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ต้ำรำทักษะกำรเคลื่อนไหวในกีฬำทำงน ้ำ Aquatic Sport Movement Skills นี จัดท้ำขึ น เพ่ือใช้
ประกอบกำรสอนวิชำทักษะกำรเคลื่อนไหวในกีฬำทำงน ้ำ รหัสวิชำ SS22100 โดยตรงตำมจุดประสงค์รำยวิชำ
ตำมหลักสูตรวิทยำศำสตรบัณฑิต วิทยำศำสตร์กำรกีฬำ ผู้เขียนได้พยำยำมปรับปรุงแก้ไขเนื อหำให้มีควำม
ทันสมัยที่สุด ซึ่งมีเนื อหำครอบคลุมตำมค้ำอธิบำยรำยวิชำ คือ กติกำพื นฐำน ฝึกปฏิบัติทักษะพื นฐำน 

กำรเคลื่อนไหวและทักษะเฉพำะกีฬำในกีฬำทำงน ้ำ หลักกำรวิเครำะห์กำรท้ำงำนของกล้ำมเนื อในกำรปฏิบัติ
ทักษะพื นฐำนกำรเคลื่อนไหวและทักษะพื นฐำนกำรเคลื่อนไหวเฉพำะกีฬำทำงน ้ำ  อีกทั งเนื อหำที่ใช้เขียน 
ผู้เขียนได้ศึกษำค้นคว้ำ หลักกำรทฤษฎี โดยอำศัยองค์ควำมรู้ส้ำคัญที่เกี่ยวข้องทำงด้ำนวิทยำศำสตร์ 
กำรเคลื่อนไหวทำงกำยวิภำคศำสตร์ กลศำสตร์โดยเฉพำะศำสตร์ที่เรียกว่ำ ชีวกลศำสตร์ และสรีรวิทยำ ของ
ระบบกล้ำมเนื อและกระดูก มำประยุกต์ใช้กับกำรอธิบำยทักษะกำรเคลื่อนไหวในกีฬำทำงน ้ำ และได้น้ำเอำ
ต้ำรำทักษะกำรเคลื่อนไหวในกีฬำทำงน ้ำทั งในและต่ำงประเทศมำรวบรวมและสรุปมำเป็นต้ำรำเล่มนี  

กำรจัดท้ำต้ำรำครั งนี ผู้เขียนขอขอบพระคุณ ครอบครัวที่รักยิ่งของผู้เขียน คุณพ่อ ครูพอพล สมนิล 
คุณแม่ ครูมำรศรี สมนิล และน้องชำย นำยหริพันธุ์ สมนิล ที่ให้ค้ำปรึกษำและสนับสนุนกำรเขียนต้ำรำเล่มนี  
ขอขอบคุณ อำจำรย์วณิชชำ รำชำเดช ที่ เป็นที่รักอยู่เคียงข้ำงและคอยให้ก้ำลังใจอยู่เสมอมำ ตลอดจน
ขอขอบคุณ นักศึกษำสำขำวิชำวิทยำศำสตร์กำรกีฬำ มหำวิทยำลัยรำชภัฏอุดรธำนีที่สละเวลำอันมีค่ำให้ควำม
ช่วยเหลือในกำรตรวจพิสูจน์อักษรและจัดท้ำรูปเล่ม 

ขอขอบพระคุณเป็นอย่ำงสูงต่อเจ้ำของผลงำน บทควำม ต้ำรำ หนังสือทุกท่ำน ที่ผู้เขียนได้น้ำมำ
อ้ำงอิงไว้ในต้ำรำเล่มนี  ขอขอบพระคุณ ผู้เชี่ยวชำญและผู้ทรงคุณวุฒิ ที่ให้ค้ำแนะน้ำในกำรพัฒนำต้ำรำให้มี
ควำมสมบูรณ์มำกยิ่งขึ น และขอขอบคุณผู้ร่วมงำนตลอดจนศิษย์เก่ำและศิษย์ปัจจุบันที่ได้ช่วยเหลือเกื อกูล  

ทุกๆ เรื่องมำโดยตลอด หำกมีสิ่งใดที่เป็นข้อเสนอแนะเพ่ือกำรพัฒนำและปรับปรุง ผู้เขียนก็ขอน้อมรับด้วย
ควำมยินดีและเป็นพระคุณยิ่ง และหำกท่ำนที่น้ำไปใช้มีข้อเสนอแนะ ผู้เขียนยินดีรับฟังควำมคิดเห็น และ
ขอขอบคุณมำ ณ โอกำสนี ด้วย 
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ภาพที่ 3.29 กล้ามเนื อบริเวณไหล่ 61 
ภาพที่ 3.30 กล้ามเนื อบริเวณไหล่ 62 
ภาพที่ 3.31 กล้ามเนื อบริเวณไหล่ 62 
ภาพที่ 3.32 กล้ามเนื อบริเวณไหล่ 63 
ภาพที่ 3.33 กล้ามเนื อบริเวณไหล่ 63 
ภาพที่ 3.34 กลุ่มกล้ามเนื ออก 64 
ภาพที่ 3.35 กล้ามเนื อบริเวณอก 66 
ภาพที่ 3.36 กล้ามเนื อบริเวณอก 66 
ภาพที่ 3.37 กล้ามเนื อบริเวณอก 67 
ภาพที่ 3.38 กล้ามเนื อบริเวณอก 67 
ภาพที่ 3.39 กล้ามเนื อบริเวณอก 68 
ภาพที่ 3.40 กล้ามเนื อบริเวณอก 68 
ภาพที่ 3.41 กล้ามเนื อบริเวณอก 69 
ภาพที่ 3.42 กล้ามเนื อบริเวณอก 69 
ภาพที่ 3.43 กล้ามเนื อบริเวณอก 70 
ภาพที่ 3.44 กล้ามเนื อบริเวณอก 70 
ภาพที่ 3.45 กลุ่มกล้ามเนื อท้อง 71 
ภาพที่ 3.46 กล้ามเนื อบริเวณท้อง 73 
ภาพที่ 3.47 กล้ามเนื อบริเวณท้อง 73 
ภาพที่ 3.48 กล้ามเนื อบริเวณท้อง 74 
ภาพที่ 3.49 กล้ามเนื อบริเวณท้อง 74 
ภาพที่ 3.50 กล้ามเนื อบริเวณท้อง 75 
ภาพที่ 3.51 กล้ามเนื อบริเวณท้อง 75 
ภาพที่ 3.52 กล้ามเนื อบริเวณท้อง 76 
ภาพที่ 3.53 กล้ามเนื อบริเวณท้อง 76 
ภาพที่ 3.54 กล้ามเนื อบริเวณท้อง 77 
ภาพที่ 3.55 กล้ามเนื อบริเวณท้อง 77 
ภาพที่ 3.56 กล้ามเนื อบริเวณท้อง 78 
ภาพที่ 3.57 กล้ามเนื อบริเวณท้อง 78 



ญ 

 

สารบัญภาพ 

 
 หน้า 
 

ภาพที่ 3.58 กลุ่มกล้ามเนื อหลัง 80 
ภาพที่ 3.59 กล้ามเนื อบริเวณหลัง 81 
ภาพที่ 3.60 กล้ามเนื อบริเวณหลัง 82 
ภาพที่ 3.61 กล้ามเนื อบริเวณหลัง 83 
ภาพที่ 3.62 กล้ามเนื อบริเวณหลัง 84 
ภาพที่ 3.63 กล้ามเนื อบริเวณหลัง 84 
ภาพที่ 3.64 กล้ามเนื อบริเวณหลัง 85 
ภาพที่ 3.65 กล้ามเนื อบริเวณหลัง 86 
ภาพที่ 3.66 กล้ามเนื อบริเวณหลัง 86 
ภาพที่ 3.67 กล้ามเนื อบริเวณหลัง 87 
ภาพที่ 3.68 กล้ามเนื อบริเวณหลัง 88 
ภาพที่ 3.69 กล้ามเนื อบริเวณหลัง 89 
ภาพที่ 3.70 กล้ามเนื อบริเวณหลัง 90 
ภาพที่ 3.71 กล้ามเนื อส่วนหน้าของขา 92 
ภาพที่ 3.72 กล้ามเนื อส่วนหลังของขา 93 
ภาพที่ 3.73 กล้ามเนื อบริเวณขา 95 
ภาพที่ 3.74 กล้ามเนื อบริเวณขา 96 
ภาพที่ 3.75 กล้ามเนื อบริเวณขา 97 
ภาพที่ 3.76 กล้ามเนื อบริเวณขา 98 
ภาพที่ 3.77 กล้ามเนื อบริเวณขา 99 
ภาพที่ 3.78 กล้ามเนื อบริเวณขา 100 
ภาพที่ 3.79 กล้ามเนื อบริเวณขา 100 
ภาพที่ 3.80 กล้ามเนื อบริเวณขา 101 
ภาพที่ 3.81 กล้ามเนื อบริเวณขา 101 
ภาพที่ 3.82 กล้ามเนื อบริเวณขา 102 
ภาพที่ 3.83 กล้ามเนื อบริเวณขา 102 
ภาพที่ 3.84 กล้ามเนื อบริเวณขา 103 
ภาพที่ 3.85 กล้ามเนื อบริเวณขา 104 
ภาพที่ 3.86 กล้ามเนื อทั่วร่างกาย 105 
ภาพที่ 3.87 กล้ามเนื อทั่วร่างกาย 106 
ภาพที่ 3.88 กล้ามเนื อทั่วร่างกาย 107 
ภาพที่ 3.89 กล้ามเนื อทั่วร่างกาย 108 
ภาพที่ 3.90 กล้ามเนื อทั่วร่างกาย 109 
ภาพที่ 3.91 กล้ามเนื อทั่วร่างกาย 110 
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ภาพที่ 4.1 การลอยของภาชนะสามอย่างตามหลักการของอาร์คิมิดิส 114 
ภาพที่ 4.2 แรงที่กระท้าในการลอยตัว 115 
ภาพที่ 4.3  การลอยตัวในน ้า 116 
ภาพที่ 4.4  การลอยตัวที่ผิวน ้า 118 
ภาพที่ 4.5  จุดศูนย์กลางมวลจะอยู่ใกล้กับสะโพกและศูนย์กลางของการลอยตัว 
 จะอยู่ที่หน้าอกส้าหรับคนส่วนใหญ่ 119 
ภาพที่ 4.6  ที่ตั งของจุดศูนย์กลางของมวลย้ายไปยังศูนย์กลางลอยน ้า 119 
ภาพที่ 4.7  การลอยตัวงอเข่า 120 
ภาพที่ 4.8  การสวมเสื อยืดขณะว่ายน ้า 122 
ภาพที่ 4.9  การกางแขนและขาออกพร้อมกัน 123 
ภาพที่ 4.10  หุบแขนและขาเข้าพร้อมกันล้าตัวตรงชี ไปข้างหน้า 123 
ภาพที่ 4.11  การออกแรงในทิศทางที่ตั งฉาก 125 
ภาพที่ 4.12  การกระโดดน ้าจากกระดานบอร์ด 126 
ภาพที่ 4.13  การกระโดดน ้าจากกระดานบอร์ด 126 
ภาพที่ 4.14  การกวาดน ้าผ่านล้าตัวให้หัวไหล่เป็นจุดหมุน 130 
ภาพที่ 4.15  จังหวะของแขนและขา 130 
ภาพที่ 5.1  การสัมผัสน ้า 134 
ภาพที่ 5.2  การด้าน ้าผลุบๆ โผล่ๆ และควบคุมลมหายใจ 135 
ภาพที่ 5.3  การนั่งลงและเลื่อนลงไปในน ้าหรือใช้บันไดทางลาดหรือบันไดราว 136 
ภาพที่ 5.4  การลอยหงายในแนวนอน 137 
ภาพที่ 5.5  การลอยหงายในแนวทแยง 137 
ภาพที่ 5.6  การลอยหงายในแนวเกือบตั ง 138 
ภาพที่ 5.7  การกวาดแขนกลับ 138 
ภาพที่ 5.8  การลอยท่าแมงกะพรุน 139 
ภาพที่ 5.9  การกอดเข่าลอยคว่้าหน้า 140 
ภาพที่ 5.10  การลอยไปด้านหน้าในน ้าลึก 141 
ภาพที่ 5.11  ท่าลอยคว่้าหน้าลงในน ้า 143 
ภาพที่ 5.12  ท่าลอยหงายหน้าบนน ้า 143 
ภาพที่ 5.13  การเคลื่อนไหวพื นฐานของมือ 145 
ภาพที่ 5.14  การใช้มือและแขนในการว่ายน ้า 146 
ภาพที่ 5.15  ล้าตัวจะอยู่ในแนวตั งตรงหรือเอนไปข้างหน้าเล็กน้อย ศีรษะตั ง  
 ปากและจมูกพ้นน ้า 147 
ภาพที่ 5.16  เตะน ้าดันน ้าลงด้านล่างเพ่ือให้ดันศีรษะลอยขึ น 147 
ภาพที่ 5.17  หลังตรงและเกร็งสะโพกไว้เพ่ือให้ต้นขามีการเคลื่อนไหวไปด้านหน้า 148 
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ภาพที่ 5.18 เท้าแต่ละข้างจะสลับไปมาโดยการหมุนอย่างรวดเร็ว 149 
ภาพที่ 5.19  เตะเท้าให้พอแค่ให้ศีรษะพ้นน ้า 149 
ภาพที่ 5.20  เตะเท้าให้พอแค่ให้ศีรษะพ้นน ้า 151 
ภาพที่ 5.21  เตะเท้าให้พอแค่ให้ศีรษะพ้นน ้า 152 
ภาพที่ 5.22  การย้ายต้าแหน่งเพ่ือความคล่องตัวด้วยแรงจากแขนเหนือศีรษะ 
 และลอยออกไปจากจุดเริ่มต้น 153 
ภาพที่ 5.23  การด้าน ้าที่พื นผิว 154 
ภาพที่ 5.24  การด้าน ้าพื นผิวใต้น ้า 155 
ภาพที่ 5.25  การพุ่งลงน ้า 156 
ภาพที่ 5.26  การว่ายใต้น ้าในสระ 156 
ภาพที่ 6.1  การว่ายน ้าท่าฟรีสไตล์ 160 
ภาพที่ 6.2  ต้าแหน่งของร่างกายท่ีสมดุลและการเคลื่อนไหว 161 
ภาพที่ 6.3  การม้วนร่างกาย 162 
ภาพที่ 6.4  จังหวะของแขน 163 
ภาพที่ 6.5  การออกแรงจากแขนระยะแรก 164 
ภาพที่ 6.6  การออกแรงจากแขนระยะปลาย 164 
ภาพที่ 6.7  การยกข้อศอกให้แขนผ่อนคลายกับแขนทีห่้อยลงมา 165 
ภาพที่ 6.8  จังหวะของการเตะขา 165 
ภาพที่ 6.9  การก้าหนดการหายใจ 167 
ภาพที่ 6.10  การว่ายน ้าท่ากรรเชียง 168 
ภาพที่ 6.11  จังหวะของแขน 169 
ภาพที่ 6.12  ระยะของการออกแรงช่วงแรก 170 
ภาพที่ 6.13  ระยะของการออกแรงช่วงหลัง 170 
ภาพที่ 6.14  การยกแขนออกจากน ้าด้วยฝ่ามือหันเข้าด้านใน 171 
ภาพที่ 6.15  แขนเกือบเคลื่อนไหวตั งฉากกับน ้า 171 
ภาพที่ 6.16  การกลับสู่เริ่มต้นเพ่ือให้มือและนิ วก้อยเข้ามาในน ้าในครั งแรก 171 
ภาพที่ 6.17  การเตะขา 172 
ภาพที่ 6.18  การว่ายน ้าท่ากบ 173 
ภาพที่ 6.19  จังหวะของแขนท่ากบ 174 
ภาพที่ 6.20  การเตะขาท่ากบ 175 
ภาพที่ 6.21  การหายใจและการก้าหนดเวลาในท่ากบ 176 
ภาพที่ 6.22  การว่ายน ้าท่าผีเสื อ 177 
ภาพที่ 6.23  การเคลื่อนไหวของแขนท่าผีเสื อ 178 
ภาพที่ 6.24  จังหวะของแขนท่าผีเสื อ 179 
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ภาพที่ 6.25  จังหวะของแขนท่าผีเสื อระยะกลับสู่เริ่มต้น 180 
ภาพที่ 6.26  การเตะขาท่าผีเสื อ 181 
ภาพที่ 6.27  การหายใจและการก้าหนดเวลาของท่าผีเสื อ 182 
ภาพที่ 6.28  การว่ายน ้าท่ากรรเชียงอย่างง่าย 183 
ภาพที่ 6.29  ต้าแหน่งสมดุลของร่างกาย 184 
ภาพที่ 6.30  จังหวะของแขน 185 
ภาพที่ 6.31  การเตะขา 186 
ภาพที่ 6.32  การหายใจและการก้าหนดเวลา 187 
ภาพที่ 6.33  การหายใจและการก้าหนดเวลา 187 
ภาพที่ 6.34  ต้าแหน่งของร่างกาย 188 
ภาพที่ 6.35  จังหวะของแขน 189 
ภาพที่ 6.36  การเตะขาของท่าว่ายน ้าแบบตะแคงข้าง 190 
ภาพที่ 6.37  การหายใจและการก้าหนดเวลา 191 
ภาพที่ 6.38  การกระโดดน ้าและการพุ่งลงน ้า 195 
ภาพที่ 6.39  การพุ่งลงน ้า 196 
ภาพที่ 6.40  ท่านั่งกระโดด 197 
ภาพที่ 6.41 ท่านั่งคุกเข่ากระโดด 197 
ภาพที่ 6.42  ท่ายืนขอบสระกระโดดน ้า 198 
ภาพที่ 6.43  การด้าน ้ามุมต่้า 199 
ภาพที่ 6.44  การเริ่มต้นกระโดดจากแท่นกระโดดเท้าคู่ 201 
ภาพที่ 6.45  การเริ่มต้นกระโดดจากแท่นกระโดดเท้าน้าเท้าตาม 202 
ภาพที่ 6.46  ท่าตีกรรเชียงเริ่มต้น 203 
ภาพที่ 6.47  การเตะขาอย่างรวดเร็วแบบปลาโลมา 204 
ภาพที่ 6.48  การกลับตัวท่าฟรีสไตล์ 205 
ภาพที่ 6.49  การกลับตัวท่ากรรเชียง 206 
ภาพที่ 6.50  การพลิกกลับตัว 207 
ภาพที่ 6.51  การแตะผนังกลับตัว 208 
ภาพที่ 6.52  การดึงแขนใต้น ้า 209 
ภาพที่ 6.53  การกลับตัวในท่ากรรเชียง 210 
ภาพที่ 7.1  พื นที่ต่างระดับใต้น ้า 214 
ภาพที่ 7.2  พื นสระท่ีมีสีตัดกันหรือสีกระเบื องและท้าเครื่องหมายทั งเส้นขอบแนวนอน 
 และแนวตั ง 215 
ภาพที่ 7.3  แท่นกระโดดน ้า 216 
ภาพที่ 7.4  แพลตฟอร์มกระโดดน ้า 217 
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ภาพที่ 7.5  การจัดต้าแหน่งที่เหมาะสมเมื่อลงสู่น ้า 218 
ภาพที่ 7.6  ต้าแหน่งมือและต้าแหน่งร่างกายส่วนบน 219 
ภาพที่ 7.7  การด้าน ้าไปที่พื นผิวใต้น ้า 219 
ภาพที่ 7.8  การกระโดดน ้าคุกเข่าจากสระว่ายน ้า 221 
ภาพที่ 7.9  เหน็บคางเข้าที่หน้าอกและยืดแขนทั งสองขึ นที่แขนกดด้วยกันกับหู 222 
ภาพที่ 7.10  การกดเป็นจุดทีน่ักกระโดดน ้าผลักดันลงบนกระดานกระโดด 
 และกระโดดขึ น 223 
ภาพที่ 7.11  การจัดต้าแหน่งร่างกาย 3 ขั นพื นฐานส้าหรับการกระโดดน ้า 224 
ภาพที่ 7.12  การคุกเข่ากระโดดน ้าจากกระดานกระโดดน ้า 225 
ภาพที่ 7.13  การกระโดดน ้าไปข้างหน้าท่าใบไม้ร่วงจากกระดานกระโดดน ้า 226 
ภาพที่ 7.14  การยืนกระโดดน ้าจากกระดานกระโดดน ้า 227 
ภาพที่ 7.15  การฝึกกระโดดลอยบนอากาศส่วนเดียวบนบก 228 
ภาพที่ 7.16  การฝึกกระโดดลอยบนอากาศสองส่วนบนบก 229 
ภาพที่ 7.17  การฝึกกระโดดลอยบนอากาศส่วนเดียวลงสู่น ้า 229 
ภาพที่ 7.18  การฝึกกระโดดลอยบนอากาศส่วนเดียวจากกระดานกระโดดน ้า 230 
ภาพที่ 7.19  การฝึกกระโดดลอยบนอากาศสองส่วนจากกระดานกระโดดน ้า 231 
ภาพที่ 7.20  การฝึกกระโดดลอยบนอากาศส่วนเดียวด้วยการหนีบตัวจากสระว่ายน ้า 232 
ภาพที่ 7.21  การฝึกกระโดดลอยบนอากาศส่วนเดียวด้วยการหนีบตัว 
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ภาพที่ 7.22  การกระโดดน ้าไปข้างหน้าส่วนเดียวด้วยการหนีบตัวจากสระว่ายน ้า 234 
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บทที่ 1 

บทน ำส ำหรับทักษะกำรเคลื่อนไหวในกีฬำทำงน  ำ 

(Intro for Movement Skill in Aquatic Sports) 
 

หากจะกล่าวถึงค าว่า “กีฬา” นั้นมีหลากหลายประเภทนักแต่เมื่อจัดแบ่งตามกลุ่มกีฬาที่เล่นตาม
ลักษณะภูมิประเทศที่ใช้จัดการแข่งขัน สามารถแบ่งได้เป็นกลุ่มกีฬาทางน้ า กลุ่มกีฬาทางบก และกลุ่มกีฬา 

ทางอากาศ โดยกลุ่มกีฬาแต่ละประเภทจะมีความแตกต่างกันทั้งกฎกติกา วิธีการเล่น และอีกมากมาย ซึ่งกลุ่ม
กีฬาทางน้ า ภาษาอังกฤษจะใช้ค าว่า aquatic sports หรือ water sports โดยประกอบไปด้วยชนิดกีฬาต่างๆ 
ที่เล่นตามลักษณะภูมิประเทศอันเกี่ยวข้องกับทางน้ า เช่น กีฬาว่ายน้ า กีฬากระโดดน้ า กีฬาโปโลน้ า เป็นต้น 
โดยเมื่อวิเคราะห์ให้ลึกลงไปในเรื่องของการท าความเข้าใจต่อการเคลื่อนไหวร่างกายกับกีฬานั้นพ้ืนฐานที่ส าคัญ
ของนักกีฬากลุ่มกีฬาทางน้ านี้ก็คือ “พ้ืนฐานของการว่ายน้ า” โดยการว่ายน้ าเป็นและถูกต้องจะเป็นปะโยชน์
ต่อผู้ปฏิบัติ ซึ่งจะเป็นวิชาติดตัวไปจนลมหายใจสุดท้ายของชีวิตทั้ง การเอาตัวรอดของตนเองในน้ า  
การช่วยเหลือผู้อ่ืนที่ว่ายน้ าไม่เป็นได้ และสามารถใช้พ้ืนฐานการว่ายน้ านี้ไปพัฒนาต่อการแข่งขันในกลุ่มกีฬา
ทางน้ าต่างๆ ต่อไปได้ 

การฝึกพ้ืนฐานของการว่ายน้ านั้นมี 3 ส่วนที่ส าคัญ คือ ครูฝึก วิธีการฝึก และนักเรียนผู้ถูกฝึก โดยหาก
ผู้ปกครองมีความรู้ความเข้าใจต่อหลักการการเคลื่อนไหวต่างๆ อย่างถูกต้องก็สามารถสอนลูกให้ว่ายน้ าเองได้
ซึ่งเทคนิคการสอนว่ายน้ านั้นมีมากมาย แต่สิ่งที่ส าคัญคือท่านจะต้องสามารถสอนทักษะด้านกลไก 

การเคลื่อนไหวในสิ่งแวดล้อมของน้ าให้ได้เช่นเดียวกับการสอนบนบก  และสิ่งที่จะต้องค านึงถึงให้มากนั้นคือ
แรงจูงใจ การเสริมแรงและการฝึกหัด ท่านต้องรู้ว่าขณะนี้ "น้ า" ต้องถูกน ามาใช้เป็นสภาพแวดล้อมในการสอน
และจะท าอย่างไรให้นักเรียนผู้ถูกฝึกเกิดความคิดรวบยอดเกี่ยวกับการลอยตัว เน้นให้เห็นถึงแรงต้านและ 

ความกดดันของน้ าจากทิศทางต่างๆ ที่มีต่อร่างกายในขณะเคลื่อนไหวในน้ า ความสามารถในการที่จะลอยตัว
ในน้ า การเคลื่อนที่และการเปลี่ยนอิริยาบถของร่ายกายในรูปแบบต่างๆ ซึ่งไม่สามารถท าได้บนบก 

เมื่อมนุษย์อยู่บนบก การหายใจเข้าออกเป็นกระบวนการปกติตามสัญชาตญาณของมนุษย์ แต่ในขณะ
ที่ใบหน้าอยู่ในน้ า การหายใจเข้าออกเป็นทักษะที่จะต้องสอนฝึกหัดหลายๆ ครั้ง ก่อนที่จะกลายเป็นความ 

เคยชิน ต้องสอนจากง่ายๆ ไปหายาก วิธีการนี้รวมไปถึงการกลั้นหายใจในขณะที่ใบหน้าอยู่ในน้ า การระบาย
ลมหายใจออกในน้ า การเป่าฟองอากาศ การลืมตาในน้ า และสุดท้ายก็คือ การหายใจเข้าออกเป็นจังหวะขึ้นลง
ในน้ า ขอแนะน าเทคนิคง่ายๆ ซึ่ง ร าแพน พรเทพเกษมสันต์ (2538) ได้กล่าวว่าการหายใจของคนปกติใน 

ระยะพักจะเกิดขึ้นเป็นจังหวะสม่ าเสมอในอัตราประมาณ 12 ครั้ง/นาที โดยจะเกิดการหายใจเข้าซึ่งกินเวลา
ประมาณ 2 วินาที ตามด้วยการหายใจออกซ่ึงกินเวลาประมาณ 3 วินาที สลับกันเรื่อยๆ ท าให้ร่างกายสามารถ
ได้รับออกซิเจนและขับทิ้งคาร์บอนไดออกไซด์ของร่างกายออกมาซึ่งจะเป็นปกติ  



2 

 

ล ำดับขั นกำรฝึกว่ำยน  ำพื นฐำน มีดังนี้ 

1. เริ่มต้นจากการให้ผู้ฝึกหายใจเฉพาะทางปากเท่านั้น 

2. ท ามือทั้งสองข้าง ท าให้เหมือนถ้วย และวักน้ าข้ึนมาเป่าลมลงไปให้เป็นฟอง 
3. จุ่มปากลงในน้ าและเป่าลมเป็นฟอง 
4. จุ่มหน้าลงในน้ า 
5. จุ่มศีรษะลงในน้ า 
6. จุ่มศีรษะลงในน้ าและเป่าลมลงในน้ า 
7. ด าน้ าโดยให้ศีรษะมิดน้ า 
8. ด าน้ าพร้อมกับนับในใจในน้ า เพ่ิมจ านวนขึ้นเรื่อยๆ 

9. ด าน้ าและใช้มือทั้งสองข้างสัมผัสผิวน้ า 
10. ค่อยๆ เดินออกจากฝั่งทีละนิด 

11. ประคองมือและล าตัวพร้อมให้ผู้ฝึกเป่าลมเป็นฟองวิ่งหรือเตะขา 
12. จับคู่ด าน้ าหรือเล่นหาสิ่งของที่อยู่ใต้น้ า 

ขั้นตอนต่อไปก็คือ การลอยตัวที่ตรงกับภาษาต่างประเทศว่า floating ทักษะการลอยตัวจะท าให้ผู้ฝึก
ได้พัฒนาความคิดเกี่ยวกับแรงต้านของน้ า และทักษะการช่วยเหลือตนเอง ซึ่งจะเป็นพ้ืนฐานต่อไปของการ
เคลื่อนไหวในน้ าจากท่ายืนไปสู่ท่านอน ขั้นตอนแรก ท่านจะต้องอธิบายและสาธิตให้ผู้เรียนเข้าใจว่า น้ ามีแรง
ต้านทานท าให้เราลอยตัวอยู่ในน้ าได้ ถ้าเราท าตัวให้ผ่อนคลาย และหายใจเข้าให้มากที่สุดเท่าที่จะมากได้  
ท่านเองก็ต้องยืนอยู่ใกล้ชิดกับผู้ฝึก คอยพยุงและให้ก าลังใจ และเมื่อผู้ฝึกมีประสบการณ์เกี่ยวกับการลอยตัว
แล้ว เขาก็พร้อมที่จะไปสู่ขั้นการเคลื่อนไหวในน้ าได้โดยพยายามไม่ ให้ตัวจมน้ า โดยขั้นตอนต่อจากนี้ไปขอจะ
กล่าวในบทต่อๆ ไป 

 

 

ภำพที่ 1.1 การว่ายน้ าใต้น้ า 

ที่มำ : http://swimming57180.wordpress.com 
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กีฬำทำงน  ำกับควำมรู้เบื องต้นเกี่ยวกับกีฬำ 

กิจกรรมกีฬาเป็นกิจกรรมที่ได้รับการยอมรับว่ามีส่วนร่วมส่งเสริมและช่วยพัฒนาคุณภาพชีวิตของ
คนเราได้เป็นอย่างดี ปัจจุบันกิจกรรมกีฬามีรูปแบบที่หลากหลาย มีการศึกษาค้นคว้าและพัฒนารูปแบบ 

การเล่นกีฬามากขึ้น กีฬาบางประเภทได้รับความนิยมจนได้รับการพัฒนาจากรูปแบบกีฬาสมัครเล่นมาอยู่ใน 

รูปของกีฬาอาชีพ 

การพัฒนารูปแบบของกีฬาอย่างต่อเนื่อง ส่งผลให้มีการแบ่งแยกประเภทของกีฬาออกไปมากมาย 
ทั้งนี้ข้ึนอยู่กับแนวทางในการจัดกลุ่มของกีฬานั้นๆ คุณควรท าความเข้าใจความรู้เบื้องต้นเก่ียวกับกีฬา ดังนี้ 

 

1. ควำมหมำยและควำมส ำคัญของกีฬำ 
ถึงแม้ว่ากีฬาจะมีรูปแบบที่หลากหลายแต่การที่จะอธิบายว่ากีฬามีความหมายและความส าคัญอย่างไร

ให้ชัดเจนนั้น ควรจะวิเคราะห์จากลักษณะของการปฏิบัติกิจกรรมและเป้าหมายของกิจกรรมกีฬา  

ชนิดนั้น ซึ่งสรุปได้ดังนี้ 
กีฬา หมายถึง การเล่นในลักษณะของการแข่งขัน เพ่ือให้เกิดความสนุกสนานและเพ่ือแสดงออกถึง

ความสามารถ ตลอดจนความสวยงามด้วยการเคลื่อนไหวร่างกาย ให้เป็นไปตามกฎกติกาและระเบียบที่ 
วางไว้ โดยมีจุดมุ่งหมายหลายประการ เช่น การเล่นเพ่ือสุขภาพ เพ่ือความเพลิดเพลิน เพ่ือเข้าร่วมกับกลุ่ม 
และเพ่ือการแข่งขันซึ่งเน้นความเป็นเลิศในระดับต่างๆ จากความหมายที่กล่าวมา เมื่อวิเคราะห์เกี่ยวกับ
ความส าคัญของกีฬาโดยพิจารณาจากธรรมชาติของกีฬา นอกจากจะสร้างเสริมสุขภาพอนามัยให้กับผู้เข้าร่วม
ในกิจกรรมกีฬาแล้ว กฎ กติกา และระเบียบวิธีการเล่นยังมีส่วนช่วยสร้างเสริมความมีวินัยให้กับตัวบุคคลได้  
อีกด้วย และการแข่งขันในกิจกรรมกีฬายังช่วยส่งเสริมให้ผู้เข้าร่วมรู้จักการท างานในลักษณะการเป็นผู้น า และ
ผู้ตามที่ดี ฝึกให้รู้จักแก้ไขปัญหาเฉพาะหน้า ตลอดจนรู้จักใช้ไหวพริบและกลเม็ดในการตั้งรับและรุกไล่ฝ่าย 

ตรงข้าม 
 
2. กำรแบ่งประเภทของกีฬำ 
หากจะช่วยกันรวบรวมรายชื่อของกีฬาชนิดต่างๆ ทั้งที่เป็นกีฬาประชาชาติและกีฬาต่างๆ ที่รู้จักจะ

พบว่ามีรายชื่อของชนิดของกีฬามากมายด้วยกัน ซึ่งหากน ามาจัดแบ่งจะแบ่งออกได้หลากลักษณะ เช่น 
จัดแบ่งตามกลุ่มกีฬาที่เล่นตามลักษณะภูมิประเทศที่ใช้จัดการแข่งขัน ได้แก่ กลุ่มกีฬาทางน้ า  

กลุ่มกีฬาทางบก และกลุ่มกีฬาทางอากาศ 
จัดแบ่งตามมาตรฐานความนิยมของกีฬา ได้แก่ กฬีาพ้ืนเมือง และกีฬาสากล 
จัดแบ่งตามลักษณะของกีฬานั้นๆ ซึ่งแบ่งได้มากมาย เช่น กีฬาประเภทกรีฑา กีฬาประเภทยิมนาสติก 

กีฬาประเภทต่อสู้ กีฬาประเภทใช้เป้าเป็นตัววัดความแม่นย า กีฬาประเภทใช้ลูกบอลปาเข้าเป้า  กีฬาประเภท
ใช้สนามแบ่งแดนเพ่ือการแข่งขัน กีฬาประเภทใช้ไม้ตีประกอบลูกบอล กีฬาประเภทใช้สัตว์หรือยานพาหนะ
ประกอบในการแข่งขัน 
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จากรูปแบบของการจัดแบ่งประเภทของกีฬามีความชัดเจนขึ้น ได้มีการจัดแบ่งประเภทกีฬาออกตาม
ลักษณะจ านวนผู้ที่เข้าร่วมแข่งขัน แบ่งออกได้ 2 ประเภท คือ กีฬาประเภทเดี่ยวและกีฬาประเภททีม 

กีฬาประเภทเดี่ยว หมายถึง กีฬาที่ประกอบด้วยผู้เล่นหรือผู้เข้าแข่งขันฝ่ายละคนที่ลงท าการแข่งขัน
หรือลงประลองในกีฬาชนิดนั้นๆ โดยผลการแพ้ชนะมาจากผู้เล่นเพียงคนเดียว เช่น กีฬามวยไทยหรือ 

มวยสากล กีฬายูโด กีฬาฟันดาบ 
กีฬาประเภททีม หมายถึง กีฬาที่ประกอบด้วยผู้เล่นหรือผู้เข้าแข่งขันฝ่ายละ 2 คนขึ้นไปลงแข่งขัน

หรือลงประลองในชนิดกีฬานั้นๆ โดยผลการแพ้ชนะมาจากผู้เล่นทั้งทีม เช่น ฟุตบอล วอลเลย์บอล รักบี้
ฟุตบอล บาสเกตบอล ฮอกก้ี เนตบอล 

 
3. ทักษะกำรเคลื่อนไหวพื นฐำนในกำรเล่นกีฬำ 

หากจะสังเกตเก่ียวกับลักษณะท่าทางของผู้เล่นที่เล่นกีฬาว่ามีการเคลื่อนไหวร่างกายในลักษณะใดบ้าง 
และลักษณะเหล่านั้นมีความจ าเป็นที่จะน ามาใช้ในกีฬาชนิดใดบ้าง โดยเบื้องต้นอาจพบทักษะการเคลื่ อนไหว
ในหลายลักษณะซึ่งเรียกรวมๆ ว่า ทักษะการเคลื่อนไหวแบบผสมผสาน ซึ่งมีทั้งทักษะการเคลื่อนไหวแบบอยู่
กับที่ แบบเคลื่อนที่ และแบบประกอบอุปกรณ์ เพ่ือให้ผู้อ่านมีความสามารถในการน าทักษะการเคลื่อนไหว
ดังกล่าวมาใช้ในการเล่นกีฬาทั้งประเภท 

 

พื นฐำนที่ส ำคัญของกีฬำทำงน  ำ 

พ้ืนฐานหลักของกีฬาทางน้ านั้นจะเน้นไปในการท าความเข้าใจพ้ืนฐานหลักของการว่ายน้ าเป็นส าคัญ 
4 ข้อ อัน ได้ แก่  การลอยตัวหรือการพยุ งตั ว  (buoyancy) การปรับสภาพการหายใจก่อนด าน้ า
(conditioning) การฝึกการกลั้นหายใจ (breath control)  และการเคลื่อนไหว (mobility)  ทั้งหมดเป็น
พ้ืนฐานหลักของการเรียนว่ายน้ าที่จะน าไปใช้ต่อยอดได้อย่างแท้จริง ซึ่งมีรายละเอียด ดังนี้ 

การลอยตัวหรือการพยุงตัว (buoyancy) คือการสอนอย่างง่ายๆ ให้ผู้ฝึกว่ายน้ าใช้มวลและ 

ความหนาแน่นของตัวเองให้เป็นประโยชน์ในการพยุงตัวเองในน้ า  ให้โอกาสผู้ฝึกได้รับรู้ถึงการลอยตัวของ
ตนเองระหว่างการเรียนว่ายน้ า ตั้งแต่ครั้งแรกที่ลงน้ า เขาจะได้เรียนรู้หลากหลายที่ให้เขาได้สัมผัสถึงการพยุง
ตัวของตนเองและค่อยๆ สร้างความมั่นใจมากขึ้นๆ และเมื่อเราน าการพยุงตัวมารวมเข้ากับเทคนิคการกลั้น
หายใจ นั่นคือการสอนให้เขาเคลื่อนตัวในน้ าที่เรียกว่า free float หรือการลอยตัวอย่างอิสระ 

การปรับสภาพการหายใจก่อนด าน้ า (conditioning) นับเป็นขั้นแรกสุดของการฝึกการกลั้นหายใจ 
นั่นคือการเริ่มต้นใช้น้ าจ านวนน้อยๆ โดยมีคิวของค าพูด เพ่ือท าให้ผู้เรียนเข้าใจว่าเมื่อไหร่ต้องกลั้นหายใจ  
การฝึก cup conditioning โดยการราดน้ าจากแก้วลงบนศีรษะของเด็ก โดยผ่านเกมส์และเสียงเพลงสนุกๆ 
เป็นการเรียนแบบนุ่มนวลและเป็นการสื่อสารที่ได้ผลที่ดีที่สุดวิธีหนึ่งและเหมาะกับผู้เรียนที่เป็นเด็กเล็ก    

การฝึกการกลั้นหายใจ (breath control) คือการควบคุมการหายใจทั้งใต้น้ าและบนน้ า เมื่อผู้เรียน
ผ่านการฝึก cup conditioning มาหลายครั้งในชั้นเรียนว่ายน้ าและที่บ้าน ผู้เรียนจะคุ้นเคยกับการกลั้นหายใจ
และพร้อมจะด าน้ าครั้งแรก ดังนั้นคุณพ่อคุณแม่ควรจะฝึกท า cup conditioning ที่บ้านระหว่างการอาบน้ าให้
ทารกและเด็กๆ เป็นประจ าเพื่อให้พวกเขาพร้อมที่จะด าน้ าในคลาสเรียน 
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การเคลื่อนไหวร่างกาย (mobility) เป็นทักษะที่สามารถพัฒนาได้ในเด็กให้พวกเขาเคลื่อนไหว 

อย่างอิสระในน้ า การเคลื่อนไหวในน้ านับเป็นขั้นแรกของการฝึกการว่ายน้ าในระยะยาวด้วย และด้วยการสอน
การใช้แขนและขาอย่างถูกต้อง (propulsion)  

 

รู้จักกีฬำว่ำยน  ำ 

ประวัติกีฬำว่ำยน  ำ 

ประวัติกีฬำว่ำยน  ำโลก 

กีฬาว่ายน้ า (swimming) ถือเป็นศิลปะอย่างหนึ่ง เพราะมนุษย์สามารถว่ายน้ าได้ตั้งแต่สมัย 

ดึกด าบรรพ์ โดยเฉพาะอย่างยิ่งมนุษย์ที่ตั้งภูมิล าเนาอยู่ตามชายทะเล แม่น้ า ล าคลอง และที่ราบลุ่มต่างๆ เช่น 
พวกเอสซีเรีย อียิปต์ กรีก และโรมัน มีการฝึกหัดว่ายน้ ากันมาตั้งแต่ก่อนคริสตกาล เพราะมีผู้พบภาพวาด
เกี่ยวกับการว่ายน้ าในถ้ าบนภูเขาแถบทะเลทรายลิบยาน การว่ายน้ าในสมัยนั้นเพียงเพ่ือให้สามารถว่ายน้ า  

ข้ามไปยังฝั่งตรงข้ามได้ หรือเมื่อเกิดอุทกภัยน้ าท่วมป่าและที่อยู่อาศัยก็สามารถพาตัวไปในที่น้ าท่วมไม่ถึงได้
อย่างปลอดภัย การว่ายน้ าได้มีวิวัฒนาการมาตั้งแต่สมัยโบราณจนถึงปัจจุบัน แต่มีหลักฐานบันทึกไว้ไม่นานนัก 
Ralph Thomas ให้ชื่อแบบว่ายน้ าที่มนุษย์ใช้ว่ายกันมาตั้งแต่เดิมว่า ฮิวแมน สโตร์ก (human stroke) 
นอกจากนี้พวกชนชาติสลาฟและพวกสแกนดิเนเวียรู้จักการว่ายน้ าอีกแบบหนึ่ง โดยใช้เท้าเคลื่อนไห วในน้ า
คล้ายกบว่ายน้ า หรือที่เรียกว่าฟล็อกคิก (flogkick) แต่วิธีการเคลื่อนไหวของท่าแบบนี้จะท าให้ว่ายน้ าได้ 
ไม่เร็วนัก  

การแข่งขันว่ายน้ าครั้งแรกได้จัดขึ้น วูลวิช บาร์ท (woolwich baths) ใกล้กับกรุงลอนดอน ประเทศ
อังกฤษ เมื่อปี พ.ศ. 2416 การแข่งขันครั้งนั้นมีการแข่งขันเพียงแบบเดียวคือ แบบฟรีสไตล์ (free style) โดย 

ผู้ว่ายน้ าแต่ละคนจะว่ายแบบใดก็ได้ ในการแข่งขันครั้งนี้ J. Arhur Trudgen เป็นผู้ได้รับชัยชนะ โดยเขาได้ว่าย
แบบเดียวกับพวกอินเดียแดงในอเมริกาใต้ คือแบบยกแขนกลับเหนือน้ า ซึ่งเป็นวิธีการว่ายน้ าของเขา  

ได้กลายเป็นแบบที่ได้รับความนิยมมากจนได้ชื่อว่า ท่าว่ายน้ าแบบทรัดเจน (trudgen stroke) 

ประชาชนชาวโลกได้ให้ความสนใจเกี่ยวกับการว่ายน้ าเพ่ิมมากขึ้น เมื่อเรือเอก Matthew Webb  
ได้ว่ายน้ าข้ามช่องแคบอังกฤษจากเมืองโดเวอร์ คาเลียส เมื่อเดือนสิงหาคม พ.ศ. 2418 โดยใช้เวลาทั้งสิ้น  
21 ชั่วโมง 45 นาที ด้วยการว่ายแบบกบ (breast stroke) ข่าวความส าเร็จอันนี้ได้สร้างความพิศวงและตื่นเต้น
ไปทั่วโลก ต่อมาเด็กชาวอเมริกันชื่อ Gertude Ederle ได้ว่ายน้ าข้ามช่องแคบอังกฤษ เมื่อเดือนสิงหาคม  
พ.ศ. 2469 ท าเวลาได้ 14 ชั่วโมง 31 นาที โดยว่ายน้ าแบบท่าวัดวา (craw stroke)  

จะเห็นได้ว่าในชั่วระยะเวลา 50 ปี การว่ายน้ าได้วิวัฒนาการก้าวหน้าขึ้นเป็นอย่างมาก ถ้าหากได้
พิจารณาถึงเวลาของคนทั้งสองที่ท าได้ แบบและวิธีว่ายน้ าได้รับการปรับปรุงเปลี่ยนแปลงเพ่ือให้เกิดความเร็ว
ขึ้นเสมอ ในบรรดานักว่ายน้ าทั่วไปโดยเฉพาะอย่างยิ่งชาวแลนเคเชียร์และออสเตรเลีย ได้ดัดแปลงวิธีว่ายน้ า 

แบบทรัดเจน ซึ่งก็ได้รับผลดีในเวลาต่อมา กล่าวคือ Barney Kieran ชาวออสเตรเลียและ T. S. Battersby 
ชาวอังกฤษ ได้ว่ายน้ าแบบที่ปรับปรุงมาจากทรัดเจน เป็นผู้ครองต าแหน่งชนะเลิศของโลกเมื่อปี  
พ.ศ. 2449-2415 



6 

 

Alex Wickham ชาวเกาะโซโลมอนเป็นผู้ริเริ่มการว่ายน้ าแบบท่าวัดวาและเป็นผู้ครองต าแหน่ง
ชนะเลิศของโลก ระยะทาง 50 หลา เขาได้กล่าวว่าเด็กโซโลมอนทุกคนว่ายน้ าแบบนี้ทั้งนั้น ต่อมาท่าว่ายน้ า
แบบวัดวาจึงเป็นที่นิยมฝึกหัดกันโดยทั่วไป กีฬาว่ายน้ าได้จัดเข้าไว้ในการแข่งขันโอลิมปิกเมื่อปี พ.ศ. 2436 
และได้จัดการแข่งขันมาจนถึงปัจจุบัน ด้วยเหตุดังกล่าวกีฬาว่ายน้ าก็ได้รับความสนใจจากคนทั่วไป และถือเป็น
ส่วนหนึ่งของการแข่งขันกีฬาโอลิมปิก มีการพัฒนากีฬาว่ายน้ าให้ก้าวหน้ายิ่งขึ้นเป็นล าดับ โดยมีผู้คิดแบบและ
ประเภทของการว่ายน้ าเพ่ือความสนุกสนาน และความตื่นเต้นในการแข่งขันมากข้ึน 

 

ประวัติกีฬำว่ำยน  ำในประเทศไทย 

สมาคมว่ายน้ าสมัครเล่นแห่งประเทศไทย ได้จดทะเบียนสมาคมต่อกรมต ารวจเมื่อวันที่ 24 มิถุนายน 
พ.ศ. 2502 ผู้ด ารงต าแหน่งนายกสมาคมว่ายน้ าฯ คนแรกคือ พลเรือโท สวัสดิ์ ภูติอนันต์ ร.น. ในปีเดียวกันนี้
สมาคมว่ายน้ าฯ ได้เข้าเป็นสมาชิกของสหพันธ์ว่ายน้ านานาชาติในปี พ.ศ. 2504 รัฐบาลได้อนุมัติเงิน
งบประมาณจ านวน 10 ล้านบาท เพ่ือก่อสร้างสระว่ายน้ ามาตรฐานขนาดความยาว 50 เมตร กว้าง 25 เมตร 
พร้อมทั้งท่ีกระโดดน้ า และอัฒจันทร์คนดูจ านวน 5,000 ที่นั่ง ณ บริเวณสนามกีฬาแห่งชาติ และเปิดใช้ในการ
แข่งขัน เมื่อวันที่ 25 เมษายน พ.ศ. 2506 เรียกว่า สระว่ายน้ าโอลิมปิก (ปัจจุบันได้เปลี่ยนชื่อเป็นสระว่ายน้ า 

วิสุทธารามย์) และสมาคมว่ายน้ าสมัครเล่นแห่งประเทศไทย ได้สมัครเข้าเป็นสมาชิกของสหพันธ์ว่ายน้ า  

แห่งเอเชียในปี พ.ศ. 2509 

ในปี พ.ศ. 2548 สมาคมว่ายน้ าสมัครเล่นแห่งประเทศไทยเปลี่ยนชื่อเป็น “สมาคมว่ายน้ าแห่ง 
ประเทศไทย” ชื่อย่อ ส.ว.ท. ชื่อภาษาอังกฤษ THAILAND SWIMMING ASSOCIATION  ชื่อย่อ AST สมาคม
ว่ายน้ าแห่งประเทศไทย (ส.ว.ท.) เป็นผู้ส่งเสริมสนับสนุนการเล่นกีฬาว่ายน้ า กระโดดน้ า โปโลน้ า และระบ า 

ใต้น้ า ปัจจุบันกีฬาว่ายน้ าในประเทศไทยได้รับความสนใจจากประชาชนมากยิ่งขึ้น ประกอบกับ
กระทรวงศึกษาธิการได้บรรจุกีฬาว่ายน้ าไว้ในหลักสูตรเกือบทุกระดับ มีการจัดกิจกรรมการแข่งขันตลอดทั้งปี 
บรรจุลงในการแข่งขันระดับประเทศ คือ กีฬานักเรียนนักศึกษาแห่งชาติ  กีฬาเยาวชนแห่งชาติ  กีฬาแห่งชาติ 
กีฬาชิงแชมป์ประเทศไทยทั้งสระ 50 เมตร สระ 25 เมตร ส่วนระดับนานาชาติก็มีการจัดการแข่งขันในระดับ 
ซีเกมส์ เอเชี่ยนเกมส์ โอลิมปิค ชิงแชมป์โลกทั้งสระ 50 เมตร สระ 25 เมตร ระดับเยาวชนก็มีรายการ 

ซีเอจกรุ๊ป เอเชียเอจกรุ๊ป กีฬาว่ายน้ านักเรียนอาเซียน เป็นต้น 
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รู้จักกีฬำกระโดดน  ำ 

ประวัติกีฬำกระโดดน  ำ 

ประวัติกีฬำกระโดดน  ำโลก 

จากหลักฐานที่พบตั้งแต่ยุคที่มีการแข่งขันกีฬาโอลิมปิกสมัยโบราณ เชื่อว่าการกระโดดน้ าในสมัยนั้น
น่าจะเป็นรากฐานของกีฬากระโดดน้ าในปัจจุบัน นอกจากนั้นเรายังพบหลุมฝังศพดึกด าบรรพ์ที่มีอายุราว 
2,500 ปีมาแล้ว ในเมืองนาโปลี ประเทศอิตาลี ซึ่งแสดงให้เห็นว่ามนุษย์ได้กระโดดน้ าจากแท่นแคบๆ ที่ตั้งอยู่
บนที่สูง ไม่ว่าจะเป็นหน้าผาหรือสะพาน โดยความลึกของน้ าที่อยู่ข้างล่างนั้นไม่มีใครยืนยันได้ว่ามีความลึก
เท่าไร นอกจากนั้นยังมีต านานการกระโดดน้ าจากหน้าผาอากาปุลโก (acapulco) เมืองท่าชายทะเลที่อยู่ทาง
ฝั่งมหาสมุทรแปซิฟิกของประเทศเม็กซิโก 

 

 

ภำพที่ 1.2 นักกีฬากระโดดน้ าจาก โอลิมปิก 1908 

ที่มำ : 
https://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%81%E0%B8%B5%E0%B8%AC%E0%B8%B2%E0%B8%8
1%E0%B8%A3%E0%B8%B0%E0%B9%82%E0%B8%94%E0%B8%94%E0%B8%99%E0%B9%89

%E0%B8%B3#/media/File:Diver2.jpg 
 

อังกฤษถือเป็นชาติแรกที่จัดการแข่งขันกระโดดน้ าขึ้นอย่างจริงจัง ในปี ค .ศ. 1880 ในสมัยนั้นยังใช้ 
บ่อน้ าเป็นสถานที่แข่งขันซึ่งมีความลึกไม่มากนัก การแข่งขันเป็นไปอย่างทุลักทุเล นอกจากนักกระโดดน้ า
จะต้องรอให้ฝูงเป็ดผ่านไปก่อนจึงจะเริ่มกระโดด บางครั้งนักกระโดดน้ ายังพุ่งทะลวงลึกลงไปจนถึงก้นบ่อและ
กลับขึ้นมาบนผิวน้ า ด้วยเนื้อตัวที่เต็มไปด้วยสวะปฏิกูล รวมทั้งเศษกระป๋องนมเนยพัลวันไปหมด ระยะแรก 
การกระโดดน้ ายังไม่มีท่าท่ีพลิกแพลงไปมากกว่าการกระโดดพุ่งเข้าไปข้างหน้า ให้ล าตัวตั้งตรงและเอาศีรษะลง
น้ าก่อน แต่ต่อมานักยิมนาสติกชาวสวีเดนและเยอรมนีเริ่มน าท่าแปลกๆ ใหม่ๆ เข้ามาใช้ เช่น การตีลังกา 
(somersault) หรือการท าเกลียว (twist) ก่อนที่ล าตัวจะถึงผิวน้ า ซึ่งท่าเหล่านั้นก็เป็นที่ฮือฮาเรียกความสนใจ
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จากผู้ชมได้เป็นอย่างมาก ท าให้กีฬากระโดดน้ ากลายเป็นกีฬายอดฮิตและเรียกกันติดปาก ตั้งแต่นั้นมาจนถึงต้น
ศตวรรษท่ี 20 ว่ากีฬากระโดดน้ าลีลา (fancy diving) 

กีฬากระโดดน้ าได้ถูกบรรจุในการแข่งขันในโอลิมปิกฤดูร้อนตั้งแต่ปี ค.ศ. 1904 โดยในระยะแรกจะ
แข่งขันเฉพาะในนักกระโดดน้ าชาย ต่อมาแพร่หลายไปท่ัวโลก เกิดการพัฒนาปรับปรุงท่ากระโดดใหม่ๆ รวมถึง
การน าแพลตฟอร์มและสปริงบอร์ดมาใช้ในการแข่งขัน จากนั้นในปี ค.ศ. 1912 ผู้หญิงก็มีโอกาสแข่งขันกีฬา
ชนิดนี้ในที่สุด 

หลังปี 1924 จนถึงปัจจุบัน การกระโดดน้ าไม่ได้เปลี่ยนรูปแบบมากนัก จนกระทั่งกีฬาโอลิมปิก 

ฤดูร้อน 2000 ที่ซิดนีย์ ได้บรรจุรายการกระโดดน้ าคู่เข้าไปด้วย เรียกว่า ซิงโครไนซ์ ไอวิ่ง ซึ่งมีลักษณะเหมือน
การกระโดดน้ าประเภทเดี่ยวต่างที่นักกระโดดน้ าทั้งสองคนต้องท าทุกอย่างให้พร้อมกัน 

 

รู้จักกีฬำโปโลน  ำ 

ประวัติกีฬำโปโลน  ำ 

โปโลน้ า เป็นกีฬาชนิดเดียวเท่านั้นที่ใช้ลูกบอลเล่นในน้ า มีการเล่นกันเป็นครั้งแรกในประเทศอังกฤษ
เมื่อปี ค.ศ.1860 ผู้ที่คิดค้นกีฬาประเภทนี้ขึ้นมาคือกลุ่มนักกีฬาทางน้ า (aquatic sportmen) ของอังกฤษเป็น
ผู้ที่ต้องการจะก าจัดหรือบรรเทาความเบื่อหน่ายของผู้ชมการแข่งขันว่ายน้ า  ซึ่งก็ปรากฏว่าวัตถุประสงค์ของ
พวกเขาได้ประสบความส าเร็จได้รับความสนใจจากผู้ชมในการเล่นครั้งนั้น พวกเขามีผู้เล่นเพียงข้างละ 3 คน
เท่านั้น ผู้เล่นแต่ละคนมีสิทธิ์ที่จะท าคะแนนได้โดยการหาวิธีท าให้ลูกบอลตกไปอยู่บนแพของแต่ละฝ่าย ซึ่งมี
ระยะทางห่างกัน 60 หลา ในการเล่นครั้งนั้นไม่มีใครเป็นผู้รักษาประตู ซึ่งผลของการเล่นในครั้งนี้ได้ดึงดูดความ
สนใจของเยาวชนที่เป็นนักว่ายน้ าของอังกฤษเป็นอย่างมาก จนกระทั่งมีการประชุมของคณะกรรมการเพ่ือร่าง
กฎเกณฑ์ของการเล่นฟุตบอลน้ า (water soccer) ขึ้นเป็นครั้งแรกในปี ค.ศ.1870 ที่สมาคมการว่ายน้ า
ลอนดอน 
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ภำพที่ 1.3 กีฬาโปโลน้ า 

ที่มำ : 
https://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B9%82%E0%B8%9B%E0%B9%82%E0%B8%A5%E0%B8%9

9%E0%B9%89%E0%B8%B3#/media/File:WaterPolo.JPG 

 

          อีก 6 ปี ต่อมากฎเกณฑ์ที่ร่างกันขึ้นได้รับการเสนอในปี 1876 ภายใต้การน าของสก๊อต คือ  
นายวิลเลี่ยม วินสัน ของสโมสรว่ายน้ าอาเบอร์ดีนได้ใช้กฎที่จัดร่างขึ้นครั้ งแรกโดยสมาชิกสโมสร  

บอร์นเมาท์โรว์วิ่ง ในปี ค.ศ.1876 ข้อก าหนดให้มีผู้เล่นทีมละ 7 คน ควบคุมโดยเจ้าหน้าที่ผู้ตัดสินบอล 1 คน 
และผู้ตัดสินประตูอีก 2 คน ผู้เล่นจะน าบอลไปวางที่กึ่งกลางแพแต่จะถูกป้องกันโดยผู้รักษาประตู ผู้เล่นจะ
หลบไปวางบอลบนแพโดยกระโดดหรือด าน้ าเข้าไปท าประตู กฎเกณฑ์ข้อสุดท้ายของการเล่นโปโลน้ าใน  

ตอนนั้น คือการแบ่งเวลาของการเล่นออกเป็น 2 ครึ่ง ครึ่งละ 7 นาท ี

          ต่อมาปี ค.ศ.1880 ได้มีการโต้แย้งการเล่นระหว่างทีมของอังกฤษกับทีมสก๊อตแลนด์เกี่ยวกับการใช้
กฎเกณฑ์ที่ร่างขึ้นนั้น โดยตีความหรือแปลความหมายต่างออกไป เพ่ือให้กฎเกณฑ์การเล่นตายตัวเกิดขึ้น 
ดังนั้นในปี ค.ศ.1885 สมาคมนักว่ายน้ าสมัครเล่นของอังกฤษก็ได้ปรับปรุงกฎเกณฑ์การเล่นอีกครั้ง โดยให้ทีม 

ผู้ที่เข้าร่วมการแข่งขันกีฬาโปโลน้ า ปฏิบัติตามกฎเกณฑ์ข้อบังคับท่ีร่างขึ้น 11 ประการด้วยกัน 

โปโลน้ าเป็นกีฬาประเภททีมซึ่งเหมาะส าหรับผู้ที่มีความสามารถในการว่ายน้ าได้ดีเป็นพิเศษ นับเป็น
กีฬาทางน้ าท่ีมีคุณค่ามาก และเป็นส่วนหนึ่งของโปรแกรมการสอนพลศึกษา ผู้เล่นนอกจากจะต้องมีทักษะทาง
ว่ายน้ าที่ดีแล้วจะต้องมีความอดทน ความแข็งแรงเป็นเยี่ยม 

 

 

 

 



10 

 

ทักษะเบื องต้นในกำรเรียนโปโลน  ำ 

นักโปโลน้ าที่ดีนั้นจะต้องเป็นผู้ที่มีความสามารถในการว่ายน้ าได้ดีเป็นพ้ืนฐานมาก่อน จะต้องว่าย  

ได้เร็ว ร่างกายจะต้องแข็งแรง และมีความอดทนในการว่ายน้ าได้เป็นเวลานานๆ โดยไม่ต้องพัก นอกจากมี
ทักษะในการว่ายน้ าที่ดีแล้ว นักโปโลน้ าควรจะมีพ้ืนฐานในกีฬา ประเภทนี้มาก่อน เช่น บาสเกตบอล 
วอลเลย์บอล เบสบอล และเกมที่เก่ียวกับลูกบอลต่างๆ 

 

กำรส่งและกำรรับลูก 

การส่งและการรับลูกบอลในกีฬาโปโลน้ านั้น ตามกติกาให้ใช้ได้เพียงมือเดียว (ขวาหรือซ้าย ยกเว้น
ผู้รักษาประต)ู ดังนั้นในการฝึกรับและส่งลูกบอลจะต้องฝึกให้เกิดความช านาญ และความแม่นย าจึงจะเล่นได้ดี 

 

ส่งลูกระยะไกลหรือลูกโด่ง 

การส่งลูกระยะไกลให้แม่นย า และลูกบอลไม่หมุนนั้นอาศัยพ้ืนฐานในการส่งลูกบาสเกตบอล และ 

เบสบอลเข้าประกอบกัน วิธีท าก็คือจับลูกด้วยมือที่ถนัดให้ลูกอยู่บนอุ้งมือ กางนิ้วออกให้มากที่สุดเพ่ือช่วยใน
การบังคับลูกและมีแรงส่งมากขึ้น หันหน้าแขนไปตามทิศทางที่จะส่งลูก เวลาส่งให้เอนตัวไปข้างหลังให้มาก  
มือที่เหลือพุ้ยน้ าประคองตัวไว้ ในขณะเดียวกันก็รวมเอาวิธีการขว้างลูกเบสบอล และการทุ่มลูกน้ าหนักเข้า
ด้วยกันซึ่งจะเป็นในลักษณะผลักลูก pushing กึ่งการขว้าง 

 

กำรส่งลูกพุ่ง 

เป็นการส่งลูกท้ังในระยะไกลและใกล้ มีวิธีเดียวกับการส่งลูกเบสบอล ก่อนที่จะส่งลูกนี้ผู้ส่งจะต้องถีบ
ตัวให้สูงจากน้ ามากที่สุดเท่าที่จะท าได้ เมื่อขว้างลูกไปแล้วจะต้อง follow through ทั้งไหล่ และร่างกาย
ส่วนบนตามไปด้วย 

นอกจากนั้นยังมีวิธีการส่งลูกและการขว้างลูกอีกหลายวิธีเช่น 

1. ส่งด้วยการกระตุกข้อมือ (wrist flip) 
2. การส่งลูก back hand 
3. การส่งลูก roll over 
4. การส่งลูก side arm 

 

หน้ำที่และต ำแหน่งของผู้เล่น 

ทีม (teams) ทีมประกอบด้วยผู้เล่น 11 คน (ผู้เล่นจริง 7 คน ผู้เล่นส ารอง 4 คน) ต าแหน่งต่างๆ ของ
ทีมมีชื่อเรียก ดังนี้คือ 
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1. ผู้รักษาประตู (goal keeper) ใช้หมายเลข 1 
2. แบ็คซ้าย (left back) ใช้หมายเลข 2 
3. แบ็คขวา (right back) ใช้หมายเลข 3 
4. แบ็คกลาง (half back) ใช้หมายเลข 4 
5. หน้าซ้าย (left forward) ใช้หมายเลข 5 
6. หน้ากลาง (center forward) ใช้หมายเลข 6 
7. หน้าขวา ( right forward) ใช้หมายเลข 7 

 

Goal Keeper 

ผู้ เล่นในต าแหน่งนี้  ควรจะมีไหวพริบดี  มีร่างกายสูง แขน -ขายาว ฝ่ามือใหญ่และควรเป็น 

ผู้ที่ว่ายท่ากบได้ดี สามารถถีบตัวให้สูงขึ้นจากน้ าเป็นเวลานาน และควรถีบตัวได้สูงเกินกว่าครึ่งตัว  

ของเขา เคลื่อนไหวได้อย่างรวดเร็ว มีสายตาที่ว่องไว ตื่นตัวและพร้อมอยู่เสมอ ประตู เปรียบเสมือนกระดูก 

สันหลังของทีม โดยมากมักจะเป็นต าแหน่งของหัวหน้าทีม ทั้งนี้เพราะสามารถมองเห็นการเล่นได้ทั่วถึง
ตลอดเวลา และประตูมีสิทธิ์ที่จะจับลูกบอล 2 มือ พร้อมกันได ้

 

Back หรือ Gard 

ผู้เล่นในต าแหน่งนี้ควรมีรูปร่างใหญ่ ว่ายน้ าได้แข็งแรง น้ าหนักตัวมากมีความสามารถเป็นเยี่ยมในการ
ขว้างลูกบอล สามารถถีบตัวขึ้นจากผิวน้ าได้เกินครึ่งตัว สามารถรุก-รับได้อย่างรวดเร็ว มีความสามารถในการ
หยุด และเปลี่ยนทิศทางได้อย่างรวดเร็ว การ์ด นอกจากท าหน้าที่ป้องกันกองหน้าของฝ่ายตรงข้ามแล้ว ยังต้อง
ท าหน้าที่ป้องกันประตูและยับยั้งการรุกของฝ่ายตรงข้ามด้วยการส่งลูกยาวและการเลี้ยงเมื่อมีโอกาสในการเล่น 

 

Half Back หรือ Center Back 

ผู้ เล่นในต าแหน่งนี้ควรจะแข็งแรงที่สุด มีจังหวะขว้างบอลที่ดี  พิจารณาดูการรุกของฝ่าย  

ตรงข้าม และหาทางป้องกันและพยายามจัดรูปทีมให้ เหมาะสมในทุกโอกาสเท่ าที่ จะเป็นไปได้  
หาโอกาสในการเล่น break through และ fast break (ลักไก่) ซึ่งจะช่วยให้มีโอกาสยิงประตูได้มาก 
นอกจากนี้ยั งต้องว่ายน้ าได้ เร็ วที่สุดในทีมมีความสามารถในการเบรคตัว  และเปลี่ยนทิศทางได้  
อย่างรวดเร็ว จะต้องเคลื่อนไหวอยู่เสมอ พร้อมที่จะรุกและรับได้ทันที คอยควบคุม center forward ของฝ่าย
ตรงข้าม และสกัดกั้นการป้อนลูกบอลจากกองหน้าของฝ่ายตรงข้าม 

 

Center Forward 

ผู้เล่นต าแหน่งนี้ควรจะมีร่างกายเตี้ยและว่ายน้ าได้เร็ว มีความสามารถเป็นเยี่ยมในการเลี้ยง ส่งและยิง
ประตูได้แม่นย า หน้าที่ของ center forward คือการเร่งความเร็วขึ้นลงในระยะ 6-8 หลา จากประตูของฝ่าย
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ตรงข้าม จนผู้เล่นฝ่ายเดียวกันสามารถป้อนลูกให้ยิงประตูได้ พยายามหาโอกาสยิงประตูอยู่เสมอ center 
forward มักจะเล่นอยู่ในแดนของฝ่ายตรงข้ามเสียมากกว่าและจะต้องจับตาดูการป้องกันของฝ่ายตรงข้ามด้วย 

 

Forward 

ผู้เล่นในต าแหน่งนี้มีความสามารถรับ-ส่งลูกบอลได้ดี และเร็ว ยิงประตูได้อย่างแม่นย า และคอย
ป้องกันมิให้ผู้เล่นกองหลังของฝ่ายตรงข้ามป้อนลูกไปในแดนของตน และควรจะปฏิบัติหน้าที่ในระหว่างเล่น  
2-4 หลา 

 

ระเบียบกำรเล่นและกำรแข่งขัน 

ต ำแหน่งในกำรเริ่มเล่น (starting position) 

ต าแหน่งการเริ่มต้นการเล่น ผู้แข่งขันจะต้องอยู่ในต าแหน่งห่างจากเส้นประตูของฝ่ายตนไม่เกิน  
1 เมตร และระยะระหว่างผู้เล่นเองอย่างน้อยต้องไม่เกิน 1 เมตร จากเสาประตู และยอมให้ผู้เล่นอยู่ในระหว่าง
เสาประตูได้เพียง 2 คนเท่านั้น 

 

กำรเริ่มเล่น (start of game) 

เริ่มเมื่อผู้ตัดสินให้สัญญาณนกหวีด และโยนลูกบอลตรงกลางสระผู้เล่นทั้งสองฝ่าย (โดยเฉพาะ 
center forward) ต้องว่ายไปให้เร็วที่สุด เพ่ือครอบครองลูก รุกลงไปในแดนของฝ่ายป้องกัน ทั้งฝ่ายรุกและ
ฝ่ายรับด าเนินการเล่นไปตามแผนที่ได้เตรียมไว้ และพยายามยิงประตูท าคะแนนให้แก่ทีมของตน ทีมที่ยิงประตู
ได้มากกว่าเป็นทีมที่ชนะก่อนในการเล่น 

 

เวลำ (times) 

เวลาที่ใช้ในการแข่งขันจะต้องแบ่งเป็น 4 ช่วงเวลาๆ ละ 5 นาที (ทั้งนี้ไม่นับเวลาที่เสียไป) ชุดแข่งขัน
จะต้องเปลี่ยนแดนทุกๆ ช่วงเวลา ในระหว่างการเปลี่ยนแดนให้พัก 2 นาท ี
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  ขนำดของสนำมและอุปกรณ์โปโลน  ำ 

สระน  ำ 

กว้างระหว่าง 8-20 เมตร ยาวระหว่าง 20-30 เมตร (ถ้าสระกว้าง-ยาวกว่านี้ใช้เชือกกั้นเขตให้มีขนาด
ความยาวตามต้องการ) น้ าลึกอย่างน้อย 90 ซม. ภายในบริเวณสนามให้ก าหนดเป็นเส้นกลาง เส้น 4 เมตร  
ห่างจากประตู และเส้นประตูโดยใช้ลูกบอลเล็กที่มีสีที่ เห็นชัดผูกไว้กับเส้นข้างสนามตามระยะดังกล่าวทั้งสอง
ข้าง 

 

ประตู 

ท าด้วยไม้หรือโลหะสี่เหลี่ยมจัตุรัสหน้ากว้าง 3×3 นิ้ว เสาประตูวัดจากด้านในห่างกัน 3 เมตร  
คานประตูสูงจากพ้ืนน้ าวัดจากด้านล่าง 90 ซม. (ถ้าน้ าในสระที่ใช้แข่งลึกตั้งแต่ 1.50 เมตร ขึ้นไป) หรือสูงจาก
พ้ืนสระ 2.40 เมตร ในกรณีที่สระตื้นกว่า 1.50 เมตร ประตูควรมีการผูกทุ่นไว้ด้านนอก เพ่ือให้คานประตูลอย
สูงได้ระดับกันอยู่เสมอ อาจใช้วิธีแขวนหรือปักกับพ้ืนสระก็ได้ ประตูต้องมีตาข่ายขึงติดไว้ด้านหลัง ความลึก
ของด้านหลังประตูอย่างน้อยลึก 30 ซม. ถ้าพ้ืนที่ไม่จ ากัดควรให้ลึกประมาณ 90 ซม. 
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บทสรุป 

กีฬาทางน้ า ภาษาอังกฤษจะใช้ค าว่า aquatic sports หรือ water sports โดยประกอบไปด้วยชนิด
กีฬาต่างๆ ที่เล่นตามลักษณะภูมิประเทศอันเกี่ยวข้องกับทางน้ า เช่น กีฬาว่ายน้ า กีฬากระโดดน้ า กีฬาโปโลน้ า 
เป็นต้น โดยผู้ฝึกกีฬาทางน้ าจะต้องมีทักษะการลอยตัวที่ตรงกับภาษาต่างประเทศว่า floating ทักษะ 

การลอยตัวจะท าให้ผู้ฝึกได้พัฒนาความคิดเกี่ยวกับแรงต้านของน้ า และทักษะการช่วยเหลือตนเอง ซึ่งจะเป็น
พ้ืนฐานต่อไปของการเคลื่อนไหวในน้ าจากท่ายืนไปสู่ท่านอน โดยพ้ืนฐานหลักของกีฬาทางน้ านั้นจะเน้นไปใน
การท าความเข้าใจพ้ืนฐานหลักของการว่ายน้ าเป็นส าคัญ 4 ข้อ อันได้แก่ การลอยตัวหรือการพยุงตัว 
(buoyancy) การปรับสภาพการหายใจก่อนด าน้ า (conditioning) การฝึกการกลั้นหายใจ (breath 

control) และการเคลื่อนไหว (mobility) 

การว่ายน้ าได้มีวิวัฒนาการมาตั้งแต่สมัยโบราณจนถึงปัจจุบัน แต่มีหลักฐานบันทึกไว้ไม่นานนัก  
Ralph Thomas ให้ชื่อแบบว่ายน้ าที่มนุษย์ใช้ว่ายกันมาตั้งแต่เดิมว่า ฮิวแมน สโตร์ก (human stroke) 

นอกจากนี้พวกชนชาติสลาฟและพวกสแกนดิเนเวียรู้จักการว่ายน้ าอีกแบบหนึ่ง โดยใช้เท้าเคลื่อนไห วในน้ า
คล้ายกบว่ายน้ าหรือที่เรียกว่าฟล็อกคิก (flogkick) 

อังกฤษถือเป็นชาติแรกที่จัดการแข่งขันกระโดดน้ าขึ้นอย่างจริงจัง ในปี ค .ศ. 1880 และกีฬา 
กระโดดน้ าได้ถูกบรรจุในการแข่งขันในโอลิมปิกฤดูร้อนตั้งแต่ปี ค.ศ. 1904 

โปโลน้ า เป็นกีฬาชนิดเดียวเท่านั้นที่ใช้ลูกบอลเล่นในน้ า มีการเล่นกันเป็นครั้งแรกในประเทศอังกฤษ
เมื่อปี ค.ศ.1860 ผู้ที่คิดค้นกีฬาประเภทนี้ขึ้นมาคือกลุ่มนักกีฬาทางน้ า (aquatic sportmen) ของอังกฤษ  
นักโปโลน้ าที่ดีนั้นจะต้องเป็นผู้ที่มีความสามารถในการว่ายน้ าได้ดี เป็นพ้ืนฐานมาก่อน จะต้องว่าย  

ได้เร็ว ร่างกายจะต้องแข็งแรง และมีความอดทนในการว่ายน้ าได้เป็นเวลานานๆ โดยไม่ต้องพัก นอกจากมี
ทักษะในการว่ายน้ าที่ดีแล้ว นักโปโลน้ าควรจะมีพ้ืนฐานในกีฬา ประเภทนี้มาก่อน เช่น บาสเกตบอล 
วอลเลย์บอล เบสบอล และเกมที่เก่ียวกับลูกบอลต่างๆ 

 

 

 

 

 

 

 

 



บทที่ 2 

วิทยาศาสตร์การเคลื่อนไหวพื้นฐานในกีฬาทางน้้า 

(Basic of Movement Science in Aquatic Sports) 

 

วิทยาศาสตร์การเคลื่อนไหว (movement science or kinesiology) เป็นวิทยาศาสตร์แขนงหนึ่ง 
ที่ให้ความรู้และความเข้าใจในการศึกษาที่เกี่ยวกับการเคลื่อนไหวร่างกายของคนเรา โดยอาศัยองค์ความรู้
ส าคัญที่เกี่ยวข้องกับองค์ความรู้ทางด้านวิทยาศาสตร์การเคลื่อนไหวทางกายวิภาคศาสตร์ กลศาสตร์ และ
สรีรวิทยา ความรู้ที่ศึกษาจากองค์ความรู้ดังกล่าวจะช่วยให้เข้าใจในหลักการต่างๆ ทั้งในชีวิตประจ าวัน และใน
การเล่นกีฬาให้มีประสิทธิภาพและความปลอดภัยเพ่ิมมากยิ่งขึ้น ซึ่งการเคลื่อนไหวร่างกายในกีฬาทางน้ านั้น 
เพ่ือให้เกิดประสิทธิภาพสูงสุดควรน าความรู้ที่ได้จากหลักของวิทยาศาสตร์การเคลื่อนไหวมาใช้อธิบายและ 

ท าความเข้าใจเกี่ยวกับการเคลื่อนไหวพ้ืนฐานในกีฬาทางน้ า ตามเป้าหมายสูงสุดเพ่ือให้ร่างกายเคลื่อนไป
ข้างหน้าได้ง่ายโดยเกิดแรงต้านทานจากน้ าน้อยที่สุด จึงจะท าให้เคลื่อนไหวในน้ าได้เร็วตามระยะทางที่ก าหนด
หรือตามที่นักกีฬาตั้งใจไว้ สิ่งนี้จึงควรมีความเข้าใจเกี่ยวกับหลักของกลศาสตร์การเคลื่อนไหวในน้ าร่วมด้วย 
กล่าวคือกลศาสตร์ของแรงต้านทานที่เกิดขึ้นจากน้ าและอากาศเมื่อมีการเคลื่อนไหวแขน  ขา และล าตัว 

ตามท่าทางการการเคลื่อนไหวในน้ า ตลอดจนการออกตัวและการกลับตัว  

 

การน้าหลักการทางวิทยาศาสตร์การเคลื่อนไหวมาประยุกต์ใช้ในการเล่นกีฬา 

การเคลื่อนไหวร่างกายขณะปฏิบัติกิจกรรมกีฬาจะมีลักษณะที่แตกต่างไปจากการเคลื่อนไหวร่างกาย
ในขณะปฏิบัติกิจกรรมในชีวิตประจ าวันปกติ ทั้งนี้เนื่องจากกิจกรรมกีฬาแต่ละประเภทนอกจากใช้ทักษะ 

การเคลื่อนไหวพ้ืนฐานเบื้องต้นแล้ว ผู้ที่ปฏิบัติกิจกรรม (เล่นกีฬา) ยังจะต้องเข้าใจในหลักการและทักษะเฉพาะ
ของกีฬาชนิดนั้นๆ ตลอดจนสามารถน าทักษะที่เป็นรูปแบบเฉพาะของกีฬาชนิดนั้นมาใช้ และหากต้องการที่จะ
ประสบความส าเร็จสูงสุดในแง่ของการปฏิบัติด้วยแล้ว ก็ควรจะน าความรู้และหลักการทางวิทยาศาสตร์ 
การเคลื่อนไหวเข้ามาประยุกต์ใช้ร่วมด้วย ดังนั้น การศึกษาท าความเข้าใจเกี่ยวกับการน าหลักการทาง
วิทยาศาสตร์การเคลื่อนไหวมาประยุกต์ใช้ในการเล่นกีฬา จึงเป็นประโยชน์ที่จะช่วยให้เกิดความรู้ความเข้าใจ
และสามารถน าหลักการดังกล่าวมาปรับใช้ ซึ่งจะส่งผลให้การเล่นกีฬาด าเนินไปได้อย่างมีประสิทธิภาพ
ตลอดจนเกิดความปลอดภัยในขณะปฏิบัติและหลังการปฏิบัติกิจกรรม 
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ความหมายและความส้าคัญของวิทยาศาสตร์การเคลื่อนไหว  

วิทยาศาสตร์การเคลื่อนไหว (kinesiology) เป็นการศึกษาทางด้านวิทยาศาสตร์แขนงหนึ่งที่มีความ
เกี่ยวข้องกับการศึกษาในเรื่องการเคลื่อนไหวของมนุษย์ โดยใช้องค์ความรู้ที่ส าคัญทางด้านกายวิภาคศาสตร์  
(anatomy) กลศาสตร์ (mechanic) และสรีรวิทยา (physiology) เข้ามาประยุกต์ใช้ ดังนั้น วิชานี้จึงเกี่ยวข้อง
กับกายวิภาคศาสตร์ สรีรวิทยาของระบบกล้ามเนื้อและกระดูก และองค์ความรู้ในวิชากลศาสตร์โดยเฉพาะ
ศาสตร์ที่เรียกว่า ชีวกลศาสตร์ 

หากพิจารณาในแง่ความส าคัญของวิทยาศาสตร์การเคลื่อนไหวในภาพรวมที่เกี่ยวข้องกับการน า
ความรู้ทางด้านวิทยาศาสตร์การเคลื่อนไหวมาประยุกต์ใช้ในการเล่นกีฬาแล้วสรุปได้ ดังนี้  

1. น ามาใช้วิเคราะห์รูปแบบและท่าทางของการเคลื่อนไหวร่างกายที่เหมาะสมในกีฬาแต่ละประเภท
หรือแต่ละชนิด ซึ่งจะช่วยให้ผู้เล่นกีฬาหรือผู้ฝึกสอนกีฬาเข้าใจทักษะของการเคลื่อนไหวที่จ าเป็นได้อย่าง
ถูกต้อง 

2. ช่วยให้ผู้ เล่นกีฬาหรือผู้ฝึกสอนกีฬาสามารถที่จะน าทฤษฎีส าคัญที่ เกี่ยวข้องกับหลักของ
วิทยาศาสตร์การเคลื่อนไหวทางกลศาสตร์มาประยุกต์ใช้  เพ่ือเพ่ิมประสิทธิภาพและความปลอดภัยในการ
เคลื่อนไหวร่างกายเป็นต้นว่า กฎแห่งการเคลื่อนไหวของนิวตันที่น ามาประยุกต์ใช้เพ่ือเพ่ิมประสิทธิภาพ  

การเคลื่อนไหวของคนเรา หรือหลักของการเคลื่อนไหวร่างกายบนพ้ืนผิว (ฐานที่รองรับ) ในลักษณะต่างๆ หรือ
หลักของคานกับการเคลื่อนไหวร่างกาย 

3. ช่วยให้ผู้เล่นกีฬาหรือผู้ฝึกสอนกีฬาสามารถที่จะเลือกรูปแบบ หรือพัฒนารูปแบบของทักษะกีฬา
แต่ละชนิดที่น ามาใช้ฝึกหัด หรือฝึกสอนได้อย่างเหมาะสมกับรูปร่างของผู้เล่นกีฬา 

4. ช่วยให้ผู้เล่นกีฬาหรือผู้ฝึกสอนกีฬาสามารถเลือกอุปกรณ์กีฬาทั้งในเรื่องของขนาดรูปทรงที่จะ
น ามาใช้ประกอบการเล่น หรือประกอบการฝึกทักษะของกีฬาแต่ละชนิดได้อย่างเหมาะสม 

5. ช่วยให้ผู้เล่นกีฬาหรือผู้ฝึกสอนมีความเข้าใจ และตระหนักถึงความส าคัญของปัจจัยต่างๆ ที่จะ
ช่วยส่งเสริมความปลอดภัย และป้องกันการเกิดการบาดเจ็บจากการเล่นกีฬาหรือการเคลื่อนไหวที่ผิดลักษณะ 

 

หลักการและทฤษฎีทางวิทยาศาสตร์การเคลื่อนไหวที่เกี่ยวข้องกับกิจกรรมกีฬา 

เพ่ือให้ผู้ฝึกมีความเข้าใจเกี่ยวกับหลักการและทฤษฎีทางวิทยาศาสตร์การเคลื่อนไหวที่เกี่ยวข้องกับ
กิจกรรมกีฬาได้ชัดเจนยิ่งขึ้น ควรได้ท าความเข้าใจในเรื่องที่เก่ียวข้องดังนี้ 

1. กายวิภาคศาสตร์ (anatomy) หมายถึง การศึกษาโครงสร้างรูปร่าง ลักษณะ ต าแหน่งที่ตั้งของ
อวัยวะต่างๆ ซึ่งในที่นี้จะเป็นการศึกษาท่ีเกี่ยวข้องกับร่างกายของคนเรา 

2. กลศาสตร์ (mechanics) หมายถึง การศึกษาในเรื่องปฏิกิริยาของแรงที่ส่งผลต่อการเคลื่อนไหว 
3. สรีรวิทยา (physiology) หมายถึง การศึกษาถึงหน้าที่การท างานของอวัยวะต่างๆ ในร่างกาย 

และความเปลี่ยนแปลงที่เกิดข้ึนในขณะที่มีการท างานของอวัยวะต่างๆ 
4. ชีวกลศาสตร์  (biomechanics) หมายถึง การน าความรู้ ในวิชาฟิสิกส์และกลศาสตร์มา

ประยุกต์ใช้ เพ่ือศึกษาเกี่ยวกับการใช้แรงภายในในการเคลื่อนไหวร่างกายของตนเอง และการใช้แรงปะทะกับ
แรงภายนอกของคนเราในขณะมีการเคลื่อนไหว 
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รูปแบบและทักษะการเคลื่อนไหวที่เกิดขึ้นในกิจกรรมกีฬา 

รูปแบบและทักษะการเคลื่อนไหวที่เกิดขึ้นในกิจกรรมกีฬา สรุปได้ดังนี้ 

1. รูปแบบการเคลื่อนไหวในกิจกรรมกีฬา มี 3 รูปแบบส าคัญ ได้แก่ การเคลื่อนไหวเชิงเส้น  
การเคลื่อนไหวเชิงมุม และการเคลื่อนไหวแบบเชิงเส้นและเชิงมุมผสมผสานกัน  โดยแต่ละรูปแบบมี
รายละเอียด ดังนี้ 

1.1   การเคลื่อนไหวเชิงเส้นหรือการเคลื่อนไหวแบบย้ายต าแหน่ง (translator motion or 
linear motion) หมายถึง การที่วัตถุหรือการที่ร่างกายของผู้เล่นเคลื่อนย้ายต าแหน่งจากจุดหนึ่งไปสู่
อีกจุดหนึ่ง ซึ่งการเคลื่อนไหวดังกล่าวแบ่งออกเป็น 3 รูปแบบ ประกอบด้วย 

1.1.1 การเคลื่อนไหวเชิงเส้นเป็นเส้นตรง (rectilinear motion) เช่น การนั่งในรถยนต์ 
ที่เคลื่อนไปบนถนนที่เป็นเส้นตรงหรือการเคลื่อนของลูกโบว์ลิ่งที่ถูกโยนให้กลิ้งไปตามลู่ทางวิ่ง
ของลูกโบว์ลิ่ง  

1.1.2 การเคลื่อนไหวเชิงเส้นเป็นเส้นโค้ง (curvilinear motion) เช่น การเคลื่อนที่ของ 
ลูกบาสเกตบอลที่นักบาสเกตบอลโยนออกไปในวิถีโค้งเพ่ือให้ลงห่วง  

1.1.3 การเคลื่อนไหวแบบผสมผสานกัน (rectilinear combine curvilinear 
motion) โดยมีทั้ง 2 รูปแบบ เช่น ท่าทางการเดินของคนเราเป็นการเคลื่อนไหวร่างกายที่มี 
การเคลื่อนไหวแบบผสมผสานทั้งเส้นตรงและเส้นโค้ง เมื่อพิจารณาการเคลื่อนไหวร่างกาย  

ขณะเคลื่อนที่ไปในแต่ละส่วน  
1.2   การเคลื่อนไหวเชิงมุมหรือการเคลื่อนไหวโดยการหมุน (rotatory motion or angular 

motion) เป็นการเคลื่อนไหวของวัตถุหรือของร่างกายรอบจุดศูนย์กลางของการหมุน หรือ  
จุดศูนย์กลางของการเคลื่อนไหว การเคลื่อนไหวเชิงมุมแบ่งออกเป็น 2 รูปแบบประกอบด้วย  

1.2.1 การเคลื่อนไหวแบบหมุนอยู่นอกแกนของวัตถุ (angular motion) เช่น การแกว่งตัว
ของนักกีฬายิมนาสติกรอบบาร์เดี่ยว  

1.2.2 การเคลื่อนไหวแบบหมุนโดยมีจุดหมุนซ้อนทับอยู่บนแกนกลางของจุดหมุน 
(rotation motion) เช่น การยืนตัวตรงหมุนบิดล าตัวสลับวนไปมาซ้าย-ขวา ในการท าท่ากาย
บริหาร  
1.3   การเคลื่อนไหวแบบเชิงเส้นและเชิงมุมผสมผสานกัน (combine motion) เป็นการ

เคลื่อนไหวที่มีรูปแบบการผสมผสาน ทั้งการเคลื่อนไหวแบบเชิงเส้นและเชิงมุมในขณะเดียวกัน  
ซึ่งหากวิเคราะห์จะพบว่า เป็นภาพรวมของการเคลื่อนไหวโดยทั่วไปของคนเรา และการเคลื่อนไหวใน
การเล่นกีฬา ซึ่งการเคลื่อนไหวเหล่านี้เป็นการเคลื่อนไหวแบบเชิงเส้นและเชิงมุมผสมผสานกัน  
2. ทักษะการเคลื่อนไหวที่น ามาใช้ในกิจกรรมกีฬา ทักษะที่ส าคัญในการน ามาใช้หรือเกิดขึ้นในการ

เล่นกีฬามี 3 รูปแบบ ประกอบด้วย  
2.1   ทักษะการเคลื่อนไหวที่อยู่กับที่ เป็นการเคลื่อนไหวร่างกายโดยไม่มีการย้ายต าแหน่ง เช่น 

การยืนก้ม-เงยของนักกีฬาในการท าท่ากายบริหาร  
2.2   ทักษะการเคลื่อนไหวแบบเคลื่อนที่ เป็นการเคลื่อนไหวร่างกายโดยมีการย้ายต าแหน่ง เช่น 

การกระโดดไปข้างหน้า  
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2.3   ทักษะการเคลื่อนไหวแบบประกอบอุปกรณ์ เป็นทักษะที่มีการเคลื่อนไหวทั้งแบบเคลื่อนที่
และไม่เคลื่อนที่โดยมีอุปกรณ์กีฬาประกอบขณะเคลื่อนไหว เช่น การยืนฝึกเล่นลูกบอลสองมือล่าง  
(ลูกอันเดอร)์ อยู่กับที่แล้วเคลื่อนที่ไปมา  

อย่างไรก็ตามหากวิเคราะห์ถึงทักษะการเคลื่อนไหวที่น ามาใช้ในกิจกรรมกีฬาแล้ว ก็จะมีลั กษณะ
เช่นเดียวกับรูปแบบการเคลื่อนไหว คือ เป็นทักษะการเคลื่อนไหวแบบผสมผสาน จึงสรุปได้ว่า รูปแบบและ
ทักษะการเคลื่อนไหวที่น ามาใช้ในกิจกรรมกีฬาโดยภาพรวมจะเป็นรูปแบบแบบผสมผสานทั้งสิ้น 

 

หลักการและทฤษฎีของวิทยาศาสตร์การเคลื่อนไหว  

จากความหมายและความส าคัญของวิทยาศาสตร์การเคลื่อนไหวและองค์ความรู้ที่กล่าวมาข้างต้น  
เมื่อน ามาวิเคราะห์จะได้หลักการของวิทยาศาสตร์การเคลื่อนไหวและทฤษฎีที่เก่ียวข้องดังนี้ 

 

หลักการทั่วไปของวิทยาศาสตร์การเคลื่อนไหว 

วิทยาศาสตร์การเคลื่อนไหวเกิดจากการน าองค์ความรู้ทางด้านวิทยาศาสตร์การเคลื่อนไหว  

ทางร่างกายมนุษย์ (anatomical kinesiology) และองค์ความรู้ทางด้านวิทยาศาสตร์การเคลื่อนไหว 

ทางกลศาสตร์ (mechanical kinesiology) มาบูรณาการเป็นองค์ความรู้ที่น ามาใช้วิเคราะห์รูปแบบการ
เคลื่อนไหวร่างกายของคนเราในขณะปฏิบัติกิจกรรมกีฬาหรือกิจกรรมโดยทั่วไป  เพ่ือให้ได้รูปแบบของการ
เคลื่อนไหวที่มีประสิทธิภาพและเกิดประสิทธิผล เกิดความปลอดภัยในขณะปฏิบัติกิจกรรม 

  

หลักการและทฤษฎีเบื้องต้นที่เกี่ยวข้องกับการเคลื่อนไหวร่างกาย 

จากหลักการทั่วไปของวิทยาศาสตร์การเคลื่อนไหวดังกล่าวข้างต้น จะเห็นได้ว่าวิทยาศาสตร์  
การเคลื่อนไหวมีองค์ความรู้ที่เก่ียวข้องที่ส าคัญอยู่ 2 ส่วน คือ ส่วนที่เกี่ยวข้องกับองค์ความรู้ด้านร่างกายมนุษย์
หรือด้านกายวิภาคศาสตร์ และส่วนที่เกี่ยวข้องกับองค์ความรู้ด้านกลศาสตร์  และเมื่อวิเคราะห์ลักษณะของ 
การเคลื่อนไหวร่างกายจะสรุปได้ว่า 

1. หลักการและทฤษฎีที่เกี่ยวข้องกับการเคลื่อนไหวร่างกายของเรา 
“การเคลื่อนไหวร่างกายของคนเราต้องอาศัยการท างานร่วมกันระหว่างระบบต่างๆ ในร่างกาย 

ระบบที่ท าหน้าที่โดยตรงและมีความเก่ียวข้องกับการเคลื่อนไหวร่างกายอย่างชัดเจนจะประกอบไปด้วย ระบบ
กล้ามเนื้อ ระบบโครงร่าง (ข้อต่อ) และระบบประสาท ระบบประสาทจะท าหน้าที่เป็นตัวการในการสั่งงานใน
ร่างกาย ส่วนระบบกล้ามเนื้อจะท าหน้าที่เป็นแหล่งก าเนิดของแรง ซึ่งเป็นผลมาจากการหดตัวของกล้ามเนื้อ 
ระบบโครงร่าง โดยเฉพาะในส่วนที่เกี่ยวข้องกับ ข้อต่อ ซึ่งเป็นบริเวณรอยต่อของชิ้นกระดูก จะท าหน้าที่เป็น
จุดหมุน เมื่อกล้ามเนื้อหดตัวจะส่งแรงดึงรั้งกระดูกโดยอาศัยข้อต่อเป็นจุดหมุนที่คอยควบคุมทิศทางและ
ขอบเขตของการเคลื่อนไหว”  
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2. หลักการและทฤษฎีที่เกี่ยวข้องกับองค์ความรู้ทางด้านกายวิภาคศาสตร์ 
ความรู้ทางด้านกายวิภาคศาสตร์ที่ เกี่ยวข้องกับการเคลื่อนไหวร่างกายที่ ผู้ อ่านควรทราบ  

มีเรื่องส าคัญที่เก่ียวข้องต่อไปนี้ 

 

ข้อต่อกับลักษณะการเคลื่อนไหวของร่างกาย 

ข้อต่อ (joints) หมายถึง บริเวณรอยต่อระหว่างกระดูกกับกระดูกหรือระหว่างกระดูกกับ 

กระดูกอ่อน หรือกระดูกอ่อนกับกระดูกอ่อนมาเชื่อมต่อกัน โดยมีเอ็นหรือพังผืดมาเป็นตัวช่วยยึดเหนี่ยว 

  

 

ภาพที่ 2.1 ข้อต่อในร่างกาย 

ที่มา : https://annania.wordpress.com/2011/08/21/the-bodys-13-major-joints/ 

 

1. การจ าแนกชนิดของข้อต่อ หากจ าแนกชนิดของข้อต่อตามลักษณะรูปแบบประสิทธิภาพของ
การเคลื่อนไหว จะแบ่งได้ 3 ชนิด ได้แก่ 

1.1  ข้อต่อที่เคลื่อนไหวไม่ได้เลย (fibrous or immovable joints) เป็นข้อต่อที่ 
หน้ารอยต่อของกระดูกยึดติดกันด้วยเนื้ อ เยื่ อ เกี่ ยว พันที่ เป็นพังพืด ( fibrous 
connective tissue) หรือลักษณะการเชื่อมต่อของกระดูกที่มีร่องรอยหยัก 

คล้ายฟัน (suture) ซึ่งลักษณะดังกล่าวจะเห็นได้ชัดเจนบริเวณกระโหลกศีรษะ เช่น 
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บริเวณรอยต่อระหว่างกระดูกหน้าผากกับกระดูกข้างศีรษะ (coronal suture) รอยต่อ
ระหว่างกระดูกข้างศีรษะและกระดูกท้ายทอย (suture lombdoidal) 
1.2  ข้อต่อที่เคลื่อนไหวได้เล็กน้อย (cartilaginous or slightly movable joints)  
เป็นข้อต่อที่หน้ารอยต่อของกระดูกยึดติดกันด้วยกระดูกอ่อน (cartilage) ต าแหน่งของ
ข้อต่อบริเวณนี้ ได้แก่ ข้อต่อระหว่างชั้นของกระดูกสันหลัง (intervertebral discs)  
ข้อต่อระหว่างกระดูกหัวเหน่า (interpubic joint) 
1.3  ข้อต่อที่เคลื่อนไหวได้มากที่สุด (synovial or freely movable joints) เป็นข้อต่อ
ที่พบได้เกือบทุกจุดในร่างกาย และเป็นข้อต่อที่ใช้ในการเคลื่อนไหวร่างกายมากที่ สุด 
ลักษณะข้อต่อชนิดนี้จะมีส่วนปลายของกระดูกเชื่อมติดด้วยเอ็น (hyaline cartilage) 
หุ้มอยู่และล้อมรอบด้วยถุงหุ้มข้อต่อ (fibrous capsule) โดยมีเนื้อเยื่อบางๆ (synovial 
membrane) ท าหน้าที่ขับน้ าหล่อลื่นให้ข้อต่อเคลื่อนไหวได้สะดวก บริเวณที่พบข้อต่อ
ชนิดนี้ ได้แก่ ข้อต่อที่สะโพก (hip joint) ข้อต่อที่หัวไหล่ (shoulder joint) หัวเข่า 
(knee joint) ข้อต่อที่ข้อศอก (elbow joint) 
 

2. รูปร่างและลักษณะการเคลื่อนไหวของข้อต่อที่เคลื่อนไหวได้มาก ข้อต่อที่เคลื่อนไหวได้มาก 
(synovial joints) แบ่งตามรูปร่างและลักษณะการเคลื่อนไหวของข้อต่อได้ 6 รูปแบบ ดังนี้ 

 

 

ภาพที่ 2.2 รูปร่างและลักษณะการเคลื่อนไหวของข้อต่อท่ีเคลื่อนไหวได้มาก 

ที่มา : 
https://sites.google.com/site/msklearningportfolios/?tmpl=%2Fsystem%2Fapp%2Ftemplates

%2Fprint%2F&showPrintDialog=1 
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2.1  ข้อต่อรูปบานพับ (hinge joint) เป็นข้อต่อที่เคลื่อนไหวท ามุมได้ทางเดียวคล้ายกับบาน
พับประตู โดยมีลักษณะหน้าต่อของกระดูกชิ้นหนึ่งเล็กและอีกชิ้นหนึ่งนูน ประกอบกันเป็นข้อ
ต่อ ข้อต่อที่มีรูปร่างและการเคลื่อนไหวในลักษณะนี้ เช่น ข้อต่อที่ข้อศอก (elbow joint) 
หรือข้อต่อของขากรรไกรล่าง (temporomandibular joint) 

 2.2  ข้อต่อรูปร่างแปลก หรือมีรูปร่างไม่แน่นอน (condyloid or plane joint) เป็นข้อต่อ 

ที่ไม่มีแกนในการเคลื่อนไหว การเคลื่อนที่ของข้อต่อจึงเป็นไปในลักษณะเลื่อนไถลไปมา  
ข้อต่อที่มีรูปร่างและลักษณะการเคลื่อนไหวแบบนี้ เช่น ข้อต่อที่ข้อมือ (radiocarpal joint)  

 2.3  ข้อต่อรูปอานม้า (saddle joint) เป็นข้อต่อที่ปลายกระดูกชิ้นหนึ่งมีลักษณะคล้าย 

อานม้า อีกชิ้นหนึ่งมีลักษณะนูนสอดทับกัน ท าให้สามารถเคลื่อนไหวได้ 2 ทางคือ เคลื่อนไหว
ในลักษณะงอ-เหยียด (flexion-extension) กางออก-หุบเข้า (abduction-adduction)  
ข้อต่อที่มีรูปร่างและลักษณะการเคลื่อนไหวแบบนี้ เช่น ข้อต่อของกระดูก ฝ่ามือของ
นิ้วหัวแม่มือกับกระดูกข้อมือชื้นที่ 1 

2.4  ข้อต่อรูปไข่ (ellipsoidorovoid joint) เป็นข้อต่อที่ปลายกระดูกชิ้นหนึ่งมีลักษณะ 

คล้ายไข่ (นูนกลม) เข้าไปประกบกับกระดูกอีกชิ้นหนึ่งท าให้สามารถเคลื่อนไหวในลักษณะ
การเคลื่อนไปข้างหน้า การเคลื่อนไปข้างหลังและข้างๆ ในลักษณะงอและเหยียดได้  ข้อต่อ 

ที่มีรูปร่างและลักษณะการเคลื่อนไหวแบบนี้  เช่น ข้อต่อของกระดูกระหว่างกระดูก 

ปลายแขนด้านนอก (radius bone) กับ กระดูกข้อมือ (carpal bone) 

2.5  ข้อต่อรูปบอลในเบ้า (ball and socket joint) เป็นข้อต่อที่มีหัวกระดูกชิ้นหนึ่งมี
ลักษณะกลมสวมลงไปที่ปลายกระดูกอีกชิ้นที่มีลักษณะเป็นบ่อหรือเบ้ากลวงข้อต่อใน 

ลักษณะนี้สามารถหมุนได้รอบตัวทั้งในลักษณะการงอ เหยียด กางออก หุบเข้า หมุนเป็น
กรวยหรือหมุนไปรอบตัว ข้อต่อที่มีรูปร่างและลักษณะการเคลื่อนไหวแบบนี้ เช่น ข้อต่อ
สะโพก (hip joint) ข้อต่อบริเวณหัวไหล่ (shoulder joint)  

2.6  ข้อต่อรูปไขควง (pivot joint) เป็นข้อต่อที่ปลายกระดูกชิ้นหนึ่งสอดเข้าไปในกระดูก 

อีกชิ้นหนึ่ งที่ เป็นวงท าให้สามารถหมุนได้รอบตัวข้อต่อที่มีรูปร่างและลักษณะการ
เคลื่อนไหว ข้อต่อที่มีรูปร่างลักษณะการเคลื่อนไหวแบบนี้ เช่น ข้อต่อของกระดูกคอชิ้นที่ 1 
และชิ้นที่ 2 (atlantoaxial joint) ข้อต่อ ข้อมือ บริเวณ รอยต่อของปลายแขน (radio-ulnar 
joint) 
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กล้ามเนื้อกับลักษณะการเคลื่อนไหวของร่างกาย 

ระบบกล้ามเนื้อ เป็นอีกระบบหนึ่งที่มีความส าคัญในการเล่นกีฬาและออกก าลังกาย เพราะกล้ามเนื้อ
ท าให้ร่างกายเคลื่อนไหวในรูปแบบต่างๆ กัน โดยการสั่งงานของระบบประสาทให้กล้ามเนื้อหดตัวหรือ 

เหยียดตัว กล้ามเนื้อทั่วร่างกายของคนเรามีอยู่ประมาณ 792 มัด (394 คู่ กับเศษ 4 มัดที่ไม่เป็นคู่) มีที่ยึดติด
กับกระดูก ลักษณะโครงสร้างของกล้ามเนื้อเป็นอวัยวะที่ไม่ซับซ้อน ประกอบไปด้วยส่วนพองกว้าง
เรียกว่า “body” หรือ “belly” ปกคลุมไปด้วยเยื่อพังผืด (fascia) ที่ปลายทั้งสองปลายยึดติดกับกระดูก 
ปลายหนึ่งเรียกว่า จุดยึด (origin) จะเป็นปลายที่อยู่นิ่ง เมื่อมีการหดตัวของกล้ามเนื้อปลายอีกด้านหนึ่งเรียกว่า 
จุดเชื่อม (insertion) ซึ่งเป็นจุดที่เคลื่อนที่เข้าหาจุดยึดเมื่อกล้ามเนื้อหดตัวซึ่งปลายของจุดเชื่อมจะยึดด้วย
เอ็น (tendon) การเรียกชื่อจุดยึดของปลายทั้งสองนี้ขึ้นอยู่กับการท างาน เช่น ปลายทั้งสองของกล้ามเนื้อต้น
แขนด้านหน้า (biceps) เมื่อยกวัตถุปลายที่ยึดกับกระดูกแขนท่อนล่างเป็นจุดเชื่อม และปลายติดกับกระดูก
สะบักเป็นจุดยึด แต่เมื่อเหวี่ยงตัวขึ้นในการโยนปลายทางด้านหัวไหล่กลับท าหน้าที่เป็นจุดเชื่อม โดยทั่วไป
กล้ามเนื้อในร่างกายเมื่อคิดเป็นเปอร์เซ็นต์ต่อน้ าหนักตัวจะพบว่า ในเพศชายที่มีกล้ามเนื้อประมาณ  
42 เปอร์เซ็นต์ของน้ าหนักตัว และเพศหญิงจะมีประมาณ 36 เปอร์เซ็นต์ของน้ าหนักตัว 

 

กล้ามเนื้อในร่างกาย แบ่งออก 3 ชนิด คือ 

1.  กล้ามเนื้อเรียบ (smooth muscle or visceral muscle) เป็นกล้ามเนื้อของอวัยวะภายในที่อยู่
นอกเหนืออ านาจจิตใจ เช่น กล้ามเนื้อหลอดอาหารและหลอดเลือด 

2.  กล้ามเนื้อหัวใจ (cardiac muscle) เป็นกล้ามเนื้อที่มีอยู่เฉพาะที่หัวใจ และมีลักษณะเป็นลาย
คล้ายกับกล้ามเนื้อลาย ควบคุมการท างานโดยระบบประสาทอัตโนมัติ ซึ่งอยู่นอกเหนืออ านาจจิตใจ ควบคุม
เซลล์กล้ามเนื้อให้หดตัวเป็นจังหวะโดยอัตโนมัติ 

3.  กล้ามเนื้อลาย (striated muscle or skeletal muscle) (striated= เป็นริ้ว) เป็นกล้ามเนื้อที่อยู่
ภายใต้อ านาจจิตใจ เซลล์มีนิวเคลียสหลายอัน กล้ามเนื้อชนิดนี้ประกอบด้วยเส้นใย  (fibers) เป็นจ านวนมาก 
บทบาทส าคัญของกล้ามเนื้อลายคือ ท าหน้าที่ในการเคลื่อนไหว เป็นส่วนที่เป็นโครงสร้างของร่างกายที่
ประกอบเป็นเรือนร่าง รูปทรงของมนุษย์ ปกคลุมไปด้วยเนื้อเยื่อเก่ียวพัน (connective tissue)  
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ภาพที่ 2.3 กล้ามเนื้อในร่างกาย 

ที่มา : https://medlineplus.gov/ency/imagepages/19841.htm 

 

การหดตัวของกล้ามเนื้อลายจะหดตัวได้เร็ว แต่คงอยู่ได้ไม่นาน เพราะความล้า (fatigue) ซึ่งสามารถ
แบ่งออกได้ดังนี้ 

1.   ระยะเตรียม (latent period) เป็นระยะที่กล้ามเนื้อได้รับการกระตุ้นจากสิ่งเร้า เตรียมพร้อมจะ 

หดตัวตอบสนองต่อสิ่งเร้า ระยะนี้ใช้เวลาประมาณ 0.01 วินาที 

2.   ระยะคลายตัว (period of relaxation) เป็นระยะที่กล้ามเนื้อคลายตัวกลับสู่สภาพเดิมระยะนี้ใช้
เวลาประมาณ 0.05 วินาที 

โดยทั่วไปแล้วในการหดตัวของกล้ามเนื้อจะใช้เวลาไม่เท่ากัน ทั้งนี้ขึ้นอยู่กับองค์ประกอบหลายๆ อย่าง 
เช่น แรงของการกระตุ้น ระยะเวลาของการกระตุ้น หรือระดับอุณหภูมิของกล้ามเนื้อจึงพบว่าคว ามแรงของ
การกระตุ้นมาก การหดตัวของกล้ามเนื้อก็จะมากตามไปด้วย และหากระยะเวลาของการกระตุ้นนานกล้ามเนื้อ
ก็จะหดตัวได้แรงสูงสุด ถ้าอุณหภูมิสูงกว่านี้จะท าให้กล้ามเนื้อสูญเสียความรู้สึกรับรู้สิ่งเร้าไป การหดตัวก็จะ
น้อยกว่าปกติ ซึ่งอุณหภูมิที่พอเหมาะต่อการหดตัวของกล้ามเนื้อจะอยู่ที่ประมาณ 37 องศาเซลเซียส  
 
     บทบาทส าคัญที่สุดของกล้ามเนื้อลาย คือ ท าหน้าที่ในการเคลื่อนไหวร่างกาย ซึ่งสามารถแบ่งการ
ท างานของกล้ามเนื้อโดยการหดตัวออกได้เป็น 3 ลักษณะ คือ 

1.   ลักษณะที่กล้ามเนื้อหดตัวสั้นเข้าตรงกลาง มีแรงดึงที่เอ็นหัวท้ายของกล้ามเนื้อ ซึ่งเกาะอยู่กับ
กระดูกสามารถท าให้ข้อนั้นเคลื่อนไหวได้ (shortening concentric dynamic contractions) เป็นการหดตัว
ของกล้ามเนื้อที่สามารถเอาชนะความต้านทาน ท าให้ เกิดการเคลื่อนไหวในทิศทางตรงกันข้ามกับ  

ความต้านทานนั้น การหดตัวของกล้ามเนื้อแบบนี้บางครั้ งเรียกว่า isotonic contraction เช่น การเขย่ง 
ปลายเท้า 
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2.   ลักษณะที่กล้ามเนื้อหดตัวตั้งแต่ไม่สั้นลง มีแรงดึงที่เอ็นหัวท้ายของกล้ามเนื้อจริง แต่ไม่มีการ
เคลื่อนไหวของข้อต่อเลย (isometric (static) contraction) เป็นการหดตัวของกล้ามเนื้อที่เพ่ิมความเครียด
มากตามล าดับ แต่ไม่สามารถเคลื่อนไหวน้ าหนัก หรือท าให้วัตถุเคลื่อนที่ไปได้ การหดตัวของเส้นใยกล้ามเนื้อ
แบบนี้ ความยาวคงท่ีไม่เปลี่ยนแปลง เช่น เมื่อเขย่งปลายเท้าไปถึงจุดสูงสุดแล้วคงไว้ ณ จุดหนึ่ง กล้ามเนื้อน่อง
จะหดตัวอยู่เช่นเดิม แต่ใยกล้ามเนื้อไม่มีการเปลี่ยนแปลงความยาวให้สั้นต่อไปอีก 

3.   ลักษณะที่กล้ามเนื้อหดตัวอยู่แต่ใยกล้ามเนื้อกลับยาวออก มีแรงดึงที่เอ็นหัวท้ายของกล้ามเนื้อ
เช่นเดิม แต่แรงดึงค่อยๆ ลดลง พร้อมกับกล้ามเนื้อค่อยๆ ยืดออก (lengthening (dynamic) contractions) 
เช่น การท างานของกล้ามเนื้อต้นแขนด้านหน้าที่ค่อยๆ เหยียดวางวัตถุที่มีน้ าหนักเกินกว่ากล้ามเนื้อจะรับเอาไว้
ได้ลงสู่พ้ืน ซึ่งเป็นการหดตัวที่มีลักษณะของเส้นใยกล้ามเนื้อยาวออก  

 

ระบบประสาทกับลักษณะการเคลื่อนไหวของร่างกาย 

ระบบประสาท เป็นระบบที่ควบคุมการท างานของทุกๆ ระบบในร่างกาย และเป็นศูนย์เกี่ยวกับ
ความรู้สึก สติปัญญา และความคิด การท างานของกล้ามเนื้อในด้านการเคลื่อนไหวจะขึ้นอยู่กับอ านาจของ
จิตใจ ซึ่งเราสามารถใช้ความคิดสั่งให้ท าหรือหยุดได้ อย่างไรก็ตาม ยังมีการท างานของกล้ามเนื้อหลายๆ อย่าง
ในชีวิตประจ าวันที่อยู่นอกอ านาจจิตใจ เรียกว่า ปฏิกิริยาอัตโนมัติ เป็นการท าหน้าที่ของเซลล์ประสาทสั่งงาน
ในไขสันหลัง กล่าวคือ ความรู้สึกต่างๆ จะถูกสั่งมาจากจุดรับความรู้สึก พอเข้าไขสันหลังจะเชื่อมประสาท
สั่งงาน และเซลล์ประสาทสั่งงานก็จะสั่งงานไปยังกล้ามเนื้อ เพื่อให้หดตัวได้ทันที ซึ่งก่อนที่ความรู้สึกจะเดินทาง
ไปถึงสมองการตอบสนองก็ได้กระท าไปแล้ว ดังนั้น ปฏิกิริยาตอบสนองโดยอัตโนมัตินี้จึงมีความส าคัญในการ
เล่นกีฬาหรือออกก าลังกาย เพราะเป็นการตอบสนองที่เกิดขึ้นได้เร็ว ไม่ต้องผ่านความคิดที่อาศัยเพียงการ
กระตุ้นอาจเป็นการเห็นหรือการได้ยิน กล้ามเนื้อก็สามารถตอบสนองไปโดยไม่ต้องคิดก่อน ซึ่งเป็นการ
ตอบสนองโดยอัตโนมัติจะท าได้โดยการฝึกซ้อม เช่น การฝึกเล่นกีฬาตะกร้อลอดห่วงโดยใช้เท้าในลักษณะต่างๆ 
ครั้งแรกจะเล่นแบบลองผิดลองถูก แต่ถ้าหมั่นฝึกซ้อมทุกวัน ภายในเวลาไม่นานก็จะสามารถท าได้อย่างถูกต้อง 
และบังคับลูกตะกร้อให้ไปในทิศทางที่ต้องการได้ง่าย 

 

หลักการและทฤษฎีที่เป็นองค์ความรู้ทางด้านกลศาสตร์ 

ความรู้ทางด้านกลศาสตร์ที่เก่ียวข้องกับการเคลื่อนไหวร่างกายที่ผู้อ่านควรทราบ 

  
กฎแห่งการเคลื่อนไหวของนิวตัน (newton’s law of motion) 

เซอร์ไอแซก นิวตัน (Sir Isaac Newton) นักวิทยาศาสตร์และนักคณิตศาสตร์ชาวอังกฤษเป็นผู้ค้นพบ
เกี่ยวกับกฎของการอยู่นิ่งและการเคลื่อนไหวของวัตถุ โดยกฎดังกล่าวถือว่าเป็นพ้ืนฐานในการน ามาศึกษา
เกี่ยวกับการเคลื่อนไหวที่เกิดจากแรงท่ีส่งผลให้เกิดการเคลื่อนไหวขึ้น 
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กฎแห่งการเคลื่อนไหวของนิวตัน ประกอบด้วยกฎที่เกี่ยวข้อง 3 ข้อ คือ 

1. กฎข้อที่หนึ่งของนิวตันหรือเรียกว่า กฎของความเฉื่อย (law of inertia) ซึ่งกล่าวไว้ว่า “วัตถุ 
ทุกชนิดจะอยู่ในสภาวะอยู่นิ่ง หรือเคลื่อนที่เป็นเส้นตรงด้วยความเร็วคงที่ตลอดไป ถ้าไม่มีแรงภายนอกมา
กระท าต่อวัตถุนั้น” ตัวอย่างการเคลื่อนที่ของวัตถุที่เกี่ยวข้องกับกฎข้อนี้ เช่น กรณีลูกฟุตบอลที่วางอยู่บนพ้ืน
ระนาบ หากไม่ได้รับแรงจากการเตะของนักกีฬา ลูกฟุตบอลก็จะอยู่นิ่งๆ ไม่มีการเคลื่อนที่ในรูปแบบต่างๆ แต่
เมื่อได้รับแรงจากการเตะของนักกีฬา ลูกฟุตบอลจะเคลื่อนที่ไปในทิศทางที่ได้รับแรง แต่ในที่สุดเมื่อได้รับแรง
ภายนอก เช่น แรงดึงดูดของโลก หรือแรงเสียดทานจากพ้ืนสนามส่งมากระท าต่อการเคลื่อนที่ของลูกฟุตบอล
นั้น แรงที่ส่งมาก็จะฉุดรั้ง ส่งผลให้ลูกฟุตบอลหยุดนิ่งอยู่กับที่ จนกว่าจะได้รับแรงมากระท าอีกครั้ง 

2. กฎข้อที่สองของนิวตันหรือเรียกว่า กฎของอัตราเร่ง (law of acceleration) ซึ่งกล่าว ไว้ว่า 
“แรงที่มากระท าต่อวัตถุใดๆ จะท าให้อัตราเร่งของวัตถุนั้นเปลี่ยนแปลงไปเป็นปฏิภาคโดยตรงกับจ านวนแรง
ที่มากระท า แต่จะเป็นปฏิภาคกลับกับมวลสารของวัตถุนั้น” ตัวอย่างการเคลื่อนที่ของวัตถุที่เกี่ยวข้องกับกฎข้อ
นี้ เช่น กรณีที่ออกแรงขว้างวัตถุชนิดเดียวกัน เช่น ขว้างลูกบอลที่มีขนาดเท่ากันไปข้างหน้าด้วยการออกแรง
ต่างกัน ย่อมได้ระยะทางต่างกัน หรือหากออกแรงขว้างเท่ากัน แต่น้ าหนัก (มวล) ของวัตถุต่างกัน วัตถุที่มี
น้ าหนักมากกว่าย่อมได้ระยะจากการขว้างที่สั้นกว่าวัตถุท่ีมีน้ าหนักน้อยกว่า 

3. กฎข้อที่สามของนิวตันหรือเรียกว่า กฎของการตอบโต้ (law of action and reaction) ซึ่งกล่าว
ไว้ว่า “เมื่อวัตถุหนึ่งออกแรงกระท ากับวัตถุอีกวัตถุหนึ่ง วัตถุอันหลังจะออกแรงกระท าต่อวัตถุอันแรกในเวลา
เดียวกัน แรงทั้งสองนั้นจะมีขนาดเท่ากัน แต่มีทิศทางตรงกันข้าม” ตัวอย่างการเคลื่อนที่ของวัตถุที่เกี่ยวข้องกับ
กฎข้อนี้ เช่น กรณีที่เราสวมรองเท้าสเกตหรือนั่งบนเก้าอ้ีที่มีล้อเลื่อน โดยหันหน้าเข้าหาก าแพง แล้วใช้มือ  

ผลักก าแพง จะพบว่าตัวเราจะเคลื่อนที่ถอยหลังออกห่างจากก าแพง แสดงว่าขณะที่มือเราผลักก าแพง  

ไปข้างหน้า ก าแพงจะต้องส่งแรงผลักคืนมาที่มือเราในทิศตรงข้ามจึงท าให้เราเคลื่อนที่ถอยหลัง 

 

หลักการของคานกับการเคลื่อนไหวร่างกาย 

คาน (lever) เป็นเครื่องผ่อนแรงขั้นพ้ืนฐานที่ประกอบด้วย ส่วนที่เป็นแท่งหรือท่อนยาวๆ อุปกรณ์
หรือวัตถุที่มีลักษณะเป็นคานที่พบเห็นได้ในชีวิตประจ าวันมีหลายชนิด ทั้งท่ีเป็นสิ่งของหรือเครื่องใช้ เครื่องเล่น 
และอุปกรณ์กีฬาบางชนิด 

ตัวอย่างของอุปกรณ์หรือวัตถุที่มีลักษณะเป็นคาน เช่น อุปกรณ์ที่เปิดเครื่องกระป๋องหรือเปิดขวด 

ที่ต้องใช้ในลักษณะเป็นที่ งั ด ชะแลงส าหรับใช้งัดหรือใช้ เคลื่อนย้ายของที่หนักตาชั่ ง ชนิดที่มีแขน 

บอกน้ าหนัก ไม้กระดก หรืออุปกรณ์กีฬาที่มีลักษณะเป็นด้ามจับ เช่น ไม้แบดมินตัน ไม้กอล์ฟ ไม้เทนนิส 

คานแบ่งออกเป็น 3 ส่วน ได้แก่  

1. จุดหมุน ( fulcrum) เป็นจุดที่อยู่นิ่ ง เ พ่ือให้ส่วนอ่ืนเคลื่อนที่  โดยทั่ ว ไปจะใช้สัญลักษณ์
ตัวอักษร A เขียนแทนต าแหน่งดังกล่าว  

2. แรงต้านการกระท า (resistance) เป็นส่วนที่ต้องการไม่ให้เกิดการเคลื่อนไหว ซึ่งรวมไปถึง
น้ าหนักของคานด้วย โดยทั่วไปจะใช้สัญลักษณ์ตัวอักษร R เขียนแทนต าแหน่งดังกล่าว และ 
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3. แรงพยายาม (effort) เป็นส่วนของความพยายามหรือส่วนของการใช้แรง เพ่ือให้แรงต้านทาน
เกิดการเคลื่อนที่ โดยทั่วไปจะใช้สัญลักษณ์ ตัวอักษร F เขียนแทนต าแหน่งดังกล่าว 

 
ส่วนประกอบของคานที่กล่าวมา เมื่อน ามาแบ่งชนิดของคานตามต าแหน่งความเปลี่ยนแปลงของ  

แต่ละส่วนประกอบของคาน จะแบ่งได้ 3 ชนิด ดังนี้ 
1. คานชนิดที่ 1 “เป็นคานที่มีจุดหมุน ( A ) อยู่ระหว่างจุดที่แรงพยายามกระท า ( F ) กับแรงต้าน 

กระท า ( R ) ซึ่งคานชนิดนี้จะอยู่ในภาวะสมดุล ( อยู่นิ่ง ) ได้ หากขนาดของแรงพยายามกระท าและแรงต้าน
กระท า มีค่าเท่ากัน” 

ตัวอย่างคานชนิดที่ 1 ในอุปกรณ์ท่ัวไป เช่น ตาชั่งที่มีแขนแสดงน้ าหนัก ไม้กระดก กรรไกร ไม้คาน 

ตัวอย่างของการเคลื่อนไหวร่างกายที่จัดเป็นคานชนิดที่  1 เช่น การก้มศีรษะ การเงยศีรษะ  
การงอแขน การเหยียดแขน 

2. คานชนิดที่ 2 “เป็นคานที่มีจุดแรงต้านการกระท า ( R ) อยู่ระหว่างจุดหมุน ( A ) กับจุดที่แรง
พยายามกระท า ( F )” 

ตัวอย่างของคานชนิดที่ 2 ในอุปกรณ์ท่ัวไป เช่น รถเข็นของก่อสร้าง ที่เปิดฝาขวด ชะแลงถอนตะปู 

ตัวอย่างของการเคลื่อนไหวร่างกายที่จัดเป็นคานชนิดที่ 2 เช่น การเขย่งส้นเท้าข้ึน การกดปลายเท้าลง 
การงอพับข้อศอก 

3. คานชนิดที่ 3 “เป็นคานที่จุดของแรงพยายามกระท า ( F ) อยู่ระหว่างจุดหมุน ( A ) กับแรงต้าน
กระท า ( R )” 

ตัวอย่างคานชนิดที่ 3 ในอุปกรณ์ท่ัวไป เช่น คีมส าหรับคีบถ่าน คีมส าหรับคีบน้ าแข็ง 

ตัวอย่างของการเคลื่อนไหวร่างกายที่เป็นคานชนิดที่ 3 เช่น การท างานของแขนขณะยก ดัน หรือ 

ดึงวัตถุ การเหวี่ยงแขนใช้ไม้กอล์ฟตีลูกกอล์ฟ หรือใช้ไม้แบดมินตันตีลูกแบดมินตัน 

หมายเหตุ : คานชนิดที่ 3 เป็นคานต้องใช้แรงพยายามกระท าที่มาก เพ่ือเอาชนะแรงต้านทานกระท า
ที่มีน้อยกว่าการเคลื่อนไหวแบบนี้ถือว่าเป็นการเคลื่อนไหวที่เสียเปรียบเชิงกลมาก 

จากความหมาย หลักการ และชนิดของคานทั้ง 3 ชนิดที่กล่าวมา เมื่อเปรียบเทียบคานในร่างกายของ
คนเรา สามารถที่จะน าส่วนต่างๆ ไปเปรียบเทียบตามหลักการดังกล่าวได้ ดังนี้ กระดูก เปรียบได้กับคาน 
น้ าหนักของกระดูก เปรียบได้กับแรงต้านกระท า ข้อต่อ เปรียบได้กับจุดหมุนของคาน และ แรงดึงของ
กล้ามเนื้อที่เกิดจากการหดตัว เปรียบได้กับแรงพยายามกระท า ดังนั้น ขณะที่เราก าลังเคลื่อนไหวร่างกายหรือ
ปรับเปลี่ยนท่าทางอิริยาบถต่างๆ ร่างกายของเราจะเกิดลักษณะของคานชนิดต่างๆ ขึ้น 
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ความสมดุลกับการเคลื่อนไหวร่างกาย 

ความสมดุล (equilibrium) เป็นหลักการฟิสิกส์เบื้องต้นอีกเรื่องหนึ่งที่ผู้อ่านควรทราบซึ่งหลักการ 
ดังกล่าวสามารถที่จะน ามาประยุกต์ใช้ในการเล่นกีฬา หรือกิจกรรมที่มีการเคลื่อนไหวร่างกายได้ โดยเฉพาะ
หากสามารถที่จะจัดท่าทางในการเคลื่อนไหวให้มีความสมดุลย่อมจะช่วยให้การทรงตัวในขณะเคลื่อนไหว  

มีความม่ังคงได้ 

ความสมดุล หมายถึง สภาพของวัตถุหรือร่างกายของคนเรามีความมั่นคง (balance) ทั้งในขณะที่ 
อยู่กับที่และขณะที่มีการเคลื่อนที ่

ความสมดุลตามหลักการฟิสิกส์ แบ่งออกได้ 2 ลักษณะ คือ ความสมดุลสถิตและความสมดุลพลวัต 

1.   ความสมดุลสถิต (static equilibrium) เป็นการรักษาสมดุลขณะที่วัตถุหรือร่างกายอยู่นิ่งไม่ มี 

การเคลื่อนไหว เช่น ขณะที่ยืนด้วยเท้าข้างเดียว หรือยืนด้วยปลายเท้า ยืนโดยมีสิ่งของอยู่บนศีรษะ เป็นต้น  
ซึ่งท่าทางเหล่านี้หากได้รับการฝึกฝนจนเกิดความช านาญจะสามารถรักษาความสมดุลอยู่ได้ 

2.   ความสมดุลพลวัต (dynamic equilibrium) เป็นการรักษาความสมดุลขณะที่วัตถุหรือร่างกาย
ของคนเรามีการเคลื่อนไหว เช่น การเดินบนท่อนไม้ทรงตัว การยืนบนรถโดยสารที่ก าลังวิ่งการยืนในลิฟต์  
ที่ก าลังเคลื่อนที่ด้วยความเร็วคงตัว 

 

ปัจจัยท่ีเกี่ยวข้องกับการเกิดความสมดุล 

          จากลักษณะและหลักการของความสมดุลที่กล่าวมาข้างต้น เมื่อวิเคราะห์ถึงปัจจัยที่เกี่ยวข้อง กับการ
เกิดความสมดุล จะพบว่ามีปัจจัยส าคัญดังนี้ 

1. ความสูงของจุดศูนย์ถ่วง (center of gravity) 

หลักการในเรื่องนี้มีหลักการส าคัญที่ว่า “จุดศูนย์ถ่วงยิ่งต่ ามากเท่าใดจะยิ่งเพ่ิมความสมดุลแก่ร่างกาย
หรือวัตถุมากเท่านั้น” ตามที่ได้กล่าวแล้วว่า ขณะยืนปกติจุดศูนย์ถ่วงจะอยู่หน้าต่อกระดูกก้นกบชิ้นที่  2  
ถ้าหากยกแขนขึ้นหรือถือน้ าหนักระดับเอว จะส่งผล ให้จุดศูนย์ถ่วงสูงขึ้น ซึ่งเป็นการยากในการรักษาสมดุ ล
ของร่างกาย การลดความสูงของจุดศูนย์ถ่วงจะท าให้เกิดความสมดุลมากข้ึน 

          ส าหรับจุดศูนย์ถ่วงของคนเรา พบว่าในขณะยืนปกติห้อยแขนข้างล าตัว จุดศูนย์ถ่วงจะอยู่ประมาณ
กระดูกก้นกบชิ้นที่ 3 ส าหรับเพศชายจุดศูนย์ถ่วงของร่างกายจะอยู่สูงกว่าเพศหญิงเนื่องมาจากสะโพกของ
ผู้หญิงกว้างกว่าของเพศชาย และช่วงขาของเพศหญิงสั้นกว่าของเพศชายส่งผลให้จุดศูนย์ถ่วงของเพศหญิง  

อยู่ต่ ากว่าของเพศชาย ซึ่งจุดศูนย์ถ่วงของร่างกายในเพศชายอยู่ที่  56-57 เปอร์เซ็นต์ของความสูงของร่างกาย
แต่เพศหญิงอยู่ที่ประมาณ 55 เปอร์เซ็นต์ของความสูงของร่างกาย 
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2. ขนาดของฐานที่รองรับ (base of support) 

          หลักการส าคัญในเรื่องนี้มีหลักการที่ว่า “ขนาดของฐานที่รองรับยิ่งกว้างมากเท่าใด ยิ่งส่งผลให้เกิด
ความมั่นคงมากขึ้นเท่านั้น” 

          ตัวอย่างเช่น หากยืนแยกเท้าจะมีโอกาสล้มได้น้อยกว่าการยืนชิดเท้าเมื่อถูกกระแทก ทั้งนี้เนื่องมาจาก
การยืนแยกเท้าขนาดของฐานที่รองรับ จะมีพ้ืนที่มาก (กว้าง) กว่ายืนชิดเท้า แต่อย่างไรก็ตามหากยืนแยกเท้า
ห่างกันมาก (กว้าง) ความกว้างของช่วงสะโพก ความมั่นคงของการทรงตัวก็จะลดลง ทั้งนี้เนื่องมาจากโอกาส
ของเส้นลากผ่านจุดศูนย์ถ่วงของร่างกาย (line of gravity) อยู่ชิดกับของของฐานด้านนอกมากเกินไปนั่นเอง 

3. ความสัมพันธ์ระหว่างเส้นศูนย์ถ่วงกับฐานที่รองรับ (the relationship between line of 
gravity and base of support) 

          หลักการข้อนี้ว่า “วัตถุหรือร่างกายจะมีสมดุลดีนั้น เส้นลากผ่านจุดศูนย์ถ่วงจะต้องตกภายใน
ฐานรองรับ และยิ่งใกล้จุดศูนย์กลางของฐานรองรับมากเท่าใด ความสมดุลย่อมมีมากขึ้นเท่านั้น” 

          ตัวอย่างเช่น เมื่อยกของที่มีน้ าหนักมากๆ มีความจ าเป็นต้องปรับเอียงล าตัวไปในด้านตรงข้ามกับข้างที่
ยกหรือหิ้ววัตถุนั้น เพ่ือที่จะรั้งจุดศูนย์ถ่วงของตนเองให้อยู่บนฐาน หรือพ้ืนที่ระหว่างเท้าทั้งสองข้างไว้ ถ้าหาก
ไม่กระท าเช่นนี้ความมั่นคงของการทรงตัวจะเสียไป และกล้ามเนื้อทางด้านตรงข้ามของล าตัวจะเกร็งเครียด 
ดังนั้น เมื่อเราถือของหนักๆ จึงควรเอนตัวจากระดับข้อเท้าไปในทางตรงข้าม และศีรษะตั้ งตรงไว้ แต่ถ้าวัตถุที่
ถือนั้นไม่หนักมาก ให้ยกแขนอีกข้างหนึ่งทางข้างๆ หรือเอียงล าตัวจากระดับเอวไปทางข้างๆ 

4. มวลของวัตถุหรือของร่างกาย 

หลักการส าคัญในเรื่องนี้มีหลักการว่า “เมื่อมีแรงภายนอกมากระท าต่อร่างกายหรือวัตถุใดๆ ร่างกาย
หรือวัตถุที่มีมวลสารมากกว่าย่อมมีความมั่นคงมากกว่า” 

          ตัวอย่างเช่น ในกีฬาที่ใช้ร่างกายเข้าปะทะกัน เช่น กีฬารักบี้ ฟุตบอล นักกีฬาที่ตัวใหญ่น้ าหนักมาก 
ย่อมจะมีความสามารถในการเข้าปะทะดีกว่านักกีฬาที่ตัวเล็กกว่า 

5. โมเมนตัม (momentum) 

          โมเมนตัม คือ ผลคูณของมวลสาร (mass) กับอัตราความเร็ว (velocity) 

          หลักการส าคัญในเรื่องนี้มีหลักการที่ว่า “โมเมนตัมจะมากหรือน้อยขึ้นอยู่กับมวลสารและความเร็วใน
การเคลื่อนที่ของวัตถุนั้น” 

           ตัวอย่างเช่น การเอาลูกเทนนิสปล่อยลงบนเท้าของเรา ในระยะความสูงพอประมาณ เช่น ระดับเอว
จะรู้สึกเจ็บน้อยกว่าเมื่อเราเอาลูกฮอกกี้หรือลูกซอฟต์บอลมาปล่อยในระยะความสูงที่เท่ากันหรือถ้าโยน 

ลูกฟุตบอลขึ้นยืนโหม่ง กับโยนลูกฟุตบอลขึ้นแล้ววิ่งเข้าไปโหม่ง ความแรงของการปะทะจะแตกต่างกัน  

อย่างเห็นได้ชัด เพราะมีความเร็วเป็นตัวแปร คือ มีโมเมนตัมมากข้ึนนั่นเอง 
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6. ความเสียดทาน (friction) 

หลักการส าคัญในเรื่องนี้มีหลักการที่ว่า “ขณะที่มีการเคลื่อนไหวหรือเลื่อนไหลหรือมีแรงภายนอกมา
กระท าในกรณีท่ีพ้ืนที่รองรับมีความเสียดทานน้อย ความสมดุลในการทรงตัวลดลง” 

 

การน้ามาประยุกต์ใช้กับทักษะการเคลื่อนไหวในการเล่นกีฬา 

          ทักษะการเคลื่อนไหวในการเล่นกีฬา หมายถึง ทักษะในการเคลื่อนไหวร่างกายของผู้เล่นในกีฬา  

ชนิดนั้นหรือประเภทนั้น ซึ่งหมายรวมไปถึงทักษะกีฬาโดยเฉพาะด้วย ทักษะการเคลื่อนไหวร่างกายในการเล่น
กีฬา มี 4 ลักษณะส าคัญ ประกอบด้วย (1) การเคลื่อนไหวร่างกายในสภาวะที่มีพ้ืน (ฐาน) รองรับเท้า หรือส่วน
ที่ใช้แทนเท้า (2) การเคลื่อนไหวร่างกายในสภาวะลอยตัวอยู่ในอากาศ (3) การเคลื่อนไหวร่างกายที่ไม่มีพ้ืน 
(ฐาน) รองรับ แต่มีสิ่งที่เก่ียวโยงร่างกาย และ (4) การเคลื่อนไหวร่างกายในน้ า 

1.  การเคลื่อนไหวร่างกายในสภาวะที่มีพ้ืน (ฐาน) รองรับเท้า หรือส่วนที่ใช้แทนเท้า 

การเคลื่อนไหวร่างกายในสภาวะที่มีพ้ืน (ฐาน) รองรับเท้า หรือส่วนที่ใช้แทนเท้า เช่น การใช้รองเท้า
กีฬาแต่ละชนิด ในส่วนของเท้าจะเป็นที่รองรับน้ าหนักตัวของนักกีฬา พื้นสนามจะเป็นฐานเพ่ือรองรับแรงที่เท้า
นักกีฬาส่งมาท าปฏิกิริยา การเคลื่อนไหวในสภาวะนี้ เช่น การเดิน การวิ่ง และการกระโดดของนักกีฬา  
ซึ่งพบว่า 

1.1   เมื่อวิเคราะห์การเคลื่อนไหวร่างกายตามหลักกายวิภาคศาสตร์ พบว่า การเคลื่อนไหว
ร่างกายจะเริ่มจากสมองกระแสค าสั่งผ่านเส้นประสาทเข้าสู่ระบบไขสันหลังแล้วถ่ายโยงกระแสไปสู่
หน่วยถ่ายทอดค าสั่งเข้าสู่เซลล์ของกล้ามเนื้อ กล้ามเนื้อขาและแขนจะเกิดการหดและคลายตัวเป็น
ระยะ ท าให้เกิดแรงดึงรั้งกระดูก และจากการที่กระดูกมีจุดเชื่อมต่อที่ปลาย ซึ่งเป็นข้อต่อที่ท าหน้าที่
เป็นจุดหมุน การเปลี่ยนแปลงมุมของข้อต่อที่เกิดขึ้นจึงท าให้เกิดการเคลื่อนไหวของแขนและขา 

1.2   เมือ่วิเคราะห์การเคลื่อนไหวร่างกายตามหลักทางกลศาสตร์ พบว่า 

1.2.1   ขณะเดิน วิ่ง หรือกระโดด ปลายเท้าถือว่าเป็นจุดสุดท้ายที่ท าปฏิกิริยากับ
พ้ืน (ฐาน) ท าให้เกิดแรงดันยกตัวลอยขึ้น หรือเคลื่อนไหวไปข้างหน้า 

1.2.2   การหดตัวของกล้ามเนื้อขาและแขน ที่ท าให้เกิดการเคลื่อนไหวตรงกับ
หลักการของกฎการเคลื่อนไหวของนิวตัน ในกฎข้อที่ 1 และในขณะที่ปฏิกิริยาที่เกิดจากแรง
ถีบของปลายเท้าที่พ้ืนจะเกิดปฏิกิริยาของแรงที่ส่งจากพ้ืนย้อนกลับมาที่ปลายเท้าตรงกับกฎ
ข้อที่ 3 หรือกฎของการตอบโต้ ขณะเดียวกัน ในขณะที่เดิน วิ่ง หรือกระโดดหากไม่มี 
แรงเสียดทาน ซึ่งเกิดจากพ้ืนผิวของพ้ืนหรือแรงดึงดูดของโลกมากระท าย่อมจะส่งผลให้เกิด
การเคลื่อนที่เคลื่อนต่อไปได้เรื่อยๆ แต่จากหลักการที่มีแรงภายนอกมากระท าดังกล่าวจึงเป็น
ผลให้เกิดการเคลื่อนที่ช้าลงหรือหยุดลง หรือขณะกระโดดร่างกายจะตกลงมาสู่พ้ืนได้ ซึ่งตรง
กับกฎข้อที่ 2 หรือกฎของอัตราเร่งนั่นเอง 
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1.2.3   การเดิน วิ่ง หรือการกระโดดต้องอาศัยความเหมาะสมของแรงเสียดทาน
ของพ้ืนผิวที่เหมาะกับแรงที่ส่งออกจากปลายเท้า เพราะหากพ้ืนผิวไม่มีแรงเสียดทานหรือ  

แรงเสียดทานน้อยเกินไป เช่น พ้ืนผิวราบเรียบ หรือลื่นเป็นมันนอกจากจะท าให้เสียการทรง
ตัวได้ง่ายแล้ว แรงปฏิกิริยาตอบโต้ตามกฎข้อที่ 3 ของกฎการเคลื่อนที่ของนิวตันไม่สามารถ
บรรลุผลในเรื่องของการเกิดแรงปฏิกิริยาได้ 

2.  การเคลื่อนไหวร่างกายในสภาวะลอยตัวอยู่ในอากาศ 

การเคลื่อนไหวร่างกายในกรณีนี้พบในรูปแบบการเคลื่อนไหวร่างกายของนักกีฬาบางประเภทที่มี  
การลอยตัวอยู่ในอากาศในช่วงเวลาหนึ่ง เช่น ในกีฬากระโดดน้ า กีฬายิมนาสติก กีฬากระโดดสูง หรือ  

กระโดดไกล 

เนื่องจากการเคลื่อนไหวร่างกายในสภาวะดังกล่าว หากวิเคราะห์ตามหลักกายวิภาคศาสตร์จะมี
หลักการเช่นเดียวกับการเคลื่อนไหวที่กล่าวมา จึงไม่กล่าวถึงรายละเอียดอีก ส่วนการวิเคราะห์ตามหลักการ
กลศาสตร์จะพบว่า 

2.1   ขณะที่ร่างกายลอยตัวอยู่ในอากาศ โดยปกตินักกีฬาจะไม่สามารถเปลี่ยนทิศทาง 

การเคลื่อนที่จากจุดศูนย์ถ่วงของร่างกายได้ ทั้งนี้เนื่องจากนักกีฬาไม่สามารถที่จะเปลี่ยน หรือ 

เพ่ิมความเร็วในการเคลื่อนที่ในอากาศได้ ท าให้เกิดโมเมนตัมข้ึน 

2.2   การเปลี่ยนท่าทางของร่างกายขณะอยู่ในสภาวะลอยตัวในอากาศ สามารถที่จะกระท า
ได้จากการใช้วิธีงอ พับ หรือเหยียดล าตัว แขน หรือ ขา จะท าให้จุดศูนย์ถ่วงเปลี่ยนไปจนส่ง ผลให้
ท่าทางการเคลื่อนไหวร่างกายเปลี่ยนไป 

3.  การเคลื่อนไหวร่างกายที่ไม่มีพ้ืน (ฐาน) รองรับ แต่มีสิ่งที่เก่ียวโยงร่างกาย 

การเคลื่อนไหวร่างกายในกรณีนี้พบในการเล่นกีฬาประเภทที่ใช้อุปกรณ์ประกอบการห้อยโหนร่างกาย 
เช่น กีฬายิมนาสติกประเภทราวเดี่ยว ราวคู่ ห่วง ม้าหู หรือราวต่างระดับ ขณะที่มีการเคลื่อนไหวร่างกาย 

บนอุปกรณ์ดังกล่าว แรงดึงดูดของโลกถือว่าเป็นแรงกระท าที่เป็นแรงต้านในการเคลื่อนไหวและแรงที่ส่งมาดึง
ให้ร่างกายของนักกีฬาหล่นลงสู่พื้นได้ 

ในการเคลื่อนไหวร่างกายในลักษณะนี้จะพบว่า 

3.1  การจัดร่างกายให้อยู่ในแนวดิ่ง จะเป็นการลดพื้นที่แรงดึงดูดของโลกกระท าต่อร่างกาย 
3.2  การหมุนตัว ต้องอาศัยแรงเหวี่ยงจากการเตะขาหรือพับตัว 

 
4. การเคลื่อนไหวร่างกายในน้ า พบเห็นได้ชัดเจนในกีฬาประเภทว่ายน้ า โปโลน้ า หรือกีฬาที่

ร่างกายของนักกีฬาต้องเคลื่อนไหวอยู่ในน้ า ซึ่งนักกีฬาต้องอาศัยการออกแบบในการลอยตัวและพยุงตัวให้
สามารถลอยอยู่ได้แรงที่ใช้ส่วนใหญ่จะมาจากการถีบเท้าและการใช้มือกวักพุ้ยน้ าในขณะว่าย 
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การเคลื่อนไหวร่างกายในลักษณะนี้จะพบว่า 
4.1 ร่างกายจะเคลื่อนไหวไปในทิศทางตรงข้ามกับแรงที่ส่งออกไป เช่น หากถีบเท้าลง

ข้างล่าง ร่างกายจะลอยตัวขึ้น และถ้าถีบเท้าไปข้างหลัง ร่างกายจะเคลื่อนที่ไปข้างหน้า 
4.2 การเพ่ิมพ้ืนที่ในการกวักพุ้ยน้ าให้ได้พ้ืนที่มากที่สุด จะท าให้เกิดแรงส่งในการว่าย 

มากขึ้น 

 

การน้ามาประยุกต์ใช้กับอุปกรณ์กีฬา 

อุปกรณ์กีฬา ในที่นี้จะหมายถึง อุปกรณ์ที่ช่วยให้การเล่นกีฬาของผู้เล่นกีฬามีประสิทธิภาพและ 

เพ่ิมความปลอดภัยขึ้น 

1. อุปกรณ์กีฬาที่มีลักษณะเป็นคาน ได้แก่ อุปกรณ์ที่มีความยาวของด้ามจับ ซึ่งถือว่าเป็นอุปกรณ์ 
ที่เพ่ิมความยาวของแขนของแรงพยายามตามหลักของคาน อุปกรณ์กีฬาที่มีลักษณะเป็นคาน ได้แก่ ไม้กอล์ฟ 
ไม้ฮอกก้ี ไม้แบดมินตัน ไม้เทนนิส ซึ่งอุปกรณ์กีฬาที่มีลักษณะดังกล่าวเกี่ยวข้องกับหลักการที่ว่า 

1.1 เมื่อแขนของความพยายามยาวกว่าแขนของความต้านทาน เราใช้แรงน้อยลง แต่ความเร็ว
และระยะทางเพ่ิมข้ึน 

1.2    เมื่อแขนของความพยายามเท่ากับแขนของความต้านทาน เราใช้แรงเท่ากัน 
1.3 เมื่อแขนของความพยายามสั้นกว่าแขนของความต้านทาน เราใช้แรงมากขึ้น แต่ได้

ความเร็วและระยะทางเพ่ิมข้ึน 

 ตัวอย่างเช่น การใช้ไม้กอล์ฟตีลูกกอล์ฟ ถ้าเงื้อแขนในมุมที่เท่ากัน การตีด้วยไม้กอล์ฟที่ยาวกว่า
จะท าให้มีความเร็วที่ปลายไม้มากกว่าไม้สั้น ซึ่งท าให้เกิดโมเมนตัม หรือเกิดแรงกระแทกมาก สามารถตีลูก 

ได้ไกล หรือการตีเทนนิสให้แรง จะมีการต่อคานด้วยไม้แร็กเกต ขาจะต้องห่างกันพอสมควร เพ่ือให้ฐานกว้าง 
เพราะจะท าให้เกิดการเปลี่ยนทางยากขึ้น ศอกและข้อมือจะต้องคงที่ เพ่ือให้คานมีลักษณะที่แข็งแรง  
การเหวี่ยงแขนไปด้านหลังมากๆ การบิดตัวและการวิ่งเข้าหาลูกจะท าให้เกิดความเร็วที่จุดกระทบมากขึ้น  
แรงในการตีจะมีมากข้ึนไปด้วย 

2.   อุปกรณ์ที่จะช่วยให้การเคลื่อนไหวร่างกายมีประสิทธิภาพและความปลอดภัยเพ่ิมขึ้น  อุปกรณ์
ต่างๆ เหล่านี้ เช่น รองเท้ากีฬา หรือถุงมือส าหรับจับอุปกรณ์กีฬาแต่ละชนิด ผ้าส าหรับพันด้ามจับอุปกรณ์กีฬา 
ชุดเสื้อผ้าที่สวมใส่ในการเล่นกีฬา ตลอดจนเครื่องป้องกันอันตรายจากการเล่นกีฬาอุปกรณ์กีฬาดังกล่าวจะมี
ส่วนที่ช่วยในการเพ่ิมเติมประสิทธิภาพในการเล่นกีฬา โดยมีหลักการเกี่ยวข้องกับเรื่องของการเพ่ิมและลดแรง
เสียดทาน 
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กลศาสตร์การเคลื่อนไหวในกีฬาทางน้้า (the mechanics of aquatic sports) 

 ความรู้ทางกลศาสตร์ (mechanic) นั้นเป็นเรื่องของการอธิบายหลักการทางฟิสิกส์ที่เกี่ยวข้องกับกฎ
ของการเคลื่อนไหวและผลกระทบของแรงต่อสิ่งของหรือวัตถุเหล่านั้น ดังนั้นกลศาสตร์การเคลื่อนไหวในกีฬา
ทางน้ าก็คือการศึกษาถึงวิธีการที่นักกีฬาเคลื่อนไหวในน้ าซึ่งจะมีแรงต้านทานหรือแรงพยุงต่างๆ ของน้ าเข้ามา 

มีผลต่อการเคลื่อนไหวเพ่ือที่จะบรรลุการเคลื่อนไหวในน้ านั่นเอง การเข้าใจต่อแรงกับการเคลื่อนไหวในน้ านี้มี
ความซับซ้อนและความเข้าใจของนักกีฬานั้นต้องมีความรู้ไม่ได้เพียงแต่การเคลื่อนไหวของตัวนักกีฬาเอง แต่ยัง
ต้องเข้าใจหลักการเคลื่อนไหวของน้ าและการมีปฏิสัมพันธ์ระหว่างตัวนักกีฬากับน้ า ในศตวรรษที่ยี่สิบ
นักวิทยาศาสตร์ส่วนใหญ่ฝึกฝนนักว่ายน้ าโดยยังไม่อาศัยหลักการของกลศาสตร์ของไหลหรือหลักการ
เคลื่อนไหวของน้ าที่ส่งผลต่อทิศทาง ความเร็ว น้ าหนัก ความสูง การเคลื่อนไหวของน้ ารอบๆ ตัว โดยปัจจุบัน
ได้มีเครื่องมือที่ทันสมัยและเทคนิคที่ซับซ้อนมากขึ้น อาศัยหลักทางวิศวกรรมและหลักทางวิทยาศาสตร์ซึ่งมี
ส่วนส าคัญในการพัฒนาการว่ายน้ า อย่างไรก็ตามส่วนใหญ่แล้วยังไม่ได้ใช้ประโยชน์ในด้านนี้อย่างเต็มที่
เนื่องจากกลุ่มคนว่ายน้ าไม่เข้าใจหรือคิดว่าเป็นเรื่องที่ซับซ้อนเกินไป การจะให้ประสบความส าเร็จนั้นจึงต้อง
ส่งผ่านความรู้ในอดีตสู่ปัจจุบันเข้าด้วยกันอย่างมีประสิทธิภาพในด้านกลศาสตร์การเคลื่อนไหวในน้ าจะช่วยให้
การว่ายน้ าเป็นไปได้อย่างมีประสิทธิภาพมากขึ้น ดังนั้นหลักการทางวิทยาศาสตร์การกีฬา โดยเฉพาะแนวคิดที่
เกี่ยวกับชีวกลศาสตร์และกลศาสตร์ของไหลที่น ามาใช้ในการเคลื่อนไหวทางน้ าจึงเป็นเรื่องที่ส าคัญเป็น 

อย่างมาก 

 หากคุณเข้าใจการวิจัยที่เกี่ยวข้องกับการเคลื่อนไหวในน้ าคุณจะสามารถที่จะประยุกต์ผลของการวิจัย
ดังกล่าวในการพัฒนานักว่ายน้ าที่ดีขึ้นได้ โดยปัจจุบันได้มีการศึกษาและท าวิจัยวิธีการทางวิทยาศาสตร์ในการ
ปรับปรุง การออกแบบจังหวะ ให้เป็นที่นิยมเพ่ือความต่อเนื่องใช้วิธีการทดลองและหาข้อผิดพลาดของการฝึก 
เป็นต้น  

 

กลศาสตร์ของไหลส้าหรับนักว่ายน้้า 

เป็นเรื่องที่มีความจ าเป็น ในส่วนนี้มีค าจ ากัดความหลายค า แม้ว่าผู้อ่านจะไม่ชอบอ่านเพราะเป็นสิ่งที่
อาจจะไม่จ าเป็นและไม่เป็นไปตามธรรมชาติ ท าให้ดูซับซ้อน ดังนั้นก่อนอ่ืนคุณต้องคุ้นเคยกับภาษาของ
กลศาสตร์ของไหลเพ่ือน าไปใช้ในการว่ายน้ าก่อน 

 

ค้าจ้ากัดความของกลศาสตร์ทั่วไป 

การเคลื่อนไหวเป็นกระบวนการเปลี่ยนแปลงต าแหน่งของการเคลื่อนไหวอาจแบ่งออกเป็น 2 ประเภท 
คือ การเคลื่อนไหวในแนวเส้นตรงและการเคลื่อนไหวในแนวโค้ง การเคลื่อนไหวในแนวเส้นตรงเกิดขึ้นเมื่อ 

ทุกส่วนของวัตถุเดินทางไปในระยะเดียวกัน การเคลื่อนไหวในแนวโค้งเกิดขึ้นเมื่อทุกส่วนของร่างกายหมุนไป
รอบๆ แกนภายในหรือภายนอกร่างกายและการเดินทางผ่านมุมเดียวกันไปในทิศทางเดียวกันในเวลาเดียวกัน 
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ความเร็ว (v) เป็นอัตราการเดินทางของวัตถุ 

ความเร่ง (a) เป็นอัตราที่ความเร็วเปลี่ยนแปลงไปตามเวลา ค่าที่เป็นบวกคือความเร็วจะเพ่ิมขึ้น 

ตามเวลา และค่าทีเ่ป็นลบคือความเร็วลดลงตามเวลาการเร่งความเร็ว 

ความเร่งเนื่องจากแรงโน้มถ่วง (g) ซึ่งมคี่าคงทีเ่ท่ากับ 9.8146 มิลลิวินาที 

แรง (f) คือสิ่งที่ก่อให้เกิดแนวโน้มทีส่่งผลต่อความเคลื่อนไหวหรือมีการเปลี่ยนแปลงในการเคลื่อนไหว
ของร่างกาย แรงมีทั้งที่ท าให้เกิดการเคลื่อนไหวและแรงทีต่้านทานอุปสรรคการเคลื่อนไหว  

มวล (m) คือปริมาณของวัตถุโดยวัตถนุั้นสะท้อนให้เห็นในความเฉื่อยของมัน 

น้ าหนัก (w) เป็นขนาดของแรงโน้มถ่วงที่ดึงบนวัตถุ มวลจะเป็นค่าคงที่ภายใต้แรงโน้มถ่วงแตกต่างกัน 
แต่น้ าหนักจะมีการเปลี่ยนแปลง ยกตัวอย่างเช่น นักบินอวกาศจะมีน้ าหนักน้อยบนดวงจันทร์กว่าบนโลก  
แต่จะมีความเหมือนกันทีม่วล 

จุดศูนย์กลางของแรงโน้มถ่วง (c.g.) เป็นจุดที่น้ าหนักของวัตถุปรากฏขึ้นเมื่อปฏิบัติกิจกรรม นี่คือสิ่งที่
ส าคัญมากเพราะมีผลต่อความสมดุลของบุคคลและความเสถียรภาพของวัตถุส าหรับการใช้ทางด้านการกีฬา 
ซ่ึงจุดศูนย์กลางของแรงโน้มถ่วงของวัตถุจะเทียบเท่ากับจุดศูนย์กลางมวลของวัตถุนั้น 

โมเมนตัมเชิงเส้น (M) คือปริมาณของการเคลื่อนไหวแนวตรงของร่างกายที่วัดได้จากผลคูณของมวล
คูณด้วยความเร็ว (M = mv) 

ความเฉื่อย เป็นการต้านการเปลี่ยนแปลงสภาพการเคลื่อนที่ของวัตถุใดๆ 

โมเมนต์ความเฉื่อย (I) เป็นคุณสมบัติของร่างกายที่ต้านการเปลี่ยนแปลงการเคลื่อนไหว ขึ้นอยู่กับ 

การกระจายมวลและต าแหน่งของแกนหมุนของที่ร่างกาย มักถูกใช้ในการก าหนดโมเมนตัมเชิงมุมของร่างกาย 

ความเร็วเชิงมุม (w) เป็นอัตราที่เวลาเปลี่ยนแปลงตามการหมุนรอบแกน 

โมเมนตัมเชิงมุม (L) คือปริมาณของการเคลื่อนที่เชิงมุมของร่างกายที่วัดได้จากวัตถุในช่วงเวลาของ
ความเฉื่อยและความเร็วเชิงมุม 

 

คุณสมบัติและลักษณะของของเหลว 

ของไหลหรือของเหลวส่วนใหญ่ที่เราพบมากท่ีสุด เช่น อากาศ และน้ า อาจจัดเป็นของเหลวที่รู้จักกันดี 
เช่น พวกเขาเปลี่ยนรูปอย่างต่อเนื่องเมื่อน าไปใช้ 

ความหนาแน่น (p) คือมวลหนึ่งหน่วยปริมาตรของความหนาแน่นของน้ าที่ไม่ถูกสภาพแวดล้อม
รบกวน อย่างไรก็ตามนักว่ายน้ าผ่านการฝึกและการเคลื่อนไหว สามารถปรับเปลี่ยนความหนาแน่นของน้ า  

ที่ผ่านอากาศภายในพื้นที่กับร่างกาย 
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ความหนืดของแอบโซลูท (P) เป็นคุณสมบัติที่แสดงให้เห็นว่าของเหลวสามารถต้านทานแรงเฉือนได้ 
มันถูกก าหนดให้เป็นแรงเฉือนของเหลวหารด้วยอัตราแรงเฉือนที่เกิดขึ้น ตัวอย่างเช่น กากน้ าตาลมีความหนืด
สูงกว่าน้ า 

ความหนืด (U) เป็นความหนืดที่แน่นอนแบ่งแยกออกจากกันได้ โดยมีความหนาแน่นในทาง
คณิตศาสตร์การเคลื่อนไหวของของเหลวทั้งในและจลศาสตร์เป็นคุณสมบัติที่แน่นอนของการเปลี่ยนแปลง
อุณหภูมิ 

อุณหภูมิ (T) เป็นสิ่งส าคัญส าหรับกลศาสตร์ของไหลเนื่องจากความหนืดของน้ าเปลี่ยนแปลงไปตาม
อุณหภูมิ 

ความดัน (P) เป็นแรงต่อหน่วยพ้ืนที่ที่มีแรงดันอยู่ทุกจุดของภายในของเหลวเมื่อของเหลวไหลไป
รอบๆ วัตถุ ทิศทางของแรงจะกดบนวัตถุนั้น ตั้งฉากกับพ้ืนผิวของวัตถุแรงกดดังกล่าวอาจเป็นทั้งลบทั้งบวก 

ความดันไฮโดรสแตติก เป็นแรงดันที่เกิดขึ้นในของเหลวคงที่ เนื่องจากจุดใดใต้พ้ืนที่ผิวของของเหลว
จะต้องรับน้ าหนักของของเหลวดังกล่าวข้างต้น ความดันไฮโดรสแตติกที่จุดในของของไหลจะเป็นสัดส่วนกับ
ความลึกของจุดใต้พ้ืนผิว 

แรงพยุงหรือแรงลอยตัว เป็นแรงที่เป็นประโยชน์ต่อผลของความดันไฮโดรสแตติก แรงลอยตัวมีผลใน
ร่างกาย ในของเหลวเท้ากับน้ าหนักของของเหลวแทนที่ด้วยร่างกาย พื้นผิวด้านล่างวัตถุท่ีจมอยู่ใต้น้ าหรือจมลง
ไปในของเหลวเนื่องจากความดันไฮโดรสแตติกเพ่ิมขึ้นตามความลึกของน้ า ดังนั้นแรงน้ าบริสุทธิ์บนร่างกายขึ้น
ท าหน้าที่ต่อต้านแรงโน้มถ่วง 

ศูนย์กลางแรงพยุงหรือแรงลอยตัว เป็นจุดศูนย์กลางของแรงโน้มถ่วงของน้ าหนักที่ถูกแทนที่โดย
ร่างกายที่จมอยู่ใต้น้ า 

อนุภาคของเหลว เป็นเพียงอนุภาคของของเหลวที่สามารถมองเห็นได้โดยการเคลื่อนตัวของของเหลว
นอกจากน้ าของของเหลวจะเคลื่อนที่ไปตามกระแสสัมผัสที่เกิดขึ้นเมื่อการไหลลงตัว (ไม่เปลี่ยนแปลงตามเวลา)  

มุมของการกระทบ คือมุมที่วัตถุเคลื่อนที่จากทิศทางของการไหล จากรูปแสดงการเคลื่อนที่ของ
ร่างกายที่มุมของการโจมตีประมาณ 20 องศา 

 

 

ภาพที่ 2.4 มุมของการโจมตีประมาณ 20 องศา 

ที่มา : Stager and Tanner (2005) 
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 จังหวะ (stroke) 

ไหล่เป็นพื้นที่หลักที่ถูกสนใจจากแพทยท์ีท่ างานร่วมกับนักว่ายน้ าเนื่องจากความเสี่ยงจากการบาดเจ็บ
ทางกลศาสตร์ที่มองเห็นได้ชัดเกี่ยวกับการบาดเจ็บที่ไหล่อาจเกิดขึ้นในรูปแบบฟรีสไตล์  การตีกรรเชียง และ
จังหวะผีเสื้อ คือต าแหน่งของกระดูกที่สัมพันธ์กับแกนของล าตัว ภาพที่ 2.5 แสดงให้เห็นถึงการว่ายน้ าสามช่วง
และ ภาพที่ 2.6 แสดงให้เห็นถึงปัญหาของ humeral hyperextension เมื่อเทียบกับแกนร่างกาย ท าให้เกิด
ความเครียดในโครงสร้างข้อต่อ เป็นการเคลื่อนไหวร่างกายมากเกินไปหรือน้อยเกินไป การเปลี่ยนต าแหน่งของ
แขนที่สัมพันธ์กับล าตัวจึงมีความสัมพันธ์กับแรงที่ใช้ ไม่ว่าจะเป็นกลไกการผิดพลาดที่ท าให้เกิดพยาธิสภาพของ
รูปแบบกล้ามเนื้อหรือไม่ก็กล้ามเนื้อที่อ่อนแอจะท าให้เกิดความผิดพลาดการเปลี่ยนรูปของกล้ามเนื้อไม่ชัดเจน 
อย่างไรก็ตามความรู้เกี่ยวกับความผิดพลาดของกล้ามเนื้อจะก าหนดเป็นปัญหาพ้ืนฐานและช่วย ให้แพทย์
วินิจฉัยได้และรักษาได้อย่างมีประสิทธิภาพ 

 

 

ภาพที่ 2.5 การว่ายน้ าท่าฟรีสไตล์สามช่วง 

ที่มา : Pink, et al. (2010) 
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ภาพที่ 2.6 ปัญหาของ humeral hyperextension 

ที่มา : Pink, et al. (2010) 
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การยกตัวอย่างจังหวะการว่ายน้้าท่าฟรีสไตล์และการบาดเจ็บท่ีเกิดจากการเคลื่อนไหว 

หลักกลศาสตร์ 

พ้ืนฐานกลศาสตร์กับต าแหน่งของแขนตามขั้นตอนต่างๆ ของจังหวะการว่ายน้ าท่าฟรีสไตล์มีดังนี้ 
(ภาพที่ 2.7) 

1.   เมื่อแขนเข้าสู่น้ าและเหยียดไปข้างหน้าในระดับด้านหน้าของไหล่ ให้เริ่มต้นดึงแขนลงผ่านน้ าด้วย
การเคลื่อนไหวของแขน ออกแรงด้วยฝ่ามือและปลายของแขน 

2.   จุดที่กระดูกจะตั้งฉากกับร่างกายนั้นเป็นช่วงกลางของแขนที่ออกแรงดึงผ่าน 

3.   หลังการกลางดึงผ่านน้ า ปลายของมือยังคงใช้แรงผ่านต่อไปยังสะโพกจนกว่าจะออกจะพ้นน้ าที่ 
น าด้วยข้อศอก 

4.   หลังจากแขนออกจากน้ าหรือพ้นน้ า ขั้นตอนการกลับไปสู่เริ่มต้นเมื่อแขนเหยียดไปข้างหน้า 

เหนือน้ าเพ่ือน าแขนให้อยู่ในต าแหน่งที่จะดึงอีกครั้ง 

การเคลื่อนไหวแขนจะมาพร้อมกับการหมุนของแกนร่างกาย นักว่ายน้ าหลายคนได้รับการสอนเพ่ือ
การหมุน ซ่ึงการหมุนเวียนตามธรรมชาติของล าตัวจะเกิดขึ้นตามการเคลื่อนไหวและการออกแรงของแขน 

 

 

ภาพที่ 2.7 พ้ืนฐานกลศาสตร์กับต าแหน่งของแขนตามขั้นตอนต่างๆ ของจังหวะการว่ายน้ าท่าฟรีสไตล์ 

ที่มา : Pink, et al. (2010) 
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 ดังที่ได้กล่าวไว้ก่อนหน้านี้ มีข้อสังเกตว่าอาการปวดของไหล่ของนักว่ายน้ าเกิดขึ้นบ่อยที่สุดในสอง
ขั้นตอนหลักของจังหวะการว่ายน้ าคือ (1) ในช่วงต้นกลางของการออกแรงดึงผ่านน้ าและ (2) เมื่อมือพ้นน้ า 

เข้าสู่จังหวะการเริ่มต้นของการว่าย โดยทั้งสองจังหวะนี้จะท าให้เกิดภาวะ humeral hyperextension โดยมี
แนวโน้มที่อาจก่อให้เกิดความเจ็บปวดต่อไหล่ได้ 

 

บทสรุป 

วิทยาศาสตร์การเคลื่อนไหว (movement science or kinesiology) เป็นวิทยาศาสตร์แขนงหนึ่ง 
ที่ให้ความรู้และความเข้าใจในการศึกษาที่เกี่ยวกับการเคลื่อนไหวร่างกายของคนเรา โดยอาศัยองค์ความรู้
ส าคัญที่เกี่ยวข้องกับองค์ความรู้ทางด้านวิทยาศาสตร์การเคลื่อนไหวทางกายวิภาคศาสตร์ กลศาสตร์  
และสรีรวิทยา ดังนั้น ความรู้นี้จึงเกี่ยวข้องกับกายวิภาคศาสตร์ สรีรวิทยาของระบบกล้ามเนื้อและกระดูก และ
องค์ความรู้ในวิชากลศาสตร์โดยเฉพาะศาสตร์ที่เรียกว่า ชีวกลศาสตร์ ซึ่งในที่นี้เพ่ือน าความรู้ที่ได้จากหลักของ
วิทยาศาสตร์การเคลื่อนไหวมาใช้อธิบายและท าความเข้าใจเกี่ยวกับการเคลื่อนไหวพ้ืนฐานในกีฬาทางน้ า  
ตามเป้าหมายสูงสุดเพ่ือให้ร่างกายเคลื่อนไปข้างหน้าได้ง่ายโดยเกิดแรงต้านทานจากน้ าน้อยที่สุด  

1) กายวิภาคศาสตร์ (anatomy) หมายถึง การศึกษาโครงสร้างรูปร่าง ลักษณะ ต าแหน่งที่ตั้งของ
อวัยวะต่างๆ ซึ่งในที่นี้จะเป็นการศึกษาท่ีเกี่ยวข้องกับร่างกายของคนเรา 2) กลศาสตร์ (mechanics) หมายถึง 
การศึกษาในเรื่องปฏิกิริยาของแรงที่ส่งผลต่อการเคลื่อนไหว 3) สรีรวิทยา (physiology) หมายถึง การศึกษา
ถึงหน้าที่การท างานของอวัยวะต่างๆ ในร่างกาย และความเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้นในขณะที่มีการท างานของ
อวัยวะต่างๆ และ 4) ชีวกลศาสตร์ (biomechanics) หมายถึง การน าความรู้ในวิชาฟิสิกส์และกลศาสตร์มา
ประยุกต์ใช้ เพ่ือศึกษาเกี่ยวกับการใช้แรงภายในในการเคลื่อนไหวร่างกายของตนเอง และการใช้แรงปะทะกับ
แรงภายนอกของคนเราในขณะมีการเคลื่อนไหว 

 

  

 

 

 

 

 

 

 



บทที่ 3 

การวิเคราะห์การท้างานของกล้ามเนื้อในการปฏิบัตทิักษะพ้ืนฐานการเคลื่อนไหวในกีฬาทางน้้า 

(Analyzing Muscle in Basic Movement and Fundamental Skill in Aquatic 
Sports) 

 

การศึกษาความรู้ทางกายวิภาคศาสตร์ที่เกี่ยวข้องกับการท้างานของกล้ามเนื้อในกีฬาทางน้้านั้นมี
ความส้าคัญมาก ในบทนี้เป็นทั้งคู่มือภาพเพ่ืออธิบายบทบาทของระบบกล้ามเนื้อที่ท้างานขณะการว่ายน้้าใน
ทักษะการเคลื่อนไหวต่างๆ ทั้งนี้จะเป็นประโยชน์ต่อการท้าความเข้าใจต่อการท้างานของกล้ามเนื้อขณะปฏิบัติ
ทักษะการเคลื่อนไหวในกีฬาทางน้้านั้นๆ ตามตัวอย่างท่าทางการเคลื่อนไหวในกีฬาทางน้้าที่น้าเสนอจะมี 
ความเฉพาะเจาะจง โดยจะช่วยให้คุณเลือกวิธีการออกก้าลังกายที่ก้าหนดเป้าหมายต่อกล้ามเนื้อนั้นๆ ที่ใช้ได้
อย่างตรงมัดกล้ามเนื้อมากที่สุด อีกทั้งอาจช่วยให้คุณป้องกันการบาดเจ็บโดยการเสริมสร้างความแข็งแรงของ
กล้ามเนื้อที่ใช้หลักและลดความไม่สมดุลของกล้ามเนื้อหลักและกล้ามเนื้อรอง อีกทั้งยังช่วยให้คุณเข้าใจถึง
วิธีการออกก้าลังกายเพ่ิมประสิทธิภาพการท้างานตามบทบาทหน้าที่ที่กล้ามเนื้อต่างๆ ถูกใช้ขณะผลักดัน
นักกีฬาให้เคลื่อนไหวไปในน้้าได้ โดยในบทนี้จะมีภาพรวมของกล้ามเนื้อหลักและกล้ามเนื้อรองที่ใช้ในการ
เคลื่อนไหวในกีฬาทางน้้า โดยภาพประกอบทางกายวิภาคต่างๆ จะมีรหัสสีเพ่ือแสดงให้เห็นถึงกล้ามเนื้อหลัก 
กล้ามเนื้อรอง และเนื้อเยื่อเก่ียวพัน ที่ใช้ปฏิบัติทักษะต่างๆ 

 

 กล้ามเนื้อหลัก   กล้ามเนื้อรอง   เนื้อเยื่อเกี่ยวพัน 

ภาพที่ 3.1 รหัสสีเพื่อแสดงให้เห็นถึงกล้ามเนื้อต่างๆ 

 

สิ่งที่นักกีฬาต้องพบและท้าความเข้าใจอย่างแรกคือ ทักษะที่เกี่ยวข้องกับการเคลื่อนไหวของแขนและ
ขาทั้งการท้างานประสานงานกันของกล้ามเนื้อร่างกายที่ต้องเคลื่อนไหวได้อย่างถูกต้องเพ่ือเพ่ิมประสิทธิภาพ
ของการเคลื่อนไหวในกีฬาทางน้้า เพ่ือให้เข้าใจและมองเห็นการท้างานประสานกันนี้ให้คิดถึงว่าร่างกายเป็น 

โซ่ยาวและส่วนขยายของร่างกายเช่นแขนและขาจะมีการเชื่อมโยงในลักษณะห่วงโซ่เพราะทุกส่วนที่มีการ
เชื่อมโยงกันเคลื่อนไหวในส่วนใดส่วนหนึ่งจะส่งผลกระทบต่อทุกส่วนอื่นๆ การเชื่อมโยงนี้ปกติจะเรียกว่าห่วงโซ่
การเคลื่อนไหวช่วยให้ก่อเกิดพลังงานที่สร้างขึ้นโดยแขนที่จะโอนผ่านล้าตัวและขา แต่ถ้ามีการเชื่อมโยงใน 

ห่วงโซ่อ่อนแอสูญเสียของการถ่ายโอนไป การเคลื่อนไหวร่างกายจะกลายเป็นจังหวะที่มคีวามเสี่ยงส่งผลต่อการ
บาดเจ็บ 

ความต้องการหรือความจ้าเป็นอีกสิ่งหนึ่งของการว่ายน้้าคือจะต้องสร้างรากฐานความแข็งแรงของ
ตัวเองซึ่งแตกต่างจากนักกีฬาอ่ืนๆ ตามสภาพแวดล้อมที่มีพ้ืนผิวที่มั่นคงเพราะการฝึกส่วนใหญ่จะเกิดขึ้นใน
สภาพแวดล้อมที่เป็นของเหลว กุญแจส้าคัญในการเชื่อมโยงการเคลื่อนไหวของแขนและขาในน้้าและในเวลา
เดียวกันคือการสร้างฐานความแข็งแรงของกล้ามเนื้อ โดยการสร้างความแข็งแรงของกล้ามเนื้อทั้งร่างกาย 
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แม้ว่าวิธีการว่ายน้้าที่มีประสิทธิภาพจะท้าให้นักกีฬาว่ายน้้ากลายเป็นนักว่ายน้้าที่ดีขึ้นอย่างมากแต่
องค์ประกอบนอกจากนี้ยังมีบทบาทส้าคัญในการพัฒนานักว่ายน้้าอีกด้วย การออกแบบโปรแกรมการพัฒนา
กล้ามเนื้อที่ดียังท้าให้ร่างกายมีกล้ามเนื้อที่มีการพัฒนาและมีความแข็งแรงอีกด้วย การพัฒนากล้ามเนื้อ
แกนกลางล้าตัวของร่างกายก็เป็นส่วนส้าคัญ จังหวะที่เหมาะสมและการเคลื่อนไหวที่มีประสิทธิภาพ การใช้
งานกล้ามเนื้อในการออกแรงและการพักผ่อนก็เป็นสิ่งส้าคัญ เช่นตัวอย่างการท้างานของกล้ามเนื้อ latissimus  
dorsi ที่รู้จักกันทั่วไปว่ากล้ามเนื้อ lats ท้างานส่งแรงไปที่แขนขณะดึงแขนผ่านน้้าของการว่ายน้้าทั้งสี่ท่าใน 

การแข่งขันกีฬา โดยมีกลุ่มกล้ามเนื้อหน้าท้องเป็นหลักที่ส้าคัญท้างานเป็นกลไกรักษาเสถียรภาพของร่างกาย 
กลไกทั้งสองมคีวามส้าคัญกับกลศาสตร์ของจังหวะการว่ายที่ส่งผลต่อการเคลื่อนไหวที่มีประสิทธิภาพผ่านน้้า  

ต่อจากนี้ไปรายละเอียดท่าทางต่างๆ คุณจะได้เห็นสัญลักษณ์ 5 ไอคอนเพ่ือเป็นตัวแทนส้าหรับการ
ว่ายน้้าในท่าต่างๆ โดยวัตถุประสงค์ของสัญลักษณ์เหล่านี้คือการระบุท่าว่ายน้้าที่เกี่ยวข้องเพ่ือให้เกิดความ
เฉพาะเจาะจงในแต่ละท่าการเคลื่อนไหวในน้้า 

 

 

ภาพที่ 3.2 สัญลักษณ์ 5 ไอคอน 

ที่มา : McLeod (2010) 
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การว่ายน้้าท่าฟรีสไตล์ (Freestyle) 

 

 

ภาพที่ 3.3 การว่ายน้้าท่าฟรีสไตล์และสีที่แสดงกล้ามเนื้อที่ใช้ 

ที่มา : McLeod (2010) 

 

ในขณะที่ฝ่ามือหันเข้าสู่ล้าตัวข้อมือและข้อศอกจะหันตามและแขนจะยืดเหยียดตึง การเหวี่ยงเข้าท่อน
แขนขึ้นไปเหนือระดับหัวไหล่จะช่วยให้นักว่ายน้้าว่ายได้เร็วขึ้น การเคลื่อนไหวแรกพลังงานจะถูกสร้ างขึ้นที่
กล้ามเนื้อ clavicular และกล้ามเนื้อ latissimus dorsi เป็นส่วนใหญ่ และการว่ายน้้าจะใช้มัดกล้ามเนื้อหลัก 
2 มัดนี้ การออกแรงส่วนใหญ่ของกล้ามเนื้อขณะว่ายน้้าจะเป็นช่วงการดึงข้อมือเข้าหาล้าตัว  ข้อมือ flexors  

ท้าหน้าที่รักษาต้าแหน่งของฝ่ามือให้อยู่ในระยะที่ เหมาะสม จากการงอแขนเข้ามาหาล้าตัวหลังจากนั้นจะท้า
การงอโดยประมาณ 30 องศา ของการงอแขนและจะเหวี่ยงแขนออกไป การเหวี่ยงแขนทั้งสองข้างกลับกัน
เหนือผิวน้้าจะถือว่าเป็นการเสร็จการท้างาน อัตราการเร่งของการจังหวะการว่ายขึ้นอยู่กับสภาพร่างกาย 
สลับกันไปมาจนกลับมาสู่สภาพเดิม การดึงแขนกลับนั้นขั้นตอนการกลับคืนของแขนจะท้างานโดยการกวักน้้า
เข้ามาหาสะโพกของตัวเองแล้วจะกลับคืนสู่สภาพเดิมที่มีอัตราการสลับแขนทั้งสองข้างอย่างรวดเร็ว  
การเคลื่อนไหวของแขนท่าฟรีสไตล์ธรรมชาติของท่านี้จะเรียกว่า การสโตก เป็นการว่ายสลับแขนทั้งสองข้าง
ด้วยจังหวะที่คงที ่
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 กลุ่มกล้ามเนื้อหลายมัดท้างานโดยผ่านระบบประสาทส่วนกลาง การสโตกและการดึงแขนกลับ 
กล้ามเนื้อที่ส้าคัญคงตัวซึ่งการท้างานเป็นหน้าที่ของแต่ละกล้ามเนื้อในการยึดเสถียรภาพของร่างกายเพ่ือให้
ถูกต้องกล้ามเนื้อกลุ่มนี้เป็นกล้ามเนื้อที่ส้าคัญเพราะเป็นการประกอบกลับการออกแรงโดยถูกสร้างขึ้นจากแขน
และข้อมือ ส่วนสะบักจะมีหน้าที่เป็นฐานในการรองรับกล้ามเนื้อที่คอยสนับสนุนคือกล้ามเนื้อหัวไหล่ เพ่ือสลับ
แขนในการดึงแขนกลับและรักษาสภาพเดิม นอกจากนี้ยังมีส่วนประกอบส้าคัญในการสร้างประสิทธิภาพ  

ทางกาย จังหวะการท้าหน้าที่เป็นตัวเชื่อมระหว่างการเคลื่อนไหวของแขนและขา เป็นศูนย์กลางในการ
ประสานงานของร่างกายที่เกิดขึ้นระหว่างการว่ายน้้าท่าฟรีสไตล์ เช่นเดียวกับการเคลื่อนไหวของแขนและขา
สามารถแบ่งออกเป็นการว่ายน้้าและการดึงแขนกลับเหล่านี้เรียกว่าการกระพือจังหวะ ขั้นตอนการว่าย
(กระพือ) การออกแรงเริ่มต้นที่สะโพก ส่วนหัวเข่าก็เริ่มขยับตามจังหวะพร้อมกับการออกแรงที่สะโพก 
กล้ามเนื้อหลักจะช่วยสร้างพลังมากขึ้นของหัวเข่าเช่นเดียวกับการว่ายและการดึงแขนกลับ สะโพกเกิดการ  

หดตัวอย่างรวดเร็วตามการหดตัวของกล้ามเนื้อต้นขาตลอดการเคลื่อนไหว เท้าทั้งสองข้างจะเตะสลับกัน
ออกไป เพื่อให้ข้อเท้าท้างานอย่างถูกจังหวะ 

 

การว่ายน้้าท่าผีเสื้อ (Butterfly) 

 

 

ภาพที่ 3.4 การว่ายน้้าท่าผีเสื้อและสีที่แสดงกล้ามเนื้อที่ใช้ 

ที่มา : McLeod (2010) 

 

 ความแตกต่างของการว่ายน้้าท่าผีเสื้อคือ แขนทั้งสองข้างว่ายออกไปพร้อมกัน ซึ่งการเคลื่อนไหวที่
เกิดขึ้นนั้นเพราะท่าผีเสื้อเป็นการว่ายใต้ผิวน้้าค่อนข้างมาก และเป็นการท้างานของกล้ามเนื้อทั้งหมด 
กล้ามเนื้อจะท้างานในช่วงการว่ายออกไป กล้ามเนื้อมัดใหญ่คือ กล้ามเนื้อหลัง ซึ่งเป็นกล้ามเนื้อหลักในการ
เคลื่อนไหว ข้อมือท้าหน้าที่ในการรักษาจังหวะ เกร็งเล็กน้อย ส่วนข้อศอกจะเหยียดออกเต็มที่โดยมีการงอ 

ประมาณ 40 องศา ซึ่งแตกต่างจากการออกแรงของข้อศอกจะเน้นช่วงสุดท้ายของการดึงแขนกลับ  จังหวะ 

บางจังหวะจะเหมือนกับการว่ายน้้าท่าฟรีสไตล์ หัวไหล่มีหน้าที่ในการเคลื่ อนย้ายแขนทั้งสองข้างแต่ร่างกายมี
ความแตกต่างกันการเคลื่อนไหวของล้าตัวเกิดข้ึนที่ท่อนบนสุด 
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 การว่ายท่าผีเสื้อกล้ามเนื้อมีความส้าคัญมากเพราะการท้างานเพ่ือให้มีการยึดที่มั่นคงส้าหรับการ  

ว่ายน้้าถูกสร้างขึ้นโดยแขนทั้งสองข้างเพ่ือปรับต้าแหน่งและรักษาจังหวะ ถ้าผีเสื้อเป็นการม้วนร่างกายที่มี  
ความคงตัวและส้าคัญเชื่อมโยงกันระหว่างกันของแขนและขามีบทบาทส้าคัญในการสร้างการเคลื่อนไหว  

แบบลูกคลื่น การเคลื่อนไหวของร่างกายจะเริ่มมีการหดตัวของกล้ามเนื้อ paraspinal ที่ท้างานในส่วนล่างของ
ร่างกาย การหดตัวเป็นแนวโค้งของหลังเป็นเวลาที่แขนจะเคลื่อนผ่านขั้นตอนการดึงแขนกลับการหดตัวของ
กล้ามเนื้อท้องอย่างรวดเร็วจะท้าให้ว่ายน้้าท่าผีเสื้อได้อย่างรวดเร็ว  

 กล้ามเนื้อแขนที่ใช้ในการสร้างจังหวะการเคลื่อนไหวการพักในท่าผีเสื้อจะเหมือนกับท่าฟรีสไตล์  
การว่ายเริ่มต้นด้วยการหดตัวของ iliopsoas และ femoris rectus ส่วนสะโพก flexors femoris rectus 
เริ่มต้นการขยับของหัวเข่าและการใช้แรงจาก quadriceps การหดตัวของกล้ามเนื้อเอ็นร้อยหวายจะท้างาน
เพ่ือขยับสะโพก เท้าจะยังอยู่ในต้าแหน่งเดิมการว่ายแบบปลาโลมาจะถูกน้ามาใช้ในช่วงเริ่มต้นการแข่งขัน
นอกจากนี้การเคลื่อนไหวจะถูกสร้างขึ้นที่สะโพกและหัวเข่าจะสัมพันธ์กันกับการว่ายท่าปลาโลมา 

 

การว่ายน้้าท่ากรรเชียง (Backstroke) 

 

 

ภาพที่ 3.5 การว่ายน้้าท่ากรรเชียงและสีที่แสดงกล้ามเนื้อที่ใช้ 

ที่มา : McLeod (2010) 

 

 ท่ากรรเชียงเป็นเอกลักษณ์ในการวางต้าแหน่งของร่างกายในจังหวะของการแข่งขันนี้สามารถ  

แบ่งออกเป็นแรงที่ว่ายประกอบด้วยการกวักมือซึ่งนิ้วก้อยเป็นส่วนแรกที่สัมผัสน้้าบวกกับการเหยียดของ
ข้อศอกว่ายอยู่ในต้าแหน่งขับเคลื่อนอย่างมีจังหวะความแตกต่างระหว่างกรรเชียงและฟรีสไตล์หรือผีเสื้อ 
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และจะมีความแตกต่างของท่าเหล่านี้ latissimus dorsi เป็นกล้ามเนื้อที่ส้าคัญยังคงท้าการเคลื่อนย้ายและ 

ที่ส้าคัญจะมีการว่ายของจังหวะตลอดระยะการว่าย ข้อมือยังคงเป็นส่วนที่ท้าให้ร่างกายขับเคลื่อนยังคงอยู่ใน
ต้าแหน่งกลางล้าตัวแต่ขยายออกเล็กน้อยข้อศอกจะยึดมุม 45 องศา และขั้นตอนสุดท้ายข้อศอกจะเกร็งมาก
ที่สุดและท้ามุม 90 องศา ก่อนจะเข้าสู่ขั้นตอนการสลับแขนคล้ายๆ กับการว่ายท่าผีเสื้อโดยจะเน้นพลังจาก
ข้อศอก บทบาทของกล้ามเนื้อในระหว่างการรักษาเสถียรภาพของท่ากรรเชียงรูปแบบส่วนใหญ่จะเป็นการ
เคลื่อนไหวของแขนคล้ายๆ กันและม้วนร่างกายรวมเป็นสองจังหวะ 

  

การว่ายน้้าท่ากบ (Breaststroke) 

 

 

ภาพที่ 3.6 การว่ายน้้าท่ากบและสีที่แสดงกล้ามเนื้อที่ใช้ 

ที่มา : McLeod (2010) 

 

จังหวะการเคลื่อนไหวของแขนจะเหมือนกับท่าผีเสื้อเป็นการว่ายสลับไปมา ขั้นตอนการเริ่มต้นไหล่
และแขนจะอยู่ในต้าแหน่งเหนือศีรษะส่วนอีกครึ่งของร่างกายจะอยู่ใต้น้้ามีความคล้ายคลึงกับท่าผีเสื้อ
กล้ามเนื้อ latissimus dorsi ส้าคัญมากแขนทั้งสองข้างว่ายไปด้านหน้าพร้อมกันแล้วกวักน้้าเข้ามาหาล้าตัว
โดยพร้อมกันในขณะที่มีการกวักน้้าเข้ามาขาทั้งสองข้างจะดีดออกไปด้านหลัง การเคลื่อนไหวนี้จะท้าให้ 
นักว่ายน้้าได้ด ีการเคลื่อนไหวนี้จะด้าเนินการโดยผ่านกล้ามเนื้อใหญ่ของต้นแขน 
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 จังหวะอ่ืนๆ หัวไหล่จะเสถียรภาพกับกล้ามเนื้อเป็นสิ่งส้าคัญในการสร้างแรงในการเคลื่อนไหวของแขน
ทั้งสองข้าง จังหวะเช่นนี้เหมือนท่าผีเสื้อแต่จะไม่มีการม้วนร่างกายดังนั้นกล้ามเนื้อแกนกลางจะรักษา
เสถียรภาพเพ่ือควบคุมจังหวะของแขนและขา 

การเคลื่อนไหวของแขนขั้นตอนการว่าย สะโพกจะขยายออกและหัวเข่าจะเกร็งจะเริ่มต้นดีดออกไป
ด้านนอกซึ่งเท้าจะเป็นการควบคุมการเคลื่อนไหว  กล้ามเนื้อสะโพกท้าหน้าที่อย่างสมบูรณ์เพราะมี 
กลุ่มกล้ามเนื้อหลักคอยสนับสนุนขาจะถูกน้ากลับมาอยู่ที่เดิมโดยการหดตัวของกล้ามเนื้อที่วิ่งไปตามส่วนบน
ของต้นขาด้านในเพ่ือลดการลากที่กล้ามเนื้อน่องจะเป็นการใช้งานในต้าแหน่งสุดท้ายเพ่ือปรับสมดุลของ
ร่างกาย 

 

การวิเคราะห์กล้ามเนื้อบริเวณต่างๆ ที่เกี่ยวข้องกับการปฏิบัติทักษะพื้นฐานการเคลื่อนไหวเฉพาะกีฬา  

ทางน้้า 

กล้ามเนื้อบริเวณแขน (arms) 

แขนมีความส้าคัญอย่างมากต่อการปฏิบัติทักษะการเคลื่อนไหวในกีฬาทางน้้า โดยเฉพาะพ้ืนฐาน 

การเคลื่อนไหวในการว่ายน้้า เพราะมีการเชื่อมโยงระหว่างแรงจากกล้ามเนื้อหลักของแขนที่ latissimus dorsi 
กล้ามเนื้อที่ส้าคัญของมือและแขนเป็นจุดยึดการขับเคลื่อนของนักว่ายน้้าผ่านน้้า ตามที่เคยได้กล่าวมา 

ก่อนหน้านี้เมื่อเทียบร่างกายกับห่วงโซ่ที่เริ่มต้นที่มือจนตลอดไปถึงเท้า จุดหลักๆ คือการที่นักว่ายน้้าเคลื่อนไหว
ผ่านน้้าจะเป็นการใช้แรงอย่างมากเพ่ือสู้กับแรงต้านของน้้า 

ข้อศอกท้าหน้าที่แบ่งแขนเป็นท่อนล่างและบน ข้อศอกเป็นข้อต่อแบบบานพับ การเคลื่อนไหวของ 
ทั้งสองส่วนจะเหยียดออกและงอเข้า การเหยียดออกของแขนจะเกิดขึ้นเมื่อนักว่ายน้้ากางแขนออกมาจนสุด 
ส่วนการงอเข้าของแขนจะเริ่มเม่ือนักว่ายน้้าดึงแขนกลับ โดยโครงสร้างของต้นแขนเป็นกระดูก ทั้งสองกลุ่มของ
มัดกล้ามเนื้อนี้เป็นการออกก้าลังกายและการเสริมสร้างเพ่ือให้ได้ความแข็งแกร่ง เพ่ือเป็นการรักษาจังหวะของ
การขับเคลื่อนของนักว่ายน้้า  

ข้อศอกท้าหน้าที่แบ่งแขนเป็นท่อนล่างและบน ข้อศอกเป็นข้อต่อแบบบานพับ การเคลื่อนไหวของ 
ทั้งสองส่วนจะเหยียดออกและงอเข้า การเหยียดออกของแขนจะเกิดขึ้นเมื่อนักว่ายน้้ากางแขนออกมาจนสุด 
ส่วนการงอเข้าของแขนจะเริ่มเม่ือนักว่ายน้้าดึงแขนกลับ โดยโครงสร้างของต้นแขนเป็นกระดูก แขนส่วนปลาย
มักจะเรียกว่าท่อนแขน (ภาพที่ 3.7) ทั้งสองกลุ่มกล้ามเนื้อหลักนี้ของแขนจึงควรก้าหนดเป้าหมายของการ 

ออกก้าลังกายเพ่ือเสริมสร้างความเข้มแข็งท้าหน้าที่เหยียด (extensors) ข้อศอกและงอ (flexors) ข้อศอก 
เพ่ือเป็นการรักษาจังหวะของการขับเคลื่อนของนักว่ายน้้า 
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ภาพที่ 3.7 ท่อนแขนด้านหน้าและด้านหลัง 

ที่มา : McLeod (2010) 

 

กล้ามเนื้อหลักในการยืดข้อศอกคือ triceps brachii (ภาพที่ 3.8) triceps หมายถึง กล้ามเนื้อสามหัว 
และ brachii หมายถึง กล้ามเนื้อที่มีจุดเริ่มต้นในแขน ต้าแหน่งของ medial head และ lateral head จะเกิด
อยู่ที่กระดูกแขนท่อนบน (humerus) และ long head ต้าแหน่งพาดที่ข้อต่อหัวไหล่และเกิดจากกระดูกสะบัก 
(scapula) ทั้งสามหัวนี้จะเป็นเอ็นที่พาดไปทางด้านหลังของข้อศอก (elbow joint) และแทรกไปยึดที่กระดูก
แขนท่อนล่าง (ulna) ซึ่งกล้ามเนื้อ triceps brachii จะมีความส้าคัญต่อการท้างานของข้อศอกและการรักษา
สภาพของข้อศอก 
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ภาพที่ 3.8 กล้ามเนื้อ triceps brachii 

ที่มา : McLeod (2010) 

 

การงอหลักของข้อศอกเป็นผลมาจากการท้างานของกล้ามเนื้อ biceps brachii และ brachialis 
(ภาพที่ 3.9) ตามชื่อนี้ biceps หมายถึง สองหัว มีแบบยาวและแบบสั้น (long and short heads) ซึ่งหัว 

ทั้งสองจะพาดที่ข้อไหล่และกระดูก scapula หัวทั้งสองหลอมรวมเป็นเอ็นที่ซึ่งพาดข้ามไปด้านหน้าของข้อศอก
ที่จะยึดไปกับกระดูกแขนท่อนล่าง (radius) ที่ประมาณ 1.5 นิ้ว (4 ซม.) ที่ผ่านข้อศอก นอกจากนี้ยังเป็น
กล้ามเนื้อที่ท้าให้ข้อศอกงอโดยที่ biceps brachii ส่งผลให้เกิดการเคลื่อนไหวของแขนท่อนล่างในการหงาย 
(supination) ซึ่งเป็นต้าแหน่งเมื่อฝ่ามือหงายขึ้น มือของคุณจะอยู่ในต้าแหน่งนี้เพ่ือการหยิบจับยกของ 
กล้ามเนื้อ brachialis อยู่ใต้ biceps brachii และเกิดขึ้นที่จุดกึ่งกลางของกระดูก humerus มันยึดติดกับ
กระดูก ulna พาดผ่านไป ด้านหน้าของข้อศอก ยังมีกล้ามเนื้อเล็กๆ ที่ท้างานในช่วงเวลาเดียวกันที่ก่อให้เกิด
การงอข้อศอกคือกล้ามเนื้อ brachioradialis กล้ามเนื้อนี้เกิดขึ้นจากด้านข้างของกระดูก humerus  
เหนือข้อศอกและพาดผ่านไปตามส่วนที่ด้านนอกของแขนและจะไปยึดที่กระดูก radius เหนือข้อมือ 
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ภาพที่ 3.9 กล้ามเนื้อ biceps brachii, brachialis และ brachioradialis 

ที่มา : McLeod (2010) 

 

แม้จะมีความแตกต่างในกลศาสตร์ของจังหวะ ฟรีสไตล์ ผีเสื้อ และกรรเชียงจะมีรูปแบบการท้างาน 

ที่คล้ายกันของการงอ (flexors) และการเหยียด (extensors) ของข้อศอกในระหว่างขั้นตอนการดึง ในขณะที่
เป็นนักว่ายน้้าด้าเนินการว่ายน้้าด้วยการดึง ข้อศอกจะเคลื่อนไหวจากการเหยียดเต็มรูปแบบไปยังต้าแหน่งที ่
30-90 องศาของการงอข้อศอกที่การดึงช่วงกลาง โดยขึ้นอยู่กับจังหวะและกลไกการเคลื่อนไหวของนักว่ายน้้า 
กล้ามเนื้อหลักที่รับผิดชอบในการสร้างการเปลี่ยนแปลงในต้าแหน่งข้อศอกและเมื่อมีความจ้าเป็น  การรักษา
สภาพข้อศอกให้อยู่ในต้าแหน่งที่คงที่ของการงอคือกล้ามเนื้อ biceps brachii และ brachialis หลังจากที่
ข้อศอกถึงจุดสูงสุดในช่วงงอเป็นช่วงขณะการดึงแรงช่วงกลาง ก็ด้าเนินไปลงในต้าแหน่งที่ขยายช่วงที่เหลือของ
ขั้นตอนการดึง การเคลื่อนไหวนี้ช่วยในการสร้างแรงระเบิด (propulsive forces) และท้างานคู่กับกล้ามเนื้อ 
triceps brachii ระดับของความแรงท่ีสร้างข้ึนอยู่กับจุดที่อยู่ในขั้นตอนการดึงที่ซึ่งนักว่ายน้้าเอามือออกจากน้้า
เข้าสู่ระยะการพัก ในการฟรีสไตล์และผีเสื้อ โค้ชจ้านวนมากสอนว่ายน้้าเริ่มต้นจากกระบวนการของการพักที่
ซ่ึงมือถงึสะโพกก่อนข้อศอกจะเหยียดได้อย่างเต็มที่ ในขณะเดียวกันกลศาสตร์ของการกรรเชียงที่เกี่ยวข้องกับ
การดึงก็จะเริ่มด้วยการเหยียดอย่างเต็มที่ของข้อศอกเช่นเดียวกัน 

ซึ่งแตกต่างจากในจังหวะอ่ืนๆ ในช่วงเริ่มต้นของขั้นตอนการดึงของท่ากบ กล้ามเนื้อ triceps brachii 
เป็นกล้ามเนื้อหลักที่มีการใช้งานที่ข้อศอก ท้างานเพ่ือรักษาข้อศอกให้อยู่ในต้าแหน่งที่ใกล้กับการเหยียดเต็มที่ 
ในฐานะที่มือเริ่มต้นที่จะเปิดเข้าด้านในจาก outsweep ไปที่ insweep รูปแบบการท้างานของกล้ามเนื้อที่
ข้อศอกเริ่มเปลี่ยนแปลง การงอของข้อศอก (biceps brachii และ brachialis) ท้างานเพ่ือน้าข้อศอกไปใน
ต้าแหน่งการงอ การเคลื่อนไหวนี้ช่วยในการสร้างแรงระเบิด ในฐานะที่นักว่ายน้้าเปลี่ยนเข้าสู่ขั้นตอนการพัก
รูปแบบการได้มาของแรงมีการเปลี่ยนแปลงอีกครั้ง กล้ามเนื้อ triceps brachii จะกลายเป็นการท้างานให้
ข้อศอกเหยียดเตรียมความพร้อมที่จะเริ่มต้นขั้นตอนการดึงถัดไป 
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การเคลื่อนไหวในกีฬาทางน้้าโดยใช้กล้ามเนื้อบริเวณแขน (Arms) 

 

    

ภาพที่ 3.10 กล้ามเนื้อบริเวณแขน 

ที่มา : McLeod (2010) 

 

กล้ามเนื้อหลัก : Triceps brachii 

กล้ามเนื้อรอง : Anconeus, wrist and finger flexors 

ประเภทกีฬาทางน้้า : ว่ายน้้า (ท่าฟรีสไตล์ ท่าผีเสื้อ ท่ากรรเชียง และท่ากบ) โปโลน้้า 

 

    

ภาพที่ 3.11 กล้ามเนื้อบริเวณแขน 

ที่มา : McLeod (2010) 

 

กล้ามเนื้อหลัก : Triceps brachii 

กล้ามเนื้อรอง : Posterior deltoid, latissimus dorsi, anconeus, wrist and finger flexors 

ประเภทกีฬาทางน้้า : ว่ายน้้า (ท่าฟรีสไตล์ ท่าผีเสื้อ และท่ากรรเชียง) โปโลน้้า 
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ภาพที่ 3.12 กล้ามเนื้อบริเวณแขน 

ที่มา : McLeod (2010) 

 

กล้ามเนื้อหลัก : Triceps brachii, pectoralis major 

กล้ามเนื้อรอง : Pectoralis minor, anterior deltoid, anconeus, wrist and finger flexors 

ประเภทกีฬาทางน้้า : ว่ายน้้า (ท่าฟรีสไตล์ ท่าผีเสื้อ ท่ากรรเชียง และท่ากบ) โปโลน้้า 

 

    

ภาพที่ 3.13 กล้ามเนื้อบริเวณแขน 

ที่มา : McLeod (2010) 

 

กล้ามเนื้อหลัก : Triceps brachii, pectoralis major 

กล้ามเนื้อรอง : Pectoralis minor, anterior deltoid, anconeus, wrist and finger flexors 

ประเภทกีฬาทางน้้า : ว่ายน้้า (ท่าฟรีสไตล์ ท่าผีเสื้อ ท่ากรรเชียง และท่ากบ) โปโลน้้า 
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ภาพที่ 3.14 กล้ามเนื้อบริเวณแขน 

ที่มา : McLeod (2010) 

 

กล้ามเนื้อหลัก : Triceps brachii, pectoralis major 

กล้ามเนื้อรอง : Pectoralis minor, anterior deltoid, anconeus, wrist and finger flexors 

ประเภทกีฬาทางน้้า : ว่ายน้้า (ท่าฟรีสไตล์ ท่าผีเสื้อ ท่ากรรเชียง ท่ากบ และท่ากระโดดน้้า) โปโลน้้า 

 

    

ภาพที่ 3.15 กล้ามเนื้อบริเวณแขน 

ที่มา : McLeod (2010) 

 

กล้ามเนื้อหลัก : Triceps brachii 

กล้ามเนื้อรอง : Anconeus, wrist and finger flexors 

ประเภทกีฬาทางน้้า : ว่ายน้้า (ท่าฟรีสไตล์ ท่าผีเสื้อ ท่ากรรเชียง และท่ากบ) โปโลน้้า 
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ภาพที่ 3.16 กล้ามเนื้อบริเวณแขน 

ที่มา : McLeod (2010) 

 

กล้ามเนื้อหลัก : Biceps brachii 

กล้ามเนื้อรอง : Brachialis, forearm and finger flexors 

ประเภทกีฬาทางน้้า : ว่ายน้้า (ท่าฟรีสไตล์ ท่าผีเสื้อ ท่ากรรเชียง ท่ากบ และท่ากระโดดน้้า) โปโลน้้า 

 

    

ภาพที่ 3.17 กล้ามเนื้อบริเวณแขน 

ที่มา : McLeod (2010) 

 

กล้ามเนื้อหลัก : Biceps brachii 

กล้ามเนื้อรอง : Anterior deltoid, brachialis, brachioradialis, supinator, forearm and finger flexors 

ประเภทกีฬาทางน้้า : ว่ายน้้า (ท่าฟรีสไตล์ ท่าผีเสื้อ ท่ากรรเชียง และท่ากบ) โปโลน้้า 
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ภาพที่ 3.18 กล้ามเนื้อบริเวณแขน 

ที่มา : McLeod (2010) 

 

กล้ามเนื้อหลัก : Biceps brachii 

กล้ามเนื้อรอง : Brachialis, forearm and finger flexors 

ประเภทกีฬาทางน้้า : ว่ายน้้า (ท่าฟรีสไตล์ ท่าผีเสื้อ ท่ากรรเชียง และท่ากบ) โปโลน้้า 

 

กล้ามเนื้อบริเวณไหล่ (shoulders) 

ข้อไหล่เป็นส่วนที่ส้าคัญเพราะมันท้าหน้าที่เป็นตัวเชื่อมระหว่างแขนและที่ล้าตัว มันเป็นจุดหมุนหลัก
เกี่ยวกับการเคลื่อนไหวของแขนทีเ่กิดข้ึนในช่วงการว่ายน้้าของทั้งสี่จังหวะ ข้อไหล่ประกอบด้วยกระดูกสามชิ้น
คือ กระดูกไหปลาร้า (clavicle) กระดูกสะบัก (scapula) และกระดูกแขนท่อนบน (humerus) และทั้งสาม
ข้อต่อนี้รวมกันเป็นข้อไหล่โดยมีสามข้อต่อคือ sternoclavicular joint ซึ่งเป็นจุดเชื่อมต่อระหว่าง sternum 
และ clavicle  acromioclavicular joint ซึ่งประกอบด้วย scapula และ clavicle และ glenohumeral 
joint ซึ่งประกอบด้วย humerus และ scapula ในส่วนนี้จะมุ่งเน้นไปที่การเคลื่อนไหวที่เกิดขึ้นที่ข้อต่อ 
glenohumeral joint ซ่ึงจะอธิบายในแง่ของข้อไหล่และการเคลื่อนไหวของกระดูกสะบัก ข้อไหล่นี้เป็นหนึ่งใน
ข้อต่อที่มีความยืดหยุ่นมากที่สุดในร่างกายมนุษย์ที่แสดงให้เห็นความสามารถของเราที่จะใช้มือไปในที่ต่างๆ  
ได้ทุกที่ในเขตของวิสัยทัศน์ของเรา ช่วงกว้างของการเคลื่อนไหวนี้มีความเป็นไปได้เพราะการรวมกันของ 
หกการเคลื่อนไหวที่เกิดขึ้นในข้อไหล่ การงอที่เกี่ยวข้องกับการยกแขนไปข้างหน้าออกจากร่างกาย เช่น ถ้าคุณ
ก้าลังยกมือของคุณที่จะตอบค้าถาม การเหยียดหรือการเคลื่อนไหวแบบย้อนกลับที่เกี่ยวข้องกับการลดมือจาก
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ต้าแหน่งงอ การย้ายมือของคุณออกไปจากร่างกายโดยการยกมันไปด้านข้างที่เรียกว่าการกาง และน้ามือของ
คุณกลับไปยังเส้นแบ่งของร่างกายของคุณเรียกว่าการหุบ สุดท้ายคือการเคลื่อนไหวสองแบบก็คือการหมุน  
โดยมีการหมุนไปด้านนอกที่เกี่ยวข้องกับการหมุนของมือจากเส้นแบ่งของร่างกายในการเคลื่อนไหวออกไป  

ด้านนอก และการหมุนเข้าด้านใน เช่น ถ้าคุณหมุนมือในการที่จะถูหน้าท้องของคุณ 

 กล้ามเนื้อเกี่ยวกับข้อไหล่สามารถแบ่งได้เป็นสี่กลุ่ม คือ scapular pivoters, shoulder protectors, 
humeral positioners และ humeral propellers; โดยหลักการจ้าคือ scapular pivoters คือกล้ามเนื้อ 
trapezius กล้ามเนื้อ rhomboid majors กล้ามเนื้อ rhomboid minors กล้ามเนื้อ serratus anterior และ
กล้ามเนื้อ pectoralis minor ซึ่งเป็นชื่อที่แสดงถึงกล้ามเนื้อเหล่านี้ที่มีความรับผิดชอบในขึ้นและลงของการ
เคลื่อนไหว pivoting motion of the shoulder blade โดยมีผลต่อการเคลื่อนไหวของใบไหล่ (shoulder 
blade) ของการยกและการกดและการความเคลื่อนไหวของการหดและการยืด การหมุนให้สูงขึ้นของกระดูก
สะบักคือมองเห็นได้อย่างง่ายดายถ้าคุณยืนอยู่ข้างหลังนักว่ายน้้าและดูเขายกแขนทั้งสองข้างขึ้นเหนือศีรษะ 
การยกเป็นเพียงการเคลื่อนไหวที่เกิดขึ้นเมื่อคุณยักไหล่ของคุณ การถอนคือการเคลื่อนไหวเมื่อคุณหยิกหัวไหล่
ด้วยกัน การรวมกันของการเคลื่อนไหวเหล่านี้ ในเวลาเดียวกันกับการเคลื่อนไหวที่ข้อไหล่จะช่วยให้ 
ความหลากหลายของการเคลื่อนไหว ที่ซึ่งยังมีความส้าคัญของการรวมกันของการเคลื่อนไหว ขอให้สังเกต 

การเคลื่อนไหวที่แตกต่างกันของใบไหล่ที่ซึ่งแขนจะถูกย้ายด้วยท่าทางที่หลากหลาย 

 กล้ามเนื้อ trapezius เป็นกล้ามเนื้อรูปสามเหลี่ยมขนาดใหญ่ที่ยึดติดที่ส่วนกลางของร่างกายไปใน
หลายๆ จุดตามแนวกระดูกสันหลัง เริ่มต้นที่ฐานของกะโหลกศีรษะและสิ้นสุดที่ด้านล่างของกระดูกซี่โครง  
จากสิ่งนี้ กล้ามเนื้อ trapezius จะแทรกอยู่บนจุดบนกระดูกไหปลาร้าและกระดูกสะบัก กล้ามเนื้อ trapezius 
สามารถแบ่งออกเป็น ส่วนบน ส่วนตรงกลาง และส่วนล่าง ส่วนบนจะท้าหน้าที่ในการยกและการหมุนกระดูก
สะบักขึ้น ส่วนตรงกลางช่วยในการหด และส่วนล่างจะท้าหน้าที่ให้เกิดการกดและการหมุนลง กล้ามเนื้อ 
rhomboid major และ minor เคลื่อนที่เข้าหาด้านในของหัวไหล่ลงมาในกระดูกสันหลัง โดยท้างานร่วมกัน
ด้วยส่วนตรงกลางของกล้ามเนื้อ trapezius จะบิดหัวไหล่ไปด้านหลัง กล้ามเนื้อ serratus anterior ยังเคลื่อน
มาตามแนวด้านในของหัวไหล่แต่แทนที่จะพาดไปที่ส่วนตรงกลาง กล้ามเนื้อนี้ เคลื่อนที่ไประหว่างหัวไหล่และ
กระดูกซี่โครง (ภาพที่ 3.19) หน้าที่หลักสองประการคือช่วยในการหมุนขึ้นของกันกระดูกสะบักกับกระดูก
ซี่โครง สุดท้ายคือกล้ามเนื้อ pectoralis minor ที่เป็นกล้ามเนื้อมัดเล็กอยู่ในส่วนด้านหน้าของกระดูกซี่โครง
จากซี่โครงซี่ที่ 2 ถึงซี่โครงซี่ที่ 3 โดยเป็นส่วนส้าคัญใน coracoids process ซึ่งกล้ามเนื้อ pectoralis minor 
เป็นเส้นใยด้านล่างของกล้ามเนื้อ trapezius และจะช่วยในการกดกระดูกสะบัก 
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ภาพที่ 3.19 กล้ามเนื้อ serratus anterior 

ที่มา : McLeod (2010) 

 

scapular pivoters มีทั้งหมดสามส่วนที่มีอิทธิพลต่อนักกีฬาว่ายน้้า สิ่งแรกที่มีการหมุนขึ้นของ
กระดูกสะบักมีความส้าคัญที่ช่วยให้นักว่ายน้้าว่ายออกไปทางด้านหน้าได้ดีเมื่ออยู่ในน้้า ยิ่งนานขึ้นนักว่ายน้้า 

จะมีประสิทธิภาพมากขึ้นในเรื่องของจังหวะก็จะท้างานได้ดีขึ้น สิ่งที่สองคือการอธิบายการเปรียบเทียบที่ 
ข้อไหล่และ scapular pivoters เป็นเหมือนรากฐานของบ้านที่ ดีแต่ถ้ารากฐานไม่ดีก็จะท้าให้บ้านดู 
ไม่แข็งแรงได้ เช่นเดียวกันกับหัวไหล่และสะบัก ถ้า scapular pivoters อ่อนแอการเคลื่อนไหวตามหลัก
กลศาสตร์ก็จะอ่อนแอลงตาม การเคลื่อนไหวของแขนและกล้ามเนื้อต่างๆ จะเสื่อมสภาพลงและเสี่ยงต่อ 

การบาดเจ็บเพิ่มมากขึ้น 

กลุ่มของ shoulder protector ที่รู้จักในนาม rotator cuff ที่ถูกสร้างขึ้นจากกล้ามเนื้อ 
supraspinatus กล้ามเนื้อ infraspinatus กล้ามเนื้อ teres minor และกล้ามเนื้อ subscapularis  
(ภาพที่ 3.20) โดยกล้ามเนื้อ supraspinatus อยู่ที่ส่วนบนสุดของไหล่และยึดติดกับหัวของกระดูก humerus 
บทบาทหลักของกล้ามเนื้อ supraspinatus คือการช่วยให้การเคลื่อนไหวยกแขนเหนือศีรษะ กล้ามเนื้อ 
infraspinatus และ กล้ามเนื้อ teres minor เกิดขึ้นจากส่วนหลังของกระดูกสะบักและยึดกับกล้ามเนื้อ 
supraspinatus บนหัวของกระดูก humerus กล้ามเนื้อ infraspinatus และ teres minor มีบทบาทในการ
หมุนไหล่ภายนอก กล้ามเนื้อ subscapularis พาดไปตามส่วนหน้าของไหล่ และกล้ามเนื้อ rotator cuff  
มีต้นก้าเนิดในกระดูกสะบักและแทรกบนหัวของกระดูก humerus เป็นชื่อที่แสดงถึงการด้าเนินการหลักของ
กลุ่มกล้ามเนื้อ rotator cuff คือท้าให้เกิดการเคลื่อนไหวในการหมุนที่ข้อไหล่เพราะว่ากล้ามเนื้อเหล่านี้มี 

ขนาดเล็กโดยมีส่วนร่วมต่อแรงระเบิดที่สร้างขึ้นในขณะที่ว่ายน้้าและมีบทบาทส้าคัญในระยะการพักของทุกๆ 
จังหวะ อีกบทบาทหนึ่งที่ส้าคัญอย่างยิ่งคือ "cuff" ทีซ่ึ่งสร้างเสถียรภาพข้อไหล่ ดังนั้นเมื่อพิจารณาบทบาทของ 
rotator cuff ในการรักษาเสถียรภาพข้อไหล่จงจ้าไว้ว่าข้อไหล่เป็นข้อต่อแบบบอลแอนด์ซอกเก็ต (ball-and-
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socket) ที่มีลักษณะคล้ายลูกกอล์ฟวางอยู่บนที กล้ามเนื้อ rotator cuff ท้าหน้าที่คล้าย dynamic stabilizer 
โดยการสร้างแรงตรงข้ามที่ซึ่งช่วยให้ลูกบอลอยู่ศูนย์กลางบนที ในบางกรณีความไม่สมดุลที่อาจเกิดขึ้นใน
ระหว่างที่กล้ามเนื้อ rotator cuff ซึ่งยับยั้งกลไกรักษาเสถียรภาพและในทางกลับกันจะเพ่ิมความเสี่ยงของการ
บาดเจ็บ ดังนั้นความมั่นคงของข้อไหล่จึงขึ้นอยู่กับกลุ่มกล้ามเนื้อ rotator cuff เพ่ือท้าหน้าที่การรักษา
เสถียรภาพและการป้องกัน 

 

 

ภาพที่ 3.20 Shoulder blade และ neck 

ที่มา : McLeod (2010) 

 

 กล้ามเนื้อกลุ่มที่ส้าคัญต่อไปคือกลุ่ม positioner ซึ่งจริงๆ แล้วมีแค่กล้ามเนื้อเดียวที่มีการแยก
ออกเป็นสามสาขาคือ ด้านหน้า (anterior) ด้านกลาง (middle) และด้านหลัง (posterior) กล้ามเนื้อ 
deltoid คือหมวกของหัวไหล่ที่อยู่ส่วนบนของข้อไหล่ (ภาพที่ 3.21) กล้ามเนื้อ deltoid ถูกเรียกว่า กลุ่ม 
positioner เพราะมันเป็นกล้ามเนื้อหลักที่เกี่ยวข้องในการเปลี่ยนต้าแหน่งของกระดูก  humerus ส่วน
ด้านหน้าเป็นผู้รับผิดชอบในการบิดภายในหมุนข้อไหล่ ส่วนด้านหลังด้าเนินการเคลื่อนไหวตรงข้ามคือ 

การขยายและการหมุนจากภายนอก ส่วนตรงกลางเป็นผู้รับผิดชอบส้าหรับการยกแขนไปด้านข้างซึ่งเป็น 

ความเคลื่อนไหวของการกาง กล้ามเนื้อ deltoid มีการใช้งานมากที่สุดในช่วงระยะการฟ้ืนตัวหรือระยะพัก  
แต่ละส่วนจึงมีบทบาทส้าคัญในการย้ายแขนในระหว่างข้ันตอนต่างๆ ของช่วงระยะการฟ้ืนตัวหรือระยะพัก 
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ภาพที่ 3.21 กล้ามเนื้อ deltoid 

ที่มา : McLeod (2010) 

 

กล้ามเนื้อกลุ่มสุดท้ายคือ propellers ประกอบไปด้วยกล้ามเนื้อ latissimus dorsi และกล้ามเนื้อ 
pectoralis major เป็นกล้ามเนื้อส้าคัญและเป็นกล้ามเนื้อหลักที่ก้าเนิดแรงที่มีผลต่อการใช้หัวไหล่เพราะ 

การใช้หัวไหล่ในปริมาณจ้านวนมากในการออกก้าลังกายที่ก้าหนดเป้าหมายเหล่านี้  กล้ามเนื้อมีการเคลื่อนไหว
ของนักกีฬาว่ายน้้าและมีความเกี่ยวข้องกับการออกก้าลังกายโดยครอบคลุมหน้าอกและหลัง 
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การเคลื่อนไหวในกีฬาทางน้้าโดยใช้กล้ามเนื้อบริเวณไหล่ (Shoulder) 

 

    

ภาพที่ 3.22 กล้ามเนื้อบริเวณไหล่ 

ที่มา : McLeod (2010) 

 

กล้ามเนื้อหลัก : Anterior deltoid 

กล้ามเนื้อรอง : Middle deltoid, trapezius, pectoralis major (clavicular head) 

ประเภทกีฬาทางน้้า : ว่ายน้้า (ท่าผีเสื้อ ท่ากรรเชียง และท่ากบ) โปโลน้้า 

 

    

ภาพที่ 3.23 กล้ามเนื้อบริเวณไหล่ 

ที่มา : McLeod (2010) 

 

กล้ามเนื้อหลัก : Middle deltoid 

กล้ามเนื้อรอง : Anterior deltoid, posterior deltoid, supraspinatus, trapezius 

ประเภทกีฬาทางน้้า : ว่ายน้้า (ท่าฟรีสไตล์ และท่าผีเสื้อ) โปโลน้้า 
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ภาพที่ 3.24 กล้ามเนื้อบริเวณไหล่ 

ที่มา : McLeod (2010) 

 

กล้ามเนื้อหลัก : Anterior deltoid, middle deltoid, posterior deltoid 

กล้ามเนื้อรอง : Supraspinatus, trapezius 

ประเภทกีฬาทางน้้า : ว่ายน้้า (ท่าฟรีสไตล์ ท่าผีเสื้อ ท่ากรรเชียง ท่ากบ และท่ากระโดดน้้า) โปโลน้้า  
กระโดดน้้า 

 

    

ภาพที่ 3.25 กล้ามเนื้อบริเวณไหล่ 

ที่มา : McLeod (2010) 

 

กล้ามเนื้อหลัก : Anterior deltoid, middle deltoid 

กล้ามเนื้อรอง : Pectoralis major, posterior deltoid, trapezius, supraspinatus, triceps brachii 

ประเภทกีฬาทางน้้า : ว่ายน้้า (ท่าฟรีสไตล์ และท่าผีเสื้อ) โปโลน้้า 
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ภาพที่ 3.26 กล้ามเนื้อบริเวณไหล่ 

ที่มา : McLeod (2010) 

 

กล้ามเนื้อหลัก : Rhomboid major, rhomboid minor, posterior deltoid 

กล้ามเนื้อรอง : Trapezius, infraspinatus, teres major, teres minor 

ประเภทกีฬาทางน้้า : ว่ายน้้า (ท่าฟรีสไตล์ ท่าผีเสื้อ และท่ากบ) โปโลน้้า 

 

    

ภาพที่ 3.27 กล้ามเนื้อบริเวณไหล่ 

ที่มา : McLeod (2010) 

 

กล้ามเนื้อหลัก : Rhomboid major, rhomboid minor, infraspinatus, teres major, teres minor, 
supraspinatus, trapezius 

กล้ามเนื้อรอง : Anterior deltoid, middle deltoid, posterior deltoid 

ประเภทกีฬาทางน้้า : ว่ายน้้า (ท่าฟรีสไตล์ ท่าผีเสื้อ ท่ากรรเชียง ท่ากบ และท่ากระโดดน้้า) โปโลน้้า  
กระโดดน้้า 
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ภาพที่ 3.28 กล้ามเนื้อบริเวณไหล่ 

ที่มา : McLeod (2010) 

 

กล้ามเนื้อหลัก : Serratus anterior 

กล้ามเนื้อรอง : Pectoralis minor 

ประเภทกีฬาทางน้้า : ว่ายน้้า (ท่าฟรีสไตล์ ท่าผีเสื้อ ท่ากรรเชียง และท่ากบ) โปโลน้้า 

 

    

ภาพที่ 3.29 กล้ามเนื้อบริเวณไหล่ 

ที่มา : McLeod (2010) 

 

กล้ามเนื้อหลัก : Lower trapezius 

กล้ามเนื้อรอง : Pectoralis major, pectoralis minor, latissimus dorsi 

ประเภทกีฬาทางน้้า : ว่ายน้้า (ท่าฟรีสไตล์ ท่าผีเสื้อ ท่ากรรเชียง และท่ากบ) โปโลน้้า 
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ภาพที่ 3.30 กล้ามเนื้อบริเวณไหล่ 

ที่มา : McLeod (2010) 

 

กล้ามเนื้อหลัก : Subscapularis 

กล้ามเนื้อรอง : Pectoralis major, latissimus dorsi, anterior deltoid 

ประเภทกีฬาทางน้้า : ว่ายน้้า (ท่าฟรีสไตล์ ท่าผีเสื้อ ท่ากรรเชียง และท่ากบ) โปโลน้้า 

 

    

ภาพที่ 3.31 กล้ามเนื้อบริเวณไหล่ 

ที่มา : McLeod (2010) 

 

กล้ามเนื้อหลัก : Infraspinatus, teres minor 

กล้ามเนื้อรอง : Posterior deltoid 

ประเภทกีฬาทางน้้า : ว่ายน้้า (ท่าฟรีสไตล์ ท่าผีเสื้อ ท่ากรรเชียง และท่ากบ) โปโลน้้า 
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ภาพที่ 3.32 กล้ามเนื้อบริเวณไหล่ 

ที่มา : McLeod (2010) 

 

กล้ามเนื้อหลัก : Anterior deltoid, middle deltoid, posterior deltoid, rotator cuff (supraspinatus, 
infraspinatus, teres minor, subscapularis), triceps brachii 

กล้ามเนื้อรอง : Latissimus dorsi, teres major 

ประเภทกีฬาทางน้้า : ว่ายน้้า (ท่าฟรีสไตล์ ท่าผีเสื้อ ท่ากรรเชียง ท่ากบ และท่ากระโดดน้้า) โปโลน้้า  
กระโดดน้้า 

 

    

ภาพที่ 3.33 กล้ามเนื้อบริเวณไหล่ 

ที่มา : McLeod (2010) 

 

กล้ามเนื้อหลัก : Anterior deltoid, middle deltoid, posterior deltoid 

กล้ามเนื้อรอง : Trapezius, rotator cuff (supraspinatus, infraspinatus, teres minor, subscapularis) 

ประเภทกีฬาทางน้้า : ว่ายน้้า (ท่าฟรีสไตล์ และท่าผีเสื้อ) โปโลน้้า 
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กล้ามเนื้อบริเวณอก (Chest) 

 กล้ามเนื้อหลักของหน้าอกคือกล้ามเนื้อ pectoralis major เป็นหนึ่งในสอง humeral propeller 
กล้ามเนื้อนี้มีส่วนร่วมในการสร้างแรงมากที่สุดที่ขับเคลื่อนนักว่ายน้้าให้ผ่านน้้า ด้วยความช่วยเหลือของ
กล้ามเนื้อไหล่ที่อธิบายไว้ก่อนหน้านี้และกล้ามเนื้อของแขนที่อธิบายไว้ก่อนหน้านี้เช่นกัน แรงที่สร้างขึ้นโดย
กล้ามเนื้อ pectoralis major จะถูกส่งให้กับมือและแขนซึ่งท้าหน้าที่เป็นแรงหลักร้อยเรียงแรงผ่านร่างกาย 

นักว่ายน้้าสู่น้้า กล้ามเนื้ออ่ืนๆ ในหน้าอกคือ กล้ามเนื้อ pectoralis minor และกล้ามเนื้อ serratus anterior 

กล้ามเนื้อ pectoralis major (ภาพที่ 3.34) โดยทั่วไปจะแบ่งออกเป็นสองหัวที่กระดูก clavicular 
(ด้านบน) และกระดูก sternal (ด้านล่าง) ส่วนหัวที่กระดูก clavicular ประกอบด้วยส่วนบนของกล้ามเนื้อ 
pectoralis major และเกิดขึ้นจากพ้ืนผิวด้านหน้าของครึ่งภายในของกระดูกไหปลาร้า ส่วนหัวที่กระดูก 
sternal อยู่ในส่วนล่างและเกิดขึ้นจากพ้ืนผิวหน้าด้านหน้าของกระดูก sternum และกระดูกอ่อนของซี่โครง
หกซ่ีแรก ส่วนต่อของส่วนบนและส่วนล่างและข้ามข้อไหล่ที่ยึดกับกระดูก humerus ในฐานะที่กล้ามเนื้อ 
pectoralis major หดและดึงบนกระดูก humerus ส่งผลให้เกิดการเคลื่อนไหวที่ข้อไหล่คือ การงอ  
การเหยียด การกาง และการหมุนเข้าด้านใน การงอที่เกี่ยวข้องกับการน้าแขนจากด้านข้างของร่างกายไป
ข้างหน้า การเหยียดคือท้าตรงข้ามกับการงอที่เกี่ยวข้องกับการกลับมาของแขนไปด้านข้างจากต้าแหน่งการงอ 
การหุบเกี่ยวข้องกับการน้าแขนไปสู่กึ่งของร่างกายเมื่อมันได้รับการยกไปด้านข้าง การเคลื่อนไหวนี้สามารถ
เป็นได้ทั้งแนวนอนหรือแนวตั้งตามการแบ่งเส้นธรรมชาติ การหมุนเข้าด้านในที่เกี่ยวข้องกับการหมุนมือมา
ร่างกายเพ่ือให้ฝ่ามือถูกวางอยู่บนหน้าท้อง ส้าหรับรายละเอียดในเชิงลึกของกล้ามเนื้อ pectoralis minor 
และกล้ามเนื้อ serratus anterior ให้ดูในส่วนก่อนหน้านี้ 

 

 

ภาพที่ 3.34 กลุ่มกล้ามเนื้ออก 

ที่มา : McLeod (2010) 
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ดังที่ได้กล่าวไว้ก่อนหน้านี้กล้ามเนื้อ pectoralis major เป็นหนึ่งในสองในการสร้างแรงหลักที่ 
ท้าหน้าที่ในการขับเคลื่อนนักว่ายน้้าผ่านน้้า ในช่วงฟรีสไตล์และผีเสื้อที่ซึ่งมือแรกที่เข้ามาลงในน้้าและร่างกาย
อยู่ในต้าแหน่งยาว กล้ามเนื้อ pectoralis major จะเริ่มต้นขั้นตอนการดึงของทั้งสองจังหวะนี้ ในเวลานี้
ส่วนบนของกล้ามเนื้อ pectoralis major มีส่วนส้าคัญในการเคลื่อนไหว ในฐานะที่เป็นมือย้ายไปยังจุดยึดของ
ส่วนล่างท้างานพร้อมกับกล้ามเนื้อ latissimus dorsi ซึ่งช่วยเหลือในการผลักดันนักว่ายน้้าผ่านน้้า ในฐานะที่
มือผ่านด้านล่างข้อไหล่ ส่วนบนของกล้ามเนื้อ pectoralis major จะลดลงและส่วนล่างจะกลายเป็นส่วนที่
รับผิดชอบหลักให้เสร็จกระบวนการของระยะแรงระเบิด ในขณะที่ผีเสื้อฟรีสไตล์ และส่วนบนของกล้ามเนื้อ 
pectoralis major มีความส้าคัญในการเริ่มต้นขั้นตอนของจังหวะแรงระเบิดซึ่งเริ่มต้นด้วยการกวาดออกไป
ด้านนอกของมือในการว่ายท่ากบ ในฐานะที่เป็นมือเปลี่ยนแปลงเข้าไปในการเคลื่อนไหวกวาดด้านข้าง 
กล้ามเนื้อ pectoralis major ยังคงมีส่วนร่วมท้างานทั้งการดึงเข้าหากันและหมุนข้อไหล่เข้าด้านใน กล้ามเนื้อ 
pectoralis major มีการใช้งานในช่วงการเปลี่ยนแปลงจากระยะแรงระเบิดไปสู่ระยะการกู้คืนในขณะที่มือจะ
น้ามารวมกันที่เส้นแบ่งของร่างกาย ในช่วงตีกรรเชียงกล้ามเนื้อ pectoralis major ยังท้างานในช่วงเริ่มต้นของ
การดึงของการว่ายน้้าและท้างานร่วมกับกล้ามเนื้อ latissimus dorsi  
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การเคลื่อนไหวในกีฬาทางน้้าโดยใช้กล้ามเนื้อบริเวณอก (Chest) 

 

    

ภาพที่ 3.35 กล้ามเนื้อบริเวณอก 

ที่มา : McLeod (2010) 

 

กล้ามเนื้อหลัก : Pectoralis major, triceps brachii 

กล้ามเนื้อรอง : Anterior deltoid 

ประเภทกีฬาทางน้้า : ว่ายน้้า (ท่าฟรีสไตล์ ท่าผีเสื้อ ท่ากรรเชียง และท่ากบ) โปโลน้้า 

 

    

ภาพที่ 3.36 กล้ามเนื้อบริเวณอก 

ที่มา : McLeod (2010) 

 

กล้ามเนื้อหลัก : Pectoralis major (clavicular head) 

กล้ามเนื้อรอง : Anterior deltoid, triceps brachii 

ประเภทกีฬาทางน้้า : ว่ายน้้า (ท่าฟรีสไตล์ ท่าผีเสื้อ และท่ากบ) โปโลน้้า 
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ภาพที่ 3.37 กล้ามเนื้อบริเวณอก 

ที่มา : McLeod (2010) 

 

กล้ามเนื้อหลัก : Pectoralis major 

กล้ามเนื้อรอง : Anterior deltoid, triceps brachii 

ประเภทกีฬาทางน้้า : ว่ายน้้า (ท่าฟรีสไตล์ ท่าผีเสื้อ และท่ากบ) โปโลน้้า 

 

    

ภาพที่ 3.38 กล้ามเนื้อบริเวณอก 

ที่มา : McLeod (2010) 

 

กล้ามเนื้อหลัก : Pectoralis major 

กล้ามเนื้อรอง : Anterior deltoid, triceps brachii 

ประเภทกีฬาทางน้้า : ว่ายน้้า (ท่าฟรีสไตล์ ท่าผีเสื้อ และท่ากบ) โปโลน้้า 
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ภาพที่ 3.39 กล้ามเนื้อบริเวณอก 

ที่มา : McLeod (2010) 

 

กล้ามเนื้อหลัก : Pectoralis major 

กล้ามเนื้อรอง : Anterior deltoid, triceps brachii 

ประเภทกีฬาทางน้้า : ว่ายน้้า (ท่าฟรีสไตล์ ท่าผีเสื้อ ท่ากรรเชียง และท่ากบ) โปโลน้้า 

 

    

ภาพที่ 3.40 กล้ามเนื้อบริเวณอก 

ที่มา : McLeod (2010) 

 

กล้ามเนื้อหลัก : Pectoralis major (clavicular head) 

กล้ามเนื้อรอง : Anterior deltoid, middle deltoid, triceps brachii 

ประเภทกีฬาทางน้้า : ว่ายน้้า (ท่าฟรีสไตล์ ท่าผีเสื้อ และท่ากบ) โปโลน้้า 
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ภาพที่ 3.41 กล้ามเนื้อบริเวณอก 

ที่มา : McLeod (2010) 

 

กล้ามเนื้อหลัก : Pectoralis major, triceps brachii, anterior deltoid 

กล้ามเนื้อรอง : None 

ประเภทกีฬาทางน้้า : ว่ายน้้า (ท่าฟรีสไตล์ ท่าผีเสื้อ ท่ากรรเชียง ท่ากบ และท่ากระโดดน้้า) โปโลน้้า 

 

    

ภาพที่ 3.42 กล้ามเนื้อบริเวณอก 

ที่มา : McLeod (2010) 

 

กล้ามเนื้อหลัก : Pectoralis major, latissimus dorsi 

กล้ามเนื้อรอง : Serratus anterior 

ประเภทกีฬาทางน้้า : ว่ายน้้า (ท่าฟรีสไตล์ ท่าผีเสื้อ ท่ากรรเชียง ท่ากบ และท่ากระโดดน้้า) โปโลน้้า 
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ภาพที่ 3.43 กล้ามเนื้อบริเวณอก 

ที่มา : McLeod (2010) 

 

กล้ามเนื้อหลัก : Pectoralis major, latissimus dorsi 

กล้ามเนื้อรอง : Serratus anterior 

ประเภทกีฬาทางน้้า : ว่ายน้้า (ท่าฟรีสไตล์ ท่าผีเสื้อ ท่ากรรเชียง และท่ากบ) โปโลน้้า 

 

    

ภาพที่ 3.44 กล้ามเนื้อบริเวณอก 

ที่มา : McLeod (2010) 

 

กล้ามเนื้อหลัก : Pectoralis major 

กล้ามเนื้อรอง : Anterior deltoid, triceps brachii 

ประเภทกีฬาทางน้้า : ว่ายน้้า (ท่าฟรีสไตล์ ท่าผีเสื้อ ท่ากรรเชียง และท่ากบ) โปโลน้้า 
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กล้ามเนื้อบริเวณท้อง (Abdomen) 

 การที่จะย้ายร่างกายของคุณได้อย่างมีประสิทธิภาพผ่านน้้านั้น การเคลื่อนไหวประสานงานของแขน
และขาจะต้องเกิดขึ้น กุญแจส้าคัญในการประสานงานการเคลื่อนไหวนี้ คือความแข็งแรงของกล้ามเนื้อ
แกนกลางที่ซึ่งกล้ามเนื้อของผนังหน้าท้องเป็นส่วนประกอบหลัก นอกจากนี้ยังช่วยในการเชื่อมโ ยงการ
เคลื่อนไหวของร่างกายส่วนบนและล่าง อีกทั้งกล้ามเนื้อบริเวณท้องยังช่วยให้ร่างกายเคลื่อนไหวในลักษณะ
ม้วนที่เกิดขึ้นในท่าฟรีสไตล์และท่ากรรเชียงและมีความรับผิดชอบในการเคลื่อนไหวแบบลูกคลื่นของล้าตัวที่
เกิดข้ึนในระหว่างท่าผีเสื้อ ท่ากบ และการเตะขาปลาโลมาใต้น้้าด้วย 

 ผนังหน้าท้องประกอบด้วยสี่กล้ามเนื้อที่มีสองข้างที่ขยายจากซี่โครงและกระดูกเชิงกราน กล้ามเนื้อ
สามารถแบ่งออกเป็นสองกลุ่มคือกลุ่ม single anterior และกลุ่ม two lateral ที่สะท้อนกันและกัน  
กลุ่ม single anterior มีเพียงหนึ่งกล้ามเนื้อที่มีสองข้าง กล้ามเนื้อ rectus abdominis ซึ่งจะแบ่งออกเป็น 

ซีกขวาและซีกซ้ายโดยแบ่งตามเส้นของร่างกาย กลุ่ม two lateral แต่ละด้านจะแบ่งอีกเป็นสามกล้ามเนื้อที่มี
สองข้างคือกล้ามเนื้อ external oblique กล้ามเนื้อ internal oblique และกล้ามเนื้อ transversus 
abdominis (ภาพที่ 3.45) ในการเคลื่อนไหวของมนุษย์และนักกีฬา กล้ามเนื้อหน้าท้องท้างานสองหน้าที่หลัก
คือ 1) การเคลื่อนไหวโดยเฉพาะการงอไปด้านหน้าของล้าตัวและการงอไปด้านข้างของล้าตัว  และ  
2) การรักษาเสถียรภาพของหลังส่วนล่างและล้าตัว การเคลื่อนไหวดังกล่าวเป็นผลมาจากการท้างาน
ประสานกันของกลุ่มกล้ามเนื้อหลายมัดหรือการท้างานของกล้ามเนื้อมัดเดียว 
 

 

ภาพที่ 3.45 กลุ่มกล้ามเนื้อท้อง 

ที่มา : McLeod (2010) 

 

 กล้ามเนื้อ rectus abdominis ที่รู้จักกันแพร่หลายคือซิกแพค (six pack) ยึดกับกระดูก sternum 
และโดยรอบของกระดูกกระดูกอ่อนของซี่โครงที่ 5 ถึง 7 เส้นใยกล้ามเนื้อในแนวตั้งที่จะยึดไปที่ตรงกลางของ
กระดูกเชิงกรานที่อุ้งเชิงกรานที่ pubic symphysis และ pubic crest การปรากฏซิกแพคเป็นผลเพราะ
กล้ามเนื้อจะถูกแบ่งโดยและห่อหุ้มด้วยเปลือกของเนื้อเยื่อที่เรียกว่าพังผืด เส้นที่มองเห็นได้วิ่งไปตามเส้นแบ่ง
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ของร่างกายแบ่งกล้ามเนื้อในสองส่วนเป็นที่รู้จักกันในนามของ linea alba การหดตัวของเส้นใยด้านบนของ
กล้ามเนื้อ rectus abdominis ท้าให้ล้าตัวช่วงบนงอลง ในขณะที่การหดตัวของเส้นใยด้านล่างดึงกระดูกเชิง
กรานขึ้นไปทางหน้าอก การรวมการหดตัวของทั้งเส้นใยนี้ส่งผลให้มีการม้วนที่ล้าตัว 

 กล้ามเนื้อของกลุ่ม two lateral จะถูกจัดเรียงเป็นสามชั้น รูปแบบกล้ามเนื้อ external oblique จะ
อยู่ชั้นตื้นมากท่ีสุด โดยแนบมาบนพื้นผิวภายนอกของกระดูกซี่โครงที่ 5 ถึง 12 เส้นใยนี้วิ่งอ้อม (แนวทแยงมุม) 
ที่จะยึดที่เส้นแบ่งของร่างกายตาม linea alba และกระดูกเชิงกราน ถ้าคุณคิดว่านิ้วมือของคุณเป็นเส้นใย
กล้ามเนื้อนี้ เส้นใยจะวิ่งไปในทิศทางเดียวกับนิ้วมือของคุณและเมื่อคุณใส่มือของคุณในกระเป๋าด้านหน้าของ
กางเกงท้าให้เกิดการหดตัวของกล้ามเนื้อส่งผลในการหมุนล้าตัวไปทางด้านตรงข้าม 

ชั้นต่อไปคือกล้ามเนื้อ internal oblique การวางแนวของเส้นใยของกล้ามเนื้อนี้จะตั้งฉากกับ
กล้ามเนื้อ external oblique กล้ามเนื้อนี้มาจากส่วนบนของกระดูกเชิงกรานและจากโครงสร้างที่เรียกว่า
พังผืด thoracolumbar ซึ่งเป็นวงกว้างของเนื้อเยื่อเกี่ยวพันหนาแน่นที่ยึดติดกับกระดูกสันหลังในหลังส่วนบน
และส่วนล่าง จากสิ่งที่แนบมาด้านหลังกล้ามเนื้อ internal oblique ล้อมรอบไปยังด้านหน้าของช่องท้อง
แทรกตาม linea alba และหัวหน่าว การหดตัวฝ่ายเดียวหมุนล้าตัวไปด้านข้างในเดียวกันและการหดตัวใน
ระดับทวิภาคีจะน้าไปสู่การงอของล้าตัว ที่ลึกที่สุดของสามชั้นนี้เป็นรูปแบบโดยกล้ามเนื้อ abdominis 
transversus ดังนั้นชื่อนี้ก็เพราะเส้นใยกล้ามเนื้อท้างานตามขวาง (แนวนอน) ข้ามช่องท้อง กล้ามเนื้อ 
abdominis transversus เกิดขึ้นจากพ้ืนผิวภายในของกระดูกอ่อนของกระดูกซี่โครงที่ 5 ถึง 12 ส่วนบนของ
กระดูกเชิงกรานและพังผืด thoracolumbar กล้ามเนื้อร่วมกับกล้ามเนื้อ internal oblique ที่จะแนบไปตาม
เส้นแบ่งของร่างกายที่ linea alba และหัวหน่าว การหดตัวของกล้ามเนื้อ abdominis transversus ไม่ได้เป็น
ผลในการเคลื่อนไหวล้าตัวอย่างมากนักแต่กล้ามนี้จะเข้าร่วมกับกล้ามเนื้ออ่ืน ๆ ของกลุ่มการท้างานด้านข้าง
ไปสู่การรักษาสภาพของกล้ามเนื้อแกนกลาง  

โปรดทราบว่ากล้ามเนื้ออ่ืนๆ รวมทั้งกล้ามเนื้อ serratus anterior และการงอของสะโพก สามารถได้
แรงพร้อมกับกล้ามเนื้อหน้าท้องเมื่อออกก้าลังกายหลากหลาย กล้ามเนื้อ serratus anterior ทั่วไปท้าหน้าที่
รักษาเสถียรภาพของกระดูกสะบักตามท่ีอธิบายไว้ในก่อนหน้านี้ แต่ก็ยังท้างานในการออกก้าลังกายหลายอย่าง 
ที่ก้าหนดเป้าหมายไปที่กล้ามเนื้อ external oblique และกล้ามเนื้อ internal oblique โดยการงอของ
สะโพกหลักๆ เกิดจากกล้ามเนื้อ rectus femoris และกล้ามเนื้อ iliopsoas 

บทบาทของกล้ามเนื้อหน้าท้องหลักในการว่ายน้้าสามารถแยกอย่างง่ายได้คือ การงอของล้าตัว  
การหมุนของล้าตัว และการรักษาเสถียรภาพของล้าตัว  การสามารถในการงอล้าตัว กล้ามเนื้อ rectus 
abdominis กล้ามเนื้อ external oblique และกล้ามเนื้อ internal oblique มีบทบาทส้าคัญในการ
เคลื่อนไหวที่เกิดขึ้นในระหว่างการว่ายน้้า ยกตัวอย่างเช่น การงอของล้าตัวในช่วงพลิกเปลี่ยน นอกจากนี้การ
งอของล้าตัวยังมีบทบาทส้าคัญต่อการว่ายแบบคลื่นของร่างกายที่เกิดขึ้นในระหว่างท่าผีเสื้อ ท่ากบและ 

การเตะขาใต้น้้าแบบปลาโลมา นอกจากนี้ยังเอ้ือต่อการงอของล้าตัว กล้ามเนื้อ obliques มีความรับผิดชอบใน
การเคลื่อนไหวการหมุนล้าตัว ความแข็งแรงของกล้ามเนื้อ obliques มีความส้าคัญต่อการเสริมสร้างความเร็ว
ในระหว่างท่าผีเสื้อและท่ากบ กล้ามเนื้อ obliques มีการใช้งานในช่วงการเคลื่อนไหวร่างกายหมุนที่เกิดขึ้นใน
ท่าฟรีสไตล์และท่ากรรเชียงโดยท้างานเชื่อมโยงการเคลื่อนไหวของแขนกับความเคลื่อนไหวของสะโพกและขา 
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การเคลื่อนไหวในกีฬาทางน้้าโดยใช้กล้ามเนื้อบริเวณท้อง (Abdomen) 

 

    

ภาพที่ 3.46 กล้ามเนื้อบริเวณท้อง 

ที่มา : McLeod (2010) 

 

กล้ามเนื้อหลัก : Rectus abdominis (upper fibers) 

กล้ามเนื้อรอง : External oblique, internal oblique, transversus abdominis, serratus anterior 

ประเภทกีฬาทางน้้า : ว่ายน้้า (ท่าฟรีสไตล์ ท่าผีเสื้อ ท่ากรรเชียง ท่ากบ และท่ากระโดดน้้า) โปโลน้้า 

 

    

ภาพที่ 3.47 กล้ามเนื้อบริเวณท้อง 

ที่มา : McLeod (2010) 

 

กล้ามเนื้อหลัก : Rectus abdominis, external oblique, internal oblique, transversus abdominis 

กล้ามเนื้อรอง : Serratus anterior, rectus femoris, gluteus maximus, gluteus medius, biceps 
femoris, semitendinosus, semimembranosus 

ประเภทกีฬาทางน้้า : ว่ายน้้า (ท่าฟรีสไตล์ ท่าผีเสื้อ ท่ากรรเชียง ท่ากบ และท่ากระโดดน้้า) โปโลน้้า  
กระโดดน้้า 
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ภาพที่ 3.48 กล้ามเนื้อบริเวณท้อง 

ที่มา : McLeod (2010) 

 

กล้ามเนื้อหลัก : Rectus abdominis (upper and lower fibers) 

กล้ามเนื้อรอง : External oblique, internal oblique, transversus abdominis, serratus anterior, 
rectus femoris, iliopsoas 

ประเภทกีฬาทางน้้า : ว่ายน้้า (ท่าฟรีสไตล์ ท่ากรรเชียง และท่ากระโดดน้้า) โปโลน้้า 

 

    

ภาพที่ 3.49 กล้ามเนื้อบริเวณท้อง 

ที่มา : McLeod (2010) 

 

กล้ามเนื้อหลัก : Rectus abdominis (lower fibers), rectus femoris 

กล้ามเนื้อรอง : External oblique, internal oblique, transversus abdominis, iliopsoas 

ประเภทกีฬาทางน้้า : ว่ายน้้า (ท่าฟรีสไตล์ และท่ากรรเชียง) โปโลน้้า 
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ภาพที่ 3.50 กล้ามเนื้อบริเวณท้อง 

ที่มา : McLeod (2010) 

 

กล้ามเนื้อหลัก : Rectus abdominis 

กล้ามเนื้อรอง : External oblique, internal oblique, transversus abdominis, rectus femoris 

ประเภทกีฬาทางน้้า : ว่ายน้้า (ท่าผีเสื้อ ท่ากบ และท่ากระโดดน้้า) โปโลน้้า 

 

    

ภาพที่ 3.51 กล้ามเนื้อบริเวณท้อง 

ที่มา : McLeod (2010) 

 

กล้ามเนื้อหลัก : Rectus abdominis 

กล้ามเนื้อรอง : Serratus anterior, internal oblique, external oblique, transversus abdominis 

ประเภทกีฬาทางน้้า : ว่ายน้้า (ท่าฟรีสไตล์ ท่าผีเสื้อ ท่ากรรเชียง ท่ากบ และท่ากระโดดน้้า) โปโลน้้า 
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ภาพที่ 3.52 กล้ามเนื้อบริเวณท้อง 

ที่มา : McLeod (2010) 

 

กล้ามเนื้อหลัก : Rectus abdominis, rectus femoris, iliopsoas 

กล้ามเนื้อรอง : Serratus anterior, internal oblique, external oblique, transversus abdominis 

ประเภทกีฬาทางน้้า : ว่ายน้้า (ท่ากรรเชียง และท่ากระโดดน้้า) โปโลน้้า กระโดดน้้า 

 

    

ภาพที่ 3.53 กล้ามเนื้อบริเวณท้อง 

ที่มา : McLeod (2010) 

 

กล้ามเนื้อหลัก : Rectus abdominis, external oblique, internal oblique 

กล้ามเนื้อรอง : Psoas major 

ประเภทกีฬาทางน้้า : ว่ายน้้า (ท่าฟรีสไตล์ ท่ากรรเชียง และท่ากระโดดน้้า) โปโลน้้า 
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ภาพที่ 3.54 กล้ามเนื้อบริเวณท้อง 

ที่มา : McLeod (2010) 

 

กล้ามเนื้อหลัก : Rectus abdominis, external oblique, internal oblique 

กล้ามเนื้อรอง : Serratus anterior, latissimus dorsi, pectoralis major 

ประเภทกีฬาทางน้้า : ว่ายน้้า (ท่าฟรีสไตล์ ท่าผีเสื้อ ท่ากรรเชียง และท่ากบ) โปโลน้้า 

 

    

ภาพที่ 3.55 กล้ามเนื้อบริเวณท้อง 

ที่มา : McLeod (2010) 

 

กล้ามเนื้อหลัก : Rectus abdominis, external oblique, internal oblique, transversus abdominis 

กล้ามเนื้อรอง : Latissimus dorsi, serratus anterior, gluteus maximus, biceps femoris, 
semitendinosus, semimembranosus 

ประเภทกีฬาทางน้้า : ว่ายน้้า (ท่าผีเสื้อ ท่ากบ และท่ากระโดดน้้า) โปโลน้้า 
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ภาพที่ 3.56 กล้ามเนื้อบริเวณท้อง 

ที่มา : McLeod (2010) 

 

กล้ามเนื้อหลัก : External oblique, internal oblique, transversus abdominis 

กล้ามเนื้อรอง : Serratus anterior, rectus abdominis, rectus femoris, gluteus maximus, biceps 
femoris, semitendinosus, semimembranosus 

ประเภทกีฬาทางน้้า : ว่ายน้้า (ท่าฟรีสไตล์ และท่ากรรเชียง) โปโลน้้า 

 

    

ภาพที่ 3.57 กล้ามเนื้อบริเวณท้อง 

ที่มา : McLeod (2010) 

 

กล้ามเนื้อหลัก : Rectus abdominis, rectus femoris, iliopsoas 

กล้ามเนื้อรอง : Serratus anterior, external oblique, internal oblique, gluteus maximus, biceps 
femoris, semitendinosus, semimembranosus 

ประเภทกีฬาทางน้้า : ว่ายน้้า (ท่าผีเสื้อ ท่ากบ และท่ากระโดดน้้า) โปโลน้้า 
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กล้ามเนื้อบริเวณหลัง (Back) 

กล้ามเนื้อ latissimus dorsi และกล้ามเนื้อกลุ่ม erector spinae เป็นสองเป้าหมายหลักของการ
อธิบายในส่วนนี้ (ภาพที่ 3.58) กล้ามเนื้อ latissimus dorsi เป็นกล้ามเนื้อหลักที่เป็นหลักให้การท้างานของ
ระยางค์ส่วนบนรับผิดชอบในการสร้างแรงมากที่สุดที่ขับเคลื่อนนักว่ายน้้าผ่านน้้า กล้ามเนื้อ latissimus dorsi 
ท้างานในเวลาเดียวกันกับการท้างานของไหล่และกล้ามเนื้อแขนที่กล่าวไว้ก่อนหน้านี้ ในการส่งแรงไปที่มือและ
แขนซึ่งจะช่วยให้นักว่ายน้้าเพ่ือเป็นแนวทางในร่างกายผ่านน้้าที่มีในแต่ละจังหวะ และกล้ามเนื้อกลุ่ม erector 
spinae เป็นผู้รับผิดชอบต่อการเหยียดของกระดูกสันหลังซึ่งท้าให้ร่างกายไหลลื่นในการว่ายน้้าและท้าให้คง
รักษาต้าแหน่งของร่างกายในแนวนอนที่เหมาะสมในน้้า 

กล้ามเนื้อ latissimus dorsi เป็นกล้ามเนื้อแบนรูปสามเหลี่ยมที่เกิดขึ้นจากกระดูกทรวงอกส่วนล่าง 
พังผืด thoracolumbar และ posterior iliac crest (ส่วนหลังของกระดูกสะโพก) จากที่กล่าวไว้ก่อนหน้านี้ว่า
กล้ามเนื้อแกนกลางที่หลากหลายยังแนบไปกับพังผืด thoracolumbar ดังนั้นจึงมีเชื่อมโยงทางการเคลื่อนไหว
กับกล้ามเนื้อ latissimus dorsi เพ่ือการรักษาสภาพของแกนกลาง จากการยึดที่ฐานรูปสามเหลี่ยม กล้ามเนื้อ
นี้จะกลายไปเป็นเส้นเอ็นที่ปลายสุดของสามเหลี่ยมซึ่งยึดติดกับกระดูก  humerus ส่งผลให้กล้ามเนื้อ 
latissimus dorsi สร้างการเคลื่อนไหวที่ไหล่คือ การเหยียด การหุบ และการหมุนเข้าด้านใน การเหยียดคือ
การเคลื่อนไหวของการน้ามือและแขนลงมาจากต้าแหน่งที่ยกไปข้างหน้าหรือหากแขนที่มีอยู่แล้วที่ด้านข้างของ
ร่างกายการเคลื่อนไหวไปด้านหลังของร่างกายให้คิดไปว่านักวิ่งในการแข่งขันเอ้ือมมือไปด้านหลังที่จะคว้า
กระบองไมผ้ลัด การหุบคือการเคลื่อนไหวของการน้าแขนลงไปด้านข้างจากต้าแหน่งเหนือศีรษะ และการหมุน
เข้าด้านในคือเกี่ยวข้องกับการหมุนมือเข้าหาเส้นแบ่งของร่างกาย  

กล้ามเนื้อกลุ่ม erector spinae ประกอบด้วยชุดของกล้ามเนื้อแยกออกเป็นสามคอลัมน์ที่ท้างานใน
แนวตั้งตามแนวกระดูกสันหลัง รูปแบบ iliocostalis เป็นคอลัมน์ lateral รูปแบบ longissimus เป็นคอลัมน์
middle และรูปแบบ spinalis เป็นคอลัมน์ medial คอลัมน์ทั้งหมดนี้แบ่งปันกันใช้แหล่งก้าเนิดทอดหลังยอด
อุ้งเชิงกราน posterior sacrum และส่วนของกระดูกเอว เมื่อกล้ามเนื้อกลุ่ม erector spinae ยึดตามกระดูก
สันหลังส่งผลให้เกิดการเหยียดของล้าตัว เมื่อกล้ามเนื้อท้างานจะเกิดการงอด้านข้าง (ด้านดัด) และการหมุน
ของล้าตัวเกิดข้ึนที่ด้านข้างของกลุ่มกล้ามเนื้อนี้ กล้ามเนื้อ gluteus maximus และกลุ่มกล้ามเนื้อ hamstring 
(กล้ามเนื้อ biceps femoris กล้ามเนื้อ semitendinosus และกล้ามเนื้อ semimembranosus) จะท้างานใน
เวลาเดียวกันกับกล้ามเนื้อ erector spinae เพราะกลุ่มกล้ามเนื้อนี้ขยายสะโพกและเคลื่อนไหวส่งผลไปสู่การ
เหยียดของกระดูกสันหลังซึ่งลักษณะทางกายวิภาคขอกล่าวในส่วนต่อไป 
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ภาพที่ 3.58 กลุ่มกล้ามเนื้อหลัง 

ที่มา : McLeod (2010) 

 

 แม้ว่ากล้ามเนื้อ pectorallis major และกล้ามเนื้อ latissimus dorsi ทั้งสองจะถูกก้าหนดให้เป็น 

ทั้งใบพัด humeral และร่วมกันผลิตแรงระเบิดส่วนใหญ่ของส่วนบนรยางค์ร่างกายรับผิดชอบส้าหรับ 

การเคลื่อนไหวของนักว่ายน้้าผ่านน้้า จากกล้ามเนื้อทั้งสองกล้ามเนื้อ latissimus dorsi เคลื่อนไหวหลักในช่วง
ฟรีสไตล์ ผีเสื้อ และกบ ซึ่งกล้ามเนื้อ latissimus dorsi ท้างานตั้งแต่มือเริ่มต้นลงสู่น้้าและส่งแรงระเบิดใน
ระยะของการดึง และในท่ากรรเชียงด้วย ซึ่งการว่ายน้้าทั้งสี่ท่านั้นกล้ามเนื้อ latissimus dorsi ท้างานจาก 

จุดของการใช้แรงระเบิดไปจนจุดของระยะการกู้คืน  

กล้ามเนื้อกลุ่ม erector spinae มีความส้าคัญมากในการรักษาแนวของร่างกายในแนวนอนที่
เหมาะสมในน้้าโดยเฉพาะอย่างยิ่งในช่วงตีกรรเชียง เมื่อใดก็ตามที่นักว่ายน้้ามีความยากล้าบาก ต่อ 
Streamline ในน้้าหรือช่วยให้ลดสะโพกในขณะที่ตีกรรเชียงว่ายน้้า โดยกล้ามเนื้อกลุ่ม erector spinae  
จะท้าให้มีการเหยียดของกระดูกสันหลังที่เกิดขึ้นกับการเคลื่อนไหวร่างกายแบบคลื่นในการเตะขาปลาโลมา 
ใต้น้้า ท่าผีเสื้อ และท่ากบ กล้ามเนื้อกลุ่ม spinae erector ยังมีบทบาทส้าคัญในการเริ่มต้นการเคลื่อนไหวของ
ทั้งสี่จังหวะ ในช่วงเริ่มต้นจากจุดเริ่ม ซึ่งเป็นหนึ่งในกลุ่มกล้ามเนื้อหลักรับผิดชอบในการสร้างต้าแหน่งของ
ร่างกายให้คล่องตัว  
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การเคลื่อนไหวในกีฬาทางน้้าโดยใช้กล้ามเนื้อบริเวณหลัง (Back) 

 

    

ภาพที่ 3.59 กล้ามเนื้อบริเวณหลัง 

ที่มา : McLeod (2010) 

 

กล้ามเนื้อหลัก : Latissimus dorsi 

กล้ามเนื้อรอง : Biceps brachii, brachialis, lower trapezius, rhomboid major, rhomboid minor, 
teres major 

ประเภทกีฬาทางน้้า : ว่ายน้้า (ท่าฟรีสไตล์ ท่าผีเสื้อ ท่ากรรเชียง และท่ากบ) โปโลน้้า 
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ภาพที่ 3.60 กล้ามเนื้อบริเวณหลัง 

ที่มา : McLeod (2010) 

 

กล้ามเนื้อหลัก : Latissimus dorsi 

กล้ามเนื้อรอง : Lower trapezius, rhomboid major, rhomboid minor, teres major, biceps brachii, 
brachialis 

ประเภทกีฬาทางน้้า : ว่ายน้้า (ท่าฟรีสไตล์ ท่าผีเสื้อ ท่ากรรเชียง และท่ากบ) โปโลน้้า 
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ภาพที่ 3.61 กล้ามเนื้อบริเวณหลัง 

ที่มา : McLeod (2010) 

 

กล้ามเนื้อหลัก : Latissimus dorsi 

กล้ามเนื้อรอง : Lower trapezius, rhomboid major, rhomboid minor, teres major, biceps brachii, 
brachialis 

ประเภทกีฬาทางน้้า : ว่ายน้้า (ท่าฟรีสไตล์ ท่าผีเสื้อ ท่ากรรเชียง และท่ากบ) โปโลน้้า 
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ภาพที่ 3.62 กล้ามเนื้อบริเวณหลัง 

ที่มา : McLeod (2010) 

 

กล้ามเนื้อหลัก : Latissimus dorsi, pectoralis major 

กล้ามเนื้อรอง : Lower trapezius, teres major, triceps brachii 

ประเภทกีฬาทางน้้า : ว่ายน้้า (ท่าฟรีสไตล์ ท่าผีเสื้อ และท่ากบ) โปโลน้้า 

 

    

ภาพที่ 3.63 กล้ามเนื้อบริเวณหลัง 

ที่มา : McLeod (2010) 

 

กล้ามเนื้อหลัก : Latissimus dorsi 

กล้ามเนื้อรอง : Trapezius, rhomboid major, rhomboid minor, teres major, posterior deltoid, 
biceps brachii 

ประเภทกีฬาทางน้้า : ว่ายน้้า (ท่าฟรีสไตล์ ท่าผีเสื้อ ท่ากรรเชียง และท่ากบ) โปโลน้้า 
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ภาพที่ 3.64 กล้ามเนื้อบริเวณหลัง 

ที่มา : McLeod (2010) 

 

กล้ามเนื้อหลัก : Latissimus dorsi 

กล้ามเนื้อรอง : Trapezius, rhomboid major, rhomboid minor, teres major, posterior deltoid, 
biceps brachii, brachialis 

ประเภทกีฬาทางน้้า : ว่ายน้้า (ท่าฟรีสไตล์ ท่าผีเสื้อ ท่ากรรเชียง และท่ากบ) โปโลน้้า 
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ภาพที่ 3.65 กล้ามเนื้อบริเวณหลัง 

ที่มา : McLeod (2010) 

 

กล้ามเนื้อหลัก : Latissimus dorsi 

กล้ามเนื้อรอง : Trapezius, rhomboid major, rhomboid minor, teres major, posterior deltoid, 
biceps brachii, brachialis, external oblique, internal oblique 

ประเภทกีฬาทางน้้า : ว่ายน้้า (ท่าฟรีสไตล์ ท่ากรรเชียง) โปโลน้้า 

 

    

ภาพที่ 3.66 กล้ามเนื้อบริเวณหลัง 

ที่มา : McLeod (2010) 

 

กล้ามเนื้อหลัก : Erector spinae 

กล้ามเนื้อรอง : Gluteus maximus, biceps femoris, semitendinosus, semimembranosus 

ประเภทกีฬาทางน้้า : ว่ายน้้า (ท่าฟรีสไตล์ ท่าผีเสื้อ ท่ากรรเชียง ท่ากบ และท่ากระโดดน้้า) โปโลน้้า  
กระโดดน้้า 
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ภาพที่ 3.67 กล้ามเนื้อบริเวณหลัง 

ที่มา : McLeod (2010) 

 

กล้ามเนื้อหลัก : Erector spinae 

กล้ามเนื้อรอง : Gluteus maximus, biceps femoris, semitendinosus, semimembranosus 

ประเภทกีฬาทางน้้า : ว่ายน้้า (ท่าผีเสื้อ ท่ากบ และท่ากระโดดน้้า) โปโลน้้า 
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ภาพที่ 3.68 กล้ามเนื้อบริเวณหลัง 

ที่มา : McLeod (2010) 

 

กล้ามเนื้อหลัก : Erector spinae 

กล้ามเนื้อรอง : Gluteus maximus, biceps femoris, semitendinosus, semimembranosus 

ประเภทกีฬาทางน้้า : ว่ายน้้า (ท่ากระโดดน้้า) โปโลน้้า 
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ภาพที่ 3.69 กล้ามเนื้อบริเวณหลัง 

ที่มา : McLeod (2010) 

 

กล้ามเนื้อหลัก : Erector spinae 

กล้ามเนื้อรอง : Gluteus maximus, biceps femoris, semitendinosus, semimembranosus 

ประเภทกีฬาทางน้้า : ว่ายน้้า (ท่ากระโดดน้้า) โปโลน้้า 
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ภาพที่ 3.70 กล้ามเนื้อบริเวณหลัง 

ที่มา : McLeod (2010) 

 

กล้ามเนื้อหลัก : Erector spinae 

กล้ามเนื้อรอง : Gluteus maximus, rectus femoris, biceps femoris, semitendinosus, 
semimembranosus 

ประเภทกีฬาทางน้้า : ว่ายน้้า (ท่าผีเสื้อ ท่ากบ ท่ากระโดดน้้า) โปโลน้้า กระโดดน้้า 
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กล้ามเนื้อบริเวณขา (Legs) 

ขาท่ีแข็งแรงจะเป็นองค์ประกอบที่ส้าคัญในการดึงศักยภาพของนักกีฬาว่ายน้้า เป็นพ้ืนฐานที่ส้าคัญใน
การออกแรงเตะ และยังเป็นกล้ามเนื้อที่ช่วยในการออกตัวกระโดดน้้า และกล้ามเนื้อขายังช่วยรักษาสมดุลของ
ร่างกายในการตั้งท่ากระโดดน้้า 

ขาหรือระยางค์ส่วนล่างประกอบด้วยสามข้อต่อที่ส้าคัญคือ สะโพก หัวเข่า และ ข้อเท้า มีอยู่ 
ห้ากระดูกที่เกี่ยวข้องกับสามข้อต่อ กระดูกเชิงกรานท้าหน้าที่เป็นตัวเชื่อมโยงระหว่างขาทั้งสองข้างและล้าตัว 
แต่ละต้นขาประกอบด้วยกระดูกยาวเดียวที่เรียกว่ากระดูก femur ขาท่อนล่างประกอบด้วยกระดูก tibia และ
กระดูก fibura ส่วนกระดูก talus เป็นกระดูกเท้าที่ท้าหน้าที่เป็นจุดเชื่อมต่อระหว่างข้อเท้าและขาท่อนล่าง  
ข้อต่อสะโพกจะเกิดขึ้นโดยกระดูกลักษณะซ็อกเก็ตเข้ากับกระดูกเชิงกรานที่เรียกว่า acetabulum และหัวของ
กระดูก femur ที่ซึ่งมีรูปร่างเหมือนลูกบอล หัวเข่าเป็นรอยต่อของกระดูก femur และกระดูก tibia และ 

ข้อเท้าประกอบด้วยปลายล่างสุดของกระดูก tibia และกระดูก fibura และส่วนบนของกระดูก talus 

ในจุดของข้อต่อ ball-and-socket สะโพกจะมีความสามารถที่หลากหลายของการเคลื่อนไหวที่
สามารถอธิบายได้ทั้งสามลักษณะ การงอที่เกี่ยวข้องกับการยกขาขึ้น เช่น ถ้าคุณก้าลังยกขาของคุณที่จะปีน
บันได การเหยียดคือการเคลื่อนไหวของต้นขาไปทางข้างหลัง การกางเกิดขึ้นเมื่อขาจะถูกย้ายไปที่ด้านข้าง
ออกไปจากเส้นแบ่งของร่างกายและ การหุบคือการเคลื่อนไหวของการน้าขากลับไปยังเส้นแบ่งของร่างกาย 
การหมุนเข้าด้านในเป็นกระบวนการของการสัมผัสที่นิ้วหัวแม่เท้าของเท้าแต่ละข้างเข้าด้วยกันตามเส้นแบ่งของ
ร่างกาย การหมุนออกข้างนอกจะตรงข้ามกันและช่วยให้คุณสัมผัสปลายด้านหลังของส้นเท้าทั้งสองเขา้ด้วยกัน 

ในส่วนของหัวเข่าเป็นข้อต่อแบบบานพับ (hinge joint) สองการเคลื่อนไหวหลักจะเกิดขึ้น การงอเป็น
กระบวนการของการดึงส้นเท้าเข้าหาก้นและการเหยียดเป็นการเหยียดหัวเข่าจากต้าแหน่งการงอ มีสี่การ
เคลื่อนไหวเกิดขึ้นที่ข้อเท้า กระบวนการของการชี้เท้าของคุณตามแนว streamline สิ่งนี้เรียกว่า plantar 
flexion การยกนิ้วเท้าออกจากพ้ืนเข้าหาหน้าแข้งสิ่งนี้เรียกว่า dorsiflexion การหมุนของข้อเท้าของคุณเข้า
เพ่ือที่ด้านล่างของเท้าของคุณอยู่เส้นกลางของร่างกายของคุณคือ inversion และ eversion เกี่ยวข้องกับการ
บิดเท้าของคุณออกไปตามที่คุณต้องการก่อนที่จะเริ่มการเตะท่ากบ 

กล้ามเนื้อของขาสามารถแบ่งออกเป็นตามการท้าหน้าที่เกี่ยวกับสะโพกและหัวเข่าและตามการ 

ท้าหน้าที่เกี่ยวกับข้อเท้า กล้ามเนื้อต้นขาและสะโพกสามารถแบ่งหมวดหมู่ได้ต่อไปนี้ anterior, medial, 
gluteal และ posterior โดย anterior มีอยู่เจ็ดกล้ามเนื้อ กล้ามเนื้อ iliopsoas (ภาพที่ 3.71) เป็นกล้ามเนื้อ
ลึกที่เกิดขึ้นจากด้านหน้าของกระดูกสันหลังส่วนเอวและด้านในของกระดูกเชิงกรานและจากนั้นก็ข้าม  

ข้อสะโพกไปยึดกับกระดูก femur การเคลื่อนไหวหลักที่สร้างขึ้นโดย iliopsoas คือการงอสะโพก กล้ามเนื้อ 
quadriceps femoris เป็นกลุ่มกล้ามเนื้อใหญ่ที่สุดในร่างกายจะถูกแบ่งออกเป็นสี่กล้ามเนื้อที่ได้รับการตั้งชื่อ
ตามจุดก้าเนิด กล้ามเนื้อ rectus femoris ซึ่งเป็นกล้ามเนื้อเดียวที่จะข้ามทั้งสะโพกและหัวเข่ามาจากด้านหน้า
ของกระดูกเชิงกราน กล้ามเนื้อ vastus lateralis เกิดขึ้นจากด้านข้างของกระดูก femur กล้ามเนื้อ vastus 
medialis เกิดขึ้นจากด้านที่อยู่ตรงกลางของกระดูก femur และกล้ามเนื้อ vastus intermedius เป็น
ส่วนกลาง ทั้งหมดสี่กล้ามเนื้อมีการแทรกในด้านหน้าของกระดูก tibia ผ่านเอ็น patellar และท้าให้เกิดการ
เหยียดเข่า เพราะ กล้ามเนื้อ rectus femoris ข้ามข้อสะโพกก็ยังท้าหน้าที่ให้ข้อสะโพกงอ tensor fasciae 
latae (TFL) วิ่งออกจากด้านหน้าของกระดูกเชิงกรานที่จะรวมกับ iliotibial band (IT band) วงหนาของ
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เนื้อเยื่อ fascial ที่ไหลลงต้นขาด้านข้าง จากนั้นก็แทรกในด้านข้างของกระดูก tibia ด้านล่างของข้อเข่า 
กิจกรรมหลักของ TFL คือการงอสะโพก การกางและการหมุนเข้าด้านใน กล้ามเนื้อสุดท้ายของกลุ่มหน้าเป็น
กล้ามเนื้อ sartorius ซึ่งเป็นกล้ามเนื้อยาว straplike ที่วิ่งในแนวทแยงมุมจากกระดูกเชิงกรานหน้าไปยังด้านที่
อยู่ตรงกลางของกระดูก tibia กิจกรรมหลักของกล้ามเนื้อนี้คือการงอ การกาง และการหมุนออกภายนอกของ
สะโพก 

 

 

ภาพที่ 3.71 กล้ามเนื้อส่วนหน้าของขา 

ที่มา : McLeod (2010) 

 

กล้ามเนื้อกลุ่มตรงกลาง (medial) แบ่งออกได้เป็นครอบครัวกล้ามเนื้อ abductor และสองกล้ามเนื้อ 
additional ที่อยู่บริเวณใกล้เคียงกัน ครอบครัวกล้ามเนื้อ abductor ประกอบด้วยสามกล้ามเนื้อคือกล้ามเนื้อ 
adductor magnus กล้ามเนื้อ adductor longus และกล้ามเนื้อ adductor brevis ซ่ึงทั้งหมดเกิดขึ้นจาก
ส่วนในกระดูกเชิงกรานที่อยู่ใกล้เส้นแบ่งของร่างกายและยึดที่อยู่ตรงกลางของกระดูก femur โดยเป็นกลุ่ม
กล้ามเนื้อหลักที่ท้าให้เกิดการหุบของสะโพก กล้ามเนื้อ pectineus ซึ่งเกิดขึ้นจากกระดูกเชิงกรานที่อยู่ใกล้
เส้นแบ่งของร่างกาย และ ยังแทรกในส่วนกลางของกระดูก femur นอกจากนี้ยังช่วยเรื่องการหุบด้วย 
กล้ามเนื้อ pectineus จะท้าให้เกิดการงอของสะโพก กล้ามเนื้อ gracilis ยังช่วยในการงอรองลงมาของข้อเข่า 
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กลุ่ม gluteal ประกอบด้วยสามกล้ามเนื้อสะโพกและหก deep rotator กล้ามเนื้อ gluteus 
maximus (ภาพที่ 3.72) เป็นกล้ามเนื้อที่ใหญ่ที่สุดและตื้นที่สุดของกลุ่มกล้ามเนื้อสะโพกเกิดขึ้นจากเกิดขึ้น
ในช่วงหลังของกระดูกเชิงกรานและเป็นส่วนหนึ่งที่อยู่ติดกันกับกระดูก ที่เรียกว่า sacrum จากนั้นข้างสะโพก
จะรวมกล้ามเนื้อแนบกับส่วนเล็กของกระดูกที่เรียกว่ากระดูก sacrum จากนั้นจะพาดข้ามข้อต่อสะโพกไปรวม
กับ IT band ด้วยการยึดกับกระดูก femur กิจกรรมหลักของกล้ามเนื้อ gluteus maximus คือการเหยียด
ของสะโพก นอกจากนี้ยังช่วยให้กล้ามเนื้ออ่ืนๆ ในการหมุนออกด้านนอกของสะโพก กล้ามเนื้อ gluteus 
medius และ minimus ทั้งสองอยู่ลึกลงไปที่กล้ามเนื้อ gluteus maximus และเกิดขึ้นจากด้านข้างของ
กระดูกเชิงกราน กล้ามเนื้อทั้งสองข้ามข้อสะโพกยึดกับกระดูก femur ที่เรียกว่า greater trochanter ทั้งสอง
กล้ามเนื้อท้าให้เกิดการกางและการหมุนสะโพกเข้าด้านใน deep rotators ประกอบด้วยชุดของหกกล้ามเนื้อ
เล็กๆ (piriformis, gemellus superior, gemellus inferior, obturator externus, obturator internus 
และ quadratus femoris) ที่รวมกันเพ่ือหมุนสะโพกไปด้านนอกและมีความคล้ายกับ rotator cuff ที่ไหล่ 
และเพ่ือการเสถียรภาพข้อสะโพก 

 

 

ภาพที่ 3.72 กล้ามเนื้อส่วนหลังของขา 

ที่มา : McLeod (2010) 
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กลุ่ม posterior จะประกอบด้วยสามกล้ามเนื้อ hamstring คือ กล้ามเนื้อ biceps femoris ที่ซึ่งมี
สองหัว หัวหนึ่งเกิดขึ้นจากกระดูกเชิงกรานที่เรียกว่า ischial tuberosity และอีกหัวที่เกิดขึ้นจากด้านหลัง
ส่วนล่างของกระดูก femur ทั้งสองหัวรวมกันในรูปของเอ็นที่ซึ่งแทรกอยู่บนหัวของกระดูก fibura กล้ามเนื้อ
อีกสองของ hamstring คือกล้ามเนื้อ semitendinosus และกล้ามเนื้อ semimembranosus มีต้นก้าเนิด
จาก ischial tuberosity แตว่ิ่งออกไปส่วนกลางของข้อเข่าท่ียึดอยู่ตรงกลางพื้นผิวตรงกลางของส่วนที่เหนือสุด
ของกระดูก tibia รวมกันเรียกว่า กล้ามเนื้อขยายสะโพกและงอเข่า 

กล้ามเนื้อของขาท่อนล่างสามารถแบ่งกลุ่มได้ตามการท้างานของข้อเท้า กล้ามเนื้อ gastrocnemius 
และกล้ามเนื้อ soleus เป็น plantarflexors หลักและแทรกไปในเอ็นร้อยหวาย (Achilles tendon) ด้านหน้า
และด้านหลังของกล้ามเนื้อ tibularis ที่แนบบนกระดูก tibia ที่ท้าให้เกิด invert ที่เท้า กลุ่มกล้ามเนื้อ 
fibularis (fibularis tertius, fibularis brevis และ fibularis longus ) ตั้งอยู่บนด้านข้างของข้อเท้ามามีต้น
ก้าเนิดจากกระดูก fibula และมีหน้าที่หลักคือ eversion ที่เท้า 

เพ่ือวัตถุประสงค์ในการอธิบายรูปแบบแรงจากกล้ามเนื้อของการกระพือเตะในท่าฟรีสไตล์และท่า
กรรเชียงจะอธิบายร่วมกันเนื่องจากมีรูปแบบการกระพือเตะที่เหมือนกันต่อการขับเคลื่อนร่างกายและ
แกนกลางล้าตัวท้าหน้าที่เป็นรากฐานที่ขาของคุณเพ่ือสร้างแรงในการเคลื่อนไหว การเคลื่อนไหวการเตะเริ่มต้น
ด้วยสะโพกในการเหยียด จากกล้ามเนื้อ iliopsoas และกล้ามเนื้อ rectus femoris จะท้างานเพ่ือเริ่มต้นการ
งอทีส่ะโพก นอกจากนี้ยังท้าหน้าที่ในข้อเข่า กล้ามเนื้อ rectus femoris เริ่มต้นการเหยียดเข่าและท้างานร่วม
โดยลุ่ม quadriceps ซึ่งจะช่วยเพ่ิมแรงที่เกิดขึ้นระหว่างการเตะ กล้ามเนื้อเหล่านี้ยังคงเคลื่อนไหวอยู่ตลอด
ระยะขับเคลื่อนทั้งหมดของการเตะ ที่ข้อเท้า tibialis anterior และ tibialis posterior ท้างานรักษาเท้าใน
ต้าแหน่งของการ inversion เล็กน้อย ขณะทีก่ารหดตัวของกล้ามเนื้อ gastrocnemius และกล้ามเนื้อ soleus 
ท้าให้เท้าเกิด plantarflexion การเหยียดของสะโพกที่เกิดขึ้นในระหว่างขั้นตอนการกู้คืนจะได้รับแรงมาจาก
กล้ามเนื้อ hamstrings และกล้ามเนื้อ gluteus maximus ไม่เหมือนกับการกระพือเตะระหว่างท่าผีเสื้อและ
การเตะปลาโลมา กระดูกเท้าท้าหน้าที่ไม่เพียงแต่เป็นรากฐานส้าหรับการเตะแต่ยังเป็นส่วนประกอบการ
เคลื่อนไหวร่างกายเป็นคลื่นของล้าตัว  
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การเคลื่อนไหวในกีฬาทางน้้าโดยใช้กล้ามเนื้อบริเวณขา (Legs) 

 

    

ภาพที่ 3.73 กล้ามเนื้อบริเวณขา 

ที่มา : McLeod (2010) 

 

กล้ามเนื้อหลัก : Rectus femoris, vastus medialis, vastus intermedius, vastus lateralis, gluteus 
maximus, gluteus medius 

กล้ามเนื้อรอง : Erector spinae, biceps femoris, semitendinosus, semimembranosus, adductor 
magnus, adductor longus, adductor brevis, pectineus, sartorius, gracilis, transversus 
abdominis, external oblique, internal oblique 

ประเภทกีฬาทางน้้า : ว่ายน้้า (ท่าฟรีสไตล์ ท่าผีเสื้อ ท่ากรรเชียง ท่ากบ ท่ากระโดดน้้า) โปโลน้้า กระโดดน้้า 
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ภาพที่ 3.74 กล้ามเนื้อบริเวณขา 

ที่มา : McLeod (2010) 

 

กล้ามเนื้อหลัก : Rectus femoris, vastus medialis, vastus intermedius, vastus lateralis, gluteus 
maximus, gluteus medius 

กล้ามเนื้อรอง : Erector spinae, biceps femoris, semitendinosus, semimembranosus, adductor 
magnus, adductor longus, adductor brevis, pectineus, sartorius, gracilis, transversus 
abdominis, external oblique, internal oblique 

ประเภทกีฬาทางน้้า : ว่ายน้้า (ท่าฟรีสไตล์ ท่าผีเสื้อ ท่ากรรเชียง ท่ากบ ท่ากระโดดน้้า) โปโลน้้า 
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ภาพที่ 3.75 กล้ามเนื้อบริเวณขา 

ที่มา : McLeod (2010) 

 

กล้ามเนื้อหลัก : Rectus femoris, vastus medialis, vastus intermedius, vastus lateralis, psoas 
major, gluteus maximus, gluteus medius 

กล้ามเนื้อรอง : Biceps femoris, semitendinosus, semimembranosus, adductor magnus, 
adductor longus, adductor brevis, pectineus, sartorius, gracilis, gastrocnemius, soleus, 
transversus abdominis, external oblique, internal oblique 

ประเภทกีฬาทางน้้า : ว่ายน้้า (ท่าฟรีสไตล์ ท่าผีเสื้อ ท่ากรรเชียง ท่ากบ ท่ากระโดดน้้า) โปโลน้้า กระโดดน้้า 
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ภาพที่ 3.76 กล้ามเนื้อบริเวณขา 

ที่มา : McLeod (2010) 

 

กล้ามเนื้อหลัก : Rectus femoris, vastus medialis, vastus intermedius, vastus lateralis, gluteus 
maximus, gluteus medius 

กล้ามเนื้อรอง : Erector spinae, biceps femoris, semitendinosus, semimembranosus, adductor 
magnus, adductor longus, adductor brevis, pectineus, sartorius, gracilis, gastrocnemius, 
soleus, transversus abdominis, external oblique, internal oblique 

ประเภทกีฬาทางน้้า : ว่ายน้้า (ท่าฟรีสไตล์ ท่าผีเสื้อ ท่ากรรเชียง ท่ากบ ท่ากระโดดน้้า) โปโลน้้า 
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ภาพที่ 3.77 กล้ามเนื้อบริเวณขา 

ที่มา : McLeod (2010) 

 

กล้ามเนื้อหลัก : Tensor fasciae latae, gluteus medius, gluteus minimus 

กล้ามเนื้อรอง : None 

ประเภทกีฬาทางน้้า : ว่ายน้้า (ท่ากบ) โปโลน้้า 

 

 

 

 

 

 

 

 



100 

 

    

ภาพที่ 3.78 กล้ามเนื้อบริเวณขา 

ที่มา : McLeod (2010) 

 

กล้ามเนื้อหลัก : Obturator internus, superior gemellus, inferior gemellus, obturator externus, 
quadratus femoris 

กล้ามเนื้อรอง : Piriformis, gluteus maximus, sartorius 

ประเภทกีฬาทางน้้า : ว่ายน้้า (ท่ากบ) โปโลน้้า 

 

    

ภาพที่ 3.79 กล้ามเนื้อบริเวณขา 

ที่มา : McLeod (2010) 

 

กล้ามเนื้อหลัก : Gluteus maximus, biceps femoris, semitendinosus, semimembranosus 

กล้ามเนื้อรอง : Erector spinae 

ประเภทกีฬาทางน้้า : ว่ายน้้า (ท่ากบ และท่ากระโดดน้้า) โปโลน้้า กระโดดน้้า 
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ภาพที่ 3.80 กล้ามเนื้อบริเวณขา 

ที่มา : McLeod (2010) 

 

กล้ามเนื้อหลัก : Gluteus maximus, biceps femoris, semitendinosus, semimembranosus 

กล้ามเนื้อรอง : Erector spinae 

ประเภทกีฬาทางน้้า : ว่ายน้้า (ท่ากบ และท่ากระโดดน้้า) โปโลน้้า 

 

    

ภาพที่ 3.81 กล้ามเนื้อบริเวณขา 

ที่มา : McLeod (2010) 

 

กล้ามเนื้อหลัก : Biceps femoris, semitendinosus, semimembranosus 

กล้ามเนื้อรอง : Gastrocnemius 

ประเภทกีฬาทางน้้า : ว่ายน้้า (ท่ากบ) โปโลน้้า 
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ภาพที่ 3.82 กล้ามเนื้อบริเวณขา 

ที่มา : McLeod (2010) 

 

กล้ามเนื้อหลัก : Rectus femoris, vastus lateralis, vastus intermedius, vastus medialis 

กล้ามเนื้อรอง : None 

ประเภทกีฬาทางน้้า : ว่ายน้้า (ท่าฟรีสไตล์ ท่าผีเสื้อ ท่ากรรเชียง ท่ากบ และท่ากระโดดน้้า) โปโลน้้า 

 

 

    

ภาพที่ 3.83 กล้ามเนื้อบริเวณขา 

ที่มา : McLeod (2010) 

 

กล้ามเนื้อหลัก : Tensor fasciae latae, gluteus medius 

กล้ามเนื้อรอง : Gluteus maximus, rectus femoris 

ประเภทกีฬาทางน้้า : ว่ายน้้า (ท่ากบ) โปโลน้้า 
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ภาพที่ 3.84 กล้ามเนื้อบริเวณขา 

ที่มา : McLeod (2010) 

 

กล้ามเนื้อหลัก : Adductor magnus, adductor longus, adductor brevis, pectineus, gracilis 

กล้ามเนื้อรอง : Transversus abdominis, external oblique, internal oblique 

ประเภทกีฬาทางน้้า : ว่ายน้้า (ท่ากบ) โปโลน้้า 
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ภาพที่ 3.85 กล้ามเนื้อบริเวณขา 

ที่มา : McLeod (2010) 

 

กล้ามเนื้อหลัก : Tibialis anterior and tibialis posterior (invertors); fibularis longus and fibularis 
brevis (evertors) 

กล้ามเนื้อรอง : Flexor digitorum longus and flexor hallucis longus (invertors); fibularis tertius 
(evertor) 

ประเภทกีฬาทางน้้า : ว่ายน้้า (ท่าฟรีสไตล์ ท่าผีเสื้อ ท่ากรรเชียง และท่ากบ) โปโลน้้า 
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กล้ามเนื้อทั่วร่างกาย (Whole-body) 

ในส่วนนี้จะมุ่งเน้นไปในทางออกก้าลังกายทั้งร่ายกายที่ต้องใช้กล้ามเนื้อพร้อมกันจะเน้นกล้ามเนื้อแขน
และขาเพราะส่วนนี้จะกล่าวถึงรายละเอียดของข้อและกล้ามเนื้อของกายวิภาคศาสตร์การกระท้าของกล้ามเนื้อ
และบทบาทของกล้ามเนื้อในการว่ายน้้าสิ่งส้าคัญของบทนี้จะคือการอธิบายความส้าคัญของการฝึกทั้งร่างกาย
และบทบาทของร่างกายในการว่ายน้้า 

ความส้าคัญของส่วนนี้ที่จะแสดงให้เห็นความส้าคัญของข้อต่อและการเคลื่อนไหวของข้อต่อและแขน
ในทางตรงกันข้ามการออกก้าลังกายในส่วนนี้จะบูรณาการส่วนบนและส่วนล่างของแขนและขาโดยจะออกแรง
พร้อมกันในหนึ่งครั้งซึ้งการออกแรงในหนึ่งครั้งจะเก่ียวข้องกับกล้ามเนื้อและข้อต่อหลายกลุ่ม 

 

การเคลื่อนไหวในกีฬาทางน้้าโดยใช้กล้ามเนื้อทั่วร่างกาย (Whole-body) 

 

    

ภาพที่ 3.86 กล้ามเนื้อทั่วร่างกาย 

ที่มา : McLeod (2010) 

 

กล้ามเนื้อหลัก : Rectus femoris, vastus lateralis, vastus intermedius, vastus medialis, gluteus 
maximus, gluteus medius, latissimus dorsi 

กล้ามเนื้อรอง : Biceps femoris, semitendinosus, semimembranosus, erector spinae, external 
oblique, internal oblique, trapezius, rhomboid major, rhomboid minor, teres major, posterior 
deltoid, biceps brachii, brachialis 

ประเภทกีฬาทางน้้า : ว่ายน้้า (ท่าฟรีสไตล์ และท่ากรรเชียง) โปโลน้้า 
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ภาพที่ 3.87 กล้ามเนื้อทั่วร่างกาย 

ที่มา : McLeod (2010) 

 

กล้ามเนื้อหลัก : Rectus femoris, vastus lateralis, vastus intermedius, vastus medialis, gluteus 
maximus, pectoralis major, triceps brachii 

กล้ามเนื้อรอง : Biceps femoris, semitendinosus, semimembranosus, erector spinae, anterior 
deltoid 

ประเภทกีฬาทางน้้า : ว่ายน้้า (ท่าผีเสื้อ ท่ากบ และท่ากระโดดน้้า) โปโลน้้า 
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ภาพที่ 3.88 กล้ามเนื้อทั่วร่างกาย 

ที่มา : McLeod (2010) 

 

กล้ามเนื้อหลัก : Rectus femoris, vastus medialis, vastus intermedius, vastus lateralis, gluteus 
maximus, gluteus medius, erector spinae 

กล้ามเนื้อรอง : Biceps femoris, semitendinosus, semimembranosus, gracilis, external oblique, 
internal oblique, transversus abdominis 

ประเภทกีฬาทางน้้า : ว่ายน้้า (ท่ากระโดดน้้า) โปโลน้้า กระโดดน้้า 
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ภาพที่ 3.89 กล้ามเนื้อทั่วร่างกาย 

ที่มา : McLeod (2010) 

 

กล้ามเนื้อหลัก : Rectus femoris, vastus medialis, vastus intermedius, vastus lateralis, gluteus 
maximus, gluteus medius, erector spinae 

กล้ามเนื้อรอง : Biceps femoris, semitendinosus, semimembranosus, adductor magnus, 
adductor longus, adductor brevis, pectineus, gracilis, external oblique, internal oblique, 
transversus abdominis 

ประเภทกีฬาทางน้้า : ว่ายน้้า (ท่ากระโดดน้้า) โปโลน้้า กระโดดน้้า 
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ภาพที่ 3.90 กล้ามเนื้อทั่วร่างกาย 

ที่มา : McLeod (2010) 

 

กล้ามเนื้อหลัก : Rectus femoris, vastus medialis, vastus intermedius, vastus lateralis, gluteus 
maximus, gluteus medius, gastrocnemius, soleus 

กล้ามเนื้อรอง : Biceps femoris, semitendinosus, semimembranosus, external oblique, internal 
oblique, transversus abdominis, erector spinae 

ประเภทกีฬาทางน้้า : ว่ายน้้า (ท่ากระโดดน้้า) โปโลน้้า กระโดดน้้า 
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ภาพที่ 3.91 กล้ามเนื้อทั่วร่างกาย 

ที่มา : McLeod (2010) 

 

กล้ามเนื้อหลัก : Rectus femoris, vastus medialis, vastus intermedius, vastus lateralis, gluteus 
maximus, gluteus medius, erector spinae, external oblique, internal oblique, anterior deltoid, 
middle deltoid, posterior deltoid, triceps brachii 

กล้ามเนื้อรอง : Biceps femoris, semitendinosus, semimembranosus, serratus anterior, trapezius, 
teres major, teres minor, supraspinatus, rhomboid major, rhomboid minor 

ประเภทกีฬาทางน้้า : ว่ายน้้า (ท่าฟรีสไตล์ ท่ากรรเชียง และท่ากระโดดน้้า) โปโลน้้า 
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บทสรุป 

การศึกษาความรู้ทางกายวิภาคศาสตร์ที่เกี่ยวข้องกับการท้างานของกล้ามเนื้อในกีฬาทางน้้านั้น 

มีความส้าคัญมาก สิ่งที่นักกีฬาต้องพบและท้าความเข้าใจอย่างแรกคือ ทักษะที่เกี่ยวข้องกับการเคลื่อนไหวของ
แขนและขาทั้งการท้างานประสานงานกันของกล้ามเนื้อร่างกายที่ต้องเคลื่อนไหวได้อย่างถูกต้องเพ่ือเพ่ิม
ประสิทธิภาพของการเคลื่อนไหวในกีฬาทางน้้า 

แขนมีความส้าคัญอย่างมากต่อการปฏิบัติทักษะการเคลื่อนไหวในกีฬาทางน้้า เพราะมีการเชื่อมโยง
ระหว่างแรงจากกล้ามเนื้อหลักของแขนที่ latissimus dorsi กล้ามเนื้อที่ส้าคัญของมือและแขนเป็นจุดยึด 

การขับเคลื่อนของนักว่ายน้้าผ่านน้้า จุดหลักๆ คือการที่นักว่ายน้้าเคลื่อนไหวผ่านน้้าจะเป็นการใช้แรง 
อย่างมากเพ่ือสู้กับแรงต้านของน้้า กล้ามเนื้อหลักในการยืดข้อศอกคือ triceps brachii ต้าแหน่งของ medial 
head และ lateral head จะเกิดอยู่ที่กระดูกแขนท่อนบน (humerus) และ long head ต้าแหน่งพาดที่ 
ข้อต่อหัวไหล่และเกิดจากกระดูกสะบัก (scapula) ทั้งสามหัวนี้จะเป็นเอ็นที่พาดไปทางด้านหลังของข้อศอก 
(elbow joint) และแทรกไปยึดที่กระดูกแขนท่อนล่าง (ulna) ซึ่งกล้ามเนื้อ triceps brachii จะมีความส้าคัญ
ต่อการท้างานของข้อศอกและการรักษาสภาพของข้อศอก และการงอหลักของข้อศอกเป็นผลมาจากการ
ท้างานของกล้ามเนื้อ biceps brachii และ brachialis 

ข้อไหล่เป็นส่วนที่ส้าคัญเพราะมันท้าหน้าที่เป็นตัวเชื่อมระหว่างแขนและที่ล้าตัว มันเป็นจุดหมุนหลัก
เกี่ยวกับการเคลื่อนไหวของแขนทีเ่กิดข้ึนในช่วงการว่ายน้้าของทั้งสี่จังหวะ ข้อไหล่ประกอบด้วยกระดูกสามชิ้น
คือ กระดูกไหปลาร้า (clavicle) กระดูกสะบัก (scapula) และกระดูกแขนท่อนบน (humerus) และทั้งสาม
ข้อต่อนี้รวมกันเป็นข้อไหล่โดยมีสามข้อต่อคือ sternoclavicular joint ซึ่งเป็นจุดเชื่อมต่อระหว่าง sternum 

และ clavicle  acromioclavicular joint ซึ่งประกอบด้วย scapula และ clavicle และ glenohumeral 

joint ซึ่งประกอบด้วย humerus และ scapula 

กล้ามเนื้อหลักของหน้าอกคือกล้ามเนื้อ pectoralis major เป็นหนึ่งในสอง humeral propeller 
กล้ามเนื้อนี้มีส่วนร่วมในการสร้างแรงมากที่สุดที่ขับเคลื่อนนักว่ายน้้าให้ผ่านน้้า ด้วยความช่วยเหลือของ
กล้ามเนื้อไหล่และกล้ามเนื้อของแขน 

การที่จะย้ายร่างกายได้อย่างมีประสิทธิภาพผ่านน้้านั้น การเคลื่อนไหวประสานงานของแขนและขา
จะต้องเกิดขึ้น กุญแจส้าคัญในการประสานงานการเคลื่อนไหวนี้คือความแข็งแรงของกล้ามเนื้อแกนกลางที่ซึ่ง
กล้ามเนื้อของผนังหน้าท้องเป็นส่วนประกอบหลัก นอกจากนี้ยังช่วยในการเชื่อมโยงการเคลื่อนไหวของร่างกาย
ส่วนบนและล่าง อีกท้ังกล้ามเนื้อบริเวณท้องยังช่วยให้ร่างกายเคลื่อนไหวในลักษณะม้วนที่เกิดขึ้นในท่าฟรีสไตล์
และท่ากรรเชียงและมีความรับผิดชอบในการเคลื่อนไหวแบบลูกคลื่นของล้าตัวที่เกิดขึ้นในระหว่างท่าผีเสื้อ  

ท่ากบ และการเตะขาปลาโลมาใต้น้้าด้วย ซึ่งผนังหน้าท้องประกอบด้วยสี่กล้ามเนื้อที่มีสองข้างที่ขยายจาก
ซี่โครงและกระดูกเชิงกราน กล้ามเนื้อสามารถแบ่งออกเป็นสองกลุ่มคือกลุ่ม single anterior และกลุ่ม  

two lateral ที่สะท้อนกันและกัน 
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กล้ามเนื้อ latissimus dorsi และกล้ามเนื้อกลุ่ม erector spinae เป็นสองเป้าหมายหลักของกลุ่ม
กล้ามเนื้อหลัง กล้ามเนื้อ latissimus dorsi เป็นกล้ามเนื้อหลักที่เป็นหลักให้การท้างานของระยางค์ส่วนบน
รับผิดชอบในการสร้างแรงมากที่สุดที่ขับเคลื่อนนักว่ายน้้าผ่านน้้า กล้ามเนื้อ latissimus dorsi ท้างานในเวลา
เดียวกันกับการท้างานของไหล่และกล้ามเนื้อแขนในการส่งแรงไปที่มือและแขนซึ่งจะช่วยให้นักว่ายน้้าเพ่ือเป็น
แนวทางในร่างกายผ่านน้้าที่มีในแต่ละจังหวะ และกล้ามเนื้อกลุ่ม erector spinae เป็นผู้รับผิดชอบต่อการ
เหยียดของกระดูกสันหลังซึ่งท้าให้ร่างกายไหลลื่นในการว่ายน้้าและท้าให้คงรักษาต้าแหน่งของร่างกายใน
แนวนอนที่เหมาะสมในน้้า 

ขาหรือระยางค์ส่วนล่างประกอบด้วยสามข้อต่อที่ส้าคัญคือ สะโพก หัวเข่า และ ข้อเท้า มีอยู่ 
ห้ากระดูกที่เกี่ยวข้องกับสามข้อต่อ กระดูกเชิงกรานท้าหน้าที่เป็นตัวเชื่อมโยงระหว่างขาทั้งสองข้างและล้าตัว 
แต่ละต้นขาประกอบด้วยกระดูกยาวเดียวที่เรียกว่ากระดูก femur ขาท่อนล่างประกอบด้วยกระดูก tibia และ
กระดูก fibura ส่วนกระดูก talus เป็นกระดูกเท้าที่ท้าหน้าที่เป็นจุดเชื่อมต่อระหว่างข้อเท้าและขาท่อนล่าง  
ข้อต่อสะโพกจะเกิดขึ้นโดยกระดูกลักษณะซ็อกเก็ตเข้ากับกระดูกเชิงกรานที่เรียกว่า acetabulum และหัวของ
กระดูก femur ที่ซึ่งมีรูปร่างเหมือนลูกบอล หัวเข่าเป็นรอยต่อของกระดูก femur และกระดูก tibia และ 

ข้อเท้าประกอบด้วยปลายล่างสุดของกระดูก tibia และกระดูก fibura และส่วนบนของกระดูก talus 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



บทที่ 4 

อุทกพลศาสตร ์

(Hydrodynamics) 

 

หากจะถามว่าหลักการทางฟิสิกส์ได้ส่งผลอย่างไรต่อการเคลื่อนไหวในกีฬาทางน้้านั้น ค้าตอบก็คือ 

การเคลื่อนไหวในกีฬาทางน้้ามีความเกี่ยวข้องกับเรื่องวิทยาศาสตร์ของสสารและเรื่องของพลังงานโดยเป็น
หลักการทางฟิสิกส์ นักวิจัยได้ใช้เวลาหลายปีที่พยายามเรียนรู้และศึกษาด้วยวิธีการที่ร่างกายของมนุษย์ 
เคลื่อนผ่านน้้าและคิดค้นวิธีการใหม่ๆ ที่จะท้าให้ร่างกายเคลื่อนที่ผ่านน้้าได้อย่างมีประสิทธิภาพมากขึ้น สิ่งนี้
คือเหตุผลและเป็นสิ่งส้าคัญที่จะเข้าใจในหลักการพ้ืนฐานของอุทกพลศาสตร์นั้นเอง โดยในบทนี้จะอธิบาย
เกีย่วกับหลักการทีส่้าคัญของฟิสิกส์ที่จะช่วยในการอยู่ในน้้า การเคลื่อนไหวในน้้า และการเข้าใจถึงสิ่งแวดล้อม
ทางน้้า และบทนี้ยังรวมถึงการออกก้าลังกายเพ่ือช่วยให้ผู้อ่านเข้าใจและได้รับรู้ถึงหลักการอุทกพลศาสตร์ 

 

หลักการของอาร์คิมิดีส (Archimedes’ Principle)  

ท้าไมสิ่งต่างๆ ถึงลอยได้ในน้้า ลองนึกภาพภาชนะสามอย่างที่มีขนาดและรูปร่างเดียวกัน แต่ละอย่างมี
น้้าหนัก 1 ปอนด์และสามารถจุน้้าได ้10 ปอนด ์โดยน้้าน้้าออกจากภาชนะอย่างแรกให้ว่างเปล่าและปิดภาชนะ
แล้วน้ามาใส่ในน้้าและสังเกตดูสิ่งที่เกิดขึ้น มันจะลอยในน้้าสูงมากที่สุดซึ่งภาชนะนี้สามารถมองเห็นได้เหนือ
พ้ืนผิวของน้้า ถัดไปลองน้าก้อนกรวดน้้าหนัก 8 ปอนด์ใส่ในภาชนะที่สองแล้วปิดภาชนะและวางไว้ในน้้า  
จะเห็นว่าภาชนะนี้ลอย แต่เหลือพ้ืนที่ที่ลอยเหนือน้้าน้อยมากโดยบริเวณที่บรรจุก้อนกรวดของขวดจะจมอยู่ใต้
น้้ามากที่สุด และภาชนะอย่างสุดท้ายให้ใส่ก้อนหินน้้าหนัก 11 ปอนด์ลงในภาชนะปิดภาชนะและวางไว้ในน้้า 
ภาชนะนี้จะจมแม้ว่าจะมีอากาศอยู่ภายใน 

จากผลลัพธ์ที่ออกมาแสดงให้เห็นถึงหลักการของอาร์คิมิดีส (archimedes’ principle) ซึ่งเป็นกฎ
เกี่ยวกับแรงลอยตัวและการแทนที่ โดยกล่าวว่า เมื่อน้าวัตถุลงไปแทนที่ของเหลวจะมีแรงต้านเท่ากับน้้าหนัก
ของของเหลวปริมาตรเท่าส่วนจม จากหลักการนี้ท้าให้เข้าใจในหลักการหลายอย่าง เช่น เรือเหล็กท้าไม  

จึงลอยน้้า ของเหลวต่างชนิดกันมีความหนาแน่นต่างกัน อาร์คีมีดีสชี้ให้เห็นถึงเรื่องความหนาแน่นและน้ามา
เทียบกับน้้าเรียกว่าความถ่วงจ้าเพาะ  

หลักการของอาร์คิมิดีส อธิบายว่าท้าไมคนส่วนใหญ่ถึงลอย เพราะเมื่อพิจารณาที่คนสามคนที่ 
แตกต่างกัน คนที่หนึ่งมีไขมันในร่างกายจ้านวนมาก คนที่สองมีไขมันในร่างกายจ้านวนน้อย และคนที่สามมี
ไขมันในร่างกายจ้านวนน้อยที่สุดแต่มีมวลกล้ามเนื้อมากที่สุด คนเหล่านี้สามารถอธิบายได้ว่าคล้ายๆ กับ
ภาชนะที่กล่าวมาเพราะร่างกายของคนแทนที่น้้า หลักการนี้สามารถจะมองเห็นได้ง่ายเมื่อมีคนนั่งอยู่ใน 

อ่างอาบน้้าและระดับน้้าจะสูงขึ้นตามหลักการของอาร์คิมิดีส โดยเมื่อน้้าหนักของน้้าที่ยกมากขึ้นกว่าน้้าหนัก
ของตัวบุคคลที่ลอยอยู่ในน้้า ผลที่เกิดขึ้นเมื่อคนลอยอยู่ในน้้าจะเกิดแรงพยุงซึ่งแรงนี้จะเกิดขึ้นได้เมื่อมีมากกว่า 

แรงโน้มถ่วงของโลก 
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ภาพที่ 4.1 การลอยของภาชนะสามอย่างตามหลักการของอาร์คิมิดีส 

ที่มา : The American National Red Cross (2009) 

 

การลอยตัว (Buoyancy) 

แรงพยุงหรือแรงลอยตัว (buoyant force) ของของเหลวทุกชนิดเป็นไปตามหลักของอาร์คิมีดิส 

(archimedes' principle) ซึ่งกล่าวว่า แรงพยุงหรือแรงลอยตัวที่ของเหลวกระท้าต่อวัตถุ มีขนาดเท่ากับ
น้้าหนักของของเหลวที่มีปริมาตรเท่ากับปริมาตรของวัตถุส่วนที่จมอยู่ในของเหลว  การที่น้้ามีแรงพยุงบนวัตถุ
เป็นสาเหตุที่นักว่ายน้้าจ้านวนมากจะมีน้้าหนักน้อยกว่าน้้า นักว่ายน้้าเหล่านี้สามารถใช้เวลาส่วนใหญ่โดยใช้
พลังงานของพวกเขาว่ายน้้าไปข้างหน้าเพ่ือให้เคลื่อนไหวได้มากที่สุดและใช้พลังงานอย่างมีคุณค่าโดยเฉพาะ
อย่างยิ่งกับคนที่มีความจ้ากัดทางความสารถทางกายภาพ อาจจะง่ายขึ้นส้าหรับบุคคลเหล่านี้ที่จะเคลื่อนตัวไป
รอบๆในน้้า เพราะทุ่นในน้้าช่วยสนับสนุนร่างกายเพ่ือให้มีแรงพยุงกระท้าต่อร่างกายคือการก้าหนดโดยแรง 
โน้มถ่วงของอัตราส่วนของน้้าหนักของร่างกายที่น้้าหนักของน้้ามาแทนที่  กลับไปยังภาชนะจ้าได้ว่าตู้ 
คอนเทนเนอร์ตู้แรกและตู้ที่สองลอยในระดับความสูงที่แตกต่างกันแม้ว่าการลอยตัวพยุงให้ตู้คอนเทนเนอร์ 
ทั้งสองขึ้น ซึ่งมีน้้าหนักต่างกัน แต่จะลอยบนผิวน้้าต่างกัน 

ในทางฟิสิกส์ แรงลอยตัว คือแรงกระท้าในทิศทางพุ่งขึ้นที่ของไหลต่อต้านต่อน้้าหนักของวัตถุ ถ้ามอง
ของไหลในแนวดิ่ง ความดันจะเพ่ิมขึ้นตามระดับความลึกอันเป็นผลจากน้้าหนักของของไหลที่อยู่ชั้นบนๆ 
ดังนั้นในแท่งของไหลหนึ่งๆ หรือวัตถุที่จมอยู่ในของไหลนั้นในระดับลึก จะพบกับความดันที่มากกว่าเมื่ออยู่ที่
ระดับตื้น ความแตกต่างของความดันนี้เป็นผลจากแรงสุทธิที่มีแนวโน้มผลักดันวัตถุให้ขึ้นไปข้างบน ขนาดของ
แรงนั้นเท่ากับความแตกต่างของความดันระหว่างจุดบนกับจุดล่างสุดของแท่งของไหลนั้น ซึ่งเท่ากับน้้าหนัก
ของของไหลที่อยู่ในแท่งของไหลนั้นด้วย ด้วยเหตุนี้ วัตถุที่มีความหนาแน่นมากกว่าของไหลจะมีแนวโน้มที่จะ
จมลงไป ถ้าวัตถุมีความหนาแน่นน้อยกว่าของไหล หรือมีรูปร่างที่เหมาะสม (เช่นเรือ) แรงนั้นจะสามารถท้าให้
วัตถุลอยตัวอยู่ได้ 
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ภาพที่ 4.2 แรงที่กระท้าในการลอยตัว 

ที่มา : 
https://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B9%81%E0%B8%A3%E0%B8%87%E0%B8%A5%E0%B8%A

D%E0%B8%A2%E0%B8%95%E0%B8%B1%E0%B8%A7#/media/File:Buoyancy.svg 

 

น้้าบริสุทธิ์มีแรงโน้มถ่วงจ้าเพาะ ที่เฉพาะเจาะจงกว่าแรงโน้มถ่วงของวัตถุอ่ืนๆ คือ อัตราส่วนของ
ความหนาแน่นที่มีความหนาแน่นของวัตถุหารด้วยความหนาแน่นของน้้า วัตถุที่มีแรงโน้มถ่วงจ้าเพาะที่  
น้อยกว่า 1 ถ้าภาชนะแรกซึ่งมีน้้าหนักเพียง 1 ปอนด์ แต่แทนที่ด้วยน้้าหนัก 10 ปอนด์ที่มีน้้าหนักจ้าเพาะของ
แรงโน้มถ่วง 0.1 ภาชนะลอยสูงขึ้นจากผิวน้้าเพราะแรงโน้มถ่วงที่เฉพาะเจาะจงมีค่าต่้ากว่าน้้าในภาชนะที่สอง 
ซึ่งมีน้้าหนัก 9 ปอนด์ (ภาชนะที่มีน้้าหนัก 1 ปอนด์บวกก้อนกรวด 8 ปอนด์) แต่แทนที่ด้วยน้้า 10 ปอนด์ที่มี
ความถ่วงจ้าเพาะ 0.9 วัตถุนี้ลอยเหนือผิวน้้า เพราะค่าความถ่วงจ้าเพาะของภาชนะมีค่าแรงโน้มถ่วงต่้ากว่าน้้า
เล็กน้อย เนื่องจากค่าแรงโน้มถ่วงที่เฉพาะเจาะจงมากขึ้นกว่า 1 ภาชนะที่ 3 ภาชนะน้้าหนัก 12 ปอนด์ 
(น้้าหนักภาชนะ 1 ปอนด์บวก ก้อนกรวด 11 ปอนด์) แต่แทนที่ด้วยน้้า 10 ปอนด์จึงมีความถ่วงจ้าเพาะ 

เป็น 1.2 
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ภาพที่ 4.3 การลอยตัวในน้้า 

ที่มา : The American National Red Cross (2009) 

 

ทั้งหมดนีมี้หมายความกับการว่ายน้้าและการเคลื่อนไหวในกีฬาทางน้้า เป็นสิ่งทีอ่ธิบายว่าท้าไมบางคน
สามารถลอยน้้าได้อย่างง่ายดายขณะที่คนอ่ืนท้าไม่ได้ (ภาพที่ 4.3) แรงดึงดูดเฉพาะในมนุษย์แตกต่างกันมาก
เพราะแต่ละคนมีมวลของกล้ามเนื้อและไขมันที่ต่างกัน ความหนาแน่นของมวลกระดูก เนื้อเยื่อไขมัน (ไขมันใน
ร่างกาย) มีแรงโน้มถ่วงจ้าเพาะที่น้อยกว่า 1.0 และแรงเสริม กระดูกและเนื้อเยื่อในที่อ่ืนๆ มีความถ่วงจ้าเพาะ
ที่มีน้อยกว่า 1.0 และน้อยกว่าการจม 

คนส่วนใหญ่จะลอยหรือจมน้้าขึ้นอยู่กับความถ่วงจ้าเพาะของร่างกาย ผู้ที่มีโครงสร้างกล้ามเนื้อ 
กระดูก ไขมันในร่างกายเล็กๆ น้อยๆ ก็จะท้าให้ลอยขึ้นได้ง่าย โดยทั่วไปเด็กจะลอยตัวได้ดีกว่าผู้ใหญ่ เพราะ
มวลของกล้ามเนื้อและกระดูกมีความหนาแน่นน้อยกว่า จากการศึกษาเพศหญิงในสหรัฐอเมริกามีค่าเฉลี่ย
ไขมัน 21-24 เปอร์เซ็นต์ร่างกาย ค่าเฉลี่ยไขมันในร่างกายเพศชายมีค่า 20 ซึ่งหมายความว่าเพศหญิงเป็นกลุ่ม
ที่มีแนวโน้มที่จะลอยตัวได้มากกว่าเพศชาย แต่ผู้ชายหลายคนลอยตัวได้ง่ายและเพศหญิงจ้านวนมากมีปัญหา
ในการพักอยู่ใกล้ผิวน้้า 

แม้ว่าความสามารถในการลอยตัวอยู่บนผิวน้้าขึ้นอยู่กับองค์ประกอบของร่างกายแต่ละบุคคลที่
สามารถปรับปรุงเพ่ือที่จะให้ลอยอยู่บนผิวน้้าได้ การสูดอากาศเข้าไปจะลดแรงโน้มถ่วงจ้าเพาะ และช่วยเพ่ิม
ความสามารถในการลอยตัว แต่บางคนมีอากาศอยู่ในตัวแต่มาสามารถลอยตัวได้ การใส่เสื้อชูชีพนอกจากนี้  
ยังเพ่ิมการพยุงเพราะการแทนที่จ้านวนมากของน้้า คนที่มีแนวโน้มที่จะจมลงไปอาจจะต้องใช้เทคนิค เช่น 
กรรเชียงแขนด้วยแขนหรือเตะขาออกไปเล็กน้อยเพ่ือให้ลอยตัวบนผิวน้้า ส่วนคนที่ลอยตัวได้ง่ายกว่าคนอ่ืน 
จะต้องใช้เวลามากข้ึนในการพัฒนาทักษะใต้น้้า 
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ผลกระทบจากการสวมใส่เสื้อผ้าในน้้า 

การสวมเสื้อผ้าลงในแหล่งน้้าไม่คาดคิดว่าน่ากลัวมากเลยทีเดียว ประสบการณ์นี้สามารถท้าให้รู้ว่า
เสื้อผ้าจะดึงจมลงสู่ใต้น้้า เสื้อผ้าจะมีน้้าหนักเพ่ิมให้กับร่างกายมีแรงโน้มถ่วงมากขึ้น จะท้าให้การลอยตัวนั้น
ยากขึ้น ขณะว่ายน้้าหากสวมใส่เสื้อผ้าจะท้าให้มีน้้าหนักลงต้องมีการจัดการที่ดีของการใช้พลังงานและ 
expends การจัดการที่ดีของความร้อนแต่ถ้าคนที่จบลงในน้้าโดยไม่คาดคิดและสวมใส่ได้อย่างเต็มที่จะมีข้อดี
ในการรักษาบนเสื้อผ้า เครื่องแต่งกายสามารถป้องกันสิ่งมีชีวิตในทะเล น้้ามันเชื้อเพลิงที่รั่วไหลและแสงแดด  
มีเสื้อผ้าหลายประเภทในฤดูหนาว เช่น snowsuits สามารถใช้ได้จริงส้าหรับการป้องกันอากาศหนาว ช่วยให้
คนที่มีการฝึกอบรมสามารถขยายตัวของเสื้อผ้าที่มีอากาศและสามารถช่วยให้คนที่เกี่ยวข้องกับกิจกรรมทางน้้า
ใดๆ  (เช่น การเรียนรู้ที่จะว่ายน้้า พายเรือหรือตกปลา) ควรมีประสบการณ์การอยู่ในน้้าขณะที่สวมใส่เสื้อผ้า
และรู้วิธีการใช้ประโยชน์ตากเสื้อผ้าของตน 

 

วิธีการที่ง่ายในการตรวจสอบการพยุง 

1.   ย้ายไปอยู่ในต้าแหน่งบนผิวน้้า (ภาพที่ 4.4) ยันขาขึ้นและเหน็บหัวเข่าขึ้นบนหน้าอกใช้แขนกอด 

หัวเข่าเอาไว้กับหน้าอกจนกว่าร่างกายจะหยุดหรือจมลง 

2.   กลับไปยังต้าแหน่งท่ายืน 

3.   สูดลมหายใจเพื่อน้าอากาศขนาดใหญ่เข้าไปอยู่ในท่าลอยตัว 

4.   กลับไปยังต้าแหน่งท่ายืน 

5.   กลับไปท่าลอยตัวแล้วค่อยๆ ปล่อยให้อากาศออกทางปากและจมูก 

6.   กลับไปยังต้าแหน่งท่ายืน 

7.   ลอยตัวในท่าท่ีแขนทั้งสองข้างอยู่ข้างล้าตัว 

8.   กลับไปยังต้าแหน่งท่ายืน 

บุคคลที่มีการปรับตัวกลับมาสูงขึ้นเหนือผิวน้้าในระหว่างขั้นตอนที่ 1 ตามปกติจะลอยได้ง่ายดาย  
แต่บุคคลที่กลับมาในขั้นตอนที่ 3 จะมีแนวโน้มที่จะลอยไปต้าแหน่งในแนวทแยง นักว่ายน้้าที่มีร่างกายในการ
ลอยตัวจะหายใจออกในขั้นตอนที่ 5 อาจมีแนวโน้มที่จะจมลงไปในขณะที่พยายามลอยตัว และจะลอยตัว 

มากขึ้นที่ต้าแหน่งในแนวนอนในข้ันตอนที่ 7 

น้้ายังสามารถสร้างความแตกต่างในวิธีการลอยของคน น้้าเค็มจะมีแรงลอยตัวมากกว่าน้้าจืดเพราะ
ความถ่วงจ้าเพาะมากกว่า การลอยตัวในทะเลจะง่ายส้าหรับคนที่มีปัญหาในการลอยตัวในน้้าจืดและคนที่ลอย
ในน้้าจืดได้ง่ายจะลอยสูงขึ้นในมหาสมุทร 
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ภาพที่ 4.4 การลอยตัวที่ผิวน้้า 

ที่มา : The American National Red Cross (2009) 

 

จุดศูนย์กลางมวลและศูนย์กลางของการลอยตัว 

แรงโน้มถ่วงจ้าเพาะไม่ได้เป็นปัจจัยเดียวที่มีผลกระทบต่อวิธีการลอยตัวของร่างกายอยู่ในน้้า  
สองปัจจัยอ่ืนๆ ส่งผลกระทบต่อต้าแหน่งการลอยของร่างกาย ศูนย์กลางของมวล (อาจเรียกว่าศูนย์กลางของ
แรงโน้มถ่วง) และเป็นศูนย์กลางของการพยุง 

ศูนย์กลางของทุ่นลอยน้้า เป็นจุดทางทฤษฏีในร่างกายที่พยุงทั้งหมดของร่างกาย ในทฤษฏี 
จุดศูนย์กลางมวลเป็นจุดศูนย์กลางของมวลและร่างกาย เราจะสามารถปรับสมดุลของร่างกาย จุดจะต้อง 
ตรงด้านล่างของศูนย์มวล ที่สนับสนุนขึ้นแรงกระท้าต่อร่างกายจะต้องผ่านจุดศูนย์กลางเพ่ือให้มีความสุมดุล
เกิดข้ึน 

แรงทั้งสองท้าหน้าที่ในร่างกายเมื่อเกิดการลอยตัว หนึ่งแรงเป็นผลของแรงดึงดูด แรงที่สองเป็นแรงที่
เกิดจากแรงพยุง ในความเป็นจริงแรงทั้งสองจะเกิดขึ้นในทุกมุมของร่างกาย เพ่ือช่วยให้เข้าใจถึงวิธีการของแรง
เหล่านี้ส่งผลกระทบต่อ แต่เราสามารถสรุปได้ว่าจุดศูนย์กลางของมวลเป็นที่ตั้งของทั้งหมดที่ลดแรงและ
ศูนย์กลางเป็นที่ตั้งของแรงทั้งหมด เมื่อศูนย์กลางของมวลอยู่ด้านล่างของศูนย์พยุง เป็นคนที่มีความสามารถที่
จะลอยอยู่ในต้าแหน่งที่มีเสถียรภาพขึ้นเพราะแรงทั้งสองท้าหน้าที่เกี่ยวกับร่างกายในแนวนอน หากศูนย์มวล  

ไม่ตรงด้านล่างพยุงร่างกายจะหมุนไม่สมดุล 

เมื่อกางแขนออกทั้งสองข้างในท่ายืน จุดศูนย์กลางมวลจะอยู่ใกล้กับสะโพกและศูนย์กลางของการ
ลอยตัวจะอยู่ที่หน้าอกส้าหรับคนส่วนใหญ่ (ภาพที่ 4.5) ในน้้าของแต่ละคนจะอยู่ในต้าแหน่งธรรมชาติ (แนวตั้ง 
แนวทแยง หรือแนวนอน) ขึ้นอยู่กับที่ตั้งของจุดศูนย์กลางของมวลย้ายไปยังจุดศูนย์กลางลอยน้้า (ภาพที่ 4.6) 
ความสัมพันธ์ของแรงทั้งสองศูนย์การเปลี่ยนแปลง แต่ร่างกายเปลี่ยนรูปร่างหรือต้าแหน่ง ย้ายจุดศูนย์กลาง
มวลเพ่ือเพ่ิมความมั่นคงในช่วงแนวนอน ลดแนวโน้มที่จะท้าให้ร่างกายหมุน (ภาพที่ 4.4) เนื้อเยื่อของร่างกาย 
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ที่มีความถ่วงจ้าเพาะน้อยกว่า 1 (เช่นไขมันในปอด) ไปยังเท้าและขยับร่างกายให้ได้มากที่สุดเท่าที่เนื้อเยื่อที่มี
แรงโน้มถ่วงจ้าเพาะมากกว่า 1 (เช่นกระดูกกล้ามเนื้อ) เท่าท่ีเป็นไปได้ 

 

 

ภาพที่ 4.5 จุดศูนย์กลางมวลจะอยู่ใกล้กับสะโพกและศูนย์กลางของการลอยตัว 

จะอยู่ที่หน้าอกส้าหรับคนส่วนใหญ่ 

ที่มา : The American National Red Cross (2009) 

 

 

ภาพที่ 4.6 ที่ตั้งของจุดศูนย์กลางของมวลย้ายไปยังจุดศูนย์กลางลอยน้้า 

ที่มา : The American National Red Cross (2009) 
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ภาพที่ 4.7 การลอยตัวงอเข่า 

ที่มา : The American National Red Cross (2009) 

 

ขั้นตอนต่อไปนี้แสดงให้เห็นถึงวิธีการเปลี่ยนความสัมพันธ์ระหว่างจุดศูนย์กลางมวลและจุดศูนย์กลาง
ของการพยุง 

1. ลอยอยู่บนผิวน้้าโดยที่แขนอยู่ข้างล้าตัว 
2. ย้ายแขนขึ้นไปเหนือศีรษะ 
3. งอข้อมือเพ่ือให้มือ (หรือนิ้วมือ) จะออกของน้้า 
4. งอเข่า (ภาพที่ 4.7) 

 

ความดันของน้้า 

น้้ามีน้้าหนัก ทุกลูกบาศก์ฟุตของน้้ามีน้้าหนักประมาณ 62 ปอนด์ เพราะน้้ามีน้้าหนักมากกว่าอากาศ
การหายใจยากมากขึ้นเมื่อหน้าอกถูกล้อมรอบด้วยน้้าหรืออยู่ใต้น้้า นักว่ายน้้าจึงต้องหายใจเข้าให้ลึกมากขึ้น 
เพ่ือต้องพยายามที่จะขยายปอดเพ่ิมขึ้น เพ่ือชดเชยการแลกเปลี่ยนอากาศที่มีประสิทธิภาพหรือ "การควบคุม
ลมหายใจ" ซ่ึงเป็นสิ่งจ้าเป็นและสมควรในการฝึกเบื้องต้นส้าหรับการว่ายน้้า  

เมื่อนักว่ายน้้าลงในน้้าแม้กระท่ังจะมีความลึกเพียงเล็กน้อยขนาดเล็กก็มีความดันของอากาศดันตัวขึ้น 
เช่น พวกเขาด้าน้้าลึกมากขึ้นผลักดันให้ร่างกายลอยตัวขึ้นและมีความดันอากาศทั่วร่างกาย  นักว่ายน้้ามักจะ
รู้สึกถึงแรงดันที่เพ่ิมข้ึนครั้งแรกในหูพวกเขาสามารถลดความกดดันได้ด้วยการเป่าลมผ่านทางจมูกในขณะที่จับ
หรือปิดจมูกไว้ กระบวนการนี้จะเพ่ิมแรงกดดันต่อด้านในของหูที่จะช่วยปรับสมดุลเพ่ิมความดันที่ด้านนอกของ
หูแม้ว่านักว่ายน้้าอาจจะเป็นเพียงความรู้สึกเพ่ิมความดันในหูของร่างกายจะช่วยปรับสมดุลให้ร่างกายได้  
เพ่ือไม่ให้เป็นอันตรายต่อนักด้าน้้าที่ด้าน้้าลึก 
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ความต้านทานต่อการเคลื่อนไหวในน้้า 

น้้ามีความหนาแน่นมากขึ้นและหนาแน่นกว่าอากาศ เนื่องมาจากในน้้ามีความต้านทานมากท้าให้ 
การเคลื่อนไหวในน้้ายากกว่าบนดิน ความต้านทานนี้เมื่อร่างกายออกแรงกระท้าผ่านน้้าจะท้าให้เกิดรูปร่างหรือ
รูปแบบของคลื่นและพ้ืนผิวแรงเสียดทานช้าลงเมื่อพวกเขาว่ายน้้า 

แรงที่กระท้าผ่านน้้านี้จะมีความต้านทานที่เกี่ยวข้องกับการว่ายน้้า รูปร่างและร่ายกายของนักว่ายน้้า
ความส้าคัญเมื่อเคลื่อนผ่านน้้า แรงมีผลกระทบมากที่สุดในการเคลื่อนไหวในน้้า การน้าโด่งเป็นแรงผลักดันให้
นักว่ายน้้าทุกคนสามารถปรับปรุงและควบคุมประสิทธิภาพเมื่อว่ายน้้า 

เพ่ือลดแรงต้านขณะว่ายน้้าบนพ้ืนผิวร่างกายควรว่ายน้้าเป็นเส้นตรงในแนวนอนที่พ้ืนน้้า นักว่ายน้้า
ส่วนมากจะสร้างแรงต้านทานน้อยโดยการเก็บรักษาสะโพกและขาของพวกเขาในระดับเดี ยวกับศีรษะและ
หน้าอกของพวกเขา โดยให้พวกเขาลงไปต่้ากว่าผิวน้้า เพราะคนส่วนใหญ่สะโพกและขาตามธรรมชาติแล้วจะ
ลอยต่้ากว่าในน้้า ซึ่งสิ่งนี้มีความส้าคัญต่อศูนย์ควบคุมของมวลที่อยู่ตรงกลาง  

สัดส่วนรูปร่างมีความส้าคัญต่อการลดปริมาณของความต้านทานเพราะรูปร่างที่กว้างความดันน้้าก็จะ
มากขึ้นตาม รูปร่างหรือสัดส่วนของหน้าผากก็มีส่วนที่จะมีแรงต้านต่อน้้า เพ่ือที่จะชนะการแข่งขันรูปร่างและ
สัดส่วนจึงมีความส้าคัญ 

การเคลื่อนไหวของนักว่ายน้้า เมื่อผ่านน้้าจะสร้างคลื่นที่เ พ่ิมความต้านทานต่อการเคลื่อนไหว 

ไปข้างหน้า นักว่ายน้้าไม่สามารถป้องกันไม่ให้คลื่นที่เกิดขึ้น แต่สามารถลดแรงต้านที่เกิดจากคลื่นที่พวกเขา
สร้างขึ้นจากการแกว่งแขน เช่น การว่ายให้เป็นจังหวะ การแกว่งแขนเป็นจังหวะจะช่วยลดแรงต้านจากคลื่น 
นักว่ายน้้ายังสามารถท้าให้เกิดแรง แม้ว่าเส้นเลนที่สระว่ายน้้าจะช่วยลดคลื่นแรงจะลดลง แต่ ก็ไม่สมบูรณ์เมื่อ
นักว่ายน้้าว่ายน้้าในช่วงเริ่มต้นและช่วงกลับตัว 

พ้ืนผิวของร่างกายของแต่ละคนในการว่ายน้้าจะท้าให้เกิดแรงเสียดทานซึ่งก่อให้เกิดความต้านทานต่อ
การเคลื่อนไหวผ่านน้้า การสวมใส่เสื้อผ้าหลวมๆ ขณะว่ายน้้าจะเพ่ิมแรงต้าน ดังนั้นในการแข่งขันว่ายน้้า 

การสวมใส่หมวกและชุดว่ายน้้าที่กระชับจะช่วยลดแรงเสียดทานและแรงต้านได้อย่างดี 
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กิจกรรมต่อไปนี้แสดงให้เห็นว่าแรงต้านทางของน้้ามีผลกระทบต่อการว่ายน้้า 

 

กิจกรรมที่ 1 

1.   การสวมเสื้อยืดขณะว่ายน้้า จะท้าให้ความเร็วช้าลง (ภาพที่ 4.8) 

 

 

ภาพที่ 4.8 การสวมเสื้อยืดขณะว่ายน้้า 

ที่มา : The American National Red Cross (2009) 

 

กิจกรรมที่ 2 

1.   ยืนในน้้าลึกท่ีระดับหน้าอก กางแขนออกและหุบแขนเข้าหลายๆ ครั้ง 

2.   ยืนในน้้าแล้วกางแขนออกแล้วก็ปรบมือเข้ามาหากัน 

เห็นได้ว่าในขั้นตอนที่ 2 จะมีความต้านทานมากขึ้นดังนั้นการเคลื่อนไหวจึงเป็นเรื่องยากมากขึ้น ใน
การออกก้าลังกายแอโรบิกในน้้าจะอาศัยความต้านทานเพ่ือประโยชน์ตามหลักการนี้ 

 

กิจกรรมที่ 3 

1.   ดันน้้าออกให้เป็นวงกว้าง (แขนยืดออกแนบล้าตัวกับหูสลับหน้าหลัง) และตีเท้าเท่าท่ีจะท้าได้ 

2.   ลอยตัวอยู่ในน้้า (แขนทั้งสองข้างกางออกแล้วตบเข้าหากัน) และตีเท้าเท่าท่ีจะท้าได้ 

3.   กางแขนออกจากกันจากนั้นตีเท้าเท่าที่จะท้าได้ 
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4.   กางแขนออกข้างล้าตัวจากนั้นตีเท้าขึ้นลง 

5.   กางแขนออกข้างล้าตัว แยกขาออกจากกันจากนั้นตีเท้าเท่าที่ท้าได้ 

6.   กางแขนและขาออกพร้อมกันและตีเท้าเท่าที่ท้าได้ (ภาพที่ 4.9) 

7.   หุบแขนและขาเข้าพร้อมกันล้าตัวตรงชี้ไปข้างหน้า (ภาพที่ 4.10) 

 

 

ภาพที่ 4.9 การกางแขนและขาออกพร้อมกัน 

ที่มา : The American National Red Cross (2009) 

 

 

ภาพที่ 4.10 หุบแขนและขาเข้าพร้อมกันล้าตัวตรงชี้ไปข้างหน้า 

ที่มา : The American National Red Cross (2009) 
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การสร้างการเคลื่อนไหวในน้้า 

การวิจัยและการวิเคราะห์ทางกลศาสตร์ของจังหวะการว่ายน้้ามี 2 ประเภทของแรงที่ก่อให้เกิด 

การเคลื่อนไหวไปข้างหน้าคือ แรงลากและแรงยก ในช่วงไม่กี่ทศวรรษที่ผ่านมาหลายคนคิดว่าแรงยกมีบทบาท
ส้าคัญในการขับเคลื่อนร่างกาย อย่างไรก็ตามการวิจัยที่ผ่านมาได้แสดงให้เห็นว่าแรงลากเคลื่อนมีความส้าคัญ
มากกว่าแรงขับในการว่ายน้้า ความรู้ใหม่นี้หมายความว่านักว่ายน้้าที่ต้องการปรับปรุงประสิทธิภาพและ
ประสิทธิผลของจังหวะการว่ายน้้าของพวกเขาควรมุ่งเน้นไปที่การเพิ่มแรงลาก 

 

ภายใต้ความดันในน้้า : แว่นตากับหน้ากาก 

แว่นตาและหน้ากากเป็นชิ้นส่วนของอุปกรณ์ที่ออกแบบมาเพ่ือปรับปรุงการมองเห็นขณะว่ายน้้า 

ซ่ึงประเภทของอุปกรณท์ั้งสองสิ่งนี้มีวัตถุประสงค์เฉพาะและมีการใช้งานที่ต่างกัน 

 

แว่นตา 

แว่นตาซึ่งคลุมดวงตาจุดประสงค์เพ่ือปรับปรุงการมองเห็นที่พ้ืนผิวของน้้า แต่ไม่ได้ท้ามาเพ่ือการด้าน้้า 
นอกจากนี้แว่นตายังไม่สามารถต้านความดันจากน้้า โดยปริมาณอากาศภายในแว่นตามีแนวโน้มที่จะอัดและ
บีบ การบีบอัดนี้มีแนวโน้มที่จะ "ดึง" ลูกตาออกจากกระบอกตาได้ ถ้านักว่ายน้้าสวมแว่นตานี้เวลาว่ายใต้พ้ืนผิว
ของน้้าตาของพวกเขาอาจปรากฏเส้นเลือดในสายตาของพวกเขา ดังนั้นแว่นตาไม่ควรสวมใส่ส้าหรับว่ายน้้า 

ใต้น้้า 

 

หน้ากาก 

หน้ากากใช้ส้าหรับการด้าน้้าตื้นและน้้าลึกอุปกรณ์พวกนี้จะมีที่หุ้มตาและจมูก ขณะที่ด้านนอกการมี
ความดันที่เพ่ิมขึ้นตามความลึกของน้้า นักด้าน้้าสวมหน้ากากสามารถหายใจออกทางจมูกซึ่งแรงจากอากาศที่
เพ่ิมเข้ามาในพ้ืนที่ที่อยู่เบื้องหลังเลนส์และส่งผลให้เพ่ิมความดัน เมื่อนักว่ายน้้านักด้าน้้าและหายใจออกส่งผล
ให้อากาศเพียงพอในพ้ืนที่หลังเลนส์ที่พวกเขาใส่ท้าให้มีความเท่ากันของความดันภายในหน้ากากเพ่ือกดดัน
จากนอกหน้ากาก 

 

การลาก 

การออกแรงขับเคลื่อนจะอยู่บนพ้ืนฐานหนึ่งตามกฎการเคลื่อนที่ของนิวตัน: กฎของการกระท้าและ
แรงปฏิกิริยา กฎนี้ระบุว่าส้าหรับทุกๆ การด้าเนินการจะมีแรงปฏิกิริยาเท่ากับแรงกระท้ามาในทิศทางตรงข้าม 
ตัวอย่างของกฎนี้คือ ปฏิกิริยาการผลักดันย้อนกลับของการพายใบพายเพ่ือย้ายเรือแคนูไปข้างหน้า  
การเคลื่อนไหวที่เกิดจากปฏิกริยาผลักดันนี้จะเรียกว่าว่าการลากหรือพายเรือลากจูง ซึ่งในการว่ายน้้าแขนและ
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ขาท้าหน้าที่เป็นพายที่จะผลักดันน้้าและแรงนั้นจะส่งผลผลักให้นักว่ายน้้าเคลื่อนไหวย้ายไปข้างหน้า ซึ่งมือและ
แขนของนักว่ายน้้าควรจะหันไปในทิศทางท่ีตั้งฉากเพ่ือสร้างแรงลากท่ีมากที่สุด (ภาพที่ 4.11) 

 

 

ภาพที่ 4.11 การออกแรงในทิศทางที่ตั้งฉาก 

ที่มา : The American National Red Cross (2009) 

 

เพ่ือสร้างประสบการณ์ของการลากการขับเคลื่อนให้ลองการออกก้าลังกายต่อไปนี้ 

 

กิจกรรมที่ 1 

1.   ยืนในน้้าลึกท่ีระดับหน้าอก 

2.   ให้แขนเหยียดไปด้านหน้าและหันฝ่ามือ ท่อนแขนลงหน้า ออกแรงกดลงไปทีแ่ขนของคุณ 

3.   ออกแรงต่อเนื่องโดยฝ่ามือท้ามุมเล็กน้อยกับขา ออกแรงกดลงไปที่แขนของคุณ 

ครั้งแรกที่ท่อนแขนถูกกดลง นักว่ายน้้าจะรู้สึกถึงต้านทานมากที่สุดจากน้้า สิ่งนี้ส่งผลให้การ
เคลื่อนไหวในการขับเคลื่อนมากที่สุดเพราะนักว่ายน้้ากับแรงดันต่อปริมาณของน้้านี้จะมากที่สุดเมื่อแขนและ
มืออยู่ในต้าแหน่งนี้ 

การลากขับเคลื่อนยังสามารถสร้างประสบการณ์โดยการว่ายน้้าและจดจ้ารวบรวมข้อมูลขณะที่ 
ออกแรงโดยต้องให้ความสนใจกับจังหวะแขน เพ่ือสร้างประสบการณใ์นใจ 

ในสภาพแวดล้อมทางน้้ากฎของการกระท้าและแรงปฏิกิริยาไม่ได้จ้ากัดเพียงจังหวะการเคลื่อนไหว
ทางกลศาสตร์ กฎของการกระท้าและแรงปฏิกิริยายังน้าไปใช้กับการกระโดดน้้าจากกระดานบอร์ด ใน
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สถานการณ์เช่นนี้กระดานบอร์ดกระโดดจะท้าปฏิกิริยากับแรงของเท้าและท้าให้นักกระโดดน้้ายกตัวลอยขึ้น
กลางอากาศได้ส้าหรับการกระโดดน้้า (ภาพที่ 4.12 และ 4.13) 

 

 

ภาพที่ 4.12 การกระโดดน้้าจากกระดานบอร์ด 

ที่มา : The American National Red Cross (2009) 

 

 

ภาพที่ 4.13 การกระโดดน้้าจากกระดานบอร์ด 

ที่มา : The American National Red Cross (2009) 
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เพ่ือสร้างประสบการณ์การใช้กฎข้อนี้ลองออกก้าลังกายต่อไปนี้ 

 

กิจกรรมที่ 2 

1.   ยืนในตอนปลายของบอร์ดกระโดดน้้า 

2.   ใช้แรงกดลงบนตรงจุดปลายของบอร์ดกระโดดน้้าโดยการกระโดด 

3.   บอร์ดกระโดดน้้าจะยกร่างกายของคุณไปในอากาศ 

 

แรงยกตัว 

บทบาทการเคลื่อนที่ส้าคัญในการช่วยเคลื่อนที่ไปด้านหน้าคือการออกแรง หลักการพ้ืนฐานของการ
เคลื่อนไหว คือการย้ายของเหลวที่อยู่รอบๆ ตัวของแต่ละบุคคลภายในความเร็วของน้้าเมื่อแขนเคลื่อนที่ได้ 
เร็วขึ้นมีแนวโน้มจะอยู่บนผิวน้้าได้นานขึ้นเม่ือว่ายน้้าท่ากรรเชียงนักว่ายน้้าจะท้ามือแหลมๆ เป็นมุมเล็กน้อยใน
ระหว่างการเคลื่อนไหวนี้น้้าที่ผ่านไปด้านบนของมือต้องครอบคลุมระยะทางให้ได้มากกว่าด้านอ่ืนๆ ของมือซึ่ง
เป็นผลให้น้้าไหลผ่านด้านบนของมือที่มีความเร็วสูงยังคงขนานอยู่กับน้้ารอบๆ ของมือเราได ้

เมื่อเรียนรู้และมีประสบการณเ์กี่ยวกับการยกตัวในการเคลื่อนไหวลองท้ากิจกรรมต่อไปนี้ 

 

กิจกรรมที่ 1 

1.   ยืนในน้้าลึกท่ีระดับหน้าอก 

2.   ฝ่ามือของคุณเปิดและหันหน้าลงไปในน้้าที่มีความลาดเอียงเล็กน้อยเมื่อเคลื่อนไหวในท่ากรรเชียง 

3.   ท้าต่อไปและยกเท้าข้ึนมาจากพ้ืน 
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กฎของความเฉื่อยและกฎของความเร่ง 

กฎสองข้อของ ไอแซ็ก นิวตัน คือกฎของความเฉื่อยและกฎของความเร่ง กฎเหล่านี้มีความส้าคัญต่อ
การเคลื่อนไหวในน้้าให้มีประสิทธิภาพเป็นอย่างมาก กฎเหล่านี้จะแสดงให้เห็นถึงการเคลื่อนที่ในน้้าได้ 

 

กฎของความเฉื่อย 

กฎของความเฉื่อยที่เกี่ยวข้องกับการเคลื่อนไหว คือ แรงภายนอกมีความจ้าเป็นและมีผลการ
เคลื่อนไหวของร่างกาย แรงภายนอกเป็นสิ่งจ้าเป็นที่จะหยุดหรือย้ายร่างกาย แรงภายนอกเป็นสิ่งจ้าเป็นเพ่ือ
เปลี่ยนทิศทางของร่างกายเคลื่อนไหวโดยสามสิ่งของกฎนี้มีผลต่อการว่ายน้้า ต่อไปนี้ 

1.   แรงภายนอกคือแรงที่มากระท้าต่อร่างกาย นักว่ายน้้าต้องมีแรงเพียงพอที่จะเริ่มว่ายน้้าเพ่ือรักษา
ความดันในร่างกายเหตุผลที่นักว่ายน้้าต้องท้าการฝึกซ้้าแล้วซ้้าอีกคือเพ่ือเพ่ิมประสิทธิภาพความเร็วและ  

ความทนทานความเฉื่อยท้าให้นักว่ายน้้ามีประสิทธิภาพในการพัฒนาศักยภาพ 

2.   แรงภายนอกเป็นสิ่งจ้าเป็นที่จะหยุดการเคลื่อนไหวร่างกาย น้้าเป็นแรงภายนอกที่สามารถหยุด 

การของเคลื่อนไหวร่างกาย นักว่ายน้้าต้องใช้แรงน้อยลงในการเคลื่อนที่ เมื่อพวกเขาอยู่ ในต้าแหน่ง 
ความคล่องตัว 

3.   แรงภายนอกเป็นสิ่งจ้าเป็นที่จะเปลี่ยนทิศทางของร่างกาย ความเฉื่อยช่วยให้นักว่ายน้้าไปใน
ทิศทางเดียวกัน การเปลี่ยนทิศทางของนักว่ายน้้าจะใช้แรงและความเร็วมาก หากร่างกายเคลื่อนไหวไม่ตรง 
ตามหลักการนี้จะท้าให้มีทิศทางท่ีเกินจากท่ีเราก้าหนด 

 

กฎของความเร่ง 

กฎของการเร่งระบุว่าการเปลี่ยนแปลงความเร็วของวัตถุขึ้นอยู่กับปริมาณการบังคับใช้กับมันและ
ทิศทางของการที่บังคับกฎข้อนี้เกี่ยวข้องกับการว่ายน้้าในสองวิธีครั้งแรกเมื่อแรงผลักมากขึ้นยิ่งรวดเร็วพวกเขา
จะว่ายน้้าได้ดีขึ้น วิธีที่สองมุ่งเน้นการออกแรงทั้งหมดให้ไปในทิศทางเดียวกันและรักษาทิศทางท้าให้ว่ายน้้า  

มีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น ร่างกายที่ไม่ถูกต้องตามต้าแหน่งหรือมุมไม่เหมาะสมจะท้าให้เกิดแรงขับออกไปใน
ทิศทางท่ีไม่ได้ตั้งไว้ 
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กิจกรรมต่อไปนี้ช่วยแสดงให้เห็นถึงกฎข้อนี้ 

กิจกรรมที่ 1 

1.   ผลักตัวออกมาจากขอบสระว่ายน้้าอย่างรวดเร็วและเคลื่อนที่เพ่ือไปอยู่ต้าแหน่งที่คล่องตัว  
อย่าเตะขาหรืออย่าออกแรงว่าย เพียงแต่ช่วยให้ร่างกายชะลอตัวลงและหยุดเคลื่อนไหว 

2.   ผลักตัวออกมาจากขอบสระว่ายน้้าอย่างรวดเร็วและเคลื่อนที่เพ่ือไปอยู่ต้าแหน่งที่คล่องตัว เริ่มต้น
ว่ายน้้าไปด้านหน้าให้เร็วที่สุดเท่าที่เป็นไปได้ 

อย่าออกแรงว่ายน้้าตอนที่ร่างกายเริ่มชะลอเพราะมันจะท้าให้เราออกแรงมากให้ออกแรงตอนที่ผลัก
ตัวออกจากขอบสระได้ระยะกลางๆ จึงเริ่มออกแรงว่ายให้เร็วที่สุดและนี่คือเหตุผลที่ในขั้นตอนที่สองนักว่ายน้้า
สามารถที่จะเคลื่อนที่ผ่านน้้าที่มีความเร็วคงที่ได้ 

 

กิจกรรมที่ 2 

1.   ว่ายน้้าท่ากรรเชียงอย่างง่ายๆ ตามความยาวของสระว่ายน้้าให้ได้อย่างรวดเร็วที่สุด 

2.   กลับมาใช้แขนข้างเดียวเพ่ือรักษาจังหวะแขนตรงข้าม 

ในขั้นตอนแรกนักว่ายน้้ามีแนวโน้มที่จะสามารถที่จะอยู่ในแนวเส้นตรงและเคลื่อนที่ค่อนข้างรวดเร็ว
ในขั้นตอนที่สองนักว่ายน้้ามีแนวโน้มที่การเคลื่อนไหวในรูปแบบที่คดเคี้ยวไปมา เป็นผลให้นักว่ายน้้าต้องใช้  
การจัดการที่ดีของความพยายามในการปรับทิศทางของการเคลื่อนไหวมากกว่าการเร่งตัวไปข้างหน้า 

 

กฎของคาน 

กฎนี้นักวิจัยได้วิ เคราะห์แล้วว่าจังหวะคือสิ่งที่ส้าคัญที่สุดแขนขาจะออกแรงดันเพ่ือช่วยใน  

การเคลื่อนไหวอย่างมีประสิทธิภาพประกอบด้วยจุดหมุนรวมตัวเป็นการสลับขึ้นลงของแขนและขาจึงท้าให้มี
แรงต้าน 

กฎของคานต้องท้าความเข้าใจ 4 องค์ประกอบเหล่านี้ 

1. ขา ท้าหน้าที่เหมือนคานที่มีจุดหมุนคือหัวเข่า 
2. สะโพก ท้าหน้าที่ส่งแรงไปยังขา 
3. แขนท้าหน้าที่เป็นเหมือนไม้พายเพื่อเคลื่อนที่ 
4. หัวไหล่ท้าหน้าที่เป็นจุดหมุนเพ่ือออกแรงเสริมและควบคุมทิศทาง 
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กฎของคานนี้แสดงให้เห็นว่าการที่จะเคลื่อนที่ให้มีประสิทธิภาพนั้นควรใช้ร่างกายทุกส่วนและปฏิบัติ
อย่างถูกวิธี เช่น การว่ายน้้าต้องกวาดน้้าผ่านล้าตัวให้หัวไหล่เป็นจุดหมุน งอศอกเล็กน้อยเพ่ือลดการออกแรง 
ที่มากข้ึน (ภาพที่ 4.14) และตักมือลงในน้้าให้ลึกจนสุดมือจะมีประสิทธิภาพมากที่สุด 

 

 

ภาพที่ 4.14 การกวาดน้้าผ่านล้าตัวให้หัวไหล่เป็นจุดหมุน 

ที่มา : The American National Red Cross (2009) 

 

 

ภาพที่ 4.15 จังหวะของแขนและขา 

ที่มา : The American National Red Cross (2009) 
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จังหวะแขนควรเก็บแขนไว้ใกล้กับร่างกายมากกว่าที่จะกางมากเกินไป ในการเตะก็ควรจะไปตาม
แนวนอนของร่างกายไม่ลึกเกินไปตามกฎของสลับ (ภาพที่ 4.15) 

การออกก้าลังกายนี้เพ่ือเข้าใจในกฏของการสลับหรือกฏของคันโยก 

 

   กิจกรรมที่ 1 

1. เอามือจับขอบสระว่ายน้้า 

2. แขนตรงพยายามเตะเท้าสลับไปมา 

3. ออกแรงอีกครั้ง แต่ครั้งนี้ควรงอข้อศอกก่อนเพ่ือให้ทรงตัวได้ง่าย 

การใช้กฎของคันโยกได้ช่วยให้ว่ายน้้าและใช้แขนขาได้ดีที่สุดซึ่งนักวิจัยได้วิเคราะห์ไว้และผลลัพธ์ของ
การใช้กฎข้อนี้จะรวมอยู่ในรายละเอียดการวิเคราะห์ในบทก่อนหน้านี้ 
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บทสรุป 

การเคลื่อนไหวในกีฬาทางน้้ามีความเกี่ยวข้องกับเรื่องวิทยาศาสตร์ของสสารและเรื่องของพลังงานโดย
เป็นหลักการทางฟิสิกส์ โดยหลักการของอาร์คิมิดีส อธิบายว่าท้าไมคนส่วนใหญ่ถึงลอย เพราะเมื่อพิจารณา 
ที่คนสามคนที่แตกต่างกัน คนที่หนึ่งมไีขมันในร่างกายจ้านวนมาก คนที่สองมีไขมันในร่างกายจ้านวนน้อย และ
คนที่สามมีไขมันในร่างกายจ้านวนน้อยที่สุดแต่มีมวลกล้ามเนื้อมากที่สุด หลักการนี้สามารถจะมองเห็นได้ง่าย
เมื่อมีคนนั่งอยู่ในอ่างอาบน้้าและระดับน้้าจะสูงขึ้นตามหลักการของอาร์คิมิดีส โดยเมื่อน้้าหนักของน้้าที่ยก 

มากขึ้นกว่าน้้าหนักของตัวบุคคลที่ลอยอยู่ในน้้า ผลที่เกิดขึ้นเมื่อคนลอยอยู่ในน้้าจะเกิดแรงพยุงซึ่งแรงนี้จะ
เกิดข้ึนได้เม่ือมีมากกว่าแรงโน้มถ่วงของโลก 

แรงพยุงหรือแรงลอยตัว (buoyant force) ของของเหลวทุกชนิดเป็นไปตามหลักของอาร์คิมีดิส 

(archimedes' principle) ซึ่งกล่าวว่า แรงพยุงหรือแรงลอยตัวที่ของเหลวกระท้าต่อวัตถุ มีขนาดเท่ากับ
น้้าหนักของของเหลวที่มีปริมาตรเท่ากับปริมาตรของวัตถุส่วนที่จมอยู่ในของเหลว นักว่ายน้้าเหล่านี้สามารถใช้
เวลาส่วนใหญ่โดยใช้พลังงานของพวกเขาว่ายน้้าไปข้างหน้าเพื่อให้เคลื่อนไหวได้มากที่สุดและใช้พลังงานอย่างมี
คุณค่าโดยเฉพาะอย่างยิ่งกับคนที่มีความจ้ากัดทางความสารถทางกายภาพ  

แม้ว่าความสามารถในการลอยตัวอยู่บนผิวน้้าขึ้นอยู่กับองค์ประกอบของร่างกายแต่ละบุคคล 

ที่สามารถปรับปรุงเพื่อที่จะให้ลอยอยู่บนผิวน้้าได้ การสูดอากาศเข้าไปจะลดแรงโน้มถ่วงจ้าเพาะ และช่วยเพ่ิม
ความสามารถในการลอยตัว 

แรงโน้มถ่วงจ้าเพาะไม่ได้เป็นปัจจัยเดียวที่มีผลกระทบต่อวิธีการลอยตัวของร่างกายอยู่ในน้้า  
สองปัจจัยอ่ืนๆ ส่งผลกระทบต่อต้าแหน่งการลอยของร่างกาย ศูนย์กลางของมวล (อาจเรียกว่าศูนย์กลางของ
แรงโน้มถ่วง) และเป็นศูนย์กลางของการพยุง โดยศูนย์กลางของมวล เป็นจุดทางทฤษฏีในร่างกายที่พยุง
ทั้งหมดของร่างกาย ในทฤษฏีจุดศูนย์กลางมวลเป็นจุดศูนย์กลางของมวลและร่างกาย เราจะสามารถปรับ
สมดุลของร่างกาย จุดจะต้องตรงด้านล่างของศูนย์มวล 

 

 

 

 

 

 

 

 



บทที่ 5 

ทักษะพ้ืนฐานการเคลื่อนไหวและทักษะเฉพาะในกีฬาทางน้้า 

(Basic Movement Skill and Specific Skill in Aquatic Sports) 

 

การเรียนรู้ทักษะพ้ืนฐานเฉพาะในกีฬาทางน้้าผู้ฝึกจะได้รับการฝึกทักษะที่จ้าเป็นต้องใช้ใน 

การเคลื่อนไหวในน้้าท้าให้ผู้ฝึกสามารถปรับตัวในน้้าได้อย่างปลอดภัยซึ่งเมื่อเกิดกรณีฉุกเฉินทักษะเหล่านี้จะ
ช่วยชีวิตของผู้ที่ได้รับการฝึกได้ นอกจากทักษะพ้ืนฐานแล้วเรายังมีทักษะการเคลื่อนไหวและทักษะเฉพาะใน
กีฬาทางน้้าที่สูงขึ้นไปอีกด้วย การเรียนรู้ทักษะด้านความปลอดภัย เช่น การลอยตัวเพ่ือเปลี่ยนทิศทางและ 

การควบคุมลมหายใจซึ่งเป็นสิ่งที่จ้าเป็นที่ต้องเรียนรู้ทักษะเฉพาะในกีฬาทางน้้าขั้นที่สูงขึ้นไปอีก ทักษะพ้ืนฐาน
ในการเคลื่อนไหวทางน้้าในบทนี้นั้น การจะเคลื่อนไหวในน้้าให้ได้ดีขึ้นจ้าเป็นต้องท้าตัวเองให้มีความเชื่อและ
ความมั่นใจพอสมควร ขั้นตอนทั้งหมดเหล่านี้เกี่ยวข้องในแต่ละทักษะและมีความส้าคัญอย่างมากโดยยังระบุ 
อีกด้วยว่าเป็นทักษะพ้ืนฐาน 

 

ทักษะพื้นฐานการเคลื่อนไหว 

การปรับตัวทางร่างกายและจิตใจ 

เมื่อบุคคลลงสู่แหล่งน้้าที่ใช้ในการฝึก สภาพแวดล้อมทางน้้าเย็นกว่าน้้าที่อาบ สระว่ายน้้าอาจรู้สึก 

เย็นบ้างเพ่ือเร่งการหายใจในน้้าให้ถึงคอซึ่งอุณหภูมิและความดันที่เพ่ิมขึ้นบริเวณหน้าอกท้าให้เรามีพละก้าลัง 
เมื่อเราหายใจเร็ว อาจเพ่ิมความวิตกกังวลในการว่ายน้้าได้ท้าให้มันยิ่งยากในการที่จะปรับตัวเข้าหาน้้าหรือ
ปรับเปลี่ยนทิศทางไปในน้้าซึ่งเกี่ยวข้องกับอุณหภูมิของแต่ละตัวบุคคลซึ่งกระทบต่อการลอยตัว ส่วนการ
ปรับตัวด้านจิตใจ ควรผ่อนคลายและควบคุมการหายใจ เมื่อเราฝึกจนกลายเป็นนักว่ายน้้าที่เชี่ยวชาญสิ่งเหล่านี้
ไม่อาจส่งผลกระทบต่อเราได้อีกต่อไป 

 

การปรับอุณหภูมิของร่างกายในน้้า 

การสัมผัสน้้าจะท้าให้ร่างกายปรับและรู้จักรับมือกับอุณหภูมิของน้้าที่เย็นได้ (ภาพที่ 5.1) 

1.   เดินเข้ามาตามทางลาดหรือความลาดชันจนลึกพอและตักน้้าเข้าสู่อ้อมแขน หน้าอก คอและ
ใบหน้า 

2.   นั่งอยู่บนขอบของสระว่ายน้้าและตักน้้าเข้าสู่ร่างกาย 
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ภาพที่ 5.1 การสัมผัสน้้า 

ที่มา : The American National Red Cross (2009) 

 

การผ่อนคลาย 

นักว่ายน้้าที่ไม่มีประสบการณ์หลายคนรู้สึกกลัวน้้าและมักจะวิตกเกี่ยวกับการว่ายน้้า การผ่อนคลาย
เป็นกุญแจส้าคญัส้าหรับจิตใจเพ่ือปรับตัวเข้ากับสภาพแวดล้อมทางน้้าและการเรียนรู้ในการควบคุมการหายใจ
จะช่วยให้คนผ่อนคลาย นักว่ายน้้าประสาทควรปฏิบัติการควบคุมลมหายใจก่อนที่จะลงน้้า 

นักว่ายน้้าสามารถฝึกควบคุมลมหายใจได้ดังนี้ 

1. หายใจเข้าออกช้าๆ และหายใจให้ลึกในขณะที่นั่งอยู่บนขอบของสระว่ายน้้า 
2. หายใจลึกๆ และกลั้นไว้ซักครู่วินาที แล้วค่อยๆ หายใจออก 

การด้าน้้าผลุบๆ โผล่ๆ และควบคุมลมหายใจ 

การควบคุมลมหายใจเป็นสิ่งจ้าเป็นที่จะท้าให้ว่ายน้้าได้ดี การกลั้นและรักษาลมหายใจไว้เป็นเวลานาน
ไม่ได้จ้าเป็นมากนักแต่มันเป็นสิ่งส้าคัญที่จะสามารถหายใจเข้าและออกให้เป็นจังหวะอย่างต่อเนื่องในขณะที่
ว่ายน้้า ในการฝึกควบคุมลมหายใจในขณะที่พยายามด้าน้้าผลุบๆ โผล่ๆ (ภาพที่ 5.2) 
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ภาพที่ 5.2 การด้าน้้าผลุบๆ โผล่ๆ และควบคุมลมหายใจ 

ที่มา : The American National Red Cross (2009) 

 

1. ยืนใกล้รางล้นน้้าหรือผนังสระว่ายน้้าในน้้าลึกที่หน้าอก 
2. ใช้ลมหายใจเข้า 
3. งอเข่าและจมตัวลงใต้น้้าอย่างเต็มที ่
4. ขณะที่กลับยืนขึ้นมาเบาๆ ให้หายใจออกทางปากและจมูก 
5. ให้สูดลมหายใจเข้าทางปากเมื่อขึ้นเหนือผิวน้้า 
6. ท้าซ้้าการเคลื่อนไหวนี้จนเกิดความเคยชินและมีความสบาย 
7. ย้ายไปทีน่้้าลึกและปฏิบัติการด้าน้้าผลุบๆ โผล่ๆ ซึ่งใหห้่างจากผนังสระ 

 

การลงสู่น้้า 

มีหลายวิธีที่จะลงสู่น้้าแต่มีไม่กี่วิธีที่มีความปลอดภัย วิธีที่ดีที่สุดคือจะขึ้นอยู่กับร่างกายในน้้า 
สภาพแวดล้อม และความสามารถในการว่ายน้้า วัตถุประสงค์ในการลงสู่น้้า นักว่ายน้้าที่เริ่มต้นควรก้าวเท้าลง
น้้าก่อน (feet first) สระว่ายน้้าส่วนใหญ่มีพ้ืนที่นี้สามารถท้าได้โดยการนั่งลงและเลื่อนลงไปในน้้าหรือใช้บันได
ทางลาดหรือบันไดราว (ภาพที่ 5.3) นักว่ายน้้าที่มีความพิการอาจจะใช้ทางลาดรอกหรือลิฟท์ที่จะเข้าสู่สระ 

ว่ายน้้า  
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การเข้าพักที่ปลอดภัยขณะลอยน้้า 

ส่วนใหญ่ของการเข้าพักที่ปลอดภัยในน้้าเป็นความรู้สึกมั่นใจ เป็นความความเชื่อมั่นและจะช่วย
ป้องกันไม่ให้เกิดความตื่นตระหนก ความสามารถในการลอยเป็นการสร้างความเชื่อมั่นอย่างมาก  
ต่อความสามารถที่จะอยู่ยืนบนพื้นผิวยังเป็นความปลอดภัยที่ส้าคัญต่อทักษะที่เป็นสิ่งส้าคัญโดยเฉพาะอย่างยิ่ง
ส้าหรับการเริ่มต้นส้าหรับคนที่ยังว่ายน้้าไม่เป็น  

แม้ว่าการลอยเป็นวิธีที่ง่ายส้าหรับหลายๆ คน แต่ก็ไม่ใช่ทุกคนที่จะลอยได้อย่างง่ายดาย หลักการ 

อุทกพลศาสตร์จะส่งผลกระทบต่อวิธีการหรือท้าให้คนลอยได้ ความเข้าใจและการประยุกต์ใช้หลักการเหล่านี้
ท้าให้การเรียนรู้ที่จะลอยได้ง่ายขึ้น การลอยจะท้าง่ายขึ้นโดยทางร่างกายและจิตใจให้ปรับตัวลงไปในน้้าก่อน 

ที่จะเข้าสู่ภาวะร่างกายผ่อนคลาย 

 

 

ภาพที่ 5.3 การนั่งลงและเลื่อนลงไปในน้้าหรือใช้บันไดทางลาดหรือบันไดราว 

ที่มา : The American National Red Cross (2009) 

 

การลอยหงาย 

การลอยหงายเป็นประโยชน์อย่างยิ่งส้าหรับการอยู่รอด หนึ่งในประโยชน์หลักของการลอยหงายคือ
ปากจะอยู่เหนือน้้าตลอด การเรียนรู้ที่จะลอยหงายควรท้าให้ร่างกายไปสู่ต้าแหน่งที่ลอยตัวอยู่ตามธรรมชาติ 
อย่าใช้เท้าออกแรงมากแต่ปล่อยให้เท้าย้ายไปลอยยังต้าแหน่งที่สะดวกสบายในแนวนอน แนวทแยง หรือเกือบ
แนวตั้ง (ภาพที่ 5.4, 5.5 และ 5.6) พยายามที่จะให้ปอดเต็มไปด้วยอากาศเพราะมันจะสร้างเสริมการพยุงและ
ท้าให้ลอยหงายไดง้่ายขึ้น 
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การปฏิบัติการลอยหงาย 

1. ยืนในน้้าระดับลึกหน้าอก จมตัวลงใต้น้้าที่ระดับคอ 
2. เหยียดแขนทั้งสองข้างและเหยียดออกไปเล็กน้อยทางข้างๆ 
3. วางศีรษะไปทางด้านหลังจนหูอยู่ในน้้า 
4. ผลักร่างกายเบาๆ ที่สะโพก ยกผลักดันหน้าอกและท้องไปยังพื้นผิวน้้า 
5. ให้ขาผ่อนคลาย หัวเข่างอเล็กน้อยและเท้าอยู่ใต้พ้ืนผิว 
6. หายใจเข้าและออกทางปากทุกๆ วินาที 

 

 

ภาพที่ 5.4 การลอยหงายในแนวนอน 

ที่มา : The American National Red Cross (2009) 

 

 

ภาพที่ 5.5 การลอยหงายในแนวทแยง 

ที่มา : The American National Red Cross (2009) 
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ภาพที่ 5.6 การลอยหงายในแนวเกือบตั้ง 

ที่มา : The American National Red Cross (2009) 

 

 

ภาพที่ 5.7 การกวาดแขนกลับ 

ที่มา : The American National Red Cross (2009) 

 

นักว่ายน้้าที่ลอยหงายตามต้าแหน่งลอยธรรมชาติที่เส้นทแยงมุมหรือเกือบจะตั้งฉากอาจต้องเปลี่ยน
ต้าแหน่งเล็กน้อยส้าหรับนักว่ายน้้าเหล่านี้ เพ่ือให้ลอยอยู่ในต้าแหน่งแนวนอนมากขึ้นอาจจะเป็นไปได้โดยการ
รักษาแขนในน้้าและย้ายมือขึ้นเหนือหัว งอข้อมือหรือนิ้วมือเพ่ือให้มือพ้นผิวน้้า และงอหัวเข่า นักว่ายน้้าที่มี
ปัญหาในการลอยหงายสามารถใช้อุปกรณ์กรรเชียงหรือ FINNING เคลื่อนไหวเพ่ือช่วยยกตัวให้ใกล้พ้ืนผิวโดย
ใช้แรงพยายามเล็กๆ น้อยๆ 

1. ใช้ลมหายใจ เหน็บคางไปทางหน้าอก และน้าหัวเข่าไปข้างหน้าโดยการงอที่สะโพก 
2. กวาดแขนกลับลดลงแล้วกวาดไปข้างหน้าในลักษณะวงกลม เพ่ือที่จะน้าร่างกายกลับไปแนวตั้งให้

หายใจออกแล้วยืนขึ้น (ภาพที่ 5.7) 
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การลอยคว้่าหน้า 

มีหลายวิธีที่จะลอยคว่้าหน้า การลอยหงายและการลอยคว่้าหน้าเป็นทักษะการอยู่รอดที่ส้าคัญ 

 

การลอยท่าแมงกะพรุน 

การลอยท่าแมงกะพรุนจะช่วยแสดงให้เห็นถึงการพยุง (ภาพที่ 5.8) 

1. ยืนในน้้าลึกระดับหน้าอก จมตัวลงใต้น้้าที่ระดับคอ 
2. หายใจลึกๆ และกลั้นไว้ 
3. โค้งตัวไปข้างหน้าหาเอวและคว่้าใบหน้า ศีรษะลงในน้้า 
4. งอหัวเขา่เล็กน้อยท่ีจะยกเท้าออกด้านล่าง 
5. ขอให้แขนและขาค้างไว้ตามธรรมชาติ 
6. กลั้นลมหายใจไว้และหายใจออกตามธรรมชาติ ผ่อนคลายเท่าท่ีเป็นไปได้ 
7. อนุญาตให้กลับไปยังทีพ้ื่นผิวของน้้า 
8. ในการกลับสู่ท่าเริ่มต้นให้วางเท้าและหายใจออกอย่างช้าๆ พร้อมยืนขึ้น 

 

 

ภาพที่ 5.8 การลอยท่าแมงกระพรุน 

ที่มา : The American National Red Cross (2009) 
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ภาพที่ 5.9 การกอดเข่าลอยคว่้าหน้า 

ที่มา : The American National Red Cross (2009) 

 

การกอดเข่าลอยคว้่าหน้า 

การกอดเข่าลอยคว่้าหน้าคล้ายกับท่าลอยแมงกะพรุน  

ใช้การกอดเข่าลอยคว่้าหน้าเพ่ือตรวจสอบการลอยตัว (ภาพที่ 5.9) 

1. ยืนในน้้าลึกระดับหน้าอก จมตัวลงใต้น้้าที่ระดับคอ 
2. หายใจลึกๆ และกลั้นไว้ 
3. โค้งตัวไปข้างหน้าหาเอวและคว่้าใบหน้า ศีรษะลงในน้้า 
4. งอหัวเข่าเล็กน้อยที่จะยกเท้าออกด้านล่าง 
5. กอดเข่าให้แน่นบริเวณขากลางน่อง 
6. กลั้นลมหายใจไว้และหายใจออกตามธรรมชาติ ผ่อนคลายเท่าท่ีเป็นไปได้ 
7. อนุญาตให้กลับไปยังที่พ้ืนผิวของน้้า 
8. ในการกลับสู่ท่าเริ่มต้นให้วางเท้าและหายใจออกอย่างช้าๆ พร้อมยืนขึ้น 

 

การลอยไปด้านหน้า 

การลอยไปด้านหน้าจะช่วยให้การเริ่มต้นของนักว่ายน้้ากลายเป็นสะดวกสบายมากขึ้นในต้าแหน่ง 

การลอยแนวนอน มันเป็นเรื่องง่ายที่จะเรียนรู้ทักษะนี้ในน้้าที่ตื้นมากพอที่จะด้าไปให้ถึงพ้ืนผิวด้านล่างด้วยมือ 
แต่อาจเป็นเรื่องยากส้าหรับนักว่ายน้้าเพ่ือให้เท้าของพวกเขาออกจากพ้ืนด้านล่างในสถานการณ์เช่นนี้เพราะน้้า
ไม่ลึกพอส้าหรับร่างกายในการหมุนตัวอย่างเป็นของธรรมชาติ (เส้นทแยงมุมหรือเกือบแนวตั้ง) ของต้าแหน่งใน
การลอย 
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การเรียนรู้การลอยไปด้านหน้าในน้้าตื้น 

1.   เริ่มต้นด้วยการนอนคว่้าหน้าด้วยมืออยู่ในน้้า 

2.   สูดลมหายใจเข้าแล้วคว่้าใบหน้าลงในน้้าจนหูจมน้้า 

3.   ค่อยๆ ยกมือออกจากด้านล่างไปสู่พ้ืนผิวน้้า 

4.   ผ่อนคลายและกางแขนในน้้า 

5.   ค่อยๆ ปล่อยออกอากาศผ่านทางจมูกเพ่ือไมใ่ห้จมูกส้าลักน้้า 

6.   ถ้าเท้ายังคงอยู่ด้านล่างให้ผ่อนคลายขาและค่อยๆ ผลักดันออกจากด้านล่าง 

7.   ในการกลับสู่ท่าเริ่มต้นให้หายใจออกอย่างช้าๆ ยกศีรษะและกดตัวลงพร้อมกับแขนดึงสู่หัวเข่าจัด
ร่างกายและวางเท้าบนพ้ืนด้านล่างแล้วลุกขึ้นยืน 

 

การเรียนรู้การลอยไปด้านหน้าในน้้าลึก (ภาพที่ 5.10) 

1.   เริ่มต้นด้วยการด้าน้้าที่ศีรษะและหน้าอกคว่้าหน้าลงในน้้า กางแขนและขาเหยียดให้ตึง 
2.   หายใจเข้าเต็มปอดแล้วกลั้นลมหายใจเอาไว้และให้นอนคว่้าหน้าลงไปในน้้า ปล่อยตัวตามสบาย 
3.   ใช้เท้าถีบพ้ืนสระให้ล้าตัวขนานกับผิวน้้าและปล่อยให้ขาและแขนลอยตัวยังทีผ่ิวน้้า 
4.   แขนและขากางออก ปล่อยตามสบายไม่เกร็ง 
5.   เมื่อจะใกล้สิ้นสุดลมหายใจให้หายใจออกด้วยการเป่าลมออกทางปาก  
6.   หากปลายเท้าเริ่มตกก็ให้กางแขนและขาออกเพ่ือจะช่วยให้ตัวลอยขึ้น 
7.   จนกระท้ังกลั้นลมหายใจไม่ไหวให้เงยหน้าพร้อมเหยียบเท้าลงที่พ้ืนสระ 
 

 

ภาพที่ 5.10 การลอยไปด้านหน้าในน้้าลึก 

ที่มา : The American National Red Cross (2009) 
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การเคลื่อนไหวเบื้องต้นในน้้า 

การเคลื่อนไหวขั้นพ้ืนฐานในน้้ารวมถึงการลอยตัวในท่ากรรเชียงและการเตะขาในน้้า การเรียนรู้ทักษะ
นี้จะช่วยในนักว่ายน้้ามีความสามารถในการเคลื่อนไหวได้อย่างมีประสิทธิภาพ การลอยตัวในท่ากรรเชียงมี
ทักษะที่ส้าคัญส้าหรับการสร้างการเคลื่อนไหวหรือให้อยู่ในต้าแหน่งที่เหมาะสม  นักว่ายน้้าที่สามารถที่จะเตะ
ขาจะท้าให้การว่ายน้้าเร็วและดีขึ้นเพราะมันจะช่วยการทรงตัวของร่างกายสมบูรณ์แบบ การลอยตัวในท่า
กรรเชียงและการเตะขาในน้้าเป็นทักษะส้าคัญส้าหรับนักว่ายน้้าที่สามารถใช้ทักษะเหล่านี้ช่วยในการ
เคลื่อนไหวได้อย่างรวดเร็วและช่วยเหลือตัวเองได้ในสถานการณ์ฉุกเฉิน 

 

การลอยตัวคว้่าหน้า 

การลอยตัวและการเคลื่อนไหวในน้้าในท่าที่มีความช้านาญและท่าที่เหมาะกับร่างกายซึ่งจะช่วยลด
การเปลี่ยนท่าทางการว่ายน้้าไปสู่เป้าหมายโดยนักว่ายน้้าจะต้องกางแขนและขาออกเพ่ือให้ร่างกายลอยอยู่บน
น้้าได ้

1.  เริ่มจากท่าลอยคว่้าหน้าลงในน้้า กางแขนออกทั้งสองข้างจากนั้นก็ค่อยๆ ปล่อยขาทีละข้างจนขา
สองข้างลอยอยู่ในระนาบเดียวกัน (ภาพที่ 5.11) 

2.  เมื่อร่างกายทรงตัวให้อยู่ในน้้าได้จากนั้นก็เริ่มว่ายน้้าจากช้าและค่อยเพิ่มความเร็ว 
 

การลอยตัวหงายหน้า 

1.  เริ่มจากทา่ลอยหงายหน้าบนน้้า กางแขนออกท้ังสองข้างจากนั้นก็ค่อยๆปล่อยขาทีละข้างจนขาทั้ง
สองข้างลอยอยู่ในระนาบเดียวกัน (ภาพที่ 5.12) 

2.  เมื่อร่างกายทรงตัวให้อยู่ในน้้าได้จากนั้นก็เริ่มว่ายน้้าจากช้าและค่อยเพิ่มความเร็ว 
 

Finning 

Finning เป็นวิธีที่ร่างกายจะเคลื่อนที่ผ่านน้้าโดยใช้การเคลื่อนไหวที่ผลักดันกับแขน เทคนิคนี้
นอกจากนี้ยังสามารถใช้เพื่อช่วยให้การเข้าพักท่ีพ้ืนผิวของน้้าในขณะที่ลอยอยู่บนหลัง 

 1.  พุ่งตัวในลักษณะนอนคว่้าขนานกับน้้าในแนวนอน มือเหยียดตรงไปข้างหน้าทั้งสองข้าง ขาเหยียด
ตรงไปด้านหลัง 
 2.  กวาดฝ่ามือทั้งสองแยกออกกัน ในลักษณะงอข้อศอก 
 3.  มือทั้งสองข้างที่ดึงเข้ามาจะคล้ายกับการวาดวงกลมใต้น้้า โดยมือจะมารวมอยู่ที่บริเวณหน้าอกให้
ลักษณะคล้ายพนมมือ 
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ภาพที่ 5.11 ท่าลอยคว่้าหน้าลงในน้้า 

ที่มา : The American National Red Cross (2009) 

 

 

ภาพที่ 5.12 ท่าลอยหงายหน้าบนน้้า 

ที่มา : The American National Red Cross (2009) 

 

การกรรเชียง 

การกรรเชียง หมายถึง การเคลื่อนไหวของแขนและมือที่มีอิทธิต่อการไหลของน้้า การเคลื่อนไหวจะ
สร้างแรงกับทิศทางของการเคลื่อนไหวที่เกิดขึ้น ท่ากรรเชียงจะสามารถยกตัวให้ลอยไปข้างหน้า ย้อนกลับ 
หรืออยู่ที่เดิมขึ้นอยู่กับการเตะขาในน้้า เพราะท่ากรรเชียงเป็นทักษะส้าคัญเพ่ือให้มีชีวิตรอดเมื่ออยู่ในน้้า 
เทคนิคนี้สามารถช่วยนักว่ายน้้าในขณะที่ก้าลังว่ายน้้าท้าให้หายใจได้สะดวกกว่า ลืมตาได้ง่ายกว่า แต่การ  

ว่ายน้้าไปข้างหลังซึ่งตามองไม่เห็น ต้องระวังไม่ให้ชนกับสิ่งอ่ืน และยังได้พักผ่อนภายในตัว และสามารถว่ายน้้า
ได้อย่างปลอดภัย 
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การฝึกการเคลื่อนไหวแบบกรรเชียง 

1.   วางแขนข้างใดข้างหนึ่งลงในน้้า 
2.   หันฝ่ามือลงสู่พ้ืนสระ หลังจากผลักมือไปแล้วจะยกขึ้นพ้นน้้า ยกแขนขึ้นมาจากน้้าไม่งอข้อศอก 

และวางแขนไปด้านหลังโดยไม่ฟาดน้้า โดยการวางแขนนั้นให้หันฝ่ามือเอานิ้วก้อยลงก่อน งอข้อศอกและตั้งมือ 
พร้อมทั้งดันน้้าผ่านไปทางต้นขาอย่างรวดเร็ว 

การว่ายท่าของกรรเชียงนี้ ผู้ฝึกฝนการว่ายน้้าต้องหมุนส่วนของร่างกายไปตามการเคลื่อนที่ของ
ร่างกายไปตามลักษณะการเคลื่อนไหวของท่อนแขนแต่ต้องเรียบๆไม่ฝืนร่างกายตามไป จากการที่งอแขนดึง
และดันมือลงในจังหวะสุดท้ายของการใช้แรงมือดึง และแขนเหยียดออกในจังหวะของการดันจนแขนเหยียด
เป็นเส้นตรงแนบข้างล้าตัว เพ่ือเป็นการใช้แรงส่งล้าตัวขึ้นไปทางด้านหน้าและเพ่ือเป็นการสะดวกที่จะยกท่อน
แขนขึ้น เพื่อเป็นการน้ากลับไปไว้ด้านหน้าในทิศทางท่ีจะไป 

 

การเคลื่อนไหวพื้นฐานของมือ 

การเคลื่อนไหวมีการใช้ร่วมกับท่านอนหงายเพ่ือให้มีการเคลื่อนไหวน้อยที่สุดเพ่ือที่ปรับใช้กับการ
กรรเชียง (ภาพที่ 5.13) 

1.   การกลับสู่ท่าเริ่มต้น ให้กดมือลงข้างล้าตัวข้อมือเป็นในลักษณะออกมาเป็นเส้นตรงเป็นแนว
เดียวกันกับท่อนแขน นิ้วทั้ง 5 นิ้วต้องติดชิดกัน 

2.   จังหวะช่วงสุดท้ายของแขนที่ลากลงมาดึงน้้ามาในขณะที่ส่วนของสะโพกจะยกขึ้นและช่วยให้
หัวไหล่และบริเวณสะโพกของด้านตรงข้ามกันข้ามลงมาทางด้านล่าง คือใต้บริเวณผิวน้้า 

3.   ฝ่ามือขนานกับล้าตัว รักษาระยะห่างของข้อศอก ในขณะที่แขนดึงน้้ามาในส่วนของสะโพก 

4.   เมื่อดันแขนห่างออกจากล้าตัว ประมาณ 2 นิ้ว ให้ดึงข้อศอกและแขนเข้ามาที่ล้าตัว โดยให้ผ่ามือ
ขนานกับล้าตัว หักนิ้วมื้อเข้าหาสะโพกเล็กน้อย 

5.   ปฏิบัติขั้นตอนที่ 3 และ 4 อย่างต่อเนื่อง 
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ภาพที่ 5.13 การเคลื่อนไหวพ้ืนฐานของมือ 

ที่มา : The American National Red Cross (2009) 

 

การใช้มือและแขนในการกรรเชียง 

 การใช้มือและแขนในการกรรเชียงใช้ในการรักษาต้าแหน่งความนิ่งของร่างกายหรือเคลื่อนย้าย 

นักว่ายน้้าไปข้างหน้า การใช้มือและแขนในการว่ายน้้าจะเริ่มขึ้นในต้าแหน่งที่มีความคล่องตัวที่ด้านหน้า  
นักว่ายน้้ากดลงไปเบาๆ ด้วยหน้าอก การปฏิบัติเหล่านี้ให้ส้นเท้า ก้น และหัวที่พื้นผิวของน้้าใบหน้าที่อาจจะอยู่
ในหรือออกจากน้้า ในขณะที่การรักษาต้าแหน่งที่แขนว่ายน้้าหมุนแขนเพ่ือให้ฝ่ามือยังคงอยู่และหันหน้าไป 

ทางลงแล้วกดแขนออกไปจากร่างกาย ในฐานะที่เป็นแขนกลายเป็นเกือบตรงว่ายน้้าน้าแขนกลับไปยังร่างกาย
รักษาข้อศอกให้กว้าง มือให้รักษาความดันกับน้้า มือควรทรงตัวด้วยมือทั้งหมดร่วมกับการเคลื่อนไหวของแขน
และข้อมือควรมีลักษณะคล้ายกับว่าเป็นการเคลื่อนย้ายด้วยแรงเบาๆ การออกแรงของแขนจะใช้ในการย้าย 

นักว่ายน้้า มือมเีหยียดมาก (hyperextend) ที่ข้อมือเพ่ือให้ฝ่ามือมีก้าลังออกไปจากร่างกาย เมื่อย้ายแขนออก
และในการเคลื่อนไหวส้นเท้าของมือควรกดออกจากกันในวิธีการออกและมาพบกันในวิธีการในการ ใช้แรง
สนับสนุนช่วยให้นักว่ายน้้าที่จะยกขาออกจากน้้าและอยู่ในต้าแหน่งคว่้า มันเป็นสิ่งส้าคัญอย่างยิ่ง เมื่ออยู่ใน
ต้าแหน่งคว่้าว่ายน้้าน้าแขนและมือให้อยู่ในระดับเอวที่ตั้งฉากกับร่างกาย มือควรจะแบนและฝ่ามือหันหน้าไป
ทางด้านล่างของสระว่ายน้้าการเคลื่อนไหวด้วยแรงดันน้้าคงที่จากฝ่ามือของมือผ่านแขน เนื่องจากต้าแหน่ง 
Inverted จะมีแรงกดดันมากขึ้นในแขน ข้อศอกจะยังคงรักษาความกว้างประมาณหนึ่งลูกเทนนิสออกไปจาก
ด้านข้างของร่างกายและช่วงของการเคลื่อนไหวที่แขนจะยังคงกว้าง เทคนิคเดียวกันนี้ส ามารถใช้ในการ
เคลื่อนย้ายร่างกายขณะที่อยู่ในท่าลอยต้าแหน่งด้วยมือในแบบเดียวกันต้าแหน่งฝ่ามือหันไปทางใบหน้า 
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ภาพที่ 5.14 การใช้มือและแขนในการว่ายน้้า 

ที่มา : The American National Red Cross (2009) 

 

การเตะขาในน้้า 

การเตะขาในน้้าเป็นทักษะที่ฝึกยาก โดยจ้าเป็นและมีประโยชน์มากซึ่งจะช่วยให้ส่วนหัวของนักว่ายน้้า
ลอยอยู่เหนือน้้า การเตะขาในน้้าคล้ายกับการเตะขาสลับในท่ากรรเชียงหรือเตะเท้าคู่ในท่าปลาโลมา และใช้
การเคลื่อนไหวร่วมกันกับแขน การเคลื่อนไหวโดยการใช้มือและแขนในการพยุงตัวให้ส่วนหัวอยู่พ้นน้้า  
การเตะขาในน้้าสามารถท้าได้หลายวิธีอาจใช้เพียงแขนหรือขาบางส่วนก็ได้ การเคลื่อนไหวโดยใช้วิธีการเตะน้้า
ใช้เพื่อพยุงตัวให้ตั้งโดยการเตะน้้าสลับหรือหมุนวน 

1. ล้าตัวจะอยู่ในแนวตั้งตรงหรือเอนไปข้างหน้าเล็กน้อย ศีรษะตั้ง ปากและจมูกพ้นน้้า (ภาพที่ 5.15) 
2. ใช้มือท้ังสองข้างสลับกันพุ้ยน้้าลงด้านล่าง เท้าและขาเตะสลับเพื่อดันตัวให้ลอยขึ้น 
3. เตะน้้าดันน้้าลงด้านล่างเพื่อให้ดันศีรษะลอยขึ้น (ภาพที่ 5.16) 
การหมุนในน้้าเป็นอีกทักษะที่ส้าคัญส้าหรับการเตะขาในน้้าเพราะจะท้าให้เราสามารถหยุดพักได้ 

จ้าเป็นต้องฝึกฝนอย่างต่อเนื่อง  หากเกิดความช้านาญก็สามารถช่วยชีวิตผู้อ่ืนได้ การเตะขาในน้้าแบบหมุน 
การเตะขาในท่านี้จะท้าให้ส่วนหัวพ้นผิวน้้าเพื่อรักษาการคงที่ 
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ภาพที่ 5.15 ล้าตัวจะอยู่ในแนวตั้งตรงหรือเอนไปข้างหน้าเล็กน้อย ศีรษะตั้ง ปากและจมูกพ้นน้้า 

ที่มา : The American National Red Cross (2009) 

 

 

ภาพที่ 5.16 เตะน้้าดันน้้าลงด้านล่างเพ่ือให้ดันศีรษะลอยขึ้น 

ที่มา : The American National Red Cross (2009) 
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การเตะขาแบบ eggbeater เป็นอีกหนึ่งการเตะที่มีประสิทธิภาพส้าหรับการลอยตัวในน้้า เพราะมัน
ไม่มีระยะพัก โดยได้เตะแบบนี้ให้อย่างต่อเนื่องเพ่ือการสนับสนุนการลอยตัว การเตะที่แข็งแกร่งนอกจากนี้ 
ยังใช้การลอยตัวในน้้าในกีฬาโปโลน้้า 

1. ให้แขนอยู่เกือบจะตั้งฉากกับล้าตัวงอแขนไปข้างหน้าเล็กน้อยท้าเอวให้เหมือนท่ากรรเชียงโดยมี
การเคลื่อนไหวของแขน 

2. ให้หลังตรงและเกร็งสะโพกไว้เพ่ือให้ต้นขามีการเคลื่อนไหวไปด้านหน้า (ภาพที่ 5.17) 
3. ดึงขาที่ต่้ากว่าให้ท้ามุม 90 องศากับต้นขาและหัวเข่ามีความกว้างมากกว่าสะโพกเล็กน้อย 
4. หมุนขาและหัวเข่าลดน้อยลง ให้ขาข้างหนึ่งหมุนเป็นวงกลมขนาดใหญ่และการเคลื่อนไหวของขา

ต้องหมุนตามเข็มนาฬิกาและทวนเข็มนาฬิกา 
5. ในการท้างานของเท้าแต่ละข้างจะสลับไปมาโดยการหมุนอย่างรวดเร็ว (ภาพที่ 5.18) พลังของ

การเตะมาจากแรงท่ีเกิดจากการกวาดของเท้า 
6. ในการท้างานของเท้าแต่ละข้างให้ เตะไปเรื่อยๆ และเตะเท้าให้พอแค่ให้ศีรษะพ้นน้้า  

(ภาพที่ 5.19) 
 

 

ภาพที่ 5.17 หลังตรงและเกร็งสะโพกไว้เพ่ือให้ต้นขามีการเคลื่อนไหวไปด้านหน้า 

ที่มา : The American National Red Cross (2009) 
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ภาพที่ 5.18 เท้าแต่ละข้างจะสลับไปมาโดยการหมุนอย่างรวดเร็ว 

ที่มา : The American National Red Cross (2009) 

 

 

ภาพที่ 5.19 เตะเท้าให้พอแค่ให้ศีรษะพ้นน้้า 

ที่มา : The American National Red Cross (2009) 
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การเปลี่ยนทิศทาง การพลิกตัว และการกลับสู่การเริ่มต้น 

นักว่ายน้้ามือใหม่ทุกคนจะต้องทราบวิธีการเปลี่ยนทิศทางในการว่ายน้้าและวิธีเริ่มต้นจะให้ว่าย  
ไปกลับเป็นเส้นตรง เทคนิคทั้งหมดเหล่านี้ช่วยให้นักว่ายน้้าที่พ่ึงเริ่มต้นในการเรียนรู้จังหวะใหม่ๆ ให้กลายเป็น
มืออาชีพยิ่งขึ้น ในขณะบางทีทักษะเหล่านี้อาจจะน้าไปใช้ในชีวิตประจ้าวันได้ด้วย 

 

การเปลี่ยนทิศทาง 

ความสามารถในการเปลี่ยนทิศทางขณะว่ายน้้าไปด้านหน้าหรือด้านหลังต้องค้านึงถึงความปลอดภัย
เป็นส้าคัญ เพราะทักษะเหล่านี้จะช่วยให้นักว่ายน้้าปลอดภัยจากอันตรายต่างๆ 

 

การว่ายน้้าไปด้านหน้า 

1.   ใช้แขนว่ายน้้าไปในทิศทางที่ต้องการ 

2.   มองทิศทางท่ีต้องการและใช้แขนว่ายสลับไปมา ให้ช่วงแขนกว้างเท่าล้าตัวของตนเอง 

3.   เอียงศีรษะไปในทิศทางท่ีต้องการ 

4.   จังหวะการพลิกจะใช้ความแข็งแกร่งของแขนเป็นอย่างมาก 

 

การพลิกหรือกลับตัว 

ขณะว่ายน้้าให้ปากพ้นจากน้้าทุกครั้งเพ่ือหายใจและยังสามารถมองเห็นด้านหน้าในขณะที่ว่ายน้้าด้วย 
เพ่ือเพ่ิมความสามารถในการมองเห็นเป็นทักษะความปลอดภัยที่ส้าคัญเพราะจะช่วยให้นักว่ายน้้า ว่ายไป-มา 
หรือเปลี่ยนต้าแหน่งว่ายน้้าสามารถปรับให้การหายใจคล่องข้ึนเพื่อช่วยให้มีแรงว่ายน้้าต่อไป 

1. เมื่อลงในน้้าให้หายใจช้าๆ  
2. ให้ไหล่และศีรษะหันในทิศที่ตรงข้ามกันหันไปทางซ้ายให้ลดไหล่และหันศีรษะไปทางขวาหันไป

ทางขวาให้ลดไหล่พอเหมาะและหันศีรษะไปทางซ้าย 
3. หายใจได้ตามปกติและส่วนบนของล้าตัวลอยขึ้นหรือยังคงว่ายน้้าไปด้านหลังให้เปิดมากกว่าขณะ

ว่ายน้้าในสระใช้ลมหายใจให้ไหล่และหันศีรษะในทิศทางเดียวกันในขณะที่แขนอยู่ใต้น้้าให้เคลื่อนไหวโดยการ
เอ้ือมมือข้ามร่างกายไปในทิศทางท่ีต้องการ 
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ย้ายต้าแหน่งจากแนวตั้งให้เป็นแนวนอนไปด้านหน้า 

1. ใช้ลมหายใจ 

2. ยันไปข้างหน้าให้ใบหน้าลงในน้้าจนหูจมลงในน้้า 
3. กางแขนไปด้านหน้า ไปในทิศทางท่ีตั้งใจไว้ 
4. ใช้เท้าดันลงใต้น้้าหรือเตะขาท่ีจะให้ช่วยในการเคลื่อนไหวไปในต้าแหน่งที่เราจะไป 

5. ให้แขนแยกออกไปข้าง ๆ เล็กน้อย 

6. ให้ศีรษะด้านหลังจมลงในน้้า 
7. ท้าให้ร่างกายเบาที่สุด โดยที่สะโพกผลักดันหน้าอกและท้องไปยังใต้น้้า 
8. ผลักดันล้าตัวลงใต้น้้าหรือเตะขาไปช่วยในการเคลื่อนย้ายร่างกายไปในต้าแหน่งที่เราอยากไป 

 

เริ่มขั้นตอนแรก โดยการหันหน้าออกจากขอบสระน้้า 

ในการเริ่มต้นให้ใบหน้าหันออกจากขอบสระน้้า 

1. จับรางน้้าหรือขอบสระน้้าด้วยมือข้างหนึ่ง ขยายแขนอีกข้างที่อยู่ในน้้า ชี้ไปในทางทิศที่จะไป 
(ภาพที่ 5.20) 

2. หมุนร่างกายและยันขาพุ่งไปข้างหน้าเล็กน้อยเพ่ือให้ไหล่ซ้ายและแขนอยู่ใต้น้้า ถ้ามือขวาอยู่
ด้านหน้าให้ไหล่และแขนอยู่ใต้น้้าด้วยมือซ้าย 

3. วางเท้ากับขอบสระว่ายน้้าและให้สะโพกพ้นเหนือน้้า เท้าหนึ่งจะสูงข้ึนอยู่กับมือที่จับขอบสระน้้า 
4. สูดลมหายใจและก้มหน้าลงในน้้าเพ่ือด้าลงไป 
5. ปล่อยมือจากขอบสระแล้วใช้ขาดีดออกจากขอบสระน้้า โดยจะหมุนให้หน้าคว่้าลงในน้้าและ 

กางแขนเพื่อให้มีความคล่องตัว(ภาพที่ 5.21)  
6. ผลักตัวออกจากขอบสระด้วยเท้าทั้งสองข้าง 

 

 

ภาพที่ 5.20 เตะเท้าให้พอแค่ให้ศีรษะพ้นน้้า 

ที่มา : The American National Red Cross (2009) 
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ภาพที่ 5.21 เตะเท้าให้พอแค่ให้ศีรษะพ้นน้้า 

ที่มา : The American National Red Cross (2009) 

 

เริ่มจากการจับขอบสระน้้า 

เริ่มต้นโดยให้ใบหน้าพ้นจากน้้าหรือขอบสระ 

1. จับรางน้้าหรือขอบสระว่ายน้้าด้วยมือทั้งสองขนานกับหัวไหล่พอดี 
2. จัดร่างกายและวางเท้ากับขอบสระว่ายน้้าให้อยู่ใต้น้้าและงอสะโพกให้กว้างพอดีกับหั วไหล่  

หัวเข่าควรจะอยู่ในของแขน 
3. กางแขนเล็กน้อยและแนบคางไว้ที่หน้าอกและดึงร่างกายใกล้ชิดกับขอบสระว่ายน้้า 
4. สูดลมหายใจแล้วยันหัวลงมาในน้้าและเปิดด้านหลังเล็กน้อย 
5. ให้ปล่อยมือออกจากขอบสระเพ่ือน้ามือใกล้กับร่างกายละผลักดันล้าตัวออกมาจากขอบสระน้้าใน

ขณะที่โค้งตัวกลับเล็กน้อย 

การย้ายต้าแหน่งเพ่ือความคล่องตัวด้วยแรงจากแขนเหนือศีรษะและลอยออกไปจากจุดเริ่มต้น 

(ภาพที่ 5.22) สะบัดแขนไปด้านข้างให้เหมือนท่ากรรเชียงพ้ืนฐาน 
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ภาพที่ 5.22 การย้ายต้าแหน่งเพ่ือความคล่องตัวด้วยแรงจากแขนเหนือศีรษะและลอยออกไปจากจุดเริ่มต้น 

ที่มา : The American National Red Cross (2009) 

 

         การว่ายน้้าโดยใช้ด้านข้าง 

การเริ่มต้นว่ายน้้าโดยการใช้แขนว่ายไปทางด้านข้างของล้าตัวจากขอบสระ 

1. จับรางน้้าหรือขอบสระว่ายน้้าด้วยมือข้างหนึ่ง 
2. เหยียดแขนอีกข้างไปด้านหน้าของร่างกายและมองไปยังทิศทางที่จะไปหรือตั้งใจจะไป แต่ไม่

หมุนร่างกาย 
3. ผลักดันร่างกายออกด้วยเท้าทั้งสองข้างและมือที่ใช้จับขอบสระว่ายน้้ากับต้นขาให้ดีดตัวออกจาก

ขอบสระน้้า 
4. รอจนความเร็วช้าลงจึงจะเริ่มต้นการว่ายน้้าตะแคงข้าง (sidestroke) 

 

ทักษะใต้น้้า การด้าน้้าระดับพื้นผิวน้้า 

ด้าน้้าที่พ้ืนผิวน้้าเป็นเทคนิคที่ใช้ในการไปอยู่ใต้น้้าเมื่อว่ายน้้าบนพ้ืนผิวน้้า มันคือวิธีที่รวดเร็วและมี
ประสิทธิภาพมากที่สุดเพ่ือไปยังใต้น้้า ทักษะนี้สามารถน้ามาใช้เพ่ือดึงวัตถุจากกิจกรรมใต้น้้าต่างๆ หรือใน
บางอย่าง เช่น การด้าน้้ามีสองวิธีจะด้าเนินการคือการด้าน้้าที่ พ้ืนผิวน้้ามี หัวทิ่ม นอกจากนี้ในท่าหัวทิ่มนี้เป็น
ท่าด้าน้้าที่ร่างกายสามารถท้าได้ (ขด) หรือหอก (งอสะโพก) ต้าแหน่งที่ส้าคัญในการด้าน้้าพ้ืนผิวที่มี
ประสิทธิภาพคือการเพ่ิมส่วนหนึ่งของร่างกายเหนือพ้ืนผิวน้้า เพื่อให้น้้าหนักลงไปในน้้าที่บังคับให้ร่างกายลดลง
เพ่ือหลีกเลี่ยงการชนวัตถุเมื่อลงไปหรือกลับขึ้นมาแล้วให้เปิดตาอยู่เสมอและยกแขนเหนือศีรษะในระหว่าง  

ด้าน้้าที่พ้ืนผิว หายใจออกทางจมูก เพราะจะได้ป้องกันน้้าเข้าจมูก ไม่ว่าจะเป็นประเภทของการด้าน้้าที่พ้ืนผิว
จะถูกน้ามาใช้ ใครที่ประสบปัญหา ปวดหู ความดัน อึดอัด ในระหว่างว่ายน้้าไปในน้้าตื้นหรือพ้ืนผิวของน้้า 

เพ่ือป้องกันไม่ให้เกิดความเสียหายต่อหู 
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ด้าน้้าทีพ่ื้นผิว เริ่มต้นจากการใช้ขา 

ด้าน้้าที่พ้ืนผิว เริ่มต้นจากการใช้ขาเป็นวิธีที่ปลอดภัยที่จะไปลงไปในน้้าหรือในน้้ามืดของความลึก 

ที่ไม่รู้จัก 

1. เริ่มต้นด้วยการเตะน้้า 
2. กดมือทั้ งสองข้างลงอย่างแข็งขันในเวลาเดียวกันและน้าแขนไปด้านข้างของต้นขาใน

ขณะเดียวกันการด้าเนินการท่าเตะกรรไกร การเคลื่อนไหวนี้ช่วยให้คุณเพ่ิมประสิทธิภาพในการด้าน้้ามากขึ้น  
(ภาพที่ 5.23) 

3. สูดลมหายใจเพ่ิมข้ึน 
4. ให้ร่างกายเป็นแนวตั้งเพ่ิมความคล่องตัวที่เริ่มจะย้ายลง 
5. เปิดฝ่ามือออกไปด้านนอกแล้วกวาดมือให้สูงขึ้นส้าหรับการเคลื่อนไหวลดลงมาก การด้าเนินการ

นี้ควรเกิดขึ้นอย่างสมบูรณ์ในใต้น้้า (ภาพที่ 5.23) อ่ืนๆ การลดมือลงอาจมีความจ้าเป็นเมื่อไปถึงในระดับที่
ตนเองต้องการ 

6. เมื่อการเคลื่อนไหวลดลง ให้เหน็บร่างกายและม้วนตัวลงในต้าแหน่งแนวนอน 
7. ขยายแขนและขาใต้น้้าเพ่ือว่ายน้้า 

 

 

ภาพที่ 5.23 การด้าน้้าทีพ้ื่นผิว 

ที่มา : The American National Red Cross (2009) 
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ภาพที่ 5.24 การด้าน้้าพ้ืนผิวใต้น้้า 

ที่มา : The American National Red Cross (2009) 

 

ด้าน้้าพื้นผิวใต้น้้า 

ด้าน้้าพื้นผิวใต้น้้าเป็นการด้าน้้าโดยการทิ่มศีรษะลงไปใต้น้้า ถ้าความลึกของน้้าไม่เป็นที่รู้จักให้แขนข้าง
หนึ่งยื่นออกมาเหนือหัวเมื่อด้าลงไปด้านล่างแล้ว 

1. ใช้จังหวะว่ายน้้าหรือลอยตัวอยู่เพ่ือที่จะได้น้าแรงว่ายไปด้านหน้า 
2. สูดลมหายใจเข้าแล้วกวาดแขนย้อนกลับไปยังต้นขาแล้วเปิดฝ่ามือ 
3. เหน็บคางไว้ตรงหน้าอก ร่างกายจะท้ามุมพอดีทางด้านขวาที่สะโพกและวาดขาเข้าต้าแหน่งเหน็บ 
4. หมุนไปข้างหน้าจนเกือบคว่้าลง (ภาพที่ 5.24) 
5. ขยายขาข้ึนอย่างรวดเร็วในขณะที่กดแขนและมือไปข้างหน้ากับฝ่ามือหันหน้าไปด้านล่าง 
6. ด้าน้้าลงไปพร้อมดึงแขน ส้าหรับความลึกมากความเร็วในการด้าน้้าก็จะช้าลง 

 

การพุ่งลงน้้า 

การพุ่งลงน้้าหรือการพุ่งลงใต้พ้ืนผิวน้้านั้นท่าที่พุ่งลงจะมีลักษณะคล้ายกับหอกพุ่ง ซึ่งใช้แขนทั้งสอง
ข้างประสานกันเพ่ือพุ่งลงน้้าเป็นส่วนแรก และขานั้นจะชิดกันท้าให้เป็นเส้นตรง ถ้าความลึกของน้้า มีความลึก
น้อยกว่า 8 ฟุต การพุ่งลงน้้าจะให้แขนข้างหนึ่งยื่นออกมามากกว่าหัว 

1.   การว่ายน้้าจะใช้จังหวะในการว่ายเพื่อเป็นแรงส่งที่จะว่ายไปข้างหน้าได้อย่างรวดเร็ว 

          2.   ในการกลับตัวย้อนกลับจะกวาดแขนโดยหันฝ่ามือลงไปยังต้นขา 

          3.   ในขณะที่พุ่งลงน้้าแขนจะยื่นไปข้างหน้า โดยคางจะชิดกับหน้าอกและสะบัดสะโพกเพ่ือส่งแรง
อย่างรวดเร็ว 
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         4.  เพ่ือความคล่องตัวในการพุ่งลงน้้า แขนจะยื่นออกมาข้างหน้า ขาเป็นแนวเส้นตรง ล้าตัวหรือ
ร่างกายจะต้องเกือบตั้งฉาก  

         5.  น้้าหนักของขาก็มีส่วนท้าให้เกิดแรงส่งในการว่ายหรือการพุ่งลงน้้า 

 

 

ภาพที่ 5.25 การพุ่งลงน้้า 

ที่มา : The American National Red Cross (2009) 

 

การว่ายใต้น้้าในสระ 

ข้อควรระวังความปลอดภัยส้าหรับการว่ายใต้น้้าในสระเป็นวิธีที่จะลงไปหาของใต้น้้า การหลีกเลี่ยง
อันตรายบนพ้ืนผิวน้้า และการส้ารวจโลกใต้น้้า ทักษะนี้เป็นเรื่องง่ายที่จะเรียนรู้  แต่ต้องระมัดระวังความ
ปลอดภัยที่จะต้องปฏิบัติตามเพ่ือป้องกันไม่ให้เกิดความเสียหาย อย่างน้อยหนึ่งมือควรยื่นออกมาด้านหน้าเมื่อ
ลงมาว่ายใต้น้้าและมักจะว่ายน้้าด้วยการลืมตา (แว่นตาไม่ควรจะสวมใส่) นักว่ายน้้าควรถอดคอนแทคเลนส์
ก่อนที่จะเปิดตาใต้น้้าข้อควรระวังเหล่านี้จะช่วยหลีกเลี่ยงสิ่งกีดขวางและให้ข้อมูลเกี่ยวกับสภาพแวดล้อมใต้น้้า 

  

 

ภาพที่ 5.26 การว่ายใต้น้้าในสระ 

ที่มา : The American National Red Cross (2009) 
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จังหวะใต้น้้า 

จังหวะว่ายน้้าใต้น้้ามีมากมายหลายจังหวะและมีการปรับเปลี่ยนจังหวะที่ใช้ในการว่ายน้้าใต้น้้า ทุกคน
ย่อมมีจังหวะที่ดีที่สุดส้าหรับตนเอง ในทุกสถานการณ์ทุกคนสามารถปรับเปลี่ยนท่าว่ายน้้าได้เสมอ ซึ่งท่า 
ว่ายน้้าที่ให้จังหวะในการว่ายและใช้มากที่สุด คือ ท่าผีเสื้อ ซึ่งสามารถแก้ไขปัญหาในการว่ายน้้าใต้น้้าได้ดี 
รวมไปถึงวิธีต่อไปนี้ 

1.  ท่ากบใช้แขนทั้งสองข้างพุ่งไปข้างหน้าพร้อมๆกันจากหน้าอกและดึงกลับไปข้างหลังหรือ  

ท่าปลาโลมา (ภาพที่ 5.26) 

2.   อีกวิธีหนึ่งคือการใช้แขนดึงและเตะขา โดยใช้แขนกวาดไปด้านข้าง เมื่อว่ายน้้าใต้น้้าวิธีการเหล่านี้
ช่วยสร้างความแข็งแรงให้กับระบบหายใจได้ 

3.   ถ้าขณะที่ว่ายน้้าใต้น้้ามองเห็นไม่ดี ก็สามารถใช้แขนกวาดออกไปข้างหน้าเพ่ือสัมผัสแทน 

การมองเห็นได้ว่ามีสิ่งกีดขว้างไหม 

4.   ในขณะที่ว่ายน้้าใต้น้้าที่มีความลึกนั้นจะต้องรักษาการพุ่งหรือยืดออกของแขนไปข้างหน้าของ
ร่างกายถ้าไม่รักษาการยืดออกของแขนให้พร้อมกันจะท้าให้เกิดการเปลี่ยนทิศทางได้ ฉะนั้นขณะว่ายน้้าใต้น้้า
ให้หันศีรษะไปในทิศทางที่ต้องการและใช้แขนทั้งสองข้างพุ่งออกไปข้างหน้าพร้อมๆ กันไปในทิศทางเดียวกัน
และโดยการขึ้นหรือลงของร่างกายนั้นจะใช้สะโพกช่วย 
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บทสรุป 

การเรียนรู้ทักษะพ้ืนฐานเฉพาะในกีฬาทางน้้าผู้ฝึกจะได้รับการฝึกทักษะที่จ้าเป็นต้องใช้ใน 

การเคลื่อนไหวในน้้าท้าให้ผู้ฝึกสามารถปรับตัวในน้้าได้อย่างปลอดภัยซึ่งเมื่อเกิดกรณีฉุกเฉินทักษะเหล่านี้จะ
ช่วยชีวิตของผู้ที่ได้รับการฝึกได้ นอกจากทักษะพ้ืนฐานแล้วเรายังมีทักษะการเคลื่อนไหวและทักษะเฉพาะใน
กีฬาทางน้้าที่สูงขึ้นไปอีกด้วย การเรียนรู้ทักษะด้านความปลอดภัย เช่น การลอยตัวเพ่ือเปลี่ยนทิศทางและ 

การควบคุมลมหายใจซึ่งเป็นสิ่งที่จ้าเป็นที่ต้องเรียนรู้ทักษะเฉพาะในกีฬาทางน้้าขั้นที่สูงขึ้นไปอีก ทักษะพ้ืนฐาน
ในการเคลื่อนไหวทางน้้า การจะเคลื่อนไหวในน้้าให้ได้ดีขึ้นจ้าเป็นต้องท้าตัวเองให้มีความเชื่อและความมั่นใจ
พอสมควร  

การปรับตัวทางร่างกายและจิตใจเป็นสิ่งที่ส้าคัญมาก เมื่อบุคคลลงสู่แหล่งน้้าที่ ใช้ในการฝึก 
สภาพแวดล้อมทางน้้าเย็นกว่าน้้าที่อาบ สระว่ายน้้าอาจรู้สึกเย็นบ้างเพ่ือเร่งการหายใจในน้้าให้ถึงคอซึ่งอุณหภูมิ
และความดันที่เพ่ิมขึ้นบริเวณหน้าอกท้าให้เรามีพละก้าลัง เมื่อเราหายใจเร็ว อาจเพ่ิมความวิตกกังวลในการ
ว่ายน้้าได้ท้าให้มันยิ่งยากในการที่จะปรับตัวเข้าหาน้้าหรือปรับเปลี่ยนทิศทางไปในน้้าซึ่งเกี่ยวข้องกับอุณหภูมิ
ของแต่ละตัวบุคคลซึ่งกระทบต่อการลอยตัว ส่วนการปรับตัวด้านจิตใจควรผ่อนคลายและควบคุมการหายใจ 
เมื่อเราฝึกจนกลายเป็นนักว่ายน้้าที่เชี่ยวชาญสิ่งเหล่านี้ไม่อาจส่งผลกระทบต่อเราได้อีกต่อไป 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



บทที่ 6 

ทักษะพ้ืนฐานการเคลื่อนไหวในกีฬาว่ายน้้า 

(Basic Movement Skill in Swimming) 

 

ในอดีตนักว่ายน ้าและโค้ชจะใช้วิธีการทดลองและน้าข้อผิดพลาดมาปรับปรุงการเคลื่อนไหวหรือ 

การแสดงออกของเขา แต่ปัจจุบันนี นักว่ายน ้าและโค้ชใช้หลักทางอุทกพลศาสตร์เพ่ือปรับปรุงจังหวะใน 

การเคลื่อนไหว และใช้หลักวิทยาศาสตร์และกลศาสตร์ของจังหวะหรือการเคลื่อนไหวเพ่ือให้มีประสิทธิภาพ
มากขึ นในการเคลื่อนไหวว่ายน ้า แม้ว่าการพัฒนาแบบใหม่นี ยังคงมุ่งเน้นการเคลื่อนไหวแต่ที่ผ่านมาก็ได้รับ 

การปรับปรุงจังหวะหรือการเคลื่อนไหวว่ายน ้าขั นพื นฐานขึ นมาใหม่  ในบทนี อธิบายถึงรายละเอียดของทักษะ
พื นฐานการเคลื่อนไหวในกีฬาว่ายน ้า เช่นท่าผีเสื อ กรรเชียง และอีกหลายๆ ท่า โดยจะอธิบายถึงจังหวะ 

การเคลื่อนไหวในแต่ละท่า ซึ่งเหมาะส้าหรับผู้เริ่มฝึกทักษะพื นฐานในการว่ายน ้า และยังเป็นประโยชน์ใน  

การว่ายน ้าไดใ้ห้ประเมินทักษะของตนเองอีกด้วย 

 

องค์ประกอบพื้นฐานของจังหวะการว่ายน้้า 

หนึ่งในวิธีที่ดีที่สุดเพ่ือปรับปรุงการว่ายน ้าโดยมุ่งเน้นไปที่วิธีการเคลื่อนไหวร่างกายทางน ้าที่มี  
การสูญเสียความพยายามเล็กน้อยไม่ว่าจะเป็นการว่ายน ้าส้าหรับการพักผ่อนหย่อนใจหรือการแข่งขัน  
การเคลื่อนไหวก็เคลื่อนไหวได้อย่างง่ายดายและมีประสิทธิภาพอย่างที่ก้าหนดเป้าหมายไว้ ในการให้จังหวะ 

ว่ายน ้าที่มีประสิทธิภาพจะช่วยให้ว่ายน ้าได้ไกลออกไปอีก แต่ก็ไม่ได้เป็นหนึ่งในวิธีที่ดีที่สุด วิธีการว่ายน ้า
ร่างกายจะต้ององค์ประกอบพื นฐานคือ ความแข็งแรงของร่างกาย และความยืดหยุ่นเพ่ือใช้ในการส่งแรงให้แต่
ละจังหวะของการว่ายน ้า ซึ่งองค์ประกอบพื นฐานของแต่ละคนจะต้องมีระบบหายใจที่ดีนักว่ายน ้าสามารถ 

ปรับใช้หรือก้าหนดระบบหายใจได้อย่างพอดีกับลักษณะของนักว่ายน ้า นักว่ายน ้าที่ดีจะเข้าใจองค์ประกอบของ
จังหวะในการว่ายน ้าดีที่สุด 

จากที่กล่าวมาข้างต้นสามารถอธิบายความสอดคล้องของขั นตอนของจังหวะการเคลื่อนไหวดังต่อไปนี  

1. หลักการอุทกพลศาสตร์ที่เกี่ยวข้องกับระบบหายใจ 

2. การเคลื่อนไหวในน ้าร่างกายต้องมีความสมดุล 

3. จังหวะในการใช้แขน 

4. การเตะขา 

5. การก้าหนดเวลาในการหายใจ 
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ว่ายน้้าท่าฟรีสไตล์ 

ด้านการรวบรวมข้อมูล (ท่าฟรีสไตล์) 

ในการรวบรวมข้อมูลบางครั งท่าฟรีสไตล์ คือท่าที่มีจังหวะการว่ายได้เร็วที่สุด (ภาพที่ 6.1) นอกจากนี 
ก็เป็นหนึ่งในท่าว่ายน ้าที่คนส่วนใหญ่นิยมเมื่อคิดจะว่ายน ้า ในท้านองเดียวกันคนส่วนใหญ่มักคิดและคาดหวัง 

ที่จะเริ่มต้นเรียนรู้การว่ายน ้าด้วยท่าฟรีสไตล์โดยเรียนรู้เป็นสิ่งแรกให้ได้อย่างรวดเร็วเช่นเดียวกับการรวบรวม
ข้อมูลของจังหวะของการเคลื่อนไหว มี 3 ลักษณะ 

1. เป้าหมายคือประสิทธิภาพของการเคลื่อนไหว 

2. จังหวะขึ นอยู่กับหลักการของพลศาสตร์ 
3. ส่วนประกอบของจังหวะการเคลื่อนไหว เช่น ร่างกาย แขน ขา และระยะเวลาในการหายใจเป็น 

สิ่งที่ส้าคัญในการว่ายน ้าให้ประสบความส้าเร็จ 

 

 

ภาพที่ 6.1 การว่ายน ้าท่าฟรีสไตล์ 

ที่มา : The American National Red Cross (2009) 

 

หลักการอุทกพลศาสตร์ 

ในบทก่อนหน้านี ได้กล่าวถึงเกือบทุกหลักการอุทกพลศาสตร์ว่ามีส่วนร่วมในการรวบรวมข้อมูล 

การวางรากฐานต้าแหน่งของร่างกายส้าหรับระบบหายใจ เช่น ต้าแหน่งของหัว และต้าแหน่งการเตะขาต้องอยู่
ในน ้าแบบไหน การรวบรวมข้อมูลของจังหวะการเคลื่อนไหวการมีจังหวะรู้สึกได้หลายแบบมากมาย นักว่ายน ้า
จะมีจังหวะที่รู้สึก จะรู้สึกในขณะที่แขนและขาดันหรือผลักน ้าไปด้านหลังเพื่อที่จะว่ายน ้าไปข้างหน้า นักว่ายน ้า
จะโฟกัสจังหวะการเคลื่อนไหวที่แขน โฟกัสขณะที่แขนกวาดไปด้านหลังเพ่ือดันหรือผลักล้าตัวไปข้างหน้า
ในช่วงที่แขนอยู่ใต้น ้าเป็นช่วงที่ใช้แรงจากแขนกวาดไปด้านหลังซึ่งช่วงนี จะเป็นช่วงที่เคลื่อนไหว นอกจากนี  
ยังเป็นสิ่งที่ส้าคัญที่จะท้าให้ร่างกายชินในจังหวะการเคลื่อนไหว การจัดระเบียบร่างกายที่ดีเหล่านี ท้าให้จังหวะ
การเคลื่อนไหวมีประสิทธิภาพมากขึ น การเคลื่อนไหวที่ใช้แรงผลักดันออกไปด้านข้างของร่างกายจะเพ่ิม 
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ความต้านทานน ้ากับร่างกาย ถ้าหัวสูงจากล้าตัวหรือร่างกายมากเกินไปก็จะมีผลกระทบต่ อนักว่ายน ้า
เหมือนกัน ในกรณีที่สองถ้านักว่ายน ้ามีพลังงานที่ไม่พอส้าหรับร่างกาย มีพลังงานที่จะดึงมาใช้น้อยก็จะท้าให้  
ไม่มีแรงที่จะใช้เพื่อเคลื่อนไหวหรือว่ายไปข้างหน้าได้ 

 

ต้าแหน่งของร่างกายสมดุลและการเคลื่อนไหว 

การรวบรวมข้อมูลของต้าแหน่งของร่างกายหน้ามีแนวโน้มที่จะ (หน้าลง) ในความคล่องตัวที่จะมี
ประสิทธิภาพ ต้าแหน่งของร่างกายก็เริ่มต้นจากหัว  นักว่ายน ้าในขณะที่ว่ายน ้าควรเอาหน้าและหูจมลงใต้น ้า
และควรมองดูลงไปด้านล่างของสระว่ายน ้าส่วนหัวก็อยู่ในต้าแหน่งที่ผ่อนคลายเช่นเดียวกันกับการลุกขึ นยืน
ตรงเพราะหัวจะอยู่ด้านบนและเป็นต้าแหน่งที่จะท้าให้ร่างกายสมดุล (ภาพที่ 6.2) หัวและร่างกายเป็นสิ่งที่
ส้าคัญในการเคลื่อนไหว การเคลื่อนไหวต้องใช้พลังงานเป็นอย่างมากในการเคลื่อนไหวไปข้างหน้า ถ้าหัวย้าย
จากด้านหนึ่งไปอีกด้านร่างกายก็จะย้ายข้างไปอีกด้านหนึ่ง ถ้าหัวโผล่ขึ นและลงสะโพกก็ท้าเช่นเดียวกัน  
การหันหน้าและหัวลงไปใต้น ้าจะท้าให้ผ่อนคลายทั งสะโพกและขา อีกทั งช่วยให้การว่ายน ้ามีประสิทธิภาพ  

    

 

ภาพที่ 6.2 ต้าแหน่งของร่างกายที่สมดุลและการเคลื่อนไหว 

ที่มา : The American National Red Cross (2009) 
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การม้วนร่างกายเป็นสิ่งที่จ้าเป็นโดยแขนและขาจะคอยช่วยในการม้วนเพ่ือให้เคลื่อนที่ไปข้างหน้า 
ม้วนร่างกายเป็นการหมุนรอบกึ่งเคลื่อนไหวร่างกายจากหัวถึงเท้าซึ่งร่างกายเป็นแนวเดียวกัน ส่วนซ้ายและขวา
ในช่วงม้วนร่างกายทุกส่วนของร่างกายจะหมุนโดยไหล่แต่ละข้างจะหมุนข้างละประมาณ 30 องศาจากพื นผิว
ของน ้า (ภาพที่ 6.3) เมื่อการหมุนของไหล่ถึงจุดสูงสุดไหล่จะติดกับแก้มและยังคงอยู่ในท่าที่ร่างกายหันหน้าไป
ทางด้านล่างมากกว่าไปทางด้านข้าง ถ้าไหล่หมุนไปด้านล่างแก้มและด้านหน้าคาง ระบบหายใจจะมี
ประสิทธิภาพน้อยในท้านองเดียวกัน ถ้าสะโพกหมุนมากเกินไปการเตะจะเป็นแนวโน้มที่จะท้าให้หยุดและ 

อ ้าๆ อึ งๆ 

การม้วนร่างกายเป็นสิ่งส้าคัญมากการรวบรวมข้อมูลมีหลายแง่มุม สิ่งแรกช่วยให้เข้าถึงแบบ                                
ไดนามิคไปข้างหน้าด้วยแขน เมื่อแขนพุ่งไปข้างหน้าในช่วงที่ม้วนร่างกายจะช่วยให้รักษาการเคลื่อนไหวไป
ข้างหน้าของร่างกาย  ประการที่สองม้วนร่ายกายช่วยเพ่ิมแรงขับเคลื่อนของแขน ตัวอย่างเช่น คนที่ยืนอยู่บน
พื นดินและดึงเชือกที่ใช้แขนยื่นออกไปสร้างแรงโดยใช้การหมุนของสะโพกช่วยจะท้าให้สร้างแรงมากขึ น   
แขนแต่ละข้างของนักว่ายน ้าสามารถสร้างแรงได้มากในการว่ายไปข้างหน้า  ม้วนร่างกายยังช่วยให้แขน 

ผ่อนคลาย การงอข้อศอกและขาส่งผลกระทบต่อต้าแหน่งของร่างกายอาจท้าให้เกิดการเตะส้น เท้าได้ยาก
เพราะร่างกายไม่สมดุล ในการเตะที่มีประสิทธิภาพนั น ส้นเท้าจะต้องกระทบกับพื นผิวของน ้าและม้วนขากับ
ส่วนที่เหลือของร่างกาย 

 

 

ภาพที่ 6.3 การม้วนร่างกาย 

ที่มา : The American National Red Cross (2009) 
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จังหวะของแขน 

ระยะของการออกแรง 

ขั นตอนของการใช้พลังงานของแขนประกอบด้วยการยื่นแขนไปข้างหน้าให้สุด และแขนต้องแนบชิด
กับหูแล้วเคลื่อนแขนลงไปในน ้า ดังนี  

1. เริ่มจากเลื่อนนิ วลงไปในน ้าพร้อมกับท้าให้ฝ่ามือมีลักษณะคล้ายใบพาย 
2. ให้ข้อศอกเกร็งเพื่อให้เป็นจุดหลักของการออกแรงของแขน 
3. ดึงมือให้ผ่านน ้าลงมาอย่างราบรื่น และรักษาข้อศอกให้สูงกว่าส่วนที่เหลือของแขน (ภาพที่ 6.4) 

 

 

ภาพที่ 6.4 จังหวะของแขน 

ที่มา : The American National Red Cross (2009) 

 

ให้คิดว่าเป็นการออกแรงที่แขน การใช้แขนเพ่ือท้าให้เราสามารถอยู่บนผิวน ้าโดยไม่จม ควรเหยียด
แขนให้ตรงและตึงพอสมควรแต่ไม่ตึงมากนิ วมือทุกนิ วเรียงชิดติดกัน โดยท้าให้รู้สึกว่าเราพร้อมที่จะออกแรง
จากแขน (ภาพที่ 6.5) ใช้แขนอีกข้างหนึ่งที่เป็นไม้พายให้แขนข้างหนึ่งอยู่ข้างบน ส่วนแขนที่ เป็นไม้พายให้ดึง
แขนต่้าลงในน ้า ปลายนิ วชี ลงน ้า ไหล่ชี ไปด้านหน้าให้วาดแขนไปด้านหน้าของไหล่ โดยที่ข้อศอกสูงกว่าไหล่ 
แล้ววาดแขนกลับไปอยู่ในท่าเดิมสลับไปมาอย่างเป็นธรรมชาติ 

ร่างกายเริ่มที่จะหมุนไปโดยอัตโนมัติเมื่อมือและแขนออกแรงอย่างมีประสิทธิภาพโดยจะมีเกร็งใน
ข้อมือและเกิดความดันขึ น แขนในช่วงระยะกลางของการดึงยังคงกดฝ่ามือและแขนออกแรงตรงไปด้านหลัง  
ท้าให้ข้อศอกกว้างกว่ามือเล็กน้อยเพ่ือให้ข้อศอกงอเพ่ือการดึงผลักดันน ้าย้อนไปด้านหลังและขับเคลื่อน
รา่งกายไปข้างหน้า (ภาพที่ 6.6) ขยายข้อมือ (โค้งหลัง) เพ่ือให้มีแรงกดไปทางปลายนิ วเท้าในขณะที่ยังคงชี ไป
ทางด้านล่างจนแขนเป็นเกือบเหยียด ในตอนท้ายของจังหวะที่แขนถึงการเหยียดเต็มรูปแบบ ให้เร่งการออก
แรงที่มือเพ่ือที่จะมีการเคลื่อนไหวเร็วที่สุดในตอนท้ายของจังหวะการว่ายนี  เมื่อเสร็จสิ นร่างกายจะหมุนตาม
แนวเส้นแบ่งช่วยให้แขนเพ่ือดึงออกน ้าโดยสะดวกและเป็นธรรมชาติ 
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ระยะการกลับไปสู่เริ่มต้น 

ระยะการกลับไปสู่เริ่มต้นไม่ได้เป็นการใช้แรงในการว่าย มันเป็นเพียงการเคลื่อนไหวที่ท้าให้มือกลับมา
อยู่ในต้าแหน่งที่ขั นตอนการใช้พลังงานต่อไป จุดส้าคัญที่สุดของการระยะการกลับไปสู่เริ่มต้นคือเพ่ือให้แขน 
มือ และนิ วมือผ่อนคลาย ในขณะที่แขนกลับไปสู่เริ่มต้นต้าแหน่งกล้ามเนื อสามารถพักผ่อนและผ่อนคลายได้  

 

 

ภาพที่ 6.5 การออกแรงจากแขนระยะแรก 

ที่มา : The American National Red Cross (2009) 

 

 

ภาพที่ 6.6 การออกแรงจากแขนระยะปลาย 

ที่มา : The American National Red Cross (2009) 
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ปฏิบัติจังหวะนี ให้ราบรื่นจากจุดนี เมื่อเสร็จขั นตอนการใช้พลังงานที่จุดเริ่มต้นของระยะการกลับไป 

สู่เริ่มต้น ยกข้อศอกเพ่ือที่จะเป็นส่วนแรกของแขนให้ออกจากน ้า ในขณะที่คุณต้องยกข้อศอกให้แขนผ่อนคลาย
กับแขนทีห่้อยลงมา (ภาพที่ 6.7) ข้อศอกควรจะเป็นส่วนที่สูงที่สุดแขนตลอดระยะการกลับไปสู่เริ่มต้น แต่ไม่ได้
สูงที่สุดเท่าที่จะสร้างความเครียดบนไหล่ แกว่งแขนรอบด้านของร่างกายในที่ผ่อนคลายการเคลื่อนไหว   
การรักษามือที่กว้างกว่าข้อศอกในฐานะที่เป็นมือผ่านไหล่ให้มันน้าไปสู่ส่วนที่เหลือของแขนจนกว่าจะเข้าสู่น ้า 
ช่วยให้ร่างกายเพ่ือหมุนตลอดการเคลื่อนไหวระยะการกลับไปสู่เริ่มต้น 

 

 

ภาพที่ 6.7 การยกข้อศอกให้แขนผ่อนคลายกับแขนที่ห้อยลงมา 

ที่มา : The American National Red Cross (2009) 

 

 

ภาพที่ 6.8 จังหวะของการเตะขา 

ที่มา : The American National Red Cross (2009) 
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จังหวะของการเตะขา 

การกระพือเตะขาเป็นการขับเคลื่อนให้ร่างกายมีการเคลื่อนไหว แต่การเตะยังคงเป็นส่วนหนึ่งของการ
ใช้แขนร่วมไปด้วย ในความเป็นจริงการเตะท่ีดีและมีประสิทธิภาพต้องเตะแบบกระพือ นี่เป็นวิธีที่ดี ที่ส้าคัญใน
การเตะขาถ้าข้อเท้าไมเ่กร็งและผ่อนคลายการเตะนี่ก็จะมีประสิทธิภาพในระดับป่านกลาง แม้ว่าส่วนต่างๆของ
ร่างกายต้องเคลื่อนไหวโดยเริ่มต้นด้วยสะโพกต้นขาและน่องกับเท้า การเคลื่อนไหวนี ต้องใช้ขาและเท้าควบคู่
กันไปด้วยส่วนมากส้าหรับของการกระพือ เช่น การเคลื่อนไหวที่ลดลง หัวเข่ายังคงเกร็งเล็กน้อย (ภาพที่ 6.8) 
ความสมดุลจะเกิดขึ นก็ต่อเมื่อขายืดออกและหักเท้าลง (ราวกับการเตะบอล) เป็นการเคลื่อนไหวที่สมบูรณ์ 
จังหวะการเริ่มต้นที่จะยกขาตรงไปการโค้งของขาและเข่าตลอดจนส้นเท้าจะโค้งหรืองอเล็กน้อยเพ่ือ 

การเคลื่อนไหวของขาที่สมบูรณ์อยู่ที่จังหวะของขนาดของการเตะขา การกระพือขาในระยะทางจะมี  
การเคลื่อนไหวของขาขึ นและลงแตกต่างกับชนิดของร่างกายแต่ละบุคคล  และต้องกระท้าอย่างต่อเนื่อง  
นักว่ายน ้าสามารถเตะขาได้แตกต่างกัน เป็นจังหวะจ้านวนของการเตะขาพร้อมกับจังหวะแขนขอบของแขน
เป็นเวลาที่ใช้ส้าหรับมือข้างหนึ่งที่อยู่ในน ้าและอีกข้างหนึ่งดึงจนกว่าจะกลับมาอยู่ในต้าแหน่งเดิม โดยทั่ วไป
จังหวะการเตะของขาจะมีทั งหมด 6 จังหวะเตะ แต่ละจังหวะเตะเหล่านี ก็จะถูกน้ามาใช้ในช่วงเวลาที่แตกต่าง
กันออกไปและจะมีความเร็วที่แตกต่าง นักว่ายน ้าจะใช้ 6 จังหวะเตะมากที่สุด แต่ในระยะทางที่สั นนักว่ายน ้า
จะใช้เป็น 2 จังหวะ แล้วแต่ระยะทางของการว่าย 

 

การก้าหนดการหายใจ 

นักว่ายน ้าจะหายใจในแต่ละวงจรของแขน (เช่นทุกครั งที่พวกเขาใช้แขนข้างขวาว่ายน ้า) หรือทุก 
11/2 รอบแขน (สลับกันขึ นลงซึ่งเป็นช่วงที่พวกเขาหายใจ) วิธีการทั งสองนี เป็นที่ยอมรับแม้ว่าคนส่วนอ่ืนจะ
รู้จักจังหวะการหายใจทุกๆ รอบ การหายใจสลับกันด้านข้างช่วยส่งเสริมเทคนิคความสมดุลของแขนระหว่าง
แขนซ้ายและแขนขวาแล้วแต่จ้านวน เทคนิคที่นักว่ายน ้าใช้ควรจะมีการควบคุมการหายใจเพ่ือให้มีการหยุดใช้
ลมหายใจชั่วคราว ซึ่งไม่จ้าเป็นที่จะใช้เวลาในการหายใจจ้านวนนานเกินไปในแต่ละช่วงลมหายใจเพราะโอกาส
ต่อไปที่จะใช้ลมหายใจและการเคลื่อนไหวของศีรษะนับเป็นหลักส้าคัญของการหายใจและการก้าหนดเวลา 
การเคลื่อนไหวของศีรษะที่เหมาะสมส้าหรับการหายใจช่วยให้ศีรษะยังคงอยู่ในระดับต่้าของผิวน ้าซึ่งจะช่วย
รักษาต้าแหน่งของร่างกายได้ดี เริ่มต้นด้วยการเปลี่ยนศีรษะที่ใช้แทนขึ นเหนือน ้า โดยศีรษะจะขนานกับผิวน ้า
ในแนวนอนหูข้างหนึ่งอยู่ในน ้า ไม่ควรเคลื่อนไหวศีรษะหรือบิดร่างกายมากเกินไปเพ่ือในการเคลื่อนไหวกลับ  

อีกด้านหนึ่งในการหายใจเข้าได้เร็ว และการเคลื่อนไหวของแขนในระดับสูงด้วยวิธีการในการหายใจในขณะที่
ศีรษะเคลื่อนไหวบนผิวน ้า หลังจากพลิกเปลี่ยนศีรษะกลับจะหายใจอย่างรวดเร็วก่อนที่แขนจะเคลื่อนขึ นเหนือ
ผิวน ้า หายใจออกระหว่างปากกับจมูกอย่างช้าๆ ขณะที่เคลื่อนไหวบนผิวน ้า 
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ภาพที่ 6.9 การก้าหนดการหายใจ 

ที่มา : The American National Red Cross (2009) 

 

ว่ายน้้าท่ากรรเชียง 

ด้านการรวบรวมข้อมูล (กรรเชียง) 

ข้อมูลในปี 1902 โดยน้าข้อมูลเดิมกลับมาพัฒนาจากท่าคว่้าและการเก็บรวบรวมข้อมูลเป็นส่วนหนึ่ง
ในสี่ของการแข่งขันความเร็วและเป็นความเร็วที่เร็วที่สุดในภายหลังด้วยเหตุนี  เรียกท่านี ว่า กรรเชียง  
การรวบรวมข้อมูลจึงกลับมาเป็นที่นิยมในการว่ายน ้าในเวลาพักผ่อนหย่อนใจเป็นหลักของการออกก้าลังกาย 

 

หลักการอุทกพลศาสตร์ 

การรวบรวมข้อมูลมีความคล้ายคลึงกับการเก็บรวบรวมข้อมูลข้างต้น ในการรวบรวมข้อมูลจะเน้นไป  

ที่การใช้ก้าลังของแขนและขาในการเคลื่อนไหวให้เร็วที่สุด ในขณะที่ว่ายต้องรักษาความสมดุลของร่างกาย  

การจัดการต้าแหน่งของร่างกายเป็นสิ่งส้าคัญส้าหรับการสโตกที่มีประสิทธิภาพ เช่น ในการรวบรวมข้อมูล 

การเคลื่อนไหวไปด้านหน้าจากด้านหนึ่งไปด้านข้างของร่างกายเพ่ือเพ่ิมความต้านทานของร่างกายกับน ้า 
เช่นเดียวกับการที่เงยหน้าหัวสูงเกินไป 
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ภาพที่ 6.10 การว่ายน ้าท่ากรรเชียง 

ที่มา : The American National Red Cross (2009) 

 

 ต้าแหน่งของร่างกายสมดุลและการเคลื่อนไหว 

ต้าแหน่งของร่างกายให้นอนหงายขึ นวางแขนข้างใดข้างหนึ่งลงในน ้า ในลักษณะแขนเหยียดตรงเหนือ
ศีรษะจนเกือบเป็นเส้นตรงกับหัวไหล่ นิ วมือทั งห้าชิดกัน โดยนิ วก้อยจะสัมผัสผิวน ้าเป็นอันดับแรกตรงต้าแหน่ง
ด้านหลัง ให้ไหล่ยกเล็กน้อยและหันฝ่ามือออกจากล้าตัว ในจุดนี มือจะกดลงในน ้าลึก ต่อจากนั นให้พุ้ยน ้าและ
ผลักฝ่ามือกลับเข้ามาที่ขา เป็นการเคลื่อนไหวในลักษณะลง-ขึ น-ลง เมื่อสิ นสุดการเคลื่อนไหวแขนในแต่ละครั ง
มือจะอยู่ชิดกับขา ฝ่ามือลงสู่พื นสระ หลังจากผลักมือไปแล้วจะยกขึ นพ้นน ้า วิธีปฏิบัติอย่างง่ายที่สุดในการดึง
แขนกลับเข้าที่คือพยายามเหยียดแขนให้ตรงและยกขึ นตรงๆ จุดหมุน คือ ข้อต่อหัวไหล่และยกมือขึ นจนถึง
จุดสูงสุดในอากาศแล้วฝ่ามือจะหมุนออกไปจากล้าตัวซึ่งจะท้าให้นิ วก้อยหันลงสู่ผิวน ้าเป็นอันดับแรก เมื่อจะยก
แขนขึ นจากน ้าต้องหันฝ่ามือเข้าหาขาก่อน โดยบิดข้อมือเล็กน้อยให้ฝ่ามืออยู่ข้างขา แล้วยกขึ นตรงๆ หัวแม่มือ
จะพ้นน ้าขึ นมาก่อน ถ้ายกขึ นในลักษณะคว่้ามือจะเกิดแรงต้านทานกับน ้า ท้าให้ความเร็วลดลงได้  
การเคลื่อนไหวแขนมีความส้าคัญต่อการเคลื่อนที่ไปข้างหน้ามากกว่าการเคลื่อนไหวขา 
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จังหวะของแขน 

ให้แขนเคลื่อนไหวอย่างต่อเนื่องซึ่งแขนข้างหนึ่งอยู่ระยะการกลับไปสู่เริ่มต้นขณะที่แขนอีกข้างอยู่
ระยะการออกแรง (ภาพที่ 6.11) ซึ่งมีความแตกต่างของความเร็วระหว่างระยะการออกแรงและระยะการกลับ
ไปสู่เริ่มต้นที่แขนแต่ละข้างอยู่ตรงข้ามแขนอีกข้าง 

 

 

ภาพที่ 6.11 จังหวะของแขน 

ที่มา : The American National Red Cross (2009) 

 

 ระยะของการออกแรง 

ด้วยแขนและมือข้างหนึ่งเหยียดเข้ามาในน ้าเหนือศีรษะและไหล่ ออกแรงดึงแขนและข้อมือให้งอ
เล็กน้อย (ภาพที่ 6.12) มือควรจะเป็นการผ่อนคลายด้วยนิ วมือที่ตรง ร่างกายควรอยู่ต้าแหน่งที่คล่องตัวและ
ศีรษะคงที่ตลอดจังหวะของระยะของการออกแรง ต่อมาดึงมือเข้าและลดลง 8 ถึง 12 นิ ว และท้ามุมเล็กน้อย
ออกไปด้านนอกไปยังต้าแหน่งที่จับ หลังจากที่แขนเข้าสู่น ้าที่ข้อศอกงอเพ่ือให้ปลายนิ วจะชี ออกไปจากร่างกาย
ที่ด้านข้างของสระว่ายน ้า แขนอยู่ที่ด้านข้างของร่างกาย มือและแขนเป็นแนวนอนต้าแหน่งที่จับได้จะประสบ
ความส้าเร็จ ต้องระวังไม่ให้แขนโค้งงอไปด้านหลัง นี่คือที่ต้าแหน่งไม่มีที่สามารถท้าให้ไหล่ได้รับบาดเจ็บ
หลังจากการออกแรงนี และแขนหันไปทางเท้าในขณะที่การผลักดันน ้ากลับ และมือจะปฏิบัติต่อไปเป็นเส้นทาง
ตรงไปยังเท้าในขณะที่ปลายนิ วกระท้าอย่างต่อเนื่องและชี ไปทางด้านข้าง การเคลื่อนไหวลงของแขนเพ่ือให้
บรรลุในการดึงดีที่สุดเมื่อเสร็จระยะของการออกแรงที่มือด้วยความเร็วขึ นต่อเนื่องต่อไปผ่านไปสู่เท้าด้วยข้อมือ 
แขนตรงและมืออยู่ด้านล่างต้นขา มันเป็นสิ่งส้าคัญที่จะรักษาความดันในน ้าให้ผ่านการปฏิบัติเสร็จสิ น ระยะ
ของการออกแรงจบลงด้วยแขนมีลักษณะตรงและมืออยู่ที่ต้าแหน่งด้านล่างสะโพก (ภาพที่ 6.13) 

 



170 

 

 

ภาพที่ 6.12 ระยะของการออกแรงช่วงแรก 

ที่มา : The American National Red Cross (2009) 

 

 

ภาพที่ 6.13 ระยะของการออกแรงช่วงหลัง 

ที่มา : The American National Red Cross (2009) 

 

 ระยะของการกลับสู่เริ่มต้น 

เริ่มต้นระยะของการกลับสู่เริ่มต้นโดยการยกแขนออกจากน ้าด้วยฝ่ามือหันเข้าด้านใน (ภาพที่ 6.14) 
ผ่อนคลายข้อมือเพ่ือให้นิ วหัวแม่มือพ้นน ้าเป็นสิ่งแรก ต้าแหน่งของแขนนี จะช่วยให้กล้ามเนื อที่ด้านหลัง 
ขนาดใหญ่และต้นแขนผ่อนคลาย ในระยะของการกลับสู่ เริ่มต้นที่แขนเกือบเคลื่อนไหวตั งฉากกับน ้า  
(ภาพที่ 6.15) การขยับร่างกายจะช่วยท้าให้ง่ายขึ น ให้แขนไปด้านข้างของศีรษะโดยให้แขนเหยียดตรง  
แต่ผ่อนคลายในระยะของการกลับสู่เริ่มต้นนี เพื่อให้มือและนิ วก้อยเข้ามาในน ้าในครั งแรก (ภาพที่ 6.16) 
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ภาพที่ 6.14 การยกแขนออกจากน ้าด้วยฝ่ามือหันเข้าด้านใน 

ที่มา : The American National Red Cross (2009) 

 

 

ภาพที่ 6.15 แขนเกือบเคลื่อนไหวตั งฉากกับน ้า 

ที่มา : The American National Red Cross (2009) 

 

ภาพที่ 6.16 การกลับสู่เริ่มต้นเพื่อให้มือและนิ วก้อยเข้ามาในน ้าในครั งแรก 

ที่มา : The American National Red Cross (2009) 
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การเตะขา 

จากการศึกษาที่ผ่านมาการเตะมีความคล้ายคลึงกับการกระพือเตะที่ใช้ในเคลื่อนไหวไปด้านหน้า  
การเคลื่อนไหวเป็นอย่างต่อเนื่องขึ นและลงโดยการเคลื่อนไหวจะเริ่มขึ นในสะโพก เริ่มจังหวะโดยการงอเข่า
และขยับเท้าขึ นไปจนกว่าขาจะตรงและเท้าถึงพื นผิวน ้า ท้าให้ขาเกือบจะมีลักษณะที่ตรงในกระพือเตะ และเริ่ม
เตะขึ นลงผ่านแรงจากต้นขา หัวเข่าอยู่ต้าแหน่งที่ผ่อนคลาย (ภาพที่ 6.17) ตลอดการเตะให้ข้อเท้าหลวมและ
ผ่อนคลาย สิ่งนี ต้าแหน่งของร่างกายมีความส้าคัญมากเพราะจะช่วยให้การรักษาความมั่นคงเพราะร่างกายเป็น
แกนในการเคลื่อนไหวของการเตะขึ นลงอยู่กับความยาวของขา สะโพก และข้อเท้า ความยืดหยุ่นและจังหวะ
ของการเคลื่อนไหว การเตะที่ระดับลึกเกินไปจะสร้างรูปแบบของแรงลากมากขึ นซึ่งเป็นการใช้แรงมากเกิดไป 
หลังการรวบรวมข้อมูลของเตะอย่างต่อเนื่องพบว่าแม้ว่านักว่ายน ้าส่วนใหญ่ใช้การเตะ 6 จังหวะส้าหรับแต่ละ
การเต็มจังหวะของรอบแขนซึ่งจะขึ นอยู่กับเฉพาะบุคคล 

 

 

ภาพที่ 6.17 การเตะขา 

ที่มา : The American National Red Cross (2009) 

 

การหายใจและการก้าหนดเวลา 

ใช้รูปแบบการหายใจตามปกติหายใจเข้าเมื่อแขนข้างหนึ่งดึงกลับและหายใจออกเมื่อแขนอีกข้างดึง
กลับระยะเวลาของการม้วนร่างกายเป็นสิ่งส้าคัญในด้านหลังร่างกายที่ม้วนแขนดึงกลับคืน ร่างกายจะถึง
ต้าแหน่งการจับหมุนอยู่ตรงกลางของระยะการออกแรงของแขน 
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ว่ายน้้าท่ากบ 

ด้านการรวบรวมข้อมูล (กบ) 

การว่ายน ้าท่ากบเป็นที่รู้จักกันในฐานะที่เป็นจังหวะการว่ายน ้าที่เก่าแก่ที่สุดและเป็นเวลาหลาย
ศตวรรษที่ผู้คนคิดว่าเป็นท่าการว่ายน ้าที่ดีที่สุดในการเริ่มต้นสอน (ภาพที่ 6.18) ที่ซึ่งมีการเปลี่ยนแปลง
เล็กน้อยศีรษะจะขึ นมาหายใจได้ง่าย โดยการเหินตัวของนักว่ายน ้าซึ่งช่วงนี สามารถพักผ่อนได้ในเวลาสั นๆ 
ระหว่างจังหวะนี เป็นจังหวะที่ดีที่จะใช้ส้าหรับการว่ายน ้าเพ่ือการอยู่รอดที่นิยมมากกับนักว่ายน ้าที่ว่ายน ้าเพ่ือ
ความพักผ่อนหย่อนใจและยังเป็นที่รู้จักกันว่าจังหวะการว่ายน ้านี เก่าแก่ท่ีสุดที่ใช้ในจัดการแข่งขัน 

 

 

ภาพที่ 6.18 การว่ายน ้าท่ากบ 

ที่มา : The American National Red Cross (2009) 

 

หลักการอุทกพลศาสตร์ 

การจัดต้าแหน่งของร่างกายเป็นสิ่งส้าคัญส้าหรับทุกจังหวะแม้ว่าสิ่งนี จะเป็นเรื่องยากมากที่จะประสบ
ความส้าเร็จกับจังหวะที่เกี่ยวข้องกับการเคลื่อนไหวสลับกันแต่ก็เป็นเรื่องง่ายที่จะท้าให้ร่างกายสอดคล้องกับ
จังหวะที่ใช้ในการเคลื่อนไหว เพราะแรงที่ใช้ที่เก่ียวข้องกับการความสมดุลตามธรรมชาติ แรงเหล่านี เป็นสมดุล
เพราะการกระท้าที่แขนและขาของร่างกายที่มีการด้าเนินการร่วมกันจึงตอบโต้แรงที่จะผลักดันให้ร่างกาย
เคลื่อนไหวเกี่ยวข้องกับกฎของความเฉื่อยคือส่วนหนึ่งที่ส้าคัญของจังหวะนี  ถ้าการว่ายน ้าที่นานเกินไปก็จะต้อง
ใช้พลังงานมากขึ นในการกลับมาสู่ท่าเริ่มต้น สิ่งนี การว่ายน ้าจะเริ่มรอบเร็วเกินไปในการขับเคลื่อนของแขน
ก่อนและแรงจากการกระท้าที่ขาจะลดลง เพ่ือให้เกิดประสิทธิภาพที่ดีที่สุดต้องว่ายน ้าหาจุดสมดุลระหว่างแรง
ทีแ่ขนและขามีส่วนร่วมกันต่อการกระท้าและผลที่ออกมาของการร่อน 
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ต้าแหน่งของร่างกาย สมดุลและการเคลื่อนไหว 

ต้าแหน่งของร่างกายในจังหวะนี เป็นลักษณะคว่้าหน้าลงน ้าและมีความคล่องตัวในช่วงการร่อน ในการ
ร่อนให้ยืดแขนไปข้างหน้าโดยฝ่ามือคว่้าและกดลงใต้พื นผิวน ้า ต้าแหน่งศีรษะจะอยู่ระหว่างแขนและร่างกาย
เกือบเป็นตามแนวนอน แขนและขาย้ายไปในที่เดียวกันของการเคลื่อนไหวในเวลาเดียวกันในแต่ละด้านของ
ร่างกาย 

 

จังหวะของแขน 

ระยะการออกแรง 

ตลอดระยะการออกแรงข้อศอกจะอยู่สูงกว่ามือและต่้ากว่าไหล่ ต้าแหน่งข้อศอกเป็นสิ่งส้าคัญส้าหรับ
แรงขับที่ดี มือควรจะผ่อนคลายด้วยนิ วมือตรง เริ่มจับในการร่อนต้าแหน่งหันฝ่ามือออกไปด้านนอกประมาณ 
45 องศากับพื นผิวของน ้า ด้วยแขนงอเล็กน้อยกดฝ่ามือออกไปด้านนอกจนมือที่มีการแพร่กระจายกว้าง 

กว่าไหล่ ลองนึกภาพนาฬิกาที่ศีรษะอยู่ที่ 12 นาฬิกา และเท้าที่ 6 นาฬิกา มือควรจะอยู่ที่ 11 นาฬิกา และ  
1 นาฬิกา ต้าแหน่งของช่วงกลางการดึงให้งอข้อศอกและกวาดมือลงและดึงขาเข้าหาล้าตัว ให้ข้อศอกอยู่ใกล้
กับพื นผิว อนุญาตให้มือที่จะผ่านภายใต้ข้อศอกกับแขนอยู่ในต้าแหน่งที่เกือบจะตั งฉาก กวาดมือ  ดึงขาเข้า 
ยังคงงอข้อศอกขึ นในขณะที่บีบให้พวกเขาไปที่ด้านข้างของร่างกาย (ภาพที่ 6.19) 

 

 

ภาพที่ 6.19 จังหวะของแขนท่ากบ 

ที่มา : The American National Red Cross (2009) 
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 ระยะการฟ้ืนตัว 

การฟ้ืนตัวของแขน คือการฟ้ืนตัวหลังจากการเคลื่อนไหวอย่างต่อเนื่อง หลังจากกวาดมือในด้านหน้า
ของหน้าอกที่บีบข้อศอกใกล้กันและผลักดันไปข้างหน้าด้วยข้อศอกเพ่ือให้มือเริ่มต้นกวาดไปข้างหน้าใหม่  
มุมฝ่ามือเล็กน้อยกวาดขึ นไปด้านบน ต่อไปกางแขนไปข้างหน้าในขณะที่หมุนข้อมือ จนฝ่ามือลงน ้าอย่างเต็มที่
และเข้าสู่การไหว้อย่างเต็มรูปแบบ 

 

การเตะขา 

โดยน้าส้นเท้าดึงมาที่ก้นมากที่สุดเท่าที่เป็นไปได้ ต้าแหน่งของร่างกายและช่วยให้หัวเข่าลดลง 
ทางด้านล่างของสระว่ายน ้า ต่อมาค่อยๆ แยกหัวเข่าและส้นเท้าจนถึงหัวเข่าประมาณความกว้างของสะโพก
และเท้าอยู่นอกหัวเข่า ในตอนท้ายของระยะการกลับสู่ เริ่มต้น ปรับข้อเท้าและหมุนเท้าเพ่ือให้เท้า 

ชี ออกไปด้านนอก ปฏิบัติอย่างต่อเนื่องโดยการผลักดันต้องท้าอย่างแข็งขันซึ่งกดเท้าและหัวเข่าย้อนกลับ
จนกว่าขาจะขยายเท้าชี  เท้าและข้อเท้าสัมผัสแล้วค้างไว้ขาเป็นเส้นตรง การกระท้าที่ก่อให้เกิดแรงผลักดัน 

กดย้อนไปด้านหลังส่งผลต่อการขับเคลื่อนร่างกายไปด้านหน้าจากแรงดันของปฏิกิริยาน ้ากับอวัยวะภายในของ
เท้าและขาท่อนล่าง (ภาพที่ 6.20) 

 

 

ภาพที่ 6.20 การเตะขาท่ากบ 

ที่มา : The American National Red Cross (2009) 
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การหายใจและการก้าหนดเวลา 

ในฐานะที่แขนและมือเป็นจุดเริ่มต้นที่จะดึงแรงย้อนไปทางด้านหลังที่ต้องยกศีรษะและร่างกาย
ส่วนบนตามธรรมชาติส้าหรับการหายใจในจังหวะนี แขนจะยันไปข้างหน้ากับตอนบนร่างกายและศีรษะที่จะด้า
ลงไปในน ้าเพื่อการเคลื่อนไหวไปข้างหน้า ให้ปล่อยลมหายใจออกช้าๆ อย่างสม่้าเสมอจนกระทั่งก่อนที่จะสูดลม
หายใจครั งต่อไป ให้หายใจในช่วงจังหวะของแขนที่ร่างกายก้าลังเหินขึ นเพียงระยะเวลาสั นๆ และเริ่มต้นจังหวะ
ต่อไปก่อนที่จะสูญเสียโมเมนตัมไปข้างหน้า โปรดจ้าไว้ว่าระยะเวลาของจังหวะนี กับค้าสั นๆ ที่ว่า "ดึงมือและ
เหินตัวและสูดลมหายใจ" จากต้าแหน่งเหินจะเริ่มต้นขั นตอนการใช้พลังงานที่มีแขน ไปสู่ระยะใกล้ถึงจุดสิ นสุด
ของการดึงแขน ใช้ลมหายใจและเริ่มที่จะงอขาเพ่ือเตรียมความพร้อมส้าหรับเตะ โดยไม่ต้องหยุดการท้างาน
ของแขนและผลักดันไปข้างหน้าด้วยแรงจากด้านบนร่างกาย เริ่มต้นขั นตอนการใช้แรงของการเตะโดยการกด
เท้าย้อนไปด้านหลังด้วยเท้าที่เร็วที่สุดเท่าที่แขนถึงจุดเหยียดขยายเต็มรูปแบบก่อนที่ศีรษะลดลงในต้าแหน่ง
ระหว่างแขน บนร่างกายและแขนจะอยู่ในต้าแหน่งเพียงเหินก่อนที่จะเตะปลาย (ภาพที่ 6.21) 

 

 

ภาพที่ 6.21 การหายใจและการก้าหนดเวลาในท่ากบ 

ที่มา : The American National Red Cross (2009) 
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ว่ายน้้าท่าผีเสื้อ 

ด้านการรวบรวมข้อมูล (ผีเสื้อ) 

หลายคนคิดว่าการว่ายน ้าท่าผีเสื อเป็นเรื่องยากในการดึงสโตกส้าหรับการแข่งขัน นักว่ายน ้า  

จ้านวนมากแม้คนที่ว่ายน ้าเก่งในจังหวะอ่ืนๆ ส่วนมากก็จะไม่พยายามที่จะเรียนรู้มันอย่างไรก็ตามนักว่ายน ้า 

แม้ที่จะสามารถเรียนรู้การว่ายน ้าท่าผีเสื อโดยการฝึกระยะเวลาและเทคนิค โดยกุญแจส้าคัญในจังหวะนี คือ  

การพักผ่อนคลายและใช้ทั งร่างกายในการเคลื่อนไหวที่หัวไหล่ ไปข้างหน้า และในการว่ายน ้าในท่าผีเสื อจะมี
ความคุ้มค่า เพราะมีความสง่างามในท่าการว่ายน ้า (ภาพที่ 6.22) 

 

หลักการอุทกพลศาสตร์ 

การจัดต้าแหน่งของร่างกายเป็นสิ่งที่จ้าเป็นส้าหรับทุกจังหวะ พลังของแต่ละจังหวะ  ความเร็ว  
การรักษาร่างกายตลอดทุกขั นตอนของการสโตก ในการท้าการว่ายท่าผีเสื อได้อย่างมีประสิทธิภาพ  
การเคลื่อนไหวของล้าตัว สะโพก และขาจะต้องอยู่ในความสามัคคีหรือมีความสัมพันธ์กับแต่ส่วนอ่ืนๆ ในขณะ
ที่ยังท้างานร่วมกับแขนเพ่ือให้บรรลุความคืบหน้า ถ้าท่าว่ายน ้านี ไม่ได้เคลื่อนไหวรวมกันของทุกส่วน 

จะกลายเป็นการสโตกท่ีไม่ถูกต้อง และไม่สวยงาม 

 

 

ภาพที่ 6.22 การว่ายน ้าท่าผีเสื อ 

ที่มา : The American National Red Cross (2009) 

 

 ต้าแหน่งของร่างกายสมดุลและการเคลื่อนไหว 

ต้าแหน่งของร่างกายของท่าผีเสื อจะเป็นการคว่้าหน้าลงในต้าแหน่งนี ร่างกายส่วนบนจะไดรฟ์ออก
สะโพกไปข้างหน้า ขาและร่างกายเคลื่อนไหวโดยท่าผีเสื อจะสร้างความรู้สึกของทั งร่างกายเคลื่อนที่ไปข้างหน้า 
ขามีความสัมพันธ์กับสะโพกเพ่ือให้ร่างกายส่วนบนและแขนสามารถว่ายน ้าได้ง่ายของจังหวะนี  ด้วยเหตุนี 
รูปแบบค้าอธิบายของการเคลื่อนไหวร่างกายได้อธิบายไว้ในช่วงการหายใจ 
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จังหวะแขน 

ระยะของการออกแรง 

ขั นตอนระยะของการออกแรงแขนในท่าผีเสื อประกอบด้วยการดึงและเมื่อเสร็จสิ นคือแขนจะดึงไป
พร้อมๆ กัน โดยมีวัตถุประสงค์ของการผลักดันน ้าให้ย้อนกลับไปด้านหลัง เพราะแขนจะเคลื่อนไหวเป็นจังหวะ
ไปเรื่อยๆ (ภาพที่ 6.23) 

 

 

ภาพที่ 6.23 การเคลื่อนไหวของแขนท่าผีเสื อ 

ที่มา : The American National Red Cross (2009) 

 

 เริ่มต้นด้วยแขนยื่นออกมาที่ด้านหน้าของไหล่ ข้อศอกเริ่มต้นที่จะโค้งงอเพ่ือให้ฝ่ามือและท่อนแขน
เริ่มต้นหันหน้าเข้าเท้า ข้อศอกจะต้องยังคงสูงและปลายนิ วชี ลงและขาแยกออกเล็กน้อย ข้อศอกและมือจะต้อง
ย้ายที่กว้างกว่าไหล่ด้วยมือท้าเส้นทางวงกลม มือควรจะผ่อนคลายด้วยนิ วมือตรง ปรับข้อมือเพ่ือที่จะไม่ปล่อย
ให้แรงสูญเสียออกไปด้านนอกมากเกินไป แนวการใช้แรงกว้างจะช่วยยกระดับร่างกายและเตรียมความพร้อม
ในส่วนด้านบนร่างกายเพ่ือสูดลมหายใจและจังหวะต่อไปจบลงด้วยการดึงข้อศอกไปที่ด้านข้างของไหล่เล็กน้อย
ด้านหน้าของร่างกาย ณ จุดนี มือเป็นด้านล่างข้อศอกกับนิ วชี ลงส่วนถัดไปของจังหวะแขนเป็นช่วงกลางของ 
การดึงในช่วงกลางของการดึงยังคงกดแรงย้อนไปด้านหลังด้วยฝ่ามือและท่อนแขน มือย้ายจากต้าแหน่งกว้างใน
ตอนท้ายของการจับที่ไปยังจุดที่เอวของร่างกาย การจะท้าให้ประสบความส้าเร็จนี โดยหันหน้าไปทางฝ่ามือ
และท่อนแขนโดยตรงขณะออกแรงย้อนกลับ แขนขยายไปสู่เท้าตลอดช่วงกลางของการดึงและมือให้ใกล้กับ
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ร่างกาย ส่วนสุดท้ายของระยะการออกแรง ในช่วงนี ปฏิบัติโดยการกดมือผ่านไปด้านหลังที่ผ่านมาสะโพก  
กวาดมือออกไปด้านนอกเข้าสู่ระยะการกลับเริ่มต้น (ภาพที่ 6.24) 

 

 

ภาพที่ 6.24 จังหวะของแขนท่าผีเสื อ 

ที่มา : The American National Red Cross (2009) 
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 ระยะการกลับสู่เริ่มต้น 

ระยะการกลับสู่เริ่มต้นต้องใช้ความพยายามมากขึ น แต่การผ่อนคลายแขนยังคงมีความส้าคัญ เพ่ือท้า
ระยะการกลับสู่เริ่มต้นได้ง่ายขึ น เริ่มต้นโดยการกวาดมือไปทางด้านข้างในระหว่างการกวาดข้อศอกงอโค้ง
เล็กน้อยและเป็นส่วนแรกที่พ้นออกมาจากน ้า จากนั นแกว่งแขนให้กว้างไปด้านหลังและต้องแน่ใจว่ามือจะ
น้าไปสู่การเคลื่อนไหวด้วย ย้ายแขนขึ นเหนือพื นผิวน ้าที่จะเข้าสู่น ้าอีกครั งในด้านหน้าของไหล่ เก็บข้อมือใน
ลักษณะทีผ่่อนคลายและนิ วหัวแม่มือลงน ้า ขณะที่มือลงสู่น ้าด้วยนิ วหัวแม่มือที่หันลงและข้อศอกเกร็งเล็กน้อย
ในด้านหน้าของไหล่ (ภาพที่ 6.25) 

 

 

ภาพที่ 6.25 จังหวะของแขนท่าผีเสื อระยะกลับสู่เริ่มต้น 

ที่มา : The American National Red Cross (2009) 
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 การเตะขา 

การเตะที่ใช้ในท่าผีเสื อที่เรียกว่าการเตะแบบปลาโลมา พลังของการเตะนี มาจากการเปลี่ยนแปลง
เช่นเดียวกับการกระพือเตะของขาในท่าอ่ืนๆ แต่ยกเว้นว่าขาทั งสองออกแรงอยู่ด้วยกันตลอดการเคลื่อนไหว
ของ แรงการเตะจะเริ่มขึ นในตอนบนของหน้าท้อง สะโพก และต้นขาท้าให้เกิดการเคลื่อนไหว งอเข่าเล็กน้อย
เพ่ือที่จะเริ่มต้นการเตะขาและท้าให้เป็นจังหวะ ให้ข้อเท้าผ่อนคลายในช่วงจังหวะส้นเท้าก็ควรจะออกแรงไปที่
พื นผิวน ้า การเคลื่อนไหวของสะโพกเป็นสิ่งส้าคัญที่ควรจะเพ่ิมแรงขึ นซึ่งตามที่อธิบายไว้ในส่วนถัดไปการเตะ
แบบปลาโลมาที่มีประสิทธิภาพจะเกี่ยวข้องกับร่างกายทีไ่ม่ได้เป็นเพียงแค่ขาอย่างเดียวเท่านั น (ภาพที่ 6.26) 

 

 

ภาพที่ 6.26 การเตะขาท่าผีเสื อ 

ที่มา : The American National Red Cross (2009) 

 

 การหายใจและการก้าหนดเวลา 

 การหายใจในท่าผีเสื อมีความส้าคัญต่อท่าทางการว่ายที่ถูกต้องมากที่สุดส่วนหนึ่ง การหายใจเริ่มขึ น
ภายหลังที่ได้หายใจออกใต้น ้าไปแล้ว ด้วยการยกศีรษะขึ นข้างหน้า ในลักษณะของการยื่นคางออกไปตรงๆ 
แล้วหายใจเข้าในขณะที่ขายังอยู่ในจังหวะของการเตะลงต่้า หน้าอกและการเคลื่อนไหวของขาในการว่าย 

ท่าแรก เพราะร่างกายมีมุมเล็กน้อยลง ณ จุดนี มันดูเหมือนจะโค้งงอหรือ การหมุนของเอว และการยกร่างกาย
ส่วนบนขึ นไปยังผิวน ้า ขณะที่หัวเข่างอโค้งเพ่ือเตรียมส้าหรับท่าที่สอง พร้อมๆ กันนั นแขนก็จะเคลื่อนที่เข้าสู่
จังหวะการผลักมือขึ น หลังสิ นสุดการผลักมืออย่างสมบูรณ์ ศีรษะจะม้วนขึ นและลง ไม่ใช่ยกขึ นยกลง การกลับ
เข้าที่ของแขนในช่วงนี เป็นการกลับเข้าสู่ขั นการเตรียมเพ่ือการเริ่มต้นใหม่ต่อไป  การว่ายน ้าท่าฟรีสไตล์
แบบสโตก ในช่วงของแขนการเคลื่อนไหวแขนทั งสองข้างพร้อมๆ กัน โดยเหยียดมือทั งสองออกไปเหนือศีรษะ 
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คล้ายๆ กับการพุ้ยน ้าในท่าวัดวา มีข้อแตกต่างจากท่าวัดวา คือในท่าผีเสื อนั นไม่ต้องบิดหรือม้วนศีรษะขึ นข้างๆ 
เพ่ือช่วยในการหายใจ และต้องวาดมือไปพร้อมๆ กันทั งสองข้างในจังหวะพุ่งมือ เริ่มด้วยการให้ฝ่ามือทั งสอง
ข้างคว่้าลงสู่พื นสระ มืออยู่ห่างกันประมาณช่วงกว้างของไหล่ ลากหรือกวาดมือออกไปด้านข้างล้าตัว แล้วกด
มือลงโดยไม่มีการหยุดชะงัก ให้ท้าติดต่อกันไปเป็นจังหวะเดียว ข้อศอกงอเล็กน้อยเพ่ือให้การกดมือลงไปในน ้า
เป็นไปได้ดี และยังคงต้องยกข้อศอกขึ นสูงไว้ก่อนในขณะที่พุ้ยน ้าออกไปด้านหลังลงไปสู่เส้นกลางตัว การพุ้ยน ้า
ให้ท้าท่าทางเหมือนกับการใช้แขนและล้าตัวม้วนอยู่เหนือถังน ้ามัน เมื่อสิ นสุดการม้วนตัว ก็เข้าสู่ช่วงของการ
ผลักข้อมือหรือการเหยียดแขนออกเต็มที่ โดยมือทั งสองจะอยู่ข้างๆ ต้นขา การว่ายน ้าท่าผีเสื อจะใช้แรงจาก
แขนและหัวไหล่มาก ในขณะว่าย สะโพกขึ นไปขนานกับผิวน ้า ร่างกายส่วนบนเป็นจุดที่สูงไปตามพื นผิวของน ้า
ระหว่างการเคลื่อนไหวของแขน การกลับเข้าที่ เริ่มด้วยการผ่อนข้อมือและยกข้อศอกพ้นขึ นจากน ้า ต้องไม่
เกร็งข้อมือและต้องยกข้อศอกขึ นสูง ต่อจากนั นค่อยเคลื่อนไหวมือกลับเข้าสู่ท่าเริ่มต้นด้วยการลดข้อมือล งสู่ 
ผิวน ้าและต้องควบคุมแรงด้วยการก้มศีรษะและการเตะเท้าลงด้านล่าง เพ่ือช่วยให้แขนกลับเข้าสู่ท่าเริ่มต้นอีก
ครั ง มือและแขนจะเคลื่อนที่ลงสู่ผิวน ้าอย่างต่อเนื่องกันตรงต้าแหน่งด้านหน้าของไหล่ การพุ่งมือลงน ้าเริ่มที่
ปลายนิ วก่อน (ภาพที่ 6.27) 

 

 

ภาพที่ 6.27 การหายใจและการก้าหนดเวลาของท่าผีเสื อ 

ที่มา : The American National Red Cross (2009) 
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การว่ายน้้าท่ากรรเชียงอย่างง่าย 

เป็นท่าว่ายน ้าที่นิยมกันทั งในการแข่งขันและในการออกก้าลังกายยามว่าง ผู้เริ่มฝึกว่ายน ้าจะมี
ความรู้สึกว่าตนเองเรียนรู้วิธีการว่ายท่ากรรเชียงได้ง่ายกว่าท่าวัดวา ท่ากบหรือท่าผีเสื อ เพราะใบหน้าไม่ต้อง
จมอยู่ในน ้า นอกจากนี การลอยตัวหงายว่ายท่ากรรเชียงท้าให้หายใจได้สะดวกกว่า ลืมตาได้ง่ายกว่า แต่การ
ว่ายน ้าไปข้างหลังซึ่งตามองไม่เห็น ต้องระวังไม่ให้ชนกับสิ่งอ่ืน ก่อนฝึกท่ากรรเชียงต้องแน่ใจว่าสามารถลอย  

ตัวหงายได้ดี ไม่เกร็ง แล้วจึงเริ่มฝึกขั นต่อไป หลังจากรู้วิธีเคลื่อนไหวแขนและขาแล้ว ต่อไปก็ควรฝึกการหายใจ
ให้เป็นจังหวะที่สม่้าเสมอและท้าด้วยความรู้สึกผ่อนคลาย สบายและไม่เกร็ง โดยปฏิบัติ ดั งนี มือทั งสองอยู่ใน
ต้าแหน่งที่ตรงข้ามกันเสมอ เมื่อมือข้างหนึ่งต้องลงสู่น ้า ในขณะเดียวกันต้องยกปลายเท้าหรือหัวแม่เท้าเตะ
สลับในลักษณะตีน ้าให้เดือด หายใจเข้าออกให้เป็นจังหวะสม่้าเสมอคงที่ช้าๆ ไม่เร่งรีบ จะช่วยให้ฝึกว่ายน ้า 

ท่ากรรเชียงได้ง่ายและดีขึ นโดยใช้เวลาไม่มากเกินไป 

 

 

ภาพที่ 6.28 การว่ายน ้าท่ากรรเชียงอย่างง่าย 

ที่มา : The American National Red Cross (2009) 

 

 หลักการอุทกพลศาสตร์ 

หลักไดนามิคที่เป็นการใช้แขนในการสโตก ปัจจัยในการใช้กล้ามเนื อที่หมุนของแขน ท้าปฎิกิริยากับ
แรงขับต่อแรงต้านทานของแขนเมื่อมีการว่ายน ้าไปข้างหน้าการเคลื่อนที่ของหัวเข่าและต้าแหน่งของข้อเท้า  
มีไว้ส้าหรับการเคลื่อนท่ีไปข้างหน้า 
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ต้าแหน่งของร่างกายสมดุลและการเคลื่อนไหว 

การเคลื่อนไหวของแขนและขาในการลอยตัวอยู่เหนือน ้า ร่ายกายอยู่ในแนวนอนที่ต้าแหน่งคล่องตัว 

ที่ด้านหลัง (ภาพที่ 6.29) แขนยืดพร้อมกับฝ่ามือกับต้นขาขยายเต็มที่ร่วมกับสะโพกอยู่ใกล้พื นผิวน ้าใน
การสโตร์ก นักว่ายน ้าส่วนใหญ่หัวจะจมอยู่ที่ผิวน ้าครึ่งหนึ่งโดยให้เห็นเพียงหูที่อยู่เหนือน ้า 

 

 

ภาพที่ 6.29 ต้าแหน่งสมดุลของร่างกาย 

ที่มา : The American National Red Cross (2009) 

 

จังหวะแขน 

ระยะการฟ้ืนตัว 

การกวักแขนที่อยู่ใต้ผิวน ้า โดยการหักข้อศอกเข้ามาหาล้าตัวเพ่ือกวักมือขึ นมาจากผิวน ้า ฝ่ามือหันลง
ทางด้านล่าง ใกล้ๆ กับรักแร้ และให้แขนกับมืออยู่ด้านล่างพื นผิวน ้าตลอดในการลอยตัว 

 

ระยะของการออกแรง 

การกางแขนออกไปด้านข้างจนมืออยู่ตรงข้ามกับหัว ให้นึกภาพนาฬิกาบนให้ศีรษะที่เวลา 12 นาฬิกา 
และเท้าที่ 6 นาฬิกา มือควรขยายไม่ให้ไกลกว่า 2 นาฬิกา และ 10 นาฬิกา ให้ท้าไม่หยุด พร้อมกับกดฝ่ามือ
และแขนทั งสองข้างกวาดการเคลื่อนไหวกลับเท้าก็ท้าเช่นเดียวกัน ให้แขนกางและง้อข้อศอกเล็กน้อย ให้มี 
การเคลื่อนไหวของแขนและมือในต้าแหน่งที่ลอยตัว (ภาพที่ 6.30) 
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ภาพที่ 6.30 จังหวะของแขน 

ที่มา : The American National Red Cross (2009) 

 

 การเตะขา 

ท่านี จะเป็นท่าที่ใช้เตะในน ้า ขาทั งสองงอที่หัวเข่าและท้าการเตะขึ นลงสลับซ้ายขวา การท้าท่านี จะ
เริ่มต้นอย่างช้าๆ และจะเพ่ิมความเร็วขึ นเรื่อยๆ การท้าแบบนี จะช่วยให้ผ่อนคลายและท้าไปโดยไม่มีการหยุด
พักขณะในการกลับสู่สภาพเดิมและในการเริ่มเตะขาจะท้าพร้อมกันและปลายเท้าชี ระหว่างระยะการร่อน จาก
ท่านี ขาจะกลับสู่สภาพเดิมโดยการดัดและแยกออกไปเล็กน้อยที่หัวเข่าแล้วลดส้นเท้าลงไปยังจุดที่อยู่ต่้ากว่า
ภายนอกหัวเข่า สะโพกมีการขยายกว้างขึ นเล็กน้อย ท่านี แตกต่างกันไปเล็กน้อยในหมู่นักว่ายน ้าให้ต้นขาด้าน
ในตรงกันกับสะโพก ขณะที่สะโพกจะลอยขึ นมาบนผิวน ้า อย่าวางสะโพกเมื่อลดส้นเท้าลงกลับสู่สภาพเดิม 

การท้าแบบนี ง่ายต่อการเคลื่อนไหวเป็นจังหวะด้านหลังสะโพกและต้นขาเก็บไว้ให้ตรง ในตอนท้ายของการ
กลับสู่สภาพเดิมหัวเข่าหมุนเข้าด้านในเล็กน้อยในขณะที่ข้อเท้าและส้นเท้าเปิดออกไปด้านน้อย จบลงโดย 

การกดเท้าย้อนแรงกลับไปด้านหลังของการเคลื่อนไหวเป็นมุมโค้งเล็กน้อย จบลงด้วยท่าร่อนขา ท่านี เท้ากดลง
ไปด้านหลังทั งสองข้างอยู่ในต้าแหน่งตรงกับข้าม และเท้าจะขยับเข้าหากันและอาจสัมผัสกันในตอนท้ายของ
การเคลื่อนไหว และขายังคงอยู่ใต้น ้าตลอดเวลา (ภาพที่ 6.31) 
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ภาพที่ 6.31 การเตะขา 

ที่มา : The American National Red Cross (2009) 

 

 การหายใจและการก้าหนดเวลา 

หายใจในช่วงของแขนในแต่ละจังหวะ เพราะใบหน้าจะอยู่เสมอบนผิวน ้า การหายใจเป็นเรื่องง่ายมาก
หายใจเข้าแขนจะอยู่ด้านหน้าและหายใจออกแขนกดย้อนกลับหลัง ในผู้ที่ไม่ช้านาญควรจ้าไว้ว่าการหายใจช้าๆ 
เป็นการผ่อนคลาย ตลอดทั งท่าแขนจะกลับสู่สภาพเดิม ขามีความแข็งแรงและมีการเดินทางที่สั นกว่าระยะทาง
ของแขนจบลงแรงผลักดันในเวลาเดียวกับแขน หลังจากที่รวมกันนี การร่อนเพ่ือเคลื่อนร่างกาย ยังต้องลดการ
ลากของแขนและกลับสู่สภาพเดิม ขาจะร่อนจนสุดจนกว่าแรงที่ส่งตัวไปด้านหน้าจะหายไป (ภาพที่ 6.32) 
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ภาพที่ 6.32 การหายใจและการก้าหนดเวลา 

ที่มา : The American National Red Cross (2009) 

 

ท่าว่ายน้้าแบบตะแคงข้าง (sidestroke) 

ใช้ส้าหรับทั งการว่ายน ้าแบบพักผ่อนหย่อนใจและการช่วยชีวิต  (ภาพที่ 6.33) ท่าว่ายน ้าแบบ 

ตะแคงข้าง ลดหน้าผากเพ่ือลดแรงต้านและช่วยให้ใบหน้าและหูข้างหนึ่งอยู่บนผิวน ้า การเคลื่อนที่ส่วนใหญ่มา
จากการเตะขาและการกวาดแขนให้มีแรงขับและท้าให้ร่างกายมีความมั่นคงอยู่ในต้าแหน่ง เพราะท่าว่ายน ้า
แบบตะแคงข้างเป็นจังหวะที่ผ่อนคลายก็ต้องใช้พลังงานน้อยลงและนักว่ายน ้าสามารถใช้งานได้นานและได้
ระยะทางที่ไกลโดยไม่เหนื่อยคุณสมบัติเหล่านี ท้าให้ท่าว่ายน ้าแบบตะแคงข้างเป็นจังหวะที่จะช่วยในการเอา 

ตัวรอดจากอุบัติเหตุทางน ้าได้ 

 

 

ภาพที่ 6.33 การหายใจและการก้าหนดเวลา 

ที่มา : The American National Red Cross (2009) 
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 หลักการอุทกพลศาสตร์ 

Sidestroke มีขึ นเพ่ือการลดแรงต้านของน ้า ที่ส้าคัญหลักการอุทกพลศาสตร์เป็นหลักที่ท้างานใน
จังหวะนี  การท้าให้ร่างกายมีแรงต้านน้อยที่สุดในขณะที่เคลื่อนผ่านน ้าที่เป็นส่วนหนึ่งของหัวและไหล่ข้างหนึ่ง
ออกมาจากน ้าเพ่ือลดความต้านทานต่อน ้าที่จะเคลื่อนที่ไปข้างหน้า 

 

ต้าแหน่งของร่างกาย ความสมดุล และการเคลื่อนไหว 

ท้าร่างกายให้เกือบเป็นแนวนอนและเอียงข้างในระหว่างการร่อน ศีรษะและขาเป็นแนวเดียวกัน  
ขาชิดกันและยืดเต็มที่ (ภาพที่ 6.34) แขนที่น้า (หรือแขนล่าง) ยืดไปด้านหน้าเหนือศีรษะขนานไปกับผิวน ้า  
6-8 นิ ว ใต้น ้าแขนที่น้าใบหน้าจะลดลงและสอดคล้องกับร่างกาย ได้ยืดแขนต่อท้าย (หรือแขนด้านบน) ไปยัง
เท้ารักษามือด้านบนไว้ที่ต้นขา หูลดลงอยู่ในน ้าใกล้กับไหล่ใบหน้าจะอยู่ในระดับที่สูงเพียงพอเพ่ือให้ปากและ
จมูกจะยังคงอยู่ด้านบนน ้าส้าหรับการหายใจที่ง่ายขึ น โดยทั่วไปให้ใบหน้ามองข้ามพื นผิวน ้าแต่บางครั งท้า  

อย่างรวดเร็วเพ่ือไปข้างหน้าและรักษาทิศทาง 

 

 

ภาพที่ 6.34 ต้าแหน่งของร่างกาย 

ที่มา : The American National Red Cross (2009) 

 

 จังหวะของแขน 

แขนข้างทีน่้า 

ขั นตอนการใช้พลังงานของแขนข้างที่น้าจะเริ่มขึ นในต้าแหน่งการร่อนและการใช้แรงดึงที่ระดับน ้าตื น 
เริ่มขั นตอนการใช้พลังงานโดยการหมุนแขนข้างน้าเล็กน้อยจะวางที่ต้าแหน่งลงและมุมออกไปด้านนอก
เล็กน้อยนี่คือต้าแหน่งที่พร้อม จากต้าแหน่งนี ให้งอข้อศอกและกวาดมือลดลงเล็กน้อยแล้วกลับไปยังเท้าจนมือ
เกือบถึงต้าแหน่งหน้าอกตอนบน โดยไม่หยุด การกลับสู่การเริ่มต้น แขนที่น้าโดยการหมุนแขนไหล่และวาง
ข้อศอกผ่านมือภายใต้หูจนท้าให้นิ วชี ไปข้างหน้า แรงผลักดันให้น้าแขนไปข้างหน้าเพ่ือให้หมุนลงส้าหรับ
ต้าแหน่งเหิน (ภาพที่ 6.35) 
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Trailing arm 

ในระหว่างขั นตอนในการใช้พลังของแขนข้างที่น้าได้โดยการดึงแขนเข้าหาล้าตัวจนมือกลับมาอยู่
ด้านหน้าของไหล่ ให้ฝ่ามือลงและหมุนเล็กน้อยย้อนกลับ ท่านี จะเป็นการสร้างการขึ นลงที่จ้าเป็นเพ่ือช่วยให้
ใบหน้าเหนือน ้าในระหว่างการดึง เริ่มต้นพลังที่ใช้ในการกวาดมือลากลงเล็กน้อยและจากนั นกลับไปยังร่างกาย
และเข้าไปในสภาพการร่อน (ภาพที่ 6.35) 

 

 

ภาพที่ 6.35 จังหวะของแขน 

ที่มา : The American National Red Cross (2009) 

 

 การเตะขาของท่าว่ายน้้าแบบตะแคงข้าง 

การว่ายแบบ sidestroke หรือการว่ายน ้าแบบตะแคงข้าง เป็นท่าทางการว่ายน ้าเพ่ือใช้ในการ
ช่วยเหลือผู้อื่น การว่ายน ้าแบบตะแคงข้างจะเป็นท่าทางที่มีการเคลื่อนไหวในช่วงสั นๆ โดยเคลื่อนไหวด้วยการ
เตะขาแบบ scissors หรือการเตะขาแบบกรรไกร ขาที่เหยียดออกไปจะขนานกับผิวของน ้า การดึงขาและ  

หัวเข่า ให้เข่าชิดกันระหว่างการเคลื่อนไหวและดึงส้นเท้าของขาด้านล่างไปทางก้น ในตอนท้ายของการดึงขา  
งอข้อเท้าด้านบนและเหยียดปลายเท้าของขาด้านล่างเพ่ือเตรียมพร้อมส้าหรับการเตะขาออกไป ต้าแหน่งของ
ขาด้านบนจะขยับลงไปข้างล่าง ขาจะเกือบตรงและต้าแหน่งของขาด้านล่างจะขยับมาข้างหน้า ในขณะเดียวกัน
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ขาด้านล่างจะเคลื่อนไหวคล้ายกับการเตะบอล จนขาทั งสองข้างเหยียดเต็มที่  พร้อมเคลื่อนที่ไปข้างหน้า  
เป็นการผลักดันน ้าตรงด้านหลังของเท้าด้านบนและด้านหน้าของเท้าด้านล่าง จากข้อเท้าที่งออยู่จะเปลี่ยนเป็น
เหยียดตรงในตอนท้ายของการเตะ เพ่ือลดแรงต้านขณะเคลื่อนที่ไปด้านหน้า (ภาพที่ 6.36) 

 

 

ภาพที่ 6.36 การเตะขาของท่าว่ายน ้าแบบตะแคงข้าง 

ที่มา : The American National Red Cross (2009) 
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 การหายใจและการก้าหนดเวลา 

การหายใจให้เข้ากับแต่ละจังหวะ ให้หายใจเข้าขณะที่ก้าลังดึงแขนเข้ามาและหายใจออกในช่วงที่แขน
ด้านบนกวาดลงไปจนแนบล้าตัวและแขนด้านล่างเหยียดตรงจนขนานกับผิวน ้า การดึงแขนและขาจะ 

สัมพันธ์กัน โดยในช่วงสุดท้ายของการดึงแขนและขา จะเหยียดออกเต็มที่ เคลื่อนที่ไปข้างหน้าจนกว่าความเร็ว
จะลดลง จะไม่ลอยตัวนานจนเกินไป เพราะต้องใช้พลังงานมากเพ่ือที่จะเริ่มต้นการดึงขาและแขนใหม่เพ่ือที่จะ
เคลื่อนที่ต่อ (ภาพที่ 6.37) 

 

 

ภาพที่ 6.37 การหายใจและการก้าหนดเวลา 

ที่มา : The American National Red Cross (2009) 

 

การกลับสูเ่ริ่มต้นและการออกแรงย้อนกลับ 

นักว่ายน ้ามักจะใช้สิ่งนี อย่างรวดเร็วและราบรื่นด้วยการพลิกหันไป เปลี่ยนทิศทาง คนส่วนใหญ่
สามารถเรียนรู้ทักษะเหล่านี ซึ่งยังช่วยปรับปรุงประสิทธิภาพในการว่ายน ้า ในระยะเริ่มต้นด้วยการพิจารณา
ความปลอดภัยและความพร้อม 
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การกระโดดลงน้้า การค้านึงถึงความปลอดภัยส้าหรับการกระโดดน้้าและการพุ่งลงน้้า 

หลายส่วนของทักษะที่ระบุไว้ในบทนี มีความเกี่ยวข้องกับการกระโดดน ้าและการพุ่งลงน ้า เมื่อใด 

ก็ตามที่คนที่เข้ามาในน ้าในการปฏิบัตินี จะมีความเสี่ยง แต่สิ่งที่จะช่วยได้คือสถานที่ที่เหมาะสม การฝึก และ
การรับรู้ความปลอดภัย สิ่งนี มีความจ้าเป็นต่อการกระโดดน ้าและการพุ่งลงน ้าที่สามารถท้าในลักษณะ 

ที่ปลอดภัย 

 

แนวปฏิบัติส้าหรับการว่ายน้้า มีดังนี  

1. ปฏิบัติตามกฎทุกครั งในการว่ายน ้า 
2. ตรวจสอบให้แน่ใจว่าไม่มีสิ่งกีดขวางใดๆ ในสระว่ายน ้า 

3. ตรวจสอบขนาดและความลึกของสระเพ่ือให้แน่ใจว่ามีความปลอดภัยส้าหรับการว่ายน ้า 

4. รักษาความสะอาดของสระว่ายน ้า 

 

สังเกตสัญลักษณ์และสัญญาณ 

เพราะส่วนใหญ่แล้ว ศีรษะ คอ และหลังจะได้รับบาดเจ็บทีอ่าจจะเกิดขึ นในการกระโดดน ้าและการพุ่ง
ลงน ้าที่น ้าตื นและประชาชนที่เข้ามาสระว่ายน ้าเป็นครั งแรกมันเป็นสิ่งส้าคัญมากที่จะเตือนทุกคนต่อน ้าตื น 
ต้าแหน่งของการเตือน สัญลักษณ์ สัญญาณในสถานที่มีความส้าคัญซึ่งอาจช่วยป้องกันการบาดเจ็บจากสถานที่
นั นๆ ควรมีค้าแนะน้าใกล้ขอบสระว่ายน ้าและผนังหรือรั ว โดยน ้าที่ตื นป้ายควรจะมองเห็นได้ง่ายท้าให้กับ 

ทุกคนที่เข้ามาสระว่ายน ้าหรือใกล้กับน ้าตื น 

 

แท่นกระโดด 

สระว่ายน ้าที่ออกแบบมาส้าหรับการแข่งขันว่ายน ้านั นจะมีแท่นกระโดดซึ่งสามารถท้าถาวรหรือถอด
ออกได้ การแข่งขันว่ายน ้าจะมีการฝึกเพ่ือการแข่งโดยเริ่มต้นจากแท่นกระโดดคนที่ไม่มีการฝึกการกระโดดน ้า
จากแท่นกระโดดจะมีความเสี่ยง การกระโดดน ้าและการพุ่งลงน ้าที่ตื นเกินไปอาจน้าไปสู่การบาดเจ็บ การใช้
งานของการเริ่มต้นจากแท่นกระโดดควรอยู่ภายใต้การดูแล  
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การกระโดดน้้าและการพุ่งลงน้้า การเตรียมความพร้อมก่อนการว่ายน้้า 

การเตรียมความพร้อมทางด้านร่างกาย 

เริ่มแรกจะเป็นการวอร์มอัพ (warm up) การอบอุ่นร่างกายมีความส้าคัญอย่างมากเพราะเป็นการท้า
ให้อุณหภูมิของกล้ามเนื อส่วนที่อยู่ลึกลงไปให้สูงขึ น ทั งยังจะเป็นการช่วยยืดเส้นเอ็น (ligament) และเนื อเยื อ
ต่างๆ ท้าให้ร่างกายมีความอ่อนตัว (flexibility) สามารถออกก้าลังกายได้ดีขึ น และอัตราทางปฏิกิริยาเคมี
สูงขึ น รวมทั งอัตราการไหลเวียนเลือดมีมากหรือการท้าให้น ้ามันหล่อลื่นของข้อต่อ (synovial fluid) ถูกผลิต
ออกมามากขึ นอย่างพอเหมาะ ท้าให้เกิดความคล่องตัวในการเคลื่อนไหวซึ่งจะเป็นหนทางป้องกันบาดเจ็บอัน
อาจเกิดขึ นกับข้อต่อ ตลอดจนยังเป็นการป้องกันการตึงเครียดและการฉีกขาดของกล้ามเนื อ ซึ่งอาจจะเกิดขึ น
ได้ถ้าออกก้าลังอย่างแรงเต็มที่ โดยไม่ได้ตระเตรียมร่างกายให้พร้อมเสียก่อน  บุคคลที่จะว่ายน ้าควรส้ารวจ
ตัวเองว่ามีสมรรถภาพทางกายที่เพียงพอต่อการว่ายน ้าหรือไม่ อย่างเช่น ความแข็งแรงของกล้ามเนื อ  
ความอดทน ความอ่อนตัว แต่ถ้าเป็นนักกีฬาจะมีเรื่องของความเร็วเข้ามาเกี่ยวข้องด้วย 

 

การเตรียมความพร้อมทางด้านจิตใจ 

คนที่หัดว่ายน ้าเป็นครั งแรก อาจจะรู้สึกกลัวหรือหวาดหวั่นเมื่อลงสู่สระว่ายน ้า คนที่จะว่ายน ้าต้องลง
สระและว่ายน ้าด้วยความมั่นใจและสนุก จะสามารถช่วยจัดการกับความกลัวที่มีอยู่ได้ และจะท้าให้ว่ายน ้าได้
อย่างราบรื่นและสามารถฝึกทักษะต่างๆ ได้ดี เพ่ือพัฒนาทักษะการว่ายน ้าให้ดียิ่งขึ น 

 

การกลัวความลึก 

เมื่อเริ่มต้นบางคนอาจจะกลัวว่าพวกเขาจะไม่สามารถที่จะว่ายน ้าในน ้าที่ลึกได้ นักว่ายน ้าที่ไม่เคยชิน
ในน ้าลึกควรเริ่มจากการท้าตัวให้ผ่อนคลาย สบายในน ้าลึกก่อนที่จะเรียนรู้การกระโดดน ้าและการพุ่งลงน ้า 
การฝึกทักษะเหล่านี อาจช่วยให้นักว่ายน ้าได้รับความเชื่อมั่นท่ีสิ่งนี มีความจ้าเป็นต่อการเริ่มต้นการเรียนรู้ทักษะ
การกระโดดน ้าและการพุ่งลงน ้า 

 

การกลัวการบาดเจ็บ 

การกลัวการบาดเจ็บที่ท้าให้หลายคนเกิดอาการบางอย่างเพ่ือหลีกเลี่ยงการกระโดดน ้าและการพุ่งลง
น ้า บางคนอาจจะรู้สึกกลัวเพราะพวกเขาเห็นคนที่ได้รับบาดเจ็บในการกระโดดน ้าและการพุ่งลงน ้าหรืออาจจะ
เป็นประสบการณ์การกระโดดน ้าในอดีต การเรียนรู้ทักษะเหล่านี เพ่ือความปลอดภัยจึงต้องฝึกไปทีละขั นที่ท้า
ให้คนเชื่อมั่นว่าจะช่วยป้องกันความเสี่ยงของการบาดเจ็บที่อาจจะเกิดขึ นและช่วยให้เอาชนะความกลัวนี  
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การกลัวความสูง 

การกลัวความสูงเป็นเรื่องธรรมดามาก เกือบทุกคนจะมีระยะความสูงที่พวกเขานั นเริ่มรู้สึกกลัวซึ่งมอง
จากดาดฟ้าสระว่ายน ้า แม้ค่อนข้างไม่ไกลจากพื นผิวน ้าท้าให้เกิดความกังวลส้าหรับบางคน คนเหล่านี อาจ
หลีกเลี่ยงการกระโดดน ้าและการพุ่งลงน ้าเพราะความสูงตามความคิดดูเหมือนว่ามากเกินไป โดยเริ่มต้นด้วย
การกระโดดน ้าและการพุ่งลงน ้าที่ไม่สูงนักที่ใกล้เคียงกับพื นผิวของน ้าซึ่งสิ่งนี จะช่วยให้ผู้เริ่มต้นว่ายน ้าเอาชนะ
ความกลัวดังกล่าวได้ 

ถ้าผู้ฝึกยังคงกลัวหรือลังเลต่อการกระโดดน ้าและการพุ่งลงน ้าก็ไม่ควรด้าเนินการขั นตอนต่อไป ผู้ที่
เรียนรู้วิธีการกระโดดน ้าและการพุ่งลงน ้าควรฝึกซ้อมให้เป็นไปในแต่ละขั นตอนจนกว่าพวกเขาจะรู้สึกมั่นใจที่
จะด้าเนินการต่อไปในขั นตอนต่อไป 

  

ส่วนประกอบของขั้นตอนการฝึกการกระโดดน้้าและการพุ่งลงน้้า 

แม้ว่าทักษะนี จะเรียกว่าเป็น "การพุ่งลงน ้า" โดยปลายนิ วจะพุ่งลงใส่น ้าก่อนเป็นอย่างแรกโดยเหยียด
แขนขึ นเหนือศีรษะเพ่ือให้ปลายนิ วชี ใส่น ้าก่อนตามด้วยมือ แขน และศีรษะ แล้วตามด้วยส่วนที่เหลือของ
ร่างกาย การกระโดดน ้าและการพุ่งลงน ้าหลักการง่ายๆ มีสามส่วนคือ ต้าแหน่งเริ่มต้นที่นิ่ง ช่วงเวลาของการ
เคลื่อนที่เรียกว่าบินขึ น และการพุ่งลงไปในน ้า ส้าหรับนักว่ายน ้าส่วนมากต้าแหน่งเริ่มต้นจะเกิดขึ นที่ด้านข้าง
ของสระว่ายน ้า ส้าหรับการแข่งขันว่ายน ้าจะเริ่มต้นจากต้าแหน่งที่มักจะเกิดขึ นในแท่นกระโดดและกระโดดบิน
ขึ น การฝึกที่ดีเก่ียวกับการเข้าสู่น ้าที่มุมต่้าก่อนและการรักษาร่างกายให้เข้าสู่น ้า วิธีการเคลื่อนไหวร่างกายผ่าน
น ้าหลังจากท่ีลงในน ้าก็มีความส้าคัญ หลังจากท่ีร่างกายจะเข้าสู่น ้าควรจะเป็นมุมขึ นเล็กน้อยเพ่ือที่จะกลับไปยัง
พื นผิวน ้า การจัดต้าแหน่งของร่างกายที่เหมาะสมเป็นสิ่งส้าคัญส้าหรับความปลอดภัย ต้าแหน่งของศีรษะเป็น
สิ่งส้าคัญมากเพราะมันมีผลกระทบต่อต้าแหน่งของร่างกายโดยทั่วไป การย้ายศีรษะอาจท้าให้ร่างกายโค้งหรือ
โค้งงอ การทีย่กศีรษะเร็วเกินไปอาจจะท้าให้ท้องลงน ้าก่อนและส่งผลให้เจ็บปวดจากการที่ท้องกระทบน ้า สิ่งที่
ส้าคัญคือพยายามให้ร่างกายอยู่ในความคล่องตัวที่ต้าแหน่งในการบิน (ทางเดินของร่างกายผ่านอากาศ) ซึ่งจะ
ช่วยรักษาควบคุมและท้าให้การกระโดดน ้ามีความสง่างาม การจัดต้าแหน่งที่ดีเมื่อลงสู่สระน ้าช่วยลดแรงลาก
(ภาพที่ 6.38) 
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ภาพที่ 6.38 การกระโดดน ้าและการพุ่งลงน ้า 

ที่มา : The American National Red Cross (2009) 

 

ทักษะการจัดร่างกาย 

ทักษะการจัดต้าแหน่งของร่างกายจะมีประโยชน์ส้าหรับการฝึกแขนและต้าแหน่งศีรษะในการ
เตรียมการส้าหรับการกระโดดน ้าและการพุ่งลงน ้า 

 

ท่าตอร์ปิโด (torpedoing) 

1. กระโดดน ้าอย่างแข็งขันจากพื นในต้าแหน่งการร่อนในน ้าลึกทีร่ะดับหน้าอก ท้าให้ตาเปิด 
2. รักษาแนวร่างกายให้ตรง แขนตรง และเหยียดแขนครอบคลุมหู นิ วหัวแม่มือทั งสองข้างเข้าหากัน 
3. รักษาต้าแหน่งร่างกายจนโมเมนตัมจะหายไป 
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ท่าปลาโลมา (porpoising) 

1. กระโดดน ้าอย่างแข็งขันจากพื นในต้าแหน่งการร่อนในน ้าลึกทีร่ะดับหน้าอก ท้าให้ตาเปิด 
2. รักษาแนวร่างกายให้ตรง แขนตรง และเหยียดแขนครอบคลุมหู นิ วหัวแม่มือทั งสองข้างเข้าหากัน 
3. เก็บศีรษะประคองไว้ระหว่างการออกแรง มุมที่ศีรษะและแขนให้ลงไปจมลงใต้น ้าเล็กน้อยไปทาง

ด้านล่าง ต้าแหน่งศีรษะและแขนตรงไปข้างหน้าจะย้ายขนานไปกับพื นผิวและมุมพวกเขาขึ นไปเหินไปยังพื นผิว 

 

ความคืบหน้าส้าหรับการพุ่งตัวเอาศีรษะลงก่อน 

นักว่ายน ้าที่มีความก้าวหน้าของขั นตอนส้าหรับการเรียนรู้สิ่งนี พวกเขามีความมั่นใจที่ศีรษะทิ่มลงน ้า
และความรู้สึกของความส้าเร็จ ขั นนี นักว่ายน ้าควรย้ายผ่านทักษะของพวกเขาหรือก้าวข้าม บางคนอาจจะ
สามารถที่จะก้าวข้ามได้อย่างรวดเร็ว ความคืบหน้านอกจากนี ยังอาจถูกน้ามาใช้ในการเรียนรู้ภายหลังที่จะพุ่ง
ใส่น ้าจากการเริ่มต้นในสถานการณ์เช่นนี มือจะแบ่งน ้าที่ประมาณมุม 45 องศาและศีรษะ ล้าตัว และขาจะ
เลื่อนลงไปในน ้าดังรูป มุมของทักษะนี จะช่วยให้ร่างกายของนักว่ายน ้าขนานกับพื นผิวของน ้าหลังจากที่ทักษะ
และอยู่ในต้าแหน่งที่จะคัดท้ายขึ นและจุดที่เริ่มต้น (ภาพที่ 6.39) 

 

 

ภาพที่ 6.39 การพุ่งลงน ้า 

ที่มา : The American National Red Cross (2009) 

 

 ท่านั่งกระโดด 

1. นั่งบนขอบสระว่ายน ้าด้วยเท้าอยู่บนขอบของรางน ้าหรือด้านข้างของสระว่ายน ้า 
2. กางแขนขึ นเหนือศีรษะ 
3. มองไปที่เป้าหมายบนพื นผิวที่จะช่วยให้ประมาณรายการ 45 องศาลงไปในน ้า (ภาพที่ 6.40) 
4. ยันตัวไปข้างหน้าให้ลองไปสัมผัสน ้าและผลักดันขา 
5. ยืดร่างกายและยืดขาทั งสองข้างเข้าสู่น ้า 
6. มือชี ไปยังพื นผิวของน ้า 
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ภาพที่ 6.40 ท่านั่งกระโดด 

ที่มา : The American National Red Cross (2009) 

 

 ท่านั่งคุกเข่ากระโดด 

1. คุกเข่าบนขอบสระว่ายน ้าที่มีขาข้างหนึ่งยันพื นไว้ 
2. กางแขนขึ นเหนือศีรษะ 
3. มองไปที่เป้าหมายบนพื นผิวที่จะช่วยให้ประมาณรายการ 45 องศาลงไปในน ้า (ภาพที่ 6.41) 
4. ยันตัวไปข้างหน้าให้ลองไปสัมผัสน ้าและผลักดันขา 
5. ยืดร่างกายและยืดขาทั งสองข้างเข้าสู่น ้า 
6. มือชี ไปยังพื นผิวของน ้า 

 

 

ภาพที่ 6.41 ท่านั่งคุกเข่ากระโดด 

ที่มา : The American National Red Cross (2009) 
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 ท่ายืนขอบสระกระโดดน้้า 

ทักษะนี ค่อนข้างคล้ายกับท่านั่งคุกเข่ากระโดด 

1. วางเท้าข้างหนึ่งไปข้างหน้าทีข่อบสระว่ายน ้า 
2. เริ่มต้นจากเข่าทั งสองมีการเกร็งและผลักออกจากขอบสระ ยังคงอยู่ใกล้กับน ้า 
3. กางแขนขึ นเหนือศีรษะ 
4. มองไปที่เป้าหมายบนพื นผิวที่จะช่วยให้ประมาณรา่งกาย 45 องศาลงไปในน ้า (ภาพที่ 6.42) 
5. โค้งตัวไปข้างหน้าและพยายามที่จะสัมผัสพื นผิวของน ้าด้วยมือ 
6. ผลักดันขาออกไปทางน ้า 
7. มือชี ไปยังพื นผิวของน ้า  

ต้าแหน่งการสาวเท้า 

หลังจากประสบความส้าเร็จจากขั นตอนก่อนหน้านี ขั นตอนต่อไปคือการเข้าสู่น ้าจากต้าแหน่งการ
สาวเท้า 

1. ยืนตัวตรงให้ขาข้างหนึ่งไปข้างหน้าและขาข้างหนึ่งอยู่ด้านหลัง ยืนอยู่ที่ขอบของสระว่ายน ้า 
2. กางแขนขึ นเหนือศีรษะ 
3. มุ่งเน้นไปที่เป้าหมายที่จะช่วยให้ประมาณร่างกาย 45 องศาลงไปในน ้า โค้งงอขาเพียงเล็กน้อยใน

ขณะที่ยังดัดที่เอวที่มีต่อน ้า (ภาพที่ 6.42) 
4. ลองสัมผัสพื นผิวของน ้าและยกขากลับจนกว่าจะอยู่ในแนวเดียวกันกับล้าตัวขาไปข้างหน้าควรจะ

อยู่ตรงที่เป็นเป็นไปได้ เมื่อเข้ามาในน ้าน้าขาเข้าด้วยกัน 
5. มือชี ไปยังพื นผิวของน ้า 

 

 

ภาพที่ 6.42 ท่ายืนขอบสระกระโดดน ้า 

ที่มา : The American National Red Cross (2009) 
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 การด้าน้้ามุมต่้า 

การด้าน ้าตื นมุมต่้าต้าแหน่งของร่างกายต้องคล่องตัว ทักษะนี จะกระท้าโดยการลงสู่น ้าที่มีการ 

ฟอร์เวิร์ดโมเมนตัมที่ดีในมุมที่ว่าช่วยให้นักว่ายน ้าจะยังคงอยู่ใกล้พื นผิวของน ้า มันถูกใช้เพ่ือลงสู่น ้าให้เดินทาง
ห่างจากด้านข้างของสระว่ายน ้า ทักษะนี ควรจะด้าเนินการเฉพาะในน ้าใสและระดับความลึกที่คุ้นเคย  
การตัดสินใจที่ผิดต่อความลึกหรือมุมลงน ้าอาจน้าไปสู่การได้รับบาดเจ็บที่ศีรษะ คอ หรือด้านหลังโดยเสี่ยงต่อ
อัมพาตหรือเสียชีวิต 

 

 

 

ภาพที่ 6.43 การด้าน ้ามุมต่้า 

ที่มา : The American National Red Cross (2009) 

 

1.   เริ่มต้นบนขอบของสระว่ายน ้าด้วยเท้าและไหล่กว้างออกจากกันและเท้าจับขอบของสระว่ายน ้า 
(ภาพที่ 6.43) 

2.   งอสะโพกและหัวเข่าไปข้างหน้าโค้งตัวจนกระท่ังหลังส่วนบนเกือบจะขนานไปกับขอบสระว่ายน ้า 

3.   มุ่งเน้นไปที่เป้าหมาย จะได้รับโมเมนตัมส้าหรับด้าน ้าโดยแกว่งแขนย้อนกลับและขึ นไปปล่อยให้ 
ส้นเท้าเพ่ิมขึ นและร่างกายเริ่มท่ีจะก้าวไปข้างหน้า 
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4.   เมื่อแขนถึงจุดที่ไกลที่สุดแกว่งแขนไปข้างหน้า ขยายสะโพก หัวเข่า ข้อเท้า และนิ วเท้า ส่งแรงไป
ข้างหน้าท้าตัวให้เกือบขนานกับพื นผิวของน ้า 

5.   รักษาร่างกายไว้ ยืดและมือประสานออกไปข้างหน้า 

6.   ในระหว่างการบินลดศีรษะลงเล็กน้อยระหว่างแขนทีเ่หยียดออกซึ่งควรจะท้ามุมลดลงเล็กน้อย  

7.   ท้ามุมประมาณ 45 องศากับพื นผิวของน ้า เมื่ออยู่ใต้น ้าให้ผลักดันขึ นไปยังพื นผิวด้วยมือและ
ศีรษะ 

8.   ให้ร่างกายเหยียดได้เต็มที่และคล่องตัวในขณะที่ร่อนอยู่ใต้น ้า ก่อนที่แรงและความเร็วจะเสียมาก
เกินไป ให้เริ่มเตะขาจะท้าให้เพ่ิมขึ นไปทีพื่ นผิวและการเริ่มต้นว่ายน ้า 

ความช้านาญในทักษะนี จะน้าไปสู่การฝึกธรรมชาติที่ใช้ในการแข่งขัน การฝึกและการก้ากับดูแลเป็น
สิ่งที่จ้าเป็นเมื่อการเรียนรู้หรือการฝึกแข่งการแข่งขันจะเริ่มต้น  

 

 การเริ่มต้นกระโดดจากแท่นกระโดดเท้าคู่ 

1. ไปที่ต้าแหน่งส้าหรับการเริ่มต้นโดยยืนที่แท่นกระโดดเท้าคู่ 
2. ในค้าสั่ง "take your mark" ให้ยืนที่ขอบด้านหน้าของแท่นกระโดด ก้มลงพร้อมกับยื่นมือแตะ 

ที่ขอบแท่นกระโดด มองลงตรงและโค้งงอหัวเขา่เล็กน้อย 
3. ในสัญญาณเริ่มต้นให้ดึงตัวกับแท่นกระโดดและงอเข่าต่อไปเพ่ือให้ร่างกายเริ่มก้าวไปข้างหน้า  

มองไปทางที่ต้องการ และกางแขนออกอย่างรวดเร็วไปข้างหน้าเพ่ือเป็นจุดเริ่มต้นที่จะน้าไปสู่การบินของ
ร่างกาย 

4. ในขณะที่มือปล่อยให้ไปข้างหน้าของแท่นกระโดด งอเข่าต่อไป และจากนั นผลักดันออกโดยการ
ยันแรงไปทีเ่ท้าและมีแรงสนับสนุนจากสะโพก หัวเข่า และข้อเท้า  

5. ในขณะที่เท้าออกจากแท่นกระโดดมุ่งเน้นไปที่เป้าหมายและมุ่งมั่นที่แขนและมือที่จุดเริ่มต้น  
6. ก่อนการตีน ้าให้ล็อคศีรษะไว้ระหว่างแขนและท้าอย่างราบรื่นเมื่อกระโดดผ่านหลุมในน ้า  
7. เมื่ออยู่ในน ้าที่มุมมือขึ นไปพื นผิว ให้ร่อนอยู่ในต้าแหน่งที่คล่องตัวโดยมือยื่นออกไปข้างหน้า  
8. ก่อนที่จะสูญเสียความเร็วให้เริ่มกระพือขาหรือเตะท่าปลาโลมาตามด้วยการดึงแขนแรก 
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ภาพที่ 6.44 การเริ่มต้นกระโดดจากแท่นกระโดดเท้าคู่ 

ที่มา : The American National Red Cross (2009) 

 

 การเริ่มต้นกระโดดจากแท่นกระโดดเท้าน้าเท้าตาม 

1. ไปที่ต้าแหน่งส้าหรับการเริ่มต้นโดยยืนที่แท่นกระโดดให้เท้าข้างหนึ่งอยู่ข้างหน้าและอีกข้าง 

อยู่ด้านหลัง 
2. ในค้าสั่ง "take your mark" ให้ยืนที่ขอบด้านหน้าของแท่นกระโดด ก้มลงพร้อมกับยื่นมือแตะ 

ที่ขอบแท่นกระโดด มองลงตรงและโค้งงอหัวเข่าเล็กน้อย 
3. ในสัญญาณเริ่มต้นให้ดึงตัวกับแท่นกระโดดและงอเข่าต่อไปเพ่ือให้ร่างกายเริ่มก้าวไปข้างหน้า  

มองไปทางที่ต้องการ และกางแขนออกอย่างรวดเร็วไปข้างหน้าเพ่ือเป็นจุดเริ่มต้นที่จะน้าไปสู่การบินของ
ร่างกาย 

4. ในขณะที่มือปล่อยให้ไปข้างหน้าของแท่นกระโดด งอเข่าต่อไป และจากนั นผลักดันออกโดยการ
ยันแรงไปทีเ่ท้าและมีแรงสนับสนุนจากสะโพก หัวเข่า และข้อเท้า  

5. ในขณะที่เท้าออกจากแท่นกระโดดมุ่งเน้นไปที่เป้าหมายและมุ่งมั่นที่แขนและมือที่จุดเริ่มต้น  
6. ก่อนการตีน ้าให้ล็อคศีรษะไว้ระหว่างแขนและท้าอย่างราบรื่นเมื่อกระโดดผ่านหลุมในน ้า 
7. เมื่ออยู่ในน ้าที่มุมมือขึ นไปพื นผิว ให้ร่อนอยู่ในต้าแหน่งที่คล่องตัวโดยมือยื่นออกไปข้างหน้า 
8. ก่อนที่จะสูญเสียความเร็วให้เริ่มกระพือขาหรือเตะท่าปลาโลมาตามด้วยการดึงแขนแรก   
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ภาพที่ 6.45 การเริ่มต้นกระโดดจากแท่นกระโดดเท้าน้าเท้าตาม 

ที่มา : The American National Red Cross (2009) 

  

ท่าตีกรรเชียงเริ่มต้น 

1.   เพ่ือให้ได้อยู่ในต้าแหน่งส้าหรับการเริ่มต้นการตีกรรเชียง การเริ่มต้นออกจากจุดเริ่มต้นด้วยมือ 

ทั งสองข้างและวางเท้าขนานบนผนัง ย้ายเท้าที่ความสะดวกสบายห่างออกจากกัน และต้องรักษาต้าแหน่งให้
มั่นคงบนผนัง 

2.   ในค้าสั่ง "take your mark" ให้โค้งแขนและขาท่ีจะดึงร่างกายเพิ่มขึ นเล็กน้อยและใกล้ชิดกับผนัง  

3.   ในสัญญาณเริ่มต้นโยนหัวกลับและผลักดันแขนออกไปจากการป้องกันและเหนือศีรษะ ผลักดัน
อย่างแข็งขันด้วยขาในขณะที่โค้งด้านหลังและดันร่างกาย มือแรกขึ นมาและออกไปน ้า 

4.   ศีรษะลงสู่น ้าและล้าตัวอยู่ในต้าแหน่งที่มีความคล่องตัว โดยเป็นการผ่านจุดเดียวในน ้า  

5.   เมื่ออยู่ในน ้าปรับมุมของมือส้าหรับการร่อนให้คล่องตัว 

6.   ก่อนที่จะสูญเสียความเร็วให้กระพือเตะขาปลาโลมาและใช้แขนดึงแรกที่มากับพื นผิวและเริ่มต้น
ว่ายน ้า 
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ภาพที่ 6.46 ท่าตีกรรเชียงเริ่มต้น 

ที่มา : The American National Red Cross (2009) 

 

นักว่ายน ้าหลายคนชอบที่จะเตะขาอย่างรวดเร็วแบบปลาโลมา หลังจากที่เริ่มต้นและหลังจากที่แต่ละ
เปิดแทนการกระพือเตะ (ภาพที่ 6.47) 
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ภาพที่ 6.47 การเตะขาอย่างรวดเร็วแบบปลาโลมา 

ที่มา : The American National Red Cross (2009) 

 

การกลับตัว 

การกลับตัวที่ผนังเป็นสิ่งส้าคัญ โดยการฝึกและการก้ากับดูแลมีความจ้าเป็น 

 

การกลับตัวท่าฟรีสไตล์ (freestyle) 

1. เมื่อเข้าใกล้ก้าแพงให้เหยียดแขนจนมือสัมผัสกับผนัง (ภาพที่ 6.48) 
2. งอข้อศอกของแขนทีน่้าและวางไหล่เล็กน้อยในขณะที่หมุนร่างกายเพ่ือขยับร่างกายไปทางผนัง 
3. เหน็บร่างกายที่สะโพกและหัวเข่า กลับและหมุนออกจากแขนที่น้า ยันเท้ากับผนังเท้าข้างหนึ่ง 

(ถ้ามือขวาเป็นมือน้า เท้าขวาจะอยู่ด้านบน) และเหยียดแขนอีกข้างไปยังอีกฟากหนึ่งของสระว่ายน ้า 
4. ในระหว่างการหมุนยกใบหน้าออกมาจากน ้าและสูดลมหายใจ 
5. กลับใบหน้าลงไปในน ้า ใช้แขนน้า 
6. เหยียดแขนทั งสองข้างไปด้านหน้าเป็นขาผลักดันออกมาจากผนัง ให้ร่างกายในความคล่องตัว

ต้าแหน่งในด้านใดด้านหนึ่ง 
7. หมุนตัวในการร่อนจนใบหน้าลง 
8. ก่อนที่จะสูญเสียโมเมนตัมให้เริ่มเพ่ิมการกระพือเตะจนถึงพื นผิวและกลับมาด้วยจังหวะของแขน 
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ภาพที่ 6.48 การกลับตัวท่าฟรีสไตล์ 

ที่มา : The American National Red Cross (2009) 

 

 Side stroke ส้าหรับท่า side stroke จะแตกต่างไปจากท่าเดิมนิดหน่อย  

1. ยื่นแขนออกมาแล้วแตะขอบสระ 
2. งอข้อศอกเข้าหาหัวไหล่แล้วหมุนไปแตะขอบสระ  
3. ทรงตัวและแกว่งขาอยู่ด้านล่างแล้วขึ นขอบสระ และน้ามือยกมาเหนือร่างกาย  
4. หายใจเข้าแล้วใช้มือท่ีแตะอยู่ห่างออกจากขอบสระแล้วใช้แขนอีกข้างว่ายน ้าสลับกันไป 
5. เมื่อร่างกายทรงตัวได้ก็ว่ายในท่าเดิม 
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การกลับตัวท่ากรรเชียง 

1. สิ่งแรกของการสัมผัสผนังเริ่มต้นที่จะหมุนไปข้างหน้าโดยการหมุนศีรษะและมองไปที่จุดพร้อมดึง
แขน (ภาพที่ 6.49) 

2. ด้าเนินการต่อโดยดึงแขนใต้น ้า หมุนลงบนด้านข้าง ขยายแขนจนสัมผัสผนัง  
3. งอข้อศอกของแขนทีน่้าและวางไหล่เล็กน้อยในขณะที่หมุนร่างกายเพ่ือขยับร่างกายไปทางผนัง 
4. เหน็บร่างกายที่สะโพกและหัวเข่า กลับและหมุนออกไปจากมือที่น้า ยันเท้ากับผนังเท้าหนึ่ง  

(ถ้ามือขวาเป็นมือน้า เท้าขวาจะอยู่ด้านบน) และเหยียดแขนอีกข้างไปยังอีกฟากหนึ่งของสระว่ายน ้า 
5. ในระหว่างการหมุนยกใบหน้าออกมาจากน ้าและสูดลมหายใจ 
6. กลับใบหน้าลงไปในน ้าเป็นมือทีน่้ากู้คืนพื นผิว 
7. ให้ร่างกายอยู่ในต้าแหน่งที่มีความคล่องตัวในการกลับ 
8. ก่อนที่จะสูญเสียโมเมนตัมให้เริ่มเพ่ิมการเตะถึงพื นผิวและกลับมาด้วยจังหวะของแขน 

 

 

ภาพที่ 6.49 การกลับตัวท่ากรรเชียง 

ที่มา : The American National Red Cross (2009) 
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การพลิกกลับตัว 

การพลิกกลับตัวต้องท้าให้รวดเร็วและมีประสิทธิภาพส้าหรับท่าฟรีสไตล์ ให้ดูสัญลักษณ์ด้านล่างเพ่ือ
ช่วยในการตัดสินระยะห่างจากผนัง 

1. เมื่อถึงความยาวที่หนึ่งจังหวะห่างจากผนัง (3 ฟุตครึ่งถึง 4 ฟุต) ให้แขนที่น้าออกแรงเป็นจังหวะ
สุดท้าย (ภาพที่ 6.50) มือทั งสองจะจบลงที่ต้นขา 

2. ด้าเนินการตีลังกาครึ่งรอบโดย tucking คางที่หน้าอกและดัดที่เอวในขณะที่พร้อมกันโดยใช้ท่า
เตะปลาโลมาที่จะผลักดันสะโพกไปข้างหน้าและปรับตัวสูงขึ น กลับฝ่ามือลงและผลักดันมือไปทางนั นศีรษะที่
จะช่วยให้ขาพลิกน ้า 

3. ในระหว่างการตีลังกา งอขาเพ่ือเตรียมความพร้อมไปชนก้าแพง มือจะอยู่บริเวณหูซึ่งจะช่วยให้
เสร็จสมบูรณ์พลิกไปข้างหน้า 

4. ลงน ้าหนักเท้าบนผนังที่มีนิ วเท้าชี หรือค่อนไปทางด้านข้างและงอเข่า 
5. เหยียดแขนให้คล่องตัวที่ต้าแหน่งเหนือศีรษะ ผลักดันออกในขณะที่หันหน้าไปทางขึ นหรือหัน

หน้าไปทางแนวทแยงมุมไปทางด้านข้าง แล้วหมุนในต้าแหน่งคว่้าหน้าลงในระหว่างเหิน เริ่มต้นความเร็วเมื่อ
ผลักดันออกจะเร็วกว่าความเร็วในการว่ายน ้า 

6. ก่อนที่จะสูญเสียความเร็วให้เริ่มต้นเตะขาที่มั่นคงและด้าเนินการต่อด้วยจังหวะของแขน 

 

 

ภาพที่ 6.50 การพลิกกลับตัว 

ที่มา : The American National Red Cross (2009) 
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 นักว่ายน ้าบางคนชอบที่จะหมุนเข้าในขณะที่พวกเขาวางเท้าบนผนัง แต่การผลักดันออกด้านหลัง
โดยทั่วไปถือว่าวิธีการได้เร็วขึ นของการเปลี่ยน 

 

 การแตะผนังกลับตัว 

1. เวลาจังหวะสุดท้ายที่จะช่วยให้ร่างกายที่จะได้รับอย่างเต็มท่ียืดเมื่อมาถึงผนัง (ภาพที่ 6.51) 
2. วางมือทั งสองข้างบนผนังในเวลาเดียวกันแล้วจุ่มไหล่ด้านข้างของร่างกายที่เปิดจะเกิดขึ น เหน็บ

สะโพกและขาแน่นเพื่อให้พวกเขาโดยตรงภายใต้ร่างกายที่พวกเขายังคงย้ายไปยังผนัง 
3. ในขณะที่มือสัมผัสผนังหันศีรษะไปไหล่ซ้าย งอข้อศอกซ้ายและย้ายแขนซ้ายย้อนกลับท้าให้มัน

ใกล้เคียงที่สุดให้กับร่างกาย 
4. เมื่อขาผ่านใต้ร่างกายย้ายแขนข้างขวาเหนือหัวท้าให้มันใกล้กับศีรษะ วางเท้าทั งสองบนผนังด้วย

เทา้ชี ไปทางด้านข้างและงอเข่า 
5. หายใจลึกๆ ก่อนที่ศีรษะผลุบ กางแขนอยู่ในต้าแหน่งที่มีความคล่องตัวขณะที่ผลักดันออกไป

พร้อมกับร่างกายบ้างในตัวของมันด้านข้าง 
6. หมุนในต้าแหน่งคว่้าหน้าลงในขณะที่ร่อนใต้พื นผิว 
7. ก่อนที่จะสูญเสียความเร็วใต้น ้า ดึงไปต้นขาเหินอีกครั งและเตะขึ นเป็นมือฟ้ืนตัวใกล้กับร่างกาย 

ย้อนกลับไปยังพื นผิวที่จะกลับมา 

 

 

ภาพที่ 6.51 การแตะผนังกลับตัว 

ที่มา : The American National Red Cross (2009) 
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 ส้าหรับการดึงแขนใต้น ้า ท่านี จะเป็นการดึงมือที่ใช้จังหวะเพราะแขนจะดึงขยายไปตลอดจนถึงต้นขา 
ในระหว่างดึงใต้น ้ามือจะไปตามเส้นทางที่มีลักษณะคล้ายกับท่าเปิดผีเสื อก็จะคล้ายๆ กับท่าดึงมือในใต้น ้า  
แต่จะมีความแตกต่างระหว่างการเปลี่ยนก็คือการผลักดันออกมาจากผนังในการเปิดผีเสื อตามด้วยการเตะเท้า
ให้เหมือนปลาโลมา 

 

 

ภาพที่ 6.52 การดึงแขนใต้น ้า 

ที่มา : The American National Red Cross (2009) 

  

1. จังหวะสุดท้ายที่จะช่วยให้ร่างกายมีแรงส่งได้เต็มที่ เมื่อมาถึงผนัง  (ภาพที่ 6.52) 

2. เมื่อมือทั งสองข้างแตะผนังในเวลาเดียวกันนั นจุ่มไหล่ในทิศทางของการเทิร์น (ตัวอย่างเช่น  
ไหล่ซ้าย จะเป็นการเปลี่ยนจากทางซ้ายที่จะหันไปทางขวาเพียงเหล่านี ก็จะกลับทิศทางได้เร็วขึ น) เหน็บสะโพก
และขาในขณะที่ออกตัวจากการแตะผนัง 
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3. ในขณะที่มือสัมผัสผนัง หันหัวไปทางไหล่ซ้าย งอข้อศอกซ้ายและย้ายแขนซ้ายข้างหลังที่ใกล้ที่สุด
เท่าท่ีจะเป็นไปได ้

4. เมื่อขาผ่านใต้ร่างกายให้ย้ายแขนข้างขวาให้เหนือหัวท้าให้ใกล้เคียงกับศีรษะ ให้เท้าทั งสอง
ข้างบนผนังให้ชี ไปทางด้านข้างและงอเข่า 

5. หายใจลึกๆ ก่อนที่หัวกับแขนอยู่ในต้าแหน่งที่มีความคล่องตัวขณะที่ผลักดันออกจากผนัง 
6. หมุนตัวในต้าแหน่งคว่้าหน้าลงในขณะที่ร่อนระยะทางสั นๆ จากนั นให้เตะเท้าคล้ายกับปลาโลมา

ไปยังพื นผิวน ้าและเริ่มต้นในท่านั นๆ 

 

 การกลับตัวในท่าตีกรรเชียง 

กฎระเบียบส้าหรับการแข่งขันว่ายน ้าจ้าเป็นต้องมีการใช้ท่าตีกรรเชียงขณะที่นักว่ายน ้าที่จะสัมผัสกั บ
ผนังส่วนใดส่วนหนึ่งของร่างกาย ในช่วงเปิดไหล่ อาจจะเปลี่ยนแนวทิศทางในแนวตั งเท่าที่การเคลื่อนไหวเป็น
ส่วนหนึ่ง และเปลี่ยนกลับไปยังต้าแหน่งด้านหลังก่อนที่เท้าออกจากผนังเป็นสิ่งจ้าเป็น 

 

 

ภาพที่ 6.53 การกลับตัวในท่ากรรเชียง 

ที่มา : The American National Red Cross (2009) 
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1. หลังจากผ่านธงจะเร่งไปยังผนัง (ภาพที่ 6.53) 

2. เริ่มพลิกหนึ่งจังหวะจากผนังด้วยการก้มหัวและใช้แขนช่วยเป็นช่วงๆ 

3. ในขณะที่ไดรฟ์หัวลงและหยุดมือดึงสะโพกในเวลาเดียวกันแขนจะเข้าสู่ในต้าแหน่งเดียวกับการ  

ดึงหน้าไปยังสะโพก 

4. เมื่อเริ่มตีลังกาในการกลับตัวหัวเข่าจะอยู่ในแนวหน้าอก ในช่วงตีลังกาให้เปิดฝ่ามือทั งสองข้างลง
และผลักดันมือไปด้านหน้าพร้อมพลิก ให้เท้าแตะที่ผนังปรับตัวสูงขึ น 

5. ในขณะที่ผลักตัวออกจากผนังอย่างแรงและไปอยู่ในต้าแหน่งที่มีความคล่องตัวขณะที่ออกจาก
ผนัง 

6. ก่อนที่จะขึ นสู่ผิวน ้ าและด้าเนินการจังหวะแขนการเคลื่อนไหวในทางกลับกั นจะต้องมี 
อย่างต่อเนื่อง พร้อมกับเตะเท้าเหมือนปลาโลมาให้เป็นจังหวะหรือ ก่อนถึงผิวน ้าท้าผิดกติกาก็อาจน้าไปสู่การ
ตัดสิทธิในการแข่งขัน 

 

บทสรุป 

วิธีที่ดีที่ สุด เ พ่ือปรับปรุ งการว่ ายน ้ าโดยมุ่ ง เน้นไปที่ วิ ธีการเคลื่ อนไหวร่ างกายทางน ้ าที่ มี  
การสูญเสียความพยายามเล็กน้อยไม่ว่าจะเป็นการว่ายน ้าส้าหรับการพักผ่อนหย่อนใจหรือการแข่งขัน  
การเคลื่อนไหวก็เคลื่อนไหวได้อย่างง่ายดายและมีประสิทธิภาพอย่างที่ก้าหนดเป้าหมายไว้ ในการให้จังหวะ 

ว่ายน ้าที่มีประสิทธิภาพจะช่วยให้ว่ายน ้าได้ไกลออกไปอีกแต่ก็ไม่ได้เป็นหนึ่งในวิธีที่ดีที่สุด วิธีการว่ายน ้าร่างกาย
จะต้องมีองค์ประกอบพื นฐานคือ ความแข็งแรงของร่างกายและความยืดหยุ่นเพ่ือใช้ในการส่งแรงให้แต่ละ
จังหวะของการว่ายน ้า ซึ่งองค์ประกอบพื นฐานของแต่ละคนจะต้องมีระบบหายใจที่ดี  นักว่ายน ้าสามารถ 

ปรับใช้หรือก้าหนดระบบหายใจได้อย่างพอดีกับลักษณะของนักว่ายน ้า นักว่ายน ้าที่ดีจะเข้าใจองค์ประกอบของ
จังหวะในการว่ายน ้าดีที่สุด คือ 1) หลักการอุทกพลศาสตร์ที่เกี่ยวข้องกับระบบหายใจ 2) การเคลื่อนไหวในน ้า
ร่างกายต้องมีความสมดุล 3) จังหวะในการใช้แขน 4) การเตะขา และ 5) การก้าหนดเวลาในการหายใจ 

การว่ายน ้าท่าฟรีสไตล์ คือท่าที่มีจังหวะการว่ายได้เร็วที่สุด นอกจากนี ก็ เป็นหนึ่งในท่าว่ายน ้าที่คน 

ส่วนใหญ่นิยมเม่ือคิดจะว่ายน ้า ในท้านองเดียวกันคนส่วนใหญ่มักคิดและคาดหวังที่จะเริ่มต้นเรียนรู้การว่ายน ้า
ด้วยท่าฟรีสไตล์โดยเรียนรู้เป็นสิ่งแรกให้ได้อย่างรวดเร็ว การว่ายน ้าท่ากรรเชียงเป็นที่นิยมในการว่ายน ้าในเวลา
พักผ่อนหย่อนใจเป็นหลักของการออกก้าลังกาย การว่ายน ้าท่ากบเป็นที่รู้จักกันในฐานะที่เป็นจังหวะการว่ายน ้า
ที่เก่าแก่ที่สุดและเป็นเวลาหลายศตวรรษท่ีผู้คนคิดว่าเป็นท่าการว่ายน ้าที่ดีที่สุดในการเริ่มต้นสอน จังหวะนี เป็น
จังหวะที่ดีที่จะใช้ส้าหรับการว่ายน ้าเพ่ือการอยู่รอดที่นิยมมากกับนักว่ายน ้าที่ว่ายน ้าเพ่ือความพักผ่อนหย่อนใจ
และยังเป็นที่รู้จักกันว่าจังหวะการว่ายน ้านี เก่าแก่ท่ีสุดทีใ่ช้ในจัดการแข่งขัน การว่ายน ้าท่าผีเสื อ หลายคนคิดว่า
การว่ายน ้าท่าผีเสื อเป็นเรื่องยากในการดึงสโตกส้าหรับการแข่งขัน นักว่ายน ้าจ้านวนมากแม้คนที่ว่ายน ้าเก่งใน
จังหวะอ่ืนๆ ส่วนมากก็จะไม่พยายามที่จะเรียนรู้มันอย่างไรก็ตามนักว่ายน ้าแม้ที่จะสามารถเรียนรู้การ 

ว่ายน ้าท่าผีเสื อโดยการฝึกระยะเวลาและเทคนิค โดยกุญแจส้าคัญในจังหวะนี คือการพักผ่อนคลายและใช้ 
ทั งร่างกายในการเคลื่อนไหวที่หัวไหล่ไปข้างหน้า 
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การว่ายน ้าท่ากรรเชียงอย่างง่ายเป็นท่าว่ายน ้าที่นิยมกันทั งในการแข่งขันและในการออกก้าลังกาย 

ยามว่าง ผู้เริ่มฝึกว่ายน ้าจะมีความรู้สึกว่าตนเองเรียนรู้วิธีการว่ายท่ากรรเชียงได้ง่ายกว่าท่าวัดวา ท่ากบหรือ  

ท่าผีเสื อ เพราะใบหน้าไม่ต้องจมอยู่ในน ้า นอกจากนี การลอยตัวหงายว่ายท่ากรรเชียงท้าให้หายใจได้  
สะดวกกว่า ลืมตาได้ง่ายกว่า แต่การว่ายน ้าไปข้างหลังซึ่งตามองไม่เห็น ต้องระวังไม่ให้ชนกับสิ่งอ่ืน ก่อนฝึก  

ท่ากรรเชียงต้องแน่ใจว่าสามารถลอยตัวหงายได้ดี ไม่เกร็ง แล้วจึงเริ่มฝึกขั นต่อไป หลังจากรู้วิธีเคลื่อนไหวแขน
และขาแล้ว ต่อไปก็ควรฝึกการหายใจให้เป็นจังหวะที่สม่้าเสมอและท้าด้วยความรู้สึกผ่อนคลาย สบายและ  

ไม่ เกร็ง  โดยปฏิบัติ  ดั งนี มือทั งสองอยู่ ในต้าแหน่งที่ตรงข้ามกันเสมอ เมื่อมือข้างหนึ่ งต้องลงสู่น ้ า  
ในขณะเดียวกันต้องยกปลายเท้าหรือหัวแม่เท้าเตะสลับในลักษณะตีน ้าให้เดือด หายใจเข้าออกให้เป็นจังหวะ
สม่้าเสมอคงท่ีช้าๆ ไม่เร่งรีบ จะช่วยให้ฝึกว่ายน ้าท่ากรรเชียงได้ง่ายและดีขึ นโดยใช้เวลาไม่มากเกินไป 

ท่าว่ายน ้าแบบตะแคงข้าง ใช้ส้าหรับทั งการว่ายน ้าแบบพักผ่อนหย่อนใจและการช่วยชีวิต ท่าว่ายน ้า
แบบตะแคงข้าง ลดหน้าผากเพ่ือลดแรงต้านและช่วยให้ใบหน้าและหูข้างหนึ่งอยู่บนผิวน ้า การเคลื่อนที่  
ส่วนใหญ่มาจากการเตะขาและการกวาดแขนให้มีแรงขับและท้าให้ร่างกายมีความมั่นคงอยู่ในต้าแหน่ง เพราะ
ท่าว่ายน ้าแบบตะแคงข้างเป็นจังหวะที่ผ่อนคลายก็ต้องใช้พลังงานน้อยลงและนักว่ายน ้าสามารถใช้งานได้นาน
และได้ระยะทางท่ีไกลโดยไม่เหนื่อยคุณสมบัติเหล่านี ท้าให้ท่าว่ายน ้าแบบตะแคงข้างเป็นจังหวะที่จะช่วยในการ
เอาตัวรอดจากอุบัติเหตุทางน ้าได้ 

การกระโดดลงน ้า การค้านึงถึงความปลอดภัยส้าหรับการกระโดดน ้าและการพุ่งลงน ้าเป็นสิ่งที่ส้าคัญ
มาก ซึ่งหลายส่วนของทักษะการว่ายน ้าที่ระบุไว้ในบทนี มีความเกี่ยวข้องกับการกระโดดน ้าและการพุ่งลงน ้า 
เมื่อใดก็ตามท่ีคนที่เข้ามาในน ้าในการปฏิบัตินี จะมีความเสี่ยง แต่สิ่งที่จะช่วยได้คือ สถานที่ที่เหมาะสม การฝึก 
และการรับรู้ความปลอดภัย สิ่งนี มีความจ้าเป็นต่อการกระโดดน ้าและการพุ่งลงน ้าที่สามารถท้าในลักษณะที่
ปลอดภัย 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



บทที ่7 

ทักษะพ้ืนฐานการเคลื่อนไหวในกีฬากระโดดน้้า 

(Basic Movement Skill in Diving) 

 

 การกระโดดน ้าจากกระดานกระโดดคือความสนุกสนาน แต่ภายใต้สถานการณ์ผิดๆ อาจก่อให้เกิด
อันตรายได้ วิธีที่ปลอดภัยส้าหรับการกระโดดน ้าจะต้องใช้อุปกรณ์ที่ปลอดภัย สถานที่ที่ปลอดภัย  ก่อนที่จะใช้
บอร์ดกระโดดน ้าเป็นสิ่งส้าคัญที่จะต้องมีการเรียนการสอนจากอาจารย์ผู้สอนหรือโค้ช ควรจะระมัดระวัง
ภายใต้การดูแล สร้างทักษะได้เรียนรู้มาก่อนหรือหลักการการกระโดดน ้าที่ปลอดภัยและมุ่งเน้นไปที่การ
ก้าวหน้าในการเรียนรู้วิธีการกระโดดน ้าจากสระว่ายน ้าและกระดานกระโดด ความก้าวหน้าเหล่านี จะช่วยลด
ความกลัวหรือข้อสงสัยใดๆ เกี่ยวกับการกระโดดน ้าและช่วยให้การเรียนรู้วิธีการกระโดดน ้าที่สนุกและ
ปลอดภัย 

 

หลักการของการกระโดดน้้าอย่างปลอดภัย 

การกระโดดน ้าในการแข่งขันยังเป็นกิจกรรมที่มีความปลอดภัย ความปลอดภัยนี เป็นผลมาจากการฝึก
และการก้ากับดูแลอย่างระมัดระวัง นอกจากนี ยังเป็นผลมาจากการก่อสร้างและบ้ารุงสถานที่และอาคาร แม้ว่า
การกระโดดน ้าที่มีความปลอดภัยเพียงพอการก้ากับดูแลโดยใช้อุปกรณ์ท่ีเหมาะสม อาการการบาดเจ็บสามารถ
เกิดขึ นได้ถ้าหลักการกระโดดน ้าที่ปลอดภัยไม่ได้ตามแม้ในท้ายลึกของสระว่ายน ้าผู้ใช้สระน ้าอาจชน ท้าให้ เกิด
การบาดเจ็บขึ นได้ วิธีการกระโดดน ้าเพ่ือความสนุกสนานหรือการแข่งขันทุกคนควรเรียนรู้จากอาจารย์ผู้สอน 

ที่มคีุณภาพวิธีการกระโดดน ้าและเป็นไปตามหลักการกระโดดน ้าที่ปลอดภัย 

 

แนวทางต่อไปนี้เป็นการแนะน้าส้าหรับการกระโดดน้้าที่ปลอดภัย 

1. ปฏิบัติตามกฎความปลอดภัยอย่างเคร่งขัด ไม่มีข้อยกเว้น  
2. เรียนรู้การกระโดดน ้าอย่างปลอดภัยจากอาจารย์ผู้สอน ไม่ควรกระโดดน ้าด้วยตนเองอาจจะ

ได้รับบาดเจ็บ 

3. ในการกระโดดน ้ายืดแขนกับข้อศอกล็อคข้างศีรษะ หันฝ่ามือไปทางน ้า รักษาแขนข้อมือและนิ ว
มือในแนวเดียวกัน ช่วยให้การควบคุมของร่างกายได้ดี ซึ่งจะลดผลกระทบของน ้าที่อยู่ด้านบนของศีรษะและ
ช่วยป้องกันการบาดเจ็บ 

4. อย่าสวมใส่ชุดที่อุดหู อาจจะเป็นอันตรายได ้

5. ควรกระโดดน ้าในที่ท่ีอาจารย์ผู้สอนแนะน้า และที่ที่น ้าไม่ลึกมาก 

6. การกระโดดน ้าที่มีบอร์ดกระโดดน ้าไม่ได้หมายความว่าจะปลอดภัยก็อย่างเช่นสระว่ายน ้าที่บ้าน  
อาจจะได้ได้มาตรฐานความปลอดภัย 



214 

 

7. การใช้บอร์ดกระโดดน ้าควรมีโค้ชหรือครูผู้สอนคอยดูแลก้าชับมากกว่าหนึ่งครั ง อาจท้าให้เกิด
การขาดอากาศหายใจหรือลื่นไถลออกจากบอร์ดกระโดดน ้า 

8. ไม่ควรพยายามกระโดดน ้านานๆ เป็นทางยาว ควรระวังบริเวณน ้าตื นเกิน 

9. ต้องตรวจสอบว่าอุปกรณ์กระโดดน ้าเป็นตามมาตรฐานเดียวกันที่ก้าหนดไว้ส้าหรับการแข่งขัน 

10. อย่ากระโดดน ้าจากที่สูงมากกว่า 1 เมตรเว้นแต่ได้รับการฝึกฝนมาเป็นอย่างดี 
11. ไม่ควรดื่มแอลกอฮอล์ และสารเสพติดทุกชนิด ในขณะเล่นน ้า 

 

 สระว่ายน้้าที่มีสิ่งอ้านวยความสะดวกต่อการกระโดดน้้า 

สระว่ายน ้า ผู้ประกอบการจะต้องแน่ใจว่าสระว่ายน ้าของเขาได้มาตรฐานที่ปลอดภัย จะต้องมีอาคาร 

ที่เหมาะสมส้าหรับการแข่งขันต้องเป็นไปตามมาตรฐานการออกแบบสระว่ายน ้าที่เข้มงวด สมาคมกีฬา
วิทยาลัย การว่ายน ้าสมัครเล่น และองค์กรอ่ืนๆ ที่การแข่งขัน สปอนเซอร์จะต้องท้าตามมาตรฐานที่ก้าหนดไว้
สระว่ายน ้าที่มีอาคารควรแสดงกฎการว่ายน ้าไว้ใกล้ๆ กับบอร์ดกระโดดน ้าหรือบริเวณที่ใกล้เคียงกับสระ  
กฎเหล่านี ควรมีผลบังคับอย่างเคร่งครัด  

 

ส่ิงอันตรายใต้น้้า 

พื้นที่ต่างระดับใต้น้้า 

สระว่ายน ้าบางที่มีพื นที่ต่างระดับใต้น ้า (บางครั งเรียกว่าพื นที่ต่างระดับใต้น ้าด้านความปลอดภัย)  
ที่อาจส่งผลต่ออันตรายจากการกระโดดน ้า (ภาพที่ 7.1) ซึ่งเป็นเรื่องยากที่จะเห็นและอาจได้รับการบาดเจ็บ 

ที่ศีรษะ คอ หรือ หลัง เพ่ือลดความเสี่ยงนี สิ่งอ้านวยความสะดวกในการกระโดดน ้าควรใช้พื นสระที่มีสีตัดกัน
หรือสีกระเบื องได้อย่างชัดเจนและท้าเครื่องหมายทั งเส้นขอบแนวนอนและแนวตั ง (ภาพที่ 7.2) 

 

 

ภาพที่ 7.1 พื นที่ต่างระดับใต้น ้า 

ที่มา : The American National Red Cross (2009) 



215 

 

 

ภาพที่ 7.2 พื นสระท่ีมีสีตัดกันหรือสีกระเบื องและท้าเครื่องหมายทั งเส้นขอบแนวนอนและแนวตั ง 

ที่มา : The American National Red Cross (2009) 

 

 รางน้้าล้น 

โปรดใช้ความระมัดระวังอย่างมากเมื่อมีการฝึกกระโดดน ้าจากขอบสระกับร่องน ้าล้นหรือท่อระบายน ้า 
เพราะรางน ้าล้นนี มีความลื่นเมื่อเปียกและยังสามารถสร้างอันตรายถ้านักกระโดดน ้าที่ไม่ได้กระโดดน ้าให้ไกล
พอที่จะห่างจากขอบสระ 

 

อุปกรณ์กระโดดน้้า 

อุปกรณ์กระโดดน ้าจะแตกต่างกันและสิ่งอ้านวยความสะดวกจากที่ผ่านมาแท่นกระโดดน ้าเป็นเพียง 
ไม้กระดานหยาบที่ใช้ในการยืน ซึ่งมีการปรับเปลี่ยนแทนกระโดดให้ดีขึ นเพราะที่ผ่านมาแท่นกระโดดน ้านั น  

ไม่มีความปลอดภัยต่อผู้กระโดดน ้าสักเท่าไหร่ ภายหลังจึงพัฒนาแท่นกระโดดน ้าให้มีการใช้อุปกรณ์  
หลายประเภทที่มีความซับซ้อนเพ่ือพัฒนาแท่นกระโดดน ้าให้มีความปลอดภัยต่อผู้กระโดดน ้ามากยิ่งขึ นและ 

ยังใช้วัสดุที่มีแกนไม้ล้อมรอบด้วยไฟเบอร์กลาสพื นผิวด้านนอกด้วยวัสดุขาตั งส้าหรับการนี ชนิดของแท่น
กระโดดน ้าโดยทั่วไปยึดด้านหลังส่วนของแท่นและมีศูนย์กลางที่แข็งแรง การกระโดดน ้านั นแท่นที่กระโดดอาจ
มีความยาวที่แตกต่างกันไม่ว่าจะเป็นความสูงของแท่นความยืดหยุ่นของแท่นกระโดดที่แตกต่างกันสิ่งเหล่านี 
อาจเป็นอันตรายต่อนักกระโดดน ้าได้เพราะนักกระโดดน ้าไม่สามารถบอกได้ว่าแท่นกระโดดอันไหนมีความ
ปลอดภัยมากที่สุดส้าหรับการแข่งขันมีการพัฒนาเป็นระบบที่ทันสมัยของแท่นกระโดดน ้าที่สามารถเคลื่อนย้าย
ได้ศูนย์กลางแข็งแรงที่ยืนแท่นส้าหรับการแข่งขันท้าจากอลูมิเนียมและเคลือบด้วยพื นผิวพิเศษ 
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ภาพที่ 7.3 แท่นกระโดดน ้า 

ที่มา : The American National Red Cross (2009) 

 

 คุณภาพของแท่นยืนนั นเป็นสิ่งส้าคัญ ขาตั งส้าหรับแท่นกระโดดน ้าประกอบด้วยฐานที่มั่นคงและ
ศูนย์กลางที่สามารถเคลื่อนย้ายได้ ศูนย์กลางที่เคลื่อนย้ายได้จะช่วยให้การปรับเปลี่ยนตามความแข็งแรงของ
นักกระโดดน ้าและน ้าหนักในการกระโดด ประสิทธิภาพในการกระโดดน ้าที่ดีขึ นอยู่กับการปรับตัวของ
ศูนย์กลางของแท่นกระโดดและตามความสามารถของแต่ละบุคคล แท่นกระโดดน ้าควรอยู่ในระดับเมื่อ
ศูนย์กลางถูกย้ายแท่นกระโดดจะช่วยให้นักกระโดดน ้าถึงระยะทางที่เหมาะสมในการกระโดดน ้า  ด้านข้างของ
แต่ละแท่นกระโดดจะช่วยป้องกันไม่ให้ตกจากการขึ นไปกระโดดจากข้างบนและยังง่ายต่อการที่จะขึ นไป
กระโดดบนแท่นที่สูง 

 บางสถานที่กระโดดน ้ามีแพลตฟอร์ม การกระโดดซึ่งสร้างขึ นในรูปแบบต่างๆ ได้อย่างถูกต้อง
แพลตฟอร์มรวมถึงการสร้างรากฐานที่มั่นคงและพื นผิวแท่นกระโดดที่มีอุปกรณ์ครบครันสิ่งอ้านวยความ
สะดวกอาจมี 1 เมตรและ 3 เมตร เช่นเดียวกันกับแท่น 5 เมตร ไปจนถึง 10 เมตร การกระโดดลงน ้านั น
จะต้องมีการก้ากับดูแลโดยตรงหรือโค้ชผู้ฝึกสอน และควรทราบถึงความลึกของสระน ้าที่จะกระโดยด้วยเพ่ือ
ความปลอดภัยของตัวผู้ท้าการกระโดดเอง 
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ภาพที่ 7.4 แพลตฟอร์มกระโดดน ้า 

ที่มา : The American National Red Cross (2009) 

 

 ความตระหนักต่อการเคลื่อนไหวของร่างกาย 

 การรับรู้ว่าสภาพร่างกายของตนเองสามารถเคลื่อนไหวได้เท่าไหร่ส้าคัญอย่างมากในการเรียนรู้ทักษะ
การกระโดดน ้า การรับรู้คือความสามารถที่จะท้าให้ดวงตาให้มุ้งเน้นไปยังจุดที่จะกระโดดลงไปและควบคุม
ต้าแหน่งของร่างกายในการลงไปยังพื นที่นั นในระหว่างการลอยตัวก่อนที่จะลงน ้าการรับรู้การเคลื่อนไหวของ
ร่างกายหรืออวัยวะส่วนต่างๆ ของร่างกายท้าให้ในขณะที่กระโดดก่อนลงสู่ผิวน ้าเราจะสามารถรับรู้ต้าแหน่ง
ของแขนและขาในช่วงการหมุน นักกระโดดน ้าจะใช้การรับรู้การเคลื่อนไหวของร่างกายทั งแบบที่ง่ายไปจนถึง
ระดับท่ียากตามล้าดับ ทักษะเหล่านี จะช่วยให้พวกเขารักษาความตระหนักถึงต้าแหน่งของอวัยวะของร่างกาย
ว่าอยู่ที่ต้าแหน่งไหนร่างกายจะมีการพัฒนาระบบความสัมพันธ์ของกล้ามเนื อและยังจัดต้าแหน่งของร่างกายได้
ดีและในการควบคุมกล้ามเนื อส่วนต่างๆ 

 

 เตรียมความพร้อมในการกระโดดน้้า 

 ปัจจัยในการเตรียมความพร้อมในการกระโดดน ้าคือความแข็งแรงของกล้ามเนื อและการควบคุม
อวัยวะส่วนต่างๆของร่างกายซึ่งสามารถระบุได้ว่าบุคคลนี พร้อมที่จะเรียนรู้ในการกระโดดน ้าแล้ว ซึ่งปัจจัย
เหล่านี เหมือนปัจจัยที่อาจน้ามาใช้เป็นนักกระโดดน ้าขั นพื นฐานจากที่สูงการกระโดดจะมีประสิทธิภาพเพ่ิมมาก
ขึ นเมื่อตั งฉากกับพื นผิวของน ้าและจากการกระโดดดังกล่าวเมื่อมีประสิทธิภาพที่มากขึ นแรงกระทบในตอนโดน
พื นผิวของน ้าจะลดลงซึ่งวิธีการนี มักประสบความส้าเร็จในนักกระโดดน ้าเมื่อกระโดดน ้าขั นพื นฐานจากข้อมูล
การกีฬาของอเมริกาแนะน้าว่าคนกลุ่มแรกที่ได้เรียนรู้การกระโดดน ้าในการท้าตัวขนานกับพื นผิวของน ้าใน
ขั นตอนต่อมาจากนั นนักกระโดดน ้าจะย้ายไปเรียนรู้การกระโดดจากแท่นกระโดดน ้า 
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ในขณะที่การเรียนรู้ขั นพื นฐานการกระโดดน ้าจะค่อนข้างคล้ายกับความก้าวหน้าในการเรียนรู้การ
กระโดดน ้าจากมุมตื นมุมกระโดดนั นเป็นสิ่งส้าคัญที่แตกต่างซึ่งการกระโดดน ้าจากมุมที่แตกต่างกันจะส่งผลให้
เส้นทางการว่ายน ้าที่ก้าวหน้าต่อไปสามารถช่วยลดความกลัวและเพ่ิมความส้าเร็จในแต่ละระดับ นักกระโดดน ้า
ใช้เวลาในการพัฒนาทักษะของแต่ละขั นตอนก่อนที่จะย้ายไปยังได้เพลิดเพลินกับการเรียนรู้มีประสบการณ์  
มากขึ นและรู้สึกพร้อมที่จะลองทักษะในระดับต่อไป 

 

เริ่มต้นกระโดดน้้า 

ส่วนประกอบของพ้ืนฐานการกระโดดน้้า 

ขั นพื นฐานการกระโดดน ้ามี 4 ส่วนคือ เริ่มต้นที่ต้าแหน่งนิ่ง ช่วงเวลาของการขับเคลื่อนที่ เส้นทาง 
การลอยตัวในอากาศ และการเข้าสู่น ้า นักกระโดดน ้าสามารถเริ่มต้นการกระโดดน ้าขั นพื นฐานด้วยต้าแหน่ง
เริ่มต้นที่แตกต่างกันได้ การกระโดดขึ นส้าหรับการกระโดดน ้าขั นพื นฐานเป็นเรื่องง่ายมากซึ่งมักจะกดเล็กน้อย
กับหนึ่งหรือเท้าทั งสองข้าง ทักษะที่ดีเกี่ยวกับการเข้าสู่น ้าในมุมที่เหมาะสมขณะที่การรักษาร่างกายก็มีส่วน
ส้าคัญ การด้าน ้าที่ดีควรต้องมีสมาธิเพ่ือรักษาความเข้มข้นและด้าน ้าในน ้าที่จุดที่ถูกต้องของทักษะนักด้าน ้า 
ควรมุ่งเน้นไปที่เป้าหมาย จนมือทิ่มลงสู่น ้า นักกระโดดน ้าที่อาจจะปิดตาขณะลอยอยู่กลางอากาศและจะ 

เปิดตาอีกครั งหลังจากที่ลงสู่น ้าน ้าโดยมุ่งเน้นไปที่เป้าหมายที่จะช่วยให้นักกระโดดน ้าพุ่งใส่น ้าในสถานที่ 
ที่เหมาะสมและในมุมที่เหมาะสม หลีกเลี่ยงการกระทบผิวน ้าจากบริเวณท้อง การรักษาร่างกายให้เล็ก 

คล้ายหอกเป็นสิ่งส้าคัญส้าหรับการกระโดดน ้าทีส่่งผลต่อปลอดภัยและความสง่างาม การเก็บรักษาศีรษะให้ชิด
ระหว่างแขนท่อนบนเป็นสิ่งส้าคัญมากเพราะมันสามารถส่งผลกระทบต่อต้าแหน่งของส่วนที่เหลือของร่างกาย 
หากศีรษะไม่เป็นในลักษณะนี อาจท้าให้ร่างกายงอโค้งที่เอวซึ่งจะส่งผลให้ท้องกระทบผิวน ้าได้ 

การควบคุมกล้ามเนื อเป็นสิ่งส้าคัญส้าหรับร่างกายที่เหมาะสมการจัดต้าแหน่งและความเกร็งของ
ร่างกายที่จ้าเป็นส้าหรับความปลอดภัยด้าน ้าที่มีประสิทธิภาพ เพ่ือรักษาควบคุมและท้าให้ การกระโดดน ้า 
มีความสง่างามมากขึ น นักกระโดดน ้าควรพยายามที่จะอยู่ในต้าแหน่งที่มีความคล่องตัวในการบิน (เป็นช่วงที่
ร่างกายผ่านทางอากาศ) (ภาพที่ 7.5) เป็นการจัดต้าแหน่งที่เหมาะสมเมื่อลงสู่น ้า 

 

 

ภาพที่ 7.5 การจัดต้าแหน่งที่เหมาะสมเมื่อลงสู่น ้า 

ที่มา : The American National Red Cross (2009) 
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 หลักการทางกายภาพที่เกี่ยวข้อง 

หลักการทางกายภาพที่เกี่ยวข้องเป็นหลักการส้าคัญในการกระโดดน ้าที่ซึ่งพยายามที่จะให้ร่างกาย 

ลดแรงกระแทกที่ผิวน ้าให้น้อยที่สุดระหว่างปฏิบัติทักษะ ร่างกายที่ไม่อยู่ในการจัดต้าแหน่งที่ถูกต้องเป็นสาเหตุ
ที่ท้าให้ขณะลงสู่น ้ามีการกระเด็นของน ้ามากและส่งผลในการกระโดดน ้าที่สวยงาม หลักการทางกายภาพที่
ท้างานในการกระโดดน ้านั นเป็นเรื่องของหลักการกฎของการกระท้าและปฏิกิริยา เมื่อเท้ากดลงที่พื นและจะมี
แรงดันตัวขึ นและส่งผลต่อพลังทีเ่พียงพอในช่วงบินขึ น (การกระท้า) ร่างกายจะตอบสนองโดยการงอและขาดัน
แรงออกผ่านอากาศ (ปฏิกิริยา) กฎของความเฉื่อยยังเกิดขึ นด้วย เมื่ออยู่ในอากาศเพียงแรงจากภายนอก
กระท้าต่อนักกระโดดน ้าที่น ้าหนักตัว (แรงโน้มถ่วงของโลก) ของนักกระโดดน ้า เพราะมันท้าหน้าที่ให้แรง 
ที่ลอยขึ นลดลงช้า หยุด และกลับหลังเปลี่ยนโมเมนตัมขึ น นักกระโดดน ้าที่สร้างแรงขึ นในช่วงการบินขึ นและ
นักกระโดดน ้าแล้วตกกลับไปสู่น ้าหลังจากท่ีไปถึงจุดที่สูงที่สุดของการกระโดดน ้า 

 

การกระโดดน้้าจากกระดานกระโดดน้้า 

ต้าแหน่งของร่างกายส้าหรับการกระโดดน ้าจากกระดานกระโดดน ้าเป็นสิ่งที่ส้าคัญมาก เพราะความสูง
และความเร็วที่ร่างกายกระทบกับพื นน ้า นักกระโดดน ้าต้องรักษาแนวของร่างกายและความคล่องตัวเพียงพอ
ความเกร็งของกล้ามเนื อเช่นเดียวกับการเข้าสู่น ้าใกล้เคียงกับแนวตั งที่เป็นไปได้ การปฏิบัติการจัดต้าแหน่งของ
ร่างกายที่เหมาะสมในท่ายืนก่อนที่จะพยายามกระโดดน ้าจากกระดานกระโดดน ้าในลักษณะต่อไปนี  

1.  ต้าแหน่งมือ: วางฝ่ามือข้างหนึ่งบนมืออีกข้างหนึ่งและจับด้านล่างมือกับนิ วมือด้านบน นิ วหัวแม่มือ
เกี่ยวกัน เหยียดทั งข้อมือเพ่ือให้ฝ่ามือของมือด้านล่างแบน ซึ่งจะช่วยปกป้องศีรษะ คอ และด้านหลัง และช่วย
ลดการสาดเมื่อเข้าสู่น ้า (ภาพที่ 7.6) 

2.  ต้าแหน่งแขน: ยกแขนทั งสองขึ นในแนวเดียวกันกับไหล่และสะโพก ล็อคข้อศอก กดแขนแน่นกับหู
และศีรษะ 

3.  ต้าแหน่งศีรษะ: เก็บศีรษะให้ตรงและเอียงกลับเล็กน้อยเพ่ือรักษาแนวระหว่างแขนและล้าตัว  
เอียงศีรษะมากเกินไปอาจท้าให้การจัดต้าแหน่งของร่างกายต่อความคล่องตัวในน ้าน้อยเกินไป ซึ่งอาจจะเป็น
สาเหตุให้คอหรือกระดูกสันหลังบาดเจ็บได ้

4.  ต้าแหน่งร่างกายส่วนบน: ยกซี่โครงขึ นและจัดร่างกายให้สอดคล้องกับหลังเป็นแนวเส้นตรง  
(ภาพที่ 7.6) 

5.  ต้าแหน่งสะโพก: เอียงด้านบนของกระดูกเชิงกราน (สะโพก) ย้อนหลังเพ่ือช่วยลดความโค้งเกิน
หรือแกว่งไปแกว่งมาของส่วนล่างของหลัง การแกว่งไปแกว่งมาจะสร้างความตึงเครียดในหลังส่วนล่างและ
กระดูกสันหลังและสามารถน้าไปสู่การได้รับบาดเจ็บ 

6.  ขาและต้าแหน่งเท้า: เก็บขาตรงที่สะโพกและหัวเข่าและเท้าชี เหยียดออก 
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ภาพที่ 7.6 ต้าแหน่งมือและต้าแหน่งร่างกายส่วนบน 

ที่มา : The American National Red Cross (2009) 

 

 ความคืบหน้าส้าหรับการกระโดดน้้าขั้นพื้นฐานจากสระว่ายน้้า 

ท้าตามขั นตอนส้าหรับการเรียนรู้การกระโดดน ้าขั นพื นฐานจากสระว่ายน ้าจะช่วยเพ่ิมความมั่นใจใน
ตนเองและให้ความรู้สึกของความส้าเร็จ นักกระโดดน ้าควรย้ายผ่านความก้าวหน้าที่ก้าวของตัวเองต่อการ
ประสบความส้าเร็จ ความสามารถในแต่ละระดับก่อนที่จะย้ายและไม่ข้ามระดับใด บางขั นตอนอาจจะต้อง
ปฏิบัติมากกว่าคนอ่ืนๆ นักกระโดดน ้าบางคนมีการประสานงานของร่างกายที่ดีและการรับรู้การเคลื่อนไหวทาง
ร่างกายที่ดี แต่ผู้ที่มีการประสานงานที่น้อยหรือการรับรู้การเคลื่อนไหวทางร่างกายที่น้อยอาจจะไม่สามารถ 

ที่จะย้ายขั นตอนได้อย่างรวดเร็วได้ 

 

 

ภาพที่ 7.7 การด้าน ้าไปที่พื นผิวใต้น ้า 

ที่มา : The American National Red Cross (2009) 
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 การด้าน้้าระดับพื้นผิว 

1. ดันตัวออกมาจากผนังไปสู่การร่อนที่จะได้รับโมเมนตัมไปข้างหน้า 
2. ใช้ลมหายใจแล้วเหน็บคางขณะที่กวาดแขนกลับไปที่ต้นขาและเคลื่อนไหวที่สะโพกอย่างรวดเร็ว 

เมื่อมือถึงต้นขาเลื่อนแขนขึ นเหนือศีรษะและถึงไปข้างหน้าและลงไปยังด้านล่างยืดแขนขึ นเหนือศี รษะ  
(ภาพที่ 7.7) 

3. ยกขาขึ น เก็บรักษาหัวเข่าให้ตรงและเข้าด้วยกันเพ่ือให้น ้าหนักของขาจะช่วยเรื่องการเคลื่อนไหว 

 

 ต้าแหน่งกระโดดน้้าคุกเข่าจากสระว่ายน้้า 

1.   คุกเข่าลงบนเข่าข้างหนึ่งบนขอบสระว่ายน ้า ขาด้านหน้าควรจะงอเท้าไปข้างหน้าที่ขอบสระว่าย
น ้า ส่วนขาอีกข้างควรจะงอที่หัวเข่าและเท้างอที่ข้อเท้าในต้าแหน่งส้าหรับเท้าที่จะช่วยผลักดันให้ออกจากขอบ
สระ 

2.   กางแขนขึ นเหนือศีรษะกับแขนกดด้วยกันกับหู (ภาพที่ 7.8) 

3.   มุ่งเน้นไปที่เป้าหมายบนพื นผิวของน ้าประมาณ 2 ฟุตจากริมสระน ้า 

4.   ยันขาไปข้างหน้าท้าให้คางซุกกับหน้าอก พยายามที่จะสัมผัสน ้าด้วยมือของคุณและเมื่อเริ่มต้นที่
จะสูญเสียความสมดุลให้ผลักดันขาโดยมีวัตถุประสงค์คือการด้าน ้า 

5.   ในการลงสู่น ้า ให้ร่างกาย สะโพกมีลักษณะที่ตรงและยืดขาทั งสองข้าง 

 

 

ภาพที่ 7.8 การกระโดดน ้าคุกเข่าจากสระว่ายน ้า 

ที่มา : The American National Red Cross (2009) 
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 นักกระโดดน ้าควรปฏิบัติจากการต้าแหน่งนั่งคุกเข่าจนกว่าพวกเขาจะสามารถท้ามันได้อย่าง
สะดวกสบายและพุ่งใส่น ้าได้อย่างราบรื่นในแต่ละครั ง 

1.   ยืนเท้าชิดเข้าด้วยกันด้วยนิ วเท้าทั งสองอยู่บนขอบของสระว่ายน ้า 

2.   โค้งท่ีเอวเพ่ือให้ร่างกายส่วนบนท้ามุมที่ 45 องศา และ 90 องศาส้าหรับมุมที่ขา (ต้าแหน่งการพุ่ง
ลงน ้า) และมุ่งเน้นเป้าหมายบนพื นผิวของน ้าประมาณ 2 ฟุตจากริมสระน ้า 

3.   เหน็บคางเข้าท่ีหน้าอกและยืดแขนทั งสองขึ นที่แขนกดด้วยกันกับหู (ภาพที่ 7.9) 

4.   ยืดตัวไปข้างหน้า เก็บรักษาหัวเข่าตรง 

5.   ค่อยๆ โน้มตัวไปข้างหน้า ยกสะโพกและยืดขาขึ นเพ่ือให้พวกเขาอยู่ในแนวเดียวกันกับล้าตัว 

 

 

ภาพที่ 7.9 เหน็บคางเข้าที่หน้าอกและยืดแขนทั งสองขึ นที่แขนกดด้วยกันกับหู 

ที่มา : The American National Red Cross (2009) 

 

 ยืนกระโดดน้้าจากสระว่ายน้้า 

1.   ยืนเท้าชิดด้วยกันหรือระดับความกว้างของไหล่ด้วยเท้ายืนที่ขอบของสระว่ายน ้า 

2.   กางแขนขึ นเหนือศีรษะกับแขนกดด้วยกันกับหู 

3.   มุ่งเน้นไปที่เป้าหมายบนพื นผิวของน ้าประมาณ 3 ฟุตจากริมสระน ้า 

4.   โค้งท่ีหัวเข่าและเริ่มที่จะท้ามุมมือลงไปทางเป้าหมาย 
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5.   ผลักดันออกพื นแล้วยกสะโพกและเหยียดขาเพ่ือให้พวกเขาอยู่ในแนวเดียวกันกับล้าตัวและท้ามุม
มือลงไปทางเป้าหมาย ให้คางซุกไปทางหน้าอก 

 

การกระโดดน้้าจากกระดานกระโดดน้้า (springboard) 

ส่วนประกอบของ Springboard 

การกระโดดน ้าไปข้างหน้าให้ดีมีคุณสมบัติหลายประการ องค์ประกอบของการกระโดดน ้าขั นพื นฐาน
จากสระว่ายน ้าครั งแรกที่มีการเริ่มต้นการย้ายเป็นวิธีการหนึ่ง ประการที่สองคือมีปฏิสัมพันธ์ระหว่าง 
นักกระโดดน ้าและกระดานกระโดดน ้าที่เกี่ยวข้องกับการกดตัวลงและการยกตัวขึ นไปข้างบน การกดเป็นจุดที่
นักกระโดดน ้าผลักดันลงบนกระดานกระโดด (ภาพที่ 7.10) และสิ่งนี จะเชื่อมโยงไปถึงวิธีการที่ยกตัวขึ นซึ่งเป็น
แรงของกระดานกระโดดน ้าผลักดันที่นักกระโดดน ้าไปในอากาศ ประการที่สามเป็นส่วนประกอบของสูงตามที่
แรงยกจากกระดานกระโดดน ้าที่ส่งผลยกสูงขึ นเหนือน ้าในสระว่ายน ้า นอกจากนี นักกระโดดน ้ายังสามารถ
ด้าเนินการกระโดดน ้าจากกระดานกระโดดน ้าในรูปแบบที่แตกต่างกันได้ แรงยกจากการกระท้าของกระดาน
กระโดดน ้าจะให้เวลาส้าหรับนักกระโดดน ้าที่จะเพ่ิมการตีลังกา และบิดท่าทางต่างๆ ไป ในการกระโดดน ้า 
สุดท้ายขึ นอยู่กับชนิดของการกระโดดน ้าที่ทักษะนี ขึ นอยู่กับการจัดต้าแหน่งของเท้าที่จะมีปฏิสัมพันธ์ระหว่าง
นักกระโดดน ้าและกระดานกระโดดน ้า สิ่งแรกก็คือการสร้างจังหวะของกระดานกระโดดน ้าที่มีที่วิธีการกดและ
การยก ความแข็งแรงและพลังขาส่งผลต่อประสิทธิภาพในการบินขึ นและมุมของร่างกายของนักกระโดดน ้า 
สุดท้ายคือการก้าหนดระยะความสูงของกระดานกระโดดน ้าในการบิน ดังนั นก่อนที่จะเริ่มการฝึกบนกระดาน
กระโดดน ้า นักกระโดดน ้าจะต้องมีความสามารถในการยืนกระโดดน ้าจากสระว่ายน ้าที่มีความสูงด้วยความ
มั่นใจ มันเป็นสิ่งส้าคัญส้าหรับนักกระโดดน ้าที่จะมีความก้าวหน้าต่อทักษะการเรียนรู้เพ่ือให้ห่างไกลในการ
พัฒนาความสามารถมากขึ นความเชื่อมั่นและทักษะดังกล่าวก่อนหน้านี นักกระโดดน ้าควรได้รับการสอนและ
การปฏิบัติตามการก้ากับดูแลของอาจารย์ผู้สอนหรือโค้ช 

  

 

ภาพที่ 7.10 การกดเป็นจุดที่นักกระโดดน ้าผลักดันลงบนกระดานกระโดดและกระโดดขึ น 

ที่มา : The American National Red Cross (2009) 
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 การจัดต้าแหน่งร่างกาย 3 ขั้นพื้นฐานส้าหรับการกระโดดน้้า 

1. เหน็บร่างกายให้โค้งท่ีสะโพกและหัวเข่าเพื่อให้มันเป็นรูปทรงกลมแน่น เก็บร่างกายในในลักษณะ
ลูกบอลแน่นด้วยการคว้าขาทั งสองท่ีอยู่ตรงกลางระหว่างหน้าแข้งและข้อเท้า หัวเข่า และดึงเข่าใกล้กับหน้าอก
วาดส้นเท้าขึ นไปท่ีก้นและจุดเท้า 

2. เหยียดร่างกายให้มีลักษณะเหมือนหอกและให้โค้งได้เท่านั นที่สะโพก ขาเหยียดตรง แขนและมือ
ทั งสองยื่นมายังนิ วเท้าหรือคว้าขาทั งสองข้างที่น่องอยู่ตรงกลางระหว่างข้อเท้าและหัวเข่าต้นที่ซึ่งขาถูกน้าเข้า
มาใกล้กับหน้าอก 

3. จัดล้าตัวของร่างกายให้ตรง ดึงขาทั งสองเข้าหากันและจัดขาให้ตรงระดับเดียวกับสะโพกและ 

หัวเข่า 

 

 

ภาพที่ 7.11 การจัดต้าแหน่งร่างกาย 3 ขั นพื นฐานส้าหรับการกระโดดน ้า 

ที่มา : The American National Red Cross (2009) 

 

คุกเข่ากระโดดน้้าจากกระดานกระโดดน้้า 

เพราะพื นผิวของกระดานกระโดดน ้าที่อาจจะหยาบและขูดกับหัวเข่าให้พิจารณาการวางผ้า 

ขนหนูเปียกในส่วนปลายกระดานกระโดดน ้าเมื่อใช้ท่าคุกเข่า 

1.   คุกเข่าลงบนเข่าข้างหนึ่ง ขาข้างหน้าควรจะงอไปข้างหน้าด้วยเท้าที่แบนบนกระดาน ขาอีกข้างให้
งอเข่าท่ีมีการงอเท้าท่ีข้อเท้าในต้าแหน่งส้าหรับเท้าท่ีจะช่วยผลักดันจากกระดานกระโดดน ้า 



225 

 

2.   กางแขนขึ นเหนือศีรษะกับแขนกดด้วยกันกับหู 

3.   มุ่งเน้นไปที่เป้าหมายบนพื นผิวของน ้าประมาณ 3 ฟุตจากปลายของกระดานกระโดดน ้า 

4.   เอนตัวไปข้างหน้าโดยวางมือและศีรษะพยายามที่จะสัมผัสน ้าและเมื่อเริ่มต้นที่จะสูญเสียสมดุลให้
ผลักดันแรงจากเท้าและขา (ภาพที่ 7.12) 

5.   ร่างกายตรง ยืดขาทั งสองข้าง และดันเท้าทันทีที่ออกจากกระดานกระโดดน ้า 

นักกระโดดน ้าควรปฏิบัติการกระโดดน ้าจากท่าคุกเข่าบนกระดานกระโดดน ้าจนกว่าพวกเขาจะ
สามารถลงสู่น ้าในต้าแหน่งของร่างกายที่มีความคล่องตัวที่สุดอีกทั งยังส่งผลต่อความปลอดภัยด้วยก่อนที่จะ
ย้ายไปยังขั นตอนต่อไปในความก้าวหน้าของนักกระโดดน ้า 

 

 

ภาพที่ 7.12 การคุกเข่ากระโดดน ้าจากกระดานกระโดดน ้า 

ที่มา : The American National Red Cross (2009) 

 

 การกระโดดน้้าไปข้างหน้าท่าใบไม้ร่วงจากกระดานกระโดดน้้า 

1.   ยืนด้วยเท้าที่ปลายสุดของกระดานกระโดดน ้า 

2.   เกี่ยวมือเข้าด้วยกันเหนือศีรษะกับแขนกดด้วยกันกับหู 

3.   โค้งท่ีเอวเพ่ือให้ร่างกายส่วนบนอยู่ที่มุม 90 องศากับขาและมุ่งเน้นไปที่เป้าหมายบนพื นผิวของน ้า
ประมาณ 3 ฟุตจากปลายของกระดานกระโดดน ้า (ภาพที่ 7.13) 

4.   ลุกขึ นเล็กน้อยลงฝ่าเท้าและโน้มตัวไปข้างหน้าไปทางน ้า รักษาการมุ่งเน้นไปที่เป้าหมาย 

5.   บีบแขนเข้ากับหูในขณะที่ลดตัวลงไปสู่น ้า ศีรษะควรยังคงให้มีความสอดคล้องระหว่างแขน 

6.   เหยียดร่างกายไปยังต้าแหน่งที่คล่องตัวส้าหรับทักษะนี  
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ภาพที่ 7.13 การกระโดดน ้าไปข้างหน้าท่าใบไม้ร่วงจากกระดานกระโดดน ้า 

ที่มา : The American National Red Cross (2009) 

 

นักกระโดดน ้าควรปฏิบัติการกระโดดน ้าไปข้างหน้าจากกระดานกระโดดน ้าจนกว่าพวกเขาจะสามารถ
ลงสู่น ้าในต้าแหน่งทีร่่างกายมีความคล่องตัวก่อนจะย้ายไปขั นตอนต่อไป 

 

ยืนกระโดดน้้าจากกระดานกระโดดน้้า 

1.   ยืนด้วยเท้าชิดกันบนปลายของกระดานกระโดดน ้า 

2.   กางแขนขึ นเหนือศีรษะกับแขนกดด้วยกันกับหู (ภาพที่ 7.14) 

3.   มุ่งเน้นไปที่เป้าหมายบนพื นผิวของน ้าประมาณ 3 ฟุตจากปลายของกระดานกระโดดน ้า 

4.   งอเข่าเล็กน้อยและเริ่มที่จะท้ามุมมือลงไปสู่เป้าหมาย 

5.   ผลักดันออกจากกระดานกระโดดน ้าโดยยกสะโพกและเหยียดขาเพ่ือให้ขาอยู่ในแนวเดียวกันกับ
ล้าตัว การลงสู่น ้าในต้าแหน่งของร่างกายที่มีความคล่องตัว 

นักกระโดดน ้าควรปฏิบัติการกระโดดน ้าจากจุดที่ยืนอยู่บนกระดานกระโดดน ้าจนกว่าพวกเขาจะ
สามารถลงสู่น ้าในต้าแหน่งของร่างกายที่มีความคล่องตัวก่อนที่จะย้ายไปยังขั นตอนต่อไป 
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ภาพที่ 7.14 การยืนกระโดดน ้าจากกระดานกระโดดน ้า 

ที่มา : The American National Red Cross (2009) 

 

การฝึกกระโดดลอยบนอากาศ 

การปฏิบัติบนบก 

การฝึกกระโดดลอยบนอากาศส่วนเดียวบนบก 

บินขึ นจากท่ายืนใช้การประสานงานของแขนและขาทั งสองข้างเพ่ือให้ได้ความสูงมากขึ นส้าหรับการ
บินเริ่มต้นด้วยการยืนตรงที่มีแขนที่ด้านข้างจากนั นย้ายร่างกายขึ นลงขึ นลงในลักษณะการกระโดดดังต่อไปนี  

1.   ค่อยๆ ยกส้นเท้าขึ นเป็นยกแขนทั งสองในต้าแหน่งรูปตัว "Y" (ภาพที่ 7.15) 

2.   วาดวงแขนอย่างช้าๆ กลับมาและย่อหัวเข่าลง หัวเข่าเริ่มต้นที่จะโค้งงอ 

3.   ด้วยเท้าราบกับพื นที่ยังคงงอเข่าลงและตามด้วยการแกว่งแขนจากด้านหลังสะโพกไปข้างหน้า
และขึ นโดยยื่นแขนขึ นไปพร้อมกระโดดตัวตรง 
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ภาพที่ 7.15 การฝึกกระโดดลอยบนอากาศส่วนเดียวบนบก 

ที่มา : The American National Red Cross (2009) 

 

 การฝึกกระโดดลอยบนอากาศสองส่วนบนบก 

ร่างกายจะเคลื่อนขึ นและลง และขึ นอีกครั งโดยการกระโดดไปข้างหน้าจากสองเท้าที่จ้าลองการ
กระโดดตรงลงไปในน ้าดังนี  

1.   ค่อยๆ ยกส้นเท้าขึ นเป็นยกแขนทั งสองในต้าแหน่งรูปตัว "Y" 

2.   วาดวงแขนอย่างช้าๆ กลับมาและย่อหัวเข่าลง หัวเข่าเริ่มต้นที่จะโค้งงอ 

3.   ด้วยเท้าราบกับพื นที่ยังคงงอเข่าลงและตามด้วยการแกว่งแขนจากด้านหลังสะโพกไปข้างหน้า
และขึ นโดยยื่นแขนขึ นไปพร้อมกระโดดตัวตรงทีเ่คลื่อนที่ไปข้างหน้าความยาวประมาณ 2 ฟุต (ภาพที่ 7.16) 

4.   กระโดดอีกครั งทันทีหลังจากที่สัมผัสลงพื น วาดวงแขนทางหลังและลงในขณะที่กระโดดสูงและ
การเคลื่อนทีไ่ปข้างหน้า 
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ภาพที่ 7.16 การฝึกกระโดดลอยบนอากาศสองส่วนบนบก 

ที่มา : The American National Red Cross (2009) 

 

 ปฏิบัติริมสระน้้า 

การฝึกกระโดดลอยบนอากาศส่วนเดียวลงสู่น้้า 

1.   ค่อยๆ ยกส้นเท้าขึ นเป็นยกแขนทั งสองในต้าแหน่งรูปตัว "Y" 

2.   วาดวงแขนอย่างช้าๆ กลับมาและย่อหัวเข่าลง หัวเข่าเริ่มต้นที่จะโค้งงอ (ภาพที่ 7.17) 

3.   ด้วยเท้าราบกับพื นที่ยังคงงอเข่าลงและตามด้วยการแกว่งแขนจากด้านหลังสะโพกไปข้างหน้า
และขึ นโดยยื่นแขนขึ นไปพร้อมกระโดดตัวตรงทีเ่ท้าลงสู่น ้า 

 

 

ภาพที่ 7.17 การฝึกกระโดดลอยบนอากาศส่วนเดียวลงสู่น ้า 

ที่มา : The American National Red Cross (2009) 
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การปฏิบัติการกระโดดน้้าบนกระดานกระโดดน้้า 

การฝึกกระโดดลอยบนอากาศส่วนเดียวจากกระดานกระโดดน้้า 

มุ่งเน้นไปที่จุดในช่วงกลางของสระว่ายน ้าช่วยให้ศีรษะอยู่ในต้าแหน่งที่เหมาะสม 

1.   ยืนตรงที่ปลายของกระดานกระโดดน ้าด้วยเท้าที่ขอบ 

2.   ค่อยๆ ยกส้นเท้าขึ นเป็นยกแขนทั งสองในต้าแหน่งรูปตัว "Y" 

3.   วาดวงแขนอย่างช้าๆ กลับมาและย่อหัวเข่าลง หัวเข่าเริ่มต้นที่จะโค้งงอ 

4.   ด้วยเท้าราบกับกระดานกระโดดน ้าที่ยังคงงอเข่าลงและตามด้วยการแกว่งแขนจากด้านหลัง
สะโพกไปข้างหน้าและขึ นโดยยื่นแขนขึ นไปพร้อมกระโดดตัวตรงทีเ่ท้าลงสู่น ้า (ภาพที่ 7.18) 

 

 

ภาพที่ 7.18 การฝึกกระโดดลอยบนอากาศส่วนเดียวจากกระดานกระโดดน ้า 

ที่มา : The American National Red Cross (2009) 

 

 การฝึกกระโดดลอยบนอากาศสองส่วนจากกระดานกระโดดน้้า 

ในฐานะที่เป็นนักกระโดดน ้าที่ได้รับความเชื่อมั่นของพวกเขาแล้ว ย้ายไปอยู่ที่จุดเริ่มต้นที่สอง 
ความยาวของเท้าที่วัดมาจากปลายของกระดานกระโดดน ้า มุ่งเน้นไปที่จุดที่อยู่ตรงกลางของสระว่ายน ้าจะช่วย
ให้ศีรษะอยู่ในต้าแหน่งที่เหมาะสม 

1.   วัดจุดเริ่มต้นยืนทีส่องความยาวของเท้าที่วัดมาจากปลายของกระดานกระโดดน ้า 

2.   ค่อยๆ ยกส้นเท้าขึ นเป็นยกแขนทั งสองในต้าแหน่งรูปตัว "Y" 

3.   วาดวงแขนอย่างช้าๆ กลับมาและย่อหัวเข่าลง หัวเข่าเริ่มต้นที่จะโค้งงอ 
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4.   ด้วยเท้าราบกับกระดานกระโดดน ้าที่ยังคงงอเข่าลงและตามด้วยการแกว่งแขนจากด้านหลัง
สะโพกไปข้างหน้าและขึ นโดยยื่นแขนขึ นไปพร้อมกระโดดตัวตรงที่เดินทางไปข้างหน้าประมาณสองความยาว
ของเท้า (ภาพที่ 7.19) 

5.   กระโดดอีกครั งทันทีหลังจากที่สัมผัสลงพื น วาดวงแขนทางหลังและลงในขณะที่กระโดดสูงและ 

การเคลื่อนทีไ่ปข้างหน้าให้เท้าลงสู่น ้า 

 

 

ภาพที่ 7.19 การฝึกกระโดดลอยบนอากาศสองส่วนจากกระดานกระโดดน ้า 

ที่มา : The American National Red Cross (2009) 

 

ต้าแหน่งการหนีบตัวและการพุ่งตัวคล้ายหอก 

ต้าแหน่งการหนีบตัว 

ให้ฝึกบนพื นก่อนจะช่วยให้นักกระโดดน ้าไดเ้ข้าใจต้าแหน่งการหนีบตัว 

1.   นั่งหรือนอนบนขอบสระและดึงเข่าขึ นไปอก 

2.   คว้าขาทั งสองข้างที่ตรงกลางหน้าแข้งระหว่างข้อเท้าและหัวเข่า ดึงหัวเข่าให้แน่นไปหน้าอกใน
รูปแบบรูปทรงกลมแน่น 
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กระโดดไปข้างหน้าด้วยการหนีบตัว 

กระโดดไปข้างหน้าด้วยการหนีบตัวช่วยให้ประสบการณ์ต่อนักกระโดดน ้าในเรื่องของความรู้สึกของ
ต้าแหน่งการหนีบตัวในระหว่างการบิน ทักษะนี ยังช่วยให้นักกระโดดน ้ารักษาร่างกายและควบคุมต้าแหน่ง 
เริ่มต้นด้วยการกระโดดลงมาจากสระว่ายน ้าและเพ่ิมความคืบหน้าให้สูงมากขึ นให้สบายและค่อยเป็นค่อยไป
นอกจากนี ยังช่วยให้แน่ใจว่าจะประสบความส้าเร็จกับการกระโดดหนีบตัวจาก 1 เมตรของกระดานกระโดดน ้า 

 

การฝึกกระโดดลอยบนอากาศส่วนเดียวด้วยการหนีบตัวจากสระว่ายน้้า 

หลังจากฝึกนั่งหรือนอนบนขอบสระและดึงเข่าขึ นไปอกให้ลองหนีบตัวกระโดดลงมาจากสระว่ายน ้า
ด้วยวิธีต่อไปนี  

1.   ยืนเท้าชิดกันบนขอบของสระน ้า 

2.   ท้าการบินขึ นโดยกระโดดสูงที่สุดเท่าที่เป็นไปได้และย้ายเข้าไปอยู่ตรงต้าแหน่งกระโดด 

3.   ในขณะทีล่อยตัวให้ดึงหัวเข่ามาถึงหน้าอกและคว้าไว้ในเวลาสั นๆ (ภาพที่ 7.20) 

4.   เตะขาในลักษณะตรงลงสู่น ้าในต้าแหน่งที่มีความคล่องตัว 

 

 

ภาพที่ 7.20 การฝึกกระโดดลอยบนอากาศส่วนเดียวด้วยการหนีบตัวจากสระว่ายน ้า 

ที่มา : The American National Red Cross (2009) 
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 การฝึกกระโดดลอยบนอากาศส่วนเดียวด้วยการหนีบตัวจากกระดานกระโดดน้้า 

ยืนกระโดดหนีบตัวจากการกระโดดน ้าบนกระดานกระโดดจะท้าในลักษณะเดียวกับการกระโดดน ้า
จากสระว่ายน ้า (ภาพที่ 7.21) ฝึกทักษะนี จนกว่าจะมีความสะดวกสบายและสามารถที่จะลงน ้าในต้าแหน่ง
ความคล่องตัวก่อนที่จะย้ายไปขั นตอนต่อไป 

 

 

ภาพที่ 7.21 การฝึกกระโดดลอยบนอากาศส่วนเดียวด้วยการหนีบตัวจากกระดานกระโดดน ้า 

ที่มา : The American National Red Cross (2009) 

 

การฝึกกระโดดลอยบนอากาศสองส่วนด้วยการหนีบตัวจากกระดานกระโดดน้้า 

ขั นตอนต่อไปคือการรวมทั งสองส่วนของการฝึกที่มีการกระโดดหนีบตัวและเตะขาออกไปน ้า ซึ่งจะ
ช่วยให้มีความสูงมากขึ นส้าหรับการท้ากระโดดหนีบตัว  

 

กระโดดน้้าไปข้างหน้าด้วยการหนีบตัว 

กระโดดน้้าไปข้างหน้าส่วนเดียวด้วยการหนีบตัวจากสระว่ายน้้า 

เมื่อนักกระโดดน ้าปฏิบัติและเข้าใจในสิ่งก่อนหน้านี แล้ว นักกระโดดน ้าควรพยายามหนีบตัวกระโดด
น ้าไปข้างหน้าจากริมสระว่ายลงไปในน ้าลึก เริ่มต้นกระโดดน ้าไปข้างหน้าโดยการยืนที่ขอบของสระน ้าที่มีแขน
เหนือศีรษะ 

1.   มุ่งเน้นไปที่จุดเป้าหมายที่มุม 45 องศาข้างสระว่ายน ้า สิ่งนี จะช่วยให้ศีรษะอยู่ในต้าแหน่งที่
เหมาะสมในช่วงเริ่มต้นของการกระโดดน ้าที่และช่วยให้ร่างกายหมุนไปข้างหน้า 
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2.   เริ่มต้นด้วยการกระโดดเพียงครั งเดียว ที่ซึ่งขาผลักขอบสระที่จะเริ่มต้นการกระโดดน ้า เหวี่ยงแขน
ทั งสองในการขับเคลื่อนร่างกายส่วนบนและมุ่งหน้าเข้าไปสู่ในต้าแหน่งทีห่นีบตัว (ภาพที่ 7.22) 

3.   คว้ากลางหน้าแข้งส้าหรับหนีบตัวที่มีต้นขาแนบบนหน้าอกและท่ีส้นเท้าแนบบนก้นเป็นตัวหมุนไป
ข้างหน้า 

4.   พยายามจะเตะขาชี ขึ นบน 

5.   ในขณะที่ออกมาจากการหนีบตัว งอข้อศอกและย้ายมือขึ นกึ่งหนึ่งและคว้ามือเพ่ือเตรียมความ
พร้อมส้าหรับการเข้าสู่น ้า ที่แกว่งแขนให้ตรงออกไปข้างหน้าและท้าให้ขาอยู่ในแนวตั ง 

6.   ต้าแหน่งร่างกายอยู่ในต้าแหน่งที่มีความคล่องตัวและลงสู่น ้าด้วยมือ 

 

 

ภาพที่ 7.22 การกระโดดน ้าไปข้างหน้าส่วนเดียวด้วยการหนีบตัวจากสระว่ายน ้า 

ที่มา : The American National Red Cross (2009) 

  

กระโดดน้้าไปข้างหน้าส่วนเดียวด้วยการหนีบตัวจากกระดานกระโดดน้้า 

ด้วยเท้ายืนบนปลายของกระดานกระโดดน ้าให้ท้าเหมือนการกระโดดน ้าไปข้างหน้าส่วนเดียวด้วยการ
หนีบตัวจากกระดานกระโดดน ้า 
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กระโดดน้้าไปข้างหน้าสองส่วนด้วยการหนีบตัวจากกระดานกระโดดน้้า 

ที่จุดเริ่มต้นทีส่องความยาวของเท้าที่วัดมาจากปลายของกระดานกระโดดน ้า ด้าเนินการฝึกกระโดด
สองส่วนและรวมด้วยกับการหนีบตัวกระโดดน ้าไปข้างหน้า (ภาพที่ 7.23) 

 

 

 

ภาพที่ 7.23 การกระโดดน ้าไปข้างหน้าสองส่วนด้วยการหนีบตัวจากกระดานกระโดดน ้า 

ที่มา : The American National Red Cross (2009) 

  

กระโดดน้้าไปข้างหน้าด้วยท่าพุ่งลงน้้า 

เพ่ือด้าเนินการกระโดดน ้าไปข้างหน้าด้วยท่าพุ่งลงน ้าช่วยให้สะโพกจะยกขึ นในขณะที่เอื อมมือและเท้า
หลังจากที่ร่างกายได้ออกจากกระดานกระโดดน ้า (ภาพที่ 7.24) ให้ขาเหยียดตรงที่หัวเข่าและโค้งเฉพาะ 

ที่สะโพก และแขนทั งสองข้างแนบหู การปฏิบัติไปการกระโดดน ้าไปข้างหน้าด้วยท่าพุ่งลงน ้าใช้ขั นตอนต่อไปนี  

1. จัดท่าทางและยืนที่จุดเริ่มต้น 

2. กระโดดน ้าไปข้างหน้าส่วนเดียวด้วยท่าพุ่งลงน ้าจากกระดานกระโดดน ้า 
3. กระโดดน ้าไปข้างหน้าสองส่วนด้วยท่าพุ่งลงน ้าจากกระดานกระโดดน ้า 
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ภาพที่ 7.24 กระโดดน ้าไปข้างหน้าด้วยท่าพุ่งลงน ้า 

ที่มา : The American National Red Cross (2009) 

 

บทสรุป 

การเตรียมความพร้อมในการกระโดดน ้า  ปัจจัยในการเตรียมความพร้อมในการกระโดดน ้าคือ 

ความแข็งแรงของกล้ามเนื อและการควบคุมอวัยวะส่วนต่างๆ ของร่างกายซึ่งสามารถระบุได้ว่าบุคคลนี พร้อมที่
จะเรียนรู้ในการกระโดดน ้าแล้ว ซึ่งปัจจัยเหล่านี เหมือนปัจจัยที่อาจน้ามาใช้เป็นนักกระโดดน ้าขั นพื นฐานจาก 

ที่สูงการกระโดดจะมีประสิทธิภาพเพ่ิมมากขึ นเมื่อตั งฉากกับพื นผิวของน ้าและจากการกระโดดดังกล่าวเมื่อ  

มีประสิทธิภาพที่มากขึ นแรงกระทบในตอนโดนพื นผิวของน ้าจะลดลงซึ่งวิธีการนี มักประสบความส้าเร็จใน 

นักกระโดดน ้าเมื่อกระโดดน ้าขั นพื นฐาน 

ส่วนประกอบของพื นฐานการกระโดดน ้า ขั นพื นฐานการกระโดดน ้ามี 4 ส่วนคือ เริ่มต้นที่ต้าแหน่งนิ่ง 
ช่วงเวลาของการขับเคลื่อนที่ เส้นทางการลอยตัวในอากาศ และการเข้าสู่น ้า นักกระโดดน ้าสามารถเริ่มต้น 

การกระโดดน ้าขั นพื นฐานด้วยต้าแหน่งเริ่มต้นที่แตกต่างกันได้ การกระโดดขึ นส้าหรับการกระโดดน ้าขั น
พื นฐานเป็นเรื่องง่ายมากซ่ึงมักจะกดเล็กน้อยกับหนึ่งหรือเท้าทั งสองข้าง ทักษะที่ดีเกี่ยวกับการเข้าสู่น ้าในมุมที่
เหมาะสมขณะที่การรักษาร่างกายก็มีส่วนส้าคัญ การด้าน ้าที่ดีควรต้องมีสมาธิเพ่ือรักษาความเข้มข้นและด้าน ้า
ในน ้าที่จุดที่ถูกต้องของทักษะนักด้าน ้า ควรมุ่งเน้นไปที่เป้าหมาย จนมือทิ่มลงสู่น ้า นักกระโดดน ้าที่อาจจะ 

ปิดตาขณะลอยอยู่กลางอากาศและจะเปิดตาอีกครั งหลังจากที่ลงสู่น ้าน ้าโดยมุ่งเน้นไปที่เป้าหมายที่จะช่วยให้
นักกระโดดน ้าพุ่งใส่น ้าในสถานที่ที่เหมาะสมและในมุมที่เหมาะสม หลีกเลี่ยงการกระทบผิวน ้าจากบริเวณท้อง 
การรักษาร่างกายให้เล็กคล้ายหอกเป็นสิ่งส้าคัญส้าหรับการกระโดดน ้าที่ส่งผลต่อปลอดภัยและความสง่างาม 
การเก็บรักษาศีรษะให้ชิดระหว่างแขนท่อนบนเป็นสิ่งส้าคัญมากเพราะมันสามารถส่งผลกระทบต่อต้าแหน่งของ
ส่วนที่เหลือของร่างกาย หากศีรษะไม่เป็นในลักษณะนี อาจท้าให้ร่างกายงอโค้งที่เอวซึ่งจะส่งผลให้ท้องกระทบ
ผิวน ้าได ้

 

 



บทที ่8 

ทักษะพ้ืนฐานการเคลื่อนไหวในกีฬาโปโลน้้า 

(Basic Movement Skill in Water Polo) 

 

 กีฬาโปโลน ้าสามารถให้ประโยชน์ต่อการฝึกทางร่างกายและจิตใจที่ดีส้าหรับนักกีฬาว่ายน ้าและ
นักกีฬาอ่ืนๆ ช่วงปกติเป็นเวลาน้อยกว่าสามเดือนในช่วงซึ่งหลายคนจิตใจและร่างกายรูปแบบ การเจริญเติบโต
ของ สามารถเกิดขึ นได้โดยผู้เชี่ยวชาญพบว่ามี overtraining และความเชี่ยวชาญเกี่ยวกับอย่างใดอย่างหนึ่ง
หรือกีฬาสามารถมีผลกระทบเชิญเข้าร่วมกีฬาเยาวชน ความกังวลการได้รับบาดเจ็บกล้ามเนื อและกระดูกและ
การด้อยทางการเจริญเติบโตทางสรีรวิทยา การบริโภคอาหารที่ไม่เหมาะสม การพัฒนาบุคลิกซึ่งอาจส่งผล
กระทบยืดยาวของการมีส่วนร่วมในการ เล่นกีฬานักกีฬาที่การพัฒนาของตนสามารถจะมีส่วนร่ว ม 

ความหลากหลายของกีฬาเพ่ือทางร่างกายและจิตใจที่หลากหลายความเพลิดเพลินในกิจกรรมเหล่านี 
นอกจากนี ตามที่ระบุไว้ ในบทก่อนหน้านี  ระบบทางสรีรวิทยาที่แตกต่างกันมีการพัฒนาในโปโลน ้า  
การเปรียบเทียบกับกีฬาอ่ืนๆ อีกมากมาย 

 ด้านทีมโปโลน ้ายังเพ่ิมแง่มุมที่ไม่ได้พบในการเล่นกีฬาทางน ้าอ่ืนๆ ที่กล่าวมา แต่ละอย่างสามารถ
ส่งผลการด้าเนินงานของแต่ละบุคคลที่ดี ในขณะที่ในเวลาเดียวกันเป็นทีมไม่ได้มีความส้าเร็จเสียสละ 

ส่วนบุคคลส้าหรับความส้าเร็จของทีมเป็นทีมกีฬาทางน ้าที่มีหลายทีม ทีมอ่ืนเพ่ือติดตามสรีรวิทยา เราจะมอง
ไปที่การปรับเปลี่ยนในการฝึกอบรมผู้ที่เล่นกีฬาโปโลน ้าต้องท้า สระว่ายน ้าให้เหมาะส้าหรับเล่นกีฬาโปโลน ้า
จะต้องปรับเพื่อให้ผู้เรียนสามารถเล่นได้ 

 

ภาพรวมการเล่น 

1. ดูที่ภาพรวมเพ่ือนร่วมทีมกับฝ่ายตรงข้าม 

2. ความเร็วขณะอยู่ในสระว่ายน ้าและดูท่ีเป้าหมาย 

3. ฟังเสียงนกหวีดของผู้ตัดสิน 

4. การสื่อสารสั่งเพ่ือนร่วมทีมและการฝึกสอน 

 

ทักษะเบื้องต้นในการเรียนโปโลน้้า 

นักโปโลน ้าที่ดีนั นจะต้องเป็นผู้ที่มีความสามารถในการว่ายน ้าได้ดีเป็นพื นฐานมาก่อน จะต้องว่าย  

ได้เร็ว ร่างกายจะต้องแข็งแรง และมีความอดทนในการว่ายน ้าได้เป็นเวลานานๆ โดยไม่ต้องพัก นอกจากมี
ทักษะในการว่ายน ้าที่ดีแล้ว นักโปโลน ้าควรจะมีพื นฐานในกีฬา ประเภทนี มาก่อน เช่น บาสเกตบอล 
วอลเลย์บอล เบสบอล และเกมที่เก่ียวกับลูกบอลต่างๆ 
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การส่งและการรับลูก 

การส่งและการรับลูกบอลในกีฬาโปโลน ้านั น ตามกติกาให้ใช้ได้เพียงมือเดียว (ขวาหรือซ้าย ยกเว้น
ผู้รักษาประต)ู ดังนั นในการฝึกรับและส่งลูกบอลจะต้องฝึกให้เกิดความช้านาญ และความแม่นย้าจึงจะเล่นได้ดี 

 

ส่งลูกระยะไกลหรือลูกโด่ง 

การส่งลูกระยะไกลให้แม่นย้า และลูกบอลไม่หมุนนั นอาศัยพื นฐานในการส่งลูกบาสเกตบอล และ 

เบสบอลเข้าประกอบกัน วิธีท้าก็คือจับลูกด้วยมือที่ถนัดให้ลูกอยู่บนอุ้งมือ กางนิ วออกให้มากที่สุดเพ่ือช่วยใน
การบังคับลูกและมีแรงส่งมากขึ น หันหน้าแขนไปตามทิศทางที่จะส่งลูก เวลาส่งให้เอนตัวไปข้างหลังให้มา ก  
มือที่เหลือพุ้ยน ้าประคองตัวไว้ ในขณะเดียวกันก็รวมเอาวิธีการขว้างลูกเบสบอล และการทุ่มลูกน ้าหนักเข้า
ด้วยกันซึ่งจะเป็นในลักษณะผลักลูก pushing กึ่งการขว้าง 

 

การส่งลูกพุ่ง 

เป็นการส่งลูกทั งในระยะไกลและใกล้ มีวิธีเดียวกับการส่งลูกเบสบอล ก่อนที่จะส่งลูกนี ผู้ส่ งจะต้อง 
ถีบตัวให้สูงจากน ้ามากที่สุดเท่าที่จะท้าได้ เมื่อขว้างลูกไปแล้วจะต้อง follow through ทั งไหล่ และร่างกาย
ส่วนบนตามไปด้วย 

นอกจากนั นยังมีวิธีการส่งลูกและการขว้างลูกอีกหลายวิธีเช่น 

1. ส่งด้วยการกระตุกข้อมือ (wrist flip) 
2. การส่งลูก back hand 
3. การส่งลูก roll over 
4. การส่งลูก side arm 

 

หน้าที่และต้าแหน่งของผู้เล่น 

ทีม (teams) ทีมประกอบด้วยผู้เล่น 11 คน (ผู้เล่นจริง 7 คน ผู้เล่นส้ารอง 4 คน) ต้าแหน่งต่างๆ ของ
ทีมมีชื่อเรียก ดังนี คือ 

1. ผู้รักษาประตู (goal keeper) ใช้หมายเลข 1 
2. แบ็คซ้าย (left back) ใช้หมายเลข 2 
3. แบ็คขวา (right back) ใช้หมายเลข 3 
4. แบ็คกลาง (half back) ใช้หมายเลข 4 
5. หน้าซ้าย (left forward) ใช้หมายเลข 5 
6. หน้ากลาง (center forward) ใช้หมายเลข 6 
7. หน้าขวา ( right forward) ใช้หมายเลข 7 
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Goal Keeper 

ผู้ เล่นในต้าแหน่งนี  ควรจะมีไหวพริบดี มีร่างกายสูง แขน -ขายาว ฝ่ามือใหญ่และควรเป็นผู้ 
ที่ว่ายท่ากบได้ดี  สามารถถีบตัวให้สูงขึ นจากน ้าเป็นเวลานาน และควรถีบตัวได้สูงเกินกว่าครึ่ งตัว  

ของเขา เคลื่อนไหวได้อย่างรวดเร็ว มีสายตาที่ว่องไว ตื่นตัวและพร้อมอยู่เสมอ ประตูเปรียบเสมือนกระดูก  

สันหลังของทีม โดยมากมักจะเป็นต้าแหน่งของหัวหน้าทีม ทั งนี เพราะสามารถมองเห็นการเล่นได้ทั่วถึง
ตลอดเวลา และประตูมีสิทธิ์ที่จะจับลูกบอล 2 มือ พร้อมกันได ้

 

Back หรือ Gard 

ผู้เล่นในต้าแหน่งนี ควรมีรูปร่างใหญ่ ว่ายน ้าได้แข็งแรง น ้าหนักตัวมากมีความสามารถเป็นเยี่ยมในการ
ขว้างลูกบอล สามารถถีบตัวขึ นจากผิวน ้าได้เกินครึ่งตัว สามารถรุก-รับได้อย่างรวดเร็วมีความสามารถใน 

การหยุด และเปลี่ยนทิศทางได้อย่างรวดเร็ว การ์ด นอกจากท้าหน้าที่ป้องกันกองหน้าของฝ่ายตรงข้ามแล้ว  
ยังต้องท้าหน้าที่ป้องกันประตูและยับยั งการรุกของฝ่ายตรงข้าม ด้วยการส่งลูกยาวและการเลี ยงเมื่อมีโอกาสใน
การเล่น 

 

Half Back หรือ Center Back 

ผู้ เล่นในต้าแหน่งนี ควรจะแข็งแรงที่สุด มีจังหวะขว้างบอลที่ดี  พิจารณาดูการรุกของฝ่าย  

ตรงข้าม และหาทางป้องกันและพยายามจัดรูปทีมให้ เหมาะสมในทุกโอกาสเท่าที่ จะเป็นไปได้  
หาโอกาสในการเล่น break through และ fast break (ลักไก่) ซึ่งจะช่วยให้มีโอกาสยิงประตูได้มาก 
นอกจากนี ยั งต้องว่ายน ้ าได้ เร็ วที่สุดในทีมมีความสามารถในการเบรคตัว  และเปลี่ยนทิศทางได้  
อย่างรวดเร็ว จะต้องเคลื่อนไหวอยู่เสมอ พร้อมที่จะรุกและรับได้ทันที คอยควบคุม center forward ของฝ่าย
ตรงข้าม และสกัดกั นการป้อนลูกบอลจากกองหน้าของฝ่ายตรงข้าม 

 

Center Forward 

ผู้เล่นต้าแหน่งนี ควรจะมีร่างกายเตี ยและว่ายน ้าได้เร็ว มีความสามารถเป็นเยี่ยมในการเลี ยง ส่งและ  

ยิงประตูได้แม่นย้า หน้าที่ของ center forward คือการเร่งความเร็วขึ นลงในระยะ 6-8 หลา จากประตูของ
ฝ่ายตรงข้าม จนผู้เล่นฝ่ายเดียวกันสามารถป้อนลูกให้ยิงประตูได้ พยายามหาโอกาสยิงประตูอยู่เสมอ center 
forward มักจะเล่นอยู่ในแดนของฝ่ายตรงข้ามเสียมากกว่าและจะต้องจับตาดูการป้องกันของฝ่ายตรงข้ามด้วย 
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Forward 

ผู้เล่นในต้าแหน่งนี มีความสามารถรับ-ส่งลูกบอลได้ดี และเร็ว ยิงประตูได้อย่างแม่นย้า และคอย
ป้องกันมิให้ผู้เล่นกองหลังของฝ่ายตรงข้ามป้อนลูกไปในแดนของตน และควรจะปฏิบัติหน้าที่ในระหว่างเล่น  
2-4 หลา 

 

ระเบียบการเล่นและการแข่งขัน 

ต้าแหน่งในการเริ่มเล่น (starting position) 

ต้าแหน่งการเริ่มต้นการเล่น ผู้แข่งขันจะต้องอยู่ในต้าแหน่งห่างจากเส้นประตูของฝ่ายตนไม่เกิน  
1 เมตร และระยะระหว่างผู้เล่นเองอย่างน้อยต้องไม่เกิน 1 เมตร จากเสาประตู และยอมให้ผู้เล่นอยู่ในระหว่าง
เสาประตูได้เพียง 2 คนเท่านั น 

 

การเริ่มเล่น (start of game) 

เริ่มเมื่อผู้ตัดสินให้สัญญาณนกหวีด และโยนลูกบอลตรงกลางสระผู้เล่นทั งสองฝ่าย (โดยเฉพาะ 
center forward) ต้องว่ายไปให้เร็วที่สุด เพ่ือครอบครองลูก รุกลงไปในแดนของฝ่ายป้องกัน ทั งฝ่ายรุกและ
ฝ่ายรับด้าเนินการเล่นไปตามแผนที่ได้เตรียมไว้ และพยายามยิงประตูท้าคะแนนให้แก่ทีมของตน ทีมที่ยิงประตู
ได้มากกว่าเป็นทีมที่ชนะก่อนในการเล่น 

 

เวลา (times) 

เวลาที่ใช้ในการแข่งขันจะต้องแบ่งเป็น 4 ช่วงเวลาๆ ละ 5 นาที (ทั งนี ไม่นับเวลาที่เสียไป) ชุดแข่งขัน
จะต้องเปลี่ยนแดนทุกๆ ช่วงเวลา ในระหว่างการเปลี่ยนแดนให้พัก 2 นาท ี

 

  ขนาดของสนามและอุปกรณ์โปโลน้้า 

สระน้้า 

กว้างระหว่าง 8-20 เมตร ยาวระหว่าง 20-30 เมตร (ถ้าสระกว้าง-ยาวกว่านี ใช้เชือกกั นเขตให้มีขนาด
ความยาวตามต้องการ) น ้าลึกอย่างน้อย 90 ซม. ภายในบริเวณสนามให้ก้าหนดเป็นเส้นกลาง เส้น 4 เมตร  
ห่างจากประตู และเส้นประตูโดยใช้ลูกบอลเล็กที่มีสีที่เห็นชัดผูกไว้กับเส้นข้างสนามตามระยะดังกล่าวทั งสอง
ข้าง 
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ประตู 

ท้าด้วยไม้หรือโลหะสี่เหลี่ยมจัตุรัสหน้ากว้าง 3×3 นิ ว เสาประตูวัดจากด้านในห่างกัน 3 เมตร  
คานประตูสูงจากพื นน ้าวัดจากด้านล่าง 90 ซม. (ถ้าน ้าในสระที่ใช้แข่งลึกตั งแต่ 1.50 เมตร ขึ นไป) หรือสูงจาก
พื นสระ 2.40 เมตร ในกรณีที่สระตื นกว่า 1.50 เมตร ประตูควรมีการผูกทุ่นไว้ด้านนอก เพ่ือให้คานประตูลอย
สูงได้ระดับกันอยู่เสมอ อาจใช้วิธีแขวนหรือปักกับพื นสระก็ได้ ประตูต้องมีตาข่ายขึงติดไว้ด้านหลัง ความลึก
ของด้านหลังประตูอย่างน้อยลึก 30 ซม. ถ้าพื นที่ไม่จ้ากัดควรให้ลึกประมาณ 90 ซม. 

 

 

ภาพที่ 8.1 การว่ายไปด้านหน้า 

ที่มา : Snyder (2008) 

 

การว่ายไปด้านหน้า 

ผู้เล่นคนที่มีความเร็ว ความแข็งแรงและการเคลื่อนไหวไปข้างหน้าโดยความอดทนส่งต่อการว่ายหัน
และหยุด เริ่ม เพ่ือไปยังลูกบอลดังภาพ (ภาพที่ 8.1, 8.2) 

จุดเทคนิค 

1. ยกส่วนหัวขึ น เพื่อให้ตาหูและขออยู่เหนือผิวน ้า 

2. การว่ายเพื่อเพ่ิมอัตราและจังหวะความเร็วไปยังต้าแหน่ง 
3. ยกข้อศอกให้สูงเหนือแขนอะไรเพื่อช่วยป้องกันลูกบอล 

4. การว่ายได้อย่างรวดเร็ว เพื่อเพ่ิมศักยภาพในการเร่งความเร็ว 

5. การเตะน ้าสั นเพ่ือจะเพ่ิมการเปลี่ยนต้าแหน่งและการยับยั งกองหลัง 
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ภาพที่ 8.2 การว่ายไปด้านหน้า 

ที่มา : Snyder (2008) 

  

การว่ายกลับไปด้านหลัง 

การว่ายน ้าให้ได้ท่าที่สวยจะท้าให้สายตามองตรงและเพ่ือจะได้สื่อสารกับผู้ เล่นผู้รักษาประตู  
(ภาพที่ 8.3) 

จุดเทคนิค 

1. ยกศีรษะขึ นเพ่ือให้ตา ห ูและล้าคออยู่เหนือผิวน ้า 

2. ใช้ท่าการว่ายไปข้างหลัง  
3. ใช้การว่ายเพื่อเพ่ิมความเร็ว 

4. การเตะขาสั นสั นอย่างรวดเร็วเพ่ือเสียความเร็วในความสัมพันธ์กับผู้เล่นอ่ืนๆ 

5. เตะขาและการกลับตัวขึ นอยู่กับความต้องการและความสูงของร่างกายในความสัมพันธ์กับน ้า 

 

 

ภาพที่ 8.3 การว่ายกลับไปด้านหลัง 

ที่มา : Snyder (2008) 
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การรักษาต้าแหน่ง 

การก้าวขาช้าๆ เป็นส่วนหนึ่งของการรักษาต้าแหน่งร่างกายเพ่ือเตรียมความพร้อมส้าหรับ 

การเปลี่ยนแปลงของลูกบอล การเคลื่อนไหวและการป้องกัน (ภาพที่ 8.4) 

จุดเทคนิค 

1. ยกศีรษะขึ นเพ่ือให้ตา ห ูและล้าคออยู่เหนือผิวน ้า 

2. การลอยตัวเป็นวงกลม เพ่ือรอถ้ามีการเปลี่ยนแปลงทันทีในแต่ละจังหวะ 

3. การเตรียมต้าแหน่งของร่างกาย ส้าหรับการเริ่มต้นอย่างรวดเร็ว 

4. การใช้ขาเตะน ้า และการใช้แขนว่าย เพื่อให้ตัวลอยอยู่บนผิวน ้า 

 

 

ภาพที่ 8.4 การรักษาต้าแหน่ง 

ที่มา : Snyder (2008) 

 

จังหวะการว่ายไปด้านข้าง 

ใช้เป็นหลักส้าหรับการเปลี่ยนแปลงของทิศทาง โปโลน ้าต้องท้าเพ่ือเปลี่ยนต้าแหน่งร่างกายเป็น  
45 องศา 90 องศาและ 180 องศา การหมุนล้าตัวไปด้านข้างและใช้การเตะขาแบบกรรไกรจะช่วยให้ส่งผลดี
ต่อการเคลื่อนไหวเหล่านี  (ภาพที่ 8.5) 
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จุดเทคนิค 

1. จัดต้าแหน่งร่างกายรวมถึงการขยายของแขนเพ่ือจับน ้ามากที่สุดเท่าที่เป็นไปได้ 
2. การรักษาต้าแหน่งของร่างกายเป็นประโยชน์อย่างยิ่ง 
3. ดึงแขนให้ไวให้อยู่ในระดับหน้าอกเท่านั น 
4. hinging (งอ) ของล้าตัว เข่า และหน้าท้อง การเตะขาแบบกรรไกรส้าหรับการเปลี่ยนแปลง

ทิศทางอย่างรวดเร็วและการเคลื่อนไหวอย่างฉับพลัน 
 

 

ภาพที่ 8.5 จังหวะการว่ายไปด้านข้าง 

ที่มา : Snyder (2008) 

 

ทักษะส่วนบุคคลในการบุก 

ในขณะที่ฝึกกีฬาใดๆ เพ่ือที่จะพัฒนามอเตอร์เซลล์ที่จ้าเป็นส้าหรับการประสานงาน ผู้เล่นควรจะ
เริ่มต้นการเคลื่อนไหวที่มีทักษะโปโลน ้าขั นพื นฐานและย้ายไปยังทักษะที่ซับซ้อนมากขึ นงานทางกายภาพ  
โดยบทนี จะอธิบายโดยหลักการเป็นไปตามความก้าวหน้าซึ่งจะเริ่มทักษะที่ง่ายไปสู่ทักษะที่ซับซ้อนมากขึ น 
รูปภาพจะถูกใช้ส้าหรับแต่ละทักษะในการท้าความเข้าใจ 

 

เลี้ยงลูก – ศีรษะและหน้าขึ้นเหนือน้้า 

ทักษะนี นี น้ามาใช้เพื่อเลี ยงลูกบอลสู่การบุก (ภาพที่ 8.6) 

จุดเทคนิค 

1. ศีรษะและหน้าตั งขึ นที่สูงมากกว่าที่จะเห็นลูกได้ 
2. ท้าแขนให้กว้างเพ่ือที่จะหลีกเลี่ยงการสัมผัสกับลูกในช่วงการว่าย 
3. ว่ายน ้าอย่างรวดเร็วเพ่ือรักษาไว้ซึ่งต้าแหน่งของลูกบอลที่ด้านหน้าของศีรษะ 
4. ยกสะโพกให้สูงและจัดต้าแหน่งของร่างกายเพื่อปัดและป้องกัน 
5. กระพือเตะขาด้วยความแข็งแรงส่งผลให้ได้รับความเร็วในขณะที่มีการเลี ยงลูกบอล 
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ภาพที่ 8.6 เลี ยงลูก – ศีรษะและหน้าขึ นเหนือน ้า 

ที่มา : Snyder (2008) 

 

 การจับบอล – ใต้น้้า และด้านบนของน้้า 

ผู้เล่นจะต้องด้าเนินการทักษะนี ซึ่งเป็นส่วนหนึ่งของการเลี ยงลูกบอล และเป็นการเคลื่อนไหวที่ผู้เล่น
ยืนอยู่คนเดียว ทักษะนี จะเป็นพื นฐานของการส่งผ่านหรือการยิงประตู ดังนั นจึงควรฝึกเป็นอย่างมากและควร
ฝึกซ ้าๆ บ่อยๆ ครั ง (ภาพที่ 8.7) 

จุดเทคนิค 

1. นิ วมือและนิ วหัวแม่มือกางแยกออกจากกันเพ่ือให้เป็นการกระจายมวลของลูกบอล 
2. ข้อศอกข้างหนึ่งตั งขึ นและท้ามือเหนือไว้เหนือศีรษะ 
3. แขนที่จับบอลให้งอเล็กน้อยที่ข้อศอกเพ่ือส้าหรับการควบคุมลูกบอลและความเร็วในขว้างบอล

ออกไป 
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ภาพที่ 8.7 การจับบอล – ใต้น ้า และด้านบนของน ้าในแบบต่างๆ 

ที่มา : Snyder (2008) 
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ตัวอย่างการฝึกโปโลน้้าในสระน้้าและการประยุกต์ระบบพลังงานที่ใช้ 

 ตารางท่ี 8.1 แสดงตัวอย่างแบบฝึกโปโลน ้าในสระน ้าและระบบพลังงานที่ใช้ 

 

แบบฝึก ระบบพลังงานที่ใช้ ประโยชน์ในมุมมองของ 
กีฬาโปโลน้้า 

การว่ายน ้าจะแบ่งชุดและ
ช่วงเวลาที่ว่าย – มุดหัวลงน ้า 
การว่ายน ้าทั งหมดมีสี่จังหวะและ
มีระยะทางดังนี  
50,75,100,200,400 หลาเป็น
การพัฒนาระบบของพลังงาน 

แอโรบิคและแอนแอโรบิค ช่วยให้ร่างกายพัฒนาระบบ 

ความทนทานได้สูงสุด 

ยกหัวขึ นและถอยหลัง 180 องศา 
แล้วเคลื่อนที่ไปข้างหน้าเพ่ือ
เปลี่ยนทิศทางโดยฟังสัญญาณ
นกหวีด 

แอนแอโรบิค เวลาปฏิกิริยาในการเคลื่อนที่ 
ประกอบด้วยความยืดหยุ่น 
ความเร็วความอ่อนตัว 
ความสามารถในการสั่งการ 

จะมีสามจังหวะให้พุ่งไปด้านหน้า
ยกหัวขึ นจากน ้าสามครั งแล้ว 

ว่ายกลับด้านหลังท้าแบบเดิมตาม
เสียงสัญญาณนกหวีด 25 หลา 

แอนแอโรบิค เทคนิคในการเอียงศีรษะในการ
เคลื่อนที่ระหว่างด้านหน้าและ
ด้านหลังมีความยืดหยุ่นจากการ
คว่้าและหงายตัวในต้าแหน่งของ
ร่างกาย 

การเปลี่ยนทิศทาง 45, 90,  
180 องศาเป็นการรวมรูปแบบ
ทิศทางที่ชัดเจน 

แอนแอโรบิค เวลาของปฏิกิริยาในการเคลื่อนที่ 
มีความยืดหยุ่น ความเร็ว  
ความอ่อนตัวสมองมีการสั่งการ
ทางด้านร่างกายให้มีเส้นทาง 
การเคลื่อนไหวที่หลากหลาย 

ออกตัวไปด้านหน้าอย่างรวดเร็ว
คว่้าตัวตามเสียงสัญญาณนกหวีด 

แอนแอโรบิค ประโยชน์ของร่างกายต้าแหน่งใน
การเคลื่อนที่ด้วยความเร็วและ
ความเร่งในเวลานั น 

ยกหัวขึ นว่ายท่าผีเสื อระยะสั นๆ แอโรบิคและแอนแอโรบิค ประโยชน์ของกลุ่มกล้ามเนื อท่ีใช้
แรงในการออกก้าลังกาย 

ว่ายระยะสั นสลับกับการว่าย
เหนือน ้าและไต้น ้า 

แอนแอโรบิคและแอนแอโรบิค
ไกรโคไลซีส 

ประสิทธิภาพของความจุปอด 
(O2) ในการว่ายน ้า 
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หันหน้าไปเพ่ือเปลี่ยนทิศทาง  
180องศา เปลี่ยนทิศทางตาม
ค้าสั่งนกหวีด 

 

 

แอนแอโรบิค 
 
 
 

 

เวลาปฏิกิริยาในการเคลื่อนที่  
มีความยืดหยุ่น โดยการจับบอล
และเคลื่อนที่ไปอย่างรวดเร็ว  
มีความอ่อนตัว เพิ่มความสามารถ
ในการเลี ยงลูก 

เลี ยงลูกบอลจับลูกยกขึ นเหนือหัว
เลี ยงหลอกคู่ต่อสู้สามครั ง 
แล้วท้าช ้าแบบเดิม 

แอนแอโรบิค การเคลื่อนที่ของร่างกายด้วย
ความช้านาญ เพื่อเลี ยงลูกบอล
และการม้วนตัวยิงบอล 

หันหน้าไปและเปลี่ยนทิศทาง 
หลบคู่ต่อสู้ที่พยายามกันเรา 

จับบอลไว้ไม่ไห้โดนแย่ง 

แอนแอโรบิคและแอนแอโรบิค
ไกรโคไลซีส 

การส่งบอลให้ติดต่อกับทาง
กายภาพการเอาชนะ 

ความต้านทานจากแรงลากจาก 

คู่ต่อสู้และการฝึกอบรมเพ่ือ 

ข่มขวัญคู่ต่อสู้ 
การเปลี่ยนทิศทางในการเลี ยง 
ลูกบอล 45,80,180 องศา  
ในทิศทางที่ติดต่อกัน 

แอนแอโรบิค ปฏิกิริยาของเวลาในการเคลื่อนที่ 
มีความยืดหยุ่น ความเร็ว  
ความอ่อนตัวและความสามารถใน
การเลี ยงลูกท่ีหลากหลายทิศทาง
ของบอล 

การหมุนกลับของทิศทางแนวตั ง 
90,180 องศาเพ่ือป้องกันคู่ต่อสู้ 
ที่เฝ้าระวังลูกบอล 

แอนแอโรบิคและแอนแอโรบิค
ไกรโคไลซีส 

ส่งบอลให้กับผู้ป้องกัน และ
ความเร็วของบอล การตั งรับโดย
การดูข้อได้เปรียบเสียเปรียบของ
คู่ต่อสู้ 

จับลูกบอลขึ นและหมุน  
360 องศา ตามเข็มนาฬิกาหรือ
ทวนเข็มนาฬิกาและทิ งลูกบอลไว้
ด้านหลังเพ่ือไห้ผู้อ่ืนเล่นบอลต่อ 

แอนแอโรบิค การเลี ยงลูกบอลและหมุนตัวขึ น 
ส่งผลไห้ร่างกายมีความแข็งแรง 
ที่ขา และการทรงตัวที่ดี 

จับลูกบอลและวิ่งเลี ยงลูกบอล 

ไปเรื่อยๆ เป็นจังหวะ 
แอนแอโรบิค มีความช้านาญในการเล่นลูกบอล

เป็นจังหวะ 
 

บทสรุป 

ทักษะเบื องต้นในการเรียนโปโลน ้า นักโปโลน ้าที่ดีนั นจะต้องเป็นผู้ที่มีความสามารถในการว่ายน ้าได้ดี
เป็นพื นฐานมาก่อน จะต้องว่ายได้เร็ว ร่างกายจะต้องแข็งแรง และมีความอดทนในการว่ายน ้าได้เป็น
เวลานานๆ โดยไม่ต้องพัก นอกจากมีทักษะในการว่ายน ้าที่ดีแล้ว นักโปโลน ้าควรจะมีพื นฐานในกีฬา ประเภทนี 
มาก่อน เช่น บาสเกตบอล วอลเลย์บอล เบสบอล และเกมที่เก่ียวกับลูกบอลต่างๆ โดยทักษะต่างๆ ที่ใช้ในกีฬา
นี ประกอบด้วยระบบพลังงานที่ใช้ในทุกระบบคือ แอนแอโรบิค ไกรโคไลซีส และแอโรบิค 
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SW 1 MANAGEMENT OF COMPETITIONS  
SW 1.1 The Management Committee appointed by the governing body shall have 

jurisdiction over all matters not assigned by the rules to the referee, judges or other officials 
and shall have power to postpone events and give directions consistent with rules adopted 
for conducting any event.  

SW 1.2 At the Olympic Games and World Championships the FINA Bureau shall 
appoint the following minimum number of officials for the control of the competitions:  

 referee (2)  

 control-room supervisor(1)  

 judges of stroke (4)  

 starters (2)  

 chief inspectors of turns (2, 1 at each end of the pool)  

 inspectors of turns (1 at each end of each lane)  

 chief recorder (1)  

 clerks of course (2)  

 announcer (1)  
SW 1.2.1 For all other international competitions, the governing body shall 

appoint the same or fewer number of officials, subject to the approval of the 
respective regional or international authority where appropriate.  

SW 1.2.2 Where Automatic Officiating Equipment is not available, such 
equipment must be replaced by chief timekeeper, three (3) timekeepers per lane 
and two (2) additional timekeepers.  

SW 1.2.3 A chief finish judge and finish judges may be used when Automatic 
Equipment and/or three (3) digital watches per lane are not used.  
SW 1.3 The swimming pool and the technical equipment for Olympic Games and 

World Championships shall be inspected and approved in due course prior to the Swimming 
competitions by the FINA Delegate together with a member of the Technical Swimming 
Committee.  

SW 1.4 Where underwater video equipment is used by television, the equipment 
must be operated by remote control and shall not obstruct the vision or path of swimmers 
and must not change the configuration of the pool or obscure the required FINA markings.  
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SW 2 OFFICIALS  
SW 2.1 Referee  

SW 2.1.1 The referee shall have full control and authority over all officials, 
approve their assignments, and instruct them regarding all special features or 
regulations related to the competitions. He shall enforce all rules and decisions of 
FINA and shall decide all questions relating to the actual conduct of the meet, and 
event or the competition, the final settlement of which is not otherwise covered by 
the rules. 

SW 2.1.2 The referee may intervene in the competition at any stage to 
ensure that the FINA regulations are observed, and shall adjudicate all protests 
related to the competition in progress.  

SW 2.1.3 When using finish judges without three (3) digital watches, the 
referee shall determine placing where necessary. Automatic Officiating Equipment, if 
available and operating shall be consulted as stated in SW 13.  

SW 2.1.4 The referee shall ensure that all necessary officials are in their 
respective posts for the conduct of the competition. He may appoint substitutes for 
any who are absent, incapable of acting or found to be inefficient. He may appoint 
additional officials if considered necessary.  

SW 2.1.5 At the commencement of each event, the referee shall signal to 
the swimmers by a short series of whistles inviting them to remove all clothing 
except for swimwear, followed by a long whistle indicating that they should take 
their positions on the starting platform (or for backstroke swimming and medley 
relays to immediately enter the water). A second long whistle shall bring the 
backstroke and medley relay swimmer immediately to the starting position. When 
the swimmers and officials are prepared for the start, the referee shall gesture to the 
starter with a stretched out arm, indicating that the swimmers are under the starter's 
control. The stretched out arm shall stay in that position until the start is given.  

SW 2.1.6 A disqualification for starting before the starting signal must be 
observed and confirmed by both the starter and the referee.  

SW 2.1.7 The referee shall disqualify any swimmer for any other violation of 
the rules that he personally observes. The referee may also disqualify any swimmer 
for any violation reported to him by other authorised officials. All disqualifications are 
subject to the decision of the referee.  
SW 2.2 Control-room Supervisor  

SW 2.2.1 The supervisor shall supervise the automatic timing operation 
including the review of backup timing cameras.  

SW 2.2.2 The supervisor is responsible for checking the results from computer 
printouts.  
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SW 2.2.3 The supervisor is responsible for checking the relay exchange 
printout and reporting any early takeoffs to the referee.  

SW 2.2.4 The supervisor may review the video used for backup timing to 
confirm early takeoff.  

SW 2.2.5 The supervisor shall control withdrawals after the heats or finals, 
enter results on official forms, list all new records established, and maintain scores 
where appropriate.  
SW 2.3 Starter  

SW 2.3.1 The starter shall have full control of the swimmers from the time 
the referee turns the swimmers over to him (SW 2.1.5) until the race has 
commenced. The start shall be given in accordance with SW 4. 

SW 2.3.2 The starter shall report a swimmer to the referee for delaying the 
start, for wilfully disobeying an order or for any other misconduct taking place at the 
start, but only the referee may disqualify a swimmer for such delay, wilful 
disobedience or misconduct.  

SW 2.3.3 The starter shall have power to decide whether the start is fair, 
subject only to the decision of the Referee.  

SW 2.3.4 When starting an event, the starter shall stand on the side of the 
pool within approximately five metres of the starting edge of the pool where the 
timekeepers can see and or hear the starting signal and the swimmers can hear the 
signal.  
SW 2.4 Clerk of Course  

SW 2.4.1 The clerk of course shall assemble swimmers prior to each event.  
SW 2.4.2 The clerk of course shall report to the referee any violation noted 

in regard to advertising (GR 6) and if a swimmer is not present when called.  
SW 2.5 Chief Inspector of Turns  

SW 2.5.1 The chief inspector of turns shall ensure that inspectors of turns 
fulfil their duties during the competition.  

SW 2.5.2 The chief inspector of turns shall receive the reports from the 
inspectors of turns if any infringement occurs and shall present them to the referee 
immediately.  
SW 2.6 Inspectors of Turns  

SW 2.6.1 One inspector of turns shall be assigned to each lane at each end 
of the pool.  

SW 2.6.2 Each inspector of turns shall ensure that swimmers comply with the 
relevant rules for turning, commencing from the beginning of the last arm stroke 
before touching and ending with the completion of the first arm stroke after turning. 
The Inspector of Turns at the starting end of the pool, shall ensure that the 



256 

 

swimmers comply with the relevant rules from the start and ending with completion 
of the first arm stroke. The inspectors of turns at the finish end shall also ensure that 
the swimmers finish their race according to the current rules.  

SW 2.6.3 In individual events of 800 and 1500 metres, each inspector of turns 
at the start and turning end of the pool shall record the number of laps completed 
by the swimmer in his/her lane. The swimmers shall be informed of the remaining 
number of laps to be completed by displaying “lap cards” showing odd numbers at 
the turning end of the pool. Electronic equipment may be used, including under 
water display.  

SW 2.6.4 Each inspector at the starting end shall give a warning signal when 
the swimmer in his lane has two lengths plus five (5) metres to swim to finish in 
individual events of 800 and 1500 metres. The signal may be repeated after the turn 
until the swimmer has reached the five (5) metres mark on the lane rope. The 
warning signal may be by whistle or bell. 

SW 2.6.5 Each inspector at the starting end shall determine, in relay events, 
whether the starting swimmer is in contact with the starting platform when the 
preceding swimmer touches the starting wall. When Automatic Equipment which 
judges relay take-offs is available, it shall be used in accordance with SW 13.1.  

SW 2.6.6 Inspectors of turns shall report any violation on signed cards 
detailing the event, lane number, and the infringement delivered to the chief 
inspector of turns who shall immediately convey the report to the referee.  
SW 2.7 Judges of Stroke  

SW 2.7.1 Judges of stroke shall be located on each side of the pool.  
SW 2.7.2 Each judge of stroke shall ensure that the rules related to the style 

of swimming designated for the event are being observed, and shall observe the 
turns and the finishes to assist the inspectors of turns.  

SW 2.7.3 Judges of stroke shall report any violation to the referee on signed 
cards detailing the event, lane number, and the infringement.  
SW 2.8 Chief Timekeeper  

SW 2.8.1 The chief timekeeper shall assign the seating positions for all 
timekeepers and the lanes for which they are responsible. It is advisable that there 
shall be three (3) timekeepers for each lane. If Automatic Officiating Equipment is not 
used there shall be two (2) additional timekeepers designated, either of whom shall 
be directed to replace a timekeeper whose watch did not start or stopped during an 
event, or who for any other reason is not able to record the time. When using digital 
watches, final time and place is determined by time.  
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SW 2.8.2 When only one (1) timekeeper per lane is available, an extra 
timekeeper must be assigned in case of a malfunction of a stopwatch. In addition the 
Chief Timekeeper must always record the time of the winner of each heat.  

SW 2.8.3 The chief timekeeper shall collect from the timekeepers in each 
lane a card showing the times recorded and, if necessary, inspect their watches.  

SW 2.8.4 The chief timekeeper shall record or examine the official time on 
the card for each lane.  
SW 2.9 Timekeepers  

SW 2.9.1 Each timekeeper shall take the time of the swimmers in the lane 
assigned to him in accordance with SW 11.3. The watches shall be certified correct to 
the satisfaction of the meet Management Committee.  

SW 2.9.2 Each timekeeper shall start his watch at the starting signal, and shall 
stop it when the swimmer in his lane has completed the race. Timekeepers may be 
instructed by the chief timekeeper to record times at intermediate distances in races 
longer than 100 metres. 

SW 2.9.3 Promptly after the race, the timekeepers in each lane shall record 
the times of their watches on the card, give them to the chief timekeeper, and if 
requested present their watches for inspection. Their watches must be cleared at the 
short whistle of the Referee announcing the following race.  

SW 2.9.4 Unless a video backup system is used, it may be necessary to use 
the full complement of timekeepers even when Automatic Officiating Equipment is 
used.  
SW 2.10 Chief Finish Judge – if required  

SW 2.10.1 The chief finish judge shall assign each finish judge his position and 
the placing to be determined.  

SW 2.10.2 After the race, the chief finish judge shall collect signed result 
sheets from each finish judge and establish the result and placing which will be sent 
directly to the referee.  

SW 2.10.3 Where Automatic Officiating Equipment is used to judge the finish 
of a race, the chief finish judge must report the order of finish recorded by the 
Equipment after each race.  
SW 2.11 Finish Judges – if required  

SW 2.11.1 Finish judges shall be positioned in elevated stands in line with the 
finish where they have at all times a clear view of the course and the finish line, 
unless they operate an Automatic Officiating device in their respective assigned lanes 
by depressing the "push- button" at the completion of the race.  
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SW 2.11.2 After each event the finish judges shall decide and report the 
placing of the swimmers according to the assignments given to them. Finish judges 
other than push- button operators shall not act as timekeepers in the same event.  
SW 2.12 Desk Control (other than for Olympic Games and World 

Championships)  
SW 2.12.1 The chief recorder is responsible for checking results from 

computer printouts or from results of times and placing in each event received from 
the referee. The chief recorder shall witness the referee's signing the results.  

SW 2.12.2 The recorders shall control withdrawals after the heats or finals, 
enter results on official forms, list all new records established, and maintain scores 
where appropriate.  
SW 2.13 Officials’ Decision Making  

SW 2.13.1 Officials shall make their decision autonomously and 
independently of each other unless otherwise provided in the Swimming Rules.  

 
SW 3 SEEDING OF HEATS, SEMI-FINALS AND FINALS  
The starting stations for all events in Olympic Games, World Championships, Regional Games 
and other FINA competitions shall be by seeding as follows: 

SW 3.1 Heats  
SW 3.1.1 The best competitive times of all entrants for the announced 

qualifying period prior to the entry deadline of the competition shall be submitted 
on entry forms or on-line, as requested, and listed in order of time by the 
Management Committee. Swimmers who do not submit official recorded times shall 
be considered the slowest and shall be placed at the end of the list with a no time. 
Placement of swimmers with identical times or of more than one swimmer without 
times shall be determined by draw. Swimmers shall be placed in lanes according to 
the procedures set forth in SW 3.1.2 below. Swimmers shall be placed in trial heats 
according to submitted times in the following manner.  

SW 3.1.1.1 If one heat, it shall be seeded as a final and swum only 
during the final session.  

SW 3.1.1.2 If two heats, the fastest swimmer shall be seeded in the 
second heat, next fastest in the first heat, next fastest in the second heat, 
next in the first heat, etc.  

SW 3.1.1.3 If three heats, except 400m, 800m and 1500m events, the 
fastest swimmer shall be placed in the third heat, next fastest in the second, 
next fastest in the first. The fourth fastest swimmer shall be placed in the 
third heat, the fifth in the second heat, and the sixth fastest in the first heat, 
the seventh fastest in the third heat, etc  
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SW 3.1.1.4 If four or more heats, except 400m, 800m and 1500m 
events, the last three heats of the event shall be seeded in accordance with 
SW 3.1.1.3 above. The heat preceding the last three heats shall consist of the 
next fastest swimmers; the heat preceding the last four heats shall consist of 
the next fastest swimmers, etc. Lanes shall be assigned in descend-ing order 
of submitted times within each heat, in accordance with the pattern outlined 
in SW 3.1.2 below.  

SW 3.1.1.5 For 400m, 800m and 1500m events, the last two heats of 
the event shall be seeded in accordance with SW 3.1.1.2.  

SW 3.1.1.6 Exception: When there are two or more heats in an event, 
there shall be a minimum of three swimmers seeded into any one 
preliminary heat, but subsequent scratches may reduce the number of 
swimmers in such heat to less than three.  

SW 3.1.1.7 Where a 10 lane pool is available and equal times are 
established for the 8th place in the heats of 800m and 1500m Freestyle 
events, lane 9 will be used with a draw for lane 8 and lane 9. In case of three 
(3) equal times for 8th place, lane 9 and 0 will be used with a draw for lane 
8, 9 and 0.  

SW 3.1.1.8 Where a 10 lane pool is not available SW 3.2.3 will apply. 
SW 3.1.2 Except for 50 metre events in 50 metre pools, assignment of lanes 

shall be (number 1 lane being on the right side of the pool (0 when using pools with 
10 lanes) when facing the course from the starting end) by placing the fastest 
swimmer or team in the centre lane in pool with an odd number of lanes, or in lane 
3 or 4 respectively in pools having 6 or 8 lanes. In pools using 10 lanes, the fastest 
swimmer shall be placed in lane 4. The swimmer having the next fastest time is to 
be placed on his left, then alternating the others to right and left in accordance with 
the submitted times. Swimmers with identical times shall be assigned their lane 
positions by draw within the aforesaid pattern.  

SW 3.1.3 When 50 metre events are contested in 50 metre pools, the races 
may be swum, at the discretion of the Management Committee, either from the 
regular starting end to the turning end or from the turning end to the starting end, 
depending upon such factors as existence of adequate Automatic Equipment, 
starter's position, etc. The Management Committee should advise swimmers of their 
determination well before the start of the competition. Regardless of which way the 
race is swum, the swimmers shall be seeded in the same lanes in which they would 
be seeded if they were both starting and finishing at the starting end.  
SW 3.2 Semi-Finals and Finals  

SW 3.2.1 In the semi-finals heats shall be assigned as in SW 3.1.1.2.  
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SW 3.2.2 Where no preliminary heats are necessary, lanes shall be assigned in 
accordance with SW 3.1.2 above. Where preliminary heats or semi-finals have been 
held, lanes shall be assigned as in SW 3.1.2 based, however, on times established in 
such heats.  

SW 3.2.3 In the event that swimmers from the same or different heats have 
equal times registered to 1/100 second for either the eighth/tenth place or 
sixteenth/twentieth place depending on the use of 8 or 10 lanes, there shall be a 
swim-off to determine which swimmer shall advance to the appropriate finals. Such 
swim-off shall take place after all involved swimmers have completed their heats at 
a time agreed between the event management and the parties involved. Another 
swim-off shall take place if equal times are registered again. If required, a swim off 
will take place to determine 1st and 2nd reserve if equal times are recorded.  

SW 3.2.4 Where one or more swimmers scratch from a semi-final or final 
reserves will be called in order of classifications in heats or semi-finals. The event or 
events must be re- seeded and supplementary sheets must be issued detailing the 
changes or substitutions, as prescribed in SW 3.1.2.  

SW 3.2.5 For heats, semi-finals and finals, swimmers must report to the First 
Call Room no later than 20 minutes prior to the start of their event. After inspection, 
swimmers proceed to the final call-room.  
SW 3.3 In other competitions, the draw system may be used for assigning lane 

positions. 
 
SW 4 THE START  

SW 4.1 The start in Freestyle, Breaststroke, Butterfly and Individual Medley races 
shall be with a dive. On the long whistle (SW 2.1.5) from the referee the swimmers shall 
step onto the starting platform and remain there. On the starter's command "take your 
marks", they shall immediately take up a starting position with at least one foot at the front 
of the starting platforms. The position of the hands is not relevant. When all swimmers are 
stationary, the starter shall give the starting signal.  

SW 4.2 The start in Backstroke and Medley Relay races shall be from the water. At 
the referee's first long whistle (SW 2.1.5), the swimmers shall immediately enter the water. 
At the Referee's second long whistle the swimmers shall return without undue delay to the 
starting position (SW 6.1). When all swimmers have assumed their starting positions, the 
starter shall give the command "take your marks". When all swimmers are stationary, the 
starter shall give the starting signal.  

SW 4.3 In Olympic Games, World Championships and other FINA events the 
command "Take your marks" shall be in English and the start shall be by multiple 
loudspeakers, mounted one at each starting platform.  
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SW 4.4 Any swimmer starting before the starting signal has been given, shall be 
disqualified. If the starting signal sounds before the disqualification is declared, the race shall 
continue and the swimmer or swimmers shall be disqualified upon completion of the race. 
If the disqualification is declared before the starting signal, the signal shall not be given, but 
the remaining swimmers shall be called back and start again. The Referee repeats the 
starting procedure beginning with the long whistle (the second one for backstroke) as per SW 
2.1.5.  
Interpretation:  
After all swimmers are “stationary” (SW 4.1), any swimmer who moves before the starting 
signal may be disqualified when such movement if observed and confirmed by both the 
starter and referee (SW 2.1.6). When video-tape timing system (FR 4.7.3) is available, it may 
be used to verify the disqualification.  
 
SW 5 FREESTYLE  

SW 5.1 Freestyle means that in an event so designated the swimmer may swim any 
style, except that in individual medley or medley relay events, freestyle means any style 
other than backstroke, breaststroke or butterfly.  

SW 5.2 Some part of the swimmer must touch the wall upon completion of each 
length and at the finish.  

SW 5.3 Some part of the swimmer must break the surface of the water throughout 
the race, except it shall be permissible for the swimmer to be completely submerged during 
the turn and for a distance of not more than 15 metres after the start and each turn. By that 
point, the head must have broken the surface. 
 
SW 6 BACKSTROKE  

SW 6.1 Prior to the starting signal, the swimmers shall line up in the water facing the 
starting end, with both hands holding the starting grips. Standing in or on the gutter or 
bending the toes over the lip of the gutter is prohibited. When using a backstroke ledge at 
the start, the toes of both feet must be in contact with the end wall or face of the 
touchpad. Bending the toes over the top of the touchpad is prohibited.  

SW 6.2 When a backstroke ledge is being used, each inspector at the starting end 
shall install and remove the ledge after the start.  

SW 6.3 At the signal for starting and after turning the swimmer shall push off and 
swim upon his back throughout the race except when executing a turn as set forth in SW 
6.5. The normal position on the back can include a roll movement of the body up to, but 
not including 90 degrees from horizontal. The position of the head is not relevant.  

SW 6.4 Some part of the swimmer must break the surface of the water throughout 
the race. It is permissible for the swimmer to be completely sub-merged during the turn, 
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and for a distance of not more than 15 metres after the start and each turn. By that point 
the head must have broken the surface.  

SW 6.5 When executing the turn there must be a touch of the wall with some part 
of the swimmer’s body in his/her respective lane. During the turn the shoulders may be 
turned over the vertical to the breast after which an immediate continuous single arm pull 
or immediate continuous simultaneous double arm pull may be used to initiate the turn. 
The swimmer must have returned to the position on the back upon leaving the wall.  

SW 6.6 Upon the finish of the race the swimmer must touch the wall while on the 
back in his/her respective lane.  
 
SW 7 BREASTSTROKE  

SW 7.1 After the start and after each turn, the swimmer may take one arm stroke 
completely back to the legs during which the swimmer may be submerged. At any time 
prior to the first Breaststroke kick after the start and after each turn a single butterfly kick is 
permitted.  

SW 7.2 From the beginning of the first arm stroke after the start and after each turn, 
the body shall be on the breast. It is not permitted to roll onto the back at any time except 
at the turn after the touch of the wall where it is permissible to turn in any manner as long 
as the body is on the breast when leaving the wall. From the start and throughout the race 
the stroke cycle must be one arm stroke and one leg kick in that order. All movements of 
the arms shall be simultaneous and on the same horizontal plane without alternating 
movement.  

SW 7.3 The hands shall be pushed forward together from the breast on, under, or 
over the water. The elbows shall be under water except for the final stroke before the turn, 
during the turn and for the final stroke at the finish. The hands shall be brought back on or 
under the surface of the water. The hands shall not be brought back beyond the hip line, 
except during the first stroke after the start and each turn. 

SW 7.4 During each complete cycle, some part of the swimmer’s head must break 
the surface of the water. The head must break the surface of the water before the hands 
turn inward at the widest part of the second stroke. All movements of the legs shall be 
simultaneous and on the same horizontal plane without alternating movement.  

SW 7.5 The feet must be turned outwards during the propulsive part of the kick. 
Alternating movements or downward butterfly kicks are not permitted except as in SW 7.1. 
Breaking the surface of the water with the feet is allowed unless followed by a downward 
butterfly kick.  

SW 7.6 At each turn and at the finish of the race, the touch shall be made with both 
hands separated and simultaneously at, above, or below the water level. At the last stroke 
before the turn and at the finish an arm stroke not followed by a leg kick is permitted. The 
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head may be submerged after the last arm pull prior to the touch, provided it breaks the 
surface of the water at some point during the last complete or incomplete cycle preceding 
the touch.  
Interpretation  
“Separated” means that the hands cannot be stacked one on top of the other. It is not 
necessary to see space between the hands. Incidental contact at the fingers is not a 
concern.  

 
See also SW 8.4 

 
SW 8 BUTTERFLY  

SW 8.1 From the beginning of the first arm stroke after the start and each turn, the 
body shall be kept on the breast. Under water kicking on the side is allowed. It is not 
permitted to roll onto the back at any time, except at the turn after the touch of the wall 
where it is permissible to turn in any manner as long as the body is on the breast when 
leaving the wall.  

SW 8.2 Both arms shall be brought forward simultaneously over the water and 
brought backward simultaneously under the water through-out the race, subject to SW 8.5.  

SW 8.3 All up and down movements of the legs must be simultaneous. The legs or 
the feet need not be on the same level, but they shall not alternate in relation to each 
other. A breaststroke kicking movement is not permitted. 

SW 8.4 At each turn and at the finish of the race, the touch shall be made with both 
hands separated and simultaneously, at, above or below the water surface.  
Interpretation  
“Separated” means that the hands cannot be stacked one on top of the other. It is not 
necessary to see space between the hands. Incidental contact at the fingers is not a 
concern.  

SW 8.5 At the start and at turns, a swimmer is permitted one or more leg kicks and 
one arm pull under the water, which must bring him to the surface. It shall be permissible 
for a swimmer to be completely submerged for a distance of not more than 15 metres after 
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the start and after each turn. By that point, the head must have broken the surface. The 
swimmer must remain on the surface until the next turn or finish.  
 
SW 9 MEDLEY SWIMMING  

SW 9.1 In individual medley events, the swimmer covers the four swimming strokes 
in the following order: Butterfly, Backstroke, Breaststroke and Freestyle. Each of the strokes 
must cover one quarter (1/4) of the distance.  
Interpretation:  
According to SW 9.1 each of the strokes must cover one quarter (1/4) of the distance. Being 
on the back when leaving the wall for the Freestyle portion of the Ind. Medley is covering 
more than one quarter of the distance in the style of Backstroke and is, therefore, a 
disqualification. Backstroke swimming is only defined as being on the back. See also SW 5.1, 
SW 6.1 – SW 6.5, SW 7.1 to 7.6, SW 8.1 – 8.5  

SW 9.2 In medley relay events, swimmers will cover the four swimming strokes in 
the following order: Backstroke, Breaststroke, Butterfly and Freestyle.  

SW 9.3 Each section must be finished in accordance with the rule which applies to 
the stroke concerned.  
 
SW 10 THE RACE  

SW 10.1 All individual races must be held as separate gender events.  
SW 10.2 A swimmer swimming over the course alone shall cover the whole distance 

to qualify.  
SW 10.3 The swimmer must remain and finish the race in the same lane in which 

he/she started.  
SW 10.4 In all events, a swimmer when turning shall make physical contact with the 

end of the pool or course. The turn must be made from the wall, and it is not permitted to 
take a stride or step from the bottom of the pool.  

SW 10.5 Standing on the bottom during freestyle events or during the freestyle 
portion of medley events shall not disqualify a swimmer, but he shall not walk. 

SW 10.6 Pulling on the lane rope is not allowed.  
SW 10.7 Obstructing another swimmer by swimming across another lane or otherwise 

interfering shall disqualify the offender. Should the foul be intentional, the referee shall 
report the matter to the Member promoting the race, and to the Member of the swimmer 
so offending.  

SW 10.8 No swimmer shall be permitted to use or wear any device or swimsuit that 
may aid his/her speed, buoyancy or endurance during a competition (such as webbed 
gloves, flippers, fins, power bands, or adhesive substances, etc.). Goggles may be worn. Any 
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kind of tape on the body is not permitted unless approved by FINA Sport Medicine 
Committee.  

SW 10.9 Any swimmer not entered in a race, who enters the water in which an event 
is being conducted before all swimmers therein have completed the race, shall be 
disqualified from his next scheduled race in the meet.  

SW 10.10 There shall be four swimmers on each relay team. Mixed relays may be 
swum. Mixed Relays must consist of two (2) Men and two (2) Women. Split times achieved 
in these events cannot be used for records and/or entry purposes.  

SW 10.11 In relay events, the team of a swimmer whose feet lose touch with the 
starting platform before the preceding team-mate touches the wall shall be disqualified.  

SW 10.12 Any relay team shall be disqualified from a race if a team member, other 
than the swimmer designated to swim that length, enters the water when the race is being 
conducted, before all swimmers of all teams have finished the race.  

SW 10.13 The members of a relay team and their order of competing must be 
nominated before the race. Any relay team member may compete in a race only once. The 
composition of a relay team may be changed between the heats and finals of an event, 
provided that it is made up from the list of swimmers properly entered by a Member for 
that event. Failure to swim in the order listed will result in disqualification. Substitutions may 
be made only in the case of a documented medical emergency.  

SW 10.14 Any swimmer having finished his race, or his distance in a relay event, must 
leave the pool as soon as possible without obstructing any other swimmer who has not yet 
finished his race. Otherwise the swimmer committing the fault, or his relay team, shall be 
disqualified.  

SW 10.15 Should a foul endanger the chance of success of a swimmer, the referee 
shall have the power to allow him to compete in the next heat or, should the foul occur in 
a final event or in the last heat, he/she may order it to be re-swum.  

SW 10.16 No pace-making shall be permitted, nor may any device be used or plan 
adopted which has that effect.  
 
SW 11 TIMING  

SW 11.1 The operation of Automatic Officiating Equipment shall be under the 
supervision of appointed officials. Times recorded by Automatic Equipment shall be used to 
determine the winner, all placing and the time applicable to each lane. The placing and 
times so determined shall have precedence over the decisions of timekeepers. In the event 
that a break-down of the Automatic Equipment occurs or that it is clearly indicated that 
there has been a failure of the Equipment, or that a swimmer has failed to activate the 
Equipment, the recordings of the timekeepers shall be official (See SW 13.3). 
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SW 11.2 When Automatic Equipment is used, the results shall be recorded only to 
1/100 of a second. When timing to 1/1000 of a second is available, the third digit shall not 
be recorded or used to determine time or placement. In the event of equal times, all 
swimmers who have recorded the same time at 1/100 of a second shall be accorded the 
same placing. Times displayed on the electronic scoreboard should show only to 1/100 of a 
second.  

SW 11.3 Any timing device that is terminated by an official shall be considered a 
watch. Such manual times must be taken by three timekeepers appointed or approved by 
the Member in the country concerned. All watches shall be certified as accurate to the 
satisfaction of the governing body concerned. Manual timing shall be registered to 1/100 of 
a second. Where no Automatic Equipment is used, official manual times shall be 
determined as follows:  

SW 11.3.1 If two (2) of the three (3) watches record the same time and the 
third disagrees, the two identical times shall be the official time.  

SW 11.3.2 If all three (3) watches disagree, the watch recording the 
intermediate time shall be the official time.  

SW 11.3.3 With only two (2) out of three (3) watches working the average 
time shall be the official time.  
SW 11.4 Should a swimmer be disqualified during or following an event, such 

disqualification should be recorded in the official results, but no time or place shall be 
recorded or announced.  

SW 11.5 In the case of a relay disqualification, legal splits up to the time of the 
disqualification shall be recorded in the official results.  

SW 11.6 All 50 metre and 100 metre splits shall be recorded for lead-off swimmers 
during relays and published in the official results.  
 
SW 12 WORLD RECORDS  

SW 12.1 For World Records and World Junior Records in 50 metre courses, the 
following distances and styles for both sexes shall be recognised:  

Freestyle 50, 100, 200, 400, 800 and 1500 metres  
Backstroke 50, 100 and 200 metres  
Breaststroke 50, 100 and 200 metres  
Butterfly 50, 100 and 200 metres  
Individual Medley 200 and 400 metres  
Freestyle Relays 4x100 and 4x200 metres  
Medley Relay 4x100 metres  
Mixed Relays 4x100 metres Freestyle and 4 x 100 metres Medley 
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SW 12.2 For World Records and World Junior Records in 25 metre courses, the 
following distances and styles for both sexes shall be recognised:  

Freestyle 50, 100, 200, 400, 800 and 1500 metres  
Backstroke 50, 100 and 200 metres  
Breaststroke 50, 100 and 200 metres  
Butterfly 50, 100 and 200 metres  
Individual Medley 100, 200 and 400 metres  
Freestyle Relays 4x50, 4x100 and 4x200 metres  
Medley Relay 4x50 and 4x100 metres  
Mixed Relays 4x50 metres Freestyle and 4x50 metres Medley  

 
Note: World Junior Records in 25 metre courses to be recognized after 1 January 

2015  
 

SW 12.3 The age groups for World Junior Records are the same as for the FINA World 
Junior Swimming Championships.  

SW 12.4 Members of relay teams must be of the same nationality.  
SW 12.5 All records must be made in scratch competition or an individual race 

against time, held in public and announced publicly by advertisement at least three days 
before the attempt is to be made. In the event of an individual race against time being 
sanctioned by a Member, as a time trial during a competition, then an advertisement at 
least three (3) days before the attempt is to be made shall not be necessary.  

SW 12.6 The length of each lane of the course must be certified by a surveyor or 
other qualified official appointed or approved by the Member in the country in which it is 
situated.  

SW 12.7 Where a moveable bulkhead is used, course measurement of the lane must 
be confirmed at the conclusion of the session during which the time was achieved.  

SW 12.8 World Records and World Junior Records will be accepted only when times 
are reported by Automatic Officiating Equipment, or Semi-Automatic Officiating Equipment in 
the case of Automatic Officiating Equipment system malfunction.  

SW 12.9 World Records and World Junior Records can be established only by 
swimmers wearing FINA approved swimsuits.  

SW 12.10 Times which are equal to 1/100 of a second will be recognised as equal 
records and swimmers achieving these equal times will be called «Joint Holders». Only the 
time of the winner of a race may be submitted for a World Record – except for World 
Juniors Records. In the event of a tie in a record-setting race, each swimmer who tied shall 
be considered a winner.  
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SW 12.11 World Records and World Junior Records can be established only in fresh 
water. No World Records will be recognised in any kind of sea or ocean water.  

SW 12.12 The first swimmer in a relay, except in mixed relays, may apply for a World 
Record or a World Junior Record. Should the first swimmer in a relay team complete his 
distance in record time in accordance with the provisions of this subsection, his performance 
shall not be nullified by any subsequent disqualification of his relay team for violations 
occurring after his distance has been completed. 

SW 12.13 A swimmer in an individual event may apply for a W orld Record or a 
World Junior Records at an intermediate distance if he/she or his/her coach or manager 
specifically requests the referee that his performance be especially timed or if the time at 
the intermediate distance is recorded by Automatic Officiating Equipment. Such swimmer 
must complete the scheduled distance of the event to apply for a record at the 
intermediate distance.  

SW 12.14 Applications for World Records and World Junior Records must be made 
on the FINA official forms (see next page) by the responsible authority of the organizing or 
management committee of the competition and signed by an authorized representative of 
the Member in the country of the swimmer, certifying that all regulations have been 
observed including a negative doping test certification (DC 5.3.3.2). The application form 
shall be forwarded to the Honorary Secretary of FINA within fourteen (14) days after the 
performance.  

SW 12.15 A claim of a World Record or a World Junior Record performance shall be 
provisionally reported by e-mail or facsimile to the Honorary Secretary of FINA within seven 
(7) days of the performance.  

SW 12.16 The Member in the country of the swimmer should report this 
performance by letter to the Honorary Secretary of FINA for information and action, if 
necessary, to assure that the official application has been properly submitted by the 
appropriate authority.  

SW 12.17 On receipt of the official application, and upon satisfaction that the 
information contained in the application, including a negative doping control test certificate, 
is accurate, the Honorary Secretary of FINA shall declare the new World Record or World 
Junior Record, see that such information is published, and see that certificates are provided 
to those persons whose applications have been accepted.  

SW 12.18 All records made during the Olympic Games, World Championships, World 
Junior Swimming Championships and World Cups shall be automatically approved.  

SW 12.19 If the procedure of SW 12.14 has not been followed, the Member in the 
country of a swimmer can apply for a World Record or a World Junior Record in default 
thereof. After due investigation, the Honorary Secretary of FINA is authorised to accept such 
record if the claim is found to be correct.  
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SW 12.20 If the application for a World Record or a World Junior Record is accepted 
by FINA, a diploma, signed by the President and the Honorary Secretary of FINA shall be 
forwarded by the Honorary Secretary to the Member in the country of the swimmer for 
presentation to the swimmer in recognition of the performance. A fifth World Record 
diploma will be issued to all Members whose relay teams establish a World Record or a 
World Junior Record. This diploma is to be retained by the Member.  

SW 12.21 From time to time, FINA may add new events for which swimmers may 
establish World Records or World Junior Records. For each such event, FINA will establish 
Target Times; if a swimmer achieves a time that is better than the Target Time, it shall be 
considered a World Record or World Junior Record, as long as all requirements in SW 12 are 
met. 
 
SW 13 AUTOMATIC OFFICIATING PROCEDURE  

SW 13.1 When Automatic Officiating Equipment (See FR 4) is used in any 
competition, the placing and times so determined and relay take-offs judged by such 
Equipment shall have precedence over the timekeepers.  

SW 13.2 When the Automatic Equipment fails to record the place and/or time of 
one or more swimmers in a given race:  

SW 13.2.1 Record all available Automatic Equipment times and places,  
SW 13.2.2 Record all human times and places.  
SW 13.2.3 The official place will be determined as follows:  

SW 13.2.3.1 A swimmer with an Automatic Equipment time and place 
must retain his relative order when compared with the other swimmers 
having an Automatic Equipment time and place within that race.  

SW 13.2.3.2 A swimmer not having an Automatic Equipment place but 
having an Automatic Equipment time will establish his relative order by 
comparing his Automatic Equipment time with the Automatic Equipment 
times of the other swimmers.  

SW 13.2.3.3 A swimmer having neither an Automatic Equipment place 
nor an Automatic Equipment time shall establish his relative order by the 
time recorded by the Semi-Automatic Equipment or by three digital watches.  

SW 13.3 The official time will be determined as follows:  
SW 13.3.1 The official time for all swimmers having an Automatic Equipment 

time will be that time.  
SW 13.3.2 The official time for all swimmers not having an Automatic 

Equipment time will be the three digital watches or the Semi-Automatic Equipment 
time.  
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SW 13.4 To determine the relative order of finish for the combined heats of an 
event, proceed as follows:  

SW 13.4.1 The relative order of all swimmers will be established by 
comparing their official times.  

SW 13.4.2 If a swimmer has an official time which is tied with the official 
time(s) of one or more swimmers, all swimmers having that time shall be tied in their 
relative order of finish in that event.  

 
AGE GROUP RULES -- SWIMMING  
SWAG 1 Federations may adopt their own Age Group rules, using FINA technical rules. 
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FINA DIVING RULES 
 

D 1 GENERAL 
D 1.1 These Rules shall govern all Diving competitions covered by BL 9 and GR 9 

(Olympic Games and World Championships), BL 10 (World Diving Cup), and GR 10 (World 
Junior Championships). 

D 1.2 All diving installations, including the springboards and platforms, shall be in 
accordance with the FINA Facilities Rules, inspected and approved by the delegate of FINA, 
and a member of the Technical Diving Committee no later than 120 days prior to the start 
of the competitions. 

D 1.3 When diving is sharing the same venue with any other discipline, all diving 
installations shall be available for use by entered diving competitors on competition days 
provided no competition is in progress. 

D 1.4 Divers younger than 14 years on December 31st in the year of the competition 
shall not be permitted to compete at the Olympic Games, World Championships or World 
Cups. 

D 1.5 Diving Number Designations 
D 1.5.1 All dives shall be designated by a system of 3 or 4 numerals followed 

by a single letter. 
D 1.5.2 The first digit shall indicate the group to which the dive belongs: 
1 = Front 
2 = Back 
3 = Reverse 
4 = Inward 
5 = Twisting 
6 = Armstand 
D 1.5.3 In the Front, Back, Reverse and Inward groups, a 1 in the second digit 

indicates that the dive has a flying action during the dive. When there is no flying 
action the second digit shall be 0. 

D 1.5.4 The third digit shall indicate the number of half somersaults being 
performed. For example 1 = ½ somersault, 9 = 4 ½ somersaults, etc. When there are 
more than 4 ½ somersaults there will be four digits with the third and fourth digits 
indicating the number of half somersaults. For example 11 = 5 ½ somersaults as 
1011. 

D 1.5.5 In Armstand dives the second digit indicates the group or direction to 
which the dive belongs: 

1 = Front 
2 = Back 
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3 = Reverse 
D 1.5.6 In the Twisting group (those dives beginning with the digit 5) the 

second digit indicates the group or direction of the take-off as listed in D 1.5.2 above. 
D 1.5.7 In the Twisting and Armstand groups the fourth digit shall indicate the 

number of half twists being performed.  
D 1.5.8 The letter at the end of the dive number shall indicate the position in 

which the dive is performed: 
A = Straight 
B = Pike 
C = Tuck 
D = Free 
D 1.5.9 Free position means any combination of the other positions and is 

restricted in its use in some twisting dives. 
D 1.6 Degree of Difficulty 

D 1.6.1 The degree of difficulty of each dive is calculated using the following 
formula (the component values of the formula are outlined in Appendix 1 and 3): A 
+ B + C + D + E = DEGREE OF DIFFICULTY 

D 1.6.2 As a guide, dives with their numbers and degrees of difficulty for 
springboard dives have been calculated and are tabled in Appendix 2. Platform dives 
are tabled in Appendix 4. 

D 1.6.3 Any dive, which is not tabled in Appendix 2 or 4 but is used in a 
competition, shall be given the dive number and degree of difficulty as determined 
in accordance with Rules D 1.5 and D 1.6. 

D 1.6.4 In calculating the degree of difficulty for dives with twists, the 
following need do be noted: 

- Dives with ½ somersault and twists can only be executed in position A, B or 
C, 

- Dives with 1 or 1 ½ somersaults and twists can only be executed in position 
D, 

- Dives with 2 or more somersaults and twists can only be executed in 
position B or C, 

- Armstand dives with 1, 1 ½, or 2 somersaults and one or more twists can 
only be executed in position D, and 

- Armstand dives with 2 ½ or more somersaults and twists can only be 
executed in position B or C. 

D 1.6.5 The Appendixes 1, 2, 3 and 4 are established by the FINA Technical 
Diving Committee (TDC) and approved by the FINA Bureau. 
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D 2 COMPETITIONS 
D 2.1 General 

D 2.1.1 The order of diving shall be determined by a random draw prior to all 
preliminary competitions. The draw shall be held at the Technical Meeting prior to 
the preliminary competition. When available, an electronic draw shall be used. 

D 2.1.2 In the semi-finals, the divers shall compete in reverse order of their 
ranking determined by the total scores at the end of the preliminary competition. In 
the case of a tie, the dive order shall determined by a draw between the affected 
divers. 

D 2.1.3 In the final competition, except where a tournament system is used, 
the divers shall compete in the reverse order of their ranking determined by the 
total scores at the end of the semi-final competition. In the case of a tie, the order 
shall be determined by a draw between the affected divers. 

D 2.1.4 When the tournament system is used, the divers shall compete in all 
remaining sessions of the competition in the reverse order of their ranking 
determined by the total scores at the end of the preliminary competition. In the 
case of a tie, the order shall be determined by a draw between the affected divers. 
When there is a tie for the last position both divers will dive in the same semi-final. 

D 2.1.5 The total number of dives executed in one session shall not exceed 
210. In that case the session shall be divided into two or more sessions, unless a 
double panel system is used. 

D 2.1.6 If a diver is unable to compete at the beginning of any session, the 
diver ranked next shall advance to the next session, in order to have the prescribed 
number of divers in each session. 

D 2.1.7 When two or more divers score the same number of points, a tie 
shall be declared for that particular place. 

D 2.1.8 In the individual events, the diver with the highest total points shall 
be declared the winner of that event. The remaining divers shall be ranked by their 
final points. 

D 2.1.9 In the synchronised and team events, the team with the highest total 
points shall be declared the winner of that event. The remaining teams shall be 
ranked by their final points. The procedure for protests is outlined in GR 9.2. 
D 2.2 1 metre springboard 

D 2.2.1 At the World Championships there shall be a preliminary and final 
competition. The final competition shall be conducted in a tournament system, the 
details of which shall be decided by the Bureau on recommendation of the 
Technical Diving Committee. 
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D 2.2.2 The final shall comprise the top twelve (12) ranked divers from the 
preliminary competition. 
D 2.3 3 metre springboard and 10 metre platform 

D 2.3.1 At the Olympic Games and World Championships there shall always 
be a preliminary, a semi-final, and a final competition. 

D 2.3.2 The semi-final shall comprise the top eighteen (18) ranked divers 
from the preliminary competition and the final shall comprise the top twelve (12) 
ranked divers from the semi-final. 

D 2.3.3 The preliminary, semi-final, and final competition are separate events, 
each starting from zero (0) points. 
D 2.4 Synchronised Diving - 3 metre springboard and 10 metre platform 

D 2.4.1 There shall be a preliminary and a final competition. 
D 2.4.2 At the World Championships, the final shall comprise the top twelve 

(12) teams from the preliminary round. 
D 2.4.3 The preliminary and final competitions are separate events, each 

starting from zero (0) points. 
D 2.4.4 In the case of the Olympic Games, if pre-qualification of the number 

of teams is required, competitions may be held separately and in advance of 
different venues to establish the teams that qualify. 
D 2.5 Team diving - 3 metre springboard and 10 metre platform combined 

D 2.5.1 There shall be a direct final. 
D 2.6 Mixed Synchro Diving – 3m springboard and 10m platform 

D 2.6.1 There shall be a direct final. 
 
D 3 COMPETITION FORMAT 

D 3.1 All individual and synchronised diving competitions for men shall comprise six 
(6) dives. 

D 3.2 All individual and synchronised diving competitions for women shall comprise 
five (5) dives. 

D 3.3 No dives shall be repeated within each six (6) or five (5) dives. 
D 3.4 A dive of the same number shall be regarded as the same dive. 
D 3.5 1 metre and 3 metre springboard – men and women 

D 3.5.1 The Women’s springboard competitions shall comprise five (5) dives 
from different groups without limit of degree of difficulty. 

D 3.5.2 The Men’s springboard competitions shall comprise six (6) dives 
without limit of degree of difficulty, of which one dive shall be selected from each 
group, plus an additional dive which may be selected from any group. 
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D 3.6 Platform – men and women 
D 3.6.1 The Women’s platform competitions shall comprise five (5) dives 

from different groups without limit of degree of difficulty. 
D 3.6.2 The Men’s platform competitions shall comprise six (6) dives from 

different groups without limit of degree of difficulty. 
D 3.6.3 At all FINA competitions (Olympic Games, World Champion-ships, 

World Cups and other FINA events, other than Age group competitions), only dives 
from the 10 metre platform may be executed. 
D 3.7 Synchronised diving 

D 3.7.1 The synchronised diving competition involves two competitors diving 
simultaneously from the springboard or platform. The competition is judged on how 
the two divers individually perform their dives and how the two divers as a team 
synchronise their performance. 

D 3.7.2 The competition at Olympic Games, World Championships, World 
Cups and Continental Championships shall comprise two competitors of the same 

Federation.  
D 3.7.3 Every competition for women and for mixed synchro on 3m 

springboard and platform shall comprise five (5) rounds of dives from five (5) 
different groups. Two (2) rounds of dives with an assigned degree of difficulty of 2.0 
for each dive regardless of the formula and three (3) rounds of dives without limit of 
degree of difficulty. All forward facing dives on springboard shall be done with a 
running approach. 

D 3.7.4 Every competition for men on 3m springboard and platform shall 
comprise six (6) rounds of dives from five (5) different groups. Two (2) rounds of dives 
with an assigned degree of difficulty of 2.0 for each dive regardless of the formula 
and four (4) rounds of dives without limit of degree of difficulty. All forward facing 
dives on springboard shall be done with a running approach. 

D 3.7.5 In each round the two divers must perform the same dive (same dive 
number and same position). 
Note: In mixed synchronised diving events a combination of groups shall be allowed 

(see D 3.9.5). 
D 3.8 Team diving 

D 3.8.1 The team diving competition involves one female and one male 
diver.  

D 3.8.2 The competition at World Championships, World Cups, and 
Continental Championships shall comprise two competitors of the same Federation. 
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D 3.8.3 Every competition shall comprise six (6) different dives from six (6) 
different groups. Two (2) dives with an assigned degree of difficulty of 2.0 for each 
dive regardless of the formula and four (4) dives without limit of degree of difficulty. 

D 3.8.4 Three (3) dives shall be executed by the female competitor, the 
other three (3) dives by the male competitor. Three (3) dives shall be executed from 
the 3m springboard and the other three (3) dives from the 10m platform. Each diver 
must perform at least one (1) dive from the 3m springboard and one (1) dive from 

the 10m platform. 
D 3.8.5 The two (2) dives with an assigned degree of difficulty of 2.0 

regardless of the formula may be executed at any time and from any height by each 
team member, one (1) by the male and one (1) by the female. 

D 3.8.6 The diving order is drawn by teams, which will perform in three (3) 
rounds succeeding each other and starting with any of the two performing divers. 
D 3.9 Mixed Synchronised Diving Event 

D 3.9.1 At the World Championships, Diving World Cups and other FINA Diving 
Events additional Mixed Synchronised Diving Events can be conducted. 

D 3.9.2 The Competition shall comprise two (2) divers (one (1) male and one 
(1) female) of the same Federation 

D 3.9.3 Every competition for Mixed Synchronised on 3m springboard and 
10m platform shall comprise five (5) rounds of dives from five (5) groups. 

D 3.9.4 Two (2) rounds of dives with an assigned degree of difficulty of 2.0 
regardless of the formula and three (3) rounds of dives without limit of degree of 
difficulty. 

D 3.9.5 A combination of groups shall be allowed however a dive number 
may not be repeated and each group may be used not more than twice. 

D 3.9.6 The FINA Bureau can decide changes on the program for Mixed 
Synchronised Competitions based upon proposals from the TDC. 

 
D 4 STATEMENT OF DIVES 

D 4.1 Each diver, or diver’s representative, shall deliver to the Referee, or his 
designated representative, a complete statement of the selected dives on the official form 
of the event for the preliminary competition and all the following sessions of the 
competition. 

D 4.2 The diver and the diver’s representative are responsible for the accuracy of the  
statement in the list and the statement of dives shall be signed by the diver and the 
diver’s representative. 

D 4.3 The statement of dives shall be submitted no later than 24 hours before the 
commencement of the preliminary competition in each event. 
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D 4.4 The Referee may accept any statement of dives submitted after the 24 hour 
deadline, up to three (3) hours prior to the commencement of the preliminary competition, 
provided it is accompanied by a fee equivalent of 250 Swiss Francs. 

D 4.5 Unless the statement is presented within the time prescribed, a diver shall not 
be admitted to the competition. 

D 4.6 In all competitions, the diver or the diver’s representative may change the 
statement of dives before the commencement of any semi-final or final of the competition, 
provided the amended statement is lodged with the Referee, or his designated 
representative, no later than thirty (30) minutes after the end of the previous session of the 
competition. If a new statement of dives is not submitted within the prescribed time, the 
diver shall perform the dives as indicated in the initial submission. 

D 4.7 In any competition, in extenuated circumstances, a diver may be replaced by 
another diver of the same Federation up to three (3) hours before the commencement of 
the preliminary competition. In synchronised diving events at the Olympic Games the 
replacement may also take place prior to the commencement of the final competition. The 
Referee will accept a change in the statement of dives. 

D 4.8 In individual, synchronised and team diving events, when the closing times 
have passed, no change in the statement of dives shall be permitted. 

D 4.9 The statement of dives shall contain the following information in the order of 
execution of the dives: 

- The number of each dive according to Rules 1.5.1 to 1.5.7 
- The execution or position of the dive according to Rule 1.5.8 
- The height of the board or platform 
- The degree of difficulty as determined by the Formula described in Rule D 1.6. 
D 4.10 The dives in each round shall be executed by all the divers consecutively, 

according to the starting order. 
D 4.11 The statement of dives shall take precedence over the indicator board and 

any announcement. 
 
D 5 COMPETITION PROCEDURE 

D 5.1 Control of Competition 
D 5.1.1 Every competition shall be controlled by a Referee, supported by 

Assistant Referees, together with Judges and a Secretariat. 
D 5.1.2 The number of the dive to be performed and the manner of 

execution shall be displayed on an indicator board visible to both divers and judges. 
D 5.1.3 A computer programme with adequate capability to produce a 

judging analysis shall be used. 
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D 5.1.4 When electronic scoring equipment is not available the judges must 
have flash cards to display their awards. These flash cards must be capable of 
showing awards from 0 to 10 by half points. 
D 5.2 Composition of the Judges Panels 

D 5.2.1 Whenever possible at the Olympic Games, World Championships and 
World Cups, seven (7) judges shall be used for individual and team events and 
eleven (11) judges for synchronised diving events. For synchronised diving, where 
eleven (11) judges are used, five (5) shall judge synchronisation of the dive, three (3) 
shall judge the execution of one diver and three (3) the execution of the other diver. 

D 5.2.2 In all individual and team competitions other than the Olympic 
Games, World Championships and World Cups, five (5) judges may be used. In all 
synchronised diving competitions, other than Olympic Games, World Championships 
and World Cups, nine (9) judges may be used. Five (5) shall judge the synchronisation 
of the dive, two (2) shall judge the execution of one diver and two (2) the execution 
of the other diver. 

D 5.2.3 Provided sufficient judges are available, the panel of judges for the 
final competition shall consist of judges whose nationality is different to that of any 
of the divers in such competition. 

D 5.2.4 When considered suitable, double panels of judges may be used in 
the same event. If double panels are used, the second panel is introduced in the 
fourth round of the competition. Note: In exceptional circumstances, such as high 
heat and humidity, the panels may be changed after the end of each round. 

D 5.2.5 The Referee shall place the judges on each side of the spring-board 
or platform in use, as outlined in the Facilities Rule FR 5. When this is not practical, 
the judges may be placed together on one side. 

D 5.2.6 Once placed, a judge shall not change position unless at the 
discretion of the Referee, and then only in exceptional circumstances. 

D 5.2.7 When a judge is unable to continue to function after a competition 
has started, he shall be replaced by the reserve judge. 

D 5.2.8 After each dive, on a signal given by the Referee, each judge shall 
immediately and simultaneously, without communicating with one another, and in a 
distinct manner, indicate the award for the dive. When an electronic judging device is 
used, the judges shall enter their awards into their electronic score pads immediately 
after the performance of the dive. 

D 5.2.9 The judges’ awards shall be displayed on the electronic scoreboard, 
preferably unseen by the judges. The awards (without any other information about 
the standing of the competition) must be seen by the judges on their electronic 
score pads. 
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D 6 DUTIES OF THE REFEREE AND ASSISTANT REFEREES 
D 6.1 The Referee shall be in control of the competition and located in a position so 

that he can manage the competition and ensure that the Rules are observed. 
D 6.2 The Referee may designate Assistant Referees, who: 
- shall observe the diver(s) on the platform, 
- confirm the awards prior to their announcement, and 
- in synchronised diving, will be positioned on the opposite side of the pool to 

observe the performance of the diver on that side. 
D 6.3 The Referee shall inspect the statements of dives. If the statement does not 

comply with the Rules, the Referee shall have it corrected before the beginning of the 
competition. 

D 6.4 The diver, or the diver’s representative, shall be informed of the Referee’s 
decision, that a correction is required, as soon as possible. 

D 6.5 In the case of unforeseen circumstances, the Referee may declare a short 
break, a postponement or a discontinuation of the competition. If possible the break should 
be done after a full round of dives. 

D 6.6 Following an interruption, the competition shall be continued from where it 
was stopped. The points scored before the interruption shall be carried forward into the 
remaining portion of the competition, whenever it is held. The final results must be based 
on the last complete round of dives. 

Note: If the competition cannot be continued, the result will be determined by the 
Jury of Appeal. 

D 6.7 When there is a strong wind, the Referee may give a diver the right to make a 
re-start without deduction of points. 

D 6.8 Before each dive, the Referee or the official announcer shall announce in the 
language of the host country the name of the diver and the dive to be executed. In 
competitions where different platforms are used the height of the platform shall also be 
announced. If a scoreboard is used, all information concerning the dive shall be displayed 
and the announcement may be restricted to the identification of the diver. 

D 6.9 When a dive is incorrectly announced, the diver or his representative shall 
advise the Referee immediately, who shall then confirm the diver’s statement of dives. 

D 6.10 If the incorrectly announced dive is executed by the diver, the Referee may 
cancel it and have the correct dive announced and performed immediately. The awards for 
the first dive must be noted should a protest be lodged. 

D 6.11 The dive shall be executed after a signal given by the Referee. The signal 
shall not be given before the diver has assumed his position on the board or platform and 
the Referee has checked the indicator board. For backward and inward take-offs, the diver 
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shall not proceed to the end of the springboard or platform until after the signal has been 
given by the Referee. 

D 6.12 Each diver shall be given sufficient time for the preparation and execution of 
the dive, but if it takes more than one minute after the Referee has given a warning, the 
diver shall receive zero (0) points for the dive announced. 

D 6.13 When a diver executes a dive before the signal is given, the Referee shall 
decide whether the dive shall be repeated. 

D 6.14 In exceptional circumstances, the Referee may allow a diver to repeat a dive 
without penalty. The awards for the first dive must be noted should a protest be lodged. 

D 6.15 The request for such a repetition must be made immediately by the diver or 
his representative. 

D 6.16 If the diver double bounces on the end of the springboard or platform before 
take-off, the Referee shall declare it a failed dive. 

D 6.17 When in a running dive the final step is not from one foot, the Referee shall 
declare it a failed dive. 

D 6.18 When the take-off from the springboard is not from both feet simultaneously, 
the Referee shall declare it a failed dive. 

D 6.19 When it is quite clear that the dive has been performed in a position other 
than that announced, the Referee shall repeat the announcement, and declare that the 
maximum award shall be 2 points, before giving the judges the signal to show their marks. If 
a judge then awards more than 2 points, the Referee shall declare the award from that 
judge to be 2 points. 

D 6.20 When at the entry a twist is greater or less than that announced by 90 
degrees or more, the Referee shall declare it a failed dive. 

D 6.21 When the Referee is certain that a diver has performed a dive of a number 
other than that announced, the Referee shall declare it a failed dive. 

D 6.22 When one or both arms are held above the head in a feet first entry or below 
the head in a head first entry, the Referee shall declare the maximum award to be 4½ 
points. If a judge then awards more than 4½ points, the Referee shall declare the award 
from that judge to be 4½ points. 

D 6.22.1 In head first dives, if the feet enter the water before the head or 
hands, the Referee shall declare it a failed dive. 

D 6.22.2 In feet first dives, if the head or hands enter the water before the 
feet, the Referee shall declare it a failed dive. 
D 6.23 During the execution of a dive, there shall be no assistance to the diver from 

any person. Assistance between dives shall be permitted. 
D 6.24 The Referee may declare a dive to be failed if he considers that assistance 

has been given to the diver after the starting signal. 
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D 6.25 When a diver in a running dive takes a step and stops or in a standing dive 
stops the movement for the take-off after the legs have commenced to press, the Referee 
shall declare there has been a re-start and shall deduct 2 points from the award of each 
judge. 

D 6.26 When there is a restart in a running, standing, or armstand dive, the Referee 
shall deduct 2 points from the award of each judge. 

D 6.27 When a second attempt (a re-start) is unsuccessful, the Referee shall declare 
a failed dive. 

D 6.28 When a diver refuses to execute a dive, the Referee shall declare a failed 
dive. 

D 6.29 If a diver in a competition disturbs a contest, the Referee may exclude him 
from that competition. If a member of a team, a coach or an official disturbs a contest, the 
Referee may exclude that person from the competition area. 

D 6.30 The Referee may remove any judge from the competition whose judgement 
he regards as unsatisfactory and may appoint another judge to replace him. At the end of 
the competition the Referee shall make a written report to the Jury of Appeal. 

D 6.31 Such a change of judge shall take place only at the end of a session or round 
of dives performed by each diver. 

D 6.32 At the end of the competition the Referee shall confirm the final results by 
his signature. 
 
D 7 DUTIES OF THE SECRETARIAT 

D 7.1 The records of the competitions shall be kept by two independent secretaries. 
D 7.2 In order to facilitate the scoring, a computer, a rapid calculator, or a chart may 

be used. 
D 7.3 In individual and team events, the judges’ awards shall be announced in their 

seating order, and the first secretary shall record all awards as announced on the diver’s 
statement of dives. In synchronised diving events, the judges awards shall be announced, 
starting with the execution judges awards in seating order, followed by the synchronised 
judges awards, also in seating order. When a computer and a scoreboard are used, the 
announcement of the judges awards is not necessary and the secretary may record the 
awards directly from the monitor. 

D 7.4 The second secretary shall enter on the diver’s statement of dives the judges’ 
awards. When a computer is used to determine the scores, the second secretary may record 
the awards directly from the monitor. 

D 7.5 In the individual and team events, when seven (7) judges are used, the 
secretaries shall cancel the two (2) highest and the two (2) lowest judges’ awards. When 
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more than two (2) awards are equal only two of the equal awards shall be cancelled. If only 
five (5) judges are used, the secretaries shall cancel the highest and the lowest award. 

D 7.6 In synchronised diving, when eleven (11) judges are used, the secretaries shall 
cancel the highest and the lowest judges’ awards given for execution for one diver, the 
highest and lowest judges’ awards for execution of the other diver and the highest and 
lowest judges’ awards given for synchronisation. When more than two (2) awards are equal 
only two of the equal awards may be cancelled. 

D 7.7 In synchronised diving, when nine (9) judges are used, the secretaries shall 
cancel the highest and the lowest judges’ awards given for execution and the highest and 
lowest judges’ awards given for synchronisation. When two (2) or more awards are equal, 
either of the equal awards may be cancelled. 

D 7.8 The secretaries shall independently add the remaining awards and multiply 
this total by the degree of difficulty for the dive to determine the score of the dive 
according to the following examples: 

Individual and team competitions 
Five (5) judges: 8.0, 7.5, 7.5, 7.5, 7.0 = 22.5 x 2.0 = 45.0 
Seven (7) judges: 8.0, 7.5, 7.5, 7.5, 7.5, 7.5, 7.0 = 22.5 x 2.0 = 45.0 
Synchronised Diving competitions 
Nine (9) judges: Execution diver 1: 7.0, 6.5 

Execution diver 2: 5.5, 5.5 
Synchro awards: 8.5, 8.0, 8.0, 7.5, 7.5 

= 35.5 ÷ 5 x 3 = 21.3 x 2.8 = 59.64 
Eleven (11) judges: Execution diver 1: 7.0, 6.5, 6.0 

Execution diver 2: 5.5, 5.5, 7.0 
Synchro awards: 8.0, 8.0, 7.5, 8.0, 7.0 

= 35.5 ÷ 5 x 3 = 21.3 x 2.8 = 59.64 
D 7.9 When a judge by reason of illness or any other unforeseen circumstances, has 

made no award for a particular dive, the average of the awards of the other judges shall be 
adopted as the missing award. The award shall be rounded up or down to the nearest half 
point or whole point. Averages ending in .01 to .24 shall be lost. Averages ending in .25 to 
.74 shall be rounded to .50. Averages ending in .75 or higher shall be rounded up to the 
next whole point. 

D 7.10 In synchronised diving, when a judge (execution or synchronised) by reason of 
illness or any other unforeseen circumstances, has made no award for a particular dive, in 
an eleven (11) judge panel, the average of the awards of the other two (2) execution judges 
of the same diver, or the average of the other four synchronised judges, shall be adopted as 
the missing award. The average award shall be rounded up or down to the nearest half 
point or whole point. Averages ending in .01 to .24 shall be lost. Averages ending in .25 to 
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.74 shall be rounded to .50. Averages ending in .75 or higher shall be rounded up to the 
next whole point. In a nine (9) judge panel, the award of the other execution judge of the 
same diver shall be adopted as the missing award. 

D 7.11 At the end of the competition the two secretaries shall collate the score 
sheets. 

D 7.12 The result of the competition shall be obtained from the score sheets. 
D 7.13 If an electronic officiating equipment is in use, only one secretariat may be 

used. The secretariat records the awards and the electronic result only, to make sure that 
the final result can be calculated in a case that the electronic officiating equipment breaks 
down. 

D 7.14 The final result at FINA events shall be announced in one of the official 
languages of FINA (English or French). 
 
D 8 JUDGING 

D 8.1 General 
D 8.1.1 A judge shall award from 0 to 10 points for a dive according to his 

overall impression within the following criteria: 
Excellent   10 
Very Good   8.5 – 9.5 
Good    7.0 – 8.0 
Satisfactory   5.0 – 6.5 
Deficient   2.5 – 4.5 
Unsatisfactory   0.5 – 2.0 
Completely failed  0 
D 8.1.2 When judging a dive, the judge must not be influenced by any factor 

other than the technique and execution of the dive. The dive must be considered 
without regard to the approach to the starting position, the difficulty of the dive, or 
any movement beneath the surface of the water. 

D 8.1.3 The points to be considered in judging the overall impression of a 
dive are the technique and grace of: 

- the starting position and the approach 
- the take-off 
- the flight 
- the entry 
D 8.1.4 When a dive is performed clearly in a position other than that 

announced the dive shall be deemed unsatisfactory. The highest award for such a 
dive is 2 points. 
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D 8.1.5 When a dive is performed partially in a position other than that 
announced, the judges shall exercise their own opinion in making their award up to a 
maximum of 4½ points. 

D 8.1.6 When a dive is not performed in the straight (A), pike (B), tuck (C), or 
free (D) position, the judge shall deduct from ½ to 2 points, according to his opinion. 

D 8.1.7 When a judge considers that a dive of a different number has been 
performed he may award zero (0) points, notwithstanding that the Referee has not 
declared it to be a failed dive. 
D 8.2 The starting position 

D 8.2.1 When the signal is given by the Referee, the diver shall take the 
starting position. 

D 8.2.2 The starting position shall be free and unaffected. 
D 8.2.3 When the correct starting position is not free and unaffected, each 

judge shall deduct ½ to 2 points, according to his opinion. 
D 8.2.4 Standing dives 

D 8.2.4.1 The starting position in standing dives shall be assumed 
when the diver stands on the front end of the board or platform. 

D 8.2.4.2 The body shall be straight, head erect, with the arms straight 
in any position. 

D 8.2.4.3 When executing a standing dive, the diver must not bounce 
(crowhop) on the springboard or platform before the take-off. In this 
circumstance, the judge shall deduct from ½ to 2 points, according to his 
opinion. 
D 8.2.5 Running dives 

D 8.2.5.1 The starting position in a running dive shall be assumed 
when the diver is ready to take the first step of the run. 
D 8.2.6 Armstand dives 

D 8.2.6.1 The starting position in an armstand dive shall be assumed 
when both hands are on the front end of the platform and both feet are off 
the platform. 

D 8.2.6.2 When, in an armstand dive, a stationary and steady balance 
in the straight vertical position is not shown, each judge shall deduct from ½ 
to 2 points, according to his opinion. 

D 8.2.6.3 A re-start shall be allowed when a diver loses his balance, 
one or both feet return to the platform, or any other part of his body other 
than his hands touches the platform. When a diver loses his balance and 
moves one or both hands from the original position at the front end of the 
platform, this shall be deemed as a re-start. 
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D 8.3 The approach 
D 8.3.1 When executing a running dive from either the springboard or the 

platform, the run shall be smooth, aesthetically pleasing, and in a forward direction 
to the end of the springboard or platform with the final step being from one foot. 

D 8.3.2 When the run is not smooth, aesthetically pleasing, or in a forward 
direction to the end of the springboard or platform, each judge shall deduct ½ to 2 
points, according to his opinion. 

D 8.3.3 When the final step is not from one foot, the judge may award zero 
(0) points, notwithstanding that the Referee has not declared it to be a failed dive. 

D 8.3.4 The diver must not double bounce on the end of the springboard or 
platform before the take-off. When the judge considers that the diver has double 
bounced in a dive, the judge may award zero (0) points, notwithstanding that the 
Referee has not declared it to be a failed dive. 
D 8.4 The take-off 

D 8.4.1 The take-off in forward and reverse dives may be performed either 
standing or running at the option of the diver. The take-off in backward and inward 

dives must be performed standing. 
D 8.4.2 The take-off from the springboard shall be from both feet 

simultaneously. The forward and reverse take-off from the platform may be from 
one foot. 

D 8.4.3 When the take-off from the springboard is not from both feet, the 
judge may award zero (0) points, notwithstanding that the Referee has not declared 
it to be a failed dive. 

D 8.4.4 In running and standing dives, the take-off shall be bold, high and 
confident, and shall be from the end of the springboard or platform. 

D 8.4.5 When the take-off is not bold, high and confident, or from the end of 
the springboard or platform, each judge shall deduct ½ to 2 points, according to his 
opinion. 

D 8.4.6 In dives with twist, the twisting shall not be manifestly done from the 
springboard or platform. If the twisting is manifestly done from the springboard or 
platform, each judge shall deduct ½ to 2 points, according to his opinion. 
D 8.5 The flight 

D 8.5.1 If during the execution of a dive, a diver dives to the side of the direct 
line of flight, each judge shall deduct according to his opinion. 

D 8.5.2 If during an execution of a dive, a diver touches the end of the 
springboard or platform with his feet or hands, each judge shall deduct according to 
his opinion. 
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D 8.5.3 If during the execution of a dive, a diver is unsafely close to the 
springboard or platform or touches the end of the springboard or platform with his 
head, the judges shall award up to a maximum of 2 points. If the majority of the 
judges (at least three (3) in a 5 judge panel / at least four (4) in a 7 judge panel) 
award two (2) or less points, all higher scores shall be two (2) points. The judges 
indicates to the Referee by the use of electronic technology or where electronic 
technology is not available by raising one hand that the two (2) or less points are in 
relation to the unsafe close execution of the dive. 

D 8.5.4 During the flight, the position of the dive shall be at all times 
aesthetically pleasing. Should any of the positions not be shown as described below, 
each judge shall deduct ½ to 2 points, according to his opinion.  

The dive can be executed in the following positions:  
Straight (A) 
D 8.5.5 In the straight position the body shall not be bent either at the knees 

or hips. The feet shall be together and the toes pointed. The position of the arms is 
at the option of the diver. 

D 8.5.6 In all flying dives a straight position shall be clearly shown and that 
position shall be assumed from the take off or after one somersault. When the 
straight position is not shown for at least one quarter of a somersault (90º) in dives 
with one (1) somersault, and at least one half of a somersault (180°) in dives with 
more than one (1) somersault, the maximum award by the judges shall be 4½ points.  

Pike (B) 
D 8.5.7 In the pike position the body shall be bent at the hips, but the legs 

must be kept straight at the knees, the feet shall be together, and the toes pointed. 
The position of the arms is at the option of the diver. 

D 8.5.8 In the pike dives with twist, the pike position must be clearly shown. 
Should this position not be shown, each judge shall deduct ½ to 2 points, according 
to his opinion. 

These diving illustrations serve as a guide only and the position of the arms 
is at the choice of the diver except in the entry. 

Tuck (C) 
D 8.5.9 In the tuck position the body shall be compact, bent at the knees 

and hips with the knees and feet together. The hands shall be on the lower legs and 
the toes pointed. 

D 8.5.10 In tuck dives with twist, the tuck position must be clearly shown. 
Should this position not be shown, each judge shall deduct ½ to 2 points, according 
to his opinion. 
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These diving illustrations serve as a guide only and the position of the arms 
is at the choice of the diver except in the case of the hands in the tuck and the 
entry. 

Free position (D) 
D 8.5.11 In the free position, the body position is optional but the legs shall 

be together and the toes pointed. 
D 8.5.12 In somersault dives with twist, the twist may be performed at any 

time during the flight. 
D 8.6 The entry 

D 8.6.1 The entry into the water shall in all cases be vertical, not twisted, 
with the body straight, the feet together, and the toes pointed. 

D 8.6.2 When the entry is short or over, twisted or the body not straight, the 
feet not together, and the toes not pointed, each judge shall deduct according to his 

opinion. 
D 8.6.3 In head first entries, the arms shall be stretched beyond the head 

and in line with the body, with the hands close together. If one or both arms are 
held below the head on entry, the judge may award up to 4 ½ points, 
notwithstanding that the Referee has not declared a maximum award of 4 ½. 

D 8.6.4 In feet first entries, the arms shall be close to the body with no 
bending at the elbows. If one or both arms are held beyond the head on entry, the 
judge may award up to 4 ½ points, notwithstanding that the Referee has not 
declared a maximum award of 4 ½. 

D 8.6.5 Other than as provided in Rules D 8.6.3 and D 8.6.4, when the arms 
are not in the correct position in either the head first or feet first entry, each judge 
shall deduct from ½ to 2 points, according to his opinion. 

D 8.6.6 When at the entry a twist is greater or less than that announced by 
90 degrees or more, the judge may award zero (0) points, notwithstanding that the 
Referee has not declared it to be a failed dive. 

D 8.6.7 The dive is considered to have been completed when the whole of 
the body is completely under the surface of the water. 

 
D 9 REFEREEING AND JUDGING SYNCHRONISED DIVING 

D 9.1 Synchronised diving is judged by the execution of the individual dives and the 
synchronisation of the divers 

D 9.2 The rules for judging individual diving shall apply to the execution of dives in 
synchronised diving, except that where one or both divers perform a dive of a different 
number or position, other than that announced, the Referee shall declare it a failed dive. 
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D 9.3 When judging the synchronisation of the dives, the overall impression of the 
synchronisation of the dives must be taken into account. 

D 9.4 The factors to be considered in judging synchronised diving are: 
- the starting position, the approach and the take-off, including the similarity of the 

height, 
- the coordinated timing of the movements during the flight, 
- the similarity of the vertical angles of the entries, 
- the comparative distance from the springboard or platform of the entry, 
- the coordinated timing of the entries. 
D 9.5 If either diver enters the surface of the water before the other diver leaves the 

springboard or platform, the Referee shall declare it a failed dive. 
D 9.6 The Referee shall declare a two-point deduction from all judges when there is 

a re-start by one or both divers. 
D 9.7 The execution judges must not be influenced by any factor other than the 

technique and execution of the dive, not both dives, nor the synchronisation of the divers. 
D 9.8 When either or both divers perform a dive of a different number or position 

other than that announced, the Referee shall declare the dive a failed dive. 
D 9.9 When an execution judge considers that a dive of a different number has been 

performed by a diver, the judge shall award zero (0) points notwithstanding that the Referee 
has not declared it to be a failed dive. If both execution judges of one diver in a nine (9) 
judge panel or all three (3) execution judges in an eleven (11) judge panel, award zero (0) 
points, the Referee shall declare it a failed dive. If the Referee declares a failed dive, zero (0) 
points are awarded by all nine (9) or eleven (11) judges. 

D 9.10 The synchronisation judges must not be influenced by any other factor other 
than the coordinated performance of the two divers and not the execution of both dives. 

D 9.11 If all the synchronisation judges award zero (0) points, the Referee shall 
declare it a failed dive. 

D 9.12 When any of the following faults are shown, each synchronisation judge shall 
deduct from ½ to 2 points, according to his opinion, for the lack of: 

- similarity of the starting position, approach, take-off or height, 
- coordinated timing of the movement during the flight, 
- similarity of the vertical angles of the entries, 
- comparative distance from the springboard or platform of the entry, 
- coordinated timing of the entries. 

 
D 10 SUMMARY OF THE PENALTIES 
Referee to declare "Failed Dive"; 0 points 

D 6.12 If the diver takes more than one minute, after a warning. 
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D 6.16 If a diver double bounces on the end of the springboard or platform before 
take-off. 

D 6.17 If the final step is not from one foot. 
D 6.18 If the take-off is not from both feet simultaneously. 
D 6.20 If a twist is greater or less than that announced by 90 degrees or more. 
D 6.21 If a diver has performed a dive of a number other than that announced. 
D 6.22.1 If the feet enter the water before the head or hands in a head first dive. 
D 6.22.2 If the head or hands enter the water before the feet in a feet first dive. 
D 6.24 If assistance has been given to the diver after the starting signal. 
D 6.27 When a second attempt (a re-start) is unsuccessful. 
D 6.28 If a diver refuses the execution of a dive. 
D 9.2 / 9.8 In synchronised diving if a diver, or both divers, perform a dive of a 

different number or position. 
D 9.5 In synchronised diving if either diver enters the surface of the water before the 

other diver leaves the springboard or platform. 
D 9.9 In synchronised diving if all execution judges for one diver award zero (0) 

points 
D 9.11 In synchronised diving if all synchronisation judges award zero (0) points. 

 
Referee to declare "2 points deduction" 

D 6.25 If a diver takes a step and stops or stops the movement for a standing takeoff 
after the legs have commenced to press. 

D 6.26 If there is a re-start in a standing, running, or armstand dive. 
D 9.6 In synchronised diving if there is a re-start by one or both divers. 

 
Referee to declare "2 points maximum" 

D 6.19 If a diver performs a dive in a position other than that announced. 
 
Referee to declare "4 ½ points maximum" 

D 6.22 If a diver has one or both arms held above the head in a feet first entry or 
below the head in a head first entry. 
 
Judges to award "0 points" 

D 8.1.7 If a dive of a different number has been performed. 
D 8.3.3 If the final step is not from one foot. 
D 8.3.4 If a diver double bounces in a dive at the end of the springboard or platform 

before the take-off. 
D 8.4.3 If the take-off is not from both feet simultaneously. 
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D 8.6.6 If a twist is greater or less than that announced by 90° or more. 
D 9.9 If an execution judge considers that a dive of a different number has been 

performed. 
 
Judges to award "2 points maximum" 

D 8.1.4 If a dive is performed clearly in a position other than that announced. 
D 8.5.3 If in a dive, a diver is unsafely close to the springboard or platform or 

touches the end of the springboard or platform with his head. 
 
Judges to award "4 ½ points maximum" 

D 8.1.5 If a dive is performed partially in a position other than that announced. 
D 8.5.6 If in a flying dive, a straight position is not clearly shown for at least one 

quarter of a somersault (90º) in dives with somersault and at least a half somersault (180º) 
in dives with more than 1 somersault. 

D 8.6.3 If the arms are not stretched beyond the head and in line with the body, 
with the hands close together in a head first dive. 

D 8.6.4 If the arms are held above the head in a feet first entry. 
 
Judges to deduct "from ½ to 2 points" 

D 8.1.6 If a dive is not performed in a position as described. 
D 8.2.3 If the correct starting position is not free and unaffected. 
D 8.2.4.3 If there is a bounce (crow-hop) in a standing dive. 
D 8.2.6.2 If in an armstand dive, a stationary and steady balance in the straight 

vertical position is not shown. 
D 8.3.2 If the run is not smooth, aesthetically pleasing in a forward direction to the 

end of the springboard or platform. 
D 8.4.5 If the take-off is not bold, high, and confident. 
D 8.4.6 If in a twist dive, the twisting is manifestly done from the springboard or 

platform. 
D 8.5.4 If the positions as described in the rules are not shown. 
D 8.5.8 If in a pike dive with twist, the pike position is not clearly shown. 
D 8.5.10 If in a tuck dive with twist, the tuck position is not clearly shown. 
D 8.6.5 Notwithstanding Rules D 8.6.3 and D 8.6.4, the arms are not in the correct 

position in either the head first or feet first entry. 
D 9.12 In synchronised diving if any of the following are not shown: 
- similarity of the starting position, approach, take-off and height; 
- coordinated timing of the movement during the flight; 
- similarity of the vertical angles of the entries; 
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- comparative distance from the springboard or platform of the entry; 
- coordinated timing of the entries. 

 
Judges to deduct "according to individual opinion" 

D 8.5.1 If in a dive, the diver dives to the side of the direct line of flight. 
D 8.5.2 If in a dive, a diver touches the end of the springboard or platform with his 

feet or hands. 
D 8.6.2 If the entry into the water is not vertical, or nearly so, or twisted with the 

body not straight, the feet not together, and the toes not pointed. 
 

AGE GROUP RULES DIVING 
DAG 1 FINA Rules of competition will apply in all age group competitions. 
DAG 2 Age Categories 
All age group divers remain qualified from the 1st of January to midnight of the following 
31st 
of December in the year of competition. 
DAG 3 Diving Events 

DAG 3.1 Group A 
DAG 3.1.1 Age: 16, 17, or 18 years on December 31st of the year of the 

competition. 
DAG 3.1.2 Competition Format 
Girls’ Springboard – 1 metre and 3 metre 
This competition shall comprise nine (9) different dives; five (5) dives each 

selected from a different group, the total degree of difficulty shall not exceed 9.5 for 
3 metre events and 9.0 for 1 metre events, and four (4) dives without limit of degree 
of difficulty, each dive selected from a different group. 

Girls’ Platform – 5 metre – 7.5 metre – 10 metre 
This competition shall comprise eight (8) different dives; four (4) dives each 

selected from a different group, the total degree of difficulty shall not exceed 7.6, 
and four (4) dives without limit of degree of difficulty, each dive selected from a 

different group. At least five (5) different groups must be used. 
Boys’ Springboard – 1 metre and 3 metre 
This competition shall comprise ten (10) different dives; five (5) dives each 

selected from a different group, the total degree of difficulty shall not exceed 9.5 for 
3 metre events and 9.0 for 1 metre events, and five (5) dives without limit of degree 
of difficulty, each dive selected from a different group. 
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Boys’ Platform – 5 metre – 7.5 metre – 10 metre 
This competition shall comprise nine (9) different dives; four (4) dives each 

selected from a different group, the total degree of difficulty shall not exceed 7.6, 
and five (5) dives without limit of degree of difficulty, each dive selected from a 
different group. All six (6) groups must be used. 

A / B combined 
Girls' and Boys' Synchronised Diving - 3 metre 
This competition shall comprise five (5) dives; two (2) rounds of dives with an 

assigned degree of difficulty of 2.0 for each dive regardless of formula, and three (3) 
rounds of dives without limit of degree of difficulty. The five (5) dives must be 
selected from at least four (4) different groups. 
DAG 3.2 Group B 

DAG 3.2.1 Age: 14 or 15 years on December 31st of the year of the 
competition. 

DAG 3.2.2 Competition Format 
Girls’ Springboard – 1 metre and 3 metre 
This competition shall comprise eight (8) different dives; five (5) dives each 

selected from a different group, the total degree of difficulty shall not exceed 9.5 for 
3 metre events and 9.0 for 1 metre events, and three (3) dives without limit of 
degree of difficulty, each dive selected from a different group. 

Girls’ Platform – 5 metre – 7.5 metre – 10 metre 
This competition shall comprise seven (7) different dives; four (4) dives each 

selected from a different group, the total degree of difficulty shall not exceed 7.6, 
and three (3) dives without limit of degree of difficulty, each dive selected from a 
different group. At least five (5) different groups must be used. 

Boys’ Springboard – 1 metre and 3 metre 
This competition shall comprise nine (9) different dives; five (5) dives each 

selected from a different group, the total degree of difficulty shall not exceed 9.5 for 
3 metre events and 9.0 for 1 metre events, and four (4) dives without limit of degree 
of difficulty, each dive selected from a different group. 

Boys’ Platform – 5 metre – 7.5 metre – 10 metre 
This competition shall comprise eight (8) different dives; four (4) dives each 

selected from a different group, the total degree of difficulty shall not exceed 7.6, 
and four (4) dives without limit of degree of difficulty, each dive selected from a 
different group. All least five (5) different groups must be used. 
DAG 3.3 Group C 

DAG 3.3.1 Age: 12 or 13 years on December 31st of the year of the 
competition. 
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DAG 3.3.2 Competition Format 
Girls’ Springboard – 1 metre and 3 metre 
This competition shall comprise seven (7) different dives; five (5) dives each 

selected from a different group, the total degree of difficulty shall not exceed 9.5 for 
3 metre events and 9.0 for 1 metre events, and two (2) dives without limit of degree 
of difficulty, each dive selected from a different group. 

Girls’ Platform – 5 metre or 7.5 metre 
This competition shall comprise six (6) different dives; four (4) dives each 

selected from a different group, the total degree of difficulty shall not exceed 7.6, 
and two (2) dives without limit of degree of difficulty, each dive selected from a 
different group. 

Boys’ Springboard – 1 metre and 3 metre 
This competition shall comprise eight (8) different dives; five (5) dives each 

selected from a different group, the total degree of difficulty shall not exceed 9.5 for 
3 metre events and 9.0 for 1 metre events, and three (3) dives without limit of 
degree of difficulty, each dive selected from a different group. 

Boys’ Platform – 5 metre or 7.5 metre 
This competition shall comprise seven (7) different dives; four (4) dives each 

selected from a different group, the total degree of difficulty shall not exceed 7.6, 
and three (3) dives without limit of degree of difficulty, each dive selected from a 
different group. 

 
DAG 4 General Rules for Junior Diving World Championships 

DAG 4.1 Junior Diving World Championships shall be conducted every two years in 
Groups A and B. 

DAG 4.2 Each Federation is entitled to enter a maximum of two (2) divers in 
individual events and one (1) team in synchronised diving events. 

DAG 4.3 Each diver shall only compete in his age group. 
DAG 4.4 Each diver shall perform a full list of dives as indicated in his age group. 
DAG 4.5 Each individual diving event shall be a preliminary and final competition, 

irrespective of the number of entrants and may be conducted in more than one session. 
DAG 4.5.1 The top twelve (12) divers from the previous session will 

participate in a final competition performing only dives without limit. The scores of 
the dives with limit from the previous session will be carried forward and added to 
the scores in the final competition to determine the top twelve (12) rankings. Divers 
lower than twelfth place will be ranked by their preliminary scores. 
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DAG 4.5.2 When facilities allow, the opportunity for simultaneous preliminary 
events may be scheduled subject to the approval of the Bureau on recommendation 
of the Technical Diving Committee. 

DAG 4.5.3 The program schedule shall be agreed by the Bureau upon 
recommendation of the Technical Diving Committee. 
DAG 4.6 Either five (5) or seven (7) judges shall officiate in the individual events and 

nine (9) judges in the synchronised diving events. Note: If possible, eleven (11) judges in the 
synchronised diving events may be used. 

DAG 4.7 The Championships shall normally be conducted separately and not in 
conjunction with Swimming, Water Polo or Synchronised Swimming. 

DAG 4.8 The Championships shall be conducted in a minimum period of six (6) days. 
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PART VI 
WATER POLO RULES 
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WP 1 FIELD OF PLAY & EQUIPMENT 
WP 1.1 The promoting organisation shall be responsible for the correct 

measurements and markings of the field of play and shall provide all required fixtures and 
equipment. 

WP 1.2 The layout and markings of the field of play for a game officiated by two 
referees shall be in accordance with this diagram: 

 
 

WP 1.3 In a game officiated by one referee, the referee shall officiate on the same 
side as the official table, and the goal judges shall be situated on the opposite side. 

WP 1.4 The distance between the goal lines shall not be less than 20 metres and 
not more than 30 metres for games played by men. The distance between the goal lines 
shall not be less than 20 metres and not more than 25 metres for games played by women. 
The width of the field of play shall be not less than 10 metres and not more than 20 
metres. 

WP 1.5 For FINA events, the dimensions of the field of play, water depth and 
temperature, and light intensity shall be as set forth in FR 7.2, FR 7.3, FR 7.4 and FR 8.3. 

WP 1.6 Distinctive marks shall be provided on both sides of the field of play to 
denote the following: 

(a) white marks - goal line and half distance line 
(b) red marks - 2 metres from goal lines 
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(c) yellow marks - 5 metres from goal lines 
The sides of the field of play from the goal line to the 2 metre line shall be marked 

in red; from the 2 metre line to the 5 metre line shall be marked in yellow and from the 5 
metre line to the half distance line shall be marked in green. 

WP 1.7 A red mark shall be placed at each end of the field of play, 2 metres from 
the corner of the field of play on the side opposite to the official table, to denote the re-
entry area. 

WP 1.8 Sufficient space shall be provided to enable the referees to have free 
movement from end to end of the field of play. Space shall also be provided at the goal 
lines for the goal judges. 

WP 1.9 The secretary shall be provided with separate white, blue, red and yellow 
flags, each measuring 0.35 metres x 0.20 metres. 
 
WP 2 GOALS 

WP 2.1 Two goal posts and a crossbar, rigidly constructed, rectangular with a
 dimension of 0.075 metres facing the field of play and painted white shall be located 
on the goal lines at each end, equal distances from the sides and not less than 0.30 metres 
in front of the ends of the field of play. 

WP 2.2 The inner sides of the goal posts shall be 3 metres apart. When the water is 
1.50 metres or more in depth, the underside of the crossbar shall be 0.90 metres from the 
water surface. When the water is less than 1.50 metres in depth, the underside of the 
crossbar shall be 2.40 metres from the floor of the pool. 

WP 2.3 Limp nets shall be securely fastened to the goal posts and crossbar to 
enclose the entire goal area and shall be attached to the goal fixtures in such a manner as 
to allow not less than 0.30 metres clear space behind the goal line everywhere within the 
goal area. 
 
WP 3 THE BALL 

WP 3.1 The ball shall be round and shall have an air chamber with a self-closing 
valve. It shall be waterproof, without external strapping or any covering of grease or similar 
substance. 

WP 3.2 The weight of the ball shall be not less than 400 grammes and not more 
than 450 grammes. 

WP 3.3 For games played by men, the circumference of the ball shall be not less 
than 0.68 metres and not more than 0.71 metres, and its pressure shall be 55 - 62 kPa (kilo 
Pascal’s) (8 - 9 pounds per square inch atmospheric). 
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WP 3.4 For games played by women, the circumference of the ball shall be not less 
than 0.65 metres and not more than 0.67 metres, and its pressure shall be 48 - 55 (kilo 
Pascal’s) (7 - 8 pounds per square inch atmospheric). 
 
WP 4 CAPS 

WP 4.1 Caps shall be of contrasting colour, other than solid red, as approved by the 
referees, but also to contrast with the colour of the ball. A team may be required by the 
referees to wear white or blue caps. The goalkeepers shall wear red caps. Caps shall be 
fastened under the chin. If a player loses the cap during play, the player shall replace it at 
the next appropriate stoppage of the game when the player’s team is in possession of the 
ball. Caps shall be worn throughout the entire game. 

WP 4.2 Caps shall be fitted with malleable ear protectors which shall be the same 
colour as the team's caps except that the goalkeeper may have red protectors. 

WP 4.3 Caps shall be numbered on both sides with numbers 0.10 metres in height. 
The goalkeeper shall wear cap no. 1 and the other caps shall be numbered 2 to 13. A 
substitute goalkeeper shall wear a red cap numbered 13. A player shall not be allowed to 
change his cap number during the game except with the permission of a referee and with 
notification to the secretary. 

WP 4.4 For international games, the caps shall display on the front the international 
three letter country code and may display the national flag. The country code shall be 0.04 
metres in height. 
 
WP 5 TEAMS AND SUBSTITUTES 

WP 5.1 Each team shall consist of a maximum of thirteen players: eleven field 
players and two goalkeepers. A team shall start the game with not more than seven players, 
one of whom shall be the goalkeeper and who shall wear the goalkeeper’s cap. Five 
reserves may be used as substitutes and one reserve goalkeeper who may be used only as a 
substitute goalkeeper. A team playing with less than seven players shall not be required to 
have a goalkeeper. 

WP 5.2 All players not in the game at that time, together with the coaches and 
officials with the exception of the head coach, shall sit on the team bench and shall not 
move away from the bench from the commencement of play, except during the intervals 
between periods or during timeouts. The head coach of the attacking team shall be allowed 
to move to the 5 metre line at any time. Teams shall only change ends and benches at half 
time. The team benches shall both be situated on the side opposite to the official table. 

WP 5.3 The captains shall be playing members of their respective teams and each 
shall be responsible for the good conduct and discipline of his team. 
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WP 5.4 Players shall wear non-transparent costumes or costumes with a separate 
undergarment and before taking part in a game shall remove any articles likely to cause 
injury. 

WP 5.5 Players shall not have grease, oil or any similar substance on the body. If a 
referee ascertains before the start of play that such a substance has been used, he shall 
order it to be removed immediately. The start of play shall not be delayed for the 
substance to be removed. If the offence is detected after the play has started, the offending 
player shall be excluded from the remainder of the game and a substitute permitted to 
enter the field of play immediately from the re-entry area nearest to his own goal line. 

WP 5.6 At any time in the game, a player may be substituted by leaving the field of 
play at the re-entry area nearest to the player’s own goal line. The substitute may enter the 
field of play from the re-entry area as soon as the player has visibly risen to the surface of 
the water within the re-entry area. If a goalkeeper is substituted under this Rule it must only 
be by the substitute goalkeeper. If the team has less than seven players the team shall not 
be required to have a goalkeeper. No substitution shall be made under this Rule between 
the time a referee awards a penalty throw and the taking of the throw. 

[Note: In the event that the goalkeeper and substitute goalkeeper are not entitled 
or able to participate, a team playing with seven players shall be required to play with an 
alternative goalkeeper who shall wear the goalkeeper’s cap. During a game should a team 
have no more substitutes apart from the substitute goalkeeper either the goalkeeper or 
substitute goalkeeper may play as a field player]. 

WP 5.7 A substitute may enter the field of play from any place: 
(a) during the intervals between periods of play; 
(b) after a goal has been scored; 
(c) during a timeout; 
(d) to replace a player who is bleeding or injured. 
WP 5.8 A substitute shall be ready to replace a player without delay. If the 

substitute is not ready, the game shall continue without the substitute and, at any time, the 
substitute may then enter the field of play from the re-entry area nearest to the substitute 
own goal line. 

WP 5.9 A goalkeeper who has been replaced by a substitute may not play in any 
position other than goalkeeper. 

WP 5.10 Should a goalkeeper retire from the game through any medical reason, the 
referees shall allow an immediate substitution by the substitute goalkeeper. 
 
WP 6 OFFICIALS 

WP 6.1 For FINA events the officials shall consist of two referees, two goal judges, 
timekeepers and secretaries, each with the following powers and duties. Such officials shall 
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also be provided wherever possible for other events, except that in a game refereed by two 
referees and no goal judges, the referees shall assume the duties (but without making the 
specified signals) allocated to the goal judges in WP 8.2. 

[Note. Depending on the degree of importance, games can be controlled by teams 
of four to eight officials, as follows: 

(a) Referees and goal judges: 
Two referees and two goal judges; or two referees and no goal judges; or one 

referee and two goal judges. 
(b) Timekeepers and secretaries: 
With one timekeeper and one secretary: The timekeeper shall record the periods of 

continuous possession of the ball by each team, in accordance with WP 20.16. The 
secretary shall record the exact periods of actual play, timeouts and the intervals between 
periods, maintain the record of the game as set out in WP 10.1 and shall also record the 
respective periods of exclusion of players ordered from the water in accordance with the 
Rules. With two timekeepers and one secretary: Timekeeper No. 1 shall record the exact 
periods of actual play, timeouts and the intervals between periods. Timekeeper No. 2 shall 
record the periods of continuous possession of the ball by each team, in accordance with 
WP 20.15. The secretary shall maintain the record of the game and perform all other duties 
as set out in WP 10.1. With two timekeepers and two secretaries: Timekeeper No. 1 shall 
record the exact periods of actual play, timeouts and the intervals between periods. 
Timekeeper No. 2 shall record the periods of continuous possession of the ball by each 
team, in accordance with WP 20.16. Secretary No. 1 shall maintain the record of the game 
as set out in WP 10.1(a). Secretary No. 2 shall carry out the duties set out in WP 10.1(b), (c) 
and (d) relating to the improper re-entry of excluded players, improper entry of substitutes, 
exclusion of players and the third personal foul.] 
 
WP 7 REFEREES 

WP 7.1 The referees shall be in absolute control of the game. Their authority over 
the players shall be effective during the whole time that they and the players are within the 
precincts of the pool. All decisions of the referees on questions of fact shall be final and 
their interpretation of the Rules shall be obeyed throughout the game. The referees shall 
not make any presumption as to the facts of any situation during the game but shall 
interpret what they observe to the best of their ability. 

WP 7.2 The referees shall whistle to start and restart the game and to declare goals, 
goal throws, corner throws (whether signalled by the goal judge or not), neutral throws and 
infringements of the Rules. A referee may alter a decision provided it is done before the ball 
is put back into play. 
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WP 7.3 The referees shall have discretion to award (or not award) any ordinary, 
exclusion or penalty foul, depending on whether the decision would advantage the 
attacking team. They shall officiate in favour of the attacking team by awarding of a foul or 
refraining from awarding a foul if, in their opinion, awarding the foul would be an advantage 
to the offending player’s team. 

[Note. The referees shall apply this principle to the fullest extent.] 
WP 7.4 The referees shall have the power to order any player from the water in 

accordance with the appropriate Rule and to abandon the game should a player refuse to 
leave the water when so ordered. 

WP 7.5 The referees shall have the power to order the removal from the precincts 
of the pool any player, substitute, spectator or official whose behaviour prevents the 
referees from carrying out their duties in a proper and impartial manner. 

WP 7.6 The referees shall have the power to abandon the game at any time if, in 
their opinion, the behaviour of the players or spectators, or other circumstances prevent it 
from being brought to a proper conclusion. If the game has to be abandoned the referees 
shall report their actions to the competent authority. 
 
WP 8 GOAL JUDGES 

WP 8.1 The goal judges shall be situated on the same side as the official table, each 
on the goal line at the end of the field of play. 

WP 8.2 The duties of the goal judges shall be: 
(a) to signal by raising one arm vertically when the players are correctly positioned 

on their respective goal lines at the start of a period; 
(b) to signal by raising both arms vertically for an improper start or restart; 
(c) to signal by pointing with the arm in the direction of the attack for a goal throw; 
(d) to signal by pointing with the arm in the direction of the attack for a corner throw; 
(e) to signal by raising and crossing both arms for a goal; 
(f) to signal by raising both arms vertically for an improper re-entry of an excluded 

player or improper entry of a substitute. 
WP 8.3 Each goal judge shall be provided with a supply of balls and when the 

original ball has gone outside the field of play, the goal judge shall immediately throw a 
new ball to the goalkeeper (for a goal throw), to the nearest player of the attacking team 
(for a corner throw), or as otherwise directed by the referee. 
 
WP 9 TIMEKEEPERS 

WP 9.1 The duties of the timekeepers shall be: 
(a) to record the exact periods of actual play, timeouts and the intervals between 

the periods; 
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(b) to record the periods of continuous possession of the ball by each team; 
(c) to record the exclusion times of players ordered from the water in accordance 

with the Rules, together with the re-entry times of such players or their substitutes; 
(d) to audibly announce the start of the last minute of the game; . 
(e) to signal by whistle after 45 seconds and at the end of each timeout. 
WP 9.2 A timekeeper shall signal by whistle (or by any other means provided it is 

distinctive, acoustically efficient and readily understood), the end of each period 
independently of the referees and the signal shall take immediate effect except: in the case 
of the simultaneous award by a referee of a penalty throw, in which event the penalty 
throw shall be taken in accordance with the Rules; if the ball is in flight and crosses the goal 
line, in which event any resultant goal shall be allowed. 
 
WP 10 SECRETARIES 

WP 10.1 The duties of the secretaries shall be: 
(a) to maintain the record of the game, including the players, the score, timeouts, 

exclusion fouls, penalty fouls, and personal fouls awarded against each player; 
(b) to control the periods of exclusion of players and to signal the expiration of the 

period of exclusion by raising the appropriate flag; except that a referee shall signal the re-
entry of an excluded player or a substitute when that player’s team has retaken possession 
of the ball. After 4 minutes the secretary should signal the re-entry of a substitute for a 
player who has committed brutality by raising the yellow flag along with the appropriate 
coloured flag; 

(c) to signal with the red flag and by whistle for any improper re-entry of an excluded 
player or improper entry of a substitute (including after a signal by a goal judge to indicate 
an improper re-entry or entry), which signal shall stop play immediately; 

(d) to signal, without delay, the award of a third personal foul against any player as 
follows: 

(i) with the red flag if the third personal foul is an exclusion foul; 
(ii) with the red flag and a whistle if the third personal foul is a penalty foul. 

 
WP 11 DURATION OF THE GAME 

WP 11.1 The duration of the game shall be four periods each of eight minutes actual 
play. Time shall commence at the start of each period when a player touches the ball. At 
all signals for stoppages, the recording watch shall be stopped until the ball is put back into 
play by the ball leaving the hand of the player taking the appropriate throw or when the 
ball is touched by a player following a neutral throw. 
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WP 11.2 There shall be a two-minute interval between the first and second periods 
and between the third and fourth periods and a five-minute interval between the second 
and third periods. The teams, including the players, coaches and officials, shall change ends 
before starting the third period. 

WP 11.3 Should the scores be level at full time in any game for which a definite 
result is required, there shall be a penalty shoot out to determine the result. 

[Note. If a penalty shoot out is necessary, the following procedure shall be 
followed: 

(a) if it involves the two teams having just completed a game, the shoot out will 
begin immediately and the same referees will be used 

(b) otherwise, the shoot out will occur 30 minutes following the completion of the 
final game of that round, or at the first practical opportunity. The referees involved in the 
most recent game of that round will be used, provided they are neutral 

(c) if two teams are involved the respective coaches of the teams will be requested 
to nominate five players and goalkeeper who will participate in the penalty shoot out; the 
goalkeeper may be changed at any time provided the substitute was listed amongst the 
team list in that game 

(d) the five players nominated will be required to be listed in order and that order 
will determine the sequence in which those players will shoot at their opponents goal; the 
sequence cannot be changed 

(e) no players excluded for the game are eligible to be listed amongst those players 
to shoot or substitute as goalkeeper 

(f) if the goalkeeper is excluded during the penalty shoot out, a player from the 
nominated five players may substitute for the goalkeeper but without the privileges of the 
goalkeeper; following the taking of the penalty shot, the player may be substituted by 
another player or alternate goalkeeper. If a field player is excluded during the penalty 
shoot out, the player’s position is removed from the list of the five players participating in 
the penalty shoot out, and a substituted player is placed in the last position on the list 

(g) shots will be taken alternately at each end of the field of play, unless conditions 
at one end of the field of play advantage and/or disadvantage a team, in which case all 
shots may be taken at the same end. The players taking the shots will remain in the water 
in front of their bench, the goalkeepers will change ends, and all players not involved must 
sit on their team bench 

(h) the team to shoot first will be determined by toss of a coin 
(i) should teams still be tied following the completion of the initial five penalty 

shots, the same five players shall then take alternate shots until one team misses and the 
other(s) score 
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(j) if three or more teams are involved, each team will shoot five penalty shots 
against each of the other teams, alternating at each shot. The order of the first shot will be 
determined by draw.] 

WP 11.4 Any visible clock shall show the time in a descending manner (that is, 
showing the time remaining in a period). 

WP 11.5 If a game (or part of a game) must be replayed, then goals, personal fouls, 
and timeouts that occurred during the time to be replayed are deleted from the game score 
sheet, however brutality, misconduct, and any red card exclusions are recorded on the 
game score sheet. 
 
WP 12 TIMEOUTS 

WP 12.1 Each team may request one timeout in each period of play. The duration of 
the timeout shall be one minute. A timeout may be requested at any time, including after a 
goal, by the coach of the team in possession of the ball calling “timeout” and signalling to 
the secretary or referee with the hands forming a T-shape. If a timeout is requested, the 
secretary or referee shall immediately stop the game by whistle and the players shall 
immediately return to their respective halves of the field of play. 

WP 12.2 Play shall be restarted on the whistle of the referee by the team in 
possession of the ball putting the ball into play on or behind the half distance line, except 
that if the timeout is requested before the taking of a penalty throw or corner throw, that 
throw shall be maintained. 

[Note. The possession clock continues from the recommencement of the play after 
the timeout.] 

WP 12.3 If the coach of the team in possession of the ball requests an additional 
timeout to which the team is not entitled, the game shall be stopped and play shall then 
be restarted by a player of the opposing team putting the ball into play at the half distance 
line. 

WP 12.4 If the coach of the team not in possession of the ball requests a timeout, 
the game shall be stopped and a penalty throw awarded to the opposing team. 

WP 12.5 At the restart following a timeout, players may take any position in the field 
of play, subject to the Rules relating to the taking of penalty throws and corner throws. 
 
WP 13 THE START OF PLAY 

WP 13.1 The first team listed in the official program will wear white caps or the caps 
reflecting the colour of their country and will start the game to the left of the official table. 
The other team will wear blue caps or caps of a contrasting colour and will start the game 
to the right of the table. 



308 

 

WP 13.2 At the start of each period, the players shall take up positions on their 
respective goal lines, about one metre apart and at least one metre from the goal posts. 
Not more than two players shall be allowed between the goal posts. No part of a player’s 
body shall be beyond the goal line at water level. 

[Note: No player may pull the lane line forward and the player swimming for the 
ball must not have their feet on the goal in an attempt to push off at the start or restart of 
the game.] 

WP 13.3 When the referees are satisfied that the teams are ready, a referee shall 
blow the whistle to start and then release or throw the ball into play on the half distance 
line. 

WP 13.4 If the ball is released or thrown giving one team a definite advantage, the 
referee shall call for the ball and award a neutral throw on the half distance line. 
 
WP 14 METHOD OF SCORING 

WP 14.1 A goal shall be scored when the entire ball has passed fully over the goal 
line, between the goal posts and underneath the crossbar. 

WP 14.2 A goal may be scored from anywhere within the field of play; except that 
the goal keeper shall not be permitted to go or touch the ball beyond the half distance 
line. 

WP 14.3 A goal may be scored by any part of the body except the clenched fist. A 
goal may be scored by dribbling the ball into the goal. At the start or any restart of the 
game, at least two players (of either team but excluding the defending goalkeeper) must 
intentionally play or touch the ball except at the taking of: 

(a) a penalty throw; 
(b) a free throw thrown by a player into the player’s own goal; 
(c) an immediate shot from a goal throw; or 
(d) an immediate shot from a free throw awarded outside 5 metres. 
[Note. A goal may be scored by a player immediately shooting from outside 5 

metres after the player’s team has been awarded a free throw for a foul committed 
outside 5 metres. If the player puts the ball into play, a goal can then only be scored if the 
ball has been intentionally touched by another player, other than the defending 
goalkeeper. If at the award of a foul the ball is inside 5 metres or closer to the defending 
team's goal, a goal may be scored under this Rule if the ball is returned without delay to 
either the place where the foul was committed, to any place on the same line as the foul 
or to any place behind the line of the foul provided the shot is then immediately made 
from that position. A goal may not be scored under this Rule direct from the restart 
following: 

(a) a timeout 
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(b) a goal 
(c) an injury, including bleeding 
(d) the replacement of a cap 
(e) the referee calling for the ball 
(f) the ball leaving the side of the field of play 
(g) any other delay.] 
WP 14.4 A goal shall be scored if, at the expiration of 30 seconds possession or at 

the end of a period, the ball is in flight and enters the goal. 
[Note. In the circumstances of this Rule, if the ball enters the goal after hitting the 

goal post, crossbar, goalkeeper or other defending player, and/or bouncing off the water, a 
goal shall be allowed. If the end of the period has been signalled and the ball is then 
played or touched intentionally by another attacking player on its way into the goal, the 
goal shall not be allowed. If the ball is in flight towards the goal in the circumstances of 
this Rule and the goalkeeper or another defending player pulls down the goal, or within his 
own 5 metre area a defending player other than the goalkeeper stops the ball with two 
hands or arms or punches the ball to prevent a goal being scored, the referee shall award 
a penalty throw if, in the referee’s opinion, the ball would have reached the goal line if the 
offence had not occurred. If the ball which is in flight towards the goal in the circumstances 
of this Rule lands on the water and then floats completely over the goal line, the referee 
shall award a goal only if the ball floats over the goal line immediately due to the 
momentum of the shot.] 
 
WP 15 RESTARTING AFTER A GOAL 

WP 15.1 After a goal has been scored, the players shall take up positions anywhere 
within their respective halves of the field of play. No part of a player’s body shall be 
beyond the half distance line at water level. A referee shall restart the game by blowing the 
whistle. At the time of the restart, actual play shall resume when the ball leaves the hand 
of a player of the team not having scored the goal. A restart not taken in accordance with 
this Rule shall be retaken. 
 
WP 16 GOAL THROWS 

WP 16.1 A goal throw shall be awarded: 
(a) when the entire ball has passed fully over the goal line excluding between the 

goal posts and underneath the crossbar, having last been touched by any player other than 
the goalkeeper of the defending team; 

(b) when the entire ball has passed fully over the goal line between the goal posts 
and underneath the crossbar, or strikes the goal posts, crossbar or the defending goalkeeper 
direct from: 
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(i) a free throw awarded inside 5 metres; 
(ii) a free throw awarded outside 5 metres not taken in accordance with the Rules; 
(iii) a goal throw not taken immediately; 
(iv) a corner throw. 
WP 16.2 The goal throw shall be taken by any player of the team from anywhere 

within the 2 metre area. A goal throw not taken in accordance with this Rule shall be 
retaken. 

[Note. The goal throw shall be taken by the player nearest to the ball. There should 
be no undue delay in taking a free throw, goal throw or corner throw, which must be taken 
in such a manner so as to enable the other players to observe the ball leaving the 
thrower’s hand. Players often make the mistake of delaying the throw because they 
overlook the provisions of WP 19.4, which permit the thrower to dribble the ball before 
passing to another player. The throw can thus be taken immediately, even though the 
thrower cannot at that moment find a player to whom to pass the ball. On such an 
occasion, the player is allowed to take the throw either by dropping it from a raised hand 
on to the surface of the water (figure 1) or by throwing it in the air (figure 2) and then swim 
with or dribble the ball. In either case, the throw must be taken so that the other players 
are able to observe it.] 
 
WP 17 CORNER THROWS 

WP 17.1 A corner throw shall be awarded when the entire ball has passed fully over 
the goal line excluding between the goal posts and underneath the crossbar, having last 
been touched by the goalkeeper of the defending team or when a defending player 
deliberately sends the ball over the goal line. 

WP 17.2 The corner throw shall be taken by a player of the attacking team from the 
2 metre mark on the side nearest to which the ball crossed the goal line. The throw need 
not be taken by the nearest player but shall be taken without undue delay. 

[Note. For method of taking throw, see note to WP 16.2] 
WP 17.3 At the taking of a corner throw no players of the attacking team shall be 

within the 2 metre area. 
WP 17.4 A corner throw taken from the wrong position or before the players of the 

attacking team have left the 2 metre area shall be retaken. 
 
WP 18 NEUTRAL THROWS 

WP 18.1 A neutral throw shall be awarded: 
(a) when, at the start of a period, a referee is of the opinion that the ball has fallen 

in a position to the definite advantage of one team; 
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(b) when one or more players of opposing teams commit an ordinary foul at the 
same moment which makes it impossible for the referees to distinguish which player 
offended first; 

(c) when both referees blow their whistles at the same moment to award ordinary 
fouls to the opposing teams; 

(d) when neither team has possession of the ball and one or more players of 
opposing teams commit an exclusion foul at the same moment. The neutral throw shall be 
taken after the offending players have been excluded; 

(e) when the ball strikes or lodges in an overhead obstruction. 
WP 18.2 At a neutral throw, a referee shall throw the ball into the field of play at 

approximately the same lateral position as the event occurred in such a manner as to allow 
the players of both teams to have equal opportunity to reach the ball. A neutral throw 
awarded within the 2 metre area shall be taken on the 2 metre line. 

WP 18.3 If at a neutral throw the referee is of the opinion that the ball has fallen in 
a position to the definite advantage of one team, the referee shall call for the ball and 
retake the throw. 
 
WP 19 FREE THROWS 

WP 19.1 A free throw shall be taken at the place where the foul occurred, except: 
(a) if the ball is further from the defending team’s goal, the free throw shall be taken 

from the location of the ball; 
(b) if the foul is committed by a defending player within the defender’s 2 metre area, 

the free throw shall be taken on the 2 metre line opposite to where the foul was 
committed or, if the ball is outside the 2 metre area, from the location of the ball; 

(c) where otherwise provided for in the Rules. 
WP 19.2 A player awarded a free throw shall put the ball into play immediately, 

including by passing or by shooting, if permitted by the Rules. It shall be an offence if a 
player who is clearly in a position most readily to take a free throw does not do so. A 
defending player having committed a foul shall move away from the player taking the free 
throw before raising an arm to block a pass or shot; a player who fails to do so shall be 
excluded for “interference” under WP 21.5. 

WP 19.3 The responsibility for returning the ball to the player who is to take the free 
throw shall be that of the team to which the free throw is awarded. 

WP 19.4 The free throw shall be taken in a manner to enable the players to observe 
the ball leaving the hand of the player taking the throw, who shall also then be permitted 
to carry or dribble the ball before passing to another player. The ball shall be in play 
immediately when it leaves the hand of the player taking the free throw. 

[Note. For method of taking throw, see note to WP 16.2.] 
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WP 20 ORDINARY FOULS 
WP 20.1 It shall be an ordinary foul to commit any of the following offences (WP 

20.2 to WP 20.17), which shall be punished by awarding of a free throw to the opposing 
team. 

[Note. The referees must award ordinary fouls in accordance with the Rules to 
enable the attacking team to develop an advantage situation. However, the referees must 
have regard to the special circumstance of WP 7.3 (Advantage).] 

WP 20.2 To advance beyond the goal line at the start of a period, before the referee 
has given the signal to start. The free throw shall be taken from the location of the ball or, if 
the ball has not been released into the field of play, from the half distance line. 

WP 20.3 To assist a player at the start of a period or at any other time during the 
game. 

WP 20.4 To hold or push off from the goal posts or their fixtures, to hold or push off 
from the sides or ends of the pool during actual play or at the start of a period. 

WP 20.5 To take any active part in the game when standing on the floor of the pool, 
to walk when play is in progress or to jump from the floor of the pool to play the ball or 
tackle an opponent. This Rule shall not apply to the goalkeeper while within the 
goalkeeper’s 5 metre area. 

WP 20.6 To take or hold the entire ball under the water when tackled. 
[Note. It is an ordinary foul to take or hold the ball under the water when tackled, 

even if the player holding the ball has the ball forced under the water as a result of the 
opponent’s challenge (figure 3). It makes no difference that the ball goes under the water 
against the player’s will. What is important is that the foul is awarded against the player 
who was in contact with the ball at the moment it was taken under the water. It is 
important to remember that the offence can only occur when a player takes the ball 
under when tackled. Thus, if the goalkeeper emerges high out of the water to save a shot 
and then while falling back takes the ball under the water, the goalkeeper has committed 
no offence; but if the goalkeeper then holds the ball under the water when challenged by 
an opponent, the goalkeeper will have committed an infringement of this Rule and if the 
goalkeeper’s actions prevented a probable goal, a penalty throw must be awarded under 
WP 22.2.] 

WP 20.7 To strike at the ball with a clenched fist. This Rule shall not apply to the 
goalkeeper while within the goalkeeper’s 5 metre area. 

WP 20.8 To play or touch the ball with two hands at the same time. This Rule shall 
not apply to the goalkeeper while within the goalkeeper’s 5 metre area. 

WP 20.9 To push or push off from an opponent who is not holding the ball. 
[Note. Pushing can take place in various forms, including with the hand (figure 4) or 

with the foot (figure 5). In the cases illustrated, the punishment is a free throw for an 
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ordinary foul. However, referees must take care to differentiate between pushing with the 
foot and kicking - which then becomes an exclusion foul or even brutality. If the foot is 
already in contact with the opponent when the movement begins, this will usually be 
pushing, but if the movement begins before such contact with the opponent is made, then 
this should generally be regarded as kicking.] 

WP 20.10 To be within two metres of the opponents’ goal line except when behind 
the line of the ball. It shall not be an offence if a player takes the ball into the 2 metre area 
and passes it to another player who is behind the line of the ball and who shoots at goal 
immediately, before the first player has been able to leave the 2 metre area. 

[Note. If the player receiving the pass does not shoot at goal, the player who 
passed the ball must immediately leave the 2 metre area to avoid being penalised under 
this Rule.] 

WP 20.11 To take a penalty throw other than in the prescribed manner. 
[Note. See WP 23.4 for method of taking a penalty throw.] 
WP 20.12 To delay unduly when taking a free throw, goal throw or corner throw. 
[Note. See note to WP 16.2] 
WP 20.13 For a goalkeeper to go or touch the ball beyond the half distance line. 
WP 20.14 To last touch the ball that goes out of the side of the field of play 

(including the ball rebounding from the side of the field of play) except in the case of a 
defensive field player blocking a shot over the side of the field of play, in which case a free 
throw is given to the defensive team. 

WP 20.15 For a team to retain possession of the ball for more than 30 seconds of 
actual play without shooting at their opponent’s goal. The timekeeper recording the 
possession time shall reset the clock: 

(a) when the ball has left the hand of the player shooting at goal. If the ball 
rebounds into play from the goal post, crossbar or the goalkeeper, the possession time shall 
not recommence until the ball comes into the possession of one of the teams; 

(b) when the ball comes into the possession of the opposing team. “Possession” 
shall not include the ball merely being touched in flight by an opposing player; 

(c) when the ball is put into play following the award of an exclusion foul, penalty 
foul, goal throw, corner throw or neutral throw. Visible clocks shall show the time in a 
descending manner (that is, showing the possession time remaining). 

[Note. The timekeeper and referees must decide whether there was a shot on goal 
or not but the referees have the final decision.] 

WP 20.16 To waste time. 
[Note. It is always permissible for a referee to award an ordinary foul under this 

Rule before the 30 seconds possession period has elapsed. If the goalkeeper is the only 
player of the team in that team’s half of the field of play, it shall be deemed wasting time 
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for the goalkeeper to receive the ball from another member of that team who is in the 
other half of the field of play. In the last minute of the game, the referees must be certain 
that there is intentional wasting time before applying this Rule.] 

WP 20.17 To simulate being fouled. 
[Note. Simulation means an action taken by a player with the apparent intent of 

causing a referee to award a foul incorrectly against an opposing player. A referee may 
issue a yellow card against a team for repeated simulation and may apply WP 21.13 
(persistent fouling) to sanction offending players.] 
 
WP 21 EXCLUSION FOULS 

WP 21.1 It shall be an exclusion foul to commit any of the following offences (WP 
21.4 to WP 21.18) which shall be punished (except as otherwise provided by the Rules) by 
the award of a free throw to the opposing team and the exclusion of the player who 
committed the foul. 

WP 21.2 The excluded player shall move to the re-entry area nearest to the player’s 
own goal line without leaving the water. An excluded player who leaves the water (other 
than following the entry of a substitute) shall be deemed guilty of an offence under WP 
21.13 (Misconduct). 

[Note. An excluded player (including any player excluded under the Rules for the 
remainder of the game) shall remain in the water and move (which may include swimming 
underwater) to the re-entry position nearest to the player’s own goal line without 
interfering with the play. The player may leave from the field of play at any point and then 
swim to reach the re-entry area provided the player does not interfere with the alignment 
of the goal. On reaching the re-entry area, the excluded player shall be required to visibly 
rise to the surface of the water before the player (or a substitute) shall be permitted to re-
enter in accordance with the Rules. However, it shall not be necessary for the excluded 
player to then remain in the re-entry area to await the arrival of an intended substitute.] 

WP 21.3 The excluded player or a substitute shall be permitted to re-enter the field 
of play after the earliest occurrence of one of the following: 

(a) when 20 seconds of actual play have elapsed, at which time the secretary shall 
raise the appropriate flag provided that the excluded player has reached the re-entry area in 
accordance with the Rules; 

(b) when a goal has been scored; 
(c) when the excluded player’s team has retaken possession of the ball (which 

means receiving control of the ball) during actual play, at which time the defensive referee 
shall signal re-entry by a hand signal; 

(d) when the excluded player’s team is awarded a free throw or goal throw, the 
referee’s signal to award the throw qualifies as the re-entry signal, provided that the 
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excluded player has reached the re-entry area in accordance with the Rules. The excluded 
player or a substitute shall be permitted to re-enter the field of play from the re-entry area 
nearest to the player’s own goal line, provided that: 

(a) the player has received a signal from the secretary or a referee; 
(b) the player shall not jump or push off from the side or wall of the pool or field of 

play; 
(c) the player shall not affect the alignment of the goal; 
(d) a substitute shall not be permitted to enter in the place of an excluded player 

until that player has reached the re-entry area nearest to the player’s own goal line except 
between periods, after a goal, or during a timeout; 

(e) after a goal has been scored an excluded player or a substitute may re-enter the 
field of play from any place. These provisions shall also apply to the entry of a substitute 
when the excluded player has received three personal fouls or has otherwise been 
excluded from the remainder of the game in accordance with the Rules. 

[Note. A substitute shall not be signalled in by a referee and nor shall the secretary 
signal the expiration of 20 seconds exclusion period until the excluded player has reached 
the re-entry area nearest to the player’s own goal line. This shall also apply to the re-entry 
of a substitute who is to replace a player excluded from the remainder of the game. In the 
event of an excluded player failing to return to the player’s re-entry area, a substitute shall 
not be permitted to enter until a goal has been scored or at the end of a period or during 
a timeout. The primary responsibility for giving the signal for the re-entry of an excluded 
player or a substitute is with the defensive referee. However, the attacking referee may also 
assist in this regard and the signal of either referee shall be valid. If a referee suspects an 
improper re-entry or the goal judge signals such an improper re-entry, then the referee 
should first be satisfied that the other referee had not signalled the re-entry. Before giving 
the signal for the re-entry of an excluded player or a substitute, the defensive referee 
should wait momentarily in case the attacking referee whistles to restore possession to the 
opponent’s team. A change of possession does not occur merely because of the end of a 
period, but an excluded player or substitute shall be eligible to re-enter if the team wins 
the ball at the swim up at the start of the next period. If a player is excluded when the 
end of a period is signalled, the referees and the secretary shall ensure that the teams 
have the correct number of players before signalling for the restart.] 

WP 21.4 For a player to leave the water or sit or stand on the steps or side of the 
pool during play, except in the case of accident, injury, illness or with the permission of a 
referee. 

WP 21.5 To interfere with the taking of a free throw, goal throw or corner throw, 
including: 
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(a) intentionally to throw away or fail to release the ball to prevent the normal 
progress of the game; 

(b) any attempt to play the ball before it has left the hand of the thrower. 
[Note. A player is not to be penalised under this Rule if the player does not hear the 

whistle as a result of being under the water. The referees must determine if the actions of 
the player are intentional. Interference with a throw may take place indirectly when the 
ball is hampered, delayed or prevented from reaching the player who is to take the throw, 
or it may occur when the execution of the throw is interfered with by an opponent blocking 
the direction of the throw (figure 6), by disturbing the actual movement of the thrower 
(figure 7) or by an opponent committing a foul under WP 19.2. For interference with a 
penalty throw, see also WP 21.17.] 

WP 21.6 To attempt to block a pass or shot with two hands outside the 5 metre 
area. 

WP 21.7 To splash in the face of an opponent intentionally. 
[Note. Splashing is frequently used as an unfair tactic but is often only penalised in 

the obvious situation when players are facing one another. However, it can also occur less 
obviously when a player produces a curtain of water with an arm, seemingly without 
deliberate intent, in an attempt to block the view of the opponent who is about to shoot 
at goal or to make a pass. The punishment for intentionally splashing an opponent is 
exclusion under WP 21.7 or a penalty throw under WP 22.2 if the opponent is inside the 5 
metre area and is attempting to shoot at goal. Whether to award a penalty throw or an 
exclusion is decided solely by the positioning and actions of the attacking player; whether 
the offending player is inside the 5 metre area or outside is not a decisive factor.] 

WP 21.8 To impede or otherwise prevent the free movement of an opponent who is 
not holding the ball, including swimming on the opponent’s shoulders, back or legs. 
“Holding” is lifting, carrying or touching the ball but does not include dribbling the ball. 

[Note. This Rule can also be applied to advantage the attacking team. If a counter 
attack is in progress and a foul is committed which limits the attack, the offending player 
shall be excluded. The first thing for the referee to consider is whether the opponent is 
holding the ball, because if the player is doing so, the player making the challenge cannot 
be penalised for “impeding”. It is clear that a player is holding the ball if it is held raised 
above the water. The player is also holding the ball if the player swims with it held in the 
hand or makes contact with the ball while it is lying on the surface of the water. Swimming 
with the ball (dribbling), as shown in figure 11, is not considered to be holding. A common 
form of impeding is where the player swims across the opponent’s legs (figure12), thus 
reducing the pace at which the opponent can move and interfering with the normal leg 
action. Another form is swimming on the opponent’s shoulders. It must also be 
remembered that the foul of impeding can be committed by the player who is in 
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possession of the ball. For example, figure 13 shows a player keeping one hand on the ball 
and trying to force the opponent away to gain more space. Figure 14 shows a player in 
possession of the ball impeding the opponent by pushing the opponent back with the 
head. Care must be taken with figures 13 & 14, because any violent movement by the 
player in possession of the ball might constitute striking or even brutality; the figures are 
intended to illustrate impeding without any violent movement. A player may also commit 
the offence of impeding even if the player is not holding or touching the ball. Figure 15 
shows a player intentionally blocking the opponent with the player’s body and with the 
arms flung open, thus making access to the ball impossible. This offence is most often 
committed near the boundaries of the field of play.] 

WP 21.9 To hold, sink or pull back an opponent who is not holding the ball. 
“Holding” is lifting, carrying or touching the ball, but does not include dribbling the ball. 

[Note. The correct application of this Rule is very important both as to the 
presentation of the game and in arriving at a proper and fair result. The wording of the Rule 
is clear and explicit and can only be interpreted in one way: to hold (figure 16), sink (figure 
17) or pull back (figure 18) an opponent who is not holding the ball is an exclusion foul. It is 
essential that referees apply this Rule correctly, without personal arbitrary interpretation, to 
ensure that the proper limits to rough play are not exceeded. In addition, referees must 
note that an infringement of WP 21.9 within the 5 metre area which prevents a probable 
goal must be punished by the award of a penalty throw.] 

WP 21.10 To use two hands to hold an opponent not holding the ball anywhere in 
the field of play. 

WP 21.11 Upon a change of possession, for a defending player to commit a foul on 
any player of the team in possession of the ball, anywhere in the attacking team’s half of 
the field of play. 

[Note. This Rule is to be applied if the team losing possession of the ball attempts 
to restrict the attack of the other team by committing a foul on any attacking player before 
that player has crossed the half-distance line.] 

WP 21.12 To kick or strike an opponent intentionally or make disproportionate 
movements with that intent. 

[Note. The offence of kicking or striking can take a number of different forms, 
including being committed by a player in possession of the ball or by an opposing player; 
possession of the ball is not a decisive factor. What is important is the action of the 
offending player, including if the player makes disproportionate movements in an attempt 
to kick or strike, even if the player fails to make contact. One of the most serious acts of 
striking is elbowing backwards (figure 19), which can result in serious injury to the opponent. 
Similarly, serious injury can occur when a player intentionally heads back into the face of 
an opponent who is marking the player closely. In these circumstances, the referee would 
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also be justified in punishing the offence under WP 21.14 (Brutality) rather than under WP 
21.12] 

WP 21.13 To be guilty of misconduct, including the use of unacceptable language, 
aggressive or persistent foul play, to refuse obedience to or show disrespect for a 

referee or official, or behaviour against the spirit of the Rules and likely to bring the game 
into disrepute. The offending player shall be excluded from the remainder of the game, with 
substitution after the earliest occurrence referred to in WP 21.3, and must leave the 
competition area. 

[Note. If a player commits any offence mentioned in this rule during the interval 
between periods, during a timeout, or after a goal, the player shall be excluded for the 
remainder of the game and a substitute shall be eligible to re-enter immediately prior to 
the restart of the game as all these situations are considered to be interval time. Play will 
restart in the normal manner.] 

WP 21.14 To commit an act of brutality (including to play in a violent manner, 
kicking, striking or attempting to kick or strike with malicious intent) against an opponent or 
official, whether during actual play, during any stoppages, timeouts, after a goal has been 
scored or during intervals between periods of play. Should this occur during the game the 
offending player shall be excluded from the remainder of the game and must leave the 
competition area and a penalty throw awarded to the opposing team. The offending player 
may be substituted when four minutes of actual play have elapsed. Should the incident 
occur during any stoppage, timeout, after a goal or interval between periods of play, the 
player shall be excluded for the remainder of a game and must leave the competition area. 
No penalty throw shall be awarded. The offending player may be substituted when four 
minutes of actual play have elapsed and play will restart in the normal manner. If the 
referee/s call simultaneous brutalities or actions of play in a violent manner on players of 
opposing teams during play, both players are excluded for the remainder of the game with 
substitution after four minutes of actual play have elapsed. The team, which had possession 
of the ball, will first shoot a penalty throw followed by the other team shooting a penalty 
throw. After the second penalty throw, the team, which had possession of the ball, will 
restart play with a free throw on or behind the half distance line. 

WP 21.15 In the case of simultaneous exclusion of players of opposing teams during 
play, both players are excluded for 20 seconds. The 30 second possession clock is not reset. 
Play is restarted with a free throw to the team which had possession of the ball. If neither 
team had possession when the simultaneous exclusions were called, the 30 second 
possession clock is reset and play shall be restarted with a neutral throw. 

[Note. Both players excluded under this Rule, shall be permitted to re-enter at the 
next earliest occurrence referred to in WP 21.3 or at the next change of possession. If two 
players have been excluded under this Rule and are eligible to re-enter, the defensive 
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referee may wave in the player as soon as that player is ready to re-enter. The referee 
does not have to wait until both players are ready to re-enter.] 

WP 21.16 For an excluded player to re-enter or a substitute to enter the field of play 
improperly, including: 

(a) without having received a signal from the secretary or referee; 
(b) from any place other than the player’s own re-entry area, except where the Rules 

provide for immediate substitution; 
(c) by jumping or pushing off from the side or wall of the pool or field of play; 
(d) by affecting the alignment of the goal. If this offence is committed by a player of 

the team not in possession of the ball, the offending player shall be excluded and a penalty 
throw awarded to the opposing team. This player receives only one personal foul, which 
should be marked by the secretary as exclusion penalty. If this offence is committed by a 
player of the team in possession of the ball, the offending player shall be excluded and a 
free throw awarded to the opposing team. 

WP 21.17 To interfere with the taking of a penalty throw. The offending player shall 
be excluded from the remainder of the game with substitution after the earliest occurrence 
referred to in WP 21.3 and the penalty throw shall be maintained or re-taken as appropriate. 

[Note. The most common form of interference with a penalty throw is when an 
opponent aims a kick at the player taking the throw, just as the throw is about to be taken. 
It is essential for the referees to ensure that all players are at least 2 metres from the 
thrower, to prevent such interference taking place. The referee should also allow the 
defending team the first right to take position.] 

WP 21.18 For the defending goalkeeper to fail to take up the correct position on the 
goal line at the taking of a penalty throw having been ordered once to do so by the referee. 
Another defending player may take the position of the goalkeeper but without the 
goalkeeper’s privileges or limitations. 

WP 21.19 When a player is excluded, the exclusion period shall commence 
immediately when the ball has left the hand of the player taking the free throw or when 
the ball has been touched following a neutral throw. 

WP 21.20 If an excluded player intentionally interferes with play, including affecting 
the alignment of the goal, a penalty throw shall be awarded to the opposing team and a 
further personal foul awarded against the excluded player. If the excluded player does not 
commence leaving the field of play almost immediately, the referee may deem this to be 
intentional interference under this Rule. 
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WP 22 PENALTY FOULS 
WP 22.1 It shall be a penalty foul to commit any of the following offences (WP 22.2 

to WP 22.8), which shall be punished by the award of a penalty throw to the opposing 
team. 

WP 22.2 For a defending player to commit any foul within the 5 metre area but for 
which a goal would probably have resulted. 

[Note. In addition to other offences preventing a probable goal, it is an offence 
within the meaning of this Rule: 

(a) for a goalkeeper or other defending player to pull down or otherwise displace 
the goal (figure 20); 

(b) for a defending player to attempt to block a shot or pass with two hands (figure 
21); 

(c) for a defending player to play the ball with a clenched fist (figure 22); 
(d) for a goalkeeper or other defending player to take the ball under the water 

when tackled. It is important to note that while the fouls described above, and other fouls 
such as holding, pulling back, impeding, etc., would normally be punished by a free throw 
(and exclusion if appropriate), they become penalty fouls if committed within the 5 metre 
area by a defending player if a probable goal would otherwise have been scored.] 

WP 22.3 For a defending player within the 5 metre area to kick or strike an opponent 
or commit an act of brutality. In the case of brutality, the offending player shall also be 
excluded from the remainder of the game, and a substitute may enter the field of play after 
four minutes of actual play have elapsed, in addition to the award of the penalty throw. If 
the offending player is the goalkeeper, a substitute goalkeeper may be changed for another 
player in accordance with WP 5.6. 

WP 22.4 For an excluded player intentionally to interfere with play, including 
affecting the alignment of the goal. 

WP 22.5 For a goalkeeper or any other defending player to pull over the goal 
completely with the object of preventing a probable goal. The offending player shall also be 
excluded from the remainder of the game, with substitution after the earliest occurrence 
referred to in WP 21.3. 

WP 22.6 For a player or substitute who is not entitled under the Rules to participate 
in the play at that time to enter the field of play. The offending player shall also be 
excluded from the remainder of the game with substitution. The substitute may enter the 
field of play after the earliest occurrence referred to in WP 21.3. 

WP 22.7 For the coach, or any team official of the team not in possession of the ball 
to request a timeout. No personal foul shall be recorded for this offence. 
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WP 22.8 For the coach, any team official, or player to take any action with intent to 
prevent a probable goal or to delay the game. No personal foul shall be recorded for this 
offence for the coach or any team official. 

WP 22.9 If, in the last minute of the game, a penalty throw is awarded to a team, the 
coach may elect to maintain possession of the ball and be awarded a free throw. The 
timekeeper recording possession time shall reset the clock. 

[Note. It is the responsibility of the coach to give a clear signal without delay if the 
team wishes to maintain possession of the ball in accordance with this Rule.] 
 
WP 23 PENALTY THROWS 

WP 23.1 A penalty throw shall be taken by any player of the team to which it is 
awarded, except the goalkeeper, from any point on the opponents’ 5 metre line. 

WP 23.2 All players shall leave the 5 metre area and shall be at least two metres 
from the player taking the throw. On each side of the player taking the throw, one player of 
the defending team shall have the first right to take position. The defending goalkeeper shall 
be positioned between the goal posts with no part of his body beyond the goal line at 
water level. Should the goalkeeper be out of the water, another player may take the 
position of the goalkeeper but without the goalkeeper’s privileges and limitations. 

WP 23.3 When the referee controlling the taking of the throw is satisfied that the 
players are in their correct positions the referee shall signal for the throw to be taken, by 
whistle and by simultaneously lowering the arm from a vertical to a horizontal position. 

[Note. The lowering of the arm at the same time as the signal by whistle makes it 
possible under any conditions, even amidst noise by spectators, to execute the throw in 
accordance with the Rules. As the arm is lifted, the player taking the throw will 
concentrate, for the player knows that the signal will follow immediately.] 

WP 23.4 The player taking the penalty throw shall have possession of the ball and 
shall immediately throw it with an uninterrupted movement directly at the goal. The player 
may take the throw by lifting the ball from the water (figure 23) or with the ball held in the 
raised hand (figure 24) and the ball may be taken backwards from the direction of the goal 
in preparation for the forward throw, provided that the continuity of the movement shall 
not be interrupted before the ball leaves the thrower’s hand. 

[Note. There is nothing in the Rules to prevent a player taking the throw with the 
player’s back to the goal while the player adopts a half screw or full screw action.] 

WP 23.5 If the ball rebounds from the goal post, crossbar or goalkeeper it remains in 
play and it shall not be necessary for another player to play or touch the ball before a goal 
can be scored. 

WP 23.6 If at precisely the same time as the referee awards a penalty throw the 
timekeeper whistles for the end of a period, all players except the player taking the throw 
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and the defending goalkeeper shall leave the water before the penalty throw is taken. In 
this situation, the ball shall immediately be dead should it rebound into play from the goal 
post, crossbar or the goalkeeper. 
 
WP 24 PERSONAL FOULS 

WP 24.1 A personal foul shall be recorded against any player who commits an 
exclusion foul or penalty foul. The referee shall indicate the offending player’s cap number 
to the secretary. 

WP 24.2 Upon receiving a third personal foul, a player shall be excluded from the 
remainder of the game with substitution after the earliest occurrence referred to in WP 21.3. 
If the third personal foul is a penalty foul, the entry of the substitute shall be immediate. 
 
WP 25 ACCIDENT, INJURY AND ILLNESS 

WP 25.1 A player shall only be allowed to leave the water, or sit or stand on the 
steps or side of the pool during play in the case of accident, injury, illness or with the 
permission of a referee. A player who has left the water legitimately may re-enter from the 
re-entry area nearest his own goal line at an appropriate stoppage, with the permission of a 
referee. 

WP 25.2 If a player is bleeding, the referee shall immediately order the player out of 
the water with the immediate entry of a substitute and the game shall continue without 
interruption. After the bleeding has stopped, the player is permitted to be a substitute in the 
ordinary course of the game. 

WP 25.3 If accident, injury or illness, other than bleeding, occurs, a referee may at 
the referee’s discretion suspend the game for not more than three minutes, in which case 
the referee shall instruct the timekeeper as to when the stoppage period is to commence. 

WP 25.4 Should the game be stopped through accident, injury, illness, bleeding or 
other unforeseen reason, the team in possession of the ball at the time of the stoppage 
shall put the ball into play at the place of stoppage when the play is resumed. 

WP 25.5 Except in the circumstances of WP 25.2 (bleeding), the player shall not be 
allowed to take further part in the game if a substitute has entered. 
 
AGE GROUP RULES - WATER POLO 

WPAG 1 All age group competitors remain qualified from 1 January to the following 
31 December at their age at the close of day (12 midnight) on 31 December of the year of 
competition. 

WAPG 2 Age grouping for Water Polo for boys and girls are as follows: 
15 years of age and under 
16, 17 and 18 years of age 
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19 and 20 years of age 
The age for Youth and Junior World Championships is 18 years and under and 20 

years and under. 
 

APPENDIX A 
INSTRUCTIONS FOR THE USE OF TWO REFEREES 

 
1. The referees are in absolute control of the game and shall have equal powers to declare 
fouls and penalties. Differences of opinion of the referees shall not serve as a basis for 
protest or appeal. 
2. The committee or organisation appointing the referees shall have power to designate the 
side of the pool from which each referee shall officiate. Referees shall change sides of the 
pool before the start of any period when the teams do not change ends. 
3. At the start of the game and of each period, the referees will position themselves on the 
respective five (5) metre line. The starting signal shall be given by the referee on the same 
side as the official table. 
4. After a goal, the signal to restart shall be given by the referee who was controlling the 
attacking situation when the goal was scored. Before restarting, the referees shall ensure that 
any substitutions have been completed. 
5. Each referee shall have the power to declare fouls in any part of the field of play but 
each referee shall give their primary attention to the offensive situation attacking the goal to 
their right. The referee not controlling the attacking situation (the defensive referee) shall 
maintain a position no closer to the goal being attacked than that player of the attacking 
team furthest back from the goal. 
6. When awarding a free throw, goal throw or corner throw, the referee making the decision 
shall blow the whistle and both referees shall indicate the direction of the attack, to enable 
players in different parts of the pool to see quickly which team has been awarded the 
throw. The referee making the decision shall point to where the throw is to be taken if the 
ball is not at that position. Referees shall use the signals set out in Appendix B to indicate 
the nature of the fouls which they are penalising. 
7. If, in the referee’s opinion, a player persists in playing in an unsporting manner or engages 
in simulation, the referee shall issue a yellow card to the offending player. Should the 
action continue, the referee will issue the player with a red card visible to both the field of 
play and the table as this is deemed to be misconduct. The referee then signals the 
excluded player’s cap number to the table. 
8. The signal for a penalty throw to be taken shall be made by the attacking referee, except 
that a player who wishes to take the throw with the left hand may request the defensive 
referee to make the signal. 
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9. When simultaneous free throws are awarded by both referees to the same team, the 
award shall go to the player awarded the throw by the attacking referee. 
10. When simultaneous awards are made for ordinary fouls but for opposing teams, the 
award shall be a neutral throw, to be taken by the attacking referee. 
11. When simultaneous awards are made by both referees and one is for an ordinary foul 
and the other is for an exclusion foul or penalty foul, the exclusion foul or penalty foul 
award shall be applied. 
12. When players of both teams commit an exclusion foul simultaneously during play, the 
referees shall call the ball from the water and make sure both teams and the secretaries 
know who is excluded. The 30 second possession clock is not reset and play is restarted 
with a free throw to the team which had possession of the ball. If neither team had 
possession when the simultaneous exclusions were called, the 30 second possession clock 
is reset and play shall be restarted with a neutral throw. 
13. In the event of simultaneous awards of penalty throws to both teams, the first throw 
shall be taken by the team last in possession of the ball. After the second penalty throw 
has been taken, the game will restart with the team which had possession of the ball 
receiving a free throw at on or behind the half distance line. 
 

APPENDIX B 
SIGNALS TO BE USED BY OFFICIALS 
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Fig. A The referee lowers the arm from a vertical position to signal (i) the start of the period 
(ii) to restart after a goal (iii) the taking of a penalty throw. 
Fig. B To point with one arm in the direction of the attack and to use the other arm to 
indicate the place where the ball is to be put into play at a free throw, goal throw or corner 
throw. 
Fig. C To signal a neutral throw. The referee points to the place where the neutral throw 
has been awarded, points both thumbs up and calls for the ball. 
Fig. D To signal the exclusion of a player. The referee points to the player and then moves 
the arm quickly towards the boundary of the field of play. The referee then signals the 
excluded player’s cap number so that it is visible to the field of play and the table. 
Fig. E To signal the simultaneous exclusion of two players. The referee points with both 
hands to the two players, signals their exclusion in accordance with Fig. D, and then 
immediately signals the players’ cap numbers. 
Fig. F To signal the exclusion of a player for misconduct. The referee signals exclusion in 
accordance with Fig. D (or Fig. E if appropriate) and then rotates the hands round one 
another in such a way that is visible to both the field of play and the table in addition to 
issuing the player with a red card. The referee then signals the excluded player’s cap 
number to the table. 
Fig. G To signal the exclusion of a player with substitution after four (4) minutes. The referee 
signals exclusion in accordance with Fig. D (or Fig. E if appropriate) and then crosses the arms 
in such a way that is visible to both the field of play and the table in addition to issuing the 
player with a red card. The referee then signals the excluded player’s cap number to the 
table. 
Fig. H To signal the award of a penalty throw. The referee raises an arm with five fingers in 
the air. The referee then signals the offending player’s cap number to the table. 
Fig. I To signal that a goal has been scored. The referee signals by whistle and by 
immediately pointing to the centre of the field of play. 
Fig. J To indicate the exclusion foul of holding an opponent. The referee makes a motion 
holding the wrist of one hand with the other hand. 
Fig. K To indicate the exclusion foul of sinking an opponent. The referee makes a downward 
motion with both hands starting from a horizontal position. 
Fig. L To indicate the exclusion foul of pulling back an opponent. The referee makes a 
pulling motion with both hands vertically extended and pulling towards his body. 
Fig. M To indicate the exclusion foul of kicking an opponent. The referee makes a kicking 
movement. 
Fig. N To indicate the exclusion foul of striking an opponent. The referee makes a striking 
motion with a closed fist starting from a horizontal position. 
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Fig. O To indicate the ordinary foul of pushing or pushing off from an opponent. The referee 
makes a pushing motion away from the body starting from a horizontal position. 
Fig. P To indicate the exclusion foul of impeding an opponent. The referee makes a crossing 
motion with one hand horizontally crossing the other. 
Fig. Q To indicate the ordinary foul of taking the ball under the water. The referee makes a 
downward motion with a hand starting from a horizontal position. 
Fig. R To indicate the ordinary foul of standing on the bottom of the pool. The referee raises 
and lowers one foot. 
Fig. S To indicate the ordinary foul of undue delay in the taking of a free throw, goal throw 
or corner throw. The referee raises a hand once or twice with the palm turned upwards. 
Fig. T To indicate a violation of the two-metre Rule. The referee indicates the number 2 by 
raising the fore and middle fingers in the air with the arm vertically extended. 
Fig. U To indicate the ordinary fouls of wasting time and the expiry of 30 seconds’ 
possession. The referee moves a hand in a circular motion two or three times. 
Fig. V By a goal judge to signal for the start of a period. 
Fig. W By a goal judge to signal an improper start, restart or improper re-entry of an 
excluded player or substitute. 
Fig. X By a goal judge to signal a goal throw or corner throw. 
Fig. Y By a goal judge to signal a goal. 
Fig. Z To indicate a player’s cap number. To enable the referee to communicate better with 
the players and the secretary, signals are made using both hands if appropriate where the 
number exceeds five. One hand shows five fingers with the other hand showing additional 
fingers to make up the sum of the player’s number. For the number ten, a clenched fist is 
shown. If the number exceeds ten, one hand is shown as a clenched fist with the other 
hand showing additional fingers to make up the sum of the player’s number. 
 

APPENDIX C 
REGULATIONS FOR DISCIPLINARY ACTIONS IN WATER POLO  

 
PREAMBLE: These Regulations contain basic regulations for fair play, ethical and moral 
behaviour, and general discipline in Water Polo.  
These Regulations include measures related to incidents involving teams, water polo 
Federations, water polo sections of Member Federations, players, team leaders and officials, 
supporters, spectators but also involving officials or any other persons present at water polo 
matches.  
The Regulations shall be in force from 1 August 2001 and replace the Code adopted by the 
FINA Bureau on 28th March 2001.  
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The purpose of these Regulations are to guarantee that the sport of Water Polo will be 
played in a fair manner without disturbance and to sanction incidents, which damage the 
image of Water Polo or bring it into disrepute.  
Article 1. SUBORDINATE AND SUPPLEMENTARY TO FINA RULES  
1.1 These Regulations are subordinated and supplementary to all FINA Rules adopted by 
the FINA Congresses from time to time and the FINA Code of Conduct.  
Article 2. OFFENCES BY OFFICIALS  
2.1 The sanctions to be imposed for offences committed by any person appointed by FINA 
as delegate, referee, goal judge or serving at the table at any water polo match shall be 
suspension from participating further in the tournament in which the match occurred and a 
report shall be made to the FINA Bureau, or if the Bureau is not assembled, to the FINA 
Executive, for consideration of additional sanctions.  
2.2 If a person, appointed by FINA as a delegate, referee, goal judge or serving at the table 
at a water polo match, commits an offence referred to in these Regulations or the FINA 
Code of Conduct and involving cheating or partiality, the person shall be suspended up to 
life.  
Article 3. OFFENCES AGAINST OFFICIALS  
3.1 Any offence committed by any member of a team or team official shall result in a 
minimum suspension of one (1) match up to a maximum suspension of all water polo 
matches for one (1) year period.  
3.2 If the offence includes violence resulting in serious injury, use of any hard object or any 
other kind of violence against the body, the minimum suspension shall be for all water polo 
matches for one (1) year period up to a maximum of a lifetime suspension from water polo 
matches.  
3.3 If the offence is an attempt to commit an offence referred to in 3.2, the minimum 
suspension shall be three (3) matches up to a maximum suspension of all water polo 
matches for one (1) year period. 
3.4 Offences in 3.1, 3.2 and 3.3 involve acts committed from 30 minutes before the 
beginning of the match until 30 minutes after the end of the match. 
3.5 If an offence referred to in 3.1, 3.2 or 3.3 is committed by any person other than a 
player or team official, the minimum sanction shall be a warning or exclusion from the 
venue up to a maximum sanction of suspension of the right to attend water polo matches 
for any period up to, and including, life. 
3.6 The minimum sanction for any offence under Article 3 may be increased for a second or 
subsequent offence by any individual. 
Article 4. OFFENCES AGAINST TEAM MEMBERS OR TEAM OFFICIALS 



328 

 

4.1 For brutality, or any offence not covered in FINA Rules WP 20-22 committed by a player 
against other players or team officials, the minimum suspension shall be for one (1) match 
up to a maximum of all water polo matches for a one (1) year period. 
4.2 If the offence is committed by a team official against any player or team official, the 
minimum suspension shall be one (1) match up to a maximum of a lifetime suspension from 
water polo matches. 
4.3 If the offence is committed by any other person, the minimum sanction shall be 
expulsion from the venue up to a maximum of a suspension of the right to attend water 
polo matches for any period up to, and including, life. 
4.4 The minimum sanction for any offence under Article 4 may be increased for a second or 
subsequent offence by any individual. 
Article 5. OTHER OFFENCES 
5.1 For any offence committed by any team member or team official against media 
representatives, spectators, pool staff or any other person present in the venue at the time 
of a match, the minimum suspension shall be from all water polo matches for a one (1) 
year period up to a maximum of suspension of the right to attend competitions for any 
period up to, and including, life. 
5.2 For oral or written statements of an abusive kind or nature and directed against FINA, 
any Federation, any organiser, authority or any other person, and which are not elsewhere 
covered in this Code, the minimum sanction shall be suspension for a period of six (6) 
months up to a maximum suspension for life. 
5.3 The minimum sanction for any offence under Article 5 may be increased for such period 
as the Management Committee deems appropriate. 
Article 6. OFFENCES COMMITTED BY TEAMS 
6.1 If more than three members of the same team, including team officials, commit offences 
sanctioned in accordance with Articles 3, 4 or 5 in the same match, that team shall be 
sanctioned with disqualification from that match and a minimum suspension from the next 
match in the tournament to a maximum suspension from taking part in any competition 
organised by the same body for a period of one (1) year. 
6.2 Suspension in 6.1 means that the match or matches for which the team has been 
suspended shall be awarded to the opponent(s) with the goal score of 5-0. 
Article 7. PROCEDURES FOR IMPOSING SANCTIONS 
7.1 Sanctions for offences in 3.1 and 3.5 shall be imposed by the Management Committee 
within 24 hours after the end of the match, with immediate notification to the player(s), 
team official(s), or other person(s) suspended. 
7.2 The Management Committee shall have the right to provisionally suspend any person or  
team who has committed offences in 2.1, 2.2, 3.2, 3.3, 4.1, 4.2, 4.3 5.1, 5.2, and 6.1, subject 
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to immediate written submission of the case to the FINA Bureau or, Board of the Organising 
body. 
7.3 Sanctions in accordance with 2.1, 2.2, 3.2, 3.3, 3.5, 4.1, 4.2, 4.3, 4.4, 5.1, 5.2, 5.3, and 6.1 
shall be imposed by the. Board of the Organising body. 
7.4 Sanction involving disqualification and suspension of a team from one or more matches 
in the same tournament shall be imposed by the Management Committee within 24 hours 
after the end of the match and immediate notification to the team officials, the Federation 
of the team and the Board of the Organising body. 
7.5 Sanctions involving suspension of a team in accordance with 6.1 for a period covering 
more than the actual tournament shall be imposed by the Board of the Organising body. 
7.6 As used in these Regulations "suspension" for offences other than in 3.1, 3.2, 3.5 and 4.1 
shall mean, as may be specified by the Board of the Organising body, from competitions or 
that the individual sanctioned shall not participate in any or certain activities of FINA, the 
recognised continental organisations or any of FINA's Member Federations, in any discipline 
of FINA including acting as a competitor, delegate, coach, leader, physician or other 
representative of FINA, a recognised continental organisation or a Member Federation. A 
suspension shall take effect from the date specified by the competent authority. 
7.7 If a player or team official is suspended from a specific match, the team shall have the 
number of players or team officials on the bench reduced accordingly; provided that there 
is at least one (1) team official on the bench. 
Article 8. BURDEN OF PROOF 
8.1 Referees, match officials or the competition management shall have the burden of 
establishing that offences in the Water Polo Rules and these Regulations have occurred. 
Article 9. CONSIDERATION 
9.1 In imposition of any sanction, the nature of the offence, the circumstances under which 
it occurred, the gravity of the offence, the character of the action and other consideration 
that is in harmony with the objectives of FINA must be taken into account. 
Article 10. APPEALS 
10.1 An individual sanctioned by the Management Committee may appeal to the Board of 
the Organising body within 21 days from the date of receipt of the decision including a 
sanction of the appealing party and further in accordance with the rules of the body 
concerned. 
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