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       การพัฒนาดานองคความรูที่เกี่ยวของกับกีฬาวายน้ำเปนนโยบายสำคัญที่ตอง

ดำเนินการอยางจริงจังและตอเนื่อง ไมเพียงแตเฉพาะดานการพัฒนาผูฝกสอน หรือ 

นักกีฬา กลุมผูปกครองก็เชนกัน ที่ถือเปนกำลังสำคัญในการชวยเหลือนักกีฬาให

ประสบความสำเร็จไดตามเปาหมาย 

สมาคมกีฬาวายน้ำแหงประเทศไทยจึงจัดทำหนังสือคูมือผูปกครองวายน้ำขึ้น เพื่อเปน

คูมือที่จะชวยเพิ่มเติมความรู ขอคิด และมุมมองของผูปกครองวายน้ำในการชวยเหลือ

สนับสนุนบุตรหลานของทานในการเลนกีฬาวายน้ำอยางถูกตองอีกดวย 

                                                     พล.อ. 

                                                               ( ประวิตร วงษสุวรรณ )

                                                      นายก

              สมาคมกีฬาวายน้ำแหงประเทศไทย

สารจาก นายกสมาคมกีฬาวายน้ำแหงประเทศไทย
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      พอแมผูปกครองนับวาเปนบุคคลและองคประกอบสำคัญที่จะทำใหกีฬาวายน้ำ

ประสบความสำเร็จ ผูปกครองจะรูสึกมีความสุขและมีความยินดีไปกับหวงเวลาที่ได

เฝาดูบุตรหลานเขารวมการแขงขันกีฬาวายน้ำ สิ่งที่ผมอยากจะฝากไวก็คือความ

ละเอียดออนในการใชชีวิตระหวางผูปกครองกับนักกีฬา ความรูความเขาใจในบทบาท

หนาที่ของทุกสวนที่เกี่ยวของและการมีความสัมพันธที่ดีตอกัน กีฬาวายน้ำถือเปน

กีฬาที่ดีในการเสริมสรางพัฒนาการ หลากหลายรูปแบบใหกับบุตรหลานของทาน 

ในฐานะผูปกครองจึงควรตองเปนสวนหนึ่งในการสนับสนุนการเสริมสรางประสบการณ 

เปดรับโอกาสใหมๆ และสนับสนุนการเรียนรูในดานตางๆเพื่อชวยเพิ่มพูนทักษะ

ในการปรับตัวใหเขากับสถานการณที่เกิดขึ้นไดอยางรวดเร็ว

ผมหวังเปนอยางยิ่งวาคูมือผูปกครองซึ่งสมาคมกีฬาวายน้ำแหงประเทศไทยไดจัดทำขึ้นนี้

จะเกิดประโยชน ตอบรรดาพอแมผูปกครองทุกทาน ขอใหมีความสุขในการใชชีวิตรวมกัน 

ติดตามความกาวหนาและพัฒนาการของบุตรหลานผานทางกีฬาวายน้ำนะครับ

                   

                                                               พล.อ.

                                                                       (  ศิริชัย  ดิษฐกุล  )

                                                                             อุปนายก

                                                              สมาคมกีฬาวายน้ำแหงประเทศไทย

 

สารจาก อุปนายกสมาคมกีฬาวายน้ำแหงประเทศไทย
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      ณ เวลานี้ในวงการกีฬา ถาไมนำหลักการทางวิทยาศาสตรการกีฬามาใชในการพัฒนา

ความสามารถการเลนกีฬา คงจะเปนไปไมไดแลว ถาเราจะพัฒนานักกีฬาเพื่อการแขงขัน

หรือแมแตการเลนกีฬาเพื่อสุขภาพ หลักการทางวิทยาศาสตรในสวนของการสรางรางกาย

ใหแข็งแรง จิตใจใหเขมแข็ง รับประทานอาหารและเครื่องดื่มที่ดีและเหมาะสม การรูจักการ

ประยุกตใชเรื่องของมุม แรงและทิศทาง หรือการรูจักการปองกันและแกปญหาเพื่อปองกัน

การบาดเจ็บ หรือเมื่อบาดเจ็บ ตองถูกนำมาใชอยางถูกตองเหมาะสม

สมาคมกีฬาวายน้ำแหงประเทศไทย มีแผนจะใชหลักการทั้งหมดนี้ในการพัฒนากิจกรรม

ที่รับผิดชอบ ไมวาจะเปนกีฬาวายน้ำ โปโลน้ำ กระโดดน้ำ และระบำใตน้ำ ในระดับพื้นฐาน

และระดับสูง ทั้งในกลุมเพื่อสุขภาพและเพื่อความเปนเลิศ ผานระบบการสื่อสารและ

เทคโนโลยีที่จะทำใหนักกีฬา ผูปกครองและโคช สามารถเขาถึงและนำไปใชอยางถูกตอง 

ทานจะไดรับความรู และขอมูลที่ทันสมัยทางดานวิทยาศาสตรการกีฬาผาน Website หรือ 

Facebook ของสมาคมฯ หรือแมกระทั่งการรับบริการโดยตรงจากเครือขายวิทยาศาสตร

การกีฬาที่เขารวมในการใหบริการทางดานวิทยาศาสตรการกีฬาทั่วประเทศ

ในฐานะที่รับผิดชอบในการนำวิทยาศาสตรการกีฬามาใชอยางเต็มรูปแบบและครอบคลุม

ทั้งประเทศ หวังวาแนวทางนี้จะทำใหสมาชิกของสมาคมฯทุกคนไดรับประโยชนอยางเต็มที่

และทำใหผลงานการแขงขันของนักกีฬาของสมาคมฯ มีพัฒนาการที่ดีอยางตอเนื่อง

สวัสดีปใหม 2564 ขอใหมีสุขภาพกาย สุขภาพใจที่ดี และผานสถานการณ

ที่ยากลำบากของการระบาดของไวรัสโคโรนาไปดวยกันครับ 

           ผศ. ดร. 

                                                                   ( นฤพนธ วงศจตุรภัทร )

                                       อุปนายกฝายวิทยาศาสตรการกีฬา 

                                                              สมาคมกีฬาวายน้ำแหงประเทศไทย

สารจาก อุปนายกฝายวิทยาศาสตรการกีฬา 

สมาคมกีฬาวายน้ำแหงประเทศไทย
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       กีฬาวายน้ำนั้นเปนกีฬาที่ประกอบขึ้นดวย สามปจจัยสำคัญ คือ 

นักกีฬาวายน้ำ โคชผูฝกสอน และ ผูปกครอง ซึ่งตางมีหนาที่ บทบาทสำคัญ

แตกตางกัน ที่จะชวยสงเสริมใหนักกีฬาคนพบศักยภาพของตนเอง 

และพัฒนาตนเองสูความเปนเลิศไดอยางถูกตอง และถูกทาง

คูมือผุปกครองนักกีฬาวายน้ำไทยของสมาคมกีฬาวายน้ำแหงประเทศไทยเลมนี้ 

จะชวยสงตอขอมูลอันเปนประโยชนแด ผูปกครองนักกีฬาทุกรุน นำไปสู

การดูแลที่ถูกตอง สรางความเขาใจ เพิ่มความสุขใหทั้งนักกีฬาและผูปกครอง  

ในการเดินทางรวมกันบนเสนทางสายนี้เพื่อสรางความฝน

ของบุตรหลานของทานใหเปนจริงในที่สุด

                                                        

                                                       พ.ญ. ศุภลักษณ อินทรพิชัย 

                                                                  เลขาธิการ

                                                  สมาคมกีฬาวายน้ำแหงประเทศไทย
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ทุกทานทราบดีวา “วายน้ำ” นั้นมีบทบาทสำคัญในชีวิตของเรา อยางนอยก็เปน 

“ทักษะชีวิต”ที่จำเปน แตเมื่อพูดถึงคำวา “กีฬาวายน้ำ” วาเกี่ยวของกับการฝกซอม 

การแขงขัน รางวัลและผลแพชนะ แตจริงๆแลว “นักกีฬาวายน้ำ” ยังมีอีกหลายมิติ

ที่แวดลอมตัวนักกีฬา ไมวาจะเปนพัฒนาการทางรางกายและจิตใจของนองๆ โภชนาการ,

การจัดสรรเวลา, การพักผอน, การตั้งเปาหมาย การดูแลความรูสึกของเด็ก รวมไปถึง

อารมณหรือความรูสึกของผูปกครองที่ทำหนาที่ดูแลนองๆนักกีฬา และการติดตามพัฒนาการ

ดานความสามารถในกีฬาวายน้ำดวยความเขาใจมีคำกลาววา “swimming is a journey.” 

หรือ “กีฬาวายน้ำคือการเดินทาง” ที่พวกเราจะไดพบสิ่งตางๆระหวางทาง 

ทั้งเรื่องราวที่นาประทับใจ เรื่องราวที่เราผิดหวัง เสียใจ

คำนำ

หนังสือเลมนี้จึงไดรวบรวมความรูและหลักการเบื้องตนในการดูแล “นักกีฬาวายน้ำ” 

เพื่อใหทานผูปกครองไดเตรียมรับมือกับเหตุการณตางๆในการเดินทางบนถนนสาย 

“นักกีฬาวายน้ำ” ไดอยางมีความเขาใจ และมีความสุขตลอดการเดินทาง 

และไดบันทึกเรื่องราวดีๆกับ “กีฬาวายน้ำ” ไวตลอดไป...

ในการเรียบเรียงหนังสือเลมนี้ตองขอขอบคุณทีมบรรณาธิการทุกทานที่เสียสละเวลาอันมีคา 

รวบรวมความรู และบทความที่เกี่ยวของ มาเรียบเรียงใหผูอานไดเขาใจถึงการเปนนักกีฬาวายน้ำ

ของบุตรหลาน ทั้งนี้เพื่อประโยชนที่มีตอเด็กตอผูปกครองครองตอผูฝกสอน และบุคลากร

ที่เกี่ยวของกับเด็กทุกภาคสวน และที่สำคัญ คือ ประโยชนที่จะมีตอสังคม 

และตอประเทศชาติของเรา

SWIMMING 
POOL
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วัตถุประสงคในการใหบุตรหลานมาเปน

“ นักกีฬาวายน้ำ ”
CHAPTER1
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“การกีฬานั้นนับเปนอุปกรณที่สำคัญยิ่งเพราะเปนการกลอมเกลาใหเด็กมีจิตใจอดทน 

กลาหาญ รูแพรูชนะปลูกฝงพลานามัยใหแข็งแรง เปนปจจัยสงผลใหเด็กมีสมรรถภาพ 

ทั้งทางจิตใจและรางกายเปนผลสืบเนื่องไปถึงการเปนพลเมืองของชาติอันเปนยอดปรารถนา”

-   พระบรมราโชวาท ของพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช 

พระราชทานใหไวในพิธีเปดการแขงขันกรีฑานักเรียนประจำป ณ วันอังคารที่ 28 พฤศจิกายน 2504   -

#กีฬาวายน้ำเปนประโยชนตอสุขภาพ
กิจกรรมพลศึกษาเปนสวนหนึ่งของธรรมชาติในชีวิตประจำวันของบุตรหลาน

จนกระทั่ง การเลน กลายเปนระบบ เพื่อการแขงขัน ซึ่งเปนประโยชนโดยตรง

ตอการเจริญเติบโตของสรีระ พัฒนาการของการเคลื่อนไหวที่จะขึ้นอยูกับกิจกรรมที่ฝกฝน 

กิจกรรมพลศึกษาชวยใหผูเรียนไดมีการพัฒนาในดานรางกาย 

จิตใจ อารมณ สังคม และสติปญญา 
(วรศักดิ์ เพียรชอบ : 2548)

บุตรหลานที่มีการฝกฝนการกีฬาจะแสดงทักษะกลไกการเคลื่อนไหวของรางกายออกมาไดมากกวา 

อีกทั้งยังชวยใหเกิดการทำงานของหัวใจมากขึ้น กลามเนื้อไดถูกใชงาน ทำใหรางกายแข็งแรงขึ้น 

รวมไปจิตวิทยาพัฒนาการ ที่มีผลตอพัฒนาการดานอารมณ อีกดวย นอกจากนี้การฝกฝนวายน้ำ  

ดวยระบบพลังงานที่ถูกตองจะทำใหเด็กเยาวชนมีความสูงเพิ่มขึ้นโดยเฉลี่ยปละ 6 เซนติเมตร 

และมีน้ำหนักเพิ่มขึ้น 10 กิโลกรัม นักกีฬาจะมีวุฒิภาวะโดยเฉลี่ยสูงกวาวัยหรืออายุจริงอยางเหมาะสม 
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#เราควรสงเสริมทักษะฝกฝนเปนนักวายน้ำหรือไม
คำถามแรกสำหรับทานผูปกครอง คือ 

“เหตุผลที่ทานตองการใหบุตรหลานเขารวมสโมสรวายน้ำ?”

ผูปกครองสวนใหญ จะใหความสำคัญกับ

+ ความสนุกสนานของบุตรหลาน +

+ การเรียนรูเพื่อที่จะวายน้ำเปน เปนทักษะชีวิต +

+ เพื่อการมีเพื่อน +

เหตุผลที่เด็กเลนกีฬา

เพื่อความสนุก

เพื่อสรางเพื่อนใหม

เพื่อฝกฝนตัวเองใหเชี่ยวชาญ

เพื่อสนุกสนานในการแขงขัน และชัยชนะ

เพื่อออกกำลังกาย และเพิ่มสมรรถภาพ

ผูปกครองเลือกใหบุตรหลานเลนกีฬาชนิดนี้

เพื่อผลตอบแทน เชน รางวัลตางๆ เปนตน

โคช Ned Skinner (2563, ประเทศสหรัฐอเมริกา) กลาววา เหตุผลหลักที่สำคัญ

ในการที่บุตรหลานมาเลนกีฬา คือ “เพื่อความสนุก” ซึ่งในกรอบการพัฒนานักกีฬาอยางยั่งยืน 

หรือ Long Term Athlete  Development (LTAD) นั้นก็ไดเนนย้ำถึงความสำคัญ

ของความสนุกที่เด็กๆมาเลนกีฬาผานการเนนคำวา “FUN” ในชวงวัยพื้นฐาน

ของการเริ่มเลนกีฬาที่เรียกวา “FUNdamental” 
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   ตองทำความเขาใจวาการตัดสินใจนั้น อยางนอยครึ่งหนึ่งก็เปนสิทธิ์ของบุตรหลาน 

ซึ่งในฐานะผูปกครอง หากเราพิจารณาและตัดสินใจวาอยากใหลูกเดินทางบนเสนทาง

สายกีฬาวายน้ำ เราก็ควรตองทำบางอยางใหบุตรหลาน เกิดความสนใจ และตัดสินใจ

เขารวมเปนสวนหนึ่งของการเปนนักกีฬาวายน้ำตัวอยางเชน บุตรหลาน อยากจะรวม

การฝกฝนเพียงแควันอังคาร และวันพฤหัส เราตองใหความสำคัญแค 2 วันนี้จริง ๆ 

ตามที่เขาเลือก แลวจึงคอย ๆ เติมใหครบตามระบบการฝกตามวัยที่ควรเปน

อยางคอยเปนคอยไป ซึ่งเปนเรื่องไมยากที่ทำไดไมงายนัก เพราะในบางครั้งผูปกครอง

ก็จะมีความคาดหวังในบุตรหลานวาควรจะทำไดดีกวานี้ หรือบางครั้งเรามองเปาหมาย

ของรางวัลจากการแขงขันในเชิงการลงทุนระยะสั้น รีบซอม รีบทำ และรีบจน

มองขามความรูสึก หรือทัศนคติของเด็กที่มีตอกีฬาวายน้ำ จึงขอใหทานผูปกครอง

ไดหมั่นยอนกลับไปพิจารณาถึงคำตอบของคำถามแรก 

เพื่อทบทวนและประเมินความคาดหวังของทาน

#หากบุตรหลานแคตองการเลนสนุกกับเพื่อน 

  เราควรผลักดันใหฝกซอมหรือไม?



#เด็กๆนักกีฬาวายน้ำควรจะเลนกีฬาอื่นๆดวยหรือไม?
กีฬาทุกชนิด มีจุดเดนแตกตางกันออกไป 

 ไมวาจะเปนความสมดุลยทางรางกาย 

และสังคม เชน กรีฑา วายน้ำ ยิมนาสติก 

ซึ่งเปนกีฬาประเภทบุคคลจะมีขอดี

เรื่องพื้นฐานของกลามเนื้อมากกวา 

สวนกีฬาทีมก็จะมีขอดีในแงของความสนุกสนาน 

และการสรางกลามเนื้อโดยไมรูตัวไดดีกวา  

ซึ่งนอกจากเหตุผลในทางสรีระวิทยาแลว 

การมีพื้นฐานกีฬาหลายประเภทในวัยเด็ก

จะชวยสงเสริมใหมีความกาวหนาในกีฬาวายน้ำ

ไดมากกวา ยกตัวอยางเชน หากเด็กๆเคยเลนกรีฑา 

หรือฟุตบอลก็จะมีทักษะการกระโดด การใชขาที่ดี 

สามารถนำมาประยุกตใชในการออกตัวของกีฬาวายน้ำได 

#หากบุตรหลานมีความสนุกกับการฝกซอม 

เราควรเพิ่มการฝกฝนใหหนักมากดวยดวยหรือไม?
ผูปกครองควรมีความสุข ที่บุตรหลานสนุกสนานกับการฝกซอม 

จากงานวิจัยโดยสมาคมวายน้ำสหรัฐอเมริกา พบวา เด็กๆที่รูสึกสนุกสนานกับการเลนกีฬา

จะสามารถเลนกีฬานั้นๆไดยาวนานกวาเด็กทั่วไป (Tuffey, Gould, & Medbery, 1998) 

ในสถานะดังกลาว มิติของการพัฒนาที่สำคัญที่สุด คือ การฝกใหบุตรหลาน

มีความชำนาญในเทคนิคการวายน้ำที่เหมาะสมในทุกทาวาย 

ซึ่งพื้นฐานเหลานี้จำเปนตองไดรับการปลูกฝงไวกอนที่บุตรหลานจะเขารับ

การฝกซอมอยางจริงจัง และหากวาเด็กๆยังคงมีความสนุกสนานกับการเรียนรู 

ก็เปนสัญญาณที่ดีวาเคาจะยังวายน้ำตอไป
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#ทำไมเด็กถึงเลิกวายน้ำ
การที่บุตรหลานของทานตองเลิกวายน้ำนั้น มีหลายเหตุผลที่อาจเกิดขึ้นได

ขึ้นกับสภาพแวดลอมและตัวแปรที่แตกตางกันไปในแตละครอบครัว 

และนี่คือสวนหนึ่งของเหตุผลที่นักกีฬาเลิกวายน้ำ

- สนุกสนานกับกิจกรรมอื่น มากกวาการวายน้ำ -

- ขาดแรงจูงใจ  และความสนุกสนาน -

- ผูปกครองวางเปาหมายใหเรียนหนังสืออยางจริงจังเพียงอยางเดียว -

- ความคาดหวังมุงเนนไปที่เหรียญรางวัลเปนหลัก -

- ผูฝกสอนใหทำการฝกซอมหนัก -

- มีอาการบาดเจ็บ -

- สถานการณของโรคระบาด เชน การระบาดของโรค Covid-19 

ที่นักกีฬาหยุดซอมนานตั้งแต 19 มีนาคม จนถึง 30 มิถุนายน 2563 

และเมื่อวันที่ 1 กรกฎาคม 2563 รัฐบาลไทยก็ไดประกาศมาตรการผอนปรน 

อนุญาตใหเปดสระวายน้ำ นักกีฬาสามารถฝกซอมวายน้ำไดแบบ 

Social Distancing เพื่อความปลอดภัยจากการติดเชื้อโรค

การที่บุตรหลานของทานจะเปนนักกีฬาวายน้ำในระยะเวลายาวนานหรือไม 

ไมมีเกณฑชี้วัดใดบอกไดชัดเจนวาเปนสิ่งที่ผิดหรือถูก แตสิ่งที่เราสามารถกำหนด

และพยายามดำเนินการใหสอดคลอง คือ “จุดประสงค หรือเปาหมายของการที่พาบุตรหลาน

มาเปนนักกีฬาวายน้ำ” และสิ่งที่สามารถจะชวยใหบรรลุเปาหมาย

ในการเลนกีฬาวายน้ำของบุตรหลานของทาน ก็คือ “กระบวนการ” เพราะหากเราสามารถควบคุม

กระบวนการไดดี ก็มีโอกาสสูงที่ “ผลลัพธ” ที่เกิดขึ้นจะเปนไปตามที่ไดฝกซอมมา ซึ่งกระบวนการ

ก็จะครอบคลุมตั้งแตการฝกซอมไปจนถึงการแขงขัน เชน การทานอาหาร การพักผอน 

การดูแลสุขภาพ การอบอุนรางกายกอนวันแขงขัน การจัดสรรเวลา เปนตน



CHAPTER2CHAPTER2
“ พัฒนาการทางรางกาย ”

 ในชวงวัยตางๆ
“ พัฒนาการทางรางกาย ”

 ในชวงวัยตางๆ
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สำหรับทานผูปกครอง ไมวาบุตรหลานของทาน

จะเปนนักกีฬาหรือไม ก็เชื่อไดวาทานตองสนใจ

ในเรื่องพัฒนาการดานการเจริญเติบโตของบุตร

หลาน ผุปกครองและนักกีฬาตองทำความเขาใจ

กอนวาเด็กแตละคนมีรูปแบบการเจริญเติบโตที่

ตางกัน ดังนั้น อัตราการเจริญเติบโตของเด็กแต

ละคนจึงเปนสิ่งที่มีความเฉพาะ

เจาะจงเปนอยางมาก

จุดเปลี่ยนของพัฒนาการ
หากพิจารณาถึงการเจริญเติบโตของเด็ก 

ชวงที่เด็กมีอัตราการเจริญเติบโตเพิ่มขึ้น

อยางรวดเร็ว หรือที่เรียกวา “Growth spurt” 

นั้น โดยปกติกอนเขาสูชวง Growth Spurt 

เด็กจะมีอัตราการเจริญเติบโต เพิ่มขึ้นโดยเฉลี่ย

 ประมาณความสูง 6 ซม. และน้ำหนัก 2 กก. 

ตอป  แตในชวง Growth spurt ซึ่งมีระยะเวลา

ตั้งแต 1.5 ป ถึง 5 ป นั้นจะเปนชวงที่เด็กมี

ความสูงตอปเพิ่มขึ้นมากที่สุดโดยเฉลี่ย 7.3 ซม.

ในเด็กผูหญิงชวงอายุ 12.5 ป และ 8.3 ซม.

ในเด็กผูชายชวงอายุ 14 ป เรียกชวงนี้วา 

“Peak height velocity (PHV)”  

การรูวาชวง PHV เกิดขึ้นเมื่อไหรนั้น

มีความสำคัญอยางไร? นักกีฬาที่อยู

ในกลุมอายุเดียวกัน มีโอกาสที่อายุ

ทางชีวภาพของรางกายที่แตกตางกันได 

 โดยอาจจะแตกตางกันไดถึง 5 ป โดย

เฉพาะในชวงวัยรุน เด็กนักกีฬาบางคน

อาจจะอยูในกลุม เปนวัยรุนกอน หรือ 

เปนวัยรุนตามคาเฉลี่ย หรือ เปนวัยรุน

ชา เราจึงจำเปนตองรูการเขาสูภาวะ 

PHV ของนักกีฬาแตละคนเพื่อทำความ

เขาใจและปรับการฝกซอมใหเหมาะสม 

ตัวอยางเชน เด็กชาย ตั้ม กับ เด็กชายตน  

อายุ 11 ป เทากัน เด็กชาย ตั้ม มีอายุ

ทางชีวภาพของรางกาย เทากับ 10 ป 

สวน เด็กชาย ตน มีอายุทางชีวภาพของ

รางกาย เทากับ 15 ป ทำใหเด็กชาย ตน 

รางกายสูงใหญ มีกลามเนื้อ

มากกวาเด็กชายตั้ม ทั้งที่อายุ 11 ปเทากัน

จึงกลาวไดวา การรับรูการเจริญเติบโต

ของบุตรหลานเปนสิ่งจำเปนอยางมากที่

ผูปกครองจะตองทำความเขาใจและ

ติดตามสังเกต การเจริญเติบโตของ

บุตรหลานอยางใกลชิดและตอเนื่อง 



“Peak Height Velocity : PHV”

หากพูดถึงกรอบการพัฒนานักกีฬาอยางยั่งยืน หรือ Long Term 

Athlete Development  (LTAD) ตองถือวา PHV ถือเปนหัวใจสำคัญ 

หากทราบถึง ชวงอายุที่เกิด PHV จะทำใหผูฝกสอนสามารถวางแผนการฝกซอม

ที่เหมาะสมสอดคลองกับพัฒนาการของรางกาย 

ซึ่งชวงอายุที่เกิด PHV คือชวงที่อัตราการความสูง

ตอปเพิ่มขึ้นสูงที่สุด การจะใชขอมูลนี้ไดอยางมี

ประสิทธิภาพ จำเปนตองมีการวัดสัดสวน

ของรางกาย เชน น้ำหนัก  สวนสูงขณะยืน  

สวนสูงขณะนั่ง ความยาว

ชวงแขน เปนตน 

สิ่งสำคัญในการเก็บขอมูลพัฒนาการดานการเจริญเติบโตของนักกีฬาแตละคน คือ 

การติดตามอัตราของการเปลี่ยนแปลงความสูง โดย มีจุดสังเกต สำคัญ 2 ประการ  

1)จุดเริ่มตนของ Growth spurt  คือ สวนสูง และน้ำหนัก เพิ่มขึ้นอยางรวดเร็ว

2)จุดที่ชี้ใหเห็นการเปลี่ยนแปลงดานความสูงถึงจุดสูงสุด 

หรือ PHV( Peak Height Velocity)
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      PHV เปนจุดสูงสุด

ของการเจริญเติบโต หลังจากเกิด 

PHV แลว จะทำใหการเจริญเติบโต

ลดลง ใหทำการติดตามการเจริญ

เติบโตตอไปอีก 24 – 36 เดือน 

3

วิธีในการหา PHV

1      เมื่อนักกีฬามีอายุครบ 6 ป 

หรือทันทีที่พรอม ใหเริ่มตนวัดความสูง

ของทายืน ทุก 3 เดือน  และอาจจะเพิ่ม

การวัดความสูงในทานั่ง และความยาว

ชวงแขน (ในการวัดความสูงในทานั่งนั้น 

ใหนักกีฬานั่งชิดผนัง ชันเขา 90 องศา )

2       จัดทำแผนภูมิเพื่อแสดง

การเปลี่ยนแปลงความสูงในทายืน

ความสูงในทานั่ง และความยาว

ของชวงแขน โดยทำทุก 3 เดือน

ขอสังเกต 

การเขาสูชวงวัยรุนของนักกีฬา 

มีผลทำใหวุฒิภาวะของนักกีฬานั้นดีขึ้น 

ซึ่งมีอิทธิพลอยางมากทั้งในการฝกซอม

และแขงขัน แตก็เปนสวนที่อยูเหนือ

การควบคุมของนักกีฬา เพราะนักกีฬา

ไมสามารถกำหนด ใหตนเองเขาสู

วัยรุนได ทุกอยางตองเปนไปตาม

กระบวนการตามธรรมชาติเทานั้น 

ดังนั้น ในชวงนี้ คำวา “รออยางเขาใจ” 

จึงมีความสำคัญมาก



การที่นักกีฬาเขาสูวัยรุนเร็ว สงผลใหมีรางกายใหญโต และสามารถฝกซอม 

รวมทั้งมีโอกาสที่จะแขงขันไดดีกวานักกีฬาที่เขาสูวัยรุนชา   

ทำใหนักกีฬาที่เขาสูวัยรุนเร็วประสบความสำเร็จ

ในการแขงขันมากกวาในชวงแรก ในทางกลับกัน นักกีฬาที่เขาสูวัยรุนชา

จะตองประสบกับความยากลำบากมากกวาทั้งการฝกซอมและการแขงขัน 

เพราะรางกายของพวกเคายังเจริญเติบโตไดไมทันเพื่อน ๆ

ในรุนอายุเดียวกันที่เขาสูวัยรุนไปกอนแลว

อยางไรก็ตาม นักกีฬาที่เขาสูวัยรุนชา ก็สามารถตามทัน

หรือชนะนักกีฬาที่เขาสูวัยรุนเร็วไดในชวงวัยรุนตอนกลาง แตสิ่งสำคัญที่ตองทำใหได 

ก็คือการทำใหนักกีฬาและผูปกครองของนักกีฬากลุมนี้ยังอยูกับกีฬานั้น  ๆ  

และรอจนถึงเวลาของพวกเคาได  เพราะนักกีฬาหลาย ๆ คน

เลิกเลนกีฬาไปกอนวัยอันควร เพราะ “ขาดความสำเร็จในชวงแรก” นั่นเอง

ตารางตอไปนี้จะแสดงพัฒนาการที่จะเกิดขึ้น 

รวมถึงการฝกที่เหมาะสมในแตละชวงวัย 

โดยจะมีการแบงกลุมอายุตามหลักการของ

สมาคมกีฬาวายน้ำสากลที่แบงนักกีฬา

เปนกลุม 4,3,2,1 และกลุมทั่วไป
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CHAPTER3
 “ โภชนาการ ทานใหถึง ”
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ทุกคนทราบดีวา อาหารหลัก 5 หมู ไดแก อาหารประเภทคารโบไฮเดรต

เปนกลุมใหพลังงานกับรางกาย อาหารประเภทโปรตีนมีหนาที่ในการ

สรางและซอมแซมสวนที่สึกหรอจากการออกกำลังกาย 

อาหารกลุมไขมันเองก็มีความสำคัญในการทำใหรางกายไดรับวิตามินบางชนิด 

ซึ่งละลายไดในไขมัน หรือฮอรโมนบางชนิดก็มีไขมันเปนสวนประกอบ

 อาหารกลุมวิตามินและเกลือแรก็เปนสวนประกอบสำคัญ

ที่ชวยใหเกิดความสมดุลของระบบการทำงานในรางกาย ซึ่งรางกายไมสามารถ

สังเคราะหขึ้นมาเองได ดังนั้นเมื่อรางกายใชพลังงาน รวมถึงไปถึงกลามเนื้อ

และอวัยวะตางๆในการออกกำลังกาย รางกายของนักกีฬาจึงจำเปน

ตองไดรับการชดเชยพลังงาน และการซอมแซมรางกายสวนที่สึกหรอ

จากการใชพลังงานดังกลาว จึงกลาวไดวา โภชนาการนั้นเปนปจจัยสำคัญ

ตอการดำเนินชีวิตและการเปนนักกีฬา การเจริญเติบโตสามารถเพิ่มขึ้นได

จากการปรับสภาพรางกายเมื่อไดรับการฝกวายน้ำ  โดยพบวามีรางกายมีการ

กระตุนระบบการเผาผลาญและฮอรโมนเพื่อการเติบโต โภชนาการและอาหาร

ที่เหมาะสมสามารถสงผลตอนักกีฬา พลังงานจากสารอาหารคารโบไฮเดรต 

โปรตีนและไขมัน ตองไดรับ 3,000-4,000 แคลอรี และถาเปนเยาวชนตอง

เพิ่มพลังงานใหอีก 500-1000 แคลลอรีตอวัน เพื่อใหรางกายไปใชเพิ่ม

ในการฝกซอมและการเจริญเติบโต อาหารที่ใหพลังงงาน ไดแกอาหารประเภท 

ขาวแปง เผือก มันเทศ และน้ำตาลที่มีเวลาในการยอย โดยปกติการยอย

และการดูดซึมในกระเพาะอาหาร อาหารจะอยูในกระเพาะอาหาร

นาน 30 นาทีถึง 3 ชั่วโมง  ซึ่งขึ้นอยูกับชนิดของอาหาร การไดรับอาหาร

จะแบงเปนมื้ออาหารหลัก 3 มื้อและอาหารวาง 3-6 มื้อ 

คูมือผูปกครองนักกีฬาวายน้ำไทย จัดทำโดย สมาคมกีฬาวายน้ำแหงประเทศไทย                                                                       21



ตัวอยางตารางอาหาร (ทุกมื้อตองมีผักและผลไมเพียงพอ 500 กรัม)
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ฝกซอมเชา 6:00   

อาหารวางมื้อเชา

นม 1 กลอง / 

ขนมปง 1 แผน  

น้ำ / นม* 1 กลอง 

และเครื่องดื่มทาง

กีฬาหรือเจล 

หลังฝกซอมทันที

ตองรับประทานอาหาร

ครบ 5 หมู เชนกวยเตี๋ยว

ราดหนาหมู ถาซอมหนัก

เพิ่มนม* และน้ำผลไมปน

ถาไมทานผักหรือทานไมเพียง

พอ ตองเพิ่มผลไม 1-2 ผลขนาด

เทากำปน เพื่อทำใหระบบการ

ยอยทำงานสมบูรณ และ

เปลี่ยนเปนพลังงานใหรางกาย

เพื่อเพิ่มพลังงานที่ใชในการ

ฝกซอม และพลังงานที่ใชใน

การเจริญเติบโต ตองระวัง

อาหารที่มีน้ำตาลสูง เชน 

น้ำอัดลม และขนมคบเคี้ยว 

อาหารที่ครบ 5 หมู 

และอาหารวาง เชน 

ขนมปงหรือขนมจีบ 

ซาลาเปา

อาหารวาง เชน ขนมปง

หรือขนมจีบ ซาลาเปา

น้ำ / นม* 1 กลอง และ

เครื่องดื่มทางกีฬาหรือเจล 

หลังฝกซอมทันที

ตองรับประทานอาหาร

ครบ 5 หมู เชน กวยเตี๋ยว

ราดหนาหมู ถาซอมหนัก

เพิ่มนม* และน้ำผลไมปน

หลังจากนั้น 

30 นาที 

ถึง 1 ชั่วโมง

กิจกรรม การเรียน

8:00 - 12:00

ควรเพิ่มอาหารวาง 

ชวง 10:00/ 14:00

16:00 น. 

หลังเลิกเรียน

18:00 - 20:00

หลังฝกซอมเย็น

20:00 - 21:00 

หลังฝกซอม 7:30  

200 - 

300 cal 

ไดทั้งสารอาหาร

คารโบไฮเดรตและโปรตีน

เพื่อการทดแทนน้ำ

และไกลโคเจน

200 - 

300 cal 

200 - 

300 cal 

200 - 

300 cal 

เพื่อเตรียมสำหรับการ

ฝกในชวงตอนเย็น

เพื่อการทดแทนน้ำ

และไกลโคเจน

(มีทั้งใหสารอาหาร

คารโบไฮเดรตโปรตีน 

ผักและผลไมตาม

น้ำหนักตัวของนักกีฬา)

200 - 

300 cal 

900 - 

1300 cal

900 - 

1300 cal

หมายเหตุ* : สำหรับนักกีฬาที่มีอาการแพนม เชน มีอาการทองเสีย ก็อาจจะเลือกดื่มเปนนมประเภท lactose-free 

หรือสำหรับนักกีฬาที่ไมสามารถดื่มนมวัวได ก็สามารถเลือกดื่มเปน นมอัลมอนด นมขาว หรือนมขาวโพด ได
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นอกจากนั้น การฟนคืนสภาพระบบพลังงานของนักกีฬา

โดยใชอาหารมี 4 ประการ ไดแก 

(1) การทดแทนพลังงาน (refueling) ดวยอาหารประเภท

    คารโบเดรตที่มีความเขมขน 6-8 

(2) การทดแทนน้ำและเกลือแร (rehydration) ดวยน้ำดื่ม

    และเครื่องดื่มทางกีฬา หรือเจล

(3) การสังเคราะหโปรตีน (rebuilding) จากอาหารประเภทนม โยเกริต

(4) การตอบสนอง (response) ของรางกายในแตละระบบการทำงาน 

     ซึ่งเปนลักษณะเฉพาะของแตละบุคคลและตามชวงโปรแกรมการ

     ฝกซอมและแขงขันในแตละกีฬา

การฟนคืนสภาพระบบพลังงานในชวงแรกเพื่อใหรางกายสามารถรักษาระดับ

ของสมรรถภาพ และชวงสุดทายเพื่อการปรับสภาพรางกายตอการตอบสนอง

ตอสิ่งเราและความเครียด ใหรางกายออกกำลังเต็มประสิทธิภาพ ปจจัยที่สงผล

กระทบดานการรับประทานอาหาร ไดแก ความเมื่อยลา ความเขมในการฝก

ทำใหลดความอยากอาหาร ความสะดวกของการซื้อและการเตรียมอาหาร 

การประชุมหลังแขงขัน การตรวจสอบโดป การสังสรรคแบบเดิมๆ

หลังการแขงขัน เชน การดื่มเครื่องดื่มที่มีแอกอฮอล สามารถสงผลตอการฟนสภาพ

พลังงานจากอาหาร ดังนั้นควรวางแผนการรับประทานอาหารในระยะยาว

เพื่อใหการฟนสภาพอยางสมบูรณสามารถสงผลตอการจัดการดานรูปราง 

การฝกซอม และความตองการสารอาหารที่เพิ่มพิเศษ เพื่อการรักษาสมดุล

ดานสุขภาพของนักกีฬาและการรับประทานอาหารกับเพื่อน

สังคมและงานเลี้ยงไดตลอดชวงชีวิต 



การทดแทนน้ำและเกลือแรที่สูญเสียจากเหงื่อ (rehydration)

เครื่องดื่มทั่วไปแบงเปน 4 กลุมไดแก เครื่องดื่มสุขภาพ (enriched beverage) 

เครื่องดื่มทางกีฬา (sport drink) เครื่องดื่มใหพลังงาน (energy drink) 

และเครื่องดื่มผสมวิตามิน (nutraceuticals) ควรเลือกดื่มน้ำและอิเลกโตรไลท

ทดแทนใหเพียงพอ เพื่อใหรางกายสามารถออกกำลังกายไดอยางมีประสิทธิภาพ

กอนออกกำลังกาย ควรตองดื่มน้ำกอนประมาณ 1 ชั่วโมงเพื่อใหเกิดการดูดซึม

และตองมีปริมาณปสสาวะที่ปกติ ระหวางการออกกำลังกายนั้น ตองมีการวางแผน

ดื่มน้ำใหเหมาะกับแตละบุคคล โดยตองพิจารณาจากการชั่งน้ำหนักตัวกอนและ

หลังการออกกำลังกาย นักกีฬาควรตองมีเปาหมายของการปองกันการ

ขาดน้ำ (dehydration) มากกวารอยละ 2 ของน้ำหนักตัวที่หายไป

ในขณะที่ออกกำลังกาย โดยสังเกตจากเมื่อมีริมฝปากแหง แสดงอาการ

ของการขาดน้ำเกิดขึ้นประมาณรอยละ 2 แลว และเมื่อขาดน้ำรอยละ 2 

จะเกิดการปรับตัวของหัวใจ โดยอัตราการเตนของหัวใจจะเร็วมากขึ้นจากเดิม

รอยละ 10 สงผลตอการเหนื่อยเร็วขึ้น การดื่มน้ำตองมีสวนผสมของน้ำตาล

และเกลือแรที่สามารถรักษาความสมดุลของน้ำและสมรรถภาพของการออกกำลังกายได

การทดแทนน้ำภายหลังการออกกำลังกาย ไมควรดื่มน้ำพรอมกับมื้ออาหาร

และในการฟนสภาพรางกายอยางรวดเร็วนักกีฬาตองไดรับน้ำ 1.5 ลิตรตอน้ำหนักตัว

ที่สูญเสียไปในขณะที่ออกกำลังกายทุก 1 กิโลกรัม ซึ่งควรเลือกเครื่องดื่ม

และอาหารวางที่มีเกลือแรเพื่อชวยในการฟนสภาพอยางรวดเร็ว 

และกระตุนการกระหายน้ำและทดแทนน้ำ 

24                                                            คูมือผูปกครองนักกีฬาวายน้ำไทย จัดทำโดย สมาคมกีฬาวายน้ำแหงประเทศไทย



คูมือผูปกครองนักกีฬาวายน้ำไทย จัดทำโดย สมาคมกีฬาวายน้ำแหงประเทศไทย                                                                          25

CHAPTER4
“ การฝกซอม “



เมื่อพูดถึงการฝกซอม ตัวอยางประโยคยอดนิยมจากทานผูปกครอง ก็มีทั้ง 

“ตองฝกซอมในปริมาณเทาไหร ถึงจะพอ ถึงจะเกง?”

 หรือ 

“ซอมแคนี้ก็พอแลว สงสารลูก” 

หรือ 

“ตองซอมเยอะๆสิจะไดเกง” 

แตหากจะหาคำตอบวา 

“ควรฝกซอมกี่ครั้งในแตละสัปดาห” 
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ปริมาณในการฝกซอมนั้นขึ้นอยูกับความสามารถ

ในการปรับตัวและฟนตัวของนักกีฬาเปนหลัก ซึ่งเราตองเขาใจวา

มนุษยแตละคนมีสมรรถภาพทางกายและใจที่แตกตางกันไป 

เชน นักกีฬาวายน้ำบางคนฝกซอมสัปดาหละ 3 ครั้ง 

ผลของการฝกซอมคือรูสึกเหนื่อยตลอดเวลา อารมณหงุดหงิดงาย

ผลการเรียนตกต่ำ ดังนั้นการฝกซอมมากขึ้นคง

ไมเหมาะสมกับนักกีฬาคนนี้อยางแนนอน 

  

นอกจากนั้นการบริหารจัดการเวลาที่เหมาะสม 

จะชวยใหนักกีฬาฝกซอมไดอยางมีประสิทธิภาพ

และมีพัฒนาการ และเมื่อนักกีฬาไดทำการฝกซอมอยางเหมาะสมแลว 

ก็จำเปนตองจัดสรรโภชนาการที่เพียงพอ เวลาพักผอน เวลาเรียนหนังสือหรือทำ

กิจกรรมตางๆใหเหมาะสมดวย เพื่อใหบุตรหลานของทานดำเนินชีวิต

ในฐานะนักเรียน-นักกีฬาไดอยางมีความสุขและมีคุณภาพ



เพื่อเปนขอมูลอางอิงเบื้องตนใหกับทานผูปกครองในการดูแลบุตรหลาน 

จึงขอนำขอมูลเกี่ยวกับการฝกซอมของนักกีฬาวายน้ำในแตละวัย 

ที่เรียบเรียงจากเอกสาร “Long term development in Swimming.” 

โดยโคช Vince Raleigh แหงทีมชาติวายน้ำออสเตรเลีย มาแสดงไว 

     

* ระยะเวลาในการฝกแตละครั้งนั้น อาจมีความแตกตางกันไป

ขึ้นกับจุดประสงคในการฝกของครั้งนั้นๆ เชน การฝกความเร็ว

อาจจะใชเวลารวมของมื้อฝกไมนานมาก แตเนนการทำความเร็วสูง 

ทำซ้ำในจำนวนไมมากนัก และใหพักเปนเวลานาน หรือในวันที่

ฝกความทนทาน ก็อาจจะใชเวลาในการวายนานกวา เพราะมีการ

ทำซ้ำในระยะทางที่กำหนดไว แตไมไดใชความเร็วสูงสุด

** ชวงวัยที่นักกีฬากำลังเจริญเติบโตนั้น นักกีฬาเพศหญิงโดยเฉลี่ย

อาจจะรับปริมาณการฝกซอมไดมากกวานักกีฬาเพศชายโดยเฉลี่ย

เนื่องจากนักกีฬาเพศหญิงเขาสูวัยเจริญพันธุเร็วกวา
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มาตรฐานการฝกซอมนักวายนําเยาวชนไทย อายุ 8-10 ป 

8 – 10 ป ในชวงวัยนี้อาจจะใชการฝกในสระระยะ 25 เมตร 

เนื่องจากเหมาะกับการฝกทักษะที่คอยๆทำ แตเนนใหทำซ้ำ

3-4 ครั้ง

อายุนักวายนํา 

จำนวนครั้งตอสัปดาห

ระยะเวลาในการฝกแตละครั้ง* 

การฝกสมรรถภาพ (dryland exercise)

ระยะทางรวม** 

วัตถุประสงค : 

รายละเอียด

ทัศนคติและความเขาใจ

เปาหมายในการแขงขัน

40 – 60 นาที

1 – 2 ครั้งตอสัปดาห

การฝกแตละครั้ง : 700 – 2000 เมตร

การฝกตอป (24-30 สัปดาห) : 75 – 250 กิโลเมตร

เพิ่มลําดับการฝกจากทาฟรีสไตลจนครบ 4 ทาวาย

1. ฝกซอมเทคนิคทาวายใหครบทุกทาวาย

2. ฝกซอมทักษะที่ใชในการแขงขัน เชน การออกตัว กลับตัว การคุมเวลา

3. ฝกซอมความอดทนแบบใชออกซิเจน

4. พัฒนาการรับรูความรูสึกสัมผัสน้ำ ซึ่งจะชวยใหนักกีฬาเคลื่อนไหว

ในการเคลื่อนที่ไดถูกตอง

5. ฝกซอมการปาดน้ำ (sculling) แบบตางๆ

6. ฝกซอมความเร็วในระยะทาง 25 – 50 เมตร

7. เรียนรูระบบการฝกซอมแบบงาย รวมถึงเกมสกิจกรรมตางๆ

8. พัฒนาการประสานสัมพันธทั่วไปของลำตัวและความแข็งแรง

9. เรียนรูพฤติกรรมที่ดีในการรักษาและพัฒนาความออนตัวตามธรรมชาติ

10. พัฒนาทักษะการเคลื่อนไหว

11. เรียนรูการควบคุมเทคนิคที่ถูกตองในการวายระยะทาง

ยาวที่ใชความเร็วเกือบสูงสุด (submaximal) 

12. เรียนรูการควบคุมเทคนิคที่ถูกตองในการวายเรงในระยะทางสั้น

1. สนุกสนานกับกิจกรรมตางๆ ทั้งบนบกและในสระวายนํา

2. เรียนรูหนาที่สวนบุคคลผานการทำกิจกรรมเปนกลุม

3. เรียนรูการเปนสวนหนึ่งของทีม และวัฒนธรรมของการเปนนักกีฬา

4. เรียนรูกติกาและสถานการณในการแขงขัน

5. เรียนรูเกี่ยวกับเทคนิคทาวายและวิธีการฝกซอม 

6. เริ่มปฏิบัติหนาที่ดวยตนเองมากขึ้น และหัดตัดสินใจเชิงบวกในเรื่อง

เกี่ยวกับการฝกซอม

มีความสนุกสนานในการเรียนรูโดยปราศจากความกังวล 

ควรสงเสริมและใหกำลังใจในพัฒนาการที่เกิดขึ้นทั้งดาน

ความสามารถและทักษะ 



มาตรฐานการฝกซอมนักวายนําเยาวชนไทย อายุ 11-13 ป 
11 - 13  ป

 ในชวงวัยนี้เด็กชายจะมีพัฒนาการชากวาเด็กหญิง  

4 - 6 ครั้ง

อายุนักวายนํา 

จำนวนครั้งตอสัปดาห

ระยะเวลาในการฝกแตละครั้ง* 

การฝกสมรรถภาพ (dryland exercise)

ระยะทางรวม** 

วัตถุประสงค : 

รายละเอียด

ทัศนคติและความเขาใจ

เปาหมายในการแขงขัน

75 - 90 นาที

2 - 3 ครั้งตอสัปดาห

การฝกแตละครั้ง : 3500 – 6000 เมตร

การฝกตอป (36-44 สัปดาห) : 500 – 1000 กิโลเมตร

เนนการฝกเทคนิค และเพิ่มการฝกความแข็งแรงดวยนําหนักตัว

และอุปกรณน้ำหนักแบบงาย 

1. เพิ่มปริมาณการฝก

2. ฝกซอมทักษะการแขงขัน 

3. ฝกซอมความเร็ว (ระยะทางสั้นกวา 50 เมตร) และความเรงความเร็ว

4.เริ่มมีการเพิ่มความหนักใหกับฝกการซอมแบบเปนรอบ

5.จัดใหมีการประเมินกลามเนื้อและโครงสรางกระดูก

6. ฝกกายบริหารดวยนําหนักตัวและอุปกรณน้ำหนักแบบงาย 

7. ฝกซอมความออนตัวและความแข็งแรงของลำตัว

8. ฝกรักษาประสิทธิภาพของทาวาย ในชวงที่ขนาดรางกายเปลี่ยนแปลง

7. เริ่มฝกความแข็งแรงของกลามเนื้อเบื้องตน เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพ

การวายนํา ซึ่งสอดคลองกับขนาดรางกายที่เปลี่ยนแปลง

8. ยังคงรักษาการฝกใหหลากหลาย และลงแขงขันในหลายทาหลาย

ระยะทาง เพื่อเปดโอกาสใหนักกีฬาไดหาเปาหมายที่เหมาะสมกับตน

9. พัฒนาทั้งการรักษาความเร็ว (pace) และประสิทธิภาพในการทำ

ความเร็วระยะสั้นดวยการใชเทคนิคทาวายที่สมบูรณแบบ (ในทุกทาวาย)

1.มีความสนุกสนานกับกิจกรรมวายน้ำ และตองการมีพัฒนาการ

2.เขาใจในระบบการฝกซอม และผลลัพธที่ไดจากการฝกซอม

3.มีชีวิตนักเรียน-นักกีฬาอยางมีคุณภาพ เชน เรื่องการจัดสรรเวลา เปนตน

4.พัฒนาความมีวินัยในตนเอง และมีความรับผิดชอบในการวายน้ำมากขึ้น

การแขงขันในระดับสโมสรและเยาวชนภูมิภาค ควรมีการ

ประเมินผล ความสามารถอยางตอเนื่องเพราะจะสะทอน

ออกมาทั้งในการฝกซอมและการแขงขัน นักกีฬาจะไดเรียน

รูและสรางประสบการณจากการเขาแขงขันในแตละครั้ง 
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มาตรฐานการฝกซอมนักวายนําเยาวชนไทย อายุ 13-15 ป 

13 - 15 ป 

6 - 9 ครั้ง

อายุนักวายนํา 

จำนวนครั้งตอสัปดาห

ระยะเวลาในการฝกแตละครั้ง* 

การฝกสมรรถภาพ (dryland exercise)

ระยะทางรวม** 

วัตถุประสงค : 

รายละเอียด

ทัศนคติและความเขาใจ

เปาหมายในการแขงขัน

90 - 120 นาที

2 - 3 ครั้งตอสัปดาห

การฝกแตละครั้ง : 4000 – 8000 เมตร

การฝกตอป (40-46 สัปดาห) : 1000 – 2500 กิโลเมตร

เพิ่มปริมาณการฝก ทั้งดานปริมาณและความเขม

หรือความหนักและอุปกรณน้ำหนักแบบงาย 

1. ฝกซอมดวยโปรแกรมที่ผสมผสาน
2. เริ่มคนหาความถนัดในรายการตางๆ ไมจํากัดทา ไมจํากัดระยะทาง

3. สรางความสมบูรณของทาทางการวาย และเทคนิคตางๆ

4. พัฒนาพลกําลัง (strength & power) เพื่อนําไปใชในการวายนํา
5. ฝกซอมดวยกิจกรรมหลากหลาย เพื่อสรางสมรรถภาพในการวายน้ำ 

6. ฝกซอมเพื่อรักษาระดับความยืดหยุนของกลามเนื้อ

7. แบงชวงเวลาการฝกซอมความแข็งแรงใหชัดเจน 

8. ฝกซอมการใชเทคนิคทาวายในการวายที่ความเร็วและความหนักระดับตางๆ 

9. ฝกซอมการประยุกตใชพลังและความแข็งแรงในการวายนํา

10. ฝกซอมเพื่อรักษามุมการเคลื่อนไหวและความสัมพันธของ

     การใชกลามเนื้อในการวายทุกความเร็ว

11. ฝกซอมทักษะในการแขงขันใหเชี่ยวชาญ (เชน ออกตัว,

     กลับตัว,เขาเสน และการคุมความเร็ว)

12. เรียนรูผอนการฝกซอมกอนการแขงขัน เพื่อใหสามารถ

      แสดงความสามารถสูงสุดในวันแขงขัน)

1.มีความสนุกกับกระบวนการ และผลลัพธในการเปนนักกีฬา เชน 

ชอบตั้งเปาหมายและทําใหไดตามที่ตั้งใจไว 

2. เขาใจในกลยุทธการสรางประสิทธิภาพ เชน การทานอาหารดี 

การฟนสภาพรางกาย การฝกจิตใจ เปนตน 

3. มีอิสระเปนตัวของตัวเอง แตมีความรับผิดชอบตอหนาที่

4. หมั่นพัฒนาทักษะสวนตัว จัดการมีชีวิตที่เหมาะสม

ในการเปนนักเรียน-นักกีฬา

การเขาแขงขันระดับภูมิภาค ระดับเยาวชนทีมชาติ โดยใหเลือกแบบเนน

ทาวายและระยะทาง อีกทั้งเรียนรูการมีกลยุทธการแขงขันและทักษะ

ดานจิตใจที่สมบูรณแบบ 



CHAPTER5
 “ ผูฝกสอน ”
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“.....ผูที่เปนครูอาจารยนั้น ไมใชวาจะมีแตความรูในทางวิชาการ 

และในทางการสอนเทานั้น จะตองอบรมเด็กใหรูจักดานศีลธรรม 

จรรยาและวัฒนธรรมรวมทั้งตองมีสำนักรับผิดชอบในหนาที่ดวย…..”

- พระบรมราโชวาท ของพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช 

พระราชทานใหไวในพิธีพระราชทานปริญญาบัตรของ วิทยาลัยวิชาการศึกษา 15 ธันวาคม 2503 -



#คุณสมบัติของผูฝกสอนที่ดี

นอกจากการที่ผูฝกสอนพยายามหมั่นศึกษา หรือเขารับ

การอบรมดานวายน้ำ/ผูฝกสอนวายน้ำตาง ๆ แลวนั้น 

คุณสมบัติตางๆที่ผูฝกสอนที่ดีพึงมี พึงกระทำ 

ก็พอสรุปไดดังนี้

1. รูจักกีฬาวายน้ำ รูจักพัฒนาการตามวัย

ของเด็ก ไมเรงเราการฝกจนเกินความรูสึก

และวุฒิภาวะของเด็ก

2. ตระหนักรูถึงความแตกตางของเด็ก

แตละคน ทั้งดานรางกายและจิตใจ

3. เขาใจถึงความมุงหวังของเด็กแตละคนในทีม  และเขาถึงความคิดของเด็กๆ

4. เขาใจ รวมถึงสามารถแกปญหาของบุตรหลาน แตละคน ตามบริบทที่แตกตางกันของเด็ก

ดวยการรับฟง แยกแยะ ประเมิน หาวิธีแกไข และวางระบบ เปนตน

5. มีจิตวิทยาในการดูแลนักกีฬา และสามารถทำใหเด็กมีความรูสึกวาตนเปนสวนหนึ่งของทีม

6. มีเปาหมายในการฝกสอน นอกเหนือจากชัยชนะ โดยมีการตั้งเปาหมายทั้งสำหรับ

การฝกซอมแตละมื้อ และเปาหมายสำหรับอนาคตไปพรอม ๆ กัน

7. สอนเด็กๆใหมีความสุขในการเลนกีฬา มีน้ำใจ รูแพ รูชนะ เพราะผูฝกสอน

เปนดังครูที่สอนทั้งกีฬาวายน้ำ และสอนในเรื่องของจริยธรรม ศีลธรรมดวย

8. สอนใหเด็กมีพัฒนาการดานบวก และพรอมเปนสวนหนึ่งของสังคม  

เกงอยากเดียวไมพอ ตองดีพอรูจักคำวาเพื่อน และชวยเหลือซึ่งกันและกันได

9. มีความเปนครู และมีพฤติกรรม เปนแบบอยางที่ดีและเหมาะสม

                           ใหกับบุตรหลาน  พรอมกับมีความเปน

                                      ผูฝกสอนที่ดีอีกดวย 
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#ประเด็นที่ควรพิจารณาในการเปนผูฝกสอน

- การใชคำพูดทำรายนักกีฬา 

- ติติงการวายน้ำ มากกวา พฤติกรรมการวายน้ำซึ่งเปนสิ่งที่สามารถปรับปรุงได

- ชอบดูหมิ่น เสียดสี ประชดประชัน นักกีฬา 

- ไมรับฟง หรือไมเปดโอกาสใหผูปกครองแสดงความคิดเห็น

- โตเถียงกรรมการผูตัดสินเปนประจำ

- มีความพยายามในการเอาเปรียบหรือประพฤติไมเหมาะสมในการแขงขัน เชน ไมแจง

                                       ขอมูลตามจริง  (เชน อายุ) หรือพูดกอกวนหรือตั้งใจ

                                       ใหนักกีฬาคนอื่นเสียสมาธิ เปนตน

                                     - ไมสนใจนักกีฬาที่วาย(ยัง)ไมเกง หรือเลือกที่รัก มักที่ชัง

                                     - สนใจจุดหมายแตชัยชนะ หรือมีจุดหมายเดียว ไดแก 

                                       เหรียญรางวัล ถวย โดยไมสนใจในพัฒนาการ

                                       หรือความรูสึกของบุตรหลาน

                                     - ชื่นชมเด็กที่มีชัยชนะเทานั้น แตละเลยเด็กคนอื่น ๆ 

                                       ที่พยายามตั้งใจทำ

                                      - ฝกสอนหนักหนวง หนักมากเกินไป โดยอาจสังเกตได

                                        จากการเปลี่ยนแปลงของทัศนคติ ของนักวายน้ำที่

                                        แสดงออก รวมไปถึงสุขภาพรางกายของเด็กๆ



+ ผูฝกสอนมีความสามารถในการกระตุน

   เตือนนักกีฬาในการฝกทักษะไดหรือไม ?

+ ผูฝกสอนมีความรูความชำนาญในกีฬาไหม 

มีเทคนิคสรางแรงจูงใจ หรือเทคนิคการสอนอยางไร ?

+ นักกีฬามีความกระตือรือรน ความคงเสนคงวา 

   ในการฝกซอมเพียงใด ?

+ นักกีฬาเชื่อฟงผูฝกสอนเพียงใด 

   และใหความเคารพนับถือหรือไม ?

#ความเขาใจกันระหวางผูฝกสอนกับนักกีฬาวายน้ำ

ความสัมพันธระหวางผูฝกสอน และนักกีฬานั้น

มีความสำคัญมาก ตอไปนี้เปนสวนหนึ่งของคำถาม

ที่อาจชวยชี้ใหเห็นความเขากันไดระหวาง

ผูฝกสอน และนักกีฬา 

+ การพูดและการปฏิบัติของผูฝกสอน

   เปนไปในทิศทางเดียวกันหรือไม ?

+ นักกีฬามองผูฝกสอนเปนตนแบบหรือไม ?

+ ผูฝกสอนเขาใจเด็ก และความแตกตาง

   ในเด็กแตละคนหรือไม ?

+ ผูฝกสอนสามารถถายทอดความรูใหเด็ก 

   และทำใหเด็กเขาใจหรือไม ?

+ ผูฝกสอนควบคุมตนเองไดดีหรือไม ?
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“ การดูแลและสนับสนุน ”

 ของผูปกครอง 
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องคประกอบที่เกี่ยวของในการเลนกีฬา (The Coach-parent-athlete Triangle: 

An Investigation in Age Group Swimming, Bass, Diana. 2019)

 

3) ผูปกครอง (Parent) ที่ใหการ

สนับสนุนดวยความรักความหวงใย

และเชื่อมั่นดวยใจจริง ซึ่งแตละคน

ก็รับผิดชอบหนาที่ของตนใหดีที่สุด

ตามขอบเขตที่ชัดเจนในหนาที่

ของตนเอง นักกีฬาก็มีโอกาส

เปนอยางมากในการมีพัฒนาการ

เปนไปในทางที่ดี

นักกีฬาวายน้ำจะประสบความสำเร็จได 

ตองมีบุคคล 3 คน รวมกันทำงานเปนทีม

1) นักวายน้ำ (Athlete) ที่มีพรสวรรค อีกทั้ง

มีความมุงมั่นพรอมรับการฝกหนักและทุมเท

2) ผูฝกสอน (Coach) ที่กระตือรือรน

 มีประสบการณ มีความคิดสรางสรรค 

รับผิดชอบและทุมเท
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ผูปกครองนั้นมีบทบาทอยางมากในการสนับสนุนสงเสริมบุตรหลานในการเปนนักกีฬา 

เรียกไดวาเปน Supporter หลัก ซึ่งมีหนาที่และบทบาท ดังนี้

     บริหารจัดการความพรอมในการฝกซอมของบุตรหลานทุกวัน 

ไมวาจะเปนเรื่องการจัดการโภชนาการที่ดีตอสุขภาพ, จัดสรรเวลานอนหลับพัก

ผอนใหเพียงพอ เพื่อสุขอนามัยสวนบุคคลและการฟนตัว รวมถึงการบริหารเวลา

ดานกิจกรรมและการเรียนใหเหมาะสมในแตละวัน

     ใหความเชื่อมั่นในตัวผูฝกสอนวาจะ

สามารถดูแลบุตรหลานของทานได 

โดยการใหเกียรติผูฝกสอนไดดูแล

รับผิดชอบการฝกซอมอยางเต็มที่ 

และสรางทัศนคติใหบุตรหลาน

มีความเคารพนับถือในผูฝกสอน 

     ปลูกฝงคานิยมที่ดีใหแกบุตรหลาน

เพื่อความพรอมดานจิตใจในการฝกซอม 

เชน ความซื่อสัตยความออนนอมถอมตน 

ความกลาหาญ การมีวินัย ความมุงมั่น ความทุมเท

และชี้ใหเห็นถึงความสำคัญของการฝกซอมอยางตั้งใจ

     ใหความรักและดูแลบุตรหลานตลอดเวลาโดยไมมีเงื่อนไขและไมมีขีดจำกัด 

ไมวาผลการแขงขันของเขาจะเปนอยางไร

     แจงผูฝกสอนใหทราบถึงการตองไปทำกิจกรรมพิเศษ ที่ทำใหตองขาดการฝกซอม

1

2

3

4

5



      ควรใหผูฝกสอนเปนผูแนะนำรายการที่บุตรหลานของทานจะลงแขงขัน แตอาจจะแจง

เพิ่มเติมได กรณีที่มีความจำเปนตองลงแขงขันในรายการพิเศษ หรือตองเปนตัวแทนของ

โรงเรียน เนื่องจากมีผลตอการวางแผนการฝกซอมของผูฝกสอน

      ใหประวัติการปวย/การใชยา และโรคประจำตัวของนักวายน้ำแกผูฝกสอนตามความจำเปน

      ผูปกครองตองไมควรตำหนิกรรมการ/ผูตัดสินโดยตรง เพราะถือวา

เปนหนาที่ความรับผิดชอบของกรรมการ/ผูตัดสินในการดำเนิน

การแขงขัน หากตองการประทวงผลการแขงขันก็

สามารถทำไดตามขั้นตอนมาตรฐาน 

คือการใหผูจัดการทีม หรือตัวแทนของทีมที่ไดรับ

การแตงตั้งเปนผูยื่นประทวงภายหลังผล

การแขงขันออกมาแลวไมเกิน 30 วินาที 

      ผูปกครองควรพิจารณาขอมูลประกอบ 

และหารือกับผูฝกสอนในการยายทีม 

เพื่อประเมินผลการฝกซอมรวมกัน ไมควร

ยายทีมโดยหุนหันพลันแลน หรือบอยจนเกินไป 

เพราะการยายทีมบอยทำใหบุตรหลานตองใชเวลา

ปรับตัวพอสมควรและมีผลตอความตอเนื่องในการฝกซอม

ซึ่งมีผลตอพัฒนาการของบุตรหลานของทาน

         ผูปกครองควรตั้งเปาหมายเชิงพัฒนาการ ควบคูไปกับชัยชนะ 

และควรใหเปาหมายคอยๆใหญขึ้น โดยเปนการตั้งเปาหมายผานการรับรู 

และความสามารถของบุตรหลาน เพื่อใหพวกเขาเรียนรูและเขาใจเกี่ยวกับการตั้งเปาหมาย 

เพื่อใชในการดำเนินชีวิตภายภาคหนาได ไมควรตั้งเปาหมายแคเพียงการเปนตัวแทน

ทีมชาติไทย หรือตองไปโอลิมปก เพราะ “กระบวนการนั้นจะเปนตัวกำหนดผลลัพธ 

ซึ่งหากเราตั้งเปาหมายโดยไมไดควบคุมกระบวนการในการปฏิบัติ เปาหมายก็จะเปน

เพียงแคสิ่งที่หวังหรือสิ่งที่ฝนนั่นเอง”

6

7
8

9
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#การเปนแบบอยางที่ดีกับนักวายน้ำ

   เด็ก ๆ  เรียนรูพฤติกรรมตาง ๆ จากคนรอบขางเชน เพื่อน, ผูฝกสอน แตบุคคลที่มี

บทบาทสำคัญตอการเรียนรูของบุตรหลาน คือ “ผูปกครอง”เด็ก ๆ เรียนรูจากผูปกครอง

ทั้งจากสิ่งที่ผูปกครองสั่งสอน  และจากพฤติกรรมที่เห็น ผานการสังเกตการกระทำของ

พอแม ทำใหผูปกครองเปนแบบอยางที่สำคัญมากสำหรับบุตรหลาน ดังนั้นสิ่งที่ผูปกครอง

                                  ควรใสใจกับพฤติกรรมที่จะเปนแบบอยางใหบุตรหลาน เชน

                                         - การสงเสริมสนับสนุนนักกีฬาวายน้ำทุกคนในทีม 

                                                  แสดงถึงความเมตตาอยางเสมอภาค

                                              - รูจักควบคุมอารมณ เมื่อเกิดภาวะความ

                                                           ไมพอใจในเรื่องตาง  ๆ  

                                     - ควรตองอดทนและยอมรับในการตัดสินใจของกรรมการ

                                        ผูตัดสิน หรือผูฝกสอน หรือที่เรียกวา “ มีน้ำใจนักกีฬา”  

                                                    เชน แสดงความยินดีกับคูแขงขันเมื่อเราเปน

                                                    ผูแพ หรือไมเยอหยิ่งแสดงกิริยาหยามเหยียด

                                                               คูแขงขัน เมื่อเราเปนผูชนะ
                                                           #ชวยบุตรหลานใหสนุกสนานในกีฬา

                                                          ผูปกครองมีสวนสำคัญในการเรียนรู  ความ

                                                       หมายของคำวา “ชัยชนะ” เนื่องจากบุตรหลาน

                                                          มักเรียนรูวา “ชัยชนะ” นั้น คือ การชนะผูอื่น

                                                              เพื่อจะทำใหผูปกครองดีใจ ซึ่งเปนเพียง

                                                                ดานเดียวของคำวา “ชัยชนะ” แมวา 

                                                           “ชัยชนะ” เปนสิ่งจำเปนสำหรับการแขงขัน 

     แตในทางตรงขามจะทำใหทั้งเด็กและผูปกครองเกิดความทอแทถาพลาดหวังไดเชนกัน   

     ดังนั้นผูปกครองตองเสริมสรางจิตใจใหบุตรหลานนักกีฬาวายน้ำโดยการใชชัยชนะเปน

     แรงกระตุนหรือเปาหมายในการเลนกีฬา และหมั่นสรางแรงจูงใจดานบวก 

     เพื่อใหบุตรหลานเขาใจวา

     (1) ชัยชนะไมใชความหมายทั้งหมดของการเลนกีฬา ดังคำกลาวที่วา “รูแพ รูชนะ รูอภัย”

     (2) การพัฒนาตนเอง ก็คือ ชัยชนะที่มีเหนือตนเอง ซึ่งนักกีฬาจึงตองหมั่นฝกฝนความ

         เชี่ยวชาญใหดีขึ้นตลอดเวลา เพื่อจะไดชนะตนเองได 



การสรางความมั่นใจ เปนอีกปจจัยที่ผูปกครองสามารถชวยเหลือบุตรหลานได เชน ไมแสดง

การตำหนิติเตียน เมื่อนักกีฬาวายน้ำแพ หรือพัฒนาการลดลง แตตองแสดงความเขาใจ 

เห็นอกเห็นใจ และใหความรัก โดยเฉพาะกอนการแขงขันซึ่งเปนเวลาที่นักกีฬาวายน้ำ

ตองการกำลังใจและความมั่นใจมากที่สุด ควรสรางความเขาใจใหบุตรหลานวา การเลน

กีฬานั้นเปนเรื่องของความสนุก การพัฒนาทักษะ รวมทั้งตองมีความมุงมั่น เพื่อจะไดกาว

สูการควาชัยชนะที่เหมาะสม
#คำถามที่ควรถามบุตรหลานนักกีฬาวายน้ำ

  ภายหลังการฝกซอมหรือการแขงขัน

- สัปดาหนี้วายน้ำดีขึ้น หรือไม?

- ไดฝกหัดเรียนรูอะไรบาง?

- สนุกไหมในการวายน้ำ?

- เรียนกับผูฝกสอนแลวสนุกหรือไม? 

  หรือผูฝกสอนแนะนำอะไร

   ในการวายน้ำบาง?

- รูสึกวาตนมีพัฒนาการมากขึ้นหรือไม?

  และมีพัฒนาการอยางไร?

#ตัวอยางคำถามที่ผูปกครอง

ควรสอบถามจากผูฝกสอน

* เปาหมายในปนี้ เปนอยางไร?

* เปาหมายของทีม และ

ของบุตรหลานเปนอยางไร?

* ผลการประเมินพัฒนาการ

ของบุตรหลานเปนอยางไร?

* ควรตองมีประชุมผูปกครองบางหรือไม? 

ผูฝกสอนตั้งใจจะจัดชวงใด

และจัดกี่ครั้งดีในแตละป?

* ตารางการฝกซอม และแผนการลงแขงขันประจำปนี้เปนอยางไร?

* มีการเตรียมรับสถานการณ รักษาความปลอดภัยและเหตุการณฉุกเฉินหรือไม?

*  มีบทลงโทษนักวายน้ำเกเรอยางไร?
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#ขอควรปฏิบัติสำหรับทานผูปกครอง
ในระหวางการฝกซอมหรือการแขงขันนั้น ทานผูปกครอง

ยอมมีความหวงใยบุตรหลานในแงตาง ๆ  ไมวาจะเปน

เรื่องของความตั้งใจ ความปลอดภัย ความรูสึกของบุตรหลาน

รวมไปถึง ผลลัพธของการฝกซอม เปนตน เพื่อใหการฝกซอม

ดำเนินไปไดดวยดี และบรรลุเปาหมายของการฝกซอมในแตละครั้ง 

ผูปกครองควรปฏิบัติ ดังตอไปนี้

- ใหความไววางกับผูฝกสอน ในการดูแลบุตรหลานขณะลงทำการฝกซอม

- สนับสนุนใหกำลังใจบุตรหลานในระหวางการแขงขัน และชวย

  เก็บขอมูลของบุตรหลาน เพื่อนำมาหารือกับผูฝกสอน

-  ใสใจและกระตือรือรน ในการดูแลบุตรหลาน ทั้งดาน

   การจัดหาอุปกรณ การจัดหาอาหาร การจัดสรรเวลา

- รวมเปนสวนหนึ่งของทีม ดวยการชวยเหลือผูฝกสอน ผูจัดการทีม

  ในการสนับสนุนการดำเนินกิจกรรมของทีม

- หลีกเลี่ยงการกาวกายการทำหนาที่ของผูฝกสอน 

- อยาฝกสอนบุตรหลานตนเองระหวางเรียนหรือฝกซอมกับผูฝกสอน

- อยาตำหนิ ติเตียน ทีมวายน้ำอื่น 

- ควบคุมอารมณตนเอง พยายามหารือดวยเหตุผล
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ในระหวางที่ผูฝกสอนกำลังอธิบายและ

บอกโปรแกรมใหนักกีฬา ขณะนั้น

เปนโปรแกรมแบบฝกทา (drill) ที่มี

จุดประสงคในการฝกทาวายใหนักกีฬา

สามารถควบคุมเทคนิคการวายใน

ความเร็วตาง ๆ ได เพื่อพัฒนาการ

รักษาประสิทธิภาพขณะที่นักกีฬาวาย

ดวยความเร็ว ซึ่งแบบฝกนี้จะใหนักกีฬา

คอย ๆ วายคุมทาแบบฝกที่ตองเริ่มจาก

ความเร็วต่ำ แตตองควบคุมทาวาย

ใหถูกตองตามแบบฝก เมื่อนักกีฬา

ออกวายตามแบบฝก ก็ทำตามแบบฝก

ดวยความเร็วที่ไมเร็วนัก

ตามที่ผูฝกสอนแจงไว 

ในระหวางนั้น หากเรามองนอง ๆ 

นักกีฬาวายจากบนอัฒจรรย เราอาจ

พบวานอง ๆ วายไมเร็วนัก และเขาใจ

คิดวานอง ๆ ไมตั้งใจหรือเปลา 

ซึ่งจริง ๆ แลว นองตั้งใจทำไดดี

ตามจุดประสงคของแบบฝก 

เหตุการณลักษณะนี้เกิดขึ้นไดบอยครั้ง 

เนื่องจากเราใชความเร็วในการวาย

เปนตัวตัดสินความตั้งใจของบุตรหลาน 

ถาเปนไปไดผูปกครองควรเชื่อใจผูฝกสอน

และบุตรหลาน หรือหากมีความคำถาม

ก็อาจจะลองสอบถามจากผูฝกสอน

ภายหลังจากการฝกซอมเสร็จสิ้น
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กรณีตัวอยาง ริมสระ กับ บนอัฒจรรย 
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1. บุตรหลาน ดีใจที่เห็นผูปกครองกระตือรือรน

ในการสนับสนุนพวกเขาเพื่อเปนนักกีฬาวายน้ำ

2. ผลักดัน สนับสนุน สงเสริม แบบพอดี เนนพัฒนา

ความเขาใจในเรื่องของการเปนนักกีฬา สอนใหรูจัก

เกี่ยวกับการเจริญเติบโต และพัฒนาการดานความสามารถ

3. คาดหวังตามขอเท็จจริง เชน พัฒนาการตามวัย 

หรือ ทักษะการวายมีพัฒนาการเปนอยางไร?

4. ประเมินผลพัฒนาการของบุตรหลาน โดยเนน

ที่ทัศนคติและอุปนิสัย เชน ความพยายาม ความตั้งใจ 

เปนหลัก และถือวาจำนวนเหรียญรางวัล 

หรือชัยชนะ เปนผลพลอยไดหรือรางวัล

ที่ไดจากความตั้งใจของบุตรหลาน 

เพราะเด็ก ๆ นั้นจะสามารถ

แสดงความสามารถไดดี 

เมื่อไมถูกบังคับใหทำ 

5. รางวัลหรือสิ่งตอบแทน

นั้นมีประโยชนถาใชใหถูกวิธี 

เชน รางวัลของความพยายาม  

รางวัลของการทำในสิ่งที่ถูกตอง เปนตน 

และรางวัลควรมีระดับเริ่มจากเล็ก 

ไปหา รางวัลใหญ ไมควรใหรางวัลใหญแตแรก

6. สงเสริมถึงความตั้งใจของบุตรหลาน 

และตระหนักถึงพัฒนาการที่เกิดขึ้น

7. ใหความสำคัญกับการรวมมือระหวาง 

ผูฝกสอน นักกีฬา และผูปกครอง

8. ประเมินสถานการณตาง ๆ ในเชิงบวก 

แตไมละเลยความเสี่ยง

9. ไมวาผลการแขงขันจะออกมาเชนไร นักกีฬาวายน้ำ

คนนั้นก็ยังคงเปนบุตรหลานที่นารักของทาน 

อยาใหความรูสึก ความคาดหวัง 

เพียงชั่ววูบ บั่นทอนกำลังใจและความมุงมั่น

ของบุตรหลานทานสูญเปลา

9 มุมมองเชิงบวกเมื่อ

บุตรหลานเปนนักกีฬาวายน้ำ
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“คุณคิดวา กีฬาวายน้ำเปนสวนหนึ่งของชีวิต 

หรือชีวิตเปนสวนหนึ่งของกีฬาวายน้ำ?”

อยางไรก็ตามนอกเหนือจาก ผูปกครอง, 

ผูฝกสอน และนักกีฬาแลว ภาพรวมของ

การพัฒนานักกีฬานั้นยังมีอีกองคประกอบ

ที่สำคัญซึ่งจะสนับสนุนการพัฒนา

นักกีฬาสูความเปนเลิศได นั่นก็คือ 

“วิทยาศาสตรการกีฬา (Sport Science)” 

นั่นเอง โดยมีลำดับขั้นตอนของแนวทาง 

ดังนี้ หากเราตั้งเปาหมายวา “ตองการ

พัฒนานักกีฬาใหมีสถิติที่ดี และสามารถ

ควาเหรียญรางวัลได” การจะทำเวลาดีขึ้น 

และควาเหรียญรางวัลไดนั้น ตองเกิดจาก

การวายที่ดีในวันแขงขัน ซึ่งมาจากการ

ฝกซอมที่ดี ที่ทำใหนักกีฬามีความพรอมทั้ง

รางกายและจิตใจ
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หากเราพิจารณาวาบุคคลที่เกี่ยวของกับเปาหมายนั้นมีใครบาง แนนอนวาดังที่กลาว

ในบทกอนหนา ก็คือ นักกีฬา ผูฝกสอน และผูปกครอง ซึ่งทั้ง 3 บุคคลนี้จำเปนตอง

รับผิดชอบและทำหนาที่ตามบทบาทของตนใหดี เพื่อใหบรรลุเปาหมาย โดย 

“การศึกษาและเรียนรู” นั้นเปนองคประกอบสำคัญ เชน นักกีฬาตองมีความรู

ในกีฬาที่ตนเลน ผูฝกสอนตองมีความรูในการฝกซอมนักกีฬา ผูปกครองมี

ความรูในการดูแลโภชนาการใหบุตรหลาน เปนตน



และเปนที่ทราบกันดีวา “วิทยาศาสตรการกีฬา” นั้น

มีบทบาทในการพัฒนานักกีฬาเปนอยางมาก 

ทั้งในสวนของการวางแผนการฝกซอม 

การดูแลนักกีฬาในดานตาง ๆ เชน 

โภชนาการ จิตวิทยา สรีระวิทยา 

ชีวกลศาสตร ดังนั้น หากเปาหมายคือ 

“การพัฒนานักกีฬา” ก็ควร

นำวิทยาศาสตรการกีฬา

เขามาสนับสนุนอยางเหมาะสม

และเปนระบบ 
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และสุดทาย องคกรที่มีสวนรับผิดชอบโดยตรงกับการพัฒนานักกีฬาวายน้ำอยาง 

“สมาคมกีฬาวายน้ำแหงประเทศไทย” 

จะเขามาชวยเหลือและสนับสนุนดานตาง ๆ  เพื่อใหบรรลุเปาหมาย 

“การพัฒนานักกีฬาสูความเปนเลิศ” 

“ EXCELLENCE ”



“ จิตวิทยาการกีฬา ”

เรื่องใกลตัวที่ไมควรมองขาม

CHAPTER7



ในความเปนเลิศทางการกีฬา องคประกอบสำคัญ 3 ประการ คือ รางกายที่แข็งแรงสมบูรณ

ทักษะที่ดีในกีฬาชนิดนั้น และจิตใจที่เขมแข็งในระหวางการฝกซอมและแขงขัน 

โดยทั้ง 3 องคประกอบ ตองมีการดำเนินการไปพรอม ๆ  กัน

จะเห็นไดวาการเลนกีฬาของเด็กนั้นเริ่มตนที่ความสนุกสนาน ความชอบในกีฬาประเภทนั้น 

และการไดเลนกับเพื่อน ๆ  เปนความรูสึกที่เกิดขึ้นในใจของเด็ก ไมมีอะไรจากภายนอกมามี

ผลหรือกระตุนใหอยากเลนกีฬามากนัก แตเมื่อเด็กเหลานี้โตขึ้น มีประสบการณมากขึ้นจาก

สังคมรอบขาง การเรียนรูตาง ๆ  ความรูสึกนึกคิดในการเลนกีฬาจากความสนุก ความชอบ

แบบนั้นเปลี่ยนไป มีหลายสถานการณ หลายเหตุผลทางสังคมที่ทำใหเกิดการเปลี่ยนแปลงนี้ 

ไมวาจะเปนเพื่อน ๆ  ผูฝกสอนกีฬา หรือผูปกครอง

เมื่อเด็กหรือนักกีฬาเพื่อการแขงขันเริ่มจริงจังกับการฝกซอมและแขงขันมากขึ้น การฝกซอมมี

เปาหมายหลากหลายขึ้น ใชเวลานานขึ้น รูสึกเหนื่อยและใชพลังงานมากขึ้น การแขงขันมีความ

กดดันมากขึ้น เรียนรูการแพและชนะ มีความคาดหวังและการประเมินจากสังคมมากขึ้น 

ทุกอยางเริ่มเขมขนและจริงจัง อยางไรก็ตาม เมื่อตองฝกซอมหนักขึ้น ซ้ำซาก จำเจ 

รูสึกเหนื่อยและการประเมินจากสังคมเดนชัดมากขึ้น ความรูสึกนึกถึงความสนุก

 ชอบกีฬานั้นและไดพบเพื่อนก็คอย ๆ  ลดนอยลง

เมื่อความยุงยากลำบาก ความกดดันมีลักษณะนี้ สิ่งที่จะมาทดแทนสวนที่หายไป 

การสงเสริมสนับสนุนการฝกซอมและแขงขันของนักกีฬาของเราจึงมีความจำเปน 

ทานพอแมหรือผูปกครอง ในฐานะผูที่มีความใกลชิดและมีอิทธิพลตอความคิด 

ความรูสึกของบุตรหลานและนักกีฬาของตนเองมากที่สุด จะมีวิธีการใดบางที่จะ

ทดแทนหรือชวยทำใหความรูสึกดี ๆ  ที่เกิดจากภายในตัวนักกีฬานั้นยังคงอยู

นักกีฬาวายน้ำ และนักกีฬาชนิดใด ๆ ก็ตาม จะมีพัฒนาในทางที่ดีนั้น 

จะตองมีลักษณะทางดานจิตใจที่สำคัญดังนี้
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องคประกอบดังกลาวนี้ คงไมใชสิ่งที่นักกีฬาเทานั้นจะเปนผูกำหนดหรือทำใหเกิดขึ้น 
ทุกคนที่เกี่ยวของมีสวนที่สงผลตอจิตใจและการพัฒนาดังกลาว โดยเฉพาะผูปกครอง

นักกีฬาที่เห็นและใกลชิดกับเหตุการณตลอดเวลา เชน กีฬาเทนนิส วายน้ำ หรือกอลฟ 
นับวาสำคัญมาก ถึงเวลาที่เราตองมาพูดกันในรายละเอียดของการชวยบุตรหลานหรือ

นักกีฬาของเราใหเกงและทำใหนักกีฬาของเราสามารถแสดงความสามารถไดเต็มที่

‘ รูจักตัวเองและรูจักชีวิตของการเปนนักกีฬา ’

‘ มีความอยากและความทุมเทในการเลน ’

‘ มีความมั่นใจและเชื่อมั่นในการเลนกีฬาของตนเอง ’

‘ มีระเบียบวินัยในการฝกซอมและแขงขัน ’

‘ มีความเขาใจสังคมและผลกระทบที่อาจมีตอการเลนของตัวเอง ’

‘ มีการพัฒนาอยางตอเนื่อง ’

‘ ความรูสึกที่ดีกับตัวเอง ’

‘ การควบคุมความเครียดและความกดดัน ’
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มีความอยากและความทุมเทในการเลนกีฬา

ทานเปนผูปกครองที่ทำใหลูกมีความอยาก

ที่จะไปสนามเพื่อฝกซอมหรือไม? เราอาจ

เริ่มจากการถามบุตรหลานดูบางวาลูกชอบ

อะไรจากการวายน้ำ ความชอบหรือเหตุผล

ทำใหเรารูวาควรทำอยางไร ยิ่งถาเขามี

เปาหมายอยูในใจอยูแลว ยิ่งทำไดงาย 

เพราะเราสามารถกระตุนเตือนลูกดวยการ

ใหเขานึกถึงเปาหมายของเขา 

การวิจัยในตางประเทศ พบวาเหตุผลที่

นักกีฬาอยากที่เลนกีฬาและทุมเทตัวเองใน

การฝกซอมนั้นมาจากหลายสาเหตุ ตั้งแต

ความสนุก ความสำเร็จที่ไดรับ โอกาสที่

ไดแสดงความสามารถ 

และการไดอยูกับเพื่อน ๆ  ฯลฯ

สิ่งที่ทานสามารถชวยใหลูกเกิดความอยาก

และทุมเทในการฝกซอมและแขงขันคือ 

การที่ทานกำหนดเปาหมายในการเลนกีฬา

ใหชัดเจน และเปนการกำหนดเปาหมาย

ที่ถูกตองเหมาะสม เชน การใชหลัก SMART 

(ซึ่งจะกลาวถึงในบทถัดไป) ในการกระตุน

ใหเกิดการทุมเท ซึ่งหลักการของ SMART 

หมายถึง เปาหมายที่นักกีฬาควรมี คือ 

เปาหมายที่มีความชัดเจน วัดหรือสังเกตได 

ทาทาย และสมเหตุสมผล ซึ่งเราจะเห็น

ไดในนักกีฬาที่ประสบความสำเร็จ 

รูจักตัวเองและรูจักชีวิตของการเปนนักกีฬา

ในการเลนกีฬาเพื่อความสนุกสนาน เพื่อ

สุขภาพรางกายที่ดี เพื่อการไดแสดงความ

สามารถและการรวมเลนและสนุกกับเพื่อน 
และอื่น ๆ นั้นคงไมมีประเด็นตองถกกันมาก

เพราะทุกอยางเปนไปตามธรรมชาติ 
ไมมีกำหนดกฎเกณฑขอกำหนด หรือ

ขอผูกมัดอะไรมาบังคับมากมาย แตเมื่อ

เขาสูการเลนกีฬาเพื่อความเปนเลิศ 
ความเขมขนที่เกิดขึ้นทั้งในระหวาง

การฝกซอมและการแขงขัน ทำให

สถานการณเปลี่ยนไป การที่บุตรหลาน

ยังสนุกอยูกับการวายน้ำเหมือนเดิม 

การรูจัก การรับรูถึงประโยชนของกีฬา

ทั้งในแงของจิตใจอารมณและสังคม 

จะชวยทำใหนักกีฬาฝาฟนสิ่งเหลานั้น

ไปได ตองถามวา “บุตรหลานของเรา

เขาใจและรูหรือไมวาทำไมตอง

ออกกำลังกาย การเลนกีฬาเปนอยางไร 

และทำไมตองเลนกีฬา ทำไมตองวายน้ำ?” 

สิ่งตาง ๆ  เหลานี้ คือ สิ่งที่นักกีฬาตอง

มีความเขาใจและไดรับการปลูกฝงตั้งแต

ชวงที่เริ่มเลนกีฬาและเปนระยะ เพื่อ

ทำใหนักกีฬามีเจตคติที่ดี และสนุก

กับการเลนกีฬาไปเรื่อย ๆ 
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มีความมั่นใจและเชื่อมั่นในการเลนกีฬาของตนเอง

วิธีการที่สำคัญที่สุดในการสรางความเชื่อมั่นใหกับนักกีฬา คือ การที่นักกีฬาสามารถ

ทำไดและประสบความสำเร็จดวยตัวของตัวเองอยางตอเนื่อง เปนความมั่นใจที่มั่นคง

และอยูไดยาวนานกวาวิธีการอื่น ๆ  และเปนกระบวนการเรียนรูทางสังคมที่ชวยให

เกิดความเชื่อมั่นไดอยางดีที่ผูปกครองตองชวยสนับสนุนใหเกิดขึ้น แตเมื่อทานไมใช

ผูฝกสอนหรือโคช โอกาสที่ทานจะทำให

ลูกประสบความสำเร็จโดยตรงคงมีนอย 

(ยกเวนกรณีที่ทานเปนผูฝกสอนดวย) 

แตทานสามารถพาบุตรหลานไปฝกซอม

กับผูฝกสอนตามสโมสรตาง ๆ  แลวให

โอกาสผูฝกสอนไดทำหนาที่ในการสราง

ความเชื่อมั่นลูกของเราตอไป

‘ คำพูดที่วากลาวหรือตำหนิ ’ เชน ไมตั้งใจเลน ไมตั้งใจวาย ขี้เกียจ วายชา ฯ

‘ คำพูดที่เปรียบเทียบกับเด็กหรือเพื่อนคนอื่น ๆ ’  เชน ทำไมวายสูเพื่อนไมได ฯ

‘ การไปถึงสระไมทันคนอื่น ๆ  ไมทันเวลา หรือมาสาย ’

‘ การฟองครูหรือผูฝกสอนเกี่ยวกับการวายน้ำของบุตรหลาน ’

‘ การทะเลาะระหวางผูปกครองของตนกับคนรอบขาง ’
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ทานรูหรือไมวาคำพูดหรืออาการอะไรที่บุตรหลานไมอยากไดยินและไมอยากเห็น 

อยางไรก็ตามสิ่งที่ทานผูปกครองจะชวย

ไดอยางมากและงายดาย คือ การพูด

และแสดงอาการวาเขาทำได การชมเชย

 และการใหกำลังใจ ซึ่งจะชวยทำให

นักกีฬามีความเชื่อมั่นมากขึ้นได 

และในทางตรงกันขามทานตอง

ละเวนการพูดและอาการที่ลด

ความเชื่อมั่นของบุตรหลาน 



มีระเบียบวินัยในการฝกซอมและแขงขัน

อยากใหนักกีฬาเกง นักกีฬาตองมีวินัย แนนอนวา

คงไมใชวินัยใหทำอะไรที่เขาไมอยากทำ หรือถูกบังคับใหทำ 

เมื่อเขาอยากและชอบที่จะเลนกีฬาที่ผูปกครองคิดวาเขามีความสามารถ

และตองการใหทำไดดี ตองการเปนแชมป สิ่งที่เขาตองทำ

เพื่อใหบรรลุเปาหมายประกาหนึ่ง คือ การมีวินัยในการฝกซอม

และแขงขัน นักกีฬาตองตรงเวลา ตองพักผอนอยางเพียงพอ 

ทานอาหารใหเหมาะสมกับพลังงานที่ใช ตองงดเวน

การเที่ยวเตรดึกดื่นค่ำมืด

ตัวอยาง เชน นักกีฬาจักรยานเสือภูเขาทีมชาติไทย 

จะไมรับโทรศัพทในชวงของการฝกซอมและพักผอน

ความชัดเจนของคำพูด การทำตามที่ตกลงไว 

การรักษาสัญญา เปนสวนที่ชวยใหวินัย

เกิดขึ้นได เมื่อมีวินัย การเรียนรูและความสำเร็จก็ตามมา 

นำไปสูความสุขที่ไดรับจากความสำเร็จ และสุดทาย 

คือ บุตรหลานเปนนักกีฬาที่เกงการรักษาวินัย 

เปนเรื่องที่เหมือนกับการฝนทำบางสิ่งบางอยาง 

พอแม ผูปกครอง จึงตองคอยใหกำลังใจและสนับสนุนลูก

หรือนักกีฬาอยางตอเนื่องและจริงจัง เปนระยะ 

เพื่อรักษาและคงระเบียบวินัยไว  และที่สำคัญ

อีกประการหนึ่งคือ ทานตองเปนแบบอยางที่ดีดวย

การพูดเพียงอยางเดียวโดยไมปฏิบัติหรือทำใหดู 

ทำใหการรักษาวินัยทำไดยาก 
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“ภาพ 1 ภาพ มีความหมายมากกวาคำพูดเปนพันคำ”

มีความเขาใจสังคมและผลกระทบที่อาจมีตอการเลนกีฬาของตัวเอง

ตราบไดที่บุตรหลานของเราไมไดเลนกีฬาคนเดียว ไมไดแขงขันอยูคนเดียว 

สังคมและคนรอบขางยอมมีผลกระทบกับการเปนนักกีฬาที่เกงแนนอน 

ทานผูปกครองคงไมอยากตองอยูในสภาวะที่ทานและบุตรหลาน 

ตองแอบเดินเขาสระวายน้ำ สนามเทนนิสหรือสนามกอลฟ 

เวลาแขงขันไมมีใครอยากคุยดวย โดยเฉพาะเมื่อนึกถึงสิ่งที่บุตรหลาน

ตองการจากการเลนกีฬาแลว ทานลืมไมไดเลยวา เพื่อน ๆ  พอแมเพื่อน 

ลวนเปนบุคคลที่สงผลตอความสนุกสนาน มีความสุขกับการที่เกิดขึ้น

เมื่อนักกีฬาไปสนามกีฬาเพื่อการฝกซอมและแขงขัน เมื่อผูปกครองมีความสุข 

มีเพื่อน เชนเดียวกันวาบุตรหลานก็มีความสุข มีเพื่อน บรรยากาศ

ของการเลนกีฬาก็สนุกสนาน มีมิตรภาพเกิดมากขึ้น 

การชวยเหลือกันในกลุม ก็เปนอีกแนวทางหนึ่งที่สามารถ

ชวยสรางบรรยากาศที่ดี ลดการแขงขันลงได เมื่อคนเราคุยกัน 

รูจักกัน ความขัดแยงและแขงขันกันก็จะนอยลงการมาสนามกีฬา

โดยไมมีคนสนใจ ไมมีใครพูดคุยดวย ไมวาเพื่อนนักกีฬาหรือผูปกครอง

ในที่สุดเปาหมายที่วางไว ความเกง ความสำเร็จ ก็มีโอกาสไมเกิดขึ้น 

สรุปคือ อยากใหลูกเกง พอแมของนักกีฬาตองรักกัน 

เปนเพื่อนกัน ชวยเหลือกัน
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มีการพัฒนาอยางตอเนื่อง

พัฒนาการของบุตรหลานสูงขึ้นเรื่อย ๆ  แตไมไดเปนเสนตรงขึ้นไปตลอด 

หลายครั้งที่พัฒนาการหยุดหรือชะลอตัว ซึ่งอาจเปนชวงที่ทรมานใจนักกีฬา

และผูปกครองได หลายคนมองวาการทำไดเทาเดิมแสดงวาทำไดไมดี ที่จริงแลวอาจเปน

ชวงของการชะลอตัวมากกวา แตการชะลอตัวนาน ๆ  อาจสงผลในทางลบสำหรับนักกีฬา

และผูปกครองบางคนได ทานตองเขาใจธรรมชาติการชะลอตัวของพัฒนาการนั้น เราตอง

มีความอดทน “รอ” ที่จะเห็นพัฒนาการเชนเดียวกับที่พัฒนาการนั้นก็ตองการเวลาใหเกิดผลเชนกัน

ซึ่งในชวงของการชะลอตัวนี้ทานสามารถพัฒนาในสวนอื่น ๆ  ของบุตรหลานแทนได เชน 

ถาทักษะการเลนไมดีขึ้น หรือไมเรียนรูเพิ่มเติม ทานอาจหาหนังสือที่เกี่ยวของกับการเลนกีฬานั้นมาศึกษา 

หาความรูเพิ่มเติมได ทานอาจพัฒนาดานรางกายมากขึ้นได หรือแมแตการเขารวมการอบรมสัมมนา 

ทานอาจหาเทปหรือวีดีโอการแขงขันเกามาดู หรือหาเทปหรือวีดีโอของคนเกงมาศึกษาดู

ไดเพื่อเปนแนวทาง หรือแมแตการฝกทักษะทางจิตใจก็ได   

อยางไรก็ตาม การฝกซอมเปนสวนที่ชวยใหการเลนกีฬาเกงขึ้นไดแนนอนและถาวรกวา 

เราก็ตองฝกทักษะใหมีไวระดับหนึ่ง เพียงแตในชวงชะลอตัวนี้ เราไดนำการฝกแบบอื่น ๆ 

เขามาเสริมเพิ่มเติม โดยทานผูปกครองยังคงทำหนาที่ในการสนับสนุน 

ใหกำลังใจนักกีฬาและตัวเองในสถานการณนี้ดวย
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มีความรูสึกที่ดีตอตัวเอง

ความรูสึกวาตัวเองเกง ดี มีความสามารถ 

แข็งแรง รูปรางดี วายน้ำเกง ตีกอลฟเกง 

หรือเลนเทนนิสไดดีเปนสิ่งที่ทุกคนอยาก

ใหเกิดกับตัวเอง นักกีฬาหรือคนที่มีความ

สามารถทางศิลปะ จะไดเปรียบคนอื่น ๆ 

ที่ไมมี เพราะความสามารถหรือความ

สามารถเฉพาะตัวนั้นไมไดมีเหมือนกัน

ในทุกคน และยังชวยเพิ่มโอกาสที่จะมี

ความรูสึกที่ดีกับตัวเองมากขึ้น

ความรูสึกที่ดีกับตัวเอง เกิดไดจากการที่

มองวา “ตัวเอง” มีความสามารถ ทำได 

ทำไดดี ซึ่งเกิดจากการที่ไดฝกฝนและ

ประสบความสำเร็จดวยตัวเอง ยิ่งถา

ประสบความสำเร็จเปนระยะ ๆ ดวยแลว 

ยิ่งดี อีกสวนหนึ่งคือการที่ 

“คนอื่น คนรอบขาง” มองวาเรา

มีความสามารถ

จากหลักการดังกลาว ผูปกครองจึงมีสวน

ชวยไดไมยาก ไมวาจะเปนการที่เรา

สนับสนุนเกี่ยวกับเรื่องของระเบียบวินัย

และหาหนทางใหลูกประสบความสำเร็จ 

และคอยใหกำลังใจ ชื่นชม ยินดี สนับสนุน 

ตางก็ชวยทำใหบุตรหลานของทานเกิด

ความรูสึกที่ดีไดอยางมาก สงผลตอ

ความเกงในการเลนกีฬาของพวกเคา

ไดเปนอยางดี

จะเห็นไดวา ผูปกครองสวนใหญทำหนาที่

เหมือนกองหนุน ที่อยูเบื้องหลังความสำเร็จ 

เปนผูที่คอยผลักดันเพื่อใหนักกีฬา

ประสบความสำเร็จ บทบาทที่แทจริง

ก็ควรเปนเชนนั้น และเปนสิ่งที่

นักกีฬาทุกคนคาดหวังไว
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ควบคุมความเครียดและความกดดัน

นอกจากการจัดหาสิ่งตาง ๆ ใหเกิดขึ้นและครบถวนแลว ยังมีบางสิ่งที่เกิดแลว 

อาจลดโอกาสที่จะทำใหเกิดความเกงกับบุตรหลานเราได คือ ความเครียดและความกดดัน

ความเครียดและความกดดัน อาจมีสาเหตุมาจาก ทำไมไดในสิ่งที่ตองการ การกังวลวา

จะวายน้ำไดไมดี การถูกตำหนิ การไมพัฒนา ความพายแพ การทำใหพอแมผิดหวังใน

ผลการแขงขันของตน และอื่น ๆ 

ผลของความเครียด ทำใหการเลนกีฬายิ่งทำไดไมดีมากขึ้นอีก มีผลกระทบในทางลบ

ตอรางกายและจิตใจของนักกีฬา จากสาเหตุของความเครียดและความกดดัน 

จะเห็นไดวา ผูปกครองสามารถชวยลดปญหานี้ลงได หากรวมมือกับบุตรหลาน

ในการกำหนดเปาหมายอยางถูกหลักการ การใหบุตรหลานเขาใจธรรมชาติของ

การเลนและแขงขันกีฬา วาตองหนัก เหนื่อย อดทน เขาใจเกี่ยวกับความสำเร็จ

และความลมเหลว รวมทั้งการแพชนะจากการแขงขัน ที่กลาวมาคือสิ่งที่ผูปกครอง

สามารถสรางใหเกิดกับนักกีฬา แตยังมีอีกสวนหนึ่งที่ตองลดหรือไมใหเกิดขึ้น เชน 

ความเครียดและความกดดันของนักกีฬา หากถามวา ทานผูปกครองเคยพูดประโยค

นี้กับบุตรหลานหรือไม “เราซอมกันมา เสียเงินเสียเวลามามากแลวนะลูก” หรือ 

“ถาวายไมดีก็เลิกวายดีกวา” หรือ “สายหนาเมื่อบุตรหลานแขงขันวายน้ำไดไมดีตามที่หวัง”

การเพิ่มความเครียด ที่มากเกินไป จะทำใหเกิดความทอแท เบื่อหนาย ขาดความเชื่อมั่น

 ขาดสมาธิและความรูสึกดีตอตัวเองต่ำลง การเลนกีฬาไมประสบความสำเร็จ 

ไมมีความสุขทั้งผูปกครองและนักกีฬา นั้นแสดงวา “การไมสามารถบรรลุเปาหมาย

ที่ตองการใหบุตรหลานเกงและทำไดเต็มความสามารถ ก็เพราะกระบวนการไมดี” นั่นเอง



American Sport Education Program มีขอเสนอแนะวา ทานสามารถเปน

ผูปกครอง (PARENTS) ที่ดี เพื่อใหบุตรหลานสามารถบรรลุเปาหมายไดมากขึ้น ดังนี้

P    =   Praising (ชื่นชมยินดี)

A =   Accepting (ยอมรับความสามารถ ความจริง)

R =   Recognizing (ยกยอง และใหความสำคัญ)

E =   Encouraging (สนับสนุน ใหกำลังใจ)

N =   Nurturing (การอบรม เลี้ยงดู)

T =   Teaching (การสั่งสอน)

S =   Smiling (มีรอยยิ้มให)
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จิตวิทยาการกีฬากับกีฬาวายน้ำนั้น เกี่ยวของกับใครบาง?

กลุมบุคคลหลักที่มีโอกาสใชจิตวิทยาการกีฬา 

และมีสวนเกี่ยวของกับจิตวิทยาการกีฬา

มีอยู 3 กลุม ไดแก นักกีฬา ผูฝกสอน 

และผูปกครองนักกีฬา ถือวาเปนบุคคลแรก 

บุคคลหลักที่ไดรับผลกระทบโดยตรง 

ไมวาสถานการณและคนรอบขางจะเปนอยางไร 

นักกีฬาที่มีความพรอมทางจิตใจและถูกฝกมา 

จะสามารถฟนฝาอุปสรรคไปไดและ

สามารถแสดงความสามารถในการวายน้ำไดมากที่สุด
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ผูฝกสอน ผูที่สอนทักษะกีฬาและอยูกับนักกีฬาตลอดเวลา ตองทำการสื่อสาร

และทำงานรวมกันในระหวางฝกซอมและแขงขัน ทานมีผลตอทัศนคติที่ดี

ของการเปนนักกีฬา แรงจูงใจในการเลนกีฬา ความมั่นใจ 

รวมทั้งความเครียดและความวิตกกังวล

ผูปกครอง บุคคลที่สำคัญมากที่สุด

อีกคนหนึ่ง ที่เริ่มตนเกี่ยวของ

ตั้งแตเมื่อนักกีฬายังวายน้ำไมเปน 

ตองพานักกีฬาไปสมัคร 

หาครูผูสอน ตองขับรถ

พาลูกไปฝกซอมและ

แขงขัน ไดดู ไดเห็น

เหตุการณตลอดเวลา 

ทานจึงมีผลกระทบ

ทั้งทางบวกและลบกับ

นักกีฬาของทานแนนอน

นอกจากนั้นในความเปนจริงแลว 

สังคมและบุคคลทุกกลุม เชน เพื่อน 

ครู/อาจารยคนดู ผูสื่อขาว หรือแมแต

สมาคมกีฬาฯ ก็มีผลกระทบตอความคิด 

ความรูสึก และอารมณของนักกีฬาอีกดวย

และนี่คือสวนหนึ่งที่สงผลตอความสามารถใน

การวายน้ำของนักกีฬา ซึ่งนักกีฬา ผูปกครองและผูฝกสอนมีสวนเกี่ยวของ 

และตองเรียนรู รับรูรวมกันไประหวางเสนทางการเปนนักกีฬาของบุตรหลาน



CHAPTER8CHAPTER8
“ ตั้งเปาหมาย แลวไปแขงขัน ”



การตั้งเปาหมายสำหรับนักกีฬาวายน้ำเยาวชนนั้น เปนทักษะที่จำเปน

ไมเพียงแคในการวายน้ำ หากสามารถฝกฝนใหบุตรหลานสามารถตั้งเปาหมายได 

ก็จะเปนประโยชนในชีวิตประจำวัน ควรเริ่มตนดวยการตั้งเปาหมายที่ชัดเจน มีลำดับ

ความสำคัญ และตองมีความคาดหวังในเปาหมาย เพื่อใหเกิดการพัฒนาทั้งดานความสามารถ 

ความมั่นใจ และเปนการสรางแรงกระตุนใหกับตนเองดวย ซึ่งการตั้งเปาหมายที่มีทิศทางและ

เกิดขึ้นตอเนื่องจะชวยใหบุตรหลานสามารถนำไปใชเหตุการณตาง ๆ  เชน การสอบ หรือแมแตการตั้ง

เปาหมายรวมกับลูก เพื่อเริ่มไปฝกซอมวายน้ำในตอนเชา เปนตน

ความสำคัญของการตั้งเปาหมาย (swim england,2020)

ในการตั้งเปาหมายนั้น จำเปนตองมีทั้งเปาหมายในระยะยาว และในระยะสั้น 

ซึ่งจะทำใหเราสามารถตรวจสอบกระบวนการ หรือสิ่งที่เราฝกซอมไดอยางตอเนื่อง 

กอนจะบรรลุเปาหมายในระยะยาวของเรา ซึ่งนักกีฬาควรตั้งเปาหมายในระยะยาวกอน 

แลวจึงคอย ๆ ตั้งเปาหมายยอนลงมาเปนเปาหมายระยะสั้นที่สนับสนุนใหนักกีฬาบรรลุเปาหมาย

ในระยะยาวได เชน หากตั้งเปาหมายวาจะสามารถผานเกณฑเขาแขงขันวายน้ำชิงแชมป

ประเทศไทยได เปาหมายระยะยาว คือ การผานเกณฑเขาแขงขันวายน้ำชิงแชมปประเทศไทยได

เปาหมายระยะสั้น คือ จะตองตั้งใจฝกซอม และฝกซอมอยางไรในแตละวัน 

แตละสัปดาห แตละเดือน เพื่อใหสามารถบรรลุเปาหมายระยะยาวได 

รวมถึงตองทราบวา เกณฑเวลาเพื่อเขาแขงขันวายน้ำชิงแชมปประเทศไทยดวย

หลักการตั้งเปาหมายที่นิยม คือ SMART ยอมาจาก Specific, Measurable, 

Attainable, Relevant, Timely. โดยมีรายละเอียด ดังนี้
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Specific คือ การตั้งเปาหมายใหชัดเจน เฉพาะเจาะจง เชน 

“ฉันจะวายฟรีสไตล 100 เมตรใหเร็วกวา 1 นาทีภายในเดือนธันวาคม 2564” 

แตไมควรตั้งเปาหมายแคเพียงวา “ฉันจะวายใหเร็วขึ้น” หรือ เปาหมายของนอง

อาจเปนเรื่องของเทคนิคทาวาย เชน “ฉันจะทำการออกตัวแบบตอปโดใหไดไกล

กวา 6 เมตร” หรือ “ฉันจะหายใจในทาฟรีสไตลทุก 3 แขนใหได” เปนตน

Measurable  คือ การตั้งเปาหมายที่สามารถวัดประเมินผลได โดยระบุวันเวลาไวดวย

เพื่อใหคุณสามารถวัดประเมินผล และติดตามความกาวหนาที่เกิดขึ้นได

Attainable คือ การตั้งเปาหมายที่เปนไปได ถึงแมวาเปาหมายที่ตั้งไวจะตองมีความ

ทาทายแตตองอยูบนพื้นฐานความเปนจริงวาเกิดขึ้นได 

Relevant คือ การตั้งเปาหมายระยะสั้นที่สอดคลองและสนับสนุนเปาหมายระยะยาว 

และตองสามารถทำไดเปนขั้นตอนเพื่อกาวสูความสำเร็จในที่สุด

Timely คือ การกำหนดเวลาในการบรรลุเปาหมายใหชัดเจน 

เมื่อตั้งเปาหมายไดแลว ก็นำมาเขียนไวใหเราไดมองเห็นเปาหมายนั้นเปนประจำ 

ซึ่งไมเพียงแตจะชวยสรางแรงกระตุน และทำใหเรามีความมุงมั่น 

แตยังชวยเราภูมิใจในวันที่เราบรรลุเปาหมายอีกดวย
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#  วันที่บุตรหลานลงแขงขัน อาจจะ

    เกิดความรูสึกตาง ๆ มากมาย เชน

1) สำหรับเด็ก - วันที่เราจะไดไปเที่ยวสระวายน้ำ

   อื่น ๆ นอกเหนือจากสระที่เราฝกซอมเปนประจำ

2) สำหรับผูฝกสอนและผูปกครอง - วันที่จะได

   ทดสอบฝมือวานอง ๆ มีพัฒนาการเปนอยางไร?

3) สำหรับเด็กและผูปกครอง - วันที่ไมคอยอยาก

   ใหถึงเลย เพราะกังวลวา เราจะวายสูคนอื่น

   ไดหรือไม? หรือเราจะวายครบระยะมั้ย? 

   ลูกเราจะสูคนอื่นไดมั้ย? 

การประเมินผลการแขงขันนั้น ไมไดมีเฉพาะในแงของ 

เหรียญรางวัล สถิติ แตยังรวมไปถึง “พัฒนาการ”

ในการวายของบุตรหลาน เชน บางคนอาจจะออกตัว

จากแทนสำเร็จเปนครั้งแรก “น้ำใจนักกีฬา” บุตรหลาน

แสดงความยินดีกับคูแขงขัน ทั้งในโอกาสที่ชนะ

และแพ นี่ก็คือทัศนคติดี ๆ ที่ไดจากการแขงขัน  

“ความกลา” กลาที่จะลงแขงขันในรายการที่ไมมี

ความมั่นใจ นี่ก็เปนสิ่งที่ดีดังนั้น มุมมองของการ

ประเมินผลจึงมีผลสำคัญมาก 



#เด็ก ๆ ตองการคำพูดจากโคชกอน

และหลังการแขงขันอยางไร?

นักกีฬาวายน้ำอาจตองการคำบอก

จากผูปกครอง ในชวงกอนการแขงขัน

วาจะตองทำอยางไร? ซึ่งผูปกครอง

ควรสอนใหบุตรหลานเขาใจวา 

ในวันแขงขันนั้น เราไมสามารถ

ควบคุมสภาพอากาศ สภาพแวดลอม 

รวมถึงความสามารถของคูแขงขันได 

แตสิ่งที่เราสามารถควบคุมได นั่นก็คือ 

ตัวของเรา ดังนั้นจงพยายามมีสติ

กับการเตรียมตัวกอนการแขงขัน 

ทำใจใหสบาย ตื่นเตนไดเพราะนั่น

แสดงวารางกายเราตื่นตัวกับ

การจะลงแขงขัน และลงไปวายแขงขัน

ดวยเทคนิคที่ฝกซอมมา ภายหลัง

การแขงขัน โคชสามารถใหแนวแสริม

ในสวนที่บุตรหลาน สามารถทำไดดี 

และมีทักษะในขอใดบางที่ตอง

ฝกฝนเพิ่มเติมภายหลัง
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#เราควรจะกังวลหรือไม หากนักกีฬา

ทำผิดกติกา (Disqualified : DQ หรือ DSQ)

ตองทำความเขาใจกอนวา เราจะไมสงนักกีฬา

ที่ยังไมพรอมเขาแขงขัน แตสิ่งที่เราจำเปนตอง

สอนใหนักกีฬาเพื่อเตรียมความพรอม

เมื่อตองเขาแขงขัน คือ เทคนิคทาวาย

การออกตัว การกลับตัว การเขาเสนชัย 

อยางไรก็ตามในวันแขงขัน หากนักกีฬา

ทำผิดกติกาหรือทำฟาวล ก็ใหถือเปน

ประสบการณ เพื่อใหเกิดการเรียนรู 

เพราะนักกีฬาจะไดเรียนรูวาทำอยางไร

แลวผิดกติกา เพื่อจะไดปรับปรุงในครั้งตอไป

และโคชอาจใชเหตุการณนี้ในการแนะนำ

และสอนนักกีฬา เพื่อผลดีที่จะเกิดขึ้น

ในอนาคต ควรหลีกเลี่ยงการสื่อสารที่ตอกย้ำ

ความผิดพลาดและทำใหนักกีฬารูสึก

ขาดความมั่นใจที่จะปรับปรุงแกไขตอไป



#คำศัพทที่คุณจะไดพบในวันแขงขัน

1.การแบงฮีท (Heat) หรือชุด ในการแขงขันนั้นจะมีการแบงฮีท ใหมีจำนวนนักกีฬา

ประมาณ 6-10 คน ตามจำนวนลูที่มีในสระวายน้ำนั้น ๆ  แตโดยปกติก็จะเปน 8 คนตอฮีท 

โดยมาตรฐานนั้นจะจัดฮีทตามเวลาที่นักกีฬาสงมาตอนสมัคร แลวจัดฮีทโดยฮีทแรกจะเริ่ม

จากนักกีฬาที่เวลาคอนขางชา ไปจนถึงฮีทสุดทายซึ่งนักกีฬามีเวลาเร็วที่สุด 

โดยในแตละฮีทนั้นนักกีฬาที่มีเวลาเร็วที่สุดจะอยูในลูที่ 4 และไลเรียงกันไป

จากเร็วไปชา ดังนี้ 4,5,3,6,2,7,1 และ 8 ตามลำดับ

2.Time final หมายถึง การแขงขันที่ตัดสินผลแพชนะจากการลงวายเพียง 1 ครั้ง 

การแขงขันสวนใหญที่จัดดวยระบบนี้ ก็เพื่อใหควบคุมเวลาของการแขงขันเนื่องจาก

มีผูแขงขันจำนวนมาก

3.Preliminary (Heat) / Final สำหรับรูปแบบการแขงขันมาตรฐาน จะมี

รอบคัดเลือก (Preliminary หรือ Heat) เพื่อคัดเลือกนักกีฬาใหเหลือ

จำนวน 8 คนที่เร็วที่สุด เพื่อลงแขงขันในรอบชิงชนะเลิศ (Final) 

อยางไรก็ตามในการแขงขันระดับ Olympic Games, 

ชิงแชมปโลก (World Championships), กีฬาชิงแชมปทวีป 

และการแขงขันที่จัดการแขงขันโดยสหพันธวายน้ำนานาชาติ (FINA) 

หากมีจำนวนผูแขงขันมากกวา 3 ชุด (heat) จะมีการเพิ่ม

รอบรองชนะเลิศ (Semi-Final) สำหรับรายการแขงขัน

ที่ไมใช 400,800 และ 1500 เมตร 
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4.เหรียญรางวัล รายการแขงขันวายน้ำระดับเยาวชนสวนใหญ ตั้งแตชวงป 2550 

ถึงปจจุบัน (2563) นั้นจะเปนการแขงขันที่มอบรางวัลใหกำลังใจนอง ๆ ในแบบตาง ๆ 

ดังนี้

4.1.“แจกเหรียญทุกฮีท (ชุด)” คือ ในแตละฮีทนั้นหากนองสามารถเขาเสนชัย

      ในอันดับ 1-3 ได ก็จะไดรับเหรียญรางวัล นั่นแปลวา หากรายการนั้นมีจำนวน

      ฮีททั้งหมด 6 ฮีท เราจะพบวามีเหรียญทอง เหรียญเงิน และเหรียญทองแดง

      ทั้งหมดอยางละ 6 เหรียญ แตวา นอง ๆ ที่ไดเหรียญทอง 6 คนนั้น

      จะทำเวลาไดเร็วชาตางกันไป 

4.2.“แจกเหรียญเฉพาะอันดับ 1-3”  คือ มีการแจกเหรียญรางวัลใหเฉพาะผูที่ทำเวลา

      ไดเปนอันดับ 1-3 ของรายการนั้น ๆ  โดยการนำผลเวลาของนักกีฬาที่ลงแขงใน

      รายการนั้น ๆ มาจัดลำดับกัน ซึ่งปกติในการแจกเหรียญแบบนี้ จะมีเหรียญทอง

      เหรียญเงิน และเหรียญทองแดง เพียงอยางละ 1 เหรียญ ตอรายการ 

4.3.“แจกเหรียญเฉพาะอันดับ 1-3 แบบ Plus” คือ 

       จะมีการแบงผูชนะออกเปน 2 ประเภท ไดแก

       4.3.1. Heat winner หรือ ผูชนะประจำฮีท (ชุด)

       4.3.2. Event winner หรือ ผูชนะประจำรายการ

 

ซึ่งรางวัลที่แจกใหนักกีฬาจะเปนดังนี้ ผูที่เขาเสนชัยเปนอันดับ 1 ในฮีท จะไดรับเปน 

“ริบบิ้น (Ribbons)” เขียนไววา “Heat winner” มีเพียง 1 คน สวนผูชนะประจำ

รายการ หรือ Event winner จะเปนการเรียงผลเวลาของนอง ๆ ที่ลงแขงทุกฮีท 

แลวมอบรางวัลเปนเหรียญใหกับผูทำเวลาไดในอันดับ 1-3 สวนนักกีฬาที่ได

อันดับ 4-8 หรือ 10 ก็จะได “ริบบิ้น” ที่เขียนวา “4th place”, “5th place” 

ตามลำดับกันไป วิธีการแจกเหรียญรางวัลแบบนี้ จะพบไดในกลุมโรงเรียนนานาชาติ 

วิธีการแบบนี้ก็จะมีเหรียญรางวัลอยางละ 1 เหรียญ และเปนริบบิ้น
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ทีนี้ ทานผูอานลองนึกตามเหตุการณสมมติตอไปนี้

ในวันแขงขันครั้งแรกของนองตน 

นองตนลงแขงขันวายน้ำเปนครั้งแรกในชีวิต ในทาวายฟรีสไตล 25 เมตร

 อยูในฮีทที่ 1 (คือฮีทที่ชาที่สุด) จากทั้งหมด 6 ฮีท 

ผลแขงขัน นองตนสามารถวายเขาเสนชัยไดที่ 1 ในฮีท 

รางวัลที่ได คือ เหรียญทอง (จากการเขาที่ 1 ในฮีท) 

 

“เย!!!!!! ทั้งนองตนและผูปกครองดีใจมาก ในวันแรกที่นองตนลงแขงขัน”

เวลาผานไป 3 เดือน หลังจากวันที่นองตนลงแขงขันในครั้งแรก

นองตนไดทำการฝกซอมอยางตอเนื่อง และลงแขงขันฟรีสไตล 25 เมตร เชนเคย 

ครั้งนี้ชื่อของนองตนไดไปอยูในฮีทที่ 2 จากทั้งหมด 6 ฮีท 

ผลแขงขัน นองตนสามารถวายเขาเสนชัยไดที่ 3 ในฮีท 

รางวัลที่ได คือ เหรียญทองแดง (จากการเขาที่ 3 ในฮีท)

“พอครับ วันนี้ผมไดที่ 3 ผมวายแยลงเหรอครับ” นองตนถามคุณพอดวยใบหนาสงสัย

เวลาผานไป 6 เดือน จากวันที่ลงแขงขันครั้งแรก

นองตนยังคงฝกซอมอยางตอเนื่อง และลงแขงขันฟรีสไตล 25 เมตรอีกครั้ง ครั้งนี้ 

นองตนไดอยูในฮีทที่ 3 จากทั้งหมด 6 ฮีท ผลแขงขัน นองตนเขาเสนชัยในอันดับ 6 

รางวัล ไมไดเหรียญกลับบาน นองตนรองไห เสียใจ และ ผูปกครองถามนองตนวา 

“ทำไมวายแยแบบนี้หละครับ?” ณ จุดนี้นองตนคงรูสึกเสียใจไมนอยเลย 

และผูปกครองก็คงรูสึกไมดีนัก
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แตหากผูอานไดทราบขอมูลการแขงขันของนองตน เพิ่มเติมดังนี้…...
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ทานคิดวา เราควรชมเชย หรือตำหนินองตน?

ในการเชียรกีฬาที่ใช “เวลา”เปนตัวตัดสินผลแพชนะ เชน วายน้ำ เราก็ควรใช “เวลา”

เปนตัวประเมินหลัก ซึ่งศัพทที่เราจะไดยินบอยครั้งในวันแขงขัน คือ “PB” หรือ 

Personal Best time หรือ เวลาที่ดีที่สุดที่เคยทำได ซึ่งอยากใหมองวาเหรียญรางวัลคือ 

                                                 “สิ่งตอบแทน หรือรางวัล”จากการทำเวลาที่ดี 

                                                   ดังคำกลาว “เหรียญรางวัลนั้นเปนดังมายา 

                                                      แตเวลานั้นคือของจริง” เวลาคือขอมูล

                                                       พัฒนาการของนองที่วัดผลได ฉะนั้น 

                                                         ถานอง ๆ นักกีฬาสามารถทำเวลา

                                                             ไดดีขึ้นเรื่อย ๆ  ก็เปนขาวดี 

                                                               การแขงขันกับตนเองนั้น 

                                                         จะทำใหนอง ๆ นักกีฬาพยายาม

                                                         ตอไปเรื่อยๆ เพราะจะมีแคเพียงวา 

                                                               “วายเร็วกวาเดิม” หรือ 

                                                            “วายชากวาเดิม” และสุดทาย

                                                         เมื่อวายไดเร็วพอ เมื่อนั้นเหรียญรางวัล

                                                            จะมาเปนรางวัลตอบแทนใหเรา 

เวลาที่ทำได            39.4 วินาที            37.9 วินาที            35.9 วินาที

รางวัลที่ได         เหรียญทองในฮีท   เหรียญทองแดงในฮีท        อันดับ6

แขงครั้งที่ 1            แขงครั้งที่ 2            แขงครั้งที่ 3



ทานผูปกครองอาจลองตอบคำถามที่วา “เรามีความสุขในดานใดมากกวา 

ระหวางพัฒนาการของบุตรหลานที่ดีขึ้นหรือจำนวนเหรียญรางวัล” 

(กอนตอบคำถาม อาจยอนนึกถึงวันแรกที่ทานพาบุตรหลานมาหัดวายน้ำ 

หรือวันที่เริ่มเปนนักกีฬาวายน้ำ)

ตารางตอไปนี้ ทานผูปกครองสามารถนำไปใชประกอบการเชียรบุตรหลาน

ในวันแขงขันนะครับ โดยสิ่งที่ผูปกครองจะตองเขียนไวกอนไปถึงสระแขงขัน

 ก็คือ “สถิติที่นองทำไดลาสุด” และ “สถิติที่ดีที่สุด” ซึ่งเมื่อนอง ๆ ลงแขงขันแลว 

ผูปกครองจะไดเห็นวา นองมีพัฒนาการจากการแขงขันครั้งกอนอยางไร? 

และสามารถทำไดดีขึ้นหรือไม? ซึ่งจากตรงนี้ จะทำใหทานผูปกครอง

 สามารถประเมินผล ใหกำลังใจ และใหรางวัลกับบุตรหลานของทานไดสะดวกดวย 

สำหรับทานผูปกครองที่มีประสบการณแลว ก็สามารถบันทึกขอมูลการแขงขันเพิ่มเติม

ไดในแบบฟอรม advance เพื่อเปนการทำงานรวมกับผูฝกสอนไดนะครับ

“ความเขาใจ และกำลังใจเพียงเล็กนอย สามารถเปนพลังที่ยิ่งใหญ 

สำหรับทุกกาวของความสำเร็จไดเสมอ”
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1. ชวยลดระยะเวลาการแขงขันไดอยางมีประสิทธิภาพ ยกตัวอยางเชน 

รายการ ฟรีสไตล 50 เมตร มีนักกีฬาทำการแขงขันอยู 80 คน 

แบงออกเปน 10 ชุด ถาหากมีนักกีฬาวาย 1 นาที 10 คน 

อยูในทุก ๆ ชุด ก็ใชเวลา 10 นาที แตถาหากเรานำ 10 คน 

ไปรวมกันในชุด เดียว แลว ชุดที่เหลือวายได 30 วิ  

จาก 10 นาที ก็จะเหลือประมาณ 6 นาที เทานั้น 

ของฝากทายบท : 

การสงเวลา (Entry time 

หรือ Seed time) 

ในการสมัครแขงขันแตละครั้งนั้น 

ทานผูปกครองอาจสงสัยวา 

“ทำไมตองสงเวลา

ประกอบไปดวยหละ 

สงแคทาที่อยากลงแขงขัน

ไมไดหรือ?” ซึ่งเหตุผลหลัก 

ก็คือ ผูจัดการแขงขันจะนำ

ขอมูลเหลานี้ไปทำการจัดชุด

จัดลูใหกับนักกีฬาที่ลงแขงขัน

ไดอยางเหมาะสม

และทำไมในการแขงขันในแตละ

รายการ โคช ผูฝกสอน ผูปกครอง 

หรือตัวนักกีฬา ควรจะสงเวลา 

(Entry time หรือ Seed time) 

ดีที่สุดของนักกีฬา (Personal 

Best time หรือ PB) ในแตละทา 

หลัก ๆ  มี 3 เหตุผล คือ 
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นี่จึงเปนเหตุผลที่ผูจัดการแขงขันอยากขอความรวมมือใหทุกทานชวยสงเวลา PB 

ของนักกีฬาในการสมัครแขงขันวายน้ำ เพื่อทำการจัดชุด แตถาหาก "ไมมี" จริง ๆ  

เชน กรณีนักกีฬาที่เพิ่งลงแขงขันครั้งแรก หรือไมเคยลงแขงขันในทาหรือ

ระยะทางนั้น ๆ มากอน เปนตน ก็สามารถสงเปน NT (หรือ No time) ไดนะครับ

2. เวลาที่สงมาจะถูกนำไปจัดชุด เพื่อใหนักกีฬาที่มีความสามารถ

ใกลเคียงกันอยูในชุดเดียวกัน สวนนักกีฬาที่ไมสงเวลา (No time หรือ NT) 

ก็จะไปวายอยูในชุดเดียวกันทั้งหมดเชนกัน ซึ่งบางครั้งในแงของการลงแขงขัน

ก็จะมีผลวา หากนักกีฬาไดลงทำการแขงขันกับนักกีฬาที่มีความสามารถใกลเคียงกัน 

ก็มีโอกาสที่จะวายขับเคี่ยวกันและทำเวลาไดดีขึ้น

3. สามารถเห็นการพัฒนาของสถิติจากสูจิบัตร หรือ ในใบประกาศนียบัตรไดทันที 

เนื่องจากเปนการเปรียบเทียบจากเวลาที่สงมา กับ เวลาที่ทำไดในการแขงขันเลย



         : ซอมมาก หรือ ซอมนอย  อันไหนดีกวากัน?
        : การฝกซอมมากหรือนอยนั้น หากเราพิจารณาที่ระยะทางเปนหลักก็อาจจะ

ไมมีคำตอบที่ชัดเจน แตถาเราพิจารณาในมิติอื่น ๆ  เชน การฝกเทคนิค การฝกสมรรถภาพ 

การฝกซอมวายน้ำ เปนตน จะพบวา คำวาซอมมาก หรือซอมนอยนั้น ตองสัมพันธ

กับความเจริญเติบโตทางสรีระวิทยา บางชวงวัยตองเนนเทคนิค เพราะระบบสมอง

สามารถจดจำไดดี บางชวงวัยควรเนนในเรื่องของระบบหายใจไหลเวียน 

เพราะระบบหายใจเจริญเติบโตมากที่สุด และควรอางอิงจากกรอบการพัฒนา

นักกีฬาในระยะยาว (long term athlete development) ซึ่งมีตัวอยางแสดงไวแลว

 ซึ่งถือเปน 1 แขนงในวิทยาศาสตรการกีฬา และมีจุดมุงหวังเพื่อใหนักวายน้ำไทยไดมี

ความสามารถยั่งยืนเปนเวลานาน มากกวาจะเกงเล็กหรือเกงในวัยเยาว 

แลวเลิกลาไปกอนวัยอันควร
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          :  ทำไมเวลาไมลด สรีระมีสวนในการวายน้ำหรือไม?
       : เหตุที่เวลาไมลดลง มีสาเหตุมากมาย แตสิ่งที่สำคัญ คือ การวางแผนฝกซอมใน

ระยะยาวใหสัมพันธกับความเจริญเติบโต และรายการแขงขัน ตามระบบการฝกวายน้ำสากล

 จึงจะทำใหเวลาลดลง แตก็ไมใชวาจะสามารถทำเวลาลดลงไดในทุกครั้งที่ลงแขงขัน 

เพราะรางกายของมนุษยก็ตองการชวงเวลาในการตอบสนองตอวงรอบ

การฝกซอมเชนกัน นอกจากนั้นการวางแผนการแขงขันนั้น ก็มีเปาหมายทั้งการทำเวลา 

การทดสอบสมรรภาพของนักกีฬา หรือการทดสอบผลลัพธของเทคนิคที่ไดฝกซอมมา 

เชน สำหรับเด็กเล็กนั้น การแขงขันก็เพื่อใหเด็กเรียนรูการเอาชนะความกลัว 

แขงขันเพื่อทีม ซึ่งผูฝกสอน นักกีฬา และผูปกครอง ตองสามัคคีวางแผนรวมกัน

ปญหานารู

Q1
A

Q2
A
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         : ยายทีมแลวตองรอกี่วัน จึงจะลงแขงขัน

        เปนตัวแทนของชมรม/สโมสรใหมได?
        : อางอิงตามระเบียบของสมาคมกีฬาวายน้ำแหงประเทศไทย (ณ ป 2563)

 ในรายการแขงขันที่จัดโดยสมาคมกีฬาวายน้ำแหงประเทศไทย เชน 

ชิงแชมปประเทศไทย เปนตน นักกีฬาจะตองทำการยายไปสังกัดชมรม/

สโมสรใหมแลวเปนเวลาอยางนอย 90 วัน โดยตองแจงหลักฐานมายัง

สมาคมกีฬาวายน้ำแหงประเทศไทยดวย 

        : สโตรค กำลัง เทคนิค 

        อะไรสำคัญที่สุด?
       : สโตรค เทคนิคการแขง 

และกำลัง นั้นคือองคประกอบ

ที่จำเปนตองมีในนักกีฬาวายน้ำทุกคน 

ดังนั้นสิ่งสำคัญที่สุด คงเปนการที่

นักกีฬาไดรับการฝกซอม

ในองคประกอบที่จำเปนไดครบถวน

ในปริมาณที่เหมาะสม และถูกชวงเวลา 

        : ดูเหมือนลูกไมตั้งใจซอม 

         จะคุยกับเขายังไง?
      : ความตั้งใจเปนอารมณและเหตุผลรวมกัน 

หากเปนเด็กเล็กชวงประถม แรงจูงใจนาจะอยู

ที่ความสนุก และเทคนิคการสอน  ถาโตขึ้นมา

อีกหนอยตั้งแตระดับมัธยมตนนาจะอยูที่เปาหมาย 

และการสนับสนุนของพอแม สวนความภาคภูมิใจ

เปนสิ่งสำคัญที่เราตองชวยใหเด็กมีไวตลอด 

และเมื่อเติบโตถึงชั้นมัธยมปลาย เปาหมาย

คงอยูที่ การศึกษา มหาวิทยาลัย ทุนการศึกษา 

รางวัล นี่คือสิ่งที่นักกีฬา ผูฝกสอน และผูปกครอง 

ตองทำงานรวมกันเปนหนึ่งเดียว

Q5

A

Q3

A

Q4

A



        : ปนี้ลูกอายุ 10ขวบ วายน้ำทาฟรีสไตลดีมาก 

        ควรฝกหรือเพิ่มอะไรบางเพื่อไปสูจุดสูงสุด?

       : เปนเรื่องที่นายินดีมาก แตอยากใหคุณพอคุณแมทำความเขาใจเรื่องสรีระวิทยา

ในเด็กวัย 10 ขวบกอนเขาสูชวงวัยรุน วาเด็กในวัยนี้มีพัฒนาการทางดานรางกายที่ดีมาก

เด็กที่มีพัฒนาการทางดานรางกายที่มากกวาเพื่อนในวัยเดียวกัน เชนตัวสูงใหญกวา 

แข็งแรงกวา มักจะแสดงทักษะในการวายแขงขันไดดีกวาเพื่อน วายดีกวา วายเร็วกวา 

และเมื่อเด็กจะมีพัฒนาการที่ดีขึ้นตามการเจริญเติบโต ความสามารถหรือทักษะ

ในการวายน้ำในการแขงขันก็เปลี่ยนตามดวย เชนปที่แลวเกงทากรรเชียง ปนี้เกง

ทาฟรีสไตล และปหนาอาจเกงทากบ ปตอไปอาจเกงทาผีเสือก็ได สิ่งที่ควรฝกหรือ

เพิ่มเพื่อไปสูจุดสูงสุด เติมความมุงมั่นขยันหมั่นเพียร ตั้งใจจริง อดทนตอความ

ยากลำบากในการฝกซอม และรอคอยความสำเร็จได โดยไมยอมแพ เตรียมรางกาย

ใหพรอม  นักวายน้ำที่เกงมักจะมีสมรรถภาพทางกายทีดีดวยการฝกฝน และพัฒนา

เทคนิค ทักษะในการวายน้ำใหดีเยี่ยมเสมอ เพื่อกาวไปสูจุดสูงสุด สรางอุปนิสัยทีดี

ของแชมป ในการมีปณิธาณ ไมยอทอตอความยากลำบาก ใฝรู ใฝดี เติมรัก 

กีฬาวายน้ำไมไดแตกตางจากเรื่องทั่วไปของชีวิต เมื่อไหรก็ตามที่มีใจรักที่จะทำ

อยางใจจริง ทุกอยางยอมประสบความสำเร็จจริงได ไดโปรดจดจำไวเสมอวา

ทักษะใด ๆ ก็ตามกวาจะชำนาญตองผานกฎ 10,000 ชั่วโมงทั้งสิ้น
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Q6

A
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จากใจบรรณาธิการ

1 ธ.ค. 2563 วันที่ทีมงานไดรับมอบหมายใหเรียบเรียง “คูมือผูปกครอง” 

เพื่อเปนของขวัญปใหม 2564 ใหวงการวายน้ำประเทศไทย 

การดำเนินการของทีมจึงเริ่มขึ้น…..

เริ่มดวยความคิดที่วา นาจะมีหนังสือสักเลมที่มีเนื้อหาที่เปนประโยชน

กับผูปกครองวายน้ำ เพราะผูปกครองเองก็ถือวาเปนกำลังสำคัญ

และมีบทบาทไมนอยไปกวาผูฝกสอนตอความสำเร็จของนักกีฬา 

หลังจากที่ชัดเจนในวัตถุประสงคการทำแลวทีมงาน

จึงรวบรวมขอมูลจากแหลงความรูตาง ๆ 

สวนหนึ่งของเนื้อหาเปนการนำตนฉบับจากคูมือผูปกครองจากเพจวายน้ำไทยแลนด

โดยโคชมือใหม 143 มาเรียบเรียง และไดขอความอนุเคราะหดานเนื้อหาวิชาการ 

จากอาจารยผูเชี่ยวชาญในสาขาวิชาตาง ๆ เพื่อใหครอบคลุมในทุก ๆ ดาน 

รวมถึงบทความที่ทีมงานชวยกันเขียนเพิ่มเติมเขามาเพื่อความสมบูรณของเนื้อหายิ่งขึ้น

ในดานการทำรูปเลม ก็ตั้งใจทำเปนภาพกราฟฟกที่ทันสมัย ชวยเลาเรื่องราวตาง ๆ 

เพราะไมอยากใหมีแตตัวอักษร จะไดเพิ่มอรรถรสใหกับผูอาน



82                                                             คูมือผูปกครองนักกีฬาวายน้ำไทย จัดทำโดย สมาคมกีฬาวายน้ำแหงประเทศไทย

ที่เลาไปทั้งหมด คือ สวนหนึ่งของงานที่เกิดขึ้นภายใน 39 วัน กอนที่ 

“คูมือผูปกครองวายน้ำไทย (ฉบับพิมพครั้งที่ 1)” 

จะเผยแพร โดย สมาคมกีฬาวายน้ำแหงประเทศไทย

ซึ่งคูมือเลมนี้จะสำเร็จไมไดเลยถาขาดแรงสนับสนุนจากทุกๆ ทาน 

ไมวาจะเปนความรวมมือของทีมงานอาสาที่ทำอยางเต็มใจและเต็มที่ 

รวมถึง แนวคิด ประสบการณความรูจากครูบาอาจารย และ พี่นองผองเพื่อนรวม

สังคมวายน้ำทุกทาน อีกทั้งคำแนะนำ และคำติติงตางๆ ในสวนของเนื้อหาจากอาจารย 

ผูปกครอง และมิตรสหาย ที่แมไมไดเอยนาม แตเชื่อวาทุกทานทราบดีวาทานไดชวยผมไว

ผมตองขอบคุณทุกทานที่มารวมสรางสรรคคูมือ ฯ เลมนี้ขึ้นมาทั้งทางตรงและทางออม 

ดวยจุดมุงหมายรวมกันวา “การรวบรวมขอมูลเบื้องตนใหกับทานผูปกครองที่พาบุตรหลาน

มาเปนนักกีฬาวายน้ำ” อยางไรก็ตาม ผมก็ตองขอยอมรับในสวนที่ผิดพลาดไวดวย 

หากวาคูมือ ฯ เลมนี้จะมีสิ่งใดขาดตกและบกพรอง ไดแตหวังวาคูมือ ฯ เลมนี้

            จะชวยสรางความสุขและพลังบวก และเปนเพื่อนรวมเดินทางไปกับ

                            ผูปกครองทุกทานบนเสนทางสาย “นักกีฬาวายน้ำ” นี้ครับ

                   ขอใหทุกทานมีความสุขกับกีฬาวายน้ำนะครับ

                                                              ณัฐพล ชวนะวานิชวุฒิ

                                                              6 มกราคม 2564
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