การออกกําลังกายดวยการเพาะกาย
มติ ทาเจริญศักดิ์
“อยากจะมีกลามใหญ แตจะเริ่มทํายังไงดี” เปนคําถาม
ของคนที่เริ่มสนใจกับ

การเลนกลาม

แตไมรูจะทํา

อยางไรดี ตองเลนอยางไรในตอนแรก เตรียมตัวอยางไร
กันบางในการเลนกลามชวงแรก
ออกกําลังกายใหเกิดประโยชนแกรางกายนั้น
ควรจะออกกําลังกายอยางตอเนื่องเปนเวลาตอเนื่องกัน
30 นาทีขึ้นไป หากนอยกวานี้จะไมเกิดประโยชนแกรางกายมากนัก
การเลนกลามหรือการเลนเพาะกาย เปนการออกกําลังกายอีกรูปแบบหนึง่ ทีท่ ําใหรูปรางเกิดการ
เปลี่ยนแปลง ใหกระชับ มีสดั สวน และพัฒนากลามเนื้อใหสมสวน

ทําอยางไรใหกลามเนื้อใหญขึ้น
กลามเนื้อในรางกายของคนเรา มี 3 ประเภท
ดวยกัน คือ
1.

กลามเนื้อเรียบ

2.

กลามเนื้อหัวใจ

3.

กลามเนื้อลาย

กลามเนื้อเรียบนั้นจะอยูในผิวหนังของอวัยวะ
ภายในที่ลักษณะกลวง กลามเนื้อหัวใจจะมีอยูที่หัวใจ และ
กลามเนื้อลาย คือกลามเนื้อที่อยูในรางกายของมนุษย เปน
กลามเนื้อที่ทําใหเกิดการเคลือ่ นไหวและเปนที่อยูของ
พละกําลัง

การพัฒนากลามเนื้อลายใหมีขนาดใหญ

มี

กระบวนการดังนี้ 1) ยืดหด 2)ฉีก 3)ซอมแซม 4)ขยาย
1. ยืดหด ทุกครัง้ ที่มีการเคลื่อนไหว หรืออกกําลังกาย กลามเนื้อลายจะเปนสวนที่รับน้ําหนัก จะ
ทําใหเกิดการยืดขยาย หรือ หดกลามเนื้อตามการเคลื่อนไหว
2. ฉีก การที่กลามเนื้อลายมีการยืดหด ทําใหกลามเนื้อบางสวนฉีกขาดออกจากกัน

3. ซอมแซม

เมื่อไดรับสารอาหารและไดรับการพักผอนที่เพียงพอจะทําใหรา งกายซอมแซม

กลามเนื้อที่ฉีกขาด
4. ขยาย เมื่อรางกายซอมแซมกลามเนื้อทีฉ่ ีกขาดไป ยังจะสรางกลามเนื้อบริเวณนัน้ ใหแข็งแรง
ขึ้นเพื่อรองรับการออกกําลังกายที่จะทําใหกลามเนื้อฉีกขาดไดอีกในอนาคต
ดังนัน้ นอกจากการออกกําลังกายอยางสม่ําเสมอแลวการรับประทานทีพ่ อเพียงและการพักผอนที
เพียงพอจะทําให รางกายของคุณมีขนาดใหญขนึ้ แนนอน หาละเลยสิง่ ใดสิง่ หนึ่งจะทําใหกลามเนื้อของคุณ
ยากที่จะขยายและแข็งแรงได

เริ่มตนการออกกําลังกายดวยการเพาะกายจะทําอยางไร
สถานที่ในการออกกําลัง ควรเลือกสถานที่เปน
ทางผาน หรือใกลบานพัก เพื่อความสะดวกในการ
เดินทางไปออกกําลังกาย หากสถานที่อยูไกล จะเปน
เหตุผลหนึ่งทีส่ ามารถใชเปนขออางในการไมไปออก
กําลังกายได

โดยเฉพาะอยางยิ่งหากเปนทางผาน

ระหวางการเดินทางกลับบานในแตละวันดวย

จะเปน

เรื่องทีด่ ีอยางยิ่ง
สิ่งที่คุณตองใชในการออกกําลังกายเพื่อกลามเนื้อของคุณ
การสังเกตจากตัวแบบ เพราะอะไรถึงตองใชการเรียนรูป ระเภทนี้ เนือ่ งจากการออกกําลังกายในแต
ละทานัน้ จําเปนตองมีผูแนะนําในการออกกําลังกายในแตละทา ดวยการทําใหดู และหลังจากจึงเปนการ
ทําตามในการออกกําลังกายแตละทา หากคุณไมเรียนรูจ ากผูอื่น จะทําใหการออกกําลังกายนั้นเปน การ
ออกกําลังผิดวิธี ทําใหไมเกิดการพัฒนากลามเนื้อในสวนนัน้ รวมถึงหลีกเลี่ยงการบาดเจ็บทางกลามเนื้อ
จากการออกกําลังกายผิดทา หากเกิดการบาดเจ็บทางกลามเนื้อ ตองใชระยะเวลาในการพักฟนอยูระยะ
หนึง่
การไดรับชีน้ ําจากผูฝกสอนหรือ การใหคาํ แนะนําในการออกกําลังกายในแตละสวน จาก ผูฝกสอน
หรือ เพื่อนในสถานออกกําลังกาย ที่มีประสบการณในการออกกําลังกายกับเครื่องออกกําลังกาย อยางเชน
วิธีออกกําลังกายมีวิธีสําคัญ ดวยกัน 2 วิธีดวยกัน คือ เมื่อผานไประยะเวลาหนึง่ จึ่งเพิ่มน้ําหนักและยก
จํานวนเทาเดิม รอบเทาเดิม หรือ เพิ่มจํานวนขึ้นและยกจํานวนรอบเพิม่ ขึ้น

การกํากับตนเอง ขั้นแรก จะตอง รูจักตนเองกอนวา มีความสามารถในระดับใด กลามเนื้อในแตละ
สวนนั้นมีความแข็งแรงไมเทากัน บางกลมเนื้ออาจจะรับน้ําหนักไดมาก แตบางกลามเนื้อ อาจจะไม
สามารถรับน้ําหนักไดเลย จึงควรสังเกตตนเองกอน วาสามารถยกอะไรไดขนาดไหน จากนั้นเมือ่ รูจักตัวเอง
แลววาทําอะไรได ถึงเวลาทีค่ ณ
ุ จะตองวางแผนวาควรจะยกอะไรเทาไรดี ไมควรจะยกจํานวนเทากับคนอื่น
อยางยิ่ง ควรจะยกตามความสามารถตัวเอง เพราะตัวผูยกจะเขาใจวากลามเนื้อของตนเองมีความสามารถ
ไดเทาไร
การเสริมแรง เมื่อกระทําพฤติกรรมการออกกําลังกายได มีดวยกันหลากหลายวิธี วิธีการที่
เหมาะสมกับสิ่งนี้ คือ การเสริมแรงทางสังคม การเสริมแรงของสังคม คือ การที่บุคคลอืน่ ใชคําพูดหรือ
ทาทางกับเราเมื่อเรากระทําพฤติกรรมการออกกําลังกายไปแลว เชน “ไปทําอะไรมาหุน ดูดีขนึ้ ” “หุนดีขึ้นนะ”
เมื่อไดฟง คําพูดแบบนี้ เชื่อวาทําใหเกิดกําลังใจ แกผูที่ตองการจะเพาะกายอยางยิ่ง
การรับประทานอาหารทีช่ อบหลังออกกําลังกายเสร็จในแตละวันอาจจะดูเหมือนเปนการเสริมแรงที่
ดี แตในความเปนจริงแลว เปนสวนสําคัญที่มีสวนตอการเพาะกาย อาหารประเภทโปรตีนเปนสิง่ ที่จําเปน
ตอการพัฒนากลามเนื้อแตละสวนของรางกาย เพราะชวยซอมแซมสวนที่สึกหรอของรางกาย ดังนั้นแลว
พวกที่ชอบเลนเพาะกายจะชอบกินอาหารจําพวกโปรตีนเปนพิเศษ
ในกระบวนการที่ไดกลาวมานี้ ผูเ ขียนไดทดลองใชกับตัวเอง โดยเลือกสถานที่ออกกําลังกายใกล
บาน ดวยกระบวนการดังกลาวในสัปดาหที่ 2 จาก 4 สัปดาหเนื่องจาก ในสัปดาหแรกนั้น ผูเขียน ออก
กําลังกายโดยขาดการวางแผน

และทําความรูจ ักกับสภาพรางกายจึงทําใหเกิดอาการบาดเจ็บของ

กลามเนื้อ เปนระยะเวลานานถึง 1 สัปดาห ในชวงทีพ่ ักฟนกลามเนื้อ ผูเขียนจึงไดวางแผน การออกกําลัง
กายแตละทาไวดังนี้
กลุมกลามเนื้อที่แข็งแรง
หากกลามเนื้อ มีความแข็งแรง ให ทาละ 10 ครั้ง 3 เซท ในสัปดาหที่ 2
หากกลามเนื้อ มีความแข็งแรง ให ทาละ 12 ครั้ง 4 เซท ในสัปดาหที่ 3
หากกลามเนื้อ มีความแข็งแรง ให ทาละ 15 ครั้ง 5 เซท ในสัปดาหที่ 4
กลุมกลามเนื้อที่ออ นแอ
หากกลามเนื้อ มีความออนแอ ให ทาละ 3 ครั้ง 3 เซท ในสัปดาหที่ 2
หากกลามเนื้อ มีความออนแอ ให ทาละ 5 ครั้ง 3 เซท ในสัปดาหที่ 3
หากกลามเนื้อ มีความออนแอ ให ทาละ 10 ครั้ง 3 เซท ในสัปดาหที่ 4

ปญหาสําหรับการออกกําลังกายเพาะกาย
1. หากออกกําลังกายมากเกินไปจะทําใหเกิดการบาดเจ็บทางกลามเนื้อได จะทําใหตองพักฟน
เปนระยะเวลา
หนึง่ หากมีความบาดเจ็บทางกลามเนื้อมีความรุนแรงมากอาจจะทําใหตองพักนานมากจนถึงกับตอง เริ่ม
ออกกําลังกายใหมเลยทีเดียว
2. ระยะเวลาที่ใชในการออกกําลังกาย หากผูปฏิบัติ มีความตองการจะเพาะกายใหรูปรางใหญ
ขึ้น จะตองใช
ระยะเวลาเลนที่มาก เพราะตองออกกําลังที่มากกวาเดิม จึงจะทําใหเกิดรางกายที่ใหญโตขึ้น หากผูเลนเปน
บุคคลทีม่ ีหนาที่การงานตองทําในแตละวัน อาจจะไมมีเวลาที่จะกระทําอยางนั้น จึงควรตั้งเปาหมายให
เพียงแค ใหรางกายมีความกระชับ เปนสัดสวนก็เพียงพอแลว
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