
OLYMPIC GAMES



กีฬาโอลิมปิก
กีฬาโอลิมปิกเป็นการแข่งขันกีฬาระหว่างประเทศที่ส าคัญ มีทั้งกีฬาฤดูร้อน

และฤดูหนาว โดยมีนักกีฬากว่าพันคนเข้าร่วมการแข่งขันในหลายประเภทกีฬา 

กีฬาโอลิมปิกถูกมองว่าเป็นการแข่งขันกีฬาที่ส าคัญที่สุดของโลก โดยมีประเทศเข้าร่วม

แข่งขันกว่า 200 ประเทศ ปัจจุบัน กีฬาโอลิมปิกจัดขึ้นทุก ๆ 4 ปี โดยผลัดกันระหว่าง

โอลิมปิกฤดูร้อนกับโอลิมปิกฤดูหนาวห่างกันทุก 2 ปี



ประวัติความเป็นมาของกีฬาโอลิมปิก
เดิมการแข่งขันกีฬาโอลิมปิกโบราณ (Ancient Olympics)

หรือช่ือดั้งเดิม คือ โอลิมเปียด (Olympiads) ไม่ได้เป็นมหกรรม

การแข่งกีฬา หากแต่เป็นพิธีกรรมทางศาสนาในการเฉลิมฉลอง

ใ ห้ แ ก่ ม ห า เ ทพ ซุ ส ร า ช า แ ห่ ง เ ห ล่ า ท ว ย เ ทพ ขอ ง ก รี ก 

โดยตามต านานแล้วผู้ริ เริ่มคือเฮราคลีสบุตรแห่งมหาเทพ

จัดขึ้นทุก 4 ปี



ก่อนหน้าคริสตกาลกว่า 1,000 ปี การแข่งขันกีฬาได้จัดขึ้นบนยอดเขา “โอลิมปัส” 

ในประเทศกรีซ โดยนักกีฬาจะต้องเปลือยกายเข้าแข่งขัน เพื่อประกวดความสมส่วน

ของร่างกาย และยังมีการต่อสู้บางประเภท เช่น กีฬาจ าพวกมวยปล้ า เพื่อพิสูจน์

ความแข็งแรง ผู้ชมมีเพียงผู้ชายเท่านั้น ห้ามผู้หญิงเข้าชม ต่อมามีผู้นิยมมากขึ้น สถานที่

บนยอดเขาจึงคับแคบเกินไป ไม่เพียงพอที่จุทั้งผู้เล่นและผู้ชมได้ทั้งหมด ดังนั้น ในปีที่ 776 

ก่อนคริสตกาล ชาวกรีกได้ย้ายที่แข่งขันลงมาที่เชิงเขาโอลิมปัส และได้ปรับปรุงการแข่งขัน

แบบใหม่ให้ดีขึ้น โดยให้ผู้ เข้าแข่งขันสวมกางเกง พิธีการแข่งขันจัดอย่างเป็นระเบียบ

และเป็นทางการ มีจักรพรรดิมาเป็นองค์ประธาน อนุญาตให้สตรีเข้าชมการแข่งขันได้ 

แต่ไม่อนุญาตให้เข้าแข่งขัน ประเภทกรีฑาที่แข่งขันอย่างเป็นทางการครั้งแรก มี 5 ประเภท คือ 

วิ่ง, กระโดด, มวยปล้ า, พุ่งแหลน และขว้างจักร ผู้ เข้าแข่งขันคนหนึ่ง ๆ ต้องเล่นทั้ง 

5 ประเภท โดยผู้ชนะจะได้รับรางวัล คือ มงกุฎที่ท าด้วยกิ่งไม้มะกอก ซึ่งขึ้นอยู่บนยอดเขา

โอลิมปัส และได้รับเกียรติเดินทางท่องเที่ยวไปทุกรัฐในฐานะตัวแทนของพระเจ้า



การแข่งขันที่จัดขึ้น ถือปฏิบัติติดต่อกันมาโดยไม่เว้น เมื่อถึงก าหนดการแข่งขัน 

ทุกรัฐจะต้องให้เกียรติ หากขณะนั้นก าลังท าสงครามกันอยู่ จะต้องหยุดพักรบ และมาดู

นักกีฬาของตนแข่งขัน หลังจากเสร็จจากการแข่งขันแล้ว จึงกลับไปท าสงครามกัน

อีกครั้ง ประเภทของการแข่งขันได้เปลี่ยนแปลงไปบ้างในระยะต่อมา โดยมีการพิจารณา

และลดประเภทของกรีฑาเรื่อยมา ซึ่งกรีฑา 5 ประเภทที่จัดแข่งขันกันในครั้งแรกได้รับเกียรติ

ให้คงไว้ โดยเรียกกันว่าเพ็นตาธรอน หรือ ปัญจกรีฑา เพื่อเป็นการร าลึกถึงก าเนิดของ

กรีฑา จนถึงปัจจุบันแต่ประเภทของปัญจกรีฑาได้เปลี่ยนไปตามเวลา การแข่งขันได้ด าเนิน

ติดต่อกันมาเป็นเวลาถึง 1,200 ปี จนในปี พ.ศ. 936 (ค.ศ. 393) จักรพรรดิธีโอดอซิดุช

แห่งโรมันได้ทรงประกาศให้ยกเลิกการแข่งขันนั้นเสีย เพราะเกิดมีการว่าจ้างกันเข้ามาเล่น

เพื่อหวังรางวัล และผู้เล่นปรารถนาสินจ้างมากกว่าการเล่นเพื่อสุขภาพของตน รวมทั้ง

มีการพนันขันต่อ อันเป็นทางวิบัติซึ่งผิดไปจากวัตถุประสงค์เดิม



การกำเนิดใหม่ของโอลิมปิก
ตามบันทึกประวัติศาสตร์และความเข้าใจ บิดาแห่ง

โอลิมปิกสมัยใหม่คือ ปิแอร์ เดอ กูแบร์แตง ขุนนางชั้นบารอน

ชาวฝรั่งเศสที่เกิดในวันปีใหม่ของปี 1863 แรงบันดาลใจ

ของกูแบร์แตงในการรื้อฟื้นกีฬาโอลิมปิกเกิดขึ้นจากการที่เขา

ได้เดินทางมาพบกับ ดร. วิลเลียม เพนนี บรูกส์ ชาวอังกฤษ

ผู้เขียนบทความเก่ียวกับการศึกษามากมาย และหนึ่งในนั้นคือ

เรื่องของการแข่งขันกีฬาโอลิมปิกโบราณ



ก่อนหน้านั้นประเทศกรีซมีการรื้อฟื้นการแข่งขันกีฬาโอลิมเปียดในกรุงเอเธนส์มาตั้งแต่ปี 1859  

โดยผู้ริ เริ่มคือ เอวานเจลิส ซัปปาส ซึ่งได้รับแรงบันดาลใจมาจากนักกวี พานาจิโอติส ซุตโซส 

ที่มีการเสนอแนวคิดในการรื้อฟื้นการแข่งขันกีฬาโบราณต้ังแต่ปี 1833 และที่อังกฤษเอง ดร.บรูกส์ก็เคย

จัดการแข่งขันโอลิมเปียดมาแล้วในปี 1866 ซึ่งประสบความส าเร็จ มีนักกีฬาเก่ง ๆ เข้าแข่งขัน และมีผู้ชม

จ านวนมาก แต่ความส าเร็จอยู่ไม่นานเพราะมีคู่แข่งที่จัดการแข่งแบบเดียวกันเยอะเกินไป

เมื่อ ดร.บรูกส์ ซึ่งมีแนวคิดที่จะจัดการแข่งขันโอลิมปิกในกรุงเอเธนส์ ประเทศต้นก าเนิดของ

การแข่งขันอันยิ่งใหญ่ในอดีตกาล ได้พบกับเด็กหนุ่มอย่างกูแบร์แตงผู้มีความฝัน จึงได้ฝากความฝันให้

เด็กหนุ่มชาวฝรั่งเศสผลักดันเรื่องนี้ในเวลาต่อมา จนน าไปสู่การประชุมของ ‘Union des Sports Athlétiques’ 

ในกรุงปารีสที่ กูแบร์แตงเสนอให้มีการรื้อฟื้นกีฬาโอลิมปิกขึ้นมาอีกครั้ง แม้จะไม่ประสบความส าเร็จ

ในครั้งแรก แต่ความพยายามที่ไม่ย่อท้อท าให้กีฬาโอลิมปิกกลับมาเกิดใหม่อีกครั้ง โดยครั้งแรกทุกฝ่าย

ที่ เ ก่ียวข้องตกลงกันในปี 1894 ว่าจะจัดการแข่งขันที่ปารีสในปี 1900 เพื่อเริ่มต้นศักราชใหม่พอดี 

แต่ระยะเวลา 6 ปีนานเกินไป จึงมีความพยายามเร่งให้เร็วขึ้นและจัดขึ้นที่ประเทศกรีซ เพราะไม่มีที่ใดจะเหมาะสม

ไปกว่านี้อีกแล้ว



การแข่งขันโอลิมปิกสมัยใหม่ครั้งแรกจึงเริ่มต้นในสัปดาห์แรกของเดือนเมษายน 1896

ในวันประกาศอิสรภาพของกรีซ โดยผู้ที่ท าพิธี เปิดคือพระมหากษัติริย์ของกรีซ มีชาติต่าง ๆ เข้าร่วม

การแข่งขันรวม 14 ชาติ นักกีฬา 280 คน แข่งขัน 43 รายการกีฬา โดยมีประเภทของการแข่งขันคือ

• กรีฑา

• ว่ายน้ า

• เทนนิส

• มวยปล้ า

• ยิมนาสติก

• จักรยาน

• ยกน้ าหนัก

• ยิงปืน

• ฟันดาบ

หลังจากการแข่งขันครั้งแรกเป็นต้นมา กีฬาโอลิมปิกได้จัดขึ้นต่อเนื่อง ทุก 4 ปี และได้รับ

ความนิยมมากขึ้น จนกลายเป็นมหกรรมกีฬาอันดับหนึ่งของมวลมนุษยชาติในปี 1924 ซึ่งเป็นครั้งแรก

ที่เริ่มมีการแยกระหว่างโอลิมปิกฤดูร้อน (Summer Olympic) และโอลิมปิกฤดูหนาว (Winter Olympic)



สัญญาลักษณ์ในโอลิมปิก

ห่วงโอลิมปิกห่วงโอลิมปิก สัญลักษณ์นี้ถูกประดิษฐ์ขึ้นในปี 2456

โดย ปิแอร์ เดอ กูแบร์แตง โดยห่วงแต่ละสีนั้น

เป็นตัวแทนของทวีปทั้งห้า ได้แก่ ทวีปยุโรป 

ทวีป แอฟริกา  ทวี ป เอ เชี ย  ทวี ปอ เมริก า 

และทวีปโอเชียเนีย

ทวีปยุโรป

ทวีปแอฟริกา

ทวีปอเมริกา

ทวีปเอเชีย

ทวีปออสเตรเลีย



ไฟโอลิมปิก
สัญลักษณ์ที่ส าคัญที่สุดของการแข่งขั้น

คือ ไฟโอลิมปิก โดยยุคโบราณท าเพื่อการบูชา 

เทพธิดาเฮรา แต่ส าหรับโอลิมปิกยุคใหม่ พิธีการ

จุดไฟโอลิมปิก มีขึ้นคร้ังแรกในปี 1936 และมีการวิ่ง

คบเพลิงด้วย โดยใช้นักวิ่ง 3000 คนรับไฟต่อจาก

การจุดครั้งแรกที่กรีซ

ไฟโอลิมปิก

การแข่งขันโอลิมปิกคร้ังนี้ได้มีการจัดท าคบ

เพลิงในแนวคิดเพื่อสิ่งแวดล้อม โดยวัสดุมี่ใช้ท ามา

จากขยะที่น ามาจากที่อยู่อาศัยชั่วคราวซึ่งสร้างขึ้น

ภายหลังเหตุการณ์แผ่นดินไหวและสึนามิครั้งใหญ่

ทางฝั่งตะวันออกของญี่ปุ่นในปี 2011



Thank you
• https://th.wikipedia.org/

• https://arit.dusit.ac.th/greenlibrary/ar

ticle/1265

• https://bkkthon.ac.th/home/doc/63/

document.pdf


