
บทที่  2 
 

เอกสารและงานวิจัยท่ีเกี่ยวของ 
  

ในการศึกษาครั้งนี้ผูศึกษาไดศึกษาเอกสารและงานวิจยัทีเ่กี่ยวของ  เพื่อเปนพื้นฐานในการ
ดําเนินการศึกษาและรวบรวมมาเสนอ  ดังนี้ 

1.  ระบบพลังงานที่เก่ียวของกับการออกกําลังกาย 
  ( เจริญ  กระบวนรัตน , 2544) 
   1.1 Aerobic Energy 

 เปนระบบพลังงานที่เกี่ยวของกับพื้นฐานการดํารงชีวิตมนุษยตั้งแตเกิดจนตายชวยชะลอ
การเกิดการเมื่อยลาและระบายพวกของเสียตางๆ ออกจากรางกาย ที่สําคัญคือชวยในการฟนสภาพ
รางกายจากสภาวะความเหน็ดเหนื่อยในทุกระดับศูนยกลางสําคัญของระบบนี้ คือ  หัวใจ  ปอด และ 
หลอดเลือด  ที่จะเปนตัวนําออกซิเจน และเชื้อเพลิงไปสูกลามเนื้อโดยเลือดระยะเวลาในการฝกที่ดี
ควรมีเวลาอยางนอย  20 นาทีขึ้นไป 
   1.2 Anaerobic Alactic Energy 
 อาศัยแหลงพลังงานที่สะสมอยูในกลามเนื้อและการสังเคราะหขึ้นมาใหมอยางรวดเร็วใน
ชวงเวลาสั้นๆ พลังงานระบบนี้จะถูกนํามาใชในกิจกรรมที่มีการเคลื่อนไหวดวยความเร็วสูงและมี
ความหนักหรือแรงตานทานสูงในชวงระยะเวลาไมเกิน  10 วินาที การชดเชยพลังงานกลับคืนสู
สภาวะปกติสามารถทําไดดวยการพัก 2-3 นาที การฝกที่ตองการพัฒนาพลังงานระบบนี้สามารถ
กระทําไดดวยการเพิ่มความหนักมากขึ้นภายในระยะเวลาไมเกิน 10 วินาที ระยะเวลาพักชวงฝก
ประมาณ 1-3 นาที หรือมากกวาทั้งนี้ขึ้นอยูกับระยะเวลาที่ใชในการฝกแตละชวงวาสั้นหรือยาวเพยีง
ในกรณีที่นักกีฬาแสดงอาการเหนื่อยลา อาจจะตองเพิ่มระยะเวลาในการพักนานขึ้น หรือ ลดชวง
ระยะเวลาในการฝกใหส้ันลง 
   1.3 Anaerobic lactic Energy 
 พลังงานระบบนี้มีขีดความสามารถในการทํางานที่ระดับความหนักมากๆ ไดเนื่องจากเปน
ระบบที่กอใหเกิด  Lactic acid สะสมในกลามเนื้อและเลือดซึ่งเปนสาเหตุของการเมื่อยลาที่มีผลตอ
รางกายนักกีฬา ดังนั้นเมื่อเพิ่มความหนักมากขึ้น การสะสมการเกิดของ lactic acid ก็ยิ่งมากขึ้น
ความเหนื่อยลาก็จะยิ่งเพิ่มมากขึ้น 
 การกําจัด Lactic acid ออกจากรางกายจะกินเวลานานกวาการชดเชยพลังงานในระบบ  
Anaerobic Alactic System  อาจตองใชระยะเวลามากกวา  1  ช่ัวโมง กวาจะปรับสภาพรางกายคืนสู
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สภาวะปกติกิจกรรมการเคลื่อนไหวเบาๆ ภายหลังการฝกหนักแตละชวงจะมีผลใหชวยกําจัดแล
คติกในรางกายใหลดลงอยางรวดเร็ว การอบอุนรางกาย (Cool down) ในชวง 10 นาทีแรกภายหลัง
จากเสร็จสิ้นการฝกซอมหนักจะมีผลอยางมากตอการชวยลดระดับหรือกําจัด  Lactic acid ออกจาก
รางกายไดเร็วขึ้นการฝกที่ตองการพัฒนาพลังงานในระบบนี้ สามารถกระทําไดโดยใหนักกีฬาฝก
หนักอยูในชวง 10 วินาทีแรก ถึง 2 นาที เวลาพักระหวางชวงฝกประมาณ  3-10  นาที ทั้งนี้ขึ้นอยูกับ
ชวงเวลาที่ใชในการฝกวาแตละชวงสั้นหรือยาวเพียงใด ส่ิงที่เปนขอบงชี้วาการฝกหรือการออก
กําลังกายลักษณะใดคือ  Aerobic และ Anaerobic ไดแกความนาน และ ความหนักในการทาํงานโดย
ไมมีเวลาพัก  ภายหลังจากกลามเนื้อปฏิบัติกิจกรรมการเคลื่อนไหวอยางหนัก  10  วินาทีผานไปแลว
ระบบพลังงานจะเริ่มเปลี่ยนจาก  Anaerobic Alactic  เปน Anaerobic Alactic System  ภายหลังจาก 
1 ถึง 2 นาทีเปนตนไป  ระบบพลังงานจะเริ่มเปลี่ยนจาก Anaerobic lactic  เปน  Aerobic  System  
ตามลําดับ 
 การพายเรือไมวาจะเปนเรือยาวหรือเรือคยัค ตองมีความสามารถในการพายใหครบระยะ
แขงขัน ปจจัยที่ตองนํามาพิจารณาเพื่อเพิ่มสมรรถภาพในการพายก็คือ  Anaerobic  threshold  หรือ
เรียกกันยอๆ วา  AT 
 AT คือ  ความคงทนในดาน  Anaerobic  คาของ  AT  จะวัดไดจากจํานวน เปอรเซ็นตของ  
VO2max  และ  HR  ที่เปอรเซ็นต  VO2max  ที่เกิด AT  แลว  ยังสามารถวัดไดจากอัตราการเตน
ของหัวใจหรือโดยคาความเร็วของ เรือที่พายไดเหมือนกัน 
 เพื่อใหเห็นชัดขึ้นไปสําหรับความทนทานทางดานแอนแอโรบิคจะชี้ใหเห็นความสัมพันธ
ของการหายใจของนักกีฬา 2 คนเพื่อทดสอบหาคา VO2max  ดวยเครื่อง Ergometer  นักเรือพาย A 
มีคาของ VO2max  ต่ํากวาและคา AT  ของเขาต่ํากวานักเรือพาย B ดวย เมื่อพิจารณาใหดีจะเห็นวา
นักกีฬา A และ B จะแยกออกจากกันเมื่อเพิ่มภาระ   (Work  load )   ใหกับทั้งคูมากขึ้นเรื่อยๆ   จุดที่
แยกออกจากกันนี้เรียกวา   จุดแยก   (Per Ventileter Breakpoint)  จุดแยกนี้จะมีขึ้นเมื่อเพิ่มภาระให
นักเรือพายทั้งคูตองหายใจเอาออกซิเจนเขาไปเปนปริมาณ  4.5  ลิตร/นาที ตามแกนนอน   นักเรือ
พาย A จะตองหายใจเอาออกซิเจนเขาไปเปนปริมาณ 25 ลิตรตอ นาที  เขาตองหายใจเร็วกวานักเรือ
พาย B เพื่อทําใหความเร็วไดเทาๆ กัน การหายใจหนักกวานี้จะใหผลของมันตอรางกายนักเรือพาย 
A ดังนี้คือ 
 นักเรือพาย A จะมี AT นอยกวานักเรือพาย B ซ่ึงเมื่อเปรียบเทียบกับคนที่มีคา  AT  มากกวา
แลวนับวาเปนขอดอยเพราะเมื่อนักเรือพาย  A  จะตองนําเอาไขมันมาเปนแหลงพลังงานเพื่อใหพาย
เรือไดตอไปนั้น เขาจะเริ่มมีปญหาทั้งนี้เพราะLactic acidในกระแสเลือดจะมาขัดขวางการ
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ปลดปลอยไขมัน  (Fatty acid) ซ่ึงรางกายจะเผาผลาญใหเปนพลังงานได   เขาจึงไมสามารถเพิ่ม
ความเร็วไดนอกจากจะหยุดพักหรือพายเรือใหชาลงเทานั้นเพื่อใหกลามเนื้อฟนตัว 
 ดังนั้นเราจึงสรุปไดวาคา AT คือมาตรวัดสําคัญที่จะบงบอกสมรรถภาพของนักกีฬาเรือพาย
ไดจากการวิจัยของนักวิทยาศาสตรการกีฬาอเมริกันปรากฏผลวา AT จะตอบสนองไดอยางดีตอการ
ฝกซอมขณะเดียวกันกับที่เราสามารถฝกซอมจนสามารถเพิ่มคา VO2max ไดถึง 25% และคา AT ก็
จะสามารถเพิ่มไดถึง 44% ดวยเชนกัน 
 AT มีความสําคัญคือ มันจะบอกใหเราทราบวาเรามีความทนตอการออกกกําลังกายที่ตอง
ใชความเร็วและความหนักหนวงในชวงแอนแอโรบิคไดแคไหน คนที่มีคา AT มากยอมหมายถึงวา
เขาคือผูที่เหนือกวาคนอื่น ฉะนั้นกอนที่เราจะพัฒนาตนเองใหเปนสุดยอดนักพายเรือตองให
ความสําคัญกับ AT ของตัวเองวาจะปรับปรุงให   AT ของตนเองเพิ่มขึ้นอยางไร    (สรศักดิ์ สุบงกช, 
2544) 

2.  การฝกซอมและสมรรถภาพทางกายของนักกีฬา   
(ชาญชัย  โพธ์ิคลัง , 2532)  
 สมรรถภาพทางกายมีความสําคัญยิ่งตอการดํารงชีวิตและมีผลตอประสิทธิภาพในการ
ทํางานโดยเฉพาะกับนักกีฬาที่จะเขารวมการแขงขันจะตองมีองคประกอบที่สําคัญ  3  ประการที่จะ
สามารถนําไปสูชัยชนะไดคือ   ตองมีทักษะ  มีประสบการณ  และมีสมรรถภาพทางกายที่ดี ดังนั้น
นักกีฬาจึงจําเปนตองฝกสมรรถภาพทางกายควบคูกันไปกับการฝกทักษะกีฬาในขณะทําการ
ฝกซอมนักกีฬาแตละประเภทจะตองฝกเพื่อเสริมสรางสมรรถภาพทางกายใหเหมาะสมกับประเภท
กีฬานั้นๆ กีฬาบางประเภทตองการความแข็งแรงของกลามเนื้อแตไมตองการความทนทาน บาง
ประเภทตองการหลายๆ อยางรวมกัน เปนตน  
 การฝกซอม (Training)  หมายถึงกระบวนการปรับตัวของโครงรางและหนาที่ของอวัยวะ
ตางๆ ของรางกาย โดยผานการทํางานซ้ําๆ กันอยางสม่ําเสมอซึ่งเปนผลใหเกิดประสิทธิภาพในการ
ทํางานหรือประกอบกิจกรรมดีกวาเดิม 
 เราสามารถแบงการฝกออกเปน  2  สวนดวยกันคือ 
 2.1.  การฝกเพื่อเสริมสรางสมรรถภาพทางกายโดยทั่วไปของนักกีฬา (The General 
Fitness)ไดแก 
 1.1  ความแข็งแรงของกลามเนื้อ (Muscular Strength)  หมายถึงความสามารถของกลามเนื้อ
ที่หดตัวเพื่อตานน้ําหนักหรือเคลื่อนน้ําหนักเพียงครั้งเดียวโดยไมจํากัดเวลา  เชน  แรงบีบมือ  แรง
เหยียดขา  ซ่ึงเปนประสิทธิภาพของการใชแรงของกลามเนื้อเพื่อที่จะเอาชนะความตานทานตางๆ 
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โดยจะสามารถเพิ่มไดโดยใหกลามเนื้อทํางานติดตอกัน  ความแข็งแรงของกลามเนื้อสามารถดูได
จากความใหญของมัดกลามเนื้อ หรือดูที่หนาตัดของกลามเนื้อ 
 1.2  พลังของกลามเนื้อ (Muscular  Power)  หมายถึง  ความสามารถของกลามเนื้อที่หดตัว
ไดแรงที่ทําใหวัตถุหรือรางกายเคลื่อนที่ออกไปเปนระยะทางมากที่สุดในเวลาจํากัด  เชน ทุม
น้ําหนัก  ยืนกระโดดไกล 
 1.3  ความทนทานของกลามเนื้อ (Muscular  Endurance)  หมายถึง ความสามารถของ
กลามเนื้อที่สามารถทํางานติดตอกันไดนานโดยไมเสื่อมประสิทธิภาพซึ่งเปนการแสดงถึงคุณภาพ
ของกลามเนื้อที่สามารถตอตานสภาวะความเมื่อยลา และ สามารถเลื่อนระยะของการเมื่อยลาให
เกิดขึ้นไดชากวาปกติ 
 1.4  ความคลองตัว (Agility)  หมายถึง ความสามารถของรางกายในการควบคุมเปลี่ยนทิศ
ทางการเคลื่อนไหวไดอยางรวดเร็วและตรงเปาหมาย  เชน การวิ่งซิกแซ็ก  การวิ่งเก็บของ  หรือวิ่ง
กลับตัวเปนตน 
 1.5  ความออนตัว (Flexibility)  หมายถึง ความสามารถในการเคลื่อนไหวใหไดมุมของการ
เคลื่อนไหวอยางเต็มที่ของขอตอแตละขอ  เชน  การนั่งกมไปขางหนา  ซ่ึงเปนความสามารถในการ
เคลื่อนไหวของขอตอตลอดชวงการเคลื่อนที่ของขอตอ  (Full  Range of Motion)  โดยอาจจะเปน
ขอตอสวนใดสวนหนึ่งหรือการทํางานของหลายขอตอรวมกัน 
 1.6  ความเร็ว (Speed)  หมายถึง ความสามารถของกลามเนื้อที่สามารถทํางาน (เคลื่อนที่) 
ซํ้าๆ กันไดอยางรวดเร็ว  ซ่ึงเปนความสามารถในการเคลื่อนที่ของสวนตางๆ ของรางกายจากจุด
หนึ่งไปสูอีกจุดหนึ่งไดเร็วที่สุดเทาที่จะเปนไปไดเปนความเร็วของการหดตัวของกลามเนื้อ ความ
แข็งแรงของกลามเนื้อที่เปนผลมาจากการทํางานประสานกันของระบบประสาทกับกลามเนื้อ 
 1.7  การทรงตัว (Balance)  หมายถึง ความสามารถในการควบคุมทาของรางกายใหอยูใน
ลักษณะที่ตองการทั้งในระหวางการอยูกับที่ และการเคลื่อนไหว เชน การทรงตัวบนมายาว ซ่ึงเปน
ความสามารถที่จะรักษาสถานการณการทรงตัวหรือความสมดุลของรางกายใหอยูกับที่ 
 1.8  การทํางานประสานกัน   ระหวางระบบประสาทกับกลามเนื้อ (Muscular  Co – 
ordination)   หมายถึง การควบคุมใหรางกายตอบสนองการสั่งการของระบบประสาทอยางมี
ประสิทธิภาพ  เชน  การโยนลูกบอล  3 ลูก ดวย 2 มือ  เปนการที่รางกายสามารถแสดงกิจกรรม
ตางๆ ไดอยางราบเรียบกลมกลืนและสามารถเคลื่อนไหวในอิริยาบถตางๆ ไดอยางมีประสิทธิภาพ 
 1.9  ความทนทานของระบบการไหลเวียนโลหิตและระบบหายใจ (Cardio Respiratory 
Endurance)  หมายถึง ความสามารถหรือประสิทธิภาพของการนําออกซิเจนเขาสูปอดและขนถาย
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ผานระบบการไหลเวียนโลหิตเพื่อนําไปใชในการทํางานของระบบกลามเนื้อไดอยางมี
ประสิทธิภาพ 
 2.2.  ปจจัยหลักพื้นฐานในการฝกเฉพาะกีฬาเรือพาย  
( กฤษฏา  บานชื่น , 2539) 
 1.  ความทนทานของกลามเนื้อ (Muscular  Endurance)    ความทนทานของกลามเนื้อคือ 
ความสามารถของกลามเนื้อที่จะทนทานตอภาระอันหนักหนวงที่ตองแบกรับในชวงเวลาอัน
ยาวนาน ความสามารถดานนี้คือ สวนผสมอันลงตัวของความแข็งแกรงและความทนทานสําหรับ
กีฬาเรือพาย ความทนทานของกลามเนื้อคือ ความสามารถที่จะลงพายไดหนักและเร็วโดยเหนื่อยลา
นอยที่สุด 
 2.  พละกําลัง (Power)  คือความสามารถที่จะใชกําลังมาก ๆ กระทําตอส่ิงใดสิ่งหนึ่งไดโดย
ใชเวลานอยที่สุด  ส่ิงนี้จะเปนผลมาจากความสามารถในระดับสูงของทั้งความแข็งแกรงและ
ความเร็ว  ในการปนเพื่อแซงคูตอสูหรือการพายเพื่อหนีคูตอสูพละกําลังจะมีความสําคัญเปนอยาง
มาก  การฝกเพื่อใหพละกําลังเพิ่มขึ้นจะตองอาศัยทั้งความเร็วและความแข็งแกรงอยางมาก  ดังนั้น
ทั้งความเร็วและความแข็งแกรงตองถูกพัฒนาใหดีขึ้นเสียกอนจึงจะสามารถฝกเพื่อเพิ่มพละกําลังได
อยางมีประสิทธิภาพ 
 3.  การคงความเร็ว (Speed Endurance) หมายถึงความสามารถในการตอตานความเมื่อยลา
ไดแมออกแรงพายเรือในอัตราความเร็วสูงก็ตาม  สําหรับนักพายเรือการฝกฝนจะตองไดทั้งความ
ทนทานและความเร็วผสมผสานกันไดอยางกลมกลืน  ปจจัยนี้สําคัญสําหรับการใชความเร็วสูง
ตอเนื่องกันและความเร็วสูงตอเนื่องเทานั้นจึงจะเปนผูชนะ  การฝกเพื่อใหรางกายคงความเร็วเอาไว
นาน ๆ จะรวมไปถึงการฝก Interval  training  เพื่อพัฒนาความสามารถของรางกายดวย  ณ 
จุดเริ่มตนของการฝกนักกีฬาเรือพายผูที่มีระสบการณจะแบงชวงของการฝก  Interval  training  
ออกเปนชวง ๆ อยางเหมาะสมเพื่อใหมีความแข็งแกรงที่สุด  การฝกใหรางกายทนทานตอ Lactate  
จะทําใหรางกายสามารถขับเอา Lactate  ออกจากเลือดไดอยางมีประสิทธิภาพ  การฝกเพื่อใหคง
ความเร็วนี้จะสรางความเครียดและความกดดันใหนักกีฬาพอสมควรและไมควรเปนสวนหนึ่งใน
การฝกของนักเรือพายที่เพิ่งเริ่มตน  ทางที่ถูกควรฝกในนักกีฬาที่ฝกซอมมาเปนประจําอยาง
สม่ําเสมอและเปนเวลาประมาณ  2  ปขึ้นไปเทานั้น  เพราะการฝกในเรื่องการคงความเร็วนี้  จะฝก
อยางหักโหมโดยรางกายไมพรอมไมได  เพราะอาจนําไปสูภาวะ Overtraining ได 
 การเสริมสรางปจจัยสําคัญจากการฝก  ปจจัยที่สําคัญที่จะทําใหนักพายเรือมีประสิทธิภาพ
สูงสุดตองมีรูปแบบที่พัฒนาจากฝกขั้นพื้นฐานไปจนถึงการฝกขั้นเฉพาะเจาะจงในตอนเริ่มแรกของ
การฝก  การฝกจะตองเริ่มตนจากการสรางปจจัยหลัก  3  ประการเสียกอนอยางกวาง  ชวงเริ่มแรกนี้
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การฝกดวยการยกน้ําหนักจะใชเวลามากเปนพิเศษโดยสวนใหญจากการฝกซอมทั้งหมดการพายเรือ
จะใชเวลานอย  หรืออาจจะไมตองพายเลยก็ได  เมื่อกลามเนื้อพัฒนาจากแข็งแกรงแลวเวลาในการ
พายเรือก็จะคอยๆ เพิ่มมากขึ้นเรื่อย ๆ ในขณะเดียวกันเวลาของการยกน้ําหนักก็จะคอย ๆ ลดลงเปน
สัดสวนที่ใกลเคียงกัน  การพายเรือเมื่อเขาสูชวงการฝกแบบเฉพาะแลวก็ตองพัฒนาในเรื่องของ
จุดออนที่มีอยูใหมาก ๆ เชน การใชน้ําหนักถวง  หรือการฝก Interval  Training  ทั้งหมดนี้จะเปน
การฝกที่เนนอยางมาก  ในเรื่องของความแข็งแกรงของกลามเนื้อที่นักกีฬาเรือพายพึงมี 
 ความสามารถดานตาง ๆ ของนักกีฬาเรือพายจะตองมีวิธีการฝกที่มีแนวทางเฉพาะเขามา
เกี่ยวของดวยทั้งสิ้น  ตลอดระยะเวลาการฝกนั้น  เพื่อพัฒนาความสามรถดานตาง ๆ ตั้งแตเร่ิมตน
จนกระทั่งชวงสุดทายของการฝก 
 

3.  ความเร็วและการฝกเพื่อเพิ่มความเร็ว 
3.1.  หลักของการฝกเพื่อเพิ่มความเร็ว 

 คุณสมบัติพื้นฐานที่สําคัญ  3  อยางสําหรับการฝกกีฬาเพื่อใหมีประสิทธิภาพ  คือ  ความเร็ว 
(Speed)  ความแข็งแรง (Strength) และความอดทน (Endurance) ในที่นี้จะกลาวเฉพาะหลักของการ
ฝกความเร็วเทานั้น  

1. ความสําคัญของกําลังที่เกี่ยวกับความเร็ว 
กําลังสูงสุดของนักกรีฑาอาจแสดงไดโดยความสามารถหลายอยางเชน  ขวางหรือปลอย

วัตถุหรือรางกายตนเองใหเคลื่อนที่ไปโดยรวดเร็ว  กําลังทําใหเกิดโมเมนตัม  และโมเมนตัมก็จะ
เปนแรงที่ไปกระแทกวัตถุใหมีการเคลื่อนไหว  กําลังมีใชในการกรีฑาหลายอยาง  การปลอยใหวัตถุ
เคลื่อนออกไปซึ่งวัตถุอาจถูกขวาง เตะ หรือตี ในการนี้กําลังขึ้นอยูกับแรงและความเร็ว  การ
วิเคราะหการเตะลูกบอล  เมื่อลูกบอลถูกเตะลูกบอลจะเคลื่อนที่ดวยความเร็วจํานวนหนึ่ง  ความเร็ว
สุดทาย (Final velocity)  ขึ้นอยูกับจํานวนของแรงและความเร็วของแรงที่กระแทกบอล 

การวิ่งระยะสั้นขึ้นอยูกับกําลังเปนสวนใหญเกิดจากการพุงของรางกายไปขางหนา  โดย
กําลังขาทั้งสองขาง  อัตราเร็วของการพุงขึ้นอยูกับการรวมกันของแรงและความเร็วของการหดตัว
ของกลามเนื้อ  กําลังของกลามเนื้อมีบทบาทในระยะเรงความเร็วของการวิ่งมากกวาในระยะการวิ่ง
ที่มีความเร็วคงที่แลว  ถึงแมวากําลังขึ้นอยูกับสวนประกอบสองอยางคือ  พลังและความเร็ว  กรีฑา
แตละอยางอาจตองการสวนประกอบอยางหนึ่งมากกวาอีกอยางหนึ่ง  กําลังที่เกี่ยวกับความตานทาน
นอยตองเนนในดานของความเร็ว  แตกําลังที่เกี่ยวของกับความตานทานมากตองเนนทางดานพลัง  
ตัวอยางเชน  ในการทุมน้ําหนักตองใชพลังมากกวาความเร็ว  แตในการพุงนั้นสวนใหญขึ้นอยูกับ
ความเร็วและสวนนอยขึ้นกับพลัง 
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2.  การเพิ่มกําลัง 
เนื่องจากกําลังขึ้นอยูกับสวนประกอบทั้งพลังและความเร็ว ดังนั้นสามารถเพิ่มกําลังไดโดย

เพิ่มพลังหรือเพิ่มความเร็ว หรือเพิ่มทั้งสองอยาง โดยท่ัวไปวิธีที่ดีที่สุดในการเพิ่มกําลังคือการเพิ่ม
พลัง 

          2.1  การเพิ่มกําลังโดยการเพิ่มพลัง 
จากการคนควาหลายแหงมีหลักฐานวา การเพิ่มกําลังกลามเนื้อเหยียดขาโดยโปรแกรมการ

ฝกน้ําหนัก จะทําใหกําลังเพิ่มขึ้นได การเพิ่มนี้วัดไดโดยการกระโดดสูงขึ้น หลักฐานยังแสดงวาการ
ออกกําลังชนิด Isotonic จะไดผลในการเพิ่มกําลังมากกวาการออกกําลังแบบ Isometric 

          2.2  การเพิ่มกําลังโดยการเพิ่มความเร็ว 
การเพิ่มความเร็วก็คือ การเพิ่มความเร็วของการหดตัวของกลามเนื้อกลุมที่ทําใหเกิดการ

เคลื่อนไหว (Agonists) ซ่ึงสวนหนึ่งสามารถทําใหเกิดไดโดยการเพิ่มพลังดังที่กลาวมาแลว วิธีอ่ืนที่
ใชเพิ่มความเร็วเชน การเพิ่มการรวมงานกัน (Coordination) การอบอุนรางกาย (Warm-up)  และ
การใหกลามเนื้อทํางานอยางมีประสิทธิภาพ 

3.  การรวมงานกัน 
เมื่อการรวมงานกันของกลามเนื้อมีประสิทธิภาพมากขึ้น     จะทําใหเกิดการเคลื่อนไหวมี

ความเร็วมากขึ้น เนื่องจากกลามเนื้อมัดตางๆ รวมกันทํางานตอตานความตานทานดีขึ้น ปกติ
กลามเนื้อกลุมตรงขาม  (Antagonists)  จะคลายตัวชากวาการหดตัวของกลุมทํางาน  ดังนั้น
ความสามารถในการคลายตัวจึงเปนปจจัยสําคัญในการเพิ่มความเร็ว ถาตองการเพิ่มความเร็วควรให
ปฏิบัติการเคลื่อนไหวเฉพาะอยางที่ตองการ และควรตองซอมดวยความเร็วที่เทากันหรือมากกวา
ความเร็วที่ตองใชในการกระทํานั้นๆ 

4.  การอบอุนรางกาย 
การวิจัยพบวาความเร็วในการหดตัวของกลามเนื้อเพิ่มขึ้น 20% เมื่ออุณหภูมิของรางกาย

เพิ่มขึ้น 2 องศา และความเร็วการหดตัวลดลงเมื่ออุณหภูมิลดลง 10 องศา ถึงแมวาหลักฐานใน
ภายหลังยังมีไมมาก แตก็เปนที่ชัดเจนวาเมื่ออุณหภูมิกายเพิ่ม  อัตราการหดตัวของกลามเนื้อจะ
เพิ่มขึ้น การที่เปนเชนนี้สวนใหญเนื่องมาจากการลดความหนืดในกลามเนื้อ ดังนั้นจึงไดมีการใช
การออกกําลังกาย เพื่อเพิ่มอุณหภูมิกายกอนการแขงขัน 

5.  การเพิ่มประสิทธิภาพการทํางานของกลามเนื้อ 
สามารถเพิ่มประสิทธิภาพการหดตัวของกลามเนื้อไดโดยการฝก และการฝกนี้อาจเปนผล

ใหมีการเพิ่มความเร็วในการหดตัว ตัวอยางเชน ถาไขมันในกลามเนื้อลดลงหรือความหนืดลดลง จะ
ทําใหกลามเนื้อหดตัวไดเร็วขึ้นหรือถาการออนตัวของกลามเนื้อกลุมตรงขามไมเพียงพอ การทําให
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ออนตัวจะทําใหแรงตานของกลามเนื้อกลุมตรงขามลดนอยลง เปนผลใหความเร็วของการ
เคลื่อนไหวเพิ่มขึ้น นอกจากนั้น ผลของการฝกจะทําใหการยับยั้งโดยระบบประสาทลดนอยลง ทํา
ใหสามารถสั่งการไปยังกลามเนื้อใหทํางานเปนจํานวนมากขึ้นได 
 3.2.  หลักการฝกเพื่อพัฒนาและปรับปรุงความเร็ว 
 เจริญ   กระบวนรัตน ( 1995 )  กลาววา  การบริหารรางกายหรือ การออกกําลังดวยการเลน
กีฬาแตเพียงอยางเดียวนั้นมิอาจที่จะชวยใหองคประกอบของสมรรถภาพทางกายไดรับการพัฒนา
หรือเสริมสรางความสมบูรณไดครบทุกดานการจัดกิจกรรมการฝกซอมเพิ่มเติมนอกเหนือจากสิ่งที่
ปฏิบัติอยูโดยทั่วไป เพื่อพัฒนาแกไขสวนที่บกพรองอยูใหหมดไป จึงมีความสําคัญและจําเปนตอ
การเสริมประสิทธิภาพในการเคลื่อนไหวของรางกายใหสมบูรณยิ่งขึ้น   รายละเอียดของขั้นตอน
การฝกเพื่อพัฒนาปรับปรุงความเร็วและเสริมสรางสมรรถภาพทางกายนักกีฬาใหมีความสมบูรณ
พรอมซึ่งองคประกอบทุกดานนี้  ยังเปนสวนหนึ่งของการชวยปองกันการบาดเจ็บและลดอันตรายที่
อาจจะเกิดขึ้นกับนักกีฬาไดอีกทางหนึ่งดวย 
การเพิ่มปริมาณงานในการฝก 
 ในการวางแผนหรือจัดเตรียมโปรแกรมเพื่อเสริมการฝกของนักกีฬาในแตละสวนให
สมบูรณถึงขีดความสามารถสูงสุดนั้น  ส่ิงที่สําคัญประการแรกที่จะชวยใหการพัฒนาปรับปรุง
ความเร็วและการฝกฝนเปนไปอยางไดผล  ผูฝกสอนกีฬาและตัวนักกีฬาจะตองมีความรูสามารถทํา
ความเขาใจในหลักและวิธีการฝกตลอดจนขั้นตอนวิธีเพิ่มปริมาณและความหนักในการฝกอยาง
ถูกตองมีระบบ เพื่อใหบังเกิดผลดีตอการฝกมากที่สุด  ขณะเดียวกันยังชวยปองกันอันตรายและการ
บาดเจ็บใหกับนักกีฬา อันเนื่องมาจากสาเหตุของความรูเทาไมถึงการณ เพราะขาดความรูนอกจากนี้  
จะตองไมจํากัดตัวเองอยูกับการฝกแบบใดแบบหนึ่งโดยไมปรับปรุงวิธีการใหเหมาะสม การศึกษา
เรียนรูเกี่ยวกับรูปแบบขั้นตอนขบวนการฝกหลายวิธี เปนทางหนึ่งที่จะชวยใหการจัดเตรียม
โปรแกรมการฝกเปนไปอยางถูกตองรัดกุมและไดผลดีมากยิ่งขึ้น ทั้งยังสามารถเปรียบเทียบ
ประเมินผลการฝกไดอยางแมนตรงชัดเจน การเพิ่มปริมาณหรือความหนักในการฝกใหกับนักกีฬา
ในแตละชวง พึงระลึกไวเสมอวา ทุกครั้งที่รางกายมีการเคลื่อนไหวออกกําลังระบบการทํางานของ
อวัยวะตางๆ ภายในรางกายยอมเกิดการปรับตัวและเปลี่ยนแปลงพรอมกันไปดวยเสมอ และผลอัน
เนื่องมาจากที่รางกายเคลื่อนไหวออกกําลังนี้จะทําใหเนื้อเยื่อบางสวนภายในรางกายถูกทําลายและ
เสริมสรางขึ้นมาใหม ดวยขนาดและความแข็งแรงที่มากขึ้นกวาเดิมเปนปฏิกิริยาการปรับตัวตาม
ธรรมชาติ เพื่อตอบสนองและเตรียมพรอมที่จะรับกับสถานการณคามเปลี่ยนแปลงทั้งในดานของ
ปริมาณและความหนักในการฝกที่จะเพิ่มขึ้นในโอกาสตอไป ดังนั้น การศึกษาทําความเขาใจ
เกี่ยวกับระบบการทํางานของอวัยวะภายในรางกายและความเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้นอันเนื่องมาจาก
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การฝกหรือการเคลื่อนไหวออกกําลังควบคูไปกับการเรียนรูในหลักการของรูปแบบวิธีการฝกจึงถือ
วาเปนหัวใจสําคัญของขบวนการจัดเตรียมโปรแกรมการฝกซอมใหกับนักกีฬาที่ผูฝกสอนกีฬา
จําเปนตองศึกษาเรียนรูทําความเขาใจใหละเอียดถูกตอง เพื่อใหการจัดระบบการฝกทะลุเปาหมาย
และมีประสิทธิภาพสูงสุด 
 หลักการฝกเพือ่พัฒนาปรับปรุงความเร็ว มสีาระสําคัญที่ควรศึกษาทําความเขาใจใน
รายละเอียด  ดงัตอไปนี้คือ 
 1.  ปริมาณและความหนักในการฝก จะตองมากพอที่จะกระตุนใหเกิดการเปลี่ยนแปลงของ
เนื้อเยื่อ และระบบการทํางานของอวัยวะภายในรางกาย โดยสามารถสรางพัฒนาการไดอยาง
ตอเนื่องเปนสัดสวนกับปริมาณและความหนักในการฝก 
 2.  การเพิ่มหรือการเปลี่ยนแปลงปริมาณงานหรือความหนักในการฝก จะตองเปนไปอยาง
ตอเนื่องสัมพันธกับพัฒนาการทางดานรางกาย เพื่อปองกันการบาดเจ็บและอันตรายที่อาจเกิดขึ้นกับ
นักกีฬา โดยเฉพาะการฝกซอมมากเกินไป 
 3.  การหยุดพักผอนในระหวางชวงการฝกซอม ไมควรนานเกินกวา 24-48 ช่ัวโมง การหยุด
ซอมนานเกินกวานี้จะมีผลทําใหความตอเนื่องในการพัฒนาดานรางกายลดลง 
 4.  การเรงการฝกซอมแบบหักโหม โดยที่นักกีฬามิไดรับการพักฟนหรือพักผอนอยาง
เพียงพอ นอกจากจะไมกอใหเกิดผลดีตอการฝกแลว ยังเปนสาเหตุนําไปสูการบาดเจ็บและความ
เสื่อมสมรรถภาพของรางกาย อันเนื่องมาจากการฝกซอมเกิน วิธีที่ดีที่สุด ควรใชการฝกแบบหนัก
สลับเบาหรือจัดรูปแบบกิจกรรมการฝกหนักสลับการฝกทักษะพื้นฐาน เพื่อใหรางกายไดมีโอกาส
ผอนคลายความเครียดและปรับตัว 
 5.  การฝกควรพัฒนาหรือเพิ่มปริมาณความหนักขึ้นตามลําดับในแตละวัน แตละสัปดาห 
และแตละเดือน ดวยการบันทึกผลหรือสถิติการฝกซอมไวทุกครั้งเพื่อนํามาประกอบการพิจารณาจัด
โปรแกรมการฝกซอมในแตละชวงใหเหมาะสมกับสภาพรางกายของนักกีฬา 
 3.3.  ปจจัยท่ีมีผลตอความเรว็ 

1. ความยาวของกลามเนื้อ 
เสนใยกลามเนื้อที่มีความยาวเปนสองเทาของเสนใยกลามเนื้ออีกเสนหนึ่งซึ่งมีคุณสมบัติ

ภายในกลามเนื้อเหมือนกันจะสามารถหดตัวใหส้ันไดเปนสองเทาของการหดตัวของเสนใย
กลามเนื้อที่ส้ันกวา (ในเวลาเดียวกัน)  ดังนั้นกลามเนื้อที่มีเสนใยยาวจึงไดเปรียบทางดานความเร็ว
มากกวากลามเนื้อที่มีเสนใยส้ันนอกจากนั้นเสนใยกลามเนื้อที่อยูขนานกับแนวของมัดกลามเนื้อยัง
ชวยเพิ่มขอไดเปรียบทางดานความเร็ว 
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2. แรงและอัตราเรง 
ตามกฎการเคลื่อนไหวขอที่สองของนิวตันซึ่งกลาววาอัตราเรงของวัตถุไดสัดสวนกับแรงที่

ทําใหเกิดการเคลื่อนไหว   หมายความวาเมื่อแรงเพิ่มเปนสองเทาอัตราเรงก็จะเพิ่มเปนสองเทา  
ดังนั้นนักวิ่งจะเพิ่มอัตราเรงโดยการเพิ่มแรงของเทาที่ใชยันพื้นที่วิ่ง 

เกี่ยวกับอัตราเรงนี้จะตองตระหนักวา  เมื่อกลามเนื้อหดตัวแรงขึ้นยอมตองใชพลังงาน
เพิ่มขึ้น  พลังงานที่ใชในการหดตัวเพิ่มเปนกําลังสามของความเร็วในการหดตัว  คือ  ถากลามเนื้อ ก 
หดตัวเร็วเปนสองเทาของกลามเนื้อ ข จะตองใชพลังงานเปนแปดเทาของกลามเนื้อ ข ความจริงขอ
นี้จะตองนําไปใชในการพิจารณาทางดานการกีฬาที่เกี่ยวของกับความอดทนวานักกีฬาควรจะมีการ
เรงความเร็วหรือไม 

3. อายุและเพศ 
ในผูชายความเร็วจะเพิ่มขึ้นจนถึงอายุ 21 ความเร็วสูงสุดจะคงอยู 3 – 4 ป  หลังจากนั้นเมื่อ

อายุเพิ่มขึ้น  ความเร็วจะคอย ๆ ลดลงดวยอัตราคงที่    สวนผูหญิงถึงจุดที่มีความเร็วสูงสุดที่อายุนอย
กวาคือ  18  ป  โดยทั่วไปความเร็วของผูหญิงมีคาประมาณ 85 % ของผูชาย ความแตกตางของ
ความเร็วอาจเนื่องมาจากแรง  เพราะแรงเกี่ยวของกับความเร็วในการตอสูกับความตานทานดวย 

4. การออนตัว 
เปนที่ทราบกันวาการจํากัดการออนตัว (นอยกวาปกติ) ของบริเวณสะโพกและตนขาจะทํา

ใหความเร็วในการวิ่งลดลงเพราะการขัดขวางจากกลามเนื้อกลุมตรงขามเพิ่มมากขึ้นในชวงที่การ
เคลื่อนไหวเกือบจะสุด  เชน  การเหยียดเกือบจะเต็มที่  อยางไรก็ดียังไมมีหลักฐานที่แสดงวาการ
ออนตัวมากกวาปกติจะทําใหความเร็วเพิ่มขึ้น 
 3.4.  ความเร็วในกีฬาเรือพาย 

เมื่อพูดถึงความเร็วในกีฬาเรือคยัคคือการที่เรือเคลื่อนที่ไปขางหนา  ซ่ึงสามารถจําแนก
ความเร็วในลักษณะตาง ๆ ได  ดังนี้ 

1.  ความเร็วสูงสุด  (Maximum Speed)  เปนความเร็วสูงสุดที่ฝพายออกแรงเต็มที่เทาที่จะ
ทําได  ซ่ึงขึ้นอยูกับความสามารถของแตละบุคคล  โดยปรกติแลวฝพายสามารถรักษาความเร็ว
ระดับนี้ไวไดในชวง 15 – 25 วินาทีเทานั้น  จึงเปนสิ่งสําคัญที่ฝพายตองควบคุมเทคนิคในการพาย
ใหถูกตอง  การพัฒนาตนเองใหสามารถพายไดถึงความเร็วสูงสุดนั้นขึ้นอยูกับการฝกอยางถูกตอง
และสม่ําเสมอ 

2.  ความเร็วเดินทางหรือความเร็วแขงขัน ( Traveling  or  Racing Speed)  เปนความเร็วที่
คํานวณไดจากระยะทางของการแขงขัน  ซ่ึงจะมีคานอยกวาความเร็วสูงสุด  ระยะเวลาในการ
แขงขันจะคิดเปนวินาที  นับตั้งแตนําเรืออกจากจุดปลอยจนถึงเสนชัย 
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ความเร็วเทากับระยะทาง (เมตร)หารดวยเวลา (วินาที) จะไดหนวยเปนเมตร / วินาที
 ความสัมพันธระหวางความเร็วเดินทางกับความเร็วสูงสุด  เรียกวาคา  “ Drop off ” ซ่ึงมีคา
เทากับความเร็วเดินทางหารดวยความเร็วสูงสุด  

คา Drop off นี้จะแสดงใหเห็นวา  ฝพายสามารถพายดวยความเร็วเขาใกลความเร็วสูงสุด
เทาใด  ความเร็วของเรือก็เปนอีกคาหนึ่งที่สําคัญควรนํามาพิจารณา  แตเนื่องจากเครื่องวัดความเร็ว
เรือมีราคาแพง  จึงไมคอยนํามาใชในการแขงขันกีฬาเรือคยัค  ดังนั้น  ผูฝกสอนควรคํานวณคานี้เอง
จากระยะทาง  ระยะเวลาและอัตราการพาย  ( Stroke Rate) 

 3.  ความเร็วที่ออกจากเสนปลอย  (Starting Speed )  ความเร็วที่ออกจากเสนปลอยจะ
ใกลเคียงจะใกลเคียงหรืออาจจะเทากับความเร็วสูงสุด  แตโดยปรกติแลวจะอยูระหวางความเร็งสูงสุด
กับความเร็วเดินทาง  ทั้งนี้ขึ้นอยูกับระยะทางที่แขงและยุทธศาสตรที่วางไวในการแขงขัน 

4.  ความเร็วที่ใชในการฝกซอม  ( Training Speed )  เปนความเร็วของเรือที่เคลื่อนที่ในชวง
การฝกซอม  ทั้งนี้ขึ้นอยูกับเปาหมายที่วางไวในการฝกซอม  จึงเปนเรื่องสําคัญที่จะตองกําหนด
ความเร็วในชวงการฝกซอมไวเพื่อจะทําใหอัตราความเร็วที่ขึ้นลงใหอยูในอัตราที่เพิ่มขึ้น 

 
4.  การวางแผนการฝกซอมเพื่อหนทางสูความเปนเลิศ 

(ยรรยง  เจริญพงษ , 2544) 
4.1.  รูปแบบการฝกซอม 

ในการฝกซอมของนักกีฬาเรือพายตองพิจารณาถึงองคประกอบในการฝกซอมคือ  ความถี่
ในการฝกซอม ระยะเวลาในการฝกซอม  เราจะพบไดวาสิ่งสําคัญที่ทําใหเกิดการเปลี่ยนแปลงคือ  
ความเขมขนของการฝกซอมและรูปแบบในการฝกซอมของนักกีฬาเรือพายตองเปนไปอยาง
สม่ําเสมอและตองมีการวางแผนการฝกซอมอยางมีระบบเพื่อใหนักกีฬามีความพรอมทางรางกาย
อยางสมบูรณที่สุดตลอดทั้งป  ยิ่งฐานของปรามิดกวางเทาใด  ความสมบูรณพรอมของนักกีฬาเรือ
พายที่อยูปลายยอดก็จะยิ่งสูงขึ้นดวย 

 

 การเปนผูฝกซอมจะตองมีการวางแผนที่ดีและมีคําถามที่จะตองตอบใหไดวาระหวางการ
ฝกหนักกวากับการฝกใหนานกวาจะเลือกอยางไหนดี โปรแกรมการฝกที่ดีควรมีทั้งการพาย
สบาย ๆ ระยะทางไกล ๆ และการพายอยางหนักในระยะทางที่ส้ันกวาผูฝกสอนมืออาชีพมักจะ
ออกแบบโปรแกรมการฝกใหมีทั้งความอดทนเพื่อความเร็วและเพื่อผอนคลาย การฝกซอมแบบ
ผสมผสานระหวางการฝกหนัก ฝกเบา แผนการฝกซอมสําหรับ 1 สัปดาหจะประกอบไปดวย 1 วัน
สําหรับพายทางไกลเพื่อสรางความอดทนโดยใหชีพจรเตนที่ 65 – 75 % ของการเตนของหัวใจ
สูงสุด  ใชเวลาในการพายอยางนอย 1-2 ช่ัวโมง  อีก 2 วันใหพายหนักที่ประมาณ 75 – 85 % ของ
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การเตนของหัวใจสูงสุดใชเวลาคราวละ 1 ช่ัวโมง อีกวันหนึ่งเปนการฝกซอมแบบ Interval  
Training เพื่อลดความเร็วเพื่อความเร็วคงที่  หรืออีก 3 วันสามารถเปนวันพักหรือจะเลือกพายแบบ
พักผอนแบบสบาย ๆ ก็ไดหรือจะเลือกการออกกําลังกายอื่นแทน  เชน การวายน้ํา การวิ่งแบบเบา ๆ 
เปนตน  

4.2.  ระดับความหนักเบาของการฝก  (Intensity) 
Rob Sleamaker  ซ่ึงเปนนักวิชาการ จบการศึกษาชั้นปริญญาโทดาน Exercise 

Physiology  จาก The University of Arizona เขาไดอุทิศเวลาทั้งหมดเพื่อศึกษาทางดาน การฝกเพื่อ
ความทนทานหลักตามหลักทางวิทยาศาสตรและการนําหลักการดังกลาวไปฝกนักกีฬาทุก
ระดับ  Rob Sleamaker ไดแบงระดับความหนักของการฝกไว 5 ระดับ คือ 

 

Level %VO2 max. % Maximum Heart Rate = MHR 

1 55 - 65  60 - 70 

2 66 – 75 71 - 75 

3 76 – 80 76 - 80 

4 81 – 90 81 - 90 

5 91 – 100 91 - 100 

 
ความหนักของฝกในระดับท่ี 1 รางกายจะพฒันา 

 1. Aerobic energy sources  
2. Aerobic energy pathways   ทั้ง  Aerobic energy sources และ Aerobic energy pathways 

จะพัฒนาดีขึ้น เหมือนกับถนนหนทางที่มีการเดินทางสัญจรผานไปผานมาเปนประจํา มันก็ยอมตอง
โลงเตียนไมมีหญาขึ้นรกรุงรัง  แตหากทิ้งไวนานๆคอยเดินผานซะที  พอหลายปเขา ถนนเสนนี้ก็จะ
รกรุงรัง หญาขึ้นเต็มไปหมด จนหมดสภาพเปนถนน เดิมไปมาลําบากมาก 

3. Capillary density ผลจากการฝกจะทําใหเสนเลือดฝอยเพิ่มมากขึ้น เมื่อเสนเลือดเพิ่มมาก
ขึ้น การขนถายสารอาหารพลังงานไปยังเซลลตางของกลามเนื้อก็มีมากขึ้น อีกทั้งสามารถขนถาย
ของเสียออกจากเซลลกลามเนื้อไดมากเชนกัน 

4. Mitochondria proliferation    Mitochondria คือ Powerhouse ในเซลลกลามเนื้อ ที่เปนตัว
สรางพลังงานสําหรับการหดตัวของกลามเนื้อ  การฝกสงผลให มี Mitochondria เพิม่มากขึ้น มี
ขนาดใหญขึ้น มีประสิทธิภาพมากขึ้น อีกทั้งเขาใกลผิวของเซลลมากขึ้น เมื่อเขาใกลผิวของเซลล
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มาก โอกาสที่จะรับ Oxygen จากเลือดเขามาชวยในการ Metabolism กม็ีมากขึ้น สงผลให
ประสิทธิภาพการสรางพลังงานสูงขึ้นตามไปดวย 
 5. Free fatty acid mobilization  ผลจากการฝกระดับนี ้กระบวนการตางๆที่เกี่ยวดวยการนํา
กรดไขมันมาใชใหเปนพลังงานขับเคลื่อนกพ็ลอยมีประสิทธิภาพดีขึ้นตามๆกันไปหมดทั้งระบบ 

ความหนักของฝกในระดับท่ี  2   เปนการฝกในระดับความเขม   หรือความหนักอยูที่        
71 – 75% ของ MHR ซ่ึงเปนการฝก Easy distance นั่นเอง นอกจากนี้ยังฝกความแข็งแรงบาง เชน
การเลน Weight training  อีกทั้งควรจะมีการฝกความเร็วชนิดที่เรียกวา Reminder speed คือ เรง
ความเร็วขึ้นไปเปนครั้งคราวที่ไมสูงมาก เปนเวลาชวงสั้นๆ 10 – 15 วินาที ก็จะเปนการกระตุน
เตือนระบบ Neuromuscular ไดดี  การฝกระดับนี้จะทําให Aerobic energy sources  และ Aerobic 
energy pathways พัฒนาดีขึ้น มีประสิทธิภาพดีขึ้น  เหมือนกับการฝกใน Level 1 นั่นเอง 

ความหนักของฝกในระดับท่ี 3  เปนการฝกใหความหนักอยูในระดับ 76 – 80% ของ MHR 
ซ่ึงเปนการฝกความทนทาน( Endurance )  และฝกความแข็งแรง (Strength) การฝกระดับนี้จะสงผล
ในการพัฒนา Aerobic energy pathways และ Recruitment of FOG fibers  โดยกลามเนื้อสวนที่หด
ตัวเร็ว แตใช ออกซิเจนและ Glycogen จะถูกสรางเพิ่มขึ้นไปพรอมๆกับ ประสิทธิภาพในการใช
พลังงานจาก Aerobic glycolysis   นอกจากนี้ระบบการขนสง Oxygen transportation ไปยังเซลล
กลามเนื้อสวนตางในการออกกําลังจะพัฒนาไดดีขึ้น   ในการแขงขันไตรกีฬา นักกีฬาจะวายน้ํา ปน
จักรยานและวิ่งกันใหความหนักอยูในระดับนี้ อยางไรก็ตามการฝกในความหนักระดับนี้ เมื่อรวม
กับการฝก Over distance ไมควรจะเกิน 50% - 80%  

ความหนักของการฝกในระดับท่ี 4 เปนการฝกใหความหนักอยูที่ 81 – 90% ของ MHR 
ไดแกการฝกแบบ Intervals, Up vertical และ Rae/Pace การฝก Interval จะชวยพัฒนาและยกเพดาน
ของระดับ AT ของนักกีฬาใหสูงขึ้น  นี่คือ ประโยชนสูงสุดที่ไดรับจากการฝกแบบนี้ และจะเปน
คําตอบของขอสงสัยที่วา ระดับ AT ของนักกีฬาสามารถสรางหรือพัฒนาขึ้นไดหรือไม (ระดับ
เพดานของ AT ทําใหขยับสูงขึ้นไดหรือไม) นอกจากนั้น Aerobic energy pathways รวมทั้ง 
Anaerobic energy pathways ก็จะพัฒนาดีขึ้น มีประสิทธิภาพสูงขึ้น กลามเนื้อประเภทหดตัวเร็ว
ชนิดที่ใช Oxygen ในการสรางพลังงาน Fast  oxidative  glycolytic muscle fibers ก็จะถูกสราง
ขึ้น  ระดับเพดาน Anaerobic threshold (AT) ที่เคยต่ําก็จะขยับสูงขึ้น  ระบบ(Oxygen transport 
system)   การหายใจและสงผาน Oxygen ไปสูเซลลกลามเนื้อก็จะมีประสิทธิภาพมากขึ้นทั้งระบบ
เลย   สําหรับ Lactic acid clearance นั้นหมายถึง รางกายจะสามารถขจัดกรดแลคติคออกจาก
กลามเนื้อและกระแสเลือดไดดีขึ้น เพื่อใหเกิดความสมดุล 
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ความหนักของการฝกในระดับท่ี 5  เปนการฝกในระดับความหนักสูงสุด คือ อัตราการเตน
ของหัวใจจะอยูที่ 91 – 100% ของ MHR เลยทีเดียวซ่ึงในการฝกจะมีบางแตนอยมาก ทั้งนี้เพียงเพื่อ
พัฒนา Anaerobic energy sources และรางกายจะสราง Fast – twitch FG fiber 
ขึ้นมา  นอกจากนี้  ระบบประสาทกลามเนื้อที่เกี่ยวกับ การกระตุนใหระเบิดพลังงานอยางรุนแรง
ประเภท Speed and neuromuscular coordination ก็จะไดรับการพัฒนา 

4.3.  การแบงระดับความหนกัในการพายเรอื ( Intensity zone)  

Information Intensity Zone I. Intensity Zone II. Intensity Zone III. 
Developing  of Aerobic endurance Speed endurance Speed 
Boat speed % 60 – 80 85 - 100 100 
Stroke rate  K1 64 - 82/min. 84 - 120/min Maximum 
Stroke rate  C1 32 – 50/min. 52 – 68/min Maximum 
Distance of paddling 10 – 40 km. 100 – 300 m/reps 10 – 100 m/reps 
Training time/reps 50 – 180 min. 30 – 45 sec. 5 – 25 sec. 
Training time total 50 – 180 min. 30 min. ( Effective 

phase) 
15 min. ( Effective 
phase) 

Work-rest ratio Non regulated 1:1 – 3 1:3 – 5 
Heart rate 130 – 150 

beats/min 
150 – 180 beats/min 180 – max beats/min 

Energy Sources Aerobic glycolisis Anaerobic glycolisis ATP - CP 
Lactic Acid in blood 2 - 6 mmol/ml 8 – 20  mmol/ml 3 – 5 mmol/ml 
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ผลทางสรีรวิทยา (Physiological   Effect)   
 การฝกทุกแบบ หรือทุกโปรแกรมลวนแตมีผลตอสรีระวิทยาของรางกายทั้งสิ้น  โดยเฉพาะ
การพายเรือ ผลจากการพายเรือมีตอระบบพลังงานของรางกาย  ฝพายอายุประมาณ 15 – 18 ป ดังนี้ 
 

Heart rate range % Of maximum HR. Physiological Effect 
130 – 150 65 – 75 % Utilization mainly fats 
140 – 160 70 – 80 % Utilization mainly glycogen 
160 – 170  80 – 85 % Anaerobic threshold 
170 – 190 85 – 95 % Transportation 
Maximum Maximum Anaerobic 
 
 
 5.  การฝกแบบ  Interval Training ในแงระบบสรีรวิทยา 
(สมาคมเรือพายแหงประเทศไทย , 2547) 
 1.  แบบ Endurance โดยกําหนดใหอัตราการเตนหวัใจของฝพายที่ลดลงถึงระดับพื้นฐาน 
60 – 80 คร้ัง / นาที  ในชวงการพักกอนทีจ่ะเริ่มตนพายใหมอีก   หรือใหฝพายกลับเริม่พายใหมเมื่อ
อัตราการเตนหัวใจลดลงถึง 120 คร้ัง/นาที  ในลักษณะเชนนี้ชวงพักผอนคลายจะสั้นกวา ( 1-2 นาที)  
ซ่ึงก็หมายถึงวา  ความหนกัแนนของการฝกพายจะนอยกวาแบบที่อัตราการเตนหวัใจลดลงถึง
ระดับพื้นฐานในชวงพัก  การฝกแบบนี้อาจนําไปใชกับการฝกความเรว็และการพัฒนาความคงทน 
 2.  การแบงชนิดของการฝกแบบ Interval Training 
 สามารถแบงชนิดของการฝกแบบ Interval Training  ตามที่มีผลตอการพัฒนาความคงทน
ไดแก  แบบAerobic ,  แบบ Aerobic - Anaerobic   และแบบ  Anaerobic 
  -  แบบ Aerobic  ซ่ึงเกี่ยวของกับระยะทางทีพ่ายอาจจะยาวกวาหรือส้ันกวา
ระยะทางแขงขัน  แตมีเวลาพักที่ส้ัน  มีความเร็วต่ํากวาความเร็วแขงขนัมีความหนักแนนของการฝก
คอนขางต่ําจะมีเวลาพักที่ส้ันกวาเวลาพายเสมอ  และจะมีอัตราการเตนของหัวใจประมาณ 130 – 
140 คร้ัง / นาที 
  -  แบบ Aerobic - Anaerobic   (Lactic acid type)  จะมีอัตราเตนหวัใจประมาณ  
140 – 160 คร้ัง / นาที ความหนักแนนของการพาย 90 %  และเวลาพักจะเทาหรือส้ันกวาเล็กนอยกับ
เวลาพาย 
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  -  แบบ Anaerobic  จะมีอัตราเตนหวัใจสูงหรือสูงสุด 170 – 200  คร้ัง / นาที  ความ
หนักแนน (ความเร็วและอัตราจังหวะการพาย) ใกลเคียงหรือเทากับอัตราสูงสุด  เวลาพักจะยาวกวา
เวลาพาย 
 
 การแบงชนิดของการฝกแบบ  Interval Training ดวยระบบสรีรวิทยา 
 
แบบที่เกีย่วกับหัวใจ 
 
อัตราการเตนหัวใจที่เวลาพกั

ส้ินสุด 
เวลาพักโดยประมาณ วิธีการเปนประโยชนแก 

60 – 80 คร้ัง / นาที 2 – 5 นาที การฝกความเรว็ 
120  คร้ัง / นาที 1 – 2 นาที การฝกความคงทน 

 
แบบความคงทน 
 

 อัตราการเตนหัวใจ
ในชวงพาย 

อัตราสวนระหวางชวง
พายกับชวงพกั 

เวลาพายในชวงหนึ่ง 

แบบใชออกซิเจน 130 – 140 คร้ัง/นาท ี 1:0.5 4 – 20 นาที 
แบบใช – ไมใช

ออกซิเจน 
150–160 คร้ัง / นาที 1:1 1 – 4 นาที 

แบบไมใชออกซิเจน 170– 200 คร้ัง/นาที  1:2 – 3  5 – 60 วินาท ี
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 3.  การแบงชนิดจากผลของการฝกแบบ Interval Training 
  

ความคงทน 
ใชออกซิเจน ไมใชออกซิเจน 

ความเร็ว การรักษาความเร็ว 

อัตราการเตนหัวใจ 
120 - 150 160 - 200 180 - 200 150 - 180 

ชวงเวลาพายในแตละรอบการฝก (Set) 
2 – 15 นาที 5 – 60 วินาท ี 5 – 45 วินาท ี 20 – 120 วินาที 

การฝกซ้ํา 
20 - 3 12 - 6 12 - 1 12 - 4 

รวมเวลาพาย 
60 นาที 12 – 20 นาที 6 – 12 นาที 15 – 30 นาที 

อัตราสวนระหวางชวงเวลาพัก 
ชวงเวลาสั้น 

1:0.1-0.5 
ชวงเวลายาว 

1:1.5 – 3 
2-3 เทามากกวาเวลาพาย 

1:2 - 4 
เทากับเวลาพาย 

1:1 
 
 

 งานวิจัยในตางประเทศ 
 Laursen et , al  ( 2002 )  ไดทําการวิจัยเร่ือง  การฝกแบบ Interval ที่มีผลตอการเพิ่ม
ความสามารถอดทนในการฝกของนักขี่จักรยาน  ผูเขารับการทดลองทั้งหมด 38 คน  เปนนักขี่
จักรยานกลุมหนึ่ง  และอีกกลุมซึ่งไดรับการฝกมากอน 2 สัปดาหและหลังจากนั้นอีก 4 สัปดาหมี
อายุเฉลี่ย 19-31 ป  น้ําหนัก 68-82 กิโลกรัม  และมีอัตราการใชออกซิเจนสูงสุด  59.3 – 69.7 
ml./kg./min. โดยไดทําการฝกปฏิบัติ  3  วิธี  คือ  
  1.  มีการเพิ่มรอบการทดสอบเพื่อวัดจํานวนออกซิเจนสูงสุดที่ใชและวดัพลังงาน
สูงสุดที่ใชในการออกกําลังกาย 
  2.  ทดสอบเวลาที่ทําใหหมดกําลังโดยวัดจากจํานวนออกซิเจนสูงสุดที่ใช 
  3.  การทดสอบขี่จักรยาน Time – trial เปนระยะทาง 40 km.  ซ่ึงผลการวิจัยทาํให
พบวาการฝกแบบ High – intensity interval training (HIT)  ทําใหนักกฬีามีความสามารถในการฝก
ความอดทนและมีความเร็วในการปนจกัรยานมากขึ้น 
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 Laursen et , al  ( 2002 ) ไดทําการวิจัยเร่ือง  การฝกแบบ Interval  ในระดับความหนักมาก
ในผูชายทําใหเกิดพัฒนาการเพิ่มพลังสูงสุดเปนการศึกษาถึงผลของ High – intensity interval 
training (HIT)  ใน  4  สัปดาห  ซ่ึงมากกวา  2  สัปดาห  เพื่อดูผลของการใชออกซิเจนสูงสุดและ 
Ventilatory Thresholds โดยแบงกลุมตัวอยางออกเปน 2 กลุม คือ VT1,VT2 นอกจากนั้นศึกษาผล
ของการฝกอยางหนักที่มีผลตอความอดทนดานพละกําลังของนักปนจักรยาน PPO (Peak Power 
Output) โดยใชผูทดสอบเปนนักจักรยานจํานวน  14  คน  เพศชาย  ซ่ึงมีการใชออกซิเจนสูงสุด
เทากับ 67.5 ±3.7 mi.kg-1.min–1 วัดการใชออกซิเจนสูงสุดความสามารถในการทดสอบการปน
จักรยานทางลาดชัน  และ PPO ทดสอบกอนฝก 1 คร้ังและฝกตามโปรแกรม ผลปรากฏวามีการ
เปลี่ยนแปลงของคา การใชออกซิเจนสูงสุดในกลุม HIT ซ่ึงทําใหเวลาในการปนจักรยานดีขึ้น และ
ไมมีการเปลี่ยนแปลงคาออกซิเจนสูงสุดในกลุมควบคุม  
    
 K.A. van Someren ,J.E. Oliver. (2006)  ไดศึกษาเกี่ยวกับผลของการฝกโดยใช  Kayak 
Ergometry  ที่มีผลตออัตราการเตนของหัวใจในนักกีฬาเรือคยัคประเภทน้ําเรียบ โดยใชกลุม
ตัวอยางที่เปนนักกีฬาเรือคยัคที่ฝกมาแลวเปนอยางดีเพศชายจํานวน 8 คน  ใชการวัดโดยใหกลุม
ตัวอยางพายบน Kayak Ergometry  ,พายเรือเดี่ยว (K1) เรือ 4 คน (K4)  20 นาทีวัด Blood latate , 
VO2 max , Maximal aerobic power รวมทั้งมีการวัดแรงที่ใช (Perceived exertion)  จํานวน Stroke 
และอัตราการเตนของหัวใจทุก 5 นาที พบวาในนักกีฬาชั้นนําการสะสมของกรดแลคติคในกระแส
เลือด  อัตราการเตนของหัวใจมีความคงที่  จะพบความแตกตางเฉพาะแรงที่ใชในการพายจากการ
พายทั้ง 3 แบบเทานั้น  
 
 Bjerkeffors, A., Jansson, A., & Thorstensson, A. (2006)  ไดศึกษาผลของการฝกความ
แข็งแรงของหัวไหลในผูปวย spinal cord injury กอนและหลังการฝกดวยเครื่อง Kayak Ergometer 
โดยใชกลุมตังอยางทั้งหมด 10 คน แบงเปนชาย 7 คนและหญิง 3 คน มีระดับการบาดเจ็บอยูในชวง 
T3 – T12  ฝกดวยโปรแกรม  แบบ Interval Training บนเครื่อง Kayak Ergometer ในเวลาฝก 60 
นาที/วัน   3 คร้ัง/สัปดาห  ฝกทั้งสิ้น 10 สัปดาหโดยมีการเพิ่ม Intensity  อยางตอเนื่อง  ทําการวัด
การเคลื่อนไหวของหัวไหล 6 ทา ไดแก Flexion and Extension , Abduction and Adduction , 
External and Internal rotation  ใชวิธีการ   Matching group เพื่อแบงกลุมตัวอยางออกเปน 2 กลุม 
คือทดลองและกลุมควบคุม  หลังการฝก 10 สัปดาห  พบวามีการเพิ่มขึ้นของมุมของการเคลื่อนไหว
ทั้ง 6 ทา  ซ่ึงมีผลทําใหมีการพัฒนาความแข็งแรงของหัวไหลในกลุมทดลอง  และไมพบความ
เปลี่ยนแปลงในกลุมควบคุม 


