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หาวิท ยาลัย เกษตรศาสตร เปดตัวสถานที่ออกกําลั ง กายแหงใหม “ศูนยออกกํ า ลังกายเพื่ อ
สุขภาพ” เพื่อใหนิสิตเขาใชบริการ เสริมสรางสุขภาพ พัฒนาบุคลิกภาพ เติมเต็มศักยภาพนิสิต
กอนออกสูสัง คม ซึ่งจะมี พิธีเ ปดและเริ่มใชง าน ณ อาคารยิมเนเซีย ม สํานัก การกีฬา วัน ที่ 3
พฤศจิกายน 2548 นี้
อาจารยเปรื่องบุญ จักกะพาก ผูอํานวยการสํานักการกีฬา มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร เปดเผย
วา ”ศูนยออกกําลังกายเพื่อสุขภาพ มก.” เกิดขึ้นจากความคิดของ รศ.ดร.
วิโรจ อิ่มพิทักษ อธิการบดี มก.ที่จะสรางบัณฑิตรุนใหม ใหมีพลังปญญา พลัง
สรางสรรค และจิตใจที่เขมแข็ง รวมทั้งมีพลานามัยที่แข็งแรงสมบูรณพรอมสู
งานหนัก ออกไปทํางานพัฒนาประเทศ จึงใหสํานักการกีฬาจัดหาพื้นที่สราง
ศู น ย อ อกกํ า ลั ง กายเพื่ อ สุ ข ภาพ เพื่ อ เป น ศู น ย ก ลางการให ค วามรู
ใหบริการในการออกกําลังกายและเลนกีฬาเพื่อสุขภาพ และเปนศูนย
ปฏิบัติการและแหลงขอมูลงานวิจัยในสาขาพลศึกษา วิทยาศาสตรการ
กีฬ า และสาขาที่เ กี่ย วของ นอกจากนี้ยังเปนศูนยสํา หรับ รัก ษาและ
ฟนฟูสมรรถภาพภายหลังการบาดเจ็บจากการเลนกีฬา
ศูนยออกกําลังกายเพื่อสุขภาพ มก.มีพื้นที่ประมาณ1,500 ตรม. ตั้งอยูชั้นลางของอาคารยิมเนเซียม ซึ่ง
ไดดําเนินการกอสรางตั้งแตเดือนเมษายน 2548 ที่ผานมา ประกอบดวยสวนใชงาน 3 หองหลัก คือ
หองฟตเนส พื้นที่ออกกําลังกายประมาณ 700 ตรม. ประกอบดวยอุปกรณมาตรฐานสําหรับเสริมสรางสมรรถ
ทางร างกาย ไดแก ลูวิ่ง ไฟฟ า 5 เครื่ อง, เครื่ องป น
จักรยานแบบนั่งและนอน 10 เครื่อง , เครื่องพายเรือ
กรรเชีย ง 5 เครื่อง, เครื่องเดินวิ่ง ในอากาศ 5 เครื่อง,

เครื่องปนเขากาวขึ้นลง 5 เครื่อง, อุปกรณยกน้ําหนัก 1
ชุด และเบาะรองสําหรับออกกําลังกาย 30 เบาะ
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หองทดสอบสมรรถภาพ พื้นที่ประมาณ 30 ตรม. ใชทดสอบและฟนฟูสมรรถภาพทางรางกายของนักกีฬาและ
สมาชิก ประกอบดวยเครื่องมือทดสอบทางเวชศาสตรการกีฬาที่มีมาตรฐาน อาทิ เครื่องมือวัดอัตราการเตนของ
หัวใจ เครื่องวัดความดันโลหิต เครื่องวัดความแข็งแรงของกลามเนื้อ โดยมีผูเชี่ยวชาญดูแลพรอมใหคําแนะนํา
อยางถูกตอง
หองอเนกประสงค พื้นที่เปดโลงประมาณ 200 ตรม. ผนังหองเปนกระจกเงาเหมาะกับการออกกําลังทีม่ ที า ตาม
แบบมาตรฐาน ซึ่งเปนกิจกรรมออก
กําลัง กายที่ใชเนื้อที่พอสมควร อาทิ
การฝกโยคะ แอโรบิค และเทควันโด
นอกจากนี้ยังมีหองเปลี่ยนเครื่องแตง
กายชาย-หญิง หองเก็บอุปกรณ และ
สว นเจ า หนา ที่ บ ริ ก าร ซึ่ ง ทุ ก ห อ งมี
เครื่ อ งปรั บ อากาศ และเดิ น ถึ ง กั น
สะดวก โดยมี ง บประมาณในการ
จัด สร างศู น ยร วมทั้ง สิ้ น 9,350,000
บาท
สําหรับอัตราคาสมาชิกตอคนตอป ไดผานความเห็นชอบจากคณะกรรมการเรียบรอยแลว แบงเปน
สมาชิกประเภทนิสิต
2,000 บาท
นักเรียนโรงเรียนสาธิตฯเกษตร 3,000 บาท
บุคลากร มก.
4,000 บาท
นิสิตเกา มก.
5,000 บาท
ประชาชนทั่วไป
6,000 บาท
เปดใหบริการ วันจันทร – ศุกร เวลา 08.00 –20.00 น. เสาร- อาทิตย เวลา 10.00- 18.00 น.
สํา หรับนิสิต มก.ที่ไมไดเ ปนสมาชิก สามารถออกกําลังกายไดฟรี เวลา 8.00 – 16.00 น.
หลังจากเวลา 16.00 น. ตองชําระคาธรรมเนียมครั้งละ 20 บาท บุคคลทั่วไป ที่ไมไดเปนสมาชิกทุก
ประเภท อัตราคาใชบริการ 50 บาท/คน/ครั้ง ตั้งแตเวลา 08.00 –20.00 น. ศูนยฯ พรอมเปดใชงานอยาง
เปนทางการ ในวัน ที่ 3 พฤศจิกายน 2548 เวลา 9.00 น. ณ ศูนยออกกําลังกายเพื่อสุขภาพชั้นลางอาคาร
ยิมเนเซียม
ผูสนใจสมัครเปนสมาชิกพรอม เอกสาร รูปถาย ไดที่ งานธุรการ สํานักการกีฬา มหาวิทยาลัย
เกษตรศาสตร โทร.0-2942-8771, 0-2942 -8773 ตอ 1592, 1583 ดูรายละเอียดไดที่ www.sp.ku.ac.th.
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