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หนวยการเรียนรู

ตัวชี้วัด

●  วิเคราะหความคิดรวบยอดเกี่ยวกับการเคลื่อนไหวรูปแบบตางๆ 
 ในการเลนกีฬา (พ ๓.๑ ม.๔-๖/๑)
●  แสดงการเคลื่อนไหวไดอยางสรางสรรค (พ ๓.๑ ม.๔-๖/๔)
●  ออกกําลังกายและเลนกีฬาที่เหมาะสมกับตนเองอยางสมํ่าเสมอ และใช

ความสามารถของตนเองเพิ่มศักยภาพของทีม ลดความเปนตัวตน คํานึงถึง
ผลที่เกิดตอสังคม (พ ๓.๒ ม.๔-๖/๑)

ñ
สาระการเรียนรูแกนกลาง

●  ความคิดรวบยอดเกี่ยวกับการเคลื่อนไหวรูปแบบตางๆ ในการเลนกีฬา
●  การวิเคราะหความคิดรวบยอดเกี่ยวกับการเคลื่อนไหวรูปแบบตางๆ 

ในการเลนกีฬา
● การเคลื่อนไหวที่สรางสรรค ฯลฯ
● การออกกําลังกายดวยวิธีที่ชอบ ฯลฯ
● การเลนกีฬาประเภทบุคคลและประเภททีม
● การใชความสามารถของตนในการเพิ่มศักยภาพของทีม ฯลฯ

การเคลือ่นไหว การออกกาํลงักาย และการเลนกฬีา 
เปนกระบวนการทํางานที่สอดคลองประสานกัน
ของกลไกตางๆ ภายในรางกาย ซึ่งการศึกษาถึง
หลกัการของการเคลือ่นไหวรูปแบบตางๆ จะชวย
เพิ่มพูนศักยภาพของตนเอง มีสวนชวยใหการ
ออกกําลังกายและการเลนกีฬามีประสิทธิภาพ
อยางเต็มที่ อีกทั้งยังสามารถประยุกตใชในการ
ดําเนินชีวิตประจําวันไดอีกดวย

การเคลื่อนไหวในการเลนกีฬา



ñ.  ¤ÇÒÁ¤Ô´ÃÇºÂÍ´à¡ÕèÂÇ¡Ñº¡ÒÃà¤Å×èÍ¹äËÇÃÙ»áººµ‹Ò§æ 
 ã¹¡ÒÃàÅ‹¹¡ÕÌÒ
 การออกกําลังกายและการเลนกีฬา เปนการนําหลักการของการเคลื่อนไหวในรูปแบบตางๆ

มาผสมผสานกัน เพ่ือการสรางเสริมสุขภาพ การปองกันโรค และการฟนฟูสมรรถภาพทางกาย 

ใหสามารถดําเนินชีวิตประจําวันไดอยางมีประสิทธิภาพ ซึ่งนักเรียนไดเคยศึกษาไปบางแลวใน

ชั้นมัธยมศึกษาปที่ ๕ สําหรับในชั้นมัธยมศึกษาปที่ ๖ นี้ ขอนําเสนอถึงความคิดรวบยอดเกี่ยวกับ

การเคลื่อนไหวในรูปแบบตางๆ ดังนี้

๑) การเคลื่อนไหวที่ทําใหเกิดความมั่นคงของรางกาย คือ การที่มนุษยสามารถ

คงทาทางเอาไวไดโดยที่ไมลมลงไป เชน สามารถยืนตัวตรงไดโดยไมลม สามารถนั่งไดโดยไมลม 

สามารถยนืทรงตวัขาเดียวไดโดยไมลม เปนตน ซึง่ประกอบไปดวยหลายปจจยั เชน ความแขง็แรง

ของกลามเนือ้ ความสามารถของระบบประสาท ความสามารถของรางกายในการรกัษาความสมดลุ

ปจจัยตางๆ ทางวิทยาศาสตร เปนตน

๒) การเคลือ่นไหวรางกายในงานอาชีพ เปนการกระทาํใดๆ ทีท่าํใหมกีารเคลือ่นไหว

สวนตางๆ ของรางกาย เพือ่ใชในการประกอบอาชพี เชน การทาํนา การแบกหาม งานบรกิารตางๆ 

เปนตน

๓) การเคลื่อนไหวรางกายเพื่อสุขภาพแบบองครวม เปนการออกกําลังกายเพื่อ

การมีสุขภาพที่ดี ไมใชการออกกําลังกาย หรือการเคลื่อนไหวรางกายที่มุงเนนแตเพียงสรางเสริม

สมรรถภาพทางกายใหมีความแข็งแรงเทานั้น แตยังครอบคลุมรวมถึงการดูแลจิตใจ สังคม และ

จิตวิญญาณดวย เชน การเตนรํา การเลนเกมแขงขัน เปนตน ซึ่งการออกกําลังกายที่ทําใหจิตใจ

เกดิความเครยีด หรอืทาํใหความสมัพนัธเชงิสงัคมลดลงนัน้ 

ไมถือเปนการออกกําลังกายท่ีดีและเปนแบบ

องครวมได 

๒



ò.  ÇÔà¤ÃÒÐË�¤ÇÒÁ¤Ô´ÃÇºÂÍ´à¡ÕèÂÇ¡Ñº¡ÒÃà¤Å×èÍ¹äËÇ 
ÃÙ»áººµ‹Ò§æ ã¹¡ÒÃàÅ‹¹¡ÕÌÒ

 กจิกรรมการเคลือ่นไหวรางกายดวยการออกกาํลงักายและการเลนกฬีา นอกจากจะชวยกระตุน

และพัฒนารางกายใหแข็งแกรง สรางเสริมกลามเนื้อ และกระดูกโดยตรงแลว ยังชวยกระตุน

การทํางานของระบบประสาทและพัฒนากลไกการเคล่ือนไหวใหมีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้นดวย 

ที่สําคัญการเคลื่อนไหวในรูปแบบใดรูปแบบหนึ่ง หรือหลายรูปแบบอยางเปนระบบตามขั้นตอน 

จะนําไปสูการปรับตัวและพัฒนาสมองของเรา ทั้งนี้ สามารถวิเคราะหกิจกรรมตางๆ ที่รางกาย

เคลื่อนไหวดวยการออกกําลังกายและการเลนกีฬาได ดังนี้

๑) การเคลื่อนไหวแบบอยูกับที่ เปนการสั่งการใหรางกายบางสวนเคลื่อนไหว

โดยไมมกีารเคลือ่นทีจ่ากทีห่นึง่ไปยงัอกีทีห่นึง่ เปนการเคล่ือนไหวทีก่ลามเนือ้จะตองออกแรงจนเกดิ 

ความแนนตึง โดยไมมีการเปลี่ยนแปลงความยาวของกลามเนื้อ แตจะมีการเคลื่อนที่ของขอตอ

ในบางทา สามารถใชในกิจกรรมการออกกําลังกายและการเลนกีฬาได เชน การบริหารรางกาย

โดยไมมีการเคลื่อนที่ หรืออาจจะเปนการกมหนา เงยหนา หมุนคอ หมุนไหล สะบัดขอมือและ

ขอเทา กางแขน เปนตน

ตัวอยางการบริหารรางกาย โดยการเคลื่อนไหวแบบอยูกับที่

๓



๒) การเคลื่อนไหวแบบเคลื่อนที ่เปนการเคลื่อนไหวที่ใชการเคลื่อนที่

ของรางกายจากที่หนึ่งไปยังอีกที่หนึ่งโดยมีระยะทาง ซึ่งกลามเนื้อ

ตัวอยางการเคลื่อนไหวแบบบังคับสิ่งของ

จะออกแรงจนเกิดความแนนตึงท่ีทําใหเกิดการ

เคลื่อนไหวของขอตอและมีการเปลี่ยนแปลง

ความยาวของกลามเนื้อ เชน การเดิน การวิ่ง

การเขยง การกระโดด เปนตน ซึ่งนับวาเปน

สวนประกอบที่สําคัญในการออกกําลังกายและ

การเลนกีฬาแทบทุกชนิด เปนเพราะตองอาศัย

ทักษะตางๆ เชน การกระโดดสงู การกระโดดไกล 

การวิ่ง เปนตน

๓) การเคลือ่นไหวแบบบงัคบัสิง่ของ เปนการเคล่ือนไหวทีม่กีารบงัคบั หรอืควบคมุ

วัตถุ มีทั้งการเคลื่อนไหวแบบอยูกับที่และเคลื่อนที่ โดยจะนําไปใชประกอบเพื่อการออกกําลังกาย 

และการเลนกีฬาได เชน การเดาะลูกตะกรอ การโหมงลูกฟุตบอล การตีโตเทเบิลเทนนิสกับคู 

การเลี้ยงลูกบาสเกตบอล เปนตน 

๔



ó. ¡ÒÃà¤Å×èÍ¹äËÇ·ÕèÊÃŒÒ§ÊÃÃ¤�
 การเคลื่อนไหวที่สรางสรรค คือ การเคลื่อนไหวโดยใชรางกายของตนเองในการแสดงออกถึง

ความรูสึกและจินตนาการ เพื่อที่จะสื่อสารกับผูอื่นในจังหวะตางๆ อยางอิสระ

 ๓.๑ กิจกรรมเขาจังหวะ

 กิจกรรมเขาจังหวะ (Rhythmic Activities) หมายถึง กิจกรรมการเคลื่อนไหวที่รางกายและ

จิตใจมีปฏิกริยาตอบสนองตอดนตรีและจังหวะ มีอารมณหรือความรูสึกรวมกับการเคลื่อนไหวนั้น

โดยเปนการนาํทกัษะการเคลือ่นไหวแบบอยูกบัทีแ่ละทกัษะการเคลือ่นไหวแบบเคลือ่นท่ีมาผสมผสาน

เปนรูปแบบการเคลื่อนไหวใหมตามดนตรีที่นํามาประกอบ

คุณคาและประโยชนของกิจกรรมเขาจังหวะ

กิจกรรมเขาจังหวะ เปนกิจกรรมที่สรางสรรค
และกอใหเกิดประโยชนตอรางกายและจิตใจ 

ดังนี้

 มีความคิดริเริ่มสรางสรรค

 รูจักปรับตัวใหเขากับผูอื่น

 ปราศจากโรคภัยไขเจ็บตางๆ

 ใชเวลาวางใหเกิดประโยชน

 สุขภาพรางกายแข็งแรง 

  ระบบอวัยวะทํางาน

ไดอยางมีประสิทธิภาพ

 อารมณราเริง แจมใส

 มีบุคลิกภาพที่ดี

 เคลื่อนไหวรางกายไดอยางถูกตอง

  เกิดความซาบซึ้งในเสียงเพลง เสียงดนตรี

สามารถฟงจังหวะและจับจังหวะได

๕



 ๓.๒ เชียรลีดเดอร

 เชียรลดีเดอร (Cheerleader) หรอืผูนาํเชยีร คือ ผูทีท่าํหนาทีใ่นการนาํฝงูชนใหมีความฮกึเหมิ 

รวมใหกําลงัใจ และเชยีรนกักฬีาทีก่าํลงัทาํการแขงขนั เพือ่ใหนกักฬีาเกดิความฮกึเหมิและมีกาํลงัใจ

ในการแขงขันมากขึ้น 

 สําหรับเชียรลีดเดอรในประเทศไทย จะเนนการใหจังหวะ รหัส และสัญญาณ โดยการให

กองเชียรรวมรองเพลงกันอยางพรอมเพรียงและเสียงดัง เพื่อใหเกิดความสนุกสนานในการชม

การแขงขัน สวนเชียรลีดเดอรในบางประเทศนั้น จะเรียกวา “เชียรลีดดิง” (Cheerleading) ซึ่งเปน

การเชยีรทีม่กีารนาํศาสตรตางๆ มาประกอบเขาไวดวยกนั คือ การเตน การนาํทายิมนาสติกเขามา

ใชในการตอตวั การตลีงักา การเชยีรประกอบทาทาง หรือทีเ่รียกวา “เชยีร” และ “แชนท” โดยถอืวา

เปนกีฬาที่ใหทั้งความสนุกสนานและความตื่นเตน เนื่องจากมีการใชดนตรีเขามาประกอบจังหวะ

การทํากิจกรรมเขาจังหวะ ควรคํานึงถึง
ความปลอดภัยของตนเอง ดังนี้
  ไมใชทาทางในการเคลื่อนไหวที่

ไมปลอดภัย เชน การนําศีรษะหมุนอยู
กับพื้น การกระโดดหมุนตัว เปนตน

  หลีกเลี่ยงการใชอุปกรณประกอบที่อาจ
กอใหเกิดอันตราย

  ไมสวมเสื้อผาที่ทําใหไมสะดวกตอการทํา
กิจกรรม เชน กระโปรงยาว กางเกงยีน 
เปนตน

  หลีกเลี่ยงการสวมรองเทาสนสูง เพราะ
อาจทําใหขอเทาแพลงได

  กอนการทํากิจกรรมเขาจังหวะควรอบอุน
รางกายกอนทุกครั้ง

  สถานที่ในการทํากิจกรรม ควรเปน
พื้นเรียบ ไมขรุขระ

 ไมควรหักโหมทํากิจกรรมเขาจังหวะมาก
เกนิไป เพราะจะทาํใหเกดิความเหนือ่ยลา

 ขณะทาํกจิกรรม ไมควรด่ืมนํา้ปรมิาณมาก 
เพราะจะทําใหเกิดอาการจุกเสียดได

ขอควรระวังในการทํากิจกรรมเขาจังหวะ
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การทํากิจกรรมเชียรลีดเดอร ควรคํานึงถึง

ความปลอดภัยของตนเอง ดังนี้

  กอนการฝกซอม ควรอบอุนรางกาย

ทุกครั้ง
 ควรนําเบาะที่มีความนุมมาใชรองรับใน

ขณะฝกซอม เพื่อหลีกเลี่ยงการกระทบ

กระเทือนของอวัยวะตางๆ ของรางกาย

โดยเฉพาะศีรษะ
 ไมสวมชุดที่เปนอุปสรรคสําหรับ

ทํากิจกรรม เชน กระโปรงยาว 

เสื้อตัวหลวมและยาว เปนตน
 สถานที่ในการทํากิจกรรม ควรเปน

พื้นเรียบ ไมขรุขระ

คุณคาและประโยชนของกิจกรรมเชียรลีดเดอร

ขอควรระวังในการทํากิจกรรมเชียรลีดเดอร

กิจกรรมเชียรลีดเดอร เปนกิจกรรม

สรางสรรคที่กอใหเกิดประโยชน ดังนี้

 มีบุคลิกภาพที่ดี
 มีความอดทน อดกลั้น
 รูจักปรับตัวใหเขากับผูอื่น
 เกิดความเชื่อมั่นในตนเอง
 เกิดความคิดริเริ่มสรางสรรค
 เกิดทักษะการเคลื่อนไหวในดานตางๆ
  รางกายแข็งแรง
  ระบบตางๆ ในรางกายทํางานไดอยางมี

ประสิทธิภาพ
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 การออกกาํลังกายและการเลนกฬีา เปนการปฏบิตักิจิกรรมท่ีทาํใหมกีารเคลือ่นไหวสวนตางๆ 

ของรางกาย เพื่อสรางเสริมสุขภาพใหแกรางกายและจิตใจ ใหมีความสมบูรณแข็งแรงอยูเสมอ 

ซึ่งการเลือกออกกําลังกายและการเลนกีฬานั้น จําเปนตองคํานึงถึงปจจัยดานตางๆ ดังนี้

 การออกกําลังกายและการเลนกีฬาน้ัน นอกจากจะตองคํานึงถึงปจจัยตางๆ แลว ยังควร

ยึดถือหลักปฏิบัติในการออกกําลังกายและการเลนกีฬานอกเหนือไปจากที่ไดกลาวไปแลว

ในหนังสือเรียนวิชาพลศึกษา ชั้นมัธยมศึกษาปที่ ๕ ดังนี้ 

๑) การพกัผอนใหเพยีงพอ หลงัจากการออกกาํลงักายและการเลนกฬีาแลว รางกาย

จาํเปนตองพักผอนใหเพยีงพออยางนอยวันละ ๖-๘ ชัว่โมง เนือ่งจากรางกายไดเสียพลังงานไปมาก 

จําเปนตองมีการชดเชยพลังงานที่เสียไป รวมทั้งตองมีการซอมแซมสวนที่สึกหรอ และสรางเสริม

รางกายใหมีความแข็งแรงขึ้น ซึ่งกระบวนการเหลานี้จะเกิดขึ้นในระหวางการพักผอน โดยตอง

เปนการพักผอนที่นอนหลับสนิทเทานั้น

การเลือกออกกําลังกายและการเลนกีฬา

ความชอบและความถนัด

 โดยการสํารวจตนเองวา

มคีวามชอบและถนดัอะไรใน

การออกกําลังกายและการ

เลนกฬีา เพือ่ใหเกดิแรงจงูใจ

ในการทํากิจกรรมไดโดย

ไมใหเกิดความนาเบ่ือหนาย

และยั งก อ ให  เ กิ ด ค ว าม

สนุกสนาน

ความพรอมดานตางๆ

 ไมวาจะเปนความพรอม

ในเรือ่งของระยะเวลา สถานที่ 

คาใชจาย อาชีพ และฐานะ 

ควรคํานงึใหเหมาะสมกบัการ

ออกกําลังกายและการเลน

กีฬาที่ตนสามารถปฏิบัติได 

โดยไมเกินความจําเปน

สภาพรางกาย

 โดยสํารวจความพรอม

ของสภาพรางกายและจิตใจ 

เชน ในขณะนัน้รางกายมคีวาม

ออนแอ หรือกาํลังอยูในภาวะ

เจ็บปวย หรือบาดเจ็บ ก็ควร

หลีกเลี่ยงการออกกําลังกาย

และเลนกีฬา เพราะจะทําให

รางกายทรุดโทรมมากยิ่งขึ้น 

สําหรับดานสภาพจิตใจ หาก

กําลังอยูในภาวะเครียด วิตก

กงัวล สามารถออกกาํลงักาย

และเล นกีฬาได ตามปกติ 

เพราะสามารถชวยผอนคลาย

ความเครยีดได
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๒) การแตงกายใหเหมาะสม
การออกกําลังกายและการเลนกีฬาแตละชนิดมี

เครื่องแตงกายที่แตกตางกันไป การแตงกายที่

ดีจึงไมควรสวมใสเสื้อผาที่รุมราม หรือเสื้อผาที่

มดิชดิเกนิไป หรอืเสือ้ผาทีท่าํดวยวสัดสุงัเคราะห

ที่มีคุณสมบัติในการซับเหงื่อไดนอย เพราะ

จะทําใหรางกายมีการระบายความรอนไดไมดี 

สาํหรบัรองเทาท่ีสวม ควรจะมกีารหอหุมบรเิวณ

หลังเทาทั้งหมด เพื่อชวยเพิ่มความมั่นคงและ

กระจายแรงกระแทกจากหลัง ขา และเทาลง

สูพื้น ควรเลือกใชวัสดุท่ีมีคุณสมบัติในการยืด

ขยาย มีความทนทาน สามารถระบายความชื้น

และความรอนไดด ีการเลอืกรองเทาท่ีเหมาะสม

จะชวยเพิ่มประสิทธิภาพในการเคลื่อนไหวไดดี

ยิ่งขึ้น 

๓) กําหนดเวลาใหเหมาะสม
การออกกําลังกายและการเลนกีฬาที่ดีควรมี

การวางแผนและมีการจัดเวลาอยางเหมาะสม 

ควรกําหนดเวลาใหแนนอน และควรเปนเวลา

เดยีวกนัทกุวนั เชน หากออกกาํลงักายในชวงเชา 

ในวันอื่นๆ ก็ควรปฏิบัติในเวลาดังกลาวเชน

เดยีวกนั ท้ังนี ้เพือ่ใหรางกายไดปรบัสมดลุอยาง

เหมาะสม

๔) การรับประทานอาหารกอน
ออกกําลังกายและเลนกีฬา โดยหลักท่ัวไป

ของการออกกําลังกายและเลนกีฬานั้น ไมควร

งดอาหารกอนการออกกําลังกายและเลนกีฬา

ควรรับประทานอาหาร แตเวนชวงใหหางกัน 

๒ ชัว่โมง เพราะอาจทาํใหเกดิอาการจกุเสยีดได
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การเลือกออกกําลังกายและเลนกีฬา
ใหเหมาะสมกับวัย
 การออกกําลังกายเปนสิ่งจําเปนสําหรับทุกคน ซึ่ง
การออกกําลังกายในแตละวัยก็มีความแตกตางกัน
ออกไป ตามความเหมาะสมและตามความตองการของ
รางกายในแตละบุคคล ดังนี้

อายุตํ่ากวา ๑๐ ป รางกายยังเจริญเติบโตไมเต็มที่
กจิกรรมควรเนนความสนกุสนานและรปูแบบทีเ่รยีบงาย 
ดงันัน้ จงึควรปลอยใหเลนสนกุโดยใชความสมัพนัธของ
มอื สายตา เทา ฯลฯ และไดเคลือ่นไหวรางกายตลอดเวลา 
เชน วายนํ้า วิ่งไลจับ เปนตน 

อายุ ๑๑-๑๖ ป เปนวัยที่รางกายกําลังเปลี่ยนแปลง 
ควรออกกําลังใหครบทุกสวนของรางกาย โดยเนน
สมรรถภาพของรางกายและพัฒนาทักษะทางกลไกให
มีการทํางานท่ีสัมพันธกัน กิจกรรมท่ีเหมาะสม เชน 
แบดมินตัน บาสเกตบอล ฟุตบอล เปนตน 

อายุ ๑๗-๓๕ ป เปนวัยที่รางกายเจริญเติบโตอยาง
เต็มที่ จึงสามารถเลนกีฬาไดทุกรูปแบบ ควรเนนการ
ออกกาํลงักายเพือ่ใหเกดิประสทิธภิาพสงูสดุของรางกาย 
และเนนการฝกทักษะที่ยากและซับซอน แตทั้งนี้
ควรเลือกใหเหมาะสมกับสภาพรางกาย 

อายุ ๓๖-๕๕ ป เปนวัยที่สามารถออกกําลังกายไดเต็ม
รปูแบบ หากอาย ุ๔๕ ปขึน้ไป ควรทาํกจิกรรมทีเ่คลือ่น
ไหวชาๆ และเนนความเพลิดเพลนิใจ สามารถปฏบิตัไิด
อยางสมํา่เสมอ เชน วิง่เหยาะ ปนจักรยาน กายบรหิาร 
เปนตน ซึ่งกอนการออกกําลังกายควรอบอุนรางกาย
ดวยทุกครั้ง

อายุ ๕๖ ปขึ้นไป เปนวัยท่ีสมรรถภาพทางรางกาย
เริม่ทีจ่ะลดประสทิธภิาพลง ดังนัน้ จงึควรออกกาํลงักาย
ที่ไมหนักและฟนฟูรางกาย เชน ไทเกก โยคะ ลีลาศ 
เปนตน

ที่มา :  ดัดแปลงจาก http://www.pr.chala.ac.th/index.
php/15-article/96-2014-06-16-09-46-44
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๕) การดื่มนํ้าใหเพียงพอ นํ้านับเปนองคประกอบที่สําคัญตอการรักษาสมดุลใน

รางกาย เมื่อออกกําลังกาย หรือเลนกีฬารางกายจะเสียเหงื่อมาก ดังนั้น เราจึงตองดื่มนํ้าเพื่อ

ทดแทนนํา้ทีส่ญูเสยีไปใหเพยีงพอ และเหมาะสมตอความตองการของรางกาย เพราะถาหากรางกาย

ไดรับนํ้านอยเกินไป ก็จะสงผลทําใหกระบวนการทํางานตางๆ ของรางกายลดประสิทธิภาพลง 

๖) ขณะที่เจ็บปวยไมควรออกกําลังกายและเลนกีฬา เพราะหากออกกําลังกาย

และเลนกีฬาในขณะทีเ่จบ็ปวย จะสงผลใหรางกายทรดุโทรมและออนเพลียมากยิง่ขึน้ อาจกอใหเกดิ

อันตรายตอสุขภาพได เชน เวียนศีรษะ หัวใจเตนผิดปกติ เหนื่อย เปนตน แตหลังจากหายจากการ

เจ็บปวยแลวสามารถออกกําลังกาย หรือเคลื่อนไหวรางกายไดตามปกติ เนื่องจากชวยสรางเสริม

ความแข็งแรงใหกับรางกายในระยะฟนตัวหลังจากการเจ็บปวย

๗) ดานจิตใจ ในระหวางการออกกําลังกายและเลนกีฬานั้น จําเปนตองทําจิตใจ

ใหปลอดโปรงและมีสมาธิ เพราะจะชวยใหการออกกําลังกายมีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น

๘) การออกกาํลงักายและเลนกฬีาอยางหลากหลาย เปนการเปลีย่นแปลงรปูแบบ

การออกกําลังกายและเลนกีฬาจากเดิมใหมีความหลากหลายมากยิ่งขึ้น เพราะการออกกําลังกาย

และเลนกีฬาแตละประเภทจะมีรูปแบบที่แตกตางกัน สงผลใหเกิดผลดีตอสมรรถภาพทางกาย

ในแตละดานที่แตกตางกันอีกดวย

การออกกําลังกายและเลนกีฬาอยางสรางสรรค

หลังการออกกําลังกายตองดื่มนํ้าทดแทนใหมีปริมาณมากเพียงพอกับที่รางกายสูญเสียไป
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