
เวชศาสตรฟนฟูสาร  2555; 22(1) -21-

การศึกษาการทำงานของกลามเนื้อไหลในการตีกอลฟของ 
นักกอลฟอาชีพเปรียบเทียบกับนักกอลฟสมัครเลน 

Original Articles / นิพนธตนฉบับ 

เวชศาสตรฟนฟูสาร 2555; 22(1): 21-26 

J Thai Rehabil Med 2012; 22(1): 21-26 

Corresponding to:  Petploy Phuvakirivivat, M.D. Current address:
Department of Rehabilitation Medicine, Faculty of Medicine,
Chulalongkorn University, Rama IV Rd, Bangkok 10330
E-mail :  petploy27@yahoo.com

เพชรพลอย ภูวคีรีวิวัฒน พ.บ.*, อรรถฤทธิ์ ศฤงคไพบูลย พ.บ. ว.ว.เวชศาสตรฟนฟู**, 
วีระยุทธ เชาวปรีชา พ.บ. ว.ว.ศัลยศาสตรออรโธปดิกส***, 
ปญญา ไขมุก พ.บ. ว.ว.ศัลยศาสตรออรโธปดิกส*** 
*ภาควิชาเวชศาสตรฟนฟู คณะแพทยศาสตร จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย 
**ศูนยเวชศาสตรฟนฟู สภากาชาดไทย 
***ภาคออรโธปดิกส โรงพยาบาลวิภาวดี 

ABSTRACT 
 
Electromyographic analysis of shoulder muscles in 
professional versus amateur golfers 
Phuvakirivivat P*, Srinkapaibulaya A**, Chaopricha W***, 
Khaimuk P*** 
*Department of Rehabilitation Medicine, Faculty of 
Medicine, Chulalongkorn University 
**Thai Red Cross Rehabilitation Center 
***Department of Orthopaedics, Vibhavadi Hospital 
 
Objective:  To compare electromyographic activities of 
the shoulder muscles between professional and amateur 
golfers during the different phases of the golf swing.
Study design:  Analytic study
Setting:  Golf performance center, Vibhavadi hospital, 
Bangkok
Subjects:  Fourteen male right-hand professional golfer 
and fourteen male right-hand amateur golfers
Methods: Electromyographic activities of upper
trapezius, posterior deltoid, infraspinatus, triceps 
brachii, latissimus dorsi, pectoralis major, biceps brachii 
muscles on both sides were recorded by a wireless 
surface-EMG recorder (Myoresearch®) during the 
different phases of the golf swing. Electromyographic 
data were synchronized with video data, and the muscle 
activity was expressed as a percentage of maximum 
voluntary contraction activity for each phase of the golf 
swing.
Results: Comparing to professional golfers, amateur 
golfers had statistically significant higher muscle 
activities in the following muscles : left pectoralis major, 
right infraspinatus, right triceps, right latissimus dorsi 
muscles(50.6vs27.7%,P=0.043, 50.7vs34.2%,P=0.031, 
28.6vs14.5%,P=0.004, 21.1vs16.6%,P=0.048 respectively)
in takeaway, right posterior deltoid , right infraspinatus,

right biceps muscles (36.5vs13.9%,P=0.005, 35.6vs27.0%,
P=0.039, 36.2vs17.3%,P=0.002 respectively) in forward
swing, right posterior deltoid, right infraspinatus, right
biceps muscles(41.1vs12.3%, P<0.001, 30.3vs23.3%,
P=0.031, 35.3vs19.9%, P=0.009 respectively) in
acceleration, right posterior deltoid muscle(54.6vs22.4%,
P=0.003) in early follow-through, right pectoralis major 
muscle(57.3vs32.9%,P=0.022) in late follow-through.
Conclusion:  Excessive shoulder muscles activities in 
amateur golfers might lead to injury more than 
professional golfers. An inappropriate use of shoulder 
muscles in amateur golfers in each phase of the golf 
swing might be a factor that caused amateur golfers not 
having as good performance as professional golfers in 
both distance and accuracy. 
Key words:  Shoulder muscles, professional golfer, 
amateur golfer 
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บทคัดยอ 
วัตถุประสงค:  เพื่อวัดการทำงานของกลามเนื้อไหลขณะ 

ตีกอลฟของนักกอลฟอาชีพเปรียบเทียบกับนักกอลฟสมัครเลน 
รูปแบบการวิจัย:  วิจัยเชิงวิเคราะห 
สถานที่ทำการวิจัย:  ศูนยพัฒนาศักยภาพนักกอลฟ โรง 
พยาบาลวิภาวดี 
กลุมประชากร:  อาสาสมัครนักกอลฟอาชีพจำนวน 14 คน 

และนักกอลฟสมัครเลนจำนวน 14 คน เพศชาย ถนัดขวา 
วิธีการศึกษา:  วัดการทำงานของกลามเนื้อ Upper trapezius, 
Posterior deltoid, Infraspinatus, Triceps brachii, Latissimus 

dorsi, Pectoralis major, Biceps brachii ทั้งสองขางดวย 
เครื่อง surface EMG (Myoresearch®) บันทึกการทำงานของ 
กลามเนื้อขณะตีกอลฟเทียบกับความสามารถในการหดตัวของ 
กลามเนื้อสูงสุด คิดเปน %maximal voluntary contraction 
(%MVC) และบันทึกการเคลื่อนไหวของวงสวิงดวยกลองวีดีโอ 
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 ความสามารถในการตีกอลฟและตำแหนงของการบาดเจ็บ 
ที่แตกตางกันระหวางนักกอลฟอาชีพกับสมัครเลน ทำใหมี 
การศึกษาวิจัยวิเคราะหการทำงานของกลามเนื้อตาง ๆ เชน 
กลามเนื้อแขนทอนปลาย พบวานักกอลฟสมัครเลนถนัดขวา 
(handicap 10-20) มีการทำงานของกลามเนื้อ pronator teres 
ขวามากกวานักกอลฟอาชีพในชวง forward swing ซึ่งอาจนำ 
ไปสูการบาดเจ็บบริเวณขอศอกซึ่งเปนตำแหนงที่พบไดมาก 
เปนอันดับตน ๆ ในนักกอลฟสมัครเลน(2) กลามเนื้อหลังสวน 
ลางและหนาทองศึกษาไมพบความแตกตางของกลามเนื้อ 
external oblique, internal oblique, erector spinae ระหวาง 
นักกอลฟ handicap 0-8 กับ handicap10-18(3) 
 ไหลเปนอีกตำแหนงหนึ่งที่พบการบาดเจ็บไดบอยเปนอันดับ 
ตน ๆ ในนักกอลฟสมัครเลน(4-6) บางการสำรวจพบบอยกวา 
นักกอลฟอาชีพ(4) ในนักกอลฟถนัดขวาพบการบาดเจ็บของ 
ไหลซายมากกวาขวา การบาดเจ็บที่พบไดแก subacromial 
impingement, acromioclavicular joint disease และ 
posterior glenohumeral instability ของไหลซาย ในชวง top 
of backswing anterior instability และ bicipital tendinitis 
ของไหลซาย ในชวง follow through(7,8) 

 กอนหนานี้ไดมีการศึกษาวิเคราะหคลื่นไฟฟากลามเนื้อ 
บริเวณไหลในนักกอลฟอาชีพมาบางแลว(9,10) เชน มีการศึกษา 
เปรียบเทียบการทำงานของกลามเนื้อไหลในนักกอลฟอาชีพ 
เพศชายกับเพศหญิงพบวาไมมีความแตกตางกันในทุก phase 
ของกลามเนื้อแตละมัด(11) แตยังไมเคยมีการศึกษาเปรียบเทียบ 
การทำงานของกลามเนื้อไหลขณะตีกอลฟของนักกอลฟอาชีพ 
กับนักกอลฟสมัครเลนมากอน ผูวิจัยจึงตองการทำการศึกษา 
วามีความแตกตางกันหรือไม ซึ่งอาจชวยบอกถึงความแตกตาง 
ของความสามารถในการตีและโอกาสที่จะเกิดการบาดเจ็บของ 

ไหลได 
 

วิธีการศึกษา 
กลุมประชากร 
 อาสาสมัครนักกอลฟอาชีพจำนวน 14 คนและนักกอลฟ 
สมัครเลนจำนวน 14 คน 
 1. เลือกกลุมประชากรที่จะทำการศึกษาโดยทำการซัก 

ประวัติ และตรวจรางกาย ดังนี้ 
เกณฑการคัดเขา 
• นักกอลฟเพศชาย ถนัดขวา อายุ 18-60 ป แบงเปน 2 กลุม 
 คือ นักกอลฟอาชีพ และ นักกอลฟสมัครเลน handicap 
 10 -20 

เกณฑการคัดออก 
• มีภาวะบาดเจ็บของระบบกระดูกและกลามเนื้อ 
• เคยไดรับการผาตัดบริเวณไหล 
• ขอไหลติดยึด 

วิเคราะหขอมูลเปรียบเทียบการทำงานของกลามเนื้อแตละมัด 
ในแตละ phase ของการตีกอลฟ 
ผลการศึกษา:  นักกอลฟสมัครเลนมีการทำงานของกลามเนื้อ 
ดังตอไปนี้สูงกวานักกอลฟสมัครเลนอยางมีนัยสำคัญทางสถิติ 

ชวง Takeaway กลามเนื้อ Pectoralis major ซาย, Infraspinatus 
ขวา, Triceps ขวา Latissimus dorsi ขวา(50.6 กับ 27.7%, 
P=0.043, 50.7 กับ 34.2%, P=0.031, 28.6 กับ 14.5%, 
P=0.004, 21.1 กับ 16.6%, P=0.048 ตามลำดับ) ชวง 
Forward swing กลามเนื้ อ  Poster ior  de l to id ขวา , 
Infraspinatus ขวา, Biceps ขวา(36.5 กับ 13.9%, P=0.005, 
35.6 กับ 27.0%, P=0.039, 36.2 กับ 17.3%, P=0.002 ตาม 
ลำดับ) ชวง Acceleration กลามเนื้อ Posterior deltoid ขวา, 
Infraspinatus ขวา, Biceps ขวา(41.1 กับ 12.3%, P<0.001, 
30.3 กับ 23.3%, P=0.031, 35.3 กับ 19.9%, P=0.009 ตาม 
ลำดับ) ชวง Early follow-through กลามเนื้อ Posterior 
deltoid ขวา(54.6 กับ 22.4%, P=0.003) ชวง Late follow-through 
กลามเนื้อ Pectoralis major ขวา(57.3 กับ 32.9%, P=0.022) 
สรุป:  นักกอลฟสมัครเลนออกแรงใชกลามเนื้อไหลมากเกิน 

ความจำเปนทำใหมีโอกาสเกิดการบาดเจ็บไดมากกวานักกอลฟ 

อาชีพ และนักกอลฟสมัครเลนออกแรงไมเหมาะสมกับชวงเวลา 
ที่ควรเปน ซึ่งอาจเปนสาเหตุหนึ่งที่ทำใหมีความสามารถในการ 
ตีกอลฟไดไมดีเทานักกอลฟอาชีพทั้งในเรื่องของระยะทางและ 
ความแมนยำ 

คำสำคัญ:  นักกอลฟอาชีพ, นักกอลฟสมัครเลน, กลามเนื้อไหล 
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บทนำ 

 กีฬากอลฟเปนกีฬาที่ไดรับความนิยมทั้งในประเทศไทย 
และตางประเทศ มีการจัดการแขงขันกีฬาชนิดนี้อยางตอเนื่อง 

ตลอดทั้งปทั้งระดับอาชีพและสมัครเลน นักกีฬาผูชนะการ 

แขงขันนอกจากจะไดรับเงินรางวัลแลว ยังถือวาเปนผูนำชื่อเสียง 
มาสูประเทศ 
 นักกอลฟทุกคนปรารถนาที่จะมีศักยภาพในการเลนกอลฟ 
ที่ดีทั้งในเรื่องของระยะทางและความแมนยำ โดยปราศจาก 
ปญหาการบาดเจ็บซึ่งจะทำใหศักยภาพในการตีลดลงหรืออาจ 

ตองออกจากการเลนกอลฟ ในนักกอลฟสมัครเลนสาเหตุการ 
บาดเจ็บสวนใหญเกิดจากวงสวิงที่ไมถูกตองและการใชงานที่ 
มากเกินไป(1) 
 การพัฒนาความสามารถของนักกอลฟใหดีขึ้นอยางตอเนื่อง 
นอกจากการฝกซอม การมีทีมผูฝกสอนที่มีประสบการณคอย 

ดูแลปรับวงสวิงให การใชอุปกรณที่เหมาะสม นักกอลฟยังตอง 
อาศัยความแข็งแรงของกลามเนื้อ การทำงานรวมกันของ 
กลามเนื้อ ขอตอ เสนเอ็น เพื่อการตีอยางสมบูรณแบบ 
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 2. อาสาสมัครลงชื่อในใบยินยอมเขารวมโครงการวิจัย 
 3. ใชเครื่องตรวจคลื่นไฟฟากลามเนื้อ wireless EMG โดย 
ติดขั้วนำไฟฟา (surface electrode: Blue Sensor) ดังแสดง 
ในรูปที่ 1 เพื่อวัดการทำงานของกลามเนื้อที่ตองการศึกษา(12) 

ดังนี้ 
• กลามเนื้อ upper trapezius ติดที่มุมระหวางคอและไหล 
• กลามเนื้อ posterior deltoid ติดที่สองความกวางของนิ้วมือ 
 ใตตอขอบหลังของ acromion 
• กลามเนื้อ infraspinatus ติดที่ infraspinous fossa 
 สองความกวางของนิ้วมือใตตอ scapular spine 
• กลามเนื้อ triceps brachii ติดที่กึ่งกลางแขนทอนบนหลัง 
 ตอ deltoid tubercle 

• กลามเนื้อ latissimus dorsi ติดที่สามความกวางของนิ้วมือ 
 ใตตอขอบหลังของรักแร 
• กลามเนื้อ pectoralis major ติดที่ขอบหนาของรักแร 
• กลามเนื้อ biceps brachii ติดที่ดานหนากึ่งกลางแขน 
 ทอนบนบนมัดกลามเนื้อ 
ดังแสดงในรูปที่ 2(13) โดยกอนติด electrode ทุกตำแหนงตอง 
ทำความสะอาดผิวหนังบริเวณที่ติดดวยแอลกอฮอลกอนเพื่อ 
ใหนำไฟฟาไดดี 

 5. การเคลื่อนไหวของวงสวิงขณะตีกอลฟจะถูกบันทึกดวย 
กลองวีดีโอและเครื่องวัดคลื่นไฟฟากลามเนื้อ แตละวงสวิงแบง 
ไดเปน 5 phases(11) ดังแสดงในรูปที่ 3 
 1) Takeaway: เริ่มจากจรดไมจนถึงขึ้นไมสูงสุด 

 2) Forward swing: จากไมสูงสุดจนถึงไมขนานพื้น 
 3) Acceleration: จากไมขนานพื้นจนถึงไมกระทบลูก 

 4) Early follow-through: จากไมกระทบลูกผานตอไปจน 
 ถึงไมขนานพื้นอีกครั้งหนึ่ง 
 5) Late follow-through: จากไมขนานพื้นจนถึงจบวงสวิง 

รูปที่ 1 wireless EMG และ surface electrode 

รูปที่ 2 ตำแหนงติด surface electrode ของกลามเนื้อ (ดัดแปลงจาก 
            เอกสารอางอิง 13) 

 4. หลังจากอบอุนรางกายและซอมตีกอลฟ ใหอาสาสมัคร 
ตีกอลฟในสถานที่จำลองโดยใช เหล็กเบอร 7 โดยติด electrode 
ของเครื่องวัดคลื่นไฟฟากลามเนื้อไวตามตำแหนงขางตนของ 
ไหลทั้งสองขาง ตีกอลฟคนละ 5 ครั้ง 

รูปที่ 3 Phase of golf swing (ดัดแปลงจากเอกสารอางอิง 11) 

 6. หาคาการหดตัวกลามเนื้อสูงสุด (maximal voluntary 

contraction: MVC) ของกลามเนื้อแตละมัด ใหอาสาสมัคร 
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ออกแรงยกน้ำหนักโดยใชเครื่องยกน้ำหนักสำหรับกลามเนื้อแต 
ละมัด ทีละขาง (หา 1 RM) จากนั้นนำขอมูลมาแปรผลโดยใช 
software Myoresearch® จะไดคา MVC ของกลามเนื้อ 
 7. วิเคราะหขอมูลทางสถิติ โดยใชโปรแกรม SPSS for 
Windows version 17 โดยใชสถิติเชิงวิเคราะห คิดเปนคา 
รอยละของการหดตัวของกลามเนื้อสูงสุด (%MVC) หาคาเฉลี่ย 
(mean) และคาเบี่ยงเบนมาตรฐาน(SD)ของกลามเนื้อแตละมัด 
ในแตละ phase ใชสถิติ Mann-Whitney U test โดยกำหนดคา 
ระดับนัยสำคัญทางสถิติที่ p < 0.05 เปรียบเทียบขอมูลพื้นฐาน 
ของนักกอลฟและความแตกตางของการใชงานกลามเนื้อ 
 

ผลการศึกษา 
 ผูเขารวมวิจัยเปนนักกอลฟอาชีพและสมัครเลนกลุมละ 14 
คน ทั้งหมดเปนเพศชาย ถนัดขวา ไมมีโรคประจำตัว ไมมีการ 
บาดเจ็บและไมเคยไดรับการผาตัดบริเวณไหล ขอมูลพื้นฐาน 
ของนักกอลฟอาชีพและสมัครเลนแสดงในตารางที่ 1 

deltoid ขวา, Infraspinatus ขวา, biceps ขวา (36.5 กับ 
13.9% ,P=0.005, 35.6 กับ 27.0%, P=0.039, 36.2 กับ 
17.3%, P=0.002 ตามลำดับ) สูงกวานักกอลฟอาชีพอยางมี 
นัยสำคัญทางสถิติ 
 นักกอลฟอาชีพใชกลามเนื้อ triceps ขวาสูงสุด (79.1 ± 
20.4%) รองลงมาคือ upper trapezius ซาย (68.9 ± 37.0%) 
และ Triceps ซาย (67.5 ± 19.4%) ตามลำดับ 
 นักกอลฟสมัครเลนใชกลามเนื้อ triceps ขวาสูงสุด (78.2 ± 
17.9%) รองลงมาคือ upper trapezius ซาย (74.3 ± 31.4%) 
และ posterior deltoid ซาย (74.3 ± 31.4%)  
Acceleration 
 นักกอลฟสมัครเลนมีการทำงานของกลามเนื้อ posterior 
deltoid ขวา, infraspinatus ขวา, biceps ขวา (41.1 กับ 
12.3%, P<0.001, 30.3 กับ 23.3%, P=0.031, 35.3 กับ 
19.9%, P=0.009 ตามลำดับ) สูงกวานักกอลฟอาชีพอยางมี 
นัยสำคัญทางสถิติ 
 นักกอลฟอาชีพใชกลามเนื้อ upper trapezius ซายสูงสุด 
(56.2 ± 32.9%) รองลงมาคือ triceps ขวา (54.7 ± 25.6%) 
และ latissimus dorsi ซาย (51.3 ± 70.7%) ตามลำดับ 
 นักกอลฟสมัครเลนใชกลามเนื้อ upper trapezius ซาย 
สูงสุด (66.0 ± 24.8%) รองลงมาคือ triceps ขวา (56.9 ± 
14.6%) และ posterior deltoid ซาย (53.6 ± 22.0%) ตาม 
ลำดับ  
Early follow-through 
 นักกอลฟสมัครเลนมีการทำงานของกลามเนื้อ posterior 
deltoid ขวา (54.6 กับ 22.4%, P=0.003) สูงกวานักกอลฟ 
อาชีพอยางมีนัยสำคัญทางสถิติ 
 นักกอลฟอาชีพใชกลามเนื้อ infraspinatus ซายสูงสุด 
(65.6 ± 17.5%) รองลงมาคือ upper trapezius ซาย (65.2 ± 
25.2%) และ triceps ขวา (59.3 ± 28.4%) ตามลำดับ 
 นักกอลฟสมัครเลนใชกลามเนื้อ upper trapezius ซาย 
สูงสุด (67.0 ± 17.5%) รองลงมาคือ infraspinatus ซาย (64.1 
± 23.2%) และ triceps ขวา (62.6 ± 19.0%) ตามลำดับ  
Late follow-through 
 นักกอลฟสมัครเลนมีการทำงานของกลามเนื้อ pectoralis 

major ขวา (57.3 กับ 32.9%, P=0.022) สูงกวานักกอลฟ 
อาชีพอยางมีนัยสำคัญทางสถิติ 

 นักกอลฟอาชีพใชกลามเนื้อ latissimus dorsi ซายสูงสุด 
(78.8 ± 101.0%) รองลงมาคือ infraspinatus ซาย (50.1 ± 
17.2%) และ triceps ขวา (48.9 ± 26.6%) ตามลำดับ 
 นักกอลฟสมัครเลนใชกลามเนื้อ upper trapezius ซาย 
สูงสุด (58.9 ± 30.0%) รองลงมาคือ infraspinatus ซาย (57.7 

± 22.1%) และ pectoralis major ขวา (57.3 ± 30.5%) ตาม 

ลำดับ 

ตารางที่ 1 ขอมูลพื้นฐานของนักกอลฟอาชีพและสมัครเลน 

 การทำงานของกลามเนื้อไหลแตละมัดของไหลทั้งสองขาง 
ของนักกอลฟอาชีพและสมัครเลนแสดงตามตารางที่ 2 โดยแบง 
ตาม phase ดังนี้  

Takeaway 
 นักกอลฟสมัครเลนมีการทำงานของกลามเนื้อ pectoralis 
major ซาย, infraspinatus ขวา, triceps ขวา latissimus 
dorsi ขวา (50.6 กับ 27.7%, P=0.043, 50.7กับ3 4.2%, 
P=0.031, 28.6 กับ 14.5%, P=0.004, 21.1 กับ16.6%, 
P= 0 .048 ตามลำดับ )  สูงกวานักกอลฟอาชีพอยางมี 
นัยสำคัญทางสถิติ 
 นักกอลฟอาชีพใชกลามเนื้อ triceps ซายสูงสุด (41.6 ± 
21.3%) รองลงมาคือ upper trapezius ขวา (40.4 ± 19.6%) 
และ posterior deltoid ซาย (38.3 ± 31.6%) ตามลำดับ 
 นักกอลฟสมัครเลนใชกลามเนื้อ triceps ซายสูงสุด (53.7 ± 
23.9%) รองลงมาคือ infraspinatus ขวา (50.7 ± 27.3%) และ 
pectoralis major ซาย (50.6 ± 33.8%) ตามลำดับ  

Forward swing 
 นักกอลฟสมัครเลนมีการทำงานของกลามเนื้อ Posterior 



เวชศาสตรฟนฟูสาร  2555; 22(1) -25-

บทวิจารณ 
 กลามเนื้อที่มีการทำงานแตกตางกันอยางมีนัยสำคัญทาง 
สถิติ คือ กลามเนื้อ pectoralis major ซาย, infraspinatus ขวา, 
triceps ขวา, latissimus dorsi ขวา ในชวง takeaway กลาม 
เนื้อ posterior deltoid ขวา, infraspinatus ขวา, biceps ขวา 
ในชวง forward swing และ acceleration กลามเนื้อ posterior 

deltoid ขวาในชวง early follow-through และกลามเนื้อ 
pectoralis major ขวาในชวง late follow-through พบวานัก 
กอลฟสมัครเลนมีการทำงาน (%MVC) สูงกวานักกอลฟอาชีพ 
แสดงวานักกอลฟสมัครเลนใชแรงคิดเปนเปอรเซ็นตในการตี 
มากเกินไป 
 ชวง takeaway นักกอลฟสมัครเลนมีการทำงานของกลาม 

ตารางที่ 2 การทำงานของกลามเนื้อขณะตีกอลฟแสดงเปน % MVC (mean±SD) 
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เนื้อ pectoralis major ซายและ infraspinatus ขวาสูงกวานัก 
กอลฟอาชีพ แสดงวานักกอลฟสมัครเลนออกแรงใชแขนในการ 
ยกไมมากกวานักกอลฟอาชีพ 
 ชวง forward swing และ acceleration นักกอลฟสมัครเลน 
มีการทำงานของกลามเนื้อ biceps ขวาสูงกวาอยางมีนัยสำคัญ 
ทางสถิติ (กลามเนื้อ biceps ซายมีแนวโนมสูงกวาเชนกัน) 
แสดงวานักกอลฟสมัครเลนมีแนวโนมที่จะงอขอศอกในชวงไม 
กระทบลูกมากกวานักกอลฟอาชีพ สวนนักกอลฟอาชีพจะใช 
งานกลามเนื้อ triceps ทั้งสองขางมีแนวโนมสูงกวานักกอลฟ 
สมัครเลนในชวง forward swing แสดงวานักกอลฟอาชีพเหยียด 
แขนตีไดดีกวานักกอลฟสมัครเลนในชวงกอนไมกระทบลูก 
 ชวง late follow-through นักกอลฟสมัครเลนมีการทำงาน 
ของกลามเนื้อ pectoralis major ขวาสูงกวานักกอลฟอาชีพ 
แตนักกอลฟอาชีพจะใชกลามเนื้อ latissimus dorsi ซายแทน 
บอกถึงนักกอลฟสมัครเลนพยายามออกแรงหนีบและใชแขน 
ขวามากกวาซึ่งอาจเกิดจากหมุนลำตัวไดนอยกวานักกอลฟ 
อาชีพ 
 ในนักกอลฟอาชีพกลามเนื้อ posterior deltoid ขวามีการ 
ทำงานระดับต่ำ (<30% MVC) ตลอดวงสวิงเชนเดียวกับกลาม 
เนื้อ infraspinatus ขวาที่มีการทำงานคอนขางต่ำ (23-39% 
MVC) ตลอดวงสวิง (สอดคลองกับงานวิจัยที่ผานมา(10)) สวนใน 
นักกอลฟสมัครเลนมีการทำงานของกลามเนื้อทั้งสองมัดดังกลาว 
สูงกวาอยางมีนัยสำคัญทางสถิติในชวง forward swing และ 
acceleration แสดงวานักกอลฟอาชีพมีการผอนคลายกลามเนื้อ 
ในชวงเวลาที่เหมาะสม ในขณะที่นักกอลฟสมัครเลนมีการใช 
งานกลามเนื้อไมเหมาะสมคือชวงที่ควรจะผอนคลายกลามเนื้อ 
กลับออกแรงหรือเกร็งมากเกินไป 
 กลามเนื้อ posterior deltoid ซายของนักกอลฟอาชีพมี 
การทำงานสูงสุด (65% MVC) ในชวง forward swing เชนเดียว 
กับงานวิจัยที่ผานมาแตเปอรเซ็นตสูงกวา สวนกลามเนื้อ 
infraspinatus ซายของนักกอลฟอาชีพทำงานสูงสุดในชวง 
early follow-through เชนเดียวกับงานวิจัยที่ผานมา(9,10) แสดง 
วานักกอลฟอาชีพใชงานกลามเนื้อคิดเปนเปอรเซ็นตสูงในชวง 
เวลาที่เหมาะสม 
 ในการศึกษานี้พบวานักกอลฟอาชีพมีแนวโนมการทำงาน 
ของกลามเนื้อ latissimus dorsi ซาย สูงกวานักกอลฟสมัครเลน 
ในชวง forward swing, acceleration, early และ late follow- 
through อาจบอกถึง latissimus dorsi ซาย เปนกลามเนื้อมัด 
ใหญที่มีความสำคัญตอผลของการตีกอลฟ 
 ดังนั้น เพี่อพัฒนาระดับการเลนกอลฟใหดีขึ้น นักกอลฟ 
สมัครเลนควรฝกการใชงานของกลามเนื้อดังนี้ 1) ฝกเพิ่มความ 
แข็งแรงของกลามเนื้อ posterior deltoid และ infraspinatus 
ซาย, กลามเนื้อ latissimus dorsi และ triceps ทั้งสองขาง และ 
ออกแรงกลามเนื้อเหลานี้ในเปอรเซ็นตที่สูงขึ้น ในชวง forward 
swing , acceleration , early follow-through และ 2) ฝกผอน 

คลายกลามเนื้อเพื่อลดการเกร็งโดยเฉพาะของกลามเนื้อ 
posterior deltoid และ infraspinatus ขวา ในชวง forward 
swing และ acceleration 
 อนึ่ง งานวิจัยนี้ใช surface electrode และเปน wireless 
EMG ซึ่งไมรบกวนการตีทำใหนักกอลฟสามารถตีกอลฟได 
เหมือนการตีปกติของแตละคน ซึ่งตางจากการศึกษากอนหนา 
ที่สวนใหญใช needle electrode และยังมีสายไฟที่ยาวเกินไป 
จึงรบกวนตอการตีทำใหนักกอลฟตีกอลฟไดไมเหมือนปกติ 
สวนขอจำกัดของการวิจัยคือ นักกอลฟแตละคนมีรูปแบบของ 
การตีกอลฟที่แตกตางกัน 
 สรุป นักกอลฟสมัครเลนออกแรงใชกลามเนื้อไหลมากเกิน 
ความจำเปนทำใหมีโอกาสเกิดการบาดเจ็บไดมากกวานักกอลฟ 
อาชีพ และนักกอลฟสมัครเลนออกแรงไมเหมาะสมกับชวงเวลา 
ที่ควรเปน ซึ่งอาจเปนสาเหตุหนึ่งที่ทำใหมีความสามารถในการ 
ตีกอลฟไดไมดีเทานักกอลฟอาชีพทั้งในเรื่องของระยะทางและ 
ความแมนยำ 
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