
บทที่  2 
 

เอกสารและงานวิจัยที่เก่ียวของ 
  

ในการศึกษาครั้งนี้ผูศึกษาไดศึกษาเอกสารและงานวิจัยท่ีเกี่ยวของ เพื่อเปนพื้นฐานในการ
ดําเนินการศึกษาและรวบรวมมาเสนอ ดังนี้ 
 
กีฬาเรือคยัค  (Kayak)  
 (คูมือการฝกสอนนักกฬีาเรือคยัค – แคนู สมาคมเรือพายแหงประเทศไทย, 2547)  
 เรือคยัค (Kayak) มีน้ําหนักเบา แคบ ทรงรี การทรงตัวนอย และมีที่วาง (Cockpit) เพียงพอ
สําหรับฝพายท่ีสอดตัวลงไปนั่งได เรือคยัคจะมีหางเสืออยูทายเรือโดยจะใตทองเรือสําหรับฝพายที่
นั่งอยูหัวเรือ (The Stroke) โดยหางเสือจะใชบังคับทิศทางเรือใหไปซาย – ขวา หรือตรงไปปจจุบัน 
เรือคยัคแบบแขงขันมี 3 แบบ ท้ังของประเภทชายและประเภทหญิง 
 

- เรือคยัคเดี่ยว (Single – K-1) 
- เรือคยัคคู (Double – K-2) 
- เรือคยัค 4 คน (Four – K-4) 

 
1. เรือคยัคเดี่ยว ( Single – K-1 ) 
เรือคยัคเดี่ยวแบบแขงขัน มีความยาวไมเกิน 520 ซ.ม. ความกวางสุดกลางลําเรือไมตํ่ากวา 

51 ซ.ม. (วัดระหวางขอบกราบเรือท้ังสองตรงดานทายชองฝพาย ซ่ึงหางจากหัวเรือประมาณ 70% 
ของความยาวเรือ) น้ําหนักเรือไมตํ่ากวา 12 ก.ก. แบบของเรือคยัคเดี่ยวที่รูจักกันทั่วไป ไดแก  
Lancer, Lancer X, Tiger, Eagles, Hungarian Shaped, Wood pecker, Talent, Mistral เปนตน 

2. เรือคยัคคู ( Double – K-2 ) 
เรือคยัคคูหรือเรือคยัค 2 คน แบบแขงขัน มีความยาวไมเกิน 650 ซ.ม. มีการออกแบบสราง

เชนเดียวกับเรือคยัคเดี่ยว แตขยายสวนออกไปซึ่งมีความยาวมากกวาเรือคยัคเดี่ยว  130 ซ.ม. และมีที่
วางพอที่จะเพิ่มที่นั่งใหกับฝพายอีกหนึ่งคน ความกวางสูงสุดไมเกิน  55 ซ.ม. ระยะระหวางฝพาย
ประมาณ 150 ซ.ม. น้ําหนักเรือตํ่าสุดไมตํ่ากวา 18 ก.ก. แบบเรือคยัคคูที่รูจักกันทั่วไป ไดแก  
Makker, Pacer, Regina และ Destroyer เปนตน 
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3. เรือคยัค 4 คน ( Four –K-4 ) 
มีความยาวสูงสุดไมเกิน 1,100 ซ.ม. ความกวางสูงสุดไมตํ่ากวา 60 ซ.ม. ซ่ึงวัดตรงตําแหนง

ท่ีหางจากหัวเรือประมาณ  80 % ของความยาวเรือและมีท่ีวางเพียงพอกับการบรรจุฝพาย 4 คนบน
เรือ ความมั่นคงของเรือคยัค 4 คนมีความสําคัญ (จะตองระมัดระวังในการเคลื่อนยาย และการวาง
เก็บของเรือประเภทนี้) การเปดชองฝพาย 4 ชอง ทําใหเรือเสียการยึดเหนี่ยวลงไปมาก และการงอ
ตามแนวขวางอาจจะหักไดงาย เรือคยัค 4 คน มีลักษณะบอบบางคลายกลวยหอมจมเรี่ยน้ํา เวลาแลน
จะสรางคลื่นตานเปนเหตุใหความเร็วลดลง น้ําหนักเรือต่ําสุดไมตํ่ากวา 30 ก.ก. โดยท่ัวไป เรือคยัค 
4 คนจะหนักกวาน้ําหนักดังกลาวถาหากสรางดวย Fiber Glass จะหนักประมาณ 40-45 ก.ก. แบบที่
รูจักกันท่ัวไป ไดแก Condor, Winner, Commander เปนตน 

สวนประกอบของเรือ 
1. ท่ีนั่ง (Seat) 
นักกีฬาเรือคยัคเยาวชนจังหวัดเชียงใหม ฝพายจะนั่งพาย ที่นั่งจึงเปนสวนประกอบที่จําเปน

ของเรือคยัค โดยปกติที่นั่งจะทําดวยไม หรือ Fiber Glass หรือ ผสมกัน ที่นั่งมาตรฐานจะมี 3 สวน
คือ ฐานรอง (Platform) ฐานหมุน (Support) และท่ีนั่ง (Seat) ปกติที่นั่งมีความสูงประมาณ 5 ซ.ม. ที่
นั่งอยูตํ่ามากเทาใดการทรงตัวของเรือจะดีข้ึนเทานั้น ถาอยูสูงการทรงตัวของเรือก็จะมีนอย ท่ีนั่ง
อาจมีลักษณะแบนราบหรือพับทางขอบทายข้ึนเล็กนอย แตอยางไรก็ตามที่นั่งจะตองปรับแตงให
เหมาะกับฝพายแตละคน และที่สําคัญท่ีสุดก็คือ ที่นั่งจะตองติดตั้งตรงแนวกระดูกงู (Center – line) 
ปจจุบัน ไดมีการพัฒนาที่นั่งโดยชาวฮังการี ทําแบบเคลื่อนท่ีไดซ่ึงประกอบดวยสองสวน แตละ
สวนจะเคลื่อนท่ีแยกกันตามจังหวะของชวงการพาย 

2. แผนยันเทา (Footbrace) 
เปนสวนประกอบชิ้นหนึ่งที่รวมอยูในอุปกรณของที่นั่งฝพาย และจะติดตั้งในระยะหางจาก

ท่ีนั่งท่ีเหมาะสมกับฝพายแตละคน ในเรือคยัคเดี่ยวตรงที่นั่งฝพาย (เรือคยัคทีมตรงที่นั่งฝพายหัว) จะ
ติดตั้งสายบังคับหางเสือกับแผนยันเทา จะมีหวงรัดเทาเพื่อปองกันเทาหลุดจากแผนยันเทาในขณะที่
ใชยันและยังเปนประโยชนตอการถายทอดกําลังไปยังเรืออีกดวย 

3. หางเสือ (Rudder) 
การบังคับทิศทางเรือกระทําดวยการใชเทายันผานระบบกลไกแบบงายๆ ไปยังหางเสือ 

ปจจุบันหางเสืออยู 2 แบบ คือ ชนิดติดตั้งไวตรงทายเรือ (Over Stern) และชนิดติดตั้งไวใตทองเรือ
ทางดานทายเรือ (Under Stern) 
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ความเร็วในกีฬาเรือพาย 

 1.    ความวองไวและความเร็ว (Agility and Speed) 
ความวองไวในการเคลื่อนท่ีดวยอัตราการพายที่สูงและจวงอยางเต็มท่ีโดยเฉพาะในขณะที่

ออกจากเสนปลอยตัวถือวาสําคัญ แตเมื่อพูดถึงความเร็วในกีฬาเรือคยัคคือการที่เรือเคล่ือนท่ีไป
ขางหนา ซ่ึงสามารถจําแนกความเร็วในลักษณะตางๆ ได ดังนี้ 

- ความสูงสุด (Maximum Speed)  
- ความเรว็เดินทางหรือความเร็วแขงขัน (Traveling or Racing Speed) 
- ความเร็วท่ีออกจากเสนปลอย (Starting Speed)  
- ความเร็วขณะทําการฝก (Training Speed) 

1.1 ความสูงสุด 
เปนความเร็วสูงสุดท่ีฝพายออกแรงเต็มที่เทาที่จะทําไดซ่ึงขึ้นอยูกับความสามารถของแตละ

บุคคล โดยปกติแลวฝพายสามารถรักษาความเร็วระดับนี้ไวไดในชวง 15-25 วินาทีเทานั้น จึงเปนส่ิง
สําคัญท่ีฝพายตองควบคุมเทคนิคในการพายใหถูกตอง การพัฒนาตนเองใหสามารถพายไดถึง
ความเร็วสูงสุดนั้นข้ึนอยูกับการฝกอยางถูกตองและสม่ําเสมอ 

        1.2 ความเร็วเดินทางหรือความเร็วแขงขัน 
เปนความเร็วเฉลี่ยที่คํานวณไดจากระยะทางของการแขงขัน ซ่ึงจะมีคานอยกวาความเร็ว

สูงสุด ระยะเวลาในการแขงขันจะคิดเปนวินาที นับตั้งแตนําเรือออกจากจุดปลอยจนถึงเสนชัย 
ความเร็ว เทากับ ระยะทาง (เมตร)  หารดวย เวลา (วินาที) จะไดหนวยเปนเมตร/วินาที 
ตัวอยาง : ฝพายเรือ K-1 แขงในระยะ 500 เมตร ใชเวลา 2 นาทีดังนั้น จะพายไดความเร็ว 

เฉล่ียหรือความเร็วเดินทางเทากับ 500 เมตร หารดวย 2 นาที หรือ 120 วินาที จะได 4.16 เมตร/วินาที 
ความสัมพันธระหวางความเร็วเดินทางกับความเร็วสูงสุด เรียกวา คา Drop off ซ่ึงมีคา

เทากับ ความเร็วเดินทางหารดวยความเร็วสูงสุด 
คา Drop off นี้จะแสดงใหเห็นวา ฝพายสามารถพายดวยความเร็วเขาใกลความสูงสุดเทาใด 

ความเร็วของเรือก็เปนอีกคาหนึ่งท่ีสําคัญควรนํามาพิจารณา แตเนื่องจากเครื่องวัดความเร็วเรือมี
ราคาแพง จึงไมคอยนํามาใชในการแขงขันกีฬาเรือคยัค ดังนั้นจึงควรคํานวณคานี้เองจากระยะทาง 
ระยะเวลา และอัตราการพาย (Stroke Rate) 
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        1.3 ความเร็วที่ออกจากเสนปลอย 
ความเร็วท่ีออกจากเสนปลอยอาจจะใกลเคียงหรืออาจจะเทากับความเร็วสูงสุด แตโดยปกติ

แลวจะอยูระหวางความเร็วสูงสุดกับความเร็วเดินทาง ทั้งนี้ข้ึนอยูกับระยะทางที่แขงและยุทธศาสตร
ท่ีวางไวในการใชแขงขัน 

        1.4 ความเร็วที่ใชในการฝกซอม 
เปนความเร็วของเรือท่ีเคล่ือนท่ีในชวงการฝกซอม ทั้งนี้ขึ้นอยูกับเปาหมายที่วางไวในการ

ฝกซอม จึงเปนเรื่องสําคัญที่จะตองกําหนดความเร็วในชวงการฝกซอมไวเพื่อจะทําใหอัตรา
ความเร็วที่ข้ึนลงใหอยูในอัตราที่เพิ่มขึ้น 

2. อัตราการพาย (The Stroke Rate) 
เปนคาท่ีสําคัญในการบงบอกเทคนิคและความสามารถในการพาย ซ่ึงเปนปจจัยพื้นฐาน

ของความเร็วเรือ 
  อัตราการพาย = จํานวนครั้งท่ีพายลงน้ํา / นาที 
 ในการศึกษาเทคนิคการพาย เริ่มตนจะตองคํานึงถึงความสัมพันธระหวาง กําลัง (Power) 
กับงานที่ไดรับ (Work) 
  ความเร็วเรือ = กําลังในการดึงพาย (Power of the draw) x ระยะดึงพาย  

(Lenght of the draw) 
 ซ่ึงหมายความวาเรือจะสามารถพุงไปขางหนาไดดีหรือไม ข้ึนอยูกับ 

- ระยะดึงพายสั้น แตมีความแรงหรือกําลังในการดึงพายที่สูงกวา 
- กําลังในการดึงพายนอย แตมีระยะดึงพายที่ยาวกวา 

 ดังนั้น การที่จะเพิ่มความเร็วเรือไดนั้น จึงจําเปนที่จะตองเพิ่มอัตราการพายหรือระยะชวง
การพาย (Lenght of Stroke) เนื่องจากความแข็งแกรงทางกายภาพของฝพายสามารถทําใหเพิ่มข้ึนได
จากการฝกเพื่อใหเกิดการพัฒนาไดเร็วดวยชวงการดึงพายที่ยาวและใชกําลังเต็มที่ ถาสามารถพาย
ดวยการใชกําลังแรงมากก็จะทําใหอัตราการพายดีขึ้นตามไปดวย ความเขมขนของกําลังที่ใชพาย
ข้ึนอยูกับลักษณะเฉพาะตัวของฝพาย คือ ทักษะ, เทคนิคการพาย, กําลัง, ระยะทางแขงและเปาหมาย
ในการฝกซอม อัตราการพายจะชี้ใหเห็นถึงความสัมพันธโดยตรงระหวางความเร็วเรือกับกําลังหรือ
ความแข็งแกรงของกลามเนื้อ 

3. ความเร็วเรือและอัตราการพาย (Speed and Stroke Rate) 
อัตราการพายสัมพันธโดยตรงกับความเร็วเรือ นั่นคือถาอัตราการพายสูงก็จะทําใหเรือมี

กําลังแรง แตท้ังนี้ตองอยูในอัตราท่ีสามารถควบคุมประสิทธิภาพได มิเชนนั้นหากพายดวยอัตราการ
พายท่ีสูงแตขาดประสิทธิภาพในการพาย ก็จะทําใหความเร็วเรือลดลง อัตราการพายสูงสุดและมี
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ประสิทธิภาพมากที่สุดนั้นเปนความสามารถเฉพาะตัวของนักกีฬา คือ การพัฒนาจังหวะการพาย 
กําลัง และความชํานาญในการพาย 

4. การรักษาความเร็ว (Speed Endurance) 
เปนความสามารถของฝพายเปนตัวบงบอกวาจะสามารถรักษาหรือสูญเสียความเร็วสูงสุด

ในขณะแขงขัน ในทางสรีรวิทยาและทางเทคนิคแลว จะถือเอาความเร็วที่ฝพายสามารถรักษาได
คงที่ในระดับสูงสุดไดตลอดเวลาการแขงขันเปนสําคัญ นั่นคือฝพายตองตั้งเกณฑในการพายของ
ตนเองใหสามารถควบคุมอยูในระดับคงที่ไดตลอดเวลา การรักษาระดับความเร็วใหคงที่นั้นขึ้นอยู
กับ 2 ปจจัย คือ 

-  อัตราเรงสูงสุดและพลังงานที่จําเปนตองใชเปน 3 เทาของพลังงานที่ใชในขณะ
เคล่ือนไหวปกติ 

-  ความตานของน้ําที่มีตอเรือจะเทากับความเร็วเรือยกกําลัง 2 
การรักษาความเร็วใหอยูในระดับคงที่ไวไดนานเปนส่ิงสําคัญในการพัฒนาความเร็ว

แขงขันซึ่งหมายถึงการใชเวลานอยลงเม่ือเขาสูเสนชัย 
5. การพัฒนาความเร็ว (Speed Development) 
หลักการสําคัญของการแขงขันเรือคยัค คือ การพายโดยใชเวลาสั้นที่สุดตลอดระยะการ

แขงขัน ดังนั้น หลักในการพัฒนาความเร็วในการแขงขันเรือคยัค คือตองเพ่ิมความเร็วใหไดมาก
ท่ีสุด 

 
สรุปวิธีการที่ฝพายเพิ่มความเร็วเรือ 
-  ปรับปรุงทักษะและเทคนิคการพาย 
-  ปรับปรุงประสิทธิภาพการพาย 
-  เพิ่มความแข็งแกรงของกลามเนื้อ 
-  เพิ่มอัตราการพายในชวงระยะหนึ่งๆ 
-  เพิ่มความสามารถในการรักษาระดับความเร็ว 
-  เพิ่มความคงทนในการรักษาสมรรถภาพ 
-  เรียนรูการพายดวยการรักษาความเร็วใหคงที่ 
-  ออกจากจุดปลอยไดเร็ว 
-  ใชวิธกีารพิเศษในการทําใหผานขีดจํากัดของความเร็ว 
   -  พายเขาหาพลิ้วน้ําทายเรือท่ีมีความเร็วกวา 
   -   พายเรือเปนทีม 



 12 

   -  ใชไมพายสั้นและพายดวยอัตราพายทีสู่ง 
   -  ใชเรือยนตจูงโดยใชเชือกผูกกับตัวฝพาย 

 หลักการฝกเพื่อพัฒนาปรับปรุงความเร็ว 
 เจริญ   กระบวนรัตน ( 1995 ) กลาววา  การบริหารรางกายหรือ การออกกําลังดวยการเลน
กีฬาแตเพียงอยางเดียวนั้นมิอาจท่ีจะชวยใหองคประกอบของสมรรถภาพทางกายไดรับการพัฒนา
หรือเสริมสรางความสมบูรณไดครบทุกดานการจัดกิจกรรมการฝกซอมเพิ่มเติมนอกเหนือจากสิ่งที่
ปฏิบัติอยูโดยท่ัวไป เพื่อพัฒนาแกไขสวนท่ีบกพรองอยูใหหมดไป จึงมีความสําคัญและจําเปนตอ
การเสริมประสิทธิภาพในการเคลื่อนไหวของรางกายใหสมบูรณยิ่งข้ึน   รายละเอียดของขั้นตอน
การฝกเพื่อพัฒนาปรับปรุงความเร็วและเสริมสรางสมรรถภาพทางกายนักกีฬาใหมีความสมบูรณ
พรอมซึ่งองคประกอบทุกดานนี้ ยังเปนสวนหนึ่งของการชวยปองกันการบาดเจ็บและลดอันตรายที่
อาจจะเกิดข้ึนกับนักกีฬาไดอีกทางหนึ่งดวยการเพิ่มปริมาณงานในการฝก 
 ในการวางแผนหรือจัดเตรียมโปรแกรมเพื่อเสริมการฝกของนักกีฬาในแตละสวนให
สมบูรณถึงขีดความสามารถสูงสุดนั้น ส่ิงท่ีสําคัญประการแรกที่จะชวยใหการพัฒนาปรับปรุง
ความเร็วและการฝกฝนเปนไปอยางไดผล ผูฝกสอนกีฬาและตัวนักกีฬาจะตองมีความรูสามารถทํา
ความเขาใจในหลักและวิธีการฝกตลอดจนขั้นตอนวิธีเพิ่มปริมาณและความหนักในการฝกอยาง
ถูกตองมีระบบ เพื่อใหบังเกิดผลดีตอการฝกมากที่สุด ขณะเดียวกันยังชวยปองกันอันตรายและการ
บาดเจ็บใหกับนักกีฬา อันเนื่องมาจากสาเหตุของความรูเทาไมถึงการณ เพราะขาดความรูนอกจากนี้ 
จะตองไมจํากัดตัวเองอยูกับการฝกแบบใดแบบหนึ่งโดยไมปรับปรุงวิธีการใหเหมาะสม การศึกษา
เรียนรูเกี่ยวกับรูปแบบขั้นตอนขบวนการฝกหลายวิธี เปนทางหนึ่งท่ีจะชวยใหการจัดเตรียม
โปรแกรมการฝกเปนไปอยางถูกตองรัดกุมและไดผลดีมากยิ่งขึ้น ทั้งยังสามารถเปรียบเทียบ
ประเมินผลการฝกไดอยางแมนตรงชัดเจน การเพิ่มปริมาณหรือความหนักในการฝกใหกับนักกีฬา
ในแตละชวง พึงระลึกไวเสมอวา ทุกคร้ังท่ีรางกายมีการเคลื่อนไหวออกกําลังระบบการทํางานของ
อวัยวะตางๆ ภายในรางกายยอมเกิดการปรับตัวและเปล่ียนแปลงพรอมกันไปดวยเสมอ และผลอัน
เนื่องมาจากที่รางกายเคลื่อนไหวออกกําลังนี้จะทําใหเนื้อเยื่อบางสวนภายในรางกายถูกทําลายและ
เสริมสรางขึ้นมาใหม ดวยขนาดและความแข็งแรงที่มากขึ้นกวาเดิมเปนปฏิกิริยาการปรับตัวตาม
ธรรมชาติ เพื่อตอบสนองและเตรียมพรอมที่จะรับกับสถานการณคามเปลี่ยนแปลงทั้งในดานของ
ปริมาณและความหนักในการฝกท่ีจะเพิ่มข้ึนในโอกาสตอไป ดังนั้น การศึกษาทําความเขาใจ
เกี่ยวกับระบบการทํางานของอวัยวะภายในรางกายและความเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้นอันเนื่องมาจาก
การฝกหรือการเคล่ือนไหวออกกําลังควบคูไปกับการเรียนรูในหลักการของรูปแบบวิธีการฝกจึงถือ
วาเปนหัวใจสําคัญของขบวนการจัดเตรียมโปรแกรมการฝกซอมใหกับนักกีฬาที่ผูฝกสอนกีฬา



 13 

จําเปนตองศึกษาเรียนรูทําความเขาใจใหละเอียดถูกตอง เพื่อใหการจัดระบบการฝกทะลุเปาหมาย
และมีประสิทธิภาพสูงสุด 
 หลักการฝกเพื่อพัฒนาปรับปรุงความเร็ว มีสาระสําคัญท่ีควรศึกษาทําความเขาใจใน
รายละเอียด ดังตอไปนี้คือ 
 1.  ปริมาณและความหนักในการฝก จะตองมากพอที่จะกระตุนใหเกิดการเปลี่ยนแปลงของ
เนื้อเยื่อ และระบบการทํางานของอวัยวะภายในรางกาย โดยสามารถสรางพัฒนาการไดอยาง
ตอเนื่องเปนสัดสวนกับปริมาณและความหนักในการฝก 
 2.  การเพิ่มหรือการเปลี่ยนแปลงปริมาณงานหรือความหนักในการฝก จะตองเปนไปอยาง
ตอเนื่องสัมพันธกับพัฒนาการทางดานรางกาย เพื่อปองกันการบาดเจ็บและอันตรายที่อาจเกิดข้ึนกับ
นักกีฬา โดยเฉพาะการฝกซอมมากเกินไป 
 3.  การหยุดพักผอนในระหวางชวงการฝกซอม ไมควรนานเกินกวา 24-48 ช่ัวโมง การหยุด
ซอมนานเกินกวานี้จะมีผลทําใหความตอเนื่องในการพัฒนาดานรางกายลดลง 
 4.  การเรงการฝกซอมแบบหักโหม โดยที่นักกีฬามิไดรับการพักฟนหรือพักผอนอยาง
เพียงพอ นอกจากจะไมกอใหเกิดผลดีตอการฝกแลว ยังเปนสาเหตุนําไปสูการบาดเจ็บและความ
เสื่อมสมรรถภาพของรางกาย อันเนื่องมาจากการฝกซอมเกิน วิธีท่ีดีท่ีสุด ควรใชการฝกแบบหนัก
สลับเบาหรือจัดรูปแบบกิจกรรมการฝกหนักสลับการฝกทักษะพื้นฐาน เพื่อใหรางกายไดมีโอกาส
ผอนคลายความเครียดและปรับตัว 
 5.  การฝกควรพัฒนาหรือเพิ่มปริมาณความหนักข้ึนตามลําดับในแตละวัน แตละสัปดาห 
และแตละเดือน ดวยการบันทึกผลหรือสถิติการฝกซอมไวทุกครั้งเพื่อนํามาประกอบการพิจารณาจัด
โปรแกรมการฝกซอมในแตละชวงใหเหมาะสมกับสภาพรางกายของนักกีฬา 
 ปจจัยที่มีผลตอความเร็ว 

1. ความยาวของกลามเนื้อ 
 เสนใยกลามเนื้อที่มีความยาวเปนสองเทาของเสนใยกลามเนื้ออีกเสนหนึ่งซึ่งมีคุณสมบัติ
ภายในกลามเนื้อเหมือนกันจะสามารถหดตัวใหส้ันไดเปนสองเทาของการหดตัวของเสนใย
กลามเนื้อที่ส้ันกวา (ในเวลาเดียวกัน) ดังนั้นกลามเนื้อที่มีเสนใยยาวจึงไดเปรียบทางดานความเร็ว
มากกวากลามเนื้อท่ีมีเสนใยสั้นนอกจากนั้นเสนใยกลามเนื้อที่อยูขนานกับแนวของมัดกลามเนื้อยัง
ชวยเพิ่มขอไดเปรียบทางดานความเร็ว 
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2. แรงและอัตราเรง 
 ตามกฎการเคลื่อนไหวขอที่สองของนิวตันซึ่งกลาววาอัตราเรงของวัตถุไดสัดสวนกับแรงที่
ทําใหเกิดการเคลื่อนไหว หมายความวาเม่ือแรงเพิ่มเปนสองเทาอัตราเรงก็จะเพิ่มเปนสองเทา  ดงันั้น
นักวิ่งจะเพิ่มอัตราเรงโดยการเพิ่มแรงของเทาที่ใชยันพื้นที่วิ่ง 
 เกี่ยวกับอัตราเรงนี้จะตองตระหนักวา เมื่อกลามเนื้อหดตัวแรงขึ้นยอมตองใชพลังงาน
เพิ่มขึ้น พลังงานที่ใชในการหดตัวเพิ่มเปนกําลังสามของความเร็วในการหดตัว คือ ถากลามเนื้อ ก. 
หดตัวเร็วเปนสองเทาของกลามเนื้อ ข. จะตองใชพลังงานเปนแปดเทาของกลามเนื้อ ข. ความจริงขอ
นี้จะตองนําไปใชในการพิจารณาทางดานการกีฬาที่เกี่ยวของกับความอดทนวานักกีฬาควรจะมีการ
เรงความเร็วหรือไม 

3. อายุและเพศ 
 ในผูชายความเร็วจะเพิ่มข้ึนจนถึงอายุ 21 ความเร็วสูงสุดจะคงอยู 3 – 4 ป หลังจากนั้นเม่ือ
อายุเพิ่มขึ้น ความเร็วจะคอย ๆ ลดลงดวยอัตราคงที่ สวนผูหญิงถึงจุดที่มีความเร็วสูงสุดที่อายุนอย
กวาคือ 18 ป โดยทั่วไปความเร็วของผูหญิงมีคาประมาณ 85 % ของผูชาย ความแตกตางของ
ความเร็วอาจเนื่องมาจากแรง เพราะแรงเกี่ยวของกับความเร็วในการตอสูกับความตานทานดวย 

4. การออนตัว 
 เปนที่ทราบกันวาการจํากัดการออนตัว (นอยกวาปกติ) ของบริเวณสะโพกและตนขาจะทํา
ใหความเร็วในการวิ่งลดลงเพราะการขัดขวางจากกลามเนื้อกลุมตรงขามเพ่ิมมากขึ้นในชวงที่การ
เคล่ือนไหวเกือบจะสุด เชน การเหยียดเกือบจะเต็มที่ อยางไรก็ดียังไมมีหลักฐานที่แสดงวาการออน
ตัวมากกวาปกติจะทําใหความเร็วเพิ่มข้ึน 

 
การทรงตัวในกีฬาเรือคยัค  
(คูมือการฝกสอนกีฬาเรือคยัค-แคนู สมาคมเรือพายแหงประเทศไทย, 2547) 
 เรือคยัคเปนเรือที่มีการทรงตัวนอย การฝกฝนการทรงตัวในเรือคยัคจึงตองใชเวลานาน
หลายเดือนหรือเปนปกวาจะมีประสบการณท่ีใชได การขาดการฝกฝนการทรงตัวท่ีดีจะทําใหเกดิผล
เสียตอเทคนิคการพายและความเร็วเรือ การฝกฝนดังกลาวควรเริ่มตนฝกดวยเรือแบบทัวริ่ง 
(Touring) หรือแบบที่มีการทรงตัวดี ฝพายหัดใหมจะตองเรียนรูการใชพายในการทรงตัว คือจะตอง
รูวิธีการเอาพายขึ้นจากน้ําและการกดพายลงน้ําดวยการใชหลัง การเรียนรูการเคลื่อนไหวนี้เปนสิ่ง
สําคัญเนื่องจากจะชวยเสริมการทรงตัวใหดีขึ้น 
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ความหมายและปจจัยของความแข็งแรง 
 วัลลีย  ภัทรโรภาส (2531) ความแข็งแรงของกลามเนื้อ (Muscle strength) หมายถึง
ความสามารถของกลามเนื้อท่ีออกแรงใหมากที่สุดในการหดตัวคร้ังหนึ่ง 

พิชิต   ภูติจันทร (2535) กลาววา ความแข็งแรงของกลามเนื้อ หมายถึง กําลังสูงสุดของ
กลามเนื้อมัดหนึ่ง หรือกลุมหนึ่งปลอยออกมา เพื่อตานกับแรงตานทาน 
 อนันต  อัตชู  (2526) กลาววา กีฬาแตละชนิดมีความตองการความแข็งแรงที่ตางกัน ซ่ึง
ความแข็งแรงนี้มีความสัมพันธกับความทนทานและความเร็ว ความแข็งแรงแบงได 3 ชนิด คือ 
 1.  ความแข็งแรงสูงสุด (Maximum Strength) คือ ความแรงสูงสุดที่กลามเนื้อ และระบบ
ประสาทจะออกแรงไดสูงสุด ความแข็งแรงประเภทนี้จําเปนสําหรับนักกีฬาหลายอยางที่ตองการ
ความตานทานหนัก เชน ยกน้ําหนัก ยิมนาสติก มวยปล้ํา ซ่ึงตองอาศัยการปฏิบัติท่ีรวดเร็วอีกดวย 
ขอสําคัญอีกประการหนึ่งคือ ถางานที่ตองการใชแรงตานทานนอยเทาไรจําเปนตองฝกกลามเนื้อให
แข็งแรงเทานั้น โดยเนนความทนทานในระดับปานกลาง และระยะยาว ดังนั้นความแข็งแรงสูงสุด
จําเปนในกรีฑาระยะสั้นประเภทวิ่งเร็วมากกวากรีฑาระยะไกล 
 2.  ความแข็งแรงแบบพลังระเบิด (Explosive Power) คือ ความแข็งแรงของกลามเนื้อและ
ประสาทที่จะเอาชนะแรงตานทาน โดยอาศัยความเร็วเปนหลัก ใชสําหรับกีฬาประเภท ทุม พุง ขวาง 
กระโดด ดังนั้น จึงจําเปนสําหรับนักกีฬาประเภทลู หรือนักกีฬากระโดดไกล นักปนจักรยานระยะ
ส้ัน หรือในเรือกรรเชียงที่ตองพายอยางหนักหนวง 
 3.  ความแข็งแรงแบบทนทาน (Explosive strength) คือ ความสามารถของกลามเนื้อที่
ทํางานไดนานโดยไมเหน็ดเหนื่อยและมีความแข็งแรงไดยาวนาน จําเปนสําหรับนักกีฬาที่ตองใช 
ความทนทาน เชน วิ่งมาราธอน วายน้ํา และจักรยานทางไกล เปนตน 

ปจจัยที่มีผลตอความแข็งแรง  
 1.  การเรียงตัวของใยกลามเนื้อ จากการศึกษาเกี่ยวกับระบบกลามเนื้อ พบวากลามเนื้อท่ีมี
เสนใยเรียงตัวขนานไปกับความยาวของกลามเนื้อ จะมีกําลังในการหดตัว หรือความแข็งแรงนอย
กวากลามเนื้อที่มีเสนใยที่มีการเรียงตัวแบบขนาน 
 2.  ความเมื่อยลา กลามเนื้อท่ีถูกใชมากและนาน จะกอใหเกิดความเมื่อยลา ซึ่งมีผลทําให
เกิดความแข็งแรงนอยลง 
 3.  อุณหภูมิ การหดตัวของกลามเนื้อจะเร็วและรุนแรงที่สุด หากอุณหภูมิของกลามเนื้อสูง
กวาอุณหภูมิปกติของรางกายเล็กนอย อุณหภูมิสูงหรือตํ่าเกินไปกลับจะเปนผลเสียตอประสิทธิภาพ
ของกลามเนื้อ เพราะวาการทําใหเอ็นไซมตางๆ ไมสามารถทําหนาท่ีไดอยางปกติ ซ่ึงความรอนที่สูง
เกินไปอาจถึงกับทําลายโปรตีนในกลามเนื้ออีกดวย 
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 4.  ระดับการฝกกลามเนื้อท่ีไดรับการฝกเปนประจํา ยอมมีกําลังในการหดตัวสูงกวา
กลามเนื้อที่ไมไดรับการฝก แตทั้งนี้ตองไมฝกมากจนกระทั่งเกิดอาการที่เรียกวา การซอมเกิน เพราะ
นอกจากมีผลเสียตอประสิทธิภาพของกลามเนื้อแลว ยังมีผลทําใหเกิดความเบื่อหนายตอการฝกซอม
อีกดวย 
 5.  การพักผอน หากการออกกําลังกายดําเนินไปรวดเร็ว เปนเวลานานโดยไมมีการหยุดพัก 
จะทําใหกําลังในการหดตัวของกลามเนื้อคอยๆ ลดลง เนื่องจากแหลงพลังงานที่จําเปนสําหรับการ
ทํางานเริ่มลดลงในขณะที่ของเสียเร่ิมมากขึ้น ดังนั้นหากเราใหเวลาแกระบบไหลเวียนบาง โดยการ
หยุดพักการออกกําลังกาย เพ่ือจะไดมีเวลากําจัดของเสียออกจากกลามเนื้อ จะทําใหกําลังในการหด
ตัวของกลามเนื้อรักษาความแข็งแรงไปไดอีกนาน 
 6.  อายุและเพศ โดยทั่วไปความแข็งแรงจะเปลี่ยนแปลงอยูในชวง 10 – 20 % ของความ
แข็งแรงปกติและความแข็งแรงสูงสุดจะอยูในชวงอายุ 20 – 30 ป จากนั้นความแข็งแรงจะคอย ๆ 
ลดลงสําหรับความแข็งแรงที่ลดลงเกิดขึ้นกับกลามเนื้อท่ีขา ลําตัว เร็วกวากลามเนื้อท่ีแขน ความ
แข็งแรงสูงสุดของคนอายุ 65 ป จะอยูราว 80 % ของความแข็งแรงที่เขาเคยมี ระหวางอายุ 20 – 30 ป  
 วิธีสรางความแข็งแรง 
 วิธีสรางความแข็งแรงทําไดหลายวิธี ดังท่ีนักวิชาการที่เกี่ยวของไดเสนอแนวทางไวดังนี้ 
 Karpovich (1962) ไดพบวา การฝกหรือการออกกําลังกาย มีผลตอการเปลี่ยนแปลง
กลามเนื้อ โดยกลามเนื้อไดเพิ่มขนาดโตขึ้น ซ่ึงมีผลโดยตรงตอความแข็งแรงของกลามเนื้อ
นอกจากนี้ยังมีผลตอความอดทนของกลามเนื้อ โดยจํานวนเสนเลือดฝอยโดยรอบกลามเนื้อเพิ่ม
จํานวนมากขึ้น 
 Karpovich  (1962) กลาววา หลักในการสรางความแข็งแรงคือ การทํางานที่หนักกวาปกติ 
ซ่ึงจะทําใหรางกายมีประสิทธิภาพในการทํางานเพิ่มข้ึน วิธีสรางความแข็งแรงโดยอาศัยการทํางาน
ใหหนักกวาปกติ มีหลายวิธี แตวิธีที่ดีที่สุด ในการปรับปรุงความแข็งแรงและเพิ่มประสิทธิภาพใน
การเลนกีฬา คือ การฝกกลามเนื้อ โดยใชน้ําหนัก (Weight  training) ซ่ึงสอดคลองกับ Klafs and 
Arnheim (1977) ไดเสนอแนะวา การฝกความแข็งแรงของกลามเนื้อควรฝกโดยใชแบบน้ําหนักเกิน 
และการออกกําลังกายโดยใชความตานทาน ซ่ึงมีวิธีฝกอยู 3 แบบ คือ การฝกโดยการยกน้ําหนัก การ
ฝกโดยการลากเครื่องถวง และการฝกโดยการถวงน้ําหนัก 
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 Klafs and Anaheim (1973) ไดพบวา การฝกหรือการออกกําลังกายมีผลตอการเพิ่มขนาด
ของกลามเนื้อ ซ่ึงมีผลตอการเพิ่มความแข็งแรง และความเร็วของรางกายในการฝกเพื่อสราง
สมรรถภาพทางกาย มีหลักท่ีควรจะคํานึง คือ 
 1. การฝก ควรมีการเพิ่มงานมากขึ้นเร่ือยๆ (Over load) 
 2. ควรมุงฝกความแข็งแรงกอน แลวจึงฝกความอดทน ความยืดหยุนและความเร็ว
ตามลําดับ  
 3. ในการฝกควรฝกกลามเนื้อเปนคูหรือกลามเนื้อตรงขามเพื่อใหเกิดความสมดุลของ
รางกาย 
 4. ไมควรฝกหนักจนรางกายถึงจุดออนเพลียหรือหมดกําลัง เพราะจะมีผลตอการวัด
ความกาวหนาระหวางวัน 
 5. การออกกําลังกายที่เกี่ยวกับรูปแบบเฉพาะของการเคลื่อนไหว ควรไดจัดวิธีการใชแรง 
ระยะเวลา และความเร็วที่ใชในการฝกใหเหมาะสม คลายกับการออกกําลังกายหรือการทํางานนั้นๆ
 6. โปรแกรมการฝก ควรปรับใหเหมาะสมกับบุคคล และควรนํากฎเรื่องความแตกตาง
ระหวางบุคคลมาใช และแตละคนที่ใหงานทําเหมือนกัน อาจไมไดผลเทากันก็ได 
 7. การไดมาซึ่งความแข็งแรง เปนอิทธิพลจากหลายๆ ปจจัย เชน ผลรวมของงานหรือแรง
ตานทาน การทําซ้ําดวยน้ําหนักที่เบา จะใหผลนอยกวาน้ําหนักที่สูงสุด หรือใกลกับ จุดสูงสุดซึ่ง
ทําซํ้านอยครั้งกวา และใชเวลานอยกวา 
 จากวิธีการสรางความแข็งแรงตางๆ ขางตน จึงพอสรุปไดวาวิธีสรางความแข็งแรงสามารถ
สรางไดหลายรูปแบบ เชน การใชน้ําหนักตัวเอง หรือการใชน้ําหนักจากภายนอก 
 Cassady (1965) ไดกลาววา การทํางานหนักกวาปกติทําใหประสิทธิภาพในการทํางาน
เพิ่มขึ้นวิธีสรางความแข็งแรงโดยอาศัยการทํางานหนักกวาปกติมีหลายวิธี วิธีการที่ดีอันดับหนึ่งใน
การปรับปรุงประสิทธิภาพในการกีฬาคือ การฝกยกน้ําหนัก 
 Karpovich and Merray (1962) ยังพบวาการฝกกลามเนื้อ มีผลตอการเปลี่ยนแปลงกลามเนือ้
ท่ีเพิ่มขนาดโตขึ้น และเสนเลือดฝอยรอบกลามเนื้อเพิ่มจํานวนมากขึ้น  
 Ross (1970) พบวาชวงของเวลาในการฝก 6 สัปดาห สัปดาหละ 3 วัน ก็ทําใหมีการ
เปลี่ยนแปลง และพัฒนาในเรื่องของความแข็งแรง และกําลังเพิ่มขึ้นซึ่ง Berger (1962) ไดทําการ
วิจัยสนับสนุนวาวิธีท่ีใหผลตอการเพิ่มกําลังความแข็งแรงของกลามเนื้อเพื่อเคลื่อนท่ี (Isotonic) ที่ดี
ท่ีสุด คือจะตองฝกวันละ 3 ชุด ชุดละ 6 คร้ัง โดยฝกสัปดาหละ 3 วัน ซ่ึงสอดคลองกับการศึกษาของ 
Penny (1971) ท่ีพบวา ชวงเวลาในการฝก 6 สัปดาห เปนระยะเวลานานพอที่จะทําใหเกิดการ
เปลี่ยนแปลงภายในรางกายและมีการพัฒนาความแข็งแรง ความเร็ว กําลัง และความวองไว 
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นอกจากนี้ Singer (1972) ยังช้ีใหเห็นวา การฝกเพื่อพัฒนาความแข็งแรงนั้นนิยมฝกกันเพียง 3  วัน 
ตอสัปดาห ซ่ึงจะมีผลเทากับการฝก 5 วัน ตอสัปดาห การฝกที่มากกวากัน 2 วัน จะไมมีความ
แตกตาง ในการทดสอบความแข็งแรง แมจะยอมรับกันวาการฝกมากกวานั้นเปนสิ่งที่ดีแตท่ีจริงแลว
ไมจําเปนเลย และเปนการสูญเปลามากกวา  
 
หลักการปฏิบตัิในการฝกดวยน้ําหนัก (Weight Training) 
(เสาวลี  แจงใจด,ี 2547) 
 การฝกหรือการออกกําลังกายแบบใชออกซิเจน (Aerobic Training)  และการฝกความ
แข็งแรง (Strength  Training)  ถึงแมจะมีข้ันตอนและวิธีการแตกตางกันก็ตาม โปรแกรมการฝก
ดังกลาวนี้ลวนแตจําเปน และมีประโยชนตอการพัฒนาสงเสริมสุขภาพ และสมรรถภาพทางกายให
สมบูรณหรือมีประสิทธิภาพมากยิ่งข้ึน ในความเปนจริงนี้ การที่กลามเนื้อจะสามารถทํางานไดดี
เพียงใด ข้ึนอยูกับประสิทธิภาพในการทํางานของระบบไหลเวียนเลือดเปนสําคัญ ยิ่งถาหากระบบ
ไหลเวียนเลือดไดรับการพัฒนาศักยภาพในการทํางานไดดียิ่งข้ึนเทาใดก็จะยิ่งสงผลใหกลามเนื้อ
สามารถปฏิบัติภารกิจไดนานหรือมากยิ่งข้ึนเทานั้น เนื่องจากการออกกําลังหรือการปฏิบัติกิจกรรม
การเคลื่อนไหวแบบใชออกซิเจน กลามเนื้อตองหดตัวทํางานอยางตอเนื่อง ทําใหความตองการใช
พลังงานของกลามเนื้อในขณะนั้นสูงมาก  หัวใจและระบบไหวเวียนเลือดจึงมีบทบาทและ
ความสําคัญยิ่ง ดังนั้น ถาปราศจากการทํางานของหัวใจและระบบไหวเวียนเลือด ท่ีจะนําสารอาหาร
หรือพลังงานไปเลี้ยงกลามเนื้อ ชีวิตก็จะไมสามารถดํารงอยูได เปรียบเสมือนนักเรียนหรือนักกีฬา 
จะมีความรูความสามารถไดจําเปนตองมีครูหรือผูฝกสอนกีฬา คอยใหการอบรมส่ังสอนชี้แนะ
แนวทาง 
 1.  การเลือกทากายบริหารในการฝก (Exercise Selection) 
 เพื่อลดปญหาความเสี่ยงตอการเกิดการบาดเจ็บ และเพื่อใหเกิดความสมดุลในการพัฒนา
กลุมกลามเนื้อที่ทํางานรวมกัน โดยเฉพาะกลุมกลามเนื้อหลักท่ีควรไดรับการพัฒนาความแข็งแรง
ประกอบดวย กลามเนื้อตนขาดานหนา (Quadriceps) กลามเนื้อตนขาดานหลัง (Hamstrings) 
กลามเนื้อหลังสวนลาง (Low Back) กลามเนื้อหนาทอง (Abdominals) กลามเนื้ออก (Chest) 
กลามเนื้อหลังสวนบน (Upper Back) กลามเนื้อหัวไหล (Shoulders) กลามเนื้อตนแขนดานหนาและ
ดานหลัง (Biceps and Triceps) ซ่ึงเปนกลุมกลามเนื้อโครงสรางสําคัญของการเคลื่อนไหวรางกาย 
นอกจากนี้ ควรพัฒนาความแข็งแรงกลุมกลามเนื้อ ที่ชวยสนับสนุนการเคลื่อนไหวรางกายให
สมบูรณและมีประสิทธิภาพยิ่งข้ึนดวย 
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 สวนการฝกกลุมกลามเนื้อยอยที่ชวยสนับสนุนการเคลื่อนไหว จะชวยเพ่ิมความสัมพันธ
ของการเคลื่อนไหวใหมีประสิทธิภาพมากยิ่งข้ึน การฝกกลามเนื้อเพียงบางกลุมหรือเพียงสวนหนึ่ง 
สวนใดของรางกาย  จะสงผลใหการเคลื่อนไหวของรางกายโดยสวนรวมขาดความสมดุล 
 2.  ความถี่หรือความบอยคร้ังในการฝก 
 สวนใหญการฝก 3 วัน ตอสัปดาหจะไดรับการยอมรับวาเหมาะสมที่สุด เชน ฝกวันจันทร – 
พุธ – ศุกร หรือฝกวันอังคาร – พฤหัส – เสาร เปนตน การฝกที่กระทําบอยคร้ังมากเกินไปจะมีผลทํา
ใหคุณภาพหรือประสิทธิผลของการฝกลดต่ําลง อยางไรก็ตาม หากไมสามารถทําการฝกได 3 วัน 
ตอสัปดาห โดยจัดชวงระยะเวลามิใหหาง หรือชิดกันจนเกินไปก็สามารถพัฒนาความแข็งแรง
เพิ่มข้ึนได เชน ฝกวันจันทรกับวันพฤหัส หรือฝกวันอังคารกับวันศุกร เพื่อใหกระบวนการ
ซอมแซมและเสริมสรางภายใน Cell กลามเนื้อเปนไปอยางสมบูรณภายหลังการฝกยกน้ําหนักแตละ
คร้ัง จึงควรกําหนดใหมีชวงระยะเวลาในการพักฟนสภาพรางกายอยางเพียงพอ (Recovery) 
 3.  ระยะเวลาในการฝก 
 ในการพัฒนาศักยภาพการทํางานของกลามเนื้อ การกระตุนใหกลามเนื้อตองหดตัวกระทํา
กับความตานทาน ที่มีความหนักหรือมีความกดดันพอเพียง หรือเหมาะสมอยางตอเนื่องเปน
ระยะเวลาประมาณ 60 - 90 วินาที ดวยการยกน้ําหนักเปนจังหวะตอเนื่องชาๆ จํานวน 8 – 12 คร้ังตอ
เซต สําหรับนักกีฬาควรฝกอยางนอย 2 – 3 เซตหรือมากกวา ทั้งนี้ข้ึนอยูกับระดับความแข็งแรงที่
ตองการในแตละประเภทกีฬา   
 4.  ความหนักในการฝก 
 การใชความหนักในการฝกท่ีเหมาะสม หมายถึง ในแตละทากายบริหารท่ีฝก ผูเขารับการ
ฝกสามารถปฏิบัติไดไมนอยกวา 8 ครั้ง และไมมากกวา 12 คร้ังตอเซต สวนน้ําหนักจริงท่ีจะใชทํา
การฝก ในแตละบุคคลนั้น จะตองทดลองหรือประเมินจากการใหผูเขารับการฝกแตละบุคคล
ทดลองยก (Trial and Error) ซ่ึงในอดีต ความตานทานที่ใชในการฝกจะประเมินจากน้ําหนักหรือ
ความหนักที่สามารถยกไดสูงสุดหนึ่งคร้ัง (1 – RM) อยางไรก็ตาม วิธีประเมินหาความหนักที่
เหมาะสมในการฝกดวยวิธีดังกลาวนี้ ผูเขารับการฝกมีโอกาสเสี่ยงตออันตรายและการบาดเจ็บสูง
มาก ในทํานองเดียวกัน เราคงไมแนะนําใหคนทั่วไปออกกําลังกายแบบใชออกซิเจน ที่ความหนัก
สูงสุดในการเตนแอโรบิก (Aerobic Dance) เพราะจะกอใหเกิดผลเสียตอรางกายมากกวาผลดี 
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 สูตรการยกน้ําหนักเพื่อความแข็งแรง (Training Formula) 
 -  ความหนัก (Intensity): แตละเซตยก 8 – 12 คร้ัง ระดับความหนกั 70 – 80 % ของ
ความสามารถสูงสุด 
 -  ความถี่ (Frequency): 3 ครั้งตอสัปดาห สลับวันเวนวนั เชน จันทร – พุธ – ศุกร เปนตน 
 -  ระยะเวลาฝก (Duration): แตละคร้ังท่ีฝกใชเวลาประมาณ 20 – 30 นาที แตละทากาย
บริหารใชเวลาปฏิบัติตอเซตประมาณ 60 – 90 วินาท ี
 5.  ความเร็วในการปฏิบตัิหรือการยกแตละครั้ง (Movement Sport) 
 ความเร็วในการปฏิบัติการเคล่ือนไหว หรือการยกน้ําหนักในแตละทากายบริหารจะมีความ
หลากหลายหรือแตกตางกันไปบาง ซ่ึงแนวทางที่ควรใชเปนเกณฑในทางการปฏิบัติไดอยาง
เหมาะสม คือ ยกหรือปฏิบัติดวยความเร็ว 60 องศาตอวินาที และเนื่องจากทากายบริหารยกน้ําหนัก
นั้นสวนมากใชระยะหรือมุมการเคลื่อนไหว ประมาณ 120 องศา ดังนั้น ในการยกหรือการออกแรง
เคล่ือนไหวน้ําหนักแตละครั้ง จะใชเวลาประมาณ 2 นาที นอกจากนี้ เมื่อส้ินสุดระยะการเคลื่อนไหว
ในการยก ควรหยุดนิ่งไวชวงระยะเวลานั้นๆ จากนั้นจึงคอยๆ เคล่ือนไหวน้ําหนัก กลับสูทาเริ่มตน
อยางชาๆ โดยใชเวลาประมาณ 4 วินาที ท้ังนี้ อาจจะกลาวไดวา ระยะเวลาที่ใชในการเคลื่อนไหว
น้ําหนักกลับมาสูทาเร่ิมตน (Lowering Movement) ควรจะเปนสองเทาของระยะเวลาที่ใชในการยก 
(Lifting Movement) ท้ังนี้เนื่องจากขณะที่คอยๆ เคล่ือนไหวน้ําหนักกลับลงสูทาเริ่มตน กลามเนื้อจะ
หดตัวในลักษณะเหยียดยาวออก (Eccentric Contraction) ทําใหกลามเนื้อตองออกแรงเพิ่มมากขึ้น
กวาตอนที่ยกซึ่งจะกอใหเกิดผลดีตอการฝกมากยิ่งข้ึนและเปนผลดีตอกลุมกลามเนื้อท่ีทํางาน
ตรงกันขาม (Antagonist)  
 6.  ระยะของการเคลื่อนไหวในการยกน้ําหนัก (Range of Motion) 
 การยกน้ําหนักในแตละทาควรปฏิบัติใหเต็มระยะของการเคลื่อนไหว (Full Range of 
Motion) การเคลื่อนไหวหรือการยกน้ําหนักที่ไมครบระยะทาง หรือเพียงบางสวนของระยะทางที่
ปฏิบัติ จะจํากัดขีดความสามารถในการเคลื่อนไหวของระยะทางที่เหลือ และนําไปสูการลดลงของ
ประสิทธิภาพการเคล่ือนไหวของขอตอ (Reduction of Joint Mobility) ดวยเหตุนี้ในการปฏิบัติการ
เคล่ือนไหวหรือการยกน้ําหนักในแตละทาการเคลื่อนไหวนั้น ตัวอยาง เชน การยกน้ําหนักในทา 
Arm Curl ซ่ึงจะกอใหเกิดประโยชนตอกลามเนื้อทั้งสองทาง คือ กลุมกลามเนื้อเปาหมาย (Target 
muscle group) จะไดรับการกระตุนอยางเต็มท่ี ไดแก กลามเนื้อดานหนา (Biceps) ในขณะที่
กลามเนื้อตรงกันขาม (Opposite muscle group) จะไดรับการยืดเหยียดเปนพิเศษ ไดแก กลามเนือ้ตน
แขนดานหลัง (Triceps) 
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 7.  ความกาวหนาในการฝก 
 การปรับเพิ่มความตานทานในการฝก (Progressive  Resistance) ซ่ึงมีความสําคัญและ
จําเปนตอการที่จะพัฒนาความแข็งแรงของกลามเนื้อ ดวยการฝกใหกลามเนื้อไดรับการกระตุน
เพิ่มข้ึน (Increase the Training Stimulus) ตามลําดับทีละนอย  อยางไรก็ตาม ลักษณะของการ
กระตุนท่ีนับวาใหผลดีที่สุด คือ การปรับเพิ่มความกาวหนาแบบสองทาง  ที่เ รียกวา Double 
Progressive System ดวยการกําหนดงานในการฝกที่ความหนักระดับ 70 – 80% ของความตานทาน
สูงสุดที่สามารถยกได เร่ิมฝกดวยความตานทานที่ผูเขารับการฝกสามารถปฏิบัติการยกไดอยางนอย 
8 คร้ัง และใชน้ําหนักหรอความตานทานดังกลาว ฝกตอไปจนกระทั่งผูเขารับการฝกสามารถ
ปฏิบัติการยกไดอยางตอเนื่องสมบูรณจํานวน 12 ครั้ง ในกรณีผูเขารับการฝกสามารถปฏิบัติเพิ่มข้ึน
อีกประมาณ 5% ของน้ําหนักหรือความตานทานที่สามารถยกได จากนั้นใหทําการฝกตอไปโดยใช
น้ําหนักหรือความตานทานที่ปรับใหม ดวยการใหยก 8 คร้ังตอเซต เมื่อไรก็ตามที่ผูเขารับการฝก
สามารถยกไดอยางตอเนื่องถึง 12 คร้ังตอเซต ใหทําการปรับน้ําหนักหรือความตานทานเพิ่มขึ้นอีก 
5% จากน้ําหนักที่สามารถยกได ตัวอยางเชน ผูเขารับการฝกสามารถปฏิบัติการยกน้ําหนัก 50 
ปอนด ไดอยางตอเนื่อง 12 ครั้งตอเซต การฝกในครั้งตอไปควรปรับเพิ่มน้ําหนักเปน 55 ปอนด ดวย
การใหยก 8 คร้ังตอเซต เปนตน 
 8.  ความตอเนือ่งในการฝก (Exercise Continuity) 
 ถึงแมวา ชวงเวลาพักระหวางการฝกเพื่อพัฒนาความแข็งแรง จะดูเหมือนวา ไมคอยไดรับ
ความสนใจเอาใจใส หรือใหความสําคัญเทาที่ควรในการจัดโปรแกรมการฝกน้ําหนัก แตก็ควรจะ
ใหมีชวงระยะเวลาพักสั้นๆ โดยคํานึงถึงความเหมาะสมในแตละทาท่ีฝก การกําหนดใหพักระหวาง
ทากายบริหารที่งายๆ นานเกินไป ไมไดชวยใหประสิทธิภาพของการฝกเพิ่มขึ้นแตอยางใด การใช
เวลาเพียงชวงสั้นๆ ในการเคลื่อนไหวเคลื่อนที่เปลี่ยนทากายบริหารจากทาหนึ่งไปสูอีกทาหนึ่ง จะมี
ผลชวยใหขบวนการเผาผลาญ และผลิตพลังงานของรางกาย ยังคงรักษาสภาพการทํางานอยูใน
ระดับสูง  ซ่ึงจะมีผลทําใหประสิทธิภาพในการฝกแตละครั้งเพิ่มข้ึน โดยเฉพาะอยางยิ่ง การพัก
ระหวางทากายบริหารยกน้ําหนักแตละทา ไมควรนานเกินกวา 60 – 90 วินาที 
 ขอควรพิจารณาในการฝกยกน้ําหนัก (Training Considerations) 
 ไมวาจะเปนการฝกโดยใชเครื่องมือฝกกลามเนื้อเฉพาะสวน (Machines) หรืออุปกรณที่
สามารถเคลื่อนไหวไดอยางอิสระ (Free Weight) เชน บารเบล ดัมเบล เปนตน ลวนแตสามารถ
ใหผลตอการฝกความแข็งแรงไดเปนอยางดี โดยท่ัวๆ ไปเครื่องมือฝกกลามเนื้อเฉพาะสวน 
(Machines) จะสามารถใชไดมากสําหรับทากายบริหารลําตัว (Midsection) และขา (Legs)   
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 โดยเฉพาะทาฝกความแข็งแรงกลามเนื้อลําตัวดานหลัง ซ่ึงเปนทากายบริหารท่ีคอนขางยาก
ในการควบคุมการเคลื่อนไหว หากใชอุปกรณบารเบลหรือดัมเบลในการฝกขณะเดียวกันอาจเปน
ขอหาม (Contraindicated) สําหรับผูที่ยังไมเคยมีประสบการณในการฝกยกน้ําหนัก และผูท่ีมีปญหา
เกี่ยวกับลําตัวดานหลัง ซ่ึงควรหลีกเล่ียงการใชอุปกรณบารเบล หรือดัมเบลในการฝกในทาตรงกัน
ขาม อุปกรณบารเบล ดัมเบล จะสามารถฝกไดหลากหลายรูปแบบสําหรับกาบริหารรางกายสวนบน
ส่ิงท่ีสําคัญที่ควรจะตองระมัดระวัง และคํานึงถึงทุกครั้งไมวาจะเปนการใชอุปกรณ (Equipment) 
ชนิดใดในการฝก คือ ความปลอดภัยและประโยชนที่พึงไดรับจากการฝก นอกจากนี้การหายใจเขา
ออก (Exhale) ใหกระทําในระหวางการออกแรงยก (Lifting Movement) และการหายใจเขา (Inhale) 
ใหกระทําในระหวางกลับลงสูทาเริ่มตน (Lowering Movement) ไมควรกลั้นลมหายใจไวตลอดการ
เคลื่อนไหวน้ําหนัก หรือจับมือ (Grip) อุปกรณดวยการเกร็ง ซ่ึงอาจจะเปนสาเหตุนําไปสูการเสี่ยง
ตอการเกิดอาการความดันโลหิตสูงเฉียบพลันได 
 วิธีการคํานวณจากเปอรเซ็นตของความสามารถในการยกน้ําหนักสูงสุดได 1 คร้ัง  
(The 1 RM Method) 
 วิธีนี้เปนวิธีที่ดีท่ีสุดท่ีใชในการหาคาน้ําหนักสําหรับการฝกยกน้ําหนัก ทําใหไดคาน้ําหนัก
ท่ีฝกเหมาะสมกับแตละบุคคล และแตละทาของการออกกําลังกาย สําหรับผูที่เร่ิมฝกหัดใหม และผู
ท่ีเคยฝกมาแลวแตหยุดการฝกไปเปนเวลานานควรจะมีชวงระยะเวลาในการเตรียมความพรอมของ
รางกาย (Orientation and Conditioning Period) ประมาณ 2-4 สัปดาหกอนที่จะทําการทดสอบหาคา
น้ําหนักสูงสุดท่ีสามารถยกได 1 คร้ัง เพื่อปองกันไมใหเกิดปญหาที่จะทําใหเกิดอาการเจ็บระบบ
กลามเนื้อมากเกินไป สวนผูที่ยกน้ําหนักในระดับข้ันพัฒนา (Intermediate) และขั้นกาวหนา 
(Advance) สามารถที่จะทําการทดสอบหาคาน้ําหนักสูงสุดที่สามารถยกได 1 ครั้ง ไดทันทีท่ีตองการ
ประเมินคาความหนักในการฝก 
 การทดสอบหาคาน้ําหนักสูงสุดท่ีสามารถยกได 1 คร้ัง มีวิธีพื้นฐานอยู 2 วิธี การท่ีจะ
เลือกใชวิธีการใดวิธีหนึ่ง ตองข้ึนอยูกับความตองการของแตละบุคคล อยางไรก็ตามจะตองคํานึงถึง
หลักพื้นฐานทางดานสรีรวิทยาของกลามเนื้อแตละคนดวย เพื่อท่ีจะใหไดคาน้ําหนักสูงสุดที่
กลามเนื้อสามารถออกแรงยกได 1 ครั้ง อยางแทจริง วิธีการทดสอบดังกลาวไดแก 
 1. วิธีทดสอบแบบพีระมิด (Pyramid Method) เปนวิธีการท่ีทําใหกลามเนื้อมีโอกาสปรับ
เพิ่มอุณหภูมิข้ึนอยางเปนสัดสวนตามน้ําหนักที่ปรับเพิ่มข้ึนนับเปนเทคนิคท่ีดีเพราะชวยกระตุนการ
ทํางานของกลามเนื้อตามลําดับ จากความหนักที่ถูกปรับเพิ่มข้ึนอยางเปนสัดสวนในแตละเซตของ
การทดสอบสงผลทางดานจิตวิทยาใหเกิดความมั่นใจแกผูถูกทดสอบ ซ่ึงแตละเซตใหผูถูกทดสอบ
ยกน้ําหนัก 1 – 3 ครั้ง ตอเซต โดยเซตตอๆ ไปไมมีการปรับเพิ่มน้ําหนักท่ีใชยก หลังจากที่อบอุน
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หรือกระตุนรางกายดวยการยกน้ําหนัก 1 หรือ 2 เซต และ (1 เซตยก 3 คร้ัง) ใหลดจํานวนครั้งที่ยก
เหลือ 1 คร้ัง พรอมปรับเพิ่มน้ําหนักท่ีใชยกทุกคร้ัง คร้ังละ 5-10 ปอนด จนกระทั่งผูถูกทดสอบไม
สามารถยกได จะทําใหทราบถึงคาน้ําหนักสูงสุดท่ีผูถูกทดสอบสามารถยกได 1 คร้ัง วิธีการนี้มี
ความคลายคลึงกับการฝกยกน้ําหนักแบบพีระมิดจะเนนท่ีการอบอุนรางกายเปนพิเศษ รวมท้ังการ
ประหยัดพลังงานในการยกและน้ําหนักสูงสุดท่ียกมากกวาการฝกยกน้ําหนักแบบพีระมิดโดยทั่วไป 
 2. วิธีการทดสอบแบบสี่เหลี่ยมจัตุรัส (The Square Method) เปนวิธีการทดสอบที่เริ่มจาก
ชวงอบอุนรางกาย หลังจากนั้นใหยกน้ําหนักจนกระทั่งไดคาน้ําหนักสูงสุดที่สามารถยกได 1 ครั้ง 
โดยกําหนดจํานวนเซตในการฝกนอย เชน 3x3 คือ ยก 3 ครั้ง 3 เซต หรือ 2x2 คือ ยก 2 คร้ัง 2 เซต 
เปนตน เปนวิธีที่ลดจํานวนครั้งที่ตองยกหลายๆ ครั้งใหนอยลงขณะเดียวกันมีการปรับน้ําหนัก
เพิ่มข้ึนตามลําดับในแตละชุดฝกกอนท่ีจะไดคาน้ําหนักสูงสุดที่สามารถยกได 1 ครั้ง 
 ในการใชคาน้ําหนักสูงสุดที่สามารถยกได 1 คร้ัง เปนตัวกําหนดระดับความหนักของการ
ฝกยกน้ําหนัก (Intensity Levels) นั้น สามารถจัดแบงระดับความหนักไดดังนี้ 
 
  หนักมาก (High)  90%+ 
  คอนขางหนัก (Heavy)  80%-90% 
  ปานกลาง (Medium) 70%-80% 
  เบา  (Light)  60%-70% 
  คอนขางเบา (Minimal) 60% หรือนอยกวา 
 หลักการและเหตุผลที่ใชวิธีการทดสอบ โดยการหาคาน้ําหนักสูงสุดท่ีสามารถยกได 1 คร้ัง 
 วิธีการนี้จะทําใหทราบคาความแข็งแรงของกลามเนื้อแตละกลุม ในแตละบุคคลเพื่อ
ประกอบการวางแผนการฝกยกน้ําหนักไดตรงตามที่ตองการ และการทดสอบจะเปนแรงจูงใจให
นักกีฬาอยากทําตามโปรแกรมที่จัดเตรียมไว เหตุผลสําคัญที่ใชการทดสอบดวยวิธีนี้ คือ  

1. เพื่อใหทราบถึงลําดับความแข็งแรงของกลามเนื้อ และความสามารถของรางกาย 
(Functional Capacity) ในขณะนั้น 

2. เพื่อแยกแยะความออนแรงของกลามเนื้อที่อาจเกิดขึ้นไดกับทุกสวนของรางกาย โดยใช
ขอมูลท่ีไดจากการทดสอบ (Strength Profile) นําไปสูการจัดโปรแกรมการยกน้ําหนักท่ีถูกตอง
เหมาะสมใหกับนักกีฬาแตละบุคคล 

3. เพื่อประเมินโปรแกรมการฝกยกน้ําหนัก และการพัฒนาของแตละบุคคล 
4. เพื่อใหเกิดแรงจูงใจและกระตุนใหนักกีฬาสนใจเขารวมการฝกยกน้ําหนักเพื่อพัฒนา

ความแข็งแรงที่จะนําไปสูการพัฒนาขีดความสามารถทางกีฬา 
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การที่ผูฝกสอนกีฬาสามารถเลือกใชน้ําหนักในการฝกไดอยางเหมาะสม หรือถูกตอง
แมนยํา จะทําใหสามารถทํานายผลการฝกน้ําหนักไดอยางถูกตอง กอใหเกิดแรงจูงใจท่ีชวยกระตุน 
ผูฝกสอนกีฬา ใหจัดทําโปรแกรมฝกเพื่อพัฒนานักกีฬาใหกาวหนายิ่งขึ้นตอไป 
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