
ออกกำลัง
พิชิต

“พุง”



ทุกคนรู้ดีว่า ถ้าอยากลดน้ำหนักต้องออกกำลังกาย
แต่ใช่ว่าแค่ขยับตัว น้ำหนักจะลดลงได้ง่ายๆ เสียเมื่อไร
การออกกำลังกายโดยมีเป้าหมายเพื่อลดหุ่น
จำเป็นต้องรู้หลักการที่ถูกต้อง
แล้วคุณจึงจะพิชิต ‘พุง’ ได้สำเร็จ



ออกกำลัง
พิชิต

“พุง”

ปัจจัยช่วยพิชิต ‘พุง’ ได้สำเร็จ

การควบคุมอาหาร

ระดับความหนักในการออกกำลังกาย

เราตองออกกำลังกายควบคูไปกับการปรับพฤติกรรม
การกินดวย รูไหมวา เราตองออกกำลังกายใหรางกาย
เผาผลาญเพิ่มขึ้นอยางนอย 3,500 กิโลแคลอรี่
ตอสัปดาห จึงจะชวยลดน้ำหนักไดประมาณ
0.45 กิโลกรัมตอสัปดาห เห็นไหมละวา การจะ
ลดน้ำหนักตองออกกำลังกายอยางหนัก ซึ่งคนทั่วไป
อาจทำไดยาก และความจริงแลวตนเหตุของความอวน
หรือลงพุง นอกจากจะเปนเพราะระบบเผาผลาญ
ในรางกายผิดปกติแลว สวนใหญเกิดจากการ 
‘กินตามใจปาก’ หากเราไมแกที่ตนเหตุ การออกกำลังกาย
อยางหนักก็อาจไมชวยอะไรหรือเห็นผลนัก

ถาจะลดหุนจะตองออกกำลังกายในระดับความหนัก
ปานกลางเปนอยางนอยวันละ 30-60 นาทีตอวัน
ตอเนื่องสัปดาหละไมนอยกวา 5 วัน จึงจะไดผล
ซึ่งคือการออกกำลังกายที่มีอัตราการเตนหัวใจ
65-75% ของอัตราการเตนหัวใจสูงสุด /
การเผาผลาญพลังงาน 7.5 แคลอรี่ตอนาที 
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แต่ถ้าน้ำหนักไม่ลด ค่อยเพิ่มการออกกำลังกาย
ให้ได้ประมาณวันละ 60-90 นาที

โดยเริ่มจากกิจกรรมหรือการออกกำลังที่ถนัด
แล้วค่อยๆ เพิ่มขึ้นทีละนิดจนถึงเป้าหมายที่ต้องการ

การออกกำลังกายเพ่ือเพ่ิมความแข็งแรงของกลามเน้ือ
เพียงอยางเดียว ไมคอยชวยลดไขมันในรางกายมากนัก
เม่ือเทียบกับการออกกำลังกายแบบใชออกซิเจน
แตจะชวยใหกลามเน้ือใหญข้ึนและชวยในการเผาผลาญ
พลังงาน รวมถึงชวยรักษาน้ำหนักตัวท่ีลดลงไมใหกลับ
เพ่ิมข้ึนมาอีกได

รูปแบบการออกกำลังกาย

ควรเลือกการออกกำลังกายที่ชวยกระตุนการเผาผลาญ
พลังงานที่เรียกวา การออกกำลังกายแบบใชออกซิเจน
(Aerobic Exercise) เปนหลัก เชน การเดินเร็ว วิ่ง
วายน้ำ ปนจักรยาน ผนวกกับการออกกำลังกายเพื่อ
สรางความแข็งแรงของกลามเนื้อ (Strength Training)
ที่มุงเพิ่มมวลกลามเนื้อและเพิ่มความแข็งแรงของ
กลามเนื้อกลุมตางๆ 
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ออกกำลัง
พิชิต

“พุง”

ปรับเปลี่ยนวิถีชีวิตแทรกกิจกรรมทางกาย

คือการแทรกรูปแบบการออกกำลังกายใหเปนกิจวัตรประจำวัน เชน 

• เดินแทนการขึ้นลิฟต นอกจากไดออกกำลังกายที่หัวเขา ขอตอแลว
 ยังชวยประหยัดพลังงานอีกดวย เชน ลองเดินขึ้นลงบันได 3-4 ชั้น เปนตน 

• ปรับพฤติกรรมในการจอดรถ จากแตเดิมชอบจอดรถติดกับทางเขาออก
 เพื่อความสะดวก ลองจอดใหไกลขึ้น เพื่อใชเวลาในการเดินเพิ่มขึ้น

• ทำงานบานดวยตัวเอง แทนการใชเครื่องอำนวย
 ความสะดวกอยาง เครื่องดูดฝุน ไมถูพื้น
 หรือเครื่องตัดหญา เครื่องซักผา เปนตน
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เคล็ดลับการออกกำลังกายให้ได้ผล
การออกกำลังกายมีหลายรูปแบบ และก็มีหลักหรือสิ่งที่ตองคำนึงถึง
แตกตางกัน ซึ่งเปนปจจัยที่จะทำใหสามารถลดน้ำหนักไดสำเร็จ

เดินเร็ว 
เหมาะกับผูมีน้ำหนักมากกวาปกติ โดยในชวงแรกควรใชเวลาประมาณ
15-30 นาที เมื่อรางกายเริ่มแข็งแรงขึ้นจึงเพิ่มเวลามากขึ้นเปน 1 ชั่วโมง
หรือมากกวานั้น 

เคล็ดลับ:
การเดินอยางกระฉับกระเฉงตอเนื่อง 1 ชั่วโมง จะใชพลังงานประมาณ
300 กิโลแคลอรี่ (เทากับการวิ่ง 30 นาที)  จึงควรเดินใหไดระยะทาง
ประมาณ 1.5 กิโลเมตรกอน แลวจึงคอยเพิ่มระยะทางขึ้นไปทีละนอย
จนสามารถเดินไดในระยะ 3 กิโลเมตร ชวงตอไปจึงเพิ่มระยะทางขึ้น
อีกเปน 5-6.5 กิโลเมตรใหไดในเวลา 45-60 นาที จะทำให
การเผาผลาญพลังงานมีประสิทธิภาพ  



วิ่ง 
เปนวิธีออกกำลังกายที่รางกายทุกสวน
ไดเคลื่อนไหว 

เคล็ดลับ:
ควรเริ่มจากการวิ่งเหยาะๆ ใชเวลา
ประมาณ 5-10 นาทีกอน หากรูสึก
เหนื่อยมาก ควรหยุดและเปลี่ยนเปน
การเดินแทน เมื่อหายเหนื่อยจึง
กลับไปวิ่งใหม โดยเพิ่มความเร็วและ
ระยะทางใหมากขึ้นตามกำลัง 
เพื่อใหรางกายไดปรับตัว และ
วิ่งใหไดอยางนอย 30 นาทีตอครั้ง

ออกกำลัง
พิชิต

“พุง”

หัวใจสำคัญของการวิ่งที่ดีตอสุขภาพ

วิ่งชาๆ

วิ่งไกลๆ

วิ่งนานๆ

วิ่งประจำเสมือนวา
การวิ่งเปนสวนหนึ่ง
ในชีวิตประจำวัน



วายน้ำ 
เปนการออกกำลังที่เหมาะมากสำหรับคนอวนหรือผูมีน้ำหนักตัวมาก เพราะ
การวายน้ำชวยลดแรงกระแทกที่เกิดขึ้นบริเวณสะโพก ขอเขา ขอเทา และ
อุณหภูมิของน้ำเย็นจะชวยลดอัตราการเตนของหัวใจที่เพิ่มสูงขึ้นไดดีกวา
การวิ่ง ทำใหเกิดการบาดเจ็บนอยที่สุด 

เคล็ดลับ:
ควรวายน้ำอยางสม่ำเสมออยางนอยสัปดาหละ 2 ครั้ง และควรวายใหเร็ว
และไกลพอสมควร เชน วายในระยะทาง 300 เมตรใน 8 นาที เปนตน

ประโยชนของการวายน้ำ
   เสริมสรางกลามเนื้อและบริหารหัวใจ
   รักษาสุขภาพปอด
   ผอนคลายสมอง
   ฝกสมาธิ
   ใกลชิดธรรมชาติ



ออกกำลัง
พิชิต

“พุง”
กระโดดเชือก 
เปนวิธีที่มักถูกมองขาม แตรูไหมวา
วิธีนี้ไดผลดีตอรางกายไมแพการ
ออกกำลังกายประเภทอื่นๆ

เคล็ดลับ:
ตองกระโดดเชือกตอเนื่องกันอยางนอย 20 นาทีขึ้นไปจึงจะเกิดผลดี แตก็มี
ขอระมัดระวังคือ เมื่อออกกำลังกายตอเนื่องไปนานๆ อาจทำใหขอเขา
ขอเทาบาดเจ็บได วิธีกระโดดจึงควรกระโดดแบบสลับเทา ซาย-ขวา และ
ควรสวมรองเทาที่มีสวนเสริมสนเทาโดยเฉพาะ และไมควรกระโดดเชือก
บนพื้นที่แข็งเกินไป

เตนแอโรบิก 
การออกกำลังกายไปพรอมกับเสียงเพลง
นอกจากจะชวยสรางความสนุกสนานแลว
ยังชวยใหระบบไหลเวียนโลหิตดีขึ้น
กลามเนื้อหัวใจแข็งแรง  

เคล็ดลับ:
ตองเตนใหแรงและนานประมาณ 20 นาที
- 1 ชั่วโมง เมื่อเลนเสร็จแลวไมควรนั่งพัก
ในทันที เพราะการหยุดในขณะที่หัวใจ
เตนแรงอยู อาจเปนอันตรายตอหัวใจได
แนะนำใหเดินไปมาเพื่อปรับสภาพรางกาย
เปนเวลา 1-2 นาทีกอนและควร
ออกกำลังกายอยางนอยสัปดาหละ 3 วัน



ปนจักรยาน
เหมาะกับผูที่มีปญหาเกี่ยวกับขอตอหรือน้ำหนักมาก เพราะการถีบจักรยาน
น้ำหนักตัวจะอยูบนอาน ชวยลดแรงกดของรางกายที่จะลงไปยังขอตอของขา
เชน ขอเขาหรือขอเทา เปนตน

เคล็ดลับ:
หากใหไดผลในการลดน้ำหนัก ควรถีบจักรยานใหตอเนื่อง 90 นาที / ครั้ง 
ที่ความเร็ว 24 กิโลเมตร / ชั่วโมง 3-5 วันตอสัปดาห

ประโยชนตอรางกาย

หัวใจทำงานดีขึ้น
เพิ่มปริมาณออกซิเจน
สูงสุดไดถึงรอยละ 7.3

ปอดทำงานดีขึ้น
หายใจเขาดวยปริมาณ
ออกซิเจนมากกวา
คนปรกติถึงรอยละ 25

เผาผลาญพลังงาน

1 2 3

เพิ่มปริมาณการไหลเวียน
โลหิตและออกซิเจน

รางกายยืดหยุน กระตุนการขับถาย
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TIPS

ออกกำลัง
พิชิต

“พุง”

สำหรับผูเริ่มตน
ควรเริ่มตนถีบดวยความเร็วพอสมควรแตสม่ำเสมอ หรือถีบเร็วสลับชาเปนชวงๆ
และควรถีบจักรยานตอเนื่องครั้งละ 30-45 นาที ในชวง 2-3 สัปดาหแรก
ควรถีบใหไดระยะทาง 1.6-3.2 กิโลเมตรในความเร็วที่ทำใหอัตราการเตน
หัวใจถึง 60% ของอัตราการเตนหัวใจเปาหมาย (THR) * และเมื่อสามารถ
ถีบจักรยานไดในระยะทาง 5-8 กิโลเมตร จะตองใหอัตราเตนหัวใจเพิ่มขึ้น
เปน 70-75% ของอัตราการเตนหัวใจเปาหมาย จนสามารถถีบตอเนื่องได
16-24 กิโลเมตรที่ทำใหอัตราการเตนหัวใจถึง 80% ของอัตราการเตนหัวใจ
เปาหมาย โดยในระยะแรกไมควรปนจักรยานเกิน 3 วันตอสัปดาห
เพราะอาจทำใหปวดกลามเนื้อได

*อัตราการเตนหัวใจเปาหมาย (Target Heart Rate) คือ การเตนของหัวใจ
ที่เราคาดหวังจะใหอยูในระดับตางๆ ในการฝกซอม ซึ่งตองคำนวณจากอายุ
อัตราการเตนของหัวใจปกติ และน้ำหนัก และปจจัยอื่นๆ



ท่าออกกำลังกายเสริมสร้างกล้ามเนื้อ

ท่าลดหน้าท้อง

การออกกำลังกายเสริมสรางกลามเนื้อเพิ่มเติม จะชวยกระชับสัดสวน
ลดไขมันเฉพาะจุดได เชน

1 นอนหงายชันเขา 2 ยกกนลอย

3 ดึงตัวขึ้น 4 ดึงตัวขึ้นจับเขา



ออกกำลัง
พิชิต

“พุง”

ท่าลดเอว

ท่าแกว่งแขน ลดพุง

ทานี้ทำทุกวันไดทุกที่
1. กางขาระยะหาง 1 ชวงไหล
2. ออกแรงแกวงแขนไปดานหลัง
แลวปลอยใหเหวี่ยงกลับมา
เพียงแกวงแขนใหไดวันละ 30 นาที
จะชวยลดไขมัน ลดความดันโลหิตสูง
ลดความเครียด และลดอาการ
ปวดเมื่อยคอ บา ไหลได

1 ยืนตรงถือยางยืด
เหนือศีรษะ

2 เอนตัวไปดานขาง 3 ทำสลับขาง



ท่าลดสะโพก

ท่าลดต้นขา

1 ทำทาคลานสี่ขา

1 ยืนตรง
ทาวสะเอว

2 ยกแขนขึ้น ยอเขาลง
กาวขาขางหนึ่ง
ไปขางหนาพรอมยอเขา

3 ทำสลับขาง

2 เหยียดขาขางหนึ่ง
ไปขางหลัง

3 ทำสลับขาง



อยาลืมอบอุนรางกายและคลายกลามเนื้อกอนและหลังออกกำลังกาย
หลายคนมักชะลาใจขามสองสิ่งนี้ หามละเลยเด็ดขาด เพราะอาจทำให
รางกายไดรับบาดเจ็บหรือไดรับอันตราย ยิ่งเมื่อเราจะออกกำลังกาย
เพื่อลดน้ำหนัก ซึ่งเปนการออกกำลังกายระดับปานกลางถึงหนัก 
โดยการอบอุนรางกายใหใชเวลาประมาณ  5-10 นาที หรือจนเมื่อ
อุณหภูมิในรางกายเพิ่มขึ้นราว 1-2 องศาเซลเซียส จึงจะถือเปนการ
อบอุนรางกายที่สมบูรณ

ตัวอยางการอบอุนรางกาย เชน การยืดเหยียดแขนขา การแกวงแขนหรือ
วิ่งเหยาะ เปนตน และหลังจากออกกำลังกายแลวใหคอยๆ คลาย
อุนรางกายประมาณ 5-10 นาที จนกระทั่งชีพจรกลับคืนสูสภาพปกติ 
โดยใชวิธีการเดียวกับชวงกอนออกกำลังกาย

สุดท้าย

ออกกำลัง
พิชิต

“พุง”



จัดพิมพและเผยแพรโดย

SOOK PUBLISHING
เรียบเรียงขอมูลบางสวนจาก

• หนังสือคู่มือแนะแนวทางการดูแลผู้ท่ี

น้ำหนักเกินและอ้วน จัดทำโดยเครือข่ายคนไทย

ไร้พุง สนับสนุนโดยสำนักงานกองทุนสนับสนุน

การสร้างเสริมสุขภาพ สสส.

• เอกสารอินโฟกราฟิก ขยับบ่อยๆ ลดพุง

ลดโรค โดยสำนักงานกองทุนสนับสนุนการ

สร้างเสริมสุขภาพ สสส.

• บทความ “การออกกำลังกายอย่างถูกวิธี”

โดยรศ.นพ.อภิชาติ  อัศวมงคลกุล ภาควิชา

ศัลยศาสตร์ออร์โธปิดิกส์และกายภาพบำบัด

คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล จาก

เว็บไซต์คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล

www.si.mahidol.ac.th

• หนังสือชีวิตดีดีมีได้ทุกวัน โดยสำนักงาน

กองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ สสส. 

สามารถสืบคนขอมูลและหนังสือเพ่ิมเติมไดท่ีหองสรางปญญา

ศูนยเรียนรูสุขภาวะ สำนักงานกองทุนสนับสนุนการสรางเสริมสุขภาพ (สสส.)

หรือดาวนโหลดไดท่ีแอปพลิเคชัน SOOK Library

และ resource.thaihealth.or.th โทร. 02-343-1500 กด 3

ออกกำลัง
พิชิต

“พุง”


