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The purpose of this research was to study a 1/1 Turn Tuck Jump formation in
Aerobic Gymnastics. The 3 forms of the movement were studied including (1) preparation
period, (2) flight (airborne) duration, and (3) landing stage. The sample in this research
consisted of 40 female Aerobic Gymnastics players including 20 high skill level players and
20 low skill level players. They were selected by purposive sampling. The sample of
gymnastics players were asked to perform a 1/1 Turn Tuck Jump on floor exercise. The 3
phases of the actions were recorded by a video camera. All of the actions were then
analyzed in terms of frequency distribution and movement formation analysis of the 1/1
Turn Tuck Jump formation in Aerobic Gymnastics.
The results were as follow:
1 The preparation phase; the foot steps length were between 73 – 84 centimeters,
the length of gathering feet were between 12 - 21 centimeters, the arms position were
under the shoulder level, the ankle angles were between 72 – 85 degrees, the knee angles
were between 90 – 100 degrees, and the hips angles were between 96 – 104 degrees.
2. The flight (airborne) phase; found that the arm positions were varied from
shoulder level and beyond, the knee position was higher than parallel to floor level.
3. The landing stage; indicated that arm position was under the shoulder level, the
knee angles were between 107 – 123 degrees, the hip angles were between 132 – 144
degrees, and the 1/1 Turn Tuck Jump length was between 10 - 18 centimeters.
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ประกาศคุณูปการ
ปริญญานิพนธ์ฉบับนี้ สําเร็จลงได้นนั ้ ผูว้ จิ ยั ได้รบั ความกรุณาจาก รองศาสตราจารย์วฒ
ั นา
สุทธิพนั ธ์ ประธานควบคุมปริญญานิพนธ์ ผูช้ ว่ ยศาสตราจารย์ ดร.นําชัย เลวัลย์กรรมการควบคุม
ปริญญานิพนธ์ รองศาสตราจารย์ไพบูลย์ ศรีชยั สวัสดิ ์ประธานสอบปริญญานิพนธ์ และ
รองศาสตราจารย์สนุ ทร แม้นสงวนกรรมการสอบปริญญานิพนธ์ ทีไ่ ด้กรุณาสละเวลาอย่างมาก
ตลอดจนการตรวจแก้ไข และให้คาํ แนะนําทีม่ คี ุณค่ายิง่ ในการปรับปรุงงานวิจยั จนผูว้ จิ ยั สามารถ
ดําเนินการทําปริญญานิพนธ์ฉบับนี้สาํ เร็จสมบูรณ์ดว้ ยดี ผูว้ จิ ยั รูส้ กึ ซาบซึง้ ในความกรุณาของท่าน
เป็ นอย่างยิง่ จึงขอกราบขอบพระคุณเป็ นอย่างสูงไว้ ณ ทีน่ ้ี
ผูว้ จิ ยั ขอกราบขอบพระคุณ ในความเมตตาของอาจารย์ภาควิชาพลศึกษาทุกท่านทีไ่ ด้
ประสิทธิ ์ประสาทความรู้ ทักษะ และประสบการณ์แก่ผวู้ จิ ยั จนทําให้ผวู้ จิ ยั ประสบความสําเร็จ
การศึกษา ขอกราบขอบพระคุณ อาจารย์สทุ ธิ พานิชเจริญนาม ผูช้ ว่ ยศาสตราจารย์สกุ ญ
ั ญา
พานิชเจริญนาม ผูช้ ว่ ยศาสตราจารย์ ดร.สืบสาย บุญวีรบุตร อาจารย์วชั รี ฤทธิวชั ร์ อาจารย์ศริ เิ ชษฐ์
พูลทิพายานนท์ ทีใ่ ห้ความกรุณาเป็ นทีป่ รึกษาตลอดจนเป็ นผูเ้ ชีย่ วชาญตรวจสอบและให้คาํ แนะนํา
ในการสร้างเครือ่ งมือในงานวิจยั ครัง้ นี้
ขอขอบพระคุณ สมาคมยิมนาสติกแห่งประเทศไทย สโมสรยิมนาสติกจินตนา สโมสร
ยิมนาสติกเสนาชัย นักกีฬาแอโรบิกยิมนาสติกส์ ทีใ่ ห้ความอนุ เคราะห์ในการทําปริญญานิพนธ์ครัง้
นี้
คุณค่าและประโยชน์ของปริญญานิพนธ์ฉบับนี้ผวู้ จิ ยั ขอมอบแด่ บิดา มารดา ครูอาจารย์
ทุกท่านทีม่ สี ว่ นในการวางรากฐานการศึกษาให้แก่ผวู้ จิ ยั ตลอดจนผูท้ ม่ี สี ว่ นเกีย่ วข้องทุกท่านทีก่ รุณา
ให้ความช่วยเหลือและเป็ นกําลังใจแก่ผวู้ จิ ยั จนทําให้ปริญญานิพนธ์ฉบับนี้สาํ เร็จลุล่วงไปได้ดว้ ยดี
อนุวตั เยาว์ขนั ธ์
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บทที่ 1
บทนํา
ภูมิหลัง
การออกกําลังกายเป็ นปจั จัยหนึ่งทีม่ คี วามสําคัญต่อการดํารงชีวติ ของทุกคนในสังคม ซึง่ จะ
มีเครือ่ งอํานวยความสะดวก เทคโนโลยีใหม่ๆเข้ามามีบทบาทในชีวติ ประจําวันอย่างปฏิเสธไม่ได้
ส่งผลกระทบต่อคุณภาพในการดํารงชีวติ ของประชาชนซึง่ ทําให้ทงั ้ ภาครัฐและเอกชนมีการรณรงค์
ส่งเสริมและกระตุน้ ให้เห็นถึงประโยชน์ของการออกกําลังกายเพือ่ สุขภาพ กิจกรรมการออกกําลัง
กายโดยการเต้นแอโรบิกเป็ นกิจกรรมการออกกําลังกายเพือ่ สุขภาพกิจกรรมหนึ่ง ทีน่ ิยมแพร่หลาย
อย่างมาก เนื่องจากเป็ นกิจกรรมที่ สนุ ก ทําได้ไม่ยาก และมีประโยชน์ ต่อผูเ้ ข้าร่วมอย่างมากมาย
โดยเฉพาะทําให้ระบบไหลเวียนโลหิตและระบบหายใจทํางานได้ดมี ปี ระสิทธิภาพ สุกญ
ั ญา พานิช
เจริญนาม (2545: 14) กล่าวว่าการเต้นแอโรบิก หมายถึง การผสมผสานระหว่างทักษะการ
เคลื่อนไหวเบือ้ งต้น ทักษะการเต้นรําและการบริหารกาย (Basic Movements, Dance Steps and
Calisthenics) แล้วนํามาจัดปรับความหนักเบาให้เหมาะกับสภาวะของผูฝ้ ึก การเต้นแอโรบิกจัดเป็ น
กิจกรรมการออกกําลังกายแบบหนึ่ง ซึง่ ใช้ดนตรีหรือเสียงเพลงประกอบกับการเคลื่อนไหว โดย
ทักษะการเคลื่อนไหวนัน้ จะนํามาจากทักษะการเคลื่อนไหวเบือ้ งต้น เช่น การเดิน การวิง่ การ
กระโดด ผสมผสานกับทักษะการเต้นรําเช่น ช่า ช่า ช่า (Cha Cha Cha), แมมโบ้ (Mambo), ทวิส
(Twist), ชาเซ่ (Chasse’), ฮอป (Hop) หรือ ชาติส (Schottische) เป็ นต้น ในปจั จุบนั การเต้นแอโร
บิกมิได้มเี ฉพาะรูปแบบของการออกกําลังกายเพือ่ สุขภาพเท่านัน้ ยังมีการนําการเต้นแอโรบิกมา
จัดการแข่งขันในรูปแบบต่างๆ เช่น แอโรบิกมาราธอน แอโรบิกแฟนตาซี และแอโรบิกเพือ่ ความเป็ น
เลิศเป็ นต้น
กีฬาแอโรบิกยิมนาสติกส์ (Aerobic Gymnastics) เป็ นกีฬาชนิดหนึ่ง ซึง่ สุกญ
ั ญา
พานิชเจริญนาม (2551: 3-7) กล่าวว่าพัฒนามาจากกิจกรรมการออกกําลังกายเต้นแอโรบิกซึง่ เป็ นที่
นิยมกันมากทัวโลกรวมทั
่
ง้ ในประเทศไทย โดยคณะกรรมการ โอลิมปิ กสากล (International
Olympic Committee) สหพันธ์รวมกีฬานาๆชาติ (The General Association of International
Sports Federation) และสมาคมการแข่งขันกีฬาแห่งโลก (International World Games
Association) ได้รว่ มกันพัฒนาและจัดวางระเบียบการแข่งขันขึน้ เดิมเรียกว่า สปอร์ตแอโรบิก
(Sport Aerobic) และได้เปลีย่ นชื่อเป็ น แอโรบิกยิมนาสติกส์ (Aerobic Gymnastics) ในปี พ.ศ.2548
เป็ นต้นมาจนถึงปจั จุบนั มีการแข่งขันทัง้ ในประเทศ และระหว่างประเทศ เช่น การแข่งขันในกีฬา
ซีเกมส์ (Sea Games) เอเชีย่ นอินดอร์เกมส์ (Asian Indoor Games) และเวิลด์เกมส์ (World
Games) เป็ นต้น ซึง่ ในอนาคตจะมีการแข่งขันในกีฬาโอลิมปิคต่อไป
สําหรับประเทศไทย สมาคมยิมนาสติกแห่งประเทศไทยและการกีฬาแห่งประเทศไทยมี
การส่งเสริมกีฬาแอโรบิกยิมนาสติกส์ โดยจัดให้มกี ารอบรม ผูฝ้ ึ กสอน ผูต้ ดั สิน และจัดให้มกี าร
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ลักษณะของการแข่งขันกีฬาแอโรบิกยิมนาสติกส์ นักกีฬาจะต้องแสดงออกถึงความ
สามารถในการเคลื่อนไหวทีส่ ลับซับซ้อน มีความหนักและเข้มข้นขณะเคลื่อนไหว และต้องแสดง
ติดต่อกันอย่างต่อเนื่องพร้อมกับเสียงเพลงหรือเสียงของดนตรี ท่าชุดการเคลื่อนไหวทีใ่ ช้ในการ
แข่งขันจะประกอบด้วยการนําท่า การเคลื่อนไหวพืน้ ฐานการเต้นแอโรบิก 7 ท่า (Seven Basic
Steps) ซึง่ ได้แก่ การยํ่าเท้า (Marching), การวิง่ (Jogging), การกระโดดสลับเท้า (Skipping),
การยกเข่า (Knee Lift), การเตะขา (Kicking), การกระโดดแยก -ชิด (Jumping Jack) และท่าลันจ์
(Lunge) มาใช้รว่ มกับทักษะทีแ่ สดงถึงความแข็งแรง ทักษะการกระโดด ทักษะทีแ่ สดงถึงความอ่อน
ตัวและการทรงตัว ซึง่ แต่ละทักษะมีคา่ คะแนนความยากแตกต่างกัน
ทักษะการกระโดดคูเ้ ข่าหมุนตัว 1 รอบ (1/1 TURN TUCK JUMP) เป็ นทักษะหนึ่งในกีฬา
แอโรบิกยิมนาสติกส์ ซึง่ นิยมนํามาใช้ในการแข่งขันกันมาก เป็ นทักษะทีม่ คี วามยากปานกลาง มีคา่
ความยาก 0.4 คะแนน จากคะแนนค่าความยากสูงสุดคือ 1.0 คะแนน เป็ นทักษะการเคลื่อนไหวที่
ผสมผสานกันระหว่างทักษะการกระโดดคูเ้ ข่าและทักษะกระโดดหมุนตัว 1 รอบ เป็ นทักษะทีต่ อ้ งใช้
ความสามารถในการเปลีย่ นทิศทางในขณะลอยตัวกล่าวคือ ต้องกระโดดขึน้ ในแนวดิง่ เพือ่ คูเ้ ข่า และ
ต้องหมุนตัวรอบแกนดิง่ ไปพร้อมๆกัน ดังนัน้ นักกีฬาจะต้องควบคุมตําแหน่งของ แขน ขา และลําตัว
ตัง้ แต่ ช่วงเริม่ กระโดด ช่วงลอยตัว และช่วงลงสูพ่ น้ื ให้ดแี ละเหมาะสม เพือ่ ทีจ่ ะสามารถกระโดดได้
อย่างถูกต้องสมบูรณ์ และสวยงาม นอกจากนี้ทกั ษะการกระโดดคูเ้ ข่าหมุนตัว 1 รอบ ยังเป็ นทักษะ
พืน้ ฐานทีส่ ามารถพัฒนาไปสูท่ กั ษะทีส่ งู ขึน้ ของอีกหลายๆทักษะ เช่น พัฒนาไปสูท่ กั ษะการกระโดดคู้
เข่าหมุนตัว 2 รอบ (2/1 Turn Tuck Jump) ทักษะการกระโดดคูเ้ ข่าหมุนตัว 1 รอบแล้วลงสูพ่ น้ื ในท่า
ดันพืน้ (1/1 Turn Tuck Jump to Push up) หรือทักษะการกระโดดคูเ้ ข่าหมุนตัว 1 รอบแล้วลงสูพ่ น้ื
ในท่าแยกขา (1/1 Turn Tuck Jump to Split) เป็ นต้น ถ้านักกีฬามีทกั ษะการเคลื่อนไหวพืน้ ฐานทีด่ ี
และถูกต้องแล้ว ก็สามารถทําให้พฒ
ั นาทักษะต่างๆได้มากขึน้ และสูงขึน้ อีกด้วย
จากเหตุผลทีก่ ฬี าแอโรบิกยิมนาสติกส์เป็ นกีฬาใหม่ และทักษะการกระโดดคูเ้ ข่าหมุนตัว 1
รอบ มีความสําคัญดังกล่าวข้างต้น ประกอบกับงานวิจยั ของกีฬาแอโรบิกยิมนาสติกส์ในขณะนี้ยงั มี
น้อยมาก ทําให้ผวู้ จิ ยั สนใจทีจ่ ะทําการศึกษารูปแบบการเคลื่อนไหวของทักษะการกระโดดคูเ้ ข่าหมุน
ตัว 1 รอบในกีฬาแอโรบิกยิมนาสติกส์ โดยศึกษา รูปแบบการเคลื่อนไหวในช่วงเตรียมกระโดด
รูปแบบการเคลื่อนไหวในช่วงลอยตัว และรูปแบบการเคลื่อนไหวในช่วงลงสูพ่ น้ื ซึง่ การศึกษาจะทํา
ให้เกิดความเข้าใจรูปแบบการเคลื่อนไหวของทักษะการกระโดดคูเ้ ข่าหมุนตัว 1 รอบในกีฬาแอโรบิก
ยิมนาสติกส์มากขึน้ อันจะเป็ นประโยชน์ในการนําไปปรับปรุงเทคนิคในการฝึ กทักษะการกระโดดคู้
เข่าหมุนตัว 1 รอบ และพัฒนาทักษะอื่นในกีฬาแอโรบิกยิมนาสติกส์ อย่างมีประสิทธิภาพต่อไป ซึง่
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ความมุ่งหมายของการวิจยั
เพือ่ ทราบถึงรูปแบบการเคลื่อนไหวของทักษะการกระโดดคูเ้ ข่าหมุนตัว 1 รอบ ซึง่
ประกอบด้วย
1. ช่วงเตรียม
2. ช่วงลอยตัว
3. ช่วงลงสูพ่ น้ื

ความสําคัญของการวิจยั
1. ทําให้ทราบรูปแบบการเคลื่อนไหวของทักษะการกระโดดคูเ้ ข่าหมุนตัว 1 รอบในกีฬา
แอโรบิกยิมนาสติกส์
2. เพือ่ เป็ นแนวทางสําหรับนักกีฬาและผูฝ้ ึ กสอนทีต่ อ้ งการฝึ กทักษะกระโดดคูเ้ ข่า
หมุนตัว 1 รอบ ในกีฬาแอโรบิกยิมนาสติกส์
3. เพือ่ เป็ นแนวทางในงานวิจยั ทีเ่ กีย่ วข้องต่อไป

ขอบเขตของการวิจยั
กลุ่มตัวอย่างที่ใช้ในการศึกษา
กลุ่มตัวอย่างในการศึกษาครัง้ นี้ผวู้ จิ ยั ใช้กลุ่มตัวอย่าง ซึง่ เป็ นนักกีฬาแอโรบิก
ยิมนาสติกส์หญิง โดยการเลือกแบบเจาะจง (Purposive Sampling) จํานวน 40 คน ซึง่ แบ่ง เป็ น 2
กลุ่มดังนี้
1. กลุ่มนักกีฬาทีม่ คี วามสามารถสูง จํานวน 20 คน ได้แก่ นักกีฬาแอโรบิก
ยิมนาสติกส์หญิงทีมชาติ และนักกีฬาแอโรบิกยิมนาสติกส์หญิงทีเ่ ป็นตัวแทนเข้าร่วมกีฬาแห่งชาติ
พ.ศ. 2553
2. กลุ่มนักกีฬาทีม่ คี วามสามารถตํ่า จํานวน 20 คน ได้แก่ นักกีฬาแอโรบิก
ยิมนาสติกส์หญิงทีไ่ ม่ใช่นกั กีฬาทีมชาติ และนักกีฬาแอโรบิกยิมนาสติกส์หญิงทีไ่ ม่ใช่ตวั แทนเข้าร่วม
การแข่งขันกีฬาแห่งชาติ พ.ศ. 2553
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ตัวแปรที่ศึกษา
1. ตัวแปรต้น ได้แก่ ทักษะการกระโดดคูเ้ ข่าหมุนตัว 1 รอบในกีฬาแอโรบิก
ยิมนาสติกส์
2. ตัวแปรตาม ได้แก่ รูปแบบการเคลื่อนไหวของทักษะการกระโดดคูเ้ ข่าหมุนตัว
1 รอบ ซึง่ ประกอบด้วย
2.1 ช่วงเตรียม
- ระยะของการก้าวเท้า
- ระยะของการกระโดดรวบเท้า
- ตําแหน่งของแขน
- มุมของข้อเท้า
- มุมของเข่า
- มุมของสะโพก
2.2 ช่วงลอยตัว
- ตําแหน่งของแขน
- ตําแหน่งของเข่า
2.3 ช่วงลงสูพ่ น้ื
- ตําแหน่งของแขน
- มุมของเข่า
- มุมของสะโพก
- ระยะของการกระโดดคูเ้ ข่าหมุนตัว 1 รอบ
นิ ยามศัพท์เฉพาะ
1. รูปแบบการเคลื่อนไหว หมายถึง ลักษณะของการเคลื่อนไหว
2. ทักษะการกระโดดคู้เข่าหมุนตัว 1 รอบ หมายถึง การกระโดดขึน้ คูเ้ ข่าทัง้ สอง
ข้างพร้อมกับหมุนตัวรอบแกนดิง่ 1 รอบขณะลอยตัวในอากาศแล้วลงสูพ่ น้ื ด้วยเท้าทัง้ สองข้าง
3. กีฬาแอโรบิกยิ มนาสติ กส์ หมายถึง กีฬาชนิดหนึ่ง โดยผูเ้ ข้าแข่งขันจะต้องนําท่า
การเคลื่อนไหวพืน้ ฐาน 7 ท่าของการเต้นแอโรบิก คือ การยํ่าเท้า (Marching), การวิง่ (Jogging),
การกระโดดสลับเท้า (Skipping), การยกเข่า (Knee Lift), การเตะขา (Kicking), การกระโดดแยก ชิด (Jumping Jack) ท่าลันจ์ (Lunge) และทักษะการเคลื่อนไหวต่างๆจาก 4 กลุ่ม คือ 1.กลุ่มทักษะ
การเคลื่อนไหวทีแ่ สดงความแข็งแรงแบบเคลื่อนที่ (Dynamic Strength) 2.กลุ่มทักษะการเคลื่อนไหว
ทีแ่ สดงความแข็งแรงแบบไม่เคลื่อนที่ (Static Strength) 3.กลุ่มทักษะการกระโดดและการกระโจน
(Jump & Leap) 4.กลุ่มทักษะการเคลื่อนไหวทีแ่ สดงความอ่อนตัวและการทรงตัว (Flexibility &
Balance) มาผสมผสานแสดงความสามารถในการเคลื่อนไหวทีซ่ บั ซ้อนและเข้มข้นสูงได้อย่าง
ต่อเนื่องพร้อมกับเสียงดนตรี โดยใช้เวลา 1 นาที 25 วินาที - 1 นาที 35 วินาที ในพืน้ ที่ 7 X 7 เมตร
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กรอบแนวคิดในการวิจยั
ตัวแปรต้น

ตัวแปรตาม

ทักษะการกระโดดคูเ้ ข่าหมุนตัว 1 รอบ
ในกีฬาแอโรบิกยิมนาสติกส์

รูปแบบการเคลื่อนไหวของ
ทักษะการกระโดดคูเ้ ข่าหมุนตัว 1 รอบ
1. ช่วงเตรียม
1.1 ระยะของการก้าวเท้า
1.2 ระยะของการกระโดดรวบเท้า
1.3 ตําแหน่งของแขน
1.4 มุมของข้อเท้า
1.5 มุมของเข่า
1.6 มุมของสะโพก
2. ช่วงลอยตัว
2.1 ตําแหน่งของแขน
2.2 ตําแหน่งของเข่า
3. ช่วงลงสูพ่ น้ื
3.1 ตําแหน่งของแขน
3.2 มุมของเข่า
3.3 มุมของสะโพก
3.4 ระยะของการกระโดดคูเ้ ข่า
หมุนตัว 1 รอบ

1. กลุ่มนักกีฬาทีม่ คี วามสามารถสูง
2. กลุม่ นักกีฬาทีม่ คี วามสามารถตํ่า
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บทที่ 2
เอกสารและงานวิจยั ที่เกี่ยวข้อง
เอกสารและงานวิจยั ทีเ่ กีย่ วข้องในการศึกษาค้นคว้าครัง้ นี้ ผูว้ จิ ยั ได้นํามาประกอบการวิจยั
ซึง่ สามารถสรุปหัวข้อต่างๆดังนี้
1. เอกสารทีเ่ กีย่ วข้องทัง้ ในประเทศและต่างประเทศ
1.1 คิเนซิโอโลยี่ และชีวกลศาสตร์การกีฬา
1.2 ความรูพ้ น้ื ฐานทางชีวกลศาสตร์
1.3 การนําชีวกลศาสตร์มาใช้กบั กีฬา
1.4 กลไกในการกระโดด
1.5 ความรูท้ วไปเกี
ั่
ย่ วกับแอโรบิกยิมนาสติกส์
2. งานวิจยั ทีเ่ กีย่ วข้อง
2.1 งานวิจยั ในต่างประเทศ
2.2 งานวิจยั ในประเทศ

เอกสารที่เกี่ยวข้องทัง้ ในประเทศและต่างประเทศ
ไคเนซิ โอโลจี (Kinesiology)
กานดา ใจภักดี (2542: 1) กล่าวว่า ไคเนซิโอโลจี เป็ นการศึกษาทางวิทยาศาสตร์แขนง
หนึ่งทีก่ ล่าวถึงการเคลื่อนไหวของร่างกายมนุ ษย์ ซึง่ มีรากฐานศัพท์มาจากภาษากรีก 2 คําคือ
Kinein แปลว่า to move และ
Logus แปลว่า to study
ซึง่ ต่อมาภายหลัง คําว่า “Kinein” ได้นําไปประกอบคําอื่นๆ เช่น คิเนติกส์ (Kinetics), คิเน
แมติกส์ (Kinematics), kinesthetic และ Kinemathography (Cinematography) เป็ นต้น ใน
การศึกษาการเคลื่อนไหวของร่างกายมนุ ษย์ จะต้องมีความรูพ้ น้ื ฐานในวิชากายวิภาคศาสตร์ของ
ระบบกระดูก ระบบข้อต่อและระบบกล้ามเนื้อ วิชาสรีรวิทยาของระบบกล้ามเนื้อ และระบบประสาท
และวิชาฟิสกิ ส์สาขาชีวกลศาสตร์ เพือ่ เข้าใจถึงกฎของการเคลื่อนไหวต่าง ๆ และนําหลักการของแรง
มาประยุกต์ใช้กบั ร่างกายของมนุ ษย์ ซึง่ ในการเคลื่อนไหวของมนุษย์จะมีแรงทีส่ าํ คัญ 3 ชนิด เข้ามา
เกีย่ วข้อง คือ
1 แรงดึงดูดของโลก
2. แรงทีเ่ กิดจากการทํางานของกล้ามเนื้อ
3. แรงโต้ตอบจากพืน้
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ชีวกลศาสตร์การกีฬา
กานดา ใจภักดี (2542: 5) กล่าวว่า การเคลื่อนไหวทุกชนิด สามารถอธิบายได้โดยใช้หลัก
ทางกลศาสตร์ ซึง่ การศึกษาทางกลศาสตร์แบ่งได้เป็ น 2 ส่วน คือ
1. สแตติกส์ (Statics) เป็ นการศึกษาวัตถุ หรือส่วนของร่างกายในภาวะทีอ่ ยูน่ ิ่ง มี
ความสมดุล
2. ไดนามิกส์ (Dynamics) เป็ นการศึกษาวัตถุ หรือส่วนของร่างกายในภาวะทีม่ กี าร
เคลื่อนไหว ซึง่ แบ่งย่อยได้ 2 ชนิด คือ
2.1 คิเนเมติกส์ (Kinematics) เป็ นการศึกษาเกีย่ วกับการเคลื่อนไหวของวัตถุหรือ
ของร่างกาย โดยคํานึงถึงลักษณะและส่วนประกอบของการเคลื่อนไหวทีม่ กี ารเปลีย่ นแปลงไป โดย
ไม่นําเรือ่ งแรง พลังงาน และโมเมนตัมเข้ามาเกีย่ วข้อง เช่น ศึกษาการวัดระยะการเคลื่อนไหวของข้อ
ต่อต่าง ๆ ว่าจะได้ระยะการเคลื่อนไหวกีอ่ งศาและในระนาบต่าง ๆ เหล่านัน้ ข้อต่อมีการ
เปลีย่ นแปลง อย่างไรบ้าง
2.2 คิเนติกส์ (Kinetics) เป็นการศึกษาเกีย่ วกับการเคลื่อนไหวของวัตถุหรือของ
ร่างกาย โดยคํานึงถึงแรงทีท่ าํ ให้เกิด การเคลื่อนไหวอาจเป็ นแรงภายในกล้ามเนื้อ หรือแรงภายนอก
ร่างกายก็ได้ เช่นในการศึกษาคิเนติกส์ของการเดิน จะศึกษาถึงแรงดึงของกล้ามเนื้อ แรงดึงดูดของ
โลกและแรงตอบโต้ ซึง่ แรงเหล่านี้ ทําให้เกิดการก้าวเดินไปข้างหน้า
สุรพล วงศ์สถิต และณรงค์ศกั ดิ ์ พุม่ จันทร์ (2553: ออนไลน์) กล่าวว่า ชีวกลศาสตร์
(Biomechanics) คือ การศึกษาการเคลื่อนไหวและการสมดุลของสิง่ มีชวี ติ เป็ นคําทีม่ าจากการผสม
กัน 2 คําคือ Bio หมายถึง เรือ่ งทีเ่ กีย่ วกับสิง่ มีชวี ติ และ Mechanics หมายถึง การศึกษาเกีย่ วกับ
แรงทีก่ ระทําให้วตั ถุเกิดการเคลื่อนไหว เกิดความสมดุล ชีวกลศาสตร์การกีฬา เป็นการนําหลักวิชา
ทางกลศาสตร์ดา้ นต่าง ๆ เข้ามาประประยุกต์ใช้ในการฝึกกีฬา การป้องกันการบาดเจ็บจากการกีฬา
การพัฒนาวัสดุอุปกรณ์ทางการกีฬา เพือ่ เพิม่ ประสิทธิภาพในการแข่งขัน

ความรูพ้ ืน้ ฐานทางชีวกลศาสตร์
แรง (Force)
กานดา ใจภักดี (2542: 37-40) กล่าวว่า ลักษณะของแรงจะสมบูรณ์ได้ตอ้ งประกอบด้วย
4 ลักษณะ คือ
1. ขนาด คือปริมาณของแรงซึง่ มีความสําคัญต่อการเคลื่อนไหวของวัตถุและของร่างกาย
เช่น แรงมีขนาด 5 ปอนด์, 10 ปอนด์ เป็ นต้น
2. แนวของการกระทํา แรงทีก่ ระทําต่อวัตถุอาจจะอยูใ่ นแนวทอดขวาง แนวตัง้ หรือแนว
เฉียงก็ได้ ถ้าเป็ นกล้ามเนื้อ แนวแรงจะลากผ่านกล้ามเนื้อจากทีเ่ กาะปลายไปยังทีเ่ กาะต้น ซึง่ จะ
เรียกว่า แนวของการดึง โดยจะทํามุมกับกระดูกทีป่ ระกอบกันเป็ นคานของข้อต่อนัน้ ๆ มุมนี้เรียกว่า
มุมของการดึง ซึง่ จะมีการเปลีย่ นแปลงตลอดการเคลื่อนไหวของร่างกายส่วนนัน้
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3. ทิศทาง ทิศทางของแรงแสดงได้บนแนวของการกระทํา โดยใช้หวั ลูกศรแทนและมี
ทิศทางพุง่ ออกจากทีเ่ กาะปลาย หรือจะคิดเป็ นค่าของมุมของการดึงทีท่ าํ กับกระดูกซึง่ เป็ นคานก็ได้
4. จุดทีก่ ระทํา คือจุดทีแ่ รงกระทําต่อวัตถุนนั ้ สําหรับกล้ามเนื้อจุดทีแ่ รงกระทําอยูท่ เ่ี กาะ
ปลายของกล้ามเนื้อนัน้ ตามหลักในการทํางานของกล้ามเนื้อ จะดึงจากทีเ่ กาะปลายไปยังทีเ่ กาะต้น
เพือ่ ทําให้เกิดการเคลื่อนไหวทีต่ อ้ งการ
ศิรริ ตั น์ หิรญ
ั รัตน์ (2546: 47) กล่าวว่า แรงเป็ นปริมาณทางฟิสกิ ส์ทท่ี าํ ให้วตั ถุหรือร่างกาย
มีความเร็ว มีหน่วยวัดเป็ นนิวตัน (Newton) 1 นิวตัน หมายถึง แรงทีท่ าํ ให้มวล 1 กิโลกรัมมี
ความเร่ง 1 เมตร/วินาที 2 แรงดึงดูดของโลกมีคา่ เท่ากับ 9.8 เมตร/วินาที 2 หรือ 32 ฟุต/วินาที 2
ด้วยเหตุน้ีแรงดึงดูดของโลกทีก่ ระทําต่อมวล 1 กิโลกรัม จึงเท่ากับ 9.8 นิวตัน สามารถใช้
ค่าประมาณได้เท่ากับ 10 นิวตัน)
มวลและนํ้าหนัก (Mass and Weight)
ศิรริ ตั น์ หิรญ
ั รัตน์ (2546: 47) กล่าวว่า มวล คือปริมาณทีบ่ อกคุณสมบัตขิ องวัตถุทจ่ี ะ
ต้านทานการเปลีย่ นแปลงการเคลื่อนที่ นํ้าหนักของร่างกายหรือของวัตถุ คือมวลทีโ่ ลกดึงดูดไว้จะ
เรียกเป็ นนํ้าหนักก็ต่อเมือ่ เกีย่ วข้องกับแรงดึงดูดของโลก เช่น นาย ก.มีมวล 58 กิโลกรัม หรือ นาย
ก.มีนําหนัก 50 x 10 = 580 นิวตัน (โลกมีแรงดึงดูดต่อมวล 1 กิโลกรัมเท่ากับ 9.8 หรือ 10 นิวตัน)
กฎพืน้ ฐานของนิ วตัน (Newton’s law)
สุรพล วงศ์สถิต และณรงค์ศกั ดิ ์ พุม่ จันทร์ (2553: ออนไลน์) ได้กล่าวถึงกฎพืน้ ฐานของ
นิวตันซึง่ เกีย่ วข้องกับแรงทีม่ ตี ่อวัตถุในสภาวะทีต่ ่างกันว่า
กฎพืน้ ฐานของนิวตันข้อที่ 1 (Newton’s first law or law of inertia) “วัตถุทุกชนิดจะอยูใ่ น
สภาวะนิ่งหรือเคลื่อนทีด่ ว้ ยความเร็วคงเป็ นเส้นตรงตลอดไป ถ้าไม่มแี รงภายนอกมากระทําต่อวัตถุ
นัน้ ” ตัวอย่าง เช่น เมือ่ ขว้างลูกบอลไปในอากาศจะค่อยๆโค้งลงและมีความเร็วลดลงและตกลงสูพ่ น้ื
เพราะมีแรงภายนอกมากระทํา 2 แรงด้วยกันคือ แรงโน้มถ่วงของโลกและแรงต้านทานอากาศ
กฎพืน้ ฐานของนิวตันข้อที่ 2 (Newton’s second law or law of acceleration) “แรงทีม่ า
กระทําต่อวัตถุ จะทําให้ความแรงของวัตถุเปลีย่ นไปเป็นปฏิภาคโดยตรงกับจํานวนแรงทีม่ ากระทํา
แต่เป็ นปฏิภาคกลับกันกับมวลสารของวัตถุนนั ้ ” กล่าวคือเมือ่ มีแรงภายนอกซึง่ แรงลัพธ์ไม่เท่ากับ
ศูนย์มากระทําต่อวัตถุ จะทําให้วตั ถุนนั ้ เปลีย่ นแปลงความเร่งในการเคลื่อนทีท่ างเดียวกับแรงลัพธ์
นัน้ โดยความเร่งทีเ่ ปลีย่ นแปลงไปจะเป็ นสัดส่วนโดยตรงกับแรงลัพธ์ และเป็ นสัดส่วนผกผันกับมวล
ของวัตถุนนั ้ วัตถุจะเคลื่อนทีด่ ว้ ยความเร็วเท่ากับทีแ่ รงมากระทํา ถ้าแรงนัน้ กระทําต่อวัตถุต่อเนื่อง
ไปอีก วัตถุนนั ้ จะเคลื่อนทีด่ ว้ ยความเร็วสูงขึน้ เรือ่ ยๆ
กฎพืน้ ฐานของนิวตันข้อที่ 3 (Newton’s Third law or law of reaction) “เมือ่ วัตถุหนึ่งออก
แรงกับอีกวัตถุหนึ่ง วัตถุหลังจะออกแรงกระทําต่อวัตถุแรกเช่นเดียวกันกระทําโต้ตอบเสมอ โดยมี
ขนาดเท่ากันแต่ทศิ ทางตรงกันข้าม และเกิดขึน้ ในเวลาเดียวกัน” เช่น การออกตัวจาก starting block
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จุดศูนย์ถ่วง (Center of Gravity)
จุดศูนย์ถ่วง เป็ นจุดศูนย์กลางของนํ้าหนักร่างกายหรือวัตถุ ซึง่ มีผไู้ ด้กล่าวถึงความหมาย
และลักษณะของจุดศูนย์ถ่วงทีน่ ่าสนใจไว้ดงั นี้
กรรวี บุญชัย (2540: 13) จุดศูนย์ถ่วง คือ จุดรวมของนํ้าหนักของวัตถุและเป็ นจุดทีท่ าํ ให้
ทุกๆ ส่วนของร่างกายหรือวัตถุมคี วามสมดุล ในกรณีทร่ี ปู ร่างของวัตถุคงทีแ่ น่นอน จุดศูนย์ถ่วงคือ
จุดกึง่ กลางของวัตถุนนั ้ ๆ สําหรับร่างกายของมนุษย์มรี ปู ร่างไม่คงที่ ฉะนัน้ จุดศูนย์ถ่วงจึงไม่อยูค่ งที่
กานดา ใจภักดี (2542: 29-31) จุดศูนย์ถ่วงของเด็กจะอยูส่ งู กว่าผูใ้ หญ่ เนื่องจากการไม่สม
ส่วนกันระหว่างศีรษะ หน้าอกทีค่ อ่ นข้างใหญ่ เมือ่ เปรียบเทียบกับส่วนขาทีค่ อ่ นข้างเล็ก เด็กยิง่ เล็ก
มากเท่าใดจุดศูนย์ถ่วงยิง่ สูงกว่านัน้

ภาพประกอบ 1 ตําแหน่งจุดศูนย์ถ่วงของเด็กและผูใ้ หญ่ในวัยต่างๆ
ทีม่ า: กานดา ใจภักดี. (2542). วิทยาศาสตร์การเคลือ่ นไหว. หน้า 29.
ความสูงของจุดศูนย์ถ่วง เป็ นปจั จัยหนึ่งทีช่ ว่ ยทําให้เกิดความสมดุล ความสูงของ
จุดศูนย์ถ่วงยิง่ ตํ่ามากเท่าใดจะยิง่ เพิม่ ความสมดุลให้แก่รา่ งกายหรือวัตถุมากเท่านัน้
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ภาพประกอบ 2 แสดงจุดศูนย์ถ่วงกับความมันคงของวั
่
ตถุ
ทีม่ า: กานดา ใจภักดี. (2542). วิทยาศาสตร์การเคลือ่ นไหว. หน้า 31.
จากรูป วัตถุจะมีความมันคงมากเมื
่
อ่ จุดศูนย์ถ่วงอยูต่าํ รูป A มีความมันคงกว่
่
ารูป B รูป
เส้นลากผ่านจุดศูนย์ถ่วงอยูน่ อกฐานรองรับ รูป D เส้นลากผ่านจุดศูนย์ถ่วงอยูน่ อกฐานรองรับ
ศิรริ ตั น์ หิรญ
ั รัตน์ (2546: 65-66) จุดศูนย์ถ่วงของวัตถุหรือร่างกาย หมายถึงจุดทีน่ ้ําหนัก
ตัวทัง้ หมดของร่างกายมารวมกัน มวลสารทุกชนิดจะถูกแรงดึงดูดของโลกดึงเข้าจุดศูนย์กลางของ
โลก วัตถุรปู ทรงกลม รูปทรงกระบอก หรือทรงลูกเต๋า จุดศูนย์ถ่วงจะอยูต่ รงกลาง วัตถุทร่ี ปู ทรงไม่
แน่นอน จุดศูนย์ถ่วงจะเปลีย่ นไปตามรูปร่างเช่น มุมเมอแรง จุดศูนย์ถ่วงจะอยูน่ อกวัตถุ จุดศูนย์ถ่วง
ของคนจะไม่เหมือนกันขึน้ อยูก่ บั รูปร่าง จุดศูนย์ถ่วงของเพศชายจะอยูท่ ่ี 55 เปอร์เซ็นต์จากความสูง
ของร่างกายโดยวัดจากพืน้ ขึน้ ไป เพศหญิงจะอยูต่ ่ํากว่าเพศชายเล็กน้อยเพราะความกว้างของ
อุง้ เชิงกราน และความสูงของเพศหญิงทีน่ ้อยกว่าเพศชาย จุดศูนย์ถ่วงจะเปลีย่ นแปลงไปตามท่าทาง
การเคลื่อนไหว จุดศูนย์ถ่วงตํ่านํ้าหนักจะอยูค่ อ่ นข้างทางด้านล่าง และจุดศูนย์ถ่วงสูงนํ้าหนักจะอยู่
ค่อนข้างทางด้านบน การเปลีย่ นแปลงท่าทางทําให้จุดศูนย์ถ่วงเปลีย่ นแปลง ถ้าร่างกายเสียสมดุล
(Unstable) หมายความว่า จุดศูนย์ถ่วงยังปรับไม่เข้าทีห่ รืออยูภ่ ายนอกร่างกาย แต่ถา้ ยืน และนัง่
หรืออยูใ่ นท่าทีม่ นคง
ั ่ (Stable) หมายความว่า จุดศูนย์ถ่วงตกอยูใ่ นจุดทีเ่ หมาะสมสมดุลแล้ว ความสูง
ของจุดศูนย์ถ่วงทีเ่ ปลีย่ นแปลงนัน้ มีความสัมพันธ์กบั ฐานทีร่ องรับ คนทีม่ รี ปู ร่างสูง จุดศูนย์ถ่วง
จะอยูส่ งู ส่วนคนเตีย้ จุดศูนย์ถ่วงจะอยูต่ ่าํ ดังนัน้ ในการคัดเลือกนักกีฬา เช่น นักกีฬายกนํ้าหนัก
หรือ ยูโด ควรคํานึงถึงหลักจุดศูนย์ถ่วง ซึง่ ต้องอาศัยฐานทีก่ ว้างเพือ่ รับนํ้าหนักจึงจะได้เปรียบ ก็ควร
เลือกพวกทีม่ รี ปู ร่างเตีย้ ลํ่า เพราะคนเตีย้ จุดศูนย์ถ่วงจะอยูต่ ่าํ เมือ่ ขยายฐานให้กว้าง ด้วยการ
แยกขาออก จะได้ฐานทีม่ นคง
ั ่ ป้องกันการถูกทําให้ลม้ ได้ดี
สรุปได้วา่ จุดศูนย์ถ่วง หมายถึงจุดศูนย์กลางของวัตถุหรือร่างกาย ทีน่ ้ําหนักตัวทัง้ หมด
มารวมกัน ตําแหน่งจุดศูนย์ถ่วงของร่างกายในแต่ละบุคคล จะมีความแตกต่างกันไปขึน้ อยูก่ บั เพศ
อายุ โครงสร้าง ท่าทางในการปฏิบตั กิ จิ กรรมทีแ่ ตกต่างกัน ดังนัน้ ขณะการเคลื่อนไหว จะต้องปรับ
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ระนาบของร่างกาย
ศิรริ ตั น์ หิรญ
ั รัตน์ (2546: 72) กล่าวว่าในร่างกายของมนุ ษย์สามารถแบ่งระนาบการ
เคลื่อนไหวของร่างกายออกได้เป็ น 3 แบบใหญ่ๆ ดังนี้
1. Sagittal plane คือ ระนาบทีแ่ บ่งส่วนของร่างกายออกเป็ น ซีกซ้าย - ซีกขวา เช่น
งอแขน – เหยียดแขน งอขา - เหยียดขา
2. Frontal plane คือ ระนาบทีแ่ บ่งส่วนของร่างกายออกเป็ น ซีกหน้า - ซีกหลัง เช่น
การตีกอล์ฟ การกางแขน กระโดดตบ
3. Transverse คือ ระนาบทีแ่ บ่งส่วนของร่างกายออกเป็ น ส่วนบน - ส่วนล่าง เช่น
การหมุนตัวส่วนบน – ล่าง การหมุนข้อเท้า เข่า
ประโยชน์ของการแบ่งการเคลื่อนไหวของร่างกายมนุษย์ออกเป็ นระนาบต่างๆนี้กเ็ พือ่
สะดวกต่อการศึกษาการทํางานของข้อต่อและอวัยวะต่างๆของร่างกาย ว่าสามารถเคลื่อนไหวได้ใน
มุมใดบ้าง รวมทัง้ ยังทําให้ทราบได้อกี ว่า ในขณะทีร่ า่ งกายกําลังเกิดการเคลื่อนไหวอยูน่ นั ้ ร่างกาย
ของเรากําลังเคลื่อนไหวขนานอยูก่ บั ระนาบทีต่ อ้ งการหรือไม่ดงั เช่นตัวอย่างทีไ่ ด้กล่าวมา
นอกจากระนาบทัง้ 3 แบบ ทีก่ ล่าวมาแล้วข้างต้น ยังมีอกี ระนาบหนึ่งทีส่ าํ คัญควรทราบคือ
ระนาบทแยงมุม (Diagonal plane) ซึง่ แบ่งออกได้ 3 แบบดังนี้
1. ทแยงมุมในแนวสูง
ข้อไหล่
2. ทแยงมุมในแนวตํ่า
ข้อสะโพก
3. ผสม
ข้อไหล่และสะโพก
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ภาพประกอบ 3 ระนาบของร่างกาย
ทีม่ า: ศิรริ ตั น์ หิรญ
ั รัตน์. (2546). ชีวกลศาสตร์การกีฬา. หน้า 73.

เมแคนิกส์ของการทํางานของกล้ามเนื้ อ
กานดา ใจภักดี (2542: 75) กล่าวว่า มนุษย์จะเคลื่อนไหวส่วนต่าง ๆ ของร่างกายได้นนั ้
ต้องอาศัยการหดตัวของกล้ามเนื้อลายโดยมีระบบประสาทเป็ นตัวควบคุม ร่างกายมนุ ษย์
ประกอบด้วยกล้ามเนื้อลายประมาณ 640 มัด ซึง่ มีขนาดและรูปร่างต่าง ๆ กัน ขนาดเล็กทีส่ ดุ คือ
กล้ามเนื้อ Stepedius ไปจนถึงกล้ามเนื้อมัดทีใ่ หญ่ทส่ี ดุ ในร่างกายคือ กล้ามเนื้อ Gluteus Maximus
ส่วนรูปร่างของกล้ามเนื้อก็มคี วามแตกต่างกันตามหน้าที่ บางมัดกล้ามเนื้อยาวเรียวเพือ่ ให้เกิด
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ชนิ ดของการหดตัวของกล้ามเนื้ อ
กานดา ใจภักดี (2542: 77) ได้แบ่งการหดตัวของกล้ามเนื้อ โดยใช้การเปลีย่ นแปลง
ความยาวของกล้ามเนื้อเป็ น 3 ชนิดดังนี้
1. การหดตัวแบบ Isometric Contraction เกิดขึน้ เมือ่ แรงภายในกล้ามเนื้อมีคา่ มากกว่า
แรงต้านทานภายนอก และตลอดเวลาของการหดตัวจะไม่มกี ารเปลีย่ นแปลงความยาวของกล้ามเนื้อ
เป็ นภาวะทีร่ า่ งกายมีสมดุลซึง่ อาจจะเรียกว่า การหดตัวแบบ Statics ก็ได้ ใช้ในการออกกําลังกาย
กล้ามเนื้อขณะทีผ่ ปู้ ว่ ยยังอยูใ่ นเฝือก หรือในภาวะทีผ่ ปู้ ว่ ยมีการเจ็บปวดทีข่ อ้ ต่อ
2. การหดตัวแบบ Isotonic Contraction เกิดเมือ่ แรงภายในกล้ามเนื้อมีคา่ มากกว่าแรง
ต้านทานภายนอก และกล้ามเนื้อจะหดตัวสัน้ ลง ทําให้เกิดการเคลื่อนไหว บางทีเรียกว่า การหดตัว
แบบ Concentric หรือการหดตัวแบบ Shortening พลังทีใ่ ช้ในการทํางานชนิดนี้มคี า่ มากกว่าการหด
ตัวชนิด Isometric ซึง่ มีคา่ เป็ น พลังงาน = แรง x ระยะทางเคลื่อนที่
3. การหดตัวแบบ Eccentric เป็ นการทํางานของกล้ามเนื้อ เมือ่ กล้ามเนื้อหดตัวสัน้ อยู่
และมีแรงภายนอกมากกว่าแรงภายในของกล้ามเนื้อ และกล้ามเนื้อยอมให้ความยาวเพิม่ ขึน้ โดยที่
แรงตึงตัวของกล้ามเนื้อยังคงปกติ การทํางานชนิดนี้เปรียบเสมือนเป็ นเบรกเพือ่ ควบคุมการ
เคลื่อนไหวของร่างกาย โดยจะเกิดขึน้ กับการเคลื่อนไหวทีไ่ ปในทิศทางของแรงดึงดูดของโลก
กล้ามเนื้อ Antagonistic จะทํางานเพือ่ ควบคุมการเคลื่อนไหว เช่น การนังลง
่ กล้ามเนื้อในการ
เหยียดข้อต่อสะโพกจะทํางานแบบ Eccentric หรือการถือนํ้าหนักท่างอข้อศอก 90 องศา และให้ลด
ระดับลง กล้ามเนื้อในการงอศอกจะทํางาน ซึง่ การทํางานของกล้ามเนื้อทัง้ สองทีก่ ล่าวนี้เป็ นแบบ
Eccentric

ลักษณะรูปร่างของนักกีฬา
สุรพล วงศ์สถิต และ ณรงค์ศกั ดิ ์ พุม่ จันทร์ (2553: ออนไลน์) กล่าวว่า รูปร่างของนักกีฬา
เป็ นสิง่ แรกทีผ่ ฝู้ ึ กสอนกีฬาควรให้ความสนใจ เช่นรูปร่างนักกีฬาวิง่ ระยะไกล ระยะสัน้ หรือกีฬา
ฟุตบอล ยิมนาสติก เป็ นต้น เนื่องจากเป็ นองค์ประกอบทีส่ าํ คัญข้อหนึ่งในการได้เปรียบเชิงกล ดังที่
ทราบกันดีอยูแ่ ล้วว่าแต่ละคนมีรปู ร่างทีแ่ ตกต่างกัน ซึง่ อาจมาจากสาเหตุหลายประการทีแ่ ตกต่างกัน
เช่น การได้รบั อาหารทีแ่ ตกต่างกัน การออกกําลังกาย เชือ้ ชาติ กรรมพันธุท์ แ่ี ตกต่างกัน จึงจําเป็ น
จะต้องมีการศึกษาสัดส่วนของร่างกายของนักกีฬาอย่างละเอียดเพือ่ การนําไปใช้ในการได้เปรียบ
เชิงกลทางด้านการกีฬา เช่น ขนาดของร่างกาย รูปร่างและองค์ประกอบ ส่วนสูง นํ้าหนัก และ
ปริมาตรส่วนต่าง ๆ การวัดสัดส่วนของร่างกายสามารนําไปใช้ประโยชน์ในการแยก เพศ อายุ ขนาด
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ประเภทของการเคลื่อนที่ (Forms of Motion)
ศิรริ ตั น์ หิรญ
ั รัตน์ (2546: 4-8) กล่าวว่าการเคลื่อนไหวสามารถอธิบายได้ 3 ลักษณะ คือ
1. การเคลื่อนไหวทีเ่ ป็ นเส้นตรง (Translation Motion) การเคลื่อนทีเ่ ป็ นเส้นตรงเกิดขึน้
เมือ่ วัตถุหรือร่างกายเคลื่อนที่ โดยทุกส่วนของวัตถุหรือร่างกายเดินทางไปเป็ นระยะทีเ่ ท่ากันและใน
เส้นทางเดียวกัน โดยมีระยะเวลาเท่ากัน ในการพิจารณาว่าการเคลื่อนทีใ่ ดเป็ นแบบเส้นตรง ให้
พิจารณาการเคลื่อนของเส้นตรงทีล่ ากผ่านวัตถุหรือร่างกายนัน้ โดยถ้าในขณะทีเ่ คลื่อนทีเ่ ส้นตรงนี้
คงระยะความยาวเท่าเดิมและขนานกับตําแหน่งแรกทีอ่ ยู่ การเคลื่อนทีน่ นั ้ ก็ถอื ว่าเป็ นแบบ
Translation
2. การเคลื่อนทีแ่ บบหมุน (Rotation Motion) เป็ นการเคลื่อนทีแ่ บบวัตถุหรือร่างกาย
เคลื่อนหรือเปลีย่ นตําแหน่งรอบ ๆ เส้นสมมุตใิ นอากาศ โดยวัตถุหรือร่างกายเคลื่อนไปด้วยมุมที่
เท่ากัน ทิศทางเดียวกัน หรือเวลาเท่ากัน เส้นสมมุตใิ นอากาศนี้อาจพาดผ่านวัตถุหรือร่างกาย หรือ
เรียกว่า แกนของการหมุน (Axis of rotation) ซึง่ แกนของการหมุนจะตัง้ ฉากกับระนาบ (Plane) ของ
การเคลื่อนทีข่ องวัตถุและร่ากาย
3. การเคลื่อนทีแ่ บบผสมผสาน (General Motion) ในด้านเทคนิคเชิงกีฬา การเคลื่อนที่
แบบหมุนจะพบมากกว่าการเคลื่อนทีแ่ บบเส้นตรง แต่จะพบมากทีส่ ดุ คือการเคลื่อนทีแ่ บบ
ผสมผสาน ซึง่ มีทงั ้ การหมุนและการเคลื่อนทีแ่ บบเส้นตรง เช่น นักจักรยาน ส่วนบนของร่างกายจะ
เคลื่อนทีเ่ ป็ นเส้นตรงซึง่ เป็ นผลจากการเคลื่อนทีแ่ บบหมุนของส่วนขา การผสมผสานการเคลื่อนที่
แบบหมุน และเส้นตรง มักจะมีการผสมผสานอื่น ๆ รวมอยูด่ ว้ ยเช่น การเคลื่อนทีแ่ บบหมุนหลายๆ
อันเข้าด้วยกันในเวลาเดียวกัน การวิเคราะห์การเคลื่อนไหวแบบผสมผสานของหลาย ๆ ส่วน
อาจยุง่ ยากซับซ้อนได้

ประโยชน์ ของชีวกลศาสตร์การกีฬา
สุรพล วงศ์สถิต และ ณรงค์ศกั ดิ ์ พุม่ จันทร์ (2553: ออนไลน์) กล่าวว่าสํานักวิทยาศาสตร์
การกีฬา สํานักพัฒนาการการกีฬาและนันทนาการ กระทรวงการท่องเทีย่ วและกีฬา ได้แบ่ง
เป้าหมายของ ชีวกลศาสตร์การกีฬาไว้ 2 ประการคือ
1. เพือ่ พัฒนาความสามารถทางการกีฬาของนักกีฬา (Performance improvement) ด้วย
การ
1.1 การพัฒนาเทคนิค (Technique Improvement) ผูฝ้ ึ กสอนกีฬาใช้ความรูท้ างด้าน
ชีวกลศาสตร์การกีฬาวิเคราะห์ทกั ษะ เทคนิคทีจ่ ะช่วยเพิม่ ความสามารถของนักกีฬา
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1.2 การพัฒนาอุปกรณ์ (Equipment Improvement) ใช้ความรูท้ างด้านชีวกลศาสตร์
การกีฬาออกแบบอุปกรณ์เพือ่ ให้สามารถเล่นกีฬาได้ประสิทธิภาพสูงสุด
1.3 การพัฒนาการฝึ ก (Training Improvement) วิเคราะห์ทกั ษะ เทคนิคนักกีฬาทีย่ งั
ไม่สมบูรณ์ทข่ี าดหายไป เพือ่ วางแผนฝึ กซ้อมปรับพัฒนาเทคนิคการฝึกซ้อม
2. เพือ่ ป้องกันการบาดเจ็บและฟื้นฟูสมรรถภาพหลังจากการบาดเจ็บ (Injury Prevention
and Rehabilitation)
2.1 เทคนิคลดการบาดเจ็บ (Technique Reduce Injury) นําวิธกี ารเคลื่อนไหวในการ
ปฏิบตั ทิ กั ษะ เทคนิค ทีล่ ดแรงกระทําต่อร่างกายในการฝึ กซ้อมกีฬามาปฏิบตั ิ อันจะเป็ นการลดการ
สะสมการบาดเจ็บได้เป็ นอย่างดี เช่น การย่อตัว การผ่อนแรง เป็ นต้น
2.2 การออกแบบอุปกรณ์เพือ่ ลดการบาดเจ็บ (Equipment Design Reduce Injury)
การออกแบบอุปกรณ์กฬี าเพือ่ ลดอาการการบาดเจ็บทางการกีฬา เช่น การผลิตออกแบบรองเท้าวิง่
เสือ้ เกาะสวมป้องกัน เครือ่ งมือทางการกีฬา เป็ นต้น

การนําชีวกลศาสตร์มาใช้กบั กีฬา
กรรวี บุญชัย (2540: 166-167) กล่าวว่า การแข่งขันกีฬาในปจั จุบนั จะอาศัยแต่
ความสามารถของนักกีฬาเพียงอย่างเดียวยังไม่เพียงพอ ผูฝ้ ึ กสอนและนักกีฬาจําเป็ นต้องศึกษา
เรียนรูถ้ งึ ความก้าวหน้าทางด้านวิทยาศาสตร์ทม่ี สี ว่ นในการพัฒนาด้านกีฬา โดยรูจ้ กั นําเอาหลักและ
วิธกี ารเหล่านัน้ มาใช้ประกอบในการฝึกซ้อมและการแข่งขัน เพือ่ เสริมสร้างความสมบูรณ์ และขีด
ความสามารถของร่างกายให้กบั นักกีฬาให้มากทีส่ ดุ เท่าทีจ่ ะทําได้
วัตถุประสงค์ของการนําวิทยาศาสตร์การเคลื่อนไหวมาใช้ในการกีฬา คือ
1. เพือ่ สอนให้บุคคลและนักกีฬารูจ้ กั ใช้รา่ งกายให้มปี ระสิทธิภาพมากทีส่ ดุ
2. เพือ่ แก้ไขความบกพร่องต่าง ๆ ของนักกีฬาแต่ละบุคคล
ความสําคัญของวิทยาศาสตร์การเคลื่อนไหวในการกีฬาทีม่ ผี ลต่อนักกีฬาและการฝึ กซ้อม
คือ
1. ช่วยให้สามารถเลือกประเภทกีฬาได้ถกู ต้อง เหมาะสมกับรูปร่างโดยอาศัยหลักของ
มนุษย์มติ ิ (Anthropometry) และการทดสอบสมรรถภาพทางกาย
2. ช่วยนําหลักการฝึ กซ้อมสําหรับนักกีฬาแต่ละบุคคลว่า ควรจะฝึ กซ้อมเพิม่ เติมทางด้าน
ใดเป็ นพิเศษ
3. ช่วยให้ทราบถึงพัฒนาการของการฝึกซ้อมว่า มีความก้าวหน้าไปมากน้อยเพียงใด ควร
มีการเปลีย่ นแปลงปรับปรุง แก้ไข วิธกี ารฝึกซ้อมด้านใด ด้วยการทดสอบสมรรถภาพร่างกายหรือ
สถิติ
4. ช่วยชีแ้ นะนักกีฬาแต่ละบุคคลได้ทราบว่า ควรมีการบํารุงรักษาร่างกายของตนอย่างไร
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5. ช่วยแนะนําเทคนิคและวิธกี ารใหม่ ๆ ในการฝึกซ้อมและแข่งขัน เพือ่ ให้เกิดผลดีมี
ประสิทธิภาพมากทีส่ ดุ
ข้อจํากัดในการนําหลักวิทยาศาสตร์การเคลื่อนไหวมาใช้กบั นักกีฬา คือ
1. โครงร่าง วัย และความพร้อมทางด้านร่างกาย
2. ความถนัด และความเคยชินทีแ่ ตกต่างกันในแต่ละบุคคล
3. ความแตกต่างกันในด้านความรู้ ความสนใจ และความพยายามในการฝึกซ้อมแก้ไข
ตนเอง
4. ระยะเวลาในการฝึกซ้อมเตรียมตัว
ความสําคัญในการนําหลักวิทยาศาสตร์การเคลื่อนไหวในการกีฬาไปใช้ในการสอนและการ
ฝึกกีฬาการนําความรูท้ างด้านวิทยาศาสตร์การเคลื่อนไหวมาประยุกต์ใช้ในการฝึ กกีฬานัน้ ผูฝ้ ึ กสอน
กีฬาและนักกีฬาเอง ควรจะได้ศกึ ษาทําความเข้าใจเกีย่ วกับขัน้ ตอนรายละเอียดของหลักและวิธกี าร
ต่าง ๆ อย่างละเอียด ตลอดจนองค์ประกอบทางด้านอื่นทีอ่ าจจะมีผลเกีย่ วข้อง ทัง้ นี้เพือ่ จะได้ใช้
ให้เกิดประโยชน์ได้อย่างเต็มที่
สิง่ ทีผ่ ฝู้ ึ กสอนควรจะต้องคํานึงถึงเป็ นอย่างยิง่ ในการนําหลักวิทยาศาสตร์การเคลื่อนไหวมา
ใช้ประกอบการสอนและการฝึกกีฬา คือ
1. พืน้ ฐานความรูค้ วามเข้าใจในเนื้อเรือ่ งทีจ่ ะทําการสอน
2. การจัดลําดับขัน้ ตอนในการสอนและการฝึก
3. ผลทีจ่ ะได้รบั จากการสอนและการฝึก
ศิรริ ตั น์ หิรญ
ั รัตน์ (2546: 2-3) กล่าวว่า ผูท้ เ่ี กีย่ วข้องกับการพลศึกษา และผูฝ้ ึ กสอนกีฬา
มักจะพบปญั หาทางด้านเทคนิคทีใ่ ช้ในกิจกรรมพลศึกษา และการสอนกีฬา ส่วนใหญ่การแข่งขัน
กีฬาเกือบทุกประเภทจะมีการทําลายสถิตกิ นั อยูต่ ลอดเวลา ดังนัน้ ผูฝ้ ึ กสอน (Coach) ทุกระดับมักจะ
ยึดถือรูปแบบ และเทคนิคของนักกีฬาทีท่ าํ ลายสถิตใิ นประเภทกีฬานัน้ ๆ มาถ่ายทอดแก่นกั กีฬา
ของตน โดยมิได้คาํ นึงถึงองค์ประกอบทางด้านอื่น ดังเช่นในอดีต นักกระโดดสูงชาวรัสเซีย Valerity
Brumel ทําลายสถิตโิ ลก และสถิตโิ อลิมปิกในการกระโดดสูง ช่วงเวลานัน้ ผูฝ้ ึ กสอนทัวโลกส่
่
วนใหญ่
จึงนิยมนําเทคนิคของเขามาใช้กบั นักกีฬาของตน เพราะพวกเขาไม่คดิ ว่าจะมีนกั กีฬาคนใดจะทําได้
อย่างนักกีฬารัสเซียคนนี้อกี เช่น การเลียนแบบเทคนิคการแกว่งแขนแบบ สองแขนพร้อมกัน
(Double - Arm) และการวิง่ ก้าวยาว ๆ เร็ว ๆ หรือ การใช้น้ําหนักถ่วงทีร่ า่ งกาย เป็ นต้น ทีก่ ล่าวมา
แสดงให้เห็นถึงปญั หาของผูฝ้ ึ กสอนกีฬา ทีไ่ ม่ได้คาํ นึงถึงองค์ประกอบทางด้านชีวกลศาสตร์ซง่ึ
สามารถเปลีย่ นแปลงเทคนิคต่าง ๆ ของนักกีฬาเพือ่ ทําให้ได้ประสิทธิภาพสูงสุดในการแข่งขันได้
เช่น ปจั จุบนั มีการเปลีย่ นแปลงกฎในการกลับตัวของนักว่ายนํ้า หรือแม้กระทังการเปลี
่
ย่ นแปลง
อุปกรณ์การแข่งขัน เช่น ไม้ปิงปองทีส่ ามารถเคลือบผิวหน้าไม้ดว้ ยฟองนํ้า หรือไม้ค้าํ ถ่อทีท่ าํ ด้วยไฟ
เบอร์กลาส ซึง่ สิง่ ต่าง ๆ เหล่านี้เป็ นผลมาจากการศึกษาวิจยั ทางด้านชีวกลศาสตร์ทงั ้ สิน้ ดังนัน้ เมือ่ ผู้
ฝึกสอนกีฬาสามารถตัดสินใจเลือกเทคนิคทีเ่ หมาะสมมาใช้รว่ มกับอุปกรณ์กฬี าได้ถูกต้องตามกฎ
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การวิเคราะห์ทกั ษะ
กานดา ใจภักดี และ ชูศกั ดิ ์ เวชแพศย์ (2524: 22-23) ได้กล่าวถึงการวิเคราะห์การ
เคลื่อนไหวของร่างกายไว้ดงั นี้
การวิ เคราะห์การเคลื่อนไหวของร่างกายในเชิ งเมแคนิ กส์
การวิเคราะห์น้ี จะสามารถช่วยให้เข้าใจกลไกของกีฬาต่าง ๆ ได้ ซึง่ จะเป็ นประโยชน์อย่าง
มากในการนําไปปรับปรุงเทคนิคให้ดขี น้ึ โดยแบ่งการวิเคราะห์ออกเป็ นหัวข้อใหญ่ ๆ 2 ข้อ คือ
1. การวิเคราะห์คเิ นแมติกส์ เป็ นการวิเคราะห์ลกั ษณะและส่วนประกอบต่าง ๆ ของการ
เคลื่อนไหว โดยไม่คาํ นึงถึงแรงทีม่ าทําให้เกิดการเคลื่อนไหว
2. การวิเคราะห์คเิ นติกส์ เป็ นการวิเคราะห์สาเหตุของการเคลื่อนไหว โดยคํานึงถึงแรง
ซึง่ มากระทําให้เกิดความเคลื่อนไหวด้วย
การวิ เคราะห์คิเนแมติ กส์ของการเคลื่อนไหวของจํานวน
การวัดจํานวน การวัดจํานวนการเคลื่อนไหวของมนุ ษย์นนั ้ อาจแสดงจํานวนได้ 3 อย่าง
คือ นํ้าหนัก ระยะทาง หรือมุมทีว่ ตั ถุหรือร่างกายเคลื่อนไหว และระยะเวลาของการเคลื่อนไหว
ในการศึกษาการเคลื่อนไหว มีความสําคัญทีจ่ ะต้องแยกระหว่างจํานวนทาง สเคล่าร์
(Scalar) และจํานวนทางเวคเตอร์ (Vector) ซึง่ อาศัยหลักทางคณิตศาสตร์แตกต่างกัน จํานวน
สเคล่าร์จะกล่าวถึงความมากน้อย (Magnitude) เท่านัน้ เช่น จํานวนของเวลา เป็ นต้น ส่วนจํานวนที่
มีทศิ ทางด้วยเรียกว่าจํานวนเวคเตอร์ แรงและการเคลื่อนทีเ่ ป็ นจํานวนขัน้ พืน้ ฐาน 2 อย่างทีใ่ ช้แสดง
เวคเตอร์
การวิ เคราะห์ทางสถานที่ของการเคลื่อนไหวของมนุษย์
การวิเคราะห์การเคลื่อนไหวของมนุษย์จะต้องพิจารณาทัง้ สถานที่ (Spatial) และเวลา
(Temporal) เรือ่ งสถานทีจ่ ะเป็ นการวิเคราะห์การเคลื่อนที่ ซึง่ เป็ นการเปลีย่ นตําแหน่งของร่างกาย
การเคลื่อนทีม่ ไี ด้ 2 อย่าง คือ การเคลื่อนทีเ่ ชิงเส้น (Linear Displacement) และการเคลื่อนทีเ่ ชิงมุม
(Angular Displacement)
การเคลื่อนทีเ่ ชิงเส้นมี 2 ส่วน คือ ระยะทางและทิศทางอันเป็ นจํานวนทางเวคเตอร์ ส่วน
การเคลื่อนไหวทางเชิงมุมมีสว่ นประกอบต่าง ๆ คือ ทิศทาง รัศมี มุมทีเ่ คลื่อนไป และเส้นโค้งของ
วงกลมทีต่ ดั โดยมุมนัน้
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การเคลื่อนไหวเชิงมุมเป็ นการเคลื่อนไหวตามเส้นโค้งของวงกลมด้วยมุมตามแกนทีเ่ ป็ นจุด
ศูนย์กลางของการหมุน ส่วนระยะทางเชิงเส้น (d) เป็ นเส้นโค้งของวงกลมทีต่ ดั โดยมุมระยะทางเชิง
เส้นของจุดหมุนจากแกนเรียกว่ารัศมี (r) ของการหมุน ส่วนเรเดียน (Radian) เป็ นหน่วยของการ
วัดมุม มีคา่ เท่ากับอัตราส่วนของความยาวของเส้นโค้ง (d) ต่อความยาวของรัศมี (r)
การเคลื่อนไหวทีเ่ ชิงมุม สามารถวัดได้โดยใช้หลักเมแคนิกส์ และอิเล็กทรอนิกส์
1. เครือ่ งวัดมุมใช้มอื เครือ่ งมือวัดมุมชนิดนี้ใช้งา่ ย เพียงแต่ทาบเครือ่ งวัดมุมเข้าทีบ่ ริเวณ
ข้อ เช่นเมือ่ ต้องการวัดมุมของข้อเข่า ก็ใช้แขนของเครือ่ งวัดมุมวางทาบบนขาท่อนบนและขาท่อน
ล่าง ให้ตอนกลางของเครือ่ งอยูบ่ ริเวณข้อ
2. เครือ่ งมือวัดมุมทีใ่ ช้ไฟฟ้า เครือ่ งวัดมุมชนิดนี้สามารถวัดการเปลีย่ นแปลงของมุมของ
ข้อได้ตลอดเวลา จึงมีประโยชน์อย่างมากในการเคลื่อนไหว
3. การวัดการเคลื่อนไหวเชิงมุมโดยการถ่ายภาพยนตร์ การวัดโดยวิธนี ้ี ทําให้ทราบการ
เคลื่อนไหวทีแ่ ท้จริง สามารถวัดมุมได้จากการถ่ายได้โดยตรงและสามารถวัดมุมในทางต่อๆกันได้
เช่น การกระโดด การวิง่ เป็ นต้น
สุรพล วงศ์สถิต และ ณรงค์ศกั ดิ ์ พุม่ จันทร์ (2553: ออนไลน์) ได้แบ่งการวิเคราะห์การ
เคลื่อนไหวโดยใช้หลักกลศาสตร์ เป็ น 4 ขัน้ ตอน คือ
1. ขัน้ สังเกตด้วยตาเปล่า (Noncinematographic Analysis) เป็ นการมองด้วยตาเปล่า และ
เปรียบเทียบการเคลื่อนไหวเพือ่ สังเกตท่าทางว่าถูกต้องหรือไม่ และถูกต้องอย่างไร และอะไรน่าจะ
เป็ นสาเหตุของความไม่สมบูรณ์ของการเคลื่อนไหวทักษะนัน้ ๆ เช่น จะเข้ายิงประตูฟุตบอลลูกข้าม
คานไปเพราะเหตุใด อะไรทีเ่ ป็ นสาเหตุ เป็ นต้น
2. ขัน้ ใช้อุปกรณ์ (Basic Cinematographic Analysis) ขัน้ นี้จะมีการใช้อุปกรณ์อย่างง่าย
เช่น กล้องถ่ายภาพนิ่ง กล้องถ่ายภาพเคลื่อนไหว (Video Camera) เพือ่ นํารูปภาพนัน้ มาวิเคราะห์
อย่างง่าย เนื่องจากบางครัง้ เหตุการณ์ทเ่ี กิดขึน้ นัน้ เราต้องการดูอกี ครัง้ เพือ่ ให้แน่ใจ หรือสามารถให้
ผูอ้ ่นื บันทึกภาพเพือ่ นํามาศึกษาภายหลัง
3. ขัน้ ใช้อุปกรณ์ขนั ้ สูง (Intermediate Cinematographic Analysis) อุปกรณ์ทใ่ี ช้
อย่างน้อยจะต้องเป็ นอุปกรณ์ทบ่ี นั ทึกภาพการเคลื่อนไหวได้ มีความเร็วในการจัดภาพได้มากหรือที่
เรียกว่า High Speed VDO. สามารถจับภาพได้เร็วและแม่นยํา นําภาพทีไ่ ด้มาวิเคราะห์การ
เคลื่อนไหว ทัง้ ความเร็ว มุมการเคลื่อนไหวเป็ นต้น
4. ขัน้ วิจยั (Biomechanics Research) ใช้เครือ่ งมือวิทยาศาสตร์โดยเฉพาะ เช่น
คอมพิวเตอร์ เครือ่ งวิเคราะห์การเคลื่อนไหว ในขัน้ นี้จะต้องอาศัยความรู้ ความชํานาญการ
เป็ นพิเศษ ส่วนมากจะอยูใ่ นห้องทดลองชีวกลศาสตร์โดยเฉพาะ อาจนําขัน้ ที่ 2 และ3 มาวิเคราะห์ใน
ขัน้ นี้ได้
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ท่าเริ่ มต้น (Starting Position)
สุรพล วงศ์สถิต และ ณรงค์ศกั ดิ ์ พุม่ จันทร์ (2553: ออนไลน์) กล่าวถึงท่าเริม่ ต้นว่า คือท่า
ทีก่ ระทําอยูก่ อ่ นทีจ่ ะทําการเคลื่อนทีเ่ คลื่อนไหว เช่น ท่าเริม่ ต้นของนักวิง่ 100 เมตร ก็คอื ท่าทีก่ าํ ลัง
จะพุง่ ตัวของจากทีย่ นั เท้า สําหรับท่าเริม่ ต้นของนักยิมนาสติกก็จะอยูใ่ นท่ายืนตรง เหล่านี้เป็ นต้น ใน
การวิเคราะห์การเคลื่อนไหว ผูว้ เิ คราะห์จะต้องทราบว่าผูแ้ สดงนัน้ อยูใ่ นท่าใด เพราะหากผูแ้ สดงใน
ท่าเริม่ ต้นทีเ่ หมาะสมจะทําให้การเคลื่อนทีน่ นั ้ เกิดประสิทธิภาพมากยิง่ ขึน้ ในทางตรงกันข้ามหากอยู่
ในท่าทีไ่ ม่เหมาะสมก็จะทําให้เสียเปรียบ สําหรับในเบือ้ งต้นนี้ เพือ่ ให้เกิดแนวคิดและความเข้าใจใน
แนวเดียวกัน และเพือ่ ง่ายต่อการให้ช่อื ท่าทางการเคลื่อนไหวต่าง ๆ จึงขอกําหนดให้ทา่ เริม่ ต้นของ
การเคลื่อนไหวอยูใ่ นท่ากายวิภาค เพราะเป็ นท่าแสดงให้เห็นทุกสัดส่วนของร่างกาย ซึง่ หากมีการ
เคลื่อนไหวอวัยวะไม่วา่ ส่วนใดของร่างกายจะทําให้เห็นได้ชดั เจนกว่าท่าอื่น ๆ

ภาพประกอบ 4 ท่าเริม่ ต้น (Starting Position)
ทีม่ า: สุรพล วงศ์สถิต; และ ณรงค์ศกั ดิ ์ พุม่ จันทร์. (2553). ความรูพ้ ้นื ฐานทางชีวกล
ศาสตร์. ออนไลน์.
หลักว่าด้วยการเคลื่อนร่างกายในอากาศที่ปราศจากสิ่ งรองรับ
จรวยพร ธรณินทร์ (2523: 41) กล่าวว่า ร่างกายทีป่ ราศจากสิง่ รองรับอากาศจะถูกแรง
ดึงดูดของโลกดึงสูผ่ วิ โลก การเคลื่อนไหว อาจจะเคลื่อนไหวได้ในแนวการเคลื่อนไหวในทางทีข่ นาน
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1. ถ้าร่างกายลอยตัวอยูใ่ นอากาศ ทําให้รา่ งกายไม่สามารถมีโมเมนตัมขึน้ มาได้ ผลคือ
ร่างกายไม่สามารถเปลีย่ นทิศทางการเคลื่อนทีจ่ ากจุดศูนย์ถ่วงของร่างกายได้ ทิศทางของ
จุดศูนย์ถ่วงจะอยูใ่ นแนวเดียวกับจุดศูนย์ถ่วงของวัตถุอ่นื ทีถ่ ูกแรงภายนอกขนาดเท่ากันผลักดัน
ออกไป เช่น นักกระโดดนํ้าลอยตัวอยูใ่ นอากาศแล้ว ไม่วา่ อย่างไรก็ไม่สามารถเปลีย่ นแนวทาง
จุดศูนย์ถ่วงของตนเองได้
2. การเคลื่อนไหวทัง้ ร่างกายอาจทําได้หลังจากเท้าพ้นกระดานสปริง แล้วทําให้หมุน
รอบจุดศูนย์ถ่วงของตนเองได้ อาจหมุนรอบแกนดิง่ แกนหน้าหลัง หรือหมุนรอบแกนข้าง เช่น นัก
กระโดดนํ้าจําเป็ นต้องกระโดดให้พน้ กระดานสปริงเสียก่อนจึงแสดงท่าพลิกแพลง
ตําแหน่ งสุดท้ายของการเคลื่อนไหว
กรรวี บุญชัย (2540: 177) ได้กล่าวถึงตําแหน่งสุดท้ายของการเคลื่อนไหวไว้ ดังนี้
1. ท่าทีไ่ ม่เกีย่ วข้องกับการปฏิบตั ิ เช่น การลงสูพ่ น้ื ในการกระโดดคํ้าและการกระโดดสูง
ซึง่ เป็ นไปได้หลายลักษณะไม่มรี ปู แบบทีแ่ น่นอน เช่นเดียวกันกับการเสียหลักลื่นล้มลง แต่ขอ้ สําคัญ
ของการเคลื่อนไหวในตําแหน่งสุดท้ายนี้กค็ อื พยายามหลีกเลีย่ งอันตรายและการบาดเจ็บ จึงต้องการ
เบาะหรืออุปกรณ์ทน่ี ุ่ม การตัดสินไม่ควรคํานึงถึงตําแหน่งสุดท้ายของการปฏิบตั ใิ นลักษณะเช่นนี้
2. ท่าทีเ่ กีย่ วข้องกับการวัดผลการปฏิบตั ิ เช่น การวิง่ กระโดดไกล การเขย่งก้าว
กระโดด เป็ นต้น ตําแหน่งสุดท้ายของการเคลื่อนไหวเมือ่ ลงสูพ่ น้ื แล้วจะต้องไม่เสียการทรงตัวหรือล้ม
ลงมาข้างหลัง ซึง่ จะทําให้ผลเสียต่อการวัดระยะทาง
3. ลักษณะทีก่ าํ หนดเฉพาะและมีผลต่อการปฏิบตั ดิ ว้ ย เช่น กระโดดนํ้า ยิมนาสติก
การทุม่ นํ้าหนัก ขว้างจักร พุง่ แหลน เป็ นต้น ตําแหน่งสุดท้ายของการเคลื่อนไหวจะต้องไม่ผดิ กติกา
หรือกระทําฟาวล์ ส่วนกีฬาประเภทยิมนาสติก ตําแหน่งสุดท้ายของการเคลื่อนไหวคือการลงสูพ่ น้ื ซึง่
มีความสําคัญมาก โดยจะต้องพยายามให้เสียการทรงตัวน้อยทีส่ ดุ การลงสูพ่ น้ื ทีใ่ ช้ในยิมนาสติกคือ
ย่อเข่า (Half Knee-Bent) ซึง่ ช่วยลดแรงกระแทกและเป็ นการลดจุดศูนย์ถ่วงให้ต่าํ ซึง่ มีผลต่อความ
มันคงมากยิ
่
ง่ ขึน้ และแขนเหยียดออกเพือ่ ความสมดุล

กลไกในการกระโดด
ชู (Chu. 1992: 2-3) กล่าวถึงการใช้ความรูเ้ กีย่ วกับลักษณะของกล้ามเนื้อไว้วา่ การหด
ตัวทีก่ ล้ามเนื้อยืดออกนัน้ จะตามมาอย่างรวดเร็ว ด้วยการหดตัวของกล้ามเนื้อสัน้ เข้า ในหลายทักษะ
กีฬาทุกครัง้ ทีก่ ระโดดไกลจะต้องสัมผัสกับกระดานกระโดดเสมอ การลดการกระแทกในขณะทีเ่ ท้า
สัมผัสพืน้ ทีก่ าํ หนดไว้บนกระดาน จะใช้วธิ งี อเล็กน้อยทีข่ อ้ ต่อสะโพก ข้อต่อทีเ่ ข่าและข้อเท้า ตามติด
มาอย่างรวดเร็วด้วยการยืดออกของข้อต่อทัง้ หมด เพือ่ ให้เท้าข้างทีเ่ หยียบกระดานกระโดดผลักให้ผู้
กระโดดพุง่ ออกไปจากกระดานกระโดด หรือวิเคราะห์เกีย่ วกับนักกีฬาบาสเกตบอลทีพ่ ยายาม
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นักกีฬากระโดดสูงผูย้ งิ่ ใหญ่ทงั ้ หลายใช้เวลาบนพืน้ ประมาณ 0.12 วินาทีเท่านัน้ ในระบบ
การออกกําลังกายทัง้ หมด การฝึ กแบบพลัยโอเมตริก เป็ นสิง่ ทีเ่ พิง่ จะเกิดขึน้ ในฐานะเครือ่ งมือทีช่ ว่ ย
ในการพัฒนาระบบซึง่ ช่วยตัดภาระทีต่ อ้ งกระทําให้สนั ้ เข้ากล่าวคือ ช่วยประหยัดเวลาในการฝึกซ้อม
และบางทีอาจทําให้ประหลาดใจเมือ่ ผลของการฝึกนี้สงู กว่าทีค่ าดการณ์ไว้ ซึง่ ขึน้ อยูก่ บั การเรียนรู้
และทําความเข้าใจ โดยเฉพาะในเวลาทีค่ วามแข็งแรง (Strength) และธรรมชาติของความเร็ว
(Speed) กลายเป็ นสิง่ ทีส่ าํ คัญทีส่ ดุ นักกีฬาทัง้ หลายสามารถทําให้ขบวนการฝึกฝนนี้สนั ้ ลงทีส่ ดุ ด้วย
การประยุกต์การเรียนรู้ และการฝึ กฝนทักษะ เพือ่ การพัฒนาความแข็งแรงทีส่ งู ทีส่ ดุ
เมาด์ และฟอสเตอร์ (Maud; & Foster. 1995: 108) กล่าวถึงการกระโดดในแนวดิง่ ไว้วา่
กําลังทีเ่ กิดจากกล้ามเนื้อของผูก้ ระโดด เป็ นผลมาจากแรงสะท้อนจากพืน้ ในแนวดิง่ ทีเ่ ท้า
แรงสะท้อนจากพืน้ ในแนวดิง่ สามารถเชื่อมต่อกับผลรวมของจุดศูนย์กลางของร่างกายในการเร่ง
ความเร็วของร่างกายส่วนบนขึน้ ไป พลังในการกระโดดทีเ่ กิดอย่างทันทีทนั ใดเป็ นผลมาจาก แรง
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ความรูท้ วไปเกี
ั่
่ยวกับแอโรบิกยิมนาสติกส์ (General Information)
อุดม พิมพา และ สุมธั ยา เพ็ชรวงศ์ (2552: 2) ได้ให้ความหมาย แอโรบิกยิมนาสติกส์ ว่า
คือความสามารถทีจ่ ะแสดงท่าเคลื่อนไหวทีซ่ บั ซ้อนและเข้มข้นสูงได้อย่างต่อเนื่องพร้อมกับ
เสียงดนตรี ซึง่ ก่อกําเนิดมาจากรูปแบบการออกกําลังกายแอโรบิก ดังนัน้ ท่าชุดการเคลื่อนไหว
(Routine) ต้องแสดงถึงการเคลื่อนไหวอย่างต่อเนื่อง ความอ่อนตัว ความแข็งแรงและการใช้ Seven
Basic Steps ให้เกิดประโยชน์พร้อมทัง้ แสดงท่าทีม่ รี ะดับความยากได้อย่างสมบูรณ์แบบ
ในการแข่งขันกีฬาแอโรบิกยิมนาสติกส์ จะมีระเบียบการแข่งขันและกติกาการให้คะแนน
(The Code of Points) เพือ่ เป็ นสิง่ กําหนดหลักประกันการประเมินท่าชุดของ Aerobic Gymnastics
ในระดับนานาชาติให้เป็ นปรนัยมากทีส่ ดุ ซึง่ มีหลักเกณฑ์ดงั นี้
ประเภทและจํานวนนักกีฬาของการแข่งขัน (Categories) (FIG Aerobic Gymnastics
Committee. 2009: 15)
1. จํานวนประเภทของการแข่งขัน (Number of Categories) การแข่งขันแอโรบิก
ยิมนาสติกส์ชงิ แชมป์โลกจะแบ่งออกเป็ น 5 ประเภท คือ
ประเภทบุคคลหญิง (Individual Women)
ประเภทบุคคลชาย (Individual Men)
ประเภทคูผ่ สม (Mixed Pair)
ประเภท 3 คน (Trio)
ประเภทกลุ่ม (Groups)
2. จํานวนนักกีฬา (Number of Competitors) และเพศของนักกีฬาแต่ละประเภท คือ
ประเภทบุคคลหญิง (Individual Women) นักกีฬาหญิง 1 คน
ประเภทบุคคลชาย (Individual Men) นักกีฬาชาย 1 คน
ประเภทคูผ่ สม (Mixed Pair) นักกีฬาชาย 1 คน และหญิง 1 คน
ประเภท3คน (Trio) นักกีฬา 3 คน (ชายล้วน / หญิงล้วน หรือผสม)
ประเภทกลุ่ม (Groups) นักกีฬา 6 คน (ชายล้วน / หญิงล้วน หรือผสม)
สนามแข่งขัน (Podium and Competition Floor) (FIG Aerobic Gymnastics
Committee. 2009: 13)
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1. เวทีแข่งขัน (Podium) ทีใ่ ช้เป็ นสนามแข่งขันจะต้องยกให้สงู จากพืน้ 80 – 140 ซ.ม และ
มีฉากหลังปิดกัน้ ขนาด กว้าง-ยาว ไม่น้อย กว่า 14 X 14 เมตร
2. พืน้ สนามแข่งขัน (Competition floor) และบริเวณสนามแข่งขัน พืน้ สนามแข่งขันจะต้อง
มีขนาด 12 x 12 เมตรต้องมีเส้นแสดงเขตสนามทีช่ ดั เจน ขนาด 7 x 7 เมตรสําหรับประเภท บุคคล
ชาย (IM), บุคคลหญิง (IW) และขนาด 10 x 10 เมตร เพือ่ ใช้แข่งขันประเภท คูผ่ สม (MP), ประเภท
3 คน (TR), และประเภทกลุม่ (GR) เส้นเขตสนามต้องเป็ นเทปสีดาํ ขนาดกว้าง 5 เซนติเมตร ความ
กว้างของเทปนี้นบั รวมอยูใ่ นพืน้ ทีข่ องสนามแข่งขันด้วย

ภาพประกอบ 5 สนามแข่งขัน (Podium and Competition floor)
ทีม่ า: FIG Aerobic Gymnastics Committee. (Edition March 2009). Aerobic
Gymnastics Code of Points 2009 – 2012. p. 13
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การแต่งกาย (Dress Code) (FIG Aerobic Gymnastics Committee. 2009: 16)
ชุดของนักกีฬาจะต้องแสดงรูปลักษณ์ของกีฬาแอโรบิกยิมนาสติกส์ ไม่อนุ ญาตให้ใช้ชุด
เพือ่ แสดงละครดนตรี หรือละครสัตว์ การมีลกั ษณะท่าทางเรียบร้อยเหมาะสมกับความเป็ นนักกีฬา
ย่อมสร้างความประทับใจโดยรวม
1. จะต้องรัดผมให้แนบติดศีรษะ
2. นักกีฬาจะต้องสวมรองเท้าแอโรบิกสีขาว และถุงเท้าสัน้ สีขาว ซึง่ ผูต้ ดั สินเห็นได้ชดั เจน
3. ห้ามทาสีบนตัว เครือ่ งแต่งหน้ามีไว้สาํ หรับนักกีฬาหญิงเท่านัน้ แต่งได้เพียงบาง ๆ
4. ห้ามนําสิง่ ใด ๆ มาห้อยหรือต่อเติมลงบนชุด
5. อนุญาตให้ปิดเทปสีเดียวกับสีผวิ ได้
6. ต้องไม่สวมใส่เครือ่ งประดับใด ๆ
ชุดแต่งกาย (Attire)
1. ชุดแอโรบิกทีถ่ ูกกติกาต้องเป็ นผ้าไม่โปร่งแสง และชุดชัน้ ในต้องไม่โผล่ออกมานอกชุด
แข่งขัน
2. ชุดของนักกีฬาหญิงจะเป็ นแขนสัน้ หรือแขนยาวก็ได้ (a หรือ b) หากเป็ นแขนยาว
จะต้องยาวถึงข้อมือ
3. กางเกงแนบเนื้อ (Leotards) จะต้องออกแบบให้สอดคล้องกับข้อแนะนําในข้อ 2.3
4. ส่วนชุดสําหรับชาย อนุ ญาต เฉพาะตามแบบทีใ่ ห้ไว้เป็ นตัวอย่างเท่านัน้
5. ชุดทีส่ อ่ื ความหมาย เกีย่ วกับสงคราม ความรุนแรง และศาสนา เป็ นชุดต้องห้าม
ชุดแต่งกายนักกีฬาหญิ ง
1. นักกีฬาหญิงต้องสวมชุดทีเ่ ป็ นชิน้ เดียวกันใส่ถุงน่องสีเนื้อหรือโปร่งแสงชุดสองชิน้ ต่อ
ด้วยเชือกหรือสายรัด ไม่อนุ ญาตให้สวมใส่
2. ด้านหน้าและด้านหลังของชุดช่วงแนวลําคอต้องดูเหมาะสม ด้านหน้าไม่ควรเปิดเกิน
ครึง่ หนึ่งของกระดูกหน้าอก (Sternum) ด้านหลังไม่ควรเว้าเกินชายกระดูกสะบัก (Scapula)
3. ส่วนเว้าทีบ่ ริเวณต้นขาไม่ควรสูงเกินเอวและตะเข็บส่วนล่างต้องปิ ดคลุมส่วนนูนของ
กระดูกเชิงกราน (Crest of Ilium) ชุดแข่งขันต้องปกปิดบริเวณง่ามขาได้อย่างมิดชิด
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ภาพประกอบ 6 ตัวอย่างของชุดนักกีฬาหญิงทีถ่ ูกต้อง
ทีม่ า: FIG Aerobic Gymnastics Committee. (Edition March 2009). Aerobic
Gymnastics Code of Points 2009 – 2012. p. 16
ตัวอย่างชุด “a - c” เป็ นแบบทีเ่ หมือนกันทัง้ ด้านหน้าและด้านหลัง ตัวอย่าง “d” เป็ นชุดเดียวกันแต่
ด้านหน้าและด้านหลังแตกต่างกัน
ชุดแต่งกายนักกีฬาชาย
1. ต้องเป็ นชิน้ เดียวกันหรือสวมกางเกงขาสัน้ กับเสือ้ รัดรูปตามตัวอย่าง “h”
2. ชุดต้องไม่มชี อ่ งเปิดทัง้ ด้านหน้าและด้านหลัง
3. ส่วนเว้าใต้แขนต้องไม่ต่าํ กว่าแนวระดับกระดูกสะบัก (Scapular)

ภาพประกอบ 7 ตัวอย่างของชุดนักกีฬาชายทีถ่ ูกต้อง
ทีม่ า: FIG Aerobic Gymnastics Committee. (Edition March 2009). Aerobic
Gymnastics Code of Points 2009 – 2012. p. 16
ตัวอย่างชุด “e - h” เป็ นแบบทีเ่ หมือนกันทัง้ ด้านหน้าและด้านหลังของชุดแข่งขัน
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ชุดเครื่องแบบ (Uniform) ในช่วงพิธเี ปิดและปิดการแข่งขัน นักกีฬาต้องสวมชุดวอร์ม
ประจําชาติ ในพิธมี อบเหรียญ รางวัล นักกีฬาต้องสวมใส่ชุดแข่งขันขึน้ รับเหรียญรางวัล

การประกอบท่าชุด (Composition of Routines)
ข้อบังคับพิ เศษ (Special Requirements) (FIG Aerobic Gymnastics Committee.
2009: 17-18)
ท่าแสดงทางด้านศิ ลปะ (Artistic)
1. เพือ่ ให้เป็ นตามข้อบังคับทางด้านความเป็ นศิลปะ (Artistic) ท่าชุดและรูปแบบของท่าชุด
จะต้องแสดงออกถึงความคิดริเริม่ และลักษณะเฉพาะของยิมนาสติกแอโรบิก นอกจากนัน้ ควร
แสดงออกถึงความหลากหลายของการเคลื่อนไหว และมีสมั พันธภาพอย่างดียงิ่ ระหว่างดนตรี
การเคลื่อนไหว และการแสดงออกของนักกีฬา
2. การแสดงทีส่ อ่ื ถึงความรุนแรง และเหยียดสีผวิ รวมถึงการแสดงทีช่ น้ี ําทางศาสนา และ
เรือ่ งเพศ เป็ นสิง่ ทีข่ ดั กับอุดมการณ์ของโอลิมปิค และจรยาบรรณของ FIG Code of Ethics
3. สําหรับคูผ่ สม (Mixed Pairs) สามคน (Trios) และกลุ่ม (Groups) ท่าชุดจะต้องมีการยก
(Lifts) 3 ครัง้ ซึง่ อาจจะรวมอยูใ่ นตอนเริม่ ต้นและตอนจบท่าชุดก็ได้
ท่าแสดงความสมบูรณ์ ถูกต้องแม่นยํา (Execution)
ต้องแสดงการเคลื่อนไหวทุกท่าได้อย่างสมบูรณ์ถูกต้องไม่มที ต่ี ิ
ท่าแสดงความยาก (Difficulty)
สําหรับประเภท บุคคลชาย (IM), บุคคลหญิง (IW), คูผ่ สม (Mixed Pairs) สามคน (Trios)
และกลุ่ม (Groups) :
1. ท่าชุดต้องแสดงความสมดุลระหว่างท่ายากของท่าลอยตัวในอากาศ (Airborne) ท่ายืน
(Standing) และท่าแสดงบนพืน้ (Floor-Work)
2. นักกีฬาแต่ละคนจะต้องแสดงท่าความยากไม่เกิน 12 ท่า สําหรับประเภท คูผ่ สม
(Mixed Pairs) สามคน (Trios) และกลุ่ม (Groups) หรือ 10 ท่า สําหรับประเภท บุคคลชาย (IM),
บุคคลหญิง (IW) ด้วยการใช้ เฉพาะ 12 ท่า ทีเ่ ลือก และสามารถรวม 2 ท่า ในกลุม่ ท่าเดียวกัน หรือ
ต่างกลุ่มท่ากัน (Groups) แต่มาจากแฟมมิล่ี (Families) ทีต่ ่างกัน
3. ท่าแสดงทีม่ คี า่ ไม่ถงึ ข้อบังคับขัน้ ตํ่าของความยาก ก็ให้นบั รวมอยูใ่ น ท่าความยาก 12
ท่า หรือ 10 ท่า ด้วย แต่ได้คะแนนเท่ากับ 0.0 และจะไม่นบั รวมเข้าให้แก่กลุ่มท่า (Groups)
4. นักกีฬาทุกคนต้องแสดง 1 ท่า ของแต่ละกลุ่มท่าโดยไม่มกี ารรวมท่า (Combination)
เพือ่ ให้ได้รบั ท่าของความยากในแต่ละกลุม่ ท่า
5. คะแนนความยาก คือค่ารวมทัง้ หมดของการแสดงท่ายาก (ไม่เกิน 12 ท่า ในประเภท
คูผ่ สม (Mixed Pairs) สามคน (Trios) และกลุ่ม (Groups) และไม่เกิน 10 ท่า ในประเภท บุคคลชาย
(IM), บุคคลหญิง (IW)) บวกกับค่าทีไ่ ด้รบั จากการรวมท่าทัง้ หมด
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6. ท่าความยากทัง้ หมดทีแ่ สดงจะต้องมาจากแฟมมิล่ี ทีต่ ่างกัน
7. อนุญาตให้แสดง ท่ายากบนพืน้ ได้ไม่เกิน 6 ท่า ในประเภท คูผ่ สม (Mixed Pairs) สาม
คน (Trios) และกลุ่ม (Groups) หรือ 5 ท่ายาก ในประเภท บุคคลชาย (IM), บุคคลหญิง (IW)
รวมทัง้ การลงสูพ่ น้ื ในท่าแยกขา (Split) และท่าดันพืน้ (Push up)
8. อนุญาตให้แสดงได้ไม่เกิน 2 ท่าความยากจากกลุ่ม ซี (Group C) เพือ่ ลงสูพ่ น้ื ในท่าดัน
พืน้ และ อนุญาตให้แสดงได้ไม่เกิน 2 ท่าความยากจากกลุ่มซี (Group C) เพือ่ ลงสูพ่ น้ื ในท่าแยกขา
สําหรับประเภทคูผ่ สม (Mixed Pairs) และสามคน (Trios)
9. เพือ่ ให้ได้รบั ค่าความยาก นักกีฬาทุกคนต้องแสดงท่าเดียวกันพร้อมกันหรือเรียงลําดับ
กันในทิศทางเดียวกันหรือต่างทิศทางกัน (ยกเว้นในท่ายก) สําหรับประเภทกลุ่ม (Groups)
10. จะต้องมีทา่ แสดงอย่างน้อย 1 ท่า จากแต่ละกลุ่ม (Group) ของกลุ่มท่า (Element pool)
11. การทีจ่ ะได้รบั ค่าความยากของทัง้ 4 กลุ่มท่า นักกีฬาทุกคนต้องแสดงท่าเดียวกัน
พร้อมกันหรือ เรียงลําดับกันในทิศทาง เดียวกันหรือต่างทิศทางกัน (ยกเว้นท่ายก)
12. การทีจ่ ะได้รบั ค่าความยากของท่ายากทีเ่ หลือนักกีฬาอาจจะแสดงท่าความยาก ที่
แตกต่างกันจนถึง 2 ท่า พร้อมกันหรือเรียงลําดับกันจะใช้รปู แบบของขบวนนักกีฬาแบบใดก็ได้เพือ่
แสดงท่าความยากสองท่า ทีแ่ ตกต่างกันนี้ (เช่น 1-5, 2-4, หรือ3-3)
การประกอบเนื้ อหาของท่าชุด (Composition contents)
ท่าชุดการเคลื่อนไหว (Routine) ต้องแสดงให้สมดุลระหว่างรูปแบบ การเคลื่อนไหวของ
แอโรบิก การรวมท่าเคลื่อนไหวแบบแรงกระแทกตํ่าและแบบแรงกระแทกสูง และท่าความยาก
รูปแบบของแขนและขา ต้องแสดงความแข็งแรงและมีรปู ทรงเฉพาะชัดเจนจําเป็ นต้องแสดงให้เห็น
ความสามารถในการใช้พน้ื ทีท่ งั ้ หมดได้อย่างสมดุลเช่น การเคลื่อนไหวตลอดทัวพื
่ น้ สนามแข่งขัน
และการเคลื่อนไหวทีล่ อยตัวในอากาศ (Airborne)
ระยะเวลาการแสดง (Length)
ระยะเวลาการแสดงของท่าชุดคือ 1 นาที 45 วินาที สําหรับประเภทคูผ่ สม (Mixed Pairs)
สามคน (Trios) และกลุ่ม (Groups) บวก-ลบ ได้ 5 วินาที และ 1 นาที 30 วินาที สําหรับประเภท
บุคคลชาย (IM), บุคคลหญิง (IW) บวก-ลบ ได้ 5 วินาที
ดนตรี (Music)
ต้องแสดงท่าชุด/รูทนี ตลอดท่าพร้อมกับดนตรี จะใช้ดนตรีแนวใดก็ได้ทป่ี รับให้เหมาะสม
กับแอโรบิกยิมนาสติกส์
ท่ายาก (Difficulty elements)
ท่าชุดต้องมีทา่ ยากอย่างน้อย 1 ท่าจากแต่ละกลุ่มท่า (Groups) ของ Element Pool
ดังต่อไปนี้
GROUP A - Dynamic Strength - แสดงความแข็งแรงขณะเคลื่อนที่
GROUP B - Static Strength - แสดงความแข็งแรงขณะอยูก่ บั ที่
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GROUP C - Jumps and Leaps - แสดงความสามารถในการกระโดดและกระโจน
GROUP D - Balance and Flexibility - แสดงการทรงตัวและความยืดหยุน่ (อ่อนตัว)
อนุญาตให้แสดงท่ายากได้ไม่เกิน 12 ท่า ในประเภท คูผ่ สม (Mixed Pairs) สามคน (Trios)
และกลุ่ม (Groups) และไม่เกิน 10 ท่า ในประเภทบุคคลชาย (IM), บุคคลหญิง (IW) ท่ายากขึน้ อยู่
กับการเลือก แต่ในการแข่งขันระดับนานาชาติ (สําหรับ Seniors) ท่ายากทีม่ คี า่ 0.1 และ 0.2 จะไม่
พิจารณาว่าเป็ นท่ายาก
กลุ่มท่า (Element Pool) และค่า (Values)
1. โครงสร้าง (Structure) กลุ่มท่า แบ่งออกเป็ น 4 กลุ่ม มีระดับค่าความยากเรียงลําดับ
จาก 0.1 (ศูนย์จุดหนึ่ง) ถึง 1.0 (หนึ่งจุดศูนย์) คะแนน
2. ท่ายากทีไ่ ม่ได้จดั ไว้ใน Elements Pools & Values อนุ ญาตให้ผตู้ ดั สินฝา่ ยความยาก
(Difficulty Judges) ประเมินท่ายากทีไ่ ม่ได้จดั ไว้ใน Elements Pools & Values โดยตัดสินด้วย
สายตาตามทีเ่ ห็นด้วยค่า “0.3” (ศูนย์จุดสาม) คะแนน
3. ท่ายากใหม่ (New Difficulty Elements) คณะกรรมการของแอโรบิกยิมนาสติกส์ (The
Aerobic Gymnastics Committee) เท่านัน้ สามารถจัดแบ่งระดับ ท่ายากใหม่ ซึง่ จะประเมินท่า
ดังกล่าวปี ละครัง้ ต้องยืน่ ข้อเสนอท่าใหม่ดงั กล่าวไปยังเลขาธิการของสหพันธ์ยมิ นาสติกนานาชาติ
ซึง่ ต้องได้รบั เป็ นลายลักษณ์อกั ษรพร้อมวิดโี อ ก่อน วันที่ 31 มกราคม ท่ายากทีเ่ สนอให้ประเมินต้อง
ถ่ายวิดโี อด้วยมุมกล้องสองมุมคือ จากด้านหน้าและด้านข้าง ท่ายาก ต้อง มีคา่ อย่างตํ่าตามกําหนด
และต้องแสดงบนพืน้ แข่งขันจริงหรือบนเบาะรองซึง่ หนาไม่เกิน 15 เซนติเมตร ถ้าไม่เป็ นไปตาม
ข้อบังคับข้างต้น คณะกรรมการแอโรบิกยิมนาสติกส์จะปฏิเสธทีจ่ ะจัดระดับท่ายากให้ จะแจ้งผลการ
จัดระดับท่ายากไปยัง สหพันธ์สมาชิกทีเ่ สนอขอก่อนวันที่ 30 มีนาคม เลขาธิการของสหพันธ์
ยิมนาสติกนานาชาติจะจัดพิมพ์ประกาศกลุ่มท่า Element Pool ทีเ่ ป็ นปจั จุบนั ปีละครัง้ เท่านัน้
ท่าห้ามแสดง (Prohibited Moves) (FIG Aerobic Gymnastics Committee. 2009: 33)
1. ห้ามแสดงทุกท่าทีห่ มุน (Rotation) รอบแกน Sagittal Axis และรอบแกน Transversal
เช่น ท่าลังกา (Saltos) และล้อเกวียน (Cartwheel)
2. ห้ามแสดงทุกท่าทีค่ ้าํ ยันด้วยมือจะต้องไม่ทาํ จนตัง้ ฉาก/เป็ นเส้นแนวดิง่ เช่น การทําหก
สูง (Hand stand)
3. ห้ามใช้การเคลื่อนไหวทีฝ่ ื นธรรมชาติกบั ทรวดทรงของร่างกาย
4. ห้ามแสดงท่ากายกรรมแบบละครสัตว์ หรือการเคลื่อนไหวแบบผาดโผนใด ๆ
5. ห้ามการใช้แรงส่ง Propelling การใช้แรงส่งหมายถึงเมือ่ บุคคลถูกโยนโดยคูแ่ สดง หรือคู่
แสดงถูกใช้เพือ่ เป็ นสิง่ ส่งแรง เพือ่ กระโดด (Spring Off) ขึน้ ท่าลอยตัวในอากาศการลอยตัวในอากาศ
หมายถึงเมือ่ คนนัน้ ไม่ได้สมั ผัสกับพืน้ หรือคูแ่ สดง
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ทักษะกระโดดคู้เข่าหมุนตัว 1 รอบ (1/1 Turn Tuck Jump)
ทักษะการกระโดดคูเ้ ข่าหมุนตัว 1 รอบ เป็ นทักษะหนึ่งในกีฬาแอโรบิกยิมนาสติกส์ ซึง่
นิยมนํามาใช้ในการแข่งขันกันมาก เป็ นทักษะทีอ่ ยูใ่ นกลุ่มท่าการกระโดดและการกระโจน (GROUP
C - Jumps and Leaps) ทีม่ คี วามยากปานกลาง มีคา่ ความยาก 0.4 คะแนน ซึง่ คะแนนค่าความ
ยากสูงสุดคือ 1.0 คะแนน
ข้อมูลและลักษณะเฉพาะของทักษะกระโดดคู้เข่าหมุนตัว 1 รอบ
1. กระโดดขึน้ จากพืน้ ในแนวดิง่ พร้อมกับหมุนตัว 360 องศา
2. ขณะแสดงท่าคูเ้ ข่าเข้าหาอก (Tuck) ความสูงของเข่าจะต้องไม่ต่าํ กว่าระดับเอว
3. ขณะหมุนตัวในอากาศต้องแสดงท่าคูเ้ ข่าเข้าหาอก (Tuck)
4. ลงสูพ่ น้ื ด้วยเท้าทัง้ สองข้าง และจะต้องหันหน้ากลับไปในทิศทางทีเ่ ริม่ ต้น

ภาพประกอบ 8 ลักษณะของการกระโดดคูเ้ ข่าหมุนตัว 1 รอบ
ทีม่ า: FIG Aerobic Gymnastics Committee. (Edition March 2009). Aerobic
Gymnastics Code of Points 2009 – 2012. p. 47
ลักษณะของการกระโดด
1. การกระโดดขึน้ จากพืน้ สามารถกระโดดด้วยเท้าข้างเดียวหรือทัง้ สองข้างก็ได้
2. ขณะกระโดดนัน้ จะต้องแสดงพลังและความสูงของการกระโดด
3. การจัดร่างกายขณะลอยตัวในอากาศต้องมีระเบียบ สวยงาม ศีรษะเป็ นแนวเดียวกันกับ
กระดูกสันหลัง
4. การลงสูพ่ น้ื ต้องมีความแม่นยํา สมบูรณ์ และสามารถควบคุมได้
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ความสมบูรณ์ของท่า (Execution) (FIG Aerobic Gymnastics Committee. 2009: 23-24)
การพิจารณาความสมบูรณ์ของทักษะและท่าการเคลื่อนไหวต่าง ๆ ตัง้ อยูบ่ นพืน้ ฐาน
ดังต่อไปนี้
1. ทักษะทางเทคนิค (Technical Skill)
2. ความพร้อมเพรียงกลมกลืน (Synchronization)
1. ทักษะทางเทคนิ ค (Technical Skill)
หมายถึงความสามารถในการแสดงการเคลื่อนไหวได้อย่างสมบูรณ์ถูกต้องและแม่นยํา ท่า
ชุดการแสดงทีด่ นี นั ้ จะต้องแสดงให้เห็นถึง การจัดระเบียบร่างกาย ท่าทีแ่ สดงถึงความแข็งแรง อดทน
ของกล้ามเนื้อ และความอ่อนตัวทัง้ ชนิดทีอ่ ยูก่ บั ทีแ่ ละเคลื่อนที่
1.1 รูปแบบทรวดทรงและการจัดร่างกาย (Form Posture and Alignment) เป็ น
ความสามารถในการรักษาทรวดทรงและตําแหน่ง ของร่างกายไว้อย่างถูกต้อง การจัดตําแหน่งของ
กระดูกสันหลังให้เป็ นธรรมชาติ (ทัง้ ขณะยืนอยูก่ บั ที่ หรือเคลื่อนทีบ่ นพืน้ ขณะลอยตัวในอากาศ
และการลงสูพ่ น้ื ) การเคลื่อนไหวในรูปแบบของการเต้นแอโรบิก การต่อเชื่อมท่า (Transitions) และ
การแสดงความยากของท่า
1.1.1 ตําแหน่งและสมดุลของลําตัวหลังส่วนล่าง เชิงกราน และการแขม่ว
กล้ามเนื้อท้อง
1.1.2 ตําแหน่งลําตัวท่อนบน ท่าการวางคอ ไหล่ และศีรษะ ให้สมั พันธ์กบั แนว
ของกระดูกสันหลัง
1.1.3 จัดวางตําแหน่งของเท้าให้สมั พันธ์กบั ข้อเท้า เข่า และข้อต่อสะโพก
1.1.4 จัดตําแหน่งข้อต่อทุกส่วนได้อย่างถูกต้อง
1.2 ความแม่นยํา (Precision) หมายถึง แต่ละการเคลื่อนไหวมีทา่ เริม่ และท่าจบที่
ชัดเจน ในแต่ละช่วงของการเคลื่อนไหวต้องแสดงให้เห็นถึงการควบคุมอย่างสมบูรณ์ การแสดง
ท่ายาก การกระโดด การเชื่อมท่า การลงสูพ่ น้ื และการเต้นแอโรบิก จะต้องมีความสมดุล
1.3 ความแข็งแรง พลัง และความอดทนของกล้ามเนื้อ (Strength Power and
Muscular Endurance) เป็ นความสามารถในการ แสดงความแข็งแรง, พลังระเบิด (Explosive
Power) และรักษาความเข้มของงานได้ตลอดท่าชุด เมือ่ แสดงมีความกว้าง (Amplitude) คือใช้พลัง
ระเบิดในการ Jump, Leaps และ Pliometric ของ Difficulty Elements.
2. ความพร้อมเพรียงกลมกลืน (Synchronization)
ความพร้อมเพรียงกลมกลืน สําหรับประเภท คูผ่ สม (Mixed Pairs) สามคน (Trios) และ
กลุ่ม (Groups) หมายถึงความสามารถ ในการแสดงท่าเคลื่อนไหวทัง้ หมดเสมือนเป็ นหนึ่งเดียวกัน
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ข้อผิดพลาดทัว่ ๆ ไปขณะอยู่ในท่ายืน ท่าบนพืน้ และขณะลอยตัวในอากาศ

ภาพประกอบ 9 ข้อผิดพลาดทัว่ ๆ ไปขณะอยูใ่ นท่ายืน
ทีม่ า: FIG Aerobic Gymnastics Committee. (Edition March 2009). Aerobic
Gymnastics Code of Points 2009 – 2012. p. 5
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ภาพประกอบ 10 ข้อผิดพลาดทัว่ ๆ ไปขณะลอยตัวในอากาศ
ทีม่ า: FIG Aerobic Gymnastics Committee. (Edition March 2009). Aerobic
Gymnastics Code of Points 2009 – 2012. p. 10
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ภาพประกอบ 11 ข้อผิดพลาดทัว่ ๆ ไปขณะลอยตัวในอากาศ
ทีม่ า: FIG Aerobic Gymnastics Committee. (Edition March 2009). Aerobic
Gymnastics Code of Points 2009 – 2012. p. 11

งานวิจยั ที่เกี่ยวข้อง
งานวิ จยั ในต่างประเทศ
ยีดอล. เอม (Yeadon. M. 2003: abstract) ได้ศกึ ษารูปแบบของการทําท่าวงกว้างหลัง
ในการเล่นอุปกรณ์หว่ งนิ่ง นักยิมนาสติกหลายคนใช้วงกว้างหลัง (Straight Arm Backward
Longswing) บนบาร์หว่ งในระหว่างการแข่งขัน เนื่องจากนักกีฬาจะถูกหักคะแนนหากมีการแกว่ง
ขณะทรงตัว ดังนัน้ ความสามารถในการทําท่าวงกว้างให้สาํ เร็จจนถึงท่าหกสูงนิ่งสุดท้าย (Stationary
Final Handstand) จึงมีความสําคัญเป็ นอย่างมาก และได้คน้ พบว่าการเล่นท่าวงกว้างต่อจากหกสูง
เป็ นผลการเล่นทีเ่ หมาะสมตามโมเดลเลียนแบบไม่ยดื หยุน่ ซึง่ เป็ นสองมิติ (Inelastic Planer
Simulation Model) ส่งผลให้เกิดการแกว่งทีเ่ หลือมากกว่า 3 องศาในการยืนด้วยแขนครัง้ สุดท้าย
ในการศึกษาครัง้ นี้, ผูศ้ กึ ษาใช้โมเดลเลียนแบบการแกว่งแขนบนบาร์หว่ งสามมิติ ร่วมกับ
การเคลื่อนไหวแขนด้านข้างของนักกีฬา และความยืดหยุน่ สนับสนุนในการศึกษาความเป็ นไปได้
ในการเริม่ เล่นท่าวงกว้างหลังและหกสูงให้มกี ารแกว่งน้อยทีส่ ดุ ค่าความแตกต่างมัชฌิมยกกําลังสอง
(Root Mean Square Difference) ระหว่างการเล่นจริง และการเล่นจําลอง เพือ่ หาทิศทางของนัก
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ผลเลียนแบบการเล่นทีเ่ หมาะสมเริม่ ต้นจากท่ายืนด้วยแขนด้วยการแกว่ง 2 องศา และใช้
การเปลีย่ นแปลงแท้จริงกับเทคนิคของนักกีฬาแสดงผลการแกว่งแขนทีเ่ หลือเป็นองศาได้ 0.6 องศา
ในการทําท่ายืนด้วยแขนครัง้ สุดท้าย กระทําการหาผลงานทีเ่ หมาะสมของปฏิกริ ยิ าตอบสนองที่
ว่องไวของการเล่นท่า Backward Longswing รบกวนเทคนิคทีใ่ ช้ ในการทําท่ายืนด้วยแขนครัง้
สุดท้ายพร้อมกับแกว่งแขนทีเ่ หลือน้อยทีส่ ดุ สร้างการเปลีย่ นแปลงการทรงตัวต้องเป็ นเวลาภายใน
15 มิลลิวนิ าที หากชะลอเวลาออกไป 30 มิลลิวนิ าที จะส่งผลสําคัญต่อการแกว่งแขนทีเ่ หลือ
ชุง เฮง โจว และ วู เจา เชน (Chung Heng Jwo; & Wu Jou Chen. 2007: abstract)
ได้ศกึ ษาผลของอายุทม่ี ตี ่อรูปแบบของการกระโดดในวัยเด็ก การกระโดดเป็ นทักษะพืน้ ฐานแบบ
เคลื่อนที่ การทดสอบการกระโดดเป็ นการทดสอบพัฒนาทักษะกลไกลทีเ่ ด็กอายุก่อน 2 ขวบจะ
กระโดดได้ในท่าทางทีก่ ระโดดแบบง่ายๆ ขนาดของร่างกายและความแข็งแรงเป็ นปจั จัยทรงปริมาณ
ทีม่ ผ่ี ลต่อความสูงของการกระโดด การศึกษาครัง้ นี้ ตัง้ อยูบ่ นฐานของหลักการ ชีวกลศาสตร์ ทีม่ ี
วัตถุประสงค์เพือ่ ศึกษาผลของอายุทแ่ี ตกต่างกันทีม่ ผี ลต่อการประสานสัมพันธ์ การเคลื่อนไหว และ
การควบคุมการกระโดดแนวตัง้ วัตถุประสงค์ของการศึกษาครัง้ นี้เป็ นการเปรียบเทียบระหว่างอายุท่ี
แตกต่างกัน ทีไ่ ด้รบั ผลจากการประสานสัมพันธ์และการควบคุมการกระโดดระหว่างเด็ก 8-12 ปี เด็ก
ทัง้ หมด 24 คนเข้าร่วมในการทดสอบครัง้ นี้แบ่งออกเป็ น 3 กลุ่มตามอายุ กลุ่มที1่ อายุ 8 ปี กลุ่มที่ 2
อายุ 10 ปี และกลุ่มที่ 3 อายุ 12 ปี การวิเคราะห์การเคลื่อนไหว APAS ถูกนํามาใช้ในการเก็บการ
เคลื่อนไหวแบบ คิเนเมติกส์ ซึง่ รวมทัง้ ช่วงเวลา การกระจายการเคลื่อนไหวและคุณลักษณะของมุม
ของข้อต่อระหว่างการกระโดดแนวตัง้ ข้อมูลทีไ่ ด้นํามาวิเคราะห์ หาค่าร้อยละ ใช้สถิติ One-Way
ANOVA โดยใช้ระดับความเชื่อมันที
่ ่ .05 ตามด้วยการใช้ HSD Post Hoc วิเคราะห์หลังจากนี้ การ
วิเคราะห์คเิ นเมติกส์พบว่า (1) รูปแบบของการประสานสัมพันธ์ ทีจ่ ะถูกพัฒนาได้เป็ นระยะทีม่ นคง
ั่
อยูร่ ะหว่างอายุ 8-12 ปี (2) การควบคุมแตกต่างกันระหว่างอายุ 8-12 ปี การศึกษาครัง้ นี้พบว่า
รูปแบบของการประสานสัมพันธ์มคี วามคล้ายคลึงกันในทุกกลุ่มอายุ แต่ความสามารถในการควบคุม
การกระโดดให้ได้ผลดีทส่ี ดุ ไม่ได้เป็ นไปตามวุฒภิ าวะ ซึง่ มีขอ้ เสนอแนะว่า ความแตกต่างในการ
ควบคุมการเคลื่อนไหวอาจจะเนื่องมาจากการเจริญเติบโต หรือการขยายของขนาดของร่างกาย และ
ความแข็งแรง
เวกเนอร์ เอช และคนอื่น ๆ (Wagner H; et al. 2009: abstract) ทําการวิเคราะห์
คิเนแมติกส์ ของการกระโดดตบวอลเล่ยบ์ อล มีจุดมุง่ หมายของการศึกษาครัง้ นี้คอื การศึกษาอิทธิพล
ของการเคลื่อนไหวรยางค์สว่ นบน และรยางค์สว่ นล่างในการกระโดดตบวอลเล่ยบ์ อล การเคลื่อนไหว
นี้อาจจะแตกต่างจากการยืนกระโดดสูงเนื่องจากความไม่สมดุล การวิเคราะห์คเิ นแมติกส์ 3 มิตขิ อง
ร่างกายจะถูกวัด กลุ่มตัวอย่างนักวอลเล่ยบ์ อลทีม่ ปี ระสบการณ์ 16 คน จะถูกจับภาพโดยระบบ
VICON Motion ดูทค่ี วามสูงของการกระโดด การเข้าสูก่ ารกระโดด และความสามารถในการ
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วู เวน เลน และคนอื่น ๆ (WU Wen Lan; et al. 2003: abstract) ได้ทาํ การศึกษาการ
วิเคราะห์ชวี กลศาสตร์ของการยืนกระโดดไกล วัตถุประสงค์ของการศึกษาครัง้ นี้คอื (1) ศึกษาผลของ
การเหวีย่ งแขน มุมของเข่า ทีจ่ ะทําให้การยืนกระโดดไกล โดยใช้การวิเคราะห์ Ground Reaction
Force และการวิเคราะห์การเคลื่อนไหว 3 มิติ และ (2) เพือ่ ศึกษาว่าการกระโดดของเพศหญิงมี
ความสัมพันธ์กนั อย่างไรกับรูปร่างของร่างกาย โดยให้ผใู้ หญ่เพศหญิงทีม่ สี ขุ ภาพดีจาํ นวน 34 คน
ทดสอบโดยยืนกระโดดไกล บนแผ่นยืนกระโดดด้วยความสามารถเต็มที่ ทําการวัดมุมของร่างกาย
นํามาวิเคราะห์การเคลื่อนไหว 3 มิติ โดยใช้ขอ้ มูล คิเนติกส์ และคิเนแมติกส์ เพือ่ ดูผลจากการ
เคลื่อนไหวของจุดศูนย์กลางมวลกาย มุมของเข่า การออกแรงสูงสุดช่วงก่อนการกระโดด และการ
กระตุน้ แรงของช่วงเตรียมการกระโดด ค่าเฉลีย่ ของการยืนกระโดดไกลด้วยการเหวีย่ งแขนมากกว่า
1.5 ครัง้ ด้วยการกําหนดการเหวีย่ งแขนและมุมของเข่าทัง้ 2 ข้าง การทดสอบทําโดยให้มมุ ของเข่า
อยูท่ ่ี 90 องศาตอนเริม่ ต้น มากกว่า 1.2 ครัง้ และมุมของเข่าอยูท่ ่ี 45 องศาทัง้ การเหวีย่ งแขนทีเ่ ป็ น
อิสระและจํากัดการเหวีย่ งแขน ตัดสินดูทก่ี ารเริม่ ของจุดกลางการเคลื่อนไหวของร่างกาย (COM)
การเหวีย่ งแขนเพือ่ พัฒนาให้กระโดดไกลขึน้ โดยการเปลีย่ นตําแหน่งมาด้านหน้าของ COM ในท่า
เริม่ ความเร่งในการกระโดดขึน้ ทีม่ มุ เข่า 90 องศา สูงกว่ามุมเข่าที่ 45 องศา อย่างไรก็ตามมุมของ
การกระโดดขึน้ ของ COM ไม่พบความสัมพันธ์กนั อย่างมีนยั สําคัญระหว่างกัน และพบว่าการเริม่ โดย
ย่อเข่า 90 องศามีความสัมพันธ์กบั แรงทีป่ รับโดยกล้ามเนื้อขา การเปรียบเทียบสัดส่วนของร่างกาย
และคะแนนของการกระโดดไม่มคี วามสัมพันธ์กนั อย่างมีนยั สําคัญ ระหว่างคะแนนกระโดด และ
ข้อมูลสัดส่วนของร่างกาย กล้ามเนื้อขนาดใหญ่กว่า หรือขาทีย่ าวกว่า ไม่มคี วามสัมพันธ์ทด่ี กี บั
ความสามารถในการกระโดด
กราแฮม สมิธ พี และลีส เอ (Graham -Smith P; & Lees A. 2005: abstract) ได้ทาํ การ
วิเคราะห์คเิ นแมติกส์ 3 มิติ ของการขึน้ ของการกระโดดไกล การกระโดดไกลได้ถูกนํามาศึกษาอย่าง
กว้างขวางในช่วงไม่กป่ี ี ทผ่ี า่ นมานี้ รูปแบบสองรูปแบบทีม่ กี ารศึกษา คือความสัมพันธ์ระหว่างการ
เลือกตัวแปรทีม่ ผี ลต่อการแสดงออก ทัง้ สองรูปแบบพบว่า ช่วงทีส่ าํ คัญจริง ๆ ของการกระโดดไกล
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โรจาส เอฟ เจ; เซเฟอโร เอม และโอน่า เอ (Rojas F. J.; Cepero M.; & Ona A. 2000:
abstract) ได้ศกึ ษาการปรับ คิเนเมติก ในการกระโดดยิงบาสเกตบอลในขณะทีม่ ผี ปู้ ้ องกัน
จุดมุง่ หมายของการศึกษาครัง้ นี้คอื การวิเคราะห์การจัดปรับเทคนิคทีน่ กั บาสเกตบอลยิง
ลูกบาสเกตบอล ในขณะทีม่ ผี ปู้ ้ องกัน กลุ่มตัวอย่างคือ นักบาสเกตบอลอาชีพจํานวน 10 คนทีเล่นใน
ลีกดิวชิ นั ่ 1 ของสเปน วิเคราะห์แบบ 3 มิติ โดยการบันทึกวีดโี อ (50 Hz) ในการทีจ่ ะดูเรือ่ งของ
คุณลักษณะ คิเนเมติกส์ ของนักบาสเกตบอลในการกระโดดยิงบาสเกตบอล ทัง้ มีและไม่มผี ปู้ ้ องกัน
ซึง่ พบว่าการกระโดดยิงเมือ่ มีผปู้ ้ องกันมุมของการปล่อยลูกบอลสูงขึน้ เวลาของการลอยตัวลดลง
การจัดร่างกายจะได้รบั การปรับซึง่ ขึน้ อยูก่ บั มุมของเข่าและไหล่ทเ่ี พิม่ ขึน้ ซึง่ ทัง้ หมดนี้พบว่ามี
นัยสําคัญทางสถิติ แต่มอี ยูอ่ กี หลายประการทีแ่ ตกต่างอย่างไม่มนี ยั สําคัญทางสถิติ ทีจ่ ะอธิบายว่า
การเปลีย่ นเทคนิคเกิดจากการมีผปู้ ้ องกัน มีขอ้ เสนอแนะว่าการยิงประตูทม่ี ผี ปู้ ้ องกันผูเ้ ล่นพยายามที่
จะปล่อยลูกบอลเร็วและจากความสูงทีส่ งู กว่า กลวิธนี ้มี โี อกาสจะลดลงเมือ่ มีฝา่ ยป้องกันเข้ามาแย่ง
บอล ซึง่ สรุปได้วา่ ความแตกต่างในเทคนิคของทักษะทีถ่ ูกต้องเป็ นประโยชน์ประยุกต์ใช้ได้ใน
การฝึกซ้อม มีขอ้ แนะนําว่าการฝึ กจะได้ประโยชน์จากการฝึกซ้อมทีบ่ างครัง้ ควรมีผปู้ ้ องกัน เพือ่ ให้
ผูเ้ ล่นพบกับสถานการณ์ทค่ี ล้ายกับการเล่นจริง
คีสโลวิโควา และเซมโควา (Kyselovicova; & Zemkova. 2010: abstract) ได้ทาํ การศึกษา
การปรับท่าชุดแอโรบิกยิมนาสติก เปรียบเทียบกับความสามารถสูงสุดในห้องปฏิบตั กิ าร จุดมุง่ หมาย
ของการศึกษานี้เป็ นการเปรียบเทียบกําลังในช่วงเริม่ การกระโดดและความสูงของการกระโดดที่
สูงสุดและระหว่างท่าชุดแอโรบิกยิมนาสติกทีไ่ ด้ปรับแล้ว กลุ่มนักกีฬายิมนาสติก (อายุเฉลีย่ 17.2
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งานวิ จยั ในประเทศ
ชัยสิทธิ ์ ภาวิลาส (2542: บทคัดย่อ) ได้ทาํ การวิจยั เกีย่ วกับการวิเคราะห์ความเร็วลูก และ
ความแม่นยําในการเสิรฟ์ ของนักเซปกั ตะกร้อหญิงทีมชาติ การวิจยั ครัง้ นี้มงุ่ ศึกษาปจั จัยทีม่ ผี ลต่อ
ประสิทธิภาพในการเสิรฟ์ ลูกของนักเซปกั ตะกร้อหญิงในการแข่งขันกีฬาเอเชีย่ นเกมส์ ครัง้ ที่ 13 โดย
วิเคราะห์ในนักกีฬาทีมชุด 4 ชาติ ทีเ่ ข้ารอบรองชนะเลิศ รวม 12 คน พบว่าสมรรถภาพร่างกายของ
นักกีฬาเซปกั ตะกร้อหญิงไทยตําแหน่งเสิรฟ์ มีจุดเริม่ ล้า (AT) ณ ความเร็วในการวิง่ เฉลีย่ เท่ากับ
7.46 กม.ต่อ ชม. โดยมีอตั ราการเต้นหัวใจ เท่ากับ 151 ครัง้ ต่อนาที หรือคิดเป็ นร้อยละ 72.7 ของ
อัตราการเต้นหัวใจสูงสุด โดยขณะลงทีมแข่งขันจะมีอตั ราการเต้นหัวใจทีเ่ กินกว่าจุดเริม่ ล้า หรือการ
ใช้พลังงานแบบไม่ใช้ออกซิเจนค่อนข้างสูง (เฉลีย่ ร้อยละ 49.9) และมีอตั ราการเต้นหัวใจตลอดเกมส์
เท่ากับ 152 ครัง้ ต่อนาที ปจั จัยด้านความเร็วสูงสุดของลูกตะกร้อขณะเสิรฟ์ ของนักกีฬาหญิงทีม
ไทยซี 21.47 (0.51 เมตรต่อวินาที) มีคา่ มากกว่าอย่างมีนยั สําคัญทางสถิตกิ บั นักกีฬาทีมเอ และบี
เท่ากับ 17.45 (0.49) และ 15.75 (0.30 เมตรต่อวินาที) เรียงตามลําดับแต่ไม่พบความแตกต่างกัน
อย่างมีนยั สําคัญทางสถิติ ระหว่างนักกีฬาสองคนหลัง แต่ความเร็วสูงสุดของลูกตะกร้อทีมเอ
ยังมากกว่าทีมซี ของพม่าและจีน อย่างมีนยั สําคัญทางสถิติ ขณะทีไ่ ม่พบความแตกต่างกันอย่างมี
นัยสําคัญทางสถิติ ของนักกีฬาทีมไทยบี กับทีมต่างชาติเลย อย่างไรก็ตามร้อยละของลูกเสิรฟ์ ทีด่ ี
ของนักกีฬาทีมบี 85.17 (4.27%) มีคา่ ใกล้เคียงกับทีมเอ 84.57 (2.56%) ซึง่ มากกว่าทีมซี 76.50
(3.49%) พอสมควร ส่วนร้อยละของลูกทีล่ งพืน้ ทีเ่ ป้าหมายสูงสุด ส่วนใหญ่จะอยูต่ รงกลาง ยกเว้น
ทีมบี จะลงพืน้ ทีด่ า้ นขวามือด้วย มีคา่ ใกล้เคียงกัน ประมาณ 35% รวมถึงลูกเสีย พบว่า ร้อยละของ
ลูกผิดพลาดจะติดตาข่ายมากทีส่ ดุ ประมาณ 10% ขณะทีค่ ะแนนทีไ่ ด้รบั เท่ากับ 30 คะแนน เกือบ
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ศิรริ ตั น์ หิรญ
ั รัตน์ (2542: บทคัดย่อ) ได้วจิ ยั เกีย่ วกับคิเนแมติกส์ และคิเนติกส์ทา่ สแนช ของ
นักยกนํ้าหนักหญิงไทย การวิจยั ครัง้ นี้มวี ตั ถุประสงค์เพือ่ ศึกษาคิเนแมติกส์ และคิเนติกส์ของการ
ยกนํ้าหนักท่าสแนช ในนักกีฬาไทย กลุม่ ตัวอย่างทีใ่ ช้ในการวิจยั เป็ นนักกีฬาหญิงทีมชาติไทย
พ.ศ. 2538 จํานวน 4 คน มีอายุเฉลีย่ 18 ปี และนักกีฬาหญิงในระดับเขต 4 คนมีอายุเฉลีย่ 18 ปี
โดยให้ยกนํ้าหนัก ท่าสแนช ทีค่ วามหนัก 0% 50% และ 80% 1-RM บันทึกภาพโดยกล้องวิดโี อ ทีม่ ี
ความเร็วสูง 50 ภาพต่อวินาที ระบบ / มิติ วางในระนาบ Sagittal โปรแกรมทีใ่ ช้ในการวิเคราะห์คอื
PEAK 2 D Video Digitizer System และอุปกรณ์แผ่นรับแรงกระแทก (Force Platform) AMTI
โปรแกรมทีใ่ ช้ในการคํานวณคือ PACE 2000 เพือ่ หาค่าส่วนเบีย่ งเบนมาตรฐาน และค่าเฉลีย่
ผลการวิจยั พบว่า กลุ่มทีม่ ที กั ษะสูง (HS) ซึง่ เป็ นนักกีฬาหญิงทีมชาติไทยมีทา่ ทางและรูปแบบการ
ยกท่าสแนชทีไ่ ด้มาตรฐานใกล้เคียงกับระดับโลกในด้านเส้นทางการเดินทางของบาร์ การดึงนํ้าหนัก
เข้าใกล้ลาํ ตัวในช่วงดึงครัง้ แรก และการถ่ายนํ้าหนักตัวเพือ่ ดึงบาร์โดยยกขึน้ ได้ราบเรียบกว่า
กลุ่มนักกีฬาเขต (S) ส่วนอัตราความเร็วโดยเฉลีย่ สูงสุดของการดึงอยูใ่ นช่วงการดึงครัง้ ที่ 2 ทัง้ 2
กลุ่ม ในการดึงครัง้ แรก (First Pull) กลุ่มทักษะสูงมีอตั ราเร่งเชิงมุมของข้อต่อสะโพกมากกว่ากลุม่
ทักษะตํ่า แต่อย่างไรก็ตามทัง้ สองกลุ่มมีรปู แบบท่าทางการยกแตกต่างกันเพียงเล็กน้อย ในช่วงการ
เคลื่อนลําตัวเข้าใต้บาร์ นักยกนํ้าหนักกลุม่ HS ใช้กาํ ลังในการยกที่ 80% 1-RM น้อยกว่ากลุ่ม S
(25.8 จูล / นน.ตัว) และกลุม่ S มีการใช้กาํ ลังยกที่ 50% 1-RM เพิม่ ขึน้ ตามนํ้าหนักตัว
ประทิน พิมพ์จนั ทร์ (2543: บทคัดย่อ) ได้ทาํ วิจยั เกีย่ วกับรูปแบบของทักษะการเสิรฟ์ ใน
กีฬาเซปกั ตะกร้อ มีความมุง่ หมายของการวิจยั เพือ่ ทราบรูปแบบของทักษะการเสิรฟ์ ในกีฬา
เซปกั ตะกร้อ กลุ่มตัวอย่างทีใ่ ช้เป็ นนักกีฬาเซปกั ตะกร้อชายวิทยาลัยพลศึกษาจังหวัดศรีสะเกษ
วิทยาลัยพลศึกษาจังหวัดมหาสารคาม วิทยาลัยพลศึกษาจังหวัดสุพรรณบุรี และวิทยาลัยพลศึกษา
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ผลการวิจยั พบว่า ในขณะทีก่ ลุ่มนักกีฬาเสิรฟ์ ตะกร้อ จํานวนทัง้ หมด 200 ครัง้
1. ลักษณะของศีรษะจะอยูใ่ นลักษณะเงย มีความถีส่ งู สุดจํานวน 187 ครัง้
2. ลักษณะของลําตัวเอียงทํามุมกับเส้นตัง้ ฉาก อยูใ่ นช่วงมุม 20 – 43 องศา มุม มีจาํ นวน
162 ครัง้
3. ลักษณะของแขนข้างเดียวกับขาทีใ่ ช้เตะ งออยูเ่ หนือศีรษะ มีจาํ นวน 151 ครัง้ และ
ลักษณะของแขนข้างเดียวกับขาทีไ่ ม่ได้ใช้เตะ งออยูใ่ ต้หวั ไหลมีจาํ นวน 167 ครัง้
4. ลักษณะของขาทีใ่ ช้เตะเหยียดตรงทํามุมกับลําตัว อยูใ่ นช่วงมุม 21 – 40 องศา มีจาํ นวน
99 ครัง้ และลักษณะของขาทีไ่ ม่ได้เตะ เหยียดตรงทํามุมกับเส้นตัง้ ฉาก อยูใ่ นช่วงมุม 10 – 25 องศา
มีจาํ นวน 112 ครัง้
ปญั ญา พุดซ้อน (2546: บทคัดย่อ) การวิเคราะห์การวิง่ ระยะทาง 400 ม. ของนักกีฬาทีม
ชาติไทย ประจําปี พ.ศ. 2546 จุดมุง่ หมายของการวิจยั ครัง้ นี้ เพือ่ ทราบความเร็วต้นในวิง่ ระยะทาง
400 ม. ในช่วง 50 ม.แรก และความเร็วปลาย 50 ม. สุดท้าย ทางโค้ง 100 ม. ทีห่ นึ่ง ทางตรง 100
ม. ทีส่ อง ทางโค้ง 100 ม. ทีส่ าม และทางตรง 100 ม. สุดท้าย โดยศึกษาจากนักกรีฑาทีมชาติ
ชายไทยซึง่ มาจากการเลือกแบบเจาะจง (Purposive Sampling) จํานวน 6 คน และใช้เครือ่ งจับเวลา
อัตโนมัติ สําหรับหาค่าการวิง่ ของแต่ละช่วง
ผลการวิจยั พบว่า
1. นักกรีฑาทีมชาติไทยมีความเร็วของการวิง่ ระยะทาง 400 ม. ในช่วง 50 ม. แรก ค่าเฉลีย่
เท่ากับ 8.78 วินาที
2. นักกรีฑาทีมชาติไทยมีความเร็วของการวิง่ ระยะทาง 400 ม. ในช่วง 50 ม. สุดท้าย
ค่าเฉลีย่ เท่ากับ 7.96 วินาที
3. นักกรีฑาทีมชาติไทยมีความเร็วของการวิง่ ระยะทาง 400 ม. ทางโค้ง 100 ม. ทีห่ นึ่ง
ค่าเฉลีย่ เท่ากับ 8.63 วินาที
4. นักกรีฑาทีมชาติไทยมีความเร็วของการวิง่ ระยะทาง 400 ม. ทางตรง 100 ม. ทีส่ อง
ค่าเฉลีย่ เท่ากับ 9.24 วินาที
5. นักกรีฑาทีมชาติไทยมีความเร็วของการวิง่ ระยะทาง 400 ม. ทางโค้ง 100 ม. ทีส่ าม
ค่าเฉลีย่ เท่ากับ 8.30 วินาที
6. นักกรีฑาทีมชาติไทยมีความเร็วของการวิง่ ระยะทาง 400 ม. ทางตรง 100 ม. ทีส่ ่ี
ค่าเฉลีย่ เท่ากับ 7.52 วินาที นักกรีฑาทีมชาติไทยมีคา่ เฉลีย่ ความเร็วสูงสุดของการวิง่ ระยะทาง
400 ม. เท่ากับ 9.24 ม./วินาที ในช่วงวิง่ ระยะทาง 100 ม. ทีส่ อง
7. นักกรีฑาทีมชาติไทยมีเวลาของการวิง่ ระยะทาง 400ม.ในช่วง 50 ม. แรกมีคา่ เฉลีย่
เท่ากับ 6.3 วินาที
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8. นักกรีฑาทีมชาติไทยมีเวลาของการวิง่ ระยะทาง 400 ม. ในช่วง 50 ม. สุดท้ายมีคา่ เฉลีย่
เท่ากับ 6.3 วินาที
9. นักกรีฑาทีมชาติไทยมีเวลาของการวิง่ ระยะทาง 400 ม. ในช่วงทางโค้ง 100 ม. ทีห่ นึ่งมี
ค่าเฉลีย่ เท่ากับ 11.59 วินาที
10. นักกรีฑาทีมชาติไทยมีเวลาของการวิง่ ระยะทาง 400 ม. ในช่วงทางตรง 100 ม. ทีส่ องมี
ค่าเฉลีย่ เท่ากับ 10.81 วินาที
11. นักกรีฑาทีมชาติไทยมีเวลาของการวิง่ ระยะทาง 400 ม. ในช่วงทางโค้ง 100 ม. ทีส่ ามมี
ค่าเฉลีย่ เท่ากับ 12.04 วินาที
12. นักกรีฑาทีมชาติไทยมีเวลาของการวิง่ ระยะทาง 400 ม. ในช่วงทางตรง 100 ม. ทีส่ ม่ี ี
ค่าเฉลีย่ เท่ากับ 13.24 วินาที
13. นักกรีฑาทีมชาติไทยมีคา่ เฉลีย่ เวลาในของการวิง่ ระยะทาง 400 ม. ดีทส่ี ดุ เท่ากับ
10.81 วินาที ทีร่ ะยะทาง 100 ม. ทีส่ อง
สุวตั ร สิทธิหล่อ (2547: บทคัดย่อ) การวิเคราะห์ทางคิเนเมติกส์แบบ 3 มิตขิ องการเสิรฟ์
ตะกร้อ ในการแข่งขันเซปกั ตะกร้อคิงส์คพั ครัง้ ที่ 16 การวิจยั ในครัง้ นี้มวี ตั ถุประสงค์เพือ่ วิเคราะห์การ
เคลื่อนไหวแบบสามมิตขิ องความเร็วเท้า ณ จุดกระทบลูกและความเร็วของลูกในการเสิรฟ์ ตะกร้อ
ของนักกีฬาชายและนักกีฬาหญิงทีมชาติไทย ในการแข่งขันเซปกั ตะกร้อชิงถ้วยพระราชทานคิงส์คพั
ครัง้ ที่ 16 โดยใช้เครือ่ งมือวิเคราะห์ภายใต้เครือ่ งหมายการค้า Peak Motion Technologies รุน่
MOTUS 2000 ของสํานักวิทยาศาสตร์การกีฬา สํานักพัฒนาการกีฬาและนันทนาการ
กระทรวงท่องเทีย่ วและกีฬา ทีป่ ระกอบด้วยกล้องทีม่ คี วามเร็วสูง 50 ภาพต่อวินาที จํานวน 2 กล้อง
พร้อมชุดวิดโี อเทปจํานวน 2 ชุด และชุด Synchronization Unit และชุด Calibration ในการเก็บ
รวบรวมข้อมูลได้กระทํา ณ ห้างเดอะมอลล์ บางกะปิ นําเอาเทปจากกล้องมาวิเคราะห์การเสิรฟ์ ทีด่ ี
ทีส่ ดุ 20 ครัง้ ของนักกีฬาชายและนักกีฬาหญิงทีมชาติไทย เครือ่ งมือคอมพิวเตอร์พร้อมโปรแกรม
วิเคราะห์การเคลื่อนไหวในการกําหนดจุดโคออดิเนต และการคํานวณหาตัวแปรทางคิเนเมติคส์และ
โปรแกรมกราฟฟิก
ผลการวิจยั พบว่า
1. ความเร็วเฉลีย่ ของเท้า ณ จุดกระทบลูกในการเสิรฟ์ ตะกร้อของนักกีฬาเซปกั ตะกร้อชาย
มีคา่ เท่ากับ 10.72/0.82 เมตรต่อวินาที
2. ความเร็วเฉลีย่ ของเท้า ณ จุดกระทบลูกในการเสิรฟ์ ตะกร้อของนักกีฬาเซปกั ตะกร้อหญิง
มีคา่ เท่ากับ 9.02/0.43 เมตรต่อวินาที
3. ความเร็วของลูกตะกร้อในระหว่างการเสิรฟ์ ตะกร้อของนักกีฬาเซปกั ตะกร้อชาย มีคา่
เท่ากับ 16.21/2.08 เมตรต่อวินาที
4. ความเร็วของลูกตะกร้อในระหว่างการเสิรฟ์ ตะกร้อของนักกีฬาเซปกั ตะกร้อหญิง มีคา่
เท่ากับ 11.62/2.38 เมตรต่อวินาที
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5. ความเร็วเฉลีย่ ของเท้า ณ จุดกระทบลูกในการเสิรฟ์ ตะกร้อของนักกีฬาเซปกั ตะกร้อชาย
นักกีฬาเซปกั ตะกร้อหญิงมีความแตกต่างกันอย่างมีนยั สําคัญทีร่ ะดับ .05
6. ความเร็วเฉลีย่ ของเท้าในระหว่างการเสิรฟ์ ตะกร้อของนักกีฬาเซปกั ตะกร้อชายนักกีฬา
เซปกั ตะกร้อหญิงมีความแตกต่างกันอย่างมีนยั สําคัญทีร่ ะดับ .05
ปนิก อวิรทุ ธการ; และคนอื่น ๆ (2548: บทคัดย่อ) ได้ทาํ วิจยั เกีย่ วกับการวิเคราะห์
โครงสร้างของร่างกายและความเร็วในการยกบาร์ของนักยกนํ้าหนักหญิง โดยการวิเคราะห์การ
เคลื่อนไหว แบบ 2 มิติ An Analysis of Body Structure And Bar Velocity in Female
Weightlifters การวิจยั ครัง้ นี้มวี ตั ถุประสงค์เพือ่ ศึกษาความแตกต่างด้านโครงสร้างร่างกายของ
นักยกนํ้าหนักหญิง และความเร็วในการยกบาร์ ด้วยวิธวี เิ คราะห์ จากภาพถ่ายวีดโิ อ แบบ 2 มิติ
ด้วยโปรแกรมวิเคราะห์การเคลื่อนไหว SIMI โดยมีกลุ่มตัวอย่างคือ นักยกนํ้าหนักหญิง จํานวน 17
คน ได้ทาํ การทดลองเก็บข้อมูลส่วนสูงด้วยวิธวี เิ คราะห์จากภาพถ่ายวีดโี อและวิธใี ช้เครือ่ งวัดส่วนสูง
ก่อนการเก็บข้อมูลจริงในห้องปฏิบตั กิ ารจํานวน 15 คน ทําการทดสอบซํ้าเพือ่ หาความน่าเชื่อถือ
Intraclass Correlation Efficients (ICC) ของวิธวี เิ คราะห์จากภาพถ่ายวิดโี อ และวิธใี ช้เครือ่ งวัด
ส่วนสูง มีคา่ เท่ากับ 0.05 และ 1.00 ตามลําดับและสัมประสิทธิ ์สหสัมพันธ์แบบเพียร์สนั ของ
ความสัมพันธ์ระหว่างส่วนสูงทีว่ ดั ด้วยวิธวี เิ คราะห์จากภาพถ่ายวิดโี อกับวิธใี ช้เครือ่ งวัดส่วนสูง มีคา่
เท่ากับ 0.99
ผลการวิจยั พบว่า
1. ข้อมูลในนักยกนํ้าหนักหญิงทีมชาติไทยทีฝ่ ึกซ้อม ณ จังหวัดเชียงใหม่ ในท่าสแนช
จํานวน 12 คน พบว่ามีความสูงเฉลีย่ มีคา่ เท่ากับ 158.50 เซนติเมตร อัตราส่วนความยาวของลําตัว
ต่อความยาวขามีคา่ เฉลีย่ เท่ากับ 0.65 และ การยกบาร์ทน่ี ้ําหนัก 80% ของความสามารถ สูงทีส่ ดุ ใน
แต่ละบุคคล มีความเร็วเฉลีย่ ในการยกบาร์เท่ากับ 2.16 เมตรต่อวินาที สัมประสิทธิ ์สหสัมพันธ์แบบ
เพียร์สนั ของความสัมพันธ์ ระหว่างอัตราส่วนความยาวของลําตัวต่อความยาวขา กับความเร็วในการ
ยกบาร์ มีคา่ เท่ากับ 0.45 และนํ้าหนักบาร์ทย่ี กได้ กับความเร็วในการยกบาร์ มีคา่ เท่ากับ 0.35
2. ข้อมูลในการแข่งขันยกนํ้าหนักเยาวชนชิงชนะเลิศแห่งโลก เมืองปูซาน ประเทศเกาหลีใต้
ประเภทหญิง รุน่ 53 กิโลกรัม พบว่า
2.1 ท่าสแนช ชนะเลิศลําดับที่ 1 (จีน) สูง 150.40 เซนติเมตร ลําดับที่ 2 (ไทย) สูง 151.50
เซนติเมตร ลําดับที่ 3 (อินโดนีเซีย) สูง 150.24 เซนติเมตร อัตราส่วนความยาวของลําตัวต่อความ
ยาวขา มีคา่ เฉลีย่ เท่ากับ 0.71 และความเร็วในการยกบาร์เฉลีย่ เท่ากับ 1.49 เมตรต่อวินาที
2.2 ท่าคลีนแอนด์เจอร์ค ชนะเลิศลําดับที่ 1 (จีน) สูง 150.40 เซนติเมตร ลําดับที่ 2
(แอลเบเนีย) สูง 149.30 เซนติเมตร ลําดับที่ 3 (ญีป่ นุ่ ) สูง 148.39 เซนติเมตร อัตราส่วนความยาว
ของลําตัวต่อความยาวขา มีคา่ เฉลีย่ เท่ากับ 0.70 ความเร็วในการยกบาร์เฉลีย่ เท่ากับ 0.69 เมตรต่อ
วินาที และช่วงเวลาระหว่างจังหวะคลีน กับจังหวะเจอร์ค มีคา่ เฉลีย่ เท่ากับ 2.84 วินาที
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2.3 สัมประสิทธิ ์สหสัมพันธ์แบบเพียร์สนั ของความสัมพันธ์ระหว่างอัตราส่วนความยาวของ
ลําตัวต่อความยาวขา กับความเร็วในการยกบาร์ ในท่าสแนชและท่าคลีนแอนด์เจอร์ค มีคา่ เท่ากับ
0.88 และ 0.87 ตามลําดับ และนํ้าหนักบาร์ทย่ี กได้กบั ความเร็วในการยกบาร์ ในท่าสแนชและท่า
คลีนแอนด์เจอร์ค มีคา่ เท่ากับ 0.92 และ 0.91 ตามลําดับ สรุปการศึกษาวิจยั ในนักกีฬายกนํ้าหนักที่
ชนะเลิศประเภทหญิงรุน่ 53 กิโลกรัม ในการแข่งขันทีป่ ระเทศเกาหลีใต้ พบว่าคนทีม่ ลี าํ ตัวช่วงบน
ยาวและมีความสามารถในการยกบาร์ได้เร็วมีสว่ นช่วยให้ได้รบั ชัยชนะในการแข่งขัน
สมรรถชัย จํานงค์กจิ และ สุตมิ า ธิบดี (2549: บทคัดย่อ) ได้ทาํ การศึกษาการเปรียบเทียบ
ทางจลนศาสตร์การวิง่ ข้ามรัว้ 110 เมตร ระหว่างนักกีฬาข้ามรัว้ เพศชายทีม่ คี วามสามารถระดับสูง
และระดับสมัครเล่น จุดประสงค์ของการศึกษาครัง้ นี้ เพือ่ เปรียบเทียบความแตกต่างทางจลนศาสตร์
ของลําตัวและขานําของการวิง่ ข้ามรัว้ ในนักกีฬาวิง่ ข้ามรัว้ 110 เมตรชาย ทีม่ คี วามสามารถระดับ
ต่างกัน ผูเ้ ข้าร่วมการทดสอบ เป็ นนักกีฬาวิง่ ข้ามรัว้ ระดับสูง 4 คนและระดับสมัครเล่น 4 คน โดย
เก็บข้อมูลในขณะฝึ กซ้อมการวิง่ อย่างเต็มความสามารถ โดยการบันทึกภาพทางด้านข้างด้าน
เดียวกับขานํา ในแนวตัง้ ฉากกับระนาบของการวิง่ ในขณะวิง่ ข้ามรัว้ ทีส่ าม ภาพเคลื่อนไหวจากการ
วิง่ ทีไ่ ม่มกี ารสัมผัสของร่างกายของนักกีฬากับรัว้ จํานวน 3 รอบ ถูกนํามาวิเคราะห์โดยวิธกี าร TwoDimensional Video Analyses และเปรียบเทียบความแตกต่างทางสถิตโิ ดยใช้สถิติ Mann-Whitney
U Test ผลการศึกษาพบว่านักกีฬาวิง่ ข้ามรัว้ ระดับสูงมีคา่ Mean Horizontal Velocity (p = 0.021)
มากกว่ากลุ่มนักกีฬาวิง่ ข้ามรัว้ ระดับสมัครเล่น และมีคา่ CM Lift (p = 0.021) Time to Maximal Hip
Flexion (p = 0.020) และ Time to Maximal Knee Extension (p = 0.021) น้อยกว่ากลุ่มนักกีฬา
ระดับสมัครเล่นอย่างมีนยั สําคัญทางสถิติ แต่ไม่พบความแตกต่างอย่างมีนยั สําคัญทางสถิติ ของค่า
Take off Distance Landing Distance Clearance Height Horizontal Displacement of Peak of
CM Maximal Trunk Flexion Maximal Hip Flexion Maximal Knee Extension และ Time to
Maximal Trunk Flexion จากผลการศึกษาแสดงให้เห็นว่า นักกีฬาวิง่ ข้ามรัว้ ระดับสูงมีความสามารถ
ในการวิง่ ข้ามรัว้ ทีด่ กี ว่านักกีฬาระดับสมัครเล่น โดยมีคา่ Mean Horizontal Velocity มากกว่าและมี
ค่า CM Lift น้อยกว่า แม้วา่ นักกีฬาวิง่ ข้ามรัว้ ทัง้ สองกลุม่ จะมีรปู แบบการเคลื่อนไหวของลําตัวและขา
นําทีค่ ล้ายกัน อย่างไรก็ตามนักกีฬาวิง่ ข้ามรัว้ ระดับสูงมีความสามารถในการควบคุมการเคลื่อนไหว
ขานําได้ดกี ว่านักกีฬาวิง่ ข้ามรัว้ ระดับสมัครเล่น
วิทพงศ์ สินสูงสุด (2551: บทคัดย่อ) ได้ทาํ วิจยั เกีย่ วกับ ความสัมพันธ์ระหว่างมุมของ
แนวไหล่ กับแนวสะโพกขณะขึน้ ไม้สดุ สวิง และความเร็วหัวไม้กอล์ฟขณะกระทบลูก การวิจยั นี้
มีความมุง่ หมายเพือ่ ศึกษาหาความสัมพันธ์ระหว่างมุมของแนวไหล่ กับแนวสะโพกขณะขึน้ ไม้
สุดสวิง และความเร็วหัวไม้กอล์ฟขณะกระทบลูก รวมทัง้ การเคลื่อนไหวข้อต่าง ๆ ของร่างกาย
ในขณะสวิงกอล์ฟ กลุ่มตัวอย่าง เป็ นนักกอล์ฟสมัครเล่น เพศชาย อายุ 18 ปีขน้ึ ไป มีแต้มต่อ หรือ
แฮนดิแคป (Handicap) ไม่เกิน 24 ตีวงขวา มีประสบการณ์ในการเล่นกอล์ฟไม่น้อยกว่า 1 ปี ไม่มี
อาการบาดเจ็บขณะทําการวิจยั จํานวน 67 คน แบ่งกลุ่มตามแฮนดิแคปได้ 3 กลุ่ม คือ

39

ธิตพิ งษ์ สุขดี (2552: บทคัดย่อ) ได้ทาํ วิจยั เกีย่ วกับการวิเคราะห์รปู แบบการเคลื่อนไหว
ทักษะท่าลังกาหลัง ของนักกีฬายิมนาสติกชาย ความมุง่ หมายของการวิจยั เพือ่ ศึกษารูปแบบการ
เคลื่อนไหวทักษะท่าลังกาหลัง ของนักกีฬายิมนาสติกชายซึง่ ประกอบด้วยมุมของหัวไหล่ มุมของ
สะโพก มุมของเข่า มุมของข้อเท้า มุมของจุดศูนย์ถ่วงขณะลอยตัวสูงสุด ลักษณะของศีรษะ และ
ระยะเวลาลอยตัวในการทําท่าลังกาหลัง ซึง่ กลุ่มตัวอย่างทีใ่ ช้ในการทดสอบได้แก่ นักกีฬายิมนาสติก
ทีมชาติไทย จํานวน 15 คน นักกีฬายิมนาสติกทีไ่ ม่ใช่นกั กีฬายิมนาสติกทีมชาติไทยจํานวน 15 คน
ซึง่ ได้มาจากการเลือกแบบเจาะจง (Purposive Sampling) มาดําเนินการทดสอบและบันทึกภาพการ
ทําท่าลังกาหลังและนําข้อมูลมาแจกแจงความถีแ่ ละค่าเฉลีย่
ผลการวิจยั พบว่า
1. ช่วงท่าเตรียมการทําท่าลังกาหลัง ของนักกีฬายิมนาสติกทีมชาติไทย มุมของหัวไหล่อยู่
ในช่วงมุม 86 – 100 องศา มุมของสะโพกอยูใ่ นช่วงมุม 131 – 145 องศา มุมของเข่าอยูใ่ นช่วงมุม
206 – 215 องศา มุมของข้อเท้าอยูใ่ นช่วงมุม 66 - 75 องศา ลักษณะของศีรษะเป็นลักษณะตรง และ
กลุ่มนักกีฬายิมนาสติกทีไ่ ม่ใช่นกั กีฬายิมนาสติกทีมชาติไทย มุมของหัวไหล่อยูใ่ นช่วงมุม 66 - 80
องศา มุมของสะโพกอยูใ่ นช่วงมุม 116 -130 องศา มุมของเข่าอยูใ่ นช่วงมุม 216 - 230 องศา มุม
ของข้อเท้าอยูใ่ นช่วงมุม 56 -65 องศา ลักษณะของศีรษะอยูใ่ นลักษณะตรง
2. ช่วงเริม่ การกระโดดลอยตัวทําท่าลังกาหลัง ของนักกีฬายิมนาสติกทีมชาติไทย มุมของ
หัวไหล่อยูใ่ นช่วงมุม 116 – 180 องศา มุมของสะโพกอยูใ่ นช่วงมุม 180 – 190 องศา มุมของเข่าอยู่
ในช่วงมุม 180 องศา ลักษณะของศีรษะเป็ นลักษณะตรง และกลุ่มนักกีฬายิมนาสติกทีไ่ ม่ใช่นกั กีฬา
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3. ช่วงการลอยตัวสูงสุดของท่าลังกาหลังของนักกีฬายิมนาสติกทีมชาติไทย มุมของ
จุดศูนย์ถ่วงทีท่ าํ มุมกับจุดกระโดดอยูใ่ นช่วงมุม 96 – 105 องศา ลักษณะของศีรษะเป็ นลักษณะตรง
และกลุ่มนักกีฬายิมนาสติกทีไ่ ม่ใช่นกั กีฬายิมนาสติกทีมชาติไทย มุมของจุดศูนย์ถ่วงทีท่ าํ มุมกับจุด
กระโดดอยูใ่ นช่วงมุม 101 - 115 องศา ลักษณะของศีรษะเป็ นลักษณะเงย
4. ช่วงสุดท้ายของการทําท่าลังกาหลัง ของนักกีฬายิมนาสติกทีมชาติไทย มุมของหัวไหล่
อยูใ่ นช่วงมุม 121 - 135 องศา มุมของสะโพกอยูใ่ นช่วงมุม 106 - 120 องศา มุมของเข่าอยูใ่ นช่วง
มุม 221 - 240 องศา มุมของข้อเท้าอยูใ่ นช่วงมุม 61 - 75 องศา ลักษณะของศีรษะเป็ นลักษณะตรง
และกลุ่มนักกีฬายิมนาสติกทีไ่ ม่ใช่นกั กีฬายิมนาสติกทีมชาติไทย พบว่า มุมของหัวไหล่อยูใ่ นช่วงมุม
66 -80 องศา มุมของสะโพกอยูใ่ นช่วงมุม 96 - 105 องศา มุมของเข่าอยูใ่ นช่วงมุม 231 -250 องศา
มุมของข้อเท้าอยูใ่ นช่วงมุม 66 - 80 องศา ลักษณะของศีรษะอยูใ่ นลักษณะตรง
5. ระยะเวลาการลอยตัวในการทําท่าลังกาหลังของกลุ่มนักกีฬายิมนาสติกทีมชาติไทย มี
ค่าเฉลีย่ ระยะเวลาการลอยตัวเท่ากับ 0.99 และกลุ่มนักกีฬายิมนาสติกทีไ่ ม่ใช่นกั กีฬายิมนาสติกทีม
ชาติไทย มีคา่ เฉลีย่ ระยะเวลาการลอยตัวเท่ากับ 0.79
จากเอกสารงานวิจยั ทีเ่ กีย่ วข้องทัง้ ต่างประเทศและในประเทศ จะเห็นได้วา่ การศึกษา
ค้นคว้าเกีย่ วกับชีวกลศาสตร์ในด้านคิเนแมติกส์ และคิเนติกส์ ของการเคลื่อนไหวในกีฬาชนิดต่าง ๆ
เช่น กีฬายิมนาสติก กรีฑา บาสเกตบอล วอลเล่ยบ์ อล ตะกร้อ ยกนํ้าหนัก หรือแอโรบิกยิมนาสติกส์
มีจุดประสงค์ของการศึกษา เพือ่ ประโยชน์ในการพัฒนากีฬาและเป็นแนวทางในการแก้ไข และ
ปรับปรุง เทคนิคต่าง ๆ ในการนําไปประยุกต์ใช้เพือ่ พัฒนาการกีฬา และความสามารถของนักกีฬา
ให้มคี วามสามารถเต็มศักยภาพยิง่ ขึน้ ซึง่ สอดคล้องกับการศึกษารูปแบบการเคลื่อนไหวของทักษะ
การกระโดดคูเ้ ข่าหมุนตัว 1 รอบในกีฬาแอโรบิกยิมนาสติกส์เล่มนี้ ซึง่ จะทําให้เกิดความเข้าใจ
รูปแบบการเคลื่อนไหวของทักษะการกระโดดคูเ้ ข่าหมุนตัว 1 รอบในกีฬาแอโรบิกยิมนาสติกส์มาก
ขึน้ อันจะเป็ นประโยชน์ในการนําไปปรับปรุงเทคนิคในการฝึกทักษะการกระโดดคูเ้ ข่าหมุนตัว 1
รอบ และพัฒนาทักษะอื่นในกีฬาแอโรบิกยิมนาสติกส์ อย่างมีประสิทธิภาพต่อไป
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บทที่ 3
วิธีดาํ เนินการวิจยั
ในการวิจยั ครัง้ นี้ ผูว้ จิ ยั ได้ดาํ เนินตามขัน้ ตอนดังนี้
1. การกําหนดประชากรและการเลือกกลุม่ ตัวอย่าง
2. การสร้างเครือ่ งมือทีใ่ ช้ในการวิจยั
3. วิธดี าํ เนินการเก็บรวบรวมข้อมูล
4. การจัดกระทําข้อมูลและการวิเคราะห์ขอ้ มูล

การกําหนดประชากรและการเลือกกลุ่มตัวอย่าง
กลุ่มตัวอย่างที่ใช้ในการวิ จยั
กลุ่มตัวอย่างในการวิจยั ครัง้ นี้ เป็ นนักกีฬาแอโรบิกยิมนาสติกส์หญิง ได้มาโดยการเลือก
แบบเจาะจง (Purposive Sampling) จํานวน 40 คน แบ่งออก เป็ น 2 กลุ่มดังนี้
1. กลุ่มนักกีฬาทีม่ คี วามสามารถสูง จํานวน 20 คน ได้แก่ นักกีฬาแอโรบิก
ยิมนาสติกส์หญิงทีมชาติ และนักกีฬาแอโรบิกยิมนาสติกส์หญิงทีเ่ ป็นตัวแทนเข้าร่วมกีฬาแห่งชาติ
พ.ศ. 2553
2. กลุ่มนักกีฬาทีม่ คี วามสามารถตํ่า จํานวน 20 คน ได้แก่ นักกีฬาแอโรบิก
ยิมนาสติกส์หญิงทีไ่ ม่ใช่นกั กีฬาทีมชาติ และนักกีฬาแอโรบิกยิมนาสติกส์หญิงทีไ่ ม่ใช่ตวั แทนเข้าร่วม
การแข่งขันกีฬาแห่งชาติ พ.ศ. 2553

การสร้างเครือ่ งมือที่ใช้ในการวิจยั
เครือ่ งมือในการวิจยั ครัง้ นี้เป็ นการศึกษารูปแบบการเคลื่อนไหวของทักษะการกระโดด
คูเ้ ข่าหมุนตัว 1 รอบ ของนักกีฬาแอโรบิกยิมนาสติกส์ โดยการทดสอบและบันทึกภาพการถ่ายวีดโิ อ
แล้วนําวีดโิ อเทปทีบ่ นั ทึกภาพเข้าเครือ่ งคอมพิวเตอร์เปิดฉายแล้วหยุดภาพในช่วงทีจ่ ะศึกษาให้เป็ น
ภาพนิ่งเพือ่ นําไปวิเคราะห์ขอ้ มูลต่อไป
ขัน้ ตอนการสร้างเครื่องมือ
1. ศึกษาเอกสาร หลักการแนวคิด ทฤษฎี เอกสาร ตํารา บทความต่าง ๆ งานวิจยั ที่
เกีย่ วข้อง และข้อเสนอแนะจากผูม้ ปี ระสบการณ์
2. กําหนดวิธกี ารศึกษารูปแบบการเคลื่อนไหวของทักษะการกระโดดคูเ้ ข่า
หมุนตัว 1 รอบ
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วิ ธีการหาคุณภาพเครื่องมือ
1. นําเครือ่ งมือทีใ่ ช้เสนออาจารย์ทป่ี รึกษาปริญญานิพนธ์ เพือ่ พิจารณาความเหมาะสม
และปรับปรุงแก้ไข
2. นําเครือ่ งมือทีใ่ ช้ให้ผเู้ ชีย่ วชาญในกีฬาแอโรบิกยิมนาสติกส์ จํานวน 5 ท่าน ตรวจ
และปรับปรุงแก้ไข
3. นําเครือ่ งมือทีป่ รับปรุงแก้ไขแล้วเสนออาจารย์ทป่ี รึกษาปริญญานิพนธ์ เพือ่
ตรวจสอบความเรียบร้อยอีกครัง้ หนึ่ง
4. นําเครือ่ งมือทีผ่ า่ นการตรวจสอบแล้วไปใช้กบั กลุ่มตัวอย่างต่อไป
เครื่องมือที่ใช้ในการเก็บรวบรวมข้อมูล
1. เครือ่ งบันทึกวิดโี อพร้อมม้วนวิดโี อ
2. เครือ่ งคอมพิวเตอร์โน้ตบุ๊ก
3. แผ่นใสและเครือ่ งมือวัดมุม
4. สติก๊ เกอร์สสี ะท้อนแสงวงกลม ขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง 1 นิ้ว
5. ผงแมกนีเซีย่ มสําหรับตรวจสอบระยะทางของรอยเท้าในการกระโดด
7. สายวัดระยะ
8. วิธที ดสอบรูปแบบการเคลื่อนไหวของทักษะการกระโดดคูเ้ ข่าหมุนตัว 1 รอบ
สถานที่ทดสอบ
โรงยิมเนเซีย่ มของสโมสรยิมนาสติกจินตนา สโมสรยิมนาสติกเสนาชัย และศูนย์ฝึก
กีฬาแอโรบิกยิมนาสติกส์ ทีก่ ลุ่มตัวอย่างฝึกอยู่

วิธีดาํ เนินการเก็บรวบรวมข้อมูล
1. ขอหนังสือจากบัณฑิตวิทยาลัยเพือ่ ติดต่อไปยัง สโมสรยิมนาสติกจินตนา สโมสร
ยิมนาสติกเสนาชัย และศูนย์ฝึกกีฬาแอโรบิกยิมนาสติกส์ ทีก่ ลุ่มตัวอย่างฝึ กอยู่ เพือ่ ขอความร่วมมือ
ในการนํานักกีฬามาใช้เป็ นกลุ่มตัวอย่าง รวมถึงขอความอนุเคราะห์สถานที่ ในการเก็บข้อมูล
2. ประสานงานวันเวลาในการทดสอบและเก็บข้อมูล
3. ดําเนินการทดสอบและบันทึกวิดโี อรูปแบบการเคลื่อนไหว ของทักษะการกระโดดคูเ้ ข่า
หมุนตัว 1 รอบตามขัน้ ตอน แล้วนําเทปวิดโี อมาศึกษาถึงรูปแบบการเคลื่อนไหว โดยการหยุดภาพ
ตามช่วงทีก่ าํ หนด เพือ่ นํามาวิเคราะห์ขอ้ มูลต่อไป

การจัดกระทําข้อมูลและการวิเคราะห์ข้อมูล
นําข้อมูลทีไ่ ด้จากการศึกษามาวิเคราะห์และแปลความหมายรูปแบบการเคลื่อนไหวของ
ทักษะการกระโดดคูเ้ ข่าหมุนตัว 1 รอบ แจกแจงความถี่ และนําเสนอในรูปแบบตารางประกอบความ
เรี ยงดังต่อไปนี้
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1. ช่วงเตรียม
หาค่าระยะของการก้าวเท้า ระยะของการกระโดดรวบเท้า ตําแหน่งของแขน มุมของ
ข้อเท้า มุมของเข่า มุมของสะโพก ของกลุ่มนักกีฬาทีม่ คี วามสามารถสูง และกลุ่มนักกีฬาทีม่ ี
ความสามารถตํ่า แล้วนําเสนอในรูปแบบตารางประกอบความเรียง
2. ช่วงลอยตัว
หาค่าตําแหน่งของแขน ตําแหน่งของเข่า ของกลุ่มนักกีฬาทีม่ คี วามสามารถสูง และกลุ่ม
นักกีฬาทีม่ คี วามสามารถตํ่า แล้วนําเสนอในรูปแบบตารางประกอบความเรียง
3. ช่วงลงสูพ่ น้ื
หาค่าตําแหน่งของแขน มุมของเข่า มุมของสะโพก ระยะของการกระโดดคูเ้ ข่า
หมุนตัว 1 รอบ ของกลุ่มนักกีฬาทีม่ คี วามสามารถสูง และกลุ่มนักกีฬาทีม่ คี วามสามารถตํ่า แล้ว
นําเสนอในรูปแบบตารางประกอบความเรียง
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บทที่ 4
ผลการวิเคราะห์ข้อมูล
การวิเคราะห์ข้อมูล
นําข้อมูลทีไ่ ด้จากการศึกษามาวิเคราะห์และแปลความหมายรูปแบบการเคลื่อนไหวของ
ทักษะการกระโดดคูเ้ ข่าหมุนตัว 1 รอบดังต่อไปนี้
1. ช่วงเตรียม
หาค่าระยะของการก้าวเท้า ระยะของการกระโดดรวบเท้า ตําแหน่งของแขน มุมของ
ข้อเท้า มุมของเข่า มุมของสะโพก ของกลุ่มนักกีฬาทีม่ คี วามสามารถสูง และกลุ่มนักกีฬาทีม่ ี
ความสามารถตํ่า แล้วนําเสนอในรูปแบบตารางประกอบความเรียง
2. ช่วงลอยตัว
หาค่าตําแหน่งของแขน ตําแหน่งของเข่า ของกลุ่มนักกีฬาทีม่ คี วามสามารถสูง และกลุ่ม
นักกีฬาทีม่ คี วามสามารถตํ่า แล้วนําเสนอในรูปแบบตารางประกอบความเรียง
3. ช่วงลงสูพ่ น้ื
หาค่าตําแหน่งของแขน มุมของเข่า มุมของสะโพก ระยะของการกระโดดคูเ้ ข่า
หมุนตัว 1 รอบ ของกลุ่มนักกีฬาทีม่ คี วามสามารถสูง และกลุ่มนักกีฬาทีม่ คี วามสามารถตํ่า แล้ว
นําเสนอในรูปแบบตารางประกอบความเรียง
โดยแบ่งการวิเคราะห์รปู แบบการเคลื่อนไหวของทักษะการกระโดดคูเ้ ข่าหมุนตัว 1 รอบ
ออกเป็ น 2 กลุ่มคือ กลุ่มนักกีฬาทีม่ คี วามสามารถสูง จํานวน 20 คน และกลุ่มนักกีฬาทีม่ คี วามสามารถ
ตํ่า จํานวน 20 คน
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ผลการวิเคราะห์ข้อมูล
ช่วงเตรียม
ตาราง 1 ระยะของการก้าวเท้าในช่วงเตรียมกระโดดคูเ้ ข่าหมุนตัว 1 รอบ

ลําดับที่
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20

ระยะของการก้าวเท้า (เซนติเมตร)
นักกีฬาทีม่ คี วามสามารถสูง
นักกีฬาทีม่ คี วามสามารถตํ่า
66
70
81
63
67
69
74
56
79
90
82
80
50
77
73
78
95
84
76
77
67
83
69
84
80
44
76
79
75
73
70
79
70
79
73
67
80
80
58
89

จากตาราง 1 แสดงให้เห็นว่าระยะของการก้าวเท้าในช่วงเตรียมกระโดดคูเ้ ข่า
หมุนตัว 1 รอบของกลุ่มนักกีฬาทีม่ คี วามสามารถสูงโดยรวมจะอยูใ่ นช่วง 73 – 84 เซนติเมตร
เพราะข้อมูลเกาะกลุ่มกันในช่วงนี้มากสุดจํานวน 15 คน สําหรับกลุ่มนักกีฬาทีม่ คี วามสามารถตํ่า
จะเห็นได้วา่ ข้อมูลกระจัดกระจายมากไม่สามารถสรุปได้วา่ จะอยูใ่ นช่วงใด ดังนัน้ สรุปได้วา่ ระยะของ
การก้าวเท้า ในช่วงเตรียมกระโดดคูเ้ ข่าหมุนตัว 1 รอบอยูใ่ นช่วง 73 – 84 เซนติเมตร

3
ตาราง 2 ระยะของการกระโดดรวบเท้าในช่วงเตรียมกระโดดคูเ้ ข่าหมุนตัว 1 รอบ

ลําดับที่
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20

ระยะของการกระโดดรวบเท้า (เซนติเมตร)
นักกีฬาทีม่ คี วามสามารถสูง
นักกีฬาทีม่ คี วามสามารถตํ่า
40
12
36
23
48
5
27
30
40
44
18
40
55
28
23
39
53
40
20
15
42
12
16
19
18
20
39
13
48
13
70
23
49
17
40
20
70
33
20
14

จากตาราง 2 แสดงให้เห็นว่าระยะของการกระโดดรวบเท้าในช่วงเตรียมกระโดดคูเ้ ข่า
หมุนตัว 1 รอบของกลุ่มนักกีฬาทีม่ คี วามสามารถสูงโดยรวมจะอยูใ่ นช่วง 12 - 21 เซนติเมตร เพราะ
ข้อมูลเกาะกลุม่ กันในช่วงนี้มากสุด จํานวน 10 คน สําหรับกลุ่มนักกีฬาทีม่ คี วามสามารถตํ่า จะเห็น
ได้วา่ ข้อมูลกระจัดกระจายมากไม่สามารถสรุปได้วา่ จะอยูใ่ นช่วงใด ดังนัน้ สรุปได้วา่ ระยะของการ
กระโดดรวบเท้าในช่วงเตรียมกระโดดคูเ้ ข่าหมุนตัว 1 รอบอยูใ่ นช่วง 12 - 21 เซนติเมตร

4
ตาราง 3 ตําแหน่งของแขนในช่วงเตรียมกระโดดคูเ้ ข่าหมุนตัว 1 รอบ

ลําดับที่
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20

ตําแหน่งของแขน
นักกีฬาทีม่ คี วามสามารถสูง
นักกีฬาทีม่ คี วามสามารถตํ่า
ตํ่ากว่าระดับไหล่
ตํ่ากว่าระดับไหล่
ตํ่ากว่าระดับไหล่
ตํ่ากว่าระดับไหล่
ตํ่ากว่าระดับไหล่
ตํ่ากว่าระดับไหล่
ตํ่ากว่าระดับไหล่
ตํ่ากว่าระดับไหล่
ตํ่ากว่าระดับไหล่
ตํ่ากว่าระดับไหล่
ตํ่ากว่าระดับไหล่
ตํ่ากว่าระดับไหล่
ตํ่ากว่าระดับไหล่
ตํ่ากว่าระดับไหล่
ตํ่ากว่าระดับไหล่
ตํ่ากว่าระดับไหล่
ตํ่ากว่าระดับไหล่
ตํ่ากว่าระดับไหล่
ตํ่ากว่าระดับไหล่
ตํ่ากว่าระดับไหล่
ตํ่ากว่าระดับไหล่
ตํ่ากว่าระดับไหล่
ตํ่ากว่าระดับไหล่
ตํ่ากว่าระดับไหล่
ตํ่ากว่าระดับไหล่
ตํ่ากว่าระดับไหล่
ตํ่ากว่าระดับไหล่
ตํ่ากว่าระดับไหล่
ตํ่ากว่าระดับไหล่
ตํ่ากว่าระดับไหล่
ตํ่ากว่าระดับไหล่
ตํ่ากว่าระดับไหล่
ตํ่ากว่าระดับไหล่
ตํ่ากว่าระดับไหล่
ตํ่ากว่าระดับไหล่
ตํ่ากว่าระดับไหล่
ตํ่ากว่าระดับไหล่
ตํ่ากว่าระดับไหล่
ตํ่ากว่าระดับไหล่
ตํ่ากว่าระดับไหล่

จากตาราง 3 แสดงให้เห็นว่า ตําแหน่งของแขนในช่วงเตรียมกระโดดคูเ้ ข่าหมุนตัว 1 รอบ
ของกลุ่มนักกีฬาทีม่ คี วามสามารถสูงโดยรวมจะอยูท่ ต่ี าํ แหน่งตํ่ากว่าระดับไหล่ จํานวน 20 คน และ
กลุ่มนักกีฬาทีม่ คี วามสามารถตํ่าโดยรวมจะอยูท่ ต่ี ําแหน่งตํ่ากว่าระดับไหล่ จํานวน 20 คน เช่นกัน
สรุปได้วา่ ตําแหน่งของแขนในช่วงเตรียมกระโดดคูเ้ ข่าหมุนตัว 1 รอบ อยูท่ ต่ี ําแหน่งตํ่ากว่าระดับ
ไหล่

5
ตาราง 4 ค่ามุมของข้อเท้าในช่วงเตรียมกระโดดคูเ้ ข่าหมุนตัว 1 รอบ

ลําดับที่
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20

มุมของข้อเท้า (องศา)
นักกีฬาทีม่ คี วามสามารถสูง
นักกีฬาทีม่ คี วามสามารถตํ่า
76
76
78
77
80
76
77
82
70
72
70
84
72
71
82
79
78
81
85
72
84
73
83
82
80
79
85
72
86
76
82
75
72
73
80
77
81
78
77
74

จากตาราง 4 แสดงให้เห็นว่ามุมของข้อเท้าในช่วงเตรียมกระโดดคูเ้ ข่าหมุนตัว 1 รอบ ของ
กลุ่มนักกีฬาทีม่ คี วามสามารถสูงโดยรวมจะอยูใ่ นช่วง 72 – 79 องศา เพราะข้อมูลเกาะกลุ่มกัน
ในช่วงนี้มากสุดจํานวน 15 คน สําหรับกลุ่มนักกีฬาทีม่ คี วามสามารถตํ่าโดยรวมจะอยูใ่ นช่วง 80 –
85 องศา จํานวน 11 คน สรุปได้วา่ มุมของข้อเท้าในช่วงเตรียมกระโดดคูเ้ ข่าหมุนตัว 1 รอบอยู่
ในช่วง 72 – 85 องศา

6
ตาราง 5 ค่ามุมของเข่าในช่วงเตรียมกระโดดคูเ้ ข่าหมุนตัว 1 รอบ

ลําดับที่
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20

มุมของเข่า (องศา)
นักกีฬาทีม่ คี วามสามารถสูง
นักกีฬาทีม่ คี วามสามารถตํ่า
100
113
95
106
94
104
109
103
102
99
90
115
83
90
113
99
100
95
117
96
127
93
102
97
96
95
115
95
104
91
99
103
86
97
127
97
99
91
104
91

จากตาราง 5 แสดงให้เห็นว่ามุมของเข่าในช่วงเตรียมกระโดดคูเ้ ข่าหมุนตัว 1 รอบ ของ
กลุ่มนักกีฬาทีม่ คี วามสามารถสูงโดยรวมจะอยูใ่ นช่วง 90 – 100 องศา เพราะข้อมูลเกาะกลุ่มกัน
ในช่วงนี้จาํ นวน 18 คน สําหรับกลุ่มนักกีฬาทีม่ คี วามสามารถตํ่าจะเห็นได้วา่ ข้อมูลกระจัดกระจาย
มากไม่สามารถสรุปได้วา่ จะอยูใ่ นช่วงใด ดังนัน้ สรุปได้วา่ มุมของเข่าในช่วงเตรียมกระโดดคูเ้ ข่า
หมุนตัว 1 รอบ อยูใ่ นช่วง 90 – 100 องศา

7
ตาราง 6 ค่ามุมของสะโพกในช่วงเตรียมกระโดดคูเ้ ข่าหมุนตัว 1 รอบ

ลําดับที่
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20

มุมของสะโพก (องศา)
นักกีฬาทีม่ คี วามสามารถสูง
นักกีฬาทีม่ คี วามสามารถตํ่า
101
130
102
112
103
131
117
111
105
89
108
123
99
97
135
104
115
102
117
111
103
98
104
97
115
87
120
96
121
102
116
109
104
119
132
110
111
100
101
114

จากตาราง 6 แสดงให้เห็นว่ามุมของสะโพกในช่วงเตรียมกระโดดคูเ้ ข่าหมุนตัว 1 รอบ ของ
กลุ่มนักกีฬาทีม่ คี วามสามารถสูงโดยรวมจะอยูใ่ นช่วง 96 – 104 องศา เพราะข้อมูลเกาะกลุ่มกัน
ในช่วงนี้มากสุดจํานวน 11 คน สําหรับกลุ่มนักกีฬาทีม่ คี วามสามารถตํ่าจะเห็นได้วา่ ข้อมูลกระจัด
กระจายมากไม่สามารถสรุปได้วา่ จะอยูใ่ นช่วงใด ดังนัน้ สรุปได้วา่ มุมของสะโพกในช่วงเตรียม
กระโดดคูเ้ ข่าหมุนตัว 1 รอบ อยูใ่ นช่วง 96 – 104 องศา

8
ช่วงลอยตัว
ตาราง 7 ตําแหน่งของแขนในช่วงลอยตัวของการกระโดดคูเ้ ข่าหมุนตัว 1 รอบ

ลําดับที่
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20

ตําแหน่งของแขน
นักกีฬาทีม่ คี วามสามารถสูง
นักกีฬาทีม่ คี วามสามารถตํ่า
ระดับไหล่ขน้ึ ไป
ระดับไหล่ขน้ึ ไป
ระดับไหล่ขน้ึ ไป
ระดับไหล่ขน้ึ ไป
ระดับไหล่ขน้ึ ไป
ระดับไหล่ขน้ึ ไป
ระดับไหล่ขน้ึ ไป
ระดับไหล่ขน้ึ ไป
ระดับไหล่ขน้ึ ไป
ระดับไหล่ขน้ึ ไป
ระดับไหล่ขน้ึ ไป
ระดับไหล่ขน้ึ ไป
ระดับไหล่ขน้ึ ไป
ระดับไหล่ขน้ึ ไป
ระดับไหล่ขน้ึ ไป
ระดับไหล่ขน้ึ ไป
ระดับไหล่ขน้ึ ไป
ระดับไหล่ขน้ึ ไป
ตํ่ากว่าระดับไหล่
ระดับไหล่ขน้ึ ไป
ระดับไหล่ขน้ึ ไป
ระดับไหล่ขน้ึ ไป
ระดับไหล่ขน้ึ ไป
ระดับไหล่ขน้ึ ไป
ระดับไหล่ขน้ึ ไป
ระดับไหล่ขน้ึ ไป
ระดับไหล่ขน้ึ ไป
ระดับไหล่ขน้ึ ไป
ตํ่ากว่าระดับไหล่
ระดับไหล่ขน้ึ ไป
ตํ่ากว่าระดับไหล่
ระดับไหล่ขน้ึ ไป
ระดับไหล่ขน้ึ ไป
ระดับไหล่ขน้ึ ไป
ระดับไหล่ขน้ึ ไป
ระดับไหล่ขน้ึ ไป
ระดับไหล่ขน้ึ ไป
ระดับไหล่ขน้ึ ไป
ระดับไหล่ขน้ึ ไป
ระดับไหล่ขน้ึ ไป

จากตาราง 7 แสดงให้เห็นว่า ตําแหน่งของแขนในช่วงลอยตัวของการกระโดดคูเ้ ข่า
หมุนตัว 1 รอบ ของกลุ่มนักกีฬาทีม่ คี วามสามารถสูงโดยรวมจะอยูท่ ต่ี ําแหน่ง ระดับไหล่ขน้ึ ไป
จํานวน 20 คน และกลุ่มนักกีฬาทีม่ คี วามสามารถตํ่าโดยรวมจะอยูท่ ต่ี ําแหน่ง ระดับไหล่ขน้ึ ไป
จํานวน 17 คน สรุปได้วา่ ตําแหน่งของแขนในช่วงลอยตัวของการกระโดดคูเ้ ข่าหมุนตัว 1 รอบอยูท่ ่ี
ตําแหน่ง ระดับไหล่ขน้ึ ไป

9
ตาราง 8 ตําแหน่งของเข่าในช่วงลอยตัวของการกระโดดคูเ้ ข่าหมุนตัว 1 รอบ

ลําดับที่
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20

ตําแหน่งของเข่า
นักกีฬาทีม่ คี วามสามารถสูง
นักกีฬาทีม่ คี วามสามารถตํ่า
สูงกว่าระดับขนานกับพืน้
ระดับขนานกับพืน้ ลงมา
สูงกว่าระดับขนานกับพืน้
ระดับขนานกับพืน้ ลงมา
สูงกว่าระดับขนานกับพืน้
ระดับขนานกับพืน้ ลงมา
สูงกว่าระดับขนานกับพืน้
สูงกว่าระดับขนานกับพืน้
สูงกว่าระดับขนานกับพืน้
สูงกว่าระดับขนานกับพืน้
ระดับขนานกับพืน้ ลงมา
สูงกว่าระดับขนานกับพืน้
สูงกว่าระดับขนานกับพืน้
สูงกว่าระดับขนานกับพืน้
สูงกว่าระดับขนานกับพืน้
ระดับขนานกับพืน้ ลงมา
สูงกว่าระดับขนานกับพืน้
สูงกว่าระดับขนานกับพืน้
สูงกว่าระดับขนานกับพืน้
ระดับขนานกับพืน้ ลงมา
สูงกว่าระดับขนานกับพืน้
ระดับขนานกับพืน้ ลงมา
สูงกว่าระดับขนานกับพืน้
สูงกว่าระดับขนานกับพืน้
สูงกว่าระดับขนานกับพืน้
ระดับขนานกับพืน้ ลงมา
สูงกว่าระดับขนานกับพืน้
สูงกว่าระดับขนานกับพืน้
สูงกว่าระดับขนานกับพืน้
สูงกว่าระดับขนานกับพืน้
สูงกว่าระดับขนานกับพืน้
สูงกว่าระดับขนานกับพืน้
สูงกว่าระดับขนานกับพืน้
ระดับขนานกับพืน้ ลงมา
สูงกว่าระดับขนานกับพืน้
ระดับขนานกับพืน้ ลงมา
สูงกว่าระดับขนานกับพืน้
สูงกว่าระดับขนานกับพืน้
สูงกว่าระดับขนานกับพืน้
ระดับขนานกับพืน้ ลงมา

จากตาราง 8 แสดงให้เห็นว่า ตําแหน่งของเข่าในช่วงลอยตัวของการกระโดดคูเ้ ข่า
หมุนตัว 1 รอบ ของกลุ่มนักกีฬาทีม่ คี วามสามารถสูงโดยรวมจะอยูท่ ต่ี ําแหน่ง สูงกว่าระดับขนานกับ
พืน้ จํานวน 20 คน และกลุม่ นักกีฬาทีม่ คี วามสามารถตํ่าโดยรวมจะอยูท่ ต่ี ําแหน่ง ระดับขนานกับพืน้
ลงมา จํานวน 11 คน สรุปได้วา่ ตําแหน่งของเข่าในช่วงลอยตัวของการกระโดดคูเ้ ข่าหมุนตัว 1 รอบ
อยูท่ ต่ี ําแหน่งสูงกว่าระดับขนานกับพืน้

10
ช่วงลงสู่พืน้
ตาราง 9 ตําแหน่งของแขนในช่วงลงสูพ่ น้ื ของการกระโดดคูเ้ ข่าหมุนตัว 1 รอบ

ลําดับที่
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20

ตําแหน่งของแขน
นักกีฬาทีม่ คี วามสามารถสูง
นักกีฬาทีม่ คี วามสามารถตํ่า
ตํ่ากว่าระดับไหล่
ตํ่ากว่าระดับไหล่
ตํ่ากว่าระดับไหล่
ตํ่ากว่าระดับไหล่
ตํ่ากว่าระดับไหล่
ตํ่ากว่าระดับไหล่
ตํ่ากว่าระดับไหล่
ตํ่ากว่าระดับไหล่
ตํ่ากว่าระดับไหล่
ตํ่ากว่าระดับไหล่
ตํ่ากว่าระดับไหล่
ตํ่ากว่าระดับไหล่
ตํ่ากว่าระดับไหล่
ตํ่ากว่าระดับไหล่
ระดับไหล่ขน้ึ ไป
ตํ่ากว่าระดับไหล่
ตํ่ากว่าระดับไหล่
ตํ่ากว่าระดับไหล่
ระดับไหล่ขน้ึ ไป
ตํ่ากว่าระดับไหล่
ตํ่ากว่าระดับไหล่
ตํ่ากว่าระดับไหล่
ตํ่ากว่าระดับไหล่
ตํ่ากว่าระดับไหล่
ระดับไหล่ขน้ึ ไป
ตํ่ากว่าระดับไหล่
ตํ่ากว่าระดับไหล่
ระดับไหล่ขน้ึ ไป
ตํ่ากว่าระดับไหล่
ตํ่ากว่าระดับไหล่
ระดับไหล่ขน้ึ ไป
ตํ่ากว่าระดับไหล่
ตํ่ากว่าระดับไหล่
ระดับไหล่ขน้ึ ไป
ระดับไหล่ขน้ึ ไป
ระดับไหล่ขน้ึ ไป
ตํ่ากว่าระดับไหล่
ตํ่ากว่าระดับไหล่
ตํ่ากว่าระดับไหล่
ตํ่ากว่าระดับไหล่

จากตาราง 9 แสดงให้เห็นว่า ตําแหน่งของแขนในช่วงลงสูพ่ น้ื ของการกระโดดคูเ้ ข่า
หมุนตัว 1 รอบ ของกลุ่มนักกีฬาทีม่ คี วามสามารถสูงโดยรวมจะอยูท่ ต่ี ําแหน่ง ตํ่ากว่าระดับไหล่
จํานวน 17 คน และกลุ่มนักกีฬาทีม่ คี วามสามารถตํ่าโดยรวมจะอยูท่ ต่ี ําแหน่ง ตํ่ากว่าระดับไหล่
จํานวน 15 คน สรุปได้วา่ ตําแหน่งของแขนในช่วงลงสูพ่ น้ื ของการกระโดดคูเ้ ข่าหมุนตัว 1 รอบ อยู่
ทีต่ ําแหน่ง ตํ่ากว่าระดับไหล่
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ตาราง 10 ค่ามุมของเข่าในช่วงลงสูพ่ น้ื ของการกระโดดคูเ้ ข่าหมุนตัว 1 รอบ

ลําดับที่
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20

มุมของเข่า (องศา)
นักกีฬาทีม่ คี วามสามารถสูง
นักกีฬาทีม่ คี วามสามารถตํ่า
112
123
137
111
117
125
109
94
117
123
115
111
103
98
94
114
114
118
113
100
103
111
113
107
84
108
116
120
90
122
121
135
98
136
86
121
105
123
110
113

จากตาราง 10 แสดงให้เห็นว่ามุมของเข่าในช่วงลงสูพ่ น้ื ของการกระโดดคูเ้ ข่า
หมุนตัว 1 รอบ ของกลุ่มนักกีฬาทีม่ คี วามสามารถสูง โดยรวมข้อมูลจะอยูใ่ นช่วง 107 – 123 องศา
เพราะข้อมูลเกาะกลุ่มกันในช่วงนี้มากสุดจํานวน 15 คน และกลุ่มนักกีฬาทีม่ คี วามสามารถตํ่า
โดยรวมข้อมูลกระจัดกระจายมากไม่สามารถสรุปได้วา่ จะอยูใ่ นช่วงใด ดังนัน้ สรุปได้วา่ มุมของเข่า
ช่วงลงสูพ่ น้ื ของการกระโดดคูเ้ ข่าหมุนตัว 1 รอบอยูใ่ นช่วง 107 – 123 องศา
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ตาราง 11 ค่ามุมของสะโพกในช่วงลงสูพ่ น้ื ของการกระโดดคูเ้ ข่าหมุนตัว 1 รอบ

ลําดับที่
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20

มุมของสะโพก (องศา)
นักกีฬาทีม่ คี วามสามารถสูง
นักกีฬาทีม่ คี วามสามารถตํ่า
122
150
155
135
133
147
117
102
122
132
139
131
125
115
99
134
139
135
141
121
129
136
127
127
124
137
136
144
112
142
135
143
129
156
117
154
119
152
131
140

จากตาราง 11 แสดงให้เห็นว่ามุมของสะโพกในช่วงลงสูพ่ น้ื ของการกระโดดคูเ้ ข่า
หมุนตัว 1 รอบ ของกลุ่มนักกีฬาทีม่ คี วามสามารถสูงโดยรวมข้อมูลจะอยูใ่ นช่วง 132 – 144 องศา
เพราะข้อมูลเกาะกลุ่มกันในช่วงนี้มากสุดจํานวน 11 คน และกลุ่มนักกีฬาทีม่ คี วามสามารถตํ่า
โดยรวมข้อมูลกระจัดกระจายมากไม่สามารถสรุปได้วา่ จะอยูใ่ นช่วงใด ดังนัน้ สรุปได้วา่ มุมของ
สะโพกในช่วงลงสูพ่ น้ื ของการกระโดดคูเ้ ข่าหมุนตัว 1 รอบอยูใ่ นช่วง 132 – 144 องศา
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ตาราง 12 ค่าระยะของการกระโดดคูเ้ ข่าหมุนตัว 1 รอบในช่วงลงสูพ่ น้ื

ลําดับที่
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20

ระยะของการกระโดดคูเ้ ข่าหมุนตัว 1 รอบ (เซนติเมตร)
นักกีฬาทีม่ คี วามสามารถสูง
นักกีฬาทีม่ คี วามสามารถตํ่า
18
10
10
8
32
15
13
25
20
12
14
32
27
36
15
37
2
17
12
5
26
25
18
28
46
17
37
15
33
23
1
10
25
40
19
16
21
4
4
10

จากตาราง 12 แสดงให้เห็นว่าระยะของการกระโดดคูเ้ ข่าหมุนตัว 1 รอบในช่วงลงสูพ่ น้ื
ของการกระโดดคูเ้ ข่าหมุนตัว 1 รอบของกลุ่มนักกีฬาทีม่ คี วามสามารถสูงโดยรวมจะอยู่
ในช่วง 10 – 18 เซนติเมตร เพราะข้อมูลเกาะกลุ่มกันในช่วงนี้มากสุดจํานวน 11 คน สําหรับกลุ่ม
นักกีฬาทีม่ คี วามสามารถตํ่าจะเห็นได้วา่ ข้อมูลกระจัดกระจายมากไม่สามารถสรุปได้วา่ จะอยูใ่ นช่วง
ใด สรุปได้วา่ ระยะของการกระโดดคูเ้ ข่าหมุนตัว 1 รอบอยูใ่ นช่วง 10 – 18 เซนติเมตร

1

บทที่ 5
สรุป อภิปรายผล และข้อเสนอแนะ
สังเขปความมุ่งหมาย และวิธีดาํ เนินการวิจยั
ความมุง่ หมายของการวิ จยั
เพือ่ ทราบถึงรูปแบบการเคลื่อนไหวของทักษะการกระโดดคูเ้ ข่าหมุนตัว 1 รอบในกีฬา
แอโรบิกยิมนาสติกส์ซง่ึ ประกอบด้วย
1. ช่วงเตรียม
2. ช่วงลอยตัว
3. ช่วงลงสูพ่ น้ื
ความสําคัญของการวิ จยั
1. ทําให้ทราบรูปแบบการเคลื่อนไหวของทักษะการกระโดดคูเ้ ข่าหมุนตัว 1 รอบ
ในกีฬาแอโรบิกยิมนาสติกส์
2. เพือ่ เป็ นแนวทางสําหรับนักกีฬาและผูฝ้ ึ กสอนทีต่ อ้ งการฝึ กทักษะกระโดดคูเ้ ข่า
หมุนตัว 1 รอบ ในกีฬาแอโรบิกยิมนาสติกส์
3. เพือ่ เป็ นแนวทางในงานวิจยั ทีเ่ กีย่ วข้องต่อไป
กลุ่มตัวอย่างที่ใช้ในการศึกษา
กลุ่มตัวอย่างในการศึกษาครัง้ นี้ผวู้ จิ ยั จะใช้กลุ่มตัวอย่าง ซึง่ เป็ นนักกีฬาแอโรบิก
ยิมนาสติกส์หญิง โดยการเลือกแบบเจาะจง (Purposive Sampling) จํานวน 40 คน ซึง่ แบ่ง เป็ น 2
กลุ่มดังนี้
1. กลุ่มนักกีฬาทีม่ คี วามสามารถสูง จํานวน 20 คน ได้แก่ นักกีฬาแอโรบิก
ยิมนาสติกส์หญิงทีมชาติ และนักกีฬาแอโรบิกยิมนาสติกส์หญิงทีเ่ ป็นตัวแทนเข้าร่วมกีฬาแห่งชาติ
พ.ศ. 2553
2. กลุ่มนักกีฬาทีม่ คี วามสามารถตํ่า จํานวน 20 คน ได้แก่ นักกีฬาแอโรบิก
ยิมนาสติกส์หญิงทีไ่ ม่ใช่นกั กีฬาทีมชาติ และนักกีฬาแอโรบิกยิมนาสติกส์หญิงทีไ่ ม่ใช่ตวั แทนเข้าร่วม
การแข่งขันกีฬาแห่งชาติ พ.ศ. 2553
ตัวแปรที่ศึกษา
1. ตัวแปรต้น ได้แก่ ทักษะการกระโดดคูเ้ ข่าหมุนตัว 1 รอบในกีฬาแอโรบิก
ยิมนาสติกส์
2. ตัวแปรตาม ได้แก่ รูปแบบการเคลื่อนไหวของทักษะการกระโดดคูเ้ ข่าหมุนตัว
1 รอบ ซึง่ ประกอบด้วย
2.1 ช่วงเตรียม
- ระยะของการก้าวเท้า
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- ระยะของการกระโดดรวบเท้า
- ตําแหน่งของแขน
- มุมของข้อเท้า
- มุมของเข่า
- มุมของสะโพก
2.2 ช่วงลอยตัว
- ตําแหน่งของแขน
- ตําแหน่งของเข่า
2.3 ช่วงลงสูพ่ น้ื
- ตําแหน่งของแขน
- มุมของเข่า
- มุมของสะโพก
- ระยะของการกระโดดคูเ้ ข่าหมุนตัว 1 รอบ
เครื่องมือที่ใช้ในการวิ จยั
1. เครือ่ งบันทึกวีดโิ อพร้อมม้วนวิดโี อ
2. เครือ่ งคอมพิวเตอร์โน้ตบุ๊ก
3. แผ่นใสและเครือ่ งมือวัดมุม
4. สติก๊ เกอร์สสี ะท้อนแสงวงกลม ขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง 1 นิ้ว
5. ผงแมกนีเซีย่ มสําหรับตรวจสอบระยะของรอยเท้าในการกระโดด
7. สายวัดระยะ
8. วิธที ดสอบรูปแบบการเคลื่อนไหวของทักษะการกระโดดคูเ้ ข่าหมุนตัว 1 รอบ
วิ ธีดาํ เนิ นการเก็บรวบรวมข้อมูล
1. ขอหนังสือจากบัณฑิตวิทยาลัยเพือ่ ติดต่อไปยัง สโมสรยิมนาสติกจินตนา สโมสร
ยิมนาสติกเสนาชัย และศูนย์ฝึกกีฬาแอโรบิกยิมนาสติกส์ทก่ี ลุ่มตัวอย่างฝึกอยู่ เพือ่ ขอความร่วมมือ
ในการนํานักกีฬามาเป็ นกลุ่มตัวอย่าง รวมถึงขอความอนุเคราะห์ในการใช้อุปกรณ์ เครือ่ งมือ และ
สถานที่ ในการเก็บข้อมูล
2. ประสานงาน วัน เวลา ในการทดสอบ และเก็บข้อมูล
3. ดําเนินการบันทึกวีดโิ อการปฏิบตั ทิ กั ษะการกระโดดคูเ้ ข่าหมุนตัว 1 รอบตาม
ขัน้ ตอน แล้วนําเทปวีดโิ อมาศึกษาถึงรูปแบบการเคลื่อนไหว โดยการหยุดภาพตามช่วงทีก่ าํ หนด
เพือ่ นํามาวิเคราะห์ขอ้ มูลต่อไป
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การจัดกระทําข้อมูลและการวิ เคราะห์ข้อมูล
นําข้อมูลทีไ่ ด้จากการศึกษามาวิเคราะห์และแปลความหมายรูปแบบการเคลื่อนไหว
ของทักษะการกระโดดคูเ้ ข่าหมุนตัว 1 รอบ แจกแจงความถี่ และนําเสนอในรูปแบบตารางประกอบ
ความเรี ยงดังต่อไปนี้
1. ช่วงเตรียม
หาค่าระยะของการก้าวเท้า ระยะของการกระโดดรวบเท้า ตําแหน่งของแขน มุมของ
ข้อเท้า มุมของเข่า มุมของสะโพก ของกลุ่มนักกีฬาทีม่ คี วามสามารถสูง และกลุ่มนักกีฬาทีม่ ี
ความสามารถตํ่า แล้วนําเสนอในรูปแบบตารางประกอบความเรียง
2. ช่วงลอยตัว
หาค่าตําแหน่งของแขน ตําแหน่งของเข่า ของกลุ่มนักกีฬาทีม่ คี วามสามารถสูง และกลุ่ม
นักกีฬาทีม่ คี วามสามารถตํ่า แล้วนําเสนอในรูปแบบตารางประกอบความเรียง
3. ช่วงลงสูพ่ น้ื
หาค่าตําแหน่งของแขน มุมของเข่า มุมของสะโพก ระยะของการกระโดดคูเ้ ข่า
หมุนตัว 1 รอบ ของกลุ่มนักกีฬาทีม่ คี วามสามารถสูง และกลุ่มนักกีฬาทีม่ คี วามสามารถตํ่า แล้ว
นําเสนอในรูปแบบตารางประกอบความเรียง

สรุปผลการวิจยั
1. ช่วงเตรียม
ตาราง 13 ระยะของการก้าวเท้า ระยะของการกระโดดรวบเท้า ตําแหน่งของแขน มุมของ ข้อเท้า
มุมของเข่า และ มุมของสะโพก ในช่วงเตรียมกระโดดคูเ้ ข่าหมุนตัว 1 รอบ
กลุ่มนักกีฬาทีม่ คี วามสามารถสูง
จํานวน
นักกีฬา
รูปแบบ
(คน)
15
ระยะของการก้าวเท้า
73 – 84 เซนติเมตร
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ระยะของการกระโดดรวบเท้า
12 - 21 เซนติเมตร

กลุ่มนักกีฬาทีม่ คี วามสามารถตํ่า
จํานวน
นักกีฬา
รูปแบบ
(คน)
20
ระยะของการก้าวเท้า
ข้อมูลกระจัดกระจายมาก
ไม่สามารถสรุปได้วา่ อยูใ่ นช่วงใด
20

ระยะของการกระโดดรวบเท้า
ข้อมูลกระจัดกระจายมาก
ไม่สามารถสรุปได้วา่ อยูใ่ นช่วงใด
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ตาราง 13 (ต่อ)
กลุ่มนักกีฬาทีม่ คี วามสามารถสูง
จํานวน
นักกีฬา
รูปแบบ
(คน)
20
ตําแหน่งของแขน ตํ่ากว่าระดับ
ไหล่

กลุ่มนักกีฬาทีม่ คี วามสามารถตํ่า
จํานวน
นักกีฬา
รูปแบบ
(คน)
20
ตําแหน่งของแขน ตํ่ากว่าระดับ
ไหล่

15

มุมของข้อเท้า 72 – 79 องศา

11

มุมของข้อเท้า 80 – 85 องศา

18

มุมของเข่า 90 – 100 องศา

20

มุมของเข่า
ข้อมูลกระจัดกระจายมาก
ไม่สามารถสรุปได้วา่ อยูใ่ นช่วงใด

11

มุมของสะโพก 96 – 104 องศา

20

มุมของสะโพก
ข้อมูลกระจัดกระจายมาก
ไม่สามารถสรุปได้วา่ อยูใ่ นช่วงใด

จากตาราง 13 แสดงให้เห็นว่า ระยะของการก้าวเท้า ระยะของการกระโดดรวบเท้า
ตําแหน่งของแขน มุมของข้อเท้า มุมของเข่า และมุมของสะโพก ในช่วงเตรียมกระโดดคูเ้ ข่า
หมุนตัว 1 รอบสรุปได้ดงั นี้
1. กลุ่มนักกีฬาทีม่ คี วามสามารถสูง
1.1 ระยะของการก้าวเท้า จะอยูใ่ นช่วง 73 – 84 เซนติเมตร จํานวน 15 คน
1.2 ระยะของการกระโดดรวบเท้า จะอยูใ่ นช่วง 12 - 21 เซนติเมตร จํานวน 10 คน
1.3 ตําแหน่งของแขน จะอยูท่ ต่ี ําแหน่ง ตํ่ากว่าระดับไหล่ จํานวน 20 คน
1.4 มุมของข้อเท้า จะอยูใ่ นช่วง 72 – 79 องศา จํานวน 15 คน
1.5 มุมของเข่า จะอยูใ่ นช่วง 90 – 100 องศา จํานวน 18 คน
1.6 มุมของสะโพก จะอยูใ่ นช่วง 96 – 104 องศา จํานวน 11 คน
2. กลุ่มนักกีฬาทีม่ คี วามสามารถตํ่า
2.1 ระยะของการก้าวเท้า ข้อมูลกระจัดกระจายมากจึงไม่สามารถสรุปได้วา่ อยูใ่ นช่วง
ระยะเท่าไร
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2.2 ระยะของการกระโดดรวบเท้า ข้อมูลกระจัดกระจายมากจึงไม่สามารถสรุปได้วา่ อยู่
ในช่วงระยะเท่าไร
2.3 ตําแหน่งของแขน จะอยูท่ ต่ี ําแหน่ง ตํ่ากว่าระดับไหล่ จํานวน 20 คน
2.4 มุมของข้อเท้า จะอยูใ่ นช่วง 80 – 85 องศา จํานวน 11 คน
2.5 มุมของเข่า ข้อมูลกระจัดกระจายมากจึงไม่สามารถสรุปได้วา่ อยูใ่ นช่วงมุมใด
2.6 มุมของสะโพก ข้อมูลกระจัดกระจายมากจึงไม่สามารถสรุปได้วา่ อยูใ่ นช่วงมุมใด
2. ช่วงลอยตัว
ตาราง 14 ตําแหน่งของแขน และตําแหน่งของเข่า ในช่วงลอยตัวของการกระโดดคูเ้ ข่า
หมุนตัว 1 รอบ
กลุ่มนักกีฬาทีม่ คี วามสามารถสูง
จํานวน
นักกีฬา
รูปแบบ
(คน)
20
ตําแหน่งของแขน
ระดับไหล่ขน้ึ ไป
20

ตําแหน่งของเข่า
สูงกว่าระดับขนานกับพืน้

กลุ่มนักกีฬาทีม่ คี วามสามารถตํ่า
จํานวน
นักกีฬา
รูปแบบ
(คน)
17
ตําแหน่งของแขน
ระดับไหล่ขน้ึ ไป
11

ตําแหน่งของเข่า
ระดับขนานกับพืน้ ลงมา

จากตาราง 14 แสดงให้เห็นว่า ตําแหน่งของแขน และตําแหน่งของเข่า ในช่วงลอยตัว
ของการกระโดดคูเ้ ข่าหมุนตัว 1 รอบ สรุปได้ดงั นี้
1. กลุ่มนักกีฬาทีม่ คี วามสามารถสูง
1.1 ตําแหน่งของแขน จะอยูท่ ต่ี ําแหน่ง สูงระดับไหล่ขน้ึ ไป จํานวน 20 คน
1.2 ตําแหน่งของเข่า จะอยูท่ ต่ี ําแหน่ง สูงกว่าระดับขนานกับพืน้ จํานวน 20 คน
2. กลุ่มนักกีฬาทีม่ คี วามสามารถตํ่า
2.1 ตําแหน่งของแขน จะอยูท่ ต่ี ําแหน่ง สูงระดับไหล่ขน้ึ ไป จํานวน 17 คน
2.2 ตําแหน่งของเข่า จะอยูท่ ต่ี ําแหน่ง ระดับขนานกับพืน้ ลงมา จํานวน 11 คน
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3. ช่วงลงสู่พนื้
ตาราง 15 ตําแหน่งของแขน มุมของเข่า มุมของสะโพก และระยะของการกระโดดคูเ้ ข่า
หมุนตัว 1 รอบ ในช่วงลงสูพ่ น้ื ของการกระโดดคูเ้ ข่าหมุนตัว 1 รอบ
กลุ่มนักกีฬาทีม่ คี วามสามารถสูง
จํานวน
รูปแบบ
นักกีฬา
(คน)
17
ตําแหน่งของแขน ตํ่ากว่าระดับ
ไหล่

กลุ่มนักกีฬาทีม่ คี วามสามารถตํ่า
จํานวน
รูปแบบ
นักกีฬา
(คน)
15
ตําแหน่งของแขน ตํ่ากว่าระดับไหล่

15

มุมของเข่า 107 – 123 องศา

20

มุมของเข่า
ข้อมูลกระจัดกระจายมากจึง
ไม่สามารถสรุปได้วา่ อยูใ่ นช่วงมุมใด

11

มุมของสะโพก 132 – 144 องศา

20

มุมของสะโพก
ข้อมูลกระจัดกระจายมากจึง
ไม่สามารถสรุปได้วา่ อยูใ่ นช่วงมุมใด

20

ระยะของการกระโดดคูเ้ ข่า
หมุนตัว 1 รอบ
ข้อมูลกระจัดกระจายมากจึง
ไม่สามารถสรุปได้วา่ อยูใ่ นช่วง
ระยะทางเท่าไร

11

ระยะของการกระโดดคูเ้ ข่า
หมุนตัว 1 รอบ
10 – 18 เซนติเมตร

จากตาราง 15 ตําแหน่งของแขน มุมของเข่า มุมของสะโพก และระยะของการกระโดด
คูเ้ ข่าหมุนตัว 1 รอบ ในช่วงลงสูพ่ น้ื ของการกระโดดคูเ้ ข่าหมุนตัว 1 รอบสรุปได้ดงั นี้
1. กลุ่มนักกีฬาทีม่ คี วามสามารถสูง
1.1 ตําแหน่งของแขน จะอยูท่ ต่ี ําแหน่ง ตํ่ากว่าระดับไหล่ จํานวน 17 คน
1.2 มุมของเข่า จะอยูใ่ นช่วง 107 – 123 องศา จํานวน 15 คน
1.3 มุมของสะโพก จะอยูใ่ นช่วง 132 – 144 องศา จํานวน 11 คน
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1.4 ระยะของการกระโดดคูเ้ ข่าหมุนตัว 1 รอบ อยูใ่ นช่วง 10 – 18 เซนติเมตร จํานวน
11 คน
2. กลุ่มนักกีฬาทีม่ คี วามสามารถตํ่า
2.1 ตําแหน่งของแขน จะอยูท่ ต่ี ําแหน่ง ตํ่ากว่าระดับไหล่ จํานวน 15 คน
2.2 มุมของเข่า ข้อมูลกระจัดกระจายมากจึงไม่สามารถสรุปได้วา่ อยูใ่ นช่วงมุมใด
2.3 มุมของสะโพก ข้อมูลกระจัดกระจายมากจึงไม่สามารถสรุปได้วา่ อยูใ่ นช่วงมุมใด
2.4 ระยะของการกระโดดคูเ้ ข่าหมุนตัว 1 รอบ ข้อมูลกระจัดกระจายมากจึงไม่สามารถ
สรุปได้วา่ อยูใ่ นช่วงระยะเท่าไร

อภิปรายผล
1. ช่วงเตรียม
จากการศึกษาในช่วงเตรียมกระโดดคูเ้ ข่าหมุนตัว 1 รอบ ระยะของการก้าวเท้า ระยะของ
การกระโดดรวบเท้า ตําแหน่งของแขน มุมของข้อเท้า มุมของเข่า และ มุมของสะโพก ของกลุ่ม
นักกีฬาทีม่ คี วามสามารถสูง พบว่า ระยะของการก้าวเท้า ความถีส่ งู สุดอยูใ่ นช่วง 73 – 84
เซนติเมตร ระยะของการกระโดดรวบเท้า ความถีส่ งู สุดอยูใ่ นช่วง 12 - 21 เซนติเมตร ตําแหน่งของ
แขน ความถีส่ งู สุดอยูท่ ต่ี ําแหน่งตํ่ากว่าระดับไหล่ มุมของข้อเท้า ความถีส่ งู สุดอยูใ่ นช่วง 72 – 79
องศา มุมของเข่า ความถีส่ งู สุดอยูใ่ นช่วง 90 – 100 องศา มุมของสะโพก ความถีส่ งู สุดอยูใ่ นช่วง
96 – 104 องศา และกลุ่มนักกีฬาทีม่ คี วามสามารถตํ่า พบว่า ระยะของการก้าวเท้า ข้อมูลกระจัด
กระจายมากจึงไม่สามารถสรุปได้วา่ อยูใ่ นช่วงระยะเท่าไร ระยะของการกระโดดรวบเท้า ข้อมูล
กระจัดกระจายมากจึงไม่สามารถสรุปได้วา่ อยูใ่ นช่วงระยะเท่าไร ตําแหน่งของแขน ความถีส่ งู สุดอยู่
ทีต่ ําแหน่ง ตํ่ากว่าระดับไหล่ มุมของข้อเท้า ความถีส่ งู สุดอยูใ่ นช่วง 80 – 85 องศา มุมของเข่า
ข้อมูลกระจัดกระจายมากจึงไม่สามารถสรุปได้วา่ อยูใ่ นช่วงมุมใด มุมของสะโพก ข้อมูลกระจัด
กระจายมากจึงไม่สามารถสรุปได้วา่ อยูใ่ นช่วงมุมใด
ผลการศึกษาในช่วงนี้โดยสรุปพบว่า ในกลุม่ นักกีฬาทีม่ คี วามสามารถสูง ระยะของการก้าว
เท้าจะอยูใ่ นช่วง 73 – 84 เซนติเมตร ระยะของการกระโดดรวบเท้าอยูใ่ นช่วง 12 - 21 เซนติเมตร
ตําแหน่งของแขน อยูท่ ต่ี ําแหน่งตํ่ากว่าระดับไหล่ มุมของข้อเท้าจะอยูใ่ นช่วง 72 – 79 องศา มุมของ
เข่าอยูใ่ นช่วง 90 – 100 องศา มุมของสะโพกอยูใ่ นช่วง 96 – 104 องศา แสดงว่านักกีฬาแอโรบิก
ยิมนาสติกส์เริม่ ต้นช่วงเตรียมการกระโดด โดยการก้าวเท้าแรกพุง่ ไปข้างหน้า และกระโดดรวบเท้า
เพือ่ เพิม่ และเปลีย่ นแรงกดกระทํากับพืน้ ให้เป็ นแนวดิง่ ซึง่ ช่วยเพิม่ แรงสะท้อนในการกระโดดขึน้
ข้างบน แขนทัง้ สองของนักกีฬาลดตํ่าลงตามแรงดึงดูดของโลก เพือ่ เตรียมเหวีย่ งขึน้ ในช่วงกระโดด
ลอยตัว มุมของข้อเท้า เข่า และสะโพก แสดงให้เห็นว่า ลําตัวและขาท่อนล่างเอนไปข้างหน้าเพียง
เล็กน้อยเพือ่ รักษาจุดศูนย์ถ่วงของร่างกายขณะย่อเข่าให้อยูใ่ นฐานไม่ลม้ ไปข้างหน้า ซึง่ ผูว้ จิ ยั ได้ทาํ
การทดสอบจากท่ายืนย่อเข่าเตรียมกระโดดของนักกีฬา พบว่าเมือ่ มุมของข้อเท้าน้อยกว่า 70 องศา
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ไว้วา่ กําลังทีเ่ กิดจากกล้ามเนื้อของผูก้ ระโดด เป็ นผลมาจากแรงสะท้อนจากพืน้ ในแนวดิง่ ทีเ่ ท้า
แรงสะท้อนจากพืน้ ในแนวดิง่ สามารถเชื่อมต่อกับผลรวมของจุดศูนย์กลางของร่างกายในการ
เร่งความเร็วของร่างกายส่วนบนขึน้ ไป พลังในการกระโดดทีเ่ กิดอย่างทันทีทนั ใดเป็ นผลมาจาก
แรงสะท้อนจากพืน้ ในแนวดิง่ กับผลรวมมวลของร่างกายทีจ่ ุดศูนย์กลางทีม่ คี วามเร็วในแนวดิง่
กลุ่มนักกีฬาทีม่ คี วามสามารถตํ่า ระยะของการก้าวเท้า ระยะของการกระโดดรวบเท้า
ข้อมูลกระจัดกระจายมากไม่สามารถสรุปได้วา่ อยูใ่ นช่วงระยะเท่าไร ซึง่ แตกต่างกับกลุ่มนักกีฬาที่
มีความสามารถสูง เพราะขาดรูปแบบและความเข้าใจในการทําทักษะกระโดดคูเ้ ข่าหมุนตัว 1 รอบ
ตําแหน่งของแขนอยูท่ ต่ี ําแหน่ง ตํ่ากว่าระดับไหล่ เช่นเดียวกันกับกลุ่มนักกีฬาทีม่ คี วามสามารถสูง
มุมของข้อเท้าจะอยูใ่ นช่วง 80 – 85 องศา เพือ่ ควบคุมให้ทศิ ทางของการกระโดดขึน้ ไปในแนวดิง่
เช่นเดียวกันกับกลุ่มนักกีฬาทีม่ คี วามสามารถสูง ส่วนมุมของเข่าและมุมของสะโพก ในช่วง
เตรียมกระโดดคูเ้ ข่าหมุนตัว 1 รอบ ข้อมูลกระจัดกระจายมากจึงไม่สามารถสรุปได้วา่ อยูใ่ นช่วงมุมใด
แตกต่างกับกลุ่มนักกีฬาทีม่ คี วามสามารถสูง เพราะขาดรูปแบบและความเข้าใจในการทําทักษะ
กระโดดคูเ้ ข่าหมุนตัว 1 รอบ
2. ช่วงลอยตัว
ในช่วงลอยตัวของการกระโดดคูเ้ ข่าหมุนตัว 1 รอบ ตําแหน่งของแขน และตําแหน่งของ
เข่า ของกลุ่มนักกีฬาทีม่ คี วามสามารถสูง พบว่า ตําแหน่งของแขน ความถีส่ งู สุดอยูท่ ต่ี ําแหน่งระดับ
ไหล่ขน้ึ ไป ตําแหน่งของเข่า ความถีส่ งู สุดอยูท่ ต่ี ําแหน่ง สูงกว่าระดับขนานกับพืน้ และกลุ่มนักกีฬาที่
มีความสามารถตํ่า พบว่า ตําแหน่งของแขน ความถีส่ งู สุดอยูท่ ต่ี ําแหน่ง ระดับไหล่ขน้ึ ไป ตําแหน่ง
ของเข่า ความถีส่ งู สุดอยูท่ ต่ี ําแหน่ง ระดับขนานกับพืน้ ลงมา
ผลการศึกษาในช่วงนี้โดยสรุปจะเห็นได้วา่ ขณะเริม่ กระโดดลอยตัว ตําแหน่งของแขนทัง้
กลุ่มนักกีฬาทีม่ คี วามสามารถสูงและกลุ่มนักกีฬาทีม่ คี วามสามารถตํ่า จะอยูท่ ต่ี ําแหน่งระดับไหล่ขน้ึ
ไป แสดงว่า นอกจากการใช้กาํ ลังขาและแรงสะท้อนจากพืน้ ในการกระโดดแล้ว นักกีฬายังอาศัยแรง
เหวีย่ งของแขนยกตัวส่งขึน้ ข้างบนเพือ่ ช่วยเพิม่ แรงและควบคุมทิศทางในการกระโดดอีกด้วย ในการ
กระโดดกระโดดคูเ้ ข่าหมุนตัว 1 รอบนัน้ นักกีฬาแอโรบิกยิมนาสติกส์ตอ้ งการกระโดดขึน้ ข้างบน
เป็ นหลัก จึงออกแรงเหวีย่ งแขนขึน้ สูงไปในทิศทางด้านบน สอดคล้องกับการให้สมั ภาษณ์ของ
ผูฝ้ ึ กสอนกีฬาแอโรบิกยิมนาสติกส์ ชาวบัลกาเรีย เดซี่ สลาวา โบกาชชีวา (Desi Slava Bogusheva.
2011: Interview) กล่าวว่า การกระโดดคูเ้ ข่าหมุนตัว 1 รอบให้ได้ดนี นั ้ นักกีฬาจะต้องใช้แขนช่วยใน
การกระโดดอย่างมีประสิทธิภาพ คือเหยียดแขนทัง้ สองขึน้ ตรงเหนือศีรษะตัง้ แต่เริม่ ก้าวกระโดด
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รวบเท้า เพือ่ เพิม่ รัศมีในการเหวีย่ งแขน จากนัน้ ลดแขนตํ่าลงขณะย่อเข่าและตามด้วยการเหวีย่ งแขน
ช่วยยกตัวขึน้ ไปพร้อม ๆ กับการกระโดดขึน้ ในแนวดิง่ สอดคล้องกับ สุรพล วงศ์สถิต และ
ณรงค์ศกั ดิ ์ พุม่ จันทร์ (2553: ออนไลน์) กล่าวไว้วา่ กฎพืน้ ฐานของนิวตันข้อที่ 2 (Newton’s Second
Law or Law of Acceleration) ทีก่ ล่าวว่า “แรงทีม่ ากระทําต่อวัตถุ จะทําให้ความแรงของวัตถุ
เปลีย่ นไปเป็ นปฏิภาคโดยตรงกับจํานวนแรงทีม่ ากระทําแต่เป็ นปฏิภาคกลับกันกับมวลสารของ
วัตถุนนั ้ ๆ ” กล่าวคือเมือ่ มีแรงภายนอกซึง่ แรงลัพธ์ไม่เท่ากับศูนย์ มากระทําต่อวัตถุ จะทําให้วตั ถุ
นัน้ เปลีย่ นแปลงความเร่งในการเคลื่อนทีท่ างเดียวกับแรงลัพธ์นนั ้ โดยความเร่งทีเ่ ปลีย่ นแปลงไป
จะเป็ นสัดส่วนโดยตรงกับแรงลัพธ์ และเป็ นสัดส่วนผกผันกับมวลของวัตถุนนั ้ ดังนัน้ การเหวีย่ งแขน
ของนักกีฬาแอโรบิกยิมนาสติกส์จงึ ช่วยทําให้กระโดดสูงขึน้ ได้
ตําแหน่งของเข่าในช่วงลอยตัวจะอยูท่ ต่ี ําแหน่ง สูงกว่าระดับขนานกับพืน้ แสดงว่านักกีฬา
พยายามใช้แรงส่งจากการกระโดดยกเข่าสูงเข้าหาอกเพือ่ จัดร่างกายให้แนบเป็ นแนวเดียวกันกับ
ลําตัว ซึง่ จะทําให้ควบคุมการหมุนตัวในแนวดิง่ ได้งา่ ยและรวดเร็ว เนื่องจากระยะทางของเส้นรอบวง
ในการเคลื่อนทีข่ องเข่ารอบแกนดิง่ น้อย ทําให้มเี วลาช่วงลอยตัวเพียงพอทีส่ ามารถทําทักษะกระโดด
คูเ้ ข่าหมุนตัว 1 รอบได้อย่างสมบูรณ์และควบคุมการลงสูพ่ น้ื ได้ดี สอดคล้องกับ ข้อมูลและลักษณะ
เฉพาะของทักษะกระโดดคูเ้ ข่าหมุนตัว 1 รอบ โดย FIG Aerobic Gymnastics Committee (2009:
p. 47) คือ (1) กระโดดขึน้ จากพืน้ ในแนวดิง่ พร้อมกับหมุนตัว 360 องศา (2) ขณะหมุนตัวในอากาศ
ต้องแสดงท่าคูเ้ ข่าเข้าหาอก (3) ความสูงของเข่าระดับเอวเป็ นอย่างตํ่า ขณะแสดงท่าคูเ้ ข่าเข้าหาอก
(4) ลงสูพ่ น้ื ด้วยเท้าทัง้ สองข้างและจะต้องหันหน้ากลับไปในทิศทางทีเ่ ริม่ ต้น ส่วนกลุ่มนักกีฬาที่
มีความสามารถตํ่า ตําแหน่งของเข่า ช่วงลอยตัวของการกระโดดคูเ้ ข่าหมุนตัว 1 รอบ แตกต่างกับ
กลุ่มนักกีฬาทีม่ คี วามสามารถสูง เพราะขาดรูปแบบและความเข้าใจในการทําทักษะกระโดดคูเ้ ข่า
หมุนตัว 1 รอบ
3. ช่วงลงสู่พนื้
ในช่วงลงสูพ่ น้ื ของการกระโดดคูเ้ ข่าหมุนตัว 1 รอบ ตําแหน่งของแขน มุมของเข่า และมุม
ของสะโพก ของกลุ่มนักกีฬาทีม่ คี วามสามารถสูง พบว่า ตําแหน่งของแขน ความถีส่ งู สุดอยูท่ ่ี
ตําแหน่ง ตํ่ากว่าระดับไหล่ มุมของเข่า ความถีส่ งู สุดอยูใ่ นช่วง 107 – 123 องศา มุมของสะโพก
ความถีส่ งู สุดอยูใ่ นช่วง 132 – 144 องศา ระยะของการกระโดดคูเ้ ข่าหมุนตัว 1 รอบความถีส่ งู สุดอยู่
ในช่วง 10 – 18 เซนติเมตร และกลุ่มนักกีฬาทีม่ คี วามสามารถตํ่า พบว่า ตําแหน่งของแขน ความถี่
สูงสุดอยูท่ ต่ี ําแหน่ง ตํ่ากว่าระดับไหล่ มุมของเข่า ข้อมูลกระจัดกระจายมากจึงไม่สามารถสรุปได้วา่
อยูใ่ นช่วงมุมใด มุมของสะโพก ข้อมูลกระจัดกระจายมากจึงไม่สามารถสรุปได้วา่ อยูใ่ นช่วงมุมใด
ระยะของการกระโดดคูเ้ ข่าหมุนตัว 1 รอบข้อมูลกระจัดกระจายมากจึงไม่สามารถสรุปได้วา่ อยูใ่ นช่วง
ระยะเท่าไร
ผลการศึกษาในช่วงนี้โดยสรุปจะเห็นได้วา่ ตําแหน่งของแขนจะอยูท่ ต่ี าํ แหน่ง ตํ่ากว่าระดับ
ไหล่ มุมของเข่าจะอยูใ่ นช่วง 107 – 123 องศา มุมของสะโพกจะอยูใ่ นช่วง 132 – 144 องศา ซึง่
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เอ็กเซนทริก (Eccentric) เป็ นการทํางานของกล้ามเนื้อ เมือ่ กล้ามเนื้อหดตัวสัน้ อยูแ่ ละมีแรงภายนอก
มากกว่าแรงภายในของกล้ามเนื้อ และกล้ามเนื้อยอมให้ความยาวเพิม่ ขึน้ โดยทีแ่ รงตึงตัวของ
กล้ามเนื้อยังคงปกติ การทํางาน ชนิดนี้เปรียบเสมือนเป็นเบรกเพือ่ ควบคุมการเคลื่อนไหวของ
ร่างกาย โดยจะเกิดขึน้ กับการเคลื่อนไหวทีไ่ ปในทิศทางของแรงดึงดูดของโลก กล้ามเนื้อ
Antagonistic จะทํางานเพือ่ ควบคุมการเคลื่อนไหว และสอดคล้องกับ กรรวี บุญชัย (2540: 177)
กล่าวว่า กีฬาประเภทยิมนาสติก ตําแหน่งสุดท้ายของการเคลื่อนไหวคือการลงสูพ่ น้ื ซึง่ มีความสําคัญ
มาก โดยจะต้องพยายามให้เสียการทรงตัวน้อยทีส่ ดุ การลงสูพ่ น้ื ทีใ่ ช้ในยิมนาสติกคือย่อเข่า (Half
Knee-Bent) ซึง่ ช่วยลดแรงกระแทกและเป็ นการลดจุดศูนย์ถ่วงให้ต่าํ ซึง่ มีผลต่อความมันคงมาก
่
ยิง่ ขึน้ และแขนเหยียดออกเพือ่ ความสมดุล ระยะของการกระโดดคูเ้ ข่าหมุนตัว 1 รอบจะอยูใ่ นช่วง
10 – 18 เซนติเมตร ซึง่ แสดงให้เห็นว่า ระยะของการกระโดด สามารถบอกทิศทางในการกระโดด
ของนักกีฬาว่าเคลื่อนทีไ่ ปข้างหน้าน้อยมาก กลุ่มนักกีฬาทีม่ คี วามสามารถสูงจะออกแรงส่วนใหญ่
กระโดดขึน้ ในแนวดิง่ เพือ่ ทีจ่ ะยกเข่าได้สงู และหมุนตัวได้ครบรอบอย่างสมบูรณ์ สอดคล้องกับ สาลี่
สุภาภรณ์ (2541: 78) ได้กล่าวไว้วา่ มุมทีส่ ง่ ออกไปและแรงต้านในอากาศเป็ นตัวกําหนดรูปร่างของ
วิถโี ค้งในอากาศ ว่าจะเป็ นรูปแบบใด นักกีฬายิมนาสติกต้องการ การลอยตัวในอากาศให้นาน
พอทีจ่ ะปฏิบตั กิ ารเคลื่อนไหวตามรูปแบบทีต่ อ้ งการ มิฉะนัน้ แล้วนักกีฬาจะปฏิบตั ทิ า่ ได้ไม่สมบูรณ์
หรือทรงตัวได้ไม่ดเี มือ่ ลงสูพ่ น้ื สําหรับกลุม่ นักกีฬาทีม่ คี วามสามารถตํ่า ตําแหน่งของแขนอยูท่ ่ี
ตําแหน่ง ตํ่ากว่าระดับไหล่ ซึง่ เป็ นการพยายามหยุดการเคลื่อนไหวโดยการลดแขนตํ่าลงพร้อมกาง
แขน มีการย่อเข่าและสะโพกตํ่าลง เป็ นการผ่อนแรงกระแทกจากการกระโดดและปรับจุดศูนย์ถ่วง
ของร่างกายให้ต่าํ ลงเพือ่ การทรงตัวทีด่ เี ช่นเดียวกับกลุม่ นักกีฬาทีม่ คี วามสามารถสูง ส่วนมุมของเข่า
มุมของสะโพก และระยะของการกระโดดคูเ้ ข่าหมุนตัว 1 รอบ ข้อมูลกระจัดกระจายมากจึง
ไม่สามารถสรุปได้วา่ อยูใ่ นช่วงใด ซึง่ แตกต่างกับกลุ่มนักกีฬาทีม่ คี วามสามารถสูง เพราะขาด
รูปแบบ และความเข้าใจในการทําทักษะกระโดดคูเ้ ข่าหมุนตัว 1 รอบ
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ข้อเสนอแนะ
1. ควรนําผลทีไ่ ด้จากการวิจยั ครัง้ นี้ไปใช้เป็ นแนวทางในการฝึกซ้อม ปรับปรุงทักษะการ
กระโดดคูเ้ ข่าหมุนตัว 1 รอบให้มปี ระสิทธิภาพยิง่ ขึน้
2. ควรนําผลการวิจยั ครัง้ นี้ไปใช้เป็ นแนวทางในการฝึกซ้อมเพือ่ พัฒนาทักษะทีม่ คี วามยาก
เพิม่ ขึน้ ต่อไป

ข้อเสนอแนะสําหรับการวิจยั ครังต่
้ อไป
1. ควรมีการศึกษาเปรียบเทียบรูปแบบการเคลื่อนไหวของทักษะการกระโดดคูเ้ ข่า
หมุนตัว 1 รอบในกีฬาแอโรบิกยิมนาสติกส์ ระหว่างนักกีฬาของไทยและนักกีฬาของต่างประเทศ
ต่อไป
2. ควรมีการศึกษาเกีย่ วกับรูปแบบของทักษะอื่นๆในกีฬาแอโรบิกยิมนาสติกส์
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ภาคผนวก

2

วิธีทาํ การทดสอบ
1. ชีแ้ จงรายละเอียดเกีย่ วกับการเก็บข้อมูลให้ผถู้ ูกทดสอบทราบ
2. จัดเตรียมความพร้อมในเรือ่ งเครือ่ งแต่งกาย ติดเครือ่ งหมายบนร่างกายผูถ้ ูกทดสอบ
3. ให้ผถู้ ูกทดสอบ เหยียบผงแม็กนีเซีย่ มทัง้ 2 เท้าแล้วยืนเตรียมพร้อมตรงเส้นเริม่ ที่
กําหนดให้
4. เมือ่ ผูถ้ ูกทดสอบพร้อมให้เริม่ ทดสอบโดยการ ก้าวกระโดดรวบเท้าทัง้ สองแล้วตามด้วย
กระโดดขึน้ คูเ้ ข่าหมุนตัว 1 รอบ และจบด้วยการลงสูพ่ น้ื ด้วยเท้าทัง้ สอง
5. ให้ผถู้ ูกทดสอบสามารถซ้อมการทดสอบได้ตามต้องการเมือ่ พร้อมจึงทดสอบจริงคนละ
1 ครัง้
6. ผูท้ ดสอบวัดระยะของรอยเท้าในการทดสอบ (หน่วยเป็ นเซนติเมตร) และจดบันทึกไว้
ดังนี้
6.1 ระยะของการก้าวเท้าในช่วงเตรียมกระโดดคูเ้ ข่าหมุนตัว 1 รอบ โดยวัดจากระยะ
ของการก้าวเท้าก้าวแรก จากจุดเริม่ ในช่วงเตรียม
6.2 ระยะของการกระโดดรวบเท้าในช่วงเตรียมกระโดดคูเ้ ข่าหมุนตัว 1 รอบ
6.3 ระยะการกระโดดคูเ้ ข่าหมุนตัว 1 รอบในช่วงลงสูพ่ น้ื โดยวัดจาก ระยะจากจุดเริม่
กระโดดลอยตัวถึงจุดลงสูพ่ น้ื
7. ผูท้ าํ การทดสอบบันทึกภาพด้วยกล้องวิดโี อ ซึง่ ถ่ายในระนาบหน้า-หลัง (Frontal Plane)
ของนักกีฬา ด้วยกล้องวิดโี อ เพือ่ นําไปวิเคราะห์ขอ้ มูลต่อไป

รายละเอียดวิธีการวัดมุมและตําแหน่ งต่างๆ ของร่างกาย
1. นําวิดโี อเทปทีบ่ นั ทึกภาพรูปแบบการเคลื่อนไหวของทักษะการกระโดดคูเ้ ข่าหมุนตัว 1
รอบเข้าเครือ่ งคอมพิวเตอร์เปิดฉายแล้วหยุดภาพในช่วงทีจ่ ะศึกษาให้เป็ นภาพนิ่ง
2. นําแผ่นใสวางทาบลงบนจอคอมพิวเตอร์ ใช้ปากกาเขียนแผ่นใสทําเครือ่ งหมายบน
แผ่นใสตามจุดทีก่ าํ หนดจะวัดมุม
2.1 มุมของข้อเท้า โดยวัดจากจุดตรงเข่าด้านนอกทํามุมกับปลายเท้า
2.2 มุมของเข่า โดยวัดจากจุดตรงตาตุ่มด้านนอกทํามุมกับจุดตรงหัวกระดูกต้นขา
2.3 มุมของสะโพก โดยวัดจากจุดหัวเข่าด้านนอกทํามุมกับจุดตรงกึง่ กลางหัวไหล่
ด้านข้างลําตัว
2.4 ตําแหน่งของแขน วัดจากตําแหน่งของข้อศอกเทียบกับระดับไหล่ แบ่งออก
เป็ น 2 ระดับ คือ ระดับไหล่ขน้ึ ไป และตํ่ากว่าระดับไหล่
2.5 ตําแหน่งของเข่า วัดจากตําแหน่งของเข่าทัง้ สองข้างในขณะกระโดดลอยตัวสูงสุด
เทียบแนวขนานของขาท่อนบนกับพืน้ โดยแบ่งออกเป็ น 2 ระดับคือ ระดับขนานกับพืน้ ลงมา
และสูงกว่าระดับขนานกับพืน้
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3. นําแผ่นใสทีท่ าํ เครือ่ งหมายไว้มาลากเส้นต่าง ๆ และใช้เครือ่ งมือวัดมุม วัดมุมและ
ตําแหน่งต่าง ๆ ทีต่ อ้ งการศึกษา

แสดงการทดสอบทักษะการกระโดดคู้เข่าหมุนตัว 1 รอบ

ช่วงเตรียมการกระโดด

ช่วงการลอยตัว

ช่วงลงสูพ่ น้ื

6 เมตร

เครือ่ งบันทึกวิดโี อ
ภาพประกอบ 12 แสดงการทดสอบทักษะการกระโดดคูเ้ ข่าหมุนตัว 1 รอบ

4

แสดงรายละเอียดการทําเครือ่ งหมายบนร่างกาย
การทําเครือ่ งหมายบนร่างกายเพือ่ เป็ นสัญลักษณ์ในการวัดมุม โดยใช้สติก๊ เกอร์วงกลม
ขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง 1 นิ้ว ตามจุดต่าง ๆ ดังนี้
1. ตรงข้อศอก
2. ตรงกลางหัวไหล่ดา้ นข้างลําตัว
3. ตรงหัวกระดูกต้นขา
4. ตรงหัวเข่าด้านนอก
5. ตรงตาตุ่มด้านนอก

ภาพประกอบ 13 แสดงการทําเครือ่ งหมายบนร่างกายเพือ่ เป็ นสัญลักษณ์ในการวัดมุม
โดยใช้สติก๊ เกอร์วงกลมขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง 1 นิ้ว ตามจุดต่าง ๆ

5

เครือ่ งมือวัดมุม

ภาพประกอบ 14 แสดงเครือ่ งมือวัดมุม

6

ภาพลักษณะการเคลื่อนไหวของทักษะกระโดดคู้เข่าหมุนตัว 1 รอบ
โดยการหยุดภาพตามช่วงที่กาํ หนดเพื่อนํามาวิเคราะห์ข้อมูล

ภาพประกอบ 15 แสดงระยะของการก้าวเท้า ระยะของการกระโดดรวบเท้า
ในช่วงเตรียมกระโดดคูเ้ ข่าหมุนตัว 1 รอบ

7

ภาพประกอบ 16 แสดงตําแหน่งของแขน มุมของข้อเท้า มุมของเข่า และมุมของสะโพก
ในช่วงเตรียมกระโดดคูเ้ ข่าหมุนตัว 1 รอบ

8

ภาพประกอบ 17 แสดงตําแหน่งของแขน และตําแหน่งของเข่า ในช่วงลอยตัวของการ
กระโดดคูเ้ ข่าหมุนตัว 1 รอบ

9

ภาพประกอบ 18 แสดงตําแหน่งของแขน มุมของเข่า และมุมของสะโพกในช่วงลงสูพ่ น้ื

10

ภาพประกอบ 19 แสดงระยะของการกระโดดคูเ้ ข่าหมุนตัว 1 รอบ ในช่วงลงสูพ่ น้ื

11

ภาพประกอบ 20 แสดงรูปแบบรวมของการกระโดดคูเ้ ข่าหมุนตัว 1 รอบ
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