
 
บทท่ี 2 

เอกสารและงานวิจัยท่ีเกี่ยวของ 
 

การศึกษาคร้ังนี้ผูวิจัยไดทําการทบทวนเอกสารที่เกี่ยวของกับการยกน้ําหนักและการ
บาดเจ็บ ในดานทาทางท่ีใชในการแขงขันยกน้ําหนัก  อัตราการบาดเจ็บและชนิดของการบาดเจบ็ใน
กีฬายกน้ําหนัก  ปจจัยท่ีสงผลตอการบาดเจ็บในนักกีฬายกน้ําหนัก  สาเหตุของการบาดเจ็บจากการ
เลนกีฬา  รวมถึงงานวิจัยท่ีเกี่ยวของ โดยมีรายละเอียดดังนี้ 

 
ทาท่ีใชในการแขงขนัยกน้ําหนัก 

ในกฬีายกน้ําหนักนั้นจะมีทาท่ีใชยกในการแขงขันท้ังหมด 2 ทาไดแก 
1. ทาสแนทช (The Snatch) คานยกตองวางอยูในแนวราบตรงหนาแขงของนักยก

น้ําหนัก การจับคานยกตองจับโดยการคว่ําฝามือลงแลวดึงข้ึนจากพื้นในจังหวะเดียว ใหแขนท้ังสอง

เหยียดตรงสุดอยูเหนือศีรษะ ในขณะท่ีขาท้ังสองขางแยกออกจากกันหรืองอเขายอตัวลง ในระหวาง

การยกอยางตอเนื่องนั้น คานยกอาจเคล่ือนท่ีผานหนาขาหรือตักก็ได และสวนหนึ่งสวนใดของ

รางกายจะสัมผัสพื้นไมไดนอกจากเทาท้ังสองขางเทานั้น ตําแหนงสุดทายในการยกดวยทาสแนทช

นี้ แขนและขาตองเหยียดตรง ปลายเทาท้ังสองขางตองอยูในแนวเดียวกัน ผูเขาแขงขันจะตองอยูใน

ลักษณะน้ีจนกวาผูตัดสินจะใหสัญญาณวางคานยกลงบนพ้ืนได การพลิกขอมือจะกระทําไดตอเม่ือ

คานยกพนศีรษะไปแลวเทานั้น และนักกีฬาจะจัดทายืนใหมจากทายืนแยกขา หรือทายอตัวเพื่อให

เทาท้ังสองอยูในแนวเดียวท่ีขนานกับลําตัวและคานยกไดภายในเวลาไมจํากัด และผูตัดสินตองให

สัญญาณวางคานยกลงพ้ืนไดในทันที เม่ือเห็นวาทุกสวนของรายกายน่ิง  (ดังภาพท่ี 1) 
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ภาพ 1 ทาสแนทช (The Snatch) 

 
2. ทาคลีนแอนดเจอรค (The Clean and Jerk) การยกทาคลีนแอนดเจอรค เปนการ

ยกท่ีมีการแบงจังหวะการยกแยกออกเปนสองจังหวะ ดังนี้ 
จังหวะท่ี 1 ทาคลีน (The Clean)  คานยกตองวางอยูในแนวราบตรงหนาแขงของ

นักยกน้ําหนัก การจับคานจะคว่ําฝามือลงแลวดึงคานยกจากพ้ืนสูระดับไหลดวยการเคล่ือนไหว
เพียงคร้ังเดียวในขณะท่ียืนแยกขา หรืองอเขาลง ระหวางการดึงคานยกข้ึนสูระดับไหลนี้ คานยกอาจ
เคล่ือนท่ีผานตามหนาขาหรือตักได และคานยกตองไมแตะหนาอกกอนจะถึงลักษณะสุดทายคือ 
การวางพักคานยกไวท่ีไหปลาราบนหนาอกเหนือราวนม หรือบนแขนท่ีงอสุด เทาท้ังสองกลับไป
อยูในแนวเดียวกัน ขาท้ังสองเหยียดตรงกอนท่ีจะเจิรก (คือ การยกน้ําหนักใหแขนท้ังสองเหยียด
ตรง) นักยกน้ําหนักจะสามารถจัดตําแหนงใหอยูในลักษณะดังกลาวได โดยไมกําหนดเวลา และ
ตองวางเทาท้ังสองใหอยูในแนวเดียวกัน โดยขนานกับคานยกและลําตัว (ดังภาพท่ี 2) 
 

 
ภาพ 2 ทาคลีน (The Clean) 
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  จังหวะท่ี 2 ทาเจอรค (The Jerk) นักยกน้ําหนักงอเขาลงท้ังสองขาง แลวเหยียดขา
พรอมๆ กัน เหยียดแขนตรงเพื่อยกคานยกข้ึนสูแนวดิ่ง โดยท่ีแขนท้ังสองเหยียดตรงเต็มท่ี นักยก
น้ําหนักชักเทาท้ังสองกลับใหมาอยูในแนวเดียวกัน ในขณะท่ีขาและแขนท้ังสองยังเหยียดตรงอยู 
แลวคอยสัญญาณใหวางคานยกลงไดจากผูตัดสิน โดยผูตัดสินจะสงสัญญาณใหลดคานยกลงได
ทันทีท่ีเห็นวานักยกน้ําหนักยืนนิ่งปราศจากการเคล่ือนไหว (ดังภาพท่ี 3)  

 

 
ภาพ 3 ทาเจอรค (The Jerk) 

 

อัตราการบาดเจ็บและชนิดของการบาดเจ็บในกีฬายกน้ําหนัก  
 Raske & Norlin (2002) ทําการสํารวจ อัตราการบาดเจ็บของนักกีฬายกน้ําหนักในประเทศ
สวีเดนในป 1995 พบวามีการบาดเจ็บคิดเปน 2.6 ตอ1000 ช่ัวโมง  โดยสวนใหญจะเปนการบาดเจ็บ
ท่ีหลังสวนลางและไหล อัตราการบาดเจ็บท่ีหลังเทากับ 0.43 ตอ 1000 ช่ัวโมง  และการบาดเจ็บท่ี
ไหล 0.42 ตอ 1000 ช่ัวโมง เม่ือทําการสํารวจการบาดเจ็บซํ้าในป 2000 พบวาอัตราการบาดเจ็บยังคง
เทาเดิมคือ 2.6 ตอ 1000 ช่ัวโมง  แตอัตราการบาดเจ็บท่ีไหลและหลังเพิ่มเปน 0.51 และ 0.41 ตอ 
1000 ช่ัวโมงตามลําดับ  เม่ือสอบถามถึงความรุนแรงของการบาดเจ็บพบวา  85% ของการบาดเจ็บท่ี
บริเวณหลัง และ 80% ของการบาดเจ็บท่ีเขามีความรุนแรงมาก (major injuries)  โดยมีระยะเวลา
ของอาการนานกวา 1 เดือน   การบาดเจ็บท่ีพบในนักกีฬายกน้ําหนักประมาณ 50% จะเปนการ
บาดเจ็บท่ีกลามเนื้อแบบเฉียบพลัน (acute muscle injuries) หรือท่ีเอ็นกลามเน้ือท่ีเกิดจากการใชงาน
มากเกินไป (overuse-related tendon injuries) 
 Calhoon & Fry (1999) ทําการสํารวจการบาดเจ็บในนักกีฬายกน้ําหนัก 873 คน  พบวามี
การบาดเจ็บจากการยกนํ้าหนัก 560 คน (64.2%)   โดยพบการบาดเจ็บท่ีหลังสวนลางมากท่ีสุด 
รองลงมาคือ เขา และไหล ประเภทของการบาดเจ็บ พบวาเปนกลามเน้ือและเอ็นอักเสบ (strain and 
tendinitis) มากที่สุด  การบาดเจ็บท่ีหลังและไหลมักเปนการบาดเจ็บเฉียบพลันสวนการบาดเจ็บท่ี
เขาจะเปนการบาดเจ็บเร้ือรัง  
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ปจจัยท่ีสงผลตอการบาดเจ็บในนักกีฬายกน้ําหนัก (Ames, 1998) 
 ปจจัยท่ีสงผลตอการบาดเจ็บในนักกีฬายกน้ําหนักแบงไดเปน 2 กลุมคือ ปจจัยภายนอก 
เปนปจจัยท่ีสามารถควบคุมได เชน สภาพของหองฝกซอมท่ีไมสมบูรณ  อุปกรณท่ีใชในการ
ฝกซอมเส่ือมสภาพ การปะทะกับคานเหล็กขณะฝกซอม การพัฒนาโปรแกรมไมถูกตอง ทําให
นักกีฬาใชงานกลามเนื้อมากกินกวาขีดจํากัดของรางกาย 
 ปจจัยภายใน เปนปจจัยท่ีสามารถควบคุมได เชน การอบอุนรางกายกอนการฝกซอมและ
แขงขันไมเพียงพอ สภาพกลามเน้ือไมสมบูรณเชน ตึงเกินไป เทคนิคการเลนไมดี มีการเปล่ียน
น้ําหนักเร็วเกินไป ขาดสมาธิ สภาพรางกายไมสมบูรณจากอาการบาดเจ็บ และภาวะโภชนาการไมดี 

 
สาเหตุการบาดเจ็บจากการเลนกีฬา 
 ธีรวัฒน กุลทนันน (2543) ไดจําแนกสาเหตุของการบาดเจ็บจากการกีฬา ซ่ึงสอดคลองกับ 
วิชัย วนดุรงควรรณ (2536) โดยแบงเปน 2 สาเหตุ 

1 .  สาเหตุจากภายในตัวนักกีฬาเอง ดังนี้ 
- ความเหมาะสมของรูปรางหรือโครงสรางของรางกายกับการเลนกีฬาชนิดนั้นๆ เชน 

รูปรางผอมบางกับการเลนกีฬาปะทะกัน ขาบิดขาโกงหรือกระดูกสันหลังคด เปนตน 

- ความสมบูรณทางกาย ในดานกลามเน้ือ กระดูก ขอตอ ความอดทน ความคลองแคลว 

และความยืดหยุนของรางกาย 

- การเตรียมความพรอมกอนการแขงขัน เปนตนวา ชุดแขงขัน ชุดอบอุนรางกาย อุปกรณ

ปองกัน 

- สภาพจิตใจ เชน เครียด ทําใหการคาดคะเนไมถูกตอง เส่ียงตอการบาดเจ็บไดงาย ทังนี้ไม

รวมถึงความประมาท ความบุมบาม และความบากระหนํ่าดวย 

2. สาเหตุจากภายนอก ดังนี้ 
-  เคร่ืองแตงกาย 

-  สนาม อุปกรณไมอยูในสภาพดี 

-  เคร่ืองปองกัน 

-  การกระทบกระแทกของผูแขงขัน 

-  กรรมการ กองเชียร (สาเหตุประกอบท่ีทําใหเกมรุนแรง) 

-  ตัวผูฝกสอน หรือผูควบคุม 
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งานวิจัยท่ีเก่ียวของ 
 จันทรหอม  กันทะสอน (2548) ไดทําการศึกษาถึงอุบัติการณการบาดเจ็บและลักษณะ
อาการการบาดเจ็บท่ีเกิดข้ึนตามสวนตางๆของนักกีฬายกน้ําหนักทีมชาติไทย จํานวน 45 คน ชาย 24 
คน และ หญิง 21 คน เคร่ืองมือท่ีใชเปนเคร่ืองมือท่ีผูวิจัยสรางข้ึน โดยนําขอมูลมาสรุปหาคารอยละ 
คาเฉล่ีย และสวนเบ่ียงเบนมาตรฐาน จากการศึกษาพบวา นักกีฬายกน้ําหนักทีมชาติไทยบาดเจ็บ
รอยละ 68.9 (จากจํานวน 45 คน) อุบัติการณการบาดเจ็บท่ีเกิดข้ึนมากท่ีสุด คือ การบาดเจ็บท่ีไหล
และตนแขน พบรอยละ 12.26 รองลงมา คือ ขอเขา พบรอยละ 10.36 ลักษณะอาการบาดเจ็บท่ีพบ
มากท่ีสุด คือ ปวดเม่ือย พบรอยละ 23.20 รองลงมา คือ กลามเน้ืออักเสบ พบรอยละ 86.7 รองลงมา 
คือ ความแข็งแรงของกลามเน้ือไมเพียงพอพบรอยละ 68.9 ปจจัยเส่ียงของการบาดเจ็บทางดานการ
ฝกซอม คือ ทาเทคนิคในการยกท่ีไมถูกตองพบรอยละ 75.6 รองลงมา คือ การเปล่ียนแปลงและเพิ่ม
น้ําหนักเหล็กเร็วเกินไป พบรอยละ 57.8 จากการศึกษาพบวา การบาดเจ็บท่ีเกิดข้ึนมาจากปจจัยของ
นักกีฬาเอง คือปจจัยดานความรู จากการเตรียมความพรอม การยืดกลามเนื้อ การฝกความแข็งแรง
ทนทาน การใชกลามเนื้อและขอตอตางๆ และการดูแลทักษะการฝกซอมและทาทาง หรือเทคนิคใน
การยก ซ่ึงการศึกษาคร้ังนี้จะชวยบอกถึงแนวทางการพิจารณาปองกันการบาดเจ็บท่ีเกิดข้ึนจากการ
เลนกีฬายกน้ําหนักใหนอยลงได  

อุบล  พิรุณสาร (2550) ไดทําการศึกษาความชุกและลักษณะการบาดเจ็บในบริเวณตางๆ
ของรางกายในนักกีฬายกน้ําหนักทีมชาติไทย ชายและหญิง พบวาขอมูลเบ้ืองตนจากการสํารวจ
อุบัติการณการบาดเจ็บในนักกีฬายกน้ําหนักทีมชาติไทย ท้ังทีมชาย (18 คน) และ ทีมหญิง (18 คน) 
พบวาตําแหนงท่ีเกิดการบาดเจ็บในนักกีฬาท้ังสองเพศไมแตกตางกัน แตนักกีฬาชายท่ีไดรับการ
บาดเจ็บมากกวานักกีฬาหญิง โดยบริเวณท่ีไดรับการบาดเจ็บมากท่ีสุดของท้ังสองเพศ คือ เขาซาย 
15 คน (ชาย 9 คน หญิง 6 คน) และหลังสวนลาง 15 คน (ชาย 9 คน หญิง 6 คน) และทาทางในการ
ยกน้ําหนักท่ีสัมพันธกับอาการของท้ังสองเพศมีความแตกตางกัน เม่ือพิจารณาทาทางการยกน้าํหนกั
ท่ีสัมพันธกับอาการปวดพบวา นักกีฬาชายสวนใหญ (N=9) ปวดในทาสแนทช จังหวะท่ีมีการนั่ง
ยองและยกน้ําหนักข้ึนเหนือศีรษะและทา คลีน จังหวะท่ีมีการนั่งยองและยกน้ําหนักข้ึนวางบนบา
และไหล สําหรับนักกีฬาหญิงพบอาการปวดในทาเจอรค ในจังหวะท่ีแยกขาออกจากกันและชู
น้ําหนักข้ึนเหนือศีรษะ จํานวน 11 คน และทานั่งยองและยกน้ําหนักข้ึนวางที่บาและไหล จํานวน 10 
คน ขอมูลเหลานี้อาจนํามาใชเปนพื้นฐานในการวิเคราะหกลไกการบาดเจ็บไดดีข้ึน ซ่ึงจะนําไปสู
การวางแผนการปองกันการบาดเจ็บท่ีอาจเกิดข้ึนในอนาคต 


