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บทที่ 1
บทนา
ทีม่ าและความสาคัญของปัญหา
ปั จจัยที่สามารถทาให้นกั กีฬาประสบความสาเร็ จทั้งในด้านการฝึ กซ้อม หรื อการแข่งขันนั้น
มีที่สาคัญ 3 ประการ ได้แก่ ด้านทักษะ (Skill) ด้านสมรรถภาพทางจิต (Mental Fitness) และด้าน
ด้านสมรรถภาพทางกาย (Physical Fitness) (Butler, 1996)
สมรรถภาพทางกาย หมายถึ ง ความสามารถของบุ ค คล ในอันที่ จะใช้ระบบต่ า งๆของ
ร่ างกายประกอบกิ จกรรมใดๆอันเกี่ ยวกับการแสดงออก ซึ่ งความสามารถทางร่ างกายได้อย่างมี
ประสิ ทธิ ภาพ หรื อ ได้อย่างหนักติดต่อกัน โดยไม่แสดงอาการเหน็ดเหนื่อยให้ปรากฏและร่ างกาย
สามารถฟื้ นตัวสู่ สภาพปกติได้ในเวลาอันรวดเร็ ว (กลุ่มสาระการเรี ยนรู้วิชาสุ ขศึกษา พลศึกษา
วิทยาลัยวิทยาศาสตร์ การกีฬา มหาวิทยาลัยมหิดล,2552)
สมรรถภาพทางกาย หมายถึง ความสามารถของบุคคลในการควบคุมและสั่งการให้ร่างกาย
ปฏิ บตั ิ ภารกิ จต่างๆในชี วิตประจาวัน และปฏิ บตั ิงานได้อย่างมีประสิ ทธิ ภาพ มีความคล่ องแคล่ ว
ว่องไว กระฉับกระเฉง ทนทานโดยไม่แสดงอาการเหน็ดเหนื่อยเมื้อล้าหรื ออ่อนเพลียให้ปรากฏและ
สามารถฟื้ นตัวสู่ สภาพปกติได้ในเวลาอันรวดเร็ ว (ฝ่ ายวิทยาศาสตร์ การกีฬา การกีฬาแห่ งประเทศ
ไทย,2549)
Steiber (2004) กล่ าวว่า แอล-คาร์ นีที น (L-Carnitine) เป็ นกรดอะมิโนที่ ช่วยเปลี่ ย นนา
ไขมันที่ สะสมอยู่ในที่ ต่างๆ ของร่ างกายผ่านเข้าสู่ ไมโตครอนเดรี ย เพื่อนาไปสลายเป็ นพลังงาน
ดังนั้น แอล-คาร์ นีทีน (L-Carnitine) จึงมีฤทธิ์ เป็ นตัวเผาผลาญไขมัน (Fat Burner) จึงสามารถเพิ่ม
ประสิ ทธิ ภาพในการทางานของหัวใจ (Cardiac Performance) ได้เป็ นอย่างดี ดังนั้น จึงนิยมใช้ใน
โปรแกรมควบคุมน้ าหนัก รวมทั้งมีการใช้ แอล-คาร์ นีทีน (L-Carnitine) เพื่อช่วยให้การทางานของ
กล้ามเนื้ อหัวใจดี ข้ ึ นด้วย สามารถเพิ่มการสลายไขมัน Fatty Acid Oxidation ในคนทัว่ ไปได้
การศึกษาที่มีมาก่อนยังแสดงด้วยว่าแอล-คาร์ นีทีน (L-Carnitine) ช่วยลดการเกิด อนุมูลอิสระ, ช่วย
ให้เนื้ อเยื่อมี การเสี ยหายน้อยลง และยังลดความเมื่อยล้าหลังการออกก าลังกายลงได้ด้วย การ
รับประทานแอล-คาร์ นีทีน (L-Carnitine) เป็ นส่ วนสาคัญของโภชนาการ การกีฬา (Sport nutrition)
ที่ช่วยเพิ่มสมรรถนะ และลดความอ่อนล้าหลังออกกาลังกายได้อย่างสอดคล้องกับระดับการออก
กาลังกาย ดังนั้นจากความสัมพันธ์น้ ี จึงมี ทีมนักวิจยั ตั้งสมมติฐานว่า กลไกการลาเลียงไขมันไป
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ใช้ หากถูกขัดขวางด้วยวิธีใดก็ตาม ก็จะทาให้เกิดการสะสมของไขมันได้ แต่หากให้แอล-คาร์ นีทีน
(L-Carnitine) เพิ่มเข้าไป จะส่ งผลให้อตั ราการเผาผลาญของไขมันสะสมมากขึ้น
ดังนั้นผูศ้ ึกษาจึงสนใจที่จะทดลองคุณสมบัติของผลิตภัณฑ์เสริ มอาหารแอล-คาร์ นีทีนกับ
นักกีฬาซอฟท์บอล โดยเมื่อนักกีฬารับประทานเข้าไปแล้วจะส่ งผลให้นกั กีฬามีสมรรถภาพทางกาย
เพิ่มขึ้นหรื อไม่ อย่างไร เปรี ยบเทียบประสิ ทธิภาพก่อนทาน หลังทาน และทานแอล-คาร์นีทีนหลอก
วัตถุประสงค์ ของการศึกษา
1. เพื่อศึก ษาผลการรั บประทานแอล-คาร์ นีที น (L-Carnitine) ต่อการเปลี่ ยนแปลงของ
สมรรถภาพทางกายด้านความแข็งแรงของนักกีฬาในระยะสั้น
2. เพื่อศึก ษาผลการรั บประทานแอล-คาร์ นีที น (L-Carnitine) ต่อการเปลี่ ยนแปลงของ
สมรรถภาพทางกายด้านความทนทานของนักกีฬาในระยะสั้น
ระยะเวลาในการศึกษา
เดือน มีนาคม 2555 – เดือน เมษายน 2555
สมมติฐานการศึกษา
ความแข็งแรงและความทนทานมีการเปลี่ยนแปลงอย่างมีนยั สาคัญหลังได้รับอาหารเสริ ม
แอล-คาร์นีทีน (L-Carnitine) ไปแล้วอย่างน้อย 45 นาที
ขอบเขตของการศึกษา
ขอบเขตเนือ้ หา
การศึกษาครั้งนี้ ศึกษาถึ งผลของการรับประทานแอล-คาร์ นีทีน (L-Carnitine) ในระยะสั้น
ในนักกีฬาซอฟท์บอล จานวน 20 คน เป็ นเพศชาย 10 คนและเพศหญิง 10 คน นักกีฬาทั้งหมดจะถูก
ศึกษา โดยได้ใช้ท้ งั แอล-คาร์ นีทีนหลอก (placebo) และแอล-คาร์ นีทีนจริ งแบบสุ่ ม (randomized
sampling) มาทาการทดสอบ 3 ครั้ง คือ ครั้งที่ 1 เป็ นช่วงทดสอบเพื่อเป็ นข้อมูลพื้นฐาน ครั้งที่ 2
และ ครั้งที่ 3 จะห่ างกันประมาณ 1 อาทิตย์ โดยครั้งที่ 2 หรื อ ครั้งที่ 3 หลังจากได้รับผลิตภัณฑ์
เสริ มอาหารหลอกหรื อจริ ง เป็ นเวลา 45 นาที นักกีฬาจะได้รับการทดสอบสมรรถภาพทางกายได้แก่
กระโดดไกล แรงบีบมือ ลุก-นัง่ 1 นาที (Sit up) และ วิง่ ระยะไกล
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ขอบเขตของกลุ่มตัวอย่ าง
นักกีฬาซอฟท์บอลของมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ จานวน 20 คน ชาย 10 คน หญิง 10 คน
นิยามคาศัพท์ เฉพาะ
แอล-คาร์ นีทนี (L-carnitine) หมายถึง ผลิตภัณฑ์เสริ มอาหารชนิดกรดอะมิโน
นักกีฬา หมายถึง นักกีฬาซอฟท์บอลของมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ จานวน 20 คน เป็ นชาย 10
คน หญิง 10 คน
แบบทดสอบสมรรถภาพทางกาย หมายถึงแบบทดสอบสมรรถภาพทางกายของ ICSPFT
(International Committee for Standardization of Physical Fitness Test) ประกอบด้วย วิ่ง
เร็ ว 50 เมตร ยืนกระโดดไกล แรงบีบมือ ลุก-นั่ง 30 วินาที ดึ งข้อ วิ่งเก็บของ ความอ่อนตัว วิ่ง
ระยะไกล
ประโยชน์ ทคี่ าดว่าจะได้ รับ
1. ทราบผลของแอล-คาร์นีทีน (L-Carnitine) ต่อการเปลี่ยนแปลงของสมรรถภาพทางกายด้าน
ความแข็งแรงและความทนทานของนักกีฬาในระยะสั้น
2. เพื่อเป็ นข้อมูลทางการกีฬาในด้านโภชนาการสาหรับนักกีฬา

