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ความเปนมาและความสําคญั 
  

กีฬาเรือคยัค – แคนู เปนกีฬาที่ไดรับความนิยมอยางมาก ในการแขงขันเรือพายชิงชนะเลิศ
แหงประเทศไทย ประจําป 2551 ที่ผานมามีนักกีฬาเรือคยัคทั้งรุนเยาวชนและรุนประชาชนทั่วไป
กวา 100 คน จาก 44 สโมสรทั่วประเทศ (สมาคมเรือพายแหงประเทศไทย, 2551) เขารวมการ
แขงขัน แตนักกีฬาโดยสวนใหญยังพบปญหาการทรงตัวบนเรือ และน้ําหนักในการลงพาย นักกีฬา
ที่ประสบผลสําเร็จจากการแขงขันลวนเปนนักกีฬาที่ลงพายไดอยางหนักหนวง และมีการทรงตัวบน
เรือไดเปนอยางดี 

กลาวคือ เรือคยัคเปนกีฬาที่ตองการความแข็งแรงและความมั่นคงของกลามเนื้อลําตัว
สวนบน และการทรงตัวเปนอยางมาก ซ่ึงความแข็งแรงของกลามเนื้อลําตัวสวนบน และการทรงตัว
เปนที่ตองการมาก เพราะนอกจากจะใชในการทําเทคนิคทางกีฬาที่ถูกตองแลวยังสามารถชวยใน
การทรงตัวบนเรือไดอีกดวย ในนักกีฬาเรือคยัคเยาวชนจังหวัดเชียงใหมนักกีฬาทุกคนจะตองบิด
หมุนลําตัว ซ่ึงการบิดลําตัวจะบิดอยูในแนวแกนลําตัวพรอมกับมีการขยับขาเพื่อชวยในการทรงตัว
บนเรือและชวยในการบิดลําตัวใหมีประสิทธิภาพไดแรงมากขึ้น ดังนั้นนักกีฬาเรือคยัคเยาวชน
จังหวัดเชียงใหมจึงมีความจําเปนตองอาศัยความแข็งแรงของ กลามเนื้อลําตัวสวนบน และการทรง
ตัวเปนสวนใหญ ซ่ึงกลามเนื้อลําตัวสวนบน ประกอบดวยกลามเนื้อ Pectoralis Major, Trapezius, 
Oblique, Hip flexors, Abdominals, Lower back, Latissimus กลุมกลามเนื้อเหลานี้ถาไดฝกความ
แข็งแรงก็จะทําใหนักกีฬาเรือคยัคสามารถพายเรือไดเร็ว การพายเรือดวยแขนและไหลจะทําให
เหนื่อยเร็วและพายไดชากวาเมื่อเทียบกับแรงที่ใชไป (ศิริพร, 2550) 

ศิริพร หาดคํา ไดทําการศึกษาผลของการฝกความแข็งแรงของลําตัวตอความเร็วในนักกีฬา
เรือคยัคเยาวชนจังหวัดเชียงใหมของนักกีฬาเรือคยัคสโมสรนครพิงค อําเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม 
จํานวน 12 คน เปนเวลา 8 สัปดาห ผลการศึกษาพบวา กลุมทดลองที่ทําการฝกความแข็งแรงของ
ลําตัวโดย Swiss Ball รวมกับโปรแกรมปกติมีความแข็งแรงเพิ่มขึ้น มีการทรงตัวที่ดีขึ้นและใชเวลา
ในการพายเรือลดลงอยางมีนัยสําคัญทางสถิติ และเมื่อนํามาเทียบกับกลุมควบคุมก็ดีกวาอยางมี
นัยสําคัญทางสถิติเชนกัน 
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Kathrym (2003) ไดทําการศึกษา การออกกําลังกลามเนื้อหนาทองแบบใชและไมใช Swiss 
Ball ผลการวิจัยพบวา กลามเนื้อหนาทองมีการใชแรงและใชกลามเนื้อทํางานมากกวาในขณะออก
กําลังกายโดยใช Swiss Ball เมื่อเทียบกับการออกกําลังกายกลามเนื้อหนาทองบนพื้น 

ประภัสสร สกุลเสาวภาคยกุล ผูดูแลศูนยฟตเนต ใหขอมูลเกี่ยวกับประวัติและความเปนมา
ของฟตบอลวา ในป ค.ศ.1963 ประเทศสวิตเซอรแลนดไดมีการนําลูกบอลมาใชในการบริหารและ
เรียกการออกกําลังกายชนิดนี้วา “สวิสบอล” โดยมีวัตถุประสงคเพื่อออกกําลังกายและทํา
กายภาพบําบัดผูปวยหลังการผาตัดกระดูก ใหสามารถยืดหยุนกลามเนื้อและรางกายใหดีขึ้น 
ตอมาทางสหรัฐอเมริกาเห็นถึงประโยชนของการฝกสวิสบอล จึงไดนํามาประยุกตใชสําหรับคน
ปกติ พรอมทั้งคิดคนและผสมผสานกับหลักการการออกกําลังกายแบบแอโรบิกเขาไป รวมทั้งเลือก
เพลงประกอบการฝกที่สนุกสนานแลวเรียกชื่อใหมวา “ฟตบอล” ซ่ึงฟตบอลจะชวยบริหารรางกาย
สวนบน ตั้งแตหัวไหล หนาทอง แผนหลัง ไปจนถึงสะโพกและตนขา ซ่ึงนํามาปรับใชในการ
บําบัดรักษาอาการบางอยางเชน อาการปวดหลัง ปวดไขขอกระดูก 

Fit Ball เปนเครื่องมือที่ใชเพื่อเพิ่มความแข็งแรงและเสริมสรางความมั่นคงของขอตอและ
รางกาย นอกจากนี้ยังชวยเพิ่มความยืดหยุนของขอตอความไมมั่นคงของของบอลจะชวยกระตุน
ความมั่นคงของกลามเนื้อและความสมดุลของรางกาย (Bartonietz and Strange, 2006) 

ประโยชนของการฝก Fit Ball ฟตบอล มีขอดีในเรื่องการลดแรงกระแทก หากเลนฟตบอล
กอนการออกกําลังกายอยางอื่น จะมีการเผาผลาญพลังงานมากขึ้นเทาตัว แลวคนที่อายุมากๆ ก็เลน
ได นอกเหนือจากความสนุกสนานที่ไดรับจากการฝกแลว ฟตบอลยังชวยในการบริหารกลามเนื้อ
หัวใจ ใหสามารถสูบฉีดโลหิตไปเลี้ยงสวนตาง ๆ ของรางกายไดดีขึ้น ในขณะเดียวกันยังเสริมสราง
กลามเนื้อตาง ๆ ใหกระชับ เพิ่มประสิทธิภาพการทรงตัว และทําใหรางกายเกิดความสมดุล  ฟต
บอลจะชวยเนนการบริหารสวนบนของรางกาย ตั้งแตไหล หนาทอง แผนหลังไปจนถึงตนขา 
สะโพก และบั้นทาย การควบคุมแรงดีดกลับของลูกบอลขณะเลนจะชวยเสริมสรางความแข็งแรง
ใหกับกลามเนื้อของเรา เพิ่มประสิทธิภาพการทรงตัว และการทํางานของอวัยวะแตละสวนให
สัมพันธกัน 

ดังที่กลาวมาขางตนการสรางความแข็งแรงของกลามเนื้อลําตัวสวนบน โดยใชโปรแกรม
การฝก Weight Training จะทําใหนักกีฬามีสมรรถภาพที่ดีขึ้นและจะสงผลใหมีทักษะพื้นฐานทีด่ขีึน้ 
เชน มีกลามเนื้อของกลามเนื้อลําตัวสวนบน ที่แข็งแรง อาจจะสงผลใหการทรงตัวในการพายเรือมี
มากขึ้น และสามารถพายเรือไดเร็วขึ้น อีกทั้งยังจะชวยเพิ่มประสิทธิภาพในการเคลื่อนไหวได
คลองแคลวและวองไวยิ่งขึ้นและทําใหเหนื่อยนอยลง (Thomas, 2006) หากนักกีฬาไดรับการพัฒนา
เสริมสรางความแข็งแรงของกลามเนื้อเพิ่มขึ้น การแสดงออกของพลังกลามเนื้อก็จะสามารถทําได
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อยางมีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น ซ่ึงพลังกลามเนื้อเกิดจากปฏิกิริยาของ 3 ปจจัย คือ ความเร็ว    ระยะทาง 
ความแข็งแรง สวนนักกีฬาที่ไมไดรับการฝกความแข็งแรงของกลามเนื้อ ก็อาจเกิดการเมื่อยลา ปวด
เอว ปวดหลัง เนื่องจากการเกร็งลําตัวเพื่อตานตอการออกแรงและการรักษาการทรงตัว  ดวยเหตุ
ดังกลาว ผูวิจัยจึงสนใจที่จะศึกษาผลของโปรแกรมการฝกความแข็งแรงและการทรงตัวของลําตัว
สวนบนตอความเร็วในนักกีฬาเรือคยัคเยาวชนจังหวัดเชียงใหม เพื่อที่จะนําผลที่ไดมาเปนแนวทาง
ในการเพิ่มประสิทธิภาพในการสงเสริมสมรรถภาพทางกายที่มีความสัมพันธกับทักษะของการเลน
กีฬาเรือคยัค 
 
วัตถุประสงคของการศึกษา 
 1.  เพื่อศึกษาผลของโปรแกรมการฝกความแข็งแรงและการทรงตัวของลําตัวสวนบน
รวมกับโปรแกรมปกติตอความเร็วในการพายเรือของนักกีฬาเรือคยัคเยาวชนจังหวัดเชียงใหม
ระยะทาง 500 เมตร 
 2.  เพื่อศึกษาผลของการฝกดวยโปรแกรมปกติเพียงอยางเดียวตอความเร็วในการพายเรือ
ของนักกีฬาเรือคยัคเยาวชนจังหวัดเชียงใหมระยะทาง 500 เมตร 
 3.  เพื่อเปรียบเทียบผลของโปรแกรมการฝกความแข็งแรงและการทรงตัวของลําตัวสวนบน
รวมกับโปรแกรมปกติและผลของโปรแกรมการฝกปกติเพียงอยางเดียวตอความเร็วในการพายเรือ
นักกีฬาเรือคยัคเยาวชนจังหวัดเชียงใหมระยะทาง 500 เมตร 
 
สมมติฐานการศึกษา 

1.  นักกีฬาเรือคยัคของกลุมที่ฝกดวยโปรแกรมการฝกความแข็งแรงและการทรงตัวของ
ลําตัวสวนบนรวมกับโปรแกรมปกติมีความเร็วในการพายเรือมากกวากอนการฝก 

2.  นักกีฬาเรือคยัคของกลุมที่ฝกดวยโปรแกรมการฝกปกติเพียงอยางเดียวมีความเร็วในการ
พายเรือมากกวากอนการฝก 

3.  นักกีฬาเรือคยัคของกลุมที่ฝกดวยโปรแกรมการฝกความแข็งแรงและการทรงตัวของ
ลําตัวสวนบนรวมกับโปรแกรมปกติมีความเร็วในการพายเรือมากกวากลุมที่ฝกดวยโปรแกรมการ
ฝกปกติเพียงอยางเดียว 
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ประโยชนท่ีไดรับจากการศึกษา 
 1.  เพื่อทราบผลของโปรแกรมการฝกความแข็งแรงและการทรงตัวของลําตัวสวนบน
รวมกับโปรแกรมปกติตอความเร็วในการพายเรือ 
 2.  เพื่อทราบผลของโปรแกรมการฝกตามปกติตอความเร็วในการพายเรือ 
 3.  เพื่อทราบผลของโปรแกรมการฝกความแข็งแรงและการทรงตัวของลําตัวสวนบนตอ
ความเร็วในการพายเรือ 
 4.  เพื่อเปนแนวทางในการสรางโปรแกรมการฝกความแข็งแรงและการทรงตัวของลําตัว
สวนบนที่มีผลตอความเร็วในการพายเรือของนักกีฬาเรือคยัคเยาวชนจังหวัดเชียงใหม 
 
ขอบเขตการศึกษา 
 ผูวิจัยไดกําหนดขอบเขตการวิจัยไวดังนี้ 
 -  การวิจัยคร้ังนี้มุงศึกษาผลที่ไดจากโปรแกรมการฝกความแข็งแรงและการทรงตัวของ
ลําตัวสวนบนเปนระยะเวลา 6 สัปดาห  โดยเปรียบเทียบกับผลที่ไดจากโปรแกรมการฝกปกติเพียง
อยางเดียวในการเพิ่มความเร็วในการพายเรือของนักกีฬาเรือคยัคเยาวชนจังหวัดเชียงใหม ระยะทาง 
500 เมตร  
 
 ขอบเขตประชากร 

-  กลุมตัวอยางที่ใชในการวิจัยคร้ังนี้ เปนนักกีฬาเรือคยัคเยาวชน จังหวัดเชียงใหม จํานวน 
12 คน เปนชาย 6 คน และหญิง 6 คน โดยแบงออกเปน 2 กลุมคือ กลุมที่ฝกดวยโปรแกรมการฝก
ความแข็งแรงและการทรงตัวของลําตัวสวนบนและกลุมที่ฝกดวยโปรแกรมปกติเพียงอยางเดียว 
ดวยวิธีการสุมอยางงาย (Matching group)  
 
 ขอบเขตเนื้อหา 
 -  การศึกษาครั้งนี้เปนการศึกษาถึงผลของโปรแกรมการฝกความแข็งแรงและการทรงตัว
ของลําตัวสวนบน กับผลของโปรแกรมการฝกปกติตอความเร็วในนักกีฬาเรือคยัคเยาวชนจังหวัด
เชียงใหม โดยทําการฝกในกลามเนื้อ Pectoralis Major, Trapezius, Abdominals, Hip flexors, 
Oblique, Lower back, Latissimus เปนระยะเวลา 6 สัปดาห ทําการฝกซอมทุกวันจันทร พุธ ศุกร 
โดยจะมีแบบฝกทั้งหมด 10 แบบฝก 
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 แบบฝกที่  1 One Arm Dumbbell Row 
 แบบฝกที่  2 Flat-bench dumbbell fly 
 แบบฝกที่  3 Weighted Russian Twist 
 แบบฝกที่  4 Seated Trunk Rotation 
 แบบฝกที่  5 Bent over Row with Stability Ball  

แบบฝกที่  6 Side Flexion 
 แบบฝกที่  7 Swiss Ball crunch 
 แบบฝกที่  8 Reverse Dumbbell Fly   
 แบบฝกที่  9 Side bend  
 แบบฝกที่  10 Dumbbell Pullover 
 
นิยามคําศัพทเฉพาะ 
 เรือคยัค (Kayak / K) หมายถึง เรือแคนูประเภทคยัค เปนเรือแบบปด นักกีฬาจะตองนั่ง
แลวสอดตัวอยูในเรือ และใชใบพายชนิดสองใบ (Double bladed paddles) เรือคยัคมีทั้งชนิด 1 คน 
(Single kayak / k-1) คยัค 2 คน (Double kayak / k-2) และคยัค 4 คน (kayak four / k-4) 
 การฝกดวยน้ําหนัก (Weight Training) หมายถึง การฝกใหรางกายหรือกลามเนื้อ สามารถ
รับความตานทานเพิ่มขึ้นจากปกติ เปนการพัฒนากลามเนื้อใหคอย ๆ ปรับตัวเพื่อรับรูสภาวะ
น้ําหนักและคอยๆ เพิ่มความแข็งแรงและทนทานขึ้นเรื่อยๆ จนกระทั่งสามารถปรับน้ําหนักไดมาก
ที่สุด 
   ฟตบอล (Fit Ball) หมายถึง Stability ball, Balance ball, Exercise ball, ลูกบอลที่ใชในการ
บริหารสวนตางๆ ของรางกาย เพื่อชวยเสริมสรางความแข็งแรงและความสมดุลของรางกาย 

ความเร็ว (Speed) หมายถึง ความสามารถของรางกายหรืออวัยวะที่จะเคลื่อนไหวไปอยาง
ใดอยางหนึ่งไดรวดเร็วและใชเวลานอย ในการศึกษานี้หมายถึง ความเร็วในนักกีฬาเรือคยัคเยาวชน
จังหวัดเชียงใหมระยะทาง 500 เมตร 
 ความแข็งแรง (Strength) หมายถึง ความสามารถในการหดตัวของกลามเนื้อตอตานแรงที่
จะมากระทํา  

การทรงตัว (Balance) หมายถึง ความสามารถของรางกายในการรักษาสภาพความสมดุล
ไมวารางกายจะอยูในสภาวะเคลื่อนที่หรืออยูกับที่ก็ตาม 
 1 – RM หมายถึง น้ําหนักที่มากที่สุดที่สามารถยกได 1 คร้ัง โดยครั้งที่ 2 จะยกไมขึ้นหรือ
ยกไดแตไมสุดชวงของการเคลื่อนไหว 
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กรอบแนวคิดในการศึกษา 
 การศึกษาครั้งนี้ เปนการศึกษาเชิงทดลองเพื่อมุงศึกษาถึงผลของโปรแกรมการฝกความ
แข็งแรงและการทรงตัวของลําตัวสวนบน  ตอความเร็วในการพายเรือคยัคของนักกีฬาพายเรือ
เยาวชนจังหวัดเชียงใหม  เปนระยะเวลา 6 สัปดาห สัปดาหละ 3 วัน (จันทร, พุธ, ศุกร) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

นักกีฬาเรือคยัค 

ทักษะทางการกีฬาเรือคยัค 

โปรแกรมการฝก ความแข็งแรงและการทรงตัวของลําตัวสวนบน 
แบบฝกที่  1 One Arm Dumbbell Row 

 แบบฝกที่  2 Flat-bench dumbbell fly 
 แบบฝกที่  3 Weighted Russian Twist 
 แบบฝกที่  4 Seated Trunk Rotation 
 แบบฝกที่  5 Bent over Row with Stability Ball  

แบบฝกที่  6 Side Flexion 
 แบบฝกที่  7 Swiss Ball crunch 
 แบบฝกที่  8 Reverse Dumbbell Fly   
 แบบฝกที่  9 side bend  
 แบบฝกที่  10 Dumbbell Pullover 
 

ภายหลังการฝกระยะเวลา 6 สัปดาห กลุมที่ฝกความแข็งแรงและการทรงตัวของลําตัว
สวนบน มีความแข็งแรง การทรงตัวและมีความเร็วในการพายเรือดีกวากลุมที่ฝกดวยโปรแกรม
ปกติเพียงอยางเดียว 


