บทที่ 2
เอกสารงานเละงานวิจัยที่เกี่ยวของ
การศึกษาครั้งนี้เปนการศึกษาผลของการฝกพลัยโอเมตริกที่มีตอกําลัง (power output)
เวลาปฏิกิริยาตอบสนอง (reaction time) ในนักกีฬาเรือ 5 ฝพาย ผูเขียนไดศึกษาเอกสารและ
งานวิจยั ที่เกี่ยวของทัง้ ในประเทศและตางประเทศรวบรวมมาเสนอดังตอไปนี้
ประวัติกฬ
ี าเรือพาย
สมาคมเรือพายแหงประเทศไทย เดิมชื่อ “สมาคมเรือยาวสมัครเลน” ถือกําเนิดขึ้นเมื่อป
พ.ศ.2531 โดย พลเรือเอก บัณฑิคย ชุณหวัณ เปนนายกสมาคมคนแรก ทัง้ นี้ไดเล็งเห็นวา
ประเทศไทยมีแมน้ําอยูห ลายสาย และเรือยาว เปนยุทโธปกรณในการทําศึกสงครามมาแต
โบราณ และการคมนาคมทางน้าํ ติดตอกันตามหัวเมืองตางๆ รวมทั้งการใชเรือเปนพาหนะ
ประกอบพิธีสาํ คัญๆ มาชานาน เมือ่ เรือจากหลายทองถิ่นจํานวนมากมารวมกัน ก็มีการจัด
ประลองแขงขันเรือยาว จนเปนทีน่ ิยมชมชอบของชาวไทย ซึ่งถือไดวาเปนวัฒนธรรมประเพณีสบื
ทอดกันมาและสมควรที่จะตองอนุรกั ษ เผยแพร กีฬาเรือยาวในหมูประชาชนและเยาวชนผูสนใจ
ไดรวมดําเนินกิจกรรมที่จะคงไวให กีฬาเรือยาวเปนมรดกของชาติไทยตอไป
ในป พ.ศ.2532 พลเรือเอก ดิลก ภัทรโกศล เสนาธิการทหารเรือ ไดรับการแตงตั้งใหเปน
นายกสมาคมฯ และดําเนินการมุง เนนเฉพาะกีฬาเรือยาวประเพณี
ซึ่งเปนที่นยิ มกันมากใน
ประเทศไทย และในปนี้ไดสงนักกีฬาเขารวมการแขงขันกีฬาซีเกมส ครั้งที่ 15 ณ ประเทศ
ฟลิปปนส จนถึงป พ.ศ.2534 สมาคมเรือยาวสมัครเลน ไดรับอนุญาตจาก การกีฬาแหง
ประเทศไทย ไหสามารถดําเนินกิจกรรมเกี่ยวกับกีฬาในนามของชาติไทยไดตามกฎหมาย จึงได
เปลี่ยนชื่อเปน “สมาคมเรือยาวสมัครเลนแหงประเทศไทย”
ในป พ.ศ.2535 พลเรือเอก วิญญาณ สันติวิสัฏฐ รองผูบัญชาการทหารเรือในขณะนั้น
ไดรับการแตงตั้งใหเปนนายกสมาคมฯ คนที่ 3 ดําเนินกิจการพัฒนาดานกีฬาเรือยาวอยาง
ตอเนื่อง โดยสงนักกีฬาเขารวมการแขงขันกีฬาซีเกมส ครั้งที่ 17 (พ.ศ.2536) ณ ประเทศ
สิงคโปร และกีฬาซีเกมส ครั้งที่ 18 พ.ศ.2538) ณ จังหวัดเชียงใหม ประเทศไทย รวมทั้ง
พัฒนากีฬาเรือยาวไปสูกฬี าสากลหลายชนิดขึ้น โดยในเดือนพฤศจิกายน พ.ศ.2537 สหพันธเรือ
กรรเชียงโดยมอบเรือกรรเชียงนานาชาติ (International Rowing Federation-FISA) ไดสงผูแทน
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มาสงเสริมกีฬาเรือกรรเชียงโดยมอบเรือกรรเชียงให 6 ลํา เพื่อใชในการฝกซอม และในป พ.ศ.
2538 ไดสงนักกีฬาไปรวมการแขงขันเรือแคนูที่ไตหวัน
ในป พ.ศ.2539 สมาคมเรือยาวสมัครเลนแหงประเทศไทย ไดรับอนุญาตใหเปลี่ยนชื่อ
เปน “สมาคมเรือพายแหงประเทศไทย” เพื่อดําเนินกิจกรรมอยางเปนทางการในกีฬาเรือพายที่ใช
คนพายทุกชนิด ไดแก เรือยาว,เรือกรรเชียง,เรือแคนู,เรือคยัค โดยมีผลเรือเอก ธํารง วิบูลย
เสถียร เปนนายกสมาคมฯ คนที่ 4 ไดพฒ
ั นาการฝกซอมเพิ่มมากขึน้ และไดสงนักกีฬาเรือพาย
ไปรวมการแขงขันทั้ง 3 ประเภทกีฬา การแขงขันครั้งนี้ สมาคมกีฬาแหงประเทศไทย ประสบ
ความสําเร็จ โดยนักกีฬาเรือพายชนะเลิศได 1 เหรียญทอง 4 เหรียญเงิน และ 8 เหรียญทองแดง
หลังจากนั้น ไดมุงพัฒนากีฬาเรือพายอยางตอเนื่อง และสามารถสงนักกีฬาเรือพายไปแขงขันใน
กีฬาเอเชี่ยนเกมส ชิงแชมปเอเชีย ชิงแชมปโลก และกีฬาโอลิมปคเกมส จนถึงปจจุบัน
ความหมายของพลัยโอเมตริก
พลัยโอเมตริกมาจากภาษากรีก คือ Plethyein ซึ่งหมายถึงเพิ่มมากขึ้น หรือมาจากราก
ศัพทภาษากรีกที่เรียกวา Plio หมายถึงเพิ่มขึ้น มากขึ้นอีก รวมกับคําวา Metric หมายถึง การวัด
ขนาดหรือระยะ และปจจุบัน Plyometric exercise หมายถึง การออกกําลังกายหรือการฝกบริหาร
รางกายที่รวมไวซึ่งกําลัง ความแข็งแรงและความรวดเร็วในการหดตัวของกลามเนื้อ เพื่อการ
เคลื่อนไหวอยางฉับพลัน
การออกกําลังกายแบบพลัยโอเมตริกมีรากฐานจากความเชื่อที่วาการเหยียดออกอยาง
รวดเร็วของกลามเนื้อกอนการหดตัวจะกอใหเกิดผลตอการหดตัวของกลามเนื้ออยางแรงมากยิ่งขึ้น
การที่กลามเนื้อเหยียดตัวออกแรงมากเทาได ก็ยิ่งมีการพัฒนาแรงหดตัวของกลามเนื้อสั้นเขาทันที
ไดมากยิ่งขึ้นเทานั้น ฮูเบอร (Huber, 1987) การเพิ่มความแข็งแรงในการหดตัวของกลามเนื้อ ซึ่งมี
ความเห็นวาเกิดมาจากการยืดของกลามเนื้อ สปนเดิล (Spindle) ซึ่งเกี่ยวของกับปฏิกิริยาของ
ประสาทสัมผัสของกลามเนื้อที่เรียกวา มัยโอเทตริก รีเฟล็กซ (Myotactric Reflex) ผลลัพธของการ
ฝกพลัยโอเมตริกอาจเพิ่มแรงเชนเดียวกับการเพิ่มความเร็ว และการเพิ่มความเร็วกับความแข็งแรง
ก็คือพลังระเบิดของกลามเนื้อ
การฝกพลัยโอเมตริก (Plyometric) เปนการฝกที่ตองใชประโยชนจากแรงโนมถวงของโลก
โดยการเก็บพลังงานศักย (Potential energy) ไวในกลามเนื้อ และพลังงานเหลานี้จะถูกนํามาใช
ประโยชน ทั น ที เ มื่ อ เกิ ด ปฏิ กิ ริ ย าตรงกั น ข า ม เช น การกระโดดขึ้ น จากพื้ น และลงสู พื้ น อย า ง
ทันทีทันใด ซึ่งจะเปนประโยชน อยางยิ่ง สําหรับนักกีฬาที่ตองการความเร็ว และความแข็งแรง
รวมกัน (Speed – Strength) เชน กีฬากรีฑา (ประเภทลูและลาน) กิจกรรมการกระโด ทุม พุง
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ขวาง ซึ่งเปนชนิดกีฬาที่ตองใชความสามารถในการออกแรงสูงสุดในการเคลื่อนไหวดวยความเร็ว
สูงสุด
(Allerheigen, 1994) จะเห็นไดวาการฝกพลัยโอเมตริกเปนวิธีการที่เหมาะสมสําหรับการฝกเพื่อ
ความสู ง ในการกระโดดของนั ก กี ฬ าบาสเกตบอล ผลของการฝ ก พลั ย โอเมตริ ก ที่ มี ต อ ความ
เปลี่ยนแปลงทางสรีรวิทยา และสมรรถภาพทางกายของนักกีฬาบาสเกตบอล พบวาความสามารถ
ในการยืนกระโดดแตะฝาผนัง และความสามารถในการยืนกระโดดไกลของนักกีฬาบาสเกตบอล
เพิ่มมากขึ้น
ทฤษฏีที่เกี่ยวของกับการฝกพลัยโอเมตริก (เพียรชัย, 2537)
ทฤษฏีพื้นฐานของ Stretch – Shortening Exercise (SSE)
SSE ใชคุณสมบัติความยืดหยุน (Elasticity) และกิจกรรมการตอบสนอง (Reactiviy) ของ
กลามเนื้อเพื่อที่จะทําใหเกิดแรงหดตัวของกลามเนื้อสูงสุดจากโครงสรางภายในแตละมัดของ
กลามเนื้อลาย นอกจากจะมีเซลลกลามเนื้อลายที่หดตัวได (Contractile component) เปนจํานวน
มากแล ว ยั ง มี ก ล า มเนื้ อ อื่ น ๆ ซึ่ ง ทํ า หน า ที่ ยื ด กล า มเนื้ อ ลายไว ด ว ยกั น คื อ เนื้ อ เยื่ อ เกี่ ย วพั น
(Connective tissue) และเสนใยยืดหยุน (Elastic fiber) Connective tissue นี้หดตัวไมได
ในขณะที่ Elastic fiber มีคุณสมบัติของความยืดหยุนเมื่อถูกยืดออกแลวจะหดตัวกลับ (Recoil)
ไดเอง
Proprioceptors ของรางกาย ไดแก Muscle spindle, Golgi tendon organ (GTO) และ
joint capsule ligamentous receptors การกระตุน receptor เหลานี้เปนสาเหตุใหมีการเรงเรา
การยับยั้งและการปรับเปลี่ยนรูปแบบการทํางานระหวางกลามเนื้อกลุมหลัก (Agonist) และกลุม
ตรงกันขาม (Antagonist) ทั้ง Muscle spindle และ GTO นี้เปนตัวรับรูพื้นฐานสําหรับการฝกพลัย
โอเมตริก ซึ่งจะไดกลาวตอไป
Muscle spindle มีหนาที่เปนตัวรับรูการยืด (Stretch receptor) สวนประกอบของ
Muscle spindle นั้นไวตอการรับรูการเปลี่ยนแปลงของความเร็ว คือ Nuclear bag intrafusal
muscle fiber ซึ่งถูกเลี้ยงโดยเสนใยประสาทชนิดหดตัวเร็ว (Type la phasic nerve fiber) การ
กระตุน Muscle spindle ใชการยืดอยางรวดเร็ว (Quick stretch) ที่กลามเนื้อ Agonist อาจทําได
โดยการเคลื่อนไหวจากแรงภายนอก (Passive movement) และการเคลื่อนไหวดวยตัวเอง (Active
movement) ทําใหเกิดปฏิกิริยาการตอบสนองโดยมีการหดตัวอยางรวดเร็วของ Agonist และ
Synergistis extrafusal fibers
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ชวงตางๆ (Phases) ของ Stretch – Shortening Exercise (SSE) แบงออกเปน 3 ชวง คือ
1. Setting หรือ Eccentric Phases
2. Amortization Phases
3. Concentric Phases
Setting หรือ Eccentric phases เริ่มตนเมื่อนักกีฬาเตรียมสําหรับการทํากิจกรรมที่มี
การหดตัวของกลามเนื้อแบบยืดยาวออกและสิ้นสุด คือ มีการเพิ่มของ Muscle spindle activity
โดย Pre-stretching กลามเนื้อกอนที่จะกระตุนและทําใหเกิดความเตรียมพรอมในการถูกกระตุน
(Mental bail) ตอ Alpha motor neuron เพื่อทําใหเกิดการหดตัวของ Extrafusal muscle ชวง
ระยะเวลาของ Setting phases นั้นขึ้นอยูกับระดับของกลามเนื้อและประสาทที่ออกมาเพื่อการเรง
เรา
Amortization phases เปนชวงระยะเวลาระหวางหลังจากเกิดการหดตัวแบบยืดยาวออก
และเริ่มตนของ Concentric force ซึ่งขึ้นอยูกับอัตรา (Rate) ของการยืดมากกวาความยาว
(Length) ของการยืดถา Amortization phases ชา ผลคือ Elastic energy ซึ่งเปนไฟฟากลศาสตร
(Electro mechanic) ที่เกิดขึ้นระหวางการหดตัวแบบยืดยาวออกและหดสั้นเขาจะสูญเสียไปในรูป
ของความรอนและจะไมมีการกระตุน Stretch reflex แตเมื่อมีการหดตัวอยางรวดเร็วจะทําใหเกิด
การตอบสนองของกําลังอยางมาก ความยาวของ Amortization phases จะสั้นเขา การพัฒนานี้
เปนผลตอเนื่องจากการเรียนรู (Learning) และทักษะการฝก (Skill training) ที่เปนพื้นฐานการ
พัฒนาความกําลัง
Concentric phases เปนชวงระยะเวลาที่เกิดการตอบสนองของชวงที่เปนการรวมผลของ
Setting หรือ Eccentric phases และ Amortization phases ซึ่งสงเสริมใหเกิดการหดตัวแบบสั้น
เขา
วิธีการฝกพลัยโอเมตริก (สนธยา, 2547)
ในการปฏิ บั ติ ทั ก ษะทางการกี ฬ าส ว นใหญ กล า มเนื้ อ มี ก ารหดตั ว แบบยื ด ยาวออก
(Eccentric) และตามดวยการหดตัวของกลามเนื้อแบบหดสั้นเขา (Concentric) อยางรวดเร็วซึ่ง
เปนการทํางานที่มีความจําเพาะ และตองการสมรรถภาพทางกายที่เฉพาะเจาะจงทางดานพลัง
ระเบิด (Explosive power) หรือความสามารถในการใชความแข็งแรงเอาชนะแรงตานทานไดดวย
ความเร็ว (Speed strength) ความเร็วและความแข็งแรงเปนสมรรถภาพที่พบไดหลายรูปแบบใน
การเคลื่อนไหวของนักกีฬา การผสมผสานกันระหวางความเร็วและความแข็งแรงจะเกิดเปนพลัง
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หลายปมานี้ผูฝกสอนและนักกีฬาพยายามปรับปรุงพลัง เพื่อที่จะเพิ่มความสมบูรณทางกายให
สูงขึ้น การฝกพลัยโอเมตริกสามารถที่จะเพิ่มพลังระเบิดของนักกีฬาไดจากการหดตัวอยางเต็มพลัง
กลามเนื้อที่เปนผลมาจากการหดตัวแบบยืดยาวออกอยางรวดเร็ว
การออกแบบโปรแกรมการฝกพลัยโอเมตริก (Chu, 1984)
การออกแบบโปรแกรมการฝกแบบพลัยโอเมตริก ประกอบดวย
Intensity เปนความหนักในการกระทํา ซึ่งหมายถึงรูปแบบในการออกกําลังกายและ
น้ําหนักที่ใช เชนทา Side throw มีความหนักมากกวา ทา Trunk rotation (Chu, 1984) ความหนัก
ของการฝกปฏิบัติในการฝกพลัยโอเมตริกที่เหมาะสม สามารถกําหนดจากปจจัยดังนี้ คือ
1. ระยะทางของการรับและสงลูกเมดิซินบอล (แนวราบหรือแนวดิ่ง)
2. ความเร็วที่ใชในการรับและสงลูกเมดิซินบอล
3. การเปลี่ยนแปลงตําแหนงจุดศูนยถวงรางกายรับและสงลูกเมดิซินบอล
4. น้ําหนักของลูกเมดิซินบอล
Volume เปนปริมาณงานทั้งหมดที่กระทําขึ้นอยูกับจํานวนครั้งในการรับและสงลูก
เมดิซินบอล ในการฝกแตละเซตหรือระยะทางทั้งหมดในการฝกแตละครั้ง
ตารางที่ 1 แสดงปริมาณการฝกพลัยโอเมตริก (ครั้ง)
ระดับความหนัก

ปริมาณ (จํานวนครั้ง)

Beginning

80-100

Intermediated

100-120

Advanced

120-140

Frequency เปนจํานวนครั้งของการออกกําลังกายและความถี่ในการฝก ซึ่งหลังการฝก
จําเปนจะตองมีการพักเพื่อใหรางกายเกิดการฟนตัว โดยใชระยะเวลาประมาณ 48-72 ชั่วโมง
กอนที่จะทําการฝกครั้งตอไป
Recovery ระยะเวลาในการฟนตัว เปนการเปลี่ยนแปลงที่ใหเห็นถึงการพัฒนากําลังหรือ
ความทนทานของกลามเนื้อ สําหรับการฝกกําลังระยะเวลาในการฟนตัวประมาณ 45-60 วินาที
ระหวางเซต ความเหมาะสมของชวงเวลาทํางานและชวงพักใชคาอัตราสวนของเวลาที่ทํางานตอ
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ชวงพัก ( work : rest ratio ) เชน work : rest ratio = 1 : 5 – 1 : 10 ดังนั้น 1 เซตของการออกกําลัง
กายใชเวลา 10 วินาที ระยะเวลาในการฟนตัวคือ 50 – 100 วินาที
เวลาปฏิกิริยาตอบสนอง (Reaction Time, RT)
เวลาปฏิกิริยาตอบสนอง (Reaction Time, RT) หมายถึงชวงเวลาที่ใชตั้งแตการกระตุนรี
เซปเตอรจนถึงกลามเนื้อมีการหดตัว โดยเวลาปฏิกิริยานี้ตองอาศัยการเดินทางของกระแสประสาท
จากรีเซปเตอรขึ้นไปสูสมองสวนที่อยูใตอาํ นาจจิตใจโดยผานเซลลประสาทหลายตัวแลวจึงสง
มายังกลามเนือ้ (ชูศกั ดิ์,2536) ซึ่งแบงออกเปน (Sage ,1977)
- Premotor RT
คือชวงเวลาตัง้ แตรางกายไดรับสัญญาณกระตุนจนถึงเริ่มมีการ
เปลี่ยนแปลงสัญญาณ EMG อันแรก
- Motor RT คือชวงเวลาตัง้ แตมีการเปลี่ยนแปลงของสัญญาณ EMG จนถึงการเริ่มมี
การเคลื่อนไหว
เวลาในการเคลื่อนไหว (Movement Time, MT) คือชวงเวลาตั้งแตเริ่มมีการเคลื่อนไหวครั้ง
แรกจนกระทั่งสิ้นสุดการเคลือ่ นไหว (Magill RA,1993)
เวลาในการตอบสนอง (Response Time) คือชวงเวลาตั้งแตเริ่มตนมีการกระตุนจนกระทัง่
สิ้นสุดการเคลือ่ นไหว ซึง่ ก็คือผลรวมระหวางเวลาปฏิกิริยาตอบสนองและเวลาในการเคลื่อนไหว
(Magill ,1993)
ประเภทของ Reaction Time (RT)
1. Simple Reaction Time คือเวลาปฏิกิริยาตอบสนองในสถานการณที่มีสิ่งกระตุน 1
ชนิดแลวมีการตอบสนองตอการกระตุนนัน้ เพียงอยางเดียว
2. Choice Reaction Time คือเวลาปฏิกิริยาตอบสนองในสถานการณที่มสี ิ่งกระตุน
มากกวา 1 ชนิดโดยสิ่งกระตุนแตละชนิดก็ตองการการตอบสนองตอสิ่งกระตุนที่มคี วามสัมพันธกัน
เทานัน้
3. Discriminative Reaction Time คือเวลาปฏิกิรยิ าตอบสนองในสถานการณที่มีสิ่ง
กระตุนมากกวา 1 ชนิดแตตอ งการการตอบสนองตอการกระตุนนัน้ อยางจําเพาะเจาะจงเพียงชนิด
เดียวเทานั้นโดยไมตอบสนองตอตัวกระตุน อื่น
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ปจจัยที่ผลตอคา Reaction Time
1. อายุ
คาเวลาปฏิกิริยาตอบสนองจะมีคาเร็วขึน้ จากเด็กจนถึงอายุ 20 ป แลวจะคอยๆ เพิ่มขึ้น
จนถึงอายุ 50-60 ป แลวคาเวลาปฏิกิริยาตอบสนองจะเพิ่มมากขึน้ เมื่ออายุ 70 ปขึ้นไป (Rose
,2002) ซึ่ง Kokinski (2003) รายงานวาคาเวลาปฏิกิริยาตอบสนองในผูส ูงอายุจะเพิม่ ขึ้น
เนื่องจากมีการเสื่อมประสิทธิภาพในการนําสัญญาณประสาท จากตัวกระตุน
2. เพศ
ผูชายมีเวลาปฏิกริ ิยาตอบสนองสัน้ กวาผูห ญิง ทัง้ นีอ้ าจเนื่องมาจากวาในการดํารงชีวิต
ประจําวันนัน้ ผูชายมีกิจกรรมที่ตองใชความเร็วมากกวาผูหญิง ดังนั้นเพศชายจึงไดรับผลดีจากการ
ฝกอยูเรื่อย ๆ (Teichner และ Tripp อางจากชูศักดิ)์
3. รูปแบบของตัวกระตุน
Sage (1997) ไดรายงานวาตัวกระตุน แตละชนิดมีผลทําใหรางกายมีความเร็วในการ
ตอบสนองที่แตกตางกันโดยเรียงลําดับเวลาปฏิกิริยาตอบสนองจากความเร็วมากไปหาความเร็ว
นอยตามลําดับดังนี้คือ ตัวกระตุนทีเ่ ปนเสียง (auditory) การรับสัมผัส (touch) การมองเห็น
(visual) ความเจ็บปวด (pain) และกลิ่น (smell)
4. การออกกําลังกายและการฝกฝน
การออกกําลังกายจะมีผลในการลดคาเวลาปฏิกิริยาตอบสนอง พบวาผูถูกทดสอบจะมี
คาเวลาปฏิกิริยาตอบสนองเร็วที่สุดเมื่อออกกําลังกายใหมีอัตราการเตนของหัวใจ 115 ครั้งตอ
นาที (Levit และ Gutin,1971 และ Sjoberg,1975) สวนการฝกฝนก็ใหผลในการลดคาเวลา
ปฏิกิริยาตอบสนองเชนกัน มีรายงานวาผูมีมีการฝกฝนอยางเพียงพอจะมีการตอบสนองไดดีกวาผู
ที่ไมไดฝกฝน (Sandera, 1998)
5. ความถนัดของมือ
Barthelemy และคณะ (2001) รายงานวาเวลาปฏิกิรยิ าตอบสนองของมือซายมีคานอย
กวามือขวาในคนที่ถนัดขวา ซึ่งพบวาเปนผลมาจากอิทธิพลของสมองซีกขวาในสวนของ visual
attention และ movement planning โดยเมื่อตัวกระตุนปรากฏทางลานสายตาดานซาย สมอง
ซีกขวาจะเปนสวนที่รับสิ่งเรานัน้
สวนมือซายทีถ่ ูกควบคุมการเคลื่อนไหวดวยสมองซีกขวา
เชนเดียวกันนัน้ การเคลื่อนไหวตอบสนองจากตัวกระตุนนั้นมือซายจะมีเวลาตอบสนองที่เร็วกวามือ
ขวา
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6. ความแรงของตัวกระตุน
Schiefer และคณะ (2001) รายงานวาเมือ่ ใหตัวกระตุน ทางสายตาทีม่ ีความเขมสูงจะทํา
ใหคาเวลาปฏิกิริยาตอบสนองลดลงอยางมีนัยสําคัญทางสถิติ และหลังจากที่ตัวกระตุนมีความ
เขมมากขึน้ จนถึงระดับหนึง่ การตอบสนองจะคงที่
7. อิทธิพลของจํานวนรีเซปเตอรที่ถูกกระตุน
เมื่อจํานวนรีเซปเตอรที่ถูกกระตุนเพิ่มขึน้ จะทําใหเวลาในการแสดงปฏิกิริยาลดลง
มี
รายงานวาเมือ่ กระตุนดวยตัวกระตุนหลายชนิดพรอมกัน เชน แสง เสียง และการกระแทก จะ
สงผลใหเวลาปฏิกิริยาตอบสนองลดลง แตอยางไรก็ตามหากตัวกระตุนมีความซับซอนเกินไป เชน
การกระตุนดวยเสียงเปนพัก ๆ หรือเสียงที่เปลี่ยนแปลงความแหลมและความดัง เวลาปฏิกิริยา
ตอบสนองจะเพิ่มขึ้น (Morehouse และ Miller อางจากชูศักดิ์) และหากตัวกระตุน มีลักษณะงาย
จะทําใหเวลาปฏิกิริยาตอบสนองสัน้ ลง นอกจากนีย้ งั พบวา เมื่อกระตุนดวยตัวกระตุน 2 ตัวใน
เวลาใกลเคียงกัน การตอบสนองตอตัวกระตุนที่ 2 จะชากวาตัวกระตุนตัวแรก
8. ผลของความเมื่อยลา
ภาวะเมื่อยลาจะทําใหเวลาในการแสดงปฏิกิริยาเพิม่ ขึ้น Killer(1998) รายงานวาจะตองมี
การเมื่อยลามากพอสมควรจึงจะทําใหเวลาในการแสดงปฏิกิริยาเพิ่มขึ้นได และหากผูถกู ทดสอบ
ยังสามารถเพงความสนใจอยูที่ตัวกระตุนได
จะไมมีผลตอการเปลี่ยนแปลงเวลาในการแสดง
ปฏิกิริยา
9. อิทธิพลของสัญญาณเตือน
เวลาปฏิกิริยาตอบสนองจะลดลงเมื่อใหสญ
ั ญาณเตือนกอนการกระตุน จริง
เนือ่ งจาก
สัญญาณเตือนดังกลาวทําใหผูถูกวัดเพงความสนใจเพื่อรอตัวกระตุนมากขึ้นและเตรียมกลามเนื้อ
ไวใหพรอมที่จะตอบสนอง (Teichner, 2001)
10. อาหาร
มีรายงานวาผูท ี่รับประทานอาหารเชากอนการทดสอบจะมีเวลาปฏิกริ ิยาตอบสนองเร็ว
กวาผูท ี่ไมไดรับประทานอาหารเชากอนการทดสอบ แตทั้งนีย้ ังขาดขอมูลที่เกี่ยวกับผลของอาหาร
ที่มีตอเวลาปฏิกิริยาตอบสนอง แอลกฮอลมีผลทําใหเวลาปฏิกิริยาตอบสนองเพิม่ ขึ้น สวนการสูบ
บุหรี่ทาํ ใหเวลาปฏิกิรยิ าตอบสนองเพิ่มขึน้ เมื่อใชตัวกระตุนทีเ่ ปนการมองเห็น (Benzedrine, 1999)
11. ระดับสติปญญา
เมื่อเปรียบเทียบในคนปกติ พบวา คนทีม่ ีสติปญญาดีจะมีคาเวลาปฏิกิริยาตอบสนองเร็ว
กวาคนทีม่ ีสติปญญาดอยกวา เพราะในคนที่มีสติปญญาดีจะสามารถทําการเคลือ่ นไหวที่ซับซอน
ไดดีกวาคนทีม่ ีสติปญญาดอยกวา (Der, 2003)
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12. การบาดเจ็บของศีรษะ
Colins (2003) ศึกษาในนักกีฬาระดับ High School ที่ไดรับการกระทบกระเทือนอยาง
รุนแรงของศีรษะและมีอาการปวดศีรษะ 1 สัปดาหหลังการบาดเจ็บ พบวามีคาเวลาปฏิกิริยา
ตอบสนองชาลงและมีปญหาเรื่องความจํา เมื่อเทียบกับนักกีฬาที่มกี ารกระทบกระเทือนอยาง
รุนแรงของศีรษะแตไมมีอาการปวดศีรษะ 1 สัปดาหหลังการบาดเจ็บ
การฝกซอมกับอุปกรณอสิ ระ
การฝกซอมเพื่อพัฒนากําลังของกลามเนื้อใหไดดีและมีประสิทธิภาพ จะตองเปดโอกาส
ใหนักกีฬาสามารถเคลื่อนไหวไดอยางรวดเร็วและสอดคลองกับทักษะของกีฬา ซึ่งการออกแรง
ตานกับอุปกรณอิสระ เชน เมดิซินบอล (medicine ball) ยางยืด (rubber band) จะชวยให
นักกีฬาสามารถออกแรงไดโดยไมมีขอจํากัดของการเคลื่อนไหว พัฒนากําลังของกลามเนื้อไดดี
จากการเปรียบเทียบผลของการฝกดวยแรงตานระหวางอุปกรณอิสระกับเครื่องออกกําลังกาย
พบวา การฝกดวยอุปกรณอิสระเพิ่มความแข็งแรงและกําลังกลามเนื้อไดมากกวาการฝกดวยเครื่อง
ออกกํ า ลัง กายที่อยู กั บที่ โดยนัก กีฬ าที่ฝก ดว ยอุ ปกรณ อิสระจะสามารถออกแรงตานไดอย า ง
ตอเนื่องตลอดชวงการเคลื่อนไหว หากใชแรงตานเปนเมดิซินบอลจะสงผลใหลูกบอลมีการเคลื่อนที่
ไปตามการใชกําลังของกลามเนื้อ และหากตองการใหลูกบอลเคลื่อนออกไปดวยระยะทางมาก
ที่สุดเทาที่จะทําได ตองมีการออกแรงอยางรุนแรงและรวดเร็วหรืออีกนัยหนึ่งก็คืออัตราการเรง
สูงสุดควรจะเกิดขึ้นในขณะที่มีการปลอยอุปกรณออกไปซึ่งตองอาศัยการประสานสัมพันธกัน
ระหวางการระดมพลของเสนใยกลามเนื้อชนิดหดตัวอยางรวดเร็ว (motor unit recruitment of fast
twitch fibers) และการประสานสัมพันธระหวางระบบประสาทและกลามเนื้อที่ทําหนาที่ (agonist)
และกลามเนื้อมัดตรงกันขาม (antagonist) ซึ่งผลของการฝกซอมจะทําใหกลามเนื้อที่ทําหนาที่หด
ตัวไดอยางเต็มแรงขณะที่กลามเนื้อมัดตรงขามจะมีการผอนคลายระดับสูง ดังนั้นกลามเนื้อที่ทํา
หนาที่จึงออกแรงไดสูงสุด (สนทยา, 2547)
ความหมายเกี่ยวกับเมดิซนิ บอล
เมดิซินบอล (Medicine Ball) เปนลูกบอลที่มีน้ําหนักมากกวาลูกบอลโดยปกติโดยมี
น้ําหนักและขนาดแตกตางกัน ใชประกอบในการออกกําลังกายและการทํากายภาพบําบัด เปน
อุปกรณหนึ่งที่นํามาใชในการพลัยโอเมตริก สามารถฝกเพื่อเพิ่มความแข็งแรงและกําลังของ
กล า มเนื้ อ ได ทั้ ง ส ว นบนและส ว นล า งของร า งกาย แต สว นใหญนิ ย มใช ใ นการฝก ส ว นบนของ
รางกาย สามารถทํา ได งา ย ผูใชไมตองอาศัยทักษะในการฝ กมากนัก และผูฝกสอนสามารถ
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กําหนดน้ําหนักของลูกบอลใหเหมาะสมกับความสามารถของนักกีฬาได (ถนอมวงศ,2534) ซึ่งใน
การฝกโดยใชลูกเมดิซินบอลสวนใหญจะเนนทักษะการรับและสง ฉะนั้นผูฝกจะตองเนนการรับ
และการสงที่ถูกตองใหกับนักกีฬา เพราะหากการรับสงไมถูกตองจะกอใหเกิดการบาดเจ็บทีม่ อื และ
นิ้วของนักกีฬาได ซึ่งการรับและการสงที่ถูกตองควรจะรับสงที่ระดับอก ควรหลีกเหลี่ยงการรับและ
สงลูกบอลในลักษณะที่งอแขนหรือเหยียดแขนออกเต็มที่ ขณะรับใหยื่นมือออกไปรับแลวผอนแรง
เขาหาตัวพรอมกับสงลูกบอลออกโดยเร็วและแรงเหยียดแขนสงลูกตามไป
หลักการฝกดวยเมดิซินบอล(ถนอมวงศ,2534)
1. ควรใชลูกบอลในการทําใหเกิดความคุน เคยกับลูกบอล เชน แขน ขา ลําตัว โดยใช
ทักษะในการเหวี่ยวโยนรับโดยอาจจะฝกเปนคูหรือเดียว
2. ระยะทางในการฝก ระยะที่ใชไมต่ํากวา 2 เมตร และไมควรเกิน 3.50 เมตร
3. เวลาพักในการฝกแตละรอบ ควรอยูระหวาง 45 ถึง 60 วินาที
4. ระยะเวลาในการฝก ควรอยูในระหวาง 20-30 นาที
งานวิจัยที่เกีย่ วของ
งานวิจัยภายในประเทศ
สมัย โมงประณีต (2536) ทําการศึกษาโดยเปรียบเทียบผลของการฝกการผอนคลาย
ความเครียดของกลามเนื้อทีม่ ตี อเวลาปฏิกริ ิยาตอบสนองของนักกีฬาฟุตบอล กลุมตัวอยางเปน
นักกีฬาฟุตบอลของวิทยาลัยพลศึกษา จังหวัดมหาสารคาม ปการศึกษา 2535 จํานวน 36 คน
เครื่องมือที่ใชในการวิจัยคือเครื่องวัดปฏิกิริยา โปรแกรมการฝกฟุตบอลซึ่งสรางโดยผูวิจัยและผาน
การพิจารณาจากผูเชีย่ วชาญและใชโปรแกรมการฝกการผอนคลายความเครียดของกลามเนื้อของ
Jacobson และ Emery ใชเวลาฝกทัง้ สิ้น 8 สัปดาห ๆละ 3 วัน โดยทําการทดสอบเวลาปฏิกิริยา
ตอบสนอง อัตราการเตนชีพจร และความดันโลหิต กอนการฝกและหลังการฝกในสัปดาหที่ 2, 4, 6
และ 8 ผลการวิจัยพบวาหลังการฝกเวลาปฏิกิริยาตอบสนองลดลงทุกชวงของการวัดซ้ําทัง้ ในกลุม
ควบคุมและกลุมทดลอง และกลุมทดลองมีการลดลงของเวลาปฏิกิริยาตอบสนองมากกวากลุม
ควบคุมอยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .05
บันเทิง เกิดปรางค (2539) ทําการศึกษาผลของการฝกการผอนคลายกลามเนื้อที่มีตอ
เวลาปฏิกิริยาตอบสนองในนักกีฬาวอลเลยบอลโดยเปรียบเทียบกับกลุมควบคุม กลุมตัวอยางเปน
นักกีฬาวอลเลยบอลหญิงของโรงเรียนกีฬาจังหวัดสุพรรณบุรีปการศึกษา 2538 จํานวน 24 คน วัด
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เวลาปฏิกิริยาตอบสนองโดยใช Whole Body Reaction Time Type II ทําการฝกตามโปรแกรม
การฝกกีฬาวอลเลยบอลที่โรงเรียนกีฬาจังหวัดสุพรรณบุรีสรางขึ้น และโปรแกรมการฝกการผอน
คลายกลามเนือ้ ของ Jacobson ใชเวลาการฝกทัง้ สิ้น 8 สัปดาห ๆ ละ 3 วัน ทําการทดสอบเวลา
ปฏิกิริยาตอบสนอง กอนการฝกและภายหลังสิ้นสุดการฝกในสัปดาหที่ 8 ผลวิจัยพบวากลุม
ทดลองมีการลดลงของเวลาปฏิกิริยาตอบสนองมากกวากลุม ควบคุมอยางมีนยั สําคัญทางสถิตทิ ี่
ระดับ .05
วิชุดา คงสุทธิ์ (2545) ทําการศึกษาโดยเปรียบเทียบผลการฝกพลัยโอเมตริกดวยเมดิซิ
นบอลและหนังยางที่มีตอพลังกลามเนื้อสวนบนและความเร็วในการวายน้าํ ของนักวายน้าํ
กลุม
ตัวอยางเปนนิสิตชายระดับชั้นปที่ 1-4 จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย ปการศึกษา 2545 จํานวน 45
คน ทดสอบความเร็วในการวายน้ําทาวัดวาโดยใชแขนอยางเดียวระยะทาง 25 เมตร แบงกลุม
ออกเปน 3 กลุมๆ ละ 15 คน กลุมควบคุมทําการฝกวายน้าํ อยางเดียว กลุม ทดลองที่ 1 ฝกพลัย
ดอเมตริกดวยเมดิซินบอลและวายน้าํ และกลุมทดลองที่ 2 ฝกพลัยโอเมตริกดวยหนังยางและวาย
น้ํา ทําการฝก 3 วันตอสัปดาหเปนเวลา 8 สัปดาห ทําการทดสอบพลังกลามเนื้อสวนบนและ
ความเร็วในการวายน้าํ โดยใชแขนอยางเดียวระยะทาง 25 เมตร กอนและหลังการฝกในสัปดาหที่
2, 4, 6 และ 8 นําผลที่ไดมาวิเคราะหทางสถิติ โดยหาคาเฉลี่ย สวนเบี่ยงแบนมาตรฐาน วิเคราะห
ความแปรปรวนทางเดียว วิเคราะหความแปรปรวนทางเดียวชนิดวัดซ้ํา และเปรียบเทียบความ
แตกตางเปนรายคู โดยวิธกี ารทดสอบของตูกี เอ (Tukey (a)) ผลการวิจยั พบวาหลังการฝก 8
สัปดาห กลุมทดลองที่ 1 และกลุมทดลองที่ 2 มีพลังกลามเนื้อและความเร็วในการวายน้าํ ไม
แตกตางกันและทั้งสองกลุม มีพลังกลามเนื้อมากกวากลุมควบคุมอยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ
.05 เมื่อพิจารณาถึงความเร็วในการวายน้ําพบวามีกลุมทดลองที่ 2 เพียงกลุม เดียวทีม่ ีความเร็ว
มากกวากลุมควบคุมอยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .05
นภาพร ปญโญปน (2546) ทําการศึกษาคาเวลาปฏิกิริยาตอบสนองเฉลี่ยในคนไทยปกติ
อายุระหวาง 18-23 ป ทําการศึกษาในกลุมตัวอยางทีถ่ นัดขวา จํานวน 150 คนโดยเปนเพศชาย
75 คนและเพศหญิง 75 คน ทําการศึกษาโดยทดสอบคาเวลาปฏิกริ ิยาตอบสนองของมือและเทา
ผูเขารวมการศึกษาถูกกําหนดใหกดสวิทซดวยมือขวาและเทาขวาใหเร็วที่สุดทันทีที่เห็นสัญญาณ
ไฟปรากฏ ผลการศึกษาพบวาเวลาปฏิกริ ิยาตอบสนองเฉลี่ยของมือและเทามีคาเทากับ 0.314 ±
0.031 วินาที และ 0.330 ± 0.029 วินาทีตามลําดับ คาเฉลี่ยเวลาปฏิกริ ิยาตอบสนองเฉลี่ยของมือ
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ในเพศชายและหญิงมีคาเทากับ 0.307 ± 0.029 วินาทีและ 0.321 ± 0.032 วินาที ตามลําดับ
สวนคาเฉลี่ยเวลาปฏิกิริยาตอบสนองเฉลีย่ ของเทาในเพศชายและเพศหญิง คือ 0.330 ± 0.031
วินาทีและ 0.342 ± 0.034 วินาทีตามลําดับ เมื่อนําไปเปรียบเทียบความแตกตางระหวางกลุมโดย
ใชสถิติ Independent student t-test พบวาเพศชายมีคาเวลาปฏิกิริยาตอบสนองเร็วกวาเพศ
หญิงและมือมีการตอบสนองเร็วกวาเทาอยางมีนยั สําคัญทางสถิติ
วิชุดา คงสุทธิ์ (2545) ทําการเปรียบเทียบผลการฝกพลัยโอเมตริกดวยเมดิซนิ บอลและ
หนังยางที่มีตอ พลังกลามเนือ้ สวนบนและความเร็วในการวายน้าํ ของนักวายน้ํา กลุมตัวอยางเปน
นิสิตชายระดับชั้นปที่ 1-4 จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัยปการศึกษา 2545 โดยใชวิธีการเลือกแบบ
เจาะจงจํานวน 45 คน ทดสอบความเร็วในการวายน้าํ ทาวัดวาโดยใชแขนอยางเดียวระยะทาง 25
เมตร แบงกลุม ออกเปน 3 กลุมๆ ละ 15 คน มีกลุม ควบคุมฝกวายน้าํ อยางเดียว กลุมทดลองที่ 1
ฝกพลัยโอเมตริกดวยเมดิซนิ บอลและวายน้ํา และกลุมทดลองที่ 2 ฝกพลัยโอเมตริกดวยหนังยาง
และวายน้ํา ทําการฝก 3 วันตอสัปดาห เปนเวลา 8 สัปดาห จากนัน้ ทําการทดสอบพลังกลามเนื้อ
สวนบนและความเร็วในการวายน้ําโดยใชแขนอยางเดียวระยะทาง 25 เมตร กอนการทดลอง หลัง
การทดลอง 2, 4, 6 และ 8 สัปดาห นําผลที่ไดมาวิเคราะหทางสถิติ โดยหาคาเฉลี่ย สวนเบีย่ ง
แบนมาตรฐาน วิเคราะหความแปรปรวนทางเดียว วิเคราะหความแปรปรวนทางเดียวชนิดวัดซ้ํา
และเปรียบเทียบความแตกตางเปนรายคู โดยวิธีการทดสอบของตูกี เอ (Tukey (a)) ผลการวิจัย
พบวา ภายหลังการฝก 8 สัปดาห กลุมทดลองที่ 1 และกลุมทดลองที่ 2 มีพลังกลามเนื้อมากกวา
กลุมควบคุมอยางมีนยั สําคัญทางสถิติที่ระดับ .05 และกลุมทดลองที่ 2 มีความเร็วในการวายน้าํ
โดยใชแขนอยางเดียวระยะทาง 25 เมตร มากกวากลุม ควบคุมอยางมีนยั สําคัญทางสถิตทิ ี่ระดับ
.05 สวนภายหลังการฝก 2, 4, 6 และ 8 สัปดาห พลังกลามเนื้อสวนบนและความเร็วในการวายน้าํ
โดยใชแขนอยางเดียวระยะทาง 25 เมตรของกลุมทดลองที่ 1 และกลุมทดลองที่ 2 ไมแตกตางกัน
อยางมีนยั สําคัญที่ระดับ.05
งานวิจัยตางประเทศ
Pudio (1998) รายงายวาการประสานสัมพันธของนักกีฬาเรือพายจะลดลงเมื่อความเร็ว
ในการพายเพิม่ ขึ้นและปจจัยทีท่ ําใหการพายเรือชาลงและไมมีประสิทธิภาพคือการงอแขน
ลวงหนาในขณะที่เริ่มออกตัว (a premature flexion of arms at the start of drive) และการโนม
ลําตัวมาทางดานหนามากเกินไปในระหวางที่ขาเหยียดออก
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Singh (1995) ทําการศึกษาเพื่อรายงานสมรรถภาพทางกายของนักกีฬาเรือมังกร
(dragon boat) โดยวัดปริมาณการใชออกซิเจนสูงสุดและความสามารถสูงสุดในการทํางานของ
รางกายในนักกีฬาเรือมังกรมาเลเซียจํานวน 28 คน พบวานักกีฬามีเปอรเซ็นตไขมันเทากับ
11.8± 0.6 % ปริมาณการใชออกซิเจนสูงสุดมีคาเทากับ 2.75 min-1 ปริมาณงานที่ทาํ ไดสูงสุด
เทากับ 195.5 วัตต เมื่อประเมินกําลังความทดทานของระบบแอนแอโรบิค(Anaerobic
endurance power) (maximal workload)โดยใชแขนปนจักรยานวัดงานควบคุมจํานวนรอบให
อยูที่ 100 รอบ ตอนาที ทีแ่ รงตาน 400 วัตต จนกระทั่งจํานวนรอบลดลงเหลือ 75 รอบตอนาที
แลวจับเวลา เวลาเฉลีย่ 34.9 (± 4.5) กระโดดสูง (vertical jump) ได 140.0(±4.5) ความเข็งแรง
ของแขนขวามากกวาแขนซายอยางมีนัยสําคัญ (p<0.0001) เปอรเซ็นไขมันเทากับ 11.8 (± 0.6)%

