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From The Editor
..Sport Science MAG ฉบับที่ 4
ประจำเดือน กันยายน 2564
มาพบกับกีฬา "เทนนิส"
หนึ่งในกีฬาที่ได้รับความนิยมระดับโลก
มาดูกันว่าวิทยาศาสตร์การกีฬา
ช่วยพัฒนากีฬาเทนนิสอย่างไรบ้าง
ผ่านบทความองค์ความรู้งานวิจัย..
- Editor -
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การฝึกเทคนิคกีฬาเทนนิส
และการเรียนรู้ผ่านการเล่นเกม

ช่วยพัฒนาปฏิกิริยาตอบสนองของเด็กอายุ 10-12 ปี
-

อินทัช เลิศลักษณาพร และ ธิติวัฒน์ น้อยคำเมือง เรียบเรียง

-

นักวิจัยจาก Van Yüzüncü Yıl University

ดังนั้น โปรแกรมการฝึกเทคนิคเทนนิสร่วม

ประเทศตุรกี ได้นำเทคนิคการฝึกเทนนิสและเกม

กับการเรียนรู้ผ่านการเล่นเกม ส่งผลเชิงบวกต่อ

การเล่นมาออกแบบโปแกรมการฝึกและนำไปศึกษา

การตอบสนองกับสิ่งเร้า จากการมองเห็นแสง

กับเด็กชาวตุรกี อายุ 10-12 ปี ที่อาศัยอยู่ในเมือง

การได้ยินเสียง และการผสมผสานทั้งแสงและ

VAN ประเทศตุรกี จำนวน 40 คน ที่ถูกแบ่งออก

เสียง ในเด็กอายุ 10-12 ปี ผู้ฝึกสอนสามารถนำ

เป็น 2 กลุ่ม กลุ่มที่ 1 เป็นกลุ่มที่ฝึกเทคนิคเทนนิส

แนวทางดังกล่าวไปประยุกต์ออกแบบโปรแกรม

ร่วมกับการเรียนรู้ผ่านการเล่นเกม ครั้งละ 60 นาที

การฝึกซ้อมเพื่ อพัฒนายกระดับความสามารถให้

3 ครั้งต่อสัปดาห์ จำนวน 8 สัปดาห์ และกลุ่มที่ 2

กับนักกีฬาเทนนิสเยาวชนได้

เป็นกลุ่มควบคุม
ปรากฏว่า เมื่ อทดสอบเวลาปฏิกิริยาตอบสนอง
ด้วยสายตา (Visual) การได้ยิน (Audio) และแบบ
ผสมผสานกัน (Mixed) หลังจากการฝึก กลุ่มเด็ก
ที่ได้รับการฝึกตามโปรแกรม ครบ 8 สัปดาห์ มี
ปฏิกิริยาการตอบสนองที่เร็วกว่ากลุ่มควบคุมอย่าง
ชัดเจน
Sarikaya, M., Selçuk, M., Gencer, Y. G., Temur, H. B., & Öntürk, U. (2017). The Effect Of 8 Week Tennis Technical Training And Games On
Reaction Time In 10-12 Year Old Boys. European Journal of Physical Education and Sport Science.
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8 สัปดาห์

1. กลุ่มที่ยืดเหยียดกล้ามเนื้ อแบบเคลื่ อนที่ หรือ
Dynamic Stretch group (DS)
2. กลุ่มที่ยืดเหยียดกล้ามเนื้ อแบบอยู่กับที่ หรือ
Static Stretch group (SS)
3. กลุ่มที่ไม่ได้ฝึกยืดเหยียดกล้ามเนื้ อ หรือ No
Stretch group (NS)
กลุ่มกล้ามเนื้ อที่ใช้ในการฝึก ได้แก่
Gastrocnemius Muscle Hamstring
Tendon Quadriceps Muscles Gluteus
Maximus และ Adductor Muscle
ตัวแปรของงานวิจัยนี้คือ ผลของความเร็วในการ
เคลื่ อนที่ จากการทดสอบด้วยแบบทดสอบ Fast
Moving Test ซึ่งทดสอบทันทีหลังจากฝึกเสร็จ
สิ้นสัปดาห์ที่ 8 และหลังจากนั้นอีก 10 นาที

การฝึกยืดเหยี ย ดกล้ามเนื้ อแบบเคลื่ อนที่
พัฒนาความเร็วในการเคลื่ อนที่
ของนักเทนนิสระดับมหาวิทยาลัย

- อินทัช เลิศลักษณาพร และ ธิติวัฒน์ น้อยคำเมือง เรียบเรียง -

การยืดเหยียดกล้ามเนื้ อในช่วงของการอบอุ่น
ร่างกายมีบทบาทต่อการฝึกซ้อมและการแข่งขัน
เทนนิสเป็นอย่างยิ่ง ช่วยกระตุ้นให้กล้ามเนื้ อมีมุม
การเคลื่ อนไหวที่มากขึ้น และเชื่ อมโยงไปสู่ความ
สามารถในการทำงานของกล้ามเนื้ อ แต่การยืด
เหยียดกล้ามเนื้ อแบบใดที่จะช่วยพัฒนาความ
รวดเร็วในการเคลื่ อนที่ของนักเทนนิสได้

ผลจากการวิจัย
จากการทดสอบความเร็วในการเคลื่ อนที่ทันที
หลังจากการฝึกเสร็จสิ้นและหลังจากนั้นอีก 10 นาที
พบว่า นักเทนนิสกลุ่มที่อบอุ่นร่างกายและฝึกยืด
เหยียดกล้ามเนื้ อแบบเคลื่ อนที่ มีผลการเคลื่ อนที่
เร็วกว่า นั่นคือ ใช้เวลาน้อยกว่า นักเทนนิสที่มีการ
ยืดเหยียดแบบอยู่กับที่หรือไม่มีการยืดเหยียด
กล้ามเนื้ อ ดังนั้น ผู้ฝึกสอนสามารถนำไปประยุกต์ใช้
ในโปรแกรมการฝึกและการแข่งขันได้

Jianjian Lin จากมหาวิทยาลัย University of
International Relations Beijing ประเทศจีน
ได้ทำการศึกษาการฝึกยืดเหยียดกล้ามเนื้ อในรูป
แบบที่แตกต่างกันในช่วงการอบอุ่นร่างกาย ของ
นักเทนนิสชายทีมมหาวิทยาลัย จำนวน 36 คน ใน
ระยะเวลา 8 สัปดาห์ (ฝึก 3 ครั้งต่อสัปดาห์) โดย
สุ่มแบ่งเป็น 3 กลุ่ม

Lin, J., & Song, J. (2020, September). The Effects of Different Stretching Protocols During Warm-up on the Fast Moving Ability of college tennis players. In
2020 International Conference on Modern Education and Information Management (ICMEIM) (pp. 529-532). IEEE. DOI: 10.1109/ICMEIM51375.2020.00124
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Fernandez-Fernandez, J., García-Tormo, V., Santos-Rosa, F.
J., Teixeira, A. S., Nakamura, F. Y., Granacher, U., & SanzRivas, D. (2020). The effect of a neuromuscular vs.
dynamic warm-up on physical performance in young
tennis players. The Journal of Strength & Conditioning
Research, 34(10), 2776-2784.

Neuromuscular
Warm-Up

ช่วยเพิ่มสมรรถภาพทางกายของนักเทนนิสเยาวชน
- อินทัช เลิศลักษณาพร และ ธิติวัฒน์ น้อยคำเมือง เรียบเรียง -

รายงานการวิจัยจากวารสาร The Journal
of Strength & Conditioning Research
เมื่อปี 2020 ได้ตีพิมพ์เกี่ยวกับการฝึกอบอุ่น
ร่างกายควบคู่กับการฝึกเทนนิสที่ช่วยเพิ่ม
สมรรถภาพทางกายของนักเทนนิสเยาวชน
ในงานวิจัยระบุว่า ผู้วิจัยได้ให้นักเทนนิส
เยาวชนชายของประเทศสเปน ที่มีอันดับหนึ่ง
ใน 250 ของผู้เล่นชั้นนำในประเภทเดี่ยวระดับ
ประเทศ ( U16 ) จัดโดยสหพันธ์เทนนิสสเปน
จำนวน 29 คน แบ่งเป็น 2 กลุ่ม ฝึกโปรแกรม
อบอุ่นร่างกาย 2 แบบ (3 ครั้งต่อสัปดาห์)
เป็นระยะเวลา 8 สัปดาห์
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รูปแบบการฝึก
- กลุ่มที่ 1 (14 คน) อบอุ่นร่างกายแบบกระตุ้นระบบ
ประสาทกล้ามเนื้อ หรือ Neuromuscular Warm-Up
(NWU)
- กลุ่มที่ 2 (15 คน) อบอุ่นร่างกายแบบเคลื่อนที่ หรือ
Dynamic Warm-Up (DWU)
การอบอุ่นร่างกายทั้ง 2 แบบ ใช้เวลาประมาณ 20 นาที
ก่อนที่จะทำการฝึกเฉพาะของกีฬาเทนนิส (โปรแกรมการ
ฝึกตามรูป) และประเมินสมรรถภาพทางกายก่อนและหลัง
จากฝึกเสร็จสิ้น 8 สัปดาห์
ผลจากการฝึก พบว่า
การฝึกอบอุ่นร่างกายทั้ง 2 รูปแบบ ช่วยเพิ่มสมรรถภาพ
ทางกายทางด้านความเร็ว พลังของกล้ามเนื้อ ประสิทธิภาพ
ในการเสิร์ฟ ความแข็งแรงและมุมในการเคลื่อนไหวหัวไหล่
ของนักเทนนิสเยาวชนได้
แต่เมื่อเปรียบเทียบระหว่าง 2 รูปแบบแล้ว ดูเหมือนว่าการ
อบอุ่นร่างกายแบบกระตุ้นระบบประสาทกล้ามเนื้อควบคู่กับ
การฝึกเทนนิสเป็นประจำ จะเพิ่มสมรรถภาพทางกายได้ดี
กว่า
ดังนั้น ผู้ฝึกสอนสามารถนำรูปแบบการอบอุ่นร่างกายนี้ไป
ประยุกต์ใช้ควบคู่กับการฝึกซ้อมในนักกีฬาเทนนิสได้
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ความชุกและการป้องกันการบาดเจ็บ
ในนักกีฬาเทนนิสหญิงวัยรุ่น
Adolescent female tennis players: Injury prevalence and prevention

- ชัชฎาพร พิทักษ์ เสถียรกุล เรียบเรียง -

พบการบาดเจ็บเฉียบพลันจากฝึกซ้อม หรือแข่งขัน
ประมาณ 34.5-44.4 % (acute, traumatic injury) และ
การบาดเจ็บจากการใช้งานมากเกินไป 55.6-65.5%
(overuse injury) การใช้งานมากเกินไปพบเกิดขึ้นมากที่
รยางค์แขน ลำตัว และรยางค์ขา ตามลำดับ การบาดเจ็บที่
มากที่สุดในนักกีฬาหญิง เป็นการบาดเจ็บที่กล้ามเนื้อและเอ็น
กล้ามเนื้อ (รยางค์แขน คือ ส่วนของแขนตั้งแต่สะบัก ข้อ
ไหล่ ถึงมือ รยางค์ขา คือ ส่วนของขาตั้งแต่ เชิงกราน ถึง
เท้า)

กีฬาเทนนิส มีผู้เล่นทั่วโลกมากกว่า
87 ล้านคน เป็นกีฬาประเภทหนึ่งที่ได้รับ
ความนิยมมาก โดยอัตราการเล่นเทนนิส
ของผู้หญิงมีเพิ่มมากขึ้น บทความนี้
เป็นการทบทวน รวบรวมงานวิจัยที่เกี่ยวกับ
ความชุก และ การป้องกันการบาดเจ็บใน
นักกีฬาเทนนิสหญิงวัยรุ่น (อายุ 10-19 ปี)
เพื่อให้ผู้ฝึกสอนทราบและตระหนัก รวมทั้ง
สามารถนำความรู้เกี่ยวกับปัจจัยเสี่ยงที่
ทำให้เกิดการบาดเจ็บ ไปใช้ในการออกแบบ
โปรแกรมฝึกที่เหมาะกับนักกีฬาแต่ละคนได้
ประเภทของการบาดเจ็บ

SPORT SCIENCE

MAG

อายุ
พบนักกีฬาอายุต่ำกว่า 14 ปี เกิดการบาดเจ็บที่ข้อไหล่มาก
อายุต่ำกว่า 16 ปี พบการบาดเจ็บที่ข้อเข่ามาก และช่วงอายุ
14-18 ปี พบการบาดเจ็บที่ลำตัวมาก นักกีฬาอายุระหว่าง
13-18 ปี จะพบการบาดเจ็บที่สัมพันธ์กับอายุ คือ เมื่ออายุ
เพิ่มมากขึ้น ก็พบการบาดเจ็บบ่อยขึ้น หรือรุนแรงขึ้น
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การบาดเจ็บ

ข้อสะโพกและขาหนีบ
การเคลื่อนไหวในกีฬาเทนนิส มีลักษณะก้าวขาไป
หลายทิศทาง รวดเร็ว มีการลงน้ำหนักต่อขา เกิด
ความหนักต่อข้อต่อที่ สะโพก ข้อเข่าและข้อเท้า
(loading) และการก้าวขาเกินมุมการเคลื่อนไหวของ
ข้อสะโพก ซึ่งส่งผลให้เกิดความเสี่ยงต่อการบาดเจ็บ
กล้ามเนื้อรอบข้อสะโพกมีความสำคัญมากเพราะ
เป็นการเชื่อมต่อการเคลื่อนไหวระหว่างขากับลำตัว
ตามหลักการส่งต่อแรงจากขา ผ่านลำตัว ไปสู่แขน
และมือ (kinetic chain) ความแข็งแรงของกล้าม
เนื้อข้อสะโพกมีผลกระทบต่อความหนักที่ข้อต่อ
รยางค์ขา ทำให้เกิดการเคลื่อนไหว และความเสี่ยงต่อ
การบาดเจ็บที่ข้อสะโพก หลังส่วนล่าง และข้อเข่า

ข้อไหล่
การบาดเจ็บที่ข้อไหล่ เกิดจากการใช้งานมากเกินไป
การบาดเจ็บข้อไหล่ของนักกีฬาความสามารถสูงเกิด
จากความแข็งแรงกล้ามเนื้อไม่สมดุลกัน (muscle
imbalance) และการหมุนข้อไหล่เข้าด้านในทำได้
น้อยลง (internal rotation) ดังนั้น การป้องกันการ
บาดเจ็บที่ข้อไหล่ ควรเริ่มตั้งแต่นักกีฬาวัยเด็ก วัยรุ่น
กระดูกสันหลังระดับเอว
ปัจจัยหนึ่งที่ส่งผลให้เกิดการบาดเจ็บที่กระดูกสันหลัง
ระดับเอว คือ การตีเทนนิสที่ไม่ถูกวิธี การเสิร์ฟใน
นักกีฬาเทนนิสวัยรุ่นก่อให้เกิดการบาดเจ็บที่หลัง
ระดับเอวได้บ่อย จากความแข็งแรงกล้ามเนื้อไม่
สมดุลกัน การป้องกันการบาดเจ็บจึงควรฝึกความ
แข็งแรงของกล้ามเนื้อลำตัว ทั้งด้านก้มตัว แอ่นตัว
และหมุนตัว
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ข้อเข่า
การบาดเจ็บที่ข้อเข่า พบที่เอ็นข้อเข่า และบริเวณ
กระดูกสะบ้า เกิดจากกล้ามเนื้อไม่แข็งแรง หรือความ
แข็งแรงกล้ามเนื้อไม่สมดุลกัน หรือความยืดหยุ่น
น้อยลงที่ข้อเข่า และเชิงกราน-สะโพก
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การออกกำลังกายเพื่อสร้าง
ความมั่นคงกับลำตัว
Core stabilization Exercise
การออกกำลังกายเพื่อสร้างความมั่นคงกับลำตัว เป็นการ
ลด และการป้องกันการบาดเจ็บ โดยเฉพาะการบาดเจ็บที่
รยางค์ขา ซึ่งลำตัวเป็นส่วนเชื่อมต่อการเคลื่อนไหวระหว่าง
ขากับแขน (kinetic chain) และเป็นส่วนสำคัญสำหรับ
กีฬาเทนนิส รวมถึงการเพิ่มศักยภาพการเล่นกีฬา

3. Superman exercise
วัตถุประสงค์ : เพื่อพัฒนากล้ามเนื้อก้น กล้ามเนื้อต้นขา
ด้านหลัง กล้ามเนื้อหลัง และกล้ามเนื้อ external oblique
วิธีการ : อยู่ในท่าตั้งคลาน หลังตรง เหยียดแขน และขา
ด้านที่อยู่ตรงข้ามกัน แขม่วท้อง และหลังตรง

โปรแกรมการออกกำลังกายที่สามารถใช้ร่วมกับการฝึก
ความแข็งแรง ความอดทนที่ทำประจำ สำหรับนักกีฬา
เทนนิสหญิงวัยรุ่น ซึ่งออกแบบตามลักษณะการบาดเจ็บ
ประกอบด้วย

4. Side plank
วัตถุประสงค์ : พื่อพัฒนากล้ามเนื้อหน้าท้อง (external
obliques, rectus abdominis) กล้ามเนื้อหลัง และกล้าม
เนื้อก้น (gluteus medius)
วิธีการ : นอนตะแคง ยกลำตัวขึ้น ตัวเป็นแนวเส้นตรง
ตั้งแต่ข้อไหล่ถึงเท้า หลังตรง

1. Bridge
วัตถุประสงค์ : เพื่อฝึกความแข็งแรงของกล้ามเนื้อหลัง
กล้ามเนื้อหน้าท้อง และกล้ามเนื้อก้น พร้อมกัน
วิธีการ : นอนหงาย เข่างอ 90 องศา ยกก้นและลำตัวขึ้น
อยู่ในแนวเส้นตรง ไม่กลั้นหายใจ
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2. Dead bugs
วัตถุประสงค์ : เพื่อพัฒนาความมั่นคงของลำตัวกับ
เชิงกราน (lumbopelvic stability)
วิธีการ : นอนหงาย ยกขาข้างหนึ่งขึ้น โดยงอเข่า งอสะโพก
90 องศา และยกแขนขึ้น (ยกแขนและขาด้านที่อยู่ตรงข้าม
กัน) จากนั้น ค่อยๆ วางขาและแขนลงสู่พื้น โดยแขม่วท้อง
หลังไม่แอ่น
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ท่าที่ 1-4 เป็นท่าฝึกกล้ามเนื้อลำตัว ที่ส่งเสริมการเคลื่อนไหวใน
การเล่นเทนนิส เพิ่มประสิทธิภาพการเกิด kinetic chain ทั้งนี้
ท่าออกกำลังเฉพาะสำหรับร่างกายแต่ละส่วน ประกอบด้วย
ท่าบริหารข้อไหล่ (Shoulder emphasis)
- Lawnmower exercise เพิ่มการกระตุ้นการทำงาน
ของกล้ามเนื้อรอบสะบัก
- The step up with resistance band เป็นการกระตุ้น
การทำงานของกล้ามเนื้อเหยียดสะโพก และกล้ามเนื้อรอบ
สะบัก
- Shoulder external rotation with resistance
band เป็นการกระตุ้นการทำงานของกล้ามเนื้อรอบสะบัก

ท่าบริหารรยางค์ขา (Lower extremity)
- Clams and reverse clams ฝึกความแข็งแรงของ
กล้ามเนื้อหมุนข้อสะโพก ทั้งการหมุนออกด้านนอก และ
หมุนเข้าด้านใน เพื่อให้เกิดการสมดุลทั้งสองด้าน
- Multidirectional lunge ฝึกความแข็งแรงกล้ามเนื้อ
ข้อสะโพก ข้อเข่า ข้อเท้า และความมั่นคงของลำตัว รวม
ถึงการทรงตัวขณะเคลื่อนไหว (dynamic balance) ที่
สอดคล้องกับการเคลื่อนไหวหลายทิศทางในกีฬาเทนนิส
- Single leg squat พัฒนาการควบคุมการเคลื่อนไหว
ข้อเข่า กล้ามเนื้อก้น และความมั่นคงของลำตัว ผู้ที่มีความ
แข็งแรงน้อยของกล้ามเนื้อก้น จะส่งผลลดความสามารถ
ของข้อไหล่ ในกีฬาประเภทยกแขนเหนือศีรษะ
(overhead sports)
สรุป
นักกีฬาเทนนิสหญิงวัยรุ่น ต้องมีการฝึกความแข็งแรง
ของกล้ามเนื้อลำตัว และระบบหายใจและไหลเวียนเลือด
ร่วมกับการฝึกความแข็งแรงเฉพาะเพิ่มขึ้น ซึ่งเป็นการ
ออกแบบโปรแกรมฝึกที่เหมาะสำหรับนักกีฬาแต่ละคน
ในการป้องกันการบาดเจ็บรวบรวมจากการทบทวน
วรรณกรรม
Harriet Rogers & Lisa Taylor. (2021). Adolescent female tennis
players: Injury prevalence and prevention. 29 (83), 16-20.
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Stretching

สั ป ดาห์

เพิ่มความยืดหยุ่นของกล้ามเนื้ อต้นขาด้านหลัง
และความคล่องแคล่วว่องไวในนักเทนนิสได้
- อินทัช เลิศลักษณาพร และ ธิติวัฒน์ น้อยคำเมือง เรียบเรียง -

ปัญหาการบาดเจ็บของกล้ามเนื้อต้นขาด้านหลัง ลดทอน

ก่อนและหลังโปรแกรมการฝึก มีการทดสอบความ

การแสดงออกของประสิทธิภาพทางการกีฬาของนักกีฬา

ยืดหยุ่นของกล้ามเนื้อต้นขาด้านหลังและความ

ในกีฬาเทนนิสก็เช่นกัน หากมีการอบอุ่นร่างกายและยืด

คล่องแคล่วว่องไว ดังนี้

เหยียดกล้ามเนื้อต้นขาด้านหลังที่เหมาะสม จะช่วยลดการ

1.แบบทดสอบความยืดหยุ่นของกล้ามเนื้อต้นขาด้านหลัง

บาดเจ็บ และสามารถเพิ่มประสิทธิภาพทางการกีฬาให้กับ

- Active knee extension (AKE)

นักกีฬาได้

- Modified Sit and Reach test (MSRT)
2.แบบทดสอบความคล่องแคล่วว่องไว
- Shuttle run test

มีงานวิจัยจากประเทศอินเดีย ทำการศึกษาเปรียบเทียบ

- Tennis specific agility test

ผลของการยืดเหยียดกล้ามเนื้อ 2 รูปแบบต่อความ
ยืดหยุ่นของกล้ามเนื้อต้นขาด้านหลังและระดับความ

ผลจากการฝึก

สามารถด้านความคล่องแคล่วว่องไวในนักเทนนิส

หลังจากการฝึกผ่านไป 6 สัปดาห์ พบว่า การยืดเหยียด
กล้ามเนื้อทั้ง 2 รูปแบบ ช่วยเพิ่มความยืดหยุ่นของกล้าม

ผู้วิจัยให้อาสาสมัครที่เป็นนักเทนนิส อายุระหว่าง 18-25

เนื้อต้นขาด้านหลัง แต่ดูเหมือนว่า การยืดกล้ามเนื้อแบบ

ปี จำนวน 60 คน แบ่งออกเป็น 2 กลุ่ม ฝึกตามโปรแกรม

Dynamic Stretching จะส่งผลดีกว่า และยังช่วยเพิ่ม

ยืดเหยียดกล้ามเนื้อ 3 ครั้งต่อสัปดาห์ รวม 6 สัปดาห์

ประสิทธิภาพด้านความคล่องแคล่วว่องไวในนักเทนนิสได้

ดังนี้

ดีกว่าการยืดกล้ามเนื้อแบบ Static Stretching อย่าง

1. กลุ่ม A (30 คน) ยืดกล้ามเนื้อแบบ Static

เห็นได้ชัด

Stretching
2. กลุ่ม B (30 คน) ยืดกล้ามเนื้อแบบ Dynamic

Salekar, B., Sharath, U. R., & Krishnareddy, P. (2020). Compare the
effect of static and dynamic stretching on hamstring muscle flexibility
and on agility performance in tennis players.

Stretching
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การบาดเจ็บจากการใช้งานที่มากเกินไป
ในรยางค์ส่วนบนของกีฬาเทนนิส
- โสภิญญา ปลื้มใจ เรียบเรียง -

ในการเล่นเทนนิสที่มีการเคลื่อนไหวร่างกาย

กลไกการเคลื่อนไหว

อย่างรวดเร็ว ต่อเนื่องและในหลายๆ ทิศทาง

อธิบายการเคลื่อนไหวการส่งผ่านแรงจาก

โอกาสการบาดเจ็บและเป็นอันตรายต่อร่างกายจึง

ส่วนหนึ่งของร่างกายไปยังอีกส่วน ในกีฬา

มีมากเช่นเดียวกับกีฬาชนิดอื่นๆ แม้จะไม่มีการ

เทนนิสแรงเกิดจากเท้าและเข่า ส่งผ่านไปยัง ขา,

ประทะระหว่างนักกีฬา แต่ส่งผลให้เกิดการบาดเจ็บ

หลัง, ลำตัว, ไหล่, ข้อศอก, ข้อมือ, และสุดท้าย

ได้จากการใช้งานที่มากเกินไปและการใช้งานซ้ำๆ

คือไม้เทนนิส ซึ่งทั้งหมดล้วนต้องการการทำงาน

จนกล้ามเนื้อและโครงสร้างรอบๆเกิดการบาดเจ็บ

ที่ประสานสัมพันธ์กัน เพื่อให้เกิดการตีลูกเทนนิส

ฉะนั้นท่านควรจะรู้ในหลักการเบื้องต้นของสาเหตุ

ที่เร็วและตรงจุด ในขณะที่มีน้ำหนักตกที่ข้อน้อย

และปัจจัยที่ส่งผลให้เกิดการบาดเจ็บ

ที่สุด ฉะนั้นการเกิดความไม่แข็งแรงที่ส่วนใด
ของร่างกาย จะส่งผลให้เกิดแรงที่มากเกินไป
ผ่านข้อต่อ จนเกิดการบาดเจ็บขึ้นได้
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การเสิร์ฟลูกเทนนิส
และการตีหลังลูกกระทบพื้น 1 ครั้ง
(Groundstroke)

การเสิร์ฟลูกประกอบด้วย 5 ลักษณะ คือ
- Wind-up ประกอบด้วย การโยนลูกขึ้นกลางอากาศ การงอเข่าและบิดหมุนลำตัว
- Early and Late cocking เริ่มกางแขน จน กางแขนเต็มช่วงการเคลื่อนไหว ร่วมกับ
การหมุนแขนออก
- Acceleration หมุนแขนเข้า เตรียมจะเสิร์ฟลูก
- Follow-through การเหวี่ยงไม้เทนนิสตาม ด้วยอัตราเร่งตลอดการเสิร์ฟ
****การทำงานสูงสุดของกล้ามเนื้อขณะเสิร์ฟ เกิดจากแรงจากหัวไหล่และข้อศอก****
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การตีรูปแบบอื่นๆของเทนนิส ประกอบด้วย การตีลูกหน้ามือ (forehand), การตีลูกหลังมือ
(backhand) และการตีหลังลูกกระทบพื้น 1 ครั้ง (ground stroke) ประกอบด้วย 3 ช่วง คือ
- การจับไม้ (racket preparation)
- อัตราเร่ง (acceleration)
- การเหวี่ยงไม้ตาม (Follow-through)
-> ขณะตีลูกหน้ามือ แรงส่วนมากเกิดจากหัวไหล่ขณะหุบแขนระดับหัวไหล่, ข้อศอกเหยียดและคว่ำมือ
ร่วมกับหมุนแขนเข้าด้านใน
-> ขณะตีลูกหลังมือ หมุนลำตัวเพื่อสร้างแรงสูงสุดของข้อศอกในการเหยียดและหงายมือ

การจับไม้เทนนิส

การตีรูปแบบอื่นๆของเทนนิส ประกอบด้วย การตีลูกหน้ามือ (forehand), การตีลูกหลังมือ
(backhand) และการตีหลังลูกกระทบพื้น 1 ครั้ง (ground stroke) ประกอบด้วย 3 ช่วง คือ
- การจับไม้ (racket preparation)
- อัตราเร่ง (acceleration)
- การเหวี่ยงไม้ตาม (Follow-through)
-> ขณะตีลูกหน้ามือ แรงส่วนมากเกิดจากหัวไหล่ขณะหุบแขนระดับหัวไหล่, ข้อศอกเหยียดและคว่ำมือ
ร่วมกับหมุนแขนเข้าด้านใน
-> ขณะตีลูกหลังมือ หมุนลำตัวเพื่อสร้างแรงสูงสุดของข้อศอกในการเหยียดและหงายมือ
ผู้เล่นมืออาชีพการเสิร์ฟและการตีลูกจะมีประสิทธิภาพ จากการประสานสัมพันธ์ของรยางค์ส่วนบน
ในขณะที่ผู้เล่นมือใหม่หรือสมัครเล่นจะใช้แรงมากและเยอะเกินไป การทำงานของส่วนต่างๆไม่
ประสานสัมพันธ์กัน ส่งผลให้เกิดปัจจัยเสี่ยงต่อการบาดเจ็บ
Patel, H., Lala, S., Helfner, B., & Wong, T. T. (2021). Tennis overuse injuries in the upper extremity. Skeletal Radiology, 50(4), 629-644.
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ผลของระดับการตีลูกและความเร็ วลูกเทนนิส
กับการทำงานของกล้ามเนื้อแขนในการตีลูกหน้ามือ
(FOREHAND)

- โสภิญญา ปลื้มใจ เรียบเรียง -

โดยทั่วไปการเล่นกีฬาเทนนิสการบาดเจ็บจะ
เกิดจากการใช้งานกล้ามเนื้ อแขนซ้ำๆ อุ ปกรณ์ไม้
เทนนิสไม่เหมาะสม เทคนิคการตี เป็นต้น ซึ่งการ
บาดเจ็บที่พบได้บ่อย ได้แก่

พบว่าในผู้เล่นมือสมัครเล่น การบาดเจ็บจะเกิด ที่บริเวณ
เอ็นด้านนอกข้อศอก ที่เป็นจุดเกาะ กล้ามเนื้ อที่ใช้ในการก
ระดกข้อมือขึ้น เนื่ องจาก การใช้แรงเหวี่ยงจากข้อศอกและ
มีการลดการ กางเอียงข้อมือออกทางด้านนอก (wrist
abduction) ส่งผลให้เกิดการฉีกขาดตรงรอยต่อระหว่าง
เอ็นและกล้ามเนื้ อจนเกิดการอักเสบขึ้น

ส่วนในผู้เล่นมืออาชีพ การบาดเจ็บจะเกิดที่บริเวณเอ็นด้านใน
ข้อศอกที่เป็นจุดเกาะกล้ามเนื้ อที่ใช้ในการงอข้อมือลง ในช่วง
การตี groungstroke ที่ต้องการความเร่งในการตีระดับ
topspin ทำให้เกิดการใช้งานที่มากเกินไปของกล้ามเนื้ อ ร่วม
ถึงมุมการกางข้อศอกที่มากเกินไป ส่งผลให้กล้ามเนื้ อและเอ็น
อยู่ในความยาวที่ไม่เหมาะสมในการทำงาน จึงส่งผลให้เกิด
การบาดเจ็บได้
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การตีลูกเทนนิส

1

มี 3 ระดับ ประกอบด้วย

2

การตีแบบ flat stroke เป็นการตี
บอลที่กล้ามเนื้ อกระดกข้อมือขึ้น
ทำงานมากที่สุด การตีที่ระดับนี้จะ
ทำให้บอลที่ออกจากไม้มีความเร็ว
มากที่สุด (ผู้เล่นมือสมัครเล่นนิยมใช้
การตีแบบนี้)

3

ตัววัดการทำงาน
ของกล้ามเนื้ อ

สายต่อ USB

การตีแบบ topspin กล้ามเนื้ อ
กระดกข้อมือขึ้นทำงานรองลงมา
จากการตีแบบ flat stroke แต่
สามารถลดความเสี่ยงเอ็นอักเสบ
ทางด้านนอกข้อศอกได้มากกว่า
อีกทั้งยังสามารถควบคุมทิศทาง
บอลได้มากกว่า (ผู้เล่นมืออาชีพ
นิยมใช้การตีแบบนี้)

ตัววัดความเร็วไม้

การตีแบบ lob spin เป็นการตีระดับ
ที่สูงกว่า topspin แต่กล้ามเนื้ อแขน
ที่ใช้ในการกระดกข้อมือทำงานน้อย
(ใช้กล้ามเนื้ อหัวไหล่มากกว่า) และ
ความเร็วบอลที่ออกจากไม้ยังน้อย
ที่สุดด้วย

ตัวรับการจับไม้

แบตเตอรี่
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การจับไม้เทนนิส
มีผลต่อการบาดเจ็บ

การจับไม้แบบ

Western และ
se-mi western

การจับไม้แบบ
Eastern มีผลทำให้
เกิดการบาดเจ็บที่
ด้านนอกข้อมือ

มีผลทำให้เกิดการ

บาดเจ็บด้านในข้อมือ

ทั้งนี้ยังขึ้นอยู่กับปัจจัยอื่ นๆ เช่น
ความถนัดในการจับไม้ และอายุของ
ผู้เล่น
สรุป การตีลูกหน้าไม้แบบ topspin
สามารถลดการทำงานของกล้ามเนื้ อ
กระดกข้อมือ และลดความเสี่ยงเอ็น
อักเสบด้านนอกข้อศอก (tennis elbow)
อีกทั้งยังควบคุมทิศทางลูกบอลได้ดีที่สุด

ฉะนั้นเมื่อรู้สาเหตุการบาดเจ็บจากการเล่นเทนนิสที่เกิดการจากใช้งานซ้ำๆแล้ว ควรให้การ
ป้องกันถึงสาเหตุ ทำความเข้าใจกลไกการเกิด มั่นยืดกล้ามเนื้ อ โดยการกระดกข้อมือขึ้นและ
ลง ค้างไว้ 15-30 วินาที ทำซ้ำๆ ก่อนและหลังการเล่น อีกทั้งยังต้องออกกำลังให้กล้ามเนื้ อ
แข็งแรงอยู่เสมอ และมั่นฝึกฝนท่าและเทคนิคการตี ให้ถูกต้องเหมาะสม เพื่ อความพร้อม
ในการออกกำลังกายและเล่นกีฬาอย่างเต็มศักยภาพต่อไป
Rigozzi C., Cox J., Vio A.G., et al. The effect of spin level and ball exit speed on forearm muscle activity in the tennis
forehand stroke. International Journal of Sports Science & Coaching. 20210(0) page 1-11.
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Tennis Injuries: Epidemiology,
Pathophysiology, and Treatment
- ศนนท์ จิวรากรานนท์ เรียบเรียง -

ในกีฬาเทนนิสมักทำให้ข้อต่อของผู้เล่นต้องรับน้ำหนักในปริมาณ
ที่มาก โดยจะมีแรงมาปะทะที่ไหล่และข้อศอกหลายร้อยครั้งต่อการ
แข่งขัน การบาดเจ็บเฉียบพลันมักจะส่งผลกระทบต่อรยางค์ล่าง การ
บาดเจ็บเรื้อรังมักเกี่ยวข้องกับแขนส่วนบน วิวัฒนาการของอุ ปกรณ์
และพื้ นผิวการเล่นก็ส่งผลต่อประเภทและความถี่ของการบาดเจ็บ
ด้วยเช่นกัน ดังนั้นโปรแกรมป้องกันที่จัดการกับความไม่สมดุลของ
กล้ามเนื้ ออาจช่วยลดอุ บัติการณ์ของการบาดเจ็บทั้งแบบเฉียบพลัน
และเรื้อรังในนักกีฬาเทนนิสได้
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การอบอุ่นร่างกายที่เหมาะสมจะช่วยให้ระบบ
ประสาทกล้ามเนื้อทำงานได้ดี ส่งผลต่อสมรรถภาพ
ทางกายที่จำเป็นในนักกีฬาเทนนิส วัตถุประสงค์ของ
การศึกษาครั้งนี้ คือเพื่อเปรียบเทียบผลของการ
อบอุ่นร่างกายแบบ Dynamic Warm-Up (DWU)
กับ Self-Myofascial Release (SMFR) ด้วยโฟม
โรลลิ่ง ต่อสมรรถภาพทางกายในนักกีฬาเทนนิส

สมรรถภาพทางกาย
ของนักกีฬาเทนนิสระดับความสามารถสูง
ผลฉับพลันของการอบอุ่นร่างกาย
Dynamic warm-up
Dynamic Warm-Up (DWU)
ฝึก 8 นาที ประกอบด้วย 6 ท่า ดังนี้
1) Straight leg march
2) Forward lunge with
opposite arm reach
3) Forward lunge with elbow
to instep
4) Lateral lunge
5) Trunk rotations
6) Multi-directional skipping
ทำท่าละ 3 เซต ค่อยๆเพิ่มความ
หนักไปเรื่อย ๆ พักระหว่างเซต 15
วินาที

วิธีการศึกษา เป็นการทดลองแบบ Crossover
Randomised Experimental Design โดยมีกลุ่ม
ตัวอย่างคือ นักกีฬาเทนนิสอาชีพเพศชาย จำนวน 11
คน อายุเฉลี่ย 20.6 ± 3.5 ปี ช่วงก่อนการทดลอง
กลุ่มตัวอย่างทำกิจกรรมสร้างความคุ้นเคยของ
ร่างกาย 2 กิจกรรม แต่ละกิจกรรมประกอบด้วย,การ
อบอุ่นร่างกายทั่วไป 10 นาที เช่น การวิ่งด้วยความ
หนักปานกลาง/การเคลื่อนที่ไปข้างหน้าและข้างหลัง/
การก้าวด้านข้าง (Sidestepping) หลังจากนั้นทำการ
ทดสอบ Neuromuscular Tests 30 นาที
(Baseline Measurements) 4 รายการได้แก่
1) Countermovement jump (CMJ)
2) The 5-0-5 agility test
3) 10-meter sprint test
4) Straight Leg Raise and Thomas tests
แล้วฝึก DWU หรือ SMFR 8 นาที และสุดท้ายทดสอบ
Neuromuscular Tests 30 นาที

VS Foam Rolling

- อ ภิ ร ม ย์ อ า ทิ ต ย์ ตั้ง เ รีย บ เ รีย ง -

SMFR ด้วยการใช้ Foam Rolling
ฝึก 8 นาที เน้นคลึงเฉพาะระยางค์
ส่วนล่าง (ขา) 4 จุด จุดละ 60 วินาที
ทั้ง ข้างซ้ายและขวา ได้แก่
1) กล้ามเนื้อต้นขาด้านหน้า
(Quadriceps)
2) กล้ามเนื้อต้นขาด้านหลัง
(Hamstrings)
3) กล้ามเนื้อสะโพก (Gluteus)
4) กล้ามเนื้อน่อง
(Gastrocnemius)
ข อ บ คุ ณ ภ า พ จ า ก
https://www.runnersworld.com/uk/health/injury/g28517456/
foam-roller-exercises/

ผลการศึกษา พบว่า
วิธีการอบอุ่นร่างกายทั้ง 2 วิธี ส่งผลต่อการเตรียมตัวของนักกีฬาและช่วยให้ Neuromuscular actions ทำงานได้ดีขึ้น อย่างไร
ก็ตาม Dynamic warm-up สามารถเพิ่มสมรรถภาพด้านความคล่องแคล่วว่องไว (ลดระยะเวลาของ 5-0-5 Agility test เมื่อเทียบ
กับ SMFR) และเพิ่มความสามารถในการเปลี่ยนทิศทาง ซึ่งจะส่งผลให้นักกีฬาทำการวิ่งเร็วและการกระโดดได้ดีขึ้น ส่วนสมรรถภาพทาง
กายด้านอื่นๆส่งผลไม่แตกต่างกัน ดังนั้น โปรแกรมการอบอุ่นร่างกายของนักกีฬาเทนนิสระดับความสามารถสูง ควรเพิ่ม Dynamic
Exercise เข้าไปด้วย
Alvaro Lopez-Samanes et al. (2021). Acute effects of dynamic versus foam rolling warm-up strategies on physical performance in elite tennis players. Biology of Sport,38(4).

SPORT SCIENCE

MAG

|

Vol.1

Issue 4

September 2021

26

การสร้างแบบประเมินสมรรถภาพทางกาย
ที่สัมพันธ์กับทักษะกีฬาเทนนิสเยาวชน
ของประเทศจีน
- อภิรมย์ อาทิตย์ตั้ง เรียบเรียง -

การประเมินสมรรถภาพทางกายที่สัมพันธ์กับทักษะกีฬาเทนนิส เป็นกระบวนการที่สำคัญ
และจำเป็นต่อการพัฒนานักกีฬาเยาวชนเพื่ อเตรียมตัวสำหรับการแข่งขัน การศึกษาในครั้งนี้มี
วัตถุประสงค์เพื่ อสร้างแบบประเมินสมรรถภาพทางกายที่สัมพันธ์กับทักษะกีฬาเทนนิสเยาวชนของ
ประเทศจีน
วิธีการศึกษา เริ่มจากการทบทวนงานวิจัยที่เกี่ยวข้องเพื่ อจัดทำร่างรายการประเมิน จากนั้น
ใช้เทคนิค Delphi เพื่ อหาความเที่ยงตรงและคุณภาพของรายการประเมิน โดยใช้ผู้เชี่ยวชาญ 16
คน (ผู้ฝึกสอน นักวิชาการ และผู้ตัดสิน) แล้วเข้าสู่กระบวนการคัดเลือกแบบทดสอบสมรรถภาพ
ทางกายนักกีฬาเทนนิสเยาวชน ประกอบด้วย
1) ก่อนกระบวนการเลือกแบบทดสอบ มีการศึกษาบทความวิจัยที่เกี่ยวข้องและหลัก
วิชาการด้านการเคลื่ อนไหวของกีฬาที่ใกล้เคียง เช่น แบดมินตัน วอลเลย์บอล เป็นต้น และได้ผล
สรุปสมรรถภาพทางกายที่จำเป็น 6 ด้านหลัก 11 ด้านย่อย และ รายการทดสอบ 69 รายการ
2) กระบวนการคัดเลือกแบบทดสอบ ใช้แบบสอบถามให้ผู้เชี่ยวชาญประเมินรายการ
ทดสอบทั้ง 69 รายการ โดยใช้ Likert Scale 5 ระดับ (1=ไม่มีความสำคัญ 5=สำคัญมาก) เพื่ อ
เรียงลำดับความสำคัญ ในรอบที่1 ผู้เชี่ยวชาญ ทั้ง 16 คน ได้ตัดและรวมรายการทดสอบบาง
รายการ จนเหลือ 39 รายการทดสอบ และรอบที่ 2 ผู้เชี่ยวชาญได้ตัดและรวมรายการทดสอบบาง
รายการให้เหมาะสมกับสมรรถภาพทางกายแต่ละด้าน จนเหลือ 16 รายการทดสอบ

SPORT SCIENCE

MAG

|

Vol.1

Issue 4

September 2021

27

ผลการศึกษาพบว่ า รายการประเมินสมรรถภาพทางกายที่สัมพันธ์กับ
ทักษะกีฬาเทนนิสเยาวชน ประกอบด้วย สมรรถภาพทางกายหลัก 6 ด้าน
(ความเร็ว ความแข็งแรง ความอดทน ความอ่อนตัว ความคล่องแคล่วว่องไว
และพลัง) สมรรถภาพทางกายย่อย 11 ด้าน (เช่น ระบบแอโรบิก แอนแอโรบิก
พลังกล้ามเนื้ อส่วนบน ส่วนล่าง) และรายการทดสอบ 16 รายการ (เช่น ตี
Forehand/Backhand 45 วินาที, โยน Medicine ball เหนือศีรษะ, Beep
test) ดังภาพ เมื่ อได้รายการทดสอบเฉพาะกีฬาเทนนิสแล้วต่อไปควรมีการ
ศึกษาเปรียบเทียบพัฒนาการของการฝึกซ้อมและพัฒนาเกณฑ์มาตรฐานที่
เหมาะสมสำหรับนักกีฬาเยาวชนต่อไป
Wensheng, X., Geok, S., Norjali Wazir, M., Mohd Nasiruddin, N., & Xiaorong, B. (2021). CONSTRUCTION OF THE SKILL RELATED PHYSICAL FITNESS EVALUATION INDEX
SYSTEM OF CHINESE YOUNG MALE TENNIS PLAYERS.Malaysian Journal of Movement, Health & Exercise, 10(1).
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การพยากรณ์นักกีฬาเทนนิสเยาวชนที่มีพรสวรรค์
ในประเทศเยอรมนี
- อ ภิ ร ม ย์ อ า ทิ ต ย์ ตั้ ง เ รี ย บ เ รี ย ง -

วิธีการระบุตัวนักกีฬาที่มีพรสวรรค์สูง เป็นส่วนสำคัญ
ในคัดสรรนักกีฬาที่มีมาตรฐานสูง ในปัจจุบันนิยมใช้การ
ประเมินสมรรถภาพทางกาย แต่การวิจัยนี้จะใช้การคำนวณ
ตัวแปรทางคณิตศาสตร์ เพื่อพยากรณ์ความสำเร็จของ
นักกีฬาเทนนิสเยาวชนด้วยการเก็บข้อมูลระยะยาว

วิธีการศึกษา ทำการเก็บข้อมูลจากกลุ่มตัวอย่าง 174 คน
เพศหญิง 62 คน และเพศชาย 112 คน อายุ 8 ปี (U9)
เข้ารับการชั่งน้ำหนัก วัดส่วนสูง แล้วทดสอบสมรรถภาพ
ทางกาย 9 รายการ ได้แก่
1) กระโดดด้านข้างไป-มา
2) เดินทรงตัวไปด้านหลัง
3) ยืนกระโดดไกล
4) วิ่งเร็ว 20 เมตร
5) ดันพื้น 40 วินาที
6) ลุกนั่ง 40 วินาที
7) ยืนก้มตัวด้านหน้า
8) วิ่ง 6 นาที
9) โยนลูกบอล

จากนั้นใช้วิธีการคำนวณตัวแปรทางคณิตศาสตร์ 4 วิธี คือ
1) Tennis-Specific Recommendation Score (TRS)
2) (binary)Logistic regression
3) Discriminant analysis
4) Neural network (multilayer perceptron)
เพื่อพยากรณ์การประสบความสำเร็จในกีฬาเทนนิสในอนาคต 4 ปี
ข้างหน้า (U13 – U18) ของกลุ่มตัวอย่างแต่ละคน

ผลการศึกษาพบว่า วิธีการที่ใช้ในการพยากรณ์ทั้ง 4 วิธี มีความสามารถในการทำนายนักกีฬาที่ประสบความสำเร็จได้
ในระดับปานกลางถึงระดับสูง ค่าความสัมพันธ์ตั้งแต่ 0.447 (logistic regression) ถึง 0.654 (tennis
recommendation score) อย่างไรก็ตามต้องทำการศึกษาติดตามผลในระยะยาวต่อไป ทั้งนี้ ควรมีการเพิ่มการทดสอบ
สมรรถภาพทางกายที่เฉพาะเจาะจงในกีฬาเทนนิส เช่น Agility และพลังกล้ามเนื้ อแขน เป็นต้น รวมถึงการทดสอบ
สมรรถภาพแบบองค์รวมทั้งด้านร่างกายและจิตวิทยา
Siener, M.; Faber, I.; Hohmann, A. 2021. Prognostic Validity of Statistical Prediction Methods Used for Talent Identification in Youth Tennis
Players Based on Motor Abilities.Appl.Sci11, 7051.
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ผลการศึกษาพฤติกรรมทางโภชนาการ
และฟื้ นฟูร่างกายของนักกีฬาเทนนิส
- ศิ ร วิช ญ์ ถ ม ย า เ รีย บ เ รีย ง -

เทนนิส ถือเป็นกีฬาที่ได้รับความนิยมมากที่สุดในโลก และเป็นกีฬาที่มีลักษณะเฉพาะทั้งการเคลื่อนไหวและระบบพลังงาน
การได้รับโภชนาการที่เหมาะสมจะช่วยเพิ่มพัฒนาการในการฝึกซ้อม ความสามารถในการแข่งขันและการฟื้ นฟูร่างกาย ลด
ความเสี่ยงการบาดเจ็บ และป้องกันการเจ็บป่วย ซึ่งถือว่าเป็นพื้นฐานในการพัฒนานักกีฬาเทนนิส
วิธีการวิจัย กลุ่มตัวอย่างคือ นักกีฬาเทนนิส 70 คน แบ่งเป็นเพศชาย 48 คน และเพศหญิง 22 คนประกอบด้วย นักกีฬา
ระดับอาชีพ 20 คน และนักกีฬาสมัครเล่นอายุต่ำกว่า 18 ปี 15 คน และอายุ 18 – 35 ปี 55 คน สำรวจพฤติกรรมทาง
โภชนาการและการฟื้ นฟูร่างกาย โดยใช้แบบสอบถาม Google Form ทั้งหมด 4 หัวข้อคือ 1) โภชนาการก่อนการแข่งขัน
2) โภชนการในระหว่างการแข่งขัน 3) ตัวแปรตามสถานการณ์ และ 4) โภชนาการหลังการแข่งขันและการพักฟื้ นร่างกาย
ผลการวิจัย พบว่า

- ช่วงก่อนการแข่งขันนักเทนนิสส่วนใหญ่เลือกอาหารประเภทแป้งเป็นอาหารหลัก

- ในระหว่างการแข่งขัน พบว่า ดื่มน้ำ 94% กินกล้วย 86% และดื่มเครื่องดื่มทางการกีฬา 50%

- ในสถานการณ์ที่การแข่งขันที่ยาวนานกว่า 2 ชั่วโมง กลุ่มตัวอย่าง 80% เลือกรับประทานเครื่องดื่มทางการกีฬา และรอง

ลงมา 26% เลือกรับประทาน Energy gel และ 39% มีการใช้ผ้าเย็นในช่วงขณะพักในการแข่งขัน ทั้งนี้กลุ่มตัวอย่าง 14%
บอกว่ามีการรับประทานอาหารมากขึ้นเมื่อแข่งบนพื้นสนามประเภทคอร์ทดิน

- หลังการแข่งขันและการฟื้ นฟูร่างกาย กลุ่มตัวอย่างกว่า 80% มักเลือกใช้กลยุทธในการฟื้ นฟูร่างกายด้วยการใช้ Foam

Rolling 77% แช่น้ำเย็น 43% ดื่มโปรตีนชงแบบเขย่า 37% และแช่น้ำร้อน 26% นอกจากนี้ กลุ่มตัวอย่างยังใช้วิธีอื่นๆ
เช่น ดื่มน้ำบีทรูทและน้ำเกลือแร่

สรุปผลการวิจัย นักกีฬาเทนนิสมีความหลากหลายของรูปแบบการรับประทานอาหารและการฟื้ นฟูร่างกาย จำเป็น
ต้องศึกษาเพิ่มเติมเพื่อนำไปสู่แนวทางการปฏิบัติที่เหมาะสม รวมถึงระบุโภชนาการของนักกีฬาเทนนิสระดับอาชีพที่
เฉพาะเจาะจงสำหรับการแข่งขันและการฝึกซ้อม
Fleming JA, Naughton RJ, Harper LD. Investigating the Nutritional and Recovery Habits of Tennis Players. Nutrients. 2018 Apr 3;10(4):443.
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การประเมินตัวบ่งชี้

ความเหนื่อยล้าจากกลไกการทำงานของกล้ามเนื้อ
และการควบคุมท่าทางการเคลื่อนไหว
ในการแข่งขันกีฬาเทนนิสเยาวชน
- อภิรมย์ อาทิตย์ตั้ง เรียบเรียง -

อาการเหนื่อยล้าเป็นปัจจัยหลักที่ทำให้ความสามารถในการ
แข่งขันนักเทนนิสลดลง โดยเฉพาะในกลุ่มนักเทนนิสเยาวชน
วัตถุประสงค์ของการศึกษาในครั้งนี้เพื่อศึกษาการควบคุม
ท่าทางการเคลื่อนไหว และลักษณะกลไกการทำงานของกล้าม
เนื้อเมื่อมีการแข่งขันของนักกีฬาเทนนิสเยาวชน ซึ่งเป็นการ
ประเมินตัวบ่งชี้ความเหนื่อยล้าทางอ้อม

2. การวัดกลไกการทำงานของกล้ามเนื้อ ได้แก่ ความตึง
(Tone), ความแข็งตัว (Stiffness), เวลาในการคลายตัว
(Time to relaxation) และความยืดหยุ่น (Elasticity) เครื่อง
มือที่ใช้คือ Hand-held myometer (ยี่ห้อ Myoton-Pro) โดย
วัดกล้ามเนื้อหลักที่ใช้งานในการเล่นเทนนิส ได้แก่ pectoralis
major, biceps brachii, infraspinatus, deltoids, rectus
abdominis, rectus femoris, vastus medialis, biceps
femoris และ the lateral head of the gastrocnemius

วิธีการศึกษา กลุ่มตัวอย่าง คือ นักกีฬาเทนนิสเยาวชนชาย
จำนวน 17 คน (อายุเฉลี่ย 16.5 ± 1.5 ปี ความสูงเฉลี่ย 1.77 ±
0.07 เมตร; น้ำหนักเฉลี่ย 69.3 ± 7.1 kg; BMI 22.2 ± 1.0
kg/m2) ทำการทดสอบ pre-test แล้วพัก 10 นาที จากนั้น
Warm up 15 นาที แล้วแข่งขันเทนนิสแบบจำลอง 80 นาที พัก
10 นาที และทำการทดสอบ post- test โดยการประเมินตัวบ่งชี้
ความเหนื่อยล้า (Indicators of fatigue) 2 ด้าน ดังนี้

ผลการศึกษาพบว่า ผลก่อนและหลังการแข่งขันไม่แตก
ต่างกัน แต่พบว่าบางตัวแปรส่งผลในระดับปานกลางถึงมาก
เช่น กล้ามเนื้อหน้าท้อง Rectus abdominis และต้นขาด้าน
หน้า Vastus medialis ด้านขวามีความตึง และความแข็งตัวลด
ลง และเวลาในการคลายตัวของกล้ามเนื้อหน้าท้อง Rectus
abdominis ด้านขวา เพิ่มขึ้น ขณะที่พื้นที่หน้าตัดของค่า
จุดศูนย์กลางแรงดันขณะลืมตาซึ่งวัดการทรงตัว มีการ
เปลี่ยนแปลงระดับปานกลางแต่ไม่มีนัยสำคัญ
ในการศึกษาต่อไปควรศึกษาการตอบสนองทางสรีรวิทยา
ในเกมการแข่งขันที่มีความหนักมากขึ้น และเพิ่มตัวแปรอื่นๆ ใน
การวัด รวมถึงใช้การประเมินตัวบ่งชี้ความเหนื่อยล้าทางตรง

1. การทดสอบการควบคุมการเคลื่อนไหว ได้แก่ ระยะ
กระจัด (Displacement), ความเร็ว (Speed) และ พื้นที่หน้า
ตัดของค่าจุดศูนย์กลางแรงดัน (Surface area of center of
pressures) เครื่องมือที่ใช้คือ Posturographic platform
ยี่ห้อ Fusyo-Medicapteur 40 Hz บันทึกข้อมูลด้วย Fusyo
software รวมถึงการสวมใส่ GPS device และ Heart rate
monitor
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ปัจจัยทาง ชีวกลศาสตร์
ของข้อเข่า นักกีฬาเทนนิส
การตีท่า Forehand กับการวางเท้าลักษณะต่างๆ :
โอกาสเสี่ยงต่อการเกิดบาดเจ็บข้อเข่า
- ชัชฎาพร พิ ทักษ์เสถียรกุล เรียบเรียง -

กีฬาเทนนิส มีการเคลื่ อนไหวซ้ำๆ ในลักษณะ
ไปด้านข้าง การเริ่ม-หยุด การกลับตัว (Turn
motion) เปลี่ยนทิศทางด้านหน้า-หลัง อย่าง
รวดเร็ว ส่งผลให้เกิดแรงกระทำต่อระบบกล้ามเนื้ อกระดูกของรยางค์ขา การเปลี่ยนทิศทางการ
เคลื่ อนไหวแต่ละครั้ง ทำให้เกิดแรงกระทำต่อข้อเข่า
ข้างที่เป็นเท้าหลัก (Planted knee) และข้อเท้า
ประมาณ 1.5 - 2.7 เท่าของน้ำหนักตัว จึงพบการ
บาดเจ็บบ่อยที่รยางค์ขาในนักกีฬาเทนนิส เนื่ องจาก
เกิดแรงกระทำต่อ ข้อต่อจำนวนมากระหว่างการ
แข่งขัน นักกีฬาเทนนิสเพศชาย พบการบาดเจ็บที่
ข้อเข่าเป็นอันดับ 1 และนักกีฬาหญิง พบเป็นอันดับ
3 ส่วนนักกีฬาเด็ก พบการบาดเจ็บบ่อยที่ข้อเท้า
หลังส่วนล่าง และข้อเข่า เป็นต้น การเล่นเทนนิส
เพื่ อนันทนาการ พบการบาดเจ็บที่ข้อเข่ามาก ซึ่ง
สาเหตุของการบาดเจ็บที่ข้อเข่า เกิดจากการใช้งาน
มาก (Overuse) มากกว่าการบาดเจ็บที่เกิดขึ้นใน
ระหว่างเกม

ลักษณะการวางเท้าและข้อเข่าขณะตี Forehand
มี 3 ลักษณะ คือ neutral, semi-open และ Open
stance โดย neutral stance เท้าและข้อเข่าตั้ง
ฉากกับ net ขณะที่ open stance เท้าและข้อเข่า
ขนานกับ Net ส่วน Semi-open stance เท้าจะอยู่
ระหว่างการวางเท้าทั้งสองลักษณะ พบนักกีฬา
เทนนิสส่วนใหญ่ตี forehand ในลักษณะ Open
stance มากกว่า Neutral stance ซึ่งเป็นปัจจัย
หนึ่งที่ทำให้เกิดการบาดเจ็บที่ข้อเข่า เพราะเกิดแรง
กระทำต่อข้อเข่ามาก
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วิธีการวิจัย
กลุ่มตัวอย่าง เป็นนักกีฬาเทนนิสดาวรุ่งชาย ถนัด
ขวา จำนวน 8 คน ระดับความสามารถ
(International Tennis Number: ITN) 4 หรือ 5
ทำการเก็บข้อมูลในห้องปฏิบัติการ ใช้กล้องบันทึก
จำนวน 20 เครื่อง แผ่นวัดแรงปฏิกิริยา ติดอุ ปกรณ์
บอกตำแหน่งบนร่างกาย (Marker) จำนวน 38 จุด
จำลองสถานการณ์การตี Forehand แต่ละคนตี
forehand เต็มความสามารถ ด้วยการวางเท้า 3
ลักษณะๆ ละ 8 ครั้ง บันทึกการเคลื่ อนไหวด้วยระบบ
optoelectronic motion capture system วัดมุม
การเคลื่ อนไหวของข้อเข่า แรงกระทำที่ข้อเข่า และแรง
ปฏิริยาจากพื้ น (Vertical ground reaction
force) โดยมีสมมติฐานว่า การตีเทนนิส forehand
แบบเท้าเปิด มีโอกาสเกิดบาดเจ็บได้มากกว่าแบบเท้า
ปิด
ผลการวิจัย
การตีเทนนิสในลักษณะ forehand และมีการวาง
เท้าแบบ DOS พบแรงปฏิกิริยาจากพื้ นในแนวดิ่ง และ
ด้านข้างด้านนอกมีค่าแตกต่างอย่างมีนัยสำคัญทาง
สถิติ รวมทั้ง ค่ามุมงอข้อเข่า มุมกางข้อเข่า (Knee
abduction)แรงที่เกิดขึ้นลักษณะกดอัด
(Compression) ดึงแยก (Distraction) และแรง
กระทำด้านใน (Medial force) ข้อเข่า และค่า
Torque ข้อเข่า เกิดขึ้นมากอย่างมีนัยสำคัญทางสถิติ
เมื่ อเทียบกับการวางเท้าแบบ ANS และ AOS

ซึ่งปัจจัยทางชีวกลศาสตร์ที่พบในการตี
Forehand และวางเท้าแบบ DOS มีโอกาสเสี่ยงสูง
ที่ทำให้เกิดการบาดเจ็บต่อโครงสร้างรอบข้อเข่า
ดังนี้
1) การเกิดแรงกดซ้ำๆ ในข้อเข่า มีโอกาสทำให้เกิด
การบาดเจ็บที่เอ็นลูกสะบ้า (Patellar
tendinopathy) และข้อเข่าเสื่ อม (Knee
osteoarthritis)
2) การเกิดแรงดึงแยกที่ข้อเข่า (Tensile or
distraction force) มีโอกาสทำให้เกิดการบาดเจ็บ
ที่ปุ่มกระดูกข้อเข่า โดยเฉพาะในนักกีฬาเทนนิสวัย
เด็ก (Osgood-Schlatter)
3) การเกิดแรงกดจำนวนมากในข้อเข่า
(compression force) มุมของข้อเข่าเปลี่ยนจาก
งอเข่า เป็นเหยียดเข่า ระหว่างการเปลี่ยนทิศทาง
อย่างรวดเร็ว มีโอกาสทำให้เกิดการบาดเจ็บที่หมอน
รองกระดูกในข้อเข่า (Meniscus tears) พบใน
นักกีฬาวัยรุ่นและวัยผู้ใหญ่
4) การเกิดมุมงอข้อเข่ามาก มุมและแรงบิดขณะที่
ข้อเข่าบิดด้านนอก (Knee abduction angle and
torque) และแรงปฏิกิริยาจากพื้ นในแนวดิ่ง มี
โอกาสทำให้เกิดการบาดเจ็บเอ็นไขว้หน้าในข้อเข่า
5) มีการเกิดแรง Knee abduction and
external rotation torque) และ Knee medial
force มีโอกาสทำให้เกิดการบาดเจ็บที่เอ็นด้านข้าง
ด้านในข้อเข่า (Medial collateral ligament)
การตีเทนนิสลักษณะ Forehand และมีการวางเท้า
แบบ defensive open stance (DOS) มีแนวโน้ม
ความเสี่ยงเกิดการบาดเจ็บต่อข้อเข่า มากกว่าการ
วางเท้าในลักษณะอื่ น

ผู้ฝึกสอนและนักกีฬา ควรมีการจัดโปรแกรมการฝึก
เพื่ อเสริมสร้างความแข็งแรงของกล้ามเนื้ อรอบข้อ
เข่า กล้ามเนื้ อน่อง กล้ามเนื้ อต้นขา สะโพก และ
กล้ามเนื้ อลำตัว เพื่ อช่วยลดแรงกระแทกต่อข้อเข่า
ตลอดจนมีการเรียนรู้การเคลื่ อนไหวร่างกายที่ถูก
ต้องตามหลักชีวกลศาสตร์ สำหรับลดปัจจัยเสี่ยงต่อ
การเกิดบาดเจ็บ
Martin C, Sorel A, Touzard P, Bideau B, Gaborit R, DeGroot H & Kulpa R. Influence of
the forehand stance on knee biomechanics: implications for potential injury risks in
tennis players. J of Sports Sci. 2020.
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SPRINT
PERFORMANCE

คุ ณ ลั ก ษ ณ ะ สำ คั ญ
นั ก เ ท น นิ ส เ ย า ว ช น ห ญิ ง
- ธิ ติ วั ฒ น์ น้ อ ย คำ เ มื อ ง เ รีย บ เ รีย ง -

ประสิทธิภาพด้านความเร็ว เป็นองค์ประกอบ
หนึ่งที่มีความสำคัญสำหรับนักกีฬาเทนนิสระดับ
เยาวชน และการพัฒนาประสิทธิภาพด้าน
ความเร็วจึงเป็นโจทย์ที่ท้าทายสำหรับผู้ฝึกสอน
รายงานการวิจัยชิ้นหนึ่งของประเทศ
เนเธอร์แลนด์ ตีพิมพ์ในวารสาร Journal of
Sports Sciences เมื่อปี 2020 มีประเด็นที่น่า
สนใจเกี่ยวกับประสิทธิภาพด้านความเร็วของนัก
เทนนิสเยาวชน ผู้วิจัยได้ทำการศึกษาความเร็วใน
การวิ่ง ระยะ 5 เมตร พัฒนาการของร่างกาย และ
ตัวแปรสมรรถภาพทางกาย (การกระโดดสูง) ใน
นักกีฬาเทนนิสเยาวชนหญิงที่เป็นส่วนหนึ่งของ
โปรแกรมการพัฒนานักกีฬาที่มีพรสวรรค์ของ
ลอนเทนนิสสมาคมเนเธอร์แลนด์ (Talent
development programme of the Royal
Dutch Lawn Tennis Association (KNLTB))
ในแต่ละช่วงอายุ และได้พบว่า
จากการทดสอบวิ่งเร็ว ระยะ 5 เมตร
นักเทนนิสเยาวชนหญิง ระดับ Elite ที่อายุตั้งแต่
10-14 ปี จะวิ่งได้ เร็วกว่า นักเทนนิสระดับ Subelite แต่ความได้เปรียบด้านความเร็วนี้ จะหายไป
หลังจากอายุ 14 ปีขึ้นไป อย่างไรก็ตาม นักเทนนิส
เยาวชนหญิง ระดับ Elite ยังคงเล่นได้ดีกว่าเมื่อ
อยู่ในสนามแข่งขัน คาดการณ์ว่า พัฒนาการของ
การเจริญเติบโตทางด้านร่างกาย และความแข็ง
แรงของกล้ามเนื้อส่วนล่างของร่างกาย ส่งผลต่อ
ประสิทธิภาพด้านความเร็วของนักเทนนิสเยาวชน
หญิง

ดังนั้น ประสิทธิภาพด้านการวิ่งเร็ว (Sprint
performance) จึงเป็นคุณลักษณะที่สำคัญของนัก
เทนนิสเยาวชนหญิง และดูเหมือนว่าจะขึ้นอยู่กับการ
เติบโตทางด้านร่างกาย ควบคู่ไปกับระดับสมรรถภาพ
ทางกายด้วย
ข้อมูลนี้จะเป็นประโยชน์อย่างยิ่งต่อผู้ฝึกสอน
สามารถนำไปประยุกต์ใช้ในการพัฒนาโปรแกรมการ
ฝึกซ้อมและพัฒนาศักยภาพนักเทนนิสเยาวชนอย่าง
เป็นระบบต่อไป

Kramer, T., Valente-Dos-Santos, J., Visscher, C., Coelho-e-Silva, M., Huijgen, B. C., & Elferink-Gemser, M. T. (2021).
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การศึกษาคุณลักษณะของเทคนิคการเล่นเทนนิส
กับประสิทธิภาพในอนาคตของนักเทนนิสเยาวชน
- ธิ ติ วั ฒ น์ น้ อ ย คำ เ มื อ ง เ รี ย บ เ รี ย ง -

ทีมนักวิจัยจาก University of Groningen
ประเทศเนเธอร์แลนด์ ได้ทำการศึกษาคุณลักษณะ
ทางเทคนิคของกีฬาเทนนิสเพื่อคาดคะเน
ประสิทธิภาพในอนาคต
การศึกษานี้เกิดขึ้นในกลุ่มนักเทนนิสเยาวชนชายของประเทศ
เนเธอร์แลนด์ จำนวน 29 คน ที่มีการอันดับอยู่ในฐานข้อมูลของ
Royal Dutch Lawn Tennis Association (KNLTB)
- ใน ปี 2016 ถูกจัดอยู่ในช่วงรุ่นอายุต่ำกว่า 14 ปี ผู้วิจัยระบุว่า
การประเมินในปี 2016 คือ “ผลงานในปัจจุบัน”
- ใน ปี 2020 ถูกจัดอยู่ในช่วงรุ่นอายุต่ำกว่า 18 ปี ผู้วิจัยระบุว่า
การประเมินในปี 2020 คือ “ผลงานในอนาคต”
ซึ่งในรุ่นอายุต่ำกว่า 18 ปี มีการแบ่งระดับของนักกีฬาเป็น 2 กลุ่ม
คือ Elite (9 คน) กับ Competition (20 คน)
ใช้แบบทดสอบ Dutch Technical-Tactical Tennis Test
(D4T) เพื่อประเมินคุณลักษณะทางด้านเทคนิค โดยเป็นการ
จำลองการตีเทนนิส จำนวน 4 เกม (จังหวะการตีบอล รวม 72
ครั้ง) และวัดผลความเร็วของลูกเทนนิส ความแม่นยำ และ
เปอร์เซ็นต์ความผิดพลาด และมีการเก็บข้อมูลด้านการเจริญ
เติบโตทางด้านร่างกายด้วย
จากการศึกษา พบว่า
- ผลการประเมินคุณลักษณะทางด้านเทคนิค ได้แก่
ความเร็วของลูกบอล (Ball speed) และความแม่นยำ
(Accuracy) ในช่วงอายุต่ำกว่า 14 ปี และ ต่ำกว่า 18 มีค่า
ความสัมพันธ์กันอยู่ในระดับสูง
- ในช่วงรุ่นอายุไม่เกิน 18 ปี นักเทนนิสเยาวชนระดับ Elite
มีค่าเฉลี่ยคะแนนความแม่นยำในการตีบอลของเกมที่ 3
และ 4 แตกต่างกับนักเทนนิสระดับ Competition
- สัดส่วนของร่างกาย การเจริญเติบโต และอายุ มีความ
สัมพันธ์กับระดับของประสิทธิภาพ หมายความว่า นักกีฬา
ที่จัดอยู่ในระดับความสามารถสูงกว่า จะมีน้ำหนักมากกว่า
สูงกว่า และดูเป็นผู้ใหญ่กว่า

ดังนั้น แสดงให้เห็นว่า คุณลักษณะทางเทคนิคมีความสำคัญ
ต่อผลงานในปัจจุบันและในอนาคตของนักเทนนิสเยาวชนชาย
และจะเป็นข้อมูลที่สำคัญสำหรับผู้ฝึกสอนในการนำไปพัฒนา
ประสิทธิภาพให้กับนักเทนนิสเยาวชนต่อไป

Kolman, N. S., Huijgen, B. C., Visscher, C., & Elferink-Gemser, M. T. (2021). The value of technical characteristics for future
performance in youth tennis players: A prospective study. Plos one, 16(1), e0245435. https://doi.org/10.1371/journal.pone.0245435
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ไม่ช่วยเพิ่ม

การดื่มน้ำบีทรูท

ปริมาณน้อย

สมรรถนะทางกาย
ของนักเทนนิส

(Beetroot juice)

- ธิ ติ วั ฒ น์ น้ อ ย คำ เ มื อ ง เ รี ย บ เ รี ย ง -

ที่ผ่านมามีหลักฐานทางวิชการว่า การดื่ มน้ำบีทรูทช่วยเพิ่มระดับไนเตรทในเลือด และ
สัมพันธ์กับการเพิ่มขึ้นของสมรรถภาพทางกายในกีฬาประเภท Endurance
แล้วในกีฬาที่มีรูปแบบการเคลื่ อนที่แบบไม่ต่อเนื่ อง (Intermittent Sport) อย่างเช่น
กีฬาเทนนิส หากได้ดื่ มน้ำบีทรูท ระดับสมรรถภาพทางกายของนักเทนนิสจะเป็นอย่างไร
ทีมนักวิจัยจากประเทศสเปน ได้ทำการศึกษาการบริโภคน้ำบีทรูทของนักเทนนิสชาย
ระดับอาชีพของประเทศสเปน จำนวน 13 คน
วิธีการ
รูปแบบของงานวิจัย เป็นแบบ Crossover design ทำการทดลอง 2 ครั้ง ดังนี้
1. การทดลองครั้งที่ 1 นักเทนนิส ดื่ มน้ำบีทรูท (70 mL) และ
พัก 3 ชั่วโมง หลังจากนั้นทำการทดสอบสมรรถนะทางกาย
(Physical performance) โดยใช้การทดสอบ
Neuromuscular test battery ที่ประกอบด้วย
- Tennis serve velocity test (SVT)
- Countermovement jump (CMJ)
- Isometric handgrip strength (IHS)
- 5-0-5 agility test (5-0-5)
- 10 m sprint (10-m)
2. การทดลองที่ 2 นักเทนนิสดื่ มเครื่องดื่ มที่
เป็นสารหลอก (Placebo) และทดสอบเหมือน
การทดลองที่ 1
3. มีระยะ Wash out ห่างกัน 7 วัน

ผลการศึกษา
เมื่ อเปรียบเทียบการดื่ มน้ำบีทรูทและการดื่ มสารหลอกแล้ว ไม่พบความแตกต่างของการ
ทดสอบสมรรถนะทางกายด้านใดเลย ดังนั้น แสดงให้เห็นว่า การดื่ มน้ำบีทรูทในปริมาณน้อย
(70 mL) ยังไม่เพียงพอที่จะช่วยเพิ่มสมรรถนะทางกายของนักเทนนิสชา
López-Samanes, Á., Pérez-López, A., Moreno-Pérez, V., Nakamura, F. Y., Acebes-Sánchez, J., Quintana-Milla, I., ... & Domínguez, R.
(2020). Effects of beetroot juice ingestion on physical performance in highly competitive tennis players. Nutrients, 12(2), 584.
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- ธิ ติ วั ฒ น์ น้ อ ย คำ เ มื อ ง เ รี ย บ เ รี ย ง -

เราคงเคยได้อ่านหรือศึกษาถึงการพัฒนา
ให้นักกีฬาระดับเยาวชน มีศักยภาพมากขึ้น
เพื่อพร้อมไปสู่การเป็นนักกีฬาที่ยอดเยี่ยม
ในอนาคตในระดับ

กลุ่มที่ 1 จำนวน 10 คน ฝึกด้วยโปแกรม Functional
training 4 วันต่อสัปดาห์ (แบบ 2x2 คือ ฝึกตาม
โปรแกรมเทนนิสแบบปกติ 2 วัน (routine tennis
training ) และอีก 2 วัน ฝึกด้วยโปรแกรม functional
training)

ผมขอยกตัวอย่างงานวิจัยชิ้นหนึ่งของ
ประเทศตุรกี แนวคิดของนักวิจัยคือ ต้องการ
พัฒนาคุณสมบัติด้านทักษะทางกลไกการ
เคลื่อนไหวให้กับนักเทนนิสเยาวชนหญิงใน
การฝึกเพียงคราวเดียว แต่ได้ประโยชน์หลาย
อย่าง
นักวิจัยจึงนำการฝึกแบบ FUNCTIONAL
TRAINING มากำหนดในโปแกรมการฝึก
เทนนิส ในอาสาสมัครที่เป็นนักเทนนิสเยาวชน
หญิง อายุ 10-12 ปี จำนวน 20 คน ของ
สโมสรเทนนิสในเมือง MERSIN ซึ่งอยู่ทาง
ตอนใต้ของประเทศตุรกี

กลุ่มที่ 2 จำนวน 10 คนทเป็นกลุ่มควบคุม ที่ทำการฝึก
โปรแกรมปกติ ทั้ง 4 วัน (routine tennis training )
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* โปรแกรมการฝึกเทนนิสแบบปกติ (Routine tennis
training program) เป็นการฝึกตีบอลที่เป็นเทคนิค
เฉพาะกีฬาเทนนิส
* โปรแกรมการฝึก Functional training เป็นการฝึก
เคลื่อนไหวกล้ามเนื้อที่ผสมผสานเทคนิคหลากลายรูปแบบ
ไม่ว่าจะเป็น การผลัก การดึง การหมุน การกระโดด ทั้ง
2 โปรแกรมนี้ สามารถไปตามดูได้ในรายละเอียดของงาน
วิจัยนะครับ
* ระยะเวลาในการฝึก : วันละ 90 นาที ฝึก 4 วันต่อ
สัปดาห์ รวมทั้งสิ้น 8 สัปดาห์
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การทดสอบประสิทธิภาพของทักษะความสามารถทางกลไกการเคลื่อนไหว
(Biomotor performance measurements) ประกอบด้วย
- 10-m Speed Test
- Vertical Leap Test
- Sit and Reach Test
- Grip Force Test
- Agility Test (T-Test)
- Anaerobic Power (Wingate Anaerobic Power Test)

ผลการศึกษา พบว่า
หลังจากการฝึก 8 สัปดาห์ ผ่านไป ผลการทดสอบแสดงให้เห็นว่า การฝึกด้วยโปรแกรม
Functional training ร่วมกับการฝึกเทคนิคเฉพาะกีฬาเทนนิส สามารถพัฒนาประสิทธิภาพ
กลไกการเคลื่อนไหว สมรรถภาพทางกายของนักเทนนิสเยาวชนหญิง เช่น ความเร็วในการวิ่ง
ความสามารถในการกระโดด ความอ่อนตัว ความแข็งแรงของกล้ามเนื้อแขน ความคล่องแคล่ว
ว่องไว รวมถึงประสิทธิภาพด้านความอดทนของกล้ามเนื้อแบบไม่ใช้ออกซิเจน ได้ดีกว่าการฝึก
เทคนิคเฉพาะกีฬาเทนนิสพียงอย่างเดียว
นี่เป็นเพียงผลการศึกษาหนึ่งในกลุ่มนักเทนนิสระดับเยาวชน ผู้ฝึกสอนสามารถนำเอารูปแบบ
การฝึกไปประยุกต์ใช้เพื่อพัฒนาศักยภาพให้กับนักเทนนิสเยาวชนได้
Zırhlı, O., & Demirci, N. (2020). The Influence of functional training on biomotor skills in girl tennis players aged 10–12. Baltic Journal of Health and Physical Activity, 12(4), 33-45.
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RECREATIONAL TENNIS-PLAYING
ความผิดปกติของหลอดเลือด เป็นหนึ่งใน
สาเหตุหลักของการเกิดโรคหัวใจและหลอด
เลือด (Cardiovascular disease : CVD)
การศึกษาทางระบาดวิทยาที่ผ่านมา ระบุว่า
การออกกำลังกายด้วยการเล่นกีฬาแร็กเก็ต
(Racquet sports) ลดความเสี่ยงต่อการ
เสียชีวิตจากทุกสาเหตุได้ถึง 47% และการ
เสียชีวิตจากโรคหัวใจและหลอดเลือด (CVD)
ได้มากถึง 59% (Oja P, Kelly P, Pedisic Z,
et al. 2016)
งานวิจัยชิ้นนี้มีคำถามที่น่าใจว่า ปริมาณเวลา
ของการออกกำลังกายด้วยการเล่นเทนนิส
เชิงนันทนาการ จะส่งผลต่อระบบหัวใจและ
หลอดเลือด และตัวชี้วัดทางชีวเคมีในร่างกาย
ของผู้สูงอายุ แตกต่างกันหรือไม่
ผู้วิจัยจึงทำการศึกษาถึงปริมาณเวลาในการ
ออกกำลังกายต่อสัปดาห์ ด้วยการเล่น
เทนนิสเชิงนันทนาการ ในกลุ่มผู้สูงอายุของ
ประเทศใต้หวัน (อายุมากกว่า 50 ปี) จำนวน

อิทธิพลของปริมาณการออกกำลังกาย
ด้วยการเล่นเทนนิสเชิงนันทนาการ
กับสุขภาพหลอดเลือดของผู้สูงอายุ

26 คน ที่มีประสบการณ์ในการออกกำลังกาย
ด้วยการเล่นเทนนิสมาก่อน

ขอบคุณภาพจาก https://www.lta.org.uk/play.../competing/seniors-tennis/

- ธิ ติ วั ฒ น์ น้ อ ย คำ เ มื อ ง เ รี ย บ เ รี ย ง วิเคราะห์ปริมาณเวลาของการออกกำลังกายด้วยการเล่น
เทนนิสเชิงนันทนาการของอาสาสมัครสูงอายุทั้ง 26 คน และ
แบ่งระดับปริมาณของการออกกำลังกาย ได้เป็น 2 กลุ่ม คือ
1. กลุ่มที่ออกกำลังกายด้วยการเล่นเทนนิส 14 ± 1.3 ชั่วโมงต่อ
สัปดาห์ หรือ High tennis time group (HT)
2. กลุ่มที่ออกกำลังกายด้วยการเล่นเทนนิส 4.5 ± 0.7 ชั่วโมง
ต่อสัปดาห์ หรือ Low tennis time group (LT)

ตรวจวัดความดันโลหิตและประเมินความแข็งตัวของหลอดเลือด
และคำนวณหาค่า Brachial-Ankle Pulse Wave Velocity
(baPWV) เพื่ อประเมินสุขภาพของหลอดเลือด หากมีค่าน้อย แสดง
ว่ามีสุขภาพหลอดเลือดที่ดี มีความยืดหยุ่น หลอดเลือดไม่แข็งตัว
และพยากรณ์ความเสี่ยงของโอกาสที่จะเกิดการแข็งตัวของหลอด
เลือดที่จะนำไปสู่การอุ ดตันของหลอดลเลือดแดงส่วนปลาย จากการ
คำนวณหาค่า Ankle Brachial Index (ABI)

วิเคราะห์ตัวแปรทางด้านชีวเคมี เช่น กลูโคสในเลือดและไขมันในเลือด (คลอเรสเตอรอล,
LDL, HDL , ไตรกลีเซอไรด์, C-reactive protein : CRP) รวมถึงภาวะดื้ อต่ออินซูลิน
ผลการวิจัย
พบว่า ผู้สูงอายุที่มีเวลาออกกำลังกายด้วยการเล่นเทนนิสที่มากกว่า จะมีหลอดเลือด
ที่นุ่มกว่า (ยืดหยุ่น ไม่แข็ง) และมีภาวะดื้ อต่ออินซูลินน้อยกว่า เมื่ อเทียบกับผู้สูงอายุที่มี
เวลาเล่นทนนิสน้อยกว่า แต่ในส่วนของตัวแปรด้านชีวเคมีไม่แตกต่างกัน
ดังนั้น หากมีการใช้เวลามากขึ้นในการออกกำลังกายด้วยการเล่นเทนนิสในผู้สูงอายุ
อาจส่งผลดีต่อสุขภาพหัวใจและหลอดเลือดมากขึ้น
Chao, H. H., Liao, Y. H., & Chou, C. C. (2021). Influences of Recreational Tennis-Playing Exercise Time on
Cardiometabolic Health Parameters in Healthy Elderly: The ExAMIN AGE Study. International Journal of
Environmental Research and Public Health, 18(3), 1255.
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การศึกษาระยะยาว 1 ปี จากการฝึกเทนนิส
ที่มีผลต่อความสามารถทางสมองด้านการบริหารจัดการ
ในเด็กอายุ 6-11 ปี
EFFECTS OF TENNIS PLAY ON EXECUTIVE FUNCTION
IN 6–11-YEAR-OLD CHILDREN: A 12-MONTH LONGITUDINAL
STUDY

- อั ช รั ฐ ย ง ท วี

เ รี ย บ เ รี ย ง -

Ishihara, T., & Mizuno, M. (2018). Effects of tennis play on executive function in 6–11-year-old children: A 12-month longitudinal study. European Journal of Sport Science, 18(5), 741-752.

เป็นที่ทราบการดีว่า เทนนิส เป็นกีฬาที่เสริมสร้างและพัฒนาศักยภาพของมนุษย์ในหลายๆด้าน ยกตัวอย่าง เช่น
ความสมบูรณ์ทางร่างกาย สมรรถภาพทางกาย ฯลฯ
นอกจากนี้ จากการศึกษาในปี 2018 โดยนักวิจัยชาวญี่ปุ่น จากมหาวิทยาลัย Hokkaido University ได้ค้นพบว่า
การฝึกเทนนิสอย่างต่อเนื่องสัปดาห์ละ 4 ครั้ง เป็นระยะเวลา 1 ปี ในเด็กที่มีอายุ 6-11 ปี มีส่วนช่วยพัฒนาความสามารถ
ในการบริหารจัดการของสมอง หรือ EF (executive functions) ในด้านความจำใช้งาน หรือ working memory
มากกว่าการฝึกเทนนิสเพียง 1 ครั้งต่อสัปดาห์
จะเห็นได้ว่า การเข้าร่วมกิจกรรมกีฬามีประโยชน์ต่อพัฒนาการทางสมองของเด็ก ที่มีอิทธิพลสำคัญต่อลักษณะ
อื่นๆ เช่น ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน การควบคุมอารมณ์ หรือความสำเร็จในการประกอบอาชีพในอนาคต ดังนั้น เรามา
ร่วมกันส่งเสริมให้เด็กไทยเล่นกีฬาหรือมีกิจกรรมทางกายเป็นประจำกันเถอะ
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Executive Functions
ความสามารถทางสมองด้านการบริหารจัดการ
สามารถทำนายความสำเร็จทางการกีฬาในนักกีฬาเทนนิสเยาวชน
- อั ช รัฐ ย ง ท วี เ รีย บ เ รีย ง -

ปัจจัยเกี่ยวข้องกับความสำเร็จทางการกีฬาในวัยเด็ก
ประกอบด้วย สมรรถภาพทางกายทั่วไป ทักษะทางกลไก
และสมรรถภาพทางกายเฉพาะกีฬา (Kuroda et al.,
2015; Roetert, Brown, Piorkowski, & Woods,
1996).
การทำงานรู้คิดของสมองระดับสูง (Higher-order
cognitive function) เช่น การทำหน้าที่บริหารจัดการของสมอง
( executive function: EF) ก็เช่นเดียวกัน ที่มีรายงานถึงความ
สัมพันธ์กับความสำเร็จทางการกีฬา (Huijgen et al., 2015;
Ishihara, Kobayashi, Kuroda, &Mizuno, 2018; Ishihara,
Kuroda, Kawakami, & Mizuno, 2016; Verburgh, Scherder,
Van Lange, & Oosterlaan, 2014; Vestberg, Reinebo,
Maurex, Ingvar, & Petrovic, 2017).

งานวิจัยเรื่องนี้ ของ Ishihara, Kuroda, & Mizuno (2019)
เป็นไปในทิศทางเดียวกันกับ การวิจัยของสำนักวิทยาศาสตร์
การกีฬา กรมพลศึกษา ในปี 2563 เรื่อง ความฉลาดทางการ
กีฬา : บทบาทของความสามารถทางสมองที่มีต่อความสำเร็จ
ทางการกีฬาในนักกีฬาเยาวชนไทย ที่พบว่า ความสามารถทาง
สมองมีความสัมพันธ์กับความสําเร็จทางการกีฬาสําหรับนัก
ฟุตบอลเยาวชนไทย ในด้าน ความสามารถระดับสูงในการบริหาร
จัดการของสมอง (Executive functions) ด้านความคิด
ยืดหยุ่น (Cognitive flexibility) และด้านความสามารถในการ
ควบคุมและยับยั้ง (Inhibitory control) และความสามารถใน
การประมวลผลข้อมูล (Information processing) (อัชรัฐ,
ชัชฎาพร, ธิติวัฒน์ และนิรุตติ์, 2020:
https://www.dpe.go.th/research-preview421691791792 )

อย่างไรก็ตาม การศึกษาที่ผ่านมา ยังไม่ปรากฏเกี่ยวกับ ผลระยะ
ยาวของความสามารถทางสมองกับระดับความสามารถและความ
สำเร็จในการกีฬา โดยเฉพาะกีฬาเทนนิส
ดังนั้น จึงเป็นที่มาของ การวิจัย เรื่อง Competitive
achievement may be predicted by executive functions
in junior tennis players: An 18-month follow-up study
ที่เผยแพร่ในวารสาร JOURNAL OF SPORTS SCIENCES ปี 2019
ที่ดำเนินการโดย นักวิจัยจาก มหาวิทยาลัย Hokkaido
ศูนย์วิทยาศาสตร์ทางสมองของมหาวิทยาลัย Tamagawa และ
มหาวิทยาลัย Hokusho ประเทศญี่ปุ่น
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ที่พบว่า “ EF หรือ การทำงานบริหารจัดการของสมองส่วน
หน้า ” สามารถทำนายความสำเร็จในกีฬาเทนนิสระดับเยาวชน
ทั้งชายและหญิง ที่มีอายุ ระหว่าง 9-15 ปี ที่เข้าร่วมการแข่งขัน
เทนนิสอย่างต่อเนื่องตลอดระยะเวลา 18 เดือน ตั้งแต่เดือน
สิงหาคม 2015 ถึงเดือนกุมภาพันธ์ 2017

Ishihara, T., & Mizuno, M. (2018). Effects of tennis play on executive
function in 6–11-year-old children: A 12-month longitudinal study.
European Journal of Sport Science, 18(5), 741-752.
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Training for lateral acceleration
การฝึกสำหรับเคลื่อนที่ออกตัวด้านข้างในนักกีฬาเทนนิส
- ชัชฎาพร พิทักษ์ เสถียรกุล เรียบเรียง เทนนิส เป็นกีฬาที่เกิดการเคลื่ อนที่ด้านข้าง 70% และเคลื่ อนที่ด้านหน้า 20% ของการเคลื่ อนที่ทั้งหมด ซึ่งการเร่ง
ออกตัวด้านข้าง (Lateral acceleration) ขึ้ นอยู่กับการเคลื่ อนไหวของขาข้างที่จะก้าวออกไป ทำให้เกิดแรง
ปฏิกิริยาจากพื้ น (ground reaction force) ที่ส่งผลอัตราการเร่ง การฝึ กเทคนิค footwork เป็นการฝึ กการ
ออกตัวอย่างเร็วของขาแต่ละข้าง (unilateral movement) ทั้งนี้สามารถพัฒนาการเคลื่ อนที่โดย 1) ฝึ กความแข็ง
แรง-เร็ว (strength speed training) 2) ฝึ กเทคนิค 3) ฝึ กการคาดการณ์ล่วงหน้า (anticipation training)
การวิจัยพบว่า อัตราเร่งในการเคลื่ อนไปตี forehand ของนักกีฬาเทนนิสอาชีพ Djokovic และ Nadal เท่ากับ
4.81 และ 4.70 m/s2 ตามลำดับ อัตราเร่งในการเคลื่ อนไปตี backhand Nadal เท่ากับ 4.30 m/s2 อัตราเร่งขึ้ น
อยู่กับ RFD (rate of force development)
การทดสอบความสามารถของนักกีฬาเทนนิสที่เกี่ยวกับการเร่งออกตัวด้านข้าง จะทดสอบด้วยวิธี 1) single leg
hop power ผลการทดสอบจะสัมพันธ์กับความเร็วในการวิ่งระยะ 10 เมตร 2) การทดสอบความเร็วในการเปลี่ยน
ทิศทาง (change of direction: COD) สำหรับนักกีฬาเทนนิส จะใช้มุม cutting ที่ 180 องศา ส่วนกีฬาอื่ น มุม
cutting ที่ 20-60 องศา 3) การทดสอบด้วยวิธี single leg countermovement jump-lateral โดยขาข้างที่
ถีบตัวกับขาที่ลงสู่พื้ นเป็นข้างเดียวกัน วัดระยะกระโดดจากขอบนอกของรองเท้าขาข้างที่ถีบตัวและลงสู่พื้ น กระโดด
3 ครั้งต่อขาแต่ละข้าง บันทึกค่าที่ดีที่สุด ซึ่งกำลังกล้ามเนื้ อขาจะสัมพันธ์กับความแข็งแรงของกล้ามเนื้ อขา

Figure 1. Single leg lateral jump (SLLJ) test with countermovement. Note the same leg
is used for takeoff and touchdown.

การฝึกสำหรับเคลื่อนที่ออกตัวด้านข้างในนักกีฬาเทนนิส ประกอบด้วย
1. Lateral wall holds and drives
การออกกำลังกายด้านข้างกับกำแพง (lateral wall drills) เป็นการฝึกถ่ายน้ำหนักไปด้านข้างโดยรักษาการ
ทรงตัวด้วยการยันกับกำแพงหรือรั้ว
- ท่า lateral wall hold (รูปที่ 2) นักกีฬาเอียงตัว 30 องศากับแนวดิ่ง มือยันกำแพง หรือใช้ข้อไหล่ยัน
กำแพง งอเข่า พร้อมกับยกขาขึ้นระดับสะโพก ค้างไว้สักครู่ แล้วทำสลับขา จากนั้นเปลี่ยนเป็นเอียงตัวอีกข้าง
หนึ่ง ฝึกยกขาเช่นเดิม เมื่อฝึกจนชำนาญแล้ว ก็ทำการยกขาสลับกันอย่างเร็ว 2-6 ครั้งต่อเซท แล้วเปลี่ยนข้าง
- ท่า third wall drill (รูปที่ 3) ท่านี้จะใช้กำลังและมุมการเคลื่อนไหวมากกว่าท่า lateral wall hold นักกีฬา
อยู่ในท่าที่ขาด้านนอกพร้อมที่จะถีบตัว (push off) เคลื่อนอย่างเร็วไปที่กำแพง มือทั้ง 2 ข้างวางที่กำแพง ขาที่
อยู่ด้านนอกยกขึ้นและไขว้ ค้างไว้สักครู่ในท่าเริ่มต้นและท่าสิ้นสุด ทำ 10 ครั้งต่อเซท ทำทั้ง 2 ข้าง
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2. Hops + Bounds + Sprints
การ Hop คือ การเคลื่ อนที่ไปข้างหน้า
ระยะสั้นๆ ด้วยลักษณะขาที่ถีบตัว เท้า
ลอยขึ้ นจากพื้ น และลงสู่พื้ นเป็นขา
ข้างเดียวกัน การ Jump คือ การ
เคลื่ อนที่ไปข้างหน้า ด้วยลักษณะขา 2
ข้าง หรือข้างเดียวถีบตัว เท้าลอยขึ้ น
จากพื้ นทั้ง 2 ข้างได้ระยะมากกว่าการ
Hop การ bound คือ การเคลื่ อนที่ไป
ข้างหน้า ด้วยลักษณะขาที่ถีบตัว เท้า
ลอยขึ้ นจากพื้ น สลับกับขาข้างที่ลงสู่
พื้ น การฝึ กสำหรับนักกีฬาเทนนิสเพื่ อ
พัฒนาการเคลื่ อนที่ในแนวดิ่งที่จะส่ง
ผลต่อการเคลื่ อนที่ไปยังทิศทางเป้า
หมาย ได้แก่
A: vertical single leg hop +
lateral bound (alternating) ดัง
รูปที่ 4
B: lateral single leg hop +
lateral bound (alternating)
C: vertical single leg hop +
lateral bound + short sprint
opposite direction
D: lateral single leg hop +
lateral bound + short sprint
opposite direction ดังรูปที่ 5
Figure 2. Lateral wall hold and alternating drives.

Figure 3. Load and crossover hold.
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3. Contrast training
หมายถึง การเคลื่ อนไหวหรือการออกกำลังกายที่มี
ลักษณะคล้ายกัน แต่ทำด้วยความหนักหลากหลาย
การฝึ ก contrast training สำหรับเพิ่มความเร็ว
เช่น การวิ่งขึ้ น-ลงเขา ที่ไม่ชันมาก ซึ่งจะไม่เปลี่ยน
กลไกการวิ่ง การฝึ กแบบใช้ลวดสลิง (bungees)
ร่วมกับยางยืด ซึ่งสามารถปรับเป็นแรงต้านหรือแรง
ช่วยได้ โดยไม่เปลี่ยนแปลงการเคลื่ อนไหวด้านข้าง
รูปที่ 6 แสดงการฝึ กด้วยเชือกสลิง ที่ยางยืดเป็นแรง
ช่วยการเคลื่ อนที่ด้านข้าง คล้องเชือกสลิงสูง จะช่วย
ดึงนักกีฬาไปด้านข้างและขึ้ นบน นักกีฬาตัดสินใจก้าว
เท้าแบบ crossover step เพิ่มอีก 2-3 ช่วงก้าวเพื่ อ
เร่งการเคลื่ อนที่ (accelerating strides) กรณี
การฝึ กด้วยเชือกสลิงที่เป็นแรงต้านการเคลื่ อนที่ด้าน
ข้าง ให้คล้องเชือกสลิงที่ด้านล่างของรั้ว นักกีฬา
เคลื่ อนที่อย่างรวดเร็วออกห่างจากลวดสลิง และก้าว
เท้าแบบ crossover step เพิ่มอีก 2-3 ช่วงก้าว
เพื่ อเร่งการเคลื่ อนที่ นักกีฬาฝึ ก 8-10 ครั้งต่อเซท
สำหรับแบบแรงช่วย และแรงต้าน

Figure 4. Vertical single leg hop + lateral bound (alternating).

Figure 5. Lateral single leg hop + lateral bound + short sprint
opposite
direction.

สรุป การเคลื่ อนไหวส่วนใหญ่ในกีฬาเทนนิส
เป็นการเคลื่ อนไหวไปด้านข้าง แต่สามารถ
เคลื่ อนไหวในทิศทางอื่ นได้ตามที่นักกีฬาได้รับ
การฝึ ก การฝึ กสมรรถภาพความแข็งแรงขา
เป็นแบบ elastic unilateral reactive leg
strength และการฝึ กเปลี่ยนทิศทาง
(change of direction movement)
การฝึ กทักษะเคลื่ อนไหวในสนามสำหรับกีฬา
เทนนิส โดยเฉพาะการเคลื่ อนที่ออกตัวด้านข้าง
มักจะทำน้อยกว่าการฝึ กเทคนิค จึงควรทำการ
ทดสอบกระโดดด้วยขาข้างเดียวไปด้านข้าง
ซึ่งจะสัมพันธ์กับการเคลื่ อนที่ออกตัวด้านข้าง
การฝึ กเพื่ อพัฒนาการเคลื่ อนไหวด้านข้าง
สำหรับนักกีฬาเทนนิส ควรทำในรูปแบบ
lateral wall exercise, hop-jumpbound exercise และ contrast training

Figure 6. Bungee-assisted lateral explosion.............

Doug Eng and Bharathan Sundar. Training for lateral acceleration. International Tennis Federation Coaching and Sport Science Review. 2021: 29 (83); 21-24.
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ประโยชน์ฉับพลันของการเล่นเทนนิส
ที่มีต่อ EFs หรือความสามารถ
ทางการบริหารจัดการของสมอง
ในเด็กอายุ 6-12 ปี
The beneficial effects of game-based exercise using age-appropriate tennis
lessons on the executive functions of 6–12-year-old children
- อัชรัฐ ยงทวี เรียบเรียง -

คณะนักวิจัยชาวญี่ปุ่น นำโดย Toru Ishiharaa
จาก Department of Physical Fitness Science,
Graduate School of Education, Hokkaido ได้
ทำการศึกษาการฝึกเทนนิส 2 รูปแบบที่ส่งผลต่อ EFs
ในเด็กระดับประถมศึกษา
วิธีการวิจัย
ผู้เข้าร่วมงานวิจัย แบ่งออก เป็น 3 กลุ่ม คือ
กลุ่มทดลองที่ 1 มีเด็กเข้าร่วม 32 คน จะได้รับการ
ฝึกในรูปแบบที่ 1 คือ การฝึกเชิงเทคนิคกีฬา
(technique based approach: TBA) เป็นการฝึก
เทินนิสในเชิงเทคนิคและทักษะที่มีการปฏิบัติซ้ำๆกัน
ตลอดการฝึก ใช้ระยะเวลา 50 นาที
กลุ่มทดลองที่ 2 มีเด็กเข้าร่วม 39 คน จะได้รับการ
ฝึกในรูปแบบที่ 2 คือ การฝึกในรูปแบบเกมการเล่น
เทนนิส (game-based approach: PLAY + STAY
[P + S]) ซึ่งคล้ายๆกับการแข่งขันที่ต้องมีการเสิร์ฟ
การรับลูกและการตีโต้ ที่ได้รับการพัฒนาขึ้นในปี คศ
2007 โดย สหพันธ์เทนนิสนานาชาติ (International
Tennis Federation: ITF) ที่เป็นการฝึกในโดยใช้
อุ ปกรณ์และวิธีการฝึกที่เหมาะสมกับช่วงอายุ ซึ่งจะ
กระตุ้นให้เด็กได้มีการคิด วางแผนกลยุทธ์ในการเล่น
มากขึ้น ใช้ระยะเวลา 50 นาที
กลุ่มควบคุม จะให้เด็กชมรายการโทรทัศเป็นระยะ
เวลา 50 นาที
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วิธีการทดลอง
ก่อนเริ่มการทดลอง ผู้เข้าร่วมงานวิจัยจะต้องทำการ
ทดสอบสมรรถภาพของระบบหายใจและการไหลเวียน
เลือด ด้วยแบบทดสอบ shuttle stamina test
ขั้นตอนการทดลอง
ขั้นตอนที่ 1 ผู้เข้าร่วมงานวิจัยมาถึงห้องคอมพิวเตอร์
สำหรับเก็บข้อมูล แล้วนั่งพัก 5 นาที
ขั้นตอนที่ 2 ทำการทดสอบ pre-test โดยใช้แบบ
ทดสอบ EF 3 แบบ
ขั้นตอนที่ 3 ผู้เข้าร่วมการวิจัยในกลุ่มทดลองที่ 1 และ
กลุ่มทดลอง 2 ทำการออกกำลังกายตามโปรแกรมที่
กำหนด คือ การฝึกเชิงเทคนิคกีฬา (technique
based approach: TBA) และการฝึกในรูปแบบเกม
การเล่นเทนนิส (game-based approach: PLAY +
STAY [P + S]) ตามลำดับ เป็นระยะเวลา 50 นาที ส่วน
กลุ่มควบคุม นั่งชมโทรทัศน์ เป็นเวลา 50 นาทีเท่ากัน
ขั้นตอนที่ 4 ทำการทดสอบ post-test โดยใช้แบบ
ทดสอบ EF 3 แบบ ใช้เวลา 15 นาที

เครื่องมือที่ใช้ในงานวิจัย
แบบทดสอบ EF 3 แบบ คือ
1. Stroop Color and Word Test(SCWT)
2. 2-back Task
3. Local-global Task (LGT)

ผลการวิจัย
• ความสามารถในการบริหารจัดการ (EF) ของสมอง มีการเปลี่ยนแปลง
ที่ดีขึ้นในกลุ่มที่ฝึกเชิงเทคนิคกีฬา (TBA) และ กลุ่มที่ฝึกในรูปแบบเกม
การเล่นเทนนิส (P + S) ขณะที่กลุ่มควบคุม ไม่พบการเปลี่ยนแปลงเมื่อ
เปรียบเทียบผลก่อนและหลังการทดลอง
• กลุ่มที่ฝึกในรูปแบบเกมการเล่นเทนนิส (P + S) มีคะแนนรวมของ
ความสามารถในการบริหารจัดการ (EF) สูงกว่ากลุ่มที่ฝึกเชิงเทคนิคกีฬา
(TBA)
• กลุ่มที่ฝึกเชิงเทคนิคกีฬา (TBA) และ กลุ่มที่ฝึกในรูปแบบเกมการเล่น
เทนนิส (P + S) มีการเปลี่ยนแปลงที่ดีขึ้นเมื่อเปรียบเทียบผลก่อนและ
หลังการทดลองทางด้านความสามารถในการบริหารจัดการ (EF) #ด้าน
การควบคุมและยับยั้ง (inhibitory control)
• กลุ่มที่ฝึกในรูปแบบเกมการเล่นเทนนิส (P + S) มีการเปลี่ยนแปลงที่ดี
ขึ้นเมื่อเปรียบเทียบผลก่อนและหลังการทดลองทางด้านความสามารถ
ในการบริหารจัดการ (EF) ด้านความจำใช้งาน (Working memory)
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• การฝึกเทนนิสทั้งทางด้านเทคนิคและการลงเกม
สามารถพัฒนาทักษะการบริหารจัดการของสมอง (EF)
ที่ดีกว่าการชมโทรทัศน์
• การฝึกเทนนิสแบบลงเกมหรือฝึกในรูปแบบเกมการ
เล่นเทนนิส (P + S) พัฒนาทักษะ EF ที่มากกว่า การฝึก
ทางเทคนิคกีฬาเทนนิส
Ishihara, T., Sugasawa, S., Matsuda, Y., & Mizuno, M. (2017).
The beneficial effects of game-based exercise using ageappropriate tennis lessons on the executive functions of 6–12year-old children. Neuroscience letters, 642, 97-101.
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D4T

The Dutch TechnicalTactical Tennis Test

แบบทดสอบเทคนิค-แทคติกในกีฬาเทนนิสสำหรับการค้นหาและพัฒนา
นักกีฬาเยาวชนที่มีความสามารถพิเศษของประเทศเนเธอร์แลนด์
- อัชรัฐ ยงทวี เรียบเรียง -

จากการสืบค้นในฐานข้อมูลงานวิจัยหลาย
แหล่ง เนเธอร์แลนด์ เป็นประเทศที่ขึ้นชื่ อลือชา
ในเรื่องของการค้นหาและพัฒนานักกีฬา
เยาวชนที่มีพรสวรรค์สูงในหลายชนิดกีฬา
เทนนิส เป็นกีฬาที่ได้รับความนิยมทั่วโลก
หากสามารถค้นหาเยาวชนที่มีศักยภาพได้แต่
เนิ่นๆ ก็จะสร้างโอกาสให้เกิดนักกีฬาเทนนิสชั้น
นำระดับโลกในอนาคตได้ ซึ่งแนวทางและวิธีการ
ค้นหา ฯ ก็มีหลายรูปแบบโดยขึ้นอยู่กับปัจจัย
ต่างๆ ที่มีอิทธิพลต่อความสามารถทางการกีฬา
สูงสุด (Peak performance)

ลักษณะทางเทคนิคและแทคติกในกีฬาเทนนิส
เป็นองค์ประกอบหนึ่งของความสำเร็จทางการ
กีฬา ดังนั้น ทีมวิจัยชาวดัตช์ จากมหาวิทยาลัย
Groningen ประเทศเนเธอร์แลนด์ ได้สร้างแบบ
ทดสอบเทคนิค-แทคติกในกีฬาเทนนิสสำหรับ
เยาวชน ในปี 2017 ขึ้นมา ที่ชื่ อว่า “The Dutch
Technical-Tactical Tennis Test (D4T)"
ในการทดสอบ D4T นั้น นักกีฬาจะต้องปฏิบัติ
ทั้งหมด 72 strokes (แบ่งเป็น 4 เกม แต่ละเกม
มี 6 rallies ซึ่งในแต่ละ rallies มี 3 strokes)
โดยอุ ปกรณ์ที่ใช้ ได้แก่ เครื่องยิงลูกเทนนิส (Pro
Match Smartshot, Mubo, Gorinchem,
Netherlands)

The Dutch Technical-Tactical Tennis Test (D4T)
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วิธีการทดสอบ : นักกีฬาจะต้องตีโต้ลูก
เทนนิสจากเครื่องยิง ไปยังฝั่ งตรงข้าม
ที่มีการกำหนดพื้ นที่และคะแนนที่ได้ 3,
6, และ 9 คะแนน (ตามภาพที่ 2) เวลา
ที่ใช้ทดสอบประมาณ 12 นาที (ไม่รวม
อบอุ่นร่างกาย 15 นาที)
ผลการทดสอบ ประกอบด้วย
1. ประสิทธิภาพของ stroke
(Velocity-Accuracy-index: VAindex)
2. อัตราเร็วเฉลี่ย (Mean velocity:
kph)
3. ความแม่นยำเฉลี่ย (Mean
accuracy: points)
4. เปอร์เซ็นต์ความผิดพลาด
(Percentage errors (%))

ภาพที่ 2
ผลการวิจัย
แบบวัด D4T มีความเหมาะสมในการนำไปใช้กับนักกีฬา โดยมีคุณสมบัติของแบบวัด ดังนี้
1. ความเชื่ อมั่นแบบวัดซ้ำ (test-retest reliability) อยู่ในเกณฑ์ดีเยี่ยม (0.78)
2. ความตรงเชิงจำแนก (Discriminant validity) สามารถจำแนกความแตกต่างของระดับความ
สามารถนักกีฬาชั้นเลิศ (Elite) และชั้นรองลงไป (sub-elite)
3. ความตรงตามสภาพ (Concurrent validity) พบความสัมพันธ์ระดับสูงระหว่าง ประสิทธิภาพ
การตี (VA-index) กับอันดับ (Ranking) ของนักเทนนิสเยาวชนประเทศเนเธอร์แลนด์
นักกีฬาเยาวชนชั้นเลิศ (Elite) มีคะแนนที่ดีกว่านักกีฬาเยาวชนชั้นรองลงไป (sub-elite) ในด้าน
ประสิทธิภาพของ stroke (Velocity-Accuracy-index: VA-index) อัตราเร็วเฉลี่ย (Mean
velocity: kph)ความแม่นยำเฉลี่ย (Mean accuracy: points) และเปอร์เซ็นต์ความผิดพลาด
(Percentage errors (%))
สรุปผล
แบบทดสอบเทคนิค-แทคติกในกีฬาเทนนิส (The Dutch Technical-Tactical Tennis Test
(D4T)) มีความเหมาะสมสำหรับนำไปใช้ในกระบวนการค้นหาและพัฒนานักกีฬาเยาวชนที่มีความ
สามารถพิเศษ (Talent)
Kolman, N., Huijgen, B., Kramer, T., Elferink-Gemser, M., & Visscher, C. (2017). The Dutch technical-tactical tennis test (D4T) for talent identification
and development: Psychometric characteristics. Journal of human kinetics, 55, 127.
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Sport Science Extraordinary จะพามาดูว่า กีฬาเทนนิสมีผลต่อสุขภาพของผู้ที่เป็นโรคความดันโลหิตสูง
อย่างไร
งานวิจัยชิ้นนี้ ตีพิมพ์ ปี 2021 ในวารสาร European Journal of Applied Physiology โดย Leandro Carpes
และทีมวิจัยจากประเทศบราซิล ทำการศึกษาความดันโลหิตของผู้ที่เป็นโรคความดันโลหิตสูง (Hypertension) ภาย
หลังการออกกำลังกายด้วยการเล่นเทนนิสชายหาด (Beach tennis) 1 ครั้ง (Single session)

รูปแบบการทดลอง
อาสาสมัครจำนวน 24 คน จะได้ทำการทดลองทั้ง 2 เงื่อนไข แต่ละเงื่อนไขจะมีระยะเวลาห่างกัน 5-10 วัน
- เงื่อนไขที่ 1 คือ ออกกำลังกายด้วยการเล่นเทนนิสชายหาด (Beach tennis)
อบอุ่นร่างกายด้วยเทคนิคพื้นฐาน (เช่น เสิร์ฟ วอลเลย์ โฟร์แฮนด์ และแบ็คแฮนด์ ตามด้วยการเล่นเทนนิส
ชายหาด จำนวน 3 เกม เกมละ12 นาที พักระหว่างเกม 2 นาที
- เงื่อนไขที่ 2 คือ นั่งเฉยๆ โดยไม่ต้องออกกำลังกาย
แต่ละเงื่อนไข มีเวลากำหนด ดังนี้
20 นาที : นั่งพักก่อนที่จะออกกำลังกาย
45 นาที : ออกกำลังกายด้วยการเล่นเทนนิสชายหาด หรือ นั่งเฉยๆ โดยไม่ต้องออกกำลังกาย
60 นาที : นั่งพักหลังจากการออกกำลังกาย
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การออกกำลังกาย จะเริ่มตั้งแต่ 08.00
– 10.00 น. ขณะออกกำลังกายมีการวัด
อัตราการเต้นของหัวใจโดยใช้ Polar HR
monitor และประเมินอัตราการรับรู้ของ
ร่างกายจากการออกกำลังกาย (Rating
of perceived exertion : RPE) และ
ประเมินระดับของความเพลิดเพลินหลัง
จากการออกกำลังกาย โดยใช้แบบประเมิน
Physical Activity Enjoyment Scale
(PACES)
จากนั้นมีการประเมินความดันโลหิต
ตลอดเวลา (Ambulatory Blood
Pressure Monitoring : ABPM) โดยใช้
เครื่องวัดความดันติดตัวอาสาสมัคร
ตลอด 24 ชั่วโมง
1. ในระหว่างวัน (Daytime)
เครื่องจะวัดความดันโลหิตทุก 15 นาที โดย
เริ่มหลังจากการออกกำลังกายเสร็จสิ้น
2. ในช่วงกลางคืน (Nighttime)
เครื่องจะวัดความดันโลหิตทุก 20 นาที

ผลการวิจัย
พบว่า ความดันโลหิต 24 ชั่วโมง หลังจากการออกกำลังกายด้วยการเล่นเทนนิสชายหาด มีค่า ลดลง เมื่อ
เทียบกับการนั่งเฉยๆ โดยไม่ต้องออกกำลังกาย ความเหนื่อยอยู่ในระดับน้อยถึงปานกลาง และมีคะแนนความ
เพลิดเพลินจากการออกกำลังกายสูงกว่า 90 % ดังนั้น การออกกำลังกายด้วยการเล่นเทนนิสชายหาดเพียง 1
ครั้ง สามารถลดความดันโลหิตของผู้ที่เป็นโรคความดันโลหิตสูงได้ตลอด 24 ชั่วโมงหลังจากออกกำลังกาย
และส่งผลให้เกิดความสนุกสนานอีกด้วย
Carpes, L., Jacobsen, A., Domingues, L., Jung, N., & Ferrari, R. (2021). Recreational beach tennis reduces 24-h blood pressure in adults with
hypertension: a randomized crossover trial. European Journal of Applied Physiology, 121(5), 1327-1336.
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