
บทที่ 2 
เอกสารและงานวิจัยท่ีเกี่ยวของ 

 การศึกษาครั้งนี้ เปนการศึกษาผลของการฝกแบบพลัยโอเมตริกรวมกับการฝกตาม
โปรแกรมปกติ ผูเขียนไดศึกษาเอกสารและงานวิจัยที่เกี่ยวของทั้งในประเทศและตางประเทศ
รวบรวมมาเสนอดังตอไปนี้ 

1. ประวัติกีฬาเรือพาย 
2. ความหมายของพลัยโอเมตริก 
3. ทฤษฏีที่เกี่ยวของกับการฝกพลัยโอเมตริก 
4. วิธีการฝกพลัยโอเมตริก 
5. การออกแบบโปรแกรมการฝก 
6. กลามเนื้อที่เกี่ยวของกับเรือพาย 
7. ชีวกลศาสตรของการออกกําลังกายแบบพลัยโอเมตริก 
8. ระบบพลังงานที่สําคัญในการฝกพลัยโอเมตริก 
9. การฝกซอมกับอุปกรณอิสระ 
10. งานวิจัยที่เกี่ยวของ 

 
ประวัติกีฬาเรือพาย (สมาคมเรือพายแหงประเทศไทย, 2005) 

 สมาคมเรือพายแหงประเทศไทย เดิมชื่อ “สมาคมเรือยาวสมัครเลน” ถือกําเนิดขึ้นเมื่อ               
ป พ.ศ.2531 โดยมี พลเรือเอก บัณฑิตย ชุณหวัณ เปนนายกสมาคมคนแรก ทั้งนี้ไดเล็งเห็นวา
ประเทศไทยมีแมน้ําอยูหลายสาย และเรือยาว เปนยุทโธปกรณในการทําศึกสงครามมาแตโบราณ 
และการคมนาคมทางน้ําติดตอกันตามหัวเมืองตางๆ รวมทั้งการใชเรือเปนพาหนะประกอบพิธีการ
สําคัญ ๆ มาชานาน เมื่อเรือจากหลายทองถ่ินจํานวนมากมารวมกัน ก็มีการจัดประลองแขงขันเรือ
ยาว จนเปนที่นิยมชื่นชอบของชาวไทย ซ่ึงถือไดวาเปนวัฒนธรรมประเพณีสืบทอดกันมาและ
สมควรที่จะตองอนุรักษ เผยแพร กีฬาเรือยาวในหมูประชาชนและเยาวชนผูสนใจ ไดรวมดําเนิน
กิจกรรมที่จะคงไวให กีฬาเรือยาว เปนมรดกของชาติไทยตอไป 

 

 



 7 

ในป พ.ศ.2532 พลเรือเอก ดิลก ภัทรโกศล เสนาธิการทหารเรือ ไดรับการแตงตั้งใหเปน
นายกสมาคมฯ และดําเนินการมุงเนนเฉพาะกีฬาเรือยาวประเพณี ซ่ึงเปนที่นิยมกันมากในประเทศ
ไทย และในปนี้ไดสงนักกีฬาเขารวมการแขงขันกีฬาซีเกมส คร้ังที่ 15 ณ ประเทศฟลิปปนส จนถึง 
ป พ.ศ.2534 สมาคมเรือยาวสมัครเลน ไดรับการอนุญาตจาก การกีฬาแหงประเทศไทย ใหสามารถ
ดําเนินกิจกรรมเกี่ยวกับกีฬาในนามของชาติไทยและประเทศไทยไดตามกฎหมาย จึงไดเปลี่ยนชื่อ
เปน “สมาคมเรือยาวสมัครเลนแหงประเทศไทย” 

 ในป พ.ศ.2535 พลเรือเอก วิญญาณ สันติวิสัฏฐ รองผูบัญชาการทหารเรือในขณะนั้น ไดรับ
การแตงตั้งใหเปนนายกสมาคมฯ คนที่ 3 ดําเนินกิจการพัฒนาดานกีฬาเรือยาวอยางตอเนื่อง โดยสง
นักกีฬาเขารวมการแขงขันกีฬาซีเกมส คร้ังที่ 17 (พ.ศ.2536) ณ ประเทศสิงคโปร และกีฬาซีเกมส 
คร้ังที่ 18 (พ.ศ.2538) ณ จังหวัดเชียงใหม ประเทศไทย รวมทั้งพัฒนากีฬาเรือยาวไปสูกีฬาสากล
หลายชนิ ดขึ้ น  โดยใน เดื อนพฤศจิ ก า ยน  พ .ศ . 2537สหพันธ เ รื อกรร เชี ย งนานาชาติ 
(INTERNATIONAL ROWING FEDERATION-FISA) ไดสงผูแทนมาสงเสริมกีฬาเรือกรรเชียง 
โดยมอบเรือกรรเชียงให 6 ลํา เพื่อใชในการฝกซอม และในป พ.ศ.2538 ไดสงนักกีฬาไปรวมการ
แขงขันเรือแคนูที่ไตหวัน  

 ในป พ.ศ.2539 สมาคมเรือยาวสมัครเลนแหงประเทศไทย ไดรับอนุญาตใหเปลี่ยนชื่อเปน 
“สมาคมเรือพายแหงประเทศไทย” เพื่อดําเนินกิจกรรมอยางเปนทางการในกีฬาเรือพายที่ใชคนพาย
ทุกชนิด ไดแก เรือยาว, เรือกรรเชียง, เรือแคนู และเรือคยัค โดยมี พลเรือเอก ธํารง วิบูลยเสถียร เปน
นายกสมาคมฯ คนที่ 4 ไดพัฒนาการฝกซอมเพิ่มมากขึ้น และไดสงนักกีฬาเรือพายไปรวมการ
แขงขันกีฬาซีเกมส คร้ังที่ 19 (พ.ศ.2540) ณ ประเทศอินโดนีเซีย ซ่ึงมีการแขงขันทั้ง 3 ประเภทกีฬา 
การแขงขันในครั้งนี้ สมาคมเรือพายแหงประเทศไทย ประสบความสําเร็จ โดยนักกีฬาเรือพาย
ชนะเลิศได 1 เหรียญทอง 4 เหรียญเงิน และ 8 เหรียญทองแดง หลังจากนั้น ไดมุงพัฒนากีฬาเรือพาย
อยางตอเนื่อง และสามารถสงนักกีฬาเรือพายไปแขงขันในกีฬาเอเชี่ยนเกมส ชิงแชมปเอเชีย           
ชิงแชมปโลก และกีฬาโอลิมปคเกมส จนถึงปจจุบัน 
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ความหมายของพลัยโอเมตริก 
 พลัยโอเมตริกมาจากภาษากรีก คือ Plethyein ซ่ึงหมายถึงเพิ่มมากขึ้น หรือมาจากรากศัพท
ภาษากรีกที่เรียกวา Plio  หมายถึงเพิ่มขึ้น มากขึ้นอีก  รวมกับคําวา Metric หมายถึง การวัดขนาด
หรือระยะ และปจจุบัน Plyometric exercise หมายถึง การออกกําลังกายหรือการฝกบริหารรางกายที่
รวมไวซ่ึงกําลัง ความแข็งแรงและความรวดเร็วในการหดตัวของกลามเนื้อ เพื่อการเคลื่อนไหวอยาง
ฉับพลัน 
 การออกกําลังกายแบบพลัยโอเมตริกมีรากฐานจากความเชื่อที่วาการเหยียดออกอยาง
รวดเร็วของกลามเนื้อกอนการหดตัวจะกอใหเกิดผลตอการหดตัวของกลามเนื้ออยางแรงมากยิ่งขึ้น
การที่กลามเนื้อเหยียดตัวออกแรงมากเทาได ก็ยิ่งมีการพัฒนาแรงหดตัวของกลามเนื้อส้ันเขาทันที
ไดมากยิ่งขึ้นเทานั้น ฮูเบอร (Huber, 1987) การเพิ่มความแข็งแรงในการหดตัวของกลามเนื้อ ซ่ึงมี
ความเห็นวาเกิดมาจากการยืดของกลามเนื้อ สปนเดิล (Spindle) ซ่ึงเกี่ยวของกับปฏิกิริยาของ
ประสาทสัมผัสของกลามเนื้อที่เรียกวา มัยโอเทตริก รีเฟล็กซ (Myotactric Reflex) ผลลัพธของการ
ฝกพลัยโอเมตริกอาจเพิ่มแรงเชนเดียวกับการเพิ่มความเร็ว และการเพิ่มความเร็วกับความแข็งแรง    
ก็คือพลังระเบิดของกลามเนื้อ  
 การฝกพลัยโอเมตริก (Plyometric) เปนการฝกที่ตองใชประโยชนจากแรงโนมถวงของโลก 
โดยการเก็บพลังงานศักย (Potential energy) ไวในกลามเนื้อ และพลังงานเหลานี้จะถูกนํามาใช
ประโยชนทันทีเมื่อเกิดปฏิกิริยาตรงกันขาม เชน การกระโดดขึ้นจากพื้นและลงสูพื้นอยาง
ทันทีทันใด ซ่ึงจะเปนประโยชนอยางยิ่งสําหรับนักกีฬาที่ตองการความเร็ว และความแข็งแรง
รวมกัน (Speed – Strength) เชน กีฬากรีฑา (ประเภทลูและลาน) กิจกรรมการกระโด ทุม พุง ขวาง 
ซ่ึงเปนชนิดกีฬาที่ตองใชความสามารถในการออกแรงสูงสุดในการเคลื่อนไหวดวยความเร็วสูงสุด  
(Allerheigen, 1994) จะเห็นไดวาการฝกพลัยโอเมตริกเปนวิธีการที่เหมาะสมสําหรับการฝกเพื่อ
ความสูงในการกระโดดของนักกีฬาบาสเกตบอล ผลของการฝกพลัยโอเมตริกที่มีตอความ
เปลี่ยนแปลงทางสรีรวิทยา และสมรรถภาพทางกายของนักกีฬาบาสเกตบอล พบวาความสามารถ
ในการยืนกระโดดแตะฝาผนัง และความสามารถในการยืนกระโดดไกลของนักกีฬาบาสเกตบอล
เพิ่มมากขึ้น 
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ทฤษฏีท่ีเก่ียวของกับการฝกพลัยโอเมตริก (เพียรชัย, 2537) 
 ทฤษฏีพื้นฐานของ Stretch – Shortening Exercise (SSE) 
 SSE  ใชคุณสมบัติความยืดหยุน (Elasticity) และกิจกรรมการตอบสนอง (Reactiviy) ของ
กลามเนื้อเพื่อที่จะทําใหเกิดแรงหดตัวของกลามเนื้อสูงสุดจากโครงสรางภายในแตละมัดของ
กลามเนื้อลาย นอกจากจะมีเซลลกลามเนื้อลายที่หดตัวได (Contractile component) เปนจํานวนมาก
แลวยังมีกลามเนื้ออ่ืนๆ ซ่ึงทําหนาที่ยืดกลามเนื้อลายไวดวยกัน คือ เนื้อเยื่อเกี่ยวพัน (Connective 
tissue) และเสนใยยืดหยุน (Elastic fiber) Connective tissue นี้หดตัวไมได ในขณะที่ Elastic fiber มี
คุณสมบัติของความยืดหยุนเมื่อถูกยืดออกแลวจะหดตัวกลับ (Recoil) ไดเอง  
 Proprioceptors ของรางกาย ไดแก Muscle spindle, Golgi tendon organ (GTO) และ joint 
capsule ligamentous receptors การกระตุน receptor เหลานี้เปนสาเหตุใหมีการเรงเราการยับยั้งและ
การปรับเปล่ียนรูปแบบการทํางานระหวางกลามเนื้อกลุมหลัก (Agonist) และกลุมตรงกันขาม 
(Antagonist) ทั้ง Muscle spindle และ GTO นี้เปนตัวรับรูพื้นฐานสําหรับการฝกพลัยโอเมตริก      
ซ่ึงจะไดกลาวตอไป 
 Muscle spindle มีหนาที่เปนตัวรับรูการยืด (Stretch receptor) สวนประกอบของ Muscle 
spindle นั้นไวตอการรับรูการเปลี่ยนแปลงของความเร็ว คือ Nuclear bag intrafusal muscle fiber ซ่ึง
ถูกเลี้ยงโดยเสนใยประสาทชนิดหดตัวเร็ว (Type la phasic nerve fiber) การกระตุน Muscle spindle 
ใชการยืดอยางรวดเร็ว (Quick stretch) ที่กลามเนื้อ Agonist อาจทําไดโดยการเคลื่อนไหวจากแรง
ภายนอก (Passive movement) และการเคลื่อนไหวดวยตัวเอง (Active movement) ทําให
เกิดปฏิกิริยาการตอบสนองโดยมีการหดตัวอยางรวดเร็วของ Agonist และ Synergistis extrafusal 
fibers 
 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 เร่ิมตนเมื่อนักกีฬาเตรียมสําหรับการทํากิจกรรมที่มีการหด
ตัวของกลามเนื้อแบบยืดยาวออกและสิ้นสุด คือ มีการเพิ่มของ Muscle spindle activity โดย Pre-
stretching กลามเนื้อกอนที่จะกระตุนและทําใหเกิดความเตรียมพรอมในการถูกกระตุน (Mental 
bail) ตอ Alpha motor neuron เพื่อทําใหเกิดการหดตัวของ Extrafusal muscle ชวงระยะเวลาของ 
Setting phases นั้นขึ้นอยูกับระดับของกลามเนื้อและประสาทที่ออกมาเพื่อการเรงเรา 
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 Amortization phases เปนชวงระยะเวลาระหวางหลังจากเกิดการหดตัวแบบยืดยาวออก
และเริ่มตนของ Concentric force ซ่ึงขึ้นอยูกับอัตรา (Rate) ของการยืดมากกวาความยาว (Length) 
ของการยืดถา Amortization phases ชา ผลคือ Elastic energy  ซ่ึงเปนไฟฟากลศาสตร (Electro 
mechanic) ที่เกิดขึ้นระหวางการหดตัวแบบยืดยาวออกและหดสั้นเขาจะสูญเสียไปในรูปของความ
รอนและจะไมมีการกระตุน Stretch reflex แตเมื่อมีการหดตัวอยางรวดเร็วจะทําใหเกิดการ
ตอบสนองของกําลังอยางมาก ความยาวของ Amortization phases จะสั้นเขา การพัฒนานี้เปนผล
ตอเนื่องจากการเรียนรู (Learning) และทักษะการฝก (Skill training) ที่เปนพื้นฐานการพัฒนาความ
กําลัง  
 Concentric phases  เปนชวงระยะเวลาที่เกิดการตอบสนองของชวงที่เปนการรวมผลของ 
Setting หรือ Eccentric phases และ Amortization phases ซ่ึงสงเสริมใหเกิดการหดตัวแบบสั้นเขา 
 
วิธีการฝกพลัยโอเมตริก (สนธยา, 2547) 
 ในการปฏิบัติทักษะทางการกีฬาสวนใหญ กลามเนื้อมีการหดตัวแบบยืดยาวออก
(Eccentric) และตามดวยการหดตัวของกลามเนื้อแบบหดสั้นเขา (Concentric) อยางรวดเร็วซ่ึงเปน
การทํางานที่มีความจําเพาะ และตองการสมรรถภาพทางกายที่เฉพาะเจาะจงทางดานพลังระเบิด 
(Explosive power) หรือความสามารถในการใชความแข็งแรงเอาชนะแรงตานทานไดดวยความเร็ว 
(Speed strength) ความเร็วและความแข็งแรงเปนสมรรถภาพที่พบไดหลายรูปแบบในการ
เคลื่อนไหวของนักกีฬา การผสมผสานกันระหวางความเร็วและความแข็งแรงจะเกิดเปนพลัง หลาย
ปมานี้ผูฝกสอนและนักกีฬาพยายามปรับปรุงพลัง เพื่อที่จะเพิ่มความสมบูรณทางกายใหสูงขึ้น การ
ฝกพลัยโอเมตริกสามารถที่จะเพิ่มพลังระเบิดของนักกีฬาไดจากการหดตัวอยางเต็มพลังกลามเนื้อที่
เปนผลมาจากการหดตัวแบบยืดยาวออกอยางรวดเร็ว  
 
การออกแบบโปรแกรมการฝกพลัยโอเมตริก (Chu, 1984) 
 การออกแบบโปรแกรมการฝกแบบพลัยโอเมตริก ประกอบดวย 
 Intensity เปนความหนักในการกระทํา ซ่ึงหมายถึงรูปแบบในการออกกําลังกายและ
น้ําหนักที่ใช เชนทา Side throw มีความหนักมากกวา ทา Trunk rotation (Chu, 1984) ความหนัก
ของการฝกปฏิบัติในการฝกพลัยโอเมตริกที่เหมาะสม สามารถกําหนดจากปจจัยดังนี้ คือ 

1. ระยะทางของการรับและสงลูกเมดิซินบอล (แนวราบหรือแนวดิ่ง) 
2. ความเร็วที่ใชในการรับและสงลูกเมดิซินบอล  
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3. การเปลี่ยนแปลงตําแหนงจุดศูนยถวงรางกายรับและสงลูกเมดิซินบอล 
4. น้ําหนักของลูกเมดิซินบอล 

 Volume   เปนปริมาณงานทั้งหมดที่กระทําขึ้นอยูกับจํานวนครั้งในการรับและสงลูก 
เมดิซินบอล ในการฝกแตละเซตหรือระยะทางทั้งหมดในการฝกแตละครั้ง 
ตารางที่ 1 แสดงปริมาณการฝกพลัยโอเมตริก (คร้ัง)   

ระดับความหนัก ปริมาณ (จํานวนครั้ง) 

Beginning 80-100 

Intermediated 100-120 

Advanced 120-140 

 
 Frequency เปนจํานวนครั้งของการออกกําลังกายและความถี่ในการฝก ซ่ึงหลังการฝก
จําเปนจะตองมีการพักเพื่อใหรางกายเกิดการฟนตัว โดยใชระยะเวลาประมาณ 48-72 ช่ัวโมง กอนที่
จะทําการฝกครั้งตอไป 
 Recovery ระยะเวลาในการฟนตัว เปนการเปลี่ยนแปลงที่ใหเห็นถึงการพัฒนากําลังหรือ
ความทนทานของกลามเนื้อ สําหรับการฝกกําลังระยะเวลาในการฟนตัวประมาณ 45-60 วินาที 
ระหวางเซต ความเหมาะสมของชวงเวลาทํางานและชวงพักใชคาอัตราสวนของเวลาที่ทํางานตอ
ชวงพัก (work : rest ratio ) เชน work : rest ratio = 1 : 5 – 1 : 10 ดังนั้น 1 เซตของการออกกําลังกาย
ใชเวลา 10 วินาที ระยะเวลาในการฟนตัวคือ 50 – 100 วินาที  
 
กลามเนื้อท่ีเก่ียวของกับเรือ 5 ฝพาย (รําแพน, 2541) 

1. กลามเนื้อหลัง (Mucsle of back) มีอยูหลายมัด อยูที่เบื้องหลังของลําตัวตั้งแตหลังคอ หลัง
อก ไปจนถึงบันเอว ที่ช้ันตื้นมีกลามเนื้อมัดใหญๆอยู 2 มัด คือ Trapezius และ Latissimus 
dorsi  และชั้นลึกที่สําคัญ 1 มัด คือ Sacrospinalis 

 1.1 Trapezius ทําหนาที่ในการรั้งสะบักมาขางหลัง, ยกไหลขึ้นขางบน ร้ังศีรษะมาขางหลัง 
 สวนยึด (Origin)   - External occipital protuberance ของ occipital 

 - Ligamentum nuchae spine ของกระดูกสันหลังตอนคอทอนที่ 7 
จนถึงตอนอกทั้ง 12 ทอน 
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 สวนปลาย (Insertion)   -     Clavicle 
- Acromiom process 
- Spine ของ Scapula 

 1.2  Latissimus dorsi  ทําหนาที่ในการดึงแขนลงมาขางลางไปขางหลังและเขาขางใน 
 สวนยึด (Origin)  -  Spine ของกระดูกสันหลังตอนอก 6 ทอนลาง 
    -  Lumbar aponeurosis 
    -  กระดูกซี่โครง 3-4 ซ่ีลาง  
 สวนปลาย (Insertion)  – Bicipital groove ของ Humerus   
 1.3  Sacrospinalis (Elector spinae) ทําหนาที่ในการดึงกระดูกสันหลังใหตั้งตรง 
 สวนยึด (Origin)   - สวนลางดานหลังของ Sacrum  
    - สวนหลังของ Iliac crest spine ของ Lumbar Vertebrae ทุกทอน 
    - Thoracic Vertebrae 2 ทอนลาง 
 สวนปลาย (Insertion)  – กระดูกซี่โครง 
    - กระดูกสันหลัง 
    - กระดูกทายทอย 
    - Mastoid portion ของกระดูกขมับ 
2. กลามเนื้อของทรวงอกดานหนา (Muscle of chest) 
 2.1 Pectoralis major ทําหนาที่ในการหุบ งอและหมุนตนแขนเขาขางใน มาขางหนา 
 สวนยึด (Origin)  – พื้นหนาดานในของ Clavicle 
    - พื้นหนาดานในของ Sternum   
    -  Costal Cartilage true ribs  
    -  Aponeurosis external obligue 
 สวนปลาย (Insertion)  – Greater tuberosity of  humerus 
 2.2 Pectoralis minor ทําหนาที่ในการดึงไหลลง หมุนสะบักลงขางลาง 
 สวนยึด (Origin)  – พื้นนอกของซี่โครงที่ 3-4 ใกล Costal cartilage 
 สวนปลาย (Insertion)  – Coraciod process ของ Scapula 
 2.3 Serratus anterior ทําหนาที่ในการยึดสะบักใหอยูกับที่, ดึงสะบักไปขางหนาและขางๆ 
 สวนยึด (Origin)  – พื้นนอกของซี่โครงซี่ที่ 1-8  
 สวนปลาย (Insertion)  – ริมในดานหนาของ Scapula 
3. กลามเนื้อของแขน (Muscle of the upper extremities)                 
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 3.1 กลามเนื้อไหล (Muscle of  the shoulder)  
  3.1.1 Deltoid ทําหนาที่ในการกางตนแขนขึ้นมาเปนมุมฉาก 
  สวนยึด (Origin)  – ปลายนอกของ Clavicle  
     -  Acromion process 
     - Spine ของ Scapula 
  สวนปลาย (Insertion)  – พื้นนอกตอนกลางของกระดูก Humerus 
  3.1.2 Supraspinatus ทําหนาที่ในการพยุงไหล, หุบแขนและหมุนตนแขนไปขางๆ 
  สวนยึด (Origin)  – Supraspinous fossa ของ Scapula 
  สวนปลาย (Insertion)  – Greater tubercle ของ Humerus 
  3.1.3 Infraspinatus ทําหนาที่ในการพยุงไหล, หุบแขนและหมุนตนแขนไปขางๆ 
  สวนยึด (Origin)  – Infraspinous fossa ของ Scapula 
  สวนปลาย (Insertion)  – Greater tubercle ของ Humerus 
  3.1.4 Teres minor ทําหนาที่ในการพยุงไหล, หุบแขนและหมุนตนแขนไปขางๆ 
  สวนยึด (Origin)  – ริมนอกของ Scapula 
  สวนปลาย (Insertion)  – Greater tubercle ของ Humerus 
  3.1.5 Teres major ทําหนาที่ในการหุบแขนและหมุนตนแขนเขาขางใน 
  สวนยึด (Origin)  – ริมนอกของ Scapula 
  สวนปลาย (Insertion)  – พื้นหนาตอนบนของ Humerus  
  3.1.6 Subscapularis ทําหนาที่ในการหมุนตนแขนเขาขางใน และพยุงหัวไหล 
  สวนยึด (Origin)  – Subscapularis fossa ของ Scapula 
  สวนปลาย (Insertion)  – Lesser tubercle ของ Humerus 
 3.2 กลามเนื้อตนแขน (Muscle of the arm) 
  3.2.1 Biceps brachii ทําหนาที่ในการงอขอศอก และหงายมือขึ้น 
  สวนยึด (Origin)  – หัวยาวจากขอบบนของ Glenoid cavity  
     - หัวส้ันจาก Coracoid process ของ Scapula 
  สวนปลาย (Insertion)  – ปลายบนของ Tuberosity ของกระดูก Radius 
  
  3.2.2 Triceps barchii ทําหนาที่ในการเหยียดปลายแขน หัวยาวเหยียดและหุบแขน 
  สวนยึด (Origin)  – หัวยาวจาก Tuberosity ใต Gleniod cavity ของ  
     Scapula  
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     - อีก 2 หัวจากพื้นหลังตอนกลางของกระดูก Humerus 
  สวนปลาย (Insertion)  – Olecranon process ของกระดูก Ulna 
  3.2.3 Brachii ทําหนาที่ในการงอปลายแขน 
  สวนยึด (Origin)  – พื้นหนาตอนกลางของกระดูก Humerus 
  สวนปลาย (Insertion)  – Tubercle ของ Ulna 
  3.2.4 Coracobrechialis ทําหนาที่ในการงอและหุบ ชวยใหหัวของกระดูก  
  Humerus อยูใน  Glenoid  cavity 
  สวนยึด (Origin)  – Coracoid process ของ Scapula 
  สวนปลาย (Insertion)  – ตอนกลางของกระดูก Humerus 
4. กลามเนื้อของทอง (The Muscle of abdomen) 
 4.1 Rectus abdominis ทําหนาที่เมื่อหดตัวจะกดอวัยวะตางๆในชองทอง เพิ่มแรงกดดันใน
 ชองทอง 
 สวนยึด (Origin)  – Pubic bone  
    - Ligament ที่คลุม Symphysis pubis 
  
 สวนปลาย (Insertion)  – Cartilage ของกระดูกซี่โครงที่ 5-7  

- Xiphiod process 
 4.2 External obligue ทําหนาที่ชวยกดอวัยวะในชองทอง ชวยในการหายใจออก ชวย
ปองกันอวัยวะภายในไมใหเปนอันตรายและไมใหเคลื่อนที่ ชวยงอและหมุนกระดูกสันหลัง 
 สวนยึด (Origin)  – พื้นนอกของซี่โครงซี่ลาง ซ่ีที่ 5-12 
 สวนปลาย (Insertion)  – คร่ึงขางหนาของ Iliac crest , Linea alba , Inguinal ligament   
 4.3 Internal obligue ทําหนาที่ชวยกดอวัยวะในชองทอง ชวยในการหายใจออก ชวย
ปองกันอวัยวะภายในไมใหเปนอันตรายและไมใหเคลื่อนที่ ชวยงอและหมุนกระดูกสันหลัง 
 สวนยึด (Origin)  – Inguinal ligament 
    - Iliac crest 
    - Lumbodorsal fascia 
 สวนปลาย (Insertion)  – Costal cartilage ของกระดูกซี่โครง 6 ซ่ีลาง ซ่ีที่ 7-12  
    - Linea alba 
    - Crest ของ pubic 
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 4.4 Transversus ทําหนาที่ชวยกดอวัยวะในชองทอง ชวยในการหายใจออก ชวยปองกัน
อวัยวะภายในไมใหเปนอันตรายและไมใหเคลื่อนที่ ชวยงอและหมุนกระดูกสันหลัง 
 สวนยึด (Origin)  – Costal Cartilage ของซี่โครง 6 ซ่ีลาง  
    - Lumbodorsal fascia 
    - Iliac crest inguinal ligament 
 สวนปลาย (Insertion)  – Linea alba  
    - Crest ของ Pubic bone 
  
ชีวกลศาสตรของการออกกําลังกายแบบพลัยโอเมตริก (สนธยา, 2547) 
 พลัยโอเมตริกจะมีพืน้ฐานมาจากวงจรการยืดออก - การหดสั้นเขา หรือรีเฟล็กชยืดซึ่ง
กลามเนื้อจะมกีารหดตวัแบบยืดยาวออก (Eccentric) และตามดวยการหดตวัแบบหดสั้นเขา 
(Concentric) อยางฉับพลันตามหลักสรีระวิทยาไดมกีารแสดงใหเห็นวากลามเนื้อทีม่ีการยืดยาวออก
กอนที่จะหดตวัจะสามารถหดตัวไดอยางเตม็กําลังและรวดเร็วมาก การทํางานของรีเฟล็กซยืดเปน
ตัวกําหนดระดับการยดืของกลามเนื้อและจะปองกนัไมใหเสนใยของกลามเนื้อมีการยืดยาวออกมาก
เกิน โดยอาศยักลไกการทํางานของตัวรับความรูสึกในกลามเนื้อตัวรับความรูสึกภายในกลามเนื้อจะ
รับรูถึงอัตราและขนาดของการยืดยาวออกและประสาทรบัความรูสึกของตัวรับความรูสึกภายใน
กลามเนื้อจะสงสัญญาณประสาทไปยังประสาทสั่งการในประสาทไขสันหลังและประสาทสั่งการนี้
เองจะเปนตัวสงสัญญาณประสาทมายังกลามเนื้อที่ยืดยาวออกใหมีการหดตัวกลับเพือ่ปองกันการยดื
ยาวออกที่มากเกินและการบาดเจ็บ 
 ตามที่ภายในกลามเนื้อจะประกอบดวยองคประกอบที่ทําหนาที่หดตัวซ่ึงจะเปนเสนใย
กลามเนื้อ และสวนทีไ่มไดทําหนาที่ในการหดตัวแตจะเปนองคประกอบที่ทําหนาที่ยืดหยุนเมือ่มี
การยืดยาวออกขององคประกอบที่ทําหนาที่ยืดหยุนขณะที่กลามเนื้อมีการยืดยาวออกจะกอใหเกิด
พลังงานศักดิ์ (Potential Energy) เหมือนกบัการทํางานของสปริง เมื่อพลังงานศักดิม์ีการปลดปลอย
จะทําใหมีการเพิ่มขึ้นของพลังงานในการหดตัวของเสนใยกลามเนื้อ การทํางานลักษณะดังกลาวจะ
พบไดในการเคลื่อนไหวแบบพลัยโอเมตริกเมื่อกลามเนือ้มีการยืดยาวออกอยางรวดเร็ว
องคประกอบที่ทําหนาที่ยดืหยุนจะมกีารยดืยาวออกดังนัน้ จะมกีารสะสมปริมาณของแรงในรูปของ
พลังงานศักดิแ์ละการปลดปลอยพลังงานศักดิ์ที่สะสมไวจะเกิดขึ้นขณะที่กลามเนื้อมีการหดตัวส้ัน
เขาซึ่งจะปลอยออกมาในรูปของรีเฟล็กซยืด 
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ระบบพลังงานสําคัญท่ีใชในการฝกพลัยโอเมตริก 
 ในการออกกําลังกายซึ่งแทจริงเปนการทํางานของกลามเนื้อนั้น อาศัยขบวนการเปลี่ยน
พลังงานเคมีที่ไดจากอาหารใหเปนพลังงานเพื่อใชในการหดตัวของกลามเนื้อ  ชูศักดิ์ และกัลยา 
(2532) ไดกลาววาตนตอของพลังงานที่ใชคือ คารโบไฮเดรตหรือไขมัน ตองการสารเคมีหลายอยาง
สําหรับเปนพาหนะของพลังงานภายในเซลลเพื่อใหคารโบไฮเดรตหรือไขมันเปลี่ยนไปสูจุดที่
สามารถมี ปฏิกิริยาในทางชีววิทยาได ATP (Adenosine triphosphate) เปนสารที่สําคัญในการ
แลกเปลี่ยนพลังงาน นอกจากนี้ CP (Creatine phosphate ) หรือเรียกวา PC (Phosphocreatime) เปน
สาระสําคัญอีกอยางหนึ่ง P (Phosphate ) ที่ใหพลังงานสูงคือ ATP และ CP ซ่ึงพบในเซลลทั่วๆไป 
แตพบมากในเซลลของกลามเนื้อ ลําดับขั้นการใชพลังงานของกลามเนื้อดังนี้ 

1. ATP  เปนตนตอของพลังงานที่กลามเนื้อตองใชโดยตรง คือ 
 ATP ADP + P + Energy 
 แต ATP ที่สํารองอยูในกลามเนื้อไมมากนัก 
2. CP  เปนตนตอของพลังงานที่กลามเนื้อสามารถเก็บไวไดมาก คือ  
 CP + ADP  C + ATP 

 CP จะถายทอดพลังงานใหกับ ADP เพื่อสราง ATP ขึ้นใหม การถายทอดนี้กระทําได
รวดเร็วพอสมควร 

3. กลัยโคเจน (Glycogen) เปนตนตอพลังงานที่สะสมไวเปรียบเทียบไดกับวัตถุดิบที่ใชเพื่อ
พลังงานแต Glycogen จะตองสลายโดยผานกระบานการปฏิกิริยาเคมีหลายอยางจึงจะไดพลังงาน
ออกมาใชการสลายกลัยโคเจนแบงออกเปน 2 ขั้นตอน ขั้นตอนแรก กลัยโคเจนจะสลายเปนกรด
ไพรรูวิก (Pyruvic) ขบวนการนี้ไมใชออกซิเจนจึงเรียกเมตะบลิซึมนี้วาเปนแอนแอโรบิค เมตะบอลิ
ซึม การเปลี่ยนแปลงตอไปนี้จากขั้นนี้อาจเปนไปได 2 ทางคือ 
 3.1 เมื่อกลามเนื้อมีออกซิเจนใช Pyruvic acid และจะเกิดการเปลี่ยนแปลงตอไปตามกระ
บานการเคมี ทําใหไดพลังงานออกมาใชไดอยางมากมาย จึงเรียกกระบวนการวาเปน แอโรบิค เมตะ
บอลิซึม 
 3.2 ถาเมื่อกลามเนื้อไมมีออกซิเจน เมตะบอลิซึมชนิดที่ไมใชออกซิเจนจะดําเนินตอไปและ 
Pyruvic acid จะเปลี่ยนไปเปนกรดแลคติก (lactic) และครั่งอยูในกลามเนื้อ lactic นี้เองที่เปนตัว
ขัดขวางไมใหกลามเนื้อทํางานตอไปได 
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 ในการทํางานของการออกกําลังการพลัยโอเมตริกเปนการออกกําลังกายแบบไมใช
ออกซิเจน (anaerobic alactic) ดังที่ เจริญ (2538) ไดรายงานไวดังนี้ 
 1. Anaerobic alactic / ATP – CP system 
     ATP enzyme ADP + P + Energy 
 CP enzyme C + P + พลังงานที่สราง ATP ขึ้นใหมจาก ADP เหมาะสําหรับการฝกกีฬา
ประเภทที่ตองใชกําลังความเร็วเต็มที่ในชวงเวลาสั้นๆ ไมเกิน 10 วินาที โดยพักชวงระหวางการ
ปฏิบัติซํ้าๆ แตละครั้งนาน  
 2. Anaerobic alactic / lactic system ระบบนี้จะตองอาศัยการสลายตัวของน้ําตาล คือ 
Glycogen ในกลามเนื้อสังเคราะห ATP ขึ้นมาใหม แตผลที่ตามมาก็คือ lactic acid เหมาะหรับกีฬาที่
ตองใชกําลังความเร็วที่นานกวา 10 วินาที แตไมเกิน 2 นาที โดยชวงพักระหวางการปฏิบัติซํ้าๆ แต
ละครั้งสั้นๆ เชน ฟุตบอล วอลเลยบอล บาสเกตบอล เปนตน 
 
การฝกซอมกับอุปกรณอิสระ (Free weight method) (สนธยา, 2547)   
 พลังงานที่เก็บสะสมไวในกลามเนื้อ สามารถนํามาใชไดหลายรูปแบบ เมื่อแรงตานทาน
มากกวาแรงกลามเนื้อของนักกีฬา การเคลื่อนไหวจะไมสามารถเกิดขึ้นไดเปนการทํางานแบบ 
ความยาวของกลามเนื้อคงที่แตความตึงตัวเปลี่ยนแปลง (Isometric) ถาแรงตานทานนอยกวาความ
สมรถสูงสุดของนักกีฬาเล็กนอย น้ําหนักจะมีการเคลื่อนไหวอยางชาๆเปนการทํางานแบบความยาว
ของกลามเนื้อเปล่ียนแปลงแตความตึงตัวคงที่ (Isotonic) แตถาแรงภายในตัวนักกีฬามากกวาแรง
ภายนอกอยางชัดเจน การเคลื่อนไหวอยางตอเนื่องสามารถเกิดขึ้นได สําหรับการฝกซอมพลังใหได
อยางมีประสิทธิภาพ การฝกซอมจะตองเปดโอกาสใหนักกีฬาสามารถเคลื่อนไหวไดอยางรวกเร็ว
และสอดคลองกับทักษะของนักกีฬา การออกแรงตานกับอุปกรณอิสระเชน ลูกบอลน้ําหนัก 
(Medicine ball) ยางยืด (Rubber cords) จะชวยใหนักกีฬาสามารถออกแรงทํางานไดมากกวาแรง
ตานทาน ไมมีขอจํากัดทิศทางการเคลื่อนไหว การเคลื่อนไหวแบบพลังระเบิดสามารถเกิดขึ้นได 
ทั้งนี้จากการเปรียบเทียบผลของการฝกดวยแรงตานทานระหวางอุปกรณอิสระกับเครื่องออกกําลัง
กายจะพบวา การฝกดวยอุปกรณอิสระจะสามารถเพิ่มความแข็งแรงและพลังไดมากกวาการฝกดวย
เครื่องออกกําลังกายอยูกับที่ขณะที่นักกีฬาทํางานกับอุปกรณอิสระนักกีฬาจะสามารถออกแรง
ตานทานกับอุปกรณไดอยางตอเนื่อง จากจุดเริ่มตนถึงชวงสุดทายของการเคลื่อนไหวซึ่งสงผลให
อุปกรณมีการเคลื่อนไหวไปตามสัดสวนของพลังที่นักกีฬาทํากับอุปกรณโดยตลอดชวงการ
เคลื่อนไหวนักกีฬาจะตองสามารถใชความแข็งแรงเพิ่มอัตราเรงของอุปกรณใหไดอยางตอเนื่อง
กอนที่จะปลอยอุปกรณออกไป และถาตองการใหอุปกรณเคลื่อนออกไปดวยระยะทางมากที่สุด



 18 

เทาที่จะเปนไปไดอัตราเรงสูงสุดควรจะเกิดขึ้นในขณะที่มีการปลอยอุปกรณออกไป การออกแรง
ทํางานอยางรวดเร็วจะเปนผลตอการระดมเสนใยกลามเนื้อชนิดหดตัวเร็วอยางรวดเร็วและมีการ
ทํางานอยางมีประสิทธิภาพของความสัมพันธของประสาทกลามเนื้อระหวางกลามเนื้อ 
(Intermuscular coordination) ที่ทําหนาที่และกลามเนื้อมัดตรงขาม ผลของการฝกซอมจะทําให
กลามเนื้อที่ทําหนาที่หดตัวไดอยางเต็มแรงขณะที่กลามเนื้อมัดตรงขามจะมีการผอนคลายระดับสูง 
ดวยการมีความสัมพันธของประสาทกลามเนื้อระหวางกลามเนื้อ กลามเนื้อที่ทําหนาที่จึงออกแรงได
สูงสุด ดวยเหตุที่กลามเนื้อมัดตรงขาม ไมมีการทํางานในทิศทางตรงขาม  
 
ความหมายเกี่ยวกับเมดิซินบอล (ถนอมวงศ, 2534) 
 เมดิซินบอล (Medicine ball) เปนสวนหนึ่งของการฝกพลัยโอเมตริก เปนการประยุกตเอา
หลักการพลัยโอเมตริกมาใช ในการฝกกลามเนื้อดวยเมดิซินบอลสามารถฝกไดทั้งสวนบนและ
สวนลางของรางกาย แตโดยมากแลวจะนิยมในการฝกที่สวนบนของรางกาย เพราะสามารถทําได
งายและผูฝกใชทักษะที่ไมอยากเทาไหรนักและผูฝกสอนสามารถกําหนดน้ําหนักของลูกบอลให
เหมาะสมกับความสามารถของนักกีฬาและความแข็งแรงได คือ ลูกบอลที่มีน้ําหนักมากกวาลูกบอล
ปกติโดยมีน้ําหนักและขนาดแตกตางกันใชในการประกอบกิจกรรมการออกกําลังกาย การทํา
กายภาพบําบัด และยังสามารถฝกพัฒนาความแข็งแรงและพลังกลามเนื้อ  
 ดานการฝกโดยใชลูกเมดิซินบอลโดยมากแลวจะเนนทักษะการรับและสง ฉะนั้นการรับละ
สงที่ถูกตองผูฝกสอนจะเนนใหเด็กทําใหถูกตอง เพราะถาการรับสงไมถูกตองจะกอใหเกิดการ
บาดเจ็บที่มือและนิ้วของนักกีฬาไดในการรับและสงที่ถูกตองควรจะรับสงลูกบอลที่ระดับอก 
หลีกเลี่ยงการรับสงลูกบอลในลักษณะแขนงอ หรือเหยียดแขนออกเต็มที่ขณะรับใหยืนมือออกไป
รับแลวผอนแรงเขาหาตัวพรอมกับสงลูกออกโดยเร็วและแรงเหยียดแขนสงลูกตามไป 
 
หลักการฝกดวยเมดิซินบอล (ถนอมวงศ, 2534) 
 1. ควรใชลูกบอลในการทําใหเกิดความคุนเคยกับลูกบอล เชน แขน ขา ลําตัว โดยใชทักษะ
ในการเหวี่ยงโยนรับโดยอาจจะฝกเปนคูหรือเดี่ยว 
 2. ระยะทางในการฝก ระยะที่ใชไมต่ํากวา 2 เมตร และไมควรเกิน 3.50 เมตร  
 3.  เวลาพักในการฝกแตละเที่ยว ควรอยูระหวาง 45 ถึง 60 วินาที 
 4 . ระยะเวลาในการฝก ควรอยูในระหวาง 20-30 นาที 
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งานวิจัยท่ีเก่ียวของ 
 งานวิจัยภายในประเทศ 
 ปราการ นิลเนตร (2548) การศึกษาครั้งนี้ มีวัตถุประสงคเพื่อเปรียบเทียบผลการฝกพลัยโอ
เมตริกรวมกับการฝกตามโปรแกรมปกติกับการฝกตามโปรแกรมปกติอยางเดียว ตอเวลาการวาย
น้ําทาฟรีสไตลระยะ 50 เมตร เยาวชนชายหญิง โดยมีกลุมผูรวมทดลองเปนนักกีฬาวายน้ําชมรมรุจิ
รวงค มหาวิทยาลัยเชียงใหมจํานวน 20 คน อายุระหวาง 6-12 ปแบงออกเปน 2 กลุมๆละ 10 คน คือ 
กลุมที่ฝกพลัยโอเมตริกรวมกับการฝกโปรแกรมปกติและกลุมที่ฝกโปรแกรมปกติอยางเดียว ใช
เวลาในการฝกซอม 8 สัปดาห นําผลการทดสอบกอนและหลังการฝกมาวิเคราะหทางสถิติ โดยใช 
Mann-Whitney U และ T-Test ผลการศึกษาพบวาการฝกพลัยโอเมตริกรวมกับการฝกตามโปรแกรม
ปกติกอนและหลังการทดสอบไดคาเฉลี่ยผลตางของเวลาที่ใชในการวายน้ําเทากับ 1.603 วินาที มี
ความแตกตาง อยางมีนัยสําคัญที่ระดับ 0.01 สวนการฝกตามโปรแกรมปกติอยางเดียวกอนและหลัง
การทดสอบไดคาเฉลี่ยผลตางของเวลาที่ใชในการวายน้ําเทากับ 0.38 วินาที ซ่ึง มีความแตกตาง 
อยางมีนัยสําคัญที่ระดับ 0.01 จากผลการเปรียบเทียบคาเฉลี่ยผลตางของเวลาในกลุมที่มีการฝกพลัย
โอเมตริกรวมกับการฝกตามโปรแกรมปกติ กับการฝกตามโปรแกรมปกติอยางเดียวกอนและหลัง
การทดสอบ ไดคาเฉลี่ยผลตางในกลุมที่ฝกพลัยโอเมตริกรวมกับการฝกโปรแกรมปกติดีกวาการฝก
ตามโปรแกรมปกติอยางเดียว เทากับ 1.223 วินาที อยางมีนัยสําคัญที่ 0.01 ซ่ึงแสดงวาโปรแกรมการ
ฝกพลัยโอเมตริกรวมกับการฝกตามโปรแกรมปกติที่กําหนดใหในระยะเวลา 8 สัปดาหสามารถลด
เวลาของการวายน้ําทาฟรีสไตลระยะ 50 เมตรของนักกีฬาวายน้ําเยาวชนไดอยางมีประสิทธิภาพ 
 
 วิชุดา คงสุทธ์ิ (2545) การศึกษาและเปรียบเทียบผลการฝกพลัยโอเมตริกดวยเมดิซินบอล
และหนังยาง ที่มีตอพลังกลามเนื้อสวนบนและความเร็วในการวายน้ําของนักวายน้ํา กลุมตัวอยาง
เปนนิสิตชายระดับชั้นปที่ 1-4 จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย ปการศึกษา 2545 โดยใชวิธีการเลือกแบบ
เจาะจงจํานวน 45 คน ทดสอบความเร็วในการวายน้ําทาวัดวาโดยใชแขนอยางเดียวระยะทาง 25 
เมตร แบงกลุมออกเปน 3 กลุมๆ ละ 15 คน มีกลุมควบคุมฝกวายน้ําอยางเดียว กลุมทดลองที่ 1 ฝกพ
ลัยโอเมตริกดวยเมดิซินบอลและวายน้ํา และกลุมทดลองที่ 2 ฝกพลัยโอเมตริกดวยหนังยางและวาย
น้ํา ทําการฝก 3 วันตอสัปดาห เปนเวลา 8 สัปดาหทําการทดสอบ พลังกลามเนื้อสวนบนและ
ความเร็วในการวายน้ําโดยใชแขนอยางเดียวระยะทาง 25 เมตร กอนการทดลอง หลังการทดลอง 2, 
4, 6 และ 8 สัปดาห นําผลที่ไดมาวิเคราะหทางสถิติ โดยหาคาเฉลี่ย สวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน 
วิเคราะหความแปรปรวนทางเดียว วิเคราะหความแปรปรวนทางเดียวชนิดวัดซ้ํา และเปรียบเทียบ
ความแตกตางเปนรายคู โดยวิธีการทดสอบของตูกี เอ (Tukey (a)) ผลการวิจัยพบวา 1. ภายหลังการ
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ฝก 8 สัปดาห กลุมทดลองที่ 1 และกลุมทดลองที่ 2 มีพลังกลามเนื้อสวนบนมากกวากลุมควบคุม 
อยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .05 และกลุมทดลองที่ 2 มีความเร็วในการวายน้ําโดยใชแขนอยาง
เดียว ระยะทาง 25 เมตร มากกวากลุมควบคุมอยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .05 2. ภายหลังการ
ฝก 4, 6 และ 8 สัปดาห พลังกลามเนื้อสวนบนและความเร็วในการวายน้ํา โดยใชแขนอยางเดียว
ระยะทาง 25 เมตร ของกลุมทดลองที่ 1 และกลุมทดลองที่ 2 ไมแตกตางกัน อยางมีนัยสําคัญที่ระดับ 
.05 
 
 งานวิจัยตางประเทศ 
 Singh (1995) การศึกษาโครงสรางทางกายภาพและสรีรวิทยาของเรือพาย ความสามารถ
สูงสุดในการใชออกซิเจนและความสามารถสูงสุดในการทํางานที่ประสบความสําเร็จ ในนักกีฬา
เรือมังกรมาเลเซีย 28 คน คาเฉลี่ย VO2 max เทากับ 2.75 min-1 คาเฉลี่ย Work load max เทากับ 195.5 
วัตต กําลังความทนทานของระบบแอนแอโรบิค ของแขนสามารถอธิบายไดจากการทดสอบโดย
ควบคุมจํานวนรอบใหอยูที่ 100 รอบตอนาที ที่ 400 วัตต จนกระทั้งจํานวนรอบลดลงเหลือ 75 รอบ
ตอนาที เวลาเฉลี่ย 34.9 (+/- 3.1) วินาที ความสามารถของขาสามารถอธิบายจากยืนกระโดดไกล
และยืนกระโดดสูง เทากับ 140.0 (+/-4.5) kg/m s-1 และ 100.3(+/-3.1) kg/m s-1 ตามลําดับ ความ
แข็งแรงของแขนขวามากกวาแขนซายอยางมีนัยสําคัญ (p<0.001) เปอรเซ็นตไขมัน เทากับ 11.8(+/-
0.6)% เปนครั้งแรกในการทดสอบความสามารถของนักกีฬาเรือมังกรมาเลเซีย 
 
 


