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บทนํา 
ความเปนมาและความสําคัญ 
  

เรือแคนูมีมาตั้งแตสมัยกอนประวัติศาสตรหลายพันป โดยชาวอินเดียนแดง ซ่ึงเรือแคนูถูก
สรางขึ้นเพื่อการเดินทาง การคาขาย การสงคราม และเพื่อการลาสัตว  รูปลักษณมีความตางกันตาม
สภาพแวดลอมถ่ินที่อยูอาศัย  เชน  เรือแคนูของชาวเมารีในประเทศนิวซีแลนดมีความยาว 35 เมตร   
ใชฝพายถึง 80 คน ชาวอินเดียนแดงในทวีปอเมริกาเหนือสรางเรือแคนูจากหนังกวาง และเปลือกไม
เอิรซ (Birch bark) สวนชาวอียิปตทํามาจากเปลือกไมพาพัยรัส (Papyrus reeds) สวนชาวโพลีนี
เซียนใชทอนซุงทําเรือแคนู ชาวเอสกิโมในประเทศกรีนแลนดไดสรางเรือข้ึนมาชนิดหนึ่งโดย
เรียกวา คยัค มีลักษณะคลายเรือแคนูแตมีฝาปดเรือคยัคนี้ถูกคนพบโดยนักสํารวจชาวอังกฤษที่ช่ือ 
Burrough ในป ค.ศ.1556 

ในเวลาตอมาเรือแคนูเร่ิมเปนที่นิยมกันมาก       สําหรับนักทองเที่ยวที่ชอบการผจญภัย
กลางน้ําอันเชี่ยวกราด  จึงไดมีการจัดตั้งเปนสหพันธเรือแคนูนานาชาติ   (International Canoe 
Federtion –I.C.F)   ขึ้นในป ค.ศ.1700 ไดมีการผลักดันกีฬาเรือแคนูใหเปนกีฬาสาธิตในโอลิมปก
เกมสเมื่อป ค.ศ.1928 และอีก 12 ปตอมากีฬาเรือแคนูก็ไดบรรจุลงในการแขงขันกีฬาโอลิมปกอยาง
ถาวร    ในการกีฬาจะใชคําวาเรือแคนูซ่ึงหมายถึงทั้งเรือแคนูและคยัครวมกัน เอเชี่ยนเกมสคร้ังที่ 13 
ที่ประเทศไทยไดเปนเจาในการจัดการแขงขัน กีฬาเรือแคนูก็เปน 1 ประเภทของกีฬาที่จัดใหมีการ
แขงขันนั้นดวย (สมาคมเรือพายแหงประเทศไทย, Online) 

ในปจจุบันกีฬาเรือคยัค  เปนกีฬาเรือพายประเภทที่ไดรับการพัฒนาและมีการสงเสริมใหมี
การแขงขันขึ้นอยางแพรหลาย  สําหรับประเทศไทยมีการแขงขันทั้งในระดับกีฬาแหงชาติ  กีฬา
เยาวชนแหงชาติ และกีฬามหาวิทยาลัยแหงประเทศไทย  เรือคยัคประเภทน้ําเรียบเปนกีฬาที่ทําการ
แขงขันในน้ํานิ่ง (Still water)  เชน แมน้ํา เขื่อน อางเก็บน้ํา เปนตน โดยทําการแขงขันในลูทางตรง 
เหมือนกับกีฬาวายน้ํา และกรีฑา ระยะทางในการแขงขันในเกมการแขงขันระดับกีฬาแหงชาติ 
เยาวชนแหงชาติ และกีฬามหาวิทยาลัย  จะทําการแขงขันใน 3  ระยะ คือ  700  เมตร  500  เมตร 
และ 200  เมตร  ดังนั้นจึงเปนกีฬาที่ตองการสมรรถภาพทางกายทั้งที่มีความสัมพันธกับสุขภาพ 
(Health related fitness)  และสมรรถภาพที่สัมพันธกับทักษะ (Skill related fitness)  สวนของ 
Health related fitness  ไดแก  ความทนทานของกลามเนื้อและหัวใจ (Muscle/cardiovascular 
endurance)  ความแข็งแรงของกลามเนื้อ (Muscle strength)  และความออนตัว (Flexibility) และ
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สวนของ Skill related fitness ไดแก  ความเร็ว (Speed)  พลัง (Power)  ความคลองแคลววองไว 
(Agility)  ปฏิกิริยาตอบสนอง (Reaction time)  การทรงตัว (Balance)  และความมั่นคงของ
กลามเนื้อ (Muscular stability)    

กีฬาเรือพายนั้นเปนกีฬาที่ตองใชพละกําลังและความทนทานสูงมากในระดับหนึ่ง  นักกีฬา
ทุกคนจะตองมีความแข็งแกรง    และมีสมรรถภาพทางกายที่สมบูรณ     มีความมุงมั่นและอดทน  
แตปญหาที่มักจะพบบอย ๆ ในการแขงขันหรือการฝกซอม    ก็คือ  การเรงความเร็ว (speed)  และ
ความเมื่อยลาในการพาย โดยเฉพาะชวงของการแขงขันนักกีฬาที่สามารถเรงความเร็วเพื่อเขาเสนชัย
หรือปดได  ก็มักจะเปนผูชนะ แตโดยสวนใหญแลวจะเกิดอาการลาเกินกวาที่จะปดได ทั้งนี้อาจ
เนื่องมาจากการที่รางกายไมไดฝกฝนใหชินกับความหนักหนวงของการเรงความเร็ว  ดังนั้น จึงไม
สามารถเพิ่มความเร็วดังที่ตองการไดและเหตุผลหลักอีกอยางหนึ่งก็คือเกิดการสะสมของ Lactic 
acid ซ่ึงอาจนําไปสูการเมื่อยลาของกลามเนื้อ (สมาคมเรือพายแหงประเทศไทย, Online) 
 เมื่อพายเรือดวยรอบการพายปกติไมรีบรอน  เลือดจะเปนตัวนําออกซิเจนไปเลี้ยงกลามเนื้อ
และชวยเผาผลาญคารโบไฮเดรตและไขมันใหเปนพลังงานขับเคลื่อนเรือใหไปขางหนาถายังคงรอบ
พายและการลงพายเทาเดิมเราก็จะพายไดเปนระยะเวลานานแตถาเมื่อใดที่มีการลงพายแบบเรง
ความเร็วกลามเนื้อของเราก็จะตองทํางานหนักขึ้นหัวใจจะเตนเร็วขึ้น    เมื่อเปนดังนี้   จะมีอาการ
หายใจเร็วขึ้น เพื่อดึงเอาออกซิเจนเขาไปเลี้ยงกลามเนื้อใหมากที่สุดเพื่อใชในกระบวนการผลิต
พลังงานที่เสียไปแตกลามเนื้อของเราจะเกิดอาการเมื่อยลาเมื่อเรงความเร็วเพราะออกซิเจนที่มาเลี้ยง
กลามเนื้อไมพอจึงทําใหตองใชพลังงาน Glycoside เพิ่มขึ้นซึ่งมีผลทําใหเกิดการสะสมของ Lactic 
acid (เจริญ กระบวนรัตน 2544) 
 นักกีฬาเรือพายทุกคนควรมีความรูในเรื่องของพลังงานที่เกี่ยวของกับการออกกําลังกาย
และการแขงขันเพื่อที่จะไดนําพลังงานเหลานั้นมาใชใหถูกวิธีพลังงานดังกลาวนั้นก็คือ  พลังงาน
แบบแอโรบิค (Aerobic Energy) และพลังงานแบบ แอนแอโรบิค (Anarerobic Energy)   การออก
กําลังกายแบบแอโรบิค คือ การออกกําลังกายที่รางกายตองใชพลังงานอันไดมาจากการสันดาปหรือ
การเผาไหมสารอาหารโดยใชออกซิเจน 
 สวนการออกกําลังกายแบบแอนแอโรบิคคือ การออกกําลังโดยไมพึ่งพาออกซิเจนเปนวิธีที่
รางกายจะไดพลังงานมากๆ มาใชในเวลาอันรวดเร็ว   แตก็สูญเสียสารตนกําเนิดพลังงานเปน
จํานวนมากและมีของเสียเกิดขึ้นในรูปของ Lactic acid   ซ่ึงเปนสาเหตุใหเราออกกําลังกายแบบแอน
แอโรบิค ติดตอกันไดไมนานนัก   เพราะ lactic acid จะสะสม ทําใหเกิดความเมื่อยลาขึ้นในรางกาย 
ซ่ึงถาเกิดในนักกีฬาเรือพายจะทําใหนักกีฬาลดความเร็วในการพายและความหนักลง       จึงเปน
โอกาสใหคูตอสูเรงแซงในขณะทําการแขงขัน (กฤษฏา บานชื่น, 2538) 
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 สวนในกรณีการเพิ่มความเร็วนั้นในนักกีฬาเรือพายทุกคนตองฝกการ Sprint ไมเพียงแต
การ Start หรือการ Sprint เพื่อเขาเสนชัยเทานั้นเพราะจริงๆ แลว การ Sprint มักจะแทรกอยูในทุก
ขณะในการแขงขันหรือการฝกซอมไมวาจะเปนการ Sprint ระหวางเดินทาง ที่เราจะตองใชขอ
ไดเปรียบในการแซงคูตอสู เราจะตองใชพลังในการ Sprint เพื่อทิ้งคูตอสูเอาไวเบื้องหลังหรือชวงที่
กําลังนําอยูแตถูกเรือลําอื่นไลตาม เราก็ตอง Sprint เพื่อเรงความเร็วเพื่อแซงหรือหนีคูตอสูที่ตามมา 
 การ Sprint เรงความเร็วเปนสิ่งจําเปนในการพายเรือ ซ่ึงตองมีเทคนิคในการฝก การฝกที่
เหมาะสมนั้นควรเปนการฝกแบบ Interval  Training  เพื่อปรับปรุงความถี่ในการลงพายและเพิ่ม
ความเร็วในการพายเรือดวยในการฝกโปรแกรมนี้นักกีฬาทุกคนจะตองมีสมรรถภาพทางการที่
สมบูรณครบทุกดาน ไมวาจะเปนความแข็งแรง ความอดทนทั้งระบบ Aerobic  และ  Anaerobic  
เพราะการฝกในโปรแกรม Interval  Training  นักกีฬาทุกคนจะตองใชพละกําลังในการบีบรัดตัว
ของกลามเนื้ออยางรวดเร็ว ระบบหัวใจและกลามเนื้อหัวใจตองแข็งแรงและพรอมที่จะฝกเพื่อเพิ่ม
ความเร็วและลดการเมื่อยลาในการพายเรือเพื่อการแขงขัน จากการศึกษาบทความและผลงานการ
วิจัยของนักวิจัยหลายๆ ทานทั้งในประเทศและตางประเทศเกี่ยวกับการฝกแบบ Interval  Training  
(Csaba Szanto,Training programme )จึงทําใหผูวิจัยมีความสนใจที่จะศึกษาและออกแบบโปรแกรม
การฝกแบบ Interval  Training  เพื่อฝกนักกีฬาเรือพาย  8 สัปดาห ๆ ละ 3 คร้ัง  วาใหผลแตกตางใน
ดานการเพิ่มความเร็วกอนการฝกและหลังการฝกในโปรแกรม Interval  Training    หรือไม อยางไร 
 
วัตถุประสงคของการศึกษา 
 1.  เพื่อศึกษาถงึผลของการฝกแบบ Interval Training    ตอความเร็ว ในการพายเรือคยคัของ
นักกฬีาเรือพายเยาวชนจังหวัดเชยีงใหม 
 2.  เพื่อเปรียบเทียบผลการฝกแบบ Interval Training ตอความเร็วในการพายเรือของ
นักกฬีาเรือคยคัของกลุมที่ฝกแบบ Interval Training รวมกับโปรแกรมปกติและกลุมที่ฝกดวย
โปรแกรมปกติเพียงอยางเดยีว 
 
สมมติฐานการศึกษา 

นักกฬีาเรือคยคัของกลุมที่ฝกแบบ  Interval Training รวมกับโปรแกรมปกติมีความเร็วใน
การพายเรือคยคัในระยะทาง 700 เมตรมากกวากอนการฝก 
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ประโยชนท่ีไดรับจากการศึกษา 
 1.  ทําใหไดทราบผลของการฝกตอความเร็วในการพายเรือ 
 2.  เปนแนวทางในการฝกและจัดโปรแกรมเพื่อพัฒนานกักีฬา 
 3.  เพื่อเปนแนวทางในการสรางโปรแกรมการฝกที่มีตอการเรงความเรว็ของการพายเรือ 
 4.  การศึกษานีจ้ะเปนประโยชนตอครูผูสอน  ผูฝกสอนนักกีฬา  ตัวนักกีฬา  และผูสนใจ
โดยทั่วไป  จะไดนําผลการศกึษาไปทดลองปฏิบัติ  เพื่อใหเกิดการพัฒนาและประโยชนสูงสุดใน
การพายเรือ  ตอไป 
 
ขอบเขตการศกึษา 
 ขอบเขตเนื้อหา 
 ใชแบบฝกแบบ Interval Training  คือการฝกแบบมีชวงพักแบบหนักสลับเบา  หนักและ
เบาเปนชวง ๆ เปนความแข็งแรงและความทนทานควบคูกันไป โดยใชการฝกแบบ   Interval 
Training  ทั้ง 3 แบบ คือ Short Interval  Training , Medium Interval  Training และ Long Interval  
Training    เพื่อพัฒนาความเร็วในการพายเรือ เปนเวลา 8 สัปดาห โดยทําการฝกซอมสัปดาหละ 3 
วัน คือวนัจันทร, พุธและวนัศุกร   

กลุมตัวอยาง 
 กลุมตัวอยางที่ใชในการศึกษาครั้งนี้    คือ   นักกีฬาเรือคยัคเยาวชนจังหวัดเชียงใหม   
จํานวน 12 คน  แบงเปนชาย  6  คน  หญิง 6 คน อายุระหวาง 15 – 18 ป ซ่ึงมีน้ําหนัก สวนสูงรวมทั้ง
สถิติเวลาในการพายที่ใกลเคียงกัน กลุมตัวอยางจะแบงออกเปน 2 กลุม โดยวีธีการสุมอยางงาย 
(Matching Group) เปนกลุมทดลอง 6 คน และกลุมควบคุม 6 คน แตละกลุมประกอบดวยชาย 3 คน 
หญิง 3 คน 
 
นิยามคําศพัทเฉพาะ 
  

Short Interval Training   คือ การฝกแบบหนักสลับเบาที่มีชวงระยะฝกสั้นประมาณ 5 – 
30 วินาที และมีชวงการพักยาวกวาชวงการฝก ชวงการฝกแบบนี้จะพายดวยความเร็วสูงสุด 

Medium Interval Training คือ การฝกแบบหนักสลับเบาที่มีชวงระยะฝกไมนานนัก
ประมาณ 30 – 120 วินาที   

Long Interval Training   คือ การฝกแบบหนักสลับเบาที่มีชวงระยะฝกนาน ประมาณ 2 – 
6 นาที   
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 Work Interval Training คือ ชวงของการฝกซึ่งใชแรงอยางมากที่สุดเพื่อการพายเรือใหได
เวลาที่ดีที่สุดและจํานวนรอบในการพายใหไดมากที่สุด 
 Rest หรือ Recovery การพายแบบเบาๆ ระหวางการทํา Interval Training เพื่อใหกลามเนื้อ
และรางกายฟนตัวกอนที่จะทํา Interval Training ในชวงตอไป 
 Set คือกลุมของ Work Interval Training และ Recovery Interval Training    
 Training Time ชวงเวลาการฝกซอม คือระเวลาชวงหนึ่งที่มีการซ้ําชวงรวมทั้งเวลาที่พัก
กําหนดไวแนนอน 
 Training Distance   อัตราและระยะทางหรือกลุมระยะทางที่ครอบคลุมระหวางการทํา 
Work Interval Training ที่กําหนดไวใหแนนอน 
 Repetition การซ้ําชวงหนึ่งชวงหรือจํานวนเที่ยวที่ฝกในแตละกิจกรรมที่กําหนดไว
แนนอน 
 Frequency ความถี่ของการฝกตอสัปดาห 
 Lactate threshold คือ จุดที่มี lactic acid มีการผลิตมากกวาการสลาย ทําใหมี lactic acid 
สะสมในกระแสเลือด 

Catch ชวงพายลงน้ํา ตั้งแตปลายใบพายแตะน้ําถึงใบพายจมน้ํามิด 
Draw or Row or Pull เปนชวงการดึงพายตอจากชวงพายลงน้ําจนถึงจุดพายพนน้ําเมื่อจบ

ชวงดึงพาย 
Exit ชวงพายพนน้ํา เปนชวงตั้งแตใบพายพนน้ําเมื่อจบชวงดึงพาย 

 Intensity   ความหนักในการพายเรือโดยแบงเปน 3   ระดับ คือ ชวงที่ 1 การพายที่ระดับ 64 
- 82 Stroke/min ชวงที่ 2 ระดับที่ 84 - 120 Stroke/min ชวงที่ 3 ระดับที่ Maximum Stroke/min  
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กรอบแนวคิดในการศึกษา 
 การศึกษาครั้งนี้ เปนการศกึษาเชิงทดลองเพื่อมุงศึกษาถึงผลการฝก Interval Training ที่มี
ตอความเร็วในการพายเรือคยัค โดยทําการฝก 8 สัปดาห สัปดาหละ 3 วัน (จันทร, พุธ, ศุกร) 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

 
 

 

นักกีฬาเรือคยัค 

ปจจัยพื้นฐาน 
1. อายุ 
2. เพศ 
3. น้ําหนัก 
4. ความทนทานของ

กลามเนื้อ 
5. พละกําลัง 
6. การคงความเร็ว 

โปรแกรม 
โปรแกรมการฝกแบบ 

Interval Training 
-  Short Interval 
-  Medium Interval 
-  Long Interval 

 

ผลของการฝก 
1. Speed 
2. Strength 
3. Endurance 
4. Power 


