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กีฬา 

 

 

กลุ่มงานส่งเสริม พฒันาสื่อ นวัตกรรมและเทคโนโลยีทางการศึกษา 
กลุ่มนิเทศ ติดตามและประเมินผลการจัดการศกึษา 

ส านักงานเขตพ้ืนทีก่ารศกึษาประถมศึกษาอุดรธานี เขต ๒ 
ผู้รวบรวม เรียบเรียง 

ขอบคุณเจ้าของข้อมูลและรูปภาพ...... 
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ค าช้ีแจง 

      

   กลุ่มงานส่งเสริม พฒันาส่ือ นวตักรรมและเทคโนโลยทีางการศึกษา กลุ่มนิเทศ ติดตาม

และประเมินผลการจดัการศึกษา ส านกังานเขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษาอุดรธานี เขต 2   

ไดจ้ดัท าเวบ็ไซต ์www.mrcud2.com เพื่อเป็นเวทีแลกเปล่ียนรู้ ดา้นส่ือ นวตักรรม และเทคโนโลย ี 

ทางการศึกษา ใหแ้ก่นกัเรียน  นกัศึกษา  ครู บุคลากรทางการศึกษาและท่านผูส้นใจทัว่ไป 

ไดเ้ขา้มาใชบ้ริการ และน าส่ือ บทความ งานวจิยั ตลอดจนข่าวสารท่ีเป็นประโยชน ์ต่อวงการ

ศึกษาของไทย  

   ศึกษานิเทศก ์กลุ่มงานส่งเสริม พฒันาส่ือ นวตักรรมและเทคโนโลยทีางการศึกษา  

ไดจ้ดัท าส่ือ (บางส่วน) มาวางไวใ้นเวบ็ไซต ์เพื่อเป็น ตวัอยา่งใหแ้ก่ท่านผูส้นใจทัว่ไปไดศึ้กษา

และผลิตส่ือมาวางไว ้ดว้ยกนั นะครับ 

 

ศน.สุริยนต ์ อินทร์อุดม 
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กฬีา คอื อะไร 
 

   โดยปกติทัว่ไปการเล่นกีฬานั้นมีจุดมุ่งหมายเพื่อความสนุกสนานอีกทั้งยงัเป็นวธีิการออกก าลงักาย

ท าใหสุ้ขภาพมีความสมบูรณ์และยงัมีการพฒันาและเปล่ียนแปลงข้ึนจนไปถึงการแข่งขนันั้นเองประโยชน์

ของการเล่นกีฬาก็มีมากมายไม่วา่จะเป็นในกลุ่มของเด็กและเยาวชนนั้นก็สามารถช่วยไดใ้นหลายดา้นไม่วา่

จะ ช่วยใหพ้ฒันาเด็กและเยาวชนใหมี้ความสามารถมีความรู้ในการเล่นกีฬามีร่างกายและจิตใจท่ีมีความ

สมบูรณ์และมีความแขง็แรง มีระเบียบวนิยั และมีน ้าใจเป็นนกักีฬา

ถา้มองข้ึนมาใหก้วา้งข้ึนอีกนิดหน่ึงก็น่าจะเป็นภาพรวมของ

ประเทศชาติของเรานั้นเอง การแข่งขนัภายในและระหวา่งประเทศ

สร้างลกัษณะนิสัย ของตวัผูเ้ล่นใหรู้้จกัการเคารพและปฏิบติัตาม

ระเบียบการแข่งขนั เพื่อท่ีจะใหผู้เ้ล่นนั้นไดเ้รียนรู้และสามารถ

ปฏิบติัตามกฎระเบียบของสังคมนั้นเองส่วนจุดมุ่งหมายของการเล่นกีฬาของเด็กและเยาวชนนั้นก็คือการเล่น

กีฬาในเด็กและเยาวชนเป็นส่ิงท่ีดีและมีความจ าเป็นอยา่งท่ีสุด เพราะวา่นอกจากจะท าใหร่้างกายแขง็แรงนั้น

มี สุขภาพทางกายดีแลว้สุขภาพจิตก็จะดีตามไปดว้ย ช่วยใหรู้้จกัเคารพในกติกาของกีฬาแต่ละอยา่ง รู้จกักาก

แพรู้้จกัการชนะ มีน ้าใจเป็นนกักีฬา (ท่ีมา : http://icpde.com) 

    กีฬา    หมายถึง กิจกรรมหรือการเล่นเพื่อความสนุกเพลิดเพลิน เพื่อเป็นการบ ารุงแรงหรือผอ่นคลาย

ความเคร่งเครี ยดทางจิต (พจนานุกรมฉบบัราชบณัฑิตยสถาน พ.ศ. 2525) 

ความส าคัญของกฬีา     
   การกีฬา มีความส าคญัต่อการพฒันาคุณภาพชีวิตของประชาชน ทั้งในดา้นสุขภาพ และพลานามยั 
และดา้นจิตใจเป็นปัจจยัท่ีส าคญัท่ีท าใหป้ระชาชนสามารถพฒันาคุณภาพชีวติของตนเอง ครอบครัว ชุมชน 
และสังคม น าไปสู่การมีส่วนร่วมในการพฒันาเศรษฐกิจ สังคม การเมืองไดอ้ยา่งมีประสิทธิภาพ 
กีฬาถูกน าไปใชเ้ป็นเคร่ืองมือ เพื่อสร้างความเขม้แขง็ของครอบครัว และชุมชน ในประเทศท่ีพฒันาแลว้ทัว่
โลก จะอาศยักระบวนการของกีฬา เพื่อสร้างการมีส่วนร่วม เพื่อสร้างเครือข่ายชุมชน ตลอดจนการสร้าง
จิตส านึกในการด ารงชีวิตท่ีมีคุณธรรม มีวินยั และมีความรับผดิชอบต่อหนา้ท่ี เคารพในสิทธิของตนเองและ
ผูอ่ื้น    เป็นรากฐานท่ีดีของสังคม องคก์รของประเทศต่างๆทัว่โลก รวมทั้งองคก์รระหวา่งประเทศจึงได้
สนบัสนุนใหมี้การใชกี้ฬา การออกก าลงักาย และนนัทนาการ เป็นเคร่ืองมือในการส่งเสริมคุณภาพชีวติของ
ประชากรของประเทศตน   

 

http://icpde.com/
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คุณลกัษณะเฉพาะ ของกฬีา 

1. มีความสนุกสนาน 
2. มีความสุขเม่ือไดเ้ล่น 
3. มีเสน่ห์แห่งความทา้ทาย(มี แพ ้มี ชนะ มีชนะ แลว้ชนะอีก แพก้็มี) 
4. มีความสามารถดึงดูดผูช้ม ผูดู้ และส่ือต่างๆ รวมทั้งผูส้นบัสนุน สปอนเซอร์(เกิดเป็นรายไดเ้กิดเป็น

ธุรกิจกีฬา) 
       5.  สามารถ ดึงดูดผูช้มไดท้ัว่ทั้งโลก(เช่น.การแข่งขนัฟุตบอลโลก,การแข่งขนักีฬาโอลิมปิก) ท าใหเ้กิด
สมาชิก และแฟนคลบัตามมา 

    กีฬา เป็นส่ิงดึงดูดใจของคนทัว่ทั้งโลกได ้สามารถแทรกซึมเขา้ไปในชีวติประจ าวนั โดยไม่มีการ
แบ่งเช้ือชาติ ศาสนา สีผวิ หรือเพศ หรือวยั...น้ีคือ “กีฬา” 

พระบรมราโชวาช พระราชด ารัสของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว 
   “ในหลกัการ การกีฬาเป็นส่ิงท่ีมีจุดประสงคพ์ื้นฐานท่ีจะส่งเสริมใหร่้างกายแขง็แรงและสามารถท่ีจะ
แสดงฝืมือในเชิงกีฬาเพื่อความสามคัคีและเพื่อใหคุ้ณภาพของมนุษยท่ี์ดีข้ึน มาเวลาน้ีการกีฬาก็นบัวา่มี
ความส าคญัในทางอ่ืนดว้ย คือ ในทางสังคมท าใหป้ระเทศชาติไดห้นัมาปฎิบติัส่ิงท่ีมีประโยชน์มีสุขภาพของ
ร่างกายและของจิตใจ ท าให้สามารถท่ีจะอยูเ่ป็นสังคม
อยา่งอยูเ่ยน็เป็นสุข ทั้งเป็นส่ิงท่ีก่อใหเ้กิดความเจริญของ
บา้นเมืองและโดยเฉพาะในการกีฬาระหวา่งประเทศก็ได้
เพิ่มความส าคญักบัมนุษยอ่ื์นซ่ึงอยูใ่นประเทศอ่ืน ฉะนั้น
กีฬามีความส าคญัอยา่งยิง่ส าหรับชีวิตของแต่ละคนและ
ชีวติของบา้นเมือง ถา้ปฎิบติัอยา่งถูกตอ้ง หมายความวา่ 
อยา่งมีประสิทธิภาพ มีความสามารถก็จะน าช่ือเสียงแก่ตน 
แก่ประเทศชาติ ถา้ปฎิบติักีฬาดว้ยความเรียบร้อยดว้ยความสุภาพก็ท าใหมี้ช่ือเสียงเหมือนกนั และจะส่งเสริม
ความสามคัคีในประเทศชาติ” 
...... พระต าหนกัจิตรลดารโหฐาน วนัท่ี 28 มีนาคม พุทธสักราช 2530 
(ท่ีมา เน้ือหาและภาพ : พีรศกัด์ิ วลิยัรัตน์ : http://www.pantown.com) 

ประเภทของกฬีา 

   กีฬา ตามความหมายปัจจุบนั อาจแบ่งตามจุดประสงค ์ได ้ 2 ประเภท ไดแ้ก่ 

   1.  กีฬาเพื่อการแข่งขนั ผูเ้ล่นจ าเป็นตอ้งฝึกซอ้มอยา่งหนกัเตม็ท่ีเพื่อจะเอาชนะคู่ต่อสู้ 

    2.  กีฬาเพื่อสุขภาพ  ผูเ้ล่นไม่มีความจ าเป็นตอ้งซ้อมหนกั การปฏิบติัหรือฝึกซอ้ม กระท า
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เพียงใหไ้ดผ้ลท่ีตอ้งการเท่านั้น อาจมีไดห้ลายอยา่ง ดงัต่อไปน้ี 

     2.1 เพื่อรักษาสภาพของร่างกายไว ้ไม่ใหเ้ส่ือมทีม  เรียกวา่ กีฬทอนุรักษ ์

         2.2  เพื่อแกไ้ขสภาพท่ีเส่ือมโทรมใหก้ลบัเป็นปกติ  เรียกวา่ กีฬาแกไ้ข 

      2.3  เพื่อป้องกนัการเกิดโรคบางอยา่ง  เรียกวา่  กีฬาป้องกนั 

      2.4  เพื่อรักษาโรคบางโรค   เรียกวา่ กีฬาบ าบดั 

      2.5   เพื่อช่วยให้ร่างกายท่ีเจบ็ป่วยกลบัเป็นปกติ  เรียกวา่ กีฬาฟ้ืนสภาพ 

    (ท่ีมา : โครงการสารานุกรมไทยส าหรับเยาวชน โดยพระราชประสงคใ์นพระบาทสมเด็จพระเจา้อยูห่วั  

เล่ม 10 ,  http://kanchanapisek.or.th/kp6 ) 

ประวติิของกฬีาโอลมิปิก 

   นบัไปนบัมาก็อีกไม่นานแลว้ ท่ีกีฬาแห่งมวลมนุษยชาติจะเปิดฉากข้ึนอีกคร้ัง โดยปีน้ีเจา้ภาพในการ
จดัการแข่งขนัคือกรุงลอนดอนของสหราช
อาณาจกัร นัน่เอง กฬีาโอลมิปิกจะจดัข้ึน 
ระหวา่งวนัศุกร์ท่ี 27 กรกฎาคม ถึงวนัอาทิตย์
ท่ี 12 สิงหาคม ยงัไงเพื่อนๆ Sanook! 
Campus ก็อยา่ลืมติดตามและใหก้ าลงัใจ
นกักีฬาไทยดว้ยนะ แต่ก่อนการแข่งขนัจะเร่ิม
ข้ึน วนัน้ีเรามาทราบประวติัความเป็นมาของ
กฬีาโอลมิปิก กนัก่อนดีกวา่ 

โอลมิปิกในสมัยโบราณ 

   ก่อนหนา้คริสตกาลกวา่ 1,000 ปี การแข่งขนักีฬาไดด้ าเนินการกนับนยอดเขาโอลิมปัส ในประเทศ
กรีซ โดยนกักีฬาจะตอ้งเปลือยกายเขา้แข่งขนั เพื่อประกวดความสมส่วนของร่างกาย และยงัมีการต่อสู้บาง
ประเภท เช่น กีฬาจ าพวกมวยปล ้า เพื่อพิสูจน์ความแขง็แรง ผูช้มมีแต่เพียงผูช้าย หา้มผูห้ญิงเขา้ชม ดงันั้นผูช้ม
จะตอ้งปีนข้ึนไปบนยอดเขา คร้ันต่อมามีผูนิ้ยมมากข้ึน สถานท่ีบนยอดเขาจึงคบัแคบเกินไป ไม่เพียงพอท่ีจุ
ทั้งผูเ้ล่นและผูช้มไดท้ั้งหมด 
   ดงันั้น เม่ือ 776 ปีก่อนคริสตกาล ชาวกรีกไดย้า้ยท่ีแข่งขนัลงมาท่ีเชิงเขาโอลิมปัส และไดป้รับปรุง
การแข่งขนัเสียใหม่ใหดี้ข้ึน โดยใหผู้เ้ขา้แข่งขนัสวมกางเกง พิธีการแข่งขนัจดัอยา่งเป็นระเบียบเป็นทางการ 
มีการบนัทึกการแข่งขนัอยา่งชดัเจน มีจกัรพรรดิมาเป็นองคป์ระธาน อนุญาตใหส้ตรีเขา้ชมการแข่งขนัได ้แต่
ไม่อนุญาตใหเ้ขา้แข่งขนั ประเภทกรีฑาท่ีแข่งขนัท่ีถือเป็นทางการในคร้ังแรกน้ี มี 5 ประเภท คือ วิง่, กระโดด
, มวยปล ้า, พุง่แหลน และขวา้งจกัร ผูเ้ขา้แข่งขนัคนหน่ึง ๆ จะตอ้งเล่นทั้ง 5 ประเภท โดยผูช้นะจะไดรั้บ

http://kanchanapisek.or.th/kp6
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รางวลั คือ มงกุฎท่ีท าดว้ยก่ิงไมม้ะกอกท่ีมีช่ือวา่ ช่อลอเรล ซ่ึงข้ึนอยูบ่นยอดเขาโอลิมปัสนัน่เอง และไดรั้บ
เกียรติเดินทางท่องเท่ียวไปทุกรัฐ ในฐานะตวัแทนของพระเจา้ 
   การแข่งขนัไดจ้ดัข้ึน ณ เชิงเขาโอลิมปัส แควน้อีลิส ท่ีเดิมเป็นประจ าทุกส่ีปี และถือปฏิบติัติดต่อกนั
มาโดยไม่เวน้ เม่ือถึงก าหนดการแข่งขนั ทุกรัฐจะตอ้งใหเ้กียรติ หากวา่ขณะนั้นก าลงัท าสงครามกนัอยู ่
จะตอ้งหยดุพกัรบ และมาดูนกักีฬาของตนแข่งขนั หลงัจากเสร็จจากการแข่งขนัแลว้ จึงค่อยกลบัไปท า
สงครามกนัใหม่ ประเภทของการแข่งขนัไดเ้ปล่ียนแปลงไปบา้งในระยะต่อๆมา โดยมีการพิจารณาและลด
ประเภทของกรีฑาเร่ือยมา อยา่งไรก็ดีในระยะแรกน้ีกรีฑา 5 ประเภทดงักล่าวท่ีจดัแข่งขนักนัในคร้ังแรก 
ไดรั้บเกียรติใหค้งไว ้ซ่ึงเรียกกนัวา่ เพน็ตาธรอน หรือ ปัญจกรีฑา ทั้งน้ีก็เพื่อเป็นการร าลึกถึงก าเนิดของ

กรีฑา โดยในปัจจุบนัน้ีก็ยงัมีการแข่งขนักนัอยู ่ซ่ึง
ประเภทของปัญจกรีฑาไดเ้ปล่ียนไปตามเวลา 
   การแข่งขนัไดด้ าเนินติดต่อกนัมานบัเป็น
เวลาถึง 1,200 ปี จนมาในปี พ.ศ. 936 (ค.ศ. 393) 
จกัรพรรดิธีโอดอซิดุชแห่งโรมนัไดท้รงประกาศให้
ยกเลิกการแข่งขนันั้นเสีย เพราะเกิดมีการวา่จา้งกนัเขา้
มาเล่นเพื่อหวงัรางวลั และผูเ้ล่นปรารถนาสินจา้ง

มากกวา่การเล่นเพื่อสุขภาพของตน รวมทั้งมีการพนนัขนัต่อ อนัเป็นทางวบิติัซ่ึงผดิไปจากวตัถุประสงคเ์ดิม
คือ ผูเ้ขา้แข่งขนัทั้งหลายต่างก็อยากไดช่้อลอเรลซ่ึงเป็นรางวลัของผูช้นะ ดว้ยเหตุน้ีเอง พระองคจึ์งสั่งให้
ลม้เลิกการแข่งขนัน้ีเสีย 

ตลอดระยะเวลาท่ีมีการแข่งขนันั้น ไดจ้ดัข้ึน ณ บริเวณท่ีแห่งเดียว คือ เชิงเขาโอลิมปัส แควน้อีลิส จึงเรียก
การแข่งขนัตามช่ือของสถานท่ีวา่ "การแข่งขันกฬีาโอลมิปิก" 
   แค่ก าเนิดของกีฬาโอลิมปิกก็น่าสนใจมากๆแลว้ ถา้เพื่อนๆอยากรู้วา่กีฬา โอลิมปัส ท่ีถูกยกเลิกการ
แข่งขนันัน่กลบัมายิง่ใหญ่และเป็นกีฬาแห่งมวลมนุษยชาติไดอ้ยา่งไรติดตามต่อ ตอน2 ในวนัพรุ่งน้ีครับ 

      ขอขอบคุณขอ้มูลจาก :การกีฬาแห่งประเทศไทย (ท่ีมา : http://campus.sanook.com ) 

โอลมิปิกสมัยใหม่ 

     หลงัจากโอลิมปิกโบราณไดล้ม้เลิกไปเป็นเวลาถึง 15 ศตวรรษ โอลิมปิกยคุใหม่เกิดข้ึน โดยมี
นกักีฬาคนส าคญัของฝร่ังเศสช่ือ "บารอน ปิแอร์ เดอ ดูเบอร์แตง" ท่านขนุนางผูน้ี้เกิดในกรุงบารีสเม่ือ 1 
มกราคม 2406 สนใจประวติัศาสตร์ ปัญหาการเมืองและสังคมในปี พ.ศ. 2432 ท่านอายุได ้26 ปี ไดเ้กิด
ความคิดท่ีจะฟ้ืนฟูการแข่งขนัโอลิมปิก ซ่ึงไดล้ม้เลิกมาตั้งแต่ปี พ.ศ. 936 (ค.ศ. 393) โดยติดต่อกบับุคคล
ส าคญัของประเทศองักฤษ อเมริกา และฝร่ังเศสเป็นเวลาถึง 4 ปี ในท่ีสุดไดเ้ปิดการประชุมอนัไม่เป็นทางการ
ข้ึนท่ีต าบลซอร์บอนน์ ในกรุงปารีส เม่ือวนัท่ี 25 พฤศจิกายน พ.ศ. 2435 และประกาศ ณ ท่ีนั้นวา่การแข่งขนั
โอลิมปิกซ่ึงไดห้ยดุมานานกวา่ 15 ศตวรรษ จกัไดฟ้ื้นข้ึนใหม่เป็นการปัจจุบนั และแผนการของงานโอลิมปิก

http://campus.sanook.com/archive/u-life/knowledge/latest/all/
http://campus.sanook.com/
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ปัจจุบนันั้นไดเ้ป็นท่ีตกลงกนัในท่ีประชุมจ านวน 15 ประเทศ ณ ต าบลซอร์บอนน์ ประเทศฝร่ังเศส 
คณะกรรมการผูริ้เร่ิมไดล้งมติวา่มิใหท้  าการเปิดการแข่งขนัโอลิมปิกปัจจุบนัข้ึน โดยก าหนด 4 ปีต่อ 1 คร้ัง
และใหห้มุนเวยีนผลดัเปล่ียนกนัไปเป็นเจา้ภาพระหวา่งประเทศ
เครือสมาชิก แต่การเปิดแข่งขนัคร้ังแรกใหเ้ร่ิม ณ กรุงเอเธนส์ใน 
ค.ศ. 1896(พ.ศ. 2439) เพื่อเป็นอนุสรณ์แห่งการก าเนิดกีฬาโอลิมปิก
เม่ือคร้ังโบราณ จากนั้นเป็นตน้มาการแข่งขนัและวธีิเล่นกรีฑาก็
พฒันาไปอยา่งกวา้งขวาง และการแข่งขนัทุกๆ คร้ังใหถื้อเอากรีฑา
เป็นกีฬาหลกั ซ่ึงจะขาดเสียมิไดใ้นการแข่งขนัแต่ละคร้ัง   
   การท่ีจะก าหนดวา่ประเทศใดจะไดเ้ป็นเจา้ภาพในคร้ัง
ต่อไป ณ สถานท่ีท่ีท าการแข่งขนัคร้ังสุดทา้ยด าเนินอยูน่ั้นเอง
คณะกรรมการโอลิมปิกสากลจะเขา้ประชุมพิจารณาในบรรดา
ประเทศสมาชิกท่ีเสนอขอจดัและมีอ านาจเด็ดขาดท่ีจะลงมติให้
ประเทศใดเป็นเจา้ภาพ ซ่ึงจะประกาศใหท้ราบเป็นทางการในวนัพิธีเปิดการแข่งขนัคร้ังสุดทา้ยนั้น ประเทศท่ี
ไดรั้บพิจารณาใหเ้ป็นเจา้ภาพจดัการแข่งขนั ถือไดว้า่เป็นเกียรติอยา่งสูงท่ีไดรั้บความไวว้างใจ อนัก่อใหเ้กิด
ความภาคภูมิใจต่อปวงชนทั้งประเทศ 
   ในปัจจุบนัประเทศทัว่โลกเป็นสมาชิกของโอลิมปิก 197 ประเทศ แต่บางประเทศไม่ไดเ้ขา้ร่วมการ
แข่งขนัเพราะเป็นประเทศเล็กขาดความพร้อมในเร่ืองตวันกักีฬาท่ายนบารอน ปิแอร์เดอ ดูเบอร์แตงไม่ให้
นิยามการเขา้ร่วมการแข่งขนัโอลิมปิกวา่ ผูเ้ขา้ร่วมการแข่งขนัไม่เลือกผวิพรรณ ศาสนา ลทัธิการปกครองแต่
อยา่งใดความหมายการแข่งขนัเพื่อให้นกักีฬาชาติต่างๆ ไดม้าร่วมชุมนุมกนั ตวันกักีฬาเปรียบเสมือนทูตสันถ
ไมตรีส่งมาเพื่อเช่ือมความสัมพนัธ์ ร่วมเล่นสนุกสนานดว้ยความเห็นอกเห็นใจ แลกเปล่ียนความคิดเห็น
ตลอดทั้งสร้างความเขา้ใจอนัดีต่อกนั อนัน ามาซ่ึงความสามคัคีและเพื่อสันติภาพของโลก การแพห้รือชนะ
ไม่ใช่ส่ิงส า คญั แต่ส่ิงส าตญัท่ีสุดคือ "การเขา้ร่วม 

   รางวลัของการแข่งขนั ในสมยัโบราณผูท่ี้ชนะจะไดรั้บการสรรเสริญมาก รางวลัท่ีใหแ้ก่ผูช้นะใน
สมยันั้นคือก่ิงไมม้ะกอกซ่ึงตดัมาจากยอดเขาโอลิมปัส อนัเป็นท่ีสิงสถิตของพระเจา้ซีอูซ แลว้ท าเป็นวงคลา้ย
มงกุฎจกัรพรรดิจะเป็นผูพ้ระราชทานครอบลงบนศรีษะของผูช้นะนั้นๆ พร้อมทั้งไดส้ร้างอนุสาวรียไ์วใ้หช้น
รุ่นหลงัศึกษาและช่ืนชมต่อไปส าหรับการแข่งขนัโอลิมปิกสมยัปัจจุบนัแบ่งรางวลัเป็นสามระดบั คือเหรียญ
ทอง เหรียญเงิน และเหรียญบรอนซ์ ใหแ้ก่ผูช้นะเลิศ ผูช้นะเลิศท่ีสอง และท่ีสามตามล าดบั ส่วนท่ีส่ีไปถึง
อนัดบัท่ี 6 จะไดป้ระกาศนียบตัรการเขา้ร่วมการแข่งขนัโคมไฟโอลิมปิก เม่ือมีการแข่งขนัโอลิมปิกจะมีการ
จุดไฟข้ึนสวา่งไสว ในสมยัก่อนไม่มีไฟฟ้าจึงจุไฟกองใหญ่ข้ึนบนยอดเขาโอลิมปัส เพื่อเป็นสัญญาณ 
ประกาศใหค้นทัว่ไปทราบวา่การเฉลิมฉลองไดเ้ร่ิมข้ึนแลว้ การจุดไฟเร่ิมแรกนั้นเขาท าพิธีกนับนยอดเขา
โอลิมปัส ใชแ้วน่รวมแสงของดวงอาทิตยพ์ุง่ไปยงัเช้ือเพลิงเม่ือเกิดไฟแลว้จึงน าตะเกียงต่อเอาไวส่้วนไฟกอง
ใหญ่จะคงลุกโชติช่วงต่อไปจนตลอดงานฉลอง ส่วนตะเกียงนั้นจะมีการวิง่ถือไปทัว่ทุกนครรัฐดว้ยการส่งต่อ
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กนัไปเป็นทอดๆ จากนกัวิง่ คนละ 2 ไมลห์ากผา่นทะเลหรือแม่น ้าก็จะลงเรือขา้มฟากโดยไฟไม่ดบั ไฟน้ีชาว
กรีก ถือวา่เป็นไฟศกัด์ิสิทธ์ิ และความสงบสุขของชาวกรีก 
ซ่ึงพระเจา้จะทรงพระพิโรธต่อบุคคลท่ีไม่สนใจในกิจการน้ี
โอลิมปิกปัจจุบนัก็ยงัคงรักษาประเพณีเร่ืองการจุดไฟไว้
ดงัเดิมทุกประการ กล่าวคือก่อนจะมีการแข่งขนัจะมีพิธีจุด
ไฟ ณ เขาโอลิมปัส ผูจุ้ดคือสาวพรหมจารียผ์ูบ้ริสุทธ์ิเป็นผู ้
ต่อไฟจากแวน่รวมแสงของดวงอาทิตยด์ว้ยคบเพลิง และไฟ
น้ีจะถูกแจกจ่ายไปยงัประเทศสมาชิกทัว่โลก และขา้มน ้า
ขา้มทะเลไปสู่ประเทศเจา้ภาพ และมีการวิง่ถือคบเพลิงส่งต่อ

กนัไปจุดท่ีกระถางใหญ่บริเวณงานในวนัแรกของพิธีเปิดการแข่งขนั ไฟจะตอ้งไม่ดบัตั้งแต่เร่ิมจุด ณ ภูเขา
โอลิมปัส จนกระทัง่กวา่จะส้ินสุดการแข่งขนัโอลิมปิกในคร้ังนั้นๆ ธงโอลิมปิกมีผนืธงเป็นสีขาว ขนาด
มาตรฐานยาว 3 เมตร กวา้ง 2 เมตร ส่วนเคร่ืองหมายหา้ห่วงคลอ้งกนัอยูบ่นกลางธง ขนาด 2 เมตร คูณ 0.60 
เมตร มีสีฟ้า สีเหลือง สีด า สีเขียว สีแดง ตามล าดบัจากซา้ยไปขวา คลอ้งไขวก้นัอยูต่รงกลางสองแถว แถวบน 
3 ห่วงแถวล่าง 2 ห่วง ห่วงสีท่ีคลอ้งกนัอยูต่รงกลางธงบนพื้นธงสีขาว รวมเป็น 6 สี โดยแทจ้ริงแลว้ หา้ห่วง
หมายถึง หา้ส่วนของโลกท่ีอยูใ่นโอบออ้มของ "โอลิมปิกนิยม" มิเจาะจงเป็นหา้ทวปีในโลก อยา่งท่ีเขา้ใจกนั 
แต่บงัเอิญหา้ทวปีน้ีก็เป็นหา้ส่วนของโลกก็เลยอนุโลมกนัไปเช่นนั้น ส่วนสีท่ีห่วง 5 สี มิไดห้มายถึงสีประจ า
ทวปี ซ่ึงสีทั้งหมด 6 สี รวมทั้งสีขาวท่ีเป็นพื้นธง หมายความวา่ธงชาติของประเทศต่างๆ ในโลกประกอบดว้ย
สีใดสีหน่ึงหรือกวา่นั้นในจ านวนหกสีนั้น และไม่มีธงชาติของประเทศใดท่ีมีสีนอกเหนือไปนอกจากหกสีน้ี 

    ขอบคุณ  การกีฬาแห่งประเทศไทย (ท่ีมา : http://campus.sanook.com ) 

 

ประวตัิกฬีาไทย 

   กีฬาไทยมีก าเนิดจากการละเล่นพื้นเมืองในเทศกาลต่างๆ ไดรั้บการสนบัสนุนส่งเสริมอยา่งเป็น

ทางการ ตั้งแต่สมยักรุงรัตนโกสินทร์ตอยตน้ พระบาทสมเด็จพระเจา้จอมเกลา้เจา้อยูห่วั ทรงตั้ง “สมาคมกีฬา

สยาม”  วนัท่ี  5  มกราคม 2475 ในสมยัพระบาทสมเด็จพระปกเกลา้เจา้อยูห่วั ไดจ้ดทะเบียนถูกตอ้งตาม

กฎหมาย พระยาภิรมยภ์กัด์ิเป็นนายกสมาคมคนแรก กีฬาท่ีจดัแข่งขนัเป็นประจ า คือ วา่ว  ตะกร้อ และหมาก

รุกไทย 

    พ.ศ. 2475-2480 นายยิม้  ศรีพงษ ์ เป็นนายกสมาคมกีฬาสยามคนท่ี 2 มีการแข่งขนักีฬาหมากรุก 

วา่ว  ตะกร้อวงเล็ก ตะกร้อวงใหญ่ ตะกร้อธง  ตะกร้อขา้มตาข่าย และตะกร้อลอดบ่วง  หลวงมงคลแมน (สังข ์ 

บูรณะศิริ) คือ ผูป้ระดิษฐห่์วงตะกร้อท่ีใชก้นัมาจนถึงปัจจุบนั  

   พ.ศ. 2480-2484 นาวาเอกหลวงศุภชลาศยั  ร.น.  ผูไ้ดช่ื้อวา่เป็นบิดาแห่งวงการพลศึกษาของ

http://campus.sanook.com/
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เมืองไทย เป็นนายกสมาคกีฬาสยาม คนท่ี 3  

   พ.ศ. 2487  ประเทศสยามเปล่ียนช่ือเป็นประเทศไทย จึงเปล่ียนช่ือเป็นสมาคมกีฬา 

    พ.ศ. 2487 – 2490 พระยาจินดารักษ ์เป็นนายกสมาคม คนท่ี 4 

    พ.ศ. 2490 – 2498 พนัเอกหลวงรณสิทธ์ิพิชยั เป็นนายกสมาคม คนท่ี 5  วนัท่ี 18  เมษายน 2503 

พระบาทสมเด็จพระเจา้อยูห่วัภูมิพลอดุลยเดช  ทรงรับสมาคมกีฬาไทยไวใ้นพระบรมราชูปถมัภ ์

   พ.ศ. 2508  เป็นสมาชิกของสหพนัธ์กีฬาแห่งเอเชีย  ( Association Sepak Takraw Federation of  

Asia) 

 
                     ขอบคุณ เจา้ของขอ้มูล :   คุณครูไพศาล  จนัทสุรวงศ ์ โรงเรียนตงัเอง็  จนัทบุรี (ท่ีมา : 

http://www.thaigoodview.com/ 

ประโยชน์ของการเล่นกฬีา 

   การเล่นกีฬาและออกก าลงักายท่ีพอดีอยูเ่สมอ จะมีผลดีต่อร่างกาย ดงัน้ี 

                1. ระบบหมุนเวยีนโลหิต กลา้มเน้ือหวัใจแขง็แรงข้ึน หลอดเลือดมีความยดืหยุน่ตวัดี ชีพจร

ขณะพกัลดลง ซ่ึงแสดงถึงประสิทธิภาพส ารองของหวัใจดีข้ึนสามารถท างานไดดี้ 

        2. ระบบหายใจ ถุงลมหด และขยายยดืตวัไดดี้ ปอดแขง็แรง 

     3. ระบบกลา้มเน้ือ แขง็แรง 

       4. ระบบโครงกระดูก กระดูกขอ้ต่อแขง็แรง ขอ้ต่อเคล่ือนไหวไดดี้ 

     5. ประโยชน์ทัว่ไป 

                     5.1 ท าใหมี้สุขภาพดี ทั้งร่างกายและจิตใจ 
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            5.2 ท าใหร่้างกายมีสมรรถภาพ ในดา้นความทนทาน แขง็แรง อ่อนตวั วอ่งไว และ

การทรงตวัดี สามารถท างานต่างๆ ไดม้ากข้ึน ความเหน่ือยมีนอ้ยลง กระฉบักระเฉง  ไม่อ่อนเพลีย 

          5.3 มีโอกาสบริหารร่างกายไดทุ้กส่วน ช่วยควบคุมน ้าหนกั  ตวัและทรวดทรง 

         5.4 ช่วยลดไขมนั และน ้าตาลในกระแสเลือด 

          5.5 นอนหลบัสบายลดความตรึงเครียดในสมอง 

         5.6 ระบบยอ่ยอาหารท างานดีข้ึน ขบัถ่ายสบาย ทอ้งไม่ผกู 

         5.7 จิตใจผอ่งใส แกอ้าการหงอยเหงา เซ่ืองซึม 

          5.8 มีความเช่ือมัน่ในตนเอง มีสติปัญญาและความคิดสร้างสรรคท่ี์ดี 
             (ท่ีมา : http://www.gotoknow.org) 
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