
โปรตนีส่วนใหญ่ท ำหน้ำทีเ่กีย่วกบัพลำสตกิและ 
จ ำเป็นส ำหรบักำรท ำงำนทีส่ ำคญัทัง้หมดของรำ่งกำยเรำ ในระหว่ำงขัน้ตอนกำรฝึก (และไม่วำ่ในกรณีใด ๆ 

ก็ตำมในชว่งกำรเจรญิเตบิโตและวยัรุน่) โปรตนีมคีวำมจ ำเป็นส ำหรบักำรสรำ้งกลำ้มเนือ้และเมทรกิซข์องกระดูก 

ในทำงกลบักนั ในระยะทีก่ำรเจรญิเตบิโตมเีสถยีรภำพ  

โปรตนีถูกใชเ้พือ่ใหก้ลำ้มเน้ืออยู่ในสภำพด ี

และซอ่มแซมกำรสูญเสยีเนือ้เยือ่ทีม่กัเกดิขึน้ในระหว่ำงกำรเลน่กฬีำ ควรรบัประทำนในปรมิำณเท่ำกบั 1.0 

กรมัตอ่กโิลกรมัของน ้ำหนักตวัในอดุมคต ิโดยเฉพำะอย่ำงยิง่สถำนกำรณท์ำงสรรีวทิยำ เชน่ กำรเจรญิเตบิโต 

ระยะกำรเสรมิสรำ้งกลำ้มเนือ้ และเมือ่มกีำรเลน่กฬีำเป็นเวลำนำน ทุกวนั และดว้ยควำมมุง่มัน่อย่ำงสูง  

ปรมิำณโปรตนีทีร่บัประทำนจะเพิม่ขึน้ไดสู้งถงึ 1.8-2.0  

กรมัตอ่น ้ำหนักตวั 1 กโิลกรมั ในกำรปันส่วนประจ ำวนัทีส่มดุล โปรตนีจะตอ้งเป็นตวัแทนของแคลอรีท่ ัง้หมด 12-15% 

ทีบ่รโิภคในระหว่ำงวนั และตอ้งมำจำกทัง้อำหำรทีม่ตีน้ก ำเนิดจำกสตัว ์(นมและอนุพนัธ ์เนือ้สตัว ์ปลำ ไข่ ฯลฯ) 

และจำกอำหำรจำกพชื ทีม่ำ : พชืตระกูลถัว่ (ถัว่ชกิพ ีถัว่ ถัว่ ฯลฯ) และซเีรยีล (พำสตำ้ ขำ้ว ฯลฯ) 

1. ไขมนัเป็นสำรอำหำรทีใ่หพ้ลงังำนสงู โดยใหพ้ลงังำน 9 กโิลแคลอรตีอ่กรมั และใชเ้ป็นแหลง่พลงังำ 

นรว่มกบัคำรโ์บไฮเดรต ในกำรเล่นกฬีำทีม่คีวำม 

2. เขม้ขน้ปำนกลำงถงึต ่ำเป็นเวลำนำน เนือ้เยือ่ของกลำ้มเนือ้เกบ็ไขมนัในรูปของไตรกลเีซอไรด ์

ในระหว่ำงกำรออกก ำลงักำย ไตรกลเีซอไรดจ์ะถกูโจมตโีดยเอ็นไซมแ์ละเปลีย่นเป็นกรดไขมนัอสิระ  

ซึง่จะถูกเผำผลำญเพือ่ผลติพลงังำนที ่

จ ำเป็นส ำหรบักำรหดตวัของกลำ้มเนือ้ 

กรดไขมนัถูกใชเ้ป็นแหล่งพลงังำนของกลำ้ 

มเนือ้ส ำหรบักจิกรรมทีย่ำวนำน 

เห็นไดช้ดัวำ่ไขมนัทีบ่รโิภคกอ่นน้ันเป็นไขมนัทีม่อียู่ 

แลว้ในกลำ้มเนือ้ ในชอ่งว่ำงภำยในมดัของกลำ้มเนือ้  

ไขมนัตอ้งเป็นตวัแทนของส่วนแบ่ 

งทีแ่ปรผนัตำมสถำนกำรณร์ะหว่ำง 25 ถงึ 30% 

ของพลงังำนทัง้หมดในแต่ละวนั และบรโิภคทัง้เป็นไขมนัทีม่อียู่ในอำหำร (นม, ชสี, เนือ้สตัว,์ เนือ้หมกั, ไข่, ปลำ, 

เมล็ดพชืน ำ้มนั , แหง้ ผลไม ้เป็นตน้) และเป็น "เครือ่งปรุงรส" (น ้ำมนั เนย ฯลฯ) เหนือสิง่อืน่ใด  

เรำแนะน ำใหบ้รโิภคไขมนัไม่อิม่ตวัและ/หรอืไขมนัไ 

ม่อิม่ตวัเชงิซอ้นทีม่ตีน้ก ำเนิดจำกพชื โดยเฉพำะอย่ำงยิง่น ำ้มนัมะกอกบรสิุทธิ ์โดยรกัษำระดบัไขมนัอิม่ตวัทีม่ำจำกสตัว ์

ไม่เกนิ 10% ของแคลอรทีัง้หมดแรธ่ำตุจดัอยู่ในกลุม่ของธำตอุำหำรรองทีไ่มม่แีคลอรี ่เรยีกอกีอย่ำงว่ำธำตุหรอืเกลอืแร ่

แหล่งแรห่ลกัคอืน ำ้ซ ึง่มปีรมิำณและส่ว นผสมทีแ่ตกต่ำงกนัมำกขึน้อยู่ก ับแหล่งก ำเนิดแรธ่ำ  

ตุมอียูใ่นชดุค่ำผสมต่ำงๆ เสมอ แมก้ระทั่งในอำหำรทีม่ที ัง้พชืผกัแล ะสตัวก์ำรดูดซมึของพวกมนัอ 

ำจลดลงบำงส่วนในกรณีทีร่บัประทำนอำหำรทีม่เีมล็ดธญัพ ืชเต็มเมล็ด พชืตระกลูถัว่ ผกั ไวน ์กำแฟ 

เครือ่งดืม่บ ำรุงประสำท เชน่ ชอ็คโกแลต ชำ และอืน่ๆ มำกเกนิไป ในท ำนองเดยีวกนั  

• กำรใชอ้ำหำรเสรมิทีไ่ม่เลอืกปฏบิตัแิละไมส่มดุลซึง่ท ำใหเ้กดิปรมิำณแรธ่ำตุต่ำง ๆ ที ่



• ไมส่มดลุส่งผลกระทบต่อกำรดดูซมึของบำงชนิดเพือ่ประโยชนข์องผูอ้ืน่  

• กำรฟ้ืนฟูเกลอืแรอ่ย่ำงเหมำะสมเป็นสิง่จ ำเป็นในระหว่ำงกำรออกก ำลงักำย เ 

น่ืองจำกชว่ยรกัษำสมดลุของน ำ้ ควบคมุกำรท ำงำนของระบบประสำทและกลำ้มเนือ้ และมสี่วนชว่ยในกำรเจรญิเตบิโต 

ทดแทน และบ ำรุงรกัษำเนือ้เยือ่และโครงสรำ้งของรำ่งกำยวติำมนิ 

(ทีอ่ยู่ในกลุม่ของสำรอำหำรรองหรอืสำรอำหำรทีไ่ม่มแีคลอรี ่เชน่ น ำ้ เสน้ใย และแรธ่ำตุ) 

เป็นสำรอนิทรยีท์ีร่ำ่งกำยมนุษยไ์มส่ำมำรถสงัเครำะหข์ึน้ได ้แมว้่ำจะขำดไมไ่ด ้แต่ก็ควรรบัประทำนพรอ้มกบัอำหำร  

กำรรบัประทำนอำหำรทีถู่กตอ้งและสมดลุสำมำรถรบัประกนัควำมตอ้งกำรวติำมนิไดต้รำบเท่ำทีอ่ำหำรทีร่บัประทำนน้ันส

ดและมคีุณภำพด ีในกำรรบัสำรอำหำรจลุธำตุทีจ่ ำเป็นแต่ละอย่ำงในปรมิำณทีเ่พยีงพอ 

นักกฬีำควรเพิม่ปรมิำณผกัและผลไมส้ด (แนะน ำใหร้บัประทำนผกัและผลไมส้ด 5 มือ้ตอ่วนั) ธญัพชืไม่ขดัส ีนม 

และอนุพนัธโ์ดยไม่ลมืกนิเนือ้แดงไม่ตดิมนั . เน่ืองจำกวติำมนิและแรธ่ำตุบำงชนิดไม่พบในอำหำรชนิดเดยีวกนั  

จงึควรปรบัเปลีย่นประเภทของอำหำรแต่ละประเภทในแต่ละวนั  

อำหำรทีไ่ม่สมดลุหรอือำหำรทีจ่ ำกดัแคลอรีม่ำกเกนิไปอำจท ำใหข้ำดสำรอำหำรรองเหล่ำนีไ้ด ้

กฬีำและโภชนำกำร"กฬีำและโภชนำกำร" ทวนิำมมหีนำ้ทีห่ลกัในกำรป้องกนัสุขภำพ 

เสรมิสรำ้งควำมสำมำรถทำงกำยภำพแบบออรแ์กนิกและตำมเงือ่นไข  

• และปรบัปรุงประสทิธภิำพกำรกฬีำทัง้หมดนีอ้ยู่ในบรบิทของควำมสมัพนัธท์ีส่มดลุและน่ำพงึพอใจระหว่ำงอำหำ

ร รำ่งกำย และกำรเคลือ่นไหวส ำหรบัสิง่นี ้อนัดบัแรก 

เรำตอ้งตอบโตแ้นวโนม้ทีเ่ป็นอนัตรำยทีจ่ะเสพตดิควำมเชือ่ผดิๆ  

• ของวฒันธรรมกำรกฬีำทีผ่ดิ (ดูปรำกฏกำรณย์ำสลบหรอืทีพู่ดง่ำยๆ กว่ำน้ันคอื 

กำรใชผ้ลติภณัฑเ์สรมิอำหำรและอำหำรเสรมิมำกเกนิไป) และแฟช ัน่ของอำหำรและกำรกนิทีไ่ม่เพยีงพอ  

• สไตลข์อ้จ ำกดัของแนวทำงประเภทนีอ้ยู่ทีก่ำรเพกิเฉยตอ่ควำมเชือ่มโยงอย่ำงใกลช้ดิระหว่ำงโภชนำกำร 

กำรเผำผลำญพลงังำน  

 และกำรตอบสนองทำงกำยภำพ ต่อกำรออกก ำ 

ลงักำยดงัน้ันจงึเห็นไดช้ดัเจนวำ่ควำมส ำ 

คญัและควำมจ ำเป็นของกำรศกึษำและขอ้มลูดำ้นโภช 

นำกำรทีเ่หมำะสมจะตอ้งเกีย่วขอ้งกบักำรศกึษำดำ้นกำรเคลือ่นไห 

วและกำรเตรยีมรำ่งกำยเสมอนอกจำกนี ้

แนวทำงทีถู่กตอ้งส ำหรบัปรำ 

กฏกำรณนี์ไ้ม่สำมำรถละเลยขัน้ตอนกำรประ เมนิทีเ่พยีงพอ 

(กำรวเิครำะหอ์งคป์ระกอบรำ่งกำยและกำรประเมนิสถำนะทำงโภชนำกำร) 

ทีช่ว่ยใหเ้รำสำมำรถก ำหนดควำมตอ้งกำรพลงังำน ควำมตอ้งกำรดำ้นโภชนำกำร  

และควำมตอ้งกำรของนกักฬีำแต่ละคน เพือ่สรำ้งโปรแกรมอำหำรทีเ่พยีงพอ 

สมดุลและสมดุล  

เพือ่ใชร้ว่มกบัภ ำระกำรฝึกเฉพำะบุคคล ดงัน้ันจงึจ ำเป็นตอ้งพึง่พำ ผูเ้ช ีย่วชำญเฉพำะทำง (แพทย ์นักโภชนำกำร 

นักโภชนำกำร) สำมำรถพฒันำแผน กำรควบคุมอำหำรเฉพำะบุคคลต ำมควำมตอ้ง กำรและกจิกรรมของนัก 

กฬีำแตล่ะคนได ้อำหำรและกำรออกก ำลงักำย: อะไรคอืปัจจยัทีส่ ำคญัทีสุ่ดทีจ่ะตอ้งพจิำรณำ?      



โดย ACiociaro 07/22/2020 โภชนำกำรทีเ่หมำะสมมบีทบำทพื ้

นฐำนในกำรเลน่กฬีำและในกำรออกก ำลงักำย โดยทั่วไป 

เรำมำดูกนัว่ำอะไรคอืปัจจยัทีส่ ำคญัทีสุ่ดทีต่อ้งน ำมำพจิำรณำ 

ฉันจะอ ้ำงถงึวชิำทีฝึ่กแบบมอืสมคัรเลน่ห 

รอืแข่งขนัในระดบัทีไ่มสู่งเป็นหลกั (3-4 

คร ัง้ต่อสปัดำหเ์ป็นเวลำสูงสุด  

2 ช ัว่โมง)หลกัฐำนเล็กนอ้ย: เรำทุกคนไม่เหมอืนกนั 

กฬีำไม่เหมอืนกนั ด ั

• งน้ันฉันจะพยำยำมใหข้อ้มลูพืน้ฐำนทีถ่กูตอ้งส ำหรบักำรฝึกฝนกจิกรรมกฬีำใดๆ แกคุ่ณ 

เป็นเร ือ่งปกตทิีก่ำรออกก ำลงักำยหรอืกำรเลน่กฬีำประเภทต่ำงๆ  

• จะสมัพนัธก์บัควำมตอ้งกำรทำงโภชนำกำร 

ทีแ่ตกต่ำงกนั ยิง่ระดบันักกฬีำของตวัแบบสงูขึน้ (โดยเฉพำะอย่ำงยิง่กบัเป้ำหมำยกำรแข่งขนั) 

ควำมส ำเรจ็ของกำรแสดงจะขึน้อยู่กบัวธิกีำรเลีย้งตวัเองดว้ย 


