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ABSTRACT 
 
Body Composition and Fat Percentage of Champion and 
Non-Champion Thai Youth Judo Athletes 
Srisawatnupap P, Leelasamran W, Permsirivanich W 
Physical Medicine and Rehabilitation Unit, Department 
of Orthopedics and Physical  Medic ine, Facul ty of 
Medicine, Prince of Songkla University  
Objective:  To study body composition, fat percentage of Thai 
youth judo athletes and compare between champions group 
to non-champions. 
Study design:  A descriptive and comparative study. 
Setting:  The 26th National Youth Judo Competit ion of 
Thailand, Phetchabun. 
Subjects:  All Thai male youth judo athletes who participated 
in the competition. 
Materials and Methods:  All participants completed a question- 
naire and underwent 7 standard skinfolds, 5 circumferences 
measurements. The equation of Chatlert et al. and other 4 
commonly reported equations were used to calculate fat 
percentage. The relationship between each measurement, fat 
percentage and champion status was explored. The factor 
analysis was also used. 
Results:  Of the104 judo athletes, 32 were champions and 72 
non-champions. The champion group had significantly higher 
judo experience (median 4 years; IQR 2 - 5) and age (median 
17 years, IQR 16 - 18) than the non-champion (2 years, IQR 
1 - 4; p < 0.026, 16 years, IQR 15-19; p < 0.019). Median 
values of body weight, height, body mass index, training 
intensity and all anthropometric values did not differ significantly 
between the 2 groups. Multivariate logistic regression analysis 
showed champion status to be associated with lower 
subscapular skinfold (odds ratio, OR, 0.84, 95% CI 0.75 - 0.93) 
and higher arm circumference (OR 1.53, 95% CI 1.20 - 1.94) 
but was not related to lower fat percentage, judo experience 
or age of the athlete. Factor analysis showed champion status 
to be associated with higher factor of body circumferences 
(OR 1.78; 95% CI 1.12 – 2.84; p < 0.01; AIC 122.41), but 
insufficient evidence with lower factor of skinfold thicknesses 
(OR 0.69; 95% CI 0.44 – 1.08; p < 0.09; AIC 122.41) 
Conclusion:  Among Thai male youth judo athletes, higher 
body circumferences were positively associated with champion 
status. The lower skinfold thickness needs to be addressed in 
future research. 
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บทคัดยอ 
วัตถุประสงค:  เพ่ือเปรียบเทียบองคประกอบรางกาย, รอยละไขมัน 
ในนักกีฬายูโดเยาวชนไทยกลุมที่ไดรับชัยชนะกับไมไดรับชัยชนะ 
รูปแบบวิจัย:  เชิงพรรณนาและ เปรียบเทียบ 
สถานท่ีทำกาวิจัย:  การแขงขันกีฬายูโดเยาวชนแหงชาติครั้งท่ี 26 
จังหวัดเพชรบูรณ 
กลุมประชากร:  นักกีฬายูโดเยาวชนไทยเพศชายทุกคนท่ีเขารวม 
การแขงขัน 
วิธีการศึกษา:  นักกีฬาท่ียินยอมเขารวมการศึกษากรอกแบบ 
สอบถามดวยตนเอง ทุกคนไดรับการวัดไขมันใตหนัง 7 ตำแหนงและ 
เสนรอบวงรางกาย 5 ตำแหนง คำนวณรอยละไขมันโดยสมการของ 
ฉัตรเลิศและคณะ วิเคราะหหาคาความสอดคลองกับ 4 สมการอื่นท่ี 
ใชบอย วิเคราะหความสัมพันธระหวางคามานุษยวิทยาและ รอยละ 
ไขมันท่ีได กับการไดรับชัยชนะดวยสมการถดถอยพหุคูณและ การ 
วิเคราะหองคประกอบ 
ผลการศึกษา:  ผูเขารวมการศึกษาท้ังหมด 104 คน, กลุมไดรับ 
ชัยชนะ 32 คนและ ไมไดรับชัยชนะ 72คน, นักกีฬายูโดกลุมไดรับ 
ชัยชนะมีมัธยฐานของประสบการณการเลน 4 ป (IQR 2 - 5) และ 
มัธยฐานของอายุ 17 ป (IQR 16 - 18) มากกวากลุมที่ไมไดรับ 
ชัยชนะอยางมีนัยสำคัญ (2 ป; IQR 1 - 4; p < 0.026, 16 ป; IQR 
15 - 19; p < 0.019) เม่ือวิเคราะหสมการถดถอยพหุคูณพบวา 
นักกีฬายูโดกลุมไดรับชัยชนะมีไขมันใตหนังบริเวณใตสะบักนอยกวา 
(OR 0.84; 95% CI 0.75 - 0.93) และมีเสนรอบวงแขนใหญกวา 
(OR 1.53; 95% CI 1.20 - 1.94) แตไมมีความสัมพันธกับประสบ 
การณการเลนยูโด, อายุนักกีฬาและ รอยละไขมัน เมื่อวิเคราะหองค 
ประกอบแลวพบวามีเพียง 2องคประกอบท่ีมีผลตอชัยชนะคือ องค 
ประกอบเกี่ยวกับเสนรอบวงรางกายท่ีมากกวามีความสัมพันธกับ 
การไดรับชัยชนะ (OR 1.78; 95% CI 1.12 – 2.84; p < 0.01; AIC 
122.41)อยางมีนัยสำคัญ แตความสัมพันธของชัยชนะกับองค 
ประกอบเก่ียวกับไขมันใตหนังท่ีนอยยังไมมีหลักฐานเพียงพอ (OR 
0.69; 95% CI 0.44 – 1.08; p < 0.09; AIC 122.41) 
สรุป:  นักกีฬายูโดเยาวชนไทยเพศชายกลุมที่ไดชัยชนะมีองค 
ประกอบเสนรอบวงรางกายใหญกวา ในอนาคตควรศึกษาเพ่ิมเติม 
เร่ืองความสัมพันธระหวางการไดรับชัยชนะกับไขมันใตหนังนอย 
คำสำคัญ:  องคประกอบรางกาย, มานุษยวิทยา, รอยละไขมัน, 
นักกีฬา, ยูโด  
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การศึกษาองคประกอบทางรางกายและ รอยละไขมันในนักกีฬา 
ยูโดเยาวชนไทยกลุมท่ีไดรับชัยชนะกับไมไดรับชัยชนะ 
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บทนำ 
 เมื่อพิจารณาในระดับโมเลกุล องคประกอบรางกายแบงเปน 3 
สวนคือ มวลไขมัน มวลกลามเน้ือ และมวลกระดูก โดยมวลไขมันท่ี 
สะสมลดลงเม่ือมีการใชพลังงานเพ่ือการเคล่ือนไหว ในขณะท่ีมวล 
กลามเน้ือและมวลกระดูกเพ่ิมข้ึนตามงานท่ีใหและแรงกระแทกท่ีได 
รับ ดังน้ันการวัดองคประกอบรางกายนอกจากใชบอกภาวะสุขภาพ 
ของประชาชนทั่วไปแลว ยังถูกนำมาใชประเมินผลจากการฝกซอม 
และประเมินภาวะโภชนาการของนักกีฬาดวย 
 องคประกอบรางกายท่ีมีความจำเพาะกับชนิดกีฬาเปนปจจัยสง 
เสริมใหนักกีฬามีแนวโนมที่จะเลนกีฬาน้ันไดดี และเลนกีฬาชนิดนั้น 
ใหประสบความสำเร็จ(1) นายแพทย Hitchcock เปนผูริเร่ิมจัดทำคูมือ 
การวัดทางมานุษยวิทยา (anthropometric manual) และคิดคน 
เคร่ืองมือวัดองคประกอบรางกายข้ึนสำเร็จเปนคนแรก ตอมา 
McArdle ไดรวบรวมผลการศึกษาเก่ียวกับคาทางมานุษยวิทยาของ 
Cureton และ Kohlraush จากการแขงขันกีฬาโอลิมปก เมื่อป ค.ศ. 
1928 และของนักกีฬาโอลิมปกและกีฬาโลกปตอ ๆ มา พบวานักว่ิง 
ระยะทางไกลมีรอยละไขมันนอยท่ีสุด นักกีฬาวายน้ำ 12 อันดับแรก 
ของโลกมีความยาวแขน ขาและเสนรอบอก มากกวานักกีฬาระดับ 
รองลงมา โดยนักกีฬาวายน้ำมีรอยละไขมันมากกวานักว่ิง สวนกีฬา 
ประเภทลาน นักกีฬาขวางคอนมีรอยละไขมันมากสุด รองลงมาคือ 
ทุมน้ำหนัก ขวางจักรและ พุงแหลนตามลำดับ(2, 3) 

 กีฬายูโดมีรูปแบบการเลนคลายกับกีฬามวยปล้ำ แตเพ่ิงเร่ิมมี 
ผูสนใจศึกษาหลังถูกบรรจุเปนกีฬาสาธิตในโอลิมปกคร้ังท่ี 18 เมื่อ 
ประเทศญ่ีปุนเปนเจาภาพ กีฬายูโดแบงผูเขาแขงขันโดยใชน้ำหนัก 
เปนเกณฑเชนเดียวกับกีฬาประเภทศิลปะปองกันตัวทุกประเภท 
แตมีรูปแบบการเลนตางจากเทควันโด มวยสากล และคาราเต 
ซึ่งพบวานักกีฬาคาราเตระดับชาติและนานาชาติมีความยาวรยางค 
มากกวา แตมีรอยละไขมันนอยกวานักกีฬาสมัครเลน(4) 

 นักกีฬายูโดตองเคลื่อนไหวรางกายเพ่ือยกและเหว่ียงขวางคูตอสู 
ใหหลังสัมผัสพ้ืนจึงจะชนะ(5, 6) เน่ืองจากองคประกอบรางกายท่ีเปน 
ไขมันเปนอุปสรรคตอการใชพลังงานและการเคล่ือนไหว ในขณะท่ีสวน 
ไรไขมันสงผลดีตอกิจกรรมใชแรง ไดแก การยก (lifting), การผลัก 
(pushing), การขวาง (throwing) และการสกัดก้ัน (blocking)(1, 6) 
ดังน้ัน นักกีฬายูโดท่ีดีนาจะตองมีมวลไขมันนอย ตรงกันขามกับ 
นักกีฬาปล้ำซูโม 

 จากการศึกษาของ Callister (ค.ศ. 1991) พบวานักกีฬายูโดท่ี 
ผานการแขงขันระดับสูงของอเมริกา มีรอยละไขมันนอยกวานักกีฬา 
ยูโดในอันดับรองลงมาท้ังหมด สวนการศึกษาของ Franchini (ค.ศ. 
2005) พบวาเม่ือแบงตามน้ำหนักกายแลว นักกีฬายูโดระดับชาติมี 
ขนาดเสนรอบวงแขนใหญกวานักกีฬาในการแขงขันระดับรองลงมา 
ซึ่งสอดคลองกับการศึกษาของ Claessens (ค.ศ. 1987)(6, 7) และ 
Kubo (ค.ศ. 2006) ใช B-mode ultrasound เปรียบเทียบความหนา 
กลามเนื้อบริเวณตาง ๆ ในรางกาย พบวานักกีฬายูโดที่เคยแขงขัน 
ระดับโอลิมปกหรืออาเซียนมีความหนากลามเน้ือกลุมงอขอศอกและ 
เหยียดขอศอกมากกวานักกีฬาระดับแขงขันระหวางมหาวิทยาลัย(5) 
 ปจจุบันยูโดไดรับเลือกใหบรรจุเปนกีฬาในการแขงขันโอลิมปก 
รัฐบาลและหนวยงานตาง ๆ จึงใหความสนใจพัฒนามากข้ึนรวมทั้ง 
สงเสริมใหเยาวชนไดเลน  และเปดโอกาสใหแขงขันหลาย  ๆ 
ระดับ ผูวิจัยจึงมีความประสงคจะศึกษาองคประกอบรางกาย รอยละ 
ไขมันของนักกีฬายูโดเยาวชนไทยท่ีประสบความสำเร็จในการแขงขัน 
ระดับสูงคือการแขงขันกีฬาแหงชาติไทย และเปรียบเทียบหาความ 
แตกตางระหวางนักกีฬากลุมที่ไดรับชัยชนะกับไมไดรับชัยชนะ 

วิธีการศึกษา 
กลุมประชากร 
 นักกีฬายูโดเยาวชนไทยท่ีเขารวมการแขงขันกีฬาเยาวชนแหง 
ชาติครั้งท่ี 26 จังหวัดเพชรบูรณ ระหวางวันท่ี 17 - 25 มีนาคม 2553 
เกณฑการคัดเขา 
- เพศชาย 
เกณฑการคัดออก 
- ไมยินยอมเขารวมวิจัย 
- นักกีฬาช่ังน้ำหนักไมผานหรือ ไมไดลงแขงขันทุกกรณี 
หมายเหตุ การศึกษานี้ไดผานการรับรองจริยธรรมทางการวิจัย 
จากคณะกรรมการจริยธรรม คณะแพทยศาสตร มหาวิทยาลัย 
สงขลานครินทร กอนเร่ิมเก็บขอมูล  
ขั้นตอนการวิจัย 
 - หลังไดรับคำช้ีแจงแลว นักกีฬากรอกขอมูลลงในแบบสอบถาม 
ดวยตนเอง 
 - วัดเสนรอบวงรางกายดวยสายวัดพลาสติกและไขมันใตหนัง ดวย 
Lange caliper โดยวิธีการวัดอิง National Health and Nutrition 
Examination Survey และ Anthropometric Standardization 
Reference Manual (ค.ศ.1988) ซึ่งกลุมงานวิจัยและพัฒนา สำนัก 
วิทยาศาสตรการกีฬาไดนำมาใชในงานวิจัยเม่ือป ค.ศ. 2006(1) ทั้งน้ี 
วัดไขมันใตหนังตามตำแหนงมาตรฐาน 7 แหง ตนแขนดานหนา, 
BSF; ตนแขนดานหลัง,TSF; ใตสะบัก,SSF หนาทอง, ASF; เหนือ 
ขอบกระดูกเชิงกราน, SISF; ตนขาดานหนา, THSF; นองดานใน, 
CSF) ดวยเคร่ืองมือของ Lange และ เสนรอบวงรางกาย 5 แหง 
(ตนแขนขณะพัก, FAC; ตนแขนขณะเกร็ง, CAC; เอว, WC; สะโพก, 
HC; ตนขา, THC; นอง CC) 
 - การวัดทำภายใน 1 วันกอนทำการแขงขัน โดยผูวัดคนเดียว 
ตลอดการศึกษา เพ่ือกำจัด inter-rater variation นำคาท่ีวัดไดทั้ง 2 
ครั้ง มาตรวจสอบความสอดคลองของการวัดดวย Bland Altman 
plot แลวหาคาเฉล่ีย หลังจากน้ันนำคาเฉล่ียท่ีไดมาคำนวณรอยละ 
ไขมัน (% BF) โดยใชสมการดังตอไปนี้(8) 
 - สมการของฉัตรเลิศและคณะ (คำนวณจากดัชนีมวลกาย): 
 % BF = (1.648*BMI) + (0.065*age) - (15.3*1) – (10.672) 
 - สมการของฉัตรเลิศและคณะ (คำนวณจากไขมันใตหนัง): 
 % BF = (0.417*SSF) + (0.621*BMI) – (0.276*BSF) + 
 (0.166*WC) - 18.466 
 - แบงขอมูลเปนสองกลุม คือ กลุมที่ไดรับชัยชนะคือนักกีฬาท่ีได 
รับเหรียญทอง เงิน ทองแดง และกลุมที่ไมไดรับชัยชนะคือนักกีฬาท่ี 
เหลือทั้งหมด  
วิธีวิเคราะหขอมูลทางสถิติ 
 - ประมวลผลโดยใชโปรแกรมทางสถิติ Stata 10.0 โดยขอมูล 
ทั้งหมดใชวิธีปดเศษทศนิยมแบบ round half-up 
 - วิเคราะหการแจกแจงของขอมูลดวย Shapiro-Wilk test 
 - วิเคราะหตัวแปรเดี่ยวเปรียบเทียบขอมูลดวย t-test กรณีแจก 
แจงปกติ และ Wilcoxon-Mann-Whitney test กรณีแจกแจงไมปกติ 
 - วิเคราะหความสัมพันธระหวางขอมูลท่ีไดกับการไดรับชัยชนะ 
ดวยสมการถดถอยพหุคูณ 
 - วิเคราะหองคประกอบโดยใชเมตริกสสัมประสิทธ์ิแบบเพียรสัน  
(Pearson’s product correlation coefficient) สกัดองคประกอบ 
แบบหลัก (principal component analysis)และ หมุนแกนแบบ 
oblique promax 
 - ถือคานัยสำคัญทางสถิติเมื่อ p < 0.05 
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ผลการศึกษา 
 นักกีฬายูโดชายท่ียินยอมเขารวมวิจัย 108 คน จากผูเขารวม 
แขงขันท้ังหมด 137 คน คัดนักกีฬาท่ีชั่งน้ำหนักไมผานออก 4 คน 
คงเหลือนักกีฬาเขารวมวิจัย 104 คน แบงเปนกลุมไดรับชัยชนะ 32 
คน (รอยละ 31) และกลุมที่ไมไดรับชัยชนะ 72 คน (รอยละ 69) 
 เม่ือเปรียบเทียบความแตกตางระหวางสองกลุมดวยการวิเคราะห 
ตัวแปรเดี่ยวพบวา นักกีฬายูโดกลุมไดรับชัยชนะมีมัธยฐานของ 
ประสบการณการเลน 4 ป (interquartile range: IQR 2 - 5) มาก 
กวากลุมที่ไมไดรับชัยชนะ 2 ป (IQR 1 - 4) ที่นัยสำคัญทางสถิติ 
p < 0.026 และนักกีฬายูโดกลุมไดรับชัยชนะมีมัธยฐานของอายุ 17 
ป (IQR16 - 18) มากกวากลุมที่ไมไดรับชัยชนะคือ 16 ป (IQR 15 - 
19) ที่นัยสำคัญทางสถิติ p < 0.019 ในขณะที่ มัธยฐานของน้ำหนัก 
ดัชนีมวลกาย ความหนักของการฝก อุปนิสัยการรับประทานอาหาร 
ชั้นไขมันใตหนังทั้งหมด เสนรอบวงรางกายท้ังหมด และ รอยละไขมัน 
ไมแตกตางกันอยางมีนัยสำคัญ (ดูตารางที่ 1) หมายเหตุ เน่ืองจาก 
ขอมูลสวนใหญของทั้งสองกลุม มีการแจกแจงไมปกติ ยกเวน ความ 

สูงเทาน้ันที่มีการแจกแจงปกติ ผูวิจัยจึงเลือกใช Wilcoxon-Mann- 
Whitney test ทั้งหมด 
 เมื่อวิเคราะหดวยสมการถดถอยพหุคูณพบวา นักกีฬายูโดกลุม 
ไดรับชัยชนะมีไขมันใตหนังบริเวณใตสะบักนอยกวา (adjusted 
odds ratio 0.84; 95% CI 0.75 - 0.93) และมีเสนรอบวงตนแขน 
ขณะพักใหญกวา (adjusted odds ratio 1.53; 95% CI 1.20 - 1.94) 
แตประสบการณการเลนยูโด อายุนักกีฬาและ รอยละไขมัน ไมมี 
ความสัมพันธกับการไดรับชัยชนะอยางมีนัยสำคัญ โดยผูวิจัยได 
แยก model วิเคราะหและนำเฉพาะตัวแปรท่ีมีความเปนอิสระกันเขา 
model ทีละตัวจนครบทุกตัวแปรแลว (ดูตารางท่ี 2) 

ตารางท่ี 1 แสดงการเปรียบเทียบขอมูลพ้ืนฐานและ คาการวัดทางมานุษยวิทยา, 
median (interquartile range) a วิเคราะหโดย t-test พบวาไมแตกตางกันอยางมี 
นัยสำคัญเชนกัน (mean ± SD: 170.40 ± 6.29, p < 0.520) แสดงใหเห็นวาไมมี 
type II error จากการนำ Wilcoxon-Mann-Whitney test มาใชในขอมูลที่มีการ 
แจกแจงปกติ 

 เน่ืองจากคามานุษยวิทยาท่ีไดมีสัมประสิทธ์ิสัมพันธแบบเพียรสัน 
ตั้งแต 0.47 - 0.97 แตพบวาเสนรอบวงทั้งหมดและ ชั้นไขมันใตหนัง 
ทั้งหมดตางมีสัมประสิทธ์ิสัมพันธกันเองสูง (0.85 - 0.97; p < 0.000 
และ 0.60 – 0.93; p < 0.000) ผูวิจัยจึงใชวิธีวิเคราะหองคประกอบ 
ทำใหพบวาจัดกลุมไดเปน 2 องคประกอบไดแก เสนรอบวงรางกาย 
และ ชั้นไขมันใตหนัง ซึ่งพบวามีเพียงเสนรอบวงรางกายเทาน้ันท่ี 
สัมพันธกับการไดรับชัยชนะ (OR 1.78; 95% CI 1.12 – 2.84; p < 
0.01; AIC 122.41) แตยังไมพบนัยสำคัญของความสัมพันธกับไขมัน 
ใตหนังที่นอยกวา (OR 0.69; 95% CI 0.44 – 1.08; p  < 0.09; AIC 
122.41) (ดูตารางท่ี 3 และ 4) 
 
บทวิจารณ 
 จากการศึกษาคร้ังนี้พบวาเสนรอบวงตนแขนขณะพักมีความ 
สัมพันธ กับการไดรับชัยชนะ  ซึ่งคลายคลึงกับการศึกษาของ 
Claessens (ค.ศ.1987) และ Franchini (ค.ศ. 2005) ที่พบวานักกีฬา 
ยูโดอาชีพ (อายุ20 - 30ป) มีเสนรอบวงแขนใหญกวานักกีฬายูโด 
สมัครเลน แตขัดแยงกับการศึกษาของ Franchini (ค.ศ. 2007)(7) ทั้ง 
นี้อาจเปนเพราะการศึกษาดังกลาวเปนการเปรียบเทียบระหวาง 
นักกีฬายูโดตัวจริงกับนักกีฬาตัวสำรองของทีมเดียวกัน ซึ่งนักกีฬา 
ทั้งสองกลุมนี้นาจะไดรับการฝกซอมและ ไดรับโภชนาการคลาย ๆ 
กัน ผลจึงไมพบนัยสำคัญของความแตกตาง 
 สำหรับเสนรอบวงตนแขนขณะเกร็งน้ัน การศึกษาคร้ังน้ีพบเพียง 
แคกลุมไดรับชัยชนะมีแนวโนมมัธยฐานมากกวากลุมไมไดรับชัยชนะ 
แตไมมีนัยสำคัญทางสถิติ และไมพบวามีความสัมพันธกับการไดรับ 
ชัยชนะ ซึ่งสอดคลองกับการศึกษาของ Franchini (ค.ศ. 2007)(7) 

 นอกจากน้ี การศึกษาของ Franchini (ค.ศ. 2007)(7) ยังพบวาเสน 
รอบวงแขนขณะพักมีความสัมพันธกับ rowing 1RM และ bench- 

ตารางท่ี 2 แสดงความสัมพันธระหวางขอมูลคาทางมานุษยวิทยากับการไดรับ 
ชัยชนะ, a ไดลบอิทธิพลจากอายุ ประสบการณการเลนและ คามานุษยวิทยา 
ทุกตัวแลว(adjusted for age, judo experience), b ขอมูลท่ีสนใจศึกษาเพราะมี 
งานวิจัยกอนหนาพบวามีความแตกตางกันระหวางกลุม แตในการศึกษานี้ 
วิเคราะหตัวแปรเด่ียวแลวมีนัยสำคัญท่ีคา(p-value < 0.200), c ขอมูลท่ีสนใจ 
ศึกษาเพราะมีงานวิจัยกอนหนาพบวา มีความแตกตางกันระหวางกลุม แตใน 
การศึกษาน้ีวิเคราะหตัวแปรเด่ียว แลวไมมีนัยสำคัญ (p-value > 0.200) 
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press 1RM (r = 0.82 , p < 0.001; r = 0.87, p < 0.001 ตามลำดับ) 
และใหความเห็นวาขนาดเสนรอบ วงตนแขนขณะพักนาจะบงชี้พ้ืนท่ี 
ตัดขวางของกลามเน้ือดีกวาเสนรอบวงตนแขนขณะเกร็ง เพราะพ้ืนท่ี 
ตัดขวางดังกลาวแปรผันตามตอกำลัง (power) และแรง (force) ของ 
กลามเน้ือ ซึ่งพ้ืนท่ีตัดขวางสามารถใชบอกความแข็งแรงของกลาม 
เน้ือไดเฉพาะเม่ือใชกับกลามเน้ือที่เรียงตัวขนานกับแนวแรง(10,11,12) 
แมกลามเน้ือกลุมงอศอกเรียงตัวขนานกับแนวแรง แตยังไมพบวามี 
การศึกษายืนยันความสัมพันธระหวางการวัดเสนรอบวงตนแขนกับ 
พ้ืนท่ีตัดขวางของกลามเน้ือ ในทางตรงกันขามผูวิจัยพบวาปริมาตร 
ของกลามเน้ือกลุมงอขอศอกใชเปรียบเทียบความแข็งแรงดีกวาพ้ืนท่ี 
ตัดขวางของกลามเน้ือโดยเฉพาะในกรณีที่ประชากรมีชวงอายุและ 
เพศตางกัน(11,12) 
 การศึกษากอนหนาน้ีของ Kubo (ค.ศ. 2006) พบวาเม่ือใช B- 
mode ultrasound นักกีฬายูโดระดับโอลิมปกมีความหนาของกลาม 
เน้ืองอศอก (2.2 ± 0.2 ซม.) และกลามเน้ือเหยียดศอก (2.0 ± 0.2 
ซม.) มากกวา ของนักกีฬาระดับแขงขันระหวางวิทยาลัย (p < 0.05 
และ 2.5 ± 0.4 ซม.)(5) ดังน้ัน เสนรอบวงแขนขณะพักของนักกีฬายูโด 
อาจแสดงถึงความหนาของกลามเน้ือทั้งกลุมงอศอก(ตนแขนดาน 

หนา) และเหยียดศอก(ตนแขนดานหลัง) ไดดีกวาเสนรอบวงแขน 
ขณะเกร็งท่ีแสดงถึงกลามเน้ือตนแขนดานหนามากกวา จึงไมพบ 
นัยสำคัญของความแตกตางของเสนรอบวงแขนขณะเกร็งในการ 
ศึกษาคร้ังน้ี 
 สวนความสัมพันธระหวางไขมันใตหนังบริเวณใตสะบักกับการ 
ไดรับชัยชนะท่ีไดจากการศึกษาคร้ังน้ีนั้น คาดวาเกิดจากการเปล่ียน 
แปลง (adaptation) ของกลามเนื้อกลุมที่ดึงรั้งสะบักเขาหากัน 
(scapular retraction) โดยเฉพาะกลามเน้ือ rhomboid major และ 
upper latissimus dorsi(12) เน่ืองจากการทุมคูตอสู นักกีฬาตองใช 
แรงน้ิวมือกำเส้ือและแรงกลามเน้ืองอขอศอกดึงคูตอสูเขามา(7) แลว 

ยังตองอาศัยแรงจากการดึงรั้งสะบักเขาหากันรวมดวย เพ่ือใหคูตอสู 
ประชิดตัวมากขึ้นจึงจะเขาสูทาทุมได เปนที่นาสังเกตวา ในการแขง 
ขันคร้ังน้ี นักกีฬาท่ีเขาแขงขันใชทา Ippon-seoi-nage (one arm 
shoulder throw) และ Morote-seoi-nage (two arm shoulder 
throw) เพ่ือเอาชนะคูตอสูเปนสวนใหญ ซึ่งทั้งสองทาเปนทาพ้ืนฐาน 
ที่นักกีฬายูโดไดรับการฝกและเปนทาท่ีตองดึงรั้งสะบักเขาหากัน 
อยางมาก ซึ่งแตกตางจากการศึกษาของ Franchini และ Sugiyama 
ที่พบวานักกีฬากีฬาโอลิมปกและกีฬามหาวิทยาลัยโลกใชเทคนิค 
ชั้นสูง Ashi-waza (leg technique) มากท่ีสุด(6) 
 จากการศึกษาลาสุด Franchini (ค.ศ. 2010) ไดเสนอใหสหพันธ 
ยูโดนานาชาติ (International Judo Federation: IJF) ใชเกณฑ 
รอยละไขมันขั้นต่ำของนักกีฬามวยปล้ำเพศชายไปกอนคือ นักกีฬา 
ที่มีอายุนอยกวา 16 ป ควรมีรอยละไขมันไมนอยกวา 7% และอายุ 
มากกวา 16 ป ควรมีรอยละไขมันไมนอยกวา 5%(16) ซึ่งในการแขงขัน 
กีฬาแหงชาติครั้งนี้พบวา มัธยฐานของรอยละไขมันในนักกีฬายูโด 
ไมต่ำกวาเกณฑดังกลาว และไมพบวามีนักกีฬายูโดเยาวชนชายไทย 
คนใดเลยท่ีมีรอยละไขมันไขมันต่ำกวาเกณฑ 
 อนึ่ ง  ผลการศึกษาคร้ังน้ีคลายคลึงกับผลการศึกษาของ 
Callister (ค.ศ. 1991), Franchini (ค.ศ. 2005), Kubo (ค.ศ. 2006) 
และ Franchini (ค.ศ.2007) คือ พบเพียงแคกลุมไดรับชัยชนะแนว 
โนมมีรอยละไขมันสูงกวา แตไมมีนัยสำคัญ ไขมันอาจมีประโยชน 
ในกีฬายูโดเพ่ือชวยลดแรงปะทะกระแทกขณะแขงขันจริง(1) คลาย 
กับประโยชนของไขมันท่ีชวยพยุงตัวลอยบนผิวน้ำ (buoyancy) เพ่ือ 
ลดแรงเสียดทานในกีฬาวายน้ำ(3) แตวิธีท่ีใชคำนวณในการศึกษาน้ี 
ไมสามารถตรวจพบได (type II error) เน่ืองจาก 1) การกระจายไขมัน 
ใตหนังมีความแตกตางกันระหวางประชากรแตละเชื้อชาติ เชน คน 
ผิวดำในอเมริกา (African Americans) มีมวลไรไขมันมากกวาคน 
สเปน (Hispanics) และคนผิวขาวตามลำดับ ในขณะท่ีชาวเอเชียมี 
มวลไขมันและไขมันใตหนังมากท่ีสุด;(8, 9) 2) องคประกอบรางกาย 
ยังมีสวนท่ีเปนความหนาแนนกระดูกซ่ึงเปล่ียนแปลงตามอายุ ดังน้ัน 
สมการท่ีนำอายุมาเปนตัวแปรคำนวณดวยหรือแบบ three-, four- 
component models ซึ่งนำความหนาแนนกระดูกมาคำนวณดวย 
จะมีความเหมาะสมมากกวา อยางไรก็ตามมีงานวิจัยท่ีสนับสนุนให 
ใช two-component model เปรียบเทียบระหวางบุคคลได เพราะมี 
ความแปรปรวนระหวางบุคคลนอย;(15) และ 3) นักกีฬาท่ีผานการฝก 
มาแลวมีองคประกอบรางกายตางจากประชากรท่ัวไป ดังน้ัน ควรมี 
สมการเฉพาะสำหรับนักกีฬา 
 ปจจุบันมีเพียงสมการสำหรับคำนวณรอยละไขมันสำหรับกีฬา 
เชน ฟุตบอลท้ังเพศชายและหญิง(3) นักกีฬามวยปล้ำเพศชาย ชวง 
อายุ 13-18ป(3) เปนตน ยังไมมีสมการสำหรับนักกีฬายูโดเลย แตมี 
สมการสำหรับประชากรไทยท่ัวไป แลวคือสมการของฉัตรเลิศและ 
คณะ ซึ่งพบวามีความสอดคลองกับคาท่ีไดจาก Dual - energy 
X – ray absorptiometry อยางมีนัยสำคัญ (แบบดัชนีมวลกาย r = 
0.93, p < 0.01; แบบไขมันใตหนัง r = 0.82, p < 0.01) อน่ึง 
ประชากรท่ีฉัตรเลิศและคณะศึกษาเปนประชากรในชนบทชวงอายุ 
20 – 80 ป 

ตารางท่ี 3 แสดงคาสัมประสิทธ์ิสหสัมพันธขององคประกอบ (Factor loading) 
หลังหมุนแกนดวยวิธี oblique (promax) a คาความผันแปร (Eigen value) ของ 
factor 4 – 13 มีคา 0.02 – 0.44 และ factor 2 อยูที่จุดหักของภาพ scree plot 
พอดี b ความแปรปรวนขณะยังไมหมุนแกนปจจัย (non-rotated solution) 

ตารางที่ 4 แสดงคาความเหมาะสมของ Model  
a fit index แสดงโดย Akaike’s information criterion 
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 ดังนั้นการศึกษานี้การศึกษานี้เปนเพียงโครงการวิจัยเบ้ืองตน 
(preliminary study)เทาน้ัน ผูวิจัยพบวา มัธยฐานของรอยละไขมัน 
ระหวางกลุมไดรับชัยชนะกับไมไดรับชัยชนะมีแนวโนมที่จะแตกตาง 
กันนอยลงเมื่อใชสมการที่ใกลเคียงกับชวงอายุของประชากรในการ 
ศึกษาคร้ังน้ีมากข้ึน ผูวิจัยจึงวิเคราะหเพ่ิมเติมดวยวิธี random 
effect พบวา สมการของ McArdle สอดคลองอยางมีนัยสำคัญกับ 
สมการของ Deurenberg (Whites) และทั้งสองสมการของฉัตรเลิศ 
และคณะก็สอดคลองอยางมีนัยสำคัญเชนกัน แตสมการของ 
ฉัตรเลิศและคณะไมสอดคลองกับสมการอื่นท่ีนิยมใชกันเลย (ดู 
ตารางท่ี 5) 

ในการศึกษาวิจัยครั้งน้ี; นายหัสบดินทร โรจนชีวะ นายกสมาคมยูโดแหง 
ประเทศไทยในพระบรมราชูปถัมภ ประธานสหพันธยูโดแหงเอเชียตะวัน- 
ออกเฉียงใต รองประธานสหพันธยูโดแหงเอเชีย, นายสุริยา ประดิษฐสถาพร 
เลขานุการฝายกีฬายูโด และชาวเพชรบูรณที่ใหการตอนรับ, นายวิชิต 
ชวยภักดี อาจารยพลานามัยพาณิชยการหาดใหญ และผูฝกสอนยูโด 
จ.สงขลา ที่อำนวยความสะดวก  
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ตารางท่ี 5 แสดงความแตกตางของรอยละไขมันท่ีคำนวณจากแตละสมการ และ 
คาเฉล่ียความแตกตางเม่ือวิเคราะหแบบ Random effects model, 
*ตัวยกท่ีไมเหมือนกัน คือ มีความแตกตางกันท่ีนัยสำคัญทางสถิติ p < 0.05 

 การศึกษาในลักษณะน้ีมีขอจำกัด เชน การแบงกลุมประชากร 
ออกเปน 2 กลุมคือ ชนะกับไมชนะโดยตรง ไมไดสุมกลุมทั้ง 2 จาก 
ประชากรท่ีมาแขงขันท้ังหมด ทำใหผลการศึกษาเปนเพียงการ 
ศึกษาความสัมพันธ (association) ไมใชปจจัยสงเสริม หรือปจจัย 
ปองกัน (risk reduction) ที่แทจริง, นักกีฬาเยาวชนมีการกระจาย 
ไขมันกับมวลกลามเนื้อและกระดูกท่ีแตกตางจากผูใหญ, และยัง 
เปล่ียนแปลงไดอีก การศึกษาภาคสนามไมสามารถใชเคร่ืองตรวจ 
ภาพรังสีเพ่ือดู skeleton matution ได, และขอจำกัดดานสถานท่ีทำ 
ใหไมสามารถตรวจ Tanner stage ได เปนตน 
 ขอเสนอแนะสำหรับการศึกษาในอนาคต ไดแก การศึกษาเพ่ิม 
เติมเก่ียวกับการใชกลามเน้ือของรางกายสวนบนขณะทุม, หาสมการ 
คำนวณรอยละไขมันสำหรับนักกีฬายูโดไทยหรือนักกีฬามวยปล้ำซึ่ง 
มีรูปแบบซอมและแขงคลายกัน, ศึกษาความกวางของกระดูก และ 
เสนรอบวงแขนทอนปลาย ซึ่งมีการศึกษากอนหนาพบวาแตกตางกัน 
อยางมีนัยสำคัญ(7) และวัดแรงกำมือ (grip strength) ดวยเคร่ือง 
dynamometer ที่พกพาไปภาคสนามได และประสานงานกับฝาย 
จัดการแขงขันเพ่ือขอใหจัดสถานท่ีตรวจมิดชิด 
 สรุป ในการแขงขันกีฬาเยาวชนแหงชาติครั้งที่ 26 นักกีฬายูโด 
เยาวชนไทยเพศชายท่ีไดรับชัยชนะ มีเสนรอบวงของรางกายใหญ 
กวากลุมที่ไมชนะ แตในอนาคตควรศึกษาเร่ืองความสัมพันธระหวาง 
การไดรับชัยชนะกับไขมันใตหนัง 
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