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บทคัดย่ อ
วงสวิงแรกในการตีกอล์ฟมีความสําคัญ เพราะระยะทางทีไกลและทิศทางทีแม่นยํา จะทําให้ ได้ เปรี ยบในการตี
ครังU ต่อไป ทังนี
U U ในการตีครังU แรกอาจจะตีด้วยวงสวิงทีใช้ ความเร็ วสูงสุดเพือให้ ได้ ระยะทางทีไกลหรื อตีด้วยการควบคุม
ความเร็ วเพือเน้ นความแม่นยําซึง ขึ Uนกับสถานการณ์ อย่างไรก็ตามการศึกษาในเรื องคิเนมาติกส์ ระหว่างการตีทงสองแบบ
ัU
ยังมีอยูค่ อ่ นข้ างจํากัด ดังนันU การศึกษานี Uจึงมีวตั ถุประสงค์เพือเปรี ยบเทียบความเร็ วและมุมของสัดส่วนร่างกายระหว่างวง
สวิ ง ด้ ว ยความเร็ ว สูง สุด และแบบความเร็ ว ควบคุม ในนัก กอล์ ฟ อาชี พระดับ แข่ง ขัน นัก กอล์ ฟอาชี พ จํ า นวน 15 คน
อาสาสมัครเข้ าร่วมในงานวิจยั นี U บันทึกข้ อมูลด้ วย กล้ องวิดีโอจํานวน 10 ตัว ทําการบันทึกวงสวิงด้ วยความถี 200 เฮิรตซ์
โปรแกรม Visual 3D ถูกใช้ ในการวิเคราะห์ข้อมูล มุมของข้ อต่อ มุมทีแบ่งแยกกันระหว่างร่ างกายส่วนบนกับร่ างกาย
ส่วนล่าง( x-factor) และความเร็ วสัดส่วนของร่างกาย 3 เหตุการณ์ (events) คือ จังหวะสูงสุดของการขึ Uนไม้ กอล์ฟ (TOB)
จังหวะทีก้านไม้ กอล์ฟขนานพื Uนตอนสวิงลง (ACC) จังหวะกระทบลูกกอล์ฟ (IMP) และทดสอบทางสถิติด้วย paired t-test
และ Wilcoxon Signed-Rank พบว่า มุมข้ อมือและมุม X-factor ตอน TOB และ ACC ของวงสวิงแบบความเร็ วสูงสุดและ
แบบควบคุมความเร็ ว มีความแตกต่างอย่างมีนยั สําคัญทางสถิติ ในขณะทีทกุ สัดส่วน (segments) มีความเร็ วมากกว่าวง
สวิงด้ วยแรงควบคุม ถึงแม้ วา่ ไม่พบความแตกต่างอย่างมีนยั สําคัญทางสถิติ โดยสรุปการสร้ างวงสวิงด้ วยแรงสูงสุด จะเริ ม
จากการสร้ างมุมของสัดส่วนร่ างกายทีมากพอ เพือให้ มีช่วงในการเพิมความเร็ วในขณะเข้ าสู่ IMP และควรเพิมความเร็ ว
ของทุกส่วน (segments)
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KINEMATIC OF TWO GOLF SWING CONDITIONS IN COMPETITIVELY
PROFESSIONAL GOLFERS
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College of Sports Science and Technology, Mahidol University, Salaya Nakhonpathom, Thailand 73170
ABSTRACT
The driving shot is the most importance because distance and accuracy are beneficial to the next
shot. Maximum and control golf swings were often executed depends on different situations. The studies of
kinematic differences between two conditions were limited. Therefore, the purpose of this investigation was to
compare angle and velocity between two swing conditions. Fifteen competitive professional golfers
participate in this study. Data was recorded by 10 high speed cameras, 200 hertz. Visual 3D was used to
analyze segmental angle, X factor and velocity between three events; top of backswing (TOB), acceleration
(ACC), and impact (IMP). Paired t-test and Wilcoxon Signed-Rank were used to compare and determine
statistical significant differences between two groups (P<0.05). The results found that during TOB and ACC
phases, X- factor and wrist angles were significantly different between maximum velocity swing and controlled
velocity swing. All segmental velocities were greater value in MSG during ACC and IM, but some of them
were significantly greater in MSG. In conclusion, when golfers executed maximum swing, it should begin with
greater segmental angle which facilitate sufficient range of motion to accelerate through IMP. To generate
effective maximum swing, it should accelerate whole segments instead of preferable one.
(Journal of Sports Science and Technology 2016; 16(1) : 1-10 )
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บทนํา
ปั จจุบนั จํานวนนักกอล์ฟสมัครเล่นและอาชีพมีจํานวนเพิมขึ Uนอย่างต่อเนือง ทังนี
U Uเนืองจากกีฬากอล์ฟสามารถ
แข่งขันรวมกันได้ ทกุ เพศ ทุกวัย ทุกทักษะในขณะเดียวกัน ทักษะทีจะทําคะแนนให้ ได้ เปรี ยบคู่ต่อสู้ หนึงในนันU คือ การตี
ด้ วยหัวไม้ หนึง จากแท่นทีออกไปทีแฟร์ เวย์ให้ ได้ ระยะทางไกลและมีทิศทางแม่นยํา1 ซึงระยะทางทีได้ จากการตีนนมาจาก
ัU
การสะสมและถ่ายโอนความเร็ วของแต่ละสัดส่วนในร่างกาย จากสัดส่วนทีอยูแ่ กนกลางของร่ างกายไปสูร่ ยางค์สว่ นปลาย
(proximal to distal)2 และความสามารถของระบบประสาทและกล้ ามเนื Uอในการหดตัวได้ อย่างรวดเร็ ว (power) ในช่วง
เวลาทีเหมาะสม ส่วนทิศทางทีได้ จากการตีนนั U มาจากการสวิงหัวไม้ กอล์ฟกลับลงมากระทบลูกกอล์ฟ ให้ ได้ มุมองศาที
เหมาะสมและตังฉากกั
U
บเป้าหมายเพือจะได้ ทิศทางทีต้องการไปยังเป้าหมาย ซึงอาศัยความสามารถของระบบข้ อต่อและ
กล้ ามเนื Uอในการสร้ างมุมในร่ างกายทีเหมาะสม (range of motion) ระหว่างทําการสวิงไม้ กอล์ฟเพือทีจะสวิงหัวไม้ กอล์ฟ
กลับมาในตําแหน่งทีต้องการได้ ราบรื นมากขึ Uน เป็ นทีทราบกันดีว่า ไม่มีวงสวิงแบบไหนทีถกู ต้ องทีสดุ แต่มีวงสวิงทีอาจจะ
เหมาะสมทีสดุ กับสมรรถภาพของนักกอล์ฟในขณะนันU 3,4 การศึกษาชีวกลศาสตร์ ของวงสวิงกอล์ฟ ความเร็ วสูงสุดและ
ความเร็ ว ควบคุม ในกลุ่ม นัก กอล์ฟ อาชี พ นันU มีความสํา คัญ มากที จะนําผลการศึก ษาไปเป็ นต้ น แบบเพือ ทีจ ะพัฒนา
นักกอล์ฟสมัครเล่นให้ มีทกั ษะทีสงู ขึ Uน โดยอาศัยฐานข้ อมูลทางวิทยาศาสตร์ ของนักกอล์ฟอาชีพ เนืองจากกอล์ฟสมัครเล่น
ส่วนใหญ่แล้ วจะพยายามตีช็อตแรกให้ ไกลขึ Uน แต่กลับได้ ทิศทางทีไม่แม่นยําทําให้ ลกู กอล์ฟ ออกนอกแฟร์ เวย์ ในการศึกษา
ก่อนหน้ าพบว่า ในกลุม่ นักกอล์ฟอาชีพทีตีช็อตแรกแล้ วลูกกอล์ฟออกนอกแฟร์ เวย์ ถึงแม้ วา่ ลูกกอล์ฟยังอยูใ่ นแค่พื Uนทีหญ้ า
ยาว (rough) ก็มีแนวโน้ มว่าจะเสียคะแนน5 กลยุทธ์ทีนกั กอล์ฟอาชีพส่วนใหญ่นํามาใช้ ให้ ได้ เปรี ยบคูต่ อ่ สู้ในการตีช็อตแรก
ออกจากแท่น ที เ พื อ ให้ ไ ด้ ค ะแนนง่ า ยขึนU และไม่เ สีย คะแนนในหลุม ยาก คื อ ทัก ษะการตี ว งสวิ ง ด้ ว ยความเร็ ว สูง สุด
(maximum swing) และทักษะการตีวงสวิงด้ วยความเร็ วควบคุม (control swing) แน่นอนว่าทังทิ
U ศทางและระยะทางมี
ความสําคัญในการตีช็อตแรก แต่บางสถานการณ์จําเป็ นต้ องเลือกว่า ทิศทางหรื อระยะทางทีจะทําให้ ได้ คะแนนในหลุมง่าย
และไม่เสียคะแนนในหลุมยาก ซึง การตีวงสวิงด้ วยความเร็ วสูงสุดนักกอล์ฟอาชีพนันจะใส่
U
ใจกับเรื องของระยะทางมากกว่า
ทิศทาง และในทางกลับกันการตีวงสวิงด้ วยความเร็ วควบคุมจะใส่ใจเรื องของทิศทางมากกว่าระยะทาง
แม้ วา่ จะมีการศึกษาวิจยั ทางด้ านชีวกลศาสตร์ ของวงสวิงกอล์ฟในกลุม่ นักกอล์ฟอาชีพ4,6,7 แต่ไม่ได้ ระบุว่าวงสวิง
นันเป็
U นวงสวิงด้ วยความเร็ วสูงสุดหรื อเป็ นวงสวิงด้ วยความเร็ วควบคุม และยังไม่ได้ ระบุด้วยว่าเป็ นนักกอล์ฟอาชีพระดับ
ไหน ดังนันจุ
U ดประสงค์ของการศึกษานี U เพือศึกษาเปรี ยบเทียบความเร็ วและมุมของส่วนต่างๆ ของร่ างกายระหว่างวงสวิง
ด้ วยความเร็ วสูงสุด และวงสวิงด้ วยความเร็ วควบคุมในกลุม่ นักกอล์ฟอาชีพระดับแข่งขัน มีการตังสมมุ
U
ติฐานไว้ ว่า มีความ
แตกต่างในเรื องของความเร็ วและมุมระหว่างวงสวิงด้ วยความเร็ วสูงสุดกับวงสวิงด้ วยความเร็ วควบคุมในกลุม่ นักกอล์ฟ
อาชีพระดับแข่งขัน
วิธีการดําเนินการวิจัย
เกณฑ์การคัดอาสาสมัครเข้ า คือ เป็ นนักกอล์ฟอาชีพระดับแข่งขันทีเป็ นสมาชิกของ สมาคมกอล์ฟอาชีพแห่ง
ประเทศไทย เพศชายอายุระหว่าง 22 - 27 ปี จํานวน 15 คน มีประสบการณ์แข่งขันในระดับอาชีพไม่น้อยกว่าหนึงปี และ
มีการใช้ วงสวิงด้ วยความเร็ วสูงสุดและวงสวิงด้ วยความเร็ วควบคุมจริ งในสถานการณ์แข่งขันจริ ง
เกณฑ์ การคัดอาสาสมัครออก คือ มีการบาดเจ็ บของกระดูกและกล้ ามเนือU หรื อมีความเจ็ บป่ วยใดใดทีเป็ น
อุปสรรคต่อการสวิง ณ ในระยะเวลาสองอาทิตย์ก่อนการเก็บข้ อมูล นักกีฬาทุกคนทราบถึงรายละเอียดเกียวกับงานวิจยั
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เช่น จุดประสงค์ ประโยชน์ ขันU ตอนการวิจัย และเซ็นใบยินยอมเข้ าร่ วมการวิจัยซึงผ่านการรับรองจากคณะกรรมการ
จริ ยธรรมการวิจยั ในคนมหาวิทยาลัยมหิดล
อุปกรณ์ ท ใี ช้ ในการวิจัย และการเตรียมความพร้ อมก่ อนเก็บข้ อมูล
เก็บข้ อมูลด้ วยชุดสามมิติ (BTS SMART DX 5000) ประกอบด้ วย กล้ องความเร็ วสูง 10 ตัว บันทึกภาพด้ วย
ความเร็ ว 200 ภาพต่อวินาที ซึง เชือมต่อกับศูนย์คอมพิวเตอร์ ควบคุมการทํางาน ใช้ มาร์ คเกอร์ สะท้ อนแสงจํานวน 62 ชิ Uน
ติดตามส่วนต่างๆ ตามร่างกายและไม้ กอล์ฟ คือ Vertex, Anterior head, Right-left Head Above the Ear, Suprasternal
Notch, Spine C7, Right-left Acromion, Right-left Anterior Shoulder, Right-left Posterior Shoulder, Xiphoid, Spine
T8, Right-left Cluster Upper Arm 1-2-3, Right-left Lateral Epicondyle of Humerus, Right-left Medial Epicondyle
of Humerus, Right-left Styloid Process of Radius, Right-left Styloid Process of Ulna, Right-left 2nd Metacarpal
Head, Right-left 5th Metacarpal Head, Right-left Anterior Superior Iliac Spine, Right-left Posterior Superior Iliac
Spine, Right-left Greater Trochanter, Right-left Thigh, Right-left Lateral Epicondyle of Femur, Right-left Medial
Epicondyle of Femur, Right-left Lateral Malleolus, Right-left Medial Malleolus, Right-left Toe, Right-left Heel,
The top of shaft (below grip), Below CPROX 10 cm, Above CDIST 10 cm, The end of shaft (above club
head),and Toe of club head. ใช้ อปุ กรณ์ตรวจจับการทํางานของลูกกอล์ฟและไม้ กอล์ฟ (TrackMan technology,
ประเทศเดนมาร์ ก) และโปรแกรมวิเคราะห์ข้อมูล ( Visual 3D, C-motion, ประเทศสหรัฐอเมริ กา) พื Uนทีการเก็บข้ อมูลมี
ปริ มาตร กว้ าง 2.2 เมตร, ยาว 3.5 เมตร, สูง 2.7 เมตร และมีการกําหนดพิกดั พื Uนทีการเก็บข้ อมูล (global coordinate
system) x : anterior posterior axis, y : vertical axis, z : mediolateral axis.
ขันf ตอนการเก็บข้ อมูล
เมือผู้เข้ าร่ วมการวิจยั มาถึงได้ มีการอธิ บายรายละเอียดและขันตอนการเก็
U
บข้ อมูล 10 นาที จากนันให้
U นกั กอล์ฟ
ทําความคุ้นเคยกับพื Uนทีในการเก็บข้ อมูล โดยการอบอุ่นร่ างกายเป็ นเวลา 10 นาที ด้ วยอุปกรณ์หวั ไม้ หนึง ซึงนักกอล์ฟได้
เตรี ย มมาเอง ผู้วิ จัย ติ ด มาร์ ค เกอร์ บ นร่ า งกายและไม้ ก อล์ ฟ 30 นาที และให้ นัก กอล์ ฟ อบอุ่น ร่ า งกายอีก ครั งU เพื อ ทํ า
ความคุ้นเคยกับมาร์ คเกอร์ ทีติดบนร่างกายและไม้ กอล์ฟ 5 นาที มีการสุม่ เลือกวงสวิงทีจะเริ มเก็บข้ อมูลเป็ นอันดับแรกโดย
ทีนกั กอล์ฟหนึงคนจะทําการเก็บข้ อมูลวงสวิงทังหมด
U
12 ครังU (30 นาที) : วงสวิงด้ วยความเร็ วสูงสุด 6 ครังU (MSG) และ
วงสวิงด้ วยความเร็ วควบคุม 6ครังU (CSG) โดยการสวิงแต่ละครังU จะมีการพักประมาณ 1 นาที โดยก่อนทีนกั กอล์ฟจะสวิง
แต่ละครังU ผู้วิจยั มีการพูดเตือนนักกอล์ฟ ถึงวงสวิงทีจะตีและพูดโน้ มน้ าวนักกอล์ฟให้ จินตนาการได้ ถึงสถานการณ์จริ งที
เคยใช้ วงสวิงด้ วยความเร็ วสูงสุดหรื อวงสวิงด้ วยความเร็ วควบคุม และหลังจากสวิงแต่ละครังU มีการยืนยันว่านักกอล์ฟใช้
สวิงนันจริ
U งจากตัวนักกอล์ฟเองว่า บรรลุวงสวิงทีต้องการหรื อไม่ และผลข้ อมูลความเร็ วของหัวไม้ กอล์ฟได้ จากการแสดงผล
ของอุปกรณ์ TrackMan ทันที โดยทีผ้ วู ิจยั ทราบค่าความเร็ วของหัวไม้ กอล์ฟและทิศทางทังสองวงสวิ
U
งโดยประมาณจาก
การอบอุน่ ร่างกายแล้ ว
การวิเคราะห์ ข้อมูล
ข้ อมูลดิบทีได้ ถกู คัดเลือกมาจากการตีทีสมบูรณ์ทีสดุ 3 ครังU แต่ละวงสวิง โดยใช้ ผลจากเครื อง TrackMan และใช้
เกณฑ์ด้านความเร็ วของหัวไม้ กอล์ฟ ซึงวงสวิงด้ วยความเร็ วสูงสุดนันพิ
U จารณาจากความเร็ วสูงสุดของหัวไม้ กอล์ฟใน
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ขณะทีวงสวิงด้ วยความเร็ วควบคุมพิจารณาจากความเร็ วของหัวไม้ ทีมีค่าลดลงมาจากความเร็ วสูงสุด และเกณฑ์ด้าน
ทิศทางของลูกกอล์ฟพิจารณาจากทิศทางทีตีออกไปให้ ใกล้ เคียงกับทิศทางทีนกั กอล์ฟต้ องการมากทีสดุ ในทังสองวงสวิ
U
ง
และความรู้สกึ ในการตีของนักกอล์ฟ (feeling) ถูกนํามาพิจารณาด้ วยซึงหากมีผลเรื องของ ความเร็ วหัวไม้ กอล์ฟ ทิศทาง
และความรู้สกึ ไม่สอดคล้ องกันข้ อมูลในการเก็บครังU นันจะไม่
U
ถกู นํามาวิเคราะห์ข้อมูล มีการโปรแกรม SMART Tracker ใช้
ในการ track ตําแหน่งของแต่ละมาร์ คเกอร์ โปรแกรม Visual 3D ใช้ คดั กรองสัญญาณด้ วย Butterworth low pass ที
ความถี 5 เฮิรตซ์ และวิเคราะห์ความเร็ วส่วนของร่ างกาย (segments) คือ สะโพก ลําตัว ข้ อศอก ข้ อมือ และหัวไม้ กอล์ฟ
โดยมีการคํานวณตาม cardan sequence z-x-y : flexion/extension, abduction/adduction, internal/external rotation
จากนันนํ
U ามาหาผลรวม (resultant) และมุมส่วนของร่างกายเป็ น relative angle ด้ วย vector สอง vector ดังรู ปที1 โดยที
มุม X-factor หาจาก มุมทีแยกออกจากกันระหว่างสะโพกและลําตัวของ vector ทีทํามุมระหว่าง left to right Acromion
process และleft to right Anterior Superior Iliac Spine มุมสะโพกหาจาก vector ทีทํามุมระหว่าง left to right
Anterior Superior Iliac Spine และ lab coordinate system มุมลําตัวหาจาก vector ทีทํามุมระหว่าง left to right
Acromion process และ lab coordinate system มุมข้ อศอกหาจาก vector ทีทํามุมระหว่าง Right Lateral Epicondyle
of Humerus to right Acromion process และ Right Lateral Epicondyle of Humerus to Right 2nd Metacarpal
Head มุมข้ อมือหาจาก vector ทีทํามุมระหว่าง Right 2nd Metacarpal Head to Right Lateral Epicondyle of
Humerus และก้ านไม้ กอล์ฟ มีแบ่งช่วงการวิเคราะห์ 3 เหตุการณ์ (events) คือ จังหวะสูงสุดของการขึ Uนไม้ กอล์ฟ (Top
of backswing : TOB) จังหวะทีก้านไม้ กอล์ฟขนานพื Uนตอนสวิงลง (Acceleration : ACC) จังหวะกระทบลูกกอล์ฟ
(Impact : IMP) ข้ อมูลทังหมดถู
U
กนํามาวิเคราะห์ทางสถิติด้วยโปรแกรม SPSS (version 18) จากการทดสอบการแจกแจง
แบบปกติ ด้ วย Shapiro-Wilk สถิติ paired t-test จะใช้ ในกรณีทีข้อมูลมีการแจกแจงแบบปกติ ในกรณีทีข้อมูลไม่มีการ
แจกแจงแบบปกติ จะใช้ สถิติ Wilcoxon Signed-Rank แทน โดยตังค่
U าความแตกต่างอย่างมีนยั สําคัญทางสถิติทีระดับ
0.05

สะโพกและลําตัว

ข้ อศอก

รูปที 1 การระบุมมุ ของสัดส่วนร่างกาย

ข้ อมือ
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ผลการวิจัย
ในการศึกษานี Uมีการตังสมมุ
U
ติฐานงานวิจัยว่า มีความแตกต่างในเรื องของความเร็ วและมุมระหว่างวงสวิงด้ วย
ความเร็ วสูงสุดกับวงสวิงด้ วยความเร็ วควบคุมในกลุม่ นักกอล์ฟอาชีพระดับแข่งขัน ซึง ผลการศึกษานี Uพบว่า มุมของสัดส่วน
ร่างกายพบความแตกต่างอย่างมีนยั สําคัญทางสถิติระหว่างวงสวิงด้ วยความเร็ วสูงสุดกับวงสวิงด้ วยความเร็ วควบคุมทุก
สัดส่วน และการศึกษาเรื องความเร็ วของสัดส่วนร่างกายพบความแตกต่างอย่างมีนยั สําคัญทางสถิติระหว่างสองสวิงนี Uทุก
สัดส่วนยกเว้ นข้ อศอก โดยมีรายละเอียดดังนี U
มุมของสัดส่ วนร่ างกาย
นักกีฬามีอายุเฉลีย 24.67±2.19 ปี ความสูง 175.60±6.62 ซม. นํ Uาหนัก 75.60±10.68 กก. และประสบการณ์การ
แข่งขัน 4.87±1.64 ปี ตารางที 1 แสดงผล มุมของสัดส่วนร่ างกายในตอนช่วงสวิงไม้ กอล์ฟลง MSG มีมุมของสัดส่วน
ร่ างกายทีมากกว่าอย่างมีนยั สําคัญทางสถิติทีระดับ 0.05 กับ CSG ซึงพบว่ามุมของลําตัวและ X-factor มีค่ามากกว่า
ทุก events ในขณะทีข้อศอกมีมมุ น้ อยกว่าทุก events ใน MSG
TOB MSG มีมมุ ข้ อมือทีหกั พับน้ อยกว่า. ลําตัวมีการบิดมากกว่า และมีมมุ X-factor มากกว่าอย่างมีนยั สําคัญ
ทางสถิติทีระดับ 0.05 ในขณะที ACC สะโพกมีมมุ มากกว่าอย่างมีนยั สําคัญทางสถิติทีระดับ 0.05 ใน MSG และด้ วย
เหตุนี Uจึงทําให้ เกิดมุมของ X-factor ทีมากขึ Uนด้ วยเช่นกัน ในขณะเดียวกันข้ อมือนันมี
U มมุ มากกว่าอย่างมีนยั สําคัญทางสถิติ
ทีร ะดับ 0.05 ใน CSG ท้ า ยสุด IMP สะโพกและลํา ตัว มีมุมที มากกว่า อย่างมีนัยสําคัญทางสถิ ติที ระดับ 0.05
ใน MSG ถึงแม้ วา่ X-factor จะไม่แตกต่างกันทางสถิติ แต่ทงสองสวิ
ัU
งนี Uมีมมุ ทีแตกต่างกันอยูพ่ อสมควร
ความเร็วของสัดส่ วนร่ างกาย
ทุกสัดส่วนและทุก events MSG มีความเร็ วของสัดส่วนมากกว่า CSG ถึงแม้ วา่ บางสัดส่วนจะไม่มีความแตกต่างที
TOB MSG มีความเร็ วสะโพกและลําตัวมากกว่าอย่างมีนยั สําคัญทางสถิติทีระดับ 0.05 ในขณะที ACC MSG มีความเร็ ว
สะโพก ลําตัว ข้ อมือ และหัวไม้ กอล์ฟมากกว่าอย่างมีนยั สําคัญทางสถิติทีระดับ 0.05 ท้ ายสุด IMP MSG มีความเร็ ว
สะโพก ข้ อมือ หัวไม้ กอล์ฟ และความเร็ วหัวไม้ กอล์ฟเชิงเส้ นตรงมากกว่าอย่างมีนยั สําคัญทางสถิติทีระดับ 0.05 ในตาราง
ที 2
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ตารางที 1 แสดงผลมุมของสัดส่วนร่างกาย ขณะสวิงไม้ กอล์ฟลง ระหว่าง วงสวิงด้ วยความเร็วสูงสุด และวงสวิงด้ วย
ความเร็วควบคุม
Segments
สะโพก

ลําตัว

ข้ อศอก

ข้ อมือ

X-factor

Events
TOB
ACC
IMP
TOB
ACC
IMP
TOB
ACC
IMP
TOB
ACC
IMP
TOB
ACC
IMP

MSG
องศา
53.07 ± 9.54
36.76 ± 7.71
55.58 ± 9.52
110.38 ± 5.48
21.20 ± 4.86
37.29 ± 8.69
64.40 ± 7.62
113.62 ± 11.97
140.33 ± 11.59
81.95 ± 8.15
87.29 ± 10.08
137.84 ± 7.60
58.64 ± 5.05
45.60 ± 4.74
44.50 ± 12.97

CSG
องศา
53.64 ± 8.71
*34.49 ± 6.55
*50.78 ± 7.60
109.32 ± 5.16
20.41 ± 4.24
*35.49 ± 7.92
65.36 ± 7.77
114.18 ± 11.18
*141.77 ± 10.30
*83.32 ± 8.65
*88.63 ± 9.36
137.53 ± 6.94
*57.14 ± 4.95
a
*44.57 ± 4.83
40.93 ± 6.86

p
0.411
0.000
0.001
0.055
0.116
0.001
0.069
0.377
0.041
0.003
0.038
0.42
0.001
0.031
0.066

* มีความแตกต่างอย่างมีนยั สําคัญทางสถิติ (p<0.05)
a
Wilcoxon Signed-Rank test
MSG = Maximum swing group
CSG = Control swing group

อภิปรายผลการวิจัย
จุดประสงค์ของการศึกษานี U เพือเปรี ยบเทียบความเร็ วและมุมของสัดส่วนร่ างกายระหว่างวงสวิงด้ วยความเร็ ว
สูงสุดและวงสวิงด้ วยความเร็ วควบคุม จากการศึกษาเรื องมุมของสัดส่วนร่ างกายพบความแตกต่างอย่างมีนยั สําคัญทาง
สถิติระหว่างสองสวิงนี Uทุกสัดส่วน และการศึกษาเรื องความเร็ วของสัดส่วนร่างกายพบความแตกต่างอย่างมีนยั สําคัญทาง
สถิติระหว่างสองสวิงนี Uทุกสัดส่วนยกเว้ นข้ อศอก แสดงให้ เห็นถึงความสัมพันธ์ ของมุมและความเร็ ว เมือนักกอล์ฟต้ องการ
เพิมความเร็ วสูงสุดในการสวิง จะพบว่านักกอล์ฟมีมมุ ของสัดส่วนร่างกาย (range of motion) ทีมากขึ Uน ส่งผลให้ นกั กอล์ฟ
สามารถสร้ างความเร็ วของสัดส่วนร่างกายได้ มากขึ Uนเช่นกัน ในการศึกษาก่อนหน้ าพบว่านักกอล์ฟทีมีทกั ษะสูงจะมี range
of motion มาก โดยเฉพาะ TOB4 ซึง ผิดกับนักกอล์ฟสมัครเล่นทัว ไปทีพยายามเพิมความเร็ วในการสวิงโดยทีไม่ได้ เพิมจาก
range of motion ซึง อาจเป็ นเพราะมีข้อจํากัดในเรื องสมรรถภาพความอ่อนตัวทีไม่ดีพอ8
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ตารางที 2 แสดงผลความเร็ วของสัดส่วนร่างกาย ขณะสวิงไม้ กอล์ฟลง ระหว่าง วงสวิงด้ วยความเร็ วสูงสุด และวงสวิงด้ วย
ความเร็วควบคุม
Segments
สะโพก
(องศา/วินาที)
ลําตัว
(องศา/วินาที)
ข้ อศอก
(องศา/วินาที)
ข้ อมือ
(องศา/วินาที)
หัวไม้ กอล์ ฟ
(องศา/วินาที)
ความเร็วหัวไม้ กอล์ ฟเชิงเส้ นตรง
(เมตร/วินาที)

Events
TOB
ACC
IMP
TOB
ACC
IMP
TOB
ACC
IMP
TOB
ACC
IMP
TOB
ACC
IMP
IMP

MSG
117.45 ± 72.00
520.38 ± 63.06
446.67 ± 197.82
70.60 ± 38.21
688.08 ± 81.31
544.13 ± 109.97
88.47 ± 72.48
1248.18 ± 352.14
1145.04 ± 377.67
91.85 ± 46.66
1862.72 ± 86.13
2038.90 ± 147.17
74.99 ± 26.47
2084.52 ± 88.56
2253.90 ± 184.19
46.65 ± 1.80

CSG
*91.55 ± 62.35
*467.63 ± 71.17
*403.05 ± 196.06
*55.95 ± 29.72
*658.80 ± 79.32
518.30 ± 88.22
91.10 ± 69.58
1214.38 ± 371.19
1143.38 ± 431.24
88.01 ± 46.44
*1785.21 ± 91.50
*1974.38 ± 168.74
65.44 ± 34.83
*1979.29 ± 81.91
*2145.35 ± 157.14
*44.73 ± 1.61

p
0.011
0.000
0.004
0.017
0.000
0.091
0.955
0.061
1.000
0.609
0.002
0.010
0.249
0.000
0.000
0.000

* มีความแตกต่างอย่างมีนยั สําคัญทางสถิติ (p<0.05)
MSG = Maximum swing group
CSG = Control swing group

เมือนักกอล์ฟต้ องการเพิมความเร็ วในวงสวิงพบว่า นักกอล์ฟมีการพับข้ อมือมากขึ Uนทําให้ ผลของมุมข้ อมือมีองศา
น้ อยลงในช่วง TOB เพือสร้ างช่วงของการเคลือนไหวในมุมกลับของข้ อมือ (range of motion) มากขึ Uน เพือทําให้ มีพื Uนที
ช่วงการเคลือ นไหวมีมากขึ Uน นําไปสูก่ ารเพิมความเร็ วของข้ อมือในขณะเข้ าสูช่ ่วง IMP ทีมากขึ Uนเช่นกัน เป็ นทีน่าสนใจว่า
ในงานวิจัยนี Uพบว่าทังสองสวิ
U
งมีการคลายข้ อมือระหว่าง TOB และ ACC ที 5.3 องศาเท่ากัน แสดงให้ เห็นว่านักกอล์ฟ
พยายามรักษามุมของข้ อมือให้ คงทีจากจังหวะ TOB ถึง ACC ซึงตรงกับการศึกษาก่อนหน้ าพบว่า มุมของข้ อมือของ
นักกอล์ฟควรจะคงทีก่อนในระยะแรก ก่อนทีข้อมือของนักกอล์ฟจะเริ มเคลือนทีเมือแขนซ้ ายตํากว่าเส้ นอ้ างอิงแนวราบ
(horizontal line) 30 องศาเพือให้ ได้ มาซึงความเร็ วหัวไม้ ทีเพิมขึ Uน 9%9 X-factor เป็ นมุมทีบอกถึงความสามารถของ
นักกอล์ฟทีบิดลําตัวได้ มากในขณะทีสะโพกบิดน้ อยจึงทําให้ เกิ ดมุมทีแบ่งแยกกันระหว่างร่ างกายส่วนบนกับร่ างกาย
ส่วนล่าง ในการศึกษานี Uพบว่า MSG มีมมุ X-factor มากกว่าอย่างมีนยั สําคัญทางสถิติ ซึงการศึกษาก่อนหน้ าพบว่า
X-factor มีความสัมพันธ์ เชิงบวกกับความเร็ วของลูกกอล์ฟ10 และในกลุ่มของนักกอล์ฟอาชีพจะมีมมุ ของ X-factor
ตอน TOB ทีมากกว่านักกอล์ฟสมัครเล่นประมาณ 19%11 ใน MSG ตอน TOB มีการบิดสะโพก 53.07 ± 9.54 องศา
และบิดลําตัว 110.38 ± 5.48 องศา ส่งผลให้ เกิด X-factor 58.64 ± 5.05 องศา ในขณะทีการศึกษาของ Myer (2013)
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มีการบิดสะโพก 44.9 ± 10.3 องศา และบิดลําตัว 104 ± 10.3 องศาส่งผลให้ เกิด X-factor 59.1 ± 8.2 องศา ซึงมากกว่า
การศึกษานี U ถึงแม้ ว่านักกอล์ฟจะมีการบิดลําตัวและสะโพกทีมากกว่าการศึกษาของ Myer (2013) แต่ X-factor ก็มีมมุ
น้ อยกว่า ทําให้ สามารถอธิ บายได้ ว่า นักกอล์ฟจะบิดลําตัวและสะโพกมากเพียงใดในช่วง TOB ก็ไม่ได้ ทําให้ เกิดมุม
X-factor ทีมากขึ Uน หากลําตัวและสะโพกเคลือ นไปในทิศทางเดียวกัน
การวิจยั นี Uพบว่า MSG มีความเร็ วหัวไม้ เชิงเส้ นตรงขณะ IMP 46.65 ± 1.8 เมตร/วินาทีซึงคล้ ายกับการศึกษาของ
Joyce (2012) 46.7 ± 4.5 เมตร/วินาที ซึง ทําการศึกษาในกลุม่ นักกอล์ฟสมัครเล่นทักษะดีเมือนักกอล์ฟสวิงด้ วยความเร็ ว
สูงสุดพบความแตกต่างอย่างมีนยั สําคัญทางสถิติของความเร็ วสะโพกและลําตัวในช่วง TOB และ ACC และพบความ
แตกต่างของความเร็ วข้ อมือและหัวไม้ กอล์ฟในช่วง ACC และ IMP ซึงสอดคล้ องกับการศึกษาก่อนหน้ าทีรายงานว่า
รู ป แบบการสวิ ง ไม้ ก อล์ ฟ ลงมาที เ หมาะสมที สุด ควรจะเริ ม จากส่ว นที เ ป็ นแกนกลางและตามด้ ว ยส่ว นที เ ป็ นรยางค์
ตามลําดับ (proximal to distal)2, 12 ซึงในนักกอล์ฟทีมีทกั ษะดีจะมีการใช้ สว่ นของรยางค์มากเมือสวิงไม้ กอล์ฟเข้ าใกล้
IMP4 และส่วนทีมีความสําคัญในการสร้ างความเร็ วของหัวไม้ ให้ สงู ขึ Uนคือลําตัวและข้ อมือ13 ถึงแม้ ว่าบางสัดส่วนและบาง
events ของ MSG จะไม่มีความเร็ วมากกว่าอย่างมีนยั สําคัญทางสถิติ แต่ทกุ สัดส่วนทุก events ของ MSG มีความเร็ ว
มากกว่า CSG ซึง สามารถอธิบายได้ ว่าในกลุม่ นักกอล์ฟอาชีพเมือต้ องการเพิมความเร็ วของหัวไม้ กอล์ฟจะเพิมความเร็ ว
ของทุกสัดส่วนในร่ างกาย ในปริ มาณทีเหมาะสมแทนทีจะเพิมเพียงส่วนใดส่วนหนึงเหมือนนักกอล์ฟสมัครเล่น ท้ ายสุดนี U
การศึกษาในอนาคตควรจะมีการศึกษาชีวกลศาสตร์ วงสวิงกอล์ฟด้ วยความเร็ วสูงสุดและด้ วยความเร็วควบคุมในนักกอล์ฟ
หลายทักษะเพือทีจะนํามาเปรี ยบเทียบและยืนยันความสามารถในการสวิงทังสองแบบของนั
U
กกอล์ฟหลายทักษะ
สรุ ปผลการวิจัย
กลุม่ นักกีฬากอล์ฟอาชีพเมือต้ องการเพิมความเร็ วในวงสวิงจะเพิมมุมของแต่ละสัดส่วนในร่างกายเป็ นอันดับแรก
ทําให้ มีช่วงของการเคลือ นไหวเพิมขึ Uนเพือเปิ ดโอกาสให้ เพิมความเร็ วส่วนของร่ างกายเพิมขึ Uนจากการเคลือนไหวในเวลาที
เท่าเดิมหรื อน้ อยกว่าเดิม ในขณะเดียวกันนักกอล์ฟจะมีการเพิมความเร็ วในทุกส่วนของร่ างกายในปริ มาณทีเหมาะสม
แทนทีจะเพิมความเร็ วจากส่วนใดส่วนหนึง ของร่างกายเท่านันU
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