
Muscle   Memory 
ความจําของกลามเนื้อ 

 
สวัสดีครับทานผูอานนิตยสารสมารทกอลฟ  ทานอาจจะคุนเคยกับคําวา  Muscle 

memory  ไมวาจะอานจากนติยสารกอลฟหรือตํารากอลฟทั่วไป  มกัใชคํานี้ซ่ึงหมายถึง  การเรียนกอลฟ 
จะใหไดดี ตองฝกจนใหกลามเนื้อจําได โดยสามารถสั่งใหลูกกอลฟไปทางไหน  ไดโดยไมตองคิดวาจะ 
ตีอยางไร  หมนุตัว  ถายน้ําหนักแบบไหน 
  Muscle   memory  เปนคําที่ใชอยางแพรหลายและ  เปนที่เขาใจกัน ถาจะใชศัพททาง
การแพทยหรือทางสรีระวิทยาจะใชคําวา Motor  memory จะถูกตองกวา เพราะกลามเนื้อไมมีความจํา  
ทําหนาที่หดตวัและคลายตัวออก  เทานั้น  โดยรับคําส่ังและควบคุมจากสมองสวนหนา (cerebral  cortex) 
บริเวณMotor  area  และผสมผสานจากสมองสวนตาง ๆ อีกหลายสวนเพื่อใหกลามเนือ้ทํางานไดอยาง
ปราณีตและเปนอัตโนมัต ิ
  ทางดานการแพทย  สามารถผาตัดยายทีเ่กาะของกลามเนือ้เปล่ียนหนาที่ของกลามเนือ้ 
ได  เชน ผูปวยที่เสนประสาทเรเดียลเสีย (Radial  nerve  injury)  ผูปวยไมสามารถเหยียดนิ้วมือได  การ
ผาตัดรักษาโดยยายที่เกาะปลายกลามเนื้อทีง่อขอมือ  ไปตอกับเอ็นที่เหยียดนิ้วมือ  ผูปวยก็สามารถเหยยีด
นิ้วมือได  ระยะแรกอาจตองฝกความรูสึกวา งอขอมือกอน  ฝกบอย ๆ ก็จะสามารถใชกลามเนื้อที่งอขอมือ 
ใหสามารถเหยียดนิ้วมือไดจนเปนอัตโนมตัิ  หรือแมกระทั่งยกกลามเนือ้ทั้งมัดที่งอเขาบริเวณตนขาดานใน  
(Gracilis  muscle) ยกกลามเนื้อมัดนี้มาไวที่ตนแขน (ในกรณี  ผูปวยทีง่อขอศอกไมไดและไมสามารถ
แกไขโดยวิธีอ่ืนได) ตอท่ีเกาะตนไวที่หวัไหล  ที่เกาะปลายตอกับเอ็นทีง่อขอศอก  หลังจากนั้นตอหลอด
เลือด , เสนประสาท  เขากับกลามเนื้อมัดนี ้ ( เรียก Free  gracilis  muscle  transfer )  เมื่อเสนประสาท
ทํางานไดดี  กส็ามารถบังคับใหกลามเนื้อมดันี้งอขอศอกได    
   จากตัวอยางผูปวย  จะเห็นไดชัดเจนวา  กลามเนื้อมีหนาที่สําคัญคือ หดตัว จากการ
กระตุนผานระบบประสาท เทานั้น   เมื่อกลามเนื้อหดตวัก็จะดึงที่เกาะตน และที่เกาะปลายเขาหากนั  ไม
สําคัญวา  เดิมกลามเนื้อจะอยูที่ตําแหนงไหน  หรือมีหนาที่อะไรทั้งนัน้ 
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  ความจํา  (memory) 
  ความจําเปนความสามารถของสมอง  (ไมใชของกลามเนื้อ) ที่จะเก็บขอมูลไว และ
สามารถเรียกกลับมาใชได 
 
  กระบวนการที่ทําเกิดความจํา 
  ตองอาศัยขอมูลที่เขามาที่สมอง  จากตัวรับความรูสึกตาง ๆ  เชน  รับภาพจากจอตา , รับ
เสียงผานอวยัวะรับเสียงในหูช้ันใน  (Organ  of  corti) รับรูตําแหนงตาง ๆ ของแขน ขา ขอ วาอยูตาํแหนง
ใดผาน  proprioceptive   sense   
  การเก็บความจําขึ้นอยูกับสมองหลายบริเวณ  ซ่ึงรวมถึงระบบการทํางานของระบบการรู
สติ  เพื่อใหสมองตื่นตัวดี  จึงจะสามารเก็บความจําได ถาไมสนใจ สมองไมตื่นตัว เชน  หลับหรือหมดสติ 
ก็ไมสามารถเก็บความจําได 
 
  ชนิดของความจํา 

1. ความจําการรับความรูสึก  (Sensory  memory)  ความสามรถจําขอมูลท่ีสงเขามา 
ที่สมองในชวงสั้น ๆ  

เชน  การมองวัตถุแลวเบนสายตาไปที่อ่ืน ภาพจะคงที่นานประมาณ  250  มิลลิวินาที   
จากนั้นจะจางหายไปในเวลาไมถึง 1 วินาที   โดยถูกแทนที่สัญญาณภาพที่เขามาใหม  การไดยนิเสียงจะจาํ
ไดไมถึง  5  วนิาทีถาไมมีการกระตุนซ้ํา 

2. ความจําระยะสั้น  (Short-term  memory )  เปนความจําชวงสั้น  10  วนิาที  จนถึง  
2 – 3 นาที   

เชน  การจําเบอรโทรศัพท  อานทบทวน  สามารถจะจําเบอรและหมุนไดและจะสั่งใน 
ระยะสั้น ๆ ถาไมมีการทบทวนซ้ํา 

3. ความจําระยะยาวหรือความจําถาวร  (Long  term  memory)  สามารถจําไดนาน ๆ  
เปนวนั   เปนป  เชน จําชื่อตนเอง  สภาพแวดลอมที่คุนเคย 
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กลไกลการเกิดความจํา 
 

  ความจําระยะสั้น   
  จากการศึกษา      1.  ใชไฟฟากระตุนเปลือกสมอง  (cerebral  cortex) 1  นาที  พบวา
บริเวณที่ถูกกระตุนยังมีศักยไฟฟา  ตอไปอกี  ช่ัวระยะเวลาหนึ่ง  หลังหยุดกระตุน  เรียก  reverberating  
circuit  ซ่ึงเปนรากฐานของความจําระยะสั้น  ซ่ึงจะหายไปหลังจากมี  circuit  อันใหมเขามา  
         2.  กระตุนสมอง  2 – 3  นาที  แลวกระตุนซ้ําอีก เซลลประสาทจะ
ตอบสนองไดรุนแรงกวาปกติ  เรียก  post  titanic  potentiation  เขาใจวามีการเปลี่ยนแปลงการประสาน  
(synapse) ของเซลลประสาทชั่วคราว  ทําใหเกิดความจําระยะสั้นได  
 
 

ความจําระยะยาว 
1. การเปลี่ยนแปลงทางโครงสรางของจุดประสานประสาท  (Synapse)  พบวาเสนใย 

ประสาท  (Terminal fibrils) ที่จุดประสานประสาท  ของเซลลสมองมีจํานวนเพิ่มมากขึ้น  เมื่ออายุมากขึ้น
แตบริเวณเซลลประสาทของสมองที่ทํางานลดลง  เชน  สัตวทดลองที่ตาบอด จํานวน  Terminal fibrils   
ที่มาที่จุดประสานประสาทที่ทําหนาที่เกี่ยวกับการมองเห็นนอยลง 

จากการศึกษา  เชื่อวา  กลไกลความจําถาวรเกิดจาก  การเปลี่ยนรูปราง  จํานวนของจดุ 
ประสานประสาท  อาจมีการเปลี่ยนแปลงอยางถาวร  เพิม่การทํางานของจุดประสานประสาท  ทําให
สัญญาณประสาทผานไดงายขึ้น 

การทํางาน  การทบทวนความจําบอย ๆ ซํ้า ๆ จะทําใหความจําเรื่องนั้น ๆ ดีขึ้นและลืม 
ไดยาก 
  2.  การเปลี่ยนแปลงทางชีวเคมี   

2.1 การทดลองในหนู  พบวา  เซลลประสาทที่ทํางานมาก ๆ จะมีการสรางโปรตีน 
และ  RNA  เพิม่ขึ้น  การใหสาร Actinomycin D  ที่ยับยัง้การสราง  RNA  จะลดความจําชั่วคราวในหน ู

2.2 การทดลองใช  Growth  hormone เพิ่มความสามารถในการเรียนรูและมอิีทธิพล 
ตอความจําถาวร 

2.3 ฮอรโมนจากตอมไทรอยดมผีลตอการเกิดความจํา   เดก็ที่ขาดฮอรโมนนี้  จะทํา 
ใหเกิดปญญาออนได 
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  ความจําระยะยาวมี  2  ชนดิ 

1. Reflexive  (Implicit) memory   
เปนความจําที่เกิดโดยอัติโนมัติ  ไมตองการความคิด  ความจําชนิดนีเ้กดิจากการฝก 

หรือทําซํ้าบอย ๆ เกิดขึ้นอยางชา ๆ  เกี่ยวของกับทักษะการทํางานของรางกาย บางทีเรียกวา muscle 
memory เชน  การเลนกฬีา ,  การตีกอลฟ ,  การขับรถ ,  การทํางานในชวีิตประจําวัน 

2. Declarative  (Explicit) memory    
เปนความจําทีต่องคิด  มีสติ  เอาใจใส  ตั้งใจ  เพื่อที่จะเรียกขอมูลที่เก็บไว   เอามา 

อธิบายเปนคําพูด  หรือการเขียนบรรยายได  สามารถเปรียบเทียบ หรือแปรผลได 
 
  ขอสรุปสําหรบันักกอลฟ 

1. ทานจะตองแสวงหาขอมูล  จากการอานตํารากอลฟ  ดูทีว ี หรือจากครูผูฝกสอน 
กอลฟ  เพื่อทําใหเกิดประสบการณและมีการเปลี่ยนแปลงสรีระวิทยาของสมอง  (ไมใชกลามเนื้อเพยีง
อยางเดยีว) 

2. ฝกการกระทําโดยใชความพยายาม  เพื่อใหการเรียนรูไดผลและมีประสิทธิภาพดีขึ้น   
ควรจะเรยีนกบัครูผูฝกสอนกอลฟ  จะไดผลดีกวาถาทําไมได ตองเรียนรูการปรับสภาพรางกาย ที่สามารถ
จะใชวงสวิงได  เชน  การบริหารยืดเหยยีดกลามเนื้อ  ฝกการทรงตัวของรางกาย  ความแข็งแรงของ
กลามเนื้อ 

3. ฝกจําการรับความรูสึก  เชน  ทาจรดกอลฟ แบ็คสวิง  ดาวนสวิง   อิมแพค็   และ 
ฟอลโลวทรู  ตรวจสอบแตละตําแหนง  โดยดจูากกระจก หรือถาย   VDO  ฝกหลับตาสามารถรับรู
ความรูสึกของตําแหนงตาง ๆ ได(สวนใหญเราจะรับความรูสึกจากตา  ทําใหการเรยีนรูความรูสึกของสวน
ตาง ๆ ของรางกายมีนอย) ฝกจัดทาตําแหนงตางๆจนเกิดความเคยชนิ 

4. ฝกแตละขั้น  ทําซํ้าจนเกิดความจําระยะสัน้  ซ่ึงตองฝกซ้ํา ๆ บอย ๆ อยางนอย 3 – 4   
สัปดาห  แลวจึงฝกขั้นตอไป  ขอเสียของผูที่ไมเขาใจเรือ่งความจํา คือ จะฝกที่ละหลาย ๆ อยาง  ปะปนกนั  
ทําใหไมมีความจําระยะสั้นทีถู่กตองแมแตอยางเดยีว  ทําใหการเลนกอลฟไมสามารถควบคุมวงสวิงได 

5. กอลฟทิป บางครั้งไมไดผล  หรือเปนอันตรายสําหรับวงสวิงของทาน  นักกอลฟที ่
ขยันอานคนความีทิปใหม ๆ ซ่ึงกอลฟทิปบางอยางก็แนะนําตรงขามกนัก็มี  ทําใหเกดิสับสนขาดความ
มั่นใจและเมื่อยังไมไดนํามาฝกจนใชไดแนนอนแลว  จะทําใหควบคมุวงสวิงไมได กอลฟทิปหลาย ๆ อัน  
ไมเหมาะสําหรับกับนักกอลฟทุกคน  ตองเลือกสิ่งที่เรานําเอามาใช  แลวเกดิประโยชนไดจริง  เพราะ 
รูปราง  ความแข็งแรง  การยดืเหยียดของนกักอลฟแตละคนแตกตางกนัออกไป 

6. การซอมบอย ๆ ในวงที่ไมดจีนเกดิความเคยชินทําใหแกไขยากขึ้น  เชน นักกอลฟที ่
เลนมานาน ๆ แตวงสวงิไมด ีตีสไลด  ไมไดระยะ  การแกไขจะยากมากขึ้น  ตองเริ่มตนพื้นฐานใหม  แตละ
ขั้นตอนจนเกดิความจําระยะสั้นใหไดกอน  การแกไขใหม ๆ อาจจะตกีอลฟไมไดดีเทาเดิม  ถามีความตั้งใจ  
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อดทนฝกจนมวีงที่ถูกตองแลวผลจะดีขึ้นมาก  เชน  นดิฟลโด  ในการแกไขวงสวิง  กวาจะกลับมาดไีดถึง
จุดสูงสุดใชเวลา  2  ป  

7. เมื่อฝกวงสวิงไดดี  ก็ตองหมั่นตรวจสอบวงสวิง  และฝกสม่ําเสมอ  เพราะจะมีการ 
เปลี่ยนแปลงของวงสวิงได   ซ่ึงเกี่ยวของกบัสภาพของรางกายและจิตใจดวย 

8. เมื่อทานนักกอลฟฝกจนถึงขัน้  Reflexive  memory  หรือ  Muscle  memory   การ 
เลนกอลฟตองฝกวางแผน  เกมการเลน  วาจะเลือกไมอะไร  ตีวางลูกตาํแหนงไหน  จะตีลักษณะอยางไร
ลูกลอยโดง  ลูกพุงต่ํา  หรือเล้ียว  หลังจากนั้นก็จะใช  Muscle  memory   บังคับลูก ไปตามที่วางแผน  ไม
ตองคิดที่ถึงวงสวิง หรือเกร็งมากเกินไป หามนึกถึงสกอรเด็ดขาด  เพราะจะทําให Muscle  memory  เสีย
ไป  ซ่ึงถาทานฝกทุกครั้งในการเล็ง   การจรดไมแบบเดิมทุกครั้งที่เรียกการทําRoutine  ก็จะทําใหทานไม
ตองนึกถึงวงสวิง  และผลออกมาจะแนนอนกวา   การคิดถึงวงสวิงซ่ึงอาจจะตีผิดพลาดได 
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