
บทที่ 2
เอกสารและงานวิจัยที่เก่ียวของ

ในการศึกษาคร้ังน้ีผูวิจัยไดศึกษาเอกสารและงานวิจัยที่เกี่ยวของและไดนําเสนอตามหัวขอ
ดังน้ี

1. การอบอุนรางกาย
2. ประเภทของการอบอุนรางกาย
3. หลักการอบอุนรางกาย
4. การยืดกลามเน้ือ
5. ผลของการยืดทางสรีรวิทยาตอองคประกอบของกลามเน้ือ
6. งานวิจัยที่เกี่ยวของ

การอบอุนรางกาย
การอบอุนรางกายเปนการเตรียมความพรอมของรางกาย โดยเฉพาะระบบและอวัยวะที่

เกี่ยวของกับการเคลื่อนไหวของรางกาย เชน กลามเน้ือ กระดูก ขอตอ ระบบหายใจ และระบบ
ไหลเวียนโลหิต เปนตน (ธวัช วีระศิริวัฒน, 2537)

เจริญ กระบวนรัตน (2544) ใหความหมายการอบอุนรางกาย (Warming Up) คือการเตรียม
อวัยวะระบบตาง ๆ ของรางกายใหพรอมที่จะทํางานไดอยางมีประสิทธิภาพ โดยเฉพาะอยางยิ่ง
ระบบประสาทกลามเน้ือ (Neuromuscular system) ระบบหายใจ (Respiratory system) และระบบ
ไหลเวียนเลือด (Circulatory system) ซึ่งมีหนาที่เกี่ยวของและควบคุมการเคลื่อนไหวของรางกายอีก
ทั้งยังมีผลตอประสิทธิภาพในการทํางานของรางกายดวย ดวยเหตุน้ีการอบอุนรางกายจึงเปนสิ่งที่
นักกีฬาพึงปฏิบัติกอนการฝกซอมหรือการแขงขัน ซึ่งนอกจากจะชวยใหการฝกซอมหรือการ
แขงขันไดผลเต็มที่แลว ยังชวยปองกันการบาดเจ็บที่อาจเกิดขึ้นกับกลามเน้ือ เอ็น และขอตอที่ใชใน
การเคลื่อนไหวอีกดวย

ประเภทของการอบอุนรางกาย
การอบอุนรางกายแบงออกเปน 5 ประเภท ดังน้ี (บันเทิง เกิดปรางค, 2541)
1. แบบทั่วไป (General Exercise) เปนการเคลื่อนไหวของรางกายเพื่อตองการใหรางกายมี

การปรับตัวทั่ว ๆ ไป โดยมิไดเนนที่อวัยวะใดเปนหลัก เชน การเดิน การวิ่งเหยาะ ๆ
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2. แบบเฉพาะที่ (Specific Exercise) เปนการเคลื่อนไหวของรางกายเฉพาะสวนน้ัน ๆ ตาม
ลักษณะที่ตองการจะออกกําลังตอไป หรือตามแตละชนิดของกีฬาที่จะฝกซอมหรือแขงขันโดยมี
จุดมุงหมายเพื่อเตรียมความพรอมใหกับกลามเน้ือหรือเอ็นขอตอ

3. แบบยืดเหยียด (Stretching Exercise) เปนลักษณะที่มุงเนนใหมีการเคลื่อนไหวของ
กลามเน้ือขอตอ และเอ็น เพื่อเตรียมความพรอมตอการปฏิบัติกิจกรรมหนัก ๆ ตอไปไดอยางมี
ประสิทธิภาพ

4. แบบออนตัว (Flexibility Exercise) เปนการอบอุนรางกายที่มุงเนนมุมการเคลื่อนไหว
ของขอตอใหไดมุมกวางมากที่สุด เชน โปรแกรมฝกความออนตัว

5. แบบกายบริหาร (Calisthenics Exercise) เปนการออกกําลังกายที่มีการเคลื่อนไหวของ
กลามเน้ือมีการหดตัว เชน ทากายบริหารตามสวนตาง ๆ

หลักการอบอุนรางกาย
เจริญ กระบวนรัตน (2544) กลาววา โดยทั่วไปการอบอุนรางกายจะใชเวลาประมาณ

20 - 30 นาที โดยมีขั้นตอนของการอบอุนรางกาย 3 ขั้นตอน คือ
1. การอบอุนรางกายแบบทั่วไป (General warm up) คือการอบอุนรางกายทั่วไป เปน

ชวงเวลาที่นักกีฬาใชในการปรับอุณหภูมิกายใหสูงขึ้นอีก ประมาณ 2 - 3 องศาเซลเซียสโดยการ
เคลื่อนไหวของรางกายดวยกิจกรรมตาง ๆ เชน การวิ่ง การกระโดดเชือก หรือการทํากายบริหาร
นักกีฬาควรใชเวลาทําการอบอุนรางกายชวงน้ีประมาณ 5 - 10 นาที หรือจนกระทั้งเหงื่อเร่ิมออก
หรืออัตราชีพจรสูงขึ้นประมาณ 120 - 130 คร้ัง/นาที สอดคลองกับ วุฒิพงษ ปรมัตถากร (2537)
กลาววา การอบอุนรางกายทั่วไป เปนการเตรียมพรอมดวยการฝกกระตุนใหกลามเน้ือสวนตาง ๆ
ของรางกายมีการเคลื่อนไหวกอนการปฏิบัติจริง

2. การยืดกลามเน้ือ (Stretching) คือ การยืดกลามเน้ือสวนตาง ๆ ของรางกายรวมไปถึงกลุม
กลามเน้ือมัดใหญทุกกลุม และกลุมกลามเน้ือสําคัญที่ เกี่ยวของกับการปฏิบัติทักษะการเคลื่อนไหว
ในแตละประเภทกีฬา เวลาที่ใชในชวงน้ี ประมาณ 10 - 12 นาที จะเปนการยืดกลามเน้ือแบบคางไว
(Static stretching) หรือเปนวิธีการที่ใหผูอ่ืนชวยในการยืด (Passive stretching)

3. การอบอุนรางกายเฉพาะประเภทกีฬา (Specific warm up) เปนการเคลื่อนที่ หลากหลาย
รูปแบบในแตละชนิดกีฬา รวมทั้งการนําทักษะพื้นฐานของแตละประเภทกีฬามาใชประกอบดวย
การเคลื่อนไหวหรือการอบอุนรางกาย หรือมีการทํากิจกรรมที่จะตองปฏิบัติในการฝกซอมหรือ
แขงขันจริง ซึ่งใชเวลาประมาณ 8 - 10 นาที เพื่อใหนักกีฬาควรอยูในสภาพที่พรอมจะทําการแขงขัน
ไดอยางมีประสิทธิภาพ
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การยืดกลามเน้ือ
การยืดกลามเน้ือสามารถกระทําได 4 วิธีการดังน้ีคือ (Alter, 1990; ศิริรัตน, 2534)
1. การยืดกลามเน้ือแบบหยุดน่ิงคางไว (Static Stretching) เปนวิธีการยืดกลามเน้ืออยางชา

โดยที่กลุมกลามเน้ือที่ทําหนาที่ในการหดตัวออกแรงทํางานหดตัวในขณะที่กลุมกลามเน้ือที่ทํา
หนาที่ตรงกันขามผอนคลายและถูกยืดออก เมื่อถึงในตําแหนงสุดทายของการเคลื่อนไหวใหหยุด
คางไวในตําแหนงน้ัน 10 - 30 วินาที ควรปฏิบัติการเคลื่อนไหวอยางชา ๆ ไมกระตุกหรือกระชาก
จากน้ันจึงกลับสูทาเดิมหรือทาเร่ิมตนควรผอนคลายกลามเน้ือประมาณ 5 วินาที จึงเร่ิมปฏิบัติในคร้ัง
ตอไป

2. การยืดกลามเน้ือแบบไมอยูกับที่หรือแบบเคลื่อนไหว (Dynamic Stretching, Ballistic
Stretching) เปนการปฏิบัติโดยการทําซ้ํา ๆ กัน โดยใหสวนของรางกายที่เคลื่อนไหวไดยืดออก
ในชวงของการเคลื่อนไหวที่กวาง เชน การกระโดดแยกขาและแขน ขณะลอยอยูในอากาศ เปนตน
เปนการปฏิบัติที่จะชวยเพิ่มระยะหรือมุมการเคลื่อนไหวมากขึ้น ซึ่งความรุนแรงที่เกิดขึ้นภายใน
กลามเน้ือมีมากกวาการยืดกลามเน้ือแบบหยุดน่ิง ในการปฏิบัติหากจะใหเกิดผลดีควรปฏิบัติ
ภายหลังจากที่ไดมีการยืดกลามเน้ือแบบหยุดน่ิงแลว

3. การยืดกลามเน้ือแบบมีผูชวย (Passive Partner Stretching) เปนการปฏิบัติโดยใชผูชวย
ในการยืดกลามเน้ือโดยออกแรงดันหรือผลักเบา ๆ รูปแบบการยืดและระยะเวลาในการยืดใหทํา
เชนเดียวกับการยืดแบบอยูกับที่ ซึ่งการยืดกลามเน้ือโดยใชแรงจากผูอ่ืนเปนผูกระทําใหน้ี สามารถ
ชวยเพิ่มระยะการเคลื่อนไหวของขอตออยางไดผลดีที่สุด

4. การยืดกลามเน้ือแบบ PNF (Proprioceptive Neuromuscular Facilitation, PNF) เปนการ
ยืดกลามเน้ือที่ไดรับการพัฒนามาจากการยืดกลามเน้ือโดยใชผูอ่ืนชวยกระทําให โดยผูที่ทําหนาที่
ในการยืดจะตองเปนผูที่มีทักษะและความเขาใจเทคนิคในการยืดเปนอยางดี

ขณะยืดกลามเน้ือจะเกิดการกระตุนที่ 2 บริเวณ คือ muscle spindles และ golgi tendon
organ (GTOs) muscle spindles จะอยูภายใน intrafusal muscle fibers ซึ่งจะเรียงตัวขนานกับ
extrafusal muscle fibers ตอบสนองตอการเปลี่ยนแปลงความยาวของกลามเน้ือ สวน GTO จะอยู
บริเวณรอยตอของกลามเน้ือและเอ็น ตอบสนองตอความตึงตัวของกลามเน้ือที่เพิ่มขึ้นกา รยืด
กลามเน้ือจะไปกระตุนอวัยวะทั้งสองทําใหเกิดกลไกขึ้น 3 แบบ ไดแก

1. Stretch reflex
เมื่อใดก็ตามที่กลามเน้ือถูกยืดโดยเร็วทันทีแลวทําใหเกิดการกระตุน muscle

spindle ใหสงสัญญาณประสาทไปยังไขสันหลังผาน dorsal root ไปยังสมองหลังจากน้ันไข
สันหลังจะสงกระแสประสาทกลับลงมายังกลามเน้ือมัดน้ันใหมีการหดตัวซึ่งเปนกลไก
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ปองกันอันตรายไมใหกลามเน้ือไดรับบาดเจ็บจากการยืดกลามเน้ือน่ันเอง ดังน้ันควรทําการ
เคลื่อนไหวชาๆขณะยืดกลามเน้ือ เพื่อใหกลามเน้ือสามารถยืดยาวออกใหไดมากที่สุด และ
ไมเปนอันตรายตอกลามเน้ือ
2. Reciprocal Inhibition

เมื่อกลามเน้ือดานใดดานหน่ึงเกิดการหดตัว (agonist) จะเกิดแรงตึงตัวของ
กลามเน้ือไปกระตุน GTOs ใหสงสัญญาณประสาทไปยับยั้งการกระตุนของ motor neuron
ที่เลี้ยงกลามเน้ือมัดตรงขาม (antagonistic) ทําใหกลามเน้ือมัดที่อยูดานตรงขามกับ
กลามเน้ือที่หดตัวน้ันคลายตัวลง การเกิด reflex น้ีทําใหเกิดการเคลื่อนไหวตางๆ ที่เกิดจาก
การทํางานของกลามเน้ือที่อยูตรงขามกัน เชน การงอขอศอกเกิดจากการหดตัวของ
กลามเน้ือ biceps และการคลายตัวของกลามเน้ือ triceps
3. Autogenic Inhibition

เมื่อมีแรงในการยืดกลามเน้ือมากจนเกิดจุดวิกฤต (critical point) จะเกิด reflex ขึ้น
ทันทีซึ่งจะไปยับยั้งกระแสประสาทจาก anterior motor neurons ที่เลี้ยงกลามเน้ือน้ัน ทําให
กลามเน้ือคลายตัวแรงตึงที่เกิดจากการยืดจะลดลง กลไกน้ีปองกันไมใหเกิดการฉีกขาดของ
กลามเน้ือและเอ็น แตกลไกน้ีจะเกิดขึ้นไดก็ตอเมื่อ GTOs มีแรงมากพอที่จะเอาชนะกระแส
ประสาทจาก muscle spindle มิฉะน้ันจะเกิด Stretch reflex แทน

ผลของการยืดทางสรีรวิทยาตอองคประกอบของกลามเน้ือ (Alter, 1990; นุชรีย, 2542) มี 2 สวน คือ
1. เน้ือเยื่อที่สามารถหดตัวได (contractile tissue)

มีการตอบสนองดังน้ี เมื่อทําการยืดแบบ Passive จะทําใหมีการยืดยาวออกของ Sarcomere
บางสวนและมีการแยกจากกันของ Actin และ Myosin และถายืดกลามเน้ือแบบคางไวเปนเวลานาน
จํานวน Sarcomere ที่ยืดยาวออกจะมากขึ้นทําใหกลามเน้ือยืดยาวออกไปได

2.   เน้ือเยื่อที่ไมสามารถหดตัวได (noncontractile tissue)
เน้ือเยื่อที่ไมสามารถหดตัวได ไดแก เน้ือเยื่อที่ชวยพยุงโครงสรางตางๆของรางกาย เชน

ligament, tendon, joint capsule และ skin ซึ่งมีคุณสมบัติในการเกิดพังผืดไดงาย เมื่อเกิดปญหามี
พังผืดขึ้นจําเปนตองใชการยืด แรงกระทําในการยืดจะทําให noncontractile tissue น้ีเกิดความเครียด
(stress) คือ แรงกระทําตอหน่ึงหนวยพื้นที่ และความเคน (strain) คือ จํานวนของการเปลี่ยนแปลง
รูปรางเมื่อมีแรงเครียดขึ้นได
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รูปที่ 1 แสดง stress-strain curve (Alter, 1990; นุชรีย, 2542)

จากรูป stress-strain curve (Alter, 1990; นุชรีย, 2542)
astic range เปนชวงที่เน้ือเยื่อออนสามารถตานตอแรงกระทําได และเมื่อแรงกระทํา

น้ันหมดไปเน้ือเยื่อน้ันสามารถกลับคืนสูสภาพเดิมได
Elastic limit เปนจุดที่เน้ือเยื่อจะไมสามารถกลับคืนสูสภาพเดิมได
Plastic range เปนชวงที่เลยจากจุด Elastic limit จนถึงจุดที่มีการฉีกขาดของเน้ือเยื่อออน

และในจุดน้ีจะเกิดการเปลี่ยนแปลงของรูปรางของเน้ือเยื่อ
Necking เปนชวงที่ออนแอซึ่งเมื่อใชแรงเพียงเล็กนอยก็สามารถทําใหเน้ือเยื่อ

เปลี่ยนแปลงรูปได
Failure เปนจุดที่เน้ือเยื่อเกิดการฉีกขาดหรือสูญเสียสภาพไป

งานวิจัยท่ีเกี่ยวของ
Turki et al (2011) ศึกษาผลของการยืดกลามเน้ือแบบเคลื่อนไหวรวมกับการหดตัวของ

กลามเน้ือรูปแบบตาง ๆ โดยมีผูเขารวมการศึกษาจํานวน 20 คนทําการยืดกลามเน้ือแบบเคลื่อนไหว
เปนเวลา 10 นาที จากน้ันสุมทํา 6 รูปแบบของการหดตัวของกลามเน้ือ ดังน้ี 1) กลามเน้ือหดตัวแบบ
สั้นเขา (concentric) ที่ 3-RM ของทา deadlift จํานวน 3 เซ็ต 2) กลามเน้ือหดตัวแบบเกร็งอยูกับที่
(isometric) โดยทําทา back squat เกร็งคางไว 3 วินาที จํานวน 3 เซ็ต 3) พลัยโอเมตริก ในทา tuck
jumps จํานวน 3 เซ็ต 4) กลามเน้ือหดตัวแบบยืดยาวออก (eccentric) ในทา modified drop jumps
3 คร้ัง 5) ยืดกลามเน้ือแบบเคลื่อนไหวเพียงอยางเดียว และ 6) ไมทําการยืดกลามเน้ือใดๆ
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เปนกลุมควบคุม ทําการประเมินความสามารถในการกระโดดกอนและหลังการศึกษาที่ 15 วินาที
4, 8, 12, 16 และ 20 นาที จํานวน 1 - 2 คร้ัง ผลการศึกษาพบวา การยืดกลามเน้ือแบบเคลื่อนไหว
รวมกับการหดตัวของกลามเน้ือแบบหดสั้น และการยืดกลามเน้ือแบบเคลื่อนไหวเพียงอยางเดียวให
ผลดีในการเพิ่มความสามารถในการกระโดด พลัง ความเร็วและแรงสูงสุดในการกระโดด สวนเวลา
ที่ใหผลดีตอสมรรถภาพทางกายภายหลังการยืดกลามเน้ือและหรือการหดตัวของกลามเน้ือแบบ
หดสั้นคือ 3 - 5 นาที จึงสรุปไดวาเวลาในการยืดกลามเน้ือแบบเคลื่อนไหว 10 นาทีน้ันเพียงพอที่จะ
เพิ่มความสามารถในการกระโดดได

Perrier et al (2011) เปรียบเทียบผลของการอบอุนรางกายรวมกับการยืดกลามเน้ือแบบคาง
ไวและการยืดกลามเน้ือแบบเคลื่อนไหวตอความสามารถในการกระโดดสูง คาปฏิกิริยาการ
ตอบสนอง ความยืดหยุนของหลังสวนลางและกลามเ น้ือ Hamstring ในนักศึกษามหาวิทยาลัย
เพศชาย จํานวน 21 คน อายุ 24.4 + 4.5 ป โดยทําการศึกษาซึ่งประกอบดวยการอบอุนรางกายดวย
การวิ่งเหยาะบนสายพานเลื่อนเปนเวลา 5 นาที  จากน้ันทําการยืดกลามเน้ืออยางใดอยางหน่ึงดังน้ีคือ
1) ไมมีการยืดกลามเน้ือ 2) ยืดกลามเน้ือแบบคางไว 7 ทา ๆ ละ 30 วินาที จํานวน 2 เซ็ต และ
3) ยืดกลามเน้ือแบบเคลื่อนไหว 11 ทา ๆ ละ 2 รอบบนระยะทาง 18 เมตร ประกอบดวยกระโดด
สองขา (Skip) พรอมกับเหวี่ยงแขน กระโดดไกลสองขาโดยใชแรงเหวี่ยงจากแขน กระโดดสูงสอง
ขาโดยใชแรงเหวี่ยงจากแขน วิ่งถอยหลังโดยใหสนเทาชิดพื้น วิ่งโดยไมยกเทาพนพื้น (lateral low
shuffle) กาวไปยืนขาเดียวในทา Romanian dead lift เดินเฉียงสลับฟนปลา (walking diagonal
lunges) ดึงเขาสูงชิดอก (high knee pulls) Carioca ดานหนาและหลัง เดินเร็วดวยการกาวยาว
ขาเหยียดตรง (straight leg strides) ระยะพักระหวางรอบ 20 วินาที และเรงความเร็วที่ 50%, 75%
และ 90% จํานวน 1 รอบ ซึ่งใชเวลาโดยรวม 13.8 + 1.7 นาที มีความหนักอยูที่ 5.2 + 1.2 เมื่อ
ประเมินดวย Borg CR 10 scale เมื่อสิ้นสุดการยืดกลามเน้ือดังกลาวทําการวัดความยืดหยุนของ
กลามเน้ือ กระโดดสูง และปฏิกิริยาการตอบสนอง ผลการศึกษาพบวาการยืดกลามเน้ือแบบ
เคลื่อนไหว ชวยพัฒนาความสามารถในการกระโดดสูง ไดดีกวา การไมยืดกลามเน้ือและการยืด
กลามเน้ือแบบคางไว สวนการยืดกลามเน้ือแบบคางไวชวยพัฒนาความสามารถในการกระโดดสูง
ไดไมแตกตางจากการไมยืดกลามเน้ือ ในขณะที่การยืดกลามเน้ือทั้ง 3 รูปแบบไมมีผลตอการ
เปลี่ยนแปลงปฏิกิริยาการตอบสนอง นอกจากน้ียังพบวาการยืดกลามเน้ือแบบคางไวและการยืด
กลามเน้ือแบบเคลื่อนไหวทําใหกลามเน้ือความยืดหยุนเพิ่มขึ้นมากกวากลุมที่ไมทําการยืดกลามเน้ือ
สวนความยืดหยุนที่เพิ่มขึ้นของการยืดกลามเน้ือแบบคางไวและการยืดกลามเน้ือแบบเคลื่อนไหว
น้ันมีคาไมแตกตางกัน
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Fletcher et al (2010) ศึกษาผลของการอบอุนรางกายรวมกับการยืดกลามเน้ือรูปแบบตาง ๆ
ในนักกีฬาฟุตบอลระดับวิทยาลัยจํานวน 21 คน อายุ 20.8 + 2.3 ป ทําการศึกษาโดยใหนักกีฬา
อบอุนรางกายทั้งสามรูปแบบ แบบสุม ซึ่งประกอบดวย 1) การอบอุนรางกายเพียงอยางเดียวดวยการ
วิ่งจอกกิ้งดวยความเร็วที่กําหนดดวยตนเอง เปนเวลา 5 นาที 2) การอบอุนรางกายรวมกับการยืด
กลามเน้ือแบบคางไว ประกอบดวย hamstrings, quadriceps, gastrocnemius และ soleus มัดละ
15 วินาที จํานวน 2 เซ็ต ระยะพักระหวางเซ็ต 5 วินาที สวน abductor, adductor, gluteus maximus,
hip flexor ทํา 1 เซ็ต ตามวิธีการของ Faigenbaum et al (2005) ระยะเวลายืดกลามเน้ือโดยรวม
360 วินาที และ 3) การอบอุนรางกายรวมกับการยืดกลามเน้ือแบบเคลื่อนไหว ประกอบดวย การดีด
สน (heel flick) ยกเขาสูง (high knees) เดินไขวขา (hip rolls) เดินเขยง (calf raises) กระโดดสองขา
เทาไมยกพนพื้น ขาเหยียดตรง (straight leg skipping) และกาวยอ (lunging) ทําทาละ 12 คร้ัง
จํานวน 2 เซ็ต ระยะเวลายืดกลามเน้ือโดยรวม 360 วินาที ซึ่งการยืดกลามเน้ือแบบเคลื่อนไหวน้ี
กระทําอยูกับที่ในหองทดสอบ (in situ) ตัวแปรที่ทําการศึกษาประกอบดวย ความสามารถในการ
กระโดดสูง กระโดดไกล แรงบิดเชิงมุมสูงสุด (peak torque) อัตราการเตนของหัวใจสูงสุด อุณหภูมิ
แกนกลาง คลื่นไฟฟากลามเน้ือ และการ เคลื่อนไหวแบบคิเนเมติกส ผลการศึกษาพบวา
ความสามารถในการกระโดดสูง กระโดดไกล เพิ่มขึ้นจากการอบอุนรางกายรูปแบบที่ 3 มากกวา
รูปแบบที่ 1 และ 2 อยางมีนัยสําคัญ นอกจากน้ียังพบวาการอบอุนรางกายรูปแบบที่ 3 มีอัตรา
การเตนของหัวใจสูงสุดมากกวารูปแบบที่ 1 และ 2 อยางมีนัยสําคัญ และรูปแบบที่ 1 มีอัตราการเตน
ของหัวใจสูงสุดมากกวารูปแบบที่ 2 อยางมีนัยสําคัญ สวนผลการศึกษาคลื่นไฟฟากลามเน้ือพบวา
การอบอุนรางกายรูปแบบที่ 3 สงผลใหกลามเน้ือ Rectus Femoris มีการทํางานของกลามเน้ือ
มากกวารูปแบบ 2 อยางมีนัยสําคัญ จึงสรุปไดวา การอบอุนรางกายรวมกับการยืดกลามเน้ือแบบ
เคลื่อนไหวชวยพัฒนาสมรรถภาพทางกายไดดีกวาการอบอุนรางกายรวมกับกลุมที่ยืดกลามเน้ือ
แบบคางไว ทั้งน้ีอาจเน่ืองมาจากการเพิ่มขึ้นของอัตราการเตนของหัวใจ การเพิ่มการทํางานของ
กลามเน้ือและแรงบิดเชิงมุมสูงสุด

Yamaguchi et al (2007) ศึกษาผลเฉียบพลันของการยืดกลามเน้ือแบบเคลื่อนไหวตอ
สมรรถภาพทางกายขณะใหแรงตานที่ นํ้าหนักตาง ๆ เพื่ อทําใหกลามเน้ือหดตัวแบบหดสั้น
ทําการศึกษาโดยวัดแรงเหยียดเขาในนักเรียนเพศชาย จํานวน 12 คน หลังการทดสอบ 2 ประเภทคือ
1) การยืดกลามเน้ือเหยียดเขาแบบเคลื่อนไหวและการยืดกลามเน้ือแบบเคลื่อนไหวที่เลียนแบบการ
เหยียดเขา จํานวน 2 เซ็ต ๆ ละ 15 คร้ัง ระยะพักระหวางเซ็ต 30 วินาที ใชเวลาโดยรวม 8 นาที ให
แรงตานตอการเคลื่อนไหวขณะทําการวัด power output ที่ 5, 30, and 60% ของแรงบิดเชิงมุมสูงสุด
ของการเหยียดเขา และ 2) ไมมีการยืดกลามเน้ือโดยใหน่ังพักเปนเวลา 8 นาที ผลการศึกษาพบวา
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หลังการยืดกลามเน้ือแบบเคลื่อนไหว power output มีคามากกวาการไมยืดกลามเน้ืออยางมี
นัยสําคัญทางสถิติในทุกชวงของแรงตาน  ซึ่งแสดงใหเห็นวาการยืดกลามเน้ือแบบเคลื่อนไหวซึ่ง
เปนสวนหน่ึงของการอบอุนรางกาย ชวยเพิ่มพลังของกลามเน้ือได

Jessica et al (2005) ศึกษาผลของการยืดกลามเน้ือแบบคางไว และการยืดกลามเน้ือแบบ
เคลื่อนไหวที่มีผลตอความสามารถในการกระโดด และศึกษาผลของระยะเวลาหลังการยืดกลามเน้ือ
ที่มีตอความสามารถในการกระโดด ทําการศึกษาในกลุมตัวอยางจํานวน 16 คน ผลการศึกษาพบวา
การยืดกลามเน้ือแบบคางไวและการยืดกลามเน้ือแบบเคลื่อนไหวใหผลไมแตกตางกันในการพัฒนา
ความสามารถในการกระโดดทั้ง countermovement และ drop jumps และไดใหขอเสนอแนะไววา
การยืดกลามเน้ือกอนการแขงขันน้ันไมสงผลกระทบตอสมรรถภาพทางกายของนักกีฬาที่ฝกมาเปน
อยางดี

Unick et al (2005) ศึกษาผลของการยืดกลามเน้ือแบบคางไวและการยืดกลามเน้ือแบบ
เคลื่อนไหวที่มีผลตอความสามารถในการกระโดด และพลังของกลามเน้ือหลังจากการยืดกลามเน้ือ
ที่เวลา 15 และ30 วินาที โดยมีผูเขารับการทดสอบทั้งหมด 16 คน ทําการฝกการกระโดดขึ้นและลง
จากที่สูงหลังจากที่ไมทําการยืดเหยียดในแตละคร้ัง และหลังจากผูทดสอบทําการยืดกลามเน้ือแบบ
เคลื่อนไหว และยืดกลามเน้ือแบบคางไว ผลการศึกษาพบวาการยืดกลามเน้ือทั้งสองแบบใหผลใน
การเพิ่มความสามารถในการกระโดดและเพิ่มความยืดหยุนไมแตกตางกัน (p<0.05) และแนะนําให
มีการยืดกลามเน้ือกอนการแขงขัน เน่ืองจากไมใหผลดานลบตอความสามารถของนักกีฬา


