


 



การบริหารร่างกายเป็นประจำจะช่วยให้แข็งแรง
รู้สึกสดชื่น กระปรี้กระเปร่า และถ้าทำเกิน ๑๐ นาที

จะช่วยเพิ่มการเผาผลาญพลังงานไปด้วย 



องค์การอนามัยโลก (World  Health Organization: WHO) ระบุว่า 
สถานการณ์ของประชากรวัยท�างานทั่วโลก ก�าลังประสบปัญหาจากการ
ท�างานที่ส่งผลท�าให้มีภาวะสุขภาพแย่ลงและเกิดความไม่ปลอดภัยในการ
ท�างาน เพิม่สงูข้ึน จากผลส�ารวจสขุภาพประชาชนไทยโดยการตรวจร่างกาย 
ครั้งที่ ๕ พ.ศ. ๒๕๕๗ โดยมหาวิทยาลัยมหิดล พบว่า ประชากรวัยท�างาน 
ร้อยละ ๙ เป็นโรคเบาหวาน, ร้อยละ ๒๕ เป็นความดันโลหิตสูง, ผู้หญิง
ร้อยละ ๕๕ และผู้ชายร้อยละ ๔๒ มีภาวะน�้าหนักเกินและอ้วน, ผู้หญิง
ร้อยละ ๒๐ และผู้ชายร้อยละ ๑๙ มีกิจกรรมทางกายไม่เพียงพอ เป็นต้น 
โดยเพิ่มขึ้นจากการส�ารวจครั้งที่ ๓ (พ.ศ. ๒๕๔๖-๒๕๔๗) และครั้งที่ ๔ 
(พ.ศ. ๒๕๕๑-๒๕๕๒) อย่างชัดเจน รวมถึงโรคอื่นๆ เช่น ปัญหาสุขภาพ
จติ ความเครยีดจากการปฏบิตังิาน โรคมะเรง็ โรคหวัใจขาดเลือด โรคเครียด 
และปัจจัยเสี่ยงอื่นๆ ท่ีส่งผลต่อสุขภาพของวัยท�างาน เช่น การนั่งท�างาน
นานๆส่งผลให้เกดิโรคออฟฟิศซนิโดรม การบรโิภคอาหารทีไ่ม่เหมาะสม การ
ออกก�าลงักายและพกัผ่อนทีไ่ม่เพยีงพอ ซึง่ส่งผลให้เกดิความสูญเสียทัง้ด้าน
สุขภาพ เศรษฐกิจ และศักยภาพการผลิตที่ลดลง จากค่ารักษาพยาบาลที่
เพิ่มสูงขึ้น การขาด/ลางานของพนักงานและการเสียชีวิตก่อนวัยอันควร

ด้วยเหตุนี้ ท�าให้กระทรวงแรงงาน  กระทรวงสาธารณสุข และส�านักงาน
กองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพได้ร่วมกันพัฒนาท่าบริหารร่างกาย
ประกอบเพลงเพื่อให้วัยท�างานได้บริหารร่างกายก่อนปฏิบัติงาน หรือช่วง
เวลาต่างๆระหว่างวัน เพ่ือเตรียมร่างกาย และจิตใจให้พร้อมที่จะท�างาน 
สามารถลดความสูญเสียจากการเกิดอุบัติเหตุระหว่างปฏิบัติงาน และเพิ่ม
ประสิทธิภาพในการท�างาน นอกจากนี้ยังส่งผลดีต่อร่างกาย เช่น กระตุ้น
การท�างานของกล้ามเนื้อและสมอง และช่วยให้ปอดและหัวใจแข็งแรงขึ้น 

ที่มาและความส�าคัญ



ท่าบริหารร่างกาย
เพ่ือความต่ืนตัวและ
ความพร้อมของร่างกาย
ความยาว  ๓ นาที

ท่าบริหารร่างกาย
เพ่ือสร้างความ
กระฉับกระเฉง
ความยาว  ๔ นาที

ท่าบริหารร่างกาย
เพ่ือสร้างความแข็งแรง
และกระปร้ีกระเปร่า
ความยาว  ๕ นาที

เน้นบริหารร่างกายส่วนบน
เหมาะกับทุกเพศทุกวัย 
ประกอบด้วย  ๗ ท่า ได้แก่

เน้นบริหารร่างกายระดับกลาง
เหมาะกับทุกเพศทุกวัย
ประกอบด้วย  ๙ ท่า ได้แก่

บริหารทุกส่วนของร่างกาย 
ประกอบด้วย  ๑๒ ท่า ได้แก่



๑.สูดลมหายใจ

๒.บริหารคอ

กางแขนและวาดแขนขึ้น
เหนือศีรษะ หายใจเข้า   

วาดแขนลง หายใจออก

เอียงคอไปทางซ้าย เอียงคอไปทางขวา

ท่า
เตรียมพร้อม

๒ ครั้ง
จ�านวน

๑ ครั้ง
อย่างละ



5เอียงคอไปทางขวา

ท่าสวัสดี 

• บริหารกลุ่มกล้ามเนื้อบริเวณ หัวไหล่
ด้านหน้า 

• เพิ่มความยืดหยุ่นข้อไหล่ ให้เคลื่อนไหว
ได้อย่างคล่องแคล่ว ไม่ติดขัด

ประโยชน์

กางแขนทั้ง 
2 ข้างขึ้น  
หงายมือ                                                

วาดแขน 
หมุนไหล่ขึ้น 
เหนือศีรษะ

หมุนแขนลง 
ท�าท่าพนมมือ

๘ ครั้ง
จ�านวน



• บริหารกลุ่มกล้ามเนื้อบริเวณบ่า และ
สะบักส่วนบน 

•  ช่วยเพิ่มการไหลเวียนเลือด 
•  ลดอาการปวดเกร็ง บริเวณบ่า สะบัก

ส่วนบน และต้นคอ

ประโยชน์

ยืนกางแขน 
ออกจากล�าตัว
เล็กน้อย ก�ามือ 
หลวมๆ

ยักไหล่ ขวา 
ขึ้นแล้วลง

ยักไหล่ ซ้าย  
ขึ้นแล้วลง

ยักไหล่ ทั้ง 2 
ข้างขึ้นแล้วลง 
พร้อมกัน 2 ครั้ง
นับเป็น 1 ชุด

๔ ครั้ง
จ�านวน

ท่ายักไหล่ 
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ท่าบัวตูมบัวบาน 

• ท่าบัวตูมเป็นการยืดเหยียดกลุ่มกล้ามเนื้อบริเวณ
หลังส่วนบนและสะบัก  ท่าบัวบานเป็นการยืด
เหยียดกลุ่มกล้ามเนื้อบริเวณ หน้าอกและหัวไหล่
ด้านหน้า 

• ลดอาการปวดเกร็ง บริเวณหลังส่วนบน และสะบัก
• ช่วยเพิ่มความยืดหยุ่น เพิ่มการไหลเวียนเลือด   

ประโยชน์

วาดแขนไปด้านหน้า  
คว�่ามือ ผสานกัน โก่งตัว                                           

กางแขน หงายมือ
ยืดอก  เงยหน้า

๘ ครั้ง
จ�านวน



ท่ากระทบไม้ 

• ยืดเหยียดกลุ่มกล้ามเนื้อบริเวณหน้าอก 
หวัไหล่ด้านหน้า และล�าตวัในลกัษณะบดิ  

• ช่วยเพิ่มความยืดหยุ่น และเพิ่มการไหล
เวียนเลือด

ประโยชน์

เหยียดแขนตรงทั้ง 
2 ข้างไปด้านหน้า 
ระดับไหล่ฝ่ามือ
ประกบกัน 

วาดแขนขวา 
เอี้ยวตัวไปทาง
ด้านหลัง เหยียด
แขนตรง

บิดตัวกลับ เหยียด
แขนตรง ฝ่ามือ
ประกบกัน

๔ ครั้ง
ท�าสลับด้านขวา
และซ้ายจ�านวน 
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ท่าไผ่ลู่ลม

• ยืดเหยียดกลุ่มกล้ามเนื้อบริเวณล�าตัวด้านข้าง 
และข้อไหล่

• ช่วยเพิ่มความยืดหยุ่น และเพิ่มการไหลเวียน
เลือด

ประโยชน์

ชูแขนขวาขึ้นเหนือศีรษะ
เอียงตัวไปทางซ้าย
ดึงล�าตัวกลับมาสู่ท่าตรง

๔ ครั้ง
ข้างละ 

ชูแขนซ้ายขึ้นเหนือศีรษะ
เอียงตัวไปทางขวา
ดึงล�าตัวกลับมาสู่ท่าตรง



• บริหารกลุ่มกล้ามเนื้อบริเวณ สะบัก 
สะโพกด้านหน้า และหน้าท้องส่วนล่าง 
ให้มีความแข็งแรง 

• เป็นการฝึกการทรงตัว

ประโยชน์

ยืนเหวี่ยงแขน
มาด้านหน้า

เหวี่ยงแขนมาด้านหลัง 
บีบสะบักเข้าหากัน 
พร้อมยกเข่าขึ้น สูง
ระดับเอว เกร็งหน้า
ท้อง ทรงตัว

เหวี่ยงแขนมาด้านหน้า 
พร้อมวางเท้าสู่พื้น

๑๖ ครั้ง
ยกเข่าสลับข้างขวา-ซ้าย 

ท่าร�าไทย ท่านกขมิ้น
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ท่าร�าไทย 

• เป็นการเคลื่อนไหวร่างกาย โดยใช้กลุ่มกล้ามเนื้อ
หลายๆส่วนพร้อมกัน  คือ  

• ส่วนบน    ได้แก่  แขน และหัวไหล่ 
• ส่วนกลาง  ได้แก่ หน้าท้อง และล�าตัว 
• ส่วนล่าง   ได้แก่  สะโพก ต้นขา และน่อง
• ช่วยกระตุ้นการท�างานของหัวใจและปอด

ประโยชน์

จีบหงาย : หงายข้อมือขึ้น 
หักข้อมือเข้าหาแขน หัวแม่มือ
และนิ้วชี้ชิดติดกัน        
ร�าสลับข้างขวาและซ้าย

๑๖ ครั้ง
ยกเข่าสลับข้างขวา-ซ้าย 

ตั้งวงบน : ยกล�าแขนขึ้นเป็น
วงโค้ง  นิ้วทั้ง  ๔  เรียงชิดติดกัน  
นิ้วหัวแม่มือหักเข้าหาฝ่ามือ                        



• เป็นการเคลื่อนไหวร่างกาย โดยใช้กลุ่มกล้ามเนื้อ
หลายๆส่วนพร้อมกัน  คือ  

• ส่วนบน    ได้แก่  หน้าอก สะบัก แขน และหัวไหล่ 
• ส่วนกลาง  ได้แก่  หน้าท้อง และล�าตัว 
• ส่วนล่าง   ได้แก่  สะโพก ต้นขา และน่อง
• ช่วยกระตุน้การท�างานของหัวใจและปอดให้มากยิง่ขึน้

ประโยชน์

ยืนตรง แยกเท้า
ระดับหัวไหล่ ยก
แขน ก�าหมัด 
จรดมวย

๑๖ ครั้ง
ชกสลับข้างขวาและซ้าย

ท่าชกมวย

ออกแรงจากไหล่ 
เหยียดแขนขวา 
ต่อยไปด้านหน้า
บิดล�าตัวเล็กน้อย

ดึงแขนกลับสู่ท่าจรดมวย
ออกแรงจากไหล่ เหยียดแขน
ซ้ายต่อยไปด้านหน้า
บิดล�าตัวเล็กน้อย
ดึงแขนกลับสู่ท่าจรดมวย
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ท่าแจวเรือ

• บริหารกลุ่มกล้ามเนื้อบริเวณ  สะโพกด้านหน้า 
ล�าตัว  และหน้าท้องส่วนล่าง ให้มีความแข็งแรง 

• เป็นการฝึกการทรงตัว

ประโยชน์

ก�าหมัด ยกแขนขึ้นท�าท่าจับไม้
พายทางซ้าย 

แจวข้างละ 2 ครั้ง 
นับเป็น 1 รอบ 

สลับข้างขวาและซ้าย 
4 รอบ     

ท�าท่าแจวทางขวา ลดแขนลง 
ขวางล�าตัวบิดล�าตัวเล็กน้อย 
พร้อมยกเข่าขวา แจว 2 ครั้ง



• บริหารกลุ่มกล้ามเนื้อบริเวณข้อเข่า ต้นขา  
และล�าตัว  ให้มีความแข็งแรง

ประโยชน์

ย่อเข่าลง เอี้ยวตัว 
บิดล�าตัวไปด้านขวา 
เหยียดแขนขวางล�า
ตัวไปทางขวา

๔ ครั้ง
เหวี่ยงข้างละ 

ท่าเหวี่ยงแห

เหยียดเข่า ยืนตรง    
พร้อมกับเหวี่ยงแขนขึ้น 
ขวางผ่านล�าตัวไปทาง
ซ้าย ชูแขนขึ้น เงยหน้า
มองไปที่มือ
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 ท่าด�านา

•  ยืดเหยียดกลุ่มกล้ามเนื้อบริเวณ ต้นขาด้านหลัง  
น่อง  และ หลังส่วนล่าง  

• ช่วยเพิ่มความยืดหยุ่น เพิ่มการไหลเวียนเลือด 
• ลดอาการปวดเกร็งบริเวณหลังส่วนล่าง

ประโยชน์

ก้าวขาขวา วางส้น
เท้ากับพื้น กระกด
ปลายเท้าขึ้น

งอเข่าซ้าย ก้มตัวลง 
เหยียดแขนลงสู่พื้น
 

๘ ครั้ง
ปฏิบัติข้างขวาและซ้าย     
       สลับกัน 

ยืดตัวขึน ยืนตรง



• บริหารกลุ่มกล้ามเนื้อบริเวณ ข้อเข่า ต้นขา  
ให้มีความแข็งแรง 

• เป็นการยืดเหยียดกลุ่มกล้ามเนื้อบริเวณ 
หน้าท้อง ล�าตัว และข้อไหล่  

• ช่วยให้รู้สึกผ่อนคลายในช่วงหายใจ 
เข้า – ออก ลึกๆช้าๆ

ประโยชน์

ย่อเข่า เหยียด
แขนไขว้กันมือ
จับเข่า หายใจ
เข้า

๔ ครั้ง
เหวี่ยงข้างละ 

ท่าท้องฟ้า

วาดขึ้นเหนือ
ศีรษะ มือชิดกัน

ยืดตัวขึ้น กาง
แขน วาดแขน
ขึ้นผ่านล�าตัว 
หายใจออก

วาดแขนลง 
ย่อเข่า เหยียดแขน
ไขว้กัน 
จับเข่า หายใจเข้า 
กลับสู่
ท่าเริ่มต้น         
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