
เดินไป-มา หรือแมแตการทํางานบานก็ถือวาไดขยับรางกายแลว ซึ่งเหตุผลดีๆ เมื่อออกกําลังกายและ
ขยับรางกายอยูเสมอคือ

สรุป

 การเคลื่อนไหวของมนุษยสามารถกระทําไดหลากหลายรูปแบบ ไดแก การเคลื่อนไหว

รางกายเพื่อสุขภาพ การเคลื่อนไหวรางกายในงานอาชีพ การเคลื่อนไหวรางกายในการทํา

กิจกรรมนันทนาการ และการเคลื่อนไหวรางกายในการเลนกีฬา การปฏิบัติกิจกรรมเหลานี้

ลวนมีลักษณะการเคลื่อนไหวรางกายทั้งแบบอยูกับที่และแบบเคลื่อนที่  ดังนั้น การประกอบ

กิจกรรมตางๆ จําเปนตองเคลื่อนไหวรางกายในทาทางที่ถูกตอง เพื่อชวยใหการเคลื่อนไหวเปนไป

อยางมีประสิทธิภาพและไมกอใหเกิดการบาดเจ็บ รวมถึงชวยสรางเสริมสุขภาพในทางออม

 ■ ผลดต่ีอระบบการเคลือ่นไหว ท�าให้กล้ามเน้ือ กระดกู ข้อต่อ ตลอดจนไขกระดกูแขง็แรง และท�างานได้ดี

ดังนั้นจึงส่งผลให้เคลื่อนไหวได้คล่องแคล่วและทรงพลัง 
 ■ ผลดีต่อหัวใจ ช่วยให้กล้ามเนื้อหัวใจแข็งแรง สูบฉีดโลหิตไปเลี้ยงร่างกายได้มากขึ้น 
 ■ ผลดีต่ออัตราการเต้นของชีพจร ท�าให้เกิดอาการเหนื่อยช้าลง 
 ■ ผลดีต่อระบบทางเดินอาหาร มีส่วนท�าให้ระบบขับถ่ายดีขึ้น โลหิตไหลไปสู่ตับได้มากขึ้น
 ■ ผลดีต่อการท�างานประสานสัมพันธ์กันระหว่างประสาทและกล้ามเนื้อ
 ■ ผลดีต่อน�้าหนักตัว โดยมีผลช่วยชะลอความเสื่อมของอวัยวะต่างๆ ได้ ขณะเดียวกันก็ช่วยให้เกิดการ

เผาผลาญไขมันส่วนเกินด้วย
 ■ ลดความเสีย่งต่อการเกดิโรคหวัใจและหลอดเลือด มีการศึกษาพบว่าคนทีเ่คล่ือนไหวร่างกายน้อยจะมี

ความเสี่ยงต่อการเกิดโรคหัวใจและหลอดเลือด ได้มากกว่ากลุ่มคนที่มีกิจกรรมการเคลื่อนไหวร่างกายได้ถึง 

๑.๙ เท่า
 ■ ห่างไกลโรคเบาหวาน เนือ่งจากการออกก�าลังกายจะช่วยให้ร่างกายเผาผลาญพลังงาน และลดระดบั

ไขมันในเส้นเลือด นอกจากนี้ยังพบว่าผู้ที่เป็นโรคเบาหวานในระยะเริ่มต้น การออกก�าลังกายควบคู่ไปกับการ

ควบคุมอาหารจะช่วยรักษาโรคได้ด้วย

ที่มา : เว็บไซต thaidiabetes.com

๙
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๑   ให้นักเรียนวิเคราะห์ว่า ทุกๆ การเคลื่อนไหวของนักเรียนมีการเคลื่อนไหวกี่รูปแบบ อะไรบ้าง 

๒   เพราะเหตุใดนักเรียนจึงต้องมาศึกษาและเรียนรู้ถึงหลักการของการเคลื่อนไหวรูปแบบต่างๆ 

ในการเล่นกีฬา

๓   ให้นักเรียนวิเคราะห์รูปแบบการเคลื่อนไหวร่างกายของกีฬาแบบไม่เคลื่อนที่มา ๓ ชนิด

๔  ให้นักเรียนวิเคราะห์รูปแบบการเคลื่อนไหวร่างกายของกีฬาแบบเคลื่อนที่มา ๓ ชนิด

๕   ให้นักเรียนอธิบายถึงความแตกต่างระหว่างการเคล่ือนไหวแบบไม่เคล่ือนที่และการเคล่ือนไหว

แบบเคลื่อนที่

กิจกรรมที่	 ๑   นักเรียนแบ่งกลุ่มคิดหากิจกรรมการเคลื่อนไหวที่กลุ่มตนเองสนใจมา ๑ กิจกรรม 

จากนั้นให้นักเรียนท�าการแสดง โดยน�าท่าทางการเคลื่อนไหวของกิจกรรม

เคลื่อนไหวที่กลุ่มเลือกมา มาน�าเสนอประกอบเพลงหน้าชั้นเรียน

กิจกรรมที่	 ๒   นักเรียนค้นหากิจกรรมการเคลื่อนไหวที่ตนสนใจมา ๑ กิจกรรม จากน้ันให้

ท�าการสืบค้นข้อมูลของกิจกรรมดังกล่าว ซึ่งอาจสืบค้นข้อมูลได้จากบุคลากรทาง

ด้านพลศึกษา อินเทอร์เน็ต หรือแหล่งข้อมูลที่เชื่อถือได้ แล้วสรุปท�าเป็นรายงาน

โดยมีรูปภาพประกอบ

กิจกรรมที่	 ๓   นกัเรยีนแต่ละคนวเิคราะห์รูปแบบการเคล่ือนไหวทัง้แบบไม่เคล่ือนที ่และเคล่ือนที่  

โดยให้นักเรียนก�าหนดกิจกรรมการเคลื่อนไหวเองมาอย่างละ ๑๐ กิจกรรม

เป็นใบงาน

๑๐
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