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บทคัดย่อ 

            การวิจยัครัง้นีมี้วตัถปุระสงค์เพ่ือวิเคราะห์ทางชีวกลศาสตร์ด้านคิเนแมติกส์แม่ไม้มวยไทย ของนกัมวย

ไทยสมคัรเล่นทีมชาติไทย ทําการวิเคราะห์ภาพจากวิดีโอจากการแข่งขนัจริงของนกัมวยไทยสมคัรเล่นทีมชาติ

ไทยประกอบด้วย 3 ทกัษะ มีด้านเวลา ความเร็ว อตัราเร่ง และมมุ ผลการวิจยัพบวา่  

 ความสามารถทางคิเนแมติกส์ของนักมวยไทยสมัครเล่นทีมชาติไทยในการใช้แม่ไม้ดบัชวาลา ด้าน

เวลา เท่ากบั 0.22 วินาที  ด้านความเร็ว เท่ากบั 3.48 เมตร/วินาที ด้านอตัราเร่ง เท่ากบั 21.12 เมตร/                

และ ด้านมุมเท่ากับ 126.73 องศา      แม่ไม้มอญยันหลกั ด้านเวลา เท่ากับ 0.60 วินาที ซ้าย ด้านความเร็ว 

เท่ากบั 2.45 เมตร/วินาที ด้านอตัราเร่ง เท่ากบั 6.98 เมตร/              และ ด้านมมุเท่ากบั 120.22  องศา แม่ไม้

หกัคอเอราวณั ด้านเวลา เท่ากบั 0.43 วินาที ซ้าย ด้านความเร็ว เท่ากบั 3.10 เมตร/วินาที ด้านอตัราเร่ง เท่ากบั 

9.17 เมตร/                  และ ด้านมมุเท่ากบั 129.75  องศา  

คาํสาํคัญ: ชีวกลศาสตร์, คิเนแมติกส์, นกัมวยสมคัรเลน่, แมไ่ม้มวยไทย 

ABSTRACT 

 The objective of this research was to analyze the biochemical kinematics Mae Mai Muay 

Thai of Thai national amateur boxers. From, a video of Thai national boxing competition was 

recorded and analyzed. Then an instructional program for Thai boxing was developed. The program 

consists of 3 skills in terms of time, speed, acceleration and angle. The result showed that the Dab 

Chawala skill in time at 0.22 sec, speed at 3.48  15Tmeter per second15T acceleration at 21.12 15Tmeter per 

second15T squared and angleat 126.73 degree,  Mon Yan Lak  skill in time at 0.60 sec, speed at 

                                                        
1 ภาควิชาพลศกึษาและกีฬา คณะศกึษาศาสตร์และพฒันศาสตร์ 
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2.45  meter per second acceleration at 6.98 meter per second squared and angleat 120.22 degree 

and  Hak Kor Erawan  skill in time at 0.43 sec, speed at 3.10  meter per second acceleration at 

9.17 meter per second squared and angleat 129.75 degree. 

Key Word: Biochemical. Kinematics,  Amateur Boxers, Mae Mai Muay Thai 
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คาํนํา 

มวยไทยเป็นกีฬาชนิดหนึง่ท่ีมีการสืบทอดมาช้านานและได้รับความนิยมมาทกุยคุทกุสมยัในประเทศ

ไทย จดัได้วา่เป็นมวยไทยมรดกทางศิลปวฒันธรรมของชาติท่ีสําคญัอย่างหนึง่  ในปัจจบุนัได้มีการจดัการ

แข่งขนัมวยไทยระหวา่งนกักีฬากลุม่อายตุา่งๆ ทัง้ประเภทมวยไทยอาชีพและมวยไทยสมคัรเลน่อย่างแพร่หลาย  

ทําให้สถาบนัการศกึษาตา่งๆ และกองทพัทกุเหลา่ตา่งได้จดัให้มีการฝึกสอนมวยไทยโดยกําหนดให้เป็นสว่น

หนึง่ของกิจกรรมการเรียนการสอนในหลกัสตูร     กีฬามวยไทยเป็นท่ีนิยมกนัอยา่งแพร่หลายและได้รับการ

สง่เสริมสนบัสนนุจากหลายภาคสว่น จงึมีการสนบัสนนุให้กีฬา มวยไทยเป็นกีฬาอาชีพ อีกทัง้ยงัมีการสง่เสริม

สนบัสนนุให้เป็นกีฬาสมคัรเลน่ภายในประเทศ  กีฬาสมคัรเลน่ระหวา่งประเทศ  และกีฬาอาชีพระดบัสากลอีก

ด้วย  ดงัจะเห็นได้จากการการจดัตัง้สภามวยไทยโลกขึน้   โดยมีวตัถปุระสงค์ เพ่ือดําเนินการเผยแพร่ศิลปะมวย

ไทยท่ีถกูต้องให้กว้างขวางออกไปทัว่โลก 

แตใ่นความเป็นจริงจากการแข่งขนัตามเวทีตา่ง ๆ ครูมวยหรือผู้ ฝึกสอนสว่นใหญ่ยงัขาดความรู้ ความ

เข้าใจในหลกัการ ทกัษะและแมไ่ม้มวยไทย และมกัจะใช้การสอนเทคนิคการตอ่สู้ เฉพาะหน้าข้างเวที และสอน

นกัมวยไทยเพียงทกัษะพืน้ฐานทางด้านความแข็งแรงและความหนกัหน่วงเท่านัน้ (2540, สมศกัด์ิ  ศิริอนนัต์) 

ผลทําให้สญูเสียเอกลกัษณ์ของชาติอนัได้แก่ คณุคา่ ลีลา ศิลปะและวฒันธรรมของการใช้แม่ไม้มวยไทยในการ

ชกมวยไทย  ประกอบกบัท่ีหลายประเทศ เช่น  ประเทศสหรัฐอเมริกา  ได้นําเอาหลกัการทางวิทยาศาสตร์การ

กีฬาและเทคโนโลยีสมยัใหมโ่ดยเฉพาะอย่างย่ิงทางด้านชีวกลศาสตร์การกีฬา มาช่วยปรับปรุงส่งเสริมพฒันา

กีฬาให้ใช้ความสามารถอย่างมีประสิทธิภาพ ซึง่สง่ผลให้การกีฬาในประเทศนัน้ๆ มีความก้าวหน้าไปมาก     

 อีกทัง้ประเทศไทย มีแผนพฒันาการกีฬาแห่งชาติฉบบัท่ี4 พ.ศ.2550 – พ.ศ.2554 (กระทรวงการ

ท่องเท่ียวและกีฬา, 2550) โดยเฉพาะยทุธศาสตร์ท่ี 3 เพ่ือพฒันาความสามารถโดยมุง่เน้นความเป็นเลิศในการ

แข่งขนักีฬาทัง้ระดบัชาติและนานาชาติ เพ่ือสง่เสริมให้บคุลากรทางการกีฬาได้รับการพฒันาอย่างตอ่เน่ือง 

สร้าง ขยาย และพฒันาเครือข่ายองค์กรกีฬาในแตล่ะระดบั ให้เช่ือมโยงและสมัพนัธ์กนัอย่างเป็นระบบ และเพ่ือ

พฒันาระบบการจดัและสง่แข่งขนักีฬาเพ่ือความเป็นเลิศทัง้ระดบัชาติและนานาชาติโดยเฉพาะอย่างย่ิงมีความ

สอดคล้องกบัวตัถปุระสงค์หลกั และเป้าหมายหลกั ของแผนพฒันาการกีฬาแห่งชาติในข้อท่ี 3 เพ่ือใช้
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วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการกีฬา ในการพฒันาพืน้ฐานการกีฬาเพ่ือความเป็นเลิศและกีฬาอาชีพดงันัน้จงึ

จําเป็นอย่างย่ิงท่ีจะต้องมีวิธีการแสวงหาความรู้ข้อเท็จจริงหรือข้อค้นพบใหม่ๆ   อนัเป็นข้อมลูท่ีจะนําไปสูก่าร

พฒันาการกีฬาของชาติได้มากย่ิงขึน้ และในยทุธศาสตร์ท่ี 4 ท่ีวา่ด้วยกีฬาอาชีพ ซึง่มวยไทยได้รับการสนบัสนนุ

จากการกีฬาแห่งประเทศไทยให้เป็นหนึง่ในกีฬาอาชีพ และยทุธศาสตร์ท่ี 5 ท่ีวา่ด้วยการใช้วิทยาศาสตร์การ

กีฬา จงึเห็นได้วา่ในปัจจบุนัประเทศไทยได้ให้ความสําคญักบัวิทยาศาสตร์การกีฬากบันกักีฬามากขึน้  

ดงันัน้ความก้าวหน้าของกีฬามวยไทยขึน้อยู่กับการประยุกต์ใช้วิทยาศาสตร์การกีฬาอย่างเหมาะสม

และองค์ความรู้ด้านวิทยาศาสตร์การกีฬาของครูมวยทัง้หลาย เหมือนกับความก้าวหน้าทางการกีฬาของ

ประเทศมหาอํานาจทางการกีฬา ท่ีพฒันานกักีฬาด้วยวิทยาศาสตร์การกีฬา      จากเหตุผลและความสําคญั

ดงักลา่วทําให้ผู้ วิจยัจงึมีความประสงค์ท่ีจะทําการศกึษาวิเคราะห์การใช้แมไ่ม้มวยไทยในสภาพการแข่งขนั ด้วย

การถ่ายภาพด้วยกล้องวีดีทศัน์ แล้วทําการวิเคราะห์การเคลื่อนไหวในแต่ละภาพจะช่วยให้สามารถสงัเกตเห็น

ท่าทางการเคลื่อนไหวของนกัมวยในแต่ละขัน้ตอนได้อย่างชดัเจน  รวมถึงสิ่งผิดพลาดท่ีอาจเกิดขึน้ได้ในแต่ละ

ขัน้ตอนด้วย เพ่ือท่ีจะได้พิจารณาแก้ไข  และส่งเสริมตามหลักการทางชีวกลศาสตร์  อันเป็นผลท่ีจะทําให้

นกัมวยไทยสามารถใช้แมไ่ม้มวยไทยได้ดีขึน้ 

วิธีการวิจัย 

กลุ่มตัวอย่าง  

 กลุ่มตัวอย่างเป็นนักมวยไทยสมัครเล่นทีมชาติไทย ทําการเลือกแบบเฉพาะเจาะจง เพศชาย ท่ีเป็น

ตวัแทนแข่งขนัทีมชาติไทย ปี พ .ศ. 2552  จํานวน 5 รุ่น รุ่นละ 1 คน รวมทัง้สิน้ 5 คน 

เคร่ืองมือที่ใช้ในการวิจัย 

 เคร่ืองมือท่ีใช้ในการวิจยั ได้แก่ 

 1. คอมพิวเตอร์พร้อมโปรแกรมวิเคราะห์การเคลื่อนไหว 2 มิติ (Focus X2, Focus X3) บริษัท Analysis 

Elite Sports ประเทศองักฤษ  

 2. ม้วนเทปสําหรับการบนัทกึภาพ (Videocassette model VHS) 
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ผลและวิจารณ์การทดลอง 

         การวิเคราะห์ทางชีวกลศาสตร์ด้านคิเนแมติกส์แม่ไม้มวยไทยของนักมวยสมัครเล่นทีมชาติไทย

ในการแข่งขันซีเกมส์ครัง้ที่ 25 ณ.ประเทศสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว 

        จากการวิเคราะห์ทางชีวกลศาสตร์ ของนกัมวยไทยสมคัรเลน่ทีมชาติไทยครัง้นี ้เข้าร่วมแข่งขนั 5 รุ่น จาก

การศึกษาครัง้นีพ้บว่า การใช้แม่ไม้ดบัชวาลา (การปัดหมดัคู่ต่อสู้แล้วชกหมดัตรงไปท่ีลกูตา)ด้านเวลาเฉลี่ย

เท่ากับ 0.22±0.09 วินาที ด้านความเร็วเฉลี่ย เท่ากบั 3.48±1.60 เมตร/วินาที ด้านอตัราเร่งเฉลี่ย เท่ากับ 

21.12±17.81 เมตร/วินาที2และ ด้านมมุเฉลี่ยท่ากบั 126.73±18.74 องศา จากการศกึษาลกัษณะการใช้แม่ไม้

ดบัชวาลาของนกัมวยไทยสมคัรเลน่ทีมชาติไทย ซึง่ถนดัขวา ดงันัน้จะก้าวเท้าซ้ายนํา เรียกว่า จรดซ้าย การปล่อย

หมดัตรง จะปลอ่ยจนสดุแขน และให้นํา้หนกัทิง้ไปท่ีข้างหน้าจะเป็นลกัษณะการชกด้วยหวัไหล ่ลําตวั และสะโพก

หมนุไปพร้อมๆกนัสอดคล้องกบัศกุล อริยะสจัสี่สกลุ (2539) ท่ีกลา่ววา่การชกหมดัท่ีถกูต้อง เร่ิมชกโดยใช้เท้าหลงั

ออกแรงดนัพืน้ เพ่ือให้เกิดแรงปฏิกิริยาจากพืน้สู่ส่วนต่างๆของร่างกาย และต้องถ่ายนํา้หนกัตวัจากเท้าหลงัไปสู่

เท้าหน้า แรงปฏิกิริยาจะสง่ผ่านจากเท้าไปสู ่สะโพก ลําตวั และหวัไหล่ แขนและปลายหมดั ขณะเดียวกนัต้องบิด

สะโพกและลําตวั ด้วยความเร็ว เพ่ือให้เกิดแรงสงูสดุ แม่ไม้มอญยนัหลกั(การป้องกนัหมดัด้วยการถีบตรง) ด้าน

เวลาเฉลี่ย เท่ากบั 0.60±0.23 วินาที ด้านความเร็วเฉลี่ย เท่ากบั 2.45±2.24เมตร/วินาที ด้านอตัราเร่งเฉลี่ย 

เท่ากบั 6.98±9.16 เมตร/วินาที2และ ด้านมมุเฉลี่ยเท่ากบั120.22±31.65 องศา จากการศกึษาลกัษณะการใช้แม่

ไม้มอญยนัหลกั ของนกัมวยไทยสมคัรเลน่ทีมชาติไทย ซึง่ถนดัขวา ดงันัน้จะก้าวเท้าซ้ายนํา เรียกว่า จดซ้าย การ

ถีบตรง จะยกเข่าขึน้แล้วเหยียดสดุปลายเท้าและให้นํา้หนกัทิง้ไปท่ีข้างหน้า จะเป็นลกัษณะการถีบด้วย ลําตวั 

และสะโพกหมุนไปพร้อมๆกนัซึง่มีลกัษณะคล้ายการถีบในกีฬาคาราเต้สอดคล้องกับ ซีเนีย, เอลบูม และเลีย

วนาร์ด (2005) ท่ีได้ศกึษา การวิเคราะห์เชิงชีวกลศาสตร์เก่ียวกบัการถีบหรือยนั (Front Kick)ในกีฬาคาราเต้ 

พบว่ารูปแบบคิเนแมติกส์ (Kinematics Pattern) ท่ีมีการกางออกบริเวณสะโพก เข่า ข้อเท้าและฝ่าเท้าก่อนท่ีจะ

สมัผสัเป้าหมาย ท่ีอาจจะทําให้กลุ่มกล้ามเนือ้สําคญัๆของต้นขาหดตวัพร้อมกนัเพ่ือท่ีจะให้มีแรงสงูสดุแม่ไม้หกั

คอเอราวณั(การป้องกนัหมดัโดยการจบัคอตีเข่าตรง) ด้านเวลาเฉลี่ย เท่ากบั0.43±0.23 วินาที ด้านความเร็วเฉลี่ย 

เท่ากับ 3.10±2.18 เมตร/วินาทีด้านอตัราเร่งเฉลี่ยเท่ากับ9.17±12.17เมตร/วินาที2และด้านมุมเฉลี่ยเท่ากับ 
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129.75±17.47 องศา จากการศกึษาลกัษณะการใช้แม่ไม้หกัคอเอราวณั ของนกัมวยสมคัรเล่นทีมชาติไทย ซึง่

ถนัดขวา ดงันัน้จะก้าวเท้าซ้ายนําเรียกว่า จดซ้าย การเข่าตรง จะส่งจนสุดปลายเข่าและให้นํา้หนกัทิง้ไปท่ี

ข้างหน้าจะเป็นลกัษณะการเข่าด้วย ลําตวั และสะโพกหมุนไปพร้อมๆกัน โดยเร่ิมแทงเข่าจะใช้เท้าหลงัออก

แรงดนัพืน้เพ่ือให้เกิดแรงปฏิกริยาจากพืน้สู่ส่วนต่างๆของร่างกาย และต้องถ่ายนํา้หนกัตวัจากเท้าหลงัไปสู่เท้า

หน้าแรงปฏิกริยาจะส่งผ่านจากเท้าไปสู่ สะโพก ลําตวั และเข่า ขณะเดียวกันต้องบิดสะโพกและลําตวั ด้วย

ความเร็ว 

ตารางที่ 1   คา่เฉลีย่ สว่นเบ่ียงเบนมาตรฐาน คา่สงูสดุ และคา่ ตํา่สดุ ของทกัษะแมไ่ม้มวยไทยในการวเิคราะห์ทาง 

                      ชีวกลศาสตร์ ด้านคเินแมตกิส์  

การวิเคราะห์ X  S.D. ค่าสูงสุด ค่าตํ่าสุด 

Uการใช้แมไ่ม้ดบัชวาลา 

 เวลา )วินาที(  

ความเร็ว( เมตร/วินาที) 

อตัราเร่ง ( เมตร/ ) 

มมุ )องศา  (  

 

0.22 

3.48 

21.12 

126.73 

 

0.09 

1.60 

17.81 

18.74 

 

0.30 

4.45 

40.49 

148.30 

 

0.11 

1.63 

5.43 

114.40 

Uการใช้แมไ่ม้มอญยนัหลกัU  

เวลา )วินาที(  

ความเร็ว( เมตร/วินาที) 

อตัราเร่ง( เมตร/ ) 

 มมุ )องศา  (  

 

0.60 

2.45 

6.98 

120.22 

 

0.23 

2.24 

9.16 

31.65 

 

0.81 

5.62 

20.65 

158.30 

 

0.27 

0.78 

1.34 

92.40 

Uการใช้แมไ่ม้หกัคอเอราวณัU  

เวลา )วินาที(  

ความเร็ว( เมตร/วินาที) 

อตัราเร่ง( เมตร/    )  

มมุ )องศา (  

 

0.43 

3.10 

9.17 

129.75 

 

0.23 

2.18 

12.17 

17.47 

 

0.74 

5.71 

27.19 

152.70 

 

0.21 

0.45 

0.62 

110.60 

     

    

                     

 



    
การประชมุวิชาการแหง่ชาติ มหาวิทยาลยัเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตกําแพงแสน ครัง้ที่ 9 

2494 

จากตารางที่ 1 ผลการวิเคราะห์ชีวกลศาสตร์ ของนกัมวยไทยสมคัรเล่นทีมชาติไทยครัง้นี ้มีความสามารถทางคิ

เนแมติกส์ในการใช้แม่ไม้ดบัชวาลา ด้านเวลา เท่ากบั 0.22 วินาที ซ้าย ด้านความเร็ว เท่ากบั 3.48 เมตร/วินาที 

ด้านอัตราเร่ง เท่ากับ 21.12 เมตร/ และ ด้านมุมเท่ากับ126.73 องศา  แม่ไม้มอญยันหลัก ด้านเวลา 

เท่ากบั 0.60 วินาที ด้านความเร็ว เท่ากบั 2.45 เมตร/วินาที ด้านอตัราเร่ง เท่ากบั 6.98เมตร/ และ ด้าน

มมุเท่ากบั 120.22  องศา ส่วนแม่ไม้หกัคอเอราวณั ด้านเวลา เท่ากบั 0.43 วินาที ซ้าย ด้านความเร็ว เท่ากับ 

3.10 เมตร/วินาที ด้านอตัราเร่ง เท่ากบั 9.17 เมตร/ และ ด้านมมุเท่ากบั 129.75  องศา  

 

สรุป 

       การวิเคราะห์ชีวกลศาสตร์  ของนกัมวยไทยสมคัรเล่นทีมชาติไทยครัง้นี ้ใช้วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการ

กีฬาวิเคราะห์ ทําให้ทราบข้อมลูความสามารถทางคิเนแมติกส์ และรู้ในสิ่งท่ีไม่เคยรู้ ทําให้พบสิ่งท่ีเป็นรูปธรรม ท่ี

จะนําไปใช้ในการพฒันาพืน้ฐานการกีฬาเพ่ือความเป็นเลิศและกีฬาอาชีพ ดงันัน้การวิจยัครัง้นีจ้ึงเป็นชิน้งานท่ี

สําคญัอย่างย่ิงท่ีเป็นข้อเท็จจริงหรือข้อค้นพบใหม่ๆ   อนัเป็นข้อมลูท่ีจะนําไปสูก่ารพฒันาการกีฬาของชาติตอ่ไป 
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