คําถาม 70 29 พ.ย. 2554 A.A. – แอฟริกาใต ้
โค ้ชลี
ื ของคุณ “Total archery” ผมมีกระดูกแขน
ผมได ้พยายามทีจ
 ะทําตามเทคนิคตามทีเ ขียนในหนังสอ
ั 6 กว่าเล็กน ้อยเมือ
ทีส
 น
 เทียบกับกระดูกทอร์โซ (torso) หมายความว่าผมมีปัญหาในเรือ
 งการจัดเรียง
แนวแขนทีด
 เี นืองจากโครงสร ้างทางไบโอแมคคานิคไม่เหมาะสม เพือ
 ให ้สามารถเข ้าแองเคอร์
(anchor-ตําแหน่งมือแนบกับคาง) ได ้ ผมจําเป็ นต ้องยกปลายข ้อศอก(ตามทีอ
 ธิบายในหน ้าที 57)
หรือไม่ก็วางข ้อศอกให ้อยูข
่ ้างหน ้า”แนว” (ตามทีอ
 ธิบายในหน ้า 57) หรือผมจํ าเป็ นต ้องยกศีรษะ
หรือเอนตัวไปทางข ้างหลัง ผมอย่างเรียนถามว่าควรแก ้ปั ญหานีอ
6 ย่างไร
ขอแสดงความนับถือ
A.A.
แอฟริกาใต ้
คําตอบ
ั 6 กว่าเล็กน ้อย แต่นักยิงธนูสว่ นใหญ่ก็ไม่มก
อาจเป็ นไปได ้ทีค
 ณ
ุ มีกระดูกชว่ งแขนสน
ี ารจัดเรียงแนวที
เหมาะสม โดยดูได ้เมือ
 คุณเดินไปตามหลังแนวยิงในการแข่งขันใดๆก็ตามและเฝ้ าสงั เกตฟอร์มการ
ยิงของนักยิงธนู
็ อัพ ( set up) เมือ
สาเหตุหลักประการหนึง คือ ในชว่ งการ เซต
 ผู ้ยิงเคลือ
 นข ้อศอกในขณะกําลังดึง
็
สาย ก่อนทีห
 ัวไหล่จะอยู่ในตําแหน่งเซตแบ็ค (set back คือตําแหน่งทีห
 ัวไหล่ถก
ู กดให ้ถอยไปทาง
ด ้านหลัง -ผู ้แปล) เป็ นสงิ สําคัญอย่างมากที LAN2 จะเป็ นสว่ นแรกของร่างกายทีเ คลือ
 นทีพ
 ร ้อมกับ
้
การดึงสาย มิฉะนั น
6 แล ้วมันแทบจะเป็ นไปไม่ได ้เลยทีจ
 ะจัดเรียงร่างกายให ้เป็ นแนวเสนตรง (ดู
ภาพประกอบและคําอธิบายข ้างล่าง) อ ้างอิงกับคําถามที 68 บนเว็บไซด์นี6 สาํ หรับคําอธิบาย
เพิม
 เติมของ “LAN2”
้
ิ ซ
การยกปลายข ้อศอกจะป้ องกันไม่ให ้เกิดการใชงานกล
้ามเนือ
6 ทราเปซอ
ุ มัดล่างและกล ้ามเนือ
6
ิ ัซ (lower trapezius and latissimus muscle) และการทําเชน
่ นั น
ลาทิซซม
6 ไม่แนะนํ าเป็ นอย่างยิง
่ ําตอบเชน
่ กัน ด ้วยจะทําให ้เกิดตัวแปรอืน
การเอนหัวไปข ้างหลังก็ไม่ใชค
 ทีห
 ลากหลายซงึ มีผลต่อ
ฟอร์มทีด
 ี ดังทีผ
 มได ้กล่าวไปแล ้วก่อนหน ้านี6 สําหรับผู ้คนสว่ นใหญ่ มันไม่ง่ายเลยทีจ
 ะจัดเรียงแนว
ร่างกายให ้เหมาะสม โดยพืน
6 ฐานแล ้วเนืองมาจากเทคนิคการดึงสายทีไ ม่ถก
ู ต ้องและการขาดความ
ยืดหยุน
่ ถ ้าคุณไม่เจอกับโค ้ชทีค
 ุ ้นเคยกับเทคนิค KSL ผมอยากแนะนํ าให ้ศึกษาจากไฟล์แนบและ
FAQ 68 จากนัน
6 ไปพบกับนักกายภาพการกีฬา และอธิบายให ้เขาหรือเธอเข ้าใจว่าคุณต ้องการจะทํา
อย่างไร จากนัน
6 พวกเขาก็จะสามารถแนะนํ าการออกกําลังกายเพือ
 เพิม
 ความยืดหยุ่นทีเ หมาะสม
ให ้กับคุณได ้

็ อัพ จุดหลักๆทัง6 หมดของท่าเซต
็
เริม
 ต ้นโดยการตรวจสอบรูปที 9.1 แสดงนักยิงทีห
 ยุดอยู่ในท่าเซต
อัพคือ—ตําแหน่งศรี ษะ, มุมการค ้างของหลัง,มุมของแขนทีถ
 อ
ื คัน และจุดกด (pressure point) บน
มือทีจ
 ับคัน ได ้รับการรักษาไว ้ในขณะยกคันขึน
6 สูเ่ ป้ า ตําแหน่งเซ็ตอัพ (setup position)จะแตกต่าง
็ (set position) เนือ
ไปจากตําแหน่งเซต
 งจากมันจะกําหนดทิศทางของการดึงสายธนู มันเป็ นสงิ ที
สาํ คัญมากทีส
 ด
ุ ทีจ
 ด
ุ LAN2 จะเป็ นสว่ นแรกของร่างกายทีเ คลือ
 นทีไ ปพร ้อมกับการน ้าวสาย, ไม่ใช่
่ อ
ข ้อศอก และอย่างแน่นอนไม่ใชม
ื ทีน
 ้าวสาย จุดนีม
6 ค
ี วามสาํ คัญอย่างมากจึงต ้องยํ6านักยํ6าหนา
เพราะถ ้านักยิงธนูไม่เริม
 การน ้าวสายแบบเชงิ มุม (angular drawing) เขาก็จะไม่สามารถกลับมา
น ้าวสายแบบเชงิ มุมได ้อย่าง
เต็มทีอ
 ก
ี ในภายหลัง หน ้าทีข
 อง
ท่าคือเซ็ตอัพทําให ้แน่ใจว่า
ร่างกายได ้รับการจัดเรียงแนว
อย่างถูกต ้องเพือ
 กําหนดทิศทาง
ให ้กับ LAN2 เพือ
 ทีจ
 ะน ้าวสาย
LAN2 คือบริเวณบนด ้านหลัง
ของแขนทีน
 ้าวสายและไหล่
่ ว่ นใดสว่ นหนึง ของ
ไม่ใชส
ร่างกายโดยเฉพาะ หน ้าทีข
 อง
มันคือเป็ นจุดหมุน (focal point)
สาํ หรับผู ้ยิงเมือ
 เข ้าน ้าวสายแบบ
เชิงมุม LAN 2 สามารถถูกทํา
ให ้เคลือ
 นทีไ ด ้เท่านัน
6 ไม่มใี คร
สามารถบีบ กด หรือ พับงอจุดนี6
ดูรูปที 9.1, 11.2 และ 11.4
)ี า
รูปที 9.1 ท่าเซ็ตอ ัพทีส
 มบูรณ์ น ักยิงธนูผน
ู้ ก
ํ ล ังน้าวสาย ให้ดูวา่
่ ยกด
ข้อศอกทีน
 า้ วสายอยูข
่ า้ งหน้าไหล่ทน
ี า้ วอย่างไร ซงึ จะชว
) หล ังเพือ
กล้ามเนือ
 กําหนดทิศทางการน้าวสายแบบเชงิ มุม
) ไบเซ็ป
(angular direction for drawing)ทีเ หมาะสม กล้ามเนือ
(biceps-แขนท่อนบน)จะบีบเข้าหาหน้าอกราวก ับว่ากําล ังจ ับดินสอ
ั
) ท
ไว้ในซอกร ักแร้ สงเกตว่
าผูย
้ งิ ท่านนีม
ี า่ เซ็ตอ ัพทีต
 า
ํ เล็กน้อย
) อ
)
ตําแหน่งทีย
 อมร ับได้มากกว่านีค
ื ข้อมือของเขาควรจะถูกยกขึน
ถึงระด ับจมูก ท่าเซ็ตอ ัพไม่ควรจะอยูใ่ นตําแหน่งทีต
 า
ํ กว่าในรูป

สาํ หรับภาพของ LAN2 ภาพที
8.7 และ 8.8 แสดงการเคลือ
 นที
แบบ stop motionของ LAN2

หลังการยกธนูสู่
เป้ าหมาย ก่อนหน ้าทีจ
 ะถึง
็ อัพ แขนทีถ
ตําแหน่งเซต
 อ
ื คัน
ควรจะถูกตรวจสอบตําแหน่งใหม่
ด ้วยการกดแขนลงและในทิศ
ื มต่ออย่างมันคงของมัน การตรวจสอบซาํ6 ไหล่ของ
ออกไปทางข ้างนอก เพือ
 ทําให ้แน่ใจถึงการเชอ
แขนข ้างทีถ
 อ
ื คันธนูสาํ คัญมากเนืองจากมันง่ายทีจ
 ะยกไหล่เล็กน ้อยในขณะกําลังยกคันขึน
6 สูเ่ ป้ า

