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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 26 th National Youth Judo Competition of
Thailand, Phetchabun.
Subjects: All Thai male youth judo athletes who participated
in the competition.
Materials and Methods: All participants completed a questionnaire 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: เพื่อเปรียบเทียบองคประกอบรางกาย, รอยละไขมัน
ในนักกีฬายูโดเยาวชนไทยกลุมที่ไดรับชัยชนะกับไมไดรับชัยชนะ
รูปแบบวิจัย: เชิงพรรณนาและ เปรียบเทียบ
สถานที่ทำกาวิจัย: การแขงขันกีฬายูโดเยาวชนแหงชาติครั้งที่ 26
จังหวัดเพชรบูรณ
กลุมประชากร: นักกีฬายูโดเยาวชนไทยเพศชายทุกคนที่เขารวม
การแขงขัน
วิ ธี ก ารศึ ก ษา: นั ก กี ฬ าที่ ยิ น ยอมเข า ร ว มการศึ ก ษากรอกแบบ
สอบถามดวยตนเอง ทุกคนไดรับการวัดไขมันใตหนัง 7 ตำแหนงและ
เสนรอบวงรางกาย 5 ตำแหนง คำนวณรอยละไขมันโดยสมการของ
ฉัตรเลิศและคณะ วิเคราะหหาคาความสอดคลองกับ 4 สมการอื่นที่
ใชบอย วิเคราะหความสัมพันธระหวางคามานุษยวิทยาและ รอยละ
ไขมันที่ได กับการไดรับชัยชนะดวยสมการถดถอยพหุคูณและ การ
วิเคราะหองคประกอบ
ผลการศึกษา: ผูเขารวมการศึกษาทั้งหมด 104 คน, กลุมไดรับ
ชัยชนะ 32 คนและ ไมไดรับชัยชนะ 72คน, นักกีฬายูโดกลุมไดรับ
ชัยชนะมีมัธยฐานของประสบการณการเลน 4 ป (IQR 2 - 5) และ
มั ธ ยฐานของอายุ 17 ป (IQR 16 - 18) มากกว า กลุ ม ที่ ไ ม ไ ด รั บ
ชัยชนะอยางมีนัยสำคัญ (2 ป; IQR 1 - 4; p < 0.026, 16 ป; IQR
15 - 19; p < 0.019) เมื่อวิเคราะหสมการถดถอยพหุคูณพบวา
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 2องคประกอบที่มีผลตอชัยชนะคือ องค
ประกอบเกี่ยวกับเสนรอบวงรางกายที่มากกวามีความสัมพันธกับ
การไดรับชัยชนะ (OR 1.78; 95% CI 1.12 – 2.84; p < 0.01; AIC
122.41)อย า งมี นั ย สำคั ญ แต ค วามสั ม พั น ธ ข องชั ย ชนะกั บ องค
ประกอบเกี่ยวกับไขมันใตหนังที่นอยยังไมมีหลักฐานเพียงพอ (OR
0.69; 95% CI 0.44 – 1.08; p < 0.09; AIC 122.41)
สรุ ป : นั ก กี ฬ ายู โ ดเยาวชนไทยเพศชายกลุ ม ที่ ไ ด ชั ย ชนะมี อ งค
ประกอบเสนรอบวงรางกายใหญกวา ในอนาคตควรศึกษาเพิ่มเติม
เรื่องความสัมพันธระหวางการไดรับชัยชนะกับไขมันใตหนังนอย
คำสำคัญ: องคประกอบรางกาย, มานุษยวิทยา, รอยละไขมัน,
นักกีฬา, ยูโด
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บทนำ

วิธีการศึกษา

เมื่อพิจารณาในระดับโมเลกุล องคประกอบรางกายแบงเปน 3
สวนคือ มวลไขมัน มวลกลามเนื้อ และมวลกระดูก โดยมวลไขมันที่
สะสมลดลงเมื่อมีการใชพลังงานเพื่อการเคลื่อนไหว ในขณะที่มวล
กลามเนื้อและมวลกระดูกเพิ่มขึ้นตามงานที่ใหและแรงกระแทกที่ได
รับ ดังนั้นการวัดองคประกอบรางกายนอกจากใชบอกภาวะสุขภาพ
ของประชาชนทั่วไปแลว ยังถูกนำมาใชประเมินผลจากการฝกซอม
และประเมินภาวะโภชนาการของนักกีฬาดวย
องคประกอบรางกายที่มีความจำเพาะกับชนิดกีฬาเปนปจจัยสง
เสริมใหนักกีฬามีแนวโนมที่จะเลนกีฬานั้นไดดี และเลนกีฬาชนิดนั้น
ใหประสบความสำเร็จ(1) นายแพทย Hitchcock เปนผูริเริ่มจัดทำคูมือ
การวัดทางมานุษยวิทยา (anthropometric manual) และคิดคน
เครื่ อ งมื อ วั ด องค ป ระกอบร า งกายขึ้ น สำเร็ จ เป น คนแรก ต อ มา
McArdle ไดรวบรวมผลการศึกษาเกี่ยวกับคาทางมานุษยวิทยาของ
Cureton และ Kohlraush จากการแขงขันกีฬาโอลิมปก เมื่อป ค.ศ.
1928 และของนักกีฬาโอลิมปกและกีฬาโลกปตอ ๆ มา พบวานักวิ่ง
ระยะทางไกลมีรอยละไขมันนอยที่สุด นักกีฬาวายน้ำ 12 อันดับแรก
ของโลกมีความยาวแขน ขาและเสนรอบอก มากกวานักกีฬาระดับ
รองลงมา โดยนักกีฬาวายน้ำมีรอยละไขมันมากกวานักวิ่ง สวนกีฬา
ประเภทลาน นักกีฬาขวางคอนมีรอยละไขมันมากสุด รองลงมาคือ
ทุมน้ำหนัก ขวางจักรและ พุงแหลนตามลำดับ(2, 3)
กีฬายูโดมีรูปแบบการเลนคลายกับกีฬามวยปล้ำ แตเพิ่งเริ่มมี
ผูสนใจศึกษาหลังถูกบรรจุเปนกีฬาสาธิตในโอลิมปกครั้งที่ 18 เมื่อ
ประเทศญี่ปุนเปนเจาภาพ กีฬายูโดแบงผูเขาแขงขันโดยใชน้ำหนัก
เปนเกณฑเชนเดียวกับกีฬาประเภทศิลปะปองกันตัวทุกประเภท
แต มี รู ป แบบการเล น ต า งจากเทควั น โด มวยสากล และคาราเต
ซึ่งพบวานักกีฬาคาราเตระดับชาติและนานาชาติมีความยาวรยางค
มากกวา แตมีรอยละไขมันนอยกวานักกีฬาสมัครเลน(4)
นักกีฬายูโดตองเคลื่อนไหวรางกายเพื่อยกและเหวี่ยงขวางคูตอสู
ใหหลังสัมผัสพื้นจึงจะชนะ(5, 6) เนื่องจากองคประกอบรางกายที่เปน
ไขมันเปนอุปสรรคตอการใชพลังงานและการเคลื่อนไหว ในขณะที่สวน
ไรไขมันสงผลดีตอกิจกรรมใชแรง ไดแก การยก (lifting), การผลัก
(pushing), การขวาง (throwing) และการสกัดกั้น (blocking)(1, 6)
ดังนั้น นักกีฬายูโดที่ดีนาจะตองมีมวลไขมันนอย ตรงกันขามกับ
นักกีฬาปล้ำซูโม
จากการศึกษาของ Callister (ค.ศ. 1991) พบวานักกีฬายูโดที่
ผานการแขงขันระดับสูงของอเมริกา มีรอยละไขมันนอยกวานักกีฬา
ยูโดในอันดับรองลงมาทั้งหมด สวนการศึกษาของ Franchini (ค.ศ.
2005) พบวาเมื่อแบงตามน้ำหนักกายแลว นักกีฬายูโดระดับชาติมี
ขนาดเสนรอบวงแขนใหญกวานักกีฬาในการแขงขันระดับรองลงมา
ซึ่งสอดคลองกับการศึกษาของ Claessens (ค.ศ. 1987)(6, 7) และ
Kubo (ค.ศ. 2006) ใช B-mode ultrasound เปรียบเทียบความหนา
กลามเนื้อบริเวณตาง ๆ ในรางกาย พบวานักกีฬายูโดที่เคยแขงขัน
ระดับโอลิมปกหรืออาเซียนมีความหนากลามเนื้อกลุมงอขอศอกและ
เหยียดขอศอกมากกวานักกีฬาระดับแขงขันระหวางมหาวิทยาลัย(5)
ปจจุบันยูโดไดรับเลือกใหบรรจุเปนกีฬาในการแขงขันโอลิมปก
รัฐบาลและหนวยงานตาง ๆ จึงใหความสนใจพัฒนามากขึ้นรวมทั้ง
ส ง เสริ ม ให เ ยาวชนได เ ล น และเป ด โอกาสให แ ข ง ขั น หลาย ๆ
ระดับ ผูวิจัยจึงมีความประสงคจะศึกษาองคประกอบรางกาย รอยละ
ไขมันของนักกีฬายูโดเยาวชนไทยที่ประสบความสำเร็จในการแขงขัน
ระดับสูงคือการแขงขันกีฬาแหงชาติไทย และเปรียบเทียบหาความ
แตกตางระหวางนักกีฬากลุมที่ไดรับชัยชนะกับไมไดรับชัยชนะ

กลุมประชากร
นักกีฬายูโดเยาวชนไทยที่เขารวมการแขงขันกีฬาเยาวชนแหง
ชาติครั้งที่ 26 จังหวัดเพชรบูรณ ระหวางวันที่ 17 - 25 มีนาคม 2553
เกณฑการคัดเขา
- เพศชาย
เกณฑการคัดออก
- ไมยินยอมเขารวมวิจัย
- นักกีฬาชั่งน้ำหนักไมผานหรือ ไมไดลงแขงขันทุกกรณี
หมายเหตุ การศึกษานี้ไดผานการรับรองจริยธรรมทางการวิจัย
จากคณะกรรมการจริ ย ธรรม คณะแพทยศาสตร มหาวิ ท ยาลั ย
สงขลานครินทร กอนเริ่มเก็บขอมูล
ขั้นตอนการวิจัย
- หลังไดรับคำชี้แจงแลว นักกีฬากรอกขอมูลลงในแบบสอบถาม
ดวยตนเอง
- วัดเสนรอบวงรางกายดวยสายวัดพลาสติกและไขมันใตหนัง ดวย
Lange caliper โดยวิธีการวัดอิง National Health and Nutrition
Examination Survey และ Anthropometric Standardization
Reference Manual (ค.ศ.1988) ซึ่งกลุมงานวิจัยและพัฒนา สำนัก
วิทยาศาสตรการกีฬาไดนำมาใชในงานวิจัยเมื่อป ค.ศ. 2006(1) ทั้งนี้
วัดไขมันใตหนังตามตำแหนงมาตรฐาน 7 แหง ตนแขนดานหนา,
BSF; ตนแขนดานหลัง,TSF; ใตสะบัก,SSF หนาทอง, ASF; เหนือ
ขอบกระดูกเชิงกราน, SISF; ตนขาดานหนา, THSF; นองดานใน,
CSF) ดวยเครื่องมือของ Lange และ เสนรอบวงรางกาย 5 แหง
(ตนแขนขณะพัก, FAC; ตนแขนขณะเกร็ง, CAC; เอว, WC; สะโพก,
HC; ตนขา, THC; นอง CC)
- การวัดทำภายใน 1 วันกอนทำการแขงขัน โดยผูวัดคนเดียว
ตลอดการศึกษา เพื่อกำจัด inter-rater variation นำคาที่วัดไดทั้ง 2
ครั้ง มาตรวจสอบความสอดคลองของการวัดดวย Bland Altman
plot แลวหาคาเฉลี่ย หลังจากนั้นนำคาเฉลี่ยที่ไดมาคำนวณรอยละ
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 กลุมที่ไดรับชัยชนะคือนักกีฬาที่ได
รับเหรียญทอง เงิน ทองแดง และกลุมที่ไมไดรับชัยชนะคือนักกีฬาที่
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
- วิเคราะหความสัมพันธระหวางขอมูลที่ไดกับการไดรับชัยชนะ
ดวยสมการถดถอยพหุคูณ
- วิเคราะหองคประกอบโดยใชเมตริกสสัมประสิทธิ์แบบเพียรสัน
(Pearson’s product correlation coefficient) สกัดองคประกอบ
แบบหลัก (principal component analysis)และ หมุนแกนแบบ
oblique promax
- ถือคานัยสำคัญทางสถิติเมื่อ p < 0.05
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ผลการศึกษา

สูงเทานั้นที่มีการแจกแจงปกติ ผูวิจัยจึงเลือกใช Wilcoxon-MannWhitney 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 วิเคราะหและนำเฉพาะตัวแปรที่มีความเปนอิสระกันเขา
model ทีละตัวจนครบทุกตัวแปรแลว (ดูตารางที่ 2)

นักกีฬายูโดชายที่ยินยอมเขารวมวิจัย 108 คน จากผูเขารวม
แขงขันทั้งหมด 137 คน คัดนักกีฬาที่ชั่งน้ำหนักไมผานออก 4 คน
คงเหลือนักกีฬาเขารวมวิจัย 104 คน แบงเปนกลุมไดรับชัยชนะ 32
คน (รอยละ 31) และกลุมที่ไมไดรับชัยชนะ 72 คน (รอยละ 69)
เมื่อเปรียบเทียบความแตกตางระหวางสองกลุมดวยการวิเคราะห
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 เสนรอบวงรางกายทั้งหมด และ รอยละไขมัน
ไมแตกตางกันอยางมีนัยสำคัญ (ดูตารางที่ 1) หมายเหตุ เนื่องจาก
ขอมูลสวนใหญของทั้งสองกลุม มีการแจกแจงไมปกติ ยกเวน ความ

ตารางที่ 2 แสดงความสัมพันธระหวางขอมูลคาทางมานุษยวิทยากับการไดรับ
ชัยชนะ, a ไดลบอิทธิพลจากอายุ ประสบการณการเลนและ คามานุษยวิทยา
ทุกตัวแลว(adjusted for age, judo experience), b ขอมูลที่สนใจศึกษาเพราะมี
งานวิ จั ย ก อ นหน า พบว า มี ค วามแตกต า งกั น ระหว า งกลุ ม แต ใ นการศึ ก ษานี้
วิเคราะหตัวแปรเดี่ยวแลวมีนัยสำคัญที่คา(p-value < 0.200), c ขอมูลที่สนใจ
ศึกษาเพราะมีงานวิจัยกอนหนาพบวา มีความแตกตางกันระหวางกลุม แตใน
การศึกษานี้วิเคราะหตัวแปรเดี่ยว แลวไมมีนัยสำคัญ (p-value > 0.200)

เนื่องจากคามานุษยวิทยาที่ไดมีสัมประสิทธิ์สัมพันธแบบเพียรสัน
ตั้งแต 0.47 - 0.97 แตพบวาเสนรอบวงทั้งหมดและ ชั้นไขมันใตหนัง
ทั้งหมดตางมีสัมประสิทธิ์สัมพันธกันเองสูง (0.85 - 0.97; p < 0.000
และ 0.60 – 0.93; p < 0.000) ผูวิจัยจึงใชวิธีวิเคราะหองคประกอบ
ทำใหพบวาจัดกลุมไดเปน 2 องคประกอบไดแก เสนรอบวงรางกาย
และ ชั้นไขมันใตหนัง ซึ่งพบวามีเพียงเสนรอบวงรางกายเทานั้นที่
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) (ดูตารางที่ 3 และ 4)

บทวิจารณ

จากการศึกษาครั้งนี้พบวาเสนรอบวงตนแขนขณะพักมีความ
สั ม พั น ธ กั บ การได รั บ ชั ย ชนะ ซึ่ ง คล า ยคลึ ง กั บ การศึ ก ษาของ
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
สำหรับเสนรอบวงตนแขนขณะเกร็งนั้น การศึกษาครั้งนี้พบเพียง
แคกลุมไดรับชัยชนะมีแนวโนมมัธยฐานมากกวากลุมไมไดรับชัยชนะ
แตไมมีนัยสำคัญทางสถิติ และไมพบวามีความสัมพันธกับการไดรับ
ชัยชนะ ซึ่งสอดคลองกับการศึกษาของ Franchini (ค.ศ. 2007)(7)
นอกจากนี้ การศึกษาของ Franchini (ค.ศ. 2007)(7) ยังพบวาเสน
รอบวงแขนขณะพักมีความสัมพันธกับ rowing 1RM และ bench-

ตารางที่ 1 แสดงการเปรียบเทียบขอมูลพื้นฐานและ 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
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หนา) และเหยียดศอก(ตนแขนดานหลัง) ไดดีกวาเสนรอบวงแขน
ขณะเกร็งที่แสดงถึงกลามเนื้อตนแขนดานหนามากกวา จึงไมพบ
นัยสำคัญของความแตกตางของเสนรอบวงแขนขณะเกร็งในการ
ศึกษาครั้งนี้
สวนความสัมพันธระหวางไขมันใตหนังบริเวณใตสะบักกับการ
ไดรับชัยชนะที่ไดจากการศึกษาครั้งนี้นั้น คาดวาเกิดจากการเปลี่ยน
แปลง (adaptation) ของกล า มเนื้ อ กลุ ม ที่ ดึ ง รั้ ง สะบั ก เข า หากั น
(scapular retraction) โดยเฉพาะกลามเนื้อ rhomboid major และ
upper latissimus dorsi(12) เนื่องจากการทุมคูตอสู นักกีฬาตองใช
แรงนิ้วมือกำเสื้อและแรงกลามเนื้องอขอศอกดึงคูตอสูเขามา(7) แลว
ยังตองอาศัยแรงจากการดึงรั้งสะบักเขาหากันรวมดวย เพื่อใหคูตอสู
ประชิดตัวมากขึ้นจึงจะเขาสูทาทุมได เปนที่นาสังเกตวา ในการแขง
ขันครั้งนี้ นักกีฬาที่เขาแขงขันใชทา Ippon-seoi-nage (one arm
shoulder throw) และ Morote-seoi-nage (two arm shoulder
throw) เพื่อเอาชนะคูตอสูเปนสวนใหญ ซึ่งทั้งสองทาเปนทาพื้นฐาน
ที่นักกีฬายูโดไดรับการฝกและเปนทาที่ตองดึงรั้งสะบักเขาหากัน
อยางมาก ซึ่งแตกตางจากการศึกษาของ Franchini และ Sugiyama
ที่พบวานักกีฬากีฬาโอลิมปกและกีฬามหาวิทยาลัยโลกใชเทคนิค
ชั้นสูง Ashi-waza (leg technique) มากที่สุด(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
คนใดเลยที่มีรอยละไขมันไขมันต่ำกวาเกณฑ
อนึ่ ง ผลการศึ ก ษาครั้ ง นี้ ค ล า ยคลึ ง กั บ ผลการศึ ก ษาของ
Callister (ค.ศ. 1991), Franchini (ค.ศ. 2005), Kubo (ค.ศ. 2006)
และ Franchini (ค.ศ.2007) คือ พบเพียงแคกลุมไดรับชัยชนะแนว
โนมมีรอยละไขมันสูงกวา แตไมมีนัยสำคัญ ไขมันอาจมีประโยชน
ในกีฬายูโดเพื่อชวยลดแรงปะทะกระแทกขณะแขงขันจริง(1) คลาย
กับประโยชนของไขมันที่ชวยพยุงตัวลอยบนผิวน้ำ (buoyancy) เพื่อ
ลดแรงเสียดทานในกีฬาวายน้ำ(3) แตวิธีที่ใชคำนวณในการศึกษานี้
ไมสามารถตรวจพบได (type II error) เนื่องจาก 1) การกระจายไขมัน
ใตหนังมีความแตกตางกันระหวางประชากรแตละเชื้อชาติ เชน คน
ผิวดำในอเมริกา (African Americans) มีมวลไรไขมันมากกวาคน
สเปน (Hispanics) และคนผิวขาวตามลำดับ ในขณะที่ชาวเอเชียมี
มวลไขมันและไขมันใตหนังมากที่สุด;(8, 9) 2) องคประกอบรางกาย
ยังมีสวนที่เปนความหนาแนนกระดูกซึ่งเปลี่ยนแปลงตามอายุ ดังนั้น
สมการที่นำอายุมาเปนตัวแปรคำนวณดวยหรือแบบ three-, fourcomponent models ซึ่งนำความหนาแนนกระดูกมาคำนวณดวย
จะมีความเหมาะสมมากกวา อยางไรก็ตามมีงานวิจัยที่สนับสนุนให
ใช two-component model เปรียบเทียบระหวางบุคคลได เพราะมี
ความแปรปรวนระหวางบุคคลนอย;(15) และ 3) นักกีฬาที่ผานการฝก
มาแลวมีองคประกอบรางกายตางจากประชากรทั่วไป ดังนั้น ควรมี
สมการเฉพาะสำหรับนักกีฬา
ปจจุบันมีเพียงสมการสำหรับคำนวณรอยละไขมันสำหรับกีฬา
เชน ฟุตบอลทั้งเพศชายและหญิง(3) นักกีฬามวยปล้ำเพศชาย ชวง
อายุ 13-18ป(3) เปนตน ยังไมมีสมการสำหรับนักกีฬายูโดเลย แตมี
สมการสำหรับประชากรไทยทั่วไป แลวคือสมการของฉัตรเลิศและ
คณะ ซึ่งพบวามีความสอดคลองกับคาที่ไดจาก Dual - energy
X – ray absorptiometry อยางมีนัยสำคัญ (แบบดัชนีมวลกาย r =
0.93, p < 0.01; แบบไขมั น ใต ห นั ง r = 0.82, p < 0.01) อนึ่ ง
ประชากรที่ฉัตรเลิศและคณะศึกษาเปนประชากรในชนบทชวงอายุ
20 – 80 ป

ตารางที่ 3 แสดงคาสัมประสิทธิ์สหสัมพันธขององคประกอบ (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

press 1RM (r = 0.82 , p < 0.001; r = 0.87, p < 0.001 ตามลำดับ)
และใหความเห็นวาขนาดเสนรอบ วงตนแขนขณะพักนาจะบงชี้พื้นที่
ตัดขวางของกลามเนื้อดีกวาเสนรอบวงตนแขนขณะเกร็ง เพราะพื้นที่
ตัดขวางดังกลาวแปรผันตามตอกำลัง (power) และแรง (force) ของ
กลามเนื้อ ซึ่งพื้นที่ตัดขวางสามารถใชบอกความแข็งแรงของกลาม
เนื้อไดเฉพาะเมื่อใชกับกลามเนื้อที่เรียงตัวขนานกับแนวแรง(10,11,12)
แมกลามเนื้อกลุมงอศอกเรียงตัวขนานกับแนวแรง แตยังไมพบวามี
การศึกษายืนยันความสัมพันธระหวางการวัดเสนรอบวงตนแขนกับ
พื้นที่ตัดขวางของกลามเนื้อ ในทางตรงกันขามผูวิจัยพบวาปริมาตร
ของกลามเนื้อกลุมงอขอศอกใชเปรียบเทียบความแข็งแรงดีกวาพื้นที่
ตัดขวางของกลามเนื้อโดยเฉพาะในกรณีที่ประชากรมีชวงอายุและ
เพศตางกัน(11,12)
การศึกษากอนหนานี้ของ Kubo (ค.ศ. 2006) พบวาเมื่อใช Bmode ultrasound นักกีฬายูโดระดับโอลิมปกมีความหนาของกลาม
เนื้องอศอก (2.2 ± 0.2 ซม.) และกลามเนื้อเหยียดศอก (2.0 ± 0.2
ซม.) มากกวา ของนักกีฬาระดับแขงขันระหวางวิทยาลัย (p < 0.05
และ 2.5 ± 0.4 ซม.)(5) ดังนั้น เสนรอบวงแขนขณะพักของนักกีฬายูโด
อาจแสดงถึงความหนาของกลามเนื้อทั้งกลุมงอศอก(ตนแขนดาน
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ในการศึกษาวิจัยครั้งนี้; นายหัสบดินทร โรจนชีวะ นายกสมาคมยูโดแหง
ประเทศไทยในพระบรมราชูปถัมภ ประธานสหพันธยูโดแหงเอเชียตะวันออกเฉียงใต รองประธานสหพันธยูโดแหงเอเชีย, นายสุริยา ประดิษฐสถาพร
เลขานุการฝายกีฬายูโด และชาวเพชรบูรณที่ใหการตอนรับ, นายวิชิต
ชวยภักดี อาจารยพลานามัยพาณิชยการหาดใหญ และผู ฝก สอนยู โด
จ.สงขลา ที่อำนวยความสะดวก

ดังนั้นการศึกษานี้การศึกษานี้เปนเพียงโครงการวิจัยเบื้องตน
(preliminary study)เทานั้น ผูวิจัยพบวา มัธยฐานของรอยละไขมัน
ระหวางกลุมไดรับชัยชนะกับไมไดรับชัยชนะมีแนวโนมที่จะแตกตาง
กันนอยลงเมื่อใชสมการที่ใกลเคียงกับชวงอายุของประชากรในการ
ศึ ก ษาครั้ ง นี้ ม ากขึ้ น ผู วิ จั ย จึ ง วิ เ คราะห เ พิ่ ม เติ ม ด ว ยวิ ธี random
effect พบวา สมการของ McArdle สอดคลองอยางมีนัยสำคัญกับ
สมการของ Deurenberg (Whites) และทั้งสองสมการของฉัตรเลิศ
และคณะก็ ส อดคล อ งอย า งมี นั ย สำคั ญ เช น กั น แต ส มการของ
ฉัตรเลิศและคณะไมสอดคลองกับสมการอื่นที่นิยมใชกันเลย (ดู
ตารางที่ 5)
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ตารางที่ 5 แสดงความแตกตางของรอยละไขมันที่คำนวณจากแตละสมการ และ
คาเฉลี่ยความแตกตางเมื่อวิเคราะหแบบ Random effects model,
*ตัวยกที่ไมเหมือนกัน คือ มีความแตกตางกันที่นัยสำคัญทางสถิติ p < 0.05

การศึกษาในลักษณะนี้มีขอจำกัด เชน การแบงกลุมประชากร
ออกเปน 2 กลุมคือ ชนะกับไมชนะโดยตรง ไมไดสุมกลุมทั้ง 2 จาก
ประชากรที่ ม าแข ง ขั น ทั้ ง หมด ทำให ผ ลการศึ ก ษาเป น เพี ย งการ
ศึกษาความสัมพันธ (association) ไมใชปจจัยสงเสริม หรือปจจัย
ปองกัน (risk reduction) ที่แทจริง, นักกีฬาเยาวชนมีการกระจาย
ไขมันกับมวลกลามเนื้อและกระดูกที่แตกตางจากผูใหญ, และยัง
เปลี่ยนแปลงไดอีก การศึกษาภาคสนามไมสามารถใชเครื่องตรวจ
ภาพรังสีเพื่อดู skeleton matution ได, และขอจำกัดดานสถานที่ทำ
ใหไมสามารถตรวจ Tanner stage ได เปนตน
ขอเสนอแนะสำหรับการศึกษาในอนาคต ไดแก การศึกษาเพิ่ม
เติมเกี่ยวกับการใชกลามเนื้อของรางกายสวนบนขณะทุม, หาสมการ
คำนวณรอยละไขมันสำหรับนักกีฬายูโดไทยหรือนักกีฬามวยปล้ำซึ่ง
มีรูปแบบซอมและแขงคลายกัน, ศึกษาความกวางของกระดูก และ
เสนรอบวงแขนทอนปลาย ซึ่งมีการศึกษากอนหนาพบวาแตกตางกัน
อยางมีนัยสำคัญ(7) และวัดแรงกำมือ (grip strength) ดวยเครื่อง
dynamometer ที่พกพาไปภาคสนามได และประสานงานกับฝาย
จัดการแขงขันเพื่อขอใหจัดสถานที่ตรวจมิดชิด
สรุป ในการแขงขันกีฬาเยาวชนแหงชาติครั้งที่ 26 นักกีฬายูโด
เยาวชนไทยเพศชายที่ไดรับชัยชนะ มีเสนรอบวงของรางกายใหญ
กวากลุมที่ไมชนะ แตในอนาคตควรศึกษาเรื่องความสัมพันธระหวาง
การไดรับชัยชนะกับไขมันใตหนัง
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