
มาเริม่กนัทีต่วัเลขนีท้ีอ่ธบิายไดอ้ย่างสมบูรณแ์บบว่าผูท้ีเ่ร ิม่ออกก าลงักายหรอืผูท้ีอ่อกก าลงักายโดยมเีป้าหมายควรกงัว

ลเป็นระยะเวลาหน่ึง: ตัง้แต่การปรบัปรุงสุขภาพภายใตค้ าแนะน าของแพทยห์รอืผูเ้ชีย่วชาญอืน่ 

ไปจนถงึสภาพรา่งกายและความงาม ไปจนถงึการปรบัปรุงประสทิธภิาพในการฝึกซอ้มหรอืในการแข่งขนั 

พรีะมดินีส้รา้งขึน้โดย  

Eric Helms ชว่ยใหคุ้ณสามารถเน้นแนวคดิพืน้ฐา 
นไดอ้ย่างชดัเจนและรวดเรว็ โดยส่วนใหญส่ิง่ทีค่ณุมกัจะมุง่เนน้มากขึน้ โดยเฉพาะอย่างยิง่ในตอนเริม่ตน้ 

จะอยู่ทีด่า้นบนสุด และดงัน้ันจงึมคีวามส าคญันอ้ยกวา่ 

ฉันหมายถงึการคดิถงึผลติภณัฑเ์สรมิอาหารมากกว่าการรบัประทานอาหาร  

เพราะเชือ่ว่าอาหารชนิดใด 

ชนิดหน่ึงมมีนตข์ลงัและสามารถท าใหเ้ราไดร้บัผลลพัธท์ีด่ขีึน้ 

โดยละเวน้สิง่ทีส่ าคญัทีสุ่ด 

ไมน่่าแปลกใจทีฐ่านของปิรามดิทีเ่ราพบสิง่ทีต่อ้ 

งใชเ้วลาและความทุ่มเทมากขึน้ มาดูทลีะช ัน้กนั:Eric Helms 

Sports Nutrition Pyramid1) 

ความสมดุลของพลงังาน:อย่างทีคุ่ณเห็น ขัน้ตอนแรก (จดุที ่1)  

สงวนไวส้ าหรบัความสมดุลของพลงังาน น่ันคอืปรมิาณพลงังาน 

(แคลอรทีีบ่รโิภคผ่านอาหาร) ทีเ่ราแนะน าในแตล่ะวนั 

ในการท าเชน่นี ้นักโภชนาการทีอ่าจเชีย่วชาญดา้นโภชนาการการกฬีา 

จะตอ้งสรา้งแผนมือ้อาหารส าหรบัคุณโดยเฉพาะ ไม่เพยีงแต่ในการเลน่กฬีาหรอืการออกก าลงักายเท่าน้ัน  

แต่ยงัรวมถงึกจิกรรมประจ าวนัอืน่ๆ 

 ทัง้หมดทีเ่กีย่วขอ้งกบัการใชพ้ลงังานดว้ย ( ทีเ่รยีกว่า NEAT หรอืกจิกรรม thermogenesis 

ทีไ่ม่เกีย่วขอ้งกบัการออกก าลงักาย: ประเภทของงานทีท่ าและพฤตกิ รรมทีไ่ม่สมคัรใจหรอืโดยสมคัรใจทัง้หมดเชน่จ 

อดรถใหไ้กลหรอืเดนิขึน้บนัไดซึง่มกัถูกประเมนิต ่าเกนิไป แตอ่าจเกีย่วขอ้ง ใชพ้ลงังานไดอ้ย่างดเียีย่ม)  

วงเล็บ: NEAT เป็นค าทีใ่ชก้นัอย่างแพรห่ลายในปัจจบุนัและมคีวามเกีย่วขอ้งในการใชพ้ลงังาน 

แต่เราสามารถสรุปแนวคดิของ NEAT ไดด้งันี:้ ไปโรงยมิ 3 คร ัง้ต่อสปัดาหไ์มม่ปีระโยช 

นห์ากวนัและวนัทีเ่หลอือยู่ประจ า! คนทีไ่ม่ตอ้งไปยมิใชเ้วลาประมาณ 6-7 ช ัว่โมงตอ่วนัในการท างานที ่ 

ตอ้งใชแ้รงมากอาจมกีารใชพ้ลงังานทีส่งูขึน้มากทีพ่ืน้ฐานขอ งทุกสิง่และแมก้ระทั่งกอ่นโภชนาการ มสีิง่ที ่Helms 

นิยามว่าเป็น "พฤตกิรรมและไลฟ์สไตล"์ ผูเ้ขา้รบัการฝึกอบรมแต่ไม่ลกุจากเกา้อีห้รอืโซฟาตลอดเวลา 

หรอืผูท้ีน่อนหลบันอ้ยและไม่ฟ้ืนตวัด ีมคีวามเครยีดเร ือ้รงั  

• จะเสยีเปรยีบอย่างมากเมือ่เทยีบกบัผูท้ีม่ทีศันคตทิีม่สีุขภาพดแีละกระตอืรอืรน้มากขึน้ 

ความคดิเชงิบวกและเชงิรุกรวมกบัวถิชีวีติทีส่ม ่าเสมอและสมดลุ (เกอืบ) 

อย่างสมบูรณม์กัจะสรา้งความแตกต่าง  

• การเปลีย่นแปลงวถิชีวีติใหด้ขีึน้เป็นจดุส าคญัเชน่กนัส าหรบัผูท้ีไ่ม่เด็กอกีต่อไปแลว้ตอ้งการทีจ่ะรกัษาสุขภาพ 

(อาจจะลดน ้าหนัก) และ / หรอืเพือ่ความหลงใหล: 

การออกก าลงักายควรเป็นส่วนหน่ึงของวนัฝึกอบรมแต่ละวนั  

• ของเรา.ณ จดุนี ้เราสามารถเริม่พจิารณาถงึความส าคญัของโภชนาการโดยรวม  



ซึง่ไม่มากเท่ากบัอาหารกอ่นและหลงัออกก าลงักายของแต่ละคน หรอืการรบัประทานอาหารในชว่งเวลาหน่ึงของวนั 

แต่เป็นจ านวนแคลอรรีวมในแตล่ะวนั และย า้ว่าตอ้ง ถกูก าหนดและเป็นส่วนตวัจากคนสู่คน 

โดยเฉพาะอย่างยิง่ถา้เราก าลงัพูดถงึเร ือ่งกฬีา ในทางปฏบิตั ิ 

เราก าลงัพูดถงึจ านวนแคลอรทีีไ่ด ้

รบัจากอาหารทีแ่ต่ละคนตอ้งแนะน าทุกวนัเพือ่สนับสนุนพลงังานทีใ่ชไ้ปในระหว่างการออกก าลงักาย 

นอกเหนือจากกจิกรรมประจ าวนั ความสมดุลของพลงังานในแต่ละวนัคอืสิง่ทีช่ว่ยใหก้จิกรรมประจ าวนั + มอเตอร ์/ 

กฬีาเป็นไปอย่างดทีีสุ่ด การกนิมากเกนิไปอาจน าไปสู่การสะสมของน ้าหนักส่วนเกนิ (ดว้ยความชกุของมวลไขมนั)  

หาก "พลงังาน" ไม่เพยีงพอ ตรงกนัขา้ม การกนินอ้ยเกนิไปอาจท าใหน้ า้หนักลด 

การเตบิโตของกลา้มเนือ้ไม่เพยีงพอหรอืขาดหายไป มปัีญหาในการรกัษา การออกก าลงักายและความเหน่ือยลา้เร ือ้รงั 

ตอ้งขอบคุณปรมิาณแคลอรีท่ีถู่กตอ้งในแต่ละวนั (แตม่ากกวา่น้ันทุกสปัดาห ์เป็นตน้) ทีคุ่ณตัง้โปรแกรมได ้เชน่  

ระยะของการเพิม่มวลกลา้มเน้ือ การลดน ้าหนกั  

หรอืการปรบัปรุงองคป์ระกอบรา่งกายตามความตอ้งการดา้นสขุภาพหรอืกฬีา 2) 

ธาตุอาหารหลกั:หลงัจากสมดลุพลงังาน เราพบว่าธาตอุาหารหลกัทีใ่หแ้คลอรเีหล่านี:้ คารโ์บไฮเดรต โปรตนี 

และไขมนัเป็นธาตอุาหารหลกั 3 ธาตุทีต่อ้งไดร้บัในอตัราส่วนและปรมิาณทีค่่อนขา้งแม่นย า 

(ความแมน่ย าทีย่งัคงเป็นงานของนักโภชนาการ) ขึน้อยู่กบัสถานการณเ์ริม่ตน้ของ  

• หวัขอ้ของกจิกรรมทีด่ าเนินการและวตัถุประสงคท์ีต่ ัง้ไว ้ผูท้ีอ่อกก าลงักายเป็นประจ า (มากกวา่น้ัน)  

• ไม่ตอ้งการอาหารทีไ่มส่มดุลและฟุ่มเฟือย  

• เป็นทีท่ราบกนัดวีา่การรบัประทานอาหารเมดเิตอรเ์รเนียนทีอุ่ดมไปดว้ยมาโครและจลุธาตุทัง้หมดก็เพยีงพอแล ้

วส าหรบั 

• ความตอ้งการ ถา้จะลงรายละเอยีดใหม้ากขึน้ ผูเ้ขา้อบรมจะตอ้งรบัประทานอาหารทีม่แีคลอร ี55-60%  

• มาจากคารโ์บไฮเดรต โปรตนี 15-20% และไขมนัอกี 25-30% โดยทั่วไปและส่วนใหญ่ .  

ส่วนหน่ึงของผูค้นโดยไม่ตอ้ 

งเขา้สู่โปรโตคอลเฉพาะซึง่เป็นไปไดท้ีจ่ 

ะเบีย่งเบนไปเล็กนอ้ยจากเปอรเ์ซน็ตเ์หลา่นี ้

ไมม่อีะไรแตกต่างจากวชิาทีไ่มใ่ 

ชก่ฬีาและไดร้บัการฝึกฝนนอ้ย 

ดงัน้ันความตอ้งการพลงังานของนักกฬี 

าจงึสูงกว่าคร ัง้แรกถงึสองเท่า! 

เน่ืองจากจะตอ้งชดเชยพลงังานทีใ่ชไ้ปในร 

ะหว่างการออกแรงทางกายภาพ ซึง่อาจสงูมากเชน่กนั  

ขึน้อยู่กบัระยะเวลาและความเขม้ขน้ ใชส่ าหรบัซเีรยีล (แบบโฮลมลีก็ดเีหมอืนกนั สลบักนัก็ได)้ เชน่ พาสตา้ ขนมปัง 

ขา้ว ขา้วเกรยีบ ขา้วบารเ์ลย ์ฯลฯ ; ผกัและผลไมแ้ตกต่างกนัไปตามฤดูกาลและพยายามใหไ้ด ้5 สว่นตอ่วนั (ผลไม ้3 

ส่วน + ผกั 2 ส่วน) เนือ้สตัวท์ีช่อบสขีาวส าหรบัปรมิาณไขมนัทีล่ดลง, ปลาทุกชนิดรวมทัง้ปลาทีอ่ดุมไปดว้ยโอเมกา้ 3  

เชน่ปลาแซลมอน,  



ทูน่า, ปลาท,ู ปลากะตกั, บางทสีปัดาหล์ะคร ัง้; พชืตระกูลถัว่เชน่ถัว่ชกิพ ีถัว่ ถัว่เลนทลิ ถัว่ 

(ซึง่ฉนัจ าไดว้า่เป็นแหลง่โปรตนีทีด่เียีย่มเชน่กนั); ชสีทีช่อบไขมนันอ้ยและไขมนันอ้ย นมและโยเกริต์ทุกวนั 

(เรยีบง่ายทีสุ่ดควรเป็นสขีาว); ไสก้รอกและเนือ้หมกัลดลงเหลอืนอ้ยทีสุ่ด น ้า 

• มนัมะกอกบรสิุทธิพ์เิศษเป็นแหล่งของไขมนั ไขมนั "ด"ี เชน่ ผลไมแ้หง้ (วอลนัท อลัมอนด ์

เม็ดมะมว่งหมิพานต ์ 

• พสิตาชโิอ ฯลฯ) และเมล็ดพชื (เจยี ทานตะวนั แฟลกซ ์ฯลฯ) และอะโวคาโด  

• ทัง้หมดนีอ้ยู่ภายใตแ้นวคดิของอาหารเมดเิตอเรเนียน  

• สิง่ส าคญัคอืการรูป้รมิาณทีด่สี าหรบัคุณเพือ่ใหม้สีุขภาพทีด่แีละมสีภาพรา่งกายทีด่ทีีส่ดุ  

เราจะพูดถงึธาตอุาหารหลกัเพิม่เตมิในบทความหนา้ สารอาหารรอง:หลงัจากธาตุอาหารหลกั เราพบสารอาหารรอง 

เชน่ วติามนิและแรธ่าตุ สารอาหารทีไ่ม่เพิม่แคลอร ีและแมจ้ะจ าเป็นต่อรา่งกายของเรา 

แต่ก็มกัจะเป็นผลตามธรรมชาตขิองอาหารทีห่ลากหลายและสมดลุ (ดงัทีเ่ราไดเ้ห็นขา้งตน้)  

ส าหรบัธาตอุาหารรองแต่ละชนิด ไดม้กีารก าหนด RDA (การปันส่วนรายวนัทีแ่นะน า) ไวบ้น LARN 

(ระดบัการบรโิภคอา้งองิส าหรบัประชากรชาวอติาล)ี 

และบ่อยคร ัง้มากทีค่วามตอ้งการรายวนันีส้ามารถครอบคลมุไดอ้ย่างปลอดภยัโดยอาหาร: ลองนึกถงึตวัอย่างน ้าทีม่ ี

เกลอืแร ่เกลอืแร ่มากหรอืนอ้ยขึน้อยู่กบัชนิด ผลไมแ้ละผกัยงัอุดมไปดว้ยแรธ่าตุและวติามนิ เชน่เดยีวกบัซเีรยีล  

ผลไมแ้หง้ เป็นตน้ จุลธาตุไม่ควรละเลยโดยเด็ดขาด แต่ก็ไม่ใชส่ิง่แรกทีค่วรค านึงถงึ ตวัอย่าง:  

เมือ่คุณรูส้กึเหน่ือยระหว่างออกก าลงักาย คุณมกัจะนึกถงึการขาดโพแทสเซยีม แมกนีเซยีม ฯลฯ เป็นอย่างแรก 

มากกว่าสิง่ทีเ่ราเคยเห็นมาหรอืความจรงิทีว่่าสามารถคายน า้ได ้4) "ระยะเวลาสารอาหาร":เมือ่ขึน้ไปบนพรีะมดิ 

เราก็พบ "ระยะเวลาของสารอาหาร" 

หรอืชว่งเวลาของวนัทีจ่ะรบัสารอาหารบางอย่างทีเ่กีย่วขอ้งกบักจิกรรมทางรา่งกาย/กฬีา 

การบรโิภคสารอาหารบางชนิดในชว่งเวลาหน่ึงของวนั (เชน่ กอ่นและหลงัการฝึกหรอืการแข่งขนั)  

1. สามารถปรบัปรุงประสทิธภิาพหรอืส่งเสรมิการสงัเคราะหโ์ปรตนีและการเตบิโตของกลา้มเนือ้ไดจ้รงิหรอื 

ในอดตีมกีารพูดคุยกนัเร ือ่ง anabolic window  

2. หรอืชว่งระยะเวลาหน่ึงทีจ่ะบรโิภคโปรตนีและคารโ์บไฮเดรตเพือ่เพิม่ประโยชนข์องการฝึกในแง่ของการเตบิโต

ของกลา้มเนือ้ และคดิว่าจะจ ากดัไวเ้พยีง 2-3 ช ัว่โมงหลงัการฝึก . แนวคดินีถ้อืก าเนิดในการเพาะกาย  

3. ไดข้ยายไปสู่ทุกคนทีเ่ขา้ใกลห้อ้งยกน ้าหนักหรอืการออกก าลงักายน ้าหนักตวั (จากกฬีาใดๆ) 

ทีต่อ้งการเพิม่มวลกลา้มเนือ้ ความเชือ่นีไ้ดร้บัการพสิูจนห์กัลา้งแลว้:  

4. ความสมดุลของพลงังานทัง้หมดมคีวามส าคญัมากกว่ามาก เน่ืองจากไดเ้ห็นแลว้วา่ "หนา้ตา่ง"  

ต่างกนัอย่างไรตลอดทัง้วนั (ค าทีใ่ชร้ะบุชว่งเวลาทีส่นับสนุนกระบวนการ anabolic ของกลา้มเนือ้ 

ดงัน้ันจงึเป็นการสงัเคราะห)์ หน่ึงในน้ันคอืคนืหน่ึง อย่างไรก็ตาม มนัไรป้ระโยชนจ์รงิ ๆ 

หรอืไม่ทีจ่ะนึกถงึเวลาทีจ่ะกนิเกีย่วกบัการฝึกซอ้ม / การแข่งขนั? ไม่เลย 

มบีางกรณีทีจ่ าเป็นตอ้งวางแผนมือ้อาหารเกีย่วกบัการฝึกอบรม/การแข่งขนั เชน่ 


