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ในการศึกษาครั้งนี้ผูเขียนไดศึกษาเอกสารและงานวิจยัและรวบรวมนํามาเสนอดังตอไปนี ้

1. สมรรถภาพทางกาย 
2. ความแข็งแรงของกลามเนื้อ 
3. งานวิจยัที่เกีย่วของ 

 
สมรรถภาพทางกาย 

สมรรถภาพทางกายกับการเลนกีฬา 
 ปจจุบันการแขงขันกีฬานานาชาติที่สําคัญ  ไมวาจะเปนกีฬาโอลิมปก  เอเชี่ยนเกมส  หรือ
ซีเกมสก็ตาม กีฬาเกือบทุกชนิดและประเภทที่เลนกันอยูในโลกนี้ลวนตองอาศัยสมรรถภาพทางกาย
เปนพื้นฐานทัง้สิ้น เพราะสมรรถภาพทางกายเปนตวัจักรอันแรกที่จะกาวไปสูการเปนนักกีฬาที่มี
ความสามารถอยางแทจริง แตเนื่องจากกฬีาแตละชนดิแตละประเภทมีลักษณะแตกตางกันไป  ฉะนัน้ 
บางชนิดและประเภทจึงตองการบางสิ่งบางอยางนอกเหนือจากสมรรถภาพทางกายเพิ่มเติม 
 ประเด็นสําคัญที่สุดที่จะพัฒนาสมรรถภาพการเลนกีฬา โดยเฉพาะอยางยิง่นักกฬีาของประเทศ 
เรานั้น ก็คือจะตองพัฒนาเรื่องสมรรถภาพใหมากเทาที่เปนอยางทุกวนันี้  เราเอาใจใสในเรื่องนีน้อย
เกินไป ผูที่จะตองมีความเขาใจในเรื่องนี้อยางแทจริงนั้นก็คือ โคชหรือผูฝกสอน ดังนั้นในการอบรม
ผูฝกสอนกีฬาที่ไดจัดขึน้บอยๆเฉพาะอยางยิ่งในตางประเทศ จึงตองมีเร่ืองของสมรรถภาพรวมอยู
ดวยทุกครั้งไป (กรมพลศึกษา  กระทรวงศกึษาธิการ, 2531) 
 ไดมีนักวิชาการหลายทานไดใหความหมายของสมรรถภาพทางกายไวดงันี้ 
 ฮูเกอร (Hoeger,1989) ไดแบงสมรรถภาพทางกายออกเปน 2 ประเภท 
 1. สมรรถภาพทางกายที่เกี่ยวของกับสุขภาพ (Health-related Physical Fitness) มี
องคประกอบพื้นฐานอยู 4 องคประกอบ 
 - ความอดทนของระบบเลือดและหัวใจ 
 - ความอดทนและความแข็งแรงของกลามเนื้อ 
 - ความออนตวั 
 - สวนประกอบของรางกาย 
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 2. สมรรถภาพทางกายที่เกี่ยวของกับทักษะ (Skill-related  physical  fitness) สมรรถภาพ
ทางกายชนดินีเ้หมาะสมกับนักกฬีา  มีองคประกอบดังนี้ 
 - ความอดทนของระบบเลือดและหัวใจ 
 - ความอดทนและความแข็งแรงของกลามเนื้อ 
 - ความออนตวั 
 - สวนประกอบของรางกาย 
 - ความคลองแคลว 
 - การทรงตัวทีส่มดุล 
 - การทํางานประสานกันของระบบประสาทและกลามเนือ้ 
 - กําลังหรือพลัง 
 -ปฏิกิริยาตอบสนอง 
 - ความเรว็ 
 สมรรถภาพทางกายจะเปนพืน้ฐานที่สําคัญใหนกักฬีากาวไปสูภาวะการที่เปนนักกีฬาที่มี
ความสามารถอยางแทจริง  และประเด็นทีสํ่าคัญที่สุดที่จะพัฒนาสมรรถภาพการกฬีา  คือ  จะตอง
พัฒนาเรื่องสมรรถภาพทางกายใหมาก 
 วิริยา  บุญชัย (2529) กลาววา  สมรรถภาพทางกาย  หมายถึง  ความสามารถของบุคคลใน
การที่ปฏิบัติกิจกรรมโดยไมรูสึกเหน็ดเหนือ่ย 
 พิชิต  ภูติจันทร (2535) กลาววา  สมรรถภาพทางกาย  หมายถึง  ความสามารถของบุคคลที่
แสดงออกมาสามารถควบคุมตัวเองไดดี  และรวมถึงความสามารถอื่นที่รางกายปฏบิัติตองานหรอื
ภารกิจตางๆ ไดเปนระยะเวลานานโดยไมเกิดความเหน็ดเหนื่อยไดงาย และไดผลดีไมเสื่อม
ประสิทธิภาพ 
 
ความแขง็แรงของกลามเนื้อ 

ความแขง็แรง 
 การเคลื่อนไหวทางกายของบุคคลสวนใหญจะกระทาํกบัแรงตานทานหลายรูปแบบ  อาทิ  
น้ําหนกัของรางกาย แรงดึงดดูของโลก อุปกรณการแขงขันหรือคูแขงขนั ความแข็งแรงซึ่งนิยามถึง
ความสามารถในการใชแรง (Force) จึงมีความสําคัญสําหรับบุคคลที่พยายามจะปรบัปรงุความสามารถ 
ในการเคลื่อนไหว อยางไรก็ตามปจจุบันยังคงมีผูฝกสอนจํานวนมากที่ไมใหความสําคัญกับ การ
ฝกซอมความแข็งแรง ทั้งที่การฝกซอมความแข็งแรงจะนําไปสูการพัฒนาความสามารถในการ
แขงขันที่เร็วกวาเมื่อเปรียบเทียบกับการใชแตเพยีงการฝกซอมทักษะเพียงอยางเดียว เชน นักกีฬา
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วอลเลยบอลอาจจะพัฒนาพลังในการกระโดดตบไดมากกวา เมื่อใชการฝกซอมดวยน้ําหนักเมื่อ
เทียบกับการปฏิบัติแตเพียงกระโดดตบหลายๆครั้งขณะฝกซอมวอลเลยบอล ดังนั้นการฝกซอม
ความแข็งแรงจะเปนสิ่งหนึ่งที่มีความสําคัญอยางมาก ในกระบวนการสรางความสมบูรณทางกาย
ใหกับนักกฬีา 
 

ความแขง็แรงในทางสรีรวิทยา 
 ความแข็งแรงในทางสรีรวิทยาจะนิยามถึง ความสามารถของระบบประสาทกลามเนื้อ 
(Neuromuscular) ที่เอาชนะแรงตานทานภายนอกและแรงตานทานภายใน  ความแข็งแรงสูงสุดที่
นักกฬีาสามารถแสดงออกจะขึ้นอยูกับคณุลักษณะทางชวีกลศาสตรของการเคลื่อนไหว (เชน  คาน  
กลุมกลามเนื้อที่เกี่ยวของ) และจํานวนการหดตัวของกลามเนื้อทีเ่กี่ยวของ ขณะเดียวกนัความ
แข็งแรงสูงสุดยังขึ้นอยูกับความแรงของกระแสประสาทที่มากระตุน  ซ่ึงขึ้นอยูกับจาํนวนของหนวย
ยนตที่ถูกระดมมาใชงานและความถี่ของแรงกระตุนซึ่งจะมีการเพิ่มขึน้ตามความหนกัของการออก
กําลังกาย 
 โดยระดับของความแข็งแรงจะเปนผลของปจจัย 3 ประการดังตอไปนี ้
 1. ความสมัพันธของระบบประสาทกลามเนื้อระหวางกลุมกลามเนื้อ (Intermuscular  
Coordination) หรือความสําคัญของกลุมกลามเนื้อตางๆขณะปฏิบัติการเคลื่อนไหว  ในกจิกรรมทาง
กายที่ใชความแข็งแรงจะตองการความสัมพันธของระบบประสาทกลามเนื้อระหวางกลุมกลามเนือ้
ที่มีสวนรวมในการทํางาน  บอยครั้งที่กลามเนื้อจะเกีย่วของกับการทํางานอยางเปนลําดับ  ตัวอยาง 
เชน  ในการทาํทาคลีน (Clean) และเจิก (Jerk) ของนักกีฬายกน้ําหนกั  ที่ตําแหนงเริ่มตนและขณะ
ชวงแรกของการยก  กลามเนื้อบา (Trapezius) จะมกีารผอนคลาย  แตจะมีการทํางานในระยะเจิก  
อยางไรก็ตาม  บอยครั้งพบวานกักฬีาบางคนกลามเนื้อบาจะมกีารทํางานตั้งแตเร่ิมตนของการยก  
ซ่ึงเปนการบกพรองของความสัมพันธของระบบประสาทกลามเนื้อจากผลของการเปลี่ยนแปลง
รูปแบบเทคนคิของการยกและเปนผลเนื่องมาจากความไมมีประสิทธิภาพของการปฏิบัติ  ทํานอง
เดียวกัน  ในประเภทวิ่งระยะสั้นบอยคร้ังที่การหดตวัของกลามเนื้อไหล (Shoulder) จะมีผลเสียตอ
ความสามารถทางการกีฬาของนักวิ่งระยะสั้น  เพราะฉะนั้น  ความไมเพียงพอของความสัมพันธของ
ระบบประสาทกลามเนื้อระหวางกลุมกลามเนื้อจะเปนผลทําใหศักยภาพของการปฏิบัติการ
เคลื่อนไหวต่ําลง  ซ่ึงถานักกีฬามีของบกพรองดังกลาวการฝกใหนักกฬีาใชเทคนิคการผอนคลายจะ
ทําใหมีการปรบัปรุงของความสัมพันธของระบบประสาทกลามเนื้อของกลุมกลามเนือ้ที่มีการหดตวั
ทํางาน 
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 2. ความสัมพันธของระบบประสาทกลามเนื้อภายในกลามเนื้อ  (Intramuscular  
Coordination) การไดรับแรงของนักกฬีาจะขึ้นอยูกับหนวยยนตประสาทกลามเนื้อ (Neuromuscular  
Units) ดวยเชนกัน  จากการศึกษาของ Baroga (1978) เมื่อใหนกักฬีางอแขน  กลามเนื้อตนแขน
ดานหนา (Biceps  Brachii)  ของนักกฬีาสามารถออกแรงสูงสุดเทากับ  25  กิโลกรัม  แตเมื่อ
ทําการศึกษาถงึคลื่นไฟฟากลามเนื้อ (Electromyography)  พบวากลามเนื้อยังจะสามารถเพิ่มแรงขึ้น
ไดอีก  10  กโิลกรัม  ทั้งนี้เปนเพราะวานกักีฬาจะไมสามารถใชเสนใยกลามเนื้อที่เกี่ยวของกับการ
ทํางานไดทั้งหมด  ซ่ึงปรากฏการณเชนนีจ้ะเรียกวา  “แรงสํารอง” (Force  Deficit)  อยางไรก็ตาม  
นักกฬีาสามรถปรับปรุงไดโดยใชการฝกซอมที่มีความหนักสูงสุดซึ่งจะเปนผลใหมกีารระดม 
(Recruitment) หนวยยนตประสาทกลามเนือ้มากขึ้น 
 3. แรงที่กลามเนื้อตอบสนองตอการกระตุนของกระแสประสาท  (Nerve  Impulse) 
กลามเนื้อจะตอบสนองตอการกระตุนของการฝกซอมเพียงประมาณ  30% ของความสามารถของ
กลามเนื้อทั้งหมด  การใชวิธีการฝกซอมเพียงชนิดเดียวหรือความหนักระดับเดยีวจะเปนผลใหมีการ
พัฒนาไปตามการฝกซอมเทานั้น การใชความหนกัระดับต่ํา จะกอใหเกดิการปรับปรุงของกลุม
กลามเนื้อที่มีการทํางานขณะที่ไดรับความหนักระดับต่ํา การใชความหนักสูง จะกอใหเกดิการ
ปรับปรุงของกลุมกลามเนื้อที่มีการทํางานขณะที่ไดรับความหนกัระดบัสูง ปกตแิลวกลามเนื้อใน
รางกายจะมีการแบงงานกันทําคือ  ในการเริ่มตนการทํางานกลามเนื้อชนิดหดตัวชา (Slow  Twitch) 
จะเปนเสนใยกลามเนื้อกลุมแรกที่ทํางานแตเมื่อความหนกัของการออกกําลังกายสูงขึน้กลามเนื้อ
ชนิดหดตัวเร็วเอ (Type IIa) จะเริ่มทํางานและหลังจากนัน้เสนใยกลามเนื้อชนิดหดตวัเร็วบ ี (Type  
IIb) ถึงจะมีสวนเกีย่วของในการทํางาน ดังนัน้ในการฝกซอมเพื่อปรับปรุงความแข็งแรงของ
กลามเนื้อจึงจําเปนที่จะตองใชระดับการกระตุนที่หลากหลายและหนักเพียงพอที่จะทาํใหเสนใย
กลามเนื้อทั้งสามชนิดไดมกีารทํางาน โดยเฉพาะเสนใยกลามเนื้อที่มีการหดตัวเร็วจะมีความสําคัญ
อยางมากสําหรับการพัฒนาความแข็งแรงของกลามเนื้อ (สนธยา  สีละมาด, 2547)     
 
ความแขง็แรงของกลามเนื้อ 
 ความแข็งแรงของกลามเนื้อ (Muscle  Strength) หมายถึง  ความสามารถของกลามเนื้อที่จะ
ออกแรงใหมากที่สุดในการหดตวัคร้ังหนึง่  ซ่ึงเราสามารถแบงได 2 อยาง  คือ   
 Isometric – ออกแรงกระทําเพื่อตอตานความตานทานหรอืวัตถุที่อยูกับที่ 
 Isotonic – ออกแรงกระทําเพื่อตอตานความตานทานหรอืวัตถุที่สามารถเคลื่อนที่ได  หรือ
ถาจะพูดใหเขาใจงายๆก็คือ  การที่คนเราสามารถยกของหนักมากๆได  หรือออกแรงผลักของหนักๆ
ใหเคลื่อนที่ได (มากกวาคนทั่วๆไปจะทาํได) ซ่ึงในการเลนกีฬานัน้  นักกฬีากจ็ะตองออกแรงหรอื
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ใชแรง “to  apply  force” เพื่อเอาชนะความตานทานตางๆ  โดยนักกฬีาก็ตองใชแรงมากกวาปกติใน
การที่จะทําใหวัตถุ / ตวัเองเคลื่อนที่ไปไกล / เร็วได  ยกตัวอยางเชน  ในการทุมน้ําหนัก  ขวางจกัร  
กระโดน้ํา  ยิมนาสติก  กระโดดไกล  วิ่ง  วายน้ํา  ฯลฯ  เหลานี้  พวกสวนตางๆของรางกายกจ็ะตอง
ออกแรงอยางเต็มที่  และถาหากสิ่งอื่นๆเทากันแลว  คนที่แข็งแรงกวายิ่งสามารถประกอบกจิกรรม
ตางๆไดดีกวาคนปกติอยางแนนอน  ในกีฬาบางอยางความแข็งแรงก็ถือวาเปนตวัการที่สําคัญและ
มักจะเปนพืน้ฐานในการที่จะทําใหเลนกฬีานั้นไดอยางดเียี่ยม   
  

อนันต  อัตชู (2526) กลาววา  กีฬาแตละชนิดมีความตองการความแข็งแรงที่ตางกัน  ซ่ึง
ความแข็งแรงนี้มีความสัมพนัธกับความทนทานและความเร็ว  ความแข็งแรงแบงออกเปน 3 ชนิด  
คือ 
 1. ความแข็งแรงสูงสุด (Maximum  Strength) คือความแข็งแรงสูงสุดที่กลามเนื้อและ
ประสาทจะสามารถออกแรงไดสูงสุด  ความแข็งแรงประเภทนี้จําเปนสําหรับนักกฬีาหลายอยาง  ที่
ตองใชความตานทานหนัก  เชน  ยกน้ําหนกั  ยิมนาสติก  มวยปล้ํา  ซ่ึงตองอาศัยการปฏิบัติที่รวดเร็ว
อีกดวย  ขอสําคัญอีกประการหนึ่งก็คือ  ถางานที่ตองการใชแรงตานทานนอยเทาไร  จําเปนตองฝก
กลามเนื้อออกแรงเร็วขึ้นเทานั้น  โดยเนนความทนทานในระดบัปานกลาง  และระยะยาว  ดังนั้น
ความแข็งแรงสูงสดุจําเปนในนักกรีฑาประเภทระยะสั้น  ประเภทวิ่งเรว็มากกวากรฑีาระยะยาว 
 2. ความแข็งแรงแบบพลังระเบิด (Explosive  Strength) คอืความสามารถของกลามเนื้อและ
ประสาทที่จะเอาชนะแรงตาน  โดยอาศัยความเร็วเปนหลัก  ใชสําหรับกีฬาประเภท  ทุม  พุง  ขวาง  
กระโดด  ดังนัน้จึงจําเปนสําหรับนักกรฑีาประเภทลู  หรือนักกระโดดไกล  นักปนจักรยานระยะสั้น
หรือในเรือกรรเชียงที่ตองอาศัยการพายอยางหนักหนวง 
 3. ความแข็งแรงแบบทนทาน (Enduring  Strength) คือความสามารถของกลามเนื้อทีท่ํางาน
ไดนานโดยเมือ่ยและมีความแข็งแรงไดยาวนาน  จําเปนสําหรับกีฬาทีต่องใชความทนทาน  เชน  วิง่
มาราธอน  วายน้ํา  มวย  จกัรยานทางไกล  พายเรือ  เปนตน 
 

ปจจัยท่ีมีตอความแข็งแรง 
 ปจจัยที่มีอิทธพิลตอความแข็งแรง (วุฒิพงษ  ปรมัตถากร  และ  อารี  ปรมัตถากร,2532) มี
ดังตอไปนี ้
 1. ลักษณะการเรียงตัวของเสนใยกลามเนื้อ  จกการศกึษาพบวา  กลามเนื้อที่มีเสนใยเรียงตัว
ขนานไปกับความยาวของกลามเนื้อ  จะมีกําลังในการหดตวัหรือมีความแข็งแรงนอยกวากลามเนื้อ
ที่มีเสนใยเรยีงตัวแบบขนนก 
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 2. ความเมื่อยลา  กลามเนื้อที่ถูกใชงานมากและนาน  จะกอใหเกดิความเมื่อยลา  ซ่ึงมีผลทํา
ใหเกิดความแข็งแรงลดลง 
 3. อุณหภูมิ  การหดตัวของกลามเนื้อจะเรว็และรุนแรงทีสุ่ด  หากอณุหภูมิของกลามเนื้อสูง
กวาอณุหภูมิปกติของรางกายเล็กนอย  แตถาอุณหภูมิสูงหรือต่ําเกินไป  จะเปนผลเสียตอ
ประสิทธิภาพการทํางานของกลามเนื้อ  เพราะทําใหเอนไซมตางๆของรางกายไมสามารถทํางานได
ตามปกติ  ซ่ึงอุณหภูมิที่สูงเกนิไปอาจไปทําลายโปรตีนในกลามเนื้ออีกดวย 
 4. ระดับการฝก  กลามเนื้อที่ไดรับการฝกเปนประจาํ  ยอมมีกําลังในการหดตวัสูงกวา
กลามเนื้อที่ไมไดรับการฝก  แตทั้งนี้ตองไมฝกมากจนกระทั่งเกดิอาการที่เรียกวา “การซอมเกนิ” 
เพราะนอกจากจะมีผลเสียตอประสิทธิภาพของกลามเนือ้แลว  ยังมผีลทําใหเกิดความเบื่อหนายตอ
การฝกซอมอีกดวย 
 5. การพกัผอน  หกการออกกําลังกายดําเนินไปรวดเดยีวเปนเวลานานโดยไมมกีารหยุดพัก  
จะทําใหกําลังในการหดตวัของกลามเนื้อคอยๆลดลง  เนื่องจากแหลงพลังงานที่จําเปนสําหรับการ
ทํางานเริ่มลดลง  ในขณะทีข่องเสียเร่ิมมีมาก  ดังนั้นหากเราใหเวลาแกระบบไหลเวียนบาง  โดยการ
หยุดพักเพื่อจะไดมีเวลาในการกําจัดของเสียออกจากกลามเนื้อ  จะทาํใหกําลังในการหดตัวของ
กลามเนื้อรักษาความแข็งแรงไปไดอีกนาน 
 6. อายุและเพศ  โดยทัว่ไปความแข็งแรงจะมีการเปลีย่นแปลงอยูในชวง 10-20 เปอรเซ็นต
ของความแข็งแรงปกติ  และความแข็งแรงสูงสุดจะอยูในชวงอายุ 20-30 ป  จากนั้นความแข็งแรงจะ
คอยๆลดลง  สําหรับความแข็งแรงที่ลดลงเกิดขึ้นกับกลามเนื้อที่ขา  ลําตัว  เร็วกวากลามเนื้อที่แขน  
ความแข็งแรงสูงสุดของคนอายุ 65 ปจะอยูราว 80 เปอรเซ็นตของความแข็งแรงที่เขาเคยมีระหวาง
อายุ 20-30 ป 
  

ความแข็งแรงของกลามเนื้อสามารถสรางไดโดยการฝกใหกลามเนื้อตอสูกับความตานทาน
หรือน้ําหนกัทีสู่งขึ้น  ดังนั้นการฝกความแข็งแรง  อาจขึน้อยูกับองคประกอบตางๆดงันี้ (พิชิต  ภูติ
จันทร, 2535) 
 1. ความเขมของกําหนดการฝก  โดยบรรจุกิจกรรมที่ตอสูความตานทานสูงหรือน้าํหนักที่
มากกวาปกติ  โดยยดึหลักการฝก (Principle  of  training) 
 2. ระยะเวลาการฝกและความตอเนื่อง  การฝกตองกําหนดระยะเวลาการฝกไวแนนอนใน
แตละสัปดาห  อยางนอยควรฝก 2-3 วันหรือมากกวา  แตควรมีวันหยดุพักบาง  การฝกควรมีความ
ตอเนื่องกันโดยฝกทุกสัปดาห  การฝกแค 3 วนัแลวเวนไป 1 สัปดาห  จะไมคอยมีผลตอความ
แข็งแรงของกลามเนื้อ 
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 3. ลักษณะของรางกาย  เชน  คนที่สูง  บาง  กระดูกเล็ก  จะมีการพัฒนาไปสูความแขง็แรง
เร็วกวาคนอวน  ปอม  กระดูกใหญ  ถึงแมจะฝกจากกําหนดการฝกแบบเดียวกันก็ตาม 
 

องคประกอบท่ีเก่ียวของกับความแขง็แรงของกลามเนื้อ   
 - องคประกอบทางดานพันธุกรรม (Genetic  Factor) ซ่ึงประกอบไปดวย 
 1. โครงสรางรางกาย  ความยาวของระบบคานในรางกาย  จะสงผลโดยตรงกับการ
ไดเปรียบเชิงกล  เชน  คนที่แขนสั้น  จะไดเปรียบเชิงกลในการยกน้ําหนัก 
 2. ชนิดของเสนใยกลามเนื้อ  ชายและหญงิจะไมมีความแตกตางในสวนประกอบของเสน
ใยกลามเนื้อ  แตจะแตกตางกันในเรื่องขนาดของเสนใยกลามเนื้อ  เสนใยกลามเนื้อที่มีขนาดใหญจะ
ใหแรงมากกวาเสนใยขนาดเล็ก  แรงของกลามเนื้อทั้งในเพศชายและหญิงมีคาประมาณ 3-4 
กิโลกรัมตอตารางเซนติเมตรของพื้นที่หนาตัดกลามเนื้อ  กลามเนือ้ที่มีเสนใยชนิดหดตัวเร็วเปน
จํานวนมาก  เมื่อไดรับการฝกจะมีขนาดใหญขึ้นและมีความแข็งแรงมากขึ้นกวากลามเนื้อที่มีเสนใย
แบบหดตวัชา 
 3. รูปรางของกลามเนื้อ  การเรียงตัวของเสนใยแตละมดักลามเนื้อ  ทาํใหมีรูปรางตางกันซึ่ง
มีผลตอทิศทางและความแรงของการหดตวั  อาจแบงรูปรางของกลามเนื้อออกเปน 2 ลักษณะ  คือ 
  3.1 กลามเนื้อที่มีรูปรางเปนรูปกระสวยหรอืทางยาว(Fusiform หรือ Longitudinal) 
เสนใยจะยาวขนานไปในทิศทางการดึงตัวของกลามเนื้อ การหดตวัจะทําใหไดชวงของการ
เคลื่อนไหวของขอตอมาก แตไดปริมาณแรงนอยเนือ่งจากพื้นทีห่นาตัดของกลามเนื้อเล็ก เชน  
กลามเนื้องอตะโพก  กลามเนื้องอขอเขา 
  3.2 กลามเนื้อที่มีรูปรางเปนขนนก (Penniform) เปนรูปรางที่พบในกลามเนื้อสวน
ใหญของรางกาย  เสนใยกลามเนื้อจะสั้นแตจํานวนมากแผเปนบริเวณกวาง  วางตัวเฉียงกับทิศทาง
การดึงตัวของกลามเนื้อ  เมื่อกลามเนื้อหดตวัจะไดปริมาณแรงมาก  แบงเปน 
   - แบบขนนกซกีเดยีว (Unipennate) เชน  กลามเนื้อ Flexor  Pollicis 
   - แบบขนนก (Bipennate) เชน  กลามเนื้อ  Rectus  Femoris 
   - แบบขนนกหลายอัน (Multipennate) เชน  กลามเนื้อ  Deltoids 
 4. ประสิทธิภาพในการทาํงานของระบบประสาท  เสนใยกลามเนื้อที่ถูกเลี้ยงโดย
เสนประสาทเสนเดียวกัน  จะเปนเสนใยชนิดเดียวกนั  มีคุณสมบัติทางสรีรวิทยาและชวีะเคมี
เหมือนกนั  กลามเนื้อแตละมัดของมนุษยมีการปะปนกนัของเสนใยกลาม  ทั้งชนิดหดตวัชาและหด
ตัวเร็ว  ในสัดสวนที่แตกตางกัน  กลามเนื้อแตละมัดจึงมหีลายกลุมของหนวยยนตมาเลี้ยง  จํานวน
เสนใยกลามเนื้อถูกกระตุนมากเพียงใด  กลามเนื้อก็สามารถออกแรงไดมากเทานัน้ 
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 5. ฮอรโมน  ผูที่มีระดับของฮอรโมน testosterone สูง  จะมแีนวโนมที่กลามเนื้อมขีนาด
ใหญและมีความแข็งแรงเพิม่ขึ้น   
 นอกจากนี้ปจจัยทางสรีรวิทยากลามเนื้อมี 2 ประการ  ที่จะชวยผลิตแรงของกลามเนือ้  คือ
การเพิ่มของความแข็งแรงของเสนใยกลามเนื้อ  และการเพิ่มขนาดของเสนใยกลามเนื้อ  ซ่ึง
คุณลักษณะทั้งสองประการไดจากการตองสนองทางสรีรวิทยาของกลามเนื้อ  ซ่ึงพัฒนาไดจากการ
ฝกความแข็งแรงของกลามเนื้อดวยน้ําหนกั  ซ่ึง  เวสทคอทท (Westcott, 1987) ไดศึกษาและพบวา
มนุษยสามารถเพิ่มความแข็งแรงของกลามเนื้อไดประมาณ 10% หลังจากฝกดวยน้ําหนักที่เหมาะสม
เปนเวลา 1 เดือน  ดังนั้นการเพิ่มความแข็งแรงมากขึน้ก็หมายถึงมพีลังกลามเนื้อมากขึ้นดวย  ใน
วงการกฬีาในปจจุบันนยิมใชการฝกความแข็งแรงของกลามเนื้อดวยน้าํหนักซึ่งจดัโปรแกรมการฝก
ไดงายกวาการเพิ่มความเรว็  ซ่ึงเกี่ยวกับระบบของประสาทและกลามเนื้อจึงมีความยุงยากมากกวา  
ดังนั้นนกักฬีาที่มีความแข็งแรงหรือความเรว็  จะทําใหเกดิพลังกลามเนือ้ได   
 โอเช (O’Shea, 1976) กลาวถึง  การฝกความแข็งแรงดวยน้ําหนักตองฝกแบบความตานทาน
กาวหนา  (Progressive  Resistant  Exercise : PRE) ใชความตานทานสูงแตทําซ้ํานอยครั้งและเพิม่
น้ําหนกัขึ้นเรื่อยๆ  โดยปกตจิะเพิ่มน้ําหนกัขึ้นทุกๆ 2 สัปดาห        

 
ความสําคัญของพลังกลามเนื้อ 
พลังของกลามเนื้อเปนองคประกอบของสมรรถภาพที่สําคัญอยางหนึ่งของนักกฬีา  ซ่ึงแต

ละคนจะมีขดีความสามารถไมเทากัน ขึ้นอยูกับการฝกฝนและพันธุกรรมของแตละคนที่ไดรับมา  
รวมทั้งความจาํเปนที่ตองใชรางกายมากนอยในการดําเนินชีวิตประจาํวัน (มาโนช  บุตรเมือง, 2539) 
สําหรับนักกฬีาที่ไดรับการฝกโปรแกรมการฝกพลังกลามเนื้อก็จะทําใหมีพลังกลามเนือ้ที่ดีกวาคนที่
ไมไดรับการฝก  โดยพลังของกลามเนื้อเปนผลของความแข็งแรงและความเรว็ซ่ึงเปนคุณสมบัติที่
เฉพาะที่สามารถบงบอกถึงความสําเร็จของนักกฬีาไดคอนขางชัดเจนมากที่สุด  ดานหนึ่งพลังสงูสุด
ของกลามเนื้อเปนผลมาจากการประสมประสานกันที่เหมาะสมของแรงสูงสุดที่แสดงออกมาดวย
ความเร็วสูงสดุเทาที่จะทําได  พลังอาจจะเปลี่ยนแปลงไปไดถาองคประกอบทางดานความแข็งแรง
และความเรว็เปลี่ยนแปลงไปและการเพิ่มพลังของกลามเนื้อจึงจําเปนที่จะตองเพิ่มทัง้ความแข็งแรง
และความเรว็  ในทางที่ดนีั้นคือการเพิ่มความแข็งแรงของกลามเนื้อเพราะเปนสิ่งสาํคัญที่จะทําให
เสนใยกลามเนื้อมีความเร็วในการหดตวัมากยิ่งขึ้นนั่นเอง  หากนักกฬีาไดรับการพฒันาเสริมสราง
ความแขง็แรงเพิ่มขึ้น  การแสดงออกซึ่งพลังของกลามเนื้อก็จะสามารถทําไดอยางมีประสิทธิภาพ
ยิ่งขึ้น  และถาสวนตางๆของรางกาย  เชน  แขน  ขา  ไดรับการพัฒนาการเคลื่อนไหวใหเร็วข้ึน  การ
สงพลังเพื่อการเคลื่อนไหวของรางกายก็จะเพิ่มมากยิ่งขึน้   
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ชูศักดิ์  เวชแพศยและกันยา  ปาละวิวัชน (2536) กลาววา  พลังเปนงานที่ทําใหไดในหนึ่ง
หนวยเวลา  ซ่ึงสามารถคิดไดจาก  แรงคูณดวยความเร็วหรือแรงคณูดวยระยะทางหารดวยเวลาใน
การเคลื่อนที่นัน้คือ  ถาตองการที่จะใหเกิดพลังของกลามเนื้อมากกต็องทํางานโดยใชเวลาใหส้ัน
ที่สุด   
 วิคและคณะ (Wick  and  Others, 1993) กลาววา  พลังของกลามเนื้อคือ  การเพิ่มศักยภาพ
ของนักกฬีาโดยมีพืน้ฐานอยูที่ความสามารถของกลามเนื้อที่จะทําการหดตวัใหเกิดแรงสูงสุดภายใน
เวลาที่ส้ันที่สุด 
 เจริญ  กระบวนรัตน (2538) ไดรายงานวา  กําลังเปนผลมาจากความแข็งแรงคูณระยะทาง
ตอเวลา  และการที่จะพฒันากําลังใหมีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้นสามารถทําไดโดยอาศัยหลัง 3 
ประการคือ  ประการที่ 1 เพิ่มแรงมากขึ้น  ในขณะที่ระยะทางและเวลาในการเคลื่อนไหวคงที่  
ประการที่ 2 เพิ่มระยะทางในการเคลื่อนไหวมากขึ้น  ในขณะทีแ่รงและระยะเวลาในการเคลื่อนไหว
คงที่  ประการที่ 3 ลดระยะเวลาในการเคลื่อนไหวใหนอยลงในขณะทีแ่รงและระยะทางคงที่  
นอกจากนี้ปจจัยสําคัญคือ  ความแข็งแรงและความเรว็ที่จะสงผลใหเกิดพลังของกลามเนื้อ  ยังมี
ปจจัยเสริมอีก 3 ประการคอื  การอบอุนรางกายกอนการฝกซอม  การประสานงานกันที่ดีระหวาง
ประสาทกลามเนื้อในการเคลื่อนไหว  และประสิทธิภาพการทํางานของกลามเนื้อ  จะเหน็ไดวากฬีา
หลายชนิด  เชน  วิ่งระยะสั้น  กระโด  ทุม  ขวาง  พุง  หรือการเตะลูกบอล  ลวนตองการความเร็วสูง
ผสมกับความแรงที่มากและผลที่ไดก็คือ  พลังของกลามเนื้อนั้นเอง (Radcliff  and  Farentinos, 
1985) 
  

หลักการฝกความแข็งแรง (เจริญ  กระบวนรัตน, 2544)  แนวทางในการปฏิบัติที่สําคัญ 
 1. ความเริ่มทีค่วามหนกัประมาณ  75% ของความหนกัสูงสุดที่สามารถยกได  ตอจากนั้น
คอยปรับความหนักมากขึ้นในแตละสัปดาหหรือแตละชวงของการฝกตามสภาพความเหมาะสม  
หรือความตองการที่จะนาํไปใชในกีฬาแตละประเภท 
 2. ควรฝกวันละ 3-4 ชุดๆละ 3-5 คร้ัง  โดยชุดแรกเริ่มที่น้าํหนัก  75% ชุดที่ 2  85% ชุดที่ 3  
90% และชุดที่ 4  100% ซ่ึงมีการปรับเพิ่มความหนักในลักษณะดังกลาวนีจ้ะตองคํานึงถึงสภาพ
รางกายและความแข็งแรงของนักกฬีาดวย 
 3. การปฏิบัติซํ้า (Repetition) ในแตละชุดควรพิจารณาใหเหมาะสมกับพัฒนาการดาน
รางกายนกักฬีาแตละคน 
 4. การฝกอาจจะใชไดทั้งแบบ  Isometric  และ  Isotonic  ซ่ึงมีผลพอๆกัน  แตการฝกแบบ  
Isometric  จะเสื่อมสภาพเร็วกวา 
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 5. การฝกแบบ  Isometric  ควรใชเวลา 5-10 นาที 
 6. การฝกแบบ  Isotonic  ใหสุดชวงการเคลื่อนไหวของขอตอหรือใหไดมุมตามทีต่องการ
มากที่สุด 
 7. ในชวงสัปดาหแรกๆหรือระยะ 6 เดือนแรกของการฝก  ความฝก 1-2 วันตอสัปดาห  
ระยะ 3 เดือนตอมาควรเพิ่มการฝกเปน 2-3 วันตอสัปดาห  ทั้งนีจ้ะตองคอยสังเกตดพูัฒนาการหรอื
ความเปลี่ยนแปลงทางดานความแข็งแรงของนักกฬีาดวย  วามีความกาวหนาเพียงใด  สมควรปรับ
เพิ่มความหนักในการฝกหรือไม 
 อนึ่งการฝกแบบ  Isotonic  เปนการฝกกลามเนื้อในลักษณะของการใชกําลังหรือความ
พยายามสูงสุด  หรือออกแรงกระทํากับวัตถุที่ไมสามารถทําใหเกิดการเคลื่อนที่ได  โดยใชเวลาระยะ
ส้ันๆครั้งละประมาณ 5-10 วินาที  การฝกแตละครั้งไมควรใชระยะเวลานานเกนิไปเพราะจะมีผลทํา
ใหความยืดหยุนตัวและความคลองตัวในการเคลื่อนไหวของกลามเนื้อลดลงได  ในการฝกแตละ
รูปแบบควรใหกระทําซ้ํา 3-5 คร้ัง  ในอิริยาบถที่แตกตางกัน  เพื่อใหกลามเนื้อทุกสวนที่จําเปนหรือ
เกี่ยวของกับการเคลื่อนไหวไดรับการพัฒนา 
 สําหรับความหนักของงานที่ใชในการฝกไมวาจะเปนการฝกแบบ  Isometric  หรือแบบ  
Isotonic  จะไมแตกตางกัน  คือใชความหนักในการฝกประมาณ 75-80% อยางไรกต็าม  ระยะเวลาที่
ใชในการฝก  Isometric  จะตองนานกวาการฝกแบบ  Isotonic  จึงจะใหผลดีใกลเคียงกัน  ขอดีใน
การฝกแบบ  Isometric  คอื  สามารถฝกไดทุกโอกาสและทุกสถานที่  ไมยุงยากซับซอน  สวน
ขอเสียคือ  ระบบหมุนเวียนเลือดและการประสานงานในการเคลื่อนไหวไมไดรับการพัฒนา  เพราะ
กลามเนื้อทํางานในลักษณะหดเกร็งอยูกับที่ทําใหขาดการยืดหยุนตวั 
 ทาฝกความแขง็แรงที่นิยมใชกันในปจจุบนั  ไดแก 
 1. ทาฝกที่ตอสูกับน้ําหนกั  เชน  ใชเชือกผูกกับยากรถยนตแลวเอามาผูกที่เอวใหนกักรีฑา
วิ่งกระโดดโดยผูกน้ําหนักรอบเอว  วิ่งโดยสวมสิ่งหนักๆเพื่อฝกใหรางกายสวนตางๆไดทํางาน
ประสานกันในขณะที่มนี้ําหนักถวงอยู 
 2. ทาฝกพิเศษ  การฝกจะยดึถือหลักเชนเดียวกับทาที่ฝกตอสูกับน้ําหนัก  โดยคํานงึวาเมื่อ
เวลาผานไปนานแลว  แรงที่กระทําจะลดลง  และลักษณะของการออกแรงของกฬีาประเภทนัน้ๆ
จะตองมีความสัมพันธกับทาพิเศษ  เชน  ทาออกกําลังกายสําหรับนักกีฬาทุมน้าํหนกั  ควรเปนการ
ออกแรงโดยใชดัมเบลลในลักษณะที่ตองพุงไปขางหนาหรือการปาลูกบอลลูกใหญๆ  เปนตน 
 3. ทาฝกทั่วไป  เปนการฝกเพื่อสรางความแขง็แรงใหแกกลามเนื้อทุกสวนของรางกาย  เชน  
ดึงขอ  ยุบขอ  กระโดด  สควอท  เปนตน 
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 4. ทาฝกน้ําหนัก  เปนการฝกเพื่อสรางความแข็งแรง  โดยใชเพื่อใหรางกายออกแรงตานกับ
น้ําหนกัถวง  เชน  ดัมเบลล  ยางยืด  อาจฝกทั้งแบบเกร็งนิ่งและเคลื่อนที่  คือ  แทนทีจ่ะยกขึ้นเกร็ง
ไวอยางเดียว  อาจตามดวยการเปลี่ยนน้ําหนกัใหเปลี่ยนทิศทางดวย  เชน  ยกน้ําหนกัขึน้ลง  
กระโดดขามเชือก  ในการเคลื่อนที่ตองระมัดระวังขณะที่ออกแรงตองผอนแรงดวย  คือ  จะตอง
เคลื่อนที่ใหเร็วโดยใชความแข็งแรงเต็มที่   
  
งานวิจัยท่ีเก่ียวของ 
 เอื้อมพร  จันลอย (2520) ไดศึกษาการเปรียบเทียบผลของกับฝกทักษะอยางเดียวกับการฝก
ทักษะควบคูกบัการฝกกําลังกลามเนื้อที่มีตอความสามารถในการพุงแหลน  กลุมตัวอยางเปนนิสิต
หญิงชั้นปที่ 1 ของมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ  พลศกึษาจํานวน 24 คน  แบงออกเปน 2 กลุมคือ
กลุมทดลองและกลุมควบคมุ  ผลการศึกษาพบวาระยะทางในการพุงแหลนของทั้ง 2 กลุม  ดกีวา
กอนการฝกทั้ง 2 กลุมอยางมนีัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .01 และ .05 ตามลําดับ  แตการฝกทั้ง 2 แบบ
ไมมีผลแตกตางกันในการเพิม่ระยะทางการพุงแหลน 
 ธนา  กติติศรีวรพันธ (2522) ไดศึกษาผลของการใชรองเทาน้ําหนกัฝกกลามเนื้อที่มีตอ
ความแมนยําในการยิงประตฟูุตบอล  กลุมตัวอยางเปนนักศึกษาชายวทิยาลัยครูเพชรบูรณ  วิชาเอก
พลศึกษา  ช้ันประกาศนยีบตัรวิชาการศึกษาปที่ 3 จํานวน 30 คน  ผลการศึกษาพบวา  กลุมที่ฝกยิง
ประตูฟุตบอลควบคูกับการฝกกลามเนื้อขา  มีความแมนยําในการยิงประตูฟุตบอลแตกตางกับกลุม
ที่ฝกการยิงประตูอยางเดียว  อยางมีนัยสําคญัทางสถิติที่ระดับ .01 
 บัณฑิต  แพนลิ้นฟา (2523) ไดศึกษาเปรียบเทียบผลของการฝกความแข็งแรงของกลามเนื้อ
ขา  ระหวางวธีิวิ่งกระโดดขามรั้วกับวิธีวิ่งขึ้นบันได  กลุมตัวอยางเปนนักเรียนชายช้ันมัธยมศึกษาป
ที่ 3 โรงเรียนมัธยมสาธิต  มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ  ประสานมิตร  จํานวน 60 คน  แบง
ออกเปน 3 กลุม  คือ  กลุมควบคุมฝกวิ่งเหยาะระยะ 440 หลา  กลุมทดลองที1ฝกวิ่งกระโดดขามรั้ว  
กลุมทดลองที่ 2 ฝกวิ่งขึ้นบนัได  ทั้ง 3 กลุมทําการฝกพรอมกัน  วันละ 50 นาที  ผลการศึกษาพบวา
การฝกทั้ง 3 กลุมตางก็มีผลตอการเพิ่มความแข็งแรงของกลามเนื้อขาไมแตกตางกัน  แตภายหลังการ
ฝก 6 สัปดาหแลว  ทั้ง 3 กลุมสามารถเพิ่มความแข็งแรงของกลามเนื้อขามากขึ้นกวากอนการฝก
อยางมีนัยสําคญัทางสถิติที่ระดับ .01 
 อธิวัฒน  มณีจกัร (2544)  ไดศึกษาผลของการฝกกลามเนือ้ขา  โดยการถวงน้ําหนกัทีข่อเทา  
ตอระยะทางของการกระโดดไกล  กลุมตัวอยางเปนนักเรียนชาย ระดับชั้นมธัยมศึกษาปที ่ 3        
โรงเรียนนวมนิทราชูทิศพายัพ  จังหวัดเชยีงใหม  จํานวน 20 คน  แบงออกเปน 2 กลุม  คือ  กลุมที่
ฝกทักษะการกระโดดไกลอยางเดยีว  และกลุมที่ฝกทักษะการกระโดดไกลควบคูกับการถวง
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น้ําหนกัที่ขอเทา  ผลการศึกษาพบวา  กลุมที่ฝกทักษะการกระโดดไกลอยางเดียวกบักลุมที่ฝกทักษะ
การกระโดดไกลควบคูการถวงน้ําหนักที่ขอเทา  มีความแข็งแรงของกลามเนื้อขาและมีระยะทาง
การกระโดดไกล  หลังการฝกในสัปดาหที่ 6 ไมแตกตางกัน  โดยมีระยะทางการกระโดดไกลหลัง
การฝกในสัปดาหที่ 6 มากกวากอนการฝกอยางมีนัยสําคญัทางสถิติที่ระดับ .001 
  


