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บทคัดยอ 
การวิจัยครั้งนี้มีวัตถุประสงค เพื่อศึกษาผลของการจับไมเทนนิสและกลามเนื้อลาที่มีตอการสั่นสะเทือน 

ของไมเทนนิสและการดูดซับการส่ันสะเทือนที่แขน  กลุมตัวอยางที่ใชในการวิจัยครั้งนี้เปนนักกีฬาเทนนิสเยาวชน

เพศชาย ที่มีอายุ 16-18 ป  ซึ่งไดมาโดยวิธีการสุมตัวอยางแบบเฉพาะเจาะจง (purposive sampling) จํานวน  

10 คน ในการทดลองติดเครื่องวัดความเรง (accelerometer) ที่บริเวณคอไมเทนนิส  บริเวณขอมือ และบริเวณ 

ปุมกระดูกที่ขอศอก (lateral epicondyle) ของมือขางที่ถนัดของผูทดสอบ จากนั้นใหผูเขารับการทดสอบจับ 

ไมเทนนิสแบบ eastern grip  ใหไมเทนนิสขนานกับพื้น  เมื่อผูเขารับการทดสอบพรอมจึงทําการยิงลูกเทนนิสดวย

เครื่องยิงลูกเทนนิสกําหนดใหลูกเทนนิสมีความเร็ว  90  กิโลเมตรตอชั่วโมง ไปกระทบที่กึ่งกลางหนาไมเทนนิส  

ในขณะที่ลูกเทนนิสกระทบกับหนาไมเทนนิสนั้น เครื่องวัดความเรงจะทําการบันทึกความเรงของการแกวงของไม

เทนนิส  ขอมือ และขอศอกในเวลาเดียวกัน  ทั้งนี้กลุมตัวอยางจะตองทําการทดสอบทั้งหมด 4 เงื่อนไข ดังนี้             

1) จับไมเทนนิสแบบมือเดียวในสภาพกลามเนื้อปกติ 2) จับไมเทนนิสแบบมือเดียวในสภาพกลามเนื้อลา                    

3) จับไมเทนนิสแบบสองมือในสภาพกลามเนื้อปกติ 4 ) จับไมเทนนิสแบบสองมือในสภาพกลามเนื้อลา  จากนั้นนํา

ขอมูลความเรงที่บันทึกไดจากการทดลองมาวิเคราะหการสั่นสะเทือนดวยวิธี Fast Fourier Transform (FFT) โดยใช

โปรแกรมท่ีเขียนขึ้นพรอมทั้งคํานวณหาการดูดซับการสั่นสะเทือนที่ขอมือและขอศอก ขอมูลถูกนํามาวิเคราะหทาง

สถิติ โดยวิธีการวิเคราะหความแปรปรวนแบบทางเดียว (One-way ANOVA)  กําหนดระดับความมีนัยสําคัญทาง

สถิติที่ระดับ .05 

ผลการวิจัยพบวา คลื่นสัญญาณการสั่นสะเทือนสูงสุดของไมเทนนิสมีความหนาแนนสูงสุดอยู 2 ชวง

ความถี่ คือ 121-126 เฮิรตซ และ 372-375  เฮิรตซ ทั้งนี้การจับไมเทนนิสแบบสองมือ ทําใหการสั่นสะเทือนที่

บริเวณคอไมเทนนิสลดลงไดเมื่อเปรียบเทียบกับการจับไมเทนนิสแบบมือเดียว สวนประกอบของขอตอและ

กลามเนื้อ  มีคุณสมบัติในการดูดซับการสั่นสะเทือนที่ดี เนื่องจากสัญญาณการสั่นสะเทือนสามารถถูกดูดซับที่มือ 

และขอมือเกือบหมด จึงสงผลใหตรวจพบสัญญาณการสั่นสะเทือนที่ความถี่เดียวในบริเวณขอมือ คือ 121-126 

เฮิรตซ   และตรวจไมพบสัญญาณการสั่นสะเทือนที่บริเวณขอศอก   อยางไรก็ตามการจับไมเทนนิสแบบมือเดียว 

กับการจับไมเทนนิสแบบสองมือ และกลามเนื้อลากับกลามเนื้อปกติสามารถดูดซับการสั่นสะเทือนใกลเคียงกัน 
 
คําสําคัญ : การจับไมเทนนิส  กลามเนื้อลา  การสั่นสะเทือน 
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ABSTRACT 

This research aimed to observe the effects of tennis grip and muscle fatigue on the magnitude 

of tennis racket’s vibration and shock absorption. Ten junior tennis players, aged 16–18 years, were 

recruited using a purposive sampling technique. Three accelerometers were affixed at the necks of 

tennis rackets, wrist and elbow of the dominant arm. These accelerometers were taped and wrapped 

with elastic bandage to fix them in place. Next, the tennis players hold the tennis racket applying 

eastern grip style where the body of the racket has to be parallel to the ground. When the subject was 

ready, the tennis balls were ejected from a tennis ball gun at 90 kph and impacted in the center of the 

racket. On impact, accelerometers recorded vibrations of the racket, wrist and elbow synchronously. 

The test was performed under 4 conditions; 1) single hand grip at a non-fatigue  state 2) single hand 

grip at a fatigue state 3) double hand grip at a non-fatigue state and 4) double hand  grip  at  a fatigue 

state. Finally, the time domains of accelerometers were converted into the frequency domain using fast  

fourier transform (FFT) and analyzed shock absorption, sequentially. Data was statistical analyzed 

employing One-Way ANOVA and the significant was set at a value of .05  

The vibrations of the rackets displayed 2 peaks of power spectral density, which were in the 

range of 121-126 hertz and 372-375 hertz. The double handgrip helped to reduce racket vibration 

compared to the single handgrip. Moreover, joint components and muscles have an excellent shock 

absorptive property because the hands and the wrists absorbed most of the vibration signals. 

Sequentially, only vibration signals at the range of 121–126 hertz and no vibration signal were detected 

at the wrists and the elbows, respectively. However, single handgrip absorbed shock similar to double 

handgrip while fatigue state could reduce shock comparable to non-fatigue state.  
 
Keywords : tennis grip, muscle fatigue, vibration  
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คํานํา 

เทนนิสเปนอีกหนึ่งชนิดกีฬาที่ไดรับความนิยมไปทั่วโลก เนื่องจากเปนกีฬาที่ใหความสนุกสนานตื่นเตน

ตลอดเกมการแขงขัน ปจจุบันกีฬาเทนนิสไดใหความสําคัญ ในการนําองคความรูดานวิทยาศาสตรการกีฬาเขามา

พัฒนานักกีฬา เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในเกมการแขงขัน มีการคนควาหาเทคโนโลยีใหมๆ มาใชในการผลิตอุปกรณ 

ใหดีขึ้น วัสดุที่นํามาผลิตไมเทนนิสในปจจุบันตองมีน้ําหนักเบา และมีความยืดหยุนดี เอ็นที่ขึงดวยความตึง

(tension) นอยทําใหเกิดพลังงานมาก เพราะเอ็นมีการเคลื่อนตัวมากขณะกระทบลูก สวนเอ็นที่ขึงดวยความตึงมาก

จะเพิ่มความสามารถในการควบคุมทิศทางของบอลมากขึ้น ผลกระทบที่ตามมาคือ ทําใหเกิดแรงกระแทก (shock  

wave) และการสั่นสะเทือน (vibration) ของไมเทนนิสภายหลังจากลูกเทนนิสมากระทบไมเทนนิส ที่อาจจะกอให  

เกิดการบาดเจ็บของเอ็นกลามเนื้อ เอ็นยึดขอบริเวณขอมือ และบริเวณปุมกระดูกขอศอก มีการศึกษาวิจัยที่พบวา

การใชอุปกรณลดการสั่นสะเทือนของเอ็น มีประสิทธิภาพเพียงชวยหยุดไมใหสัญญาณการสั่นสะเทือมีคล่ืนความถี่
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สูงขึ้น และชวยใหสัญญาณการสั่นสะเทือนของเอ็น มีพลังงานต่ําลงขณะตีเทานั้น แตไมไดลดแรงที่กระทําตอ

รางกาย (Stroede et al., 1998) 

Yang et al. (2007) ไดศึกษาถึงการสั่นสะเทือนในไมเทนนิสโดยใชไมเทนนิส Wilson  ที่ขึงเอ็นเสนตรง 

ดวยความตึง เทากับ 60 ปอนด และเอ็นเสนแนวนอน เทากับ 58 ปอนด จากนั้นปลอยลูกเทนนิสจากที่สูง 2 เมตร 

ใหตกอยางอิสระมากระทบกับไมเทนนิสที่วางนิ่งๆ ผลการศึกษาพบวา สัญญาณการสั่นสะเทือนที่บริเวณคอไม 

เทนนิส (throat area) เทากับ 334  เฮิรตซ ในขณะที่ Stroede et al. (1998) พบวา อุปกรณลดการสั่นสะเทือนในไม

เทนนิสสามารถดูดซับการสั่นสะเทือนที่มีสัญญาณความถี่สูงเทานั้น แตไมมีผลตอการส่ันสะเทือนที่มีสัญญาณ

ความถี่ต่ําๆ ทําใหมีการถายโยงการสั่นสะเทือนจากไมเทนนิสมายังคอไม และดามจับได  นอกจากนี้ Hennig et al. 

(1992) ไดทําการศึกษาถึง การสงผานการสั่นสะเทือนในไมเทนนิสมาสูแขนของนักกีฬา โดยใชเครื่องวัดความเรง

ขนาดเล็ก (miniature accelerometers) จํานวน  2 เครื่องติดไวที่บริเวณขอมือ และขอศอกของนักกีฬาเทนนิสทั้ง 

24 คนในทักษะการตีลูกหลังมือ ผลที่ได คือ พบสัญญาณการสั่นสะเทือนที่บริเวณขอศอกในชวง 80–200 เฮิรตซ  

และมีแนวโนมที่อาจกอใหเกิดการอักเสบของเอ็นบริเวณขอศอกได ตอมาในป ค.ศ. 2006  Wei Shun-Hwa                

และคณะ ไดทําการศึกษาถึง การสงผานแรงกระแทกจากไมเทนนิสมายังขอศอกโดยการวัดคลื่นไฟฟากลามเนื้อ 

(Electromyography, EMG)  ของแขนนักกีฬาเทนนิส และคนทั่วไป  ผลที่ได คือ นักกีฬาเทนนิสที่มีประสบการณ

สามารถลดแรงกระแทกที่สงผานจากไมเทนนิสมาสูขอศอกไดถึง 89.2 % สวนในบุคคลทั่วๆ ไปสามารถลดแรง

กระแทกไดเพียง 61.8 %  

ปจจุบันการตีลูกหลังมือในกีฬาเทนนิส นักกีฬานิยมจับไมเทนนิสแบบสองมือมากกวาแบบมือเดียว   

ดังนั้นจึงเปนที่นาสนใจวา การจับไมเทนนิสเพียงมือเดียวกับแบบสองมือ และการลาของกลามเนื้อ มีผลตอการ  

ถายโยงการสั่นสะเทือนจากไมเทนนิสมายังขอศอกไดอยางไร  เพื่อเปนขอมูลสําหรับการปองกันการบาดเจ็บที่

บริเวณขอมือ และบริเวณขอศอกตอไป 
 

อุปกรณและวิธีการ 

การวิจัยครั้งนี้ ผูวิจัยไดทําการทดลองในกลุมตัวอยางที่เปนนักกีฬาเทนนิสเยาวชน เพศชาย อายุ 16–18 ป  

ซึ่งเขารวมการแขงขันเทนนิสเยาวชน เพื่อความชนะเลิศแหงประเทศไทย คร้ังที่ 46 ประจําป 2551 จํานวน 10 คน 

ไดมาโดยการสุมตัวอยางแบบเฉพาะเจาะจง (purposive  sampling) โดยมีการเฉพาะเจาะจง คือ กลุมตัวอยาง

ตองมีสุขภาพแข็งแรง และไมเคยเขารับการรักษาอาการบาดเจ็บภายในชวง 3 เดือนกอนการเก็บขอมูล ทั้งนี้กลุม

ตัวอยางจะตองทําการทดสอบทั้งหมด 4 เงื่อนไข ดังนี้ 1) จับไมเทนนิสแบบมือเดียวในสภาพกลามเนื้อปกติ                

2) จับไมเทนนิสแบบมือเดียวในสภาพกลามเนื้อลา 3) จับไมเทนนิสแบบสองมือในสภาพกลามเนื้อปกติ                    

4 ) จับไมเทนนิสแบบสองมือในสภาพกลามเนื้อลา  โดยอธิบายรายละเอียด และขั้นตอนการทดสอบใหกลุม

ตัวอยางรับทราบเขาใจตรงกัน แลวจึงดําเนินการทดลองดังนี้ 

 

การวัดการสั่นสะเทือน  

ติดเครื่องวัดความเรงที่บริเวณคอไมเทนนิส  ขอมือ  และบริเวณปุมกระดูกที่ขอศอก (lateral epicondyle) 

ของมือขางที่ถนัดของผูทดสอบ แลวพันดวยผายืดใหแนน เพื่อปองกันเคร่ืองวัดความเรงเคลื่อนที่ขณะทําการ

ทดสอบ จากนั้นใหผูเขารับการทดสอบจับไมเทนนิสที่ถูกขึงดวยเอ็นที่ความตึงเทากับ 60 ปอนด  ไวนิ่งๆ โดยจับไม

เทนนิสแบบ eastern grip ใหแกนไมเทนนิสขนานกับพื้น เมื่อผูเขารับการทดสอบพรอม จะทําการยิงลูกเทนนิสไป
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กระทบที่กึ่งกลางหนาไมดวยเครื่องยิงลูกเทนนิส  โดยกําหนดความเร็วของลูกเทนนิสในขณะยิงเทากับ 90 กิโลเมตร

ตอชั่วโมง ซึ่งเปนความเร็วเฉลี่ยที่นักกีฬาเทนนิสเยาวชน เพศชาย ตีลูกหลังมือในขณะแขงขัน ทําการเก็บขอมูล

ทั้งหมด 10 ครั้ง ในแตละเงื่อนไขดังนี้ จับไมเทนนิสแบบมือเดียว และจับไมเทนนิสแบบสองมือ ตามลําดับ 
 

การทําใหกลามเนื้อแขนลา 

กลามเนื้อแขนขางที่ถนัดถูกทําใหลา โดยใหนักกีฬาบีบ grip dynamometer ที่ระดับ 100% ของ

ความสามารถในการหดตัวของกลามเนื้อสูงสุด (Maximal Voluntary Contraction, MVC) เปนเวลา 5 วินาที สลับ

กับพัก 5 วินาที ทําไปเรื่อยๆ จนกระทั่งแรงบีบมือสูงสุดที่บันทึกไดลดลง 30% จากที่มีอยูเดิมจึงถือวากลามเนื้อลา 
 

การวัดการสั่นสะเทือนภายหลังกลามเนือ้ลา 

ติดเครื่องวัดความเรงที่บริเวณคอไมเทนนิส ขอมือ และบริเวณปุมกระดูกที่ขอศอก (lateral epicondyle) 

ของมือที่ถนัดของผูทดสอบอีกครั้ง แลวพันดวยผายืดใหแนนเพื่อปองกันเครื่องวัดความเรงเคลื่อนที่ขณะทําการ 

ทดสอบ จากนั้นใหผูเขารับการทดสอบจับไมเทนนิสแบบ  eastern  grip  ใหไมเทนนิสตั้งฉากขนานกับพื้น  เมื่อผู

เขารับการทดสอบพรอม จะทําการยิงลูกเทนนิสไปกระทบที่กึ่งกลางหนาไมดวยเครื่องยิงลูกเทนนิส โดยกําหนด

ความเร็วของลูกในขณะยิงเทากับ 90 กิโลเมตรตอชั่วโมง ทําการเก็บขอมูลทั้งหมด 10 คร้ัง ในแตละเงื่อนไข ดังนี้                   

จับไมเทนนิสแบบมือเดียว และจับไมเทนนิสแบบสองมือ ตามลําดับ 
 

วิเคราะหการสั่นสะเทือน 

นําขอมูลความเรงที่บันทึกไดจากการทดลองมาวิเคราะหหาการสั่นสะเทือน ดวยวิธี Fast Fourier  

Transform (FFT) โดยใชโปรแกรมที่เขียนขึ้น  ผลที่ไดจากการคํานวณคือความถี่ของการสั่นสะเทือนบันทึกไดที่

บริเวณคอไมเทนนิส  บริเวณขอมือ และบริเวณขอศอก   

การดูดซับของการสั่นสะเทือนที่บริเวณขอมือ และบริเวณขอศอก คํานวณจากสมการ ดังนี ้                   

การดูดซับการสั่นสะเทือน  = 10 log10 (สัญญาณที่ออกไป / สัญญาณที่เขามา)  
 

ผลการทดลองและวิจารณ 
 

ตารางแสดง  คาเฉลี่ย (Χ ) และสวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (S.D.)  ของลักษณะทางกายภาพ และแรงบีบมือของ

กลุมตัวอยางทัง้  10  คน 
 

ลักษณะทางกายภาพ                 Χ   S.D. 

อายุ (ป)         17.10    0.88 

สวนสูง (ซม.)                  176.50  10.21 

น้ําหนัก (กก.)        69.60  13.43 

แรงบีบมือในสภาพกลามเนื้อแขนปกติ (กก.)     43.20    7.30 

แรงบีบมือในสภาพกลามเนื้อแขนลา (กก.)        30.21    5.12 
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จากตารางแสดงใหเห็นวากลุมตัวอยาง มีอายุ สวนสูง น้ําหนักตัว แรงบีบมือในสภาพกลามเนื้อแขนปกติ 

และสภาพกลามเนื้อแขนลาเฉลี่ย ตามลําดับ ดังนี้ คือ 17.10±0.88 ป, 176.50±10.21 เซนติเมตร, 69.60±13.43 

กิโลกรัม, 43.20±7.30 กิโลกรัม และ 30.21±5.12 กิโลกรัม ตามลําดับ 
 

 
 

ภาพที่ 1 แสดงความหนาแนนของสัญญาณที่บันทึกไดของการสั่นสะเทือนบริเวณคอไมเทนนิส (ก)  บริเวณขอมือ  

 (ข)  และบริเวณขอศอก (ค) 
 หมายเหตุ  NFSH  แทน การจับไมเทนนิสแบบมือเดียวในสภาพกลามเนื้อแขนปกติ 

  FSH  แทน การจับไมเทนนิสแบบมือเดียวในสภาพกลามเนื้อแขน 

  NFDH  แทน การจับไมเทนนิสแบบสองมือในสภาพกลามเนื้อแขนปกติ 

  FDH  แทน การจับไมเทนนิส 
 

จากการทดลองพบวา บริเวณคอไมเทนนิส (ก) ความหนาแนนของสัญญาณสูงสุดเกิดขึ้น 2 ชวงความถี่ 

ไดแก ความถี่ในชวง 100–200 เฮิรตซ และในชวง 300–400 เฮิรตซ โดยการจับไมเทนนิสแบบมือเดียว ในสภาพ

กลามเนื้อแขนปกติ  มีความหนาแนนของสัญญาณสูงที่สุด ซึ่งเทากับ 8.92± 7.04 และ 4.36± 6.42 Hzg2

ตามลําดับ   

บริเวณขอมือ (ข) ความหนาแนนของสัญญาณสูงสุดจะอยูในชวงความถี่เดียว คือ 126-130 เฮิรตซ  

โดยการจับไมเทนนิสแบบมือเดียวในสภาพกลามเนื้อแขนปกติ มีความหนาแนนของสัญญาณสูงสุด เทากับ 

0.27± 0.51 Hzg2        

            สําหรับบริเวณขอศอก (ค) ไมพบวามีสัญญาณ                                                                          
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ภาพที่ 2 แสดงการดูดซับการสั่นสะเทือนที่บันทึกไดที่บริเวณขอมือใกลเคียงกัน  บริเวณคอไมเทนนิสถึงบริเวณ 

 ขอมือ 
 หมายเหตุ  NFSH  แทน การจับไมเทนนิสแบบมือเดียวในสภาพกลามเนื้อแขนปกติ 

  FSH  แทน การจับไมเทนนิสแบบมือเดียวในสภาพกลามเนื้อแขน 

  NFDH  แทน การจับไมเทนนิสแบบสองมือในสภาพกลามเนื้อแขนปกติ 

  FDH  แทน การจับไมเทนนิส 

 

            จากภาพที่ 2 บริเวณขอมือ(ข) สามารถดูดซับสัญญาณการสั่นสะเทือน ในชวงความถี่ 100–200 เฮิรตซ ได

เปนอยางดี โดยดูดซับการสั่นสะเทือนไดถึง 99.65% (-24.58 dB) ของสัญญาณการสั่นสะเทือนที่บันทึกไดที่บริเวณ

คอไมเทนนิส  สําหรับในชวงความถี่ 350–400 เฮิรตซ พบวาประสิทธิภาพในการดูดซับการสั่นสะเทือนที่บริเวณ

ขอมือ (ค) เพิ่มขึ้น โดยดูดซับการสั่นสะเทือนไดถึง 99.94% (-31.98 dB) ของสัญญาณการสั่นสะเทือนที่บันทึกไดที่

บริเวณคอไมเทนนิส  ซึ่งการจับไมเทนนิสแบบสองมือในสภาพกลามเนื้อปกติ การจับไมเทนนิสแบบสองมือใน

สภาพกลามเนื้อลา การจับไมเทนนิสแบบมือเดียวในสภาพกลามเนื้อปกติ และการจับไมเทนนิสแบบมือเดียวใน

สภาพกลามเนื้อลา มีผลตอการดูดซับการสั่นสะเทือน    
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ภาพที่ 3 แสดงการดูดซับการสั่นสะเทือนที่บันทึกได แบบสองมือในสภาพกลามเนื้อแขนลา บริเวณคอไมเทนนิส 

 ถึงบริเวณขอศอก 
 หมายเหตุ  NFSH  แทน การจับไมเทนนิสแบบมือเดียวในสภาพกลามเนื้อแขนปกติ 

  FSH  แทน การจับไมเทนนิสแบบมือเดียวในสภาพกลามเนื้อแขน 

  NFDH  แทน การจับไมเทนนิสแบบสองมือในสภาพกลามเนื้อแขนปกติ 

  FDH  แทน การจับไมเทนนิส 

 

จากภาพที่ 3 แสดงใหเห็นวา ความถี่ของการสั่นสะเทือนที่พบบริเวณไมเทนนิส (ก) ไมสามารถถูกตรวจพบ

ที่บริเวณขอศอก (ข) เนื่องจากการสั่นสะเทือนถูกดูดซับเกือบทั้งหมด คิดเปน 99.99% (-38.33 dB) ของสัญญาณที่

ตรวจพบบริเวณคอไมเทนนิส                                                                                                                                                

 

สรุปผลและเสนอแนะ 
จากงานวิจัยสามารถสรุปไดดังนี้ สัญญาณการสั่นสะเทือนที่เกิดขึ้นที่บริเวณคอไมเทนนิส เปนสัญญาณที่

มีความถี่สูง โดยพบวาความหนาแนนของสัญญาณสูงสุดอยูในชวงความถี่ 118–125 เฮิรตซ และ 260–370 เฮิรตซ  

แสดงใหเห็นวา เมื่อลูกเทนนิสกระทบกับหนาไมเทนนิส จะทําใหเกิดการสั่นสะเทือนรุนแรงมาก เมื่อจับไมเทนนิส

แบบมือเดียว  แตถาจับไมเทนนิสแบบสองมือ ความรุนแรงของการสั่นสะเทือนจะนอยลง   
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สําหรับผลของกลามเนื้อลา ที่มีตอการสั่นสะเทือนของไมเทนนิส พบวา ความหนาแนนของสัญญาณสูงสุด 

ในชวงความถี่ 143–147 เฮิรตซ และ 367–370 เฮิรตซ เมื่อจับไมเทนนิสแบบมือเดียวในสภาพกลามเนื้อลา จะทําให

ไมเทนนิสแกวงรุนแรง มากกวาในสภาพกลามเนื้อปกติ แตการจับไมเทนนิสแบบสองมือ สามารถชวยควบคุมการ

ส่ันสะเทือนของไมเทนนิสไดดี ทั้งในสภาวะที่สภาพกลามเนื้อแขนปกติและลา ดังนั้นนักกีฬาจึงควรจับไมเทนนิส

แบบสองมือ เพื่อชวยลดการสั่นสะเทือนของไมเทนนิส   

ประสิทธิภาพในการดูดซับการส่ันสะเทือน พบวา สัญญาณการสั่นสะเทือนจากไมเทนนิสเมื่อเคลื่อนที่

มายังขอมือไดถูกดูดซับใหหายไป และยังคงเหลือสัญญาณบางเพียงเล็กนอย เมื่อสัญญาณสวนที่เหลือสงผาน

มายังบริเวณขอศอก สัญญาณจะถูกดูดซับใหหายไปทั้งหมด แสดงใหเห็นวากลุมกลามเนื้อที่ชวยในการงอ และ

เหยียดแขน รวมท้ังกระดูก ขอตอ ไขมันใตผิวหนัง และเนื้อเยื่อตางๆ ที่บริเวณแขนสามารถดูดซับสัญญาณการ

ส่ันสะเทือนไดดี ดังนั้นนักกีฬาเทนนิสควรสรางกลามเนื้อ และฝกความแข็งแรงของกลามเนื้อแขน เพื่อเพิ่ม

ความสามารถในการดูดซับการสั่นสะเทือนใหมีประสิทธิภาพสูงสุด 
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