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คูมือการสรางสวนสุขภาพ 
ขอรายละเอียดไดท่ี : ศูนยวิทยาศาสตรการกีฬา การกีฬาแหงประเทศไทย 

 

สวนสุขภาพ 
 

 ในเมืองใหญท่ีมีประชากรหนาแนน มักมีปญหาเกี่ยวกับสิ่งแวดลอม เชน เสียงอึกทึก อากาศ
เปนพิษ ประชาชนขาดสถานที่พักผอนหยอนใจ และขาดสถานที่ออกกําลังกาย ปญหาเหลานี้เปนตนเหตุ
สําคัญของความเสื่อมโทรมทางสุขภาพทั้งรางกายและจิตใจของประชาชน ซึ่งมีผลสะทอนไปถึง
เศรษฐกิจความเจริญและความมั่นคงของประเทศ เนื่องจากรัฐบาลตองเสียคาใชจายมากในการสาธารณสุข 
และประชาชนหยอนสมรรถภาพในการทํางานและขาดความแข็งแรง 
 การแกปญหานี้ในประเทศตางๆ มีวิธีการท่ีแตกตางกันออกไป แตวิธีหนึ่งท่ีใชกันทุกประเทศ
คือการจัดทําสวนสาธารณะเพิ่มข้ึน สวนสาธารณะนั้นถือไดวาเปน “ปอด” ของเมือง เพราะชวยฟอก
อากาศเสียใหเปนอากาศดีเปนท่ีท่ีประชาชนไดมาอาศัยรับอากาศบริสุทธิ์ ผอนคลายความเครงเครียดและ
บางคนยังใชเปนที่ออกกําลังกายดวย ในประการหลังนี้ไมเพียงทําใหสุขภาพดีข้ึนเทานั้นยังทําให
สมรรถภาพของรางกายดีข้ึน และชวยปองกันโรคหลายชนิดท่ีมีสาเหตุมาจากการขาดการออกกําลังกาย 
(hypokinetic diseases) 
 แตเนื่องจากการออกกําลังกายที่ทํากันเองในสวนสาธารณะอาจไมปลอดภัยหรือไมได
ประโยชนเต็มท่ีเนื่องจากไมถูกหลักวิชาและอาจเปนการรบกวนผูอื่นที่ตองการพักผอนอยางสงบ ใน
สวนสาธารณะบางแหลงจึงไดจัดบริเวณหนึ่งไวสําหรับเปนที่ออกกําลังกายโดยเฉพาะ ดังเชนในประเทศ
สหพันธรัฐเยอรมนี ในสวนสาธารณะหลายแหงตามเมืองตางๆ จะมีบริเวณหนึ่งท่ีถูกจัดไวสําหรับให
ประชาชนมาออกกําลังกายแบบที่เรียกวา “Trimm Dich” โดยจัดใหมีอุปกรณสําหรับฝกฝนสวนตางๆ 
ของรางกายอยางถูกหลักวิชาและในลักษณะที่เปนธรรมชาติ การออกกําลังกายแบบนี้ไดเริ่มข้ึนอยาง
จริงจัง เมื่อประมาณ 10 ปท่ีแลวมา และไดรับความนิยมจากประชาชนอยางกวางขวางทั่วประเทศและ
กําลังแพรหลายไปในตางประเทศแมแตในเอเชียอาคเนย เชนประเทศสิงคโปร 
 ในกรุงเทพมหานคร และบางจังหวัดของประเทศไทยที่มีประชากรหนาแนน การมีสวนสาธารณะ
เพิ่มขึ้นเปนสิ่งจําเปนอยางยิ่งและหากสามารถจัดบริเวณหนึ่งของสวนสาธารณะใหเปนที่ที่ประชาชน
จะมาฝกความสมบูรณของรางกายดวยตนเองไดดวยแลว ก็จะมีประโยชนยิ่งข้ึน นับวาเปนการแกปญหา
เกี่ยวกับสิ่งแวดลอมท่ีตรงเปาหมายที่สุดวิธีหนึ่ง 
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จุดประสงค 
 โครงการนี้จุดประสงคเพื่อสนองนโยบายของรัฐบาลในการสงเสริมกีฬา และสุขภาพของ
ประชาชน โดยการใชบริเวณสวนหนึ่งของสวนสาธารณะที่มีอยูแลวหรือท่ีกําลังจะสรางขึ้น เปนที่
สําหรับฝกความสมบูรณของรางกายดวยตนเอง สําหรับประชาชนทุกเพศ ทุกวัยและอาจใชเปนที่ฝกเพื่อ
เพิ่มความสมบูรณของนักกีฬาและทหาร ตํารวจ ไดดวย ท้ังนี้โดยไมทําใหเสียสภาพความเปนธรรมชาติ
ของสวนสาธารณะนั้นๆ หรืออาจสงเสริมใหมีสภาพเปนสวนธารณะที่สมบูรณยิ่งข้ึน 

การดําเนินการและการจัดทํา 
 ผูจัดทําควรเปนหนวยงานของรัฐท่ีเกี่ยวกับสวนสาธารณะหรือเอกชนที่จัดทําหมูบานจัดสรร
ขนาดใหญ โดยการกีฬาแหงประเทศไทยมีหนาท่ีช้ีชวนใหหนวยงานและเอกชนดังกลาวเห็นความสําคัญ
ของโครงการนี้ และใหความสนับสนุนทางดานวิชาการเกี่ยวกับการจัดรูปแบบของบริเวณและจุดฝก
ตางๆ และดําเนินการเผยแพรตอประชาชนอีกทางหนึ่ง 

ลักษณะโดยสังเขป 
 ใชบริเวณบางสวนของสวนธารณะจัดทําเปนจุดฝกสําหรับฝกสวนตางๆ ของรางกายรวม 8 ถึง 
12 จุด โดยใชเนื้อท่ีแบบหนึ่งแบบใดดังนี้ 
 1. แบบรวม จุดฝกทั้งหมดอยูในบริเวณเดียวกัน ระยะหางระหวางจุดฝกแตละจุด 15 ถึง     
25 เมตร รวมเนื้อท่ีท่ีตองการประมาณ 1000 เมตร (=250 ตารางวา) 
 2. แบบแยก จัดจุดฝกเปนวงจรใหมาบรรจบกัน โดยใหแตละจุดอยูหางกัน 50 ถึง 400 เมตร 
(ตามแตสถานที่จะอํานวย) ระหวางจุดฝกจัดทําทางวิ่งในลักษณะเปนธรรมชาติ กวางประมาณ 1.5 เมตร 
ถึง 2 เมตร เลี้ยวลดไปมาขึ้นลงเนินหรือผานสระน้ํา ตามภูมิประเทศที่มีอยูระหวางทางควรมีไมพุมและ
ไมรมเพื่อความรมรื่นและเปนธรรมชาติ 
 การจัดแบบแยกนี้ถึงแมวาจะใชเนื้อที่คอนขางมาก แตเปนธรรมชาติมากกวา นอกจากนั้น
สองขางทางวิ่งหรือภายในบริเวณวงจรของจุดฝกยังสามารถใชเปนที่พักผอนตามแบบสวนสาธารณะ
ท่ัวไปไดเปนอยางดี 
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ขอความในแผนปายคําแนะนํา 
 
 สถานีออกกําลังตางๆ ตามเสนทางวิ่งนี้สรางขึ้นเพื่อการออกกําลัง เพื่อสุขภาพและการรักษา
ทรวดทรง 
 ระยะทางวิ่งยาวประมาณ……..เมตร มีสถานีออกกําลัง……(8 หรือ 10 หรือ 12) สถานี ผูท่ี
ประสงคจะออกกําลังควรใหแพทยตรวจรางกายเสียกอน 
 จํานวนครั้งหรือระยะเวลาในการออกกําลังท่ีแจงไวท่ีจุดฝกแตละจุดเหมาะสําหรับผูท่ีมี
สมรรถภาพของรางกายอยูในเกณฑปานกลาง ผูใชอาจเพิ่มหรือลดไดตามความสามารถและความ
ประสงคของแตละคน โปรดศึกษารายละเอียดวิธีการจากคูมือ 
 ผูท่ีใชสถานที่ออกกําลังกายนี้ตองรับผิดชอบตนเอง...........(ช่ือสวนหรือเจาของ)จะไม
รับผิดชอบเกี่ยวกับการบาดเจ็บหรืออุบัติเหตุหรือการสูญหายของทรัพยสินที่เกิดข้ึน 
 สําหรับเด็กควรมีผูปกครองหรือผูท่ีมีความสามารถรับผิดชอบระวังดูแลอยูดวย เด็กเล็กที่มา
ตามลําพังจะไมไดรับอนุญาตใหใชสถานที่ 
 
จุดฝกที่ 1 
 จุดที่ 1 การบริหารมือเปลา 
 เปนที่สําหรับการทํากายบริหารเพื่ออบอุนรางกาย และบริหารกลามเนื้อทุกสวนโดยไมใช
อุปกรณ 
 ลักษณะ เปนที่ราบวาง พื้นหญาหรือดินปนทรายอัดแนน ขนาดประมาณ 20 ตารางวา จะเปน
รูปใดก็ไดแตตองมีสวนกวางมากพอสมควร 
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จุดฝกที่ 2 
 จุดที่ 2 กาวขึ้น – ลง 
 โดยการใหกาวข้ึนลงขอนไมท่ีมีความสูงตางๆ กันตามแตความสูงของผูฝก เพื่อเปนการฝก
กําลังเนื้อขาและตะโพก จุดฝกนี้สามารถใชทดสอบความอดทนไดดวย ในแบบแยกจุดนี้ไมควรอยูหาง
จากจุดท่ี 1 เกิน 100 เมตร 
 ลักษณะ ฝงขอนไมขนาดเสนผาศูนยกลางประมาณ 40 ซม. รวม 5 ทอน ในพื้นใหสวนสูงจาก
พื้นดิน 24, 30, 42, 48, ซม. ตามลําดับ ระยะหางระหวางแตละขอบ 1 เมตร ไมจําเปนตองเรียงกันเปน
เสนตรง 
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จุดฝกที่ 3 
 จุดที่ 3 ดันขอนไม 
 ใชฝกกลามเนื้อหนาอก ไหล แขน โดยใหผูฝกดันแขนทาวิดพื้น จัดความหนักเบาโดยความสูง
ของไม (ต่ํา – หนัก, สูง – เบา) 
 ลักษณะ ใชขอนไมยาวทอนละ 1.50 เมตร ขนาดเสนผาศูนยกลาง 30 ซม. , 40 ซม. และ 60 ซม. 
วางเรียงตอกัน 
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จุดฝกที่ 4 
 จุดที่ 4 เดินทรงตัว 
 ใชฝกการทรงตัว โดยใหเดินบนทอนไมขนาดเล็กซึ่งมีการเปลี่ยนทิศทาง 
 ลักษณะ ตั้งราวไมกลม 6 ทอน ยาวทอนละ 2 เมตร ขนาดเสนผาศูนยกลาง 15 ซม. สูงจาก
พื้นดิน 30 ซม. ติดตอกันและทํามุม 90° 
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จุดฝกที่ 5 
 จุดฝกที่ 5 กระโดดขาม 
 ใชฝกกําลังกลามเนื้อขาและการกลับตัว โดยใหกระโดดขามราวขวางพรอมกัน 2 เทา 
 ลักษณะ ราวไมขนาดเสนผานศูนยกลาง 15 ซม. ยาว 3 เมตร ตั้งจากพื้นดินดานต่ํา 30 ซม. ดาน
สูง 50 ซม. 
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จุดฝกที่ 6 
 จุดฝกที่ 6 ลุก – นั่ง คว่ําแอนหลัง 
 ใชฝกกําลังและความอดทนของกลามเนื้อทองและกลามเนื้อหลัง 
 ลักษณะ ตั้งราวไมเล็กยาว 2 เมตร เสนผาศูนยกลาง 15 ซม. ขนานกับราวไมหางกัน 50 ซม. 
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จุดฝกที่ 7 
 จุดที่ 7 แกวงตัว 
 ใชฝกการเหยียดตัว ความออนตัว โดยการจับหวงหมุนตัวอยูกับพื้น 
 ลักษณะ ตั้งคานสูง 2.5 เมตร หอยหวง 2 หวงสูงจากพื้นดิน 1.40 เมตร และ 1.80 เมตร หางกัน 
2 เมตร 
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จุดฝกที่ 8  
 จุดที่ 8 ยกขอนไม 
 ฝกกําลังแขน ไหล โดยยกขอนไมข้ึนลงเหนือศีรษะ 
 ลักษณะ ใชขอนไมเสนผาศูนยกลาง 10 ซม. (น้ําหนักประมาณ 10 กิโลกรัม) 15 ซม. (น้ําหนัก
ประมาณ 24 กิโลกรัม) และ 20 ซม. (น้ําหนักประมาณ 35 กิโลกรัม) ยาว 1.5 ม. ตรึงปลายขางหนึ่งไวใน
ลักษณะบานพับ มีคานไมรับไวใหสูงจากพื้นดิน 1.20 ม., 1.40 ม. และ 1.60 ม. ตามลําดับ 
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จุดฝกที่ 9  
 จุดที่ 9 วิ่งสลับฟนปลา หรือใชมือค้ํากระโดดขาม 
 ใชฝกความคลองแคลวโดยวิ่งสลับฟนปลาออมขอนไมท่ีตั้งอยูกับพื้น (หรืออาจใชมือคํ้า
กระโดดขาม) 
 ลักษณะ ขอนไมเสนผาศูนยกลาง 30 ซม. 8 ทอน ฝงดินใหสวนที่พนดินสูงจากพื้นดิน 70 ซม. 
แตละทอนหางกัน 1.50 เมตร 
 
 

 
 
 
 



มาตรฐานการสงเสริมกีฬา 

104 ภาคผนวก  ข 

จุดฝกที่ 10  
 จุดที่ 10 ถีบขอนไม 
 ใชฝกความแข็งแรงของกลามเนื้อขาและตะโพก โดยออกแรงถีบขอนไมท่ีตรึงอยูกับที่ 
 ลักษณะ ขอนไมเสนผาศูนยกลาง 45 ซม. ยาว 2 เมตร ทอนไมบากเปนลักษณะเกาอี้ 3 ตัว          
วางหางจากขอนไม 40 , 50 และ 60 ซม. 
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จุดฝกที่ 11 
 จุดที่ 11 ไต – ลอด 
 ใชฝกการทรงตัว ความออนตัว และความสัมพันธของกลามเนื้อท้ังตัว โดยไตคานไมแลวลอด
กลับมาเริ่มตนใหม 
 ลักษณะ ตั้งคานไมสูงจากพื้นดิน 4 ระดับ คือ 60, 70, 80, 90, 100, 110 และ 120 ซม. ระยะหาง
กัน 45 ซม. ขนาดไม 
 
 

 
 
 
 
 
 
 



มาตรฐานการสงเสริมกีฬา 

106 ภาคผนวก  ข 

จุดฝกที่ 12 
 จุดที่ 12 เกาะกระโดดขามราวขวาง 
 ใชฝกกําลังขา, เอว, และแขน โดยใชมือขางหนึ่งเกาะคานไวกระโดดขามไปอีกขางหนึ่ง 
กลับมา 
 ลักษณะ ราวไมขนาดเสนผาศูนยกลาง 15 ซม. ยาว 3 เมตร ตั้งสูงจากพื้นเฉียงข้ึนจาก .60 ถึง      
1 เมตร 
 

 
 
หมายเหตุ แบบ 8 จุดฝก ใชจุดฝกที่ 1 ถึง 8 
   แบบ 10 จุดฝก ใชจุดฝกที่ 1 ถึง 10 
   แบบ 12 จุดฝก ใชจุดฝกที่ 1 ถึง 12 


