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๕ หลักการฝึกเพื่อเตรียมความพร้อมสาหรับนักไตรกีฬา
การแข่งไตรกีฬา เป็น การแข่งขันกีฬาทั้ง ๓ ประเภท โดยเริ่มจากว่ายน้้า การปั่นจักรยาน และตามด้วย
การวิ่ง ซึ่งเป็นการออกก้าลังกายที่ต้องใช้พละก้าลังอย่างสูงสุด เพราะแข่งต่อเนื่องทั้ง ๓ รายการ ผู้ที่จะเป็นนักกีฬา
ไตรกีฬาถึงระดับเข้าแข่งขันได้นั้น จะต้องมีความแข็งแรงของร่างกายมากพอ มีความอึดและความอดทน มี
ก้าลังใจอย่างเข้มแข็งไม่แพ้ร่างกาย จึงจะสามารถผ่านทุกประเภทของการแข่งขันเช่นนี้ได้ ซึ่งปัญหาของคนส่วน
ใหญ่คือมีความถนัดเพียง ๒ ประเภทกีฬา นั่นเพราะร่างกายมีความแข็งแรงของกล้ามเนื้อไม่เท่ากัน และแต่ละ
ประเภทกีฬาก็ต้องใช้กล้ามเนื้อคนละส่วนกัน นักกีฬาไตรกีฬาจึงจ้าเป็นอย่างยิ่งในเรื่องการเตรียมความพร้อมของ
ร่างกายและจิตใจที่แข็งแกร่งในแบบของกีฬาที่สุดทรหดประเภทหนึ่ง ซึ่งทั้งนี้ต้องผ่านการฝึกซ้อมที่มีวินัย และ
ร่างกายของมนุษย์ จ ะสามารถพัฒ นาสมรรถนะด้านต่างๆ ได้ดีขึ้นเรื่อย ๆ โดยอาศัยการฝึกปฏิบัติที่ถูกต้อง มี
หลักการ และสม่้าเสมอ
ค้ากล่าวส้าหรับกีฬาประเภทนี้คือ นักกีฬาที่ต้องแข็งแรงและสามารถใช้พลังของตัวเองโดยผ่านการซ้อม
อย่างมีวินัย คือหัวใจส้าคัญมากกว่าอุปกรณ์ราคาแพง ฉะนั้นการขยันมีวินัยในการซ้อมอย่างถูกวิธีเพื่อสร้างพละ
ก้าลังให้เหมาะกับการแข่งไตรกีฬา ด้วยการจัดสรรทรัพยากรที่ตัวเองมีอยู่อย่างเหมาะสม ก็สามารถเล่นไตรกีฬา
จนบรรลุเป้าหมายได้เช่นกัน ซึ่งการฝึกเพื่อเตรียมความพร้อมส้าหรับไตรกีฬานั้นมีหลายรูปแบบ
หลักการฝึกเพื่อเตรียมความพร้อมของนักกีฬาไตรกีฬา ได้แก่
๑ การฝึกเพื่อพัฒนาความอดทน (Principle of Endurance Training)
๒ การฝึกเพื่อพัฒนาความแข็งแรงของกล้ามเนื้อด้วยน้้าหนัก( Wieght Trainning )

๑ การฝึกเพื่อพัฒนาความอดทน (Principle of Endurance Training)
ความอดทน (Endurance) คือ ความสามารถในการหดตัวออกแรงของกล้ามเนื้อเพื่อเคลื่อนไหวร่างกาย
ด้วยการปฏิบัติซ้าต่อเนื่อง
การฝึกความอดทนหมายถึง (Endurance Training) การฝึกให้ร่างกายออกแรงในสภาวะที่ไม่หนักมาก
แต่ปฏิบัติซ้าๆ โดยใช้จ้านวนครั้งหรือระยะเวลาที่นานต่อเนื่อง ซึ่งเกี่ยวข้องกับระบบกล้ามเนื้อในร่างกาย ที่ต้อง
หดตัวออกแรงเกือบสูงสุดอย่างต่อเนื่อง พร้อมกับระบบหายใจและไหลเวียนเลือดที่ต้องเร่งปฏิกิริยาการท้างาน
โดยน้าพาพลังงานไปสู่อวัยวะปลายทาง เพื่อออกแรงเคลื่อนที่หรือเคลื่อนไหว ดั้งนั้ นการออกก้าลังกายแบบใช้
ออกซิเจน (Aerobic) จึงมีบทบาทส้าคัญในการรองรับการท้างานของร่างกายในลักษณะนี้ และเมื่อร่างกายออก
แรงต่อเนื่องเป็นเวลานาน จะเกิดภาวะความล้าท้าให้ระบบพลังงานแบบไม่ใช้อออกซิเจน (Anaerobic) เริ่มถูก
ดึงมาใช้เป็ นพลังงานในการออกแรงมากขึ้น ดังนั้นความสามารถของร่างกายในการออกแรงหรือเคลื่ อนไหวได้
ต่อเนื่องเป็นระยะเวลาได้มากน้อยเพียงใด ย่อมขึ้นอยู่กับประสิทธิภาพของระบบพลังงานที่มารองรับ
ความอดทนเป็นพื้นฐานส้าคัญที่นักกีฬาประเภทไตรกีฬา จะต้องได้รับการฝึกเป็นล้าดับแรกและถูกจัดไว้
ในตารางฝึกตั้งแต่ช่วงเริ่มต้นของฤดูการฝึก การฝึกพัฒนาความอดทนของร่างกายต้องอาศัยหลักและวิธีการฝึกใน
รูปแบบต่างๆ เพื่อให้มีการเคลื่อนไหวออกแรงเป็นเวลานานและยืนระยะสู้กับสภาวะความล้าจากของเสียที่เกิดขึ้น
คือกรดแล็กติก (Lactic Acid)
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ในปัจจุบันการฝึกความอดทนมีหลักการฝึกที่หลากหลาย ซึ่งรูปแบบที่น้ามาใช้ต้องค้านึงถึงความพร้อม
ของร่ า งกาย เป้ า หมายและประเภทกี ฬ า สิ่ ง ที่ เ ป็น อุ ปสรรคของความอดทนคื อ ภาวะที่ ร่ างกายมี อาการล้ า
โดยเฉพาะในขณะที่เคลื่อนไหวหรือเล่นกีฬาถ้ามีอาการเมื่อยล้าเกิดขึ้นจะท้าให้ร่างกายสูญเสียการท้างาน ร่างกาย
จะไม่สามารถควบคุมจังหวะหรือความเร็วที่ต้องการได้ นั่นเป็นสิ่งแสดงว่าความอดทนก้าลังลดลง ดังนั้นนักกีฬา
จึงต้องผ่ านการฝึ กความอดทนมาเป็ น อย่ างดี จึงจะท้าให้ เกิดอาการล้ าได้ช้า และร่างกายสามารถท้างานเพื่อ
เคลื่ อ นที่ ห รื อ เคลื่ อ นไหวได้ อ ย่ า งต่ อ เนื่ อ ง โดยเฉพาะการท้ า งานของระบบหั ว ใจและการไหลเวี ย นเลื อ ด
(Cardiovascurar System) จะเพิ่มอัตราเร่งการท้างาน หัวใจจึงเต้นเร็วและแรงมากขึ้น ปฏิกิริยาจะสอดคล้อง
กับอาการล้าของกล้ามเนื้อที่มีมากขึ้นด้วย
การฝึกให้เกิดความอดทนของร่างกายจึงต้องเน้น เรื่องระยะเวลาและความหนักของการฝึกที่ระดับเบาถึง
ปานกลาง เพื่อให้ระบบกล้ามเนื้อ ระบบหัวใจ และระบบไหลเวียนเลือดได้ท้างานต่อเนื่อง เมื่อร่างกายมีอาการล้า
เกิดขึ้นทีละน้อยและสะสมเรื่อยๆ ระบบที่กล่าวนั้นจะถูกฝึกให้ท้างานในสภาวะที่มีอาการล้า โดยเคลื่อนไหวออก
แรงต่อไป จึงเป็นการฝึกให้มีการเคลื่อนไหวเพื่อสู้กับอาการล้า โดยต้องการให้ร่างกายปรับตัวให้ชินต่ออาการ
เมื่อยล้าที่เกิดขึ้นและยังคงระดับการเคลื่อนไหวต่อไปได้นานที่สุด
ความอดทนจะเป็นองค์ประกอบของสมรรถภาพทางกายของนักกีฬาประเภทไตรกีฬาที่ได้รับการฝึกเป็น
ล้าดับแรก เพื่อสร้างพื้นฐานความอดทนของกล้ามเนื้อและความอดทนของระบบหัวใจและระบบไหลเวียนเลือด
ให้สามารถพัฒนาสมรรถภาพทางกายด้านอื่นๆให้เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ

การฝึกเพื่อพัฒนาความอดทน ที่ควรฝึกเป็นพื้นฐานนั้นแบ่งเป็น ๒ ประเภท ได้แก่
๑.๑ ความอดทนแบบใช้ออกซิเจน(Aerobic Endurance)
ความอดทนในรู ป แบบนี้ เ ป็ น ที่ คุ้ น เคยของนั ก กี ฬ า ผู้ ฝึ ก สอนกี ฬ า และนั ก วิ ท ยาศาสตร์ ก ารกี ฬ า
โดยทั่ว ไปค้าว่าแอโรบิ ก หมายถึง “การประกอบไปด้ว ยออกซิเจน” ซึ่งมีความเกี่ยวข้องโดยตรงกับระบบ
กล้ามเนื้อ (Muscular System) ระบบหายใจและไหลเวียนเลือด (Cardiorespiratory System) เลยเรียกว่า
ความอดทนแบบใช้ออกซิเจน หรือความอดทนของระบบหายใจและไหลเวียนเลือด หมายถึง การท้างานของ
กล้ามเนื้อหรือเคลื่อนไหวร่างกายที่ต้องใช้ออกซิเจนผลิตพลังงานให้กล้ามเนื้อหดตัวเคลื่อนไหวเป็นระยะเวลานาน
ร่างกายต้องอาศัยระบบไหลเวียนเลือดและระบบหายใจที่มีประสิ ทธิภาพเป็นเส้นล้าเลียงอากาศ โดย ออกซิเจน
เข้าสู่ร่างกายโดยส่งไปที่กล้ามเนื้อเพื่อให้ผลิตเป็นพลังงานน้าไปใช้หดตัวให้เกิดการเคลื่อนไหว ดังนั้นการฝึกซ้อม
หรือการเล่นกีฬาในรูปแบบต่อเนื่องจะช่วยพัฒนาระบบหายใจและระบบเวียนเลือดให้มีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น
ในขณะเดียวกันยังช่วยเพิ่มความสามารถในกระบวนการใช้ออกซิเจนของกล้า มเนื้อมากขึ้น ท้าให้กล้ามเนื้อมี
พลังงานเพียงพอที่จะน้าไปใช้ในการหดตัวท้างานอย่างต่อเนื่องตลอดการฝึกซ้อมหรือแข่งขัน
การฝึกพัฒนาความอดทนในรูปแบบนี้ โดยส่วนใหญ่นิยมใช้
- กิจกรรมที่เคลื่อนที่เคลื่อนไหวแบบต่อเนื่อง (Continue)
- การวิ่งแบบเร็วสลับช้าหรือหนักสลับเบา (Interval Training)
- การฝึกแบบสถานี (Circuit Training )
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เพื่อพัฒนาความอดทนแข็งแรงให้กล้ามเนื้อที่ต้องเน้นเป็นพิเศษ รูปแบบการฝึกความอดทนลักษณะนี้
เหมาะสมกับไตรกีฬา ที่มีการเคลื่อนไหวหรือเคลื่อนที่อย่างต่อเนื่อง ควรได้รับการฝึกสม่้าเสมอเพื่อใช้กระบวนการ
ผลิตพลังงาน หรื อน้าออกซิเจนเข้าสู่ร่างกายเพิ่มมากขึ้น ส่งผลให้ นักกีฬามีอาการล้ าหรือเหนื่อยช้าลง และ
ร่างกายฟื้นสภาพสู่ภาวะปกติได้เร็วขึ้น การก้าหนดความหนักและปริมาณการฝึกต้องให้เหมาะสมกับช่วงอายุและ
ประสบการณ์ในการฝึกของนักกีฬาด้วย ใช้ระยะเวลาการฝึกต่อเนื่อง ๖-๘ สัปดาห์ จึงจะเห็นผล และเมือ่ พัฒนา
ความอดทนของระบบต่างๆนี้แล้ว การฝึกสามารถปรับเปลี่ยนไปสู่การฝึกที่หนักขึ้น การฝึกความอดทนในรูปแบบ
อื่นๆที่เข้มข้นมากขึ้น เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพระบบหัวใจและไหลเวียนเลือด ที่เป็นพื้นฐานส้าคัญในการเล่นกีฬาให้
ด้าเนินอย่างต่อเนื่องและมีคุณภาพตลอดการออกแรงฝึกซ้อมหรือแข่งขันกีฬา
๑.๒ ความอดทนแบบไม่ใช้ออกซิเจน (Anaerobic Endurance)
การเล่นกีฬาประเภทออกแรงเต็มที่ในเวลาสั้นๆ และปฏิบัติซ้าหลายจังหวะในแต่ละเกมส์การแข่งขัน
กล้ามเนื้อต้องหดตัวออกแรงสูงบ่อยครั้ง ร่างกายต้องเอาพลังงานในรูปแบบของ ATP+CP ที่ร่างกายสร้างและ
เก็บสะสมไว้ในกล้ามเนื้อ ดึงออกมาใช้โดยการหดตัวออกแรงของกล้ามเนื้อโดยไม่ใช้ออกซิเจนเกี่ยวข้อง ถ้าปริมาณ
ของ ATP+CP ที่เก็บสะสมเอาไว้มีน้อยหรือจ้ากัด เมื่อออกแรงมากขึ้นพลังงานจะหมดลงโดยง่าย ขณะเดียวกัน
ของเสียที่เกิดตามมาคือกรดแล็กติกเป็นสารที่ท้าให้เกิดอาการเมื่อยล้า ดังนั้นการฝึกให้นักกีฬาทนต่อสภาวะการ
เกิดกรดแล็กติกจึงมีความส้าคัญ อย่างยิ่ง เพื่อให้นักกีฬาสามารถเคลื่อนไหวปฏิบัติเทคนิค ทักษะ ในสภาวะที่มี
ความเมื่อยล้าให้ได้อย่างต่อเนื่อง หรือยืนระยะในช่วงการแข่งขันที่ด้าเนินอยู่อย่างมีประสิทธิภาพในการเคลื่อนไหว
หรือออกแรงตลอดการแข่งขันไตรกีฬา
ระบบพลังงานแอนแอโรบิกเป็นระบบพลังงานที่ไม่ต้องใช้ออกซิเจนมาเกี่ยวข้องแต่ต้องฝึกให้กล้ามเนื้อ
ออกแรงหรือหดตัวซ้้าด้วยจ้านวนครั้งและเวลาที่มากขึ้น ถ้าอาการล้าเกิดขึ้นน้อยแสดงว่ามีกรดแล็กติกน้อย การ
หดตัวของกล้ามเนื้อจะด้าเนินไปอย่างมีคุณภาพ ท้าให้ร่างกายควบคุมการเกิดกรดแล็กติกให้มีปริมาณหรือเกิดช้า
ลงอย่างสม่้าเสมอ การฝึกพัฒนาความอดทนรูปแบบนี้มีความส้าคัญกับนักกีฬาประเภทที่เคลื่อนไหวออกแรงอย่าง
รวดเร็วเวลาสั้นๆ และปฏิบัติซ้าต่อเนื่องในลักษณะออกแรงสลับกับการหยุดพักตามจังหวะการแข่งขัน เช่น
ฟุตบอล ฟุตซอล บาสเกตบอล วอลเลย์บอล เซปักตะกร้อ เทนนิส แบดมินตัน ฯลฯ กีฬาเหล่านี้ควรได้รับ
การฝึกความอดทนรูปแบบนี้ควบคู่ไปกับความอดทนแบบแอโรบิก ผสมผสานไปตามช่วงเวลาการฝึก ซึ่งทั้งสอง
ระบบจะมีความสัมพันธ์กัน เมื่อได้รับการฝึกตามเงื่อนไขที่สมบูรณ์แล้ว ร่างกายจะเกิดความอดทนสูงขึ้นและ
อาการเมื่อยล้าจะเกิดได้ช้าหรือน้อย การเคลื่อนไหวในการปฏิบัติเทคนิค ทักษะ จะเกิดประสิทธิภาพหรือมีคุณ
ภาพต่อเนื่องตลอดการแข่งขัน
การฝึกพัฒนาความอดทนรูปแบบนี้เน้นการปฏิบัติซ้าหรือต่อเนื่องระยะเวลาสั้นๆ ให้กล้ามเนื้อหดตัวออก
แรงเกือบเต็มที่ มีจ้านวนครั้งมาก ภายในเวลา ๑๐-๑๕ วินาที เช่น
- การวิ่งด้วยความเร็วสูงสุดระยะทาง ๕๐-๖๐ เมตร จ้านวน ๘-๑๐ เที่ยว
- การว่ายน้้าด้วยความเร็วสูงสูดระยะ ๑๐-๒๐ เมตร จ้านวน ๘-๑๐ เที่ยว
- การปั่นจักรยานด้วยความเร็วเกือบสูงสุดสลับหยุดพักภายในช่วงเวลา ๒๐-๓๐ วินาที
- การวิ่งไปกลับระยะทาง ๒๐-๓๐ เมตร จ้านวน ๑๐ เที่ยว พัก ๑๕-๓๐ วินาที
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การฝึกเช่นนี้เพื่อให้กล้ามเนื้อหดตัวออกแรงเกือบเต็มที่ ด้วยจ้านวนครั้งที่ต่อเนื่อง ในขณะที่กรดแล็กติก
จะเพิ่มสูงขึ้นตามจังหวะออกแรง และในช่วงเวลาพักสั้นๆปริมาณของแล็กติกยังคงสะสมอยู่ในกล้ามเนื้อ แต่ร่างกาย
ต้องออกแรงในจังหวะต่อไป จึงเป็นการฝึกให้กล้ามเนื้อหดตัวในสภาวะที่มีอาการล้า เพื่อพัฒนาความอดทนของ
ร่างกายที่สอดคล้องกับธรรมชาติการท้างานของร่างกายในกีฬาประเภทต่างๆ มากที่สุด

หลักการฝึกพัฒนาความอดทน
การฝึกพัฒนาความอดทนมีระบบการท้างานของร่างกายเข้ามาเกี่ยวข้องโดยตรงหลายระบบ เช่น ระบบ
หายใจ ระบบไหลเวียนเลือด ระบบกล้ามเนื้อ โดยทั่วไปนักกีฬาใช้การวิ่งบนลู่วิ่ง บนถนนหรือการปั่นจักรยาน
อยู่กับที่ เป็นกิจกรรมพัฒนาความอดทนให้ร่างกาย ด้วยเงื่อนไขของเวลา ระยะทาง และอัตราการเต้นของชีพจร
เป็นตัวก้าหนดความหนักในการฝึก ให้สอดคล้องกับชนิดกีฬา ความอดทนเป็นพื้นฐานให้สมรรถภาพด้านอื่นๆ
ท้างานได้อย่างสม่้าเสมอ เช่น ท้าให้กล้ามเนื้อหดตัวออกแรงได้ต่อเนื่อง การเคลื่อนไหวของร่างกายจะด้าเนินไป
ได้ถ้ากล้ามเนื้อไม่มีอาการล้าจากการหดตัวออกแรงท้างาน ถึงแม้จะเกิดกรดแล็กติกขึ้น แล้ว แต่ในสภาวะที่ระบบ
ไหลเวียนเลือดยังส่งออกซิเจนผ่านให้อย่างต่อเนื่อง กล้ามเนื้อก็จะสามารถหดตัวท้างานต่อได้อย่างมีประสิทธิภาพ
ตลอดการฝึกซ้อมหรือแข่งขัน หลักโดยทั่วไปที่ใช้คือ
- การวิ่งระยะทางประมาณ ๓-๕ กิโลเมตร บนถนน วิ่งบนเครื่อง ว่ายน้้าต่อเนื่องในสระหรือทะเล ปั่น
จักรยานอยู่กับที่ จักรยานบนถนน
- ในช่วงเริ่มต้นให้ร่างกายท้างานออกแรงเคลื่อนไหวต่อเนื่องเป็นเวลาประมาณ ๓๐ นาที ขึ้นไป
- ระยะทางและระยะเวลาขึ้นอยู่กับความจ้าเป็นของแต่ละชนิดกีฬา เมื่อระยะทางหรือเวลามากขึ้น
ร่างกายจะเพิ่มการท้างานของระบบต่างๆที่เกี่ยวข้องจนเกิดความเมื่อยล้า แต่ยังเคลื่อนไหวไปตลอดช่วงการฝึก
จึงท้าให้เกิดความอดทนของระบบหายใจ และไหลเวียนเลือดที่จะเร่งการขนส่งออกซิเจนไปยังกล้ามเนื้อ จึงเป็น
การฝึกให้ร่างกายได้ทนต่อสภาวะความล้าที่เป็นตัวจ้ากัดการท้างานของร่างกาย เป็นผลท้าให้ระบบต่างๆได้
พัฒนาความอดทนจากการฝึกตามเงื่อนไขที่ก้าหนด
การฝึกแบบแอโรบิคเป็นการพัฒนาความอดทนพื้นฐานของร่างกายก่อนเข้าสู่การฝึกความอดทนในรูปแบบที่
หนักขึ้นโดยมีการปรับระดับความเข้มข้นของการฝึกให้สูงขึ้นอย่างเป็นล้าดับ การฝึกในรูปแบบนี้จึงเป็นจุดเริ่มต้น
ส้าหรับการฝึกที่มีเป้าหมายพัฒนาทั้งความอดทนแบบใช้ออกซิเจนและความอดทนแบบไม่ใช้ออกซิเจนต้ องใช้การ
ฝึกอีกหลายรูปแบบ ซึ่งจะกล่าวต่อไป

รูปแบบการฝึกเพื่อพัฒนาความอดทนแบบใช้ออกซิเจน
การฝึกเพื่อพัฒนาความอดทนแบบใช้ออกซิเจน (Aerobic Fitness) หรือ ความอดทนของระบบหายใจ
ไหลเวียนเลือดและรูปแบบการท้างานของกล้ามเนื้อหรือการเคลื่อนไหวของร่างกาย ที่ใช้ออกซิเจนเป็นแหล่ง
พลังงานให้กล้ามเนื้อใช้เป็นเชื้อเพลิงในการเคลื่อนไหวติดต่อกันเป็นเวลานาน มีรูปแบบที่นิยมอยู่ ๓ รูปแบบ
๑) การฝึกแบบต่อเนื่อง (Continuous Training)
๒) การฝึกแบบหนักสลับเบา (Interval Training)
๓) การฝึกหนักสลับช่วงพัก (High Intensity Intermittent Training)
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๑) การฝึกแบบต่อเนื่อง (Continuous Training)
การฝึกแบบต่อเนื่องใช้ฝึกความอดทนให้ร่างกายในช่วงเริ่มต้นการฝึก เพราะสามารถใช้ระยะทางหรือ
เวลามาก้าหนดและควบคุมความหนักในการฝึกได้ง่าย โดย การวิ่ง ปั่นจักรยาน ว่ายน้้า เริ่มฝึกจากเบาไปหาหนัก
เช่น การเพิ่มระยะทาง เวลา เพื่อท้าให้ระบบต่างๆท้างานหนักขึ้นเป็นผลท้าให้เกิดการพัฒนา นักกีฬาที่เริ่มต้น
ฝึกใช้เวลา ๒๐ นาทีขึ้นไป ขึ้นอยู่กับความจ้าเป็นและสภาพร่างกาย การเพิ่มระยะทางหรือเวลาในการฝึกต้องเพิ่ม
อย่างเป็นล้าดับเพื่อให้ร่างกายออกแรงมากขึ้น บางชนิดกีฬาใช้ระบบพลังงานแบบแอโรบิกมากก็ต้องเพิ่มระยะทาง
และเวลาในการฝึก เพื่อกระตุ้นให้ร่างกายปรับสภาพสู้กับปริมาณและความหนักที่สูงขึ้ น จึงจะท้าให้เกิดการ
พัฒนาความอดทนให้กับร่างกาย
การฝึกแบบต่อเนื่องนี้สามารถฝึกได้กับการกีฬาทั้ง ๓ ประเภทคือ จักรยาน ว่ายน้้า และวิ่ง การฝึกที่
ควบคุมได้ง่าย คือ การฝึกด้วยการควบคุมความเร็วที่สม่้าเสมอตลอดระยะของการฝึก หรือ ควบคุมการเคลื่อนไหว
หรือความหนัก ให้อัตราการเต้นของชีพจรอยู่ที่ประมาณ ๑๓๐-๑๖๐ ครั้งต่อนาที (อัตราการเต้นของชีพจรในการ
ฝึกระดับความหนักปานกลาง) ใช้ระยะเวลาไม่ต่้ากว่า ๓๐ นาที ส้าหรับนักกีฬาที่มีความพร้ อมของร่างกายที่ดี
อาจเพิ่มความหนักให้มากขึ้น เมื่อร่างกายมีการพัฒนาความอดทนเพิ่มขึ้น โดยเพิ่มความเร็วในการวิ่งให้ชีพจรอยู่
ที่ประมาณ ๑๖๐-๑๘๐ ครั้งต่อนาที (อัตราการเต้นของชีพจรในการฝึกระดับความหนักสูง) หรือเพิ่มเวลาให้นาน
ขึ้นเป็น ๓๕-๔๐ นาที โดยพิจารณาตามความเหมาะสมของชนิดกีฬาและความพร้อมของนักกีฬาด้วย
แสดงประโยชน์ของการฝึกตามอัตราการเต้นของชีพจรสูงสุดในแต่ละช่วงของการออกกาลังกาย
ความหนัก

อัตราการเต้นชีพจรสูงสุด

ประโยชน์จากการฝึก

หนักมาก

90-100%

พัฒนาความเร็วของการวิ่ง ปั่นจักรยาน ว่ายน้้าของนักกีฬา

หนัก

80-90%

ปานกลาง

70-80%

พัฒนาความสามารถสูงสุดในการวิ่ง ปั่นจักรยาน ว่ายน้้าใน
ระยะเวลาสั้น
พัฒนาสมรรถภาพทางด้านระบบพลังงานแอโรบิก

เบา

60-70%

พัฒนาความอดทนทั่วไปและการเผาผลาญไขมัน

เบามาก

50-60%

การฟื้นตัวของร่างกาย

หมายเหตุ

อัตราการเต้นชีพจรสูงสุด (๑๐๐%) = ๒๒๐ – อายุ

การฝึกแบบต่อเนื่อง (Continuous Training) ด้วยกิจกรรมวิ่ง ปั่นจักรยาน หรือ ว่ายน้้า ฯลฯ เป็น
กิจกรรมที่กระตุ้นให้ร่างกายออกแรงหรือท้างานอย่างต่อเนื่อง ท้าให้กล้ามเนื้อหดตัวโดยใช้ออกซิเจนเป็นพลังงาน
ให้ ร่ า งกายเคลื่ อนไหวได้ เป็ น เวลานาน การฝึ กชนิ ดนี้ จึง ท้า ให้ ร่ างกายพั ฒ นาความอดทนแบบใช้อ อกซิเ จน
(Aerobic Endurance) ได้อย่างมีประสิทธิภาพ และถูกน้ามาไปใช้ในการฝึกพัฒนาความอดทนให้กับนักกีฬาใน
เบื้องต้นมากที่สุด
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๒) การฝึกแบบหนักสลับเบา (Interval Training)
การฝึกแบบหนักสลับเบาเป็นวิธีที่น้ามาใช้ อย่างแพร่หลาย โดยเฉพาะเชื่อมต่อจากการฝึกแบบต่อเนื่อง
การฝึกแบบนี้เป็นวิธีที่ร่างกายท้างานหนักขึ้นแต่จะมีช่วงพัก โดยลดระดับความหนักลงหรือหยุดพักช่วงสั้นๆ แล้ว
ปฏิบัติในรูปแบบเดิม โดยมีจ้านวนเที่ยวหรือจ้านวนครั้งมากขึ้น การให้นักกีฬาฝึกในลักษณะนี้จะท้าให้ร่างกาย
ออกแรงเคลื่อนไหวโดยใช้ความหนักสูงและมีจังหวะพักสลับด้วยการลดระดับความหนักลง โดยมีการเคลื่อนที่
หรือหยุดพักอยู่กับที่ แล้วเริ่มเคลื่อนที่ด้วยกิจกรรมหรือเวลาเท่าเดิม โดยต้องปฏิบัติซ้าตามจ้านวนที่ก้าหนด การ
ฝึกแบบนี้นิยมใช้ การวิ่งในสนามกีฬา ปั่นจักรยานอยู่ กับที่ วิ่งบนเครื่อง เพื่อให้ร่างกายท้างานในความหนักสูง
แล้วผ่อนแรงในช่วงพักด้วยการลดความหนักลง การให้ร่างกายพัก (Recovery) โดยการเดิน การจ็อกกิ้ง การ
ผ่อนความเร็ว การยืนพักอยู่กับที่ จนครบระยะทางหรือเวลา ซึ่งขณะพักร่างกายก็ยังมีความล้าสะสมจากปริมาณ
แล็กติกที่เกิดขึ้น ร่างกายต้องใช้แรงและเวลามากขึ้น จึงต้องใช้ระบบพลังงานทั้งแบบแอโรบิกและแบบแอนแอโรบิก
เพื่อท้าให้ร่างกายท้างานในขณะมีสภาวะความล้าสูง จึงเป็นการฝึกความอดทนทั้ง ระบบหายใจ ระบบไหลเวียน
เลือดและระบบกล้ามเนื้อ ให้เกิดการพัฒนาอย่างรวดเร็ว
การฝึกรูปแบบนี้เป็นงานค่อนข้างหนักจึงน้ามาใช้ฝึกกับนักกีฬาในช่วงการแข่งขัน หากเป็นช่วงฝึกเพื่อ
เตรียมร่างกายต้องก้าหนดเงื่อนไข โดยเฉพาะความหนัก ระยะทาง เวลาต้องสั้นลง เพื่อท้าให้เกิดการพัฒนา
ความอดทนของร่างกายที่เตรียมพร้อมยกระดับให้สูงขึ้นต่อไป ในกีฬาประเภทต่างๆ ผู้ฝึกสอนน้าหลักการนี้ไป
ประยุกต์ใช้กับกิจกรรมการฝึกเทคนิก ทักษะ โดยให้ออกแรงเป็นช่วงๆ และก้าหนดเวลาพักชัดเจนเพื่อพัฒนา
ความอดทนแบบไม่ใช้ออกซิเจนให้มีประสิทธิภาพ พร้อมพัฒนาทักษะไปในตัว การฝึกรูปแบบนี้มีความเหมาะสม
กับนักกีฬาที่ผ่านการฝึกแบบต่อเนื่องมาแล้ว จึงเป็นการปรับเพิ่มความหนักด้วยการฝึกแบบหนักสลับเบา ท้าให้
ร่างกายพัฒนาความอดทน โดยยกกระดับความเข้มข้นในการฝึกให้สูงขึ้น ใช้การวิ่งหรือปั่นจักรยานให้ร่างกาย
ท้างานด้วยความเร็วและใช้เวลานานขึ้นแล้วหยุดพัก รูปแบบการฝึกนี้เป็นการฝึกความอดทนแบบใช้อ อกซิเจน
และไม่ใช้แบบออกซิเจนควบคู่กัน โดยต้องค้านึงถึงปัจจัยต่อไปนี้คือ
ปัจจัยที่เกี่ยวข้องในการออกแบบการฝึกแบบหนักสลับเบา
- ความหนัก (Intensity)
- ระยะเวลาของการฝึกแต่ละช่วง (Time of Training)
- ระยะเวลาของการพักแต่ละช่วง (Recovery)
- การกระท้าหรือปฏิบัติซ้าในกิจกรรมของช่วงพักแต่ละช่วง(Repeated)
ตัวแปรที่มีผลต่อการฝึก
- เวลาหรือระยะทางที่จะใช้ในการฝึก
- ความหนักหรือความเร็วที่ใช้ในการฝึก
- จ้านวนครั้งที่กระท้าต่อเซตและจ้านวนเซตที่ท้าการฝึก
- กิจกรรมที่ปฏิบัติในช่วงของการพัก
- สภาพของสถานที่ฝึก เช่น ความร้อน ฟื้นสนาม กระแสลม การขึ้นลงเนิน
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ตารางเปรียบเทียบรูปแบบการฝึกแบบหนักสลับเบา (Interval Training)
ปัจจัยที่พิจารณา
ความหนัก
ระยะเวลา
ระยะเวลาพัก

ความอดทนแบบใช้ออกซิเจน

60-75% ของสูงสุด
1-10 นาที
1-3 นาที หรือ
HR ลดลง 120 ครั้ง/นาที
กิจกรรมขณะพัก
เดิน/วิ่งเหยาะๆ
จานวนครั้ง
มาก
ดัดแปลงจาก : Thompson & I.A.A.F.,19dk

ความอดทนแบบไม่ใช้ออกซิเจน
90-100% ของสูงสุด
10 วินาที - 2 นาที
2-10 นาที
เดิน/วิ่ง
น้อย

การฝึ กหนั กสลั บ เบา (Interval Training) เป็นรูปแบบทีใช้ก ารวิ่งเป็นหลั ก โดยก้ าหนดความเร็ ว
ระยะทางในการวิ่ง และกิจ กรรมช่วงพักที่มี ความเฉพาะเจาะจง ระยะทางที่ใช้ในการพัก ต้องสอดคล้ องกับ
ระยะทางในการวิ่ง ส่วนความหนักที่ใช้ในการฝึกกับระยะเวลาที่ใช้ในการพักจะขึ้นอยู่กับปัจจัยที่เกี่ยวข้อง คือ
ระยะทางในการวิ่ง เป้าหมายที่ต้องการพัฒนา โดยเฉพาะระบบพลังงานและระดับความสมบูรณ์ของนักกีฬา
(Keslo,2005) การฝึกแบบหนักสลับเบาจะเน้นการควบคุมความหนักการฝึก โดยใช้อัตราการเต้นของชีพจรเป็น
เกณฑ์ก้าหนดความหนักในการฝึก การฝึกชนิดนี้จะเกี่ยวข้องกับระบบพลังงานแบบไม่ใช้ออกซิเจน แต่การฝึกที่มี
การท้าซ้้าบ่อยครั้ง จึงท้าให้ระบบพลังงานแบบแอโรบิกร่วมท้างานเสมอ รูปแบบหรือวิธีการฝึกแบบหนักสลับเบา
ที่ถูกน้ามาฝึกและได้รับการยอมรับว่าเกิดประโยชน์ต่อร่างกาย ประกอบด้วย
- Short Interval Training เป็นรูปแบบการฝึกหนักสลับเบาที่เหมาะสมกับ ใช้ฝึกนักกีฬาประเภททีม
เป็นการวิ่งที่ใช้ความเร็วสูงระดับ ๙๐ % ของความเร็วสูงสุดหรืออัตราการเต้นของชีพจรสูงสุด เวลาที่ใช้ฝึก ๕-๓๐
วินาที หยุดพักระหว่างเที่ยวประมาณ ๑๕-๑๕๐ วินาที หรือก้าหนดเป็นอัตราเวลาการฝึกต่อเวลาการพักที่ ๑:๓
ถึง ๑:๕ ตามลักษณะของกิจกรรม โดยกิจกรรมช่วงเวลาพักจะใช้เป็นวิ่งเบาๆเพื่ อให้อัตราการเต้นของชีพจร
ค่อยๆลดระดับลงมาเหลือ ๑๒๐ ครั้งต่อนาที แล้วจึงท้าการฝึกในเที่ยวต่อ จ้านวน ๕-๒๐ ครั้ง/ชุดการฝึก โดย
ก้าหนดให้สอดคล้องกับเป้าหมายและสภาพความพร้อมของนักกีฬา
- Intermediate Interval Training เป็นรูปแบบการฝึกที่เหมาะสมกับกลุ่มกีฬาที่มีการเคลื่อนไหวใช้
เวลาปานกลาง เช่น วิ่ง ๒๐๐-๔๐๐ เมตร หรือ ว่ายน้้าระยะ ๑๐๐-๒๐๐ เมตร ความหนักที่ใช้ในการฝึกประมาณ
๙๐ % ของความเร็วสูงสุดหรืออัตราการเต้นของชีพจรสูงสุด ใช้เวลาในการฝึกแต่ละครั้งประมาณ ๓๐-๑๒๐ วินาที
เวลาพักระหว่างเที่ยว ๒-๖ นาที โดยมีอัตราเวลาหรือความนานในการฝึกต่อเวลาในการพักที่ ๑:๒ ถึง ๑:๓
กิจกรรมในขณะพักจะใช้การวิ่งเบาๆ หรือใช้การลอยตัวในน้้าส้าหรับนักว่ายน้้า(Active Recovery) ให้อัตราการ
เต้นของชีพจรลดลงมาที่ ๑๒๐ ครั้งต่อนาที จึงค่อยท้าการฝึกในเที่ยวต่อไป จ้านวนครั้งต่อชุดในการฝึกประมาณ
๓-๑๒ ครั้งต่อหนึ่งชุด
- Long Interval Training เป็นรูปแบบของการฝึกหนักสลั บเบาที่เหมาะสมกับนักกีฬาที่ใช้ระยะ
เวลาในการเคลื่อนไหวต่อเนื่องนานๆ เช่น กรีฑาระยะกลาง วิ่ง ๑๕๐๐ เมตรขึ้นไปหรือ นักว่ายน้้าระยะทาง
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๔๐๐ เมตรขึ้นไป โดยใช้ความหนักในการฝึกประมาณ ๘๐-๙๐% ของความเร็วสูงสุดหรืออัตราการเต้นของชีพจร
สูงสุดใช้เวลาในการฝึกประมาณ ๒-๕ นาที เวลาพักระหว่างเที่ยว ๒-๑๐ นาที หรือใช้อัตราเวลาในการฝึกต่อเวลา
พักที่ ๑:๒ ถึง ๑:๓ โดยกิจกรรมในการพักเป็นการวิ่งเบาๆ (Active Recovery) ให้อัตราการเต้นของชีพจรลดลง
มาที่ ๑๒๐ ครั้งต่อนาที แล้วจึงค่อยท้าการฝึกในเที่ยวต่อไป โดยมีจ้านวนเที่ยวหรือจ้านวนครั้งในการฝึกที่ ๓-๑๐
ครั้งต่อหนึ่งชุด
ตารางสรุป ๓ รูปแบบการฝึกแบบหนักสลับเบา (Interval Training)

ความเหมาะสม

Short Interval
Training
ประเภททีม

Intermediate Interval
Long Interval
Training
Training
วิ่ง ๒๐๐-๔๐๐ ม.
วิ่ง ๑๕๐๐ ม.ขึ้นไป
ว่ายน้้า ๑๐๐-๒๐๐ ม.
ว่ายน้้า ๔๐๐ ม.ขึ้นไป

ความหนักของการฝึก

๙๐ %

๙๐ %

๘๐-๙๐%

เวลาที่ใช้ฝึก

๕-๓๐ วินาที

๓๐-๑๒๐ วินาที

๒-๕ นาที

หยุดพักระหว่างเที่ยว

๑๕-๑๕๐ วินาที

๒-๖ นาที

๒-๑๐ นาที

อัตราการฝึกต่อการพัก
กิจกรรมช่วงพัก
อัตราการเต้นของชีพจร
ที่ลดลงเป็น
จ้านวนชุดการฝึก

๑:๓ ถึง ๑:๕
วิ่งเบาๆ

๑:๒ ถึง ๑:๓
วิ่งเบาๆ,ลอยตัวในน้้า

๑:๒ ถึง ๑:๓
วิ่งเบาๆ,ลอยตัวในน้้า

๑๒๐ ครั้งต่อนาที

๑๒๐ ครั้งต่อนาที

๑๒๐ ครั้งต่อนาที

๕-๒๐ ครั้ง

๓-๑๒ ครั้ง

๓-๑๐ ครั้ง

หัวข้อ

๓) การฝึกหนักสลับช่วงพัก (High Intensity Intermittent Training)
หลักการฝึกเพื่อพัฒนาความอดทนแบบไม่ใช้ออกซิเจนให้กับร่างกายอีกรูปแบบหนึ่ง ที่มีความคล้ายคลึง
กับการฝึกแบบหนักสลับเบาและถูกน้ามาใช้ควบคู่กันไปเสมอ ด้วยการฝึกหนักสลับช่วงพัก ซึ่งเป็นการฝึกซ้อมใน
รูปแบบที่เป็นการฝึกซ้้าลักษณะเดิมจ้านวนหลายเที่ยว ในแต่ละเที่ยวจะมีการสลับช่วงด้วยการพักช่วงเวลาสั้นๆ
จะมีความแตกต่างกับรูปแบบการฝึกหนักสลับเบา ที่เน้นการควบคุมความหนักในการฝึกโดยใช้อัตราการเต้นของ
ชีพจรเป็นเกณฑ์ก้าหนดความหนักในการฝึก ขณะที่การฝึกแบบสลับช่ วงพักจะเน้นความสามารถในการท้างาน
แบบไม่ใช้ออกซิเจนสูงสุดของร่างกายในขณะท้าการฝึกเป็นเกณฑ์พิจารณาความหนักเบาจึงเป็นความแตกต่างที่
ถูกก้าหนดโดยอาศัยหลักการทางวิทยาศาสตร์การกีฬามาก้าหนด
ความแตกต่างของการฝึกหนักสลับเบากับการฝึกหนักสลับช่วงพัก การฝึ กหนักสลั บช่ว งพักเป็นส่ ว น
หนึ่งของการฝึกแบบหนักสลับเบา มีความแตกต่างกันคือ
- เวลาในการพักฟื้นร่างกาย (Recovery Time) การฝึกแบบหนักสลับเบาใช้เวลาพักจนอัตราการเต้นของ
ชีพจรลดลงถึง ๑๒๐ ครั้งต่อนาที จึงจะท้าการฝึกในเที่ยวต่อๆไปด้วยการวิ่งเบาๆ (Active Recovery) ส่วนการ
พักของรูปแบบการฝึกแบบหนักสลับช่วงพัก เป็นการหยุดพักในเวลาสั้นๆ โดยค้านึงถึงสัดส่วนความหนักในการ
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ฝึกต่อเวลาพักเป็นหลักส้าคัญ โดยก้าหนดสัดส่วน(Work : Rest) ที่ ๑:๑ ถึง ๑:๓ ตามความพร้อมของนักกีฬา
- การก้าหนดความหนัก การฝึกหนักสลับช่วงพักจะใช้ความพยายามสูงสุด(Maximum Effort) ในแต่ละ
ครั้งหรือแต่ละเที่ยวการฝึก และการใช้ความพยายามสูงสุดท้าให้พัฒนาระบบพลังงานแบบไม่ใช้ออกซิเจน ( ATP
-CP System) ซึ่งใช้เวลาสั้นๆ แต่ส้าหรับการฝึกแบบหนักสลับเบาจะใช้เวลามากกว่า และความหนักของงาน
น้อยกว่า จึงเป็นการพัฒนาระบบพลังงานแบบไม่ใช้ออกซิเจนที่ใช้ไกลโคเจนในการสันดาปพลังงานเป็นส้าคัญ
(Glycolysis System)
สรุปความแตกต่างของการฝึกหนักสลับเบากับการฝึกหนักสลับช่วงพัก
หัวข้อ
เวลาในการพักฟื้น
ร่างกาย

ฝึกแบบหนักสลับเบา
ใช้เวลาพักจนอัตราการเต้นของ
ชีพจรลดลงถึง ๑๒๐ ครั้งต่อนาที

การกาหนดความหนัก
ความหนักของงานน้อยกว่า
การพัฒนาระบบพลังงาน แบบไม่ใช้ออกซิเจนที่ใช้ไกลโคเจนใน
การสันดาปพลังงาน
ระยะการฝึก
ใช้เวลามากกว่า

ฝึกแบบหนักสลับช่วงพัก
หยุดพักในเวลาสั้นๆ โดยค้านึงถึง
สัดส่วนความหนักการฝึกต่อเวลาพัก
ก้าหนดสัดส่วน ๑:๑ ถึง ๑:๓
ความหนักของงานมากกว่า
แบบไม่ใช้ออกซิเจน ที่ใช้ATP-CP เป็น
พลังงาน
ใช้เวลาสั้นๆ

รูปแบบการฝึกเพื่อพัฒนาความอดทนแบบไม่ใช้ออกซิเจน
การฝึกความอดทนโดยใช้พลังงานแบบแอนแอโรบิก(Anaerobic) เป็นกระบวนการฝึกให้กล้ามเนื้อหดตัว
ออกแรงท้างานโดยไม่ใช้ออกซิเจน แต่อาศัยความแข็งแรงของกล้ามเนื้อที่ผ่านการฝึกซ้อมอย่างดีมาใช้หดตัวออก
แรง จึงท้าให้กล้ามเนื้อเก็บสะสมพลังงานเอาไว้ปริมาณมาก การฝึกความอดทนแบบนี้มีเป้าหมายเพื่อให้ร่างกาย
ทนต่อสภาวะการเกิดกรดแล็ กติก (Lactic Acid) ที่ท้าให้เกิดความเมื่อยล้า และเป็นอุปสรรคต่อการเคลื่อนไหว
ใขณะที่ร่างกายออกแรงหนักต่อเนื่อง ความอดทนรูปแบบนี้มีความส้าคัญและจ้าเป็นต่อชนิดกีฬาที่เคลื่อนที่หรือ
เคลื่อนไหวอย่างรวดเร็วและปฏิบัติซ้าบ่อยครั้ง โดยแบ่งออกเป็น ๒ แบบคือ
๑) การฝึกความเร็วอดทน (Speed Endurance)
๒) การฝึกความแข็งแรงอดทน (Strenght Endurance)
๑) การฝึกความเร็วอดทน (Speed Endurance)
เป็นกระบวนการฝึกให้ร่างกายเคลื่อนไหวหรือเคลื่อนที่ เช่นการวิ่งที่ใช้ความเร็วสูงสุดและมีระยะทางยาว
ขึ้น (ตามเป้าหมาย) และร่างกายต้องรักษาระดับความเร็วให้ต่อเนื่อง มีช่วงหยุดพักระหว่างเที่ยวแล้ววิ่งต่อไปใน
ระยะทางเดิม เป็นการฝึกความเร็วโดยใช้ระยะทางและเวลามากขึ้น ร่างกายท้างานหนักจึงท้าให้เกิดกรดแล็กติก
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ปริมาณสูงท้าให้กล้ามเนื้อเกิดอาการล้า และเมื่อวิ่งครบระยะทางให้นักกีฬาหยุดพักตามเวลาก้าหนด แล้วปฏิบัติ
ซ้้าด้วยการวิ่งเที่ยวต่อไป ในขณะพักร่างกายจะมีการสะสมกรดแล็กติกท้าให้มีอาการล้า (อาการล้าจะเกิดจากการ
ฝึกที่ขึ้นอยู่กับระยะทางการวิ่ง ช่วงเวลาหยุดพัก และจ้านวนการปฏิบัติ) ทั้งหมดนี้เป็นขั้นตอนการฝึกให้ร่างกายได้
ท้างานในสภาวะที่มีกรดแล็กติกสะสม จึงเป็นการฝึกความเร็วอดทนให้กับร่างกาย การฝึกแบบนี้สอดคล้องกับ
ลักษณะของกีฬาที่ต้องออกแรงกระท้าซ้้าด้วยความเร็วหรือออกแรงตลอดช่วงการแข่งขัน เช่น ฟุตบอล รักบี้
ฟุตบอล บาสเกตบอล วอลเลย์บอล ฟุตซอล ฮอกกี้ แฮนด์บอล ที่ระยะเวลาแข่งขันนานและมีการเคลื่อนที่
ด้วยการออกแรงสูงและปฏิบัติซ้าบ่อยครั้ง
๒) การฝึกความแข็งแรงอดทน (Strenght Endurance)
ความแข็งแรงอดทน เป็นองค์ประกอบส้าคัญต่อการเคลื่อนที่หรือเคลื่อนไหวร่างกายให้ส ามารถด้าเนินไป
ได้อย่างต่อเนื่อง การที่กล้ามเนื้อหดตัวท้างานได้ต่อเนื่องจะท้าให้การปฏิบัติทักษะมีคุณภาพตลอดการฝึกซ้อม
หรือแข่งขัน และการออกแรงปฏิบัติซ้าในท่าทางต่างๆ ด้วยจ้านวนครั้งมากขึ้นท้าให้การสะสมความเมื่อยล้าจาก
ปริมาณกรดแล็กติกที่เพิ่มขึ้น ในขณะเดียวกับร่างกายยังท้างานต่อไป กล้ามเนื้อต้ องหดตัวท้างานในสภาวะที่มี
อาการล้า เป็นผลท้าให้ความแข็งแรงอดทนของกล้ามเนื้อเพิ่มมากขึ้น วิธีการฝึ กความแข็ง แรงอดทนให้ ร่ างกาย
ต้องฝึกให้กล้ามเนื้อออกแรงปฏิบัติด้วยท่าฝึกต่างๆ เช่น ให้กล้ามเนื้อออกแรงซ้้าในการฝึกกับงานที่เบาแต่มี
ปริมาณการฝึกมาก และมีการเปลี่ยนกลุ่มกล้ามเนื้อสลับกันไปมา การฝึกลักษณะกล้ามเนื้อหดตัวออกแรงปฏิบัติ
จ้านวนครั้งมากแต่มีการสลับกลุ่มกล้ามเนื้อให้ครบทุกส่วนตามต้องการ เป็นผลท้าให้กล้ามเนื้อเกิดความแข็งแรง
อดทนจากการฝึกในระดับเบา แต่มีการปฏิบัติซ้าอย่างต่อเนื่อง พร้อมกันนั้นระบบหายใจและไหล เวียนเลือด
ท้างานมากขึ้นเมื่อใช้เวลาในการฝึกนานหรือต่อเนื่องจึงเป็นการพัฒนาความแข็งแรงอดทนให้กับระบบกล้ามเนื้อ
และระบบการท้างานที่เกี่ยวข้องมากขึ้น
การที่นักกีฬาได้รับการฝึกความแข็งแรงอดทนอย่างสมบูรณ์จะช่วยให้ส ามารถสู้กับแรงต้านได้ต่อเนื่อง
หรือบ่อยครั้งขึ้น ถึงแม้จะอยู่ในขณะที่มีการสะสมความเมื่อยล้าที่เกิดจากปริมาณกรดแล็กติกสูงขึ้นก็ตาม ความ
แข็งแรงอดทนจึงมีความจ้าเป็นต่อการปฏิบัติทักษะในขณะฝึกซ้อมหรือแข่งขันกับหลายชนิดกีฬา ทั้งกีฬาประเภท
ทีม เช่น ฟุตบอล วอลเลย์บอล บาสเกตบอล เซปักตระกร้ อ รักบี้ฟุตบอล ฯลฯ ส่วนกีฬาบุคคล เช่น
เทนนิส แบตมินตัน รวมทั้งกีฬาประเภทต่อสู้ เช่น มวย ยูโด เทควันโด คาราเต้ ที่ต้องมีความแข็งแรงอดทน
เพื่อเชื่อมโยงให้กล้ ามเนื้อหดตัวเกิดประสิทธิภาพในการใช้แรงการควบคุมการปฏิบั ติทักษะขณะฝึ กซ้อมหรือ
แข่งขันอย่างมีคุณภาพ

/
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๒ การฝึกเพื่อพัฒนาความแข็งแรงของกล้ามเนื้อด้วยน้าหนัก (Wieght Trainning)
ความแข็งแรงของกล้า มเนื้อ เป็นองค์ประกอบส้ าคัญของกลไกการเคลื่อนไหวของร่างกาย ท้าให้
ร่างกายออกแรงเคลื่อนที่หรือเคลื่อนไหวอย่างมีประสิทธิภาพ และมีบทบาทส้าคัญต่อสมรรถภาพทางกายของ
นักกีฬาแทบทุกประเภท
การฝึกด้วยน้าหนัก เป็นการฝึกที่ท้าให้กล้ามเนื้อแข็งแรงขึ้น โดยใช้การหดตัวออกแรงสู้กับแรงต้าน ท้า
ให้มวลและขนาดของกล้ามเนื้อมีการเปลี่ยนแปลง รวมถึงการท้างานของระบบประสาท ถ้ามวลกล้ามเนื้อเพิ่มขึ้น
จะท้าให้กล้ามเนื้อมีขนาดโตขึ้นจากการฝึกที่ใช้แรงต้านสูง ท้าให้เกิดความแข็งแรงสูงสุด ส่วนการฝึกที่ใช้แรงต้าน
ระดับต่้าและจ้านวนครั้งการฝึกมาก จะท้าให้กล้ามเนื้อมีความแข็งแรงอดทนมาก ขึ้นอยู่กับวัตถุประสงค์ของการ
ฝึกแต่ละโปรแกรม
การฝึกให้กล้ามเนื้อเกิดความแข็งแรงสูงสุด เหมาะกับนักกีฬาที่มีการแข่งขันหรือออกแรงในช่วงสั้นๆ
การได้รับการฝึกความแข็งแรงมาเป็นอย่างดี จะท้าให้เกิดความอดทนของกล้ามเนื้อ
การฝึกที่ทาให้เกิดความแข็งแรงอดทนของกล้ามเนื้อ จ้าเป็นกับกีฬาที่ออกแรงหรือใช้แรงต่อเนื่องเป็น
เวลานานๆ โดยเกิดจากการปรับความเข้มข้นในการฝึกจนเกิดความแข็งแรงที่สมบูรณ์ จนสามารถเปลี่ยนความ
แข็งแรงให้เป็นก้าลังของกล้ามเนื้อ เพื่อใช้ความเร็วหรือความแรงให้เกิดประสิทธิภาพตามชนิดกีฬา
ประโยชน์การฝึกความแข็งแรงของกล้ามเนื้อ
- เพิ่มขนาดของเส้นใยและความแข็งแรงของมัดกล้ามเนื้อ
- เพิ่มความแข็งแรงของเอ็นที่อยู่ตามข้อต่อและกล้ามเนื้อ
- เพิ่มความแข็งแรงของเอ็นยึดข้อต่อและความหนาแน่นของกระดูก
- เพิ่มประสิทธิภาพด้านก้าลังความเร็วในการเคลื่อนไหวหรือเคลื่อนที่
- เพิ่มการเผาผลาญพลังงานให้กับร่างกาย
- เพิ่มสมรรถภาพทางกาย ด้านความอดทนของระบบไหลเวียนเลือด
- ช่วยป้องกันอาการปวดเมื่อยบริเวณข้อต่อและกล้ามเนื้อ
วัตถุประสงค์การฝึกความแข็งแรงให้ร่างกาย โดยให้กล้ามเนื้อได้ออกแรงสู้กับแรงต้านมีดังนี้
- พัฒนาความแข็งแรงของระบบกล้ามเนื้อและกระดูก เพราะทั้ง ๒ ระบบเป็นกลไกส้าคัญในการเคลื่อนไหว
หรือเคลื่อนที่ของร่างกาย กล้ามเนื้อที่มีการหดตัวออกแรงสู้กับแรงต้านที่มากกว่าปกติจะท้าให้เส้นใยกล้ามเนื้อมี
ขนาดใหญ่ขึ้น กระดูกจะได้รับการกระตุ้นให้มีพัฒนาการ ขนาดใหญ่และแข็งแรงมากขึ้นส่งผลต่อการออกแรงใน
การเล่นกีฬาได้เต็มที่
- ลดความเสี่ ยงต่อการบาดเจ็บ ที่จะเกิดกับกล้ามเนื้อหรือกระดูก การฝึกความแข็งแรงที่ดี ช่ว ยลด
โอกาสในการบาดเจ็บจากการท้างานของตัวมันเองหรือรับแรงกระแทกจากภายนอก เช่นกระดูกจะได้รับแรง
กระแทกจาการเล่นกีฬาในลักษณะต่างๆจะลดลง
- เพิ่มขีดความสามารถของร่างกาย เมื่อกล้ามเนื้อมีความแข็งแรงมากขึ้น ท้าให้ประสิทธิภาพการหดตัว
ออกแรงของกล้ามเนื้อมีสูงขึ้น ส่งผลต่อการท้างานของร่างกายทั้งระบบ และสมรรถภาพด้านต่างๆเช่นความเร็ว
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ความคล่องตัว ความอดทน การท้างานประสานหรือสอดคล้อง ร่างกายสามารถรักษาสมดุลในการออกแรงเล่น
กีฬาได้อย่างมีประสิทธิภาพ
- เพิ่มอัตราการเผาผลาญและผลิตพลังงานให้กับร่างกาย เพราะการฝึกนั้นร่างกายต้องออกแรงสู้กับแรง
ต้านจากอุปกรณ์และน้้าหนั กของตัว เอง ต้องเผาผลาญพลังงานที่เก็บสะสม ต้องปรับตัว เพื่อผลิตพลังงานให้
กล้ามเนื้อใช้ตลอดช่วงการฝึกความแข็งแรง ท้าให้อัตราการเผาผลาญพลังงานสูงขึ้น เป็นการออกก้าลังกายที่ช่วย
ควบคุมน้้าหนักตัวหรือลดน้้าหนักไปพร้อมกัน
- เพิ่มประสิทธิภาพให้กับนักกีฬา นักกีฬาที่ผ่านการฝึกความแข็งแรงอย่างต่อเนื่อง จะท้าให้เกิดความ
แข็งแรงของกล้ามเนื้อทั่วร่างกาย ส่งผลต่อประสิทธิภาพการออกแรงเคลื่อนไหว ท้าให้เล่นกีฬาด้วยเทคนิคหรือ
ทักษะอย่างมีคุณภาพ ทั้งในระยะสั้นและระยะยาว พร้อมกับความมั่นใจมากขึ้น
- บุคลิกภาพสง่างาม การฝึกความแข็งแรงกล้ามเนื้อย่างสม่้าเสมอ ท้าให้ร่ างกายแข็งแรงทั้งระบบ ย่อม
สามารถปฏิบัติกิจกรรมในการด้ารงชีวิตหรือการออกก้าลังกายอย่างมั่นใจ และปรากฎได้ชัดเจนเมื่อร่างกายมีการ
เคลื่อนไหวที่สง่างามเป็นไปตามธรรมชาติ และมีประสิทธิภาพตลอดช่วงการปฏิบัติ
คุณสมบัติที่เป็นผลจากการฝึกความแข็งแรงกล้ามเนื้อ ๓ ประการคือ
- ความแข็งแรงสูงสุด (Maximum Strength)
- ความแข็งแรงแบบยืดหยุ่น (Elastic Strength)
- ความแข็งแรงอดทนของกล้ามเนื้อ (Strength Endurance)
การวางแผนการฝึก เพื่อพัฒนาความแข็งแรงให้กล้ามเนื้อโดยทั่วไป ควรฝึกกระตุ้นให้กล้ามเนื้อออกแรง
ในระดับเบาก่อนแล้วปรับเพิ่มความหนักขึ้นอย่างเป็นล้าดับ โดยสังเกตจากพัฒนาการของและช่วงของโปรแกรม
การฝึก โดยเริ่มฝึกกับแรงต้านหรือน้้าหนักที่เบา จ้านวนครั้งในการฝึกมากเวลาพักน้อย การฝึกในลักษณะนี้จะ
ท้าให้กล้ามเนื้อได้หดตัวออกแรงสู้กับแรงต้านที่ไม่หนัก แต่จ้านวนครั้งในการปฏิบัติมาก คือจ้านวนเซตหรือรอบ
ในการฝึกมาก เวลาในการพักระหว่างเซตหรือระหว่างท่าฝึกน้อย ท้าให้มีความล้าสะสม และกล้ามเนื้อต้องออก
แรงในสภาวะที่มีความล้าอยู่ต่อไปจึงเป็นการฝึกให้กล้ามเนื้อเกิดความแข็งแรงอดทนที่เป็นพื้นฐานน้าไปสู่การปรับ
เพิ่มน้้าหนักที่สูงขึ้น เพื่อให้เกิดความแข็งแรงของกล้ามเนื้อ
หลังจากกล้ามเนื้อได้รับการฝึกความแข็งแรงอดทนในช่วงระยะเวลาหนึ่ง (ประมาณ ๔-๖ สัปดาห์) ต้อง
ปรับเปลี่ยนความหนักให้สูงขึ้น เพื่อเข้าสู่ช่วงของการสร้างความกล้ามเนื้อให้แข็งแรงสูง สุด โดยค้านึงถึงความ
เหมาะสมของแต่ละชนิดกีฬา
รูปแบบการฝึก ใช้ระดับความหนักในการฝึกที่ประมาณ ๗๐% ของ 1 RM (Repetition Maximum)
ซึ่งเป็นระดับความหนักในช่วงเริ่มต้นของการฝึกเพื่อให้เกิดความแข็งแรงของกล้ามเนื้อ แล้วเปลี่ยนเข้าสู่การฝึก
ด้วยความหนักที่สูงขึ้นในระดับ ๘๐-๘๕ % ของ 1RM การฝึกรูปแบบนี้แรงต้านหรือน้้าหนักจะมากขึ้น จ้านวน
ครั้งในการฝึกจึงลดลงเหลือ ๘-๑๐ ครั้งจ้านวนท่าฝึก จ้านวนเซตในการฝึกก็ถูกปรับลดน้อยลง เพื่อให้กลุ่ม
กล้ามเนื้อมัดหลักในการเคลื่อนไหวในแต่ ละชนิดกีฬาออกแรงเต็มที่ โดยมีเวลาพักระหว่างเซตหรือท่าฝึกมากขึ้น
เพื่อให้กล้ามเนื้อปรับสภาพให้กลับมามีความพร้อมที่จะฝึกท่าหรือเซตต่อไปได้อย่างเต็มที่
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การฝึกในรูปแบบนี้เน้นให้กล้ามเนื้อหดตัวออกแรงสู้กับแรงต้านที่มีความหนักสูงขึ้น ท้าให้เส้นใยกล้ามเนื้อ
ออกแรงมากขึ้นอย่างช้าๆ เมื่อมีการยกซ้้า บ่อยและต่อเนื่องมากขึ้นจะเพิ่มมวลและขนาดกล้ามเนื้อ ท้าให้เกิด
ความแข็งแรง ทั้งนี้ขึ้นอยู่กับการปรับเพิ่มน้้าหนักอย่างเป็นระบบ สอดคล้องระยะเวลาและพัฒนาการของนักกีฬาที่
เข้ารับการฝึก
เมื่อผ่านกระบวนการฝึกและเวลาที่ถูกจัดมาอย่างเหมาะสม กล้ามเนื้อจะมีความแข็งแรงสูงสุดตามความ
จ้าเป็นของแต่ละชนิดกีฬา การฝึกด้วยน้้าหนักจะถูกปรับเปลี่ยนมาเป็นการฝึกกล้ามเนื้อมีก้าลัง หมายถึง กล้ามเนื้อ
ที่ผ่านการฝึกความแข็งแรงมาเป็นอย่างดีจะต้องปรับ คุณสมบัติให้มาเป็นความแข็งแรงแบบยืดหยุ่น โดยการปรับ
ลดระดับความหนักในการฝึกลงที่ระดับความหนัก ๗๐-๗๕% ของ 1RM และปรับความเร็วในการยกให้มีจังหวะ
ที่เร็วขึ้น เพื่อให้กล้ามเนื้อหดตัวเร็วและแรง จ้านวน ๘-๑๐ ครั้ง เพิ่มเวลาพักระหว่างท่าฝึกและระหว่างเซตให้
มากขึ้น ให้กล้ามเนื้อมีเวลาพักฟื้ นมากขึ้น และเมื่อกล้ามเนื้อมีการกระท้าซ้้าต่อเนื่อง ออกแรงหดตัวตามท่าฝึก
และน้้าหนักที่ก้าหนดให้อย่างรวดเร็ว กล้ามเนื้อจะเกิดพัฒนาการทางด้านก้าลังของกล้ามเนื้อ โดยเฉพาะมัดหรือ
กลุ่มกล้ามเนื้อที่ได้รับการฝึกโดยตรง โดยสรุป กล้ามเนื้อที่ได้รับการฝึกความแข็งแรงมาเป็นอย่างดีจะถูกปรับ
วิธีการฝึกด้วยการเพิ่มความเร็วในการยกและลดน้้าหนักลง เพื่อให้กล้ามเนื้อหดตัวอย่างรวดเร็วจะท้าให้เกิดก้าลัง
หรือความแข็งแรงแบบยืดหยุ่น ซึ่งในการเล่นกีฬาที่มีการออกแรงแบบยืดหยุ่น ในการเคลื่อนไหวหรือเคลื่ อนที่
อย่างรวดเร็วหรือด้วยความแรงนั้นจะต้องใช้ความแข็งแรงของกล้ามเนื้อรูปแบบนี้ ในการปฏิบัติเทคนิคและทักษะ
ตลอดการแข่งขันอย่างต่อเนื่อง เพื่อให้เกิดประสิทธิภาพสูงสุดในการเล่นกีฬาแต่ละชนิดต่อไป
องค์ประกอบการออกแบบการฝึกเพื่อความแข็งแรงของกล้ามเนื้อประเภทต่างๆ
องค์ประกอบ
น้าหนักที่ใช้ฝึก
จานวนครั้ง
ระยะพัก
จังหวะความเร็ว

ความแข็งแรงอดทน
น้อย
มาก
น้อย
เร็วปานกลาง

ความแข็งแรงของกล้ามเนื้อ
ความแข็งแรงสูงสุด
ความแข็งแรงยืดหยุ่น (กาลัง)
มาก
ปานกลาง
น้อย
ปานกลาง
นาน
นาน
ช้า
เร็ว

หลักการเลือกท่าฝึกในการฝึกด้วยน้าหนัก
การจัดเรียงล้าดับก่อนหลังของท่า ฝึกต่างๆ ที่จะน้ามาใช้ในการฝึก เพื่อให้เกิดความสมดุลในการท้างาน
ของกล้ามเนื้อ โดยมีหลักเกณฑ์เพื่อมาประกอบการพิจารณาในการเรียงล้าดับท่าฝึก ดังนี้
๑) ต้องเริ่มต้นด้วยท่าฝึกที่มีการเคลื่อนไหวข้อต่อหลายส่วนก่อน เพราะจะท้าให้กลุ่มกล้ามเนื้อมัดหลักๆ
ของร่างกายได้ออกแรงก่อนในสภาวะที่ยังไม่มีอาการเมื่อยล้า ท้าให้ เกิดประโยชน์ต่อมัดกล้ามเนื้อที่ส้ าคัญ
๒) เริ่มต้นฝึกด้วยท่าฝึกที่ใช้น้าหนักในการฝึกหนักกว่า เป็นล้าดับแรกเพราะจะท้าให้กล้ามเนื้อกลุ่มหลัก
หรือมัดใหญ่ได้ออกแรงโดยตรงก่อน
๓) เริ่มฝึกกล้ามเนื้อที่มีความอ่อนแอก่อน (มีความแข็งแรงน้อยกว่า)
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๔) เน้นการฝึกกล้ามเนื้อหมุนเวียนสลับกันไปในแต่ละส่วนของร่างกาย เพื่อให้กล้ามเนื้อที่ท้าการฝึกก่อน
ได้มีโอกาสพักปรับสภาพอย่างพอเพียงก่อนไปฝึกในท่าอื่น
๕) การฝึกด้วยน้้าหนักให้เกิดประโยชน์ ต้องมาจากการออกแรงผลักหรือดึงเป็นหลักในการปฏิบัติ
๖) จะต้องฝึกกล้ามเนื้อส่วนบนและส่วนล่างของร่างกายสลับกัน เพื่อให้มัดกล้ามเนื้อมีโอกาสพัก
หลังจากการฝึกเสร็จในแต่ละท่าฝึก
จุดมุ่งหมายและเกณฑ์การพิจารณาความหนักในการฝึกด้วยน้าหนัก
จุดมุ่งหมาย
เสริมสร้างความแข็งแรง

เสริมสร้างกาลังความเร็ว

เสริมสร้างความอดทน

เปอร์เซ็นต์ความหนัก
90-100 % (สูงสุด)
80-89 % (ปานกลาง)
70-79 % (ต่า้ )
80-90 % (สูงสุด)
70-79 % (ปานกลาง)
60-69 % (ต่า้ )
60-70 % (สูงสุด)
50-59 % (ปานกลาง)
40-49 % (ต่า้ )

จานวนครั้ง
1-3
3-5
5-10
1-3
3-5
5-8
10-15
15-20
20-25

จานวนเซต
4-5
3-5
3-4
4-5
3-4
2-3
3-5
3-4
2-3

การวางแผนการฝึกด้วยน้าหนักเพื่อพัฒนาความแข็งแรงของกล้ามเนื้อ
การก้าหนดตารางและรายละเอียดการฝึกด้วยน้้าหนัก เพื่อพัฒนาความแข็งแรงของกล้ามเนื้อนั้น ต้อง
ค้านึงถึงองค์ประกอบต่างๆที่เกี่ยวข้องโดยตรง สิ่งที่ต้องพิจารณาในการวางแผนการฝึกเป็นล้าดับแรกมีดังนี้
- ระยะเวลาการฝึก
- ระดับความพร้อมของร่างกายนักกีฬาที่เข้ารับการฝึก
- ประสบการณ์ของนักกีฬาที่เข้ารับการฝึก
- อุปกรณ์ที่ใช้ในการฝึก
- จ้านวนนักกีฬาที่เข้ารับการฝึก
- ชนิดกีฬาที่ท้าการฝึก
แต่ละหัวข้อควรพิจารณาข้อมูลโดยละเอียด จึงจะท้าให้การวางแผนฝึกสอดคล้องกับระยะเวลาที่มีและ
สามารถพัฒนาความแข็งแรงของกล้ามเนื้ออย่างเป็นระบบ นักกีฬาจะมีพัฒนาการ ตามขั้นตอนเป็นการเพิ่มขีด
ความสามารถในการเล่นให้สมบูรณ์แบบมากยิ่งขึ้น
ส้าหรับการวางแผนการฝึกความแข็งแรงกล้ามเนื้อให้กับนักกีฬานั้น จะต้องด้าเนินไปอย่างสัมพันธ์กับ
แผนการฝึกซ้อมหลักตลอดปีของกีฬาแต่ละประเภท ตารางต่อไปนี้เป็นตัวอย่างโครงสร้างหลักของการฝึกด้วย
น้้าหนักให้นักกีฬา โดยน้าเสนอเป็นตารางเพื่อให้น้าไปใช้ง่ายขึ้น
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ตัวอย่าง การกาหนดรายละเอียดในโปรแกรม
การฝึกด้วยน้าหนัก (Weight Training Program) ระยะเวลา ๓ เดือน (๑๒ สัปดาห์)
ช่วงเตรียมร่างกายทั่วไป
5 สัปดาห์
(Preparation Period)
เน้นฝึกพัฒนาความแข็งแรงอดทน
ให้ กลุ่ มกล้ า มเนื้ อ หลั กทั่ ว ร่ างกาย
โดยให้มัดเล็กหรือมัดรองได้รับการ
พัฒนาก่อน โดยมีหลักการดังนี้
 จ้านวนท่าฝึก 10-14 ท่าฝึก
 น้้าหนักต่้า
(50%ของ1RM )
 จังหวะการยก ปานกลาง
 จ้านวน 15-20 ครั้ง
 พักระหว่างเซต 1 นาที
ระหว่างท่าฝึก 2 นาที
 จ้านวน 3-5 รอบ
เป็ น การฝึ ก ความแข็ ง แรงอดทน
กล้ า มเนื้ อ ทั่ ว ร่ า งกายโดยเฉพาะ
กล้ามเนื้อมัดเล็กให้แข็งแรง ด้วย
การให้ได้รับการฝึกเป็นล้าดับแรก
ก่อนที่จะฝึกกล้ามเนื้อมัดใหญ่ด้วย
ท่าฝึกที่เฉพาะเจาะจงและมีระดับ
ความหนักที่สูงขึ้นในช่วงต่อไป

ช่วงเตรียมร่างกายเฉพาะเจาะจง
3 สัปดาห์
(Preparation Period)
เน้ นฝึ กพัฒนาความแข็งแรงสู งสุ ด
ให้กล้ามเนื้อมัดใหญ่ที่เกี่ยวข้องกับ
การท้ า งานของนั ก กี ฬ า โดยมี
หลักการดังนี้
 จ้านวนท่าฝึก 8-10 ท่าฝึก
 น้้าหนักเกือบสูงสุด
(80-90%ของ1RM )
 จังหวะการยก ช้า
 จ้านวน 4-8 ครั้ง
 พักระหว่างเซต 1-2 นาที
ระหว่างท่าฝึก 3-4 นาที
 จ้านวน 3-4 รอบ
การฝึ ก ช่ ว งนี้ จ ะเพิ่ ม ระดั บ ความ
หนั กให้สู งขึ้น เพื่อให้ กล้ ามเนื้อที่
ได้ รั บ การฝึ ก จากช่ ว งแรกได้ อ อก
แรงสู้ กับแรงต้านที่สู งขึ้น เพื่อให้
เกิดความแข็งแรงสูงสุดตามระดับ
ความจ้าเป็นในการออกแรงปฏิบัติ
ทักษะของนักกีฬาแต่ละคน

ช่วงการแข่งขัน
4 สัปดาห์
(Preparation Period)
เน้ น ฝึ ก พั ฒ นาความแข็ ง แรงแบบ
ยืดหยุ่ น หรือก้ าลั ง โดยมีห ลั กการ
ดังนี้
 จ้านวนท่าฝึก 6-8 ท่าฝึก
 ระดับความหนักปานกลาง
(70%ของ1RM )
 จังหวะการยก เร็ว
 จ้านวน 8-10 ครั้ง
 พักระหว่างเซต 1-2 นาที
ระหว่างท่าฝึก 3-4 นาที
 จ้านวน 3-4 รอบ
การ ฝึ ก ใ นช่ ว งนี้ เน้ น การ ปรั บ
คุณสมบัติของกล้ามเนื้อที่ผ่านการ
ฝึกความแข็งแรงมาอย่างดีให้ เป็น
ก้ า ลั ง ของกล้ า มเนื้ อ โดยการลด
น้้าหนักและเพิ่มจังหวะการยกให้
กล้ามเนื้อหดตัวเร็วและแรงเพื่อให้
เกิดก้าลังอย่างเต็มที่

การทดสอบเพื่อหาความสามารถในการยกน้าหนักสูงสุด
การก้าหนดความหนั กในการฝึกด้ว ยน้้าหนักให้ เหมาะสมกับความสามารถของผู้เข้ารับการฝึ ก และ
สอดคล้องกับวัตถุประสงค์ ของการฝึก ความหนักที่เหมาะสมจะท้าให้เกิดพัฒนาการของกล้ามเนื้อและมีความ
ปลอดภัย น้าไปสู่การเล่นกีฬาอย่างมีคุณภาพ การทดสอบหาค่าความสามารถในการฝึกด้วยน้้าหนักของแต่ละท่า
บริหารกล้ามเนื้อหรือท่าฝึกต่างๆด้วยการใช้อุปกรณ์แบบเครื่องมือฝึกและอุปกรณ์แบบแยกอิสระ ที่ใช้บาร์และดัมเบล
อาจจะมีความแตกต่างกันออกไปตามชนิด เทคนิคหรือวิธีปฏิบัติที่จะน้ามาใช้หาค่าความสามารถสูงสุดในการยก
น้้าหนัก เพื่อค้านวณหาค่าเปอร์เซ็นต์ความหนักในการฝึกให้เหมาะสมกับความสามารถมีหลายวิธี
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วิธีการทดสอบหาค่าน้าหนักในการฝึกที่ได้รับความนิยม ๓ วิธี ดังต่อไปนี้
๑) วิธีการลองถูกลองผิด (The Trial and Error Search Method)
๒) การค้านวณจากเปอร์เซ็นต์ของน้้าหนักตัว (The Percentage of Body Weight)
๓) การค้านวณจากค่าความสามารถในการยกน้้าหนักสูงสุด 1 ครั้ง (The 1 RM Method)
วิธีการที่น้ามาทดสอบและได้รับการยอมรับจากผู้ฝึกสอนและนักกีฬามากที่สุด คือ การค้านวณจาก
ความสามารถในการยกน้้าหนักสูงสุด (1 RM) โดยการค่อยๆ ปรับเพิ่มระดับความหนักสูงขึ้น เป็นล้าดับให้กล้ามเนื้อ
ออกแรงสู้กับแรงต้านในระดับเบา แล้วปรับเพิ่มความหนักขึ้นทีละขั้น ในขณะเดียวกันจะเป็นการกระตุ้ นให้
กล้ามเนื้อปรับระดับให้สัมพันธ์กับความหนักที่เพิ่มขึ้น โดยมีขั้นตอนปฏิบัติดังต่อไปนี้ (Haff & Triplett,2016)
ขั้นตอนในการทดสอบหาเปอร์เซ็นต์ความหนักที่ยกได้สูงสุด ๑ ครั้ง ( 1RM Testing Protocol)
๑) ให้ผู้ที่เข้ารับการทดสอบยกน้้าหนักในท่าที่จะทดสอบด้วยน้้าหนักเบา (ประมาณการ) จ้านวน ๕-๑๐ ครั้ง
(เป็นการวอร์มอัพ) เสร็จแล้วให้หยุดพัก ๑ นาที
๒) ให้เพิ่มน้้าหนักในท่าที่ทดสอบมัดกล้ามเนื้อตามการแยกส่วนของร่างกาย โดยปรับเพิ่มน้้าหนักดังนี้
- เพิ่มขึ้น ๑๐-๒๐ ปอนด์ (๔-๙ กิโลกรัม) ส้าหรับท่าฝึกกล้ามเนื้อส่วนบนของร่างกาย(Upper Body)
- เพิ่ม ๓๐-๔๐ ปอนด์ (๑๔-๑๘ กิโลกรัม) ส้าหรับท่าฝึกกล้ามเนื้อส่วนล่างของร่างกาย(Lower Body)
เพื่อเป็นการกระตุ้นกล้ามเนื้อ ให้ยกด้วยจ้านวน ๔-๕ ครั้ง จากนั้นให้หยุดพัก ๒-๔ นาที
๓) เริ่มต้นก้าหนดน้้าหนักให้ใกล้เคียงกับระดับความสามารถสูงสุด (ประมาณการ)ให้ผู้เข้ารับการทดสอบ
ยกให้ได้จ้านวน ๒-๓ ครั้ง แล้วให้หยุดพัก ๒-๔ นาที
๔) ในขั้นตอนนี้ให้เพิ่มน้้าหนักขึ้นอีกในปริมาณความหนักเท่าเดิม คือ
- เพิ่ม ๑๐-๒๐ ปอนด์ (๔-๙ กิโลกรัม) ส้าหรับท่าฝึกกล้ามเนื้อส่วนบนของร่างกาย(Upper Body)
- เพิ่ม ๓๐-๔๐ ปอนด์ (๑๔-๑๘ กิโลกรัม) ส้าหรับท่าฝึกกล้ามเนื้อส่วนล่างของร่างกาย(Lower Body)
แล้วให้ผู้เข้ารับการทดสอบพยายามออกแรงยกให้ได้ ๑ ครั้ง
๕) ถ้าในขั้นตอนที่ ๔ ผู้ที่เข้ารับการทดสอบยังยกจ้านวนครั้งได้เกิน ๑ ครั้ง จะต้องมีการเพิ่มระดับความ
หนัก แล้วให้ยกอีกครั้ง เพื่อให้ได้ค่าความสามารถสูงสุดในการยกได้ ๑ ครั้ง (1 RM)
๖) การทดสอบด้ว ยการเพิ่มความหนักในระดับนี้ จะได้ค่าความสามารถสู งสุดที่ใกล้ เคียงกับความ
สามารถสูงสุดจริง การทดสอบที่ดีควรอยู่ในช่วง ๓-๕ ครั้งของการเพิ่มน้้าหนักในการยก ถ้ามีการปรับน้้าหนักเพิ่ม
เกิน ๕ ครั้ง จะท้าให้กล้ามเนื้อมีความล้าซึ่งจะเป็นผลเสียและไม่ได้ค่าความสูงสุดของกล้ามเนื้อโดยแท้จริง
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