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ทุกชนิดกีฬาโค้ชและนักกีฬาจะต้องมีความรู้ความเข้าใจการทํางานของกล้ามเนื้อในร่างกาย
เราเป็นอย่างดี เพราะจะส่งผลให้การฝึกสมรรถภาพกล้ามเนื้อเป็นไปตามเป้าหมายและมี
ประสิทธิภาพ ยิ่งการฝึกมวยไทยก็จําเป็นอย่างยิ่งที่มีต้องมีความรู้เรื่องกล้ามเนื้อมากกว่ากีฬา
ชนิดอื่น เนื่องจากต้องเรียนรู้การป้องกันและการรักษาการบาดเจ็บที่เกิดจากการฝึกและการ
แข่งขันอีกด้วย เพราะมวยไทยเป็นกีฬาต่อสู้ที่ต้องปะทะกันตลอดเวลา การหลีกเลี่ยงการบาด
เจ็บให้มากที่สุด จึงอยู่ที่รูปแบบการฝึกกล้ามเนื้ออย่างถูกหลักและถูกวิธีด้วย

กล้ามเนื้อกับการเคลื่อนไหวของร่างกาย
หากปราศจากการหดตัวของกล้ามเนื้อ

การเคลื่อนไหวหรือการออกกําลังกายจะเกิดขึ้นไม่ได้หรือไม่

สมบูรณ์แบบ เพราะหน้าที่สําคัญของกล้ามเนื้อคือความสามารถในเคลื่อนไหว ทําให้ร่างกายสามารถทํางาน
ฝึกซ้อม และเล่นกีฬาได้อย่างมีประสิทธิภาพ กลไกการหดตัวของกล้ามเนื้อจึงมีความสําคัญอย่างมากในศาสตร์
ของวิทยาศาสตร์การกีฬา โดยทั่วไปแล้วการฝึกสมรรถภาพกล้ามเนื้อที่เจาะจงกับชนิดกีฬาและเป้าหมายใน
การฝึก กล้ามเนื้อจะมีความสามารถในการปรับตัวต่อสิ่งเร้าที่มากระตุ้นซ้ํา ๆ กัน ขนาดของกล้ามเนื้อจะมีขนาด
ใหญ่โตขึ้นนั้น จะขึ้นอยู่กับคุณสมบัติของกล้ามเนื้อของผู้ฝึกด้วย อย่างไรก็ดีมีผลการศึกษาบางชิ้นเสนอแนะว่า
ชนิดของใยกล้ามเนื้อสามารถทําให้ใหญ่โตขึ้นได้นั้น นักกีฬาจะต้องปรับตัวต่อโปรแกรมการฝึกที่มีความจําเพาะ
เจาะจงในชนิดกีฬานั้น ๆ โดยทั่วไปแล้วการฝึกความแข็งแรงมีประสิทธิภาพมากที่สุดในใยกล้ามเนื้อชนิดหดตัว
เร็ว (Fast

twitch)

ด้วยเหตุผลนี้ ผู้ฝึกสอนและทีมงานฝึกกีฬาจึงตอบคําถามได้ว่า

ทําไมนักวิ่งระยะสั้น

สามารถวิ่งได้เร็วกว่าและมีกล้ามเนื้อมากกว่านักกีฬาคนอื่น และทําไมนักกีฬาบางคนสามารถวิ่งได้เป็นระยะ
เวลานานโดยปราศจากความเหนื่อย การออกแบบโปรแกรมการฝึกที่จะทําให้นักกีฬาปรับตัวต่อการฝึกซ้อมได้
ดีที่สุด

จึงเป็นสิ่งสําคัญที่ทีมงานฝึกกีฬาต้องมีความรู้ความเข้าใจในเรื่องนี้เป็นอย่างดี

โดยเฉพาะอย่างยิ่งใน

เรื่องความซับซ้อนของกล้ามเนื้อ
ในมุมมองของวิศวกรผู้เชี่ยวชาญนั้น ร่างกายมนุษย์เป็นผลงานชิ้นเยี่ยมที่น่าทึ่งด้านความแข็งแรง ความ
แน่นและประสิทธิภาพ ตัวอย่างเช่น กระดูกต้นขาส่วนใหญ่เมื่อเทียบกันตามน้ําหนักกันแล้ว พบว่า แข็งกว่า
คอนกรีตเสริมเหล็กเสียอีก ในทุกก้าวย่าง กระดูกต้นขาต้องรองรับแรงกดถึง 1,500 กิโลกรัมต่อตารางนิ้ว
ขณะเดียวกัน กล้ามเนื้อของเราก็ใช้พลังงานได้อย่างมีประสิทธิภาพยิ่งกว่าเครื่องยนต์ของรถที่มีประสิทธิภาพถึง
6 เท่า นอกจากนี้ วิศวกรยังต้องยอมรับว่าโครงร่างของร่างกายนั้นน่าทึ่ง โครงร่างประกอบด้วยกระดูกทั้งหมด
206 ชิ้น เป็นที่ยึดเกาะเกี่ยวของกล้ามเนื้อและอวัยวะต่าง ๆ ซึ่งรวมแล้วหนักกว่ากระดูกถึงห้าเท่า โครงร่างอัน
นี้ไม่น่าจะรับน้ําหนักของกล้ามเนื้อได้ แต่ก็ยังรักษาสรีระของมนุษย์ไว้ได้อย่างสวยงาม เพราะมันยึดติดกันที่ข้อ
ต่อไว้ด้วยเอ็นกระดูก (Ligament) ที่ยึดกับกระดูกกับกระดูก และเอ็นกล้ามเนื้อ (Tendon) ที่ยึดกล้ามเนื้อ
กับกระดูก และเคลื่อนไหวโดยอาศัยการทํางานของกล้ามเนื้อเป็นคู่ๆ หลายกลุ่ม (บัญชา สุวรรณานนท์ และ
คณะ 2541)
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โครงสร้างของกล้ามเนื้อ
เกือบครึ่งหนึ่งของค่าเฉลี่ยน้ําหนักตัวของบุคคลนั้นเป็นกล้ามเนื้อลายประมาณ 40% โดยที่ร่างกายของ
คนเราส่วนใหญ่ประกอบด้วยกล้ามเนื้อลายประมาณ 660 มัด และมากกว่า 400 มัดอยู่ภายใต้อํานาจจิตใจ
ลักษณะของกล้ามเนื้อมีความแตกต่างทั้งรูปร่างและขนาดจากกล้ามเนื้อมัดเล็กที่สุด ซึ่งอยู่ในหูชั้นกลางคือ
Stepedius กล้ามเนื้อขนาดใหญ่ที่สุดคือ กล้ามเนื้อเหยียดสะโพก (Gluteus maximus) และอีก 10% เป็น
กล้ามเนื้อที่อยู่นอกอํานาจจิตใจของระบบไหลเวียนโลหิตและระบบย่อยอาหาร ถึงแม้กล้ามเนื้อจะมีความแตก
ต่างกันมากไม่ว่าจะเป็นขนาด รูปร่าง การเรียงตัวของใยกล้ามเนื้อ และคุณสมบัติภายใน แต่กล้ามเนื้อทั้งสาม
ชนิดมีหน้าที่การทํางานโดยทั่วไปเหมือนกันคือ ทําให้มีการเคลื่อนไหว

ความสําคัญของเนื้อเยื่อกล้ามเนื้อจึงไม่

ควรมองข้าม
กล้ามเนื้อจะถูกห่อหุ้มด้วยเนื้อเยื่อเกี่ยวพัน ถึง 3 ชั้น (ภาพที่ 1) ได้แก่
1. Epimysium เนื้อเยื่อเกี่ยวพันที่ห่อหุ้มกล้ามเนื้อทั้งมัด
2. Perimysium เนื้อเยื่อเกี่ยวพันที่ห่อหุ้มใยกล้ามเนื้อมัดย่อย (ในมัดย่อยจะมีเส้นใยกล้ามเนื้อ
เล็ก ๆ จํานวนมาก) เรียกว่า แฟสซิเคิล (Fascicle) หรือ Fasciculus
3. Endomysium

เนื้อเยื่อเกี่ยวพันที่ห่อหุ้มเส้นใยกล้ามเนื้อหรือเซลล์กล้ามเนื้อ (Muscle cell)

ถ้าเราเฉือนมัดกล้ามเนื้อออกไปตามเฉียง ก็จะพบว่าภายในกล้ามเนื้อแต่ละมัดนั้นประกอบด้วย มัดย่อย ๆ
อีกมากมาย และในมัดย่อย ๆ ก็ยังมีมัดเล็ก ๆ อยู่อีก กล้ามเนื้อมัดใหญ่ที่ยื่นออกมานั้น ภายในกล้ามเนื้อแต่ละ
มัดนั้นประกอบด้วยมัดย่อยอีกมากมาย และในมัดย่อย ๆ ก็ยังมีมัดเล็ก ๆ อยู่อีกมาก ภายในเส้นใยกล้ามเนื้อ มี
ลักษณะเป็นเซลล์ที่มีรูปร่างเป็นกระบอกยาวมีเส้นผ่าศูนย์กลาง 10-100 ไมครอน ความยาวแตกต่างกันไปใน
แต่ละเซลล์กล้ามเนื้อ ประกอบด้วยเส้นใยฝอยกล้ามเนื้อหรือมัยโอไฟบริล (Myofibril) ซึ่งมีสายใยของโปรตีน
แอคติน (Actin) ที่อยู่ในใยฟิลาเม้นท์บาง (Thin filament) และสายใยของโปรตีนมัยโอซิน (Myosin) ที่
อยู่ในใยฟิลาเม้นท์หนา (Thick

filament) สอดประสานกันเป็นองค์ประกอบอยู่ภายใน

ในการทําปฏิกิริยา

และการวางซ้อนกันของมัยโอฟิลาเม้นท์ทั้งสองชนิดนี้สามารถทําให้เกิดการหดตัวของกล้ามเนื้อตามทฤษฎีการ
เลื่อนไถลของใยฟิลาเม้นท์ (Sliding filament theory) ดังภาพที่ 2
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ภาพที่ 1 ลักษณะโครงสร้างกล้ามเนื้อ
ที่มา: Behnke. 2006.

ภาพที่ 2 การทําปฏิกิริยาและการวางซ้อนกันของมัยโอฟิลาเม้นท์มัยโอซินและแอคตินสามารถทําให้เกิดการ
หดตัวของกล้ามเนื้อ
ที่มา: Clay and Pound. 2008.
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หน้าที่การทํางานของกล้ามเนื้อ
หน้าที่สําคัญของระบบกล้ามเนื้อ คือ ทําให้เกิดการเคลื่อนไหว นอกจากนั้นกล้ามเนื้อยังผลิตความร้อน
เป็นที่ยึดเกาะและรักษาท่าทาง และยังป้องกันอวัยวะบางส่วนจากแรงต้านภายนอก (Braun and Simonson
2005) สามารถแยกออกเป็นข้อ ๆ ได้ดังนี้ คือ
1. การเคลื่อนไหว กล้ามเนื้อทุกมัดมีความสามารถในการหดตัว หน้าที่หลักของกล้ามเนื้อคือขยับหรือดึง
กระดูกให้เกิดการเคลื่อนไหวและบางครั้งก็ดึงเนื้อเยื่อเกี่ยวพัน เช่น ในการวิ่งกล้ามเนื้องอสะโพกจะดึงกระดูกต้น
ขา (Femur) เพื่อยกขาขึ้น ในขณะที่ขาข้างหนึ่งเมื่อลงสัมผัสพื้นกล้ามเนื้อต้นขาด้านหน้าจะหดตัวเพื่อเพื่อดึง
กระดูกหน้าแข้ง (Tibia) เพื่อให้ขาเหยียดตรง
2. ผลิตความร้อน อุณหภูมิของร่างกายในภาวะปกติและช่วงความปลอดภัยอยู่ระหว่าง 96.8–98.6
องศาฟาเรนไฮต์ (F๐) เมื่อกล้ามเนื้อหดตัวก็จะปล่อยความร้อนออกมา เพื่อรักษาอุณหภูมิแกนของร่างกายให้อยู่
ในภาวะสมดุล ตัวอย่างเช่น เมื่อเรามีอาการสั่นจากความหนาวเย็นก็จะเกิดปฏิกิริยาทางเคมีโดยอัตโนมัติ จะปลด
ปล่อยความร้อนออกมาเพื่อทําให้ร่างกายอุ่น เป็นวิธีการที่ร่างกายใช้แก้ปัญหาชั่วคราวที่จะต่อสู้กับความหนาว
เย็น
3. เพื่อค้ําจุนพยุงโครงร่างและท่าทาง กล้ามเนื้อสนับสนุนและรักษาท่าทางของร่างกายในภาวะตัวตั้ง
ตรงเพื่อต่อต้านแรงโน้มถ่วงของโลก และทําให้ข้อต่อของร่างกายมีความมั่นคง แม้ว่าระบบโครงร่างมีเพียงกระดูก
ข้อต่อ กระดูกอ่อน (Cartilage) และเอ็นยึดกระดูก แต่ในขณะที่เรายืนอยู่นั้น กล้ามเนื้อยังคงหดตัวอยู่เพื่อยึดโครง
ร่างให้มีการทรงตัว เราไม่มีทางทรงร่างกายอยู่ได้แม้เพียงวินาทีเดียว หากปราศจากเอ็นกล้ามเนื้อ และเอ็น
กระดูก ที่เท้าและแผ่นหลัง ซึ่งประกอบกันเป็นโครงข่ายที่ช่วยยึดรั้งร่างกาย ให้ร่างกายทรงตัวอยู่ได้และมั่นคง
4. การป้องกัน กล้ามเนื้อจะช่วยป้องกันโครงสร้างที่อยู่ลึกลงไปในร่างกาย อวัยวะและกระดูกอาจได้รับ
บาดเจ็บและบอบช้ํามากกว่า หากไม่มีกล้ามเนื้ออยู่ล้อมรอบ
ชนิดของเนื้อเยื่อกล้ามเนื้อ
เนื้อเยื่อกล้ามเนื้อ สามารถแบ่งตามลักษณะรูปร่าง (Morphology) หน้าที่การทํางาน และตําแหน่งที่ตั้ง
ความแตกต่างของเนื้อเยื่อทั้งสามชนิดจะมีคุณสมบัติตามหน้าที่ลักษณะเฉพาะของมันเอง (ภาพที่ 3)แบ่งออกเป็น
3 ชนิด ดังนี้
1. กล้ามเนื้อลาย (Striated muscle) มักเรียกกันว่ากล้ามเนื้อลาย เนื่องจากเห็นลายชัดเจน ส่วนใหญ่จะ
เกาะติดกับกระดูกจึงทํางานอยู่ภายใต้การควบคุมของจิตใจ เช่น การเดิน การวิ่งเหยาะ เป็นต้น ทํางานได้เมื่อมี
กระแสประสาทมากระตุ้น แต่ละเซลล์ไม่มีส่วนติดต่อกัน การทํางานจึงขึ้นอยู่กับหน่วยสั่งการ (Motor unit) ที่มา
เลี้ยงในแต่ละกลุ่มกล้ามเนื้อ
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2. กล้ามเนื้อเรียบ (Smooth muscle) ทํางานนอกการบังคับของจิตใจ พบได้ที่อวัยวะภายใน เช่น บุอยู่
ตามหลอดเลือด และอวัยวะย่อยอาหาร กล้ามเนื้อเรียบทํางานได้อย่างอัตโนมัติ เพราะมันสามารถหดตัวและคลาย
ตัวได้เอง เช่น กระบวนการบีบตัวของลําไส้เพื่อไล่อาหารให้เคลื่อนไปตามลําไส้ กล้ามเนื้อเรียบที่ผนังหลอดเลือด
สามารถหดตัวเพื่อให้เกิดแรงดัน (Pressure) ในการควบคุมการไหลของเลือด
3. กล้ามเนื้อหัวใจ (Cardiac muscle) พบเฉพาะที่หัวใจเท่านั้น มีลักษณะคล้ายคลึงกับกล้ามเนื้อลาย
แต่ลายค่อนข้างห่างกว่าของกล้ามเนื้อลายทั่ว ๆ ไป แต่สามารถทํางานได้โดยอัตโนมัติและไม่เคยหยุดเลยตลอด
ชีวิต มันบีบตัวเป็นจังหวะได้เอง ซึ่งก็คือ อัตราการเต้นของหัวใจ อัตราดังกล่าวจะเป็นจังหวะสม่ําเสมอ

ภาพที่ 3 ลักษณะและรูปร่างของกล้ามเนื้อทั้ง 3 ชนิด
ที่มา: A.D.A.M. & Benjamin / Comings. 1996. [CD-ROM]

คุณสมบัติของกล้ามเนื้อ
กล้ามเนื้อมีคุณสมบัติที่สําคัญ 4 ประการ ได้แก่
1. Extensibility เป็นความสามารถในการยืดตัว ถ้ากล้ามเนื้อไม่มีความสามารถในการยืดจะส่งผล
ให้ความสามารถในการเคลื่อนไหวของมุมข้อต่อลดลงด้วย
2. Elasticity เป็นความสามารถที่คืนกลับสู่สภาวะความยาวปกติขณะพัก ทันทีที่กล้ามเนื้อถูกยืดออก
3. Excitability เป็นความสามารถในการตอบสนองต่อสิ่งเร้าที่มากระตุ้นจากระบบประสาทและฮอร์โมน
4. Contractility เป็นความสามารถในการหดตัว ซึ่งเป็นคุณภาพของกล้ามเนื้ออย่างแท้จริง เมื่อได้รับ
สิ่งที่มากระตุ้น กล้ามเนื้อก็สามารถตอบสนองโดยการหดตัว
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ลักษณะการเรียงตัวของเส้นใยกล้ามเนื้อ
โดยปกติเส้นใยของกล้ามเนื้อจะมีลักษณะการเรียงตัวไปในแนวที่ขนานกัน และมีรูปร่างแตกต่างกันไป
ตามรูปร่างของกระดูกที่กล้ามเนื้อนั้นยังยึดเกาะอยู่ เช่น กล้ามเนื้อที่ยึดเกาะอยู่ที่กระดูกแขน กระดูกขา รูปร่างของ
กล้ามเนื้อจะมีลักษณะยาวรี กล้ามเนื้อที่ยึดเกาะอยู่ที่กระดูกสะบัก รูปร่างของกล้ามเนื้อจะมีลักษณะคล้ายรูป
สามเหลี่ยม เป็นต้น การเรียงตัวของเส้นใยกล้ามเนื้อยาวทอดขนานไปตามแนวนอน แนวเฉียงหรือแนวตั้ง ทั้งนี้
ขึ้นอยู่กับการทําหน้าที่ของกล้ามเนื้อว่าทําหน้าที่เพื่อการเคลื่อนไหวในลักษณะใด เช่น งอ เหยียด กาง หุบ หรือบิด
เป็นต้น (กรรวี บุญชัย 2540) การเรียงตัวของเส้นใยกล้ามเนื้อ จึงมีลักษณะรูปร่างแตกต่างกัน ดังนี้คือ
1. กล้ามเนื้อรูปกระสวย (Fusiform หรือ Spindle shaped) การเรียงตัวของเส้นใยกล้ามเนื้อนี้
จะเรียงทอดลงมาตามความยาว ตรงกลางป่องคล้ายรูปกระสวย ปลายทั้งสองข้างเรียวเล็กลงไปยึดเกาะกับกระดูก
เช่น กล้ามเนื้อต้นแขนด้านหน้า (Biceps brachii) กล้ามเนื้อ Extensor digitorum และกล้ามเนื้อ
Brachioradialis เป็นต้น
2. กล้ามเนื้อรูปขนนกครึ่งซีก (Unipennate หรือ Penniform) เส้นใยของกล้ามเนื้อประเภทนี้
จะเรียงเฉียงจากแกนที่ยึดเกาะออกไปทางด้านข้างเพียงด้านเดียวคล้ายกับขนนกครึ่งซีก เช่น กล้ามเนื้อ Tibialis
posterior และกล้ามเนื้อ Extensor digitorum longus (บริเวณหลังเท้า)
3. กล้ามเนื้อรูปขนนก (Bipennate หรือ Bipenniform) การเรียงตัวของเส้นใยกล้ามเนื้อประเภทนี้จะ
เรียงเฉียงจากแกนที่ยึดเกาะออกไปทางด้านข้างทั้งสองข้าง มีลักษณะคล้ายกับขนนก เช่น กล้ามเนื้อน่อง
(Gastrocnemius) กล้ามเนื้อต้นขาด้านหน้า (Rectus femoris) และกล้ามเนื้อ Flexor hallucis longus
เป็นต้น
4. กล้ามเนื้อรูปขนนกหลายอันวางซ้อนสลับกัน (Multipennate) การเรียงตัวของเส้นใยประเภทนี้
จะเรียงตัวคล้ายกับเอาขนนกหลายอันมาวางซ้อนสลับกัน เช่น กล้ามเนื้อหัวไหล่ (Deltoid) เป็นต้น
5. กล้ามเนื้อรูปสามเหลี่ยมหรือพัดคลี่ (Triangular) การเรียงตัวของเส้นใยประเภทนี้ จะเริ่มจาก
ส่วนที่แคบของกระดูกและขยายแผ่กว้างออกไปคล้ายกับพัดคลี่ เช่น กล้ามเนื้อหน้าอก (Pectoralis major)
6. กล้ามเนื้อรูปสี่เหลี่ยม (Quadrate) เส้นใยของกล้ามเนื้อประเภทนี้จะเรียงขนานกันเป็นรูป
สี่เหลี่ยม เช่น กล้ามเนื้อ Quadratus lumborum กล้ามเนื้อ Rhomboid (ซึ่งมีลักษณะคล้ายกับขนมเปียกปูน)
และกล้ามเนื้อ Posterior lumborum เป็นต้น
7. กล้ามเนื้อรูปยาว (Longitudinal) เส้นใยของกล้ามเนื้อประเภทนี้จะเรียงตัวตามแนวยาวจากบน
มาล่าง เช่น กล้ามเนื้อบิดขา (Sartorius) และกล้ามเนื้อหน้าท้อง (Rectus abdominis) เป็นต้น
8. กล้ามเนื้อรูปรัศมี (Radiate) เส้นใยของกล้ามเนื้อประเภทนี้จะกระจายออกจากจุดศูนย์กลาง คล้าย
กับการแผ่รัศมีออกเป็นวงกว้าง เช่น กล้ามเนื้อก้นส่วนกลาง (Gluteus medius) เป็นต้น
การที่เส้นใยกล้ามเนื้อมีการเรียงตัวในลักษณะที่ไม่เหมือนกัน ทําให้การทํางานของกล้ามเนื้อมี
หน้าที่แตกต่างกันออกไปตามรูปร่างลักษณะของกล้ามเนื้อที่สามารถยืดคลายตัวได้มากน้อยไม่เท่ากัน
การที่เส้นใยกล้ามเนื้อมีการเรียงตัวในลักษณะที่ไม่เหมือนกัน ทําให้การทํางานของกล้ามเนื้อมีหน้าที่แตกต่าง
กันออกไปตามรูปร่างลักษณะของกล้ามเนื้อที่สามารถยืดคลายตัวได้มากน้อยไม่เท่ากัน
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กล้ามเนื้อลายส่วนใหญ่มีปลายเป็นเอ็นกล้ามเนื้ออยู่ 2 ปลายเกาะกับกระดูก เมื่อกล้ามเนื้อหดตัวจึงส่งแรง
ผ่านเอ็นนี้ไปยังกระดูก ทําให้กระดูกที่ประกอบข้อต่อกันเคลื่อนที่ และเกิดการทํางานของข้อต่อต่าง ๆ กันขึ้น เรา
เรี ย กปลายที ่ อ ยู ่ น ิ ่ ง ว่ า จุ ด ยึ ด เกาะต้ น (Origin) และเรี ย กปลายที ่ เ คลื ่ อ นที ่ เ ข้ า ไปหาว่ า จุ ด ยึ ด เกาะปลาย
(Insertion) ดูภาพที่ 4 และภาพที่ 5 ประกอบ เช่น กล้ามเนื้อต้นแขนด้านหน้า เกาะกระดูกต้นแขนแล้วทอดข้าม
ข้อศอกให้อีกปลายหนึ่งไปเกาะกระดูกปลายแขน เมื่อกล้ามเนื้อหดตัวจะเกิดการดึงเอากระดูกปลายแขน

ซึ่งเป็น

ที่จุดยึดเกาะปลายเข้ามาหากระดูกต้นแขนซึ่งเป็นจุดยึดเกาะต้น เป็นต้น (ชัยทิพย์ วนิชานนท์ 2542, 82-83)

ภาพที่ 4 ตําแหน่งจุดยึดเกาะต้น (Origin) และจุดยึดเกาะปลาย (Insertion) ของกล้ามเนื้อต้นแขนด้านหน้า
ที่มา: www.getbodysmart.com

ภาพที่ 5 ลักษณะการทํางานของกล้ามเนื้อต้นแขนด้านหน้า (Biceps) และต้นแขนด้านหลัง (Triceps)
เมื่อกล้ามเนื้อกลุ่มหนึ่งหดตัว กลุ่มตรงกันข้ามจะคลายตัว
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ช่วงเวลาการทํางาน (หดตัว) ของกล้ามเนื้อ
การหดตัวของกล้ามเนื้อลายจะแตกต่างกับกล้ามเนื้อเรียบ กล่าวคือกล้ามเนื้อลายจะหดตัวเร็วแต่คงอยู่ได้
ไม่นานเพราะเกิดการล้า (Fatigue) ส่วนกล้ามเนื้อเรียบมีการหดตัวช้า และคงที่อยู่ได้เป็นเวลานาน เป็นการหด
ตัวที่ไม่อยู่ภายใต้อํานาจจิตใจ (involuntary) ในการหดตัวของกล้ามเนื้อลายจะมีช่วงระยะเวลาในการหดตัวที่
ส่งผลต่อความตึง (Tone) ของกล้ามเนื้อแตกต่างกัน (ภาพที่ 6)
ช่วงระยะการหดตัวของกล้ามเนื้อแบ่งออกได้เป็น 3 ระยะ คือ
1. ระยะเตรียมตัว (Latent period) เป็นระยะที่กล้ามเนื้อได้รับการกระตุ้นจากสิ่งเร้าและเตรียมพร้อม
หดตัวตอบสนองต่อสิ่งเร้า ระยะนี้ใช้เวลาประมาณ 0.01 มิลลิวินาที
2. ระยะหดตัว (Period of contraction) เป็นระยะที่กล้ามเนื้อหดตัวต่อสนองต่อสิ่งเร้า ระยะนี้ใช้
เวลาประมาณ 0.04 มิลลิวินาที
3. ระยะคลายตัว (Period of relaxation) เป็นระยะที่กล้ามเนื้อหย่อนหรือคลายตัวกลับสู่สภาพ
เดิม ระยะนี้ใช้เวลาประมาณ 0.05 มิลลิวินาที
ในการหดตัวครั้งหนึ่งของกล้ามเนื้อ (muscle twitch) อย่างสมบูรณ์จะประกอบด้วย 3 ระยะดัง
กล่าว ซึ่งใช้เวลาทั้งหมด 10 มิลลิวินาที

ภาพที่ 6 แผนภูมิแสดงช่วงระยะการหดตัวของกล้ามเนื้อทั้ง 3 ระยะ
ที่มา: A.D.A.M. & Benjamin / Comings. 1996. [CD-ROM]
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อย่างไรก็ตาม ระยะต่างๆ นี้ กล้ามเนื้อแต่ละมัดจะใช้เวลาไม่เท่ากัน ทั้งนี้ขึ้นอยู่กับสภาพแวดล้อมและ
องค์ประกอบต่อไปนี้
1. ความแรงของการกระตุ้น
2. ความเร็วของการกระตุ้น
3. ระยะเวลาของการกระตุ้น
4. น้ําหนักที่ถ่วงกล้ามเนื้อ
5. อุณหภูมิของกล้ามเนื้อ
โดยทั่วไปแล้วถ้าความแรงของกระตุ้นมีค่อนข้างมาก การหดตัวของกล้ามเนื้อจะค่อนข้างมากตามไปด้วย
และถ้าหากระยะเวลาของการกระตุ้นมากพอสมควรก็จะทําให้กล้ามเนื้อสามารถหดตัวได้แรงสูงสุด แต่ถ้า เพิ่มน้ํา
หนักเกินขนาด การหดตัวของกล้ามเนื้อก็จะไม่สะดวกเท่าที่ควร กล้ามเนื้อก็จะทํางานได้อย่างมีประสิทธิภาพเมื่ออยู่
ในอุณหภูมิที่พอเหมาะ หรือประมาณ 37 Co ถ้าอุณหภูมิสูงกว่านี้จะทําให้กล้ามเนื้อสูญเสียความรู้สึกรับรู้ต่อสิ่งเร้า
ไป และทําให้การทําหน้าที่เสื่อมลง หรือยืดตัวได้น้อยกว่าปกติ
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การทํางานของกล้ามเนื้อขณะออกกําลัง
กลไกนี้ประกอบด้วย กระบวนการทางเคมีและการถ่ายทอดสัญญาณประสาท เมื่อแขนทั้งสองข้างห้อย
อยู่ข้างลําตัว

กล้ามเนื้อต้นแขนด้านหน้า (Biceps brachii) จะยาวแบนลง แต่เมื่อเรากําหมัดหรืองอแขนเข้า

กล้ามเนื้อต้นแขนด้านหน้าจะแข็งตึงและโปนขึ้น และเพิ่งไม่กี่ศตวรรษที่นักวิทยาศาสตร์เริ่มเข้าใจว่าเกิดอะไรขึ้น
เมื่อกล้ามเนื้อหดตัวเช่นนี้ ลองนึกภาพหรือจินตนาการว่า ตัวเรากําลังยืนอยู่กลางห้องเล็ก ๆ ห้องหนึ่งที่ผนังสอง
ด้านเคลื่อนเข้าหากันได้ ช่องว่างระหว่างผนังทั้งสองด้านนี้เทียบได้กับซาร์โคเมียร์ (Sarcomere) ซึ่งเป็นหน่วย
วัดการหดตัวของกล้ามเนื้อ บริเวณตรงกลางห้องที่เรายืนอยู่นั้นก็คือ ตําแหน่งของโปรตีนมัยโอซิน ทางข้างซ้าย
และขวาของเรามีเชือกอยู่ข้างละเส้น โยงมาจากผนังทั้งสองด้านดังกล่าว เชือกนี้เทียบได้กับโปรตีนแอคติน ใน
กระบวนการหดตัวของกล้ามเนื้อนั้น เราจะถูกกระตุ้นให้คว้าเชือกทั้งสองเส้น ดึงผนังทั้งสองด้านเข้าหากัน เมื่อ
เราปล่อยมือจากเชือก

ผนังทั้งสองด้านก็จะเลื่อนกลับเข้าที่เดิมเปรียบดังเวลาที่กล้ามเนื้อคลายตัว ปัจจัยสําคัญ

ของกระบวนการนี้คือ สัญญาณประสาทที่กระตุ้นให้เกิดกระบวนการเคมีที่ใช้ในการหดตัวของกล้ามเนื้อนั่นเอง
ตําแหน่งที่มีการรับส่งสัญญาณกันระหว่างเส้นประสาทและเซลล์กล้ามเนื้อ เรียกว่า แผ่นปลายประสาทสั่งการ
(Motor end plate) เมื่อสัญญาณประสาทถ่ายทอดถึงบริเวณนี้ ปลายประสาทจะหลั่งสารเคมีที่มีฤทธิ์ออกมา
ชื่อ อะเซติลโคลีน (Acetylcholine) ซึ่งจะแพร่ไปยังเส้นใยกล้ามเนื้อ แล้วก่อให้เกิดการเปลี่ยนแปลงทางไฟฟ้า
ขึ้นในฉับพลัน ทําให้กล้ามเนื้อหดตัว (บัญชา สุวรรณานนท์ และคณะ 2541, 163)

ชนิดการหดตัวของกล้ามเนื้อ
ในการฝึกกีฬาหรือการออกกําลังกายไม่ว่าจะเป็นกิจกรรมอะไรก็ตาม กล้ามเนื้อจะทํางาน (หดตัว) ใน
รูปแบบที่แตกต่างกัน กล้ามเนื้อจะมีความสามารถในการหดตัว (ทํางาน) ทั้งหดตัวสั้นเข้า (Shorten) ยาวออก
(Lengthen) หรือคงรักษาความยาวไว้ในขณะที่มันกําลังหดตัว ซึ่งแบ่งลักษณะการทํางานของกล้ามเนื้อได้เป็น
4 ชนิด
1. การหดตัวคอนเซนตริค (Concentric contraction) การทํางานของกล้ามเนื้อในรูปแบบนี้จะพบเห็น
ทั่วไป

กล้ามเนื้อมีการเปลี่ยนแปลงความยาว และหดสั้นเข้า จากภาพที่ 7 A

ดัมเบลล์ขึ้นจากตําแหน่งเหยียดข้อศอกมาเป็นงอพับ

การหดตัวคอนเซนตริคโดยยก

แรงของกล้ามเนื้อมีมากกว่าแรงต้านภายนอก

จึงเป็น

สาเหตุทําให้กล้ามเนื้อหดสั้นเข้าอย่างแท้จริง เช่น ท่าฝึก Biceps Curl คําว่า “Concentric” จึงมักจะอธิบาย
กระบวนการดังกล่าวนี้ การหดตัวคอนเซนตริคจะทําให้แรงตึงของกล้ามเนื้อลดลง
2. การหดตัวอิคเซนตริค (Eccentric contraction หรือ Lengthening, Stretching และ
Plyometric) เกิดขึ้นเมื่อแรงต้านภายนอกจะมีมากกว่าแรงกล้ามเนื้อ กล้ามเนื้อยืดยาวออกหรือเพิ่มความยาว
ในขณะเดียวกันจะพัฒนาความตึงของกล้ามเนื้อ (ภาพที่ 7 B) เมื่อค่อย ๆ เหยียดข้อศอกออกเพื่อผ่อนดัมเบลล์
ลงอย่างช้า ๆ เป็นการต่อต้านแรงดึงดูดของโลก กล้ามเนื้อแขนส่วนบนจึงเพิ่มความยาวเป็นการยับยั้งหรือ
เป็นการเบรก (Brake) เพื่อที่จะป้องกันไม่ให้น้ําหนักหรือดัมเบลล์ตกหล่นหรือกระแทกลงสู่พื้น เช่น ท่าฝึก
Biceps Curl
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อนึ่ง การหดตัวอิคเซนตริคจะเป็นสาเหตุหลักของการฉีกขาดเล็ก ๆ น้อย ๆ ของใยกล้ามเนื้อ ซึ่งจะทําให้
เกิดการระบม ของกล้ามเนื้อและการบาดเจ็บซึ่งมีมากกว่าการหดตัวคอนเซนตริค
3. การหดตัวไอโซเมตริค (Isometric contraction หรือ Static) เกิดขึ้นเมื่อกล้ามเนื้อพยายามที่หด
ตัวสั้นเข้าแต่ไม่สามารถเอาชนะแรงต้านภายนอกได้

ความยาวหรือหดสั้นของกล้ามเนื้อจึงไม่เปลี่ยนแปลงและ

ไม่มีการเคลื่อนไหวของข้อต่อ ในขณะเดียวกันทําให้เกิดความเหนื่อย (Fatigue) เร็วที่สุดเพราะมันไปการปิดกั้น
การไหลของหลอดเลือดที่ไปเลี้ยงกล้ามเนื้อลดลง (หลอดเลือดถูกบีบตัวในระหว่างที่มีการหดตัวไอโซเมตริค)
Kraemer และคณะ (2007, 69) เสนอว่า การหดตัวไอโซเมตริคไม่เหมาะที่จะนําไปใช้ในการฝึกกีฬาโดยทั่วไป
หรือแม้แต่ในหน้าที่การทํางานทุกวัน (ภาพที่ 7 C)
4. การหดตัวไอโซไคเนติค (Isokinetic contraction) เป็นการฝึกที่กล้ามเนื้อหดตัวด้วยความเร็ว
คงที่และสม่ําเสมอตลอดช่วงการเคลื่อนไหวในมุมต่าง ๆ ของแขนและขา ซึ่งต้องใช้เครื่องมืออุปกรณ์พิเศษราคา
แพง

กล้ามเนื้อจะออกแรงได้สูงสุดตลอดมุมการเคลื่อนไหว (Range of Motion) รวมทั้งควบคุมความเร็วใน

การเคลื่อนไหว ในขณะที่กล้ามเนื้อหดตัวสั้นเข้าด้วยความเร็วที่กําหนด การสนับสนุนการฝึกไอโซไคเนติคที่จะ
ทําให้กล้ามเนื้อออกแรงสูงสุดตลอดมุมการเคลื่อนไหวเพื่อพัฒนาความแข็งแรงที่ดีเยี่ยมนั้นยังเป็นที่ถกเถียงกัน
อยู่ ซึ่ง Sharkey and Gaskill (2007) รายงานว่า ยังไม่ชัดเจน ว่ามีการเพิ่มความแข็งแรงออกไปอีกจากการที่
ให้กล้ามเนื้อทํางานตลอดมุมการเคลื่อนไหวนั้น จะมีความสัมพันธ์กับสมรรถภาพ อย่างไรก็ตาม การวัดผลความ
แข็งแรงของกล้ามเนื้อด้วยวิธีการไอโซไคเนติคนั้นเป็นที่นิยมในทางคลินิกและการฟื้นฟูสมรรถภาพ (Clinical
and Rehabilitation) ผู้เชี่ยวชาญด้านเวชศาสตร์การกีฬาใช้ในการทดสอบความแข็งแรงของกล้ามเนื้อเหยียด
เข่าและงอเข่า พลังกล้ามเนื้อ และความทนทานโดยใช้เครื่องมือไอโซไคเนติคเพื่อที่จะฟื้นฟูสมรรถภาพนักกีฬา
หลังจากที่ได้ผ่านการผ่าตัดเข่า (Knee Surgery) แล้ว
ศัพท์คําว่า “ไอโซโทนิค (Isotonic)” โดยทั่วไปแล้วเป็นการอธิบายถึงการหดตัวของกล้ามเนื้อทั้งคอน
เซนตริคและอิคเซนตริคเพราะการเคลื่อนไหวเกิดขึ้นในกรณีดังกล่าว
Isotonos

Isotonic มีรากศัพท์มาจากภาษากรีกว่า

คําว่า “Iso” มีความหมายว่า เท่ากัน ส่วนคําว่า “tonos”

มีความหมายว่า ความตึง หรือ ทําให้

ตึงเครียด ดังนั้น ตามความเป็นจริงจึงไม่ควรนํามาใช้กับการหดตัวของกล้ามเนื้อชนิดไดนามิค (Dynamic
contraction) ที่เกี่ยวข้องกับการเคลื่อนไหวที่แรงของกล้ามเนื้อจะแตกต่างกันตามการเปลี่ยนแปลงของมุมข้อ
ต่อ ด้วยเหตุนี้ แรงที่ผลิตออกมาจึงไม่คงที่และไม่เท่ากันตลอดช่วงหรือมุมการเคลื่อนไหว ทั้งนี้ Kisner and
Colby (2002, 863)

ให้ความเห็นว่า ไดนามิคจะมีความหมายที่เหมาะสมและสอดคล้องกับการทํางานของ

กล้ามเนื้อมากกว่าไอโซโทนิค
Dynamic Constant External Resistance (DCER) เกี่ยวข้องกับการฝึกแรงต้านที่ใช้แรงต้าน
ภายนอกหรือน้ําหนักที่ไม่เปลี่ยนแปลงจากการยกขึ้น (Concentric) และผ่อนน้ําหนักลง (Eccentric) ในแต่ละ
เที่ยว DCER จึงมีความหมายว่า น้ําหนักหรือแรงต้านภายนอกที่ยังคงที่หรือไม่เปลี่ยนแปลงตลอดช่วงการ
เคลื่อนไหว (McAdle et al. 2000)
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ภาพที่ 7 การทํางานของกล้ามเนื้อขณะออกแรง (A) คอนเซนตริค (B) อิคเซนตริค และ(C) ไอโซเมตริค
ที่มา: McArdle., et.al. 2000.
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เมื่อศึกษาถึงรูปแบบการหดตัว (ทํางาน) ของกล้ามเนื้อ พบว่ามีงานวิจัยหลายชิ้นที่ศึกษารูปแบบการหด
ตัวของกล้ามเนื้อท่ีส่งผลต่อความแข็งแรงนั้น ทั้งนี้ ผลการวิจัยในการฝึกกล้ามเนื้อในแต่ละรูปแบบนั้น ผู้ฝึกสอน
กีฬาหรือผู้เกี่ยวข้องสามารถนําไปประยุกต์ใช้กับการฝึกสมรรถภาพกล้ามเนื้อ (Muscular
ความเหมาะสมในชนิดกีฬานั้นๆ เมื่อเร็วๆ นี้ งานวิจัยของรุ่งทิพย์

fitness) ได้ตาม

สุธีบุตร และคณะ (2553, 51-52) ที่ได้รับ

รางวัลชนะเลิศอันดับ 1 ในการประชุมนําเสนอผลงานวิจัยด้านวิทยาศาสตร์การกีฬา ประจําปี 2553 จากการ
กีฬาแห่งประเทศไทย ได้ทําการศึกษาเรื่อง การฝึกฝนกล้ามเนื้อแบบยืดยาวออกต่อการปรับตัวของเอ็นร้อยหวาย
วัตถุประสงค์เพื่อศึกษาผลของการฝึกกล้ามเนื้อแบบยืดยาวออกต่อการเปลี่ยนแปลงคุณสมบัติของเอ็นร้อยหวาย
ทั้งนี้ การฝึกฝนกล้ามเนื้อแบบยืดยาวออก มีผลต่อการปรับตัวของกล้ามเนื้อโดยการทําให้กล้ามเนื้อมี
ขนาดใหญ่ขึ้น แข็งแรงขึ้น (1) และมีผลต่อการทํางานที่มีประสิทธิภาพมากขึ้นของระบบประสาท (2) อย่างไร
ก็ตามการปรับตัวของเอ็นกล้ามเนื้อยังไม่มีหลักฐานอย่างแน่ชัด Duclay และคณะ (3) ศึกษาความแกร่งของ
เอ็นร้อยหวายก่อนและหลังการฝึกกล้ามเนื้อแบบยืดยาวออกด้วย Isokinetic

dynamometer

เป็นเวลา 7

สัปดาห์ พบว่าความแกร่งของเอ็นร้อยหวายเพิ่มขึ้น ซึ่งขัดแย้งกับการศึกษาของ Mahieu และคณะ (4) พบว่า
ความแกร่งของเอ็นร้อยหวายไม่เปลี่ยนแปลงหลังฝึกกล้ามเนื้อแบบยืดยาวออกโดยใช้น้ําหนักตัวเป็นแรงต้าน 6
สัปดาห์ ซึ่งทั้งสองการศึกษาใช้ค่าคงที่ความยาวแขนของโมเมนต์ของเอ็นร้อยหวาย คํานวณหาแรงของเอ็นร้อย
หวาย และใช้วิธีการคํานวณหาความแกร่งของเอ็นร้อยหวายที่เหมือนกัน ซึ่งผลการศึกษาที่ต่างกันอาจเกิดจาก
โปรแกรมการฝึกที่ต่างกัน โดย Isokinetic dynamometer ปรับแรงต้านได้มากตามความสามารถของอาสา
สมัคร ในการศึกษาครั้งนี้ใช้โปรแกรมฝึกกล้ามเนื้อแบบยืดยาวออก ซึ่งปรับแรงต้านโดยเพิ่มน้ําหนักและจํานวน
ครั้ง จากข้อจํากัดของการศึกษาที่ผ่านมา การใช้ค่าคงที่ความยาวแขนของโมเมนต์ของเอ็นร้อยหวายทําให้การ
คํานวณแรงของเอ็นร้อยหวายคลาดเคลื่อน การศึกษาครั้งนี้จึงวัดความยาวแขนของโมเมนต์ของเอ็นร้อยหวาย
ในแต่ละคน
ผลการศึกษา ภายหลังการฝึก ขาที่ออกกําลังกายแบบยืดยาวออก มีแรงสูงสุดของกล้ามเนื้อน่องแบบ
เกร็งอยู่กับที่ (ก่อนฝึก 34.9 +- 2.9 นิวตันเมตร หลังฝึก 55.0 + 4.1 นิวตันเมตร p = 0.001) แรงของเอ็นร้อย
หวาย (ก่อนฝึก 787.7 +- 51.1 นิวตันเมตร หลังฝึก 1242.2 + 69.1 นิวตันเมตร p = 0.001) และความแกร่ง
ของเอ็นร้อยหวาย (ก่อนฝึก 180.7 +- 32.9 นิวตันเมตร หลังฝึก 379.2 + 41.5 นิวตันเมตร p = 0.008) เพิ่ม
ขึ้นอย่างมีนัยสําคัญทางสถิติ

การยืดออกของเอ็นร้อยหวายลดลงอย่างมีนัยสําคัญทางสถิติ ที่ทุกระดับของแรง

สูงสุดของกล้ามเนื้อแบบเกร็งอยู่กับที่ (p < 0.02) ภายหลัง 6 สัปดาห์

ในขณะที่ขาควบคุม มีแรงสูงสุดของ

กล้ามเนื้อน่องแบบเกร็งอยู่กับที่ และแรงของเอ้นร้อยหวายเพิ่มขึ้นเช่นกัน (p < 0.006) เมื่อเปรียบเทียบความ
ยาวแขนของโมเมนต์ของเอ็นร้อยหวายก่อนและหลังการฝึกของขาทั้งสองกลุ่ม พบว่า ไม่มีความแตกต่างกัน
อภิปรายผล สรุป และข้อเสนอแนะ การฝึกฝนกล้ามเนื้อแบบยืดยาวออก มีผลโดยตรงต่อการปรับตัว
ของเอ็นกล้ามเนื้อน่องโดยมีการเพิ่มแรงของเอ็นร้อยหวาย มีการลดลงของความยาวของเอ็นร้อยหวาย ซึ่งการ
เปลี่ยนแปลงทั้งสองอย่างนี้ มีผลต่อการเพิ่มคุณสมบัติความแกร่งของเอ็นร้อยหวาย และการเพิ่มขึ้นของความ
แกร่งของเอ็นร้อยหวาย อาจช่วยลดหรือป้องกันการบาดเจ็บของเอ็นร้อยหวายในขณะเล่นกีฬาได้

14

หนังสืออ้างอิง
กรรวี บุญชัย. 2540. คิเนสิโอโลยีเบื้องต้น. กรุงเทพมหานคร: สํานักพิมพ์มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
ชัยทิพย์ วนิชานนท์. 2542. องค์ประกอบของร่างกายมนุษย์. ใน เอกสารการสอนชุดวิชาวิทยาศาสตร์ชีวภาพ
(Integrated Basic Life Sciences). หน่วยที่ 1-7, (ฉบับปรับปรุง). พิมพ์ครั้งที่ 2. นนทบุรี: สํานัก
พิมพ์มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช.
บัญชา สุวรรณานนท์, บรรณาธิการอํานวยการ. 2540. รู้รอบ ตอบได้. พิมพ์ครั้งที่ 2. พร้อมแก้ไขปรับปรุง.
กรุงเทพมหานคร: รีดเดอร์ส ไดเจสท์ (ประเทศไทย).
. 2541. พื้นฐานแห่งกายมนุษย์. กรุงเทพมหานคร: รีดเดอร์ส ไดเจสท์ (ประเทศไทย).
พงษ์จันทร์ อยู่แพทย์. 2549. สรีรวิทยาระบบกล้ามเนื้อ. กรุงเทพมหานคร: เอ.พี. กราฟิค ดีไซน์และการพิมพ์.
รุ่งทิพย์ สุธีบุตร, อรวรรร ประศาสน์วุฒิ, และสุชาติ โกทันย์. 2553. การฝึกฝนกล้ามเนื้อแบบยืดยาวออกต่อการ
ปรับตัวของเอ็นร้อยหวาย. ใน เอกสารประกอบการประชุมนําเสนอผลงานวิจัยด้านวิทยาศาสตร์การกีฬา
Sat Sports Science Presentation 2010. ฝ่ายวิทยาศาสตร์การกีฬา การกีฬาแห่งประเทศไทย
ระหว่างวันที่ 2-4 กันยายน ณ โรงแรม เอส ซี ปาร์ค, กรุงเทพมหานคร.
วันใหม่ ประพันธ์บัณฑิต. 2551. เวท เทรนนิ่ง (Weight Training). กรุงเทพมหานคร: ไอกรุ๊ป เพรส.
. 2552. เอกสารประกอบการสอนรายวิชา หลักวิทยาศาสตร์ในการฝึกกีฬา (Scientific Principles of
Sports Training). คณะวิทยาศาสตรืการกีฬาและสุขภาพ สถาบันการพลศึกษา วิทยาเขตตรัง.
Baechle R. Thomas., and Earle W. Roger. (Eds), 2008. Essential of Strength Training and
Conditioning. 3rd Ed. Champaign, IL: Human kinetics.
Behnke H. Robert 2006. Kinetic Anatomy. Champaign IL: Human Kinetics.
Braun B. Mary., and Simonson, Stephanie. 2005. Introduction to Massage Therapy.
Philadelphia: Lippincott Williams & Wilkins.
Clay H. James. and Pounds M. David. 2008. Basic Clinical Massage Therapy. 2d ed.
Philadelphia: Lippincott Williams & Wilkins.
Kisner, Carolyn., and Colby A. Lynn. 2002. Therapeutic Exercise; Foundations and
Techniques. Bangkok: Book Promotion & Service.
Kraemer J. William., Hatfield L. Disa., and Fleck J. Steven. 2007. Type of Muscle
Training. In Strength Training, editor by. Brown E. Lee, Champaign IL: Human
Kinetics, 143.
McArdle D. William., Katch I. Frank, and Katch L. Victor. 2000. Essentials of Exercise
Physiology. 2d. ed. Baltimore: Lippincott Williams & Wilkins.
. 2001. Exercise Physiology Energy, Nutrition, and Human Performance.
5th ed. Baltimore: Lippincott Williams & Wilkins.
McGlynn, George. 1996. Dynamics of Fitness; A Practical approach. 4th ed. Chicago:
Brown & Benchmark.

15

Power K. Scott., and Howley T. Edward. 2001. Exercise Physiology. 4th ed. New York:
McGraw-Hill Higher Education.
Sharkey J. Brian., and Gaskill E. Steven. 2006. Sport Physiology for Coaches.
Champaign IL: Human Kinetics.
Sharkey J. Brian., and Gaskill E. Steven. 2007. Fitness & Health. 6th ed. Champaign IL:
Human Kinetics.
Wesson, Kewin., James, Wiggins, Nesta, Thompson, Graham, and Hartigan, Sue. 2005.
Sport and PE. 3d ed. London: Hodder Anold.
Software
A.D.A.M. & Benjamin / Comings. 1996. InterActive Physiology Muscular system.
/[Computer Software; CD-ROM]. A.D.A.M. Software, Inc.
World Book, Inc. 2001. Encyclopedia World Book. Deluxe Premier Edition. /[Computer
Software; CD-ROM]

16

