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Abstract
Well organized and systematic training programs can provide positive changes on athletes’ body
and mind, resulting in improving their peak performance. Parts of such effective programs, however,
always include the Principle of Progressive Overload (PPO) (Larry, et al. 2015). Good training programs
can simulate bodily systems to continuously gain benefits and progressively change toward the setting
targets or goals and also have good effects on the peak performance during significant competitions.
Effective training patterns or methods which match for athletes, can make changes in physical and motor
skills, as well as improve bodily organs to function properly and effectively, resulting in helping athletes
to easily and rapidly adapt or correct their motor skills and techniques. Thus, athletes will raise their selfconfidence, enthusiasm, and motivation, as well as really put their efforts and focus on their training in
order to gain better progression.
บทคัดย่อ
การฝึ ก ซ้อ มทีดีจ ะทํา ให้เ กิด ผลดีต่ อ สภาพร่ า งกายและจิต ใจนัก กีฬ าซึงโปรแกรมดัง กล่ า วจะรวม
หลักการพัฒนาความก้าวหน้าของความหนักมากกว่าปกติ (Principle of Progressive Overload) เข้าไว้เป็ นส่วน
หนึงของโปรแกรมด้วยเสมอ (Larry, et al. 2015) ทังนี เพือกระตุ้นให้ร่างกายได้รบั ประโยชน์จากการฝึ กอย่าง
ต่อเนืองและเกิดการพัฒนาเปลียนแปลงไปสู่เป้ าหมายหรือวัตถุประสงค์ทต้ี องการ และส่งผลต่อความสามารถ
สูงสุดของนักกีฬาในช่วงการแข่งขันทีสําคัญ การฝึ กซ้อมทีมีรูปแบบหรือวิธกี ารทีดี มีความเหมาะสมกับนักกีฬา
จะต้องสามารถกระตุน้ ให้เกิดการพัฒนาเปลียนแปลงทางด้านกลไกการเคลือนไหวของร่างกาย ทําให้ระบบการ
ทํางานของอวัยวะต่ างๆ ภายในร่างกายมีศกั ยภาพและประสิทธิภาพในการทํางานสูงขึน ช่วยให้การพัฒนา
ปรับปรุงทักษะและเทคนิคกีฬาทําได้ง่ายและบังเกิดผลเร็วยิงขึน เป็ นผลให้เกิดความมั นใจ ความกระตือรือร้น
และเกิดแรงจูงใจทีดีซงจะช่
ึ วยให้นกั กีฬาพยายามและมุ่งมันฝึกซ้อมเพือพัฒนาตนเองให้กา้ วหน้ายิงขึนต่อไป
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รูปแบบวิ ธีการฝึ กซ้อมทีเหมาะสมในแต่ละประเภทกีฬา
รูปแบบวิธกี ารฝึ กซ้อมแต่ละวิธยี ่อมส่งผลให้ร่างกายเกิดการพัฒนาหรือเปลียนแปลงแตกต่างกันไป
ขณะเดียวกันระดับความหนักทีเหมาะสมสําหรับ การฝึ กแต่ ละรูปแบบหรือแต่ ละวิธีย่ อมแตกต่ างกันและไม่
สามารถนํามาเปรียบเทียบผลในทางฟิ สกิ ส์ได้ตวั อย่างเช่นการฝึ กกล้ามเนือด้วยการยกนําหนัก 30 กก. ท่าใดท่า
หนึงโดยใช้รปู แบบวิธกี ารฝึกแตกต่างกันผลลัพธ์ทบัี งเกิดขึนกับร่างกายย่อมมีความแตกต่างกันด้วยเหตุนการที
ี
ผู้
ฝึ ก สอนกีฬ าจะกํา หนดหรือ พิจ ารณาเลือ กรูป แบบวิธีก ารฝึ ก ใดให้ก ับ นัก กีฬ าของตนจะต้อ งคํา นึ ง ถึง ความ
เหมาะสมกับสภาพร่างกายวัตถุประสงค์และความต้องการของกีฬ าประเภทนันๆเป็ นสําคัญนอกจากนีสิงทีต้อง
คํานึงถึงและตระหนักไว้เสมอทุกครังคือรูปแบบวิธกี ารฝึ กทีดีหรือเหมาะสมสําหรับนักกีฬาคนหนึงอาจจะไม่ดี
หรือไม่เหมาะสมสําหรับนักกีฬาอีกคนหนึงผู้ฝึกสอนกีฬาทีมีความรู้ความสามารถและมีประสบการณ์ย่อมใช้
วิจ ารณญาณพิจ ารณาไตร่ ต รองอย่ า งรอบคอบก่ อ นทีจะนํ า ไปใช้ใ นการฝึ ก ซ้อ มให้ก ับ นัก กีฬ าของตนการ
ลอกเลียนแบบหรือการนํ ารูปแบบวิธกี ารฝึ กซ้อมใดไปใช้โดยขาดความรู้ความเข้าใจในหลักการและเหตุผลที
ถูกต้องอย่างแท้จริงย่อมมีโอกาสเสียงต่อการเกิดปั ญหาทีจะเป็ นอุปสรรคต่อการพัฒนานักกีฬาในระยะยาวหรือ
อาจนําไปสู่สาเหตุทมาของปั
ี
ญหาอีกมากมายในภายหลังรวมทังปั ญหาการบาดเจ็บและการทีไม่สามารถพัฒนา
ขีดความสามารถของนักกีฬาไปสูจ่ ุดสูงสุด (Peak Performance) ในช่วงการแข่งขันทีสําคัญได้
นอกจากนีเป็ นทีรูก้ นั ทัวไปว่า ความแข็งแรงและกําลังกล้ามเนือเป็ นสิงทีสําคัญกับกีฬาประเภททีมทุก
ประเภทและกีฬาทีต้องการความเร็ว (Bompa & Haff, 2009) รูปแบบวิธกี ารฝึกซ้อมทีเหมาะสมในแต่ละประเภท
กีฬาจะสามารถบังเกิดผลได้มากน้อยเพียงใดย่อมขึนอยู่กบั การเตรียมความพร้อมทางด้านสมรรถภาพทางกาย
ทัวไปและสมรรถภาพเฉพาะประเภทกีฬารวมทังการวางรากฐานในการพัฒนาทักษะการเคลือนไหวพืนฐานและ
ทักษะเฉพาะประเภทกีฬาในช่วงก่อนหน้านีว่ามีความพร้อมและสมบูรณ์ถูกต้องเหมาะสมกับนักกีฬาเพียงใด
ระดับความหนักทีเหมาะสมพิจารณาได้อย่างไร
ระดับความหนักทีเหมาะสมในการฝึ กซ้อม แต่เดิมหรือในอดีตทีผ่านมาผูฝ้ ึ กสอนกีฬาส่วนมากใช้การ
พิจารณาหรือการสังเกตด้วยสายตา โดยดูจากระดับความสามารถในการเคลือนไหวของนักกีฬาทีได้รบั การฝึก
นํามาเปรียบเทียบกัน ซึงข้อมูลดังกล่าวเพียงด้านเดียวยังไม่เพียงพอต่อการนําไปสู่การสรุปและประเมินความ
หนักทีเหมาะสมในการฝึกซ้อมได้อย่างถูกต้องแม่นยํานัก โดยเฉพาะอย่างยิง สถิตหิ รือผลการแข่งขันแต่ละครัง
เป็ นสิงทีแสดงออกได้อย่างชัดเจนถึงพัฒนาการและความสามารถของนักกีฬาว่าได้มกี ารพัฒนาก้าวหน้ าขึน
หรือ ไม่ ดัง นัน เพือความกระจ่ างในเรืองนี จึงเป็ นสาเหตุ นํ าไปสู่การศึกษา ค้น คว้า ทดลอง และวิจ ัยโดยใช้
กระบวนการทางด้านวิทยาศาสตร์ก ารกีฬาในการประเมินและตรวจสอบ และเป็ นทีมาของการศึกษาค้นคว้า
รูปแบบวิธกี ารฝึ กเพือพัฒนาความสามารถในการเคลือนไหวของมนุ ษย์ด้วยศาสตร์ทางด้านวิทยาศาสตร์การ
กีฬาแขนงต่างๆ อย่างไม่หยุดยัง เพือเพิมศักยภาพในการทํางานของร่างกาย และลดอัตราเสียงของการเกิด
ปั ญหาอุปสรรคทีจะมีผลกระทบต่อพัฒนาการและความสามารถของร่างกาย ความรู้ทางด้านวิทยาศาสตร์การ
กีฬาสาขาต่างๆ จึงเป็ นสิงสําคัญที ผูฝ้ ึ กสอนกีฬาและนักกีฬาควรจะใช้เป็ นเครืองมือหรือแนวทางในการปฏิบตั ิ
เพือพิจารณาตรวจสอบคุณภาพกลไกการเคลือนไหวและประสิทธิภาพในการทํางานของร่างกาย เพือป้ องกัน
ปั ญหาการบาดเจ็บและความผิดพลาดทีอาจจะเกิดขึนในระหว่างการฝึ กซ้อมและแข่งขัน เชนเดียวกับระดับความ
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หนักทีเหมาะสมในการฝึ กซ้อม(The optimal Training Intensity)สามารถพิจารณาตรวจสอบได้จากแลกเตท
(Lactate) และอัต ราการเต้น ของหัวใจ (Heart Rate) ทีผู้ฝึ ก สอนกีฬ าบัน ทึก ไว้ระหว่า งการฝึ ก ซ้อมหรือการ
ทดสอบ นํ า มาใช้พิจ ารณาความก้า วหน้ า ของนั ก กีฬ า โดยไม่ จํา เป็ น ต้อ งฝึ ก หนัก ตลอด ( Janssen, 2001)
นอกจากนี ยังสามารถพิจารณาตรวจสอบได้ดว้ ยวิธกี ารง่ายๆ ไม่ยุ่งยากซับซ้อน จากปั จจัยทีเป็ นองค์ประกอบ
สําคัญดังต่อไปนี
1. ปฏิ กิริยาการรับรูแ้ ละการตอบสนองของร่างกายต่อการฝึ ก
การฝึ กซ้อมทีได้มกี ารกําหนดรูปแบบ วิธกี าร และความหนักทีเหมาะสมจะส่งผลต่ อพัฒนาการและ
ความสามารถในการเรียนรูร้ บั รูข้ องระบบประสาทส่วนกลาง (Central Nervous System) ซึงมีหน้าทีควบคุมการ
ทํา งานของระบบประสาทส่ว นปลาย (Peripheral Nervous System) ทีทํา หน้ า ทีสํา คัญ 2 ประการ คือ รับ รู้
ความรู้สกึ (Sensory Nerves) และสังงาน (Motor Nerves) (Larry, et al. 2015) ให้เกิดการเคลือนไหวได้อย่าง
ถูกต้องรวดเร็วมีความสัมพันธ์และกลมกลืน กันไปในแต่ ละอิริยาบถของการเคลือนไหวโดยเฉพาะอย่ างยิง
ปฏิกริ ยิ าความเร็วในการก้าวเท้าเคลือนทีความเร็วในการใช้มือหรือแขนในการปฏิบตั ิทกั ษะความเร็วในการ
เคลือนไหวของลําตัวตลอดจนปฏิกริ ยิ าในการรับรูแ้ ละตอบสนองต่อสัญญาณเสียงสัญญาณภาพและการสัมผัส
ทางระบบประสาทส่วนต่างๆของร่างกายรวมถึงกระบวนการคิดและการตัดสินใจจะสามารถตอบสนองได้อย่าง
ถูกต้องรวดเร็วและแน่ นอนแม่นยําในทุกขันตอนของการเคลือนไหวหากความหนักทีใช้ในการฝึ กซ้อมมีความ
เหมาะสมกับระดับความสามารถและระดับสมรรถภาพทางกายของนักกีฬาแต่ ละคน ทีสําคัญ ปั จจัยทีเป็ น
องค์ประกอบในการนํามาใช้เป็ นเครืองมือในการพิจารณาความหนั กในการฝึ กซ้อมว่ามีความเหมาะสมกับระดับ
ความสามารถของนักกีฬาหรือไม่นนั ผูฝ้ ึ กสอนกีฬาและนักกีฬาจะต้องมีความรูค้ วามเข้าใจในระบบการทํางาน
ของร่างกาย (Body Function) ทีมีความสัมพันธ์กบั กีฬาแต่ละประเภท รวมทังสามารถวิเคราะห์รูปแบบวิธกี าร
เคลือนไหวของกีฬ าแต่ ล ะประเภท เพือนํ า มาใช้ใ นการสัง เกต พิจ ารณา และประเมิน จากอากัป กิริย าการ
เคลือนไหวของนักกีฬาแต่ละคน เช่น อาการเหนือย ความสามารถในการตัดสินใจในแต่ละสถานการณ์ทเกิ
ี ดขึน
ปฏิกริ ยิ าการรับรูแ้ ละการตอบสนองร่างกาย ความกระตือรือร้น และความตืนตัวของนักกีฬา เป็ นต้น
2. การประสานงานหรือความสัมพันธ์ในการปฏิ บตั ิ ทกั ษะการเคลือนไหวของร่างกาย
สิงทีจะเป็ นข้อพิสจู น์ได้ว่าความหนักและรูปแบบทีใช้ในการฝึ กซ้อมมีความเหมาะสมกับสภาพร่างกาย
และระดับความสามารถของนักกีฬาหรือไม่ผฝู้ ึ กสอนกีฬาสามารถสังเกตหรือพิจารณาได้จากการปฏิบตั เิ ทคนิค
ทักษะการเคลือนไหวและเทคนิคทักษะกีฬาต่างๆมีความก้าวหน้าหรือมีพฒ
ั นาการสูงขึนหรือไม่ความสัมพันธ์ใน
การใช้ทกั ษะและการควบคุมทักษะการเคลือนไหวของร่างกายมีการประสานกลมกลืนหรือสัมพันธ์กบั การปฏิบตั ิ
เทคนิคทักษะกีฬามากน้อยเพียงใดข้ามขันตอนหรือขาดความสัมพันธ์ในการเคลือนไหวจังหวะใดจังหวะหนึง
หรือไม่การเคลือนไหวร่างกายในแต่ละจังหวะหรือแต่ละอิรยิ าบถของการปรับเปลียนทิศทางการเคลือนไหว การ
จัดตําแหน่ งของร่างกายในการใช้แรงของแขน ขา และลําตัว มีความสัมพันธ์กลมกลืนกันมากน้ อยเพียงใด
นักกีฬาสูญเสียการทรงตัวและความเร็วหรือไม่ การปรับเปลียนทักษะในแต่ละอิรยิ าบถมีความสมพันธ์กบั การใช้
แรงในแต่ละจังหวะของการเคลือนไหวและเป็ นไปอย่างต่อเนืองถูกต้องตามลําดับขันตอนของการเคลือนไหว
หรือไม่

วารสารคณะพลศึกษา ปี ที 19 เล่มที 2

4

บทความรับเชิญ

3. การฟื นฟูหรือการชดเชยของพลังงานทีเกิ ดขึนจากการฝึ ก
ระดับความหนักของการฝึกซ้อมทีเหมาะสมกับสภาพร่างกายนักกีฬา จะช่วยให้เกิดการสํารองพลังงาน
ไว้ในกล้ามเนือเพิมขึน (Supercompensation) สังเกตหรือพิจารณาได้จากระดับความแข็งแกร่งอดทน (Stamina)
และความสามารถในการเคลือนไหวของร่ า งกาย การรัก ษาระดับ ความสามารถในการปฏิ บ ัติท ัก ษะการ
เคลือนไหวได้ซาๆ
ํ กัน หรือสามารถปฏิบตั ติ ่อเนืองกันได้ดเี พียงใด ความสามารถในการชดเชยของพลังงานที
เกิดขึนจากระดับความหนักทีใช้ในการฝึ กมีความสอดคล้องหรือตรงกับความต้องการใช้ในกีฬาประเภทนัน
หรือ ไม่ ระดับ ความสามารถในการทํา งานของพลังงานแต่ ละระบบนั นมีป ระสิทธิภาพมากน้ อยเพียงใด ซึง
สามารถพิจารณาได้จากระดับความสามารถในการแสดงออกซึงทักษะการเคลือนไหวของร่างกายและการพักฟื น
สภาพร่างกายของนักกีฬา(Recovery)โดยเฉพาะอย่างยิงการฝึ กทีใช้กําลังความแข็งแรง ความเร็ว นักกีฬา
จะต้องสามารถปฏิบตั ิซําในแต่ละรูปแบบของการเคลือนไหวได้โดยไม่รู้สกึ เหน็ดเหนือยง่าย และสามารถฟื น
สภาพร่างกายจากความเหน็ดเหนือยเมือยล้าได้ภายในช่วงระยะเวลาสันๆ ซึงวิธกี ารง่าย ๆ ในทางวิทยาศาสตร์
การกีฬาสามารถตรวจสอบได้จากการลดลงของอัตราการเต้นชีพจรภายหลังการฝึ กหรือภายหลังการออกกําลัง
กายหรืออาการสดชืนกระปรีกระเปร่าของนักกีฬาภายหลังเสร็จสินการฝึกซ้อมหรือในช่วงระหว่างเวลาพัก
สําหรับนักกีฬาทีได้รบั การฝึ กความอดทนมาเป็ นอย่างดี อัตราการเต้นของชีพจร (Pulse Rate) ขณะ
พักจะตํา ในคนทัวไป อัตราการเต้นของชีพจรจะอยู่ระหว่าง 70 – 80 ครังต่อนาที อย่างไรก็ตาม นักกีฬาทีได้รบั
การฝึ กความอดทนมาเป็ นอย่างดี ค่าของอัตราการเต้นของชีพจรขณะพักจะตํากว่า 40 ครังต่อนาที หรือบางคน
อาจจะตํากว่า 30 ครังต่อนาที (Larry, et al. 2015) ในขณะทีนักกีฬาเพศหญิงจะมีอตั ราการเต้นของหัวใจขณะ
พักสูงกว่านักกีฬาเพศชายในวัยเดียวกันประมาณ 10 ครัง นอกจากนี อัตราการเต้นของชีพจรในช่วงเวลาเช้าจะ
ตํากว่าในช่วงเวลาเย็นประมาณ 10 ครัง (Janssen, 1992)
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อิ ทธิ พลของการฝึ กความอดทนทีมีต่ออัตราการเต้นของชีพจร
(The Influence of Endurance Training on Pulse Rate)
200 ชีพจรสูงสุด (max. PR)

200 ชีพจรสูงสุด (max. PR)
180 ชีพจรจุดทีมีการเปลียนแปลง
(deflection PR)

130 ชีพจรจุดทีมีการเปลียนแปลง
(deflection PR)

70 ชีพจรขณะพัก (PR at rest)
40 ชีพจรขณะพัก (PR at rest)
อายุ 20 ปี ทีไม่เคยฝึ ก

หลังจากได้รบั การฝึ กช่วงระยะหนึ ง
ชีพจร 40–ครั้ง/นาทีใชออกซิเจน 180
ชีพจร 180–ครั้ง/นาทีไมใชออกซิเจน 200
(แหลงที่มา : Janssen, 1992)

ชีพจร 70– 130 ครั้ง/นาทีใชออกซิเจน
ชีพจร 130–ครั้ง/นาทีไมใชออกซิเจน 200

อัตราการฟื นสภาพร่างกายหลังการฝึ กซ้อมแต่ละช่วง
พิจารณาจากอัตราการลดลงของชีพจรหลังการหยุดพัก ดังนี
อัตราการฟนตัวของชีพจร

= ชีพจรขณะออกกําลังกาย – ชีพจรหลังการพักนาทีที่ ,1,2,3.....
ชีพจรขณะออกกําลังกาย– ชีพจรปกติ
=
=

[

150 -100
150 - 60

]

X 100

50
X 100
90

อัตราการฟื นตัวหลังการพักนาทีที 1 = 55.56%
ข้อสังเกต: นักกีฬาทีมีสมรรถภาพการทํางานแบบใช้ออกซิเจนอยู่ในระดับดีถงึ ดีมาก
ภายหลังการพัก 1 นาที อัตราการเต้นของชีพจรจะลดลงประมาณ 55-75 %
ภายหลังการพัก 2 นาที อัตราการเต้นของชีพจรจะลดลงประมาณ 75-90 %
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4.ความสามารถในการปรับตัวรับกับความหนักในแต่ละระดับของร่างกาย
สามารถสังเกตหรือพิจารณาได้จากอาการแสดงทีปรากฏในแต่ ละวันหรือแต่ ละสัปดาห์ไม่ว่าจะเป็ น
อากัปกิริยาการเคลือนไหวหรืออาการเหน็ดเหนือยเมื อยล้า (Fatique) ภายหลังการปรับเพิมความหนักการ
เพิมขึนหรือลดลงของอัตราการเต้นของหัวใจขณะพัก (Resting Heart Rate) หรือขณะออกกําลังกาย (Working
Heart Rate) ในแต่ละระดับความหนักทีกําหนดการฟื นสภาพของร่างกายภายหลังการฝึ กซ้อมหรือระหว่างช่วง
การฝึ กซ้อม (Recovery) รวมไปถึงการเปลียนแปลงทีเพิมขึนลดลงหรือการคงสภาพของนําหนักตัวและอาการ
ปวดเมือยระบมตามกล้ามเนือส่วนต่างๆของร่างกายทีได้รบั การฝึกภายหลังจากทีได้มกี ารปรับเปลียนความหนัก
ในการฝึ กซ้อมแต่ละครังนอกจากนียังมีขอ้ สังเกตทีเป็ นรายละเอียดปลีกย่อยเพิมเติมเช่น มีพฤติกรรมหรืออาการ
นอนไม่หลับเกิดขึนบ่อยครังหรือไม่เบืออาหารหงุดหงิดง่ายและขาดความสดชืนกระปรีกระเปร่าภายหลังการ
ฝึกซ้อมระดับความสามารถของร่างกายลดลงมีอาการเหนือยและอ่อนเพลียง่ายเป็ นต้นหากนักกีฬาแสดงออกซึง
พฤติกรรมหรืออาการอย่างใดอย่างหนึงให้ปรากฏโดยไม่มสี าเหตุอนมากระทบพึ
ื
งตังข้อสังเกตว่าอาจจะเกิดจาก
สาเหตุอนั เนืองมาจากความหนักทีใช้ในการฝึ กซ้อมหนักมากเกินไปหรือไม่เหมาะสมกับนักกีฬาดังนัน ในการ
พัฒนาความสามารถนักกีฬาให้กา้ วหน้าขึน ภาระงานในการฝึ ก (Training Loads) จะต้องมากหรือหนักพอทีจะ
กระตุ้นให้เกิดการพัฒนา (Stimulate Adaptation) แต่จะต้องเหมาะสมกับความสามารถของนักกีฬาแต่ ละคน
(Bompa & Buzzichelli, 2015) โดยมีสดั ส่วนของเวลาพัก (Rest) ทีสัมพันธ์กบั ความสามารถในการฝึ กทีปรับ
เพิมขึนด้วย
ครัง / นาที
ชีพจรขณะพัก

80
60
40

1

2

3

4

เดือน

รูปที 1 แสดงการลดลงของอัตราการเต้นชีพจรขณะพัก ภายหลังการฝึ กผ่านไป 4 เดือน
(แหล่งทีมา : เจริญ กระบวนรัตน์, 2557)
5. การพัฒนาความสามารถเฉพาะด้านหรือเฉพาะประเภทกีฬา
ความหนักทีเหมาะสมกับ รูป แบบในการฝึ กซ้อมของแต่ ล ะประเภทกีฬ าย่อมนํ า ไปสู่ก ารพัฒนาขีด
ความสามารถเฉพาะด้า นหรือ เฉพาะประเภทกีฬ าซึงส่ ง ผลต่ อ ประสิท ธิภ าพในการปฏิบ ัติท ัก ษะและการ
เคลือนไหวเฉพาะทางการใช้รูปแบบวิธกี ารฝึ กซ้อมทีไม่สอดคล้องเหมาะสมกับลักษณะการเคลือนไหวเฉพาะ
ประเภทกีฬานอกจากจะไม่พฒ
ั นาความก้าวหน้าให้กบั นักกีฬาแล้วยังจํากัดการพัฒนาความสามารถของนักกีฬา
ด้วยตัวอย่างเช่นการฝึกความอดทนต่อสภาวะการเกิดกรด
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แลกติกของนักกีฬาว่ายนํ าหรือนักกีฬาเรือกรรเชียง แคนูซงเป็
ึ นกีฬาประเภททีต้องใช้แขนเป็ นส่วนสําคัญของ
การแสดงออกซึงทักษะและความสามารถของร่างกายแต่ ผู้ฝึกสอนกีฬากลับใช้วธิ กี ารให้นักกีฬาฝึ กวิงหรือขี
จักรยานเพือสร้างความอดทนต่อสภาวะการเกิดกรดแลกติกรูปแบบวิธกี ารฝึ กดังกล่าวนีแม้จะทําให้ร่างกายเกิด
กรดแลกติกขึนก็ตามแต่มไิ ด้ส่งผลต่ อการพัฒนาทักษะและความสามารถเฉพาะด้านของนักกีฬาว่ ายนํ าหรือ
นัก กีฬ าเรือพายให้มีประสิท ธิภาพเพิมขึนแต่ อย่ างใดถือ ว่า เป็ น การฝึ ก ซ้อมทีใช้ความหนักและรูปแบบการ
เคลือนไหวไม่สอดคล้องเหมาะสมกับลักษณะเฉพาะของประเภทกีฬาเช่นเดียวกับการฝึกความแข็งแรงกล้ามเนือ
ด้วยนํ าหนักหรือแรงต้านทาน (Resistance Training)โดยไม่คํานึงถึงกลุ่มกล้ามเนือทีมีความสัมพันธ์เกียวข้อง
กับการปฏิบตั ิทกั ษะและการเคลือนไหวเฉพาะประเภทกีฬาถึงแม้ร่างกายจะแข็งแรงขึนแต่ นักกีฬาอาจจะไม่
สามารถเคลือนไหวหรือใช้แรงได้อย่างมีประสิทธิภาพเพิมขึน
ระบบพลังงานแบบไม่ใช้ออกซิ เจนชนิ ดเกิ ดกรดแลกติ ก
ในการออกกําลังกายหรือการฝึ กซ้อมกีฬาความหนักเบาทีใช้ในการฝึ กแต่ละรูปแบบของกิจกรรมการ
เคลือนไหวจะเป็ นตัวกระตุ้นให้ร่างกายใช้พลังงานแตกต่างกันไปจากสภาวะของการทํางานแบบใช้ออกซิเจน
(Aerobic) เข้าสู่สภาวะของการทํางานแบบไม่ใช้ออกซิเจนชนิดเกิดกรดแลกติก (Anaerobic Lactic) และชนิดไม่
เกิดกรดแลกติก (Anaerobic Alactic) ทังนีขึนอยู่กบั ระยะเวลาทีใช้ฝึกและระดับความหนักเบาของกิจกรรมการ
ฝึ กหรือรูปแบบการเคลือนไหวของแต่ละประเภทกีฬาในการพัฒนาและสร้างเสริมความสามารถเฉพาะด้านที
ต้องการในแต่ละประเภทกีฬาให้มปี ระสิทธิภาพสูงขึนสิงหนึงทีผู้ฝึ กสอนกีฬาจะละเลยหรือมองข้ามมิได้คือการ
พัฒนาระบบพลังงานเฉพาะด้านหรือเฉพาะประเภทกีฬาให้มคี ุณภาพเพือสนับสนุ นและรองรับการทํางานของ
กล้ามเนือให้มศี กั ยภาพในการแสดงออกซึงความสามารถในการใช้ทกั ษะการเคลือนไหวหรือทักษะกีฬาทังใน
ประเภททีต้องใช้กําลังความแข็งแรงความเร็ วและความอดทนเฉพาะด้านหรือเฉพาะประเภทกีฬาได้อย่างมี
ประสิทธิภาพในแต่ละสถานการณ์ของเกมการแข่งขันทีต้องการ ซึงกีฬาส่วนใหญ่ต้องการความสามารถสูงสุด
อย่างน้อย 2 ด้านมาประกอบกัน โดยอาศัยความสัมพันธ์ระหว่างความแข็งแรง ความเร็ว และความอดทนเป็ น
รากฐานสําคัญ
การพัฒนาระบบพลังงานแบบไม่ใช้ออกซิเจนชนิดเกิดกรดแลกติก (Anaerobic Lactic) เหมาะสําหรับ
ประเภทกีฬาทีมีการใช้กําลังความเร็วเป็ นช่วงๆหรือซําๆกันทีระดับความหนักเกือบสูงสุดหรือประเภทกีฬาทีมี
การเคลือนไหวด้วยกําลังความแข็งแรงและความเร็วอย่างต่อเนืองในช่วงระยะเวลาตังแต่ 30 วินาทีถึง 2 นาที
ดังนัน การฝึ กให้ร่างกายของนักกีฬาประเภทนีมีความอดทนต่อสภาวะการเกิดกรดแลกติก (Lactate Threshold
/ Anaerobic Threshold) ได้สูงมากเท่าใดความสามารถทางด้านความอดทนแบบใช้ออกซิเจนของนักกีฬาจะ
ได้รบั การพัฒนาศักยภาพสูงมากยิงขึนเท่านัน(Wilmore, et al. 2008) ทีสําคัญ จะต้องมีช่วงระยะเวลาในการพัก
ฟื นสภาพร่างกายทีเพียงพอ (Recovery) จึงจะเกิดผลดีต่อการฝึกหรือการออกกําลังกาย
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สําหรับคําว่า Anaerobic Threshold หมายถึง จุดเริมต้นทีมีการปรับเปลียน
การใช้พลังงานจากระบบทีใช้ออกซิเจนไปสู่ระบบพลังงานที ไม่ใช้ออกซิเจน ทําให้เกิด
การสะสมกรดแลกติกเพิมขึนอย่างรวดเร็วในกระแสเลือดและกล้ามเนือ มีผลทําให้
ประสิทธิภาพในการทํางานของกล้ามเนือลดลง สภาวะดังกล่าวนีเรียกว่าจุดเริมล้า ซึง
ในบุคคลทัวไปทีได้รบั การฝึก จุดเริมล้า หรือ Lactate Threshold จะเกิดขึนทีประมาณ
50 – 60 เปอร์เซ็นต์ของความสามารถในการใช้ออกซิเจนสูงสุด (VO2 max) (Larry, et
al. 2015 ; Cerretelli, et al. 1975 ; Joyner & Coyle, 2008 ; Stone, et al. 2007)
ขณะทีนักกีฬาซึงได้รบั การฝึ กมาเป็ นอย่างดี จุดเริมล้า หรือ Lactate Threshold จะ
เกิดขึนทีประมาณ 70 หรือ 80 เปอร์เซ็นต์ของความสามารถในการใช้ออกซิเจนสูงสุด
(VO2 max) (Larry et al., 2015) หรือประมาณ 75 – 90 เปอร์เซ็นต์ของความสามารถ
ในการออกซิเจนสูงสุด (VO2 max) (Joyner & Coyle, 2008)

ภาพการทดสอบการเกิดแลกติกในกระแสเลือด
นักกีฬาวิงมาราธอนทีมชาติไทยชุดโอลิมปิ ก 2016
ณ ศูนย์วทิ ยาศาสตร์การกีฬา การกีฬาแห่งประเทศไทย 18 กุมภาพันธ์ 2559
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ผลการทดสอบการเกิดแลกติกในกระแสเลือดนักกีฬาวิงมาราธอนทีมชาติไทยชุดโอลิมปิ ค 2016
ณัฐธยาน์ ธนรณวัฒน์ (สายฝน เบียวงศ์)
ทีมา : ศูนย์วทิ ยาศาสตร์การกีฬา การกีฬาแห่งประเทศไทย
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ผลการทดสอบการเกิดแลกติกในกระแสเลือดนักกีฬาวิงมาราธอนทีมชาติไทยชุดโอลิมปิ ค 2016
เจน วงศ์วรโชติ
ทีมา : ศูนย์วทิ ยาศาสตร์การกีฬา การกีฬาแห่งประเทศไทย
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ความสามารถในการใช้ออกซิเจนสูงสุดของร่างกาย หรือเปอร์เซ็นต์ VO2 max ทีนักกีฬาสามารถ
นํามาใช้ในระหว่างการฝึกซ้อมหรือแข่งขัน เป็ นสิงทีสามารถนํามาใช้ทาํ นายความสามารถของนักกีฬาได้แม่นยํา
กว่าวิธีอนื (Bompa & Haff, 2009) และความสามารถในการใช้ออกซิเจนสูงสุดของร่างกายนักกีฬาแต่ละคน
โดยรวมจะถูกจํากัดโดย Lactate Threshold และ VO2 max (Bentley, et al. 2007 ; Coyle, 1995) ทีสําคัญ การ
ฝึ กเทคนิค (Technique Training) ไม่ควรกระทําในช่วงทีค่าของแลกเตท(Lactate Values) มากกว่า 6 – 8 มิลลิ
โมล / ลิตร เพราะจะไปรบกวนความสัมพันธ์ในการประสานงานของระบบประสาทกล้ามเนือ (Coordination)
ซึงจะไม่เป็ นผลดีต่อการฝึกเทคนิค (Janssen, 2001)
ดังนัน Anaerobic Threshold เป็ นสภาวะร่างกายทีแสดงให้เห็นถึงระดับความหนักของการออกกําลัง
กายทีร่างกายไม่สามารถนําออกซิเจนไปใช้เป็ นพลังงานได้อย่างเพียงพออีกต่อไป ร่างกายจึงเริมใช้พลังงานแบบ
ไม่ใช้ออกซิเจนเพิมขึน เพือรักษาสภาพความหนักของการออกกําลังกายหรือระดับความสามารถของร่างกายใน
การปฏิบตั ทิ กั ษะและการเคลือนไหวให้คงไว้
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ความสัมพันธ์ระหว่างอัตราการเต้นของหัวใจกับสภาวะการเกิ ดกรดแลกติ ก
อัตราการเต้นของหัวใจ
125 - 140
140 - 150
150 - 160**
160 – 170
170 – 180
180 – 185
185ขึนไป

ครังต่อนาที
ครังต่อนาที
ครังต่อนาที
ครังต่อนาที
ครังต่อนาที
ครังต่อนาที
ครังต่อนาที

ระดับกรดแลกติก
1 -3
3–4
4**
4–6
6–8
8 – 10
สูงกว่า 10

mM/l
mM/l
mM/l
mM/l
mM/l
mM/l
mM/l

อนึง โปรแกรมการฝึ กซ้อมทีใช้ความเร็ว ระดับ 85 – 90 เปอร์เซ็นต์ของอัตราการเต้นชีพจรสูง สุ ด
จนกระทังอัตราการเต้นชีพจรอยู่ทระดั
ี บประมาณ170 ครังต่อนาที จะทําให้เกิดแลกติกเกิดขึนในร่างกายประมาณ
4 – 6 มิลลิโม / ลิตร (Bompa, 1999 : Bompa & Buzzichelli, 2015) ยิงอัตราการเต้นของชีพจรเพิมสูงขึนมาก
เท่าใด ระบบการทํางานของร่างกายแบบไม่ใช้ออกซิเจน (Anaerobic System) ยิงมีความโดดเด่นสูงมากยิงขึน
เท่านัน และยิงอัตราการเต้นของชีพจรตําลงมากเท่าใด ระบบการทํางานของร่างกายแบบใช้ออกซิเจน (Aerobic
System) ยิงมีบทบาทสําคัญสูงมากยิงขึนเท่านัน ซึงในระดับความหนักเดียวกัน นักกีฬาทีมีอาการเหนือยช้ากว่า
และหายเหนือยได้เร็วกว่า ย่อมแสดงถึงความมีสมรรถภาพทางกายทีดีกว่า
ความสัมพันธ์ระหว่างความหนักในการฝึ กซ้อมกับอัตราการเต้นของหัวใจ
ตามหลักของการฝึ กซ้อมกีฬาเมือปรับความหนักในการฝึ กซ้อมเพิมขึนอัตราการเต้นของหัวใจจะถูก
กระตุ้นให้ทํางานเพิมขึนเพือนํ าเลือดหรือออกซิเจนส่งไปเลียงกล้ามเนือตามส่วนต่างๆของร่างกายเพิมขึนซึง
อัตราการเพิมขึนของความหนักกับอัตราการเต้นของหัวใจจะมีความสัมพัน ธ์ไปในทิศทางเดียวกันจนกระทัง
ความหนักถูกปรับเพิมขึนถึงระดับขันความหนักเกือบสูงสุด (Submaximum Load) หรือประมาณ85 - 90% ของ
อัตราการเต้นของหัวใจสูงสุดสภาวะการเต้นของหัวใจจะเริมคงสภาพหรือมิได้มคี วามสัมพันธ์ตามความหนักที
เพิมขึนอีกต่อไปสภาวะดังกล่าวนีจะปรากฏเมืออัตราการเต้นของหัวใจเข้าสู่ช่วงประมาณ 180 – 185ครังต่อ
วินาทีซงเมื
ึ อปรับภาระงานในการฝึ ก (Training Load) เพิมขึน อัตราการเต้นของหัวใจจะมีการเปลียนแปลง
เพิมขึนเล็กน้อยหรือมิได้มกี ารปรับเปลียนเพิมขึนไปในทิศทางเดียวกับความหนักทีถูกปรับเพิมขึน สําหรับการ
ฝึ กระบบ ATP-CP เปอร์เซ็นต์ของอัตราการเต้นหัวใจสูงสุดของนักกีฬาสูงมาก ประมาณ 90 – 100 เปอร์เซ็นต์
ขณะทีการฝึกเพือพัฒนาระบบ Anaerobic Glycolytic อัตราการเต้นหัวใจสูงสุดของนักกีฬาค่อนข้างสูง ประมาณ
85 – 100 เปอร์เซ็นต์ ส่วนการฝึกเพือพัฒนาระบบ Aerobic ความหนักอยู่ในระดับปานกลาง อัตราการเต้นหัวใจ
สูงสุดประมาณ 70 – 90 เปอร์เซ็นต์ (Larry, et al. 2015)
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อัตราการเต้นของหัวใจในช่วงสภาวะดังกล่าวนีอาจจะใช้เป็ นข้อสังเกตหรือตัวบ่งชีว่าการทํางานของ
ร่างกายเริมเข้าสู่สภาวะการทํางานแบบไม่ใช้ออกซิเจนหรือเข้าสู่ระดับ Anaerobic Threshold หรือ Lactate
Threshold
เปอรเซ็นตความหนัก

การปรับเพิ่มขึ้น
ของอัตราการเตนของหัวใจ

อัตราการเตนของหัวใจ

รูปที 2 แสดงอัตราการเต้นของหัวใจเมือมีการปรับความหนักในการฝึกซ้อมเพิมขึน
จนกระทังถึงระดับขันความหนักเกือบสูงสุด(Submaximum Load)
แลกติก (mM/L)
12
11
10
9
8
7
6
5
4
3
2
1
0.5

แลกติกเพิ่มขึ้นเร็ว

แลกติกเพิ่มขึ้นชา

เหนื่อยเร็ว

เหนื่อยชา

ไมเคยฝก มีการฝกสม่ําเสมอ

130

Anaerobic Threshold

180

อัตราการเตนของหัวใจ (ครั้งตอนาที)

รูปที 3 แสดงอัตราการเต้นของหัวใจและแลกติกทีเพิมขึน ระหว่างนักกีฬาทีไม่ได้รบั การฝึกกับนักกีฬาทีมีการ
ฝึกซ้อมสมําเสมอ(แหล่งทีมา : Janssen, 1992)
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แลกติก (mM/l)

การเพิ่มขึ้นของแลกติก

Anaerobic Threshold

อัตราการเตนของหัวใจ (ครั้งตอนาที)

ชวงพักฟนสภาพ
รางกาย
(Recovery)

ความอดทนแบบใช
ออกซิเจน
(Aerobic Endurance)

การฝกหนักสลับเบาแบบไม
ใชออกซิเจน
(Anaerobic Interval)

รูปที 4 แสดงความหนักในการฝึกทีระดับต่างกัน มีผลต่อการเพิมขึนของอัตราการเต้นของหัวใจและแลกติก
(แหล่งทีมา : Janssen, 1992)
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การฝึ กร่วมกันระหว่างความเร็ว – ความอดทน(Speed – Endurance Combinations)
การฝึก
(Training)
การฝึกความอดทนต่อ
แลกติก (LATT)
การฝึกใช้ออกซิเจน
สูงสุด (VO2 maxT)
การฝึก Anaerobic
Threshold (AnTT)
การฝึก Aerobic
Threshold (ATT)

กระบวนการเผาผลาญ
(Metabolism)
Lactic Capacity

ระยะเวลาในการฝึก
แต่ละครัง
30 – 60 วินาที

ความเข้มข้น
ของแลกติก
12 – 20 mmol.

% อัตราการเต้น
ของหัวใจสูงสุด
95 % - 100 %

Aerobic Power

1 – 6 นาที

6 – 12 mmol.

95 % - 100 %

ทัง Aerobic Power and
Capacity
Aerobic Capacity

1 – 8 นาที

4 – 6 mmol.

85 % - 90 %

10 – 120 นาที

2 – 3 mmol.

70 % - 75 %

แหล่งทีมา : Bompa & Buzziechilli, 2015.
ลักษณะเฉพาะของการฝึกระบบพลังงาน
กับ 6 ระดับความหนักทีใช้ในการสร้างเสริมสมรรถภาพ
(Physiological Characteristics of Energy Systems Training and Its Six Intensity)
ระดับ
ความหนัก
1
2

ประเภทของ
การฝึก
Alactic System
Lactic System
(Power-Short)
Lactic System
(Power-Long)
Lactic System
(Capacity)

ระยะเวลาทีใช้
ฝึกแต่ละครัง
1 – 8 วินาที
3 – 10 วินาที

จํานวนครังที
ปฏิบตั ิ
6 – 12 ครัง
10 – 20 ครัง

อัตราส่วนของ
เวลาพัก
1:50 – 1:100
1:5 – 1:20

รูปแบบการฝึก
เซต
หลายเซต
√
√
√
√

% ของความ
หนักสูงสุด
95% - 100%
95% - 100%

10 – 20
วินาที
20 – 60
วินาที

1 – 3 ครัง

1:40 – 1:130

√

-

95% - 100%

2 – 10 ครัง

1:4 – 1:24

√

√

80% - 90%

เซต
ความเข้มข้น
ของแลกติก

หลายเซต
%อัตราการ
เต้นหัวใจ
สูงสุด
98% - 100%

95% - 100%

85% - 95%

80% - 90%

ระดับ
ความหนัก

ประเภทของ
การฝึก

ระยะเวลาทีใช้
ฝึกแต่ละครัง

จํานวนครังที
ปฏิบตั ิ

อัตราส่วนของ
เวลาพัก

3

การใช้ออกซิเจน
สูงสุด
การฝึก
Anaerobic
Threshold
การฝึก Aerobic
Threshold
Aerobic
Compression

1 – 6 นาที

8 – 25 ครัง

1:1 – 1:4

1 – 10 นาที

3 – 40 ครัง

1:0.3 – 1:1

4

5
6

10 – 120
นาที
5 – 30 นาที

6 – 12
mmol.
4 – 6 mmol.

ปฏิบตั ติ ่อเนืองคงที

2 – 3 mmol.

75% - 80%

60% - 70%

ปฏิบตั ติ ่อเนืองคงที

2 – 3 mmol.

55% - 75%

45% - 60%

แหล่งทีมา : Bompa & Buzziechilli, 2015.
วารสารคณะพลศึกษา ปี ที 19 เล่มที 2

% of VO2
max

16

บทความรับเชิญ

รูปแบบการฝึ กซ้อมทีหลากหลาย ย่อมมีความสัมพันธ์เกียวข้องกับแลกเตท และอัตราการเต้นของชีพ
จร (Pulse Rate) ดังต่อไปนี (Janssen, 1992)
1. ช่วงพักฟื นร่างกาย (Recovery) หรือช่วงการชดเชยพลังงานในการทํางานให้ร่างกาย ความหนักของ
การฝึ กซ้อมในช่วงนีควรอยู่ในระดับทีร่างกายเกิดแลกเตทตํากว่า 2 มิลลิโมล หรืออัตราการเต้นของหัวใจอยู่
ระหว่าง 110 - 140 ครังต่อนาที
2. ช่วงฝึ กความอดทนขันเบา (Extensive Endurance) ความหนักของการฝึ กซ้อมในช่วงนี ควรอยู่ใน
ระดับทีร่างกายเกิดแลกเตทประมาณ 2 มิลลิโมล หรืออัตราการเต้นของชีพจรอยู่ระหว่าง 140 – 160 ครังต่อนาที
3. ช่วงฝึ กความอดทนขันหนัก (Intensive Endurance) ความหนักของการฝึ กซ้อมในช่วงนี ควรอยู่ใน
ระดับทีร่างกายเกิดแลกเตทประมาณ 3 - 4 มิลลิโมล หรืออัตราการเต้นของชีพจรอยู่ระหว่าง 160 – 180 ครังต่อ
นาที
4. ช่วงฝึ กควบคุมความเร็วในการวิงเทียวต่ อเทียว (Tempo Duration) ความหนักของการฝึ กซ้อม
ในช่วงนี ควรอยู่ในระดับทีร่างกายเกิดแลกเตทประมาณ 4 - 6 มิลลิโมล หรืออัตราการเต้นของชีพจรสูงกว่า 180
ครังต่อนาที
5. ช่วงฝึ กใช้ความเร็วในการวิงเทียวต่อเทียวสูงสุด (Intensive Repetition) ความหนักของการฝึ กซ้อม
ในช่วงนี ควรอยู่ในระดับทีร่างกายเกิดแลกเตทประมาณ 6 - 12 มิลลิโมล หรืออัตราการเต้นของชีพจรสูงกว่า
180 ครังต่อนาที
สรุป
หลักการพิจารณาความหนักทีเหมาะสมในการฝึ ก มีความสําคัญอย่างยิงต่อการพัฒนาความก้าวหน้า
ให้กบั นักกีฬา เพือให้บรรลุผลสําเร็จตามเป้ าหมายของการฝึกซ้อม ในการวางแผนการฝึกซ้อมทีมีประสิทธิภาพ
จําเป็ นต้องกําหนดช่วงระยะเวลาการฝึกซ้อมแต่ละช่วงให้ชดั เจน เพือจัดเตรียมรูปแบบ วิธกี าร และจัดปรับความ
หนักเบาในแต่ละช่วงของการฝึ กซ้อมให้เหมาะสมกับสภาพร่างกายของนักกีฬาทีเข้ารับการฝึ ก โดยผู้ฝึกสอน
กีฬาทีมีความรูค้ วามสามารถจะต้องกําหนดความหนักให้สอดคล้องเหมาะสมกับสภาพร่างกายของนักกีฬาแต่ละ
บุคคล เพือกระตุ้นและพัฒนาศักยภาพของนักกีฬาให้บรรลุผลสําเร็จได้ตามเป้ าหมาย โดยไม่ก่อให้เกิดปั ญหา
การบาดเจ็บหรือการฝึกซ้อมทีหนักมากเกินไป
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