
การแขงขันวายน้ำชิงชนะเลิศแหงประเทศไทย จัดเปนการแขงขันท่ีมีความสำคัญมากท่ีสุดรายการหน่ึงของประเทศ เปน

รายการท่ีจัดข้ึนเปนประจำทุกป และหากอยูในสถาณการณปกติ จะถูกกำหนดชวงเวลาการแขงขันเดียวกัน คือ ในระหวาง

เดือนเมษายนของทุกป ซ่ึงการแขงขันในรายการน้ี รวมถึงรายการท่ีสามารถใชในการคัดเลือก สามารถจัดวางรูปแบบอยูใน

แผนการฝกซอมประจำปของสมาชิกสโมสรสวนใหญได

อีกท้ังยังถูกจัดใหเปนรายการแขงขันเพ่ือการคัดเลือกเขาเปนตัวเปนตัวแทนทีมชาติไทย หรือ เปนรายการท่ีใชในการคัดเลือก

ตัวเพ่ือเขาแขงในรายการสำคัญๆตางๆในระดับนานาชาติ. ศูนยการวิจัยและพัฒนา สมาคมกีฬาวายน้ำแหงประเทศไทย หรือ

TPDC รวมกับฝายกีฬาวายน้ำ สมาคมกีฬาวายน้ำแหงประเทศไทย จึงมีความตองการท่ีจะพัฒนาและยกระดับรายการการ

แขงขันน้ี ท้ังในเชิงคุณภาพและปริมาณ

กุญแจสำคัญตัวหน่ึงท่ีจะชวยใหเปาหมายน้ีสัมฤิทธ์ิผล คือ “การปรับรูปแบบการคำนวนเกณฑเวลาชิงแชมปประเทศไทย” ให

ไดมาตรฐานมากข้ึน มีหลักในการอางอิงได และท่ีสำคัญ ผูฝกสอน, นักกีฬา, รวมถึงผูท่ีเก่ียวของยังสามารถคำนวนและคาด

การลวงหนาไดเอง เพ่ิมประสิทธิภาพในการวางแผนการฝกซอมในระยะยาวไดมากข้ึนอยางมีประสิทธิภาพ

รูปแบบการคำนวนเกณฑเวลา

ในการคำนวนเกณฑเวลาเพ่ือคัดเลือกเขาแขงขันรายการชิงชนะเลิศแหงประเทศไทย จะนำเอาเวลาเฉล่ียของลำดับ 1 - 3 จาก

รายการแขงขันระดับนานาชาติ ท่ีมีนัยยะสำคัญกับเปาหมายของประเทศ นำมาบวกดวยอัตราเปอรเซ็นท่ีเหมาะสม และนำ

เวลาท่ีไดมาเปนเกณฑเวลาในแตละรุนอายุ

● เกณฑเวลากลุมท่ัวไป = คาเฉล่ียเวลาในลำดับท่ี 1 - 3 จากการแขงขันวายน้ำซีเกมสในทาตางๆ + อัตรา

เปอรเซ็นท่ีเหมาะสม

● เกณฑเวลากลุม 1, กลุม 2 และ กลุม 3 = คาเฉล่ียเวลาในลำดับท่ี 1 - 3 จากการแขงขันวายน้ำเยาวชนเอเชีย

ตะวันออกเฉียงใต หรือ Sea Age Group ในทาตางๆ + อัตราเปอรเซ็นท่ีเหมาะสม
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● เกณฑเวลากลุม 4 = คาเฉล่ียเวลาในลำดับท่ี 1 - 8 ของกลุม 3 จากการแขงขันวายน้ำเยาวชนเอเชียตะวันออก

เฉียงใต หรือ Sea Age Group ในทาตางๆ + อัตราเปอรเซ็นท่ีเหมาะสม

โดยในปแรกของการปรับเปล่ียนรูปแบบการคำนวน จะใชอัตรา

1. 15% เปอรเซ็น สำหรับนักกีฬาในกลุมท่ัวไป, กลุม 1, กลุม 2 และ กลุม 3 ท้ังชายและหญิง ในการบวกเพ่ิมจาก

เวลาเฉล่ียท่ีคำนวนไดตามรายละเอียดดานบน

2. 30% เปอรเซ็น สำหรับนักกีฬาในกลุม 4 ในการบวกเพ่ิมจากเวลาเฉล่ียท่ีคำนวนไดตามรายละเอียดดานบน

ตามตัวอยางการคำนวนดานลาง

ตัวอยางท่ี 1:

รายการฟรีสไตล 200 เมตรหญิง กลุม 1 สามารถคำนวนไดโดย

คาเฉล่ียเวลาลำดับท่ี 1 - ลำดับท่ี 3 ของการแขงขันฟรีสไตล 200 เมตรหญิง ในกลุม 1 จากการแขงขัน Sea Age Group

2019 + 15% = เกณฑเวลาทาฟรีสไตล 200 เมตรหญิงกลุม 1

ตัวอยางท่ี 2:

รายการผีเส้ือ 100  เมตรชาย กลุม 4 สามารถคำนวนไดโดย

คาเฉล่ียเวลาลำดับท่ี 1 - ลำดับท่ี 8 ของการแขงขันผีเส้ือ 100 เมตรชาย ในกลุม 4 จากการแขงขัน Sea Age Group 2019 +

30% = เกณฑเวลาทาผีเส้ือ 100 เมตรชายกลุม 4
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การผูกเกณฑเวลาไวกับรายการแขงขันระดับนานาชาติท่ีมีนัยยะสำคัญกับเปาหมายของประเทศ เชน การแขงขันซีเกมส หรือ

การแขงขันซีเอชกรุป จะทำใหเกณฑเวลาในแตละป ขยับไปตามทิศทางเดียวกัน และเปนเคร่ืองมือหน่ึงในการตีกรอบใหการ

ฝกซอมไปในทิศทางเดียวกันดวย

ถึงอยางไรในอนาคต รายการแขงขันในระดับนานาชาติท่ีเราใชเปนตัวต้ังตน มีความจำเปนจะตองเปล่ียนหรือยกระดับให

ทาทายและยากข้ึน อาจจะเปนการแขงขันเอเช่ียนเกมส หรือ โอลิมปกเกมส

ท้ังน้ีมีความจำเปนจะตองดูความเหมาะสมของระดับความสามารถของนักกีฬาในประเทศควบคูกันไป โดยเร่ืองของการปรับ

เกณฑเวลาน้ี จะตองทำควบคูไปกับอีกหลายนโยบายเพ่ือใหครอบคลุมและชวยเหลือทุกฝายโดยภาพรวม เชน โครงการพัฒนา

ผูฝกสอนดานความรู, โครงการสนุบสนุนนักกีฬาดานตางๆ ซ่ึงเปนสวนหน่ึงในแผนพัฒนาจองสมาคมกีฬาวายน้ำในระยะยาวท่ี

จะเกิดข้ึนในอนาคต

ทำไมตองผูกเกณฑไวกับรายการแขงขันท่ียากและทาทาย?

เพราะการแขงขันวายน้ำชิงชนะเลิศแหงประเทศไทย เปนการแขงขันท่ีมุงเนนความเปนเลิศ และตองการใหเปนรายการท่ีชวย

ยกระดับความสามารถของนักกีฬาใหสูงข้ึน ประเทศไทยอยูในสถานการณท่ีทาทายเม่ือเปรียบเทียบกับคูแขงในหลายประเทศ

ในอาเซียน การเลือกรายการแขงขันซีเกมส และ ซีเอชกรุป ในหวงเวลาน้ีจึงมีความเหมาะสม

ไมใชแตจะมุงเนนเร่ืองความเปนเลิศเพียงดานเดียว แตในขณะเดียวกันยังใสใจและเขาใจเร่ืองการพัฒนานักกีฬาในระยะยาว

จึงเลือกหลักการคำนวนเกณฑของเด็กเล็ก คือ กลุม 4 ในความยากและอัตราเปอรเซ็นท่ีเหมาะสมกับทางกายภาพและจิตใจ

ของเด็กในวัยน้ี

ทำไมตอง 15% และ 30%?

เน่ืองจากเปนปแรกในการปรับเปล่ียนวิธีการคำนวน ทางฝาย TPDC และฝายกีฬาวายน้ำตองการปรับเปล่ียนอยาง

คอยเปนคอยไป เพ่ือใหทุกคนท้ังผูฝกสอนและนักกีฬาไดปรับตัว อัตรา 15% เปอรเซ็น และ 30% เปอรเซ็น เปนอัตราท่ี

เหมาะสมและใกลเคียงกับเกณฑเวลาท่ีใชคัดเลือกเขาแขงขันวายน้ำชินชนะเลิศแหงประเทศไทยในคร้ังท่ีผานมามากท่ีสุด และ

เพ่ือใหเหมาะสมกับขอจำกัดในการฝกซอมจากสถานการณการแพรระบาดของเช้ือไวรัส COVID-19 ในปน้ี

เม่ือปรับเกณฑเวลาแลว เกณฑจะยากข้ึนท้ังหมดไหม?

TPDC ไดจัดทำชุดตัวเลขท่ีหาไดจากการคำนวนตามวิธีคิดท่ีไดนำเสนอไปขางตนจึงพบวา เกณฑเวลาใหมไมไดยากข้ึนท้ังหมด

มียากข้ึนและงายลงผันแปรไปตามสถิติต้ังตนในแตละกลุม
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ทำไมความยากงายของแตละรายการไมเทากัน?

เกณฑเวลาใหม อาจจะมีบางรายการ บางกลุมอายุท่ีมีความยาก และ มีความงายตางกันไป ท้ังน้ีเปนเพราะระดับมาตรฐานของ

รายการแขงขันซีเกมส และ ซีเอชกรุปมีความยากงายแตกตางกันไปในแตละทาน่ันเอง

ในอนาคตเปาหมายของอัตราเปอรเซ็นท่ีนำมาใช มีความจำเปนตองปรับเลือกใชอัตรานอยลงเร่ือยๆ เพ่ือใกลเคียงกับเปาหมาย

มากท่ีสุด ซ่ึงจะแจงใหทราบลวงหนาเม่ือจะมีการเปล่ียนแปลง

เม่ือบางเกณฑงายบางเกณฑยาก จะสงผลตอจำนวนผูเขาแขงขันในรูปแบบไหน?

เกณฑเวลาท่ียากข้ึน หรือ งายลง จะสงผลตอจำนวนนักกีฬาท่ีผานเขามาแขงขันในรายการชิงแชมปประเทศไทยอยางแนนอน

ความกังวลคือ จำนวนนักกีฬารวมจะมากข้ึนจนไมสามารถจัดการเวลาได ใชเวลานานข้ึน เสร็จส้ินชาในแตละวัน

TPDC ไดจัดทำชุดตัวเลขประมาณการจำนวนนักกีฬาท่ีผานเขาแขงขันรายการชิงแชมปประเทศไทยในปหนา โดยคำนวนจาก

เกณฑเวลาใหม พบวามีความแตกตางนอยมา และมีแนวโนมจำนวนนักกีฬารวมลดลง

ทำไมตองมาทำชวงโควิท?

อาจจะเปนความพอดีของชวงเวลาท่ีทีม TPDC เขามาทำงานในชวงเวลาน้ี แตโครงการน้ี TPDC เล็งเห็นวาเปนโครงการเรง

ดวนท่ีควรจะรีบจัดทำ พวกเราเขาใจในขอจำกัดและความอยากลำบากทางการฝกซอมของผูฝกสอนและนักกีฬาทุกคน

จะเห็นไดจากการคำนวนหาเปอรเซ็นท่ีใกลเคียงกับเกณฑเดิมท่ีประกาศใชอยู เพ่ือใหเกิดการเปล่ียนแปลงนอยท่ีสุด และ ทุก

คนจะสามารถเตรียมตัวไดดีท่ีสุด อยางไรก็ตามสมาคมกีฬาวายน้ำและทีมงาน TPDC จะติดตามสถานการณการแพรระบาด

COVID-19 อยางตอเน่ืองเพ่ือประเมิณ หากเห็นวาสถานการณยังคงเปนลบตอการปรับเกณฑ ก็สามารถชะลอการบังคับใชได

ในวันขางหนา ซ่ึงจะประกาศแจงใหทราบลวงหนา

จะประกาศเกณฑและประกาศใชเม่ือไหร?

TPDC และฝายกีฬาวายน้ำตองการประกาศใหเร็วท่ีสุดเพ่ือใหผูฝกสอนและนักกีฬาจะไดมีเวลาในการเตรียมตัวสำหรับการฝก

ซอม โดยยึดตามแนวทางการฝกซอมแบบ Periodization หรือการฝกแบบฤดูกาลโดยชวงเวลาในการประกาศจะไมใหนอย

กวา 28 สัปดาหกอนรายการแขงขันเพ่ือการคัดเลือกรายการวายน้ำชิงชนะเลิศแหงประเทศไทยรายการสุดทายของปจะส้ินสุด

ลง
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อน่ึงทาง TPDC และฝายกีฬาวายน้ำทราบดีถึงสถาณการณการแผรระบาดของเช้ือไวรัส COVID-19 ซ่ึงบางทานมีขอจำกัดเร่ือง

การฝกซอมอยางมาก การเลือกชวงเวลาในการประกาศเกณฑ ทางทีมงานทุกคนจะพยามเลือกชวงเวลาท่ีเหมาะสมท่ีสุด

เพ่ือใหเกิดประโยชนสูงสุดตอทุกคน

ดวยความเคารพอยางสูง

ศูนยวิจัยและพัฒนาสมาคมกีฬาวายน้ำแหงประเทศไทย
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