
ซอ้มหรอืแข่งวนัเดยีวกนั ห่างกนัไม่กีช่ ัว่โมง     
ฝึกซอ้มหรอืแข่งขนันานกวา่ 2.30 / 3h    นักกฬีาทีต่อ้งท างานเป็นกะและตอ้งจดัอาหาร    

นักกฬีาความอดทนทีฝึ่กในวนัเดยีวกนัหรอืในกรณีใด ๆ เมือ่ไม่เกนิ 12 

ช ัว่โมงระหว่างการออกก าลงักายหน่ึงคร ัง้กบัคร ัง้ตอ่ไป ในกรณีนี ้สิง่ส าคญัคอืตอ้งสรา้งการแบ่งปันไกลโคเจนใหม่ 

(โมเลกุลกลโูคสทีบ่รรจหุบีห่อมากขึน้ทีร่า่งกายของเราใชเ้ป็นพลงังานส ารอง) เพราะกฬีาเหล่านี ้เชน่ การป่ันจกัรยาน  

สกวีบิาก การว่ายน ้าตัง้แต่ 400 เมตรขึน้ไป มาราธอน ไตรกฬีา เชน่กนั 

เชน่เดยีวกบัในฟุตบอลและในกฬีาประเภททมีอืน่ๆ (โดยเฉพาะส าหรบับางบทบาท) 

ไกลโคเจนจะสญูเสยีไปมากกวา่การฝึกดว้ยน า้หนัก เชน่ เป็นเร ือ่งยากทีจ่ะเกนิ 20-40% และกลา้มเนือ้ของไกลโคเจน 

"ว่างเปลา่"  

เกอืบทัง้หมดการขาดไกลโคเจนสามารถน าไ 

ปสู่ความเหน่ือยลา้และความยากล าบากในการฝึกหรอืประสทิธภิาพทีแ่ย่ลงในการแข่งขนั 

ดว้ยเหตุนีจ้งึเป็นสิง่ส าคญัทีจ่ะฟ้ืนตวัจากการรบัประทานอาหารทีถู่กตอ้ง 

ราวกบัว่าจากสถานการณน์ ้ามนัส ารองทีค่ณุตอ้ง  

ท าขอ้ตกลงอืน่โดยไม่ตอ้งเตมิน ้ามนักอ่นคุณจะสงัเกตเห็นว่าเราก าลงัพูดถงึสถานการณก์ฬีาระดบัสูง 

หวัขอ้ตามทีเ่ราไดก้ าหนดไวต้ัง้แต่ตน้ว่ามอืสมคัรเลน่หรอืแข่งขนัแต่ไม่ฝึกเกนิ 4 คร ัง้ตอ่สปัดาห ์

จะไม่ตอ้งวางแผนการรบัประทานอาหารอย่างละเอยีดแต่ "เท่าน้ัน" เพือ่ใหแ้น่ใจว่ามวีถิชีวีติทีถู่กตอ้งทีฐ่าน 

ปรมิาณพลงังาน มาโคร และจลุธาตใุนปรมิาณทีเ่หมาะสม5) อาหารเสรมิและอาหารเสรมิ:ขัน้ตอนสุดทา้ยของปิรามดิ:  

อาหารเสรมิและอาหารเสรมิ ตามหลกัเหตุผล  

เราจะนึกถงึการเพิม่หรอืบูรณาการ 

บางอย่างเมือ่เราไมถ่งึเป้าหมายทางโภชนาการของ 

มหภาคหรอืจลุธาต ุ

อาหารไม่สามารถถูกแทนทีไ่ดแ้ละอาหารเสรมิทีใ่ชแ้บ 

บสุ่มจะไม่กอ่ใหเ้กดิประโยชนใ์ดๆสองขัน้ตอนสุดทา้ยของปิ 

รามดิเราสามารถสรุปไดว้า่พวกเขามกัจะสงว 

นไวส้ าหรบันักกฬีาในระดบัหน่ึงโดยมขีอ้ยกเวน้บางประการ  

• สิง่เหล่านีเ้ป็นสิง่ทีพ่เิศษทีส่ามารถชว่ยใหคุ้ณปรบัปรุงประสทิธภิาพในระดบัหน่ึงและ /  

• หรอืฟ้ืนตวัจากความพยายามทางกายภาพไดด้ขีึน้ตวัอย่างอาหารกอ่นออกก าลงักาย:แมว้่าเราจะไดเ้ห็นแลว้ว่

าอาหารก ่

• อนออกก าลงักายมคีวามส าคญัรองจากทุกสิง่ทีเ่กดิขึน้ระหวา่งวนัและต่อๆ ไปอย่างไร  

แต่มกัถกูถามวา่ควรกนิอะไรกอ่นออกก าลงักายหรอืแข่ง 

ขา้พเจา้ขอย า้ว่าผูท้ีต่ดิตามเสน้ทางการลดน ้าหนักรวมถงึการออกก าลงักาย 

(ขอแนะน าส าหรบัการลดน า้หนักเพือ่สุขภาพและการป้องกนัโรคต่างๆ ) หรอืผูท้ีต่อ้งการปรบัปรุงองคป์ระกอบรา่งกาย 

การฝึกแบบมอืสมคัรเล่น และชว่งระยะเวลาหน่ึง ไม่เกนิ 1 / 1.30 ชม. เวลาสารอาหารเกอืบอยู่บนยอดปิรามดิ  

อาหารก่อนออกก าลงักายจงึเป็นเพยีงของว่างส าหรบัแบ่งและกระจายปรมิาณแคลอรีท่ีไ่ดร้บัตลอดทัง้วนั  



โดยค านึงถงึขอ้เท็จจรงิทีว่่าพวกเขาควรจะย่อยงา่ย รบัประทานไดอ้ย่างเหมาะสม 

และมคีารโ์บไฮเดรตและโปรตนีเป็นส่วนประกอบหลกัเพือ่ใหไ้ดร้บัพลงังานทีเ่หมาะสม 

อาหารว่างจะมปีระโยชนโ์ดยเฉพาะเมือ่ท าการฝึก/แข่งขนัในระยะห่างมากกว่า 3 ช ัว่โมงจากอาหารมือ้หลกั  

เพือ่จดัการกบัความหวิระหว่างวนัและไม่ใหก้นิระหว่างออกแรง 

 (ตวัอย่างการฝึก/การแข่งขนั เวลา 19.30 น. และอาหารกลางวนัเวลา 13 น. , ของวา่งทีม่ปีระโยชนป์ระมาณ 16.30 น. 

/ 17 น.)ฉนัทิง้ตวัอย่างทีเ่ป็นประโยชนไ์วใ้หคุ้ณ:            

• ขนมปัง (โอเค โฮลมลี) กบัแยมและไวทโ์ยเกริต์ (โอเค กรกีโยเกริต์ดว้ย) + ผลไมส้ดตามฤดูกาล             

• ขนมปังผสมน ้าผึง้และรคิอตตา้ + ผลไมส้ดตามฤดกูาล             

• แซนวชิกบัเนือ้ไม่ตดิมนั (bresaola, อกไกง่วง) + ผลไมส้ดตามฤดกูาล 

• ธญัพชืเต็มเมล็ดหรอืเกล็ดขา้วโอต๊ + โยเกริต์ธรรมดาหรอืสกายเกอร ์+ ผลไมส้ดตามฤดูกาล  

• ขนมปังป้ิงกบัมะเขอืเทศและทูน่า + น ้าผลไมส้ดไม่ใสน่ ้าตาล             

• Rusks หรอื wasa กบัน า้ผึง้และผลไมอ้บแหง้ (ลกูพลมั แอปรคิอต ฯลฯ) + Parmesan ชิน้หน่ึง         

• ขา้วตม้ (เย็นในฤดูรอ้น) กบัขา้วโอต๊ + โยเกริต์และผลไมแ้หง้ (อยู่ในรูปแบบของครมี เชน่ เนยถัว่ เป็นตน้) 

หรอืเมล็ดพชื เชน่ เจยี แฟลกซ ์         

กลว้ยและผงโปรตนีละลายในน า้หรอืนมพรอ่งมนัเนย (อาหารวา่งที ่

"ใชไ้ดจ้รงิ" มากกว่าเมือ่คณุมเีวลานอ้ยลงและตอ้งการโปรตนีสูง)  

ขนมปังป้ิงกบัไข่เจยีว (หรอืแค่ไข่ขาวแลว้แต่กรณี 

แต่ไข่แดงไม่เป็นอนัตราย!) + มะเขอืเทศสบั + ผลไมส้ดตามฤดูกาล            

เคก้โฮมเมดชิน้หน่ึงอย่างทารต์ + น า้สม้และผลไมแ้หง้หน่ึงก ามอือาหาร 

ทัง้หมดทีค่ณุเห็นในภาพดา้นลา่งเป็นอาหารประเภ 

ททีฉ่ันชอบใชแ้ละสามารถน ามาผสมกนัไดห้ลายวธิ!ี สรุป:สรุปไดว้่า  

การรบัประทานอาหารเพือ่สุขภาพมบีทบาทพืน้ฐานไม่เฉพาะตอ่สุขภาพโดยทั่วไปและความเป็นอยู่ทีด่เีท่าน้ัน 

แต่ยงัมคีวามส าคญัยิง่ขึน้ในการปรบัแต่งอาหารตามกจิกรรมทางกายทีท่ า 

การควบคมุอาหารและการออกก าลงักายมคีวามเกีย่วขอ้งอย่างใกลช้ดิ  

ไม่เพยีงแต่ในดา้นการลดน ้าหนกัและการปรบัป 

รุงรายละเอยีดเกีย่วกบัหวัใจและหลอดเลอืด แต่ยงัรวมถงึในสนามกฬีาทีนั่กกฬีาทีใ่ส่ใจกบัไลฟ์สไตลข์องเขา 

ดว้ยจงัหวะเวลาและการผสมผสาน คุณจะไมต่อ้งสงสยัเลยว่าจะไดผ้ลลพัธท์ีด่ขีึน้และรูส้กึดขีึน้อย่างไม่ตอ้งสงสยั 

ฉันยงัเตอืนคุณว่าการใหน้ ้ามคีวามส าคญัเพยีงใด เชน่เดยีวกบัการควบคมุอาหาร 

จากบทแรกเกีย่วกบัโภชนาการการกฬีา จะมบีทอืน่ๆ  

อกีมากมายทีเ่ราจะวเิคราะหโ์ดยละเอยีดในแตล่ะขัน้ตอนของปิรามดิ 

ตัง้แต่ความสมดุลของพลงังานและความตอ้งการพลงังาน ไปจนถงึธาตอุาหารหลกัและอาหารเสรมิทีใ่ชม้ากทีสุ่ดในกฬีา 

การออกก าลงักายและโภชนาการทีด่ตี่อสุขภาพเพือ่เป็นการสนับสนุนและป้องกนัในชว่งการระบาดใหญ่ทุก ๆ วนั  

• เราถูกทิง้ระเบดิดว้ยขอ้มลูทีก่ระตุน้เราในเรือ่งสุขอนามยั ลา้งมอืใหส้ะอาด อย่าจบัปากและตา  

• เคารพการเวน้ระยะห่างทางสงัคม อยู่บา้นใหม้ากทีสุ่ด และอืน่ๆ กฎเกณฑท์ีส่ าคญัและยุตธิรรมทีค่วรเคารพ 

ในทางกลบักนั  

• ไม่คอ่ยมใีครพูดถงึประสทิธภิาพของการออกก าลงักายเป็นประจ าสิง่ส าคญัในตอนนีค้อืการเพิม่ภูมคิุม้กนัของเ

รา  



กองทพัส่วนบุคคลของเราทีต่อบสนองตอ่การโจมตจีากเชือ้โรคภายนอกและเราตอ้งรกัษาประสทิธภิาพอย่างตอ่เน่ืองระ

บบภูมคิุม้กนัประกอบดว้ยอวยัวะต่างๆ เชน่ มา้ม ตอ่มทอนซลิ ต่อมน ้าเหลอืง เนือ้เยือ่น ้าเหลอืง เซลลต์่างๆ เชน่ 

เซลลเ์ม็ดเลอืดขาว และโมเลกลุ เชน่ ไซโตไคน ์ 

องคป์ระกอบทัง้หมดเหล่านีท้ างานรว่มกนัเหมอืนกองทพัจรงิเพือ่ใหร้า่งกายของเราแข็งแรงและแข็งแรงเพือ่สนับสนุนสิง่

นี ้เราตอ้งมุ่งเนน้ไปทีปั่จจยัพืน้ฐานสองประการ คอื แผนการรบัประทานอา หารทีถู่กตอ้งแ 

ละโปรแกรมการฝึกอบรมทีเ่พยีง พอ เพือ่ด าเนินการ (ตามขอ้บงัคบัปัจจบุนั) 

ทีบ่า้นหรอืนอกบา้นท าไมการออกก าลงักายจงึดตี่อระบบภูมคิุม้กนัของเรา? ชว่ยใหเ้ราเสรมิสรา้งกลา้มเนือ้และขอ้ต่อ  

เพิม่อารมณด์ดีว้ยการปลอ่ยสารสือ่ประสาททีส่ าคญั 2 ประเภท ไดแ้ก ่อะเซทลิโคลนีและเอ็นดอรฟิ์น 

และท าใหก้ารเผาผลาญอาหารมเีสถยีรภาพเห็นไดช้ดัว่าทุกสิง่ทีพ่วกเขาท าไดด้จีะตอ้งไดร้บัการจดัการอย่างดโีดยไม่หั

กโหมจนเกนิไป การออกก าลงักายทีม่ากเกนิไปสามารถสรา้งความเครยีดไดม้าก 

และส่งผลใหร้า่งกายของเราอ่อนแอลง 


