บทที่ 2
เอกสารและงานวิจัยที่เกี่ยวของ
ในการวิจัยครัง้ นี้ผูวิจยั ไดศกึ ษาเอกสารและงานวิจัยสรุปไดดังนี้
1. เวลาปฏิกิริยา
- ความหมายและความสําคัญของการฝกเวลาปฏิกิริยา
- ปจจัยที่มีอิทธิพลตอเวลาปฏิกิริยา
- วิธีการลดเวลาปฏิกิริยา
2. พลัยโอเมตริก
- ความรูและความหมายเกีย่ วกับพลัยโอเมตริก (Plyometric)
3. ความมั่นคงของลําตัว
- หลักการฝกความมั่นคงของตัว
- การศึกษาที่เกี่ยวกับความมัน่ คงของตัว
4. เอกสารที่เกีย่ วของกับเทควันโด
- หลักการฝกกีฬาเทควันโด
5. เอกสารที่เกีย่ วของกับงานวิจัย
- งานวิจัยภายในประเทศและตางประเทศ
เวลาปฏิกิริยา
1.ความหมายและความสําคัญของการฝกเวลาปฏิกิริยา
เวลาปฏิกิริยา (Reaction time)
ความเขาใจเกี่ยวกับเรื่องเวลาปฏิกิริยา (Reaction time) โดยทั่วไปแลวมักจะเกิดความ
สับสนกับเวลาการเคลื่อนไหว (Movement time) และเวลาในการตอบสนอง (Response time)
เวลาปฏิกิริยา (Reaction time) คือ เวลาที่อยูในชวงตั้งแตสิ่งเราปรากฏจนกระทั่งเริ่มมีการ
ตอบสนอง
เวลาในการตอบสนอง (Response time) คือ เวลาที่รวมทั้งเวลาปฏิกิริยาตอบสนอง และ
เวลาการเคลื่อนไหว เปนชวงเวลารวมทั้งหมดตั้งแตเริ่มมีการกระตุนหรือสิ่งเราเริ่มปรากฏขึ้น จนถึง
รางกายมีการเคลื่อนไหวจนเสร็จสิ้นสมบูรณ
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การแบงชวงเวลาปฏิกิริยาตามหนาที่ทางประสาทสรีรวิทยา (Neurophysiological) เพื่อ
ประโยชนในการศึกษาองคประกอบยอยๆ ของเวลาปฏิกิริยาที่มีความสัมพันธกับตัวรับความรูสึก
(Receptor) ทางเดินประสาทนําเขา (Afferent pathways) ขบวนการที่เกิดขึ้นในสวนกลาง ทางเดิน
ประสาทสงออก (Efferent pathways) และการทํางานของกลามเนื้อนั้น วัดไดโดยเครื่องบันทึก
คลื่นไฟฟาสมอง (Electroencephalograph)
ซึ่ ง ผู ศึ ก ษาค น คว า ในเรื่ อ งนี้ ห ลายท า นได แ บ ง เวลาตอบสนองออกเป น เวลาก อ นการ
เคลื่อนไหว (Pre motor) และสวนที่เคลื่อนไหว (Motor parts) ไวดังนี้
1. เวลาปฏิกิริยากอนการเคลื่อนไหว (Premotor reaction time) คือ ชวงเวลาระหวางเริ่มมี
การกระตุนจนเกิดศักยไฟฟา (Electrical activity) เพิ่มขึ้นที่บริเวณกลามเนื้อที่จะเคลื่อนไหว ซึ่งวัด
ไดโดยเครื่องวัดการทํางานของกลามเนื้อ (Electromyography)
2. เวลาปฏิกิริยาขณะเกิดเคลื่อนไหว (Motor reaction time) เปนชวงเวลาตั้งแตมีศักยไฟฟา
(Electrical activity) เพิ่มขึ้น จนกระทั่งเริ่มมีการเคลื่อนไหว ความเร็วของเวลาปฏิกิริยา (RT) เปนผล
มาจากการถูกกระตุนที่อวัยวะรับความรูสึก (Sense organ) การกระตุนทางการไดยินจะมีเวลา
ปฏิกิริยา (RT) เร็วที่สุด รองลงมาคือการกระตุนทางการมองเห็น ความเจ็บปวด การรับรส การดม
กลิ่น และการสัมผัส ตามลําดับ อยางไรก็ตาม เวลาปฏิกิริยาจากการสัมผัสจะมีความเร็วในการ
ตอบสนองตางกันคือบริเวณที่อยูใกลสมองมากกวาจะตอบสนองตอสิ่งเราที่มาสัมผัสไดเร็วกวา
และเปนที่ทราบกันมานานแลววา เวลาปฏิกิริยาที่เกิดจากการกระตุนโดยทางระบบหูจะเร็วกวาเวลา
ปฏิกิริยาที่เกิดจากการกระตุนโดยทางระบบตา ซึ่งมีความแตกตางกันประมาณ 50 มิลลิเซ็คคันด
และตอมาไดมีก ารคนพบวาการกระตุนทางระบบหูจะใชเวลาเดินทางไปยังซีรีบรัล คอรเทกซ
(Cerebral cortex) ประมาณ 8 - 9 มิลลิเซ็คคันด หลังจากมีการกระตุน ในขณะที่การกระตุนทาง
ระบบตาตองใชเวลาถึง 20 - 40 มิลลิเซ็คคันด ทั้งนี้เนื่องจากทางเดินประสาทจากหูไปยังบริเวณรับ
ความรูสึกจากการไดยิน (Auditory projection area) นั้นอยูที่เทมโพรอลโลป (Temporal lobe) ซึ่งใช
ทางเดินประสาทที่สั้นกวา สวนทางเดินประสาทจากตาไปยังบริเวณรับความรูสึกจากการมองเห็น
(Visual projection area) นั้นอยูที่ออคซิพิทอลโลป (Occipital lobe) ซึ่งมีทางเดินประสาทที่ยาวกวา
และตองผานกระบวนการที่ซับซอนกวา
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ตาราง 1 แสดงการกระตุนดวยสิ่งเราหลายอยางในเวลาเดียวกัน
ผลที่ไดจะมีการตอบสนองไดเร็วกวาการกระตุนดวยสิ่งเราตัวเดียว ดังนี้
สิ่งเรา
แสง (Light)
การกระตุนดวยไฟฟา (Electric shock)
เสียง (Sound)
แสงและการกระตุนดวยไฟฟา (Light and Electric shock)
เสียงและการกระตุนดวยไฟฟา (Sound and Electric shock)
แสง การกระตุนดวยไฟฟาและเสียง (Light, Electric shock and Sound)

เวลาในการตอบสนอง
(มิลลิเสค)
176
143
142
142
142
127

ธรรมชาติไดสรางอวัยวะบางสวนมาโดยเฉพาะเพื่อรับรูสิ่งเรา (Stimulus) และทําใหเกิด
ความรูสึกตางๆ ความรูสึกตางๆ ที่เกิดขึ้นไดนั้นตองอาศัย
1. ประสาทรับความรูสึก (The Sense Organ or Receptors) คือปลายประสาทของ
เสนประสาทนําเขา (Afferent Neurons) ซึ่งสรางมาสําหรับสิ่งเราโดยเฉพาะบางประเภท สิ่งเรา
โดยเฉพาะที่ประสาทรับความรูสึกรับไดนี้ เชน
แสงสว า ง เป น สิ่ ง เร า โดยเฉพาะของประสาทรั บ ความรู สึ ก ของการเห็ น ประสาทรั บ
ความรูสึกของการเห็นนี้อยูที่ จอตา (Retina) ของตา
เสียง เปนสิ่งเราโดยเฉพาะของประสาทรับความรูสึกของการไดยิน ประสาทรับความรูสึก
ของการไดยินนี้อยูที่ คอเคลีย (Cochlea) ของหู
ประสาทรับความรูสึกเหลานี้จะไดรับสิ่งเราจากภายนอกรางกายหรือภายในรางกายก็ได
ผิวหนังนับวาเปนชั้นนอกสุดของรางกายที่จะไดรับสิ่งเรา ประกอบดวยเนื้อเยื่อ (Tissue) ซึ่งมี
ความสัมพันธกับสิ่งแวดลอมจึงมีประสาทรับความรูสึก (Receptors) ตั้งอยูที่ชั้นหนังแทของผิวหนัง
หรือบางสวนของรางกาย
2. ประสาทรับความรูสึกสงเขา (The Afferent Path) ประกอบดวย เดนไดรท (Dendrites)
ซึ่งผานจากประสาทรับความรูสึกไปที่เซลลประสาท (Cell Body) ของประสาทอันแรก แลวจึง
สงไปตามเสนใยประสาท (Axon) ของประสาทอันนี้กับศูนยรวมประสาท (Association Neurons)
ซึ่งนําคําสั่งจากประสาทรับความรูสึกไปยัง เซนซอรี่ แอเรีย (Sensory Area) ที่เกี่ยวของ
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3. ประสาทแปลความรูสึก (Sensory Centers ที่ Cerebral Cortex) ประกอบดวยสวนของ
ประสาทที่แปลความรูสึก (Cerebral Cortex) ซึ่งเปนตําแหนงที่แปลความคําสั่งไปเปนความรูสึก
4. ประสาทรับความรูสึกสงออก (The Efferent Path) คือระบบประสาทที่รับคําสั่งจาก
ประสาทแปลความรูสึก (The Sensory Centers) ซึ่งเปนตําแหนงที่แปลความคําสั่งไปเปนความรูสึก
ประสาทสัมผัส (Sensory Receptors)
ประสาทสัมผัสอาจนับไดวาเปน “แขน-ขา” ของระบบประสาทที่อยูไกลออกไปจากระบบ
ประสาทสวนกลางหรือศูนยควบคุม นั้นหมายความวา ในเครือขายของระบบประสาทนั้นจะมีปลาย
ประสาทไปฝงตัวอยูตามอวัยวะตางๆ เพื่อทําหนาที่รับความเปลี่ยนแปลงหรือความเปนไปของ
สิ่งแวดลอมทั้งภายนอกและภายในรางกาย ในที่นี้จะกลาวถึงเฉพาะประสาทสัมผัสภายนอก ซึ่งจะ
มีปลายประสาทไปฝงตัวอยูในอวัยวะตางๆ ทําใหไดชื่อวาเปนอวัยวะสําหรับรับความรูสึกจาก
สิ่งแวดลอมภายนอก ซึ่งสามารถรับความรูสิ่งตางๆ เฉพาะอยาง (ประทุม มวงมี2533: 152)
การรับรูทางสายตา
การรับรูทางสายตาหรือการเห็น เปนความรูสึกที่สําคัญที่สุดของความรูสึกทั้งหมด บุคคล
ที่ตาบอดจะเรี ยนรูไ ด โดยใชความรู สึก อื่น ๆ ในระดับที่สูงมาก แต เ มื่อสูญเสียการเห็ นเสี ย แลว
ความรูสึกที่จะใหความละเอียดมากขึ้นไปอีกก็จะเปนไปไมได ปกติแลวมนุษยตองใชการเห็น
สําหรับการปองกัน สําหรับการทรงตัว สําหรับการประสานงาน สําหรับการพักผอนและสําหรับ
การชื่นชม
ตามหลักแลวการเห็นก็เหมือนกับแบบอยางของการรับความรูสึกอื่นๆ คือตองมีอวัยวะรับ
ความรูสึก (Sense Organ) มีทางเดินของประสาทที่นําเขา (Afferent Pathway) ซึ่งเขาความรูสึก
(Cerebral Cortex) เพื่อแปลความรูสึก ดังนั้นโครงสรางทางกายวิภาคของการมองเห็นประกอบดวย
( ประวิทย สุนทรสีม. 2526 : 168)
1. ตา (Eye)
2. ทางเดินของประสาทที่เกีย่ วกับการเห็น (Visual pathway)
3. อาณาเขตเกี่ยวกับการเห็นในประสาทแปลความรูสึก (Visual Area of Cerebral Cortex)
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กระบวนการของการมองเห็น
การที่ตาสามารถจะมองเห็นได ตองอาศัยกระบวนการ 4 ประการ คือ
การหักเหของแสงในขณะที่ผานลูกตา ซึ่งสวนของกระจกตาดํา (Cornea) ของเหลวที่
หอหุมตาดานนอก (Aqucous Humour) ตาดํา (Pupil) แกวตา (Lens) และของเหลวที่อยูภายใน ลูก
ตา (Viterous Body) จะชวยใหเกิดการหักเหของแสงใหตาที่จอตาพอดี ซึ่งจะทําใหเห็นไดชัดเจน
การปรั บตั ว ของแกว ตาเพื่ อ ให แ สงตกที่จ อตาพอดี การปรั บ ตัว ของแก ว ตานี้ โดยอาศั ย
กลามเนื้อซิเลียรี่ (Ciliary Muscles)
เชน ถาแกวตาตองการใหมีสวนโคงมากในการมองดู
ระยะใกลๆ กลามเนื้อนี้จะหดตัวมาก จึงทําใหมองเห็นไดชัด ถาดูไกลๆ กลามเนื้อนี้จะหดตัวนอย
การหดตัวของกลามเนื้อมานตา (Iris) ใหแสงเขาตาดํามากนอยตามตองการ การเคลื่อนไหวของตา
เพื่อที่จะใหเห็นภาพชัดขึ้น เชน ถามองภาพใกลๆ ลูกตาทั้งสองจะเคลื่อนที่เขาสูหัวตามากขึ้น เพื่อจะ
ใหมองเห็นภาพเปนภาพเดียว ซึ่งตองอาศัยกลามเนื้อภายในลูกตา
ในการมองเห็นนี้เกิดขึ้นเมื่อแสงมาที่จอตาตรงบริเวณ รอด เซลล (Rod cells) และโคน
เซลล (Cone Cells) เมื่อแสงผาน รอด เซลล และโคน เซลล มันจะไปกระตุนทําใหเกิดกระแส
ประสาท (Nerve Impulse) ขึ้น ประสาทตา (Optic Nerve) จะนํากระแสประสาทนั้นสงตอไปยังศูนย
ที่เกี่ยวกับการเห็น (Visual Center) แลวจะแปลกระแสประสาทนั้นออกมาในรูปของภาพพจนของ
การมองเห็น (วิทย แกวเกษม และ ประทุม มวงมี. 2528 : 70 – 71)
ความสามารถของตานั้นไมใชเพียงแตเห็นอยางเดียว ที่จริงในการเห็นนั้น เราอาจแยก
ความหมายของการเห็นออกไปไดอีก คือ
- การเห็นรูปราง
- การเห็นแสงสวาง บอกไดวา กลางวัน กลางคืน แสงสวางมากหรือนอย
- การเคลื่อนไหวของวัตถุ
- การเห็นสีตางๆ
- มีความกวางของการเห็น
- มีความลึก คือ บอกมิติที่สามได อันนี้เปนคุณสมบัติที่ดที ี่สุด เพราะตองใชสองตาที่มี
ความสัมพันธกันอยางลึกซึ้ง
เวลาปฏิกิรยิ า
เวลาปฏิกิริยาจะเริ่มขึ้นจากการที่เสนใยประสาทที่นําความรูสึกจาก รีเซพเตอร (Receptors)
ผานเสนประสาทนําเขา (Afferent Neuron) เขาสูไขสันหลัง (Spinal Cord) ทางรากประสาทขางหลัง
ดานบน (Posterior Colun) ของกลามเนื้อขาวของไขสันหลัง ขึ้นไปสูเมดูลลา (Medulla) ในเมดูลลา
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ใยประสาทที่ขึ้นมานี้จะสัมผัสกับเซลลประสาทตัวที่ 2 ที่จะทอดขามไปอีกดานหนึ่งของรางกาย
แลวทอดขึ้นสูทาลามัส (Thalamus) ใน ทาลามัส จะมีเซลลประสาทตัวที่ 3 ซึ่งนําขอมูลเกี่ยวกับ
ความรูสึกไปสูเปลือกสมองรับความรูสึก (Sensory Cortex) ซึ่งอยูที่ผิวดานนอกของสมอง เมื่อ
สมองแปลความหมายจากขอมูลที่ไดรับเขามาจากเปลือกสมองรับความรูสึกแลว ก็จะสงผานมายัง
สมองสั่งการ และผานเซลลประสาทหลายตัวในเมดูลลา จนมาถึงไขสันหลัง (Spinal Cord) แลว
ผานเซลลประสาทสั่งการ (Efferent Neuron) มาถึงอวัยวะที่แสดงผล (Effector Organ) ไดแก
กลามเนื้อบริเวณตางๆ ของรางกาย
เวลาปฏิกิริยาสามารถแบงได 3 ระยะ คือ
เวลารับความรูส ึก (Sense Time, Reciving of Time) คือ เวลาตั้งแตปลายประสาทรับ
ความรูสึก แลวเดินทางมาจนกระแสประสาทมาถึงประสาทสวนกลาง
เวลาตัดสินใจ (Decission, Thought Time) เปนเวลาที่ประสาทสวนกลางตัดสินใจเลือก
วิธีการตอบสนอง
เวลาประสาทสั่งการเคลื่อนไหว (Initiation of Movement Time) คือ เวลาตั้งแตประสาท
สวนกลางสั่งงานจนกระแสประสาทเดินทางมาถึงกลามเนื้อและกลามเนื้อเริ่มหดตัวทํางานเวลา
ปฏิกิริยาดังกลาวนี้ เปนการทํางานที่อยูในอํานาจของจิตใจ ซึ่งจะใชเวลามากหรือนอยขึ้นอยูกับเวลา
ตัดสินใจวาจะสามารถเลือกพฤติกรรมที่จะตอบสนองไดเร็วเพียงใด สําหรับการเคลื่อนไหวของ
กระแสประสาททั้งรับและสงความรูสึกนั้นจะไมคอยแตกตางกันนัก คือ จะใชเวลาประมาณ
90 – 120 เมตรตอวินาที (ชูศักดิ์ เวชแพศย. 2525 : 92 – 94)
เวลาปฏิกิริยา คือ เวลาที่ใชตั้งแตมีการกระตุนรีเซพเตอรใหรับความรูสึกจนถึงกลามเนื้อ มี
การหดตัว ซึ่งการตอบสนองตอการกระตุนนั้นเรียกวา เวลาปฏิกิริยา เวลาปฏิกิริยานี้ตองอาศัยการ
เดินทางที่นําพลังจากประสาทจาก รีเซพเตอร ขึ้นไปสูสมองสวนที่อยูใตอํานาจจิตใจ โดยการผาน
เซลลประสาทหลายตัว แลวจึงสงกลับมายังกลามเนื้อ เวลาปฏิกิริยานั้นเปนเพียงสวนหนึ่งของเวลา
การตอบสนองทั้งหมด ซึ่งประกอบดวยเวลาปฏิกิริยารวมกับเวลาการเคลื่อนไหว ซึ่งเปนเวลาที่เริ่ม
จากการเคลื่อนไหวครั้งแรก จนถึงการสิ้นสุดการเคลื่อนไหว (ชูศักดิ์ เวชแพศย และกัลยา
ปาละวิวัฒน. 2536 : 54)
เวลาปฏิกิริยาเปนชวงเวลาตั้งแตมีการกระตุนจนกระทั่งรางกายเริ่มมีการเคลื่อนไหว ซึ่งทิช
เนอร (Teichner. 1954) ไดแบงเวลาปฏิกิริยาออกเปน 4 ระยะ คือ (1) ระยะเริ่มการกระตุน (Onset
of the Stimulus) (2) ระยะลาชาระยะที่ 1 (First Latency Period) ซึ่งเปนระยะของการสงผาน
พลังงานประสาทในสมองสวนกลาง จากเสนประสาทสัมผัสเขาไปจนกระทั่งออกมาที่เสนประสาท
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ยนต เ ปนเวลาส ว นของความคิ ด และตั ดสิน ใจ เป นระยะของการทํางานของสมองตั้ งแต ไ ดรับ
ความรูสึกถึงเมื่อสั่งการลงมายังกลามเนื้อ (4) ระยะลาชาที่ระบบหนวยยนต (Delay in the Motor
Process) กอนที่กลามเนื้อหดตัว (ชูศักดิ์ เวชแพศย และ กัลยา ปาละวิวัฒน. 2536: 308)
เชพเวอร (Shaver. 1991: 28) กลาววา เวลาปฏิกิริยา คือ ชวงเวลาระหวางการรับรูของสิ่ง
ที่มากระตุนจนถึงเริ่มตนเคลื่อนไหว วิธีวัดเวลาปฏิกิริยาจะเริ่มตั้งแตมีการแสดงสิ่งกระตุน ซึ่ง
อาจจะเปนการรับรูดวยการเห็น การไดยินเสียง การสัมผัส ซึ่งจะทําใหนาฬิกาไฟฟาเริ่มทํางาน
จนกระทั่งผูถูกทดสอบเริ่มเคลื่อนไหว นาฬิกาก็จะหยุด เวลาที่ถูกบันทึกนี้จะเปนเวลาปฏิกิริยา เซกจ
(Sage. 1984: 24 – 27) เวลาปฏิกิริยา คือ เวลาที่เกิดขึ้นระหวางการไดรับการกระตุนจนถึงการ
ตอบสนองครั้งแรก การวัดเวลาปฏิกิริยาจะตองใชนาฬิกาที่สามารถบันทึกเวลาได 1 / 100 วินาที
หรือ 1 / 1000 วินาที และนาฬิกาจะเริ่มทํางานเมื่อมีสิ่งเรา (สิ่งที่ไปกระตุนประสาทใหทํางาน)
จากที่กลาวมาขางตนพอสรุปไดวา เวลาปฏิกิริยา หมายถึง เวลาที่รางกายเริ่มเคลื่อนไหวได
อยางรวดเร็วหลังจากไดรับการกระตุน ซึ่งสามารถวัดไดดวยเครื่องมือวัดเวลาปฏิกิริยา
ความสําคัญของเวลาปฏิกิรยิ า
ความเร็วของเวลาปฏิกิริยามีความสําคัญในการกีฬา เชน ในการวิ่ง และการวายน้ํา ผูที่มี
เวลาปฏิกิริยาเร็วจะเริ่มออกตัวไดเร็วกวาเมื่อไดรับสัญญาณปน ในการแขงขันที่เปนทีม เชน ในการ
เลนบาสเกตบอล การที่มีเวลาปฏิกิริยาเร็วยอมไดเปรียบคูตอสู เพราะสามารถสงลูกบอลและรับลูก
บอลไดโดยเร็ว รวมทั้งการนําลูกบอลหนีฝายตรงขาม หรือในกรณีติดตามฝายตรงขาม เปนตน (ชู
ศักดิ์ เวชแพศย และกัลยา ปาละวิวัฒน. 2536: 309)
พยุหพล พานทอง (2538: 20) กลาววา เวลาปฏิกิริยามีความสําคัญตอการดําเนิน
ชีวิตประจําวันของมนุษยเปนอยางยิ่ง เพราะในชีวิตประจําวันของคนเรานั้นตองมีการเคลื่อนไหว
รางกายสวนตางๆ ทั้งในกิจกรรมที่ทําโดยทั่วๆ ไปในการดําเนินชีวิต และกิจกรรมทางดานกีฬาหรือ
การออกกําลังกาย ซึ่งตองอาศัยความคลองตัวในการปฏิบัติกิจกรรมนั้นๆ ตัวอยางที่เห็นไดชัดของ
เวลาปฏิกิริยาที่พบเห็นไดในชีวิตประจําวันของคนทั่วไป คือ การขับรถยนต ซึ่งตองมีการยกเทา
เหยียบหามลอเมื่อเห็นสิ่งกีดขวางหรือสัญญาณไฟแดง การยกเทาเหยียบหามลอนี้เปนการกระทําที่
อาศัยการสั่งการของสมองสวนที่อยูภายใตอํานาจจิตใจ เวลาที่ใชในการยกเทาเหยียบ หามลอจึง
เปนเวลาปฏิกิริยา หากผูขับรถมีปฏิกิริยาดี ผนวกกับความไมประมาท และการปฏิบัติตามกฎจราจร
อยางเครงครัดแลวก็จะเปนการชวยปองกันหรือลดอุบัติเหตุที่อาจเกิดขึ้นไดเพราะในเวลาเพียงเสี้ยว
วินาทีอาจหมายถึงอันตรายที่จะเกิดขึ้นตอชีวิตและทรัพยสินทั้งของตนเองและผูอื่นนอกจากนี้
บุคคลอาจใชประโยชนจากการที่มีเวลาปฏิกิริยาดีในกรณีที่ตองเผชิญกับเหตุการณเฉพาะหนา หรือ
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สภาวะฉุกเฉินที่อาจเปนอันตรายตอรางกาย ชีวิตและทรัพยสิน ทําใหเราสามารถที่จะหลบหลีกภัย
อันตรายตางๆ ที่อาจเกิดขึ้นกับเราอยางไมคาดคิดไดโดยทันทวงทีหรือชวยลดความรุนแรงนั้นลงได
ปจจัยที่มีอิทธิพลตอเวลาปฏิกิริยา
ชูศักดิ์ เวชแพศย และกัลยา ปาละวิวัฒน. (2536: 310 – 311) กลาววาปจจัยที่สําคัญที่มี
อิทธิพลตอเวลาปฏิกิริยามีดังตอไปนี้ คือ
อายุและเพศ ความสําคัญของอายุที่มีตอเวลาปฏิกิริยาไดรับความสนใจกันมากซึ่งคารโปวิช
(Karpovich) (1971, อางในชูศักดิ์ เวชแพศย และกัลยา ปาละวิวัฒน,2536) ไดใหขอมูลไววาในเด็ก
มีเวลาปฏิกิริยาชาเวลาที่ใชสั้นลงเรื่อยๆ เมื่ออายุเพิ่มขึ้น เวลาสั้นที่สุดพบไดในนักศึกษาระดับ
วิทยาลัย นอกจากนี้ เฮนรี่ และ ไวทเลย (Henry and Whitley) (1960, อางในชูศักดิ์ เวชแพศย และ
กัลยา ปาละวิวัฒน,2536) ไดเสริมวา เวลาปฏิกิริยาสามารถทําใหลดลงไดจนถึงอายุ 30 ป หลังจาก
นั้นจะคอยๆ ยาวขึ้น เมื่ออายุ 60 ป เวลาปฏิกิริยายังคงเร็วกวาเมื่ออายุ 10 ป คํากลาวนี้สนับสนุน โดย
ทริปป (Tripp) (1965, อางในชูศักดิ์ เวชแพศย และกัลยา ปาละวิวัฒน,2536) ซึ่งแสดงไดวากอนถึง
อายุ 60 ป นั้นเวลา ปฏิกิริยาชาลงไปเพียงเล็กนอยเทานั้น
เกี่ยวกับความแตกตางระหวางเพศ ทิชเนอร (Teichner) และ ทริปป (Tripp) ไดลงความเห็น
วาผูชายจะใชเวลาสั้นกวาผูหญิง ในการศึกษาวัดเวลาปฏิกิริยาของการเคลื่อนไหวแขนและขา พบวา
ผูชายใชเวลาสั้นกวาผูหญิงเล็กนอย ความแตกตางนี้อาจเนื่องจากในการดําเนินชีวิตประจําวัน ผูชาย
ตองปฏิบัติกิจกรรมที่ใชความเร็วมากกวาผูหญิง จึงไดผลจากการฝกอยูเรื่อยๆ
ความพรอมที่จะตอบสนอง มีเหตุผลที่ทําใหเชื่อวา เวลาปฏิกิริยาไดรับอิทธิพลมาจากความ
พรอมที่จะโตตอบดวยอาศัย การศึกษาการวิ่งระยะสั้น เพียรสัน (Pearson) (1963, อางในชูศักดิ์
เวชแพศย และกัลยา ปาละวิวัฒน,2536) ไดลงความเห็นวา การนึกคิดใหกลามเนื้อทํางานกอนการ
กระตุนจริงๆ จะเปนการชวยเรงการตอบสนอง ในการศึกษาเกี่ยวกับผลของการยืดกลามเนื้อ การตึง
ตัว และการคลายตัวตอเวลาปฏิกิริยา สมิท (Smith) (1964, อางในชูศักดิ์ เวชแพศย และกัลยา
ปาละวิวัฒน,2536) พบวา ถาใหกลามเนื้อมีความตึงตัวกอนการกระตุน จะทําใหเวลาปฏิกิริยาลดลง
4% เมื่อเปรียบเทียบกับการใหกลามเนื้ออยูในสภาพคลายตัวกอน
อิทธิพลของสัญญาณเตือนจากการศึกษาของ ทิชเนอร (Teichner) (1954, อางในชูศักดิ์
เวชแพศย และกัลยา ปาละวิวัฒน,2536) พบวา เวลาปฏิกิริยาสั้นเขาเมื่อใหสัญญาณเตือนกอนการ
กระตุนจริง สัญญาณเตือนดังกลาวทําใหผูถูกวัดเพงความสนใจเพื่อรอตัวกระตุนมากขึ้นและเตรียม
กลามเนื้อไวใหพรอมที่จะตอบสนองดวย
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อิทธิพลของความแรงของการกระตุนการเพิ่มความแรงของการกระตุนทั้งการเห็น การได
ยิน ความเจ็บปวด จะทําใหเวลาปฏิกิริยาลดลง มอรเฮาส และ มิลเลอร (Morehouse and Miller)
(1965, อางในชูศักดิ์ เวชแพศย และกัลยา ปาละวิวัฒน,2536)
เชื่อวา การเพิ่มความแรงของ
ตัวกระตุนก็มีขอจํากัด เพราะเมื่อความแรงของตัวกระตุนเพิ่มมากไปจะไมทําใหเวลาปฏิกิริยาสั้นลง
แตอาจจะทําใหยาวขึ้นก็ได ความเชื่อนี้ยังเปนปญหาอยู คงตองรอการวิจัยตอไป
อิทธิพลของจํานวนรีเซปเตอรที่ถูกกระตุนเมื่อจํานวนรีเซปเตอรถูกกระตุนเพิ่มขึ้นเปน
จํานวนมาก จะชวยทําใหระยะเวลาแฝงสั้นลงและเวลาปฏิกิริยาก็สั้นลงดวย ไดมีการคนพบวา เมื่อ
กระตุนดวยตัวกระตุนตางๆ หลายชนิดพรอมกัน เชน แสง เสียง และการกระแทก จะเปนผลใหเวลา
ปฏิกิริยาสั้นลง มอรเฮาส และมิลเลอร เชื่อวา เวลาปฏิกิริยาจะยาวขึ้นเมื่อตัวกระตุนมีความซับซอน
เกินไป เชน การกระตุนดวยเสียงเปนพักๆ หรือเสียงที่เปลี่ยนแปลงความแหลมและความดัง แตถา
ตัวกระตุนมีลักษณะงายจะทําใหเวลาปฏิกิริยาสั้น นอกจากนี้ยังมีหลักฐานวา เมื่อกระตุน 2 ตัวที่
ระยะเวลาใกลกัน การตอบสนองตอตัวกระตุนที่สองจะมีเวลาชากวา
อาหาร มีผูศึกษาวา ผูที่รับประทานอาหารเชากอนที่จะมาทดสอบจะมีเวลาปฏิกิริยาเร็วกวา
ผู ที่ไ ม ไ ด รับ ประทานอาหารเช ากอ นมาทดสอบ ยัง ขาดข อมู ลที่เ กี่ย วกับ ผลของอาหารตอ เวลา
ปฏิกิริยา กาแฟ และ สารเบนซิดรีน (Benzedrine) มีผลทําใหผูที่ตื่นตัวอยูแลวมีเวลาปฏิกิริยายาว
ออกไป แอลกอฮอลมีผลทําใหเวลาปฏิกิริยายาวออกไปในทุกกรณี สวนการสูบบุหรี่จะทําใหเวลา
ปฏิกิริยายาวออกเมื่อตัวกระตุนที่ใชเปนการมองเห็น
ผลของความเมื่อยลา (Fatigue) ตอเวลาปฏิกิริยาภาวะเมื่อยลาจะทําใหเวลาปฏิกิริยายาว
ออกไป อยางไรก็ดี เคลเลอร (Keller) (1969, อางในชูศักดิ์ เวชแพศย และกัลยา ปาละวิวัฒน,2536)
พบวา จะตองมีการเมื่อยลา มากพอสมควรจึงจะทําใหเวลาปฏิกิริยายาวออกไป การวิจัยหลายแหง
ไดแสดงวา การอดนอนมีผลนอยตอเวลาปฏิกิริยา ตราบเทาที่ผูทดสอบสามารถเพงความสนใจอยูที่
ตัวกระตุน
ผลของการฝกน้ําหนักไดมีการศึกษาผลของโปรแกรมการออกกําลังกายตอเวลาปฏิกิริยา
พบวาการฝก ไอโซโทนิค ที่มีความตานทานอยางมากจะทําใหเวลาปฏิกิริยาสั้นลงถึง 13% แตถา
ใหออกกําลั งที่ตอตานความตานทานนอยๆ จะไมทําใหเวลาปฏิกิริยาสั้นลง อยางไรก็ดียังไม มี
หลักฐานชวยเสริมหรือคัดคานงานดังกลาว จึงควรมีการวิจัยเรื่องนี้ตอไปอีก
ความสั ม พั น ธ ร ะหว า งเวลาปฏิ กิ ริ ย ากั บ เวลาการเคลื่ อ นไหวต อ คํ า ถามที่ ว า เวลาการ
เคลื่อนไหว สามารถคาดการไดจากเวลาปฏิกิริยาไดหรือไม งานวิจัยไมไดสนับสนุนความสัมพันธ
ของ 2 อยางนี้ เฮนรี่ และสมิธ (Henri and Smith.1961) ไดลงความเห็นวา ความสามารถในการ
ตอบสนองอยางรวดเร็วกับความสามารถในการเคลื่อนไหวอยางรวดเร็วไมควรมีการเกี่ยวของกัน
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ความเร็ว หมายถึง การที่สามารถเอาชนะแรงตานดวยความเร็ว ความเร็วขึ้นอยูกับพลัง
กลามเนื้อ ความแรงของการกระตุนของประสาทที่เกี่ยวกับการเคลื่อนไหว และความเร็วในการถาย
กระแสประสาทสู ก ล า มเนื้ อ นอกจากนี้ ยั ง ขึ้ น อยู กั บ ชนิ ด ของเส น ใยกล า มเนื้ อ อี ก ด ว ย เส น ใย
กลามเนื้อแบงเปน 2 ชนิด ชนิดหนึ่งทํางานหดตัวไดเร็ว แตลาเร็ว (Fast Twitch Fiber) อีกอยางหนึ่ง
ทํางานชากวา แตทําไดนาน (Slow Twitch Fiber)
วิธีการลดเวลาปฏิกิริยา
การลดเวลาปฏิกิริยาเกี่ยวกับการเคลื่อนไหวเฉพาะอยางกระทําไดโดยการฝกซอมกระทํา
การเคลื่อนไหวชนิดนั้นบอยๆ การฝกซอมดังกลาวจะลดเวลาที่ตัดสินใจ (Decision time) ลงโดย
การกําจัดการตัดสินใจที่ไมถูกตอง ทําใหการตัดสินใจที่ถูกตองมีประสิทธิภาพมากขึ้น ถามีการฝก
มากเพียงพอ สามารถทําใหเกิดรีเฟล็กซฝก (conditional reflex) ขึ้นได ปฏิกิริยาตอบสนองเกิดได
เปนอัตโนมัติโดยไมตองอาศัยการทํางานของสมองที่อยูในอํานาจจิตใจ เชน นักวิ่งเมื่อไดรับการฝก
การออกวิ่งอยูบอยๆ จะเกิดการตอบสนองเปนรีเฟล็กซชนิดฝก เมื่อไดยินสัญญาณปนที่ใชปลอยตัว
หรือนักมวยสามารถเกิดรีเฟล็กซฝกไดโดยการตอบสนองเปนอัตโนมัติในแบบหนึ่ง เมื่อเห็นคูตอสู
มีการเคลื่อนไหวในอีกแบบหนึ่ง เปนตน ตัวอยางที่เห็นไดชัดที่ใชในการดําเนินชีวิตของคนทั่วไป
คือ การเหยียบหามลอในการขับรถยนต เมื่อนัยนตาถูกกระตุนดวยสิ่งกีดขวางที่อยูขางหนา ในคนที่
ขับรถไมเปน การเหยียบหามลอเปนการกระทําที่อาศัยคําสั่งของสมองสวนที่อยูในอํานาจจิตใจ
เวลาที่ใชจึงเปนเวลาปฏิกิริยา (Reaction time) แตในคนที่ขับรถชํานาญนั้น การเหยียบหามลอจะ
เปนการตอบสนองของรีเฟล็กซฝก (Conditioned reflex) คือ การตอบสนองเปนอัตโนมัติและเวลาที่
ใชคือเวลารีเฟล็กซ (Reflex time) ก็สั้นเขาดวย ไมมีหลักฐานวาเวลาปฏิกิริยาขั้นพื้นฐานสามารถทํา
ใหสั้นเขาโดยวิธีอื่น นอกเหนือจากการกระทําซ้ําๆ กัน โดยเนนใหกระทําอยางรวดเร็วเปนสําคัญ
เวลาที่เร็วขึ้นนั้นจะพัฒนาในปฏิกิริยาเฉพาะอยาง ไมไดเกิดทั่วๆไป คือ เกี่ยวของกับเวลาปฏิกิริยา
ของการกระทําอยางหนึ่ง ซึ่งถาเปนการกระทําอยางอื่น เวลาปฏิกิริยาอาจไมดีขึ้นก็ได ตามทฤษฎี
เชื่อวาการใชสมองอยางเดียวโดยเพียงนึกถึงการกระทําการเคลื่อนไหวก็สามารถทําใหเวลาปฏิกิริยา
ตอบสนองสั้นลงได แตความเชื่อนี้ยังไมไดรับการสนับสนุนจากการวิจัย
ความสามารถทางปฏิกิริยา
ความสามารถทางปฏิ กิ ริย าเป น ความสามารถที่มีต อสิ่ ง เร าด ว ยเวลาที่สั้ น ที่ สุด เทา ที่ จ ะ
เปนไปได ซึ่งไมใชการตอบสนองตอสิ่งเราไดรวดเร็วเพียงอยางเดียว แตตองสามารถเลือกที่จะ
ตอบสนองตอสิ่งเรานั้นๆ ตามสถานการณของกีฬาแตละประเภทไดอยางถูกตองและเหมาะสมอีก
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ดวย เวลาปฏิกิริยาที่รวดเร็วจึงมีความสําคัญมากในเกมและกีฬาที่เปนการตอสู ซึ่งเวลาปฏิกิริยาไม
เหมือนกับความสามารถทางปฏิกิริยา แตเปนสวนประกอบหนึ่งของความสามารถทางปฏิกิริยา
กลาวคือ เวลาปฏิกิริยาเปนเวลาตั้งแตรับสัญญาณจนกระทั่งเริ่มตนตอบสนอง
เวลาปฏิกิริยาประกอบดวย
1. เกิดประสาทสัมผัส เชน หู ตา ฯลฯ
2. ไดรับการกระตุนจากสิ่งเรา
3. เมื่อไดรับการกระตุน จากสิ่งเรา จะสงไปยังประสาทสวนกลาง
4. ระบบประสาทสวนกลางไดรับการกระตุนจากสิ่งเรา
5. กลามเนื้อไดรับการกระตุน
6. การหดตัวของกลามเนื้อ
พลัยโอเมตริก (Plyometric)
ความรูและความหมายเกี่ยวกับพลัยโอเมตริก (Plyometric)
ในชวง 10 ป กวาที่ผานมา การออกกําลังกายแบบพลัยโอเมตริกในกลุมผูฝกสอนกรีฑา ทั้ง
ประเภทลูและลาน ตลอดจนกีฬาประเภทอื่น อีกมากมาย การฝกแบบนี้เปนการนําเอาเทคนิคตางๆ
ทันสมัยมารวมใชกันในแบบใหม ชู และพลัมเมอร (Chu and Plummer. 1984: 30) ไดใหคําจํากัด
ความของพลัยโอเมตริก (Plyometric) ไวดังนี้
“พลัยโอเมตริก (Plyometric) คือ การฝกหัดหรือการออกกําลังกายที่มีวัตถุประสงคเพื่อ
เชื่ อ มระหว า งความแข็ ง แรงกั บ ความเร็ ว ของการเคลื่ อ นไหว เพื่ อ ทํ า ให เ กิ ด ประเภทของการ
เคลื่อนไหวแบบรวดเร็วมักใชการฝกกระโดด และการฝกกระโดดแบบงอเขายอตัว (Depth Jump)
แตพลัยโอเมตริกอาจรวมถึงการฝกหัดหรือการออกกําลังกายแบบใดๆ ก็ได ที่ใชปฏิกิริยาสะทอน
แบบการยืดเหยียด (Stretch Reflex) เพื่อผลิตแรงปฏิกิริยาหรือแรงโตตอบอยางรวดเร็ว” การออก
กํ า ลั ง กายแบบพลั ย โอเมตริ ก มี ร ากฐานมาจากความเชื่ อ ที่ ว า การเหยี ย ดออกอย า งรวดเร็ ว ของ
กล า มเนื้ อ ก อ น การหดตั ว จะทํ า ให เ กิ ด ผลต อ การหดตั ว ของกล า มเนื้ อ อย า งแรงมากขึ้ น การที่
กลามเนื้อเหยียดตัวออกเร็วมากเทาใด ก็ยิ่งมีการพัฒนาแรงหดตัวของการหดสั้นเขาทันทีไดมาก
ยิ่งขึ้นเทานั้น
ฮูเบอร Huber. 1987: 37) การเพิ่มความแข็งแรงในการหดตัวของกลามเนื้อ ซึ่งมีความเห็น
วาการเกิดมาจากการยืดของกลามเนื้อสปนเดิล (Spindle) ซึ่งเกี่ยวของกับปฏิกิริยาของประสาท
สัมผัสของกลามเนื้อเรียกวา มัยโอเทตีก รีเฟล็กซ (Myotactic Reflex) และนําไปสูการเพิ่มความถี่
ของการกระตุนหนวยยนต (Motor Unit) เชนเดียวกับการเพิ่มจํานวนของการกระตุนหนวยยนต
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นักสรีรวิทยาการออกกําลังกาย ผูฝกสอนและนักวิจัยตางยอมรับโดยทั่วกันวาผลที่ดีที่สุด
ของการออกกําลังกายแบบพลัยโอเมตริกเกิดขึ้น เมื่อไดเขาไดรวมในโปรแกรมฝกดวยน้ําหนักที่ดี
มากอน การพัฒนาความแข็งแรงของกลามเนื้อเปนสิ่งที่ตองกระทํามากอนการใชโปรแกรมพลัยโอ
เมตริก เพื่อทําใหเกิดความเร็วและความแข็งแรง ถาปราศจากโปรแกรมสรางความแข็งแรงพื้นฐาน
แลว ขาหรือแขนของนักกีฬาจะไมสามารถทนตอแรงที่เกิดขึ้นอยางมากเกินไปของพลัยโอเมตริกได
การรวมการฝกดวยน้ําหนักกับพลัยโอเมตริก (Weight and Plyometric) ชวยเพิ่มความหลากหลาย
และเพิ่มพูนการฝกความแข็งแรงนําไปสูการพัฒนากลามเนื้อ
ธรรมชาติ ข องการออกกํ า ลั ง กายแบบพลั ย โอเมตริ ก เป น การออกกํ า ลั ง กายแบบไม ใ ช
ออกซิเจน และมีการหดตัวของกลามเนื้อสูงสุดและมีแรงพยายามเกิดขึ้นทุกครั้ง จากการศึกษาหลาย
เรื่อง ไดแนะนําวาการออกกําลังกายแบบพลัยโอเมตริกควรฝก 2 วันตอสัปดาห ใชเวลาแตละครั้งไม
เกิน 30 นาที ผลลัพธที่ประสบผลสําเร็จตองกระทํา 2-4 เที่ยว ทําซ้ําแตละเที่ยว 5-10 ครั้ง พักระหวาง
เที่ยวอยางนอย 3-5 นาที
หลักการฝกพลัยโอเมตริก
Chu DA (1992) พลัยโอเมตริก คือการออกกําลังกายที่ทําใหกลามเนื้อมีความแข็งแรง
สูงสุดในเวลาอันสั้นเทาที่จะเปนไปได ตัวอยางของการฝกพลัยโอเมตริก เชน Jumping, hopping,
bounding การออกกําลังกายเหลานี้ใชแรงโนมถวง เพื่อยืดกลามเนื้อ ใชพลังงาน และมีพลังระเบิด
ซึ่งสามารถใชไดทันที เชน การกระโดดขึ้นจากพื้นทันทีในลักษณะที่รวดเร็ว เปาหมายในการฝก
พลัยโอเมตริกคือการพัฒนาขีดความสามารถของนักกีฬา กีฬาสวนใหญตองการสิ่งที่เรียกวา ความ
แข็งแรงที่รวดเร็ว (Speed Strength) คือความสามารถที่จะใชแรงสูงสุดในระหวางการเคลื่อนไหว
อยางรวดเร็ว เชน กีฬาวอลเลยบอล ฟุตบอล บาสเกตบอล เบสบอล กรีฑาลูและลาน หลักการพลัย
โอเมตริกที่จะเปนสําหรับโปรแกรมฝก คือ
ประการที่ 1 การประเมินนักกีฬา และความสมบูรณทางดานรางกายของนักกีฬากอนการ
ฝกลักษณะเฉพาะของนักกีฬาที่ตองเคลื่อนไหวแบบแนวดิ่ง แนวนอน หรือดานขา กอนการฝก
นักกีฬาควรมีความสามารถทํา Max squat อยางนอย 1.5 ครั้ง/ น้ําหนักตัว หรือ Max bench press
1 ครั้ง / น้ําหนักตัว หรือดันพื้นได 5 ครั้ง สิ่งเหลานี้ทําใหรางกายของนักกีฬาสามารถทนตอการฝก
พลัยโอเมตริก
ประการที่ 2 ควรมีการทดสอบอุปกรณ ชนิดของรองเทาที่ใส พื้นผิวของการลงสัมผัสพื้น
อุปกรณที่แข็งแรง เชนกลุมที่มีความสูงเพียงพอ มีความกวาง ระยะทาง และสิ่งตางๆ ที่เตรียมไวเพื่อ
ความปลอดภัยและโปรแกรมการฝกพลัยโอเมตริกที่มีประสิทธิภาพ ความถี่ ความหนัก จํานวนครั้ง
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ในการฝก และการฟนฟูสภาพ รวมถึงการอบอุนรางกายและการยืดเหยียดกลามเนื้อกอนการฝก เพือ่
ปองกันการบาดเจ็บ ความถี่ของการฝกพลัยโอเมตริกไมควรเกิน 2-3 ครั้ง/ สัปดาห จํานวนครั้ง /เซท
ประมาณ 80-100 ครั้ง สําหรับนักกีฬาที่เริ่มตน และ 120-140 ครั้ง สําหรับนักกีฬาที่ชํานาญ ความ
หนัก ควรจะเริ่มที่เบาๆ ไปสูความหนักที่มากขึ้น การฟนตัว ควรใหพักอยางนอย 10 วินาที ใน
ระหวางการทํา 3-5 นาที ระหวางเซท 2-3 วัน ตอการฝก
ประการที่ 3 รูปแบบในทาทางที่ถูกตองและเทคนิคในการฝกเปนสิ่งสําคัญในการฝกพลัย
โอเมตริก
ขั้นตอนในการฝกพลัยโอเมตริก
เจริญ กระบวนรัตน (2544) เริ่มจากการอบอุนรางกายทั่วไปกอน ตามดวยการยืดเหยียด
กลามเนื้อ การอบอุนรางการเฉพาะทักษะกีฬา สิ่งที่ควรพิจารณาในการจัดโปรแกรมการฝก คือ
ความถี่ ปริมาณการฝก และความหนักในการฝก ซึ่งอาจมีการปรับบาง ถามีการพิจารณาถึงการ
พัฒนาในการฝก ชวงระยะเวลาในการฟนคืนสภาพและทิศทางการเคลื่อนไหว
ความถี่ ในการฝกพลัยโอเมตริกโดยปกติแลว ประมาณ 1-3 ครั้ง / สัปดาห ถาเปนชวงหลัง
ฤดูการแขงขันในกีฬาทั่วๆไป ความถี่ในการฝก ประมาร 2-3 ครั้ง /สัปดาห การฝกในความถี่ที่นอย
กวา 3 ครั้ง / สัปดาห อาจทําใหผลในการฝกต่ํากวาที่ตองการอันสงผลตอสมรรถภาพของนักกีฬา
ความหนัก ในการฝกปริมาณของแรงตึงตัวที่เกิดขึ้นกับกลามเนื้อ และเนื้อเยื่อเกี่ยวพันและ
ขอตอที่เกิดขึ้นมีความแตกตางกันไป เชนการทํากระโดดยกเขาสูง (Skipping) จะเกิดแรงตึงตัวที่ขอ
ตอและกลามเนื้อที่ต่ําขณะที่ทําทากระโดด ขึ้น – ลง (Vertical Jump) จะเกิดแรงตึงตัวที่สูงกวา
โดยทั่วไปแลวเมื่อฝกที่ความหนักสูงปริมาณการฝกก็ควรจะลดลง ความหนักของการฝกขึ้นอยูกับ
ปจจัยดังนี้
1. ทิศทางของการกระโดดแนวดิ่ง (Vertical) หรือแนวนอน(Horizontal)
2. ความเร็วในแตละแนวในการเคลื่อนที่ หรือกระโดด
3. จุดศูนยถวงของรางกาย ยิง่ สูงมากเทาไร ก็เกิดแรงมากขึ้นเมื่อลงสูพื้น จะเกิดแรงจํานวน
มากเมื่อนักกีฬาลงสูพื้น โดยเทาที่สัมผัสพื้นจะเปนขางเดียวหรือสองขางซึ่งอาจเปนการกระโดดขึ้น
ลงในแนวดิ่ง
4. น้ําหนักหรือแรงตานจากภายนอก การทําใหรางกายกลับคืนสูสภาพปกติ เนื่องจากการ
ฝกพลัยโอเมตริก เปนการฝกที่ตองใชความพยายามสูงสุด ดังนี้ การทําใหรางกายกลับคืนสูสภาพที่
ปกติที่พอเพียงในระหวางจํานวนครั้ง ระหวางจํานวนเซทที่ปฏิบัติ การกําหนดจึงตองกําหนดให
เหมาะสม เชน การกระโดดขึ้น – ลง Vertical อาจใชเวลาประมาณ 5-10 วินาที ในระหวางครั้งของ
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การฝก และ ประมาณ 2-3 นาที ในระหวางเซท ทั้งนี้ขึ้นอยูกับชนิดกีฬาและเวลาในการฝก มิฉะนั้น
อาจทําใหความหนักในการฝกที่หนักเกินไป อาจไดรับการบาดเจ็บจากการฝกได
Chu DA (1992) ไดใหขอควรพิจารณาในการฝกแบบพลัยโอเมตริกและการออกแบบ
โปรแกรมการฝกไดดังนี้
1. Intensity เปนความหนัก ของการฝก ซึ่งหมายถึงรูปแบบในการออกกําลังกายและ
น้ําหนักที่ใช เชน การกระโดดสองขาจะมีความหนักนอยกวาการกระโดดเพียงขาเดียว
2. Volume เปนปริมาณงานทั้งหมดที่กระทํา เชน การกระโดดจะนับจํานวนครั้งที่เทา
สัมผัสพื้น
3. Frequency เปนจํานวนครั้งของการออกกําลังกายและความถี่ในการฝกซอม
4. Recovery ระยะเวลาในการฟนตัวเปนการเปลี่ยนแปลงที่ชี้ใหเห็นถึงการพัฒนากําลังหรือ
ความทนทานของกลามเนื้อ สําหรับการฝกกําลังชวงระยะเวลาในการฟนตัวประมาณ 30-60 วินาที
ระหวางเซท
พลัยโอเมตริก แบงออกเปน 3 ชวง
1.Eccentric เริ่มตนเมื่อนักกีฬาเตรียมสําหรับการทํากิจกรรมที่มีการหดตัวของกลามเนื้อ
แบบยืดยาวออก และสิ้นสุดที่มีการยืด ขอไดเปรียบของระยะนี้ คือการเพิ่มของ muscle spindle
activity หรือ pre-stretching กลามเนื้อกอนที่จะกระตุนและทําใหเกิดความเตรียมพรอมในการถูก
กระตุนตอ alpha moter neuron เพื่อทําใหเกิดการหดตัวของ extrafusal muscle ชวงเวลาของ setting
phase นั้นขึ้นอยูกับระดับ ของกระแสประสาทที่ออกมาเพื่อการเรงเรา (facilitation) ของการหดตัว
2. Amortization เปนชวงของเวลาระหวางหลังจากเกิดการหดตัวแบบยืดยาวออกและการ
เริ่มตนของ concentric force ซึ่งขึ้นอยูกับอัตราของการยืดมากกวาความยาว ของการยืด ถา
Amortization ชาผลก็ คือ elastic energy ซึ่งเปนไฟฟากลศาสตร ที่เกิดขึ้นระหวางการหดตัวแบบยืด
ยาวออกและหดสั้นเขาจะสูญเสียไปในรูปของความรอนและจะไมมีการกระตุน Stretch reflex แต
เมื่ อ มี ก ารหดตั ว อย า งรวดเร็ ว จะทํ า ให เ กิ ด การตอบสนองของกํ า ลั ง อย า งมาก ความยาวของ
Amortization นั้นยังขึ้นกับการเรียนรูอยางมาก นักกีฬาที่มีความแข็งแรงและสามารถเพิ่มความเร็ว
ไดจะทําให Amortization นั้นสั้นเขา การพัฒนานี้เปนผลเนื่องจากการเรียน และทักษะการฝกที่เปน
พื้นฐานการพัฒนาของความแข็งแรง
3. Concentric response การตอบสนองของชวงนี้ เปนการรวมผลของ setting และ
Amortization ซึ่งสงเสริมใหเกิดการหดตัวแบบหดสั้นเขา
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อุปกรณที่ใชในการฝกพลัยโอเมตริก
กรวย (Cone) ใชกรวยพลาสติกสูง 8-24 นิ้ว เปนสิ่งกีดขวางสําหรับการกระโดด
กลอง (Boxes) ใชกลองไมความสูง 6-24 นิ้ว ซึ่งอาจใชสูงถึง 42 นิ้ว ในนักกีฬาบางประเภท
กลองควรมีผิวสัมผัส 18x 24 นิ้ว
รั้วและสิ่งกีดขวาง (Handles and barrier) ใชรั้วที่แข็งแรงสามารถปรับความยากงายไดสิ่ง
กีดขวางควรจะมีความสมดุลมีเสนผานศูนยกลาง ½ นิ้ว ยาว 3 ฟุต โดยวางอยูบนกรวย 2 อัน
บันได (Stairs) ใชในการกระโดดขึ้น
ลูกบอล ที่ใชในทางการแพทย (Medicine ball) ควรมีขนาดตางๆ กัน ใหเหมาะสมกับการ
ออกกําลังรางกายสวนบนและการฝกสวนขา
การฝกความแข็งแรงของกลามเนื้อดวยการฝกพลัยโอเมตริก
Allerheiligen (1994) พลัยโอเมตริก เปนการออกกําลังกายที่มีผลทําใหกลามเนื้อมีความ
แข็งแรงสูงสุด โดยเปนการออกกําลังกายในชวงสั้นๆ เปนการออกกําลังกายที่ใชประโยชนจากแรง
โนมถวงของโลก โดยการเก็บพลังงานศักยไวในกลามเนื้อและพลังงานเหลานี้จะถูกนํามาใชใหเปน
ประโยชนทันทีเมื่อเกิดปฏิกิริยาในทิศทางตรงกันขาม ความแข็งแรงในการยืดหดตัวของกลามเนื้อ
เปนความสามารถของกลามเนื้อและเนื้อเยื่อที่เกี่ยวพันที่จะออกแรงอยางรวดเร็วเพื่อผลิตกําลังสูงสุด
ในการเคลื่อนไหวในแนวราบ, แนวดิ่ง, ดานขางหรือแบบผสานกัน Chu and Plummer (1984) กลาว
วา พลัยโอเมตริก เปนการออกกําลังกายที่มีวัตถุประสงคเพื่อเชื่อมความแข็งแรงและความเร็วในการ
เคลื่อนไหวเพื่อทําใหเกิดประเภทการเคลื่อนไหวแบบรวดเร็ว ซึ่งมักใชการฝกกระโดดหรือการออก
กําลังกายแบบใดๆ ก็ได ใชปฏิกิริยาสะทอนแบบยืดเหยียด เพื่อผลิตแรงปฏิกิริยาหรือแรงกระดอน
อยางเร็ว การทําใหรางกายคืนสูสภาพปกติ เนื่องจากการฝกพลัยโอเมตริก เปนการฝกที่ตองใชความ
พยายามสู ง สุ ด ดัง นั้ น การทํ า ให รา งกายคื น สู ส ภาพปกติ ที่ พ อเพี ย งในระหว า งจํ า นวนครั้ ง หรื อ
ระหวางเซท และระหวางชุด จึงตองมีการกําหนดใหเหมาะสม ทั้งนี้ขึ้นอยูกับชนิดของกีฬาและเวลา
ในการฝก มิฉะนั้นอาจทําใหความหนักในการฝกมีความหนักเกินไปอาจทําใหนักกีฬาบาดเจ็บจาก
การฝกได
การทํางานของกลามเนื้อดวยวิธีการเขยงและกระโดด
เจริญ กระบวนรัตน (2544) ในการทํางานของกลามเนื้อ เพื่อที่จะไดมาซึ่งกําลังสูงสุดของ
กลามเนื้อแตละกลุมที่ทําหนาที่เกี่ยวของกับการเคลื่อนไหวนั้น ควรใหก ลามเนื้อเหลานั้นไดมี
โอกาสยืดตัวออกเล็กนอย (pre-stretch) กอนที่จะหดตัวออกแรงเต็มที่เพื่อการเคลื่อนไหวนั้น
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นักกีฬาสามารถเพิ่มกําลังในการเคลื่อนไหวไดดวยการเคลื่อนไหวรางกายไปในทิศทางตรงกันขาม
กอนที่จะเริ่มใชแรงเคลื่อนไหวรางกายกลับมาสูทิศทางที่ตองการ เทากับเปนการเปดโอกาสให
กล า มเนื้ อ ที่ จํ า เป น ต อ งใช ก ารเคลื่ อ นไหวได ยื ด ตั ว เตรี ย มพร อ ม (pre-stretch) ก อ นที่ จ ะหดตั ว
ลักษณะเชนนี้จะทําใหกลามเนื้อสามารถหดตัวเพื่อการเคลื่อนไหวไดกําลังสูงสุด ในการเขยงและ
กระโดดก็ มี ลั ก ษณะเช น เดี ย วกั น แต ล ะจั ง หวะของการเคลื่ อ นไหวจะมี ก ารยื ด และหดตั ว ของ
กลามเนื้อ ที่เกี่ยวของกันกับการเคลื่อนไหวนั้น ทําหนาที่สลับกันไปโดยมีความสัมพันธตอเนื่อง
กลมกลืนกันมากนอยตามความยากงายของสภาพการฝก การนําหลักการยืดกลามเนื้อกอนการหด
มาใชในการฝกเขยงและกระโดดนี้ เปนสิ่งสําคัญที่จะชวยเพิ่มประสิทธิภาพในการหดตัวใหกับ
กลามเนื้อมากยิ่งขึ้น อันจะเปนผลดีสําหรับนักวิ่งเร็ว และนักกีฬาประเภทที่ตองเคลื่อนไหวเปลี่ยน
จังหวะและทิศทางอยูบอยๆ แบบฝกที่เนนเฉพาะกําลังและความแข็งแรงกลามเนื้อดวยวิธีเขยงและ
กระโดดที่สําคัญมี 4 แบบ คือ
- การเขยงขาเดียวหรือสองขาโดยใชกําลังสูงสุด
- การเขยงขาเดียวหรือสองขาเนนระยะทางหรือความไกล
- การเขยงขาเดียวหรือสองขาเร็ว
- การกระโดดขึ้น-ลง จากที่สูงตางระดับดวยขาเดียวหรือสองขา
ขอสํ าคั ญที่ ผูฝ ก สอนกี ฬ าจะตอ งตระหนัก ไว เ สมอในการนําวิ ธีก ารฝก เหล านี้ม าใช คื อ
นักกีฬาที่เขารับการฝกจะตองมีสมรรถภาพทางกายที่สมบูรณแข็งแรงพอ มิฉะนั้น กลามเนื้อ ขอเทา
ขอเขา เอ็นรอยหวายและสันเทา อาจเกิดการบาดเจ็บที่เปนอันตรายได การฝกวิธีดังกลาวควรฝก 2-3
ครั้ง / สัปดาหและไมควรนํามาฝกในวันเดียวกับที่มีการฝกยกน้ําหนักดวย
การฝกความแข็งแรงและกําลังกลามเนื้อดวยวิธีการเขยงและกระโดด
เจริญ กระบวนรัตน (2544) วิธีการเขยงและกระโดด (Plyometric Exercises) หมายถึง การ
ออกกําลังกายหรือการฝกบริหารรางกายที่รวมไวซึ่งกําลัง ความแข็งแรง และความรวดเร็วในการ
หดตั ว ของกล า มเนื้ อ เพื่ อการเคลื่ อ นไหวอย า งฉับ พลัน ลั ก ษณะของการฝ ก สามารถกระทํ า ได
หลากหลายรูปแบบ เชน การฝกกระโดด (jump training) และเขยง (hopping) ในรูปแบบตางๆ กัน
เพื่อพัฒนาลําตัวสวนลาง (lower extremities) และการบริหารลําตัวสวนบน (upper extremities) โดย
ใช ลูกบอลทางการแพทย (medicine ball) ดังนั้น ผูฝกสอนกีฬาที่จะใชการฝกในลักษณะดังกลาวนี้
จะตองมีความรูความเขาใจ ไมเพียงแตรูปแบบการฝกเทานั้น แตจะตองรูจักประยุกตดัดแปลง
โปรแกรมและเครื่องมือ ตลอดจนอุปกรณการฝกเพื่อใชใหเกิดประโยชนและสงผลตอนักกีฬาสูงสุด
ดวย การใชความพยายามสูงสุดในการกระโดด การที่จะใหเกิดผลดีในการฝกเพิ่มกําลังกลามเนื้อ
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ดวยวิธีเขยงและกระโดดนั้น ควรใหนักกีฬาไดมีโอกาสวิ่งโดยใชความเร็วเกือบเต็มที่ในระยะ 15-20
เมตร กอนตอจากนั้นจึงใหนักกีฬาฝกเขยงขาเดียวเร็วเต็มที่ตามระยะทางที่กําหนด โดยใชขาซาย
และขาขวาสลับกันไปแตละเที่ยวของการฝก และสิ้นสุดดวยการใชเขยงสองขาจนกระทั่งหมดแรง
การฝกกําลังกลามเนื้อดวยการเนนความสูงในการเขยงหรือการกระโดด
เจริญ กระบวนรัตน (2544) การฝกเพื่อเพิ่มกําลังกลามเนื้อดวยการกระโดดสองเทาขามรั้ว
(power hurding) วิธีปฏิบัติเริ่มดวยการใหนักกีฬากระโดดสองเทาขามรั้วที่มีระดับความสูงปาน
กลาง จํานวน 5-10 รั้ว แตละรั้ววางตั้งหางกันประมาณ 1.00-1.50 เมตร ในระยะแรกของการฝกอาจ
เริ่มดวยการใหนักกีฬาฝกระโดดขามรั้วเพียง 2 รั้วกอน หลังจากนั้นใหเพิ่มจํานวนรั้วมากขึ้นทุก
สัปดาห ๆ ละ 1 รั้ว จนกระทั่งสามารถกรโดดขามรั้ว ติดต อกัน ถึง 10 รั้ว ในการฝ ก 5-10 เที่ย ว
ประมาณ 1-3 เซท การฝกเพื่อเพิ่มกําลังกลามเนื้อดวยการกระโดดเทาเดียวหรือสองเทา ขึ้น-ลง อยู
กับที่ (stationary power jumping ) วิธีปฏิบัติ เริ่มดวยการใหนักกีฬาพยายามออกแรงกระโดดเต็มที่
ใหไดสูงสุดในแตละครั้งของการกระโดดภายใน 30-60 วินาที ขณะที่ปฏิบัติการกระโดดใหเหยียด
แขนขางใดขางหนึ่งหรือทั้งสองขางชูขึ้นเหนือศีรษะแตะผนังหรือขางฝาใหไดสูงที่สุด พยายาม
กระโดดขึ้น-ลง ใหอยูในจุดเดียวกัน ในการกระโดดพยายามปฏิบัติใหตอเนื่องกันไปจนครบตาม
เวลาที่กําหนดไว โดยไมมีการหยุดชะงักหรือหยุดพักชวงใดชวงหนึ่ง เครื่องหมายหรือรอยขีดที่ทํา
ไวที่ผนังหรือขางฝาในการกระโดดขึ้นไปแตละครั้ง จะเปนดัชนีที่ชี้ใหเห็นถึงการใชกําลังกลามเนื้อ
ในการกระโดดแตละครั้งวาเต็มที่หรือไม ขณะเดียวกันก็บอกถึงประสิทธิภาพของกลามเนื้อดวย
ขอพิจารณาในการฝกพลัยโอเมตริก
การสรางสมรรถภาพพื้นฐานที่เหมาะสม ความแข็งแรงของกลามเนื้อมีความสําคัญและชวย
ใหการฝกพลัยโอเมตริกไดเปรียบมากขึ้น การฝกความแข็งแรงตองมากอนการฝกพลัยโอเมตริกและ
ตองทําไมมาก ควรไดรับการฝกเปนเวลาหลายสัปดาห
การอบอุนรางกายกอนและหลังการฝก โดยใชเวลาการอบอุนรางกายใหเหมาะสมและ
เพียงพอ เชนการยืดเหยียดกลามเนื้อ หรือการบริหารรางกายแบบงายๆ เมื่อหลังการฝกตองมีการ
คลายกลามเนื้อ โดยการยืดเหยียดกลามเนื้อเหมือนกัน
ความหนักของงาน จะตองมีความ หนักมากกวาปกติ การกระทําตองรวดเร็วดวยความ
พยายามเต็มที่ ซึ่งความสําคัญมากตอการฝกกลามเนื้อ เนื่องจากการตอบสนองตอรีแฟล็กซจะไดผล
เมื่อกลามเนื้อตองรับน้ําหนักเพิ่มอยางรวดเร็ว
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การฝกในจํานวนที่เหมาะสม ปกติจํานวนการทําซ้ําอยูระหวาง 8-10 ครั้ง จํานวนครั้งหรือ
จํานวนเที่ยว ควรทํา 6-10 ชุด ความหนักเบาขึ้นอยูกับสมรรถภาพของนักกีฬาและการกําหนด
เปาหมายในการฝกเพื่อประโยชนสูงสุดของการฝก
เวลาพั ก ที่ เ หมาะสม เวลาพั ก ระหว า งชุ ด ควรเป น 1-2 นาที ซึ่ ง เพี ย งพอสํ า หรั บ ระบบ
ประสาทกลามเนื้อที่เครียด จะไดฟนตัวจากกิจกรรมการฝกการฝกใชเวลา 20-30 นาที และ 2-3 วัน
ตอสัปดาห จะใหผลที่เหมาะสมที่สุด
การฝ ก ต อ งมี แ รงต า นทาน เวลาที่ ทํ า การฝ ก ใช น้ํ า หนั ก ถ ว งมากกว า ปกติ จะบั ง คั บ ให
กล า มเนื้ อ ทํ า งานด ว ยความหนั ก ของงานที่ เ พิ่ ม ขึ้ น ในการใช น้ํ า หนั ก ที่ เ หมาะสม การฝ ก ที่ ไ ม
เหมาะสมอาจทําใหเกิดการบาดเจ็บของกลามเนื้อ
การฝ ก ต อ งใช แ รงให ม ากที่ สุ ด และเวลาให น อ ยที่ สุ ด ทั้ ง แรงและความเร็ ว ของการ
เคลื่อนไหวเปนสิ่งสําคัญมากในการฝก สิ่งที่ตองคํานึงถึงไดแก ความเร็วในการทํา เชน การทุม
น้ําหนักวัตถุประสงคเพื่อออกแรงสูงสุดตลอดการเคลื่อนไหวของการทุมน้ําหนัก การกระทํายิ่งเร็ว
เทาไรก็ยิ่งมีแรงมามากและไดระยะการทุมที่ไกล
โปรแกรมการฝ ก เพื่ อ ให ไ ด ผ ลดี ที่ สุ ด ควรฝ ก เป น รายบุ ค คล ผู ฝ ก สอนต อ งทราบ
ความสามารถของนักกีฬาวาจะทําไดมากนอยเทาใด และบอกวัตถุประสงคของการฝกจึงจะทําให
การฝกพลัยโอเมตริกไดผลตามที่ตองการ
ความมั่นคงของลําตัว
1. หลักการฝกความมั่นคงของลําตัว
การฝกความมั่นคงของลําตัวเปนการฝกการจัดทาใหอยูในชวงของการเคลื่อนไหวที่ถูกตอง
ตามหลักชีวกลศาสตรของลําตัวทําใหสามารถทรงทาอยูไดในตําแหนงที่ตองการโดยเริ่มจากการฝก
ความมั่นคงของลําตัวแบบอยูกับที่ (Isometric Stabilization Exercise); เปนการฝกการหดตัวที่
สัมพันธกันของกลามเนื้อสะโพกและกลามเนื้อลําตัว รวมไปถึงความแข็งแรงและความทนทาน
แบบอยูกับที่ไมมีการเคลื่อนไหว การฝกความมั่นคงของลําตัวแบบอยูกับที่เปนประจํา สามารถทํา
ไดโดยใชน้ําหนักตัวเองจะชวยปองกันการบาดเจ็บตอกลามเนื้อหลัง ตามดวยการฝกความมั่นคง
ของลําตัวแบบเคลื่อนไหว (Function Stabilization Exercise); เปนการฝกการหดตัวที่สัมพันธกัน
ของกลามเนื้อสะโพกและกลามเนื้อลําตัว รวมไปถึงความแข็งแรงและความทนทาน แบบอยูกับที่มี
การเคลื่อนไหวของลําตัวของลําตัวในชวงที่เหมาะสม เปนการกระตุนใหระบบประสาทสั่งการ
ทํางานไดอยางมีประสิทธิภาพ ซึ่งมีความจําเปนมากในการแกไขทาทางที่ผิดปกติใหกลับมาถูกตอง
- ปจจัยที่มีผลตอการพัฒนาความมั่นคงของลําตัว
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- แรงโนมถวง
- ความสลับ ซับซอนของทาทางการเคลื่อนไหว
- ระยะเวลาของการทรงตัว
- จํานวนครั้งของการทําซ้ํา
- แรงตาน
การศึกษาที่เกี่ยวกับความมัน่ คงของลําตัว ( Trunk Stabilization )
การศึกษาที่เกี่ยวกับความมั่นคงของลําตัว (Trunk Stabilization)สวนปจจัยภายนอกรางกาย
เชน การฝกซอมซึ่งแยกยอยออกเปนหลายสวน และสวนหนึ่งที่นําเสนอในครั้งนี้ คือการฝกความ
มั่นคงของลําตัว ทําใหสามารถควบคุมการทรงตัว ทรงทาที่ดีของลําตัวในขณะวิ่งได ซึ่งเกี่ยวของกับ
การควบคุมหรือจํากัดการเคลื่อนไหวของเชิงกรานดวย ในป 1996 ไดมีการศึกษาถึงการฝกความ
มั่นคงของลําตัวในกลุมที่มีประสบการณ เคยฝกความมั่นคงของลําตัวมากอน ( นักกายภาพบําบัด )
เทียบกับกลุมที่ไมเคยมีประสบการณ ไมเคยฝกความมั่นคงของลําตัวมากอน (คนปกติที่มีสุขภาพ
แข็งแรง) พบวากลุมที่มีประสบการณสามารถควบคุมหรือจํากัดการเคลื่อนไหวของเชิงกรานได
ดีกวากลุมที่ไมมีประสบการณ ทั้งที่เชิงกรานจะมีการเคลื่อนไหวเสมอเมื่อรางกายเคลื่อนที่ ( Elia
and others , 1996) นอกจากนั้นยังมีการศึกษาถึงความสัมพันธของเชิงกรานและมุมการเคลื่อนไหว
ของขาขณะงอสะโพกขางเดียวและสองขางพรอมกัน โดยการติด markers และทําการงอขอสะโพก
ทั้ง active/passive, unilateral/bilateral ในทานอนหงาย และบันทึกภาพดวย 16-mm, motion picture
camera ในผูเขารวมการทดลองวัยรุนจํานวน 17 คน จากการวิเคราะหขอมูล พบวาการงอขอสะโพก
ประกอบดวย 2 องคประกอบ คือ pelvic rotation and flexion of thigh on the pelvis โดยจะเกิด
pelvic rotation ประมาณ 8 องศาเสมอในชวงแรกของการงอสะโพก (1/4-1/3 ของการงอขอสะโพก
คือ pelvic rotation ) และไดศึกษาถึงความสัมพันธของเชิงกรานและมุมการเคลื่อนไหวของขาโดย
การทํา passive straight leg raising on lift lower limb ในอาสาสมัครที่แข็งแรงจํานวน 17 คน และ
ทําการวิเคราะหการเคลื่อนไหวดวย film analysis พบวาจะมีการหมุนของกระดูกเชิงกรานเฉลี่ย 9
องศาขณะทํา Passive straight leg raising
ในการทรงทาเพื่อทํากิจกรรมใดกิจกรรมหนึ่งใหมีประสิทธิภาพ จําเปนตองทรงทาใหได
นานเหมาะสมกับกิจกรรมนั้น จึงไดมีการศึกษาหาคาเวลาของความทนทาน (Endurance times) ใน
ทําเกร็งลําตัวทางดานขาง , เกร็งลําตัวทางดานหนา และเกร็งกลามเนื้อทางดานหลัง ในประชากร
ปกติ อายุ 20-29 ป จํานวน 75 คน (ผูชาย 31, ผูหญิง 44 ) ผลประกฎวาผูหญิงมีคาเวลาของความของ
ความทนทานในทาเกร็งกลามเนื้อทางดานหลัง มากกวาผูชายแตผูชายมีคาเวลาของความทนทานใน
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ทาเกร็งกลามเนื้อทางดานขางมากกวาผูหญิง (โดยผูชายจะมีคาเวลาของความทนทานในทาเกร็ง
กลามเนื้อทางดานขาง 65% ของคาเวลาความทนทานในทาเกร็งกลามเนื้อทางดานหลัง และ 99 %
ของคาเวลาความทนทานในทาเกร็งกลามเนื้อทางดานหนา ในขณะที่ผูหญิงมีคาเวลาของความ
ทนทาน ในทาเกร็งกลามเนื้อทางดานขาง เปน 39 % ของคาเวลาความทนทานในทาเกร็งกลามเนื้อ
ทางดานหลัง และ 79% ของคาเวลาความทนทานในทาเกร็งกลามเนื้อทางดานหนา)ซึ่งเปนคาที่
แสดงถึงความมั่นคงของลําตัวโดยปกติในผูชายและผูหญิง (McGrill and others, 1999)
นอกจากนั้นความมั่นคง ของลําตัวยังมีสวนชวยปองกันการบาดเจ็บ และลดอุบัติการณ
บาดเจ็บของกลามเนื้อ Hamstrings และการปวดหลังที่เกิดจากการวิ่งดวย ดังจะเห็นไดจากรายงาน
ในชวงค.ศ. 1980 ไดมีการนําเอาการฝกความมั่นคง (Stabilization training) มาใชรักษาผูปวยที่มี
ปญหาปวดหลัง อันเนื่องมาจากความเสื่อมของกระดูกสันหลัง และการใชงานกลามเนื้อมากเกินไป
ซึ่งพบวาไดผลมากในกรณีที่เปนไมมาก และยังชวยปองกันการกลับมาปวดหลังซ้ําอีกดวย สวนใน
กรณีที่เปนมากและเรื้อรัง ตองรักษารวมกับการใชยา โดยหลักการฝกความมั่นคง (Stabilization
training) นั้นจะเนนการทํางานประสานสัมพันธรวมกันของกลามเนื้อสวนหนาและกลามเนื้อสวน
หลัง (abdominal and back muscles) เพื่อการทรงทาไวในทาปกติของกระดูกสันหลังและลําตัว
ในขณะทํากิจกรรมตางๆ (กลามเนื้อไดเรียนรูการทํางานที่ถูกตอง) หลักสําคัญในการฝกวิ่งระยะสัน้
คือ ความมั่นคงของลําตัว, สะโพกและการทรงทาที่ดีจึงจะวิ่งระยะสั้นไดดี ซึ่งการฝกความมั่นคง
(Stabilization training) ของลําตัวใหแข็งแรงดีแลว พบวาชวยลดอุบัติการณและปองกันการ
บาดเจ็บของกลามเนื้อดานหลังของขา (Hamstrings muscles ใชทํางานมากในนักวิ่งระยะสั้น) ได
และยังรวมไปถึงการพัฒนาความเร็วดวยเนื่องจากการมีความมั่นคงของลําตัวที่ดีจะลดการเกร็งตัว
ของกลามเนื้อที่ไมจําเปนในการวิ่ง ทําใหผอนคลายและลดการใชพลังงานที่ฟุมเฟอยของรางกาย ทํา
ใหทรงตัวไดดีในการวิ่งดวยความเร็วสูง (Bennett, 2000 and Meissner)
เอกสารที่เกี่ยวของเทควันโด (Taekwondo)
ประวัติกีฬาเทควันโดในตางประเทศ
กีฬาเทควันโดเปนศิลปะการตอสูเกาแกของชาวเกาหลีซึ่งใชอวัยวะสวนตางๆ ของรางกาย
เปนอาวุธในการตอสู คือ หมัด เทา เขา ศอก สนมือ ฝามือ เปนตน เทควันโดในฐานะที่เปนกีฬา
ประเภทการตอสูประจําชาติที่มีประวัติยาวนานมากวา 2,000 ป ตั้งแตยุคของ 3 อาณาจักรสมัย
โบราณ คือ โคเรีย เพคเจ และซิลลา (Koguryo, Packje, Silla) โดยปรากฏหลักฐานรูปปนและภาพ
ฝาผนังตามวัดและสุสานโบราณตางๆ นอกจากนี้ประวัติศาสตรยังไดกลาวถึง ขุนศึก ซึ่งเรียกวา
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ฮวารัง (Hwarang) ฝกฝนอาวุธตางๆ รวมทั้งเทควันโด ในตอนตนศตวรรษที่ 20 กองทหารไดยึด
ครองเกาหลีและสั่งหามการฝกเทควันโด จนกระทั่งเกาหลีไดรับอิสรภาพในป 1945 เทควันโดก็ได
เริ่มพัฒนาอีกครั้งหนึ่ง และหลังสงครามเกาหลี (ป ค.ศ.1950-1953) เทควันโดก็ไดแพรหลายไปทั่ว
อยางรวดเร็ว ซึ่งเปนสิ่งสําคัญในการพัฒนาประชาชนเกาหลีใหมีคุณภาพ และบรรดาครูผูฝกสอน
เทควันโดในเกาหลีไดรวมตัวกันกอตั้งสมาคมเทควันโดเกาหลีขึ้น ในป ค.ศ.1961 และเริ่มเผยแพร
ศิลปะนี้สูชาวโลกมากขึ้น โดยไดตั้งสถาบัน กุกกิวอน (Kukkiwon) ขึ้นในป ค.ศ.1972 ซึ่ง
เปรียบเสมือนเปนสํานักงานใหญของเทควันโดโลก และไดจัดการแขงขันชิงแชมปโลกขึ้นเปนครั้ง
แรกในป ค.ศ.1973 พรอมกับการกอตั้งสมาพันธเทควันโดโลก (The World Taekwondo
Federation) ขึ้นในปเดียวกันนี้ สมาพันธเทควันโดโลกทําหนาที่เผยแพรกีฬาเทควันโดสูชาวโลก
อยางกวางขวางจนมีสมาชิกกวา 150 ประเทศ และสามารถจัดการแขงขันเขาบรรจุในกีฬาระดับ
นานาชาติจนครบทุกระดับ คือ ซีเกมส เอเชี่ยนเกมส โอลิมปกเกมส ฯลฯ( สมาคมเทควันโดแหง
ประเทศไทย.2528)
ประโยชนของกีฬาเทควันโด
สมาคมเทควันโดแหงประเทศไทย (2528) ไดกลาวถึงกีฬาเทควันโดไววา เทควันโดเปน
การแสดงออกทางรางกายของมนุษย ซึ่งจะมีผลทําใหอายุยืนยาวนานและเปนกิจกรรมที่เต็มไปดวย
ความมีน้ําใจ ลักษณะทาทางหรือการกระทําพื้นฐานของเทควันโดไดพัฒนามาจากสัญชาติญาณการ
ตอสูปองกันตัวของมนุษย ซึ่งจะทําใหเกิดความแข็งแรงและเปนพื้นฐานทางดานการแสดงออกของ
ตน โดยผูเลนจะไดรับคุณประโยชนตางๆ มากมาย ดังตอไปนี้คือ
1. เปนการปองกันตนเอง
2. ทําใหมีสุขภาพดีขึ้น ไมเหนื่อยหนายและออนเพลีย
3. ชวยใหอวัยวะและสวนตางๆ ของรางกาย เชน สมอง หัวใจ และระบบการหายใจ การ
ยอยอาหาร ขอตอ กลามเนื้อ ประสาท และอื่นๆ ไดพัฒนาและทํางานไดดีขึ้น ตลอดจนมีความ
แข็งแรงมากขึ้น
สําหรับชาวเกาหลีแลว เทควันโดมิไดเปนเพียงกีฬาหรือการตอสูชนิดหนึ่งเทานั้น แตยัง
เปนปรัชญาและวิถีการดําเนินชีวิต ซึ่งแทรกอยูในชีวิตประจําวันอยางที่แยกออกจากกันไดยาก
ทีเดียว ผูที่ฝกเทควันโดนอกจากจะไดบริหารรางกายทุกๆ สวน เพื่อสุขภาพพลานามัยที่สมบูรณ
แลวยังไดเรียนรูปรัชญาและกฎของเทควันโด ซึ่งจะชวยขัดเกลาจิตใจใหเปนผูมีระเบียบวินัย มี
ความเชื่อมั่นในตนเอง มีวิจารณญาณอันสุขุมรอบคอบ พรอมที่จะชวยเหลือผูที่ออนแอ และรูจัก
เสียสละเพื่อสวนรวมอีกดวย
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หลักการฝก
ปจจุบันการฝกวิชาเทควันโด อาศัยวิธกี ารหลัก 3 วิธี ดังนี้
1. พุมเช (แพ็ทเทิรน) เปนการฝกกระบวนทาตางๆ ที่ใชทั้งมือและเทาในการโจมตีและตั้ง
รับ
2. เคียรูกิ (ฟรีสแปริ่ง) เปนการตอสูกับคูตอสูโดยอิสระ โดยอยูภายใตกรอบกติกากีฬา
เทควันโดสากล เปนวิธีที่ใชในการแขงขันทั่วๆ ไป
3.เคียกพา (เบรกกิ้ง) เปนการฝกฝนทักษะและพลกําลังโดยอาศัยวัสดุตางๆ เชน กอนอิฐ
กระเบื้อง หรือไมกระดานเปนเครื่องมือ เพื่อเปนการทดสอบความสามารถสูงสุดโดยไมตองเสี่ยง
ตอการบาดเจ็บหรือชีวิตของผูอื่น
นอกจากนี้ ยังมีการฝกตอสูปองกันตัวในระยะประชิดที่เรียกวา “โฮชินสิ” ซึ่งเปนที่นิยมกัน
อยางแพรหลาย โดยเฉพาะในกลุมสตรีซึ่งตองดําเนินชีวิตอยูในสภาพสังคมในปจจุบันเทควันโด
เมื่อเปนการแขงขันในรูปแบบกีฬา จะอนุญาตใหใชอาวุธไดเฉพาะการชกดวยสันหมัดที่บริเวณ
ลําตัวดานหนาและเทาเตะโดยจะเตะไดบริเวณที่สูงกวาเอวขึ้นไปทางดานหนา นักกีฬาจะมีการใส
เครื่องปองกันอันตราย เชน เกราะปองกันลําตัว หมวกกันศีรษะ สนับแขน ขา กระจับ การแขงขัน
จะแขง 3 ยก ยกละ 2 นาที พักระหวางยก 1 นาที โดยแขงขันในสนามที่มีพื้นยางปูขนาดกวางยาว 12
x 12 เมตร มีผูตัดสิน 1 คน ผูใหคะแนน 4 คน เมื่อผูแขงขันเตะหรือชกตามเทคนิคของเทควันโด มี
น้ําหนักที่ชัดเจนที่ลําตัวก็จะให 1 คะแนน และ 2 คะแนนถาโดนหนา ถาผูใดโดนอาวุธของคูตอสู
จนมีอาการมึนงงหรือลมลง ก็จะถูกนับ 1 จนถึง 8 จึงจะใหสูตอไป โดยฝายที่กระทําจะไดคะแนน
เพิ่มอีก 1 คะแนน แตถาไมสามารถสูตอไปไดก็จะนับจนครบ 10 และถูกตัดสินเปนฝายแพในการ
แขงขัน(กติกาเทควันโด.2550)
กีฬาเทควันโดเปนการแขงขันที่นักกีฬาตองมีความรวดเร็ว แมนยํา และคลองตัวสูง เพราะ
สนามแขงขันเทควันโดกวางยาว 12 x 12 เมตร โดยไมมีเชือกกั้นแบบสังเวียนมวย รวมทั้งกติกาการ
แขงขันจํากัดอาวุธในการทําคะแนน คือตองใชสวนที่ต่ํากวาเทาลงไปเปนอาวุธในการเตะ และ
เปาหมายจํากัดแตสูงกวาเอวขึ้นไปและทางดานหนาเทานั้น ทําใหนักกีฬาเทควันโดมักจะใชทายืน
เขาคูตอสู โดยการหันดานขางใหคูตอสูมากเพื่อใหเปาหมายเล็กลง เพราะฉะนั้นการจะทําคะแนน
ได จะตองมีความรวดเร็ว แมนยํา มีปฏิกิริยาตอบสนองที่รวดเร็ว เชน เมื่อคูตอสูกาวเขาหา หรือยก
ขาเพื่อจะเตะ เราจะตองรีบฉวยโอกาสเตะทําคะแนนในชองวางที่เห็นไดในทันทีทันใด
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เอกสารที่เกี่ยวของกับงานวิจยั
งานวิจัยในประเทศ
ณัชธกรม เปยงเจริญ (2544;บทคัดยอ) ไดศึกษาเรื่องผลการฝกความมั่นคงของลําตัวในนัก
วิ่งระยะสั้นระดับเยาวชนของสมาคมกรีฑาจังหวัดเชียงใหม การวิจัยนี้มีจุดประสงคเพื่อศึกษาการ
ฝกความมั่นคงของลําตัวในนักวิ่งระยะสั้นระดับเยาวชน เพื่อเปรียบเทียบพัฒนาการความเร็วในการ
วิ่งระยะ 100 เมตร ของกลุมควบคุมและกลุมทดลอง จํานวนกลุมทดลองทั้งหมด 12 คน โดยไดทํา
การฝกความมั่นคงของลําตัว ในระยะเวลา 6 สัปดาห ผลการทดลองที่ได พบวา เวลาการวิ่ง 100
เมตร ของกลุมทดลองมีคาลดลงมากกวากลุมควบคุมอยางมีนัยสําคัญทางสถิติ
สุริโย ธิราช (2548) ไดทําการวิจัยเรื่องโปรแกรมการฝกเพื่อพัฒนาความเร็วในระยะ 60
เมตร รวมกับการฝกตามโปรแกรมปกติกับฝกตามปกติอยางเดียวตอการเพิ่มคามเร็วในระยะ 60
เมตร ของนักวิ่งระยะสั้นประเภท 100 เมตร เยาวชนชาย โดยกลุมตัวอยางเปนนักกรีฑาเยาวชนชาย
จังหวัดเชียงใหม จํานวน 10 คน แบงออกเปน 2 กลุม กลุมละ 5 คน ใชเวลาในการฝกซอม 6
สัปดาหผลการศึกษาพบวาการฝกตามโปรแกรม 2 อยางรวมกันมีคาเฉลี่ยผลตางทากับ 0.338 วินาที
และมีความแตกตางกันอยางมีนัยสําคัญที่ระดับ 0.05 แลวสําหรับผลการฝกตามโปรแกรมอยางเดียว
มีคาเฉลี่ยผลตางเทากับ 0.216 วินาที และมีความแตกตางกันมีนัยสําคัญที่ระดับ 0.05 มีคา
เปรียบเทียบผลการฝกทั้ง 2 กลุม ตางกัน สรุปไดวาทําการฝกตามโปรแกรมทั้ง 2 แบบ ควบคูกัน
ดีกวาทําการฝกตามโปรแกรมอยางดี มีคาทางสถิติเทากับ 0.120 วินาที
วนชัย พรหมสาขา ณ สกลนคร (2549) ไดศึกษาและหาคาแตกตางของการฝกพลัย โอ
เมตริกในทา Later Cone Hops และ ทา Cone Hops with Change-of-Direction Sprint ที่มีตอการ
กระโดดสูงในการเลนกีฬาเทนนิส ภายหลังการฝก 6 สัปดาห ผลการทดลองกลุมที่ไดรับการฝกตาม
โปรแกรมพลัยโอเมตริกในทา Later Cone Hops และ ทา Cone Hops with Change-of-Direction
Sprintกอนและหลังการฝก มีความแตกตางกันอยางมีนัยสําคัญที่ระดับ 0.05
ยงศักดิ์ ณ สงขลา (2544) ไดทําการวิจัยเรื่องผลของการออกกําลังกายแบบพลัยโอเมตริกใน
ระดับความหนักตางกันที่มีความเร็วในการวิ่ง 100 เมตร จากกลุมตัวอยางเปนนักศึกษาชายปที่ 1 ที่มี
อายุ 18-20 ป จํานวน 60 คน แบงออกเปน 4 กลุม ๆ ละ 15 คน ของวิทยาลัยพลศึกษาจังหวัดยะลา
เพื่อเปรียบเทียบความเร็วในการวิ่ง 100 เมตร ของกลุมทดลองฝกทักษะในการวิ่งระยะสั้นควบคูกับ
การออกกําลังกายแบบ พลัยโอเมตริก โดยกระโดเทาคูขามรั้วในระดับความสูง 50,60 และ 70
เซนติเมตร จํานวน 8 รั้ว กับกลุมควบคุม ในระยะเวลา 6 สัปดาห ผลการทดลองพบวา มีคาเฉลี่ยของ
กลุมที่ทําการฝกควบคูกันแตกตางกันอยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 และผลของการทดสอบ
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ของกลุมที่ทําการฝกกระโดขามรั้วระดับคามสูง 70 เซนติเมตร ดีกวา 60 เซนติเมตร และระดับ
ความสูง 60 เซนติเมตร ดีกวา 50 เซนติเมตร หลังการทดลองมีคาแตกตางกันอยางมีนัยสําคัญทาง
สถิติระดับ 0.05 สวนกลุมที่ทําการฝกการโดดขามรั้วระดับความสูง 50 เซนติเมตร ทําการทดสอบ
กอน-หลังการฝกพบวาไมมีความแกตางกัน
ถาวร วรรณศิริ (2530: บทคัดยอ) ไดศึกษาเรื่องการเปรียบเทียบเวลาปฏิกิริยาตอบสนองตอ
แสงและเสียงแบบหลายตัวเลือกของเด็กปกติ เด็กที่มีความบกพรองทางกาย และเด็กที่มีความ
บกพรองทาง สติปญญา การวิจัยนี้มีวัตถุประสงคเพื่อศึกษาและเปรียบเทียบเวลาปฏิกิริยาตอบสนอง
ตอแสงและเสียงแบบหลายตัวเลือกของเด็กปกติ เด็กที่มีความบกพรองทางกาย และเด็กที่มีความ
บกพรองทางสติปญญา ตัวอยางประชากรที่ใชแบงเปน 4 กลุม คือ เด็กปกติ เด็กเรียนชา เด็กหู
หนวก และเด็กตาบอด กลุมละ 50 คน ใหเด็กทั้ง 4 กลุมทดสอบเวลาปฏิกิริยาตอบสนองของมือที่มี
ตอแสงและเสียง แบบหลายตัวเลือกโดยใชเครื่องมือวัดเวลาปฏิกิริยาตอบสนอง กลุมเด็กปกติและ
เด็กเรียนชาใหทดสอบเวลาปฏิกิริยาตอบสนองของมือที่มีตอแสงและเสียง กลุมเด็กหูหนวกให
ทดสอบเวลาปฏิกิริยาตอบสนองของมือที่มีตอแสง กลุมเด็กตาบอดเวลาปฏิกิริยาตอบสนองของมือ
ที่มีตอเสียง นําขอมูลที่ไดมาวิเคราะหหาคาเฉลี่ยเปรียบเทียบเวลาปฏิกิริยาตอบสนองตอแสงและ
เสียงแบบหลายตัวเลือก วิเคราะหความแปรปรวนทางเดียว และทดสอบความแตกตางเปนรายคูดวย
วิธีของ ตูกีเอ (Tukey-a)ผลการวิจัยปรากฏวา(1) กลุมเด็กปกติมีเวลาปฏิกิริยาตอบสนองตอแสงแบบ
หลายตัวเลือกเร็วที่สุดคือ .450 วินาที รองลงมาคือกลุมเด็กที่มีความบกพรองทางกาย (หูหนวก)
.546 วินาที และกลุมเด็กที่มี(2)ความบกพรองทางสติปญญา .738 วินาที ซึ่งมีความแตกตางอยางมี
นัยสําคัญที่ระดับ .01 2. กลุมเด็กที่มีความบกพรองทางกาย (ตาบอด) มีเวลาปฏิกิริยาตอบสนองตอ
เสียงแบบหลายตัวเลือกเร็วที่สุดคือ .443 วินาที รองลงมาคือกลุมเด็กปกติ .508 วินาที และกลุมเด็กที่
มีความบกพรองทางสติปญญา (เรียนซ้ํา) .953 วินาที ซึ่งมีความแตกตางอยางมีนัยสําคัญที่ระดับ .01
วุฒิกร รัตนบัลลังก (2531: บทคัดยอ) ศึกษาเรื่องการเปรียบเทียบเวลาปฏิกิริยาตอบสนอง
ตอเสียงและแสงของเด็กที่มีความบกพรองทางกาย และเด็กที่มีความบกพรองทางสติปญญา
ตัวอยางประชากรที่ใช คือ เด็กปกติจากโรงเรียนสวนหลวง เด็กเรียนชาจากโรงเรียนปญญาวุฒิกร
เด็กหูหนวกจากโรงเรียนเศรษฐเสถียร และเด็กตาบอดจากโรงเรียนปญญาวุฒิกร โรงเรียนละ 50 คน
โดยใชเครื่องมือวัดเวลาปฏิกิริยาตอบสนองตอเสียงและแสง ทดสอบเวลาปฏิกิริยาตอบสนองของ
มือที่มีตอเสียงและแสงของเด็กปกติและเด็กเรียนชา ทดสอบเวลาปฏิกิริยาตอบสนองของมือที่มีตอ
แสงของเด็กหูหนวก และทดสอบเวลาปฏิกิริยาตอบสนองของมือที่มีตอเสียงของเด็กตาบอด นํา
ขอมูลที่ไดมาวิเคราะหหาคาเฉลี่ย เปรียบเทียบเวลาปฏิกิริยาตอบสนองโดยการทดสอบคาวิเคราะห
ความแปรปรวนทางเดียว และทดสอบความแตกตางรายคูดวยวิธีของตูกีเอ (Tukey-a)
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ผลการวิจัยปรากฏวา(1) เวลาปฏิกิริยาตอบสนองของมือที่มีตอแสงของเด็กปกติ, เด็กเรียนชา และ
เด็กหูหนวกมีคาแตกตางกันอยางมีนัยสําคัญที่ระดับ .01 (2) เวลาปฏิกิริยาตอบสนองของมือที่มีตอ
เสียงของเด็กปกติ, เด็กเรียนชา และเด็กหูหนวกมีคาแตกตางกันอยางมีนัยสําคัญที่ระดับ .01
งานวิจัยในตางประเทศ
เบเนซ (Benesh. 1989) ไดศึกษาเปรียบเทียบเทคนิคการฝกพลัยโอเมตริก 2 วิธี จุดประสงค
ในการวิจั ยครั้งนี้เพื่อศึกษาความแตกตางของเทคนิคในการฝกพลัยโอเตริก 2 วิธี เพื่อเพิ่ ม
ประสิทธิภาพความสามารถของการกระโดดสูง ซึ่งนักกีฬาวอลเลยบอลหญิง ระดับโรงเรียน จํานวน
24 คน ซึ่งใชวิธีจับคูดวยสวนสูงและน้ําหนัก แลวแบงออกเปน 3 กลุม เทาๆกัน ซึ่งแตละกลุมนั้น
ตองทดสอบการกระโดแตะฝาผนัง โดยใชแบบทดสอบพลังกลามเนื้อของมารกาเรีย แบบทดสอบ
จักรยานของวินเกท และแบบทดสอบความแข็งแรงของขา ทําการฝก 6 สัปดาห ผลการทดลอง
พบวา การฝกพลัยโอเมตริกจะพัฒนาและปรับปรุงความสามารถในการกระโดดแตะฝาผนังและ
ชวยสงเสริมความแข็งแรงของขาและพลังกลามเนื้อขาดวย สวนของการถวงน้ําหนักในการฝกพลัย
โอเมตริกไมไดชวยเสริมใหความสามารถดีกวา การพลัยโอเมตริกอยางเดียว การวิจัยนี้สนับสนุน
สวนที่วาการฝกพลัยโอเมตริก ไมวาจะมีน้ําหนักถวง หรือไมมีนั้นตางก็สงเสริมการกระโดดสูง และ
พลังขาเชนเดียวกัน
O’sullivan และคณะ (2005) ไดทําการศึกษาความสัมพันธระหวางทาทางและความทนทาน
ของกลามเนื้อหลัง กับอาการปวดหลังสวนลางอันเนื่องมาจากการกม ในผูที่ทํางานในโรงงาน
อุตสาหกรรม โดยการเปรียบเทียบขอมูลการใชชีวิตประจําวัน, ตําแหนงของขอตอกระดูกสันหลัง
สวนเอวกับเชิงกราน (Lumbopelvic) ในทานั่ง ทายืน และทายกของ รวมถึงความทนทานของ
กลามเนื้อหลัง ในผูที่ทํางานในโรงงานอุตสาหกรรม 2 กลุม คือ ผูที่มีสุขภาพแข็งแรง 21 คน และผูที่
มีอาการปวดหลังสวนลางจากการกม 24 คน ผลที่ไดพบวา กลุมผูที่มีอาการปวดหลังสวนลางจะมี
ความทนทานของกลามเนื้อหลังลดลงอยางมีนัยสําคัญ (p<0.01) และจะมีการงอขอสะโพกนอยกวา
ในขณะนั่ง (p<0.05) และคณะผูวิจัยยังพบวามีความสัมพันธกันของการใชเวลาในการนั่งทํางานเปน
เวลานาน, การไมสามารถทํากิจกรรมทางกายภาพได กับการมีความทนทานของกลามเนื้อหลังที่อยู
ในระดับต่ํา แตไมพบความแตกตางอยางมีนัยสําคัญระหวางกลุมจากการวัดในทายืน และทายกของ
O’sullivan และคณะ (2002) ไดทําการศึกษาผลของทาทางการยืนและการนั่งที่แตกตางกัน
ตอการทํางานของกลามเนื้อลําตัวในผูที่มีสุขภาพแข็งแรง และไมมีอาการปวดหลัง จํานวน 20 คน
โดยการใช Electromyography วัดการทํางานกลามเนื้อลําตัว คือ Superficial lumbar multifidus,
Internal oblique,Rectus abdomisnis, External oblique และ Thoracic erector spinae ในขณะทํางาน
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ลดลงอย า งมี นั ย สํ า คั ญ ในขณะทํ า ท า ยื น แอ น ตั ว ไปทางด า นหลั ง (P=0.007,P=0.012,P=0.003
ตามลําดับ) เมื่อเปรียบเทียบกับทาทางมีหลังตรง สวนกลามเนื้อ Rectus abdominis จะมีการทํางาน
เพิ่มขึ้นอยางมีนัยสําคัญขณะทําทายืนแอนตัวไปทางดานหลัง เมื่อเปรียบเทียบกับทายืนตัวตรง
(P=0.005) ซึ่งสรุปไดวา ความมั่นคงของกลามเนื้อหลังและเชิงกราน จะชวยพยุงแนวลําตัวใหมี
ทาทางอยูในลักษณะตั้งตรงไดดีที่สุด และกลามเนื้อเหลานี้จะทํางานนอยลงเมื่อมีการเปลี่ยนแปลง
ทาทางไป
Milhearn และ George (1999) ไดทําการศึกษาความสัมพันธของความทนทานของ
กลามเนื้อหนาทองกับทาทางและอาการปวดหลังในนักกีฬายิมนาสติกชาย 12 คน และหญิง 10 คน
เปรียบเทียบกับกลุมควบคุม โดยการใชเครื่อง Pressure biofeedback unit (PBU) ในการวัดความ
ทนทานของกลามเนื้อ, การใชการสังเกตในการแยกแยกทาทาง และการใชแบบสอบถามในการซัก
ประวัติการปวดหลัง พบวาความทนทานของกลามเนื้อในการทรงทามีการลดลงอยางไมมีนัยสําคัญ
ในนักกีฬายิมนาสติก (P>0.05) ทาทางที่พบมากที่สุด คือ ทายืนเอนหลัง หรือ Sway-back (นัก
ยิมนาสติกชาย 100%, กลุมควบคุมชาย 62.5%) หลังแอนหรือ Lordosis (นักยิมนาสติกหญิง 80%)
ทาทางปกติ (กลุมควบคุมหญิง 70 %) สวนอาการหลังสวนลางนั้น พบในนักยิมนาสติกหญิง 2 คน ,
กลุมควบคุมหญิง 2 คน, นักยิมนาสติกชาย 9 คน และกลุมควบคุมชาย 2 คน โดยความทนทานของ
กลามเนื้อมีแนวโนมที่จะลดลง(P>0.05) ในผูที่มีอาการปวดหลังสวนลางรวมกับทาทางหลังแอน ผู
ที่มีทายืนแอนหลังมักจะมีโอกาสเกิดอาการปวดหลังสวนลางได และยังพบวามีความสัมพันธกัน
ระหวางอาการปวดหลังสวนลาง, ทาทาง และความทนทานของกลามเนื้อในการทรงทา ในนักกีฬา
ยิมนาสติกดวย
Chan (2005) ไดศึกษาถึงความทนทานของกลามเนื้อลําตัวของนักกีฬาเรือพาย ระดับ
วิทยาลัยในฮองกง ใชวีธีวัดแบบไอโซเมตริกมีทาที่ตางกัน 4 รูปแบบ คือ extensor endurance test,
flexor endurance test, the left side bridge test, right side bridge test ผลการศึกษาพบวา คาเฉลี่ยของ
ความทนทานของกลามเนื้อในการงอตัว 176.56±88.58 วินาที ความทนทานของกลามเนื้อเหยียด
ลําตัวมีคา 114.28±34.62 วินาที กลามเนื้อเอียงลําตัวขางซาย (left lateral flexor) มีคา 98.13±41.38
วินาที ซึ่งความทนทานของกลาเนื้องอลําตัวมากกวากลามเนื้อเหยียดลําตัวและกลามเนื้อเอียงลําตัว
และการทดสอบความทนทานของกล า มเนื้ อ ในกลุ ม นั ก กี ฬ าเรื อ พายนี้ มี ค า ความน า เชื่ อ ถื อ สู ง
(intraclass correlation coefficient 0.76-0.93) สามารถนําไปใชเปนแนวทางในการฝกความทนทาน
ของกลามเนื้อลําตัวสําหรับการฝกซอม และฟนฟู การบาดเจ็บในนักกีฬาเรือพายได
Raty และคณะ (1997) ไดศึกษาถึงผลกระทบระยะยาวของอดีตนักกีฬาประเภทยกน้ําหนัก
ชาย นักกีฬาฟุตบอล นักกีฬาวิ่งระยะไกล และนักกีฬายิงปน จากการเคลื่อนไหวของกระดูกสันหลัง
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สวนเอว โดยศึกษาจากประวัติการทํางาน ประวัติการบาดเจ็บที่หลัง ลักษณะโครงรางรางกาย และ
การตรวจโดย MRI การตรวจการเคลื่อนไหว ของกระดูกสันหลังสวนเอว ใช flexicurve method
กลุมตัวอยางเปนนักกีฬากรีฑา 6 คน ฟุตบอล 30 คน นักยกน้ําหนักชาย 29 คน และนักกีฬายิงปน 28
คน มีอายุระหวาง 45-68 ป ผลการศึกษาพบวา การเคลื่อนไหวของเอง / ของกระดูกสันหลังสวนเอว
กลุมอดีตนักกีฬา ไมมีความแตกตางกัน คาดัชนีมวลกายที่มากขึ้นเกี่ยวของกันกับความออนตัวที่
นอยลง, การยุบของหมอนรองกระดูกสันหลัง (หมอนรองกระดูกสันหลังเสื่อม) และการเหยียดหลัง
ไดนอยลง นอกจากนั้นประวัติการบาดเจ็บบริเวณหลังสวนลางที่เกิดขึ้นบอยๆ เกี่ยวของกับความ
หนักของภาระงาน (Occupational loading) และลักษณะการทํางาน ในการยกที่เบานั้นทําใหการ
เคลื่ อ นไหวของเอว/ของกระดู ก สั น หลั ง ส ว นเอวได ดี ก ว า และลั ก ษณะงานที่ ห นั ก จะมี ก าร
เคลื่อนไหวของเอว/ของกระดูกสันหลังสวนเอวไดนอยกวาได จากการศึกษานี้แสดงใหเห็นวา
รูปแบบความหนักในแตละชนิดกีฬาไมไดกระทบตอการเคลื่อนไหวของเอว/ของกระดูกสันหลัง
สวนเอวในระยะยาว แตปจจัยความหนักของภาระงาน (Occupational loading) และการยุบของ
หมอนรองกระดูกมีผลกระทบตอการเคลื่อนไหวของเอว/ของกระดูกสันหลังสวนเอวมากกวา
วีเบอร (Weber 1996 : 267) ไดศึกษาเวลาปฏิกิริยา และทักษะการเคลื่อนไหวโดยกลุม
ตัวอยางเปนชายจํานวน 104 คน และหญิง จํานวน 102 คน ซึ่งเปนนักเรียนออสเตรียที่มีอายุระหวาง
18 - 30 ป เพื่อดูผลการศึกษาเวลาปฏิกิริยา และทักษะกลไก (เวลาปฏิกิริยาทั่วไป, ตัวเลือกของเวลา
ปฏิกิริยาทั่วไป, ตัวเลือกหลายตัวเลือกของเวลาปฏิกิริยา, การประสานสัมพันธของมือกับตา การ
ทรงตัว, ความเร็วในการเคลื่อนไหวของแขนและมือ และการทํางานรวมกัน) ขอมูลดานรางกาย,
จิตวิทยาและสังคมวิทยาไดศึกษาเกี่ยวกับ (การมองเห็น, ความดันโลหิต, ชีพจร, รอบเดือน) จาก
การศึ ก ษาพบว า เพศหญิ ง มี อ งค ป ระกอบของเวลาปฏิ กิ ริ ย าช า กว า และอั ต ราการเคลื่ อ นไหวมี
นัยสําคัญกวาเพศชาย จํานวนของความผิดพลาดที่ตอบสนองของรางกายมีความสมดุล ผลกระทบ
ระหวางความเร็วและความแมนยํา แสดงเปนการตอบสนองแบบจําลองของความสัมพันธระหวาง
ความเครียดกับกับการปฏิบัติมีการอภิปรายเพื่อที่จะเชื่อมโยงการวัดกับระดับความดันโลหิตลายตัว
เพศหญิงมีนัยสําคัญทางสถิติต่ํากวาเพศชายในเรื่องความสัมพันธของมือ 2 ขาง กิจกรรมสัมฤทธิ์ผล
เพียงครึ่งหนึ่งของคะแนนในเพศชายอัตราของการเพิ่มการเรียนรูมีคาเทาๆ กัน ทั้ง 2 เพศ

