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 คู่มือการพัฒนาศักยภาพด้านกีฬาสู่ความเป็นเลิศ 

 
กีฬาฟุตบอล 
 

ประวัตกิีฬาฟุตบอล 
ประวัติฟุตบอล (การกีฬาแห่งประเทศไทย, 2562 : ออนไลน์) กีฬาฟุตบอล (Football) หรือ

ซอคเก้อร์ (Soccer) เป็นกีฬาที่มีผู้สนใจที่จะชมการแข่งขันและเข้าร่วมเล่นมากที่สุดในโลก ชนชาติใดเป็น
ผู้กำเนิดกีฬาชนิดนี้อย่างแท้จริงนั้นไม่อาจจะยืนยันได้แน่นอน เพราะแต่ละชนชาติต่างยืนยันว่าเกิดจาก
ประเทศของตน แต่ในประเทศฝรั่งเศสและประเทศอิตาลี ได้มีการละเล่นชนิดหนึ่งที่เรียกว่า “ซูเลอ” 
(Soule) หรือจิโอโค เดล คาซิโอ (Gioco Del Calcio) มีลักษณะการเล่นที่คล้ายคลึงกับกีฬาฟุตบอลใน
ปจัจุบัน ทั้งสองประเทศอาจจะถกเถียงกันว่ากีฬาฟุตบอลถือกำเนิดจากประเทศของตน อันเป็นการหาข้อ
ยุติไม่ได้ เพราะขาดหลักฐานยืนยันอย่างแท้จริง ดังนั้น ประวัติของกีฬาฟุตบอลที่มีหลักฐานที่แท้จริง
สามารถจะอ้างอิงได้ เพราะการเล่นที่มีกติกาการแข่งขันที่แน่นอน คือประเทศอังกฤษเพราะประเทศ
อังกฤษตั้งสมาคมฟุตบอลในปี พ.ศ. 2406 และฟุตบอลอาชีพของอังกฤษเกิดข้ึนในปี พ.ศ. 2431 

 

วิวัฒนาการของฟุตบอล 
ก่อนคริสตกาล – อ้างถึงการเล่นเกมซึง่เปรียบเสมือนต้นฉบบัของกีฬาฟุตบอลที่เก่าแกท่ี่ได้มีการ

ค้นพบจากการเขียนภาษาญี่ปุ่น-จีน และในสมัยวรรณคดีของกรีก และโรมัน 
ยุคกลาง – ประวัตบิันทึกการเล่นในเกาะอังกฤษ อิตาลี และฝรัง่เศส 
ปี พ.ศ. 1857 – พระเจ้าเอ๊ดเวิร์ดที่ 3 ทรงออกพระราชกฤษฎีกาห้ามเล่นฟุตบอล เพราะจะ

รบกวนการยิงธนู 
ปี พ.ศ. 2104 – Richardo Custor อาจารย์สอนหนังสือชาวอังกฤษกล่าวถึงการเล่นว่า ควร

กำหนดไว้ในบทเรียนของเยาวชน โดยได้รับอิทธิพลจาการเล่นกาลซิโอในเมืองฟลอเร้นท์ 
ปี พ.ศ. 2123 - Riovanni Party ได้จัดพิมพ์กติการการเล่นคาลซิโอ 
ปี พ.ศ. 2223 - ฟุตบอลในประเทศอังกฤษได้รับพระบรมราชานุเคราะห์จากพระเจ้ชาร์ลที่ 2 
ปี พ.ศ. 2391 - ได้มีการเขียนกฎข้อบังคับเคมบริดจ์ข้ึนเป็นครั้งแรก 
ปี พ.ศ. 2406 - ได้มีการก่อตั้งสมาคมฟุตบอลข้ึน 
ปี พ.ศ. 2426 - สมาคมฟุตบอลจักรภพ 4 แห่ง ยอมรับองค์กรควบคุม และจัดตั้งกรรมการ

ระหว่างชาติ 
ปี พ.ศ. 2429 - สมาคมฟุตบอลเริ่มทำการฝึกเจ้าหน้าที่ที่จัดการแข่งขัน 
ปี พ.ศ. 2431 - เริ่มเปิดการแข่งขันฟุตบอลลีก โดยยินยอมให้มีนักฟุตบอลอาชีพ และเพิ่ม

อำนาจการควบคุมให้ผู้ตัดสิน 
ปี พ.ศ. 2432 - สมาคมฟุตบอลส่งทีมไปแข่งขันในต่างประเทศ เช่น เยอรมันไปเยือนอังกฤษ 
ปี พ.ศ. 2447 – ก่อตั้งฟีฟ่า ซึ่งมีสำนักงานอยู่ที่กรุงปารีส เมื่อ 11 พฤษภาคม พ.ศ. 2447 โดย

สมาคมแห่งชาติคือ ฝรั่งเศส เบลเยียม เดนมาร์ก สเปน สวีเดน และสวิตเซอร์แลนด์ 
ปี พ.ศ. 2480 – 2481 -ข้อบังคับปจัจบุันเขียนข้ึนตามระบบใหม่ขององค์กรควบคุม โดยใช้ข้อบงัคับเก่ามา
เป็นแนวทาง 
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ประวัติของกีฬาฟุตบอลในประเทศไทย 
กีฬาฟุตบอลในประเทศไทย ได้มีการเล่นตั้งแต่สมัย “พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้า

เจ้าอยู่หัว” รัชกาลที่ 5 แห่งกรุงรัตนโกสินทร์ เนื่องจากสมัยรัชกาลที่ 5 พระองค์ได้ส่งพระเจ้าลูกยาเธอ
พระเจ้าหลานยาเธอ และข้าราชบริพารไปศึกษาวิชาการด้านต่างๆ  ที่ประเทศอังกฤษ และผู้ที่นำกีฬา
ฟุตบอลกลับมายังประเทศไทยเป็นคนแรก คือ เจ้าพระยาธรรมศักดิ์มนตรี (สนั่น เทพหัสดิน ณ อยุธยา) 
หรือที่ประชาชนชาวไทยมักเรียกช่ือสั้นๆ ว่า “ครูเทพ” ซึ่งท่านได้แต่ง “เพลงกราวกีฬา” ที่พร้อมไปด้วย
เรื่องน้ำใจนักกีฬาอย่างแท้จริง เช่ือกันว่าเพลงกราวกีฬาที่ครูเทพแต่งไว้นี้จะต้องเป็น “เพลงอมตะ” และ
จะต้องคงอยู่คู่ฟ้าไทย 

พ.ศ. 2440 รัชกาลที่ 5 ได้เสด็จนิวัติพระนคร กีฬาฟุตบอลได้รับความสนใจมากข้ึนจากบรรดา
ข้าราชการบรรดาครูอาจารย์ ตลอดจนชาวอังกฤษในประเทศไทย และผู้สนใจชาวไทยจำนวนมากข้ึนเป็น
ลำดับ กอปรกับครูเทพได้เพียรพยายามปลกูฝังการเลน่ฟุตบอลในโรงเรยีนอย่างจริงจัง และแพร่หลายมาก
ในโอกาสต่อมา 

พ.ศ. 2443 (รศ. 119) การแข่งขันฟุตบอลเป็นทางการครั้งแรกของไทยได้เกิดข้ึน เมื่อวันเสาร์ที่ 
2 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2443 (รศ. 119) ณ สนามหลวง ซึ่งเป็นสถานที่ออกกำลังกาย และประกอบงานพิธี
ต่างๆ การแข่งขันฟุตบอลคู่ประวัติศาสตรข์องไทย ระหว่าง “ชุดบางกอก” กับ “ชุดกรมศึกษาธิการ” จาก
กระทรวงธรรมการหรอืเรียกช่ือการแข่งขันครั้งนี้ว่า “การแข่งขันฟุตบอลตามข้อบังคับของแอสโซซิเอช่ัน” 
สมัยก่อนเรียกว่า “แอสโซซิเอช่ันฟุตบอล” (ASSOCIATIONS FOOTBALL) สมัยปัจจุบันอาจเรียกได้ว่า 
“การแข่งขันฟุตบอลของสมาคม” หรือ “ฟุตบอลสมาคม” ผลการแข่งขันฟุตบอลนัดพเิศษดังกล่าวปรากฏ
ว่า “ชุดกรมศึกษาธิการ” เสมอกับ “ชุดบางกอก” 2-2 ต่อมาพระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัว  
รัชกาลที่ 6 พระองค์ทรงมีความสนพระทัยกีฬาฟุตบอลเป็นอย่างยิ่งถึงกับทรงกีฬาฟุตบอลเอง และทรงตั้ง
ทีมฟุตบอลส่วนพระองค์ ช่ือทีม “เสือป่า” และได้เสด็จพระราชดำเนินประทับทอดพระเนตรการแข่งขัน
ฟุตบอลเป็นพระราชกิจวัตรเสมอมา และจากพระราชกิจวัตรของรัชกาลที่ 6 ทางด้านฟุตบอลนับได้ว่าเป็น
ยุคทองของไทยอย่างแท้จริง อีกทั้งยังมีการเผยแพร่ข่าวสาร หนังสือพิมพ์ และบทความต่างๆ ด้วย 

 

รัชกาลท่ี 6 ทรงมีวัตถุประสงค์ในการก่อตั้งสมาคมฟุตบอลแห่งสยาม ดังนี้ 
1. เพื่อให้ผู้เล่นฟุตบอลมีพลานามัยที่สมบูรณ์ 
2. เพื่อก่อให้เกิดความสามัคคี 
3. เพื่อก่อให้เกิดไหวพริบและเป็นกีฬาที่ประหยัดดี 
4. เพื่อเป็นการศึกษากลยุทธ์ในการรุกและการรับเช่นเดียวกับกองทัพทหารหาญ 

 

จากวัตถุประสงค์ดังกล่าว นับเป็นสิ่งที่ผลักดันให้สมาคมฟุตบอลแห่งสยามดำเนินกิจการเจริญ 
ก้าวหน้ามาจนถึงทุกวันนี้ และกำลังอยู่ระหว่างปรับปรุงข้อมูล ดังนี้ พ.ศ. 2458 (ร.ศ. 134) การแข่งขัน
ระหว่างชาติครั้งแรกของประเทศไทย เมื่อวันอังคารที่ 23 พฤศจิกายน พ.ศ. 2458 ณ สนามราชกรีฑา
สโมสร (สนามม้าปทุมวัน) ระหว่าง “ทีมชาติสยาม” กับ “ทีมราชกรีฑาสโมสร” ต่อหน้าพระที่นั่ง และมี 
มร.ดักลาส โรเบิร์ตสัน เป็นผู้ตัดสิน ซึ่งผลการแข่งขันปรากฏว่า ทีมชาติสยาม ชนะ ทีมราชกรีฑาสโมสร 2-
1 ประตู (ครึ่งแรก 0-0) และครั้งที่ 2 เมื่อวันเสาร์ที่ 18 ธันวาคม พ.ศ. 2458 เป็นการแข่งขันระหว่างชาติ
นัดที่ 2 แบบเหย้าเยือนต่อหน้าพระที่นั่ง ณ สนามเสือป่าสวนดุสิต ผลปรากฏว่า ทีมชาติสยาม เสมอกับ 
ทีมราชกรีฑาสโมสร หรือทีมรวมต่างชาติ 1-1 ประตู (ครึ่งแรก 0-0) 
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สมาคมฟุตบอลแห่งประเทศไทย (THE FOOTBALL ASSOCIATION OF THAILAND) 
วิวัฒนาการของสมาคมฟุตบอลแห่งประเทศไทย 
พ.ศ. 2459 พระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ  ตั้งสมาคม

ฟุตบอลแห่งสยามขึ้น เมื่อวันที่ 25 เมษายน พ.ศ. 2459 และตราข้อบังคับข้ึนใช้ในสนามฟุตบอลแหง่สยาม
ด้วย ซึ่งมี ช่ือย่อว่า ส .ฟ .ท . และเขียนเป็นภาษาอังกฤษว่า “THE FOOTBALL ASSOCIATION OF 
THAILANDUNDER THE PATRONAGE OF HIS MAJESTY THE KING” 

ใช้อักษรย่อว่า F.A.T. และสมาคมได้จัดการแข่งขันถ้วยใหญ่และถ้วยน้อยเป็นครั้งแรกในปีนี้ด้วย 
พ.ศ. 2468 เป็นภาคีสมาชิกสหพันธ์ฟุตบอลนานาชาติ เมื่อวันที่ 23 มิถุนายน พ.ศ. 2468 
พ.ศ. 2499 การแก้ไขเพิ่มเติมข้อบังคับ ครั้งที่ 3 และเรียกว่าข้อบังคับ “ลักษณะปกครอง” 
พ.ศ. 2499 สมาคมฟุตบอลแห่งประเทศไทยได้สิทธ์ิส่งทีมฟุตบอลชาติไทยเข้าร่วมการแข่งขัน

“กีฬาโอลิมปิก” ครั้งที่ 16 นับเป็นครั้งแรกที่ประเทศไทยมีสิท ธ์ิเข้าร่วมการแข่งขัน  เมื่อวันที่  26 
พฤศจิกายน พุทธศักราช 2499 ณ นครเมลเบิร์น ประเทศออสเตรเลีย 

พ.ศ. 2500 เป็นภาคีสมาชิกสมาพันธ์ฟุตบอลแห่งเอเชีย ซึ่งมีช่ือย่อว่า A.F.C. และเขียนเป็น
ภาษาอังกฤษว่า “ASIAN FOOTBALL CONFEDERATION” พ.ศ. 2501 มีการแก้ไขเพิ่มเติมข้อบังคับ
ลักษณะปกครอง ครั้งที่ 4 พ.ศ. 2503 มีการแก้ไขเพิ่มเติมข้อบังคับลักษณะปกครอง ครั้งที่ 5 พ.ศ. 2504-
ปัจจุบัน สมาคมฟุตบอลแห่งประเทศไทยได้จัดการแข่งขันฟุตบอลถ้วยน้อย และถ้วยใหญ่ซึ่งภายหลังไดจ้ัด  
การแข่งขันแบบเดียวกับของสมาคมฟุตบอลอังกฤษ คือ จัดเป็นประเภทถ้วยพระราชทาน ก ข ค และ ง 
และยังจัดการแข่งขันประเภทอื่นๆ อีก เช่น ฟุตบอลนักเรียน ฟุตบอลเตรียมอุดม ฟุตบอลอาชีวะ ฟุตบอล
เยาวชน และอนุชน ฟุตบอลอุดมศึกษา ฟุตบอลเอฟเอคัพ ฟุตบอลควีนส์คัพ ฟุตบอลคิงส์คัพ เป็นต้น 
นอกจากนี้ยังได้จัดการแข่งขัน และส่งทีมเข้าร่วมการแข่งขันกับทีมนานาชาติอีกมากมายจนถึงปัจจุบัน   

(กรมพลศึกษา กระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา, 2558 : 4-6) 

 
 
 
 

ทักษะกีฬาฟุตบอล 

 

ทักษะท่ีใช้ในกีฬาฟุตบอล 
กีฬาฟุตบอลเป็นกีฬาที่ใช้พลังงานหลายระบบผสมผสานกัน  โดยเฉลี่ยในการแข่งขันหนึ่งนัด    

ผู้เล่นจะมีการใช้ทักษะกีฬาฟุตบอลทุก 6 วินาทีโดยเฉลี่ยคือมีการใช้ทักษะมากกว่า 1000 ครั้ง ในการ
แข่งขันหนึ่งนัด ทักษะที่ต้องใช้ในการแข่งขันแต่ละครั้ง คือ 

1. ว่ิงด้วยความเร็ว (sprint) ในช่วงเวลาสั้นๆ คือ 2 – 4 วินาทีทุก 90 วินาทีโดยเฉลี่ย พบว่ามี 10 
– 20 ครั้งที่การว่ิงด้วยความเร็วต้องใช้ระดับความหนักที่สูง (High Intensity) และพบว่ามีการเปลี่ยนทิศ
กะทันหันขณะว่ิงอยู่บ่อยครั้ง (Turner และ Stuart, 2014) 

2. การโหม่ง (Heading) คือการกระโดดข้ึนจากพื้นแล้วใช้ศีรษะสัมผัสลูกฟุตบอลเพื่อสกัดแย่งลูก
ฟุตบอล หรือเพื่อทำประตู โดยเฉลี่ยพบว่ามีการโหม่ง 10 ครั้งต่อการแข่งขันหนึ่งนัด 

3. การเข้าสกัด (Tackle) คือการเข้าปะทะเพื่อสกัดแย่งลูกฟุตบอลจากฝั่งตรงข้ามโดยเฉลี่ย 
พบว่า มีการการเข้าสกัด 15 ครั้งต่อการแข่งขันหนึ่งนัด 
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4. การส่งบอล (Pass) คือการส่งลูกฟุตบอลให้กับเพื่อนร่วมทีม เพื่อเพิ่มโอกาสในการทำประตู 
หรือพาบอลเคลื่อนไปในแดนของฝั่งตรงข้าม โดยเฉลี่ยพบว่ามีการส่งบอล 30 ครั้งต่อการแข่งขันหนึ่งนัด 

5. การเลี้ยงบอล (Dribble) คือการพาลูกฟุตบอลเคลื่อนที่จากตำแหน่งหนึ่งไปอีกตำแหน่งหนึ่ง 
ด้วยเท้า โดยเฉลี่ยพบว่ามีการเลี้ยงบอล 50 ครั้งต่อการแข่งขันหนึ่งนัด 

 

ทักษะพื้นฐานกีฬาฟุตบอล  
การฝกึทักษะเบื้องต้นของกีฬาฟุตบอลมีดังนี ้ (สกายบุ๊กส์, 2550)  
1. การเตะลูกต่างๆ 
2. การหยุดลูก และการบงัคับลูกในระดบั และทิศทางต่างๆ ที่ต้องการ  
3. การเลี้ยงลูก 
4. การส่งลูก  
5. การตัดลูกหรือการแย่งลูก  
6. การโหม่งลูก  
7. การทุ่มลูก  
8. การเป็นผูร้ักษาประตู  
 

อภิชาต ิอ่อนสร้อย และปรีชา ศิริรัตน์ไพบูลย์ (2555) ไดก้ล่าวไว้ว่า ทักษะพื้นฐานกีฬาฟุตบอล 
ที่นิยม มีดังนี ้ 

1. ทักษะการเตะลูกฟุตบอล  (Kick a Ball Skill) หมายถึง ทักษะการเตะลูกฟุตบอล เป็น
พื้นฐานที่สำคัญและจำเป็นอย่างยิ่งซึ่งนักกีฬาฟุตบอล ผู้เล่นต้องศึกษาการเตะลูกบอลในตำแหน่ง ต่างๆ 
ว่าจะต้องเตะอย่างไรจึงจะเหมาะสม และถูกต้องกับสถานการณ์ที่แตกต่างกันวิธีเตะย่อม แตกต่างกัน แต่
ผลลัพธ์ที่ได้นั้นต้องแน่นอนและแม่นยำ  

2. ทักษะการหยุดลูกบอล หมายถึง (Stopping a Ball Skill) การที่ผู้เล่นใช้อวัยวะ ส่วนต่างๆ 
ของร่างกายในการเล่นฟุตบอลยกเว้นอวัยวะบริเวณหัวไหล่ ถึงมือ ในการบังคับลูกที่กลิ้งมา ระดับพื้น
กระดอนมาหรือลอยมาในอากาศ ให้ลูกบอลหยุดในการครอบครองเพื่อที่จะดำเนินการเล่น ไปได้ตาม
สถานการณ์ที่เหมาะสม  

3. ทักษะการเลี้ยงลูกบอล (Dribbling Skill) หมายถึง การพาลูกบอลให้เคลื่อนที่ไป บนพื้น
สนาม การว่ิงเลี้ยงลูกการลากลกูติดเทา้ไปข้างหน้า หรือการว่ิงควบคุมครอบครองลูกบอลไป อย่างเช่ืองช้า 
และสามารถควบคุมทิศทางให้เป็นไปตามที่ต้องการได้อย่างชำนาญ  

4. ทักษะการโหม่งลูกบอล (Heading) หมายถึง การเล่นลูกบอลด้วยศีรษะขณะที่ ลูกบอลกำลัง
ลอยอยู่ในอากาศ โดยการใช้บริเวณหน้าผากเป็นที่สัมผัสลูกบอล (เพราะบริเวณหน้าผาก นี้เป็นบริเวณที่
แข็งมากเป็นกระดูกแผ่นเดียว) การโหม่งลูกบอลเป็นการเล่นที่ได้เปรียบมากกว่าการ เล่นด้วยเท้า การ
โหม่งลูกบอลนั้นสามารถใช้ในการสกัดลูกอันตรายออกจากพื้นที่ หรือใช้สำหรับผ่าน ลูกและยิงประตูได้
อย่างมีประสิทธิภาพ  

5. ทักษะการทุ่มลูกบอล (Throwing a Ball) หมายถึง ตามกติกา เมื่อลูกบอลออก ด้านข้าง
สนามหมดทั้งลูก ผู้เล่นฝ่ายตรงข้ามที่ไม่ได้ทำลูกบอลออกนอกสนาม จะได้เป็นฝ่ายเล่นลูกจาก บริเวณ
ด้านข้างสนาม โดยการใช้มือทุ่มลูกเข้าสนาม ณ จุดที่ลูกออก  
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หลักการฝึกกีฬา    
การกีฬาแห่งประเทศไทย (2558 : ออนไลน์) ได้กล่าวไว้ว่า หลักเกณฑ์พื้นฐานในการฝึกซ้อม

กีฬา (Fundamental Criteria for Training)  การวิเคราะห์การเล่นของนักกีฬาปัจจัยสำคัญในการจัด
โปรแกรมการฝึกซ้อม คือ การ วิเคราะห์ด้านเทคนิคของการเล่นที่ผ่านมาแล้ว เพื่อนามาใช้ในการตัดสินใจ
ว่าจะฝึกซ้อมอะไรมาน้อย เพียงใด ให้เพียงพอสำหรับผู้เล่นในโปรแกรมการฝึก ความรู้ความสามารถของ
ทีม และผู้เล่นจะเป็นประโยชน์ต่อการจัดโปรแกรมการฝึกได้อย่างมีคุณภาพ และเหมาะสม  

 ในการวิเคราะห์การเล่นของนักกีฬา ผู้ฝึกสอนต้องใช้ประสบการณ์ทั้งหมดที่ได้สะสมตลอด การ
ทางานทางด้านนี้มา และการสังเกตส่วนตัวของผู้ฝึกสอนเองสร้างรูปแบบของโปรแกรมการ ฝึกซ้อม
ประจำวันที่จะจัดให้ผู้เล่นฝึกซ้อมได้อย่างถูกต้อง และมีประสิทธิภาพ  

1. ตัวบุคคล (The Human Aspects)  เซป เฮอร์เบอร์เกอร์ ผู้ฝึกสอนชาวเยอรมันตะวันตก ผู้ซึ่ง
ทำให้เยอรมันตะวันตกได้รับชัยชนะ ในฟุตบอลโลก ค.ศ.1954 ได้เน้นถึงความสำคัญของผู้ฝึกสอนตลอด
มา จัดความสามารถในการสอน และการควบคุมทีมไว้หลายอย่าง   

 1.1 ผู้ฝึกสอนที่มีความสามารถจะต้องไม่เพิกเฉยต่อหน้าที่ทางด้านจิตวิทยาที่มีต่อผู้เล่นของ ตน
การใช้หลักการของการฝึกซ้อมที่ถูกต้องหมายถึงว่า ผู้ฝึกสอนต้องเข้าใจถึงจิตใจและการปรับจิตใจ ของผู้
เล่น โดยการสร้างบรรยากาศในการฝึกซ้อมระหว่างผู้ฝึกสอนกับผู้เล่น ให้สามารถทางานร่วมกัน ได้และ
นำไปสู่ความสำเร็จ  การสร้างกฎเกณฑ์ในระหว่างการฝึกซ้อมอย่างเดียว ไม่ช่วยให้ความสัมพันธ์ที่
ละเอียดอ่อน ระหว่างผู้เล่นและผู้ฝึกสอนเป็นไปได้ดี ยิ่งถ้าผู้ฝึกสอนสามารถเข้าผู้เล่นได้เป็นรายบุคคล 
ความสำเร็จ อย่างไรก็ตามความพยายามในการสรา้งความสัมพันธ์นี้จะต้องอยู่ใน ขอบเขตของลักษณะการ
ฝึกซ้อมด้วย ผู้ฝึกสอนควรพยายามเข้าใจสภาพจิตใจของผู้เล่นในความรับผิดชอบของตน  

 

แผนภูมิที่ 1 แสดงหลักการฝกึซ้อม 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ที่มา : (การกีฬาแห่งประเทศไทย, 2558)      

หลักการฝึกซ้อม 
 

ลักษณะของผู้เล่น 
วิธีสอนจิตวิทยา 

สิ่งแวดล้อม สภาพ 
อากาศ อาหาร 

การแข่งขัน 

ฝึกซ้อม 

ทักษะ 

เทคนิค 

การเตะ 
 

การควบคุมลกู 
ฟุตบอล 

 

การโหม่ง 
 

การเลี้ยง 
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แผนภูมิที่ 2 แสดงการวิเคราะห์การแข่งขัน 
  

การวิเคราะห์การแข่งขัน 
                  

  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
ที่มา : (การกีฬาแห่งประเทศไทย, 2558)  

                              
 1.2 วิธีที่จะเข้าถึงจิตใจของผู้เล่นได้อย่างถูกต้องข้ึนอยู่กับอายุของผู้เล่น เนื่องจากต้องใช้ 

วิธีการที่แตกต่างกันตามกลุ่มอายุที่แตกต่างกันด้วย เช่น ผู้เล่นที่เป็นเด็กจะไม่สนใจความสามารถของ การ
เล่นของเขาเท่ากับผู้เล่นที่มีอายุมากกว่า และเด็กต้องการความเอาใจใส่ด้วยวิธีการหลายรูป แบบอย่าง
สม่ำเสมอ การเน้นให้เด็กเห็นว่าสิ่งใดผิดในขณะฝึกซ้อมสิ่งใดถูกจะช่วยให้เด็กเรียนรู้เร็วข้ึน   

 1.3 ผู้ฝึกสอนควรรู้ถึงภูมิหลังทางสังคมของผู้เล่น เช่น พื้นเพเดิม , ครอบครัว, ประวัติความ 
เป็นอยู่ เป็นต้น สิ่งเหล่านี้เป็นสิ่งสำคัญที่จะช่วยให้ผู้ฝึกสอนเข้าใจในตัวผู้ เล่นมากข้ึน และหาทาง 
ช่วยเหลือผู้เล่นในบางโอกาส   

 1.4 การเลือกแบบฝึกในการฝกึซ้อมก็เป็นปจัจยัที่สำคัญ เนื่องจากแบบฝึกต่างๆ จะช่วยทำให้ 
ผู้เล่นยกระดับตัวเองในการเล่นข้ึนได้ การเลือกแบบฝึกต้องเหมาะสมกับความสามารถของผู้เล่นใน ขณะที่
กำลังฝึกอยู่ การเลือกแบบฝึกที่ง่ายไปจะทำให้น่าเบื่อ แต่ถ้ายากเกินไปหรือยุ่งยากก็จะทำให้ เกิด
ความเครียดในการฝึก ระบบการฝึกที่มีข้ันตอนของการฝึกจะช่วยพัฒนาความมั่นใจของผู้เล่น พัฒนา
ความสามารถของผู้เล่นให้สูงข้ึน ผู้ฝึกสอนไม่ควรให้แบบฝึกที่ผู้เล่นรู้สึกว่าเป็นเรื่องเลื่อนลอย และไม่
เกี่ยวข้องกับการเล่นของเขา แต่ควรทำให้ผู้เล่นรู้สึกว่าผู้ฝึกสอนต้องการให้สิ่งที่เหมาะสมกับตัวเขา การ
ยกระดับการเล่นให้ดี ข้ึนมักเกิดจากผู้เล่นและผู้ฝึกสอนเข้าถึงจิตใจกัน และในเรื่องนี้ถือว่าเป็นเรื่องสำคัญ
มากเพราะจะทำให้ผู้เล่นรู้สึกกระตือรือร้นมีความตั้งใจจริงที่จะฝึก และแสดงให้เห็นถึงความมานะอดทน  
ผู้ฝึกสอนต้องทำให้ผู้เล่นมีความมั่นใจในโปรแกรมฝึกด้วย   

องค์ประกอบที่มี 
อิทธิพลต่อการฝึกซ้อม 

อายุ 
 

อุปกรณ์ 
 

ตัวบุคคล สิ่งแวดล้อม 

สภาพจิตใจ  
 

สภาพสนาม  
 

ยาและแพทย์ 
ประจำทีม 

 

วิธีการฝึก 
 

การฝกึซ้อม 
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สนธยา สีละมาด (ม.ป.ป.) กล่าวว่าหลักของการฝึกซ้อมที่มีระบบการฝึกซ้อมทุกรูปแบบจะเป็น 
ผลโดยกฎทางด้าน สรีรวิทยา 3 ประการ คือ กฎของการใช้ความหนักมากกว่าปกติ (Law of Overload) 
กฎของความเฉพาะเจาะจง (Law of Specificity) และกฎของการย้อนกลับ (Law of Reversibility)  

 

กฎของการใช้ความหนักมากกว่าปกติ (Law of Overload)    
กฎของการใช้ความหนักมากกว่าปกติ (Law of Overload) เป็นองค์ประกอบที่สำคัญในการ 

ปรับปรุงสมรรถภาพทางกาย เนื่องจากการปรับตัว (Adaptation) หรือ ผลของการฝึกซ้อม (Training 
Effect) จะเกข้ึนก็ต่อเมื่อร่างกายมีการทางานที่ระดับเหนือกว่าระดับพฤติกรรมปกติที่ปฏิบัติอยู่ใน 
ชีวิตประจำวันซึ่งความหนักมากกว่าปกติจะเพิ่มความเครียดต่อระบบการทางานของร่างกายในจำนวน 
มากกว่าสภาพปกติหรือสภาพที่เคยชิน เช่น การออกกำลังกายจะทำให้อัตราการเต้นของชีพจรสูงข้ึน กว่า
ชีพจรขณะพัก            

กฎของความเฉพาะเจาะจง (Law of Specificity)      
กฎของความเฉพาะเจาะจง (Law of Specificity) เป็นกฎเกี่ยวกับการประกอบกิจกรรมจะมี 

ผลเฉพาะตามชนิดของการกระตุ้นหรือชนิดของกิจกรรม ซึ่งเป็นการประยุกต์ข้ึนตามชนิดของการพัฒนาที่
เกิดข้ึนภายในกล้ามเนื้อ การฝึกซ้อมความแข็งแรงจะมีผลทางด้านการเพิ่มข้ึนของความ แข็งแรงกล้ามเนื้อ 
และขณะที่การออกกำลังกายเพื่อฝึกซ้อมความอดทนจะมีผลที่เฉพาะในการ ปรับปรุงความอดทนของ
กล้ามเนื้อ ความหนักของงานที่แตกต่างกันจะมีผลต่อร่างกายแตกต่างกัน การเพิ่มความแข็งแรงจะต้องทำ
การฝึกซ้อมด้วยความหนักที่มากกว่าปกติ มีแรงต้านที่ต่ำกว่าระดับที่ ร่างกายสามารถทำได้ (ต่ำกว่าระดับ
ที่กล้ามเนื้อสามารถปฏิบัติได้ในภาวะปกติ)   

   

กฎของการย้อนกลับ (Law of Reversibility)        
กฎของการย้อนกลับ (Law of Reversibility) ระดับสมรรถภาพจะลดต่ำลงถ้าได้รับความหนัก

มากกว่าปกติไม่ต่อเนื่อง ความจริงผลของการฝึกซ้อมจะมีการย้อนกลับภายในตัวเองถ้าการฝึกซ้อมไม่เป็น
สิ่งที่ท้าทายหรือหนักข้ึนระดับสมรรถภาพก็จะคงที่ (Plateau) และถ้าหยุดการฝึกซ้อมระดับ สมรรถภาพก็
จะลดต่ำลงเป็นลำดับข้ันจนกระทั่งเคลื่อนที่ต่ำลงถึงระดับที่จำเป็นสำหรับการประกอบ กิจกรรมใน
ชีวิตประจำวัน            

การย้อนกลับของผลการฝึกซ้อม (Reversibility of Training Effect) ผลของการฝึกซ้อมจะ มี
ผลอยู่ช่ัวระยะเวลาหนึ่งและจะลดลงหลังจาก 2-3 วัน ของการหยุดซ้อม ซึ่งจะเป็นการลดทั้งขบวนการ     
เมตบอดลิก (Metabolic) และความสามารถในการทางานของร่างกายถึงแม้ช่วงเวลาการพัก      

จะเห็นได้ว่าผู้ เล่นเป็นส่วนสำคัญในการทำให้โปรแกรมการฝึกประสบความสำเร็จในการ 
พิจารณาของผู้เล่นน้ัน สิ่งหนึ่งที่สำคัญคือ ปฏิกิริยาของผู้เล่นที่มีต่อสภาพแวดล้อม การจัด สภาพแวดล้อม
ที่ดีจะช่วยให้โปรแกรมการฝึกเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพและระยะเวลาในการฝึกซ้อม จะมีผลต่อ
ความสามารถของนักกีฬาในการพัฒนาความสามารถในการเล่นกีฬา   

   2.2 วิธีการฝึกทั่วไป  ในการบรรลุเป้าหมายที่ดีที่สุดน้ัน ผู้ฝึกสอนจำเป็นจะต้องหาวิธีที่ดีที่สุด
ในการให้ผู้เล่นเรียนรู้ โดยผ่านการฝึก 3 ระดับ บางทีวิธีที่ดีที่สุดจะต้องได้รับความร่วมมือจากผู้เล่นและ
อาจใช้ทัศนูปกรณ์ ช่วยได้หลังจากการอธิบายอาจจะตามด้วยการสาธิตให้ดูทันที การเลือกคำที่ใช้อธิบายมี
ความสำคัญ แบบฝึกทั้งหมดจะต้องมีการวางแผนอย่างมีระบบและเป็นข้ันตอน ผู้ฝึกสอนจะต้องระวังไม่ให้
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ผู้เล่น เกิดความผิดหวังหรือความเบื่อหน่ายในระหว่างการฝึก ความรู้สึกเช่นนี้จะเกิดข้ึนเมื่อแบบฝึกไม่ 
เหมาะสมกับระดับความสามารถในการเล่นของผู้เล่นหรือของทีม   

อย่างไรก็ตามแม้จะใช้วิธีที่ดีที่สุดแล้วการฝกึก็ไม่อาจประสบผลสำเรจ็ได้ถ้าไม่ได้รับความ ร่วมมือ
จากผู้เล่น ความสนใจส่วนตัว เจตคติที่มีต่อระเบียบวินัยในการฝึก และความตั้งใจจริงของผู้ เล่น มีส่วน
สำคัญที่ทำให้การฝึกประสบผลสำเร็จ สิ่งเหล่าน้ีสามารถทำให้เกิดข้ึนได้โดยผู้ฝึกสอน ผู้ฝึกสอนควรสร้าง
ความสัมพันธ์ส่วนตัวกับผู้เล่นทุกคน และช่วยผู้เล่นแก้ปัญหาถ้าทำได้ก็จะทำให้ผู้เล่น รู้สึกมั่นใจ ไว้วางใจ
ในตัวผู้ฝึกสอนมากข้ึน โดยทั่วๆ ไปจะเป็นการสร้างความสัมพันธ์ระหว่างทุกๆ คน ในทีมด้วย   

เมื่อการฝึกซ้อมผ่านไปตามลำดับผูเ้ล่นแต่ละคนหรอืทั้งทีมควรจะรู้สึกว่ามีความก้าวหน้า เกิดข้ึน
เรื่อยๆ และทุกคนควรจะได้พัฒนาความมั่นใจของตนเองในการนำเอาความสามารถความ ชำนาญไปใช้ใน
สถานการณ์การแข่งขันจริง ผลของความสำเร็จเหล่านี้จะช่วยส่งเสริมการพัฒนาการ ทางด้านจิตใจการ
เสริมสร้างบุคลิกภาพของผู้เล่นอีกด้วย  
 

บทบทของผู้ฝึกสอนกีฬาฟุตบอล 
อะไรคือการฝึกสอน  
การฝึกสอน คือ..............  
กรมพลศึกษา กระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา. (2555 : 11-12) ได้กล่าวไว้ว่า “การให้

คำแนะนำและจัดหาแบบฝึกที่เหมาะสมอยู่ตลอดเวลา มีการจัดระบบบริหารจัดการอันเป็นสากล และจัด
ให้นักกีฬามีโอกาสได้เพิ่มศักยภาพการพัฒนาการเล่นฟุตบอลให้อยู่ในระดับสูงสุดต้ังแต่เป็นเด็กจนเติบโต
เป็นผู้ใหญ่” “กระบวนการของการฝึกสอนจะทำงานประสานกันในภารกิจด้านต่างๆ  ที่เป็นผลให้มีการ
วางแผนโปรแกรมการฝึกซ้อมอย่างเป็นระบบ โดยออกแบบไว้สำหรับการพัฒนาความ สามารถเฉพาะตัว
กลุ่ม และทีม สำหรับปรับปรุงความสามารถในการฝึกซ้อม และแข่งขัน” 

 

ใครสามารถเป็นผูฝ้ึกสอนกีฬาฟุตบอลได้?  
คุณสมบัติของผูฝ้ึกสอนกีฬาฟุตบอล  
1. มีความเป็นนักการศึกษา  
2. มีความเป็นผู้นำ  
3. เป็นผูท้ำงานอย่างเป็นระบบ มีความเป็นระเบียบ  
4. เป็นนักบริหารจัดการ  
5. มีความสามารถในการแนะแนว  
6. มีความกระตือรอืร้นในการทำงาน  
7. สามารถวางแผนการฝึกได้อย่างเป็นระบบ 

 

ข้อควรพิจารณาเพ่ิมเติมสำหรบัผู้ฝึกสอนกีฬาฟุตบอล  
1. คุณคิดว่าผู้ฝึกสอนกีฬาฟุตบอลควรมีคุณสมบัติอะไรอีกบา้ง  
2. คุณคิดว่าผู้ฝึกสอนกีฬาฟุตบอลเยาวชนควรจะมีคุณสมบัติที่แตกต่างไปจากผู้ฝึกสอนกีฬา

ฟุตบอลโดยทั่วไปหรือไม่ 
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บทบาทท่ีสำคัญของผู้ฝึกสอนกีฬาฟุตบอล มีดังนี้  

 

1. ด้านเทคนิค (Technique)  
- มีความรู้ทางด้านเทคนิคของเกม เทคนิคส่วนบุคคล และการพัฒนา ทางด้านทักษะการ

ฝึกสอนเฉพาะ (specific) และรายละเอียดของการฝึก การสาธิต  
2. ด้านแทคติค (Tactic)  
- เข้าใจความสามารถของนักกีฬาแต่ ละคน แต่ละกลุ่ม และทีมเป็นอย่างดี ทั้งเวลาเล่น แบบใช้

ลูกฟุตบอล และไม่ใช้ลูกฟุตบอล ตลอดจนมีแบบฝึกในหลากหลายวิธีด้วย  
3. สมรรถภาพทางร่างกาย (Condition)  
- มีการพัฒนาสมรรถภาพทางร่างกาย ของนักกีฬาในทุกส่วนของร่างกาย  
4. สมรรถภาพทางจิตใจ (Mental)  
- มีการพัฒนาการทางด้านจิตใจให้เข้มแข็ง  
5. สังคม (Social)  
- มีความเข้าใจและรู้จักบริหารจัดการ ให้เกิดความสัมพันธ์อันดีต่อกันไม่ว่า จะเป็นนักกีฬาต่อ

นักกีฬาด้วยกัน หรือ กับเจ้าหน้าที่ทีม - กับผู้ชม - กับสื่อ กับครอบครัว เป็นต้น 
 

วิธีการฝึกสอน (Coaching Methods) 
1. วิธีการฝึกสอน (Coaching Methods)  

วิธีการฝึกสอน หมายถึง หลักการ ลำดับข้ันตอนเรื่องต่างๆ ที่เกี่ยวข้อง ในการสอนกิจกรรม ซึ่ง
จะต้องข้ึนอยู่กับพื้นฐานการเรียนรู้ของผู้เล่นแต่ละคน 

2. องค์ประกอบที่สำคัญ (Key Elements)  
ระบุที่มาของปัญหา - ผ่านการสังเกต และการวิเคราะห์ ผ่านการบันทึกภาพ จากกล้องวีดีโอ 

เป็นต้น  
ปัญหาคืออะไร - เทคนิคการเล่น กลยุทธ์ในการเล่นของกลุ่มหรือทีม ความสมบูรณ์ของร่างกาย

และความพร้อมทางจิตใจ  
ใครคือผู้ที่มีส่วนเกี่ยวข้อง - ตัวผู้เล่นเอง หรือ ผู้เล่นฝ่ายตรงข้าม  
สถานที่ๆ เกิดข้ึน - โดยแยกเป็นส่วนๆ ของปัญหาที่เกิดข้ึนทั้งหมด (การป้องกัน, กองกลาง, 

หรือผู้เล่นแถวที่ 3)  
ช่วงเวลาที่ เกิดข้ึน - ช่วงระยะเวลาของการรุก  หรือช่วงระยะเวลาของการรับ , เป็นช่วง

ระยะเวลาที่เท่าไหร่ของเกมส์  
การค้นหาวิธีแก้ไข - แก้ปัญหาโดยการปฏิบัติตามแผนการฝึกซ้อม โดยใช้ วิธีการฝึกสอนที่

เหมาะสม  
การถ่ายโอนการเรียนรู้ - ถ่ายโอนข้อมูลการเรียนรู้ต่างๆ ไปสู่ผู้เล่นผ่านทาง การฝึกปฏิบัติ  
ความท้าทาย - ฝึกปฏิบัติที่ท้าทายความก้าวหน้า เพื่อปรับปรุงผู้เล่น ให้บรรลุความสำเร็จ และ

แก้ไขปัญหาของกีฬาฟุตบอล 
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การอบอุ่นร่างกาย (Warm up) 
กรมพลศึกษา กระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา (2559 : 63-65) กล่าวไว้ว่า การอบอุ่นร่างกาย   

(Warm Up) เป็นการทำให้ร่างกายทำงานเพิ่มหนักข้ึน เพื่อให้พร้อมที่จะออกกำลงักายหรือเลน่กีฬาที่หนัก
ข้ึนได้อย่างมีประสิทธิภาพ โดยเฉพาะระบบกล้ามเนื้อ เอ็น และข้อต่อ รวมทั้งระบบหายใจและระบบ
ไหลเวียนเลือด เพิ่มความสามารถในการแสดงทักษะทางกีฬา ลดปัญหาการบาดเจ็บที่กำลังประสบอยู่  
และป้องกันการบาดเจ็บที่อาจจะเกิดข้ึนได้ 

 

หลักและวิธีการอบอุ่นรา่งกาย 
การอบอุ่นร่างกาย เป็นกิจกรรมที่จะต้องทำก่อนการออกกำลังกาย และเล่นกีฬา การอบอุ่น

ร่างกายที่ดีนั้น จะทำให้มีความพร้อมทางร่างกาย และจิตใจ มีขั้นตอน ดังนี ้
1. การอบอุ่นร่างกายทั่วไป (General warm up) 
การอบอุ่นร่างกายทั่วไป จะใช้การว่ิงเหยาะ (Jogging) การบริหารกาย (Body Conditioning)

และการยืดกล้ามเนื้อ (Stretching) แต่ต้องใช้เวลาและความหนักเพียงพอ ที่จะทำให้อุณหภูมิในร่างกาย
เพิ่มข้ึน โดยไม่ทำให้เกิดความเมื่อยล้า โดยปกติจะใช้เวลาอบอุ่นร่างกายทั่วไป ประมาณ 5–10 นาที 

2. การอบอุ่นร่างกายเฉพาะ (Specific Warm Up) 
การอบอุ่นร่างกายเฉพาะ จะทำหลังจากการอบอุ่นร่างกายทั่วไป โดยเพิ่มจังหวะให้เร็วข้ึนจน

รู้สึกว่าอุณหภูมิร่างกายสูงข้ึนและหัวใจเต้นเร็วข้ึน เช่น การอบอุ่นร่างกายของทีมฟุตบอล มีการเตะลูก
ส่งไป - มา การเลี้ยงลูก การยิงประตู การเล่นลิงชิงบอล เป็นต้น 

 

หลักการอบอุ่นร่างกาย 
การอบอุ่นร่างกาย ควรเป็นท่าที่ใช้การเคลื่อนไหวพื้นฐาน ที่ใช้กล้ามเนื้อมัดใหญ่ๆ โดยใช้ช่วง

ของการเคลื่อนไหวที่กว้าง เช่น การเดินเร็วหรือ ก้าวเท้ายาว การว่ิงเหยาะๆ การกระโดด การเตะขา การ
ยกเข่า เป็นต้น ซึ่งใช้กล้ามเนื้อลำตัวและขาเป็นหลัก ในเวลาเดียวกันอาจใช้แขนเคลื่อนไหวไปพร้อมกัน
ด้วย เป็นการช่วยเพิ่มความหนักของงาน การใช้แขนในการเคลื่อนไหวที่หลากหลายยังช่วยให้สนุกสนาน 
ลืมความเหน็ดเหนื่อยได้ ซึ่งมีหลักในการออกแบบท่าการอบอุ่นร่างกาย ดังนี ้

1. ใช้กล้ามเนื้อทุกมัดอย่างสมดุล เช่น ฝึกกล้ามเนื้อต้นแขนด้านหน้า ควรฝึกกล้ามเนื้อต้นแขน
ด้านหลังควบคู่กันไปด้วย 

2. การใช้แขนและขาควรให้ครบถ้วนทุกท่าที่ควรจะทำ เช่น การงอ การเหยียด การหมุนข้อต่อ 
การยกเข่า ยกขา ยกแขน การใช้ไหล่ หลัง เอว สะโพก และอื่นๆ ทั่วร่างกายเท่าที่จะทำได้ 

3. เคลื่อนไหวร่างกายทุกส่วน เช่น การเดินหรือว่ิง จะต้องทำให้ครบ และทำใหส้มดลุกันทัง้ซ้าย 
ขวา หน้า หลงั 

4. หลีกเลี่ยงการใช้ท่าที่ยาก ท่าที่ซับซ้อน ท่าที่ต้องใช้กำลังมาก ท่าที่เสี่ยงต่อการบาดเจ็บท่าที่
ใช้ฝึกนักกีฬา เช่น ท่ากระโดดสูง ท่าที่กระโดดขาเดียว เป็นต้น 

5. ไม่ทำท่าหนึ่งท่าใดซ้ำมากครั้งเกินไปจนกล้ามเนื้อส่วนนั้นล้า ควรเปลี่ยนไปใช้กล้ามเนื้อกลุ่ม
อื่นๆ เพื่อให้กล้ามเนื้อที่ฝึกแล้วได้มีเวลาพักบ้าง 

6. ควรใช้ท่าหนักสลับกบัท่าทีเ่บาหรอืท่าทีผ่่อนคลาย 
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การยืดกลา้มเนื้อ (Stretching) 

 

การยืดกล้ามเนื้อ เป็นกิจกรรมการเคลื่อนไหวของกล้ามเนื้อแบบหนึ่ง ที่ขยายหรือยืดกล้ามเนื้อ
ให้ยาวออก เพื่อให้กล้ามเนื้อพร้อมที่จะทำงาน ป้องกันการบาดเจ็บจากการออกกำลังกาย หรือเล่นกีฬา 
สร้างความแข็งแรง พลัง การทำงานประสานสัมพันธ์กัน กระตุ้นระบบประสาทให้ตื่นตัว หรือผ่อนคลายได้ 
เพราะการออกกำลังกายหรือเล่นกีฬา มีโอกาสเกิดการบาดเจ็บได้ตลอดเวลาเนื่องจากความไม่พร้อมของ
ร่างกาย โดยเฉพาะกล้ามเนื้อ เอ็นข้อต่อ เอ็นกล้ามเนื้อ และประสิทธิภาพของการเคลื่อนไหวในการออก 
กำลังกายหรือเล่นกีฬาก็เช่นเดียวกัน จะข้ึนอยู่กับความยืดหยุ่นของกล้ามเนื้อ ความสามารถของข้อต่อที่
จะเคลื่อนไหวได้เต็มวงของการเคลื่อนไหวข้อต่อแต่ละข้อ และการกลับคืนสภาพของร่างกายหลังจากการ
ออกกำลังกายหรือเล่นกีฬาได้เร็วข้ึน เมื่อมีการยืดกล้ามเนื้ออย่างถูกต้องและเหมาะสม 

 

ประเภทของการยืดกลา้มเนื้อ (Type of Stretching) 
1. การยืดเหยียดกล้ามเนื้อแบบอยู่กบัที ่(Static Stretching) 
2. การยืดเหยียดกล้ามเนื้อแบบเคลื่อนที ่(Dynamic Stretching) 
3. การยืดเหยียดกล้ามเนื้อแบบมผีู้ช่วย (Passive Stretching) 
4. การยืดเหยียดกล้ามเนื้อแบบกระตุ้นระบบประสาท (PNF) 

 

เทคนิคของการยืดกลา้มเนื้อ (Stretching techniques) 
1. จัดท่าทางในการยืดกล้ามเนื้อให้ถูกต้องและเหมาะสม 
2. เคลื่อนไหวในการยืดอย่างช้าๆ และนุ่มนวล 
3. ยืดเหยียดค้างไว้ในตำแหน่งสุดท้ายไว้ 10 - 30 วินาท ี
4. ยืดเหยียดซ้ำๆ ในกลุ่มกล้ามเนื้อทีส่ำคัญหรือจำเป็นในการเคลือ่นไหว 
5. ไม่กลั้นหายใจในการยืด ใหห้ายใจตามปกต ิ
6. การยืดเหยียดแบบมผีู้ช่วยหรอื PNF ต้องทำโดยผูท้ี่มีความชำนาญ 

 

จุดประสงค์ของการยืดกลา้มเนื้อ 
1. การยืดกล้ามเนื้อเพ่ือเตรียมร่างกายและป้องกันการบาดเจ็บ 

ในการออกกำลังกายหรือเล่นกีฬา จำเป็นอย่างยิ่งที่จะต้องยืดเหยียดกล้ามเนื้อก่อนทุกครั้งไป 
เพื่อให้ร่างกายได้ปรับตัว เตรียมตัวให้พร้อมรับการทำงานที่หนักข้ึน อีกทั้งยังช่วยป้องกันการบาดเจ็บที่
อาจจะเกิดข้ึนกับกล้ามเนื้อ และเอ็น 

 

หลักการ 
1. ยืดกล้ามเนื้อแบบอยูก่ับที่ ค้างไว้ 5 – 10 วินาที ต่อด้วยยืดเหยียดแบบเคลื่อนที ่5 – 10 ครั้ง 
2. ยืดกล้ามเนื้อในรูปแบบของการเคลื่อนไหวจรงิ 

 

2. การยืดกล้ามเนื้อเพ่ือสร้างสมรรถภาพทางกาย 
ความอ่อนตัวของกล้ามเนื้อ เป็นองค์ประกอบของสมรรถภาพทางกายที่มีความสำคัญอย่างยิ่ง

ต่อประสิทธิภาพการทำงานของกล้ามเนื้อและข้อต่อต่างๆ ของร่างกาย การที่กล้ามเนื้อมีความยืดหยุ่นที่ดี 
จะช่วยเพิ่มระยะทางในการเคลื่อนไหวของข้อต่อ และส่งผลต่อความสามารถในการเคลื่อนไหวของทักษะ
และเทคนิคกีฬา เพิ่มแรงในการหดตัวของกล้ามเนื้อ 
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หลักการ 
1. ยืดกล้ามเนื้อแบบเคลื่อนที ่
2. ยืดกล้ามเนื้อในรูปแบบของการเคลื่อนไหวจรงิ 
3. ยืดกล้ามเนื้อโดยใช้อุปกรณ์ เช่น ยางยืด ดรัมเบล บาร์เบล 

 

3. การยืดกล้ามเนื้อเพ่ือผ่อนคลายร่างกาย 
ในขณะการออกกำลังกายหรือเล่นกีฬา กล้ามเนื้อมีการหดตัวอยู่ตลอดเวลา ทำให้เกิดความ 

เครียดภายในกล้ามเนื้อ ส่งผลให้ร่างกายเกิดความเมื่อยล้า ตึง เกร็ง การยืดเหยียดกล้ามเนื้อแบบอยู่กับที่ 
จะช่วยให้กล้ามเนื้อคลายตัวออก ลดอาการเมื่อยล้า ตึง เกร็งกล้ามเนื้อได้อย่างดี 

 

หลักการ 
1. ยืดกล้ามเนื้อแบบอยูก่ับที่ เลือกท่าทีเ่หมาะสมกับการผ่อนคลาย 
2. ยืดกล้ามเนื้อแบบ Passive และ PNF 
3. ทำร่วมกับการเปิดเพลงบรรเลงเบาๆ จะช่วยผ่อนคลายทัง้ร่างกาย และจิตใจได้เป็นอย่างด ี
 

การฝึกทักษะกีฬาฟุตบอล 
 

1. การฝึกเทคนคิ (Technique Practice)  
กรมพลศึกษา กระทรวงการทอ่งเที่ยวและกีฬา (2555 : 15-20) กล่าวถึงการฝึกเทคนิคไว้ ดังนี้ 

• ฝึกแบบง่ายๆ และฝึกแบบไม่ต้องมีคู่ต่อสู ้ 
• มุ่งฝึกไปทีก่ลไกของการปฏิบัติให้ถูกตอ้ง 

หัวข้อ : การสง่บอล (Passing) 
พ้ืนท่ีฝึก : 10 เมตร × 10 เมตร 
นักกีฬา : นักกีฬา 3 คน 
อุปกรณ์ : กรวย เครื่องหมายบอกตำแหน่ง ลกูบอล 
วิธีเล่น (Activity)  

- นักกีฬา 3 คนต่อลูกบอล 1 ลกู  
- นักกีฬาส่งลูกไป-มาให้แก่กัน และกัน  
- นักกีฬาเคลื่อนที่ไป-มา และเตรียมตัวที่จะช่วยเหลือผู้เล่นฝ่ายเดียวกัน 

 
 
 
 
 
 

 
 
 

 
 

ภาพที่ 1 การส่งบอล (Passing) 
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จุดสำคัญของการฝึก (Key Coaching Points)  
- ใช้ส่วนต่างๆ ของเท้าในการเตะลูกบอล เท้าด้านใน ข้างเท้าด้านนอก หลังเท้า (Instep) เป็นต้น  
- ง้างเท้าไปด้านหลังเพื่อจะเตะ เตะที่กลางลูกฟุตบอล การฟอลโลทรู  
- ข้อเท้าเกรง็ไม่เคลื่อนไหวไป-มา 

 

ข้อควรพิจารณา (Discussion)  
• เพิ่มตัวอย่างการฝึกเทคนิคแบบอื่นๆ ด้วย  
• พิจารณาจุดสำคัญของการฝึกเทคนิคแต่ละอย่างตามลำดับก่อน-หลัง 

 

2. การฝึกทักษะ (Skill Practice)  
• การประยุกต์ใช้เทคนิคที่ถูกต้องภายใต้ภาวะความกดดัน  
• ฝึกการตัดสินใจถ้ามีการเปลี่ยนแปลงสถานการณ์อย่างกะทันหันในระหว่างการฝกึซ้อม 

หัวข้อ : การสง่บอล (Passing) 
พ้ืนท่ีฝึก : 15 เมตร × 10 เมตร 
นักกีฬา : ผูเ้ล่น 3 คน กบัผูเ้ล่นเป็นฝ่ายรกุฝ่ายรับ 1 คน 
อุปกรณ์ : กรวย เครื่องหมายบอกตำแหน่ง (Markers) ลกูบอล เสือ้เอี๊ยม 
วิธีเล่น (Activity)  

- ผู้เล่นส่งลูกบอลให้กันและกันในขณะที่ครอบครองบอล  โดยเคลื่อนที่ไป-มาในกรอบ
สี่เหลี่ยม - ผู้เล่นฝ่ายรับพยายามเข้ามาแย่งลูกบอล หรือพยายามเข้ามาสกัดกั้นให้ได ้ 

- หมุนเวียนตำแหน่งผู้เล่นที่เล่นเป็นฝ่ายรับ  

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ภาพที่ 2 การส่งบอล (Passing) แบบมฝี่ายรบั 
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จุดสำคัญของการฝึก (Key Coaching Points)  
- พยายามเล่นเป็นทีม หาพื้นที่ว่าง และระมัดระวังผู้เล่นฝ่ายรับให้มากที่สุด  
- ผู้เล่นที่ไม่ได้ครองลูกบอลต้องว่ิงหาพื้นที่ว่าง เพื่อเพื่อนร่วมทีมจะได้ส่งลูกให้ได้  
- คนที่จะส่งลูกให้ (ส่งลูกให้ใคร)  
- ชนิดของการส่ง (เท้าด้านใน เท้าด้านนอก หลังเท้า และส่งลูกข้ามหัว (Chip) เป็นต้น)  
- คุณภาพของการส่ง (ความแม่นยำ ความเร็ว มุมที่ส่ง จังหวะในการส่ง) 
 

3. เกมเล็ก (Small Sided Game)  
• การประยุกต์ใช้ Technique/ทักษะที่ถูกต้อง และ Tactic ส่วนบุคคล/กลุ่ม เมื่อเล่นในพื้นที่เล็ก

ลงและจำนวนผู้เล่นที่น้อยลง  
• การตัดสินใจ ถ้าสถานการณ์ในการเล่นเปลี่ยนแปลงในระหว่างการฝึกซ้อม ให้คำนึง ถึงหลักการ

ของการเล่น 
หัวข้อ : ทักษะอะไรก็ได้ หรือหัวข้อที่เกี่ยวกบัการฝึกแทคติค 
พ้ืนท่ีฝึก : 60 เมตร × 40 เมตร 
นักกีฬา : ผูเ้ล่นฝ่ายละ 5 คน กับผู้รกัษาประตฝู่ายละ 1 คน 
อุปกรณ์ : เครื่องหมายบอกตำแหน่ง ลูกบอล เสือ้กลาง ประตู 
วิธีเล่น (Activity)  

แบ่งผู้เล่นเป็น 2 ฝ่ายๆ ละ 5 คน เล่นเหมือนการเลน่ฟุตบอลแบบปกต ิเพียงแต่จำนวนผู้เล่น
น้อยลง และสนามฝึกเล็กลง ฝ่ายหนึ่งลำเลียงลูกขึ้นมาเพื่อยิงประตู อีกฝ่ายหนึ่งเป็นฝ่ายป้องกัน 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ภาพที่ 3 การฝึกเกมเล็ก (Small Sided Game) 
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จุดสำคัญของการฝึก (Key Coaching Points)  
เน้นในแต่ละข้อ เช่น การป้องกันแดนกลาง (Midfield Defending) การประกบตัวผู้เล่น 

(Marking) การเล่นเป็นทีม (Combination Play) การส่งลูกบอล (Passing) การเลี้ยงลูกบอล (Dribbing) 
เป็นต้น 

 

ข้อควรพิจารณา (Discussion)  
• มีข้อได้เปรียบอะไรอีกบ้างในการฝึกแบบเกมเล็ก 

4. เกมท่ีมีการกำหนดเง่ือนไข (Conditioned Game)  
• แนะนำกฎระเบียบ มีการเปลี่ยนแปลงให้เหมาะสม กระบวนการฝึกโค้ชกำหนดเงื่อนไข เพื่อให้

บรรลุวัตถุประสงค์ เช่น การสัมผัสลูกบอลครั้งเดียว-สองครั้ง-ฟรีสไตล์ การตั้งโซน 

 

ฝึกภาคปฏิบัติบทท่ี 1 (Practice I)  
• วัตถุประสงค ์ - การรุกอย่างรวดเร็ว  
• ข้อกำหนด - ให้ถูกลูกบอลได้เพียงครัง้เดียวเมื่ออยู่ในบริเวณพื้นที่ที่เปน็ฝ่ายตั้งรับ และถูกลูกบอล

ได้สองครั้งเมื่ออยู่ในบริเวณครึ่งที่เป็นฝ่ายรุก 

 

ฝึกภาคปฏิบัติบทท่ี 2 (Practice II)  
• วัตถุประสงค ์ - เพื่อพัฒนาความอดทน (Endurance)  
• ข้อกำหนด - ให้ถูกลูกบอลได้แค่ 2 ครั้ง และผู้เล่นทุกคนจะต้องอยู่ในบริเวณพื้นที่ ที่ฝ่ายรุก จึงจะ

นับลูกที่ยิงเข้าประตูเป็นลูกที่นับคะแนนได้ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 
 

 

ภาพที่ 4 การฝึกเกมทีม่ีการกำหนดเงื่อนไข (Conditioned Game) 
 

ข้อควรจำ (Note) : การฝึกแบบเดียวกันนี้สามารถจะมวัีตถุประสงค์ที่แตกต่างกันก็ได ้ซึ่งข้ึนอยู่กับ
การกำหนดเงื่อนไขที่จะฝึก 

ข้อควรพิจารณา  
• มีข้อกำหนดเงื่อนไขอย่างอื่นอีกหรือไม่ที่โค้ชสามารถกำหนดได้ และมีผลอะไรบ้างกับการฝึก 
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5. การฝึกแบบเต็มรูปแบบ (Squad Practice)  

 

• เกี่ยวข้องกับการฝึก โดยมีนักกีฬา 12 ถึง 18 คนในการเริ่มต้น ในกลุ่มของผู้ฝึกสอน หรือกลุ่มที่
ฝึกแทคติค (Tactic)  

• เช่ือมโยงจากกลุ่มยอ่ยไปจนครบทีม (11 คน กับ 11 คน) 
 

หัวข้อ : ป้องกันในพื้นที่บริเวณของตนเอง 
นักกีฬา : ตั้งรับ 2 แถวๆ ละ 4 คน กับผู้รักษาประตู (สีน้ำเงิน) สู้กับกองหน้า 2 คน กับ

กองกลาง 3 คน (สีแดง) ผู้เล่นสนับสนุนอีก 2 คน อยู่ข้างหลังเส้น (สีดำ) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ภาพที่ 5 การฝึกแบบเต็มรูปแบบ (Squad Practice) 
 
 

วิธีเล่น (Activity)  
ทีมสีน้ำเงินให้พยายามป้องกันประตู ในขณะเดียวกันเพื่อจะชนะต้องลำเลยีงลกูบอลข้ึนไปให้

ผ่านเส้นสีแดง โดยส่งลูกบอลได้เพียง 4 ครั้ง เท่านั้น 
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6. การฝึกแต่ละตำแหน่ง (Functional Practice)  

 

• โค้ชแบบเฉพาะตำแหน่ง เช่น กองหลัง (Sweeper) ปีก กองหลังซ้าย (Left Fullback) เป็นต้น  
• ใช้การตั้งโซน/พื้นที่ที่เกี่ยวข้องกับตำแหน่งนั้นๆ  
• เหมาะสมกับเกมนั้นๆ 

หัวข้อ : ฝึกผู้เล่นตำแหน่ง Sweeper (สีน้ำเงิน) 
พ้ืนท่ีฝึก : ครึ่งสนาม 
นักกีฬา : Sweeper 1 คน กับกองหลัง 2 คน กับกองกลาง 2 คน (สีน้ำเงิน) กองหน้า 2 คน 

กับกองกลาง 2 คน คนเสิร์ฟ 1 คน อยู่ข้างหลังเส้น (Server) 
วิธีเล่น (Activity)  
ทีมสีน้ำเงินต้องพยายามปอ้งกันประตู และในขณะเดียวกันต้องพยายามลำเลียงลูกบอลไปให้คน

เสิร์ฟ (Server) โดยสามารถส่งลูกได้แค่ 3 ครั้ง เท่านั้น 

 
 
                                         
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
ภาพที่ 6 การฝึกแต่ละตำแหน่ง (Functional Practice) 

 
จุดสำคัญของการฝึก (Key Coaching Points)  

• ตำแหนง่เริ่มเล่นของ sweeper  
• กำหนดระยะทาง มมุ (Provide Cover-Distance, Angle)  
• ระบบของการตั้งรับ  
• ความคิดรเิริม่ที่จะรุก  
• การส่งลูกบอล การว่ิงเลี้ยงลูกบอล 
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7. การเลน่เป็นช่วงชั้น (Phase of Play)  

 

• เพื่อฝึกเป็นช่วงช้ันแบบเฉพาะของเกมกับผู้เล่นคนสำคัญและบริเวณตั้งรับ  
• เพื่อพฒันากลุ่มทีฝ่ึกหรือแทคติคการเล่นระหว่างการฝึกการเล่นเป็นส่วน 

หัวข้อ : เริ่มเล่นจากเส้นหลงั 
พ้ืนท่ีฝึก : 3/4 ของสนาม 
นักกีฬา : กองหลัง 4 คน+กองกลาง 2 คน (สีแดง) กองหน้า 2 คน+กองกลาง 2 คน (สเีขียว) 
วิธีเล่น (Activity)  

ทีมสีน้ำเงินเริ่มบุกหลงัจากผูร้ักษาประตูสง่ลกูขึ้นมา การนบัลูกที่เข้าประตูให้นบัเมื่อลูกผ่าน
เส้นหลงัสุดไปแล้ว 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

 
 
 
 
  

ภาพที่ 7 การเล่นเป็นช่วงช้ัน (Phase of Play) 
 

จุดสำคัญของการฝึก (Key Coaching Points)  
• กระจายออกไปและหาตำแหน่งที่จะคอยช่วยเหลือเพื่อนร่วมทีม  
• รับและรอส่งลูกบอล  
• การเคลื่อนที่ไป-มาและความแม่นยำในการส่งลูกบอล การรับลูกบอล การเลี้ยงลูกบอล การว่ิง

เลี้ยงลูกบอล 
 

8. การฝึกแบบเต็มรูปแบบ (11 คนต่อ 11 คน) (Pull Squad Practice)  
• การฝึกแบบเต็มรูปแบบโดยใช้นักกีฬา จำนวน 22 คน  
• เน้นการฝึกแทคติคแก่ผู้เล่นทุกคนในทีมใหเ้ข้าใจ (ทัง้รบัและรุก)  
• บทบาท/ความรบัผิดชอบของทมีที่ฝกึ และนำไปสู่เกมการเล่นจริงๆ  
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ข้อควรพิจารณา  
• ทบทวนความหลากหลายของวิธีการฝกึ อภิปรายกันว่าเมือ่ไรจึงจะใช้วิธีฝึกแบบไหน  
• วิธีฝึกแบบใดจึงจะเหมาะสมที่จะนำไปฝึกกับเด็ก เพราะอะไร 

แบบฝึกการอบอุ่นรา่งกาย (Warm Up Practical) 
การอบอุ่นร่างกายมีวิธี และกิจกรรมหลากหลาย การเคลื่อนไหวเบื้องต้น เช่น การเดิน 

(Walking) ว่ิงช้า (Jogging) ว่ิง (Running) แล้วมายืดเหยียดกล้ามเนื้อทุกส่วน (Stretching) 

 

ความพร้อม/ความสัมพันธ์ระหว่างระบบประสาทกับกลา้มเนื้อ (Awareness/Co-ordination) 
การจัดเตรียม (Organization)  

พ้ืนท่ี (Area) ขนาด 20 เมตร x 20 เมตร  
ผู้เล่น (Players) แบ่งเป็น 2 กลุม่ๆ ละเท่าๆ กัน 

ขั้นตอนการฝึก (Procedure)  
• กลุ่ม 1 เริ่มจากหลักสีน้ำเงินเคลือ่นที่ทแยงมุมไปที่หลักสีนำ้เงินตรงข้าม  
• กลุ่ม 2 เริ่มจากหลักสีแดงเคลื่อนทีท่แยงมมุไปทีห่ลักสีแดงตรงข้ามเช่นกัน  
• ทั้ง 2 กลุ่ม ทำเหมอืนกันในกจิกรรม  
• เมื่อเจอกันตรงกลางใหส้ลบักันไปทีละคน  
• เมื่อถึงหลักของแต่ละกลุ่มให้ว่ิงอ้อมหลักแล้วกลับไปที่เดิม 

 
 

                          START POINT                                    START POINT 
                        A                                                                            B 

 
 
 
 
 
 
 
 
                                             INTERSECTION 
 

ภาพที่ 8 การฝึกความพรอ้ม/ความสมัพันธ์ระหว่างระบบประสาทกบักล้ามเนือ้ 
(Awareness/Co-ordination) 

 

ขั้นก้าวหน้า (Progression)  
• เพิ่มความเร็ว  
• เคลื่อนที่ไปกบัลูกบอล 
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รูปแบบการฝึก (Variation)  
รูปแบบการฝึกและกิจกรรมที่หลากหลาย เช่น ว่ิงเสต็บเท้าสูง (Skipping) สไลด์ด้านข้าง (Slide 

Skip) ว่ิงถอยหลัง (Backward Jog) ว่ิงก้าวยาวๆ (Striding) ว่ิงช้า-แขนยกสูง-เข่ายกสูง (Hop) กระโดด
เท้ าเดียว (One Leg Jumps) ว่ิ งยก เข่าสู ง  (High kness) ว่ิงดีดส้น เท้ า  (Heel Flicks) ว่ิ ง เร็ วข้ึน 
(Sprinting) 
ความเร็ว ความคล่องแคล่ว – ว่องไว และฝึกเท้าให้เร็ว (Speed, Agilityand Quick – feet SAQ) 

 

การจัดเตรียม (Organization)  
ข้ันบันได/กรวย/ลูกบอล ระยะห่างขึ้นอยู่กบักลุ่มย่อยๆ ของนักฟุตบอล 

ขั้นตอนการฝึก (Procedure)  
• แบ่งผู้เล่นออกเป็น 2 กลุม่ ๆ ละเท่าๆกัน  
• กลุ่มหนึ่งเริม่ต้นทีห่ลัก อีกกลุม่เริ่มทีบ่ันได  
• มีเวลาสำหรับพักด้วย 

ขั้นก้าวหน้า (Progression)  
• เพิ่มความเร็วข้ึน  
• ฝึกกบัฟุตบอลเพื่อได้เทคนิค  
• เน้นความเร็ว (Speed) คล่องแคล่ว-ว่องไว (Agility) เท้าเรว็ (Quick-Feet SAQ) 

 
 
 
 
 
 
 
 

                                                                                           
 
 
 
 
 
 
 

ภาพที่ 9 การฝึกความเร็ว ความคล่องแคล่ว – ว่องไว และฝกึเท้าใหเ้ร็ว  
(Speed, Agilityand Quick – Feet SAQ) 
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รูปแบบการฝึก (Variation)  
รูปแบบการฝึกและกิจกรรมที่หลากหลาย เช่น ว่ิงช้าๆ (Slow Jog) ว่ิงเสต็บเท้าสูง (Skipping) 

สไลด์ด้านข้าง (Side Skip) ว่ิงถอยหลัง (Backward Jog) ว่ิงก้าวยาวๆ (Striding) ว่ิงช้า-แขนยกสูง-เข่ายก
สูง (Hop) กระโดดเท้าเดียว (One Leg Jumps) ว่ิงเร็วข้ึน (Sprinting) ว่ิงซิกแซ็ก (Zig-Zag Runs) 

 
 
 

การส่งลูกสั้น (Short Passing) 

 

การจัดเตรียม (Organization)  
พ้ืนท่ี (Area) ขนาด 10 เมตร x 20 เมตร  
ผู้เล่น (Players) แบ่งเป็น 2 กลุ่มๆ ละเท่าๆ กัน เช่น 3/3 หรือ 4/4 เป็นต้น ยืนห่างกัน ตรง

ข้าม 10 เมตร 
อุปกรณ์ (Equipment) ลูกบอล 1 ลูกต่อ 1 กลุ่ม 

ขั้นตอนการฝึก (Procedure)  
• ผู้เล่นสง่ลูกบอลไปให้เพือ่นที่ยืนอยู่ตรงข้าม ว่ิงไปด้านข้าง แล้วกลับมาต่อท้ายกลุ่มเดิม  
• กลุ่ม 2 ผูเ้ล่นส่งบอลให้เพื่อน ว่ิงอ้อมหลกั 5 เมตร แล้วว่ิงไปต่อท้ายแถวตรงข้าม  
• ระยะห่างในการส่งบอล ระยะห่างของแถวกับหลักข้ึนอยู่กับอายุ และความสามารถของ     

นักฟุตบอล 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ภาพที่ 10 การฝึกการส่งลูกสั้น (Short Passing) 
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ขั้นก้าวหน้า (Progression)  
• เน้นประสิทธิภาพในการส่งน้ำหนกั – ทิศทาง  
• การรบับอลจังหวะแรก (First Touch)  
• ส่งด้วยข้างเท้าด้านใน (Inside) ข้างเท้าด้านนอก (Outside) และหลังเท้า (Instep)  
• การรบับอลเช่นเดียวกัน รับด้วยข้างเท้าด้านใน-ด้านนอก (First Touch) 
 

รูปแบบการฝึก (Variation)  
หลังจากส่งบอลแล้ว เคลื่อนที่หลายทิศทาง สไลด์ด้านข้าง-ว่ิงถอยหลัง ว่ิงยกเข่าสูง ว่ิงซิกแซ็ก 

ว่ิงเร็วข้ึน (Sprints) 
การสรา้งความคุ้นเคยกับฟุตบอล (Ball Feeling) 

การจัดเตรียม (Organization)  
พ้ืนท่ี (Area) ขนาด 10 เมตร x 10 เมตร 15 เมตร x 15 เมตร ข้ึนอยู่กับอายุ และความ 

สามารถของนักฟุตบอล  
ผู้เล่น (Players) ผูเ้ล่นกลุ่มละ 5 คน ลกูบอลคนละลูก  
อุปกรณ์ (Equipment) ลูกบอล 1 ลูกต่อ 1 กลุม่ 

ขั้นตอนการฝึก (Procedure)  
• ให้ผูเ้ล่นแตล่ะคนเลี้ยงบอลช้าๆ โดยใช้ส่วนต่างๆของเท้าภายในเขต  
• เคลื่อนที่ไปด้านหน้า ด้านข้าง และด้านหลงั และอีกหลายๆ ทิศทาง  
• สัมผัสกับลูกบอลด้วยความนุ่มนวล บังคับลูกบอลไปในทิศทางต่างๆ ที่ต้องการ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ภาพที่ 11 การฝึกการสร้างความคุ้นเคยกบัฟุตบอล (Ball Feeling) 
 

ขั้นก้าวหน้า (Progression)  
• เพิ่มความเร็วข้ึน  
• ใช้ทุกส่วนของเท้าสมัผสัลูกบอลด้วยความเร็วข้ึน  
• เน้นการบังคับลูกบอลด้วยเท้าให้เร็วข้ึน 
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รูปแบบการฝึก (Variation)  
• ผูเ้ล่นสัมผสักับลูกบอลด้วยส่วนต่างๆ ของเท้า ข้างเท้าด้านใน-ข้างเท้าด้านนอก- หลังเท้า-ฝ่า

เท้า-ส้นเท้า เป็นต้น  
• เคลื่อนที่ไปในทิศทางต่างๆ  
• เพิ่มเทคนิคในการเลี้ยงข้ามบอล (Stepover) ข้ามบอลแบบกรรไกร (Scissor) โยกหลอก 

(Body Feints) เป็นต้น  
• เพิ่มเทคนิคการเทินร ์(Tuseing) เช่น ล็อกด้วยข้างเท้าด้านในและด้านนอก (Inside-Outside-

Hook) ครัฟท์เทินร์ (Cruyffturn) ดึงบอลกลับหลัง (Drag Back) เป็นต้น 
การควบคุมลูกบอล (Ball Control) 

 

การจัดเตรียม (Organization)  
พ้ืนท่ี (Area) วงกลมรัศม ี10 เมตร (หรอืข้ึนอยู่กับอายุ และความสามารถของนักฟุตบอล)  
ผู้เล่น (Players) รอบวงกลม 8 คน มีลกูบอล ผูเ้ล่นในวงกลม 3 คน ไม่มีลกูบอล 

ขั้นตอนการฝึก (Procedure)  
• ผู้เล่นที่อยู่ในวงกลมที่ไม่มบีอลเคลื่อนทีเ่พื่อเรียกฟุตบอล  
• ผู้เล่นที่อยู่รอบวงกลมด้านนอกส่งบอลให้ในหลายลักษณะ ลูกเลียด ลูกโด่งในระดับ ขา-

หน้าอก-ศีรษะ เป็นต้น  
• ผู้เล่นภายในวงกลมพยายามคอนโทรลบอล (First touch) ในหลายลักษณะเช่นเดียวกัน เช่น 

ลูกมากับพื้นคอนโทรลด้วยข้างเท้าด้านใน ข้างเท้าด้านนอก เทินร์ (Turn) หลังเท้า หน้าขา หน้าอก และ 
ศีรษะ เป็นต้น ทีละอย่างแล้วว่ิงไปตรงข้ามเรียกบอลใหม่ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ภาพที่ 12 การฝึกการควบคุมลูกบอล (Ball Control) 
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ขั้นก้าวหน้า (Progression)  
• กอ่นรบับอลหรือคอนโทรลบอลให้ฝกึมองสถานการณ์รอบๆ ตัวก่อน แล้วถึงคอนโทรล  
• ฝึกด้วยความเร็วข้ึน  
• โยกหลอก (Body feint) ก่อนคอนโทรลบอล 

 

รูปแบบการฝึก (Variation)  
• ผู้เล่นยืนรอบวงกลมพยายามสง่บอลหลายรูปแบบ  
• ลดจำนวนลูกบอลเหลือ 5 ลูก เพื่อให้คนที่คอนโทรลบอลส่งไปให้ผู้เล่นที่ไม่มีบอล 

การป้องกัน (Defending Play) 

 

การจัดเตรียม (Organization)  
พ้ืนท่ี (Area) กรวย (Cones) ตัง้ห่างกัน 10 เมตร (ดูจากรปู)  
ผู้เล่น (Players) กลุม่ละ 2 คน 

ขั้นตอนการฝึก (Procedure)  
• ผู้เล่นทัง้ 2 เริ่มต้นเคลื่อนทีพ่ร้อมกันต้ังแต ่Cone 1 ถึง Cone 7  
• ผู้เล่นพยายามเคลื่อนที่โดยใช้วิธีการป้องกัน ย่อตัว, เคลื่อนที่ด้วยปลายเท้า ทรงตัว ให้ด ีและ

เคลื่อนที่ด้วยจังหวะเท้าทีเ่ร็ว  
• ทิศทางในการเคลื่อนที่ ไปด้านหน้า, ด้านข้าง, ด้านหลังและการว่ิงเข้าหาคู่ต่อสู้ ฯลฯ 
 
 

                                                 START POINT 
                                        Cone 1 
 
                                                                                                  Cone 2 
                                                           Cone 3 
                                                       

                                                                                  Cone 4 
 
                                              

                                                                                                         Cone 5 
                                                     Cone 6  
 
                                                                       Cone 7 
 
 

ภาพที่ 13 การฝึกการป้องกัน (Defending Play) 
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การเลี้ยงลูกบอล (Dribbling) 

 

การจัดเตรียม (Organization)  
ผู้เล่น (Players) แบ่งผู้เล่นออกเป็น 2 กลุ่มๆ ละ 3 คน ห่างกัน 15 เมตร  
อุปกรณ์ (Equipment) ลูกบอล 1 ลูก  

ขั้นตอนการฝึก (Procedure)  
• ผู้เล่นสีน้ำเงินส่งบอลให้กับผู้เล่นสีแดงคนที่ 1  
• ผู้เล่นสีน้ำเงินว่ิงไปป้องกันที่จุดกึ่งกลาง  
• ผู้เล่นสีแดงรับบอลได้ เลี้ยงเข้าหาผู้เล่นสีน้ำเงินหลบ  
• ส่งบอลให้ผู้เล่นสีน้ำเงินคนต่อไป  
• ใช้เทคนิคในการเลี้ยงหลบคู่ต่อสู้  จังหวะ , หลอกแบบ Scissors, Step Over โยกหลอก 

(Feints) ฯลฯ  
• เมื่อครบแล้วเปลี่ยนเป็นสีแดงส่งบอล 

ขั้นก้าวหน้า (Progression)  
• เน้นฝกึให้เร็วข้ึน โดยใช้เท้าเร็วข้ึน, ใช้ความเร็วข้ึนและเลี้ยวเข้าหาด้วยความเร็ว  
• ฝ่ายป้องกัน – ป้องกันจริงจัง 
 
 
 
 
 
 
 

ภาพที่ 14 การฝึกการเลี้ยงลูกบอล (Dribbling) 
 
การรุก (Attacking Play) 

 

การจัดเตรียม (Organization)  
พ้ืนท่ี (Area) พื้นที่สีเ่หลี่ยม 20 เมตร x 20 เมตร บนบรเิวณเขตโทษ  
ผู้เล่น (Players) แบ่งผู้เล่นออกเป็น 2 แถว ยืนอยู่ตรงจุดเริ่มต้น ผู้เล่นอีก 2 คนอยู่อีกมุมหนึ่ง 

x2 และ x3 อยู่ตรงกลางแล้วเปลี่ยนกัน 
ขั้นตอนการฝึก (Procedure)  

• x1 ส่งบอลให ้x2, x2 สง่ให ้x3  
• x3 ส่งบอลให ้x1 ว่ิงออ้มหลัง (Overlap) x2 มา  
• x1 ส่งให ้x4 และว่ิงไปต่อคิว 

ขั้นก้าวหน้า-พัฒนาขึน้ (Progression)  
• ฝึกการเล่น 2 จังหวะ และจงัหวะเดียว  
• เน้นประสิทธิภาพความเร็วในการว่ิง, การสั่ง, การควบคุมบอล, การเคลื่อนที่ และจบเกมรุก 
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                                                  X3 
 

 
START POINT                                      X2 
                  

                                    X1                  X1  
 

ภาพที่ 15 แบบฝึกการรุก (Attacking Play) 
 
 

แบบฝึกเพ่ิม (Variation)  
• x1 ส่งให ้x2, x2 ส่งให้ x3  
• x1 ว่ิง Overlap x2, x3 ส่งให ้x1  
• จบเกมรุกโดยการยิงประตู พัฒนาการฝึกด้วยการจับบอลจังหวะเดียวหรือยิงเลย โดยไม่ต้อง

จับในเขตโทษ 
 
 
                                                 X1 
 
                              X2  

START POINT 
                         X1                  X3 
 

  

 ภาพที่ 16 แบบฝึกการรุกยงิประต ู(Attacking Play) 
 
 

การรักษาประตู (Goalkeeping) 

 

การจัดเตรียม (Organization)  
พ้ืนท่ี (Area) ใช้ กรวย 4 อัน วางห่างกัน แนวกว้าง 4 เมตร ยาว 10 เมตร (ตามรูป)  
ผู้รักษาประตู (Goalkeepers) 2 คน 

ขั้นตอนการฝึก (Procedure)  
1. ผูร้ักษาประตูทัง้ 2 คน เริม่ต้นพร้อมกัน  
2. ผูร้ักษาประตูคนหนึง่เป็นคนนำอีกคนหนึง่ทำตาม  
3. ใช้การฝึกหลายรปูแบบในการรับลูกบอล  
4. เริ่มจาก การว่ิงช้าๆ, Footwork  

ก้าวเดินข้างช้าๆ (Small Side Steps)  
ก้าวเดินข้างกว้างขึ้น (Bigger Side Steps)  
ว่ิงถอยหลงั (Backward Runs)  
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ว่ิงกระโดดยกเข่าสงู (Hopping)  
ว่ิง Step เท้า (Skipping)  
ว่ิง 1-2 ก้าว กระโดด (1 and 2 Legged Jumps)  

5. เคลื่อนทีจ่ากจุดเริม่จนสิ้นสุด  
เริ่มส่งลูกบอลเรยีดกับพื้น ระดับอก, ระดับศีรษะ และตำแหน่งต่างๆ ที่ผู้รักษาประตู ต้องฝึก

ป้องกัน 
 

                                               4M 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

ภาพที่ 17 การฝึกผูร้ักษาประต ู
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แบบฝึกกีฬาฟุตบอลขั้นพื้นฐาน 

 

ตารางที่ 1 ความคุ้นเคยกับลูกบอล 1 (Ball Feeling 1) 
 

ความคุ้นเคยกับลูกบอล 1 (Ball Feeling 1) 
จุดมุ่งหมาย  
       เพื่อพัฒนาความสามารถในการทำความคุ้น 
เคยกับลูกบอล (รับรู้น้ำหนัก และความอ่อนแข็ง
ของบอล (Pressure) โดยใช้ส่วนต่างๆ ของเท้าใน
การรับความรู้สึก) 
การจัดเตรียม 

• พื้นที่สนามฝึก ขนาด 10 เมตร x 10 เมตร 
• ผู้เล่น 3 คนต่อลูกฟุตบอล 1 ลูก 

อุปกรณ์  
     กรวย เครื่องหมายบอกตำแหน่ง ฟุตบอล 
ขั้นตอน 

• ผู้เล่นสามารถเคลื่อนไหวได้อย่างอิสระในที่ 
• ใช้ส่วนต่างๆ ของเท้าทั้งสองสัมผัสลูกบอล 
• เคลื่อนไหวไปในทิศทางต่างๆ 
• มีเวลาพกัใหเ้พียงพอ (สัดส่วน W: R = 3:1) 

เพ่ือความก้าวหน้า 
• สัมผัสลูกบอลให้มากขึ้น 
• เพิ่มความเร็วของเท้า (Foot Work) 
• เพิ่มเทคนิคการกลับตัว (Outside Hook, 

Side Hook, Drag Back, Cruyff Turn) เป็นต้น 

จุดสำคัญของการฝึก 
• ใช้เท้าด้านใน  เท้าด้านนอก และหลังเท้า 

(Instep) และฝ่าเท้าสัมผัสลูกบอล 
• หยุดลูกบอลด้วยความนุ่มนวล และน้ำหนักที่

แตกต่างกัน 
• เคลื่อนไหวไปในทิศทางต่างๆ ด้วยความเร็ว 

ที่แตกต่างกัน 
• คอยดูแลให้นักกีฬาใช้เท้าทั้งสองข้าง และ

รักษา สมดุลของร่างกายให้ดีอยู่ตลอดเวลา 
• เพิ่มทักษะจากง่ายไปหายาก เคลื่อนที่จากช้า 

ไปเร็ว 

 

ที่มา : กรมพลศึกษา กระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา, 2555 : 58 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

 

 
ภาพที่ 18 ฝึกความคุ้นเคยกับลูกบอล 1 (Ball Feeling 1) 
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ตารางที่ 2 การเลี้ยงลูกบอล (Dribbling) 
 

การเลี้ยงลูกบอล (Dribbling) 
วัตถุประสงค์  
       เพื่อพัฒนาเทคนิคของการเลี้ยงลูกบอล 
การจัดเตรียม 

• พื้นที่สนาม ขนาด 10 เมตร x 10 เมตร 
• ผู้เล่น 3 คนต่อลูกฟุตบอล 1 ลูก 

อุปกรณ์  
       กรวย เครื่องหมายบอกตำแหน่ง ฟุตบอล 
ขั้นตอน 

• ผู้เล่นสามารถเคลื่อนไหวได้อย่างอิสระใน
บริเวณพื้นที่ 

• ผู้เล่นใช้เทคนิคหลากหลายในการเลี้ยงลูก
บอล Body Feint Scissors…………………………….. 

• มีเวลาพักให้เพียงพอ (สัดส่วน W: R = 2:1 ) 
ความก้าวหน้า 
• เพิ่ มความเร็วในการเคลื่อนไหวและเร่ง

ความเร็ว 
• วางกรวยสูงๆ 3 อัน ข้างในพื้นที่สมมุติว่า

เป็นผู้เล่น ฝ่ายตรงข้าม 

จุดสำคัญของการฝึก 
• เลี้ยงเข้าไปหาคู่ต่อสู้ แล้วลดความเร็วลงเพื่อ 

หลอกล่อโดยการเลี้ยงลูกแบบ  Scissors Step 
Over เป็นต้น 

• ฉีกหลบไปด้านข้างเป็นมุม แล้วเร่งความเร็ว 
• เลี้ยงลูกหลบคู่ต่อสู้ไปทางซ้ายและขวา 
• พยายามให้ใช้เทคนิคและฟุตเวิร์กหลายๆ 

แบบ เพื่อหลอกล่อคู่ต่อสู้ 
• เน้นการเปลี่ยนทิศทางและความเร็วอย่าง

ฉับพลัน เพื่อหลอกคู่ต่อสู้ 

 

ที่มา : กรมพลศึกษา กระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา, 2555 : 59 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 ภาพที่ 19 ฝึกการเลี้ยงลูกบอล (Dribbling) 
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ตารางที่ 3 การส่งลูกสั้น 1 (Short Pass 1) 

 

การส่งลูกสั้น 1 (Short Pass 1) 
วัตถุประสงค์  
       เพื่อพัฒนาเทคนิคในการส่งลูกสั้น 
การจัดเตรียม 

• พื้นที่สนามฝึก ขนาด 10 เมตร x 10 เมตร 
• ผู้เล่น 3 คนต่อลูกฟุตบอล 1 ลูก 

อุปกรณ์  
       กรวย เครื่องหมาย ลูกฟุตบอล 
ขั้นตอน 

• ผู้เล่นแต่ละคนเคลื่อนที่ตามแนวเส้นเขตฝึก 
• ผู้เล่นที่ครอบครองฟุตบอล ส่งลูกให้กับผู้เล่น

อื่น คนใดก็ได้ แล้วว่ิงไปที่เส้นเขตฝึกที่ไม่มีผู้เล่น
อยู ่

ความก้าวหน้า 
• ให้ฝึกเล่นโดยสัมผัสลูก 2 จังหวะ และลด

เหลือ จังหวะเดียว 
• ให้ฝึกแบบส่งลูกด้วยข้างเท้าด้านนอก  ด้าน

ในหลังเท้า 
• เน้นการชิป (Chip) 

จุดสำคัญของการฝึก 
1 เทคนิค  

- การวางเท้าที่ไม่ใช้เตะข้างลูกบอล  
- การวางเท้าที่ใช้เตะไปด้านหลัง  
- เตะที่กลางลูกบอลด้วยข้างเท้าด้านในเกร็ง 

ข้อเท้า (ดูภาพ)  
- เคลื่อนเท้าเตะในลักษณะ Follow Through 

ตามแนวทิศทางของลูกบอล 
 
 
  
 
2 จุดเน้น  

- เน้นคุณภาพของการส่ง  
- ความแม่นยำ (ร่างกายจะต้องหันหน้าไปทาง 

ผู้รับ)  
- น้ำหนัก/ความแรง (ควบคุมการเหว่ียงเท้า)  
- มุม (มุมของเท้าในจังหวะที่สัมผัสลูกบอล)  
- จังหวะ 

 

ที่มา : กรมพลศึกษา กระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา, 2555 : 60 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

ภาพที่ 20 ฝึกการสง่ลกูสั้น 1 (Short Pass 1) 
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ตารางที่ 4 การส่งลูกสั้น 2 (Short Pass 2) 

 

การส่งลูกสั้น 2 (Short Pass 2) 
วัตถุประสงค์  
       เพื่อพัฒนาเทคนิคการส่งเมื่อไร? ที่ไหน และ
อย่างไร? ในการสนับสนุน ผูเ้ล่นมีบอล 
การจัดเตรียม 

• พื้นที่สนามฝกึ ขนาด 10 เมตร x 10 เมตร 
• ผู้เล่นฝ่ายรุก 3 คน ฝ่ายรับ 1 คน ลูกบอล 1 

ลูก ตอ่เขตฝกึ 
อุปกรณ์  
    กรวย เครื่องหมายแสดงเขต ฟุตบอล เสื้อกลาง 
ขั้นตอน 

• ผู้เล่นฝ่ายรุกพยายามรักษาการครอบครอง
ลูกฟุตบอล ภายในเขตฝึก 

• ผู้เล่นฝ่ายรับพยายามแย่งเพื่อครองบอล 
• การส่งต่อเนื่องได้ครบ 14 ครั้ง ให้นับเป็น 1 

ประตู 
• เปลี่ยนผู้เล่นฝ่ายรับ เมื่อแย่งลูกบอลได้ 3 

ครั้ง หรือสูญเสียการครอบครอง 
ความก้าวหนา้ 

• ให้เล่นแบบสัมผัสลูกบอลได้ 2 ครั้ง 
• ลดขนาดพื้นที่เขตฝึก 
• เพิ่มจำนวนฝ่ายรับ 

จุดสำคัญของการฝึก 
1. เทคนิค  

- ความแม่นยำ น้ำหนัก มุม จังหวะ และ การ
หลอกของการส่ง เพื่อรักษาการครอบ ครองบอล 
2. จะช่วยสนับสนุนเมื่อไร? ทันทีที่เพื่อนร่วมทีม 
ได้สัมผัสลูกบอลเพื่อจะทำการส่ง 
3. จะช่วยสนับสนุนที่ใด? ให้เคลื่อนที่ไปยังพื้นที่
ว่างที่ เพื่ อนร่วมที มที่ ครอบครองลูกบอลอยู่
สามารถส่งลูกบอลได้โดยใส่ลูกการตัดจากฝ่ายรับ
จุดสำคัญของการฝึก 
1. เทคนิค  

- ความแม่นยำ น้ำหนัก มุม จังหวะ และ การ
หลอกของการส่ง เพื่อรักษาการครอบ ครองบอล 
2. จะช่วยสนับสนุนเมื่อไร? ทันทีที่เพื่อนร่วมทีม 
ได้สัมผัสลูกบอลเพื่อจะทำการส่ง 
3. จะช่วยสนับสนุนที่ใด? ให้เคลื่อนที่ไปยังพื้นที่
ว่างที่ เพื่ อนร่วมที มที่ ครอบครองลูกบอลอยู่
สามารถ ส่งลูกบอลได้โดยใส่ลูกการตัดจากฝ่ายรับ 

 

ที่มา : กรมพลศึกษา กระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา, 2555 : 61 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 ภาพที่ 21 ฝึกการสง่ลกูสั้น 2 (Short Pass 2) 
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 คู่มือการพัฒนาศักยภาพด้านกีฬาสู่ความเป็นเลิศ 

ตารางที่ 5 การส่งลูกยาว (Long Pass) 

 

การส่งลูกยาว (Long Pass) 
วัตถุประสงค์  
       เพื่อพัฒนาเทคนิคการส่งลูกยาว 
การจัดเตรียม 

• พื้นที่สนามฝึก ขนาด 10 เมตร x 30-50 
เมตร (พื้นที่ฝึกข้ึนอยู่กับอายุและความสามารถ
ของผู้เล่น) 

• ผู้เล่น 2 คน ต่อ 1 เขตฝึก พร้อมบอล 1 ลูก 
อุปกรณ์  
    กรวย เครื่องหมายแสดงเขต ฟุตบอล เสื้อกลาง 
ขั้นตอน 

• ให้ผู้เล่นยืนอยู่ที่ปลายเขตฝึกแต่ละด้านตรง
ข้ามกัน 

• ผู้เล่นที่มีบอลเตะลูกยาวส่งให้เพื่อนที่อยู่อีก
ด้าน 

• เมื่อรับลูกบอลได้ ให้เตะลูกยาวส่งคืนให้กัน
และกัน 
ความก้าวหนา้ 

• ให้เล่นแบบสัมผสัลกูบอลได้ 2 ครั้ง 
• เพิ่มระยะทางของการฝึก 
• เพิ่มให้มีผู้ เล่นฝ่ายรับระหว่างกลาง  เพื่อ

ขัดขวางการส่ง 
• อนุญาตให้ผู้เล่นฝ่ายรับป้องกันกดดันได้ใน

ระยะห่าง 10 เมตร 

จุดสำคัญของการฝึก 
1. เทคนิค 

• เข้าหาลกูบอลในแนวเฉียง 
• วางเท้าข้างที่ไม่ได้ใช้เตะหลงั และห่างจาก

ลูกบอล 
• ข้างเท้าเหว่ียงไปด้านหลังเต็มที่ 
• สัมผัสลูกบอลด้วยหลังเท้า (Instep) ณ จุด

ที่ต่ำกว่า แนวกลางบอล 
• เหว่ียงเท้าตามในแนวการเคลื่อนของลูก

บอล 
 
 
 
 

2 จุดเน้น 
• ความแม่นยำ (ลำตัวหันในทิศทางของผู้รับ) 
• น้ำหนัก/ความแรง (ควบคุมการเหว่ียงเท้า) 
• มุม (มุมของการสัมผัสของหน้าเท้ากับลูก

บอล) 
• จังหวะเวลา (จังหวะการที่ส่งที่สัมพันธ์กับ

การว่ิง/ เคลื่อนที่ของผู้รับ) 
• การเตะปั่นลูกบอลให้มีวิถีโค้ง  (เตะโดย

สัมผัส ลูกบอลที่ด้านข้าง ซ้าย หรือขวา) 
 

ที่มา : กรมพลศึกษา กระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา, 2555 : 62 
 
 
 
 
 
 
                                          Progression 
 
 

ภาพที่ 22 การส่งลกูยาว (Long Pass) 
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 คู่มือการพัฒนาศักยภาพด้านกีฬาสู่ความเป็นเลิศ 

ตารางที่ 6 การควบคุมลูกบอล (Ball Control) 
 

การควบคุมลูกบอล (Ball Control) 
วัตถุประสงค์  
       เพื่อพัฒนาความสามารถในการรับ และ
ควบคุมลูกบอล (Control) 
การจัดเตรียม 

• พื้นที่สนามฝึก ขนาด 20 เมตร x 20 เมตร 
แบ่งเป็น 4 โซน 

• แบ่งให้มีผู้เล่น 2 คน ใส่เสื้อเอี๊ยมสีเดียวกัน
ในแต่ละ โซนพร้อมลูกบอล 1 ลูก 
อุปกรณ์  
    กรวย เครื่องหมายแสดงเขต ฟุตบอล เสื้อกลาง 
ขั้นตอน 

• ผู้เล่นเคลื่อนไหวอสิระภายในโซน 
• เมื่อส่งลูกได้เพิ่มแล้วจะต้องเคลื่อนที่ไปยัง 1 

ใน 3 โซนอื่น เพื่อรับลูกที่จะส่งกลับคืน 
• พยายามให้แน่ใจว่าลูกบอลที่ส่งให้กันน้ันไม่

ถูกตัด หรือถูกตัวผู้เล่นอื่น 
ความก้าวหนา้ 

• ฝึกแบบสัมผัสลูกบอลได้ 2 ครั้ง 
• ลดขนาดพื้นที่เขตฝึก 

จุดสำคัญของการฝึก 
• ไม่ก้มหน้า เงยหน้ามองสถานการณ์รอบๆ 

ก่อนจะรับลูกบอล 
• การทำเช่นนั้นเป็นการสร้างความพร้อมใน

การฝึก การเดินทางของลูกบอล เพื่อนคู่ฝึก ผู้เล่น
อื่น และเขตพื้นที่ของตน 

• เคลื่อนที่ เข้าหา แนวการเดินทางของลูก
บอล 

• ตัดสินใจว่าจะใช้พื้นที่ร่างกายส่วนใดในการ
ควบคุม ลูกบอล เท้า อก ต้นขา 

• ตัดสินใจว่าจะบังคับให้ลูกบอลไปในทิศทาง
ใด เป็นระยะทางเท่าใด ทั้งนี ้ข้ึนอยู่กับพื้นที่ผู้เล่น
อื่น และทิศทางที่ได้ตั้งใจไว้ เป็นต้น 

• ใช้ร่างกายส่วนที่ต้องการสัมผัสกับลูกบอล
แล้ว ผ่อนโดยทันที เพื่อลดความแรงของลูกบอล 

• จัดมุมของพื้นที่ร่างกายที่ใช้ควบคุมลูกบอล
ไปใน ทิศทางที่ต้องการ 

 

 

ที่มา : กรมพลศึกษา กระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา, 2555 : 63 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 ภาพที่ 23  ฝึกการควบคุมลูกบอล (Ball Control) 
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 คู่มือการพัฒนาศักยภาพด้านกีฬาสู่ความเป็นเลิศ 

ตารางที่ 7 การยิงประตู 1 (Shooting 1) 
 

การยิงประตู 1 (Shooting 1) 
วัตถุประสงค์  
       เพื่อพัฒนาเทคนิคการยิงประต ู
การจดัเตรียม 

• พื้ นที่ สนามฝึกขนาด  10 x เมตร  30-40 
เมตร (พื้นที่ฝึกข้ึนอยู่กับอายุและความสามารถ
ของผู้เล่น) 

• ประตูทำด้วยกรวย  2 อัน วางห่างกัน  8 
เมตร บนเส้นแบ่งครึ่งพื้นที่ฝึก 

• ผู้เล่น 2 คน ยืนอยู่ที่ปลายเขตฝึกข้างละคน 
• ลูกบอล 5 ลูก 
• ผู้รักษาประตู 1 คน 

ขั้นตอน 
• ให้ผู้เล่นที่อยู่ปลายเขตยิงลูกตั้งเตะ 
• ให้ผู้รักษาประตูได้มีเวลาเตรียมความพร้อม

พอเพียง ในการหาตำแหน่งยืนและการตั้งตัว 
ความก้าวหนา้ 

• ยิงประตูจากลูกที่กำลังเคลื่อนที่ 
• ให้มีผู้ส่งลูกบอล (ดังภาพ) ให้ผู้ฝึกยิงประตู

จาก ทิศทางต่างๆ 
• บังคับให้สัมผัสลูกบอลได้ 2 จังหวะ และลด

เหลือ จังหวะเดียว 

จุดสำคัญของการฝึก 
1. เทคนิค 

• ให้ดูตำแหน่งยืนของผู้รักษาประตูโดยการเงย 
หน้ามอง 

• วางเท้าข้างที่ไม่ได้ใช้เตะข้างลูกบอล ลำตัวอยู่ 
เหนือลูกบอล 

• ข้างเท้าที่ใช้เตะสวิงไปด้านหลังเต็มที่ 
• สัมผัสลูกบอล ณ จุดกึ่งกลางบอลด้วยหลัง

เท้า/ บริเวณเชือกผูกรองเท้า 
• เคลื่อนเท้าตามแนวของลูกบอล  (Follow 

Through) 
2 จุดเน้น 

• ความแม่นยำมาก่อนความแรง 
 
 
 
 
 

• ยิงประตูในแนวเฉียงไปทางมุมไกล 
• ยิงประตูแล้วเคลื่อนที่ไปรอซ้ำลูกกระดอน

หรือ ลูกที่ผู้รักษาประตูปัดออกมา 
 

ที่มา : กรมพลศึกษา กระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา, 2555 : 64 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ภาพที่ 24 การยิงประตู 1 (Shooting 1) 
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 คู่มือการพัฒนาศักยภาพด้านกีฬาสู่ความเป็นเลิศ 

ตารางที่ 8 การยิงประตู 2 (Shooting 2) 
 

การยิงประตู 2 (Shooting 2) 
วัตถุประสงค์  
       เพื่อพัฒนาทักษะการยงิประตูภายใต้ภาวะ
กดดัน 
การจัดเตรียม 

• พื้นที่สนามฝึก ขนาด 10 เมตร × 30-40 
เมตร (พื้นที่ฝึกขึ้นอยู่กับความสามารถของผู้เล่น) 

• ประตูทำด้วยกรวย  2 อัน วางห่างกัน  8 
เมตร บนเส้น แบ่งครึ่งพื้นที่ฝึก 

• ผู้เล่นอื่นอยู่ที่ปลายเขตฝึกด้านละ 1 คน 
• ผู้เล่นฝ่ายรับยืนอยู่ห่างเป็นระยะ 10 เมตร 

ในแต่ละข้าง ของสนาม พร้อมลูกฟุตบอล 5 ลูก 
• ผู้รักษาประตู 1 คน 

อุปกรณ์  
       กรวย ฟุตบอล เสือ้กลาง 
ขั้นตอน 

1. ผู้เล่นฝ่ายรับส่งลูกให้ฝ่ายรุก 
2. เมื่อผู้เล่นฝ่ายรุกได้แตะสัมผสัลูกบอล ผู้เล่น

ฝ่ายรับ จะต้องสร้างความกดดันโดยทันทีเพื่อจะ
สกัดกั้น หรือ ป้องกันการยิงประตู 

3. ผู้เล่นฝ่ายรุกจะต้องจบการเล่นโดยการยิง 
4. หมุนเปลี่ยนตำแหน่งการเล่น 
5. ให้ส่งลูกบอลจาก 2 ด้าน (ซ้ายและขวา) 

จุดสำคัญของการฝึก 
1. เทคนิค/ทกัษะ  

- เงยหน้ามองตำแหน่งของผู้รักษาประตู
ความเร็ว และทิศทางของผู้เล่นฝ่ายรับ 
2. ตัดสินใจ  

- จะยิงประตูในจังหวะแรกหรือคอนโทรลลูก
บอล ให้ห่างจากผู้เล่นฝ่ายรับ เพื่อสร้างมุมในการ 
ยิงประตูที่ดี 
3. เทคนิค  

- ใช้เทคนิคการยิงประตูจากที่ฝึกมาแล้ว 
4. จุดเน้น  

- การตัดสินใจที่รวดเร็วและถูกต้อง  (ยิงใน
จังหวะแรก)  

- การแตะสัมผัสลูกบอลในจังหวะแรกที่จะ
สร้าง โอกาสสูงสุดในการยิงประตู  

- การปฏิบัติตามเทคนิคที่ถูกต้อง  
- ความแม่นยำสำคัญกว่าความแรง  
- ยิงประตูไปในแนวมุมที่ไกล (เสาไกล) ของ 

ผู้รักษาประตู  
- ยิงแล้วเคลื่อนที่ตามซ้ำลูกกระดอน 

 

ที่มา : กรมพลศึกษา กระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา, 2555 : 65 
 
                              Attacker 
                                                                          Defender 
 
 
 
 
                
              Defender 
                                                           Attacker 
 

ภาพที่ 25 การยิงประตู 2 (Shooting 2) 
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 คู่มือการพัฒนาศักยภาพด้านกีฬาสู่ความเป็นเลิศ 

ตารางที่ 9 การป้องกันของผู้เล่นแต่ละคน (Individual Defending 1) 

 

การป้องกันของผู้เลน่แต่ละคน (Individual Defending 1) 
วัตถุประสงค์  
       เพื่อพัฒนาทักษะการเล่นป้องกันของผู้เล่น
แบบ 1 ต่อ 1 
การจัดเตรียม 

• พื้นที่สนามฝึก ขนาด 10 เมตร × 30 เมตร 
โดย มีประตู ขนาดห่าง 4 เมตร ทำด้วยกรวยที่
ปลาย สนามฝึก 2 ข้าง โดยให้มีสีแตกต่างกัน 

• ผู้เล่นจำนวน 4 คน แบ่งเป็นข้างละ 2 คน 
ตามสีเสื้อกลาง 
อุปกรณ์ กรวย เส้นสนาม ฟุตบอล เสื้อกลาง 
ขั้นตอน 

1. ผู้เล่น X1 และ B1 ยืนตำแหน่งในโซนกลาง 
2. ผู้เล่น X 2 จะต้องเล่น 2 จังหวะ จังหวะ

แรกเพื่อ เข่ียบอล จังหวะ 2 ส่งลูกให้ X 1 
3. ผู้เล่น B1 ป้องกัน เมื่อ X2 เล่นจังหวะแรก 
4. ผู้เล่น X 1 จะต้องทำคะแนนโดยการส่งลูก

บอลให้ B 2 ในขณะที่ผู้เล่น B 1 จะต้องป้องกัน 
5. เริ่มต้นการเล่นใหม่จากปลายสนามอีกข้าง 
6. สลับตำแหน่งและหน้าทีร่ะหว่างผู้เลน่ปลาย

สนาม กับผู้เล่นในสนาม 
7. ผู้เล่นจะต้องอยู่ในตำแหน่งที่ถูกต้องในขณะ

เริ่มเล่น 
8. ให้มีเวลาต้ังหลักที่พอเพียง 

จุดสำคัญของการฝึก 
1. ตำแหน่งเริ่มเล่นของผู้เล่น B 1 ในโซนกลาง  

- อยู่ฝั่งใกล้ประตู เช่น ระหว่างผู้เล่นฝ่ายรับ 
และประตู  

- ย่อตัวต่ำและพยายามเคลื่อนที่ เตรียมตัว
พร้อม ที่จะเร่งความเร็วและเปลี่ยนทิศทาง 
2. ตัดสินใจ  

- เมื่อลูกบอลถูกส่งออกมาให้ผู้เล่นฝ่ายรับ
ตัดสินใจ ว่าจะตัดบอลหรือจะแย่งการครองบอล  

- ถ้าไม่สามารถทำเช่นน้ันได้ให้ประกบประชิด 
คู่ต่อสู้และสกัดบอลทิ้ง 
3. การกดดัน  

- ให้สร้างความกดดันอย่างต่อ เนื่ องโดย
พยายาม รักษาระยะสำหรับการเข้าสกัดและหยุด
คู่ต่อสู้ ที่จะกลับตัวเปลี่ยนทิศทาง 
4. สิ่งที่ต้องจำ  

- เพื่อจะชะลอการเล่น ให้อดใจรออย่าเข้า
พรวดพราด  

- อย่าทำฟาวล์  
- การปฏิบัติตามเทคนิคที่ถูกต้อง  
- ปฏิกิริยาตอบสนองต่อการเคลื่อนที่ของลูก

บอล เท่านั้น  
- ป้องกันจนถึงที่สุด 

 

ที่มา : กรมพลศึกษา กระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา, 2555 : 66 
 

 
 

                                     10m line 
                                                                 Middle Zone 
                                                                                   
 
 
               START POINT                                      

 

ภาพที่ 26 การปอ้งกันของผูเ้ล่นแตล่ะคน (Individual Defending 1) 

X1 

X2 

B2 

B1 
Middle Zone    
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ตารางที่ 10 การป้องกันของผู้เล่นแต่ละคน (Individual Defending 2) 

 

การป้องกันของผู้เลน่แต่ละคน (Individual Defending 2) 
วัตถุประสงค์  
       เพื่อพัฒนาทักษะการป้องกัน 1 ต่อ 1 
การจัดเตรียม 

• พื้นที่สนามฝึก ขนาด 10 เมตร × 30 เมตร 
มีประตูเล็ก (กว้าง 4 เมตร) บนเส้นหลังทั้งสอง
ด้านทำด้วยกรวยต่างสี 
อุปกรณ์  กรวย เส้นแสดงเขต ลูกบอล เสื้อกลาง 
ขั้นตอน 

1. ผู้เล่น X 2 ใช้การเล่น 2 จังหวะ เปิดการ
เล่นส่ งให้  B 1 ที่ ยืน อยู่บนเส้น  10 เมตร  ซึ่ ง
จะต้องทำคะแนนผ่านกรวยสีแดง 

2. ผู้เล่นฝ่ายรับ  (X 1) เริ่มต้นจากเส้น  20 
เมตรพยายาม  ขัดขวางการทำประตูของ  B 1 
หลังจากที่ B 1 ได้สัมผัส ลูกบอลเป็นครั้งแรกแล้ว 

3. ถ้าผู้เล่น (X 1) สามารถแย่งครองลูกบอลได้ 
จะต้อง พยายามทำคะแนนผ่านกรวยสีน้ำเงิน 
และ B 1 เปลี่ยนเป็น ฝ่ายรับต้องพยายามป้องกัน 

4. การเล่นจะเริ่มใหม่จากปลายสนามอีกด้าน
หนึ่ง โดย B 2 ใช้การเล่น 2 จังหวะ ส่งลูกบอลให้ 
X 1 แล้วต่อเนื่อง ด้วยกระบวนการเช่นเดิม 

5. สับเปลี่ยนผู้เล่นระหว่างผู้เล่นปลายสนาม
กับผู้เล่นในสนาม 

6. พยายามให้ผู้เล่นเริ่มเล่นจากเส้นต่างๆ  
7. ให้มีระยะเวลาการพักเพื่อความเหมาะสม 

จุดสำคัญของการฝึก 
1. ตำแหน่งในการเริ่มเล่นของ X 1  

- อยู่ฝั่ งใกล้ประตู เช่น ระหว่างคู่ต่อสู้กับ
ประตู  

- ย่อตัวต่ำและเคลื่อนที่เตรียมพร้อมที่จะ เร่ง
ความเร็ว หรือเปลี่ยนทิศทาง 
2. ตัดสินใจ  

- ทิศทางที่ต้องการบังคับให้ผูเ้ลน่ฝา่ยตรงข้าม 
เคลื่อนที่ไป  

- จะสามารถแย่งการครอบครองบอลด้วยการ
บล็อก (Block Tackle) หรือการแย่งด้วยปลาย
เท้า (Toe-Poke) 
3. การกดดัน  

- พยายามสร้างความกดดันอย่างต่อเนื่อง
ภายใน ระยะประชิด 
4. สิ่งที่ต้องจำ  

- เพื่อจะชะลอการเล่น ต้องอดใจรอ และอย่า 
ผลีผลาม  

- อย่าทำฟาล์ว  
- มีปฏิกิริยาตอบสนองต่อการเคลื่อนที่ของ 

ลูกบอลเท่านั้น  
- ป้องกันจนถึงที่สุด 

 
 
                                                                  
                     20m line 
 
 
                                                                          100m line 
 
 
             START POINT                                      

ภาพที่ 27 การปอ้งกันของผูเ้ล่นแตล่ะคน (Individual Defending 2) 
X2 

X1 

B2 

B1 
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ตารางที่ 11 การเล่นเป็นฝ่ายรุกของผู้เล่นแต่ละคน (Individual Attacking Play) 

 

การเล่นเป็นฝา่ยรุกของผู้เล่นแต่ละคน (Individual Attacking Play) 
วัตถุประสงค์  
       เพื่อพัฒนาความสามารถในการเล่นรุกใน
สถานการณ์ 1 ต่อ 1 
การจัดเตรียม 

• พื้นที่สนามฝึก ขนาด 15 เมตร × 15 เมตร 
ประตูทำด้วย กรวยยางสีน้ำเงิน 2 คู่ และสีแดง 2 
คู่ ขนาดกว้าง 2 เมตร 

• ผู้เล่นกลุ่มละ 3 คน 2 กลุ่ม (ดูตำแหน่งการ
เริ่มเล่น ตามภาพ) 
อุปกรณ์  กรวย เส้นแสดงเขต ลูกบอล เสื้อกลาง 
ขั้นตอน 

1. เริ่มเล่นโดยผู้เล่นกลุ่มละ 1 คน 
2. โค้ชเริ่มการเล่นโดยการสง่ลกูบอลให้ผูเ้ลน่สี

แดง (ผู้เล่นฝ่ายรุก) 
3. ผู้เล่นฝ่ายรุกพยายามทำคะแนนโดยยิงผ่าน

ประตู สีน้ำเงิน 
4. ผู้เล่นสีน้ำเงินเป็นฝ่ายรับพยายามป้องกัน

แย่งการ ครอบครองลูกบอล และทำคะแนนโดย
ยิงผ่านประตูสีแดง5. การเล่นจะหยุด เมื่อมีการยิง
ประตูหรือหมดเวลา 1 นาที 

6. ผู้เล่นคู่ต่อไปจะเริ่มเล่นโดยโค้ชส่งลูกบอล
เข้าเล่น 

7. อัตรา (ฝึก : พัก = 1 : 2) อนุญาตให้มีการ
พัก อย่างเหมาะสม 

จุดเน้นสำคัญของการฝึก 
1. เงยหน้ามองเพื่อให้พร้อมต่อสถานการณ์และ 
ตำแหน่งของคู่ต่อสู้ 
2. ควบคุมลูกบอลในลักษณะเตรียมพร้อม เพื่อ
การ เล่นต่อไป เช่น การเลี้ยงลูกบอล ว่ิง ยิงประตู 
3. ถ้าตกในภาวะกดดันให้ใช้การบังลูกบอลโดยใช้ 
ลำตัวอยู่ระหว่างลูกบอลกับคู่ต่อสู้ 
4. ตัดสินใจ  

- จะไปทางไหน (ขวา ซ้าย กลาง ถอยหลัง 
เดินหน้า หรืออยู่กับที่)  

- จะไปเมื่อไร (เร็ว ช้า หรืออยู่กับที่)  
- จะไปอย่างไร (เลี้ยงลูกบอล ว่ิงตามลูกบอล 

เปลี่ยนความเร็วและทิศทาง) 
5. ประสิทธิภาพของทักษะ  

- การรับ การบัง การหมุนกลับตัว การเลี้ยง
ลูกบอล การว่ิง และการยิงประตู 

 
 
 
 
 
 
 

 
            

ภาพที่ 28 การเล่นเป็นฝ่ายรุกของผูเ้ล่นแตล่ะคน (Individual Attacking Play) 
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ตารางที่ 12 การเล่นเกมรุก (Attacking Play) 
           

การเล่นเกมรุก (Attacking Play) 
วัตถุประสงค์  
       เพื่อพัฒนาและสนับสนุนความคิดสรา้งสรรค์
ในการเล่นเกมรุก 
การจัดเตรียม 

• พื้นที่สนามฝึก ขนาด 20 เมตร × 20 เมตร  
• ประตูทำด้วยกรวยยางสีน้ำเงิน 2 ประตู และสี

แดง 2 ประตู ขนาดกว้าง 2 เมตร 
• ผู้เล่นกลุ่มละ 4 คน 2 กลุ่ม  

ขั้นตอน 
1. เริ่มเล่นโดยผู้เล่นข้างละ 2 คน จากแต่ละ

กลุ่ม 
2. ผู้ฝึกสอนเริ่มการฝึกโดยส่งลูกบอลให้ทีมสี

แดง (ฝ่ายรุก) 
3. ทีมสีแดงจะต้องพยายามยิงประตูกรวยสีน้ำ

เงิน 
4. ที ม สี น้ ำ เงิ น จ ะต้ อ งป้ อ งกั น  แ ย่ งก า ร

ครอบครองและ ยิงประตูกรวยสีแดง 
5. หยุดการเล่นเมื่อมีการยิงประตูหรือครบเวลา 

2 นาที 
6. ผู้เล่นคู่ต่อไปเปลี่ยนเข้าเล่นโดยผู้ฝึกสอนส่ง

ลูกเริ่ม 
7. อนุญาตให้มีเวลาพักพื้นที่มากพออัตราส่วน

ของการฝึก และพักเท่ากับ 1 ต่อ 3 

จุดเน้นสำคัญของการฝึก 
1. เงยหน้ามองเพื่อให้รู้พื้นที่สนาม ตำแหน่งยืน
ของ เพื่อนร่วมทีม และฝ่ายตรงข้าม 
2. ผู้เล่นที่ครอบครองลูกบอล-ควบคุมลูกบอลเพื่อ
พร้อม ที่จะเล่นต่อไป เช่น เลี้ยงลูกบอล ส่ง ว่ิง 
เป็นต้น 
3. บังบอลเมื่ออยู่ในภาวะกดดัน โดยการใช้ลำตัว
บัง ระหว่างลูกบอลกับคู่ต่อสู้ 
4. ผู้ เล่ นที่ ไม่ ได้ ครอบครองลู กบอล  (ผู้ เล่ น      
สนับสนุน/ประคอง)  

- เคลื่อนที่ตัวหาผู้เล่นที่ครอบครองลูกบอล รับ
ลูกส่งผสมการเล่น เป็นต้น  

- เคลื่อนที่ห่างออกไปเพื่อสร้างพื้นที่ว่าง และ
ดึง คู่ต่อสู้ออกไป 
5. ผู้เล่นทั้งสองจะต้องตัดสินใจว่า  

- จะไปที่ไหน (ขวา ซ้าย กลาง ข้างหน้า ข้าง
หลัง หรืออยู่กับที่)  

- จะไปเมื่อไร (เร็ว ช้า หรืออยู่กับที่)  
- จะไปอย่างไร (เลี้ยงลูกบอล ส่ง การเล่นผสม 

(Combination Play) ตั วอย่ าง เช่น  ส่ งลู ก ช่ิ ง 
(Wall Pass) เลี้ยงครอบครองบอลให้เพื่อน เมื่อ
สวนทางกันแล้วปล่อยบอลให้เพื่อน (Take Over) 

ที่มา : กรมพลศึกษา กระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา, 2555 : 69 
 
 
 
 
 
 
 
 
         START POINT 
 

ภาพที่ 29 การเล่นเกมรุก (Attacking Play) 
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ตารางที่ 13 การรับลูกเรียดมากับพื้นของผู้รักษาประตู (Handling Low Ball) 

 

การรับลูกเรียดมากับพ้ืนของผู้รักษาประตู (Handling Low Ball) 
วัตถุประสงค์  
       เพื่อพัฒนาเทคนิคการจับลูกบอล การยืน
ตำแหน่งและฟุตเวิร์กของผู้รักษาประตู 
การจัดเตรียม 

• พื้นที่สนามฝึก ขนาด 10 เมตร × 10 เมตร มี
ประตู ทำด้วยกรวยวางห่างกัน 6-8 เมตร บนเส้น
เขตทั้ง 2 ด้าน (ขนาดของประตูข้ึนอยู่กับอายุและ
ความสามารถ ของผู้เล่น) 

• ผู้รักษาประตู 2 คน สำหรับแต่ละพื้นที่การฝึก 
ฟุตบอล 1 ลูก 
อุปกรณ์  
     กรวย เส้นแสดงเขต ฟุตบอล  
ขั้นตอน 

1. ผู้รักษาประตูโยนลูกเรียดบนพืน้ให้กันและกนั 
2. สลับการโยนและการรับ 
3. ให้มีเวลาสำหรับการปรับตำแหน่งและการ

พักฟื้น ที่พอเพียง 
ความก้าวหน้า 

1. เปลี่ยนจากการโยนเป็นการเตะ 
2. เปลี่ยนเป็นการรับลกูบอลระดับอกและระดับ

เหนือ ศีรษะ 
 

จุดเน้นสำคัญของการฝึก 
1. เทคนิค 
ตำแหน่งการยืน  

- ยืนบนปลายเท้า ความห่างของเท้าทั้งสอง 
ประมาณความกว้างของช่วงไหล่  เอนตัว ไป
ข้างหน้าเล็กน้อย เข่าย่อพอประมาณ  

- กางแขนออกด้านข้างของลำตัว  
- ศีรษะนิ่ง มองผู้เล่นและลูกบอล การรับลูก

บอล เรียดพื้น 
การรับลูกบอล  

- คะเนทิศทางและความเร็วของลูกบอล  
- เคลื่อนที่เข้าสู่ทิศทางของลูกบอล โดยการ 

สไลด์ไปด้านข้าง ไม่ให้มีการไขว้ข้ามเท้า  
- ย่อเข่าจัดให้เป็นรูปอักษร K (ดังภาพ)  
- แบฝ่ามือเรียงให้นิ้วก้อยชิดกันหันฝ่ามือออก  
- เมื่อลูกบอลมาถึงใช้ฝ่ามือช้อนลูกบอลข้ึน ให้

ม้วนกลิ้งเข้าสู่อ้อมแขน 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ภาพที่ 30  การรับลูกเรียดมากับพื้นของผู้รักษาประต ู(Handling Low Ball) 
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ตารางที่ 14 การพุ่งรับสำหรับผู้รักษาประตู (Diving) 
 

การพุ่งรับสำหรับผู้รักษาประตู (Diving) 
วัตถุประสงค์  
       เพื่อพัฒนาเทคนิคการพุง่รบัสำหรบัผูร้ักษา
ประต ู
การจัดเตรียม 

• พื้นที่สนามฝึก ขนาด 10 เมตร × 15 เมตร 
มีประตู ทำด้วยกรวยวางห่างกัน 6-8 เมตร บน
เส้นหลัง ทั้ง 2 ด้าน (ขนาดของประตู ข้ึนอยู่กับ
อายุและ ความสามารถของผู้เล่น) 

• ผู้รักษาประตู 2 คน สำหรับแต่ละพื้นที่การ
ฝึกฟุตบอล 1 ลูก 
อุปกรณ์  
       กรวย เส้นแสดงเขต ฟุตบอล  
ขั้นตอน 

1. ผู้รักษาประตูป้อนลูกบอลโดยการโยนให้กนั
และกัน 

2. สลับการโยนและการรับ 
3. ให้มีเวลาสำหรับการปรับตำแหน่งและการ

พักฟื้น ที่พอเพียง 
ความก้าวหนา้ 

1. เปลี่ยนจากการโยนเป็นการเตะ 
2. ย่อระยะให้ใกล้ข้ึน เหลือ 10 เมตร 
 

จุดเน้นสำคัญของการฝึก 
1. เทคนิค 
ตำแหน่งการยืน 

- เหมือนการฝึกรับลูกเรียด 
การพุ่ง 

- คะเนความเร็ว และทิศทางของลกูบอล 
- การเคลื่อนที่ของเท้าจะต้องเร็วเพื่อเคลื่อนตัว 

ไปยังจุดหมาย 
- ยบุย่อขาข้างที่อยู่ใกลลู้กบอล 
- ลำตัวเปิดรับลูกบอล 
- เหยียดแขนทั้งสองออกไปพร้อมฝ่ามือจัดเรียง 

เป็นรปูอักษร W (ตามรูป) 
- ใช้สะโพก และร่างกายส่วนบนรองรับการลง 

สู่พื้น 
- ควบคุมลูกบอลโดยการดึงเข้าหาหน้าอก และ

ใช้แขน ทั้งสองโอบล้อมกอดลูกบอลไว้ 
 

 

ที่มา : กรมพลศึกษา กระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา, 2555 : 71 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

“W” 

ภาพที่ 31  การพุ่งรับสำหรับผู้รกัษาประตู (Diving) 
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ขั้นตอนในการฝึกกีฬาฟุตบอล 

 

การกีฬาแห่งประเทศไทย (2558 : ออนไลน์) ได้อธิบายข้ันตอนในการฝึกมี 3 ข้ันตอน มีดังนี้  
1. ข้ันเริ่มแรกหรือข้ันเบื้องต้น  ข้ันเริ่มแรก ( Introductory Exercise)  แบบฝึกข้ันเริ่มแรกจะ

ถูกสร้างขึ้นเพื่อให้โอกาสผู้เล่นได้เรียนรู้สิ่งที่เป็นพื้นฐานที่นำไปใช้ ปฏิบัติได้จริงๆ อาจเรียกได้ว่าเป็น “ข้ัน
เบื้องต้น” ซึ่งแบบฝึกขั้นพื้นฐาน ผู้เล่นควรเรียนรู้การเคลือ่นไหวข้ันพื้นฐาน โดยการอธิบายและสาธิตง่ายๆ 
ต่อมาผู้เล่นจึงทำด้วยตนเอง ผู้ฝึกสอนควรคาดหวังว่าผู้เล่นทุกคนจะฝึกแบบต่างๆ ด้วยขีดความสามารถ
สูงสุดของเขา ในข้ันน้ีผู้เล่นเพียงแต่บรรลุเป้าหมายถึงระดับการฝึกที่เรียกว่า “ระดับการใช้กำลังปานกลาง 
(Paradynamic) เท่านั้น” การฝึกในข้ันนี้ เช่น การส่งลูกระยะสั้นๆ การฝึกเป็นคู่ในการเลี้ยงส่ง การ
เคลื่อนที่ในการรับส่งลูกตำแหน่งในการรับส่งลูกของผู้เล่นถูกแนะนำโดยผู้ฝึกสอน ถ้าหากผู้เล่นกระทำผิด
การฝึกที่สำคัญในระดับนี้ คือการสาธิตที่ ถูกต้อง และการอธิบายที่ ชัดเจนของผู้ฝึกสอนว่าจะมีการ
เคลื่อนไหวอวัยวะส่วนใดบ้าง  ยังมีวิธีอื่นอีกที่จะปรับปรุงกระบวนการเรียนรู้ เช่น การสาธิตอย่างช้าๆ จะ
ช่วยให้ท่าของแบบฝึกชัดเจนข้ึนสำหรับผู้เล่น และช่วยหลีกเลี่ยงและป้องกันข้อผิดพลาดที่อาจเกิดข้ึนได้   
ผู้ฝึกสอนอาจจะใช้การฝึกปิดจังหวะทีละข้ันตอน  แล้วนำแต่ละข้ันตอนมาผสมผสานกันอีกครั้ง  
นอกเหนือจากวิธีการฝึกนี้เป็นรปูธรรมเห็นได้ชัดแล้ว ผู้ฝึกสอนอาจจะใช้ประสบการณ์ของตนเองช่วยเหลอื
ผู้เล่นในการแก้ปัญหาที่อาจเกิดข้ึนได้ในระหว่างการฝึกซ้อม สิ่งนี้จะช่วยพัฒนาความมั่นใจในตัวผู้เล่นเอง
อีกด้วย การฝึกซ้อมเทคนิคข้ันพื้นฐานในการเล่นฟุตบอลเป็นสิ่งสำคัญ และจำเป็น ในระยะเวลาอันสั้น    
ผู้เล่นก็จะมีความสามารถดีเลิศในการสร้างความสัมพันธ์ระหว่างผู้เล่นด้วยกัน  

2. ข้ันสูง (Advance Exercise)  ข้ันน้ีการสร้างความชำนาญจะต้องเพิ่มข้ึน การฝึกพิเศษจะต้อง
ถูกจำเป็นใช้เพิ่มเติมต่อจากการ เคลื่อนที่ของผู้เล่นข้ันพื้นฐาน ข้ันนี้การเคลื่อนที่เป็นปัจจัยที่สำคัญที่สุด
ประการหนึ่ง การฝึกแต่ละคน หรือความสามารถของแต่ละคนจะถูกจำเป็นใช้รวมกัน การกำหนดแบบฝึก
ต้องยกระดับความสามที่สูงข้ึน และอย่างที่กล่าวมาแล้ว คือ มักจะจำเป็นในรูปของการเล่นเพื่อสร้าง
ความสัมพันธ์ระหว่างผู้เล่นด้วยกัน การประสานงานในการเล่นมักจะมีความสำคัญมากข้ึน ความสามารถ
ในการเล่นจะถูกขัดเกลา ให้ดีข้ึนเรื้อยๆ ผู้ฝึกสอนไม่เพียงแต่จะต้องการให้ผู้เล่นทุ่มเทอย่างหนักในการฝึก
มากขึ้นเท่านั้น แต่ยังต้องการให้ใช้ความสามารถในการฝึกแบบฝึกให้ดีข้ึนอีกด้วย ผู้เล่นควรพัฒนาแบบฝึก
ต่างๆ ให้ดีข้ึน โดยใช้เวลาน้อยลง และควรพัฒนาเอกลักษณ์การเล่นของแต่ละคนด้วย  หลักเกณฑ์ทั้งหมด
ที่กล่าวมานี้ต้องการการฝึกซ้อมที่หนัก มิฉะนั้นไม่เกิดความก้าวหน้าในการเล่นให้ดีข้ึน นอกจากจะฝึก
อย่างหนักแล้ว ยิ่งต้องใช้เวลาในการฝึกให้มากขึ้นด้วยถ้าต้องการให้เกิดผลดี รูปแบบการฝึกซ้อมของผู้เล่น
แต่ละคนจะถูกจำเป็นรวมกันเพื่อให้เกิดแบบฝึกที่ดีสมบูรณ์แบบให้ได้ ใกล้เคียงกับสถานการณ์การแข่งขัน
จริง แต่ทว่ายังไม่มีคู่แข่งขัน สิ่งเหล่าน้ีผู้เล่นได้ฝึกมาตั้งแต่การฝึก ข้ันพื้นฐานในตอนแรกแล้ว อย่างไรก็ตาม
ถ้าต้องการให้การเล่นก้าวหน้าข้ึนต้องใช้วิธีการเหมาะสม พัฒนาแบบฝึกให้อยู่ในระดับสูงข้ึนต่อไป ผู้เล่น
ทุกคนมี “ดารา” ที่เขาอยากเลียนแบบ การสาธิต รูปแบบ “ดารา” ที่ผู้เล่นนิยมชมชอบจะช่วยให้ผู้เล่นมี
ความเข้าใจได้ดีข้ึน  

3. ข้ันการแข่งขัน (Competitive Exercise)  ในข้ันตอนน้ีมีการสร้างรูปแบบการฝึกที่สวยงาม 
ฝึกให้เหมือนกับการแข่งขันจริงๆ มีการใช้ เทคนิค และกลยุทธ์ (Tactics) ในแบบฝึกต่างๆ ด้วย แบบฝึก
ทุกแบบจะฝึกโดยสมมุติมีทีมคู่แข่งขัน เหมือนการแข่งขันจริง ซึ่งในการฝึกข้ันนี้ต้องมีการวางแผนอย่างมี
ระบบ และมีระเบียบวินัยในการฝึกจริงๆ  ผู้เล่นจะต้องทำตามกฎเกณฑ์ทุกอย่างที่ผู้ฝึกสอนวางไว้ จึงจะ
สามารถพัฒนามาตรฐานการ เล่นของตนได้เรื่อยๆ และสามารถจำเป็นใช้ได้เมื่อต้องการจะใช้ใน
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สถานการณ์แข่งขันจริง การนำเอากลยุทธ์หรือวิธีการความสามารถส่วนตัวมาใช้ในการเล่นของผู้เล่น
จะต้องเอาชนะอุปสรรคส่วนตัว (ความประหม่า) และอุปสรรคภายนอก เช่น สิ่งแวดล้อม, อิทธิพลจากผู้ดู
ให้ได้ ผู้ เล่นจะใช้แบบฝึกในการฝึกอย่างมั่นคงตลอดเวลา และใช้แบบฝึกโดยอัตโนมัติได้แล้ว ใน 
สถานการณ์เช่นนี้แบบฝึกต่างๆ ถูกจำเป็นใช้อย่างประหยัดเวลาในการฝึก ผู้เล่นที่จะฝึกในข้ันนี้จะต้อง 
เป็น “พวกที่มีกำลังอยู่ในตัวเองอยู่แล้ว” (Dynamic Prototype) ผู้เล่นพวกนี้ต้องการวิธีการฝึกซ้อมที่
แน่นอน และโดยเฉพาะแบบฝึกที่เขาจะพบกับคู่แข่งขันที่มีความสามารถสูง เพื่อต้องการจะเอาชนะ ให้ได้ 
แต่อย่างไรก็ตามเขาจะต้องประเมินตัวเอง และความสามารถของตนเองอย่างระมัดระวัง เพื่อหลีกเลี่ยง
ข้อผิดพลาดของตนเอง การวิเคราะห์ และประเมินตนเองจะทำให้เล่นได้ดีข้ึน ทั้งทางด้านสมรรถภาพด้าน
เทคนิค และทางด้านแท็กติกที่ผู้เล่นจะต้องจำเป็นใช้ได้อย่างคล่องแคล่วในสถานการณ์ การแข่งขันจริง 
และนี่เป็นเหตุผลว่าทำไมจึงต้องใช้แบบฝึกในรูปของการฝึกแบบการแข่งขันจริง   

                              

ตารางที่ 15 การพัฒนาแบบฝึกในระดับข้ันต่างๆ   
 

แบบฝึกในขั้นแรก  
(Introductory Exercise) 

แบบฝึกขั้นสูง  
(Advance Exercise) 

แบบฝึกขั้นแข่งขันจริง 
(Competitive Exercise) 

การอธิบาย การหยุดการฝึก การวิเคราะห์ 
- เลือกใช้คำและอธิบายอย่าง 
ชัดเจน การสาธิต  
- แสดงให้ดูอย่างถูกต้องโดยใช้ 
กฎเกณฑ์ที่เป็นแบบฉบับ 

- เมื่อฝึกผิดหรือต้องการความ 
เข้าใจ - ปรบัปรุง - แก้ไข   

- เน้นเรื่องแทกติก  
- ใช้ประสบการณ์ความสามารถ 
ของผู้เล่นแตล่ะคนมารวมกัน
เป็นทมี 
- ให้ความเห็นเป็นรายบุคคล
และเป็นทีม 

- ฟัง  
- ดู 

ยอมรบัการแก้ไข เต็มใจแก้ไข - แก้ไขตนเอง  
- วิจารณ์ตนเอง  
- ปรับปรุงตนเอง 

- สนามฝึกซ้อม 
- ระยะใกล้  
- ที่แคบ  
- การส่งลูกระยะสั้น 

- ระยะไกลข้ึนเนื่องจากมีความ 
มั่นใจในการเคลื่อนที่และการส่ง
ลูกระยะไกล 

- ฝึกซอ้มกบัคู่แข่งขันการสร้าง 
สถานการณ์เหมือนการแข่งขัน  
- ใช้สนามเท่ากับการแข่งขันจริง  
 

-  ฝึกความสามารถเฉพาะตัว 
การ เลี้ยงลกู 

-  การควบคุมลูกบอล 
-  ฝึกเป็นคู่   - การมองลูก 

ฝึกเป็นกลุ่ม  
- การส่งลูกบอลไปข้างหน้า  
- ข้างหลัง  
- ทแยงมุม  

- ผู้เล่นทุกคนมีส่วนร่วมจากกลุ่ม 
เล็กจนเตม็ทีมและมีคู่แข่ง  
 

สั้นๆ มสีมาธิในการฝึก ขยายเวลาในการฝึก ออกไปแบบ
หนักข้ึน 

ใช้เวลาเหมือนการแข่งขันจรงิ  
 

 

ที่มา : (การกีฬาแห่งประเทศไทย, 2558 : ออนไลน)์           
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ในการพัฒนาแบบฝึกนั้นเป็นสิ่งสำคัญที่จะต้องค่อยๆ เพิ่มจำนวนผู้เล่นที่เกี่ยวข้องกับแบบฝึก นั้น
ข้ึนไปเรื่อยๆ  

หลักการฝึก มี 4 ข้ันตอน   
1. ฝึกเป็นรายบุคคล (Individual Activity)   
2. ฝึกเป็นคู่ (Partner Activity)   
3. ฝึกเป็นกลุ่มย่อย (Group Activity)   
4. ฝึกเป็นทีม (Team Activity)  
 

1. ฝึกเป็นรายบุคคล   
การฝึกเป็นรายบุคคลเหมาะสมกับแบบฝึกหลายๆ แบบเพื่อพัฒนาความสามารถของผู้เล่น และ

เป็นการแก้ไขข้อบกพร่องของผู้เล่นด้วยการฝึกแบบนี้ส่วนใหญ่จะประสบปัญหาจากอุปกรณ์ในการฝึกไม่
เพียงพอ เช่น ลูกบอลสำหรับผู้เล่นทุกคน  

 

2. ฝึกเป็นคู่   
การฝึกเป็นคู่จะมี 2 ฝ่าย คือ ฝ่ายรุกและฝ่ายรับระหว่างการฝึกผู้เล่นจะใช้คู่ของตนเป็นผู้เล่นใน

ทีมเดียวกันหรือคู่แข่งขันก็ได้ข้ึนอยู่กับจุดมุ่งหมายในการฝึก ผู้เล่นจะฝึกใช้แทกติกต่างๆ กับคู่ ของตนเอง
ได้และนำการฝึกเหล่าน้ีไปใช้กับการแข่งขัน เช่น การยิงลูกโทษ 2 จังหวะ การเตะมุม การทำลูกช่ิง (Wall 
Pass) รูปแบบการฝึกคู่นี้ใกล้เคียงกับการฝึกแบบการแข่งขันจริงเป็นการวัด ความสามารถและไหวพริบ
ของผู้เล่นแต่ละคนด้วย  

 

3. ฝึกเป็นกลุ่มย่อย   
ทีมผู้เล่นประกอบด้วยกลุ่มย่อยๆ ซึ่งไม่กำหนดแน่นอนตายตัวแต่จะเปลี่ยนไปตาม สถานการณ์

การแข่งขัน และตามหน้าที่ ถ้าแบ่งโดยทั่วๆ ไปแล้วจะมี กองหลัง, กองกลาง, และกอง หน้ามักจะคิดกัน
เสมอว่าเป็นการดีถ้ากลุ่มต่างๆ อยู่ในรูปของสามเหลี่ยมในระหว่างการแข่งขัน กฎ การรวมกลุ่มแบบนี้จะ
ถูกจำเป็นใช้เกี่ยวข้องในข้ันตอนต่อไป การฝึกเป็นกลุ่มย่อยจะ ฝึกได้ทั้งทางด้านสมรรถภาพ ด้านเทคนิค 
และด้านกลยุทธ์ข้ึนอยู่กับว่าสถานการณ์จะเป็นไปในรูปใด  

 

4. ฝึกเป็นทีม   
ฟุตบอล เป็นกีฬาที่เล่นเป็นทีม จึงเป็นการสมเหตุสมผลที่ต้องฝึกเป็นทีม รูปแบบการฝึกจะเน้น

ในกฎเกณฑ์นี้จะถูกทางานข้ึนมาเป็นทีม และสิ่งนี้เองจึงเป็นปัจจัยในการตัดสินใจการแข่งขันว่า แพ้ หรือ
ชนะจะต้องมีการแบ่งหน้าที่กันในทีม ในขณะที่เป็นฝ่ายรับหรือในขณะที่เป็นฝ่ายรุก เจริญ กระบวนรัตน์ 
(2557) ได้กล่าวว่า หลักและการฝึกกีฬา (Principles and Sport Coaching) มีความสำคัญอย่างยิ่งที่จะ
นำไปสู่การพัฒนาวงการกีฬาของไทย ทั้งนี้เพื่อส่งเสริม และพัฒนาความสามารถทางการกีฬาให้นักกีฬา
เกิดความสามารถสูงสุด โดยการนำเอาหลักการทางด้าน วิทยาศาสตร์ และทางด้านสังคมมาใช้ประกอบใน
การฝึกกีฬา  

ในปัจจุบันเราจะเห็นคุณค่าของการออกกำลังกายด้วยการเล่นกีฬามากข้ึน จึงหันมาเล่นกีฬา 
กันอย่างแพร่หาย ประกอบกับความต้องการด้านช่ือเสียงเกียรติยศ และสิ่งตอบแทนด้านทรัพย์สินเงิน 
ทองของผู้เล่น และผู้ให้การสนับสนุนจุดมุ่งหมายของการเล่นกีฬาจึงเปลี่ยนแปลงไป การส่งเสริมการ เล่น
กีฬาแบ่งออกเป็น 2 แนวทาง ได้แก่ การเล่นกีฬาเพื่อสุขภาพ และการเล่นกีฬาเพื่อความเป็นเลิศ  
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 เมื่อการเล่นกีฬาเพื่อสุขภาพหรือเพื่อประลองความสามารถกลายเป็นการเล่นกีฬาเพื่อความ 
เป็นเลิศทางกีฬากันมากข้ึน ทำให้รูปแบบ และวิธีการฝึกกีฬาเปลี่ยนแปลงไปด้วย ซึ่งแต่เดิมนั้นการฝึก 
กีฬาจะเน้นเฉพาะการฝึกเพื่อเพิ่มสมรรถภาพทางกาย และทักษะความชำนาญเท่านั้น โดยมีรูปแบบการ
ฝึก และวิธีการฝึกไม่แน่นอน ไม่เป็นวิทยาศาสตร์ อาศัยความรู้สึก ความรู้ และประสบการณ์ตรงของ       
ผู้ฝึกสอน (Coach) เป็นหลักสำคัญ ปัจจุบันรูปแบบ และวิธีการฝึกมีความก้าวหน้ามากข้ึนตามวิทยาการ
แขนงต่างๆ ที่ก้าวหน้ามากขึ้น มีการนำเอาความเจริญทางวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี หลายๆ สาขามาใช้
เพื่อพัฒนานักกีฬา มีการประยุกต์ใช้วิธีการและเทคนิคใหม่ๆ ที่ได้มาจากการศึกษา ค้นคว้าวิจัยทางด้าน
กีฬามาใช้กับนักกีฬา ทำให้ขีดความสามารถของนักกีฬาสูงข้ึนตามลำดับ มีการทำลายสถิติกันมากข้ึน 
แตกต่างไปจากอดีตที่ผ่านมาอย่างชัดเจน  

 การฝึกกีฬาที่จะให้บรรลุตามเป้าหมายที่ต้องการ ผู้ฝึกสอน และนักกีฬาจึงต้องพยายามค้นหา 
กลวิธีการฝึกหรือปัจจัยต่างๆ เข้ามาเพื่อเพิ่มความสามารถของนักกีฬา ผลักดันให้ประสบความสำเร็จใน
ด้านกีฬา ดังจะเห็นได้จากการกีฬาในยุคนี้ ความสมบูรณ์เฉพาะด้านสมรรถภาพทางกายเพียงอย่างเดียว 
ไม่สามารถนำไปสู่ชัยชนะได้ ด้วยเหตุน้ีผู้ฝึกสอนและนักกีฬาจึงจำเป็นต้องศึกษาเรียนรู้ ความก้าวหน้าทาง
วิทยาการใหม่ๆ รู้จักนำเอาหลักทฤษฎี และวิธีการต่างๆ ที่มาจากการศึกษา ค้นคว้าวิจัยใช้ในการฝึกกีฬา 
การคัดเลือกตัวนักกีฬาตลอดจนการจัดทำแบบการฝึกซ้อม โดยใช้เทคนิควิธีต่างๆ ทุกรูปแบบ เพื่อ
จุดมุ่งหมายที่หวังไว้คือชัยชนะ และนอกจากจะใช้กลวิธีต่างๆ ในด้านการฝึกร่างกายแล้ว การพัฒนาและ
การปรับปรุงด้านอื่นๆ จะต้องถูกจำเป็นใช้ควบคู่กันไปด้วย เช่น การพัฒนาทางด้านจิตใจ เป็นต้น   

 สาขาการศึกษาทางด้านพลศึกษาซึ่งผู้ฝึกสอน และนักกีฬาจำเป็นต้องศึกษา และเรียนรู้เพื่อ 
เป็นพื้นฐานในการฝึกกีฬา โดยการจำเป็นประยุกต์ใช้กับการฝึกกีฬาอย่างผสมผสานกับวิชาการทางพล 
ศึกษาดังกล่าว ได้แก่ เรื่องดังต่อไปนี้ (ธวัช วีระศิริวัฒน์, 2558)  

1.  กายวิภาค และสรีรวิทยาของการออกกำลังกาย (Anatomy and Physiology of Exercise) 
เป็นวิชาที่เกี่ยวข้องกับการเปลี่ยนแปลงระบบการทางานของร่างกาย ขณะพักผ่อน ขณะออกกำลังกาย
หรือเล่นกีฬา และหลังจากการออกกำลังกายแล้ว ทำให้เกิดความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับร่างกายของมนุษย์
มากยิ่งข้ึน เข้าใจสภาพการเปลี่ยนแปลงต่างๆ ที่เกิดข้ึนในตัวนักกีฬาขณะฝึกซ้อม และภายหลังการ
ฝึกซ้อมสามารถพัฒนานักกีฬาให้มีความสามารถถึงขีดสุดได้  

 2.  วิทยาศาสตร์การกีฬา (Sports Science) เป็นวิชาที่ศึกษาเกี่ยวกับหลักการออกกำลังเพื่อ 
สุขภาพ และแข่งขัน โดยใช้ความรู้ทางวิทยาศาสตร์สาขาต่างๆ ช่วยจัดคนกับกีฬาให้เหมาะสมกัน เพื่อ 
เพิ่มสมรรถภาพของนักกีฬาหลายแง่ เช่น การคัดเลือกตัวนักกีฬา การฝึกซ้อม การบำรุงตัวนักกีฬา การ
ประเมินผลการฝึกซ้อม และการป้องกันรักษาการบาดเจ็บจากการกีฬา เป็นต้น  

 3.  กีฬาเวชศาสตร์ (Sports Medicine) เป็นวิชาที่ศึกษาเกี่ยวกับชนิดของอันตรายสาเหตุ ของ
การบาดเจ็บทางกีฬา การหาวิธีป้องกันอันตรายหรืออุบัติภัยอันอาจจะเกิดข้ึนจากการเล่นกีฬา หลักและ
วิธีการปฐมพยาบาล การใช้ยากระตุ้น หลักโภชนำการทางการกีฬา กายภาพบำบัดกับการกีฬา ตลอดจน
ศึกษาถึงหลัก และวิธีการออกกำลังกายเพื่อสุขภาพ เป็นต้น  

 4.  จิตวิทยาการกีฬา (Sports Psychology) เป็นวิชาที่ศึกษาเกี่ยวกับพฤติกรรมต่างๆ ของ 
มนุษย์ในการแสดงออกทางด้านกีฬา ตลอดจนสภาพแวดล้อมต่างๆ และปัจจัยที่มีผลสัมพันธ์เกี่ยวกัน โดย
อาศัยเทคนิค และวิธีการทางงจิตวิทยามาใช้ในการฝึกทักษะกีฬา ทักษะก้าวหน้า เทคนิคต่างๆ หลักวิธีการ
ฝึก การสอน ตลอดจนการฝึกสภาพจิตใจ กระตุ้นให้นักกีฬาได้แสดงออกอย่างเต็มขีดความสามารถ  
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 5.  วิทยาศาสตร์การเคลื่อนไหว (Kinesiology) เป็นวิชาที่ศึกษาเกี่ยวกับกลไกการเคลื่อนไหว 
ของมนุษย์ (Biomechanics) กฎในทางฟิสิกส์เกี่ยวกับแรงที่ทำให้ร่างกายเคลื่อนไหวหรือไม่สามารถ 
เคลื่อนไหว ความสัมพันธ์ของกระดูกกับกล้ามเนื้อ และประสาทกับกล้ามเนื้อการวิเคราะห์การ เคลื่อนไหว
ของร่างกาย และการประยุกต์หลักการเคลื่อนไหวต่างๆ มาใช้เพื่อให้เกิดประสิทธิภาพสูงสุด และไม่ได้รับ
การบาดเจ็บจากการเคลื่อนไหว  

 6.  หลักและวิธีสอนพลศึกษา (Principles and Methodology of Teaching) เป็นวิชาที่  
ศึกษาเกี่ยวกับความหมาย และวัตถุประสงค์ของวิชาพลศึกษา ลักษณะของครูผู้สอนวิชาพล ศึกษา 
นักเรียนผู้เรียนวิชาพลศึกษา ทฤษฎีการเรียนรู้ และการสร้างแรงจูงใจในวิชาพลศึกษาวิธีสอน และแบบ 
การสอนต่างๆ ตลอดจนการวัด และประเมินผลวิชาพลศึกษา เนื่องจากหลักและวิธีสอนพลศึกษาเป็น                         
ตัวเช่ือมระหว่างประสบการณ์ และเนื้อหาในการสอนกับตัวนักเรียนหรือผู้รับการฝึก ทำให้มีการเรียนรู้ 
หรือมีพฤติกรรมตามจุดมุ่งหมายปลายทางที่ได้วางไว้อย่างมีประสิทธิภาพ 
 

การฝึกกีฬาฟุตบอล   
 

หลักการฝึกกีฬาฟุตบอล รูปแบบการฝึกกีฬาฟุตบอล การกีฬาแห่งประเทศไทย  (2558 : 
ออนไลน์) ได้กล่าวไว้ว่า จากการวิเคราะห์หลายๆ ครั้งแล้วจะเห็นว่าข้อผิดพลาดของผู้เล่น ไม่ว่าจะเป็น
เรื่องธรรมดาหรือเรื่องใหญ่ๆ จะเป็นข้อผิดพลาดเกี่ยวกับตำแหน่ง และหน้าที่ในการเล่น อย่างไรก็ตาม
ความรู้ในเรื่องเหล่านี้มักจะถูกละเลยไปในการจัดโปรแกรมการฝึก ตามทฤษฎีสมัยใหม่ การฝึก
เกี่ยวกับแทกติก ควรจะได้รับการกำหนดแน่นอนว่าเป็นวิธีหนึ่งในการ ปรับปรุงและพัฒนามาตรฐานการ
เล่นของทีม มักมีปัญหาที่ว่าผู้ฝึกสอนได้อธิบาย หรืออภิปราย ถกเถียงถึงความสำคัญของสิ่งเหล่าน้ีให้แก่ผู้
เล่นได้ทราบแต่ก็มักจะไม่ค่อยได้ฝึกซ้อมกันอย่างหนักใน เรื่องแบบฝึกเกี่ยวกับแทกติก และแบบฝึก
สถานการณ์ที่เหมือนการแข่งจริง  การครอบครองลูกฟุตบอล (BALL POSSESSION)  การครอบครองลูก
บอลเป็นเรื่องที่โปรแกรมการฝึกควรจะมีการเน้นเป็นพิเศษ เพราะเป็นส่วนประกอบที่สำคัญของการเล่น
ฟุตบอลสมัยใหม่ ทีมที่ได้ครอบครองลูกบอลจะมโีอกาสในการรกุ ดังนั้นผลที่ตามมาอย่างสมเหตุสมผล คือ
ทีมที่ได้ครอบครองลูกบอลได้มากจะมีโอกาสในการทำประตู และการทำประตูได้ก็เป็นการตัดสินผลการ
แข่งขัน ดังนั้นความสัมพันธ์ระหว่างการครอบครองลูกบอล และชัยชนะจึงมีความสัมพันธ์กัน การรุกและ
การรับ  ทีมใดจะเป็นฝ่ายรุกหรือฝ่ายรับข้ึนอยู่กับโอกาสในการครอบครองลูกบอลในระหว่างการแข่งขัน  
ผู้ฝึกสอนควรทำให้เห็นชัดเจนว่า การครอบครองลูกบอลเป็นปัจจัยสูงสุดที่จะตัดสินการชนะ หรือแพ้และ
ไม่ต้องสงสัยว่าความสำคัญในเรื่องนี้จะจำเป็นอภิปรายออกความเห็นกันในระหว่างการประชุมระหว่าง     
ผู้เล่นด้วยกัน ผู้ฝึกควรเน้นเรื่องการครอบครองลูกบอลไว้กับทีมให้มาก เพราะถ้าหากผู้เล่นไม่สามารถแย่ง
ชิง และครอบครองลูกบอลไว้กับทีมได้แล้ว แบบแผนหรือแบบฝึกในการโจมตีคู่ต่อสู้หรือทีมคู่แข่ง จะไม่
สามารถจำเป็นใช้ได้เลย                       
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แผนภูมิที่ 3 แสดงจุดมุ่งหมายของแบบฝึก : การครอบครองลูกบอล (Ball Possission)        
        
 
 
 
 

 

 
 
 
 
 
 

แผนภูมิที่ 4 แสดงจุดมุ่งหมายของแบบฝึก : การครอบครองลูกบอล (Ball Possission) 
ที่มา : การกีฬาแห่งประเทศไทย (2558 : ออนไลน)์    

 
ตารางที่ 16 หลักการในการรุก 

 

หลักการในการรุก  สัญลักษณ ์
การรุก จุดมุ่งหมายของแบบฝึก     

ทิศทางของลูกบอล 
 

   ทิศทางของผู้เล่นที่ไม่ได้อยู่ 
กับลกูบอล   
 
ทิศทางของผู้เล่นที่อยูก่ับลูก
บอล   
 
 
จังหวะในการรับลูกบอล และ 
ปล่อยลูกบอล เลี้ยงลูกบอล
ด้วยการหลอกล่อ การคุมคน
แบบตัวต่อตัว (Man = 
Marking)  

กลยุทธ์  
การนำหลักการในการรุกมาใช้ การครองลกูบอล  

โดยการครอบครองไว้กับทมี 
 

เทคนิค  
การนำวิธีในการรุกมาใช้      การรับ การผ่านลกูบอล : 

จังหวะในการส่ง ความแม่นยำ 
การเลี้ยงลูกบอลอย่างมทีิศทาง   

 

      การยิง : ภายใต้สถานกรณี
ในการแข่งขัน 

 

สมรรถภาพ  
หาจังหวะที่พอเหมาะในการสง่
ลูกบอล 

     ใช้หลักยิมนาสติก การยืด
กล้ามเนื้อ การผ่อนคลาย การ
ยืดหยุ่น ความอ่อน ตัว ความ
คล่องตัว  

 

 

ที่มา : การกีฬาแห่งประเทศไทย (2558 : ออนไลน)์    

การครอบครองลูกบอล 

การรกุ การรบั 

การทำประต ู การป้องกันประต ู

ชัยชนะ การแย่งลูก 

ไม่แพ ้
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การครอบครองลูกฟุตบอล     
แบบฝึกขั้นเริ่มต้น หมายถึง ผู้เล่นส่งลูกฟุตบอลลอยข้ึนไปข้างหน้า แล้วตามลูกบอลไปและเลี้ยง

ลูกฟุตบอลไว้ เมื่อลูกฟุตบอลตกลง การเลี้ยงลูกฟุตบอลต้องมองไปรอบๆ เป็นการฝึกใช้สายตาไปรอบๆ 
ทำเหมือนเดิม แต่เตะลูกฟุตบอลไปไกลกว่าเดิม ใช้หลายๆ วิธีในการรับลูกฟุตบอล (อก หน้าขา หลังเท้า 
ข้างเท้าด้านใน ฝ่าเท้า)   

แบบฝึกขั้นสูง หมายถึง คนมีลูกฟุตบอลส่งลูกบอลลอยข้ึนแล้วเคลื่อนตัวอย่างรวดเร็วไปยังที่
ใหม่ ผู้เล่นอีกคน ต้องมองตามการเคลื่อนไหว และส่งลูกบอลกลับจังหวะเดียว แต่คราวนี้ผู้เล่นคนแรกเตะ
ลูกขึ้นทำเหมือนเดิมแต่ใช้ระยะทางไกลกว่าเดิม (ผู้รับสามารถใช้การโหม่งได้ด้วย)    

แบบฝึกขั้นแข่งขัน หมายถึง จำนวนผู้เล่นเพิ่มมากขึ้นผู้เล่นที่ครองลูกบอลอยู่จำเป็นต้องเลือกว่า
จะส่งลูกบอลให้ใคร ทำการฝึกให้ช้าลงแล้วจึงผ่านลูกบอลเคลื่อนตัวเข้าสู่ที่ว่างหลังจากผ่านลูกบอลแล้วใน 
สถานการณ์ที่มีฝ่ายตรงข้ามอยู่ด้วย  

การฝึกแบบสมบูรณ์แบบ (Complex Training)  หมายถึงการฝึกที่เข้มข้นในการฝึกจะเป็นการ
พัฒนานักฟุตบอลทั้งสามด้านในเวลาเดียวกัน คือ ด้านสมรรถภาพ ด้านเทคนิค และด้านกลยุทธ์ลักษณะ
ของแบบฝึกที่แสดงไว้ในที่นี้เป็นแบบ 1 ต่อ 1 ซึ่งจะมีวิธีที่พัฒนาจากแบบฝึกข้ันเริ่มแรกไปถึงข้ันสูงข้ึน  
และในที่สุดก็จะจบลงที่ระดับการแข่งขันจริง            

 
ตารางที่ 17 แสดงการฝึกแบบต่างๆ 

           

การรุก ความมุ่งหมายของการฝึก การรับ 
กลยุทธ ์

นำกฎของการรุกมาใช้ - การครองลูกบอล 
- เปลี่ยนจากฝ่ายรุกเป็นรับและ 
จากรับเป็นรุก 
- การครองลูกบอลไว้ 

- นำกฎของการรับมาใช้ 

เทคนิค 
- การเลี้ยงลูกบอล  
- การยิงประตู 

- การนำวิธีรุก และวิธีรับมาใช้ - การชะลอเกมรุกให้ช้าลง  
- การแย่งลูกบอล  
- การติดตามฝ่ายตรงข้าม 

สมรรถภาพ 
- ความว่องไว  
- ความเร็วในการไปกับลูกบอล 
- ความแข็งแรงไปการครองลูก 
บอลไว้ 

- พฤติกรรมในการแย่งลูกบอลทัง้
ในการรุกและการรับ 

- ต้องมีคุณสมบัติเช่นเดียวกับ 
ฝ่ายรุก และจะต้องมีมากกว่าใน 
การที่จะแย่งลูกบอลกับมาครอง 

 

ที่มา : การกีฬาแห่งประเทศไทย (2558 : ออนไลน)์    
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การนำการฝึกแบบ 1 ต่อ 1 ไปใช้ในการเล่น  
1. แบบฝึกขั้นเริ่มต้น   
ในการฝึกข้ันเริ่มต้น ผู้เล่นที่ได้ครองลูกบอล (ฝ่ายรุก) จะเลี้ยงลูกบอล  และจะพยายามที่จะ 

ล่อหลอกฝ่ายรบัเพือ่ที่จะสร้างทีว่่างขึ้น หรือเลี้ยงลกูบอลผา่นให้ได้แบบฝกึควรค่อยๆ ทำอย่างมีระบบ ฝ่าย
รับจะค่อยๆ เพิ่มความพยายามขึ้นเรื่อยๆ จนกระทั่งกลายเป็นฝ่ายรับที่น่าเกรงขาม  

 

2. แบบฝึกขั้นสูง   
การใช้รูปแบบการฝึกแบบตัวต่อตัวนี้จะมีการเปลี่ยนหน้าที่จากฝ่ายรุกเป็นฝ่ายรับ หลังจาก ฝ่าย

รับเป็นฝ่ายรุกเมื่อลูกบอลถูกแย่งไป (หรือแย่งลูกมาได้) จุดมุ่งหมายของแบบฝึกนี้คือควรจบลงที่ การยิง
ประตู หรือการผ่านลูกบอล เมื่อจบเช่นนี้แล้วก็จะเริ่มฝึกตั้งแต่ต้นใหม่พื้นที่  และเวลาที่ใช้ในการ ฝึกจะ
ค่อยๆ เพิ่มข้ึนเรื่อยๆ  

 

3. แบบฝึกขั้นแข่งขัน   
การฝึกขั้นแข่งขัน ผู้เล่นเป็นฝ่ายรุก และฝ่ายรับ 2 คู่จะเล่นอยู่ในพื้นที่ครึ่งหนึ่งของเขตโทษทั้งคู่

มีผู้รักษาประตูคอยรับลูกบอลอยู่ด้วยองค์ประกอบทั้งหมดของการเล่นแบบตัวต่อตัว จะต้องจำเป็นฝึกหัด 
นั่นคือการรับลูกบอล, การครองลูกบอลเอาไว้ให้ได้ การสร้างที่ว่างการยิงประตูของฝ่ายรุก ในขณะที่ฝ่าย
รับก็พยายามแย่งลูกบอล พยายามทำที่ว่างให้แคบลง และพยายามป้องกันไม่ให้ฝ่ายรุกยิงประตูได้  
 

กฎของความลึก (Depth) คือ การแบ่งแยกระดับข้ันต่างๆ ของการรุก และการรับ   
1. ความลึกในการรุก คือมีผู้เล่นอีกคนช่วยสนับสนุนหรือประคอง (Support) ในการรุกความลึก

ในการรับ คือมีผู้เล่นอีกคนช่วยในการป้องกันคุมพื้นที่อยู่ด้านหลัง (Coverage) กฎเกณฑ์พื้นฐานของการ
เล่นฟุตบอลข้อหนึ่งนั่นคือ ต้องมีคนอยู่ใกล้ลูกบอลมากกว่าฝ่ายตรงข้ามอยู่ 1 คนเสมอ และการฝึกซ้อมกฎ
ทั้ง 2 ประการนั้น ไม่ควรฝึกเฉพาะกลยุทธ์ ส่วนบุคคลควรจะฝึกทั้งทีมต้องให้ผู้เล่นฝึกซ้อมการใช้กฎทั้ง
สอง ทั้งในแง่ทฤษฎี และในการแข่งขันจริง   

2. กฎในการรุก และการรับอีกข้อหนึ่ง คือ ผู้เล่นทุกคนต้องคำนึงถึงความสำคัญของสิ่งเหล่านี้ 
เสมอ คือ   

- การครองลูกบอล   
- การทำประตู   
- การป้องกันประตู   

ผู้เล่นทุกคนต้องช่วยสนับสนุนเพื่อนร่วมทีมในการรุก และเช่นเดียวกันก็ต้องช่วยสนับสนุน การ
ป้องกันด้วย ถ้าหากถูกแย่งลูกบอลไปในการฝึกซ้อม โค้ชจะต้องคอยแก้ไขข้อบกพร่องของผู้เล่นโดยใช้การ
วิเคราะห์การเล่น และการใช้จิตวิทยาในการพูดกับผู้เล่นอย่างเหมาะสม 

 

ผู้ฝึกสอนจะใช้ข้ันตอนต่างๆ ในการฝึกซ้อม ดังนี้   
1. ฝึกโดยเน้นถึงความสำคัญของการครองลูกบอล   
2. ฝึกแบบ 1 x 1 คือผู้เล่น 1 คน เป็นฝ่ายรุก และอีกหนึ่งคนเป็นฝ่ายรับ สลับกันเป็นฝ่ายตรง 

ข้ามเมื่อถูกอีกฝ่ายแย่งลูกไป ฝึกการครอบครองลูกบอลและทำประตู   
3. ฝึกแบบ 2 x 1 คือ มีฝ่ายรุก 2 คน ฝ่ายรับ 1 คน ฝึกให้ผู้เล่นอีกคนช่วยสนับสนุนในการรุก    

ผู้เล่นจะฝึกหน้าที่ของการเล่นแบบรุก 2 อย่างคือ การทำประตูและการสนับสนุน   
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4. ฝึกแบบ 1 x 2 คือ ฝ่ายรุก 1 คน ฝ่ายรับ 2 คน ผู้ยิงประตูจะฝึกซ้อมพร้อมไปกับฝ่ายรับซึ่งทำ
หน้าที่คุมตัวต่อตัว ฝ่ายรับคนที่สองจะช่วยฝ่ายรับคนที่หนึ่ง ในการคุมพื้นที่ และคอยสอด และคุ้มกัน 
(Cover)   

5. ฝึกแบบ 2 x 2 ผู้เล่นฝ่ายรุกมี 2 คน คือ ผู้ยิงประตู กับคนคอยสนับสนุน ผู้เล่นฝ่ายรับมี 2 คน 
คือ คุมตัวต่อตัว 1 คน และคอยช่วยคุมพื้นที่ 1 คน                          

6. รูปแบบการฝึกแบบ 2 x 1 หรือ 1 x 2 ค่อยๆ เพิ่มเป็น 2 x 3 หรือ 3 x 2 และ 4 x 4 
ตามลำดับ การฝึกแบบเข้มข้น-พฤติกรรมในการรุกและการรับ  จุดมุ่งหมายของทีมที่ดีก็คือ ต้องมี
ความสามารถทั้งในการรุก และการรับเท่าๆ กัน ดังนั้นจึง ต้องมีการฝึกซ้อมการกระจายบทบาทการรุก
และการรับ การฝึกแบบ 2 x 1  1. ฝ่ายรุก 2 ฝ่ายรับ 1  ฝ่ายรุก 2 คน จะฝึกหน้าที่ที่สำคัญ 2 อย่าง คือ 
หน้าที่ในการทำประตู และหน้าที่ในการจ่าย หรือส่งผ่านลูก การฝึกแบบ 2 x 1 ข้ึนไปจนกระทั่ง 11 x 11 
ตามลำดับ ผู้ฝึกสอนต้องสังเกตการเล่น ของผู้เล่นเพื่อนำไปปรับการเล่นของผู้เล่นให้เหมาะสมในการ
แข่งขันจริงครั้งต่อไปได้ 

 

ตารางที่ 18 แสดงการฝึกการรุกและการรับ แบบที่ 1 
           

การรุก ความมุ่งหมายของการฝึก การรับ 
กลยุทธ ์

- ว่ิงเพื่อสร้างที่ว่าง  
- ใช้ประโยชน์จากที่ว่าง  
- ให้ผูเ้ล่นฝ่ายรกุอยู่ในตำแหน่ง
ที่เหมาะสม 

- ฝ่ายรุก - คุมงาน  ฝ่ายบอล 
- คุมงาน  ฝ่ายบอล 
- ตัวทำประตู 

- นำกฎของการรับมาใช้  
- คุมตัวต่อตัว (Man to Man 
Marking) 

เทคนิค 
- การส่งลูกข้างสนาม (Square 
Pass)  
- การส่งลูกไปด้านหน้า 
(Through Pass)  
- ลูกช่ิง (Wall Pass)  
- ทำประตู (Scoring) 

 - การเข้าหาลูกบอล  
- การสกัดลูกบอล  
- การแย่งลูกบอล  
- การตามลูกบอล 

สมรรถภาพ 
- ตัวทำประตู ใช้การเคลื่อนที่
โดยไม่มีลูกบอล  
- ความอดทน  
- ใช้พฤติกรรมตัวต่อตัว (Man 
to Man) ได้ดี  

 
 
 

- ความเร็ว  
- ความเร็วในการเข้าถึงลกูบอล
ก่อนฝ่ายตรงข้าม  
- การใช้ร่างกายในการได้ลกู
บอลมาครอง 

 

ที่มา : การกีฬาแห่งประเทศไทย (2558 : ออนไลน)์    
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1. แบบฝึกขั้นเริ่มต้น   
เมื่ออยู่ใกล้ประตูหน้าที่ของผู้เล่นที่ทำหน้าที่รุก และโดยเฉพาะตัวจ่ายลูกบอล (Schemer) ก็คือ

การให้ตัวยิงประตู (Striker) อยู่ในตำแหน่งที่จะยิงประตูได้ ตัวยิงประตูควรพยายามหนีจากผู้เล่นฝ่ายตรง
ข้าม โดยการเคลื่อนตัวเข้าไปให้ลึกด้านหน้าประตู หรือออกไปสู่ปีก สิ่งที่สำคัญลำดับแรก คือ การครองลูก
บอล ดังนั้น การผ่านลูกบอลกลับไปให้ตัวจ่ายจึงต้องทำอย่างดี แต่ก็ต้องหาโอกาสที่จะยิงประตูด้วย
ตลอดเวลาโดยตัวจ่ายใช้ที่ว่างให้มีประโยชน์ในการรุกเมื่อมีโอกาส ผู้เล่นฝ่ายรับมุ่งเฉพาะ การคุมคน
ใกล้ชิดตัวที่สุด (Close–Marking) ของตัวยิงประตู    

 1.1 แบบฝึกขั้นเริ่มต้น 1 : 2   
 ฝ่ายรุกมีเพียงคนเดียว และจะต้องใช้แทกติก และเทคนิคทุกอย่างที่มี เพื่อจะสามารถยิงประตู 

ให้ได้ ฝ่ายรับที่เป็น Man-Marker จะถูกช้ีนำโดยฝ่ายรับทำหน้าที่ Cover และพยายามที่จะครองลูก
ฟุตบอลให้ได้ ถ้า Man-Marker พลาดคนที่ Cover ก็จะเข้ามา และคนที่พลาดที่จะทำหน้าที่หมุนลงไป 
Cover แทน (คือยังคงให้จำนวนของฝ่ายตนมากกว่าฝ่ายตรงข้าม) 

 

2. แบบฝึกขั้นสูง   
มีฝ่ายรุก 3 คน (Striker 2 คน ต่อ Man-Marking ของฝ่ายรับ 2 คน) ยิ่งมีฝ่ายรุกมากเท่าไร 

โอกาสในการเคลื่อนตัวเพื่อเปิดที่ว่าง และการส่งลูกบอลมีมากข้ึน และผู้เล่นที่เป็นตัวจ่าย จะต้องตามเกม
ให้ทัน และใช้ประโยชน์ให้ได้ อีกอย่างหนึ่งที่ต้องทำ คือ การยิงประตูให้ได้ และจะต้องไม่มองข้ามความ
เป็นไปได้ของการส่งลูกบอลกลับหลัง (Back Passess) มาให้ในขณะที่ไม่สามารถพาลูกบอลไปข้างหน้าได้ 
หน้าที่ของผู้เล่นที่เป็น Man Marking ของฝ่ายรับก็เหมือนเดิม    

 2.1 แบบฝึกข้ันสูง 2 : 3  ฝ่ายรุกมี 2 คน และฝ่ายรับมี 3 คน ฝ่ายรับที่เพิ่มเข้ามาทำให้ความ
เป็นไปได้ในการป้องกันมีมากข้ึน ฝ่ายรุกก็จะต้องพยายามหาโอกาสที่จะเข้าทำประตู โดยการส่งผ่านลูก
บอลเลี้ยง และอื่นๆ คน ที่ทำหน้าที่ Cover จะทำหน้าที่สั่งเกม ประสานงานหนักข้ึน และการเล่นตาม
ตำแหน่งของเขาก็ยุ่งยากข้ึนด้วย       
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แสดงการฝึกการรุกและการรับ 
 

ตารางที่ 19 แสดงการฝึกการรุกและการรับ แบบที่ 2 
 

          การรุก ความมุ่งหมายของการฝึก การรับ 
กลยุทธ ์

- เมื่อผู้เล่นทีเ่ป็นตัวรกุได้ครอง
ลูกบอลต้องพยายามใช้แทกติก
ทุกอย่างทีจ่ะทำใหส้ามารถยิง
ประตู แม้ว่าฝ่ายรับจะมจีำนวน
มากกว่า  

- เหมือนในแบบ 1 : 1   
การรกุ : เป็นคนตัดสินใจ   
การรบั : คุมคน (Man Marking) 
คอยสอด (cover) 

- ฝึกหัด SPACE - MARKING  
- ZONE - MARKING ฝ่ายรบั
พยายามช่วยอีกคนหนึ่ง คือ คน
หนึ่งทำหน้าที่ Man-Marking 
คนหลังทำหน้าที่ Cover คือ
คอยคุมพื้นที่ และช่วยเหลือ 

เทคนิค 
- การเลี้ยงลูกฟุตบอล  - เทคนิคของฝ่ายรับที่ทำหน้าที่ 
- การพาตัวเข้าไปแทรกบังลูก
บอล ระหว่างลูกบอลและฝ่ายรบั 
- การล่อหลอก 

 -Man-Marking ยงัคง
เหมอืนเดิม 

สมรรถภาพ 
 - การใช้ความแข็งแรงเพือ่ 
ครอบครองลูกฟุตบอล 

 
 
 

- ฝ่ายรบัทีเ่ป็นคนคุมพื้นที่ 
(Space Marking) ซึ่งคอย 
Cover นัน้ฝึกหัดการเล่นตาม
ตำแหน่งโดยเฉพาะ เขาเพียง
คอยคุ้มกันโดยตรงเมื่อฝ่ายรับ
คนทำหน้าที่ MAN-MARKING 
พลาดไปเท่านั้น แต่เขาก็ยังได้
ครองลูกฟุตบอลด้วย 

 

ที่มา : การกีฬาแห่งประเทศไทย (2558 : ออนไลน)์  
 

3. แบบฝึกขั้นแข่งขัน   
แบบฝึกนี้จะมีผู้เล่นที่เป็นตัวยิงประตู และตัวจ่ายมากข้ึนเพื่อมุ่งไปสู่การฝึกใช้ที่ว่างให้เป็น 

ประโยชน์ และการยิงประตูเพิ่มจำนวนฝ่ายรุก และฝ่ายรับข้ึน ฝ่ายรับเล่นเหมือนเดิม    
 3.1 แบบฝึกขึ้นแข่งขัน 3 : 4   
 จะเพิ่มจำนวนผู้เล่นมากข้ึนตามลำดับ โดยยังให้ฝ่ายรับมีจำนวนมากกว่าฝ่ายรุก และฝ่ายรุก 

พยายามบุกเข้าไปยิงประตู ตอนนี้ฝ่ายรุกต้องใช้กฎทุกอย่างของการรุกในการพยายามเจาะแนวป้องกัน
ของฝ่ายรับที่ทำหน้าที่ Man – To – Man และการคุมพื้นที่ (Space – Marking)   
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ตารางที่ 20 แสดงการฝึกการรุก และการรับ แบบที่ 3 
           

การรุก ความมุ่งหมายของการฝึก การรับ 
กลยุทธ ์

- สร้างและใช้ประโยชน์ของ
พื้นที่ว่าง  
- ช่วยสนับสนุน  
- จบโดยการยงิประตู  
- สร้างความมั่นใจในการครอง
ลูกฟุตบอล 

- กฎของการรุก และการรับ - พยายามแย่งการครองลูก
ฟุตบอล  
- ทำที่ว่างให้แคบลง  
- ทำให้การรุกช้าลง  
- การบงัคู่ต่อสู้ (Screening) 

เทคนิค 
- การส่งลูกด้วยวิธีต่างๆ  
- การเลี้ยงลูกด้วยวิธีต่างๆ  
- การยิงประตู  
- ความเร็ว  
- ความอดทน  
- การใช้กำลงัเพือ่เจาะผ่าน 

- นำวิธีการของการรุก และการ
รับมาใช้ 

- ทำเกมให้ช้าลง  
- พยายามเข้าใกล้ลูกฟุตบอล  
- การตัดลูกฟุตบอล  
- การตามลูกฟุตบอล  
- ควบคุมฝ่ายรุก  
- ตามเพื่อแย่งเป็นฝ่ายครอง     
ลูกฟุตบอล 

สมรรถภาพ 
   

 
- การฝึกเพื่อใหร้่างกายกำบังคู่
ต่อสู ้

 

ที่มา : การกีฬาแห่งประเทศไทย (2558 : ออนไลน)์ 
            

การใช้แบบฝึกแบบ 2 x 2 ในการฝึกเป็นทีม แบบฝึกขั้นเริ่มต้น 2 x 2 ใช้พื้นที่ให้มีฝ่ายรุก 2 คน 
และฝ่ายรับ 3 คนจุดมุ่งหมายข้ันพื้นฐาน : พยายามครองลูกบอลไว้ และเปลี่ยนจากฝ่ายรุกเป็นฝ่ายรับ 
หรือจากฝ่ายรับเปน็ฝ่ายรกุ แบบฝึกนี้เป็นแบบฝกึหน้าที ่4 อย่างที่ใช้ในการแข่งขันจริง นั้นคือฝ่ายรุกที่เป็น
ตัวยิงประตูและเป็นตัวสนับสนุน ต่อสู้กับฝ่ายรับ 2 คน ที่ทำหน้าที่ควบคุม และคุมพื้นที่ผู้เล่นทุกคนต้อง
สามารถทำหน้าที่ 4 อย่างนี้ได้ แบบฝึกข้ันสูงคล้ายแบบฝึก 1x1 นั้นคือเป็นการพัฒนาให้มีพื้นที่เพิ่มข้ึน
และมุ่งไปสู่การยิงประตู แบบฝึกข้ันแข่งขัน  ฝึกในพื้นที่ครึ่งหนึ่งของสนาม ทั้งทีมรุกและทีมรับ (รวม
ผู้รักษาประตูด้วย) แต่โค้ชจะมอบหมายหน้าที่ใดหน้าที่หนึ่งให้เฉพาะคน การเล่นไปในเชิงแข่งขันมากขึ้น 
เพื่อฝึกการใช้กำลังที่จำเป็นต้องใช้ในการแข่งขัน   

การใช้แบบฝึกแบบ 2 x 2 ในการฝึกเป็นทีม 2 x 2 – 11 x 11  ข้อสังเกตต่อไปนี้จะเห็นได้
ชัดเจนว่าเนื่องจากการเลน่แบบ 2 x 2 นั้น ข้ึนอยู่กับการครองลูกบอลจึงควรจะฝกึโดยใช้ฝ่ายรกุ 2 คน กับ
ฝ่ายรับ 2 คน จากแบบฝึกที่ผ่านมาจะสังเกตได้ว่าการรุกที่ดีต้องมีความลึก (เช่นเดียวกับการับที่ดี 
เหมือนกัน) ดังนั้นจึงควรจัดการโดยให้ฝ่ายรุกที่เป็น Striker เล่นโดยมีฝ่ายรุกอีกคนคอย Support อยู่ข้าง
หลัง และให้ฝ่ายรับเป็น Man – Marker มีผู้ช่วยคอย Cover พื้นที่ว่างอยู่ข้างหลัง แบบฝึกแบบ 2 x 2 
เป็นหน่วยเล็กที่สุดที่กฎโดยทั่วๆ ไปของการเล่นฟุตบอลสามารถจำเป็นฝึกหัดได้ ฝ่ายที่ได้ลูกบอลมาครอง 
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คือฝ่ายรุกและคู่ต่อสู้กลายเป็นฝ่ายรับไป ผู้เล่นที่ได้ครองลูกบอลจะต้องรู้ตัวว่าต้องทำหน้าที่รุก และผู้เล่น
อีกคนหนึ่งก็ต้องคอย SUPPORT ส่วนฝ่ายรับนั้นผู้เล่นที่อยู่ใกล้ลูกมากที่สุดจะทำหน้าที่ Man – Marker 
ในขณะที่ผู้เล่นอีกคนหนึ่งทำหน้าที่ช่วย Cover ให้ ทั้งฝ่ายรุก และฝ่ายรับไม่ควรเล่นแนวเดียวกัน (Line) 
มิฉะนั้นจะทำให้ลืมกฎของความลึก การฝึกควร พัฒนาไปสู่แบบฝึกแบบ 11 x 11 ซึ่งโดยพื้นฐานแล้ว
บทบาทของผู้เล่นยังคงเหมือนเดิม แต่เนื่องจากจำนวนที่ผู้เล่นเพิ่มข้ึน ฝ่ายรุกก็จะมีโอกาสมากข้ึน ซึ่งก็จะ
เป็นการเพิ่มความระมัดระวังให้แก่ฝ่ายรับมีมากข้ึนด้วย หน้าที่ของโค้ชในฐานะผู้ควบคุมการเล่นจะมี
ความสำคัญมากข้ึน โค้ชจะเน้นหนักในเรื่องของการดูว่าผู้เล่นทุกคนตระหนักดีถึงความมุ่งหมายทาง
เทคนิค และโค้ชจะพยายามค้นหาสาเหตุของข้อบกพร่องของผู้เล่นทุกคน  
                              

โค้ชจะเพิ่มการฝึกจาก 2 x 2 เป็น 3 x 3, 4 x 4, 5 x 5, 7 x 7, 8 x 8 ไปจนถึง 11 x 11 ตาม 
มาตรฐานการเล่นที่ผู้เล่นเล่นได้ตามแต่ว่าจะต้องการฝึกแบบไหน    

  

Jankowski (2015 : Online) ได้กล่าวว่า The KNVB Aacademy  ในประเทศฮอลแลนด์นั้น
ได้กำหนด ทฤษฏีในการฝึกซ้อมโดยแยกเป็นช่วงอายุในการฝึกซ้อม ไว้ดังนี้      

1. ช่วงอายุต่ำกว่า 6 ปี ควรที่จะเรียนรู้ และฝึกในการควบคุมลูกฟุตบอล      
2. ช่วงอายุต่ำกว่า 7 ปี ควรที่จะมุ่งเน้นการกระทำไปกับลูกฟุตบอล     
3. ช่วงอายุต่ำกว่า 10 ปี ควรที่จะมุ่งเน้นในการเรียนรู้เป้าหมายในการเล่น     
4. ช่วงอายุต่ำกว่า 12 ปี ควรที่จะมุ่งเน้นการนำทักษะพื้นฐานมาใช้ในการเล่น     
5. ช่วงอายุต่ำกว่า 14 ปี ควรที่จะมุ่งเน้นการนำทักษะพื้นฐานมาใช้ในการเล่นให้เป็นทีม     
6. ช่วงอายุต่ำกว่า 16 ปี ควรที่จะมุ่งเน้นการเล่นเป็นทีม     
7. ช่วงอายุต่ำกว่า 18 ปี ควรที่จะมุ่งเน้นการเรียนรู้การแข่งขัน    
Jankoeski (2015 : Online) ได้กล่าวว่า หลักการพัฒนา 5 ข้ันของแต่ละช่วงอายุ มีดังนี้     
1. ช่วงอายุ 7 ปีข้ึนไป ควรที่จะฝึกทักษะ และความสามารถในการเล่นฟุตบอล     
2. ช่วงอายุ 8 ปีข้ึนไป ควรที่จะฝึกเกมในพื้นที่ขนาดเล็ก     
3. ช่วงอายุ 10 ปีข้ึนไป ควรที่จะฝึกเกมในพื้นที่ขนาดเล็ก ระหว่าง 5 ต่อ 5 คน หรือ 7 ต่อ 7 คน 
4. ช่วงอายุ 13 ปีข้ึนไป ควรที่จะฝึกเกมในพื้นที่ขนาดเล็ก ระหว่าง 8 ต่อ 8 คน      
5. ช่วงอายุ 14 ปีข้ึนไป ควรที่จะฝึกการเล่น 11 ต่อ 11 คน        
สรุปได้ว่า หลักการฝึกกีฬาฟุตบอลนั้นจะต้องคำนึงถึง ช่วงอายุ เทคนิคต่างๆที่ผู้ฝึกควรจะ ได้รับ

ในการฝึกในแต่ละข้ันตอน โดยการฝึกจะแบ่งออกเป็น การรุกและการรับ การครอบครองบอล ซึ่งเป็น
ปัจจัยสำคัญเพื่อที่จะส่งเสริมให้ผู้ที่ได้รับการฝึกสามารถนำรูปแบบที่ได้ฝึกไปใช้ในสถานการณ์แข่งขันจริง    
 
เทคนิคการฝึกกีฬาฟุตบอล    
 

เจริญ กระบวนรัตน์ (2554) ได้กล่าวฟุตบอล เป็นเกมการเล่นที่ต้องอาศัยทักษะเบื้องต้นมาก 
ที่สุด และใช้อวัยวะเกือบทุกส่วนของร่างกาย นอกจากมือ และแขนเท่านั้น การฝึกทักษะเบื้องต้นที่ถูกวิธี
เป็นสิ่งสำคัญเพราะจะพัฒนาไปสู่ทักษะข้ันสูงซึ่งจะนำไปใช้ในการเล่นทีมต่อไป  

1. การเคลื่อนไหว และการทรงตัว (Movement and Body Balance)                   
 เป็นสิ่งสำคัญในการเตรียมร่างกายสำหรับการเล่นฟุตบอล เพื่อให้ผู้เล่นเกิดความตื่นตัว  และ 

คล่องตัวในการเล่น ถ้าหากการฝึกท่าทางในการเคลื่อนไหวทำได้อย่างถูกต้องแล้ว จะทำให้การเล่น และ
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การครอบคลองลูกบอลได้ดี การเคลื่อนไหวและการทรงตัวนั้นมีดังนี้คือ การเคลื่อนไปในทิศทาง ข้างหน้า 
ข้างหลัง ข้างซ้าย และข้างขวา ด้วยท่าทางต่างๆ เช่น การเดิน วิงเหยาะ การว่ิงปานกลาง ว่ิงเร็ว กระโดด 
การว่ิงแล้วหยุด การกลับตัว การว่ิงถอยหลัง สลับเท้า การสไลด์เท้าถอยหลัง และการสไลด์เท้าไปด้านข้าง
ทั้งซ้าย และขวา เป็นต้น การเล่นฟุตบอลส่วนใหญ่จะใช้เท้ามากที่สุด จึงต้องมีการ ทรงตัวที่ดี และอาศัย
ความสัมพันธ์ของร่างกายคือการกางแขน แกว่งแขน ประกอบด้วย  

  1.2 การสร้างจังหวะในการเล่น (Timing)                                                            
การสร้างจังหวะในการเล่นหมายถึง การสร้างความคุ้นเคยกับลูกบอลเป็นการสร้างจังหวะใน 

การเล่นเพื่อให้รู้น้ำหนัก จังหวะ และทิศทางของลูกฟุตบอล   
การสร้างความคุ้นเคยกับลูกบอลแบ่งออกเป็น 2 วิธีดังนี้     

1.2.1 การสร้างความคุ้นเคยบนพื้นดิน หมายถึง การสร้างความเคยชิน กับลูกบอล โดย
การบังคับลูกบอลในขณะอยู่บนพื้นดิน ให้เคลื่อนที่ไปในทิศทางที่ต้องการ สามารถฝึกได้หลายวิธี ดังนี้    

1.2.2 การสร้างจังหวะด้วยฝ่าเท้า โดยการกระโดดใช้ฝ่าเท้าแตะลูกบอลอยู่กับที่ สลับเท้า
ซ้าย และเท้าขวา    

1.2.3 การสร้างจังหวะด้านฝ่าเท้า โดยการยืนอยู่กับที่ ใช้ฝ่าเท้าด้านขวาดึงลูกบอล เข้าหา
ตัว แล้วใช้ข้างเท้าด้านในแปรลูกบอลไปทางเท้าซ้าย ใช้ฝ่าเท้าข้างซ้ายดึงลูกบอลเข้าหาตัว ใช้ข้างเท้าด้าน
ในแปลูกบอลไปยังเท้าขวา ทำเช่นน้ีสลับกันไป    

1.2.4 กระโดดและใช้ฝ่าเท้าดันลูกบอลเคลื่อนไปข้างหน้า สลับเท้าซ้าย และเท้าขวา    
1.2.5 กระโดดถอยหลังฝ่าเท้าดึงบอลกลับถอยหลังสลับเท้าซ้ายและเท้าขวา    
1.2.6 ใช้เท้าส่วนปลายคลึงลูกบอลหมุนรอบตัวเอง    
1.2.7 ใช้ข้างเท้าด้านในเลี้ยงลูกบอลไปมาให้บังคับลูกบอลให้อยู่ระหว่างเท้าทั้งสองข้างอยู่

กับที่หรือเคลื่อนที่ไปข้างหน้า และถอยหลัง    
1.2.8 ใช้ข้างเท้าด้านในเลี้ยงลูกบอลหมุนรอบตัวเอง    
1.2.9 ใช้ข้างเท้าด้านในเลี้ยงลูกบอลซิกแซ็กไปข้างหน้าด้วยเท้าซ้าย และเท้าขวา  
1.2.10 เลี้ยงลูกฟุตบอลด้วยหลงัเท้า เคลื่อนที่ไปข้างหน้าโดยให้เท้าแตะลูกบอลทั้งเท้าซ้าย 

และเท้าขวา    
1.2.11  ใช้ข้างเท้าด้านนอก เลี้ยงลูกบอลหมุนรอบตัวเอง    
1.2.12 ใช้ข้างเท้าด้านนอกและข้างเท้าด้านในเลี้ยงลูกบอลสลับข้างละ 1 ครั้ง หมุนรอบ

ตัวเอง   
1.3 การสร้างความคุ้นเคยกลางอากาศ หมายถึง การสร้างความเคยชินกับลูกบอล โดยการ

บังคับลูกบอลในขณะอยู่บนกลางอากาศไม่ให้ตกลงสู่พื้น ซึ่งสามารถฝึกได้หลายวิธี ดังนี้    
1.3.1 เคาะลูกฟุตบอลด้วยหลังเท้าทลีะข้าง และสลบัเท้าซา้ยขวาโดยให้ปลายเท้า เชิดหรือ

ช้ีข้ึนเล็กน้อย    
1.3.2 เดาะลูกฟุตบอลด้วยเข่า โดยการใช้หน้าขาส่วนกลางเดาะลูกบอลทีละข้าง และเดาะ

สลับซ้ายขวา ระหว่างการเดาะลูกบอลต้องให้ขาต้ังฉาก ควรเดาะลูกบอลไม่ให้สูงเกินศีรษะ ของผู้เล่น    
1.3.3 เดาะลูกฟุตบอลด้วยศีรษะ โดยใช้มือโยนลูกบอลข้ึนไปในอากาศ เหนือศีรษะสูงไม่

เกิน 2 ฟุต ย่อเข่าลงยืดตัวข้ึนใช้หน้าผากส่วนบนเดาะลูกบอล เพราะบริเวณหน้าผากเป็นจุดที่แข็งที่สุด
ของศีรษะ    
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1.3.4 เดาะลูกฟุตบอลด้วยข้างเท้าด้านใน และด้านนอก    
1.3.5 เดาะลูกฟุตบอลกับคู่ด้วยข้างเท้าด้านใน โดยมีผู้เล่น 2 คนต่อลูกบอล 1 ลูก ส่งลูก

บอลให้คู่ไปมากลางอากาศหรือเล่นเป็นกลุ่มอาจจะมากกว่า 2 คนก็ได้  
2. การส่งลูกฟุตบอล  ความหมายการส่งลูกฟุตบอล (การเตะลูกฟุตบอล)  การส่งลูกฟุตบอล 

(Kicking) การเตะลูกฟุตบอลเป็นทักษะพื้นฐานในการเล่นฟุตบอล ผู้เล่นจะต้องฝึกซ้อมให้เกิดความ 
ชำนาญเพื่อส่งลูกให้เพื่อนร่วมทีม และเพื่อให้เป็นการยิงประตู  หลักการส่งลูกฟุตบอลมี 4 ประเภท ดังนี้   
การส่งลูกเรยีด มีจุดประสงค์เพือ่ให้สง่บอลให้เพือ่นร่วมทีม ในลักษณะของลูกบอลเรียดพื้น ลูกบอลต้องไม่
ลอยสูงหรือกระดอน ส่งให้เพื่อนร่วมทีมรับหรือครอบครองบอลได้ง่าย ได้แก่       

การส่งลูกเรียดด้วยหลังเท้า    
วิธีปฏิบัติ   

ยืนให้เป็นเส้นตรงกับลูกฟุตบอล (อยู่ข้างหลังลูกฟุตบอล) เท้าหลักวางขนานกับลูกฟุตบอลห่าง
ประมาณ 1 ฝ่ามือ ปลายเท้าหลักอยู่กึ่งกลางของลูกฟุตบอล น้ำหนักอยู่ที่เท้ าหลัก เท้าที่ ใช้ในการเตะ
ปลายเท้างุ้มยึดข้อเท้าให้นิ่ง ใช้หลังเท้าส่วนที่มีเชือกเส้นบนส่งลูก เข่างอยึดให้แน่นให้เข่าอยู่เหนือลูก
ฟุตบอลเพื่อไม่ให้ลูกโด่งหรือลอยข้ึน ลำตัวโน้มไปข้างหน้า ศีรษะตรงก้มหน้าลงเล็กน้อย          ตาชำเลือง
ดูเป้าหมาย และดูลูกบอลก่อนสง่ลกูฟตุบอล แขนกางออกเล็กน้อยเพื่อการทรงตัวใช้แรงเหว่ียงจากสะโพก 
ไม่กระตุกหรือสลัดข้อเท้า เมื่อหลังเท้ากระทบลูกฟุตบอลไปแล้วให้ปล่อยตามไม่เกร็ง    

การส่งลูกเรียดด้วยข้างเท้าด้านใน    
อุทัย สงวนพงษ์ (2553) ได้กล่าวว่า การส่งลูกฟุตบอลด้วยข้างเท้าด้านในอาจเรียกอีกอย่างหนึ่ง

ว่า ลูกแป เป็นการการเตะที่ง่าย ส่งลูกฟุตบอลมีความแน่นอน แม่นยำ ส่งได้ทุกโอกาส ทุกสถานการณ์   
ไม่ว่าลูกฟุตบอลนั้นจะอยู่บนพื้นหรือลอยในอากาศ แล้วแต่ความต้องการของผู้ส่งแต่ต้องเป็นระยะสั้นๆ 
เช่น การส่งหรือยิงประตูโดยเฉพาะระยะที่ได้ผลแน่นอน และแม่นยำ    

เกียรติศักดิ์ เสนาเมือง (2554 : ออนไลน)์ ได้กล่าวว่า การส่งลูกฟุตบอลด้วยข้างเท้าด้านในหรือ 
เรียกว่า ลูกแป ในการแข่งข้ันฟุตบอลการส่งลูกฟุตบอลด้วยข้างเท้าด้านในจะใช้อยู่เป็นประจำ เพราะว่า
เป็นการส่งที่แม่นยำ และรวดเร็ว    

วิธีปฏิบัติ    
การส่งด้วยข้างเท้าด้านในเป็นทักษะเบือ้งต้นที่ใช้มากทีสุ่ดในการเลน่ฟุตบอล เพราะข้างเท้าด้าน

ในเป็นส่วนที่กว้างที่สุดของเท้าสามารถรับ และส่งลูกฟุตบอลได้อย่างแม่นยำ และแน่นอน ยืนให้เป็น
เส้นตรงกับลูกฟุตบอล โดยอยู่ด้านหลังของลูกฟุตบอล เท้าหลักวางขนานกับลูกฟุตบอล ปลายเท้าช้ีตรงไป
ทางเป้าหมาย และห่างลูกฟุตบอลประมาณ 1 คืบเป็นอย่างน้อย เท้าที่ใช้เตะให้แบะเข่าออกด้านข้าง 
ปลายเท้าบิดออกช้ีขนานด้านข้าง ข้อเท้า ข้อเข่า ยึดให้แน่น ใช้แรงเหว่ียงขาจาก สะโพก (ทำให้มีลักษณะ
คล้ายไม้ตีกอล์ฟ)  ให้ฝ่าเท้าตรงขนานกับพื้น ใช้ข้างเท้าด้านในบริเวณเชือกผูก รองเท้า เส้นบนวัดลงมา
ประมาณ 3 นิ้ว เตะลูกบอลบริเวณตรงกลางของลูกฟุตบอลเท้าไม่เกร็งปล่อย ตามสบาย ลำตัวตรงทิ้ง
น้ำหนักไปยังเท้าหลัก ศีรษะตรงก้มหน้าลงเล็กน้อย ตาชำเลืองดูเป้าหมาย และดูลูกบอลก่อนเตะลูก กาง
แขนเล็กน้อยเพื่อการทรงตัว   
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การส่งลูกเรียดด้วยข้างเท้าด้านนอก    
วิธีปฏิบัติ  

ตาชำเลืองดูผู้รับหรอืทิศทางที่จะสง่ไปก่อนแล้วจึงมองที่ลูกฟุตบอล เมื่อจะเตะให้จรดเท้าที่ไม่ได้
เตะอยู่ระดับเดียวกันกับลูกฟุตบอล ในลักษณะเอนตัวออกข้างนอกเล็กน้อย เพื่อช่วยในการทรงตัว 
น้ำหนักตัวอยู่บนเท้าที่เป็นหลัก ยกเท้าข้างหน้าที่ใช้เตะข้ึน งอเข่าเล็กน้อยแตะลูกด้วยข้างเท้าด้านนอก 
(ด้านน้ิวก้อย) โดยการเหว่ียงจากสะโพก เท้าที่ใช้เตะลกูใช้ข้างเทา้ด้านนอก เตะลูกฟุตบอลบริเวณส่วนหลงั
ของลูกฟุตบอลด้านในใกล้ตัว เมื่อเตะลูกฟุตบอลไปแล้วปล่อยเท้าตามไปด้วย การส่งลูกเรียดด้วยหัว
รองเท้า และส้นเท้า การส่งสองอย่างนี้ไม่ได้ใช้บ่อยนักเพราะเป็นทักษะข้ันสูงเหมาะสำหรับผู้เล่นที่ชำนาญ
จะใช้ก็ต่อเมื่อจวนตัวหรือชิงจังหวะกับคู่ต่อสู้ หรือส่งลูกในระยะสั้นๆ สำหรับการเตะด้วยส้นเท้าน้ันเป็น
การหลอกล่อคู่ต่อสู้เพื่อลูกฟุตบอลให้เพื่อนร่วมทีม ข้อเสียของการเตะลูกฟุตบอลทั้งสอง อย่างนี้คือ ไม่มี
ความแน่นอน และความแม่นยำมีน้อย การส่งลูกช้อน การส่งลูกช้อนเป็นการส่งลูกโด่งข้ามศีรษะคู่ต่อสู้ให้
เพื่อนร่วมทีม ระยะไกล เช่น การตั้งเตะของกองหลัง การโยนลูกฟุตบอลเพื่อเปลี่ยนทิศทางของการเล่น
และการเตะมุม   

 

การส่งลูกช้อนด้วยหลังเท้า    
วิธีปฏิบัติ    

จรดเท้าหลักห่างลูกฟุตบอลพอประมาณให้ปลายเท้าจรดต่ำกว่าลูกฟุตบอลเล็กน้อย การยืนให้
ยืนเฉียงเป็นมุมประมาณ 45 องศา ทิ้งน้ำหนักตัวไปยังเท้าหลัก ตามองที่เป้าหมายก่อน  และมองลูก
ฟุตบอล เท้าที่ใช้ส่งหลังเท้าส่วนทีติดกับข้างเท้าด้านใน สัมผัสส่งลูกฟุตบอลให้อยู่ได้ลูกฟุตบอลมากที่สุด 
การเตะใช้แรงเหว่ียงจากสะโพก หลังจากเตะลูกฟุตบอลออกไปแล้วให้ปล่อยเท้าที่เตะตามสบาย เหว่ียง
แขนตามธรรมชาติ เงยหน้าข้ึนเพื่อให้ลุกลอยโด่งขึ้น   

การส่งลูกไซด์โค้ง การส่งลูกไซด์โค้งมีสองลักษณะ คือ การส่งด้วยข้างเท้าด้านใน และข้างเท้า
ด้านนอก รวมถึงการเตะลูกชิพ (Chip) ซึ่งเป็นการส่งลูกฟุตบอลข้ามศีรษะระยะใกล้ เป็นทักษะข้ันสูง
สำหรับนักกีฬาที่มีความชำนาญจึงไม่ขอกล่าวในที่นี้   

การส่งลูกกลางอากาศ คือ การส่งลูกที่ลอยมาในอากาศจังหวะเดียวโดยไม่ตกพื้น เป็นการเตะ
ค่อนข้างยาก เพราะผู้เล่นไม่มีเวลาจะหยุดลูกฟุตบอลได้ ส่วนใหญ่จะใช้ในการยิงประตู และป้องกันประตู 
การส่งลูกกลางอากาศ มี 2 ลักษณะ ดังนี้    

การส่งลูกฮาล์ฟวอลเลย์ (Half  Valley) เป็นการส่งด้วยหลังเท้าข้างเท้าด้านใน และข้างเท้าด้าน
นอก การส่งลูกฮาล์ฟวอลเลย์ เป็นการส่งขณะที่ลูกฟุตบอลลอยมาตรงตัวหรือข้างตัวเป็น การเตะใน
ระยะใกล้ตัว                

การส่งลูกฮาล์ฟวอลเลย์ด้วยหลังเท้าเป็นการส่งลูกกลางอากาศขณะที่ลูกฟุตบอลลอยมา
ตรงหน้า สอยตามองที่ลุกบอล เท้าหลักต้องวางให้พอดีกับลูกที่กำลังจะตกลงมาปลายเท้าหลัก ช้ีตรงไปยัง
เป้าหมายที่จะส่ง เท้าที่ใช้ส่งปลายเท้างุ้ม งอเข่าเหว่ียงขา โดยใช้แรงเหว่ียงจากสะโพก ใช้หลังเท้าเคาะลูก
บอล ลำตัวตรง ศีรษะตรง เหว่ียงแขนไปตามสบาย    

การส่งลูกฮาล์ฟวอลเลย์ด้วยข้างเท้าด้านในและการส่งลูกฮาล์ฟวอลเลย์ด้วยข้างเท้า ด้านนอก
เป็นการส่งลูกที่ลอยมาทางด้านตรงหรอืด้านข้าง วิธีการส่งจะเหมือนกับการสง่ลกูกลางอากาศด้วยหลังเท้า 
แต่จะแตกต่างกันตรงที่ใช้เท้าส่วนข้างเท้าด้านใน และส่วนข้างเท้าด้านนอกเตะลูกบอล   
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การส่งลูกวอลเลย์    
วิธีปฏิบัติ    

เป็นการส่งลูกฟุตบอลด้วยหลงัเท้า เตะขณะที่ลูกฟุตบอลลอยมาด้านข้างของลำตัว และห่างจาก
ลำตัวประมาณ 1 ช่วงแขน รอให้ลูกลอยต่ำลงมาระดับสะเอว เอียงเข้าหาลูกฟุตบอล แล้วใช้หลังเท้าเตะ
ลูกฟุตบอลเหว่ียงขาไปข้างหน้าขนานกับพื้นโดยใช้แรงเหว่ียงจากสะโพก เข่าและข้อ เท้า เอียงตัวไป
ทางด้านเท้าหลัก เหว่ียงแขนไปตามสบาย การเตะแบบนี้ใช้สำหรับการยิงประตุ แต่ไม่ควรใช้ในกานสกัด
กั้นเพราะเป็นการส่งลูกฟุตบอลที่ไม่แน่นอน โดยเฉพาะการเล่นอยู่หน้าประตูของทีมเราเอง   

การส่งลูกพร้อม      
สำหรับการส่งลูกพร้อม เราสามารถจะนำเอาวิธีการเตะเกือบทั้งหมดที่แนะนำมาแล้วมาใช้เตะ

ได้ เพราะการส่งลูกพร้อมก็คือการส่งลูกที่กระทบพื้นแล้วกำลังจะกระดอนข้ึนมาครั้ง แรกมีลักษณะ
เหมือนกับว่าเราจะหยุด และจะส่งพร้อมกันพอดี    

วิธีปฏิบัติ    
หันหน้าเข้าหาทิศทางที่ลูกฟุตบอลลอยมา กะระยะให้ดีว่าลูกฟุตบอลจะตก ณ ที่ใด จรดเท้าข้าง

ที่ไม่ได้ใช้เตะให้พอดีกับระยะที่ลูกฟุตบอลจะตก พร้อมกับเหว่ียงเท้าข้างที่ใช้เตะไปข้างหลังการเหว่ียงเท้า
ให้เหว่ียงจากสะโพก การส่งมี 2 วิธี คือการส่งด้วยหลังเท้า และการส่งด้วยข้างเท้าด้านใน ถ้าส่งด้วยหลัง
เท้าให้งุ้มปลายเท้า งอเข่าให้ส่วนหลังของเท้าส่งลูกบอลในจังหวะที่ลูกฟุตบอล กระดอนข้ึนจากพื้น       
ถ้าต้องการให้ลูกฟุตบอลลอยสูงไปในอากาศ ให้ใช้เท้าส่งลูกฟุตบอลทางด้านหลัง ค่อนลงข้างล่างเล็กน้อย 
ถ้าต้องการให้ลูกฟุตบอลพุ่งไปต่ำหรือให้กลิ้งไปกับพื้น ให้ใช้เท้าส่งลูกฟุตบอลด้านหลังก่อนข้ึนข้างเท้าด้าน
ในส่งลูกฟุตบอลตามส่วนที่ต้องการแล้วแต่จะให้ลูกฟุตบอลไปสูงหรือต่ำไป ดังกล่าวแล้ว สำหรับการส่งลูก
พร้อมที่นิยมใช้มากที่สุด คือ การส่งด้วยหลังเท้า    

สรุปได้ว่า การส่งลูกฟุตบอลนั้นมีหลายแบบ หลายลักษณะไม่ว่าจะเป็นการสง่ด้วยหลงัเท้า การส่ง
ด้วยข้างเท้าด้านใน ข้างเท้าด้านนอก แต่การส่งที่ดีที่สุด สามารถทำให้ผู้เตะ ส่งได้แม่นยำ และรวดเร็ว คือ 
การส่งด้วยข้างเท้าด้านในซึ่งเป็นทักษะที่ใช้ในการแข่งขันกีฬาฟุตบอลมากที่สุดไม่ว่าลูกฟุตบอลจะมาใน
ระดับใดก็ตาม    

3. การรับลูกฟุตบอล   
ความหมายการรับลูกฟุตบอล   การรับลูกฟุตบอล หมายถึง การบังคับลูกฟุตบอลให้อยู่ในการ

ครอบครองเพื่อจะเลน่ต่อไป การรับลูกฟุตบอลเปน็ทักษะทีม่ีความสำคัญมากในการเล่นฟตุบอลเพราะเป็น
ทักษะที่ใช้มากที่สุด ใน การแข่งขันหรือการฝึกซ้อม การรับลูกฟุตบอลแต่ละครั้งนักฟุตบอลต้องคิด
ล่วงหน้าก่อนว่าจะการรับ ลูกฟุตบอลเพื่ออะไร เช่น หยุดลูกบอลเพื่อครอบครอง หยุดลุกบอลเพื่อส่งให้
เพื่อนร่วมทีม และหยุด ลูกบอลเพื่อยิงประตู แล้วจึงบังคับลูกบอลให้เป็นไปตามความต้องการ ในการรับ
ลูกฟุตบอลนักฟุตบอล ควรจะหยดลูกบอลให้มีจำนวนครั้งที่น้อยที่สุด และเล่นต่อไปอย่างรวดเร็ว ไม่ควร
การรับลูกฟุตบอลหลายครั้งเพราะจะทำให้คู่ต่อสู่เข้าแย่งบอลได้   

 

หลักการฝึกการรับลูกฟุตบอล    
หลักการฝึกการรับลูกฟุตบอลแบ่งออกเป็นลักษณะดังนี้    
การรับลูกเรียดที่กลิ้งมากับพื้น มีวิธีการหยุดลูกเรียดได้หลายวิธี ดังนี้    
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การรับลูกฟุตบอลด้วยฝ่าเท้า    
วิธีปฏิบัติ    

เมื่อลูกฟุตบอลส่งเรียดมากับพื้นจัดลำตัวให้ตรงกับทิศทางที่ลูกบอลลอยมา ยกฝ่าเท้าข้างที่จะ
หยดลูกฟุตบอลข้ึนให้ปลายเท้าช้ีข้ึนบนส้นเท้าสูงจากพื้นประมาณ 3 นิ้ว ย่อตัวลง และกางแขนออก โน้ม
ตัวไปข้างหน้าตามองลูกฟุตบอลตลอดเวลา เข่าของเท้าที่จะหยุดลูกฟุตบอลเล็กน้อย เมื่อลูกฟุตบอลผ่าน
มาอยู่ใต้ฝ่าเท้าให้ใช้เท้าประกบลูกฟุตบอลไว้กับพื้น โดยกดปลายเท้าลงเบาๆ พร้อมกับเหยียดขาลง
เล็กน้อย ถ้าลูกฟุตบอลถูกส่งมาด้วยความเร็วมาก เมื่อการรับลูกฟุตบอลแล้วให้ ผ่อนเท้าตามความเร็วของ
ลูกฟุตบอลเพื่อให้ลูกฟุตบอลอยู่ในครอบครองไม่กระดอนออกไป การรับลูกฟุตบอลด้วยข้างเท้าด้านใน    

เกียรติศักดิ์ เสนาเมือง (2554 : ออนไลน)์ ได้กล่าวว่า การรับลูกฟุตบอลด้วยข้างเท้าด้านใน ถือ
ว่ามีความ จำเป็นอย่างยิ่งในการรับลูกฟุตบอลที่มาเร็ว แรง ข้างเท้าด้านในจะสามารถผ่อนแรงกระแทกได้
และในการเล่นกีฬาฟุตบอลการรับบอลด้วยข้างเท้าด้านในจะใช้บ่อยมากในการเล่นกีฬาฟุตบอล    

วิธีปฏิบัติ    
เมื่อลูกฟุตบอลกลิ้งมากับพื้นให้หันหน้าเข้าหาลูกฟุตบอลหรือว่ิงเข้าหาลูกฟุตบอล สายตามองดู

ลูกบอลจรดเท้าข้างที่ไม่ใช้หยุดลูกบอลลงบนพื้น ให้ปลายเท้าตรงไปข้างหน้า ยกเท้าข้างที่จะใช้หยุดลูก
ฟุตบอลข้ึนจากพื้ นเล็กน้อย หันปลายเท้ าออกข้างนอก ขณะที่ ลูกฟุตบอลเคลื่ อนใกล้ เข้ามา                   
ในระยะที่พอจะหยุดได้แล้ว ให้เหยียดเท้าข้างที่จะใช้หยุดออกไปรบลูกฟุตบอลด้วยข้างเท้าด้านใน ขณะที่
ลูกฟุตบอลกระทบเท้าให้ดึงหรือผ่อนเท้ากลับมาข้างหลัง ผ่อนตามความแรงของลูกฟุตบอล โดยเร็วการ
ปฏิบัติดังกล่าวจะทำให้ลูกฟุตบอลอยู่ในครอบครองของเท้า และไม่กระดอนออกไปห่างจากตัว วิธีนี้นิยม
ใช้มากที่สุด ในการหยุดลูกฟุตบอลเพราะมีความแม่นยำ และแน่นอน    

การรับลูกฟุตบอลด้วยข้างเท้าด้านนอก    
วิธีปฏิบัติ     

สายตามองลูกฟุตบอล ถ้าลูกฟุตบอลกลิ้งมาทางข้างเท้าที่ไม่ถนัด ให้ใช้ข้างเท้าด้าน นอกที่เรา
ถนัดการรับลูกฟุตบอล โดยการยื่นข้างเท้าด้านนอกเข้าหาลูกฟุตบอล เมื่อเท้าสัมผัสลูกฟุตบอลให้ผ่อนเท้า
ตามลูกฟุตบอลไป หรือเตะลูกฟุตบอลไปตามทิศทางที่เราต้องการก็ได้ การกะระยะความเร็ว และทิศทาง
ของลูกบอลเป็นสิ่งจำเป็นมาก การรับลูกฟุตบอลตรงกลางลูกฟุตบอลจะทำให้ลูกฟุตบอลไม่กระดอนข้ึน    
สำหรับการรับลูกเรียดด้วยหลังเท้านั้นไม่ค่อยนิยมใช้ เพราะเป็นการหยุดที่ไม่แน่นอน และไม่แม่นยำ
อาจจะทำให้เกิดความผิดพลาดได้ การรับลูกฟุตบอลกลางอากาศ การหยุดลูกฟุตบอลที่ลอยโด่งมากลาง
อากาศผู้เล่นจะต้องว่ิงเข้าไปเพื่อครอบครองลูกฟุตบอลโดยเร็ว ก่อนลูกฟุตบอลตกลงสู่พื้น การหยุดลูก
ฟุตบอลกลางอากาศ สามารถหยุดได้ 6 ลักษณะดังนี้   

การรับลูกฟุตบอลกลางอากาศด้วยหลังเท้า    
วิธีปฏิบัติ    

หันหน้าเข้าหาทิศทางที่ลูกฟุตบอลลอยมา ยกเท้าข้ึนรับลูกฟุตบอลในจังหวะที่ลูก ฟุตบอลกำลัง
จะตกลงสู่พื้น เมื่อลูกบอลสัมผัสหลังเท้าให้รีบผ่อนเท้าลงโดยเร็วตามความแรงของลูกฟุตบอลที่มา โดย
ผ่อนเท้าดึงลูกบอลลงสู้พื้น เพื่อเตรียมแล่นต่อไป    
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การรับลูกฟุตบอลกลางอากาศด้วยข้างเท้าด้านใน    
วิธีปฏิบัติ    

การรับลูกฟุตบอลที่ลอยมาในอากาศด้วยข้างเท้าด้านในเป็นการหยุดขณะลูกฟุตบอลอยู่กลาง
อากาศ โดยไม่ปล่อยให้ลูกฟุตบอลตกลงสู่พื้นซึ่งลูกฟุตบอลอาจจะพุ่งมาสูงในระดับเข่าหรือสูงกว่าระดับ
เข่า การรับลูกวิธีนี้จะต้องปฏิบัติ ดังนี้   

หันหน้าเข้าหาลูกฟุตบอลตามทิศทางที่ลูกพุ่งมาตามองที่ลูกฟุตบอล งอเข่าของเท้าข้างที่ไม่ใช้
หยุดลูกฟุตบอลลงเล็กน้อย กางแขนออกเพื่อช่วยในการทรงตัว เมื่อลูกฟุตบอลพุ่งมาได้ระยะหยุดลูกให้ยก
เท้าข้ึนบิดปลายเท้าออกเท้าออกข้างนอกลำตัว ความสูงของเท้าข้ึนอยู่กับความสูงของลูกฟุตบอลที่ลอยมา 
ใช้ฝ่าเท้าด้านในรับลูกฟุตบอล เมื่อลูกฟุตบอลสัมผัสเท้า ให้ดึงเท้าสลับมาข้างหลังเพื่อให้ลูกฟุตบอลลงสู่
พื้น แล้วใช้เท้าประกบลูกฟุตบอลอีกครั้งหนึ่งเพื่อให้ลูกฟุตบอลอยู่ในครอบครอง   

การรับลูกฟุตบอลกลางอากาศด้วยข้างเท้าด้านนอก    
วิธีปฏิบัติ    

ให้หันหน้าเข้าหาลูกฟุตบอล สายตาดูลูกฟุตบอลตลอดเวลา ต้องทรงตัวให้ดีโดยการกางแขน
ออก ย่อตัวเล็กน้อย ใช้เท้าข้างที่ไม่หยุดลูกฟุตบอลเป็นเท้าหลักและรับน้ำหนักตัวให้ลูกฟุตบอลลอยมา
ทางด้านตรงข้ามกับเท้าข้างที่จะใช้หยุดลูกฟุตบอล ยกเท้าข้างที่จะใช้หยุดลูกฟุตบอล ไปรับลูกฟุตบอลที่
ลอยมากลางอากาศ โดยใช้ข้างเท้าด้านนอกประคองลูกฟุตบอลลงสู่พื้นเบาๆ เมื่อลูกฟุตบอลสัมผัสเท้า ให้
ผ่อนเท้าตามความแรงของลูกฟุตบอลหลังจากลกูฟุตบอลลงสู่พื้นให้ใช้เท้าประกบลูกฟุตบอลอีกครั้งเพื่อให้
ลูกฟุตบอลอยู่ในครอบครอง   

การรับลูกฟุตบอลกลางอากาศด้วยเข่าหรือหน้าขา    
วิธีปฏิบัติ    

หันหน้าเข้าหาลูกฟุตบอลตามทิศทางที่ลูกฟุตบอลลอยมา สายตามองดูลูกฟุตบอลตลอดเวลา 
ทรงตัวให้ดีโดยการกางแขนทั้งสองออก วางเท้าข้างที่เป็นหลักลงกับพื้น งอเข่าเล็กน้อย เมื่อลูกฟุตบอล
ลอยมาในระยะที่จะหยุดได้แล้ว ให้ยกเข่าข้างที่จะหยุดลูกฟุตบอลข้ึน ให้ขาท่อนบนเกือบขนานกับพื้น ขา
ท่อนล่างทำมุมกับเข่าประมาณ 90 องศา ใช้หน้าขา คือ บริเวณเหนือเข่าข้ึนมาเล็กน้อยรับลูกฟุตบอล 
ในขณะที่ลูกฟุตบอลสัมผัสกับหน้าขาให้ผ่อนเท้าลงตามแรงของลูกฟุตบอล เพื่อให้ลูกฟุตบอลลงสู่พื้นแล้ว
เตรียมเล่นต่อไป   

การรับลูกฟุตบอลกลางอากาศด้วยหน้าอก    
วิธีปฏิบัติ    

หันหน้าเข้าหาลูกฟุตบอล สายตามองดูลูกฟุตบอลตลอดเวลา เท้าที่เป็นหลักจะยืนขนานหรือ
เท้าใดเท้าหนึ่งอยู่หน้าอีกเท้าหนึ่งก็ได้ ให้ยกตัวข้ึนทันทีเมื่อลูกฟุตบอลกำลังลอยมาเกอืบจะกระทบหน้าอก
โดยเกร็งกล้ามเนื้อส่วนอก และย่อเข่า ขณะที่ลูกฟุตบอลสัมผัสหน้าอกให้ผ่อนตัวลง (แบบเอนหลัง) 
พยายามทำให้หน้าอกเป็นร่องหรือแงในการับลูกฟุตบอล กางแขนออก งอเข่าเล็กน้อย และผ่อนตัวลง
ทันทีเมื่อลูกบอลกระทบหน้าอก ปล่อยลูกฟุตบอลลงสู่พื้นแล้วเตรียมเล่นต่อไป   

การหยุดลูกฟุตบอลกลางอากาศด้วยศีรษะ    
วิธีปฏิบัติ    

เมื่อลูกฟุตบอลมาสูง ผู้เล่นไม่สามารถหยุดลูกฟุตบอลด้วยเท้าหรือด้วยวิธีอื่นได และก็เป็นการ
สุดวิสัยที่จะสามารถใช้เท้ายกข้ึนไปรับลูกฟุตบอล แต่ผู้เล่นก็สามารถที่จะใช้ศีรษะรับลูกฟุตบอลได้                     
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การหยุดลูกฟุตบอลด้วยศีรษะใช้ในการหยุดเพื่อยิงประตูหรือเปลี่ยนทิศทาง หรือเพื่อใช้ในการโหม่ง 
กระแทกอีกครั้งหนึ่ง รวมทั้งหยุดเพื่อส่งลูกฟุตบอลต่อไปก็ได้ วิธีการหยุดลูกฟุตบอลด้วยศีรษะมีลักษณะ
การกระทำเช่นเดียวกันกับโหม่งลูกฟุตบอลแต่เปลี่ยนเป็นการหยุดด้วยศีรษะ ซึ่งปฏิบัติได้ ดังนี้    
 ตามองดูที่ลูกฟุตบอล (ขณะลูกฟุตบอลลอยมา) เท้าใดเท้าหนึ่งอยู่ข้างหน้าหรือเท้าขนานกันก็ได้ 
ยืดตัว เงยหน้าข้ึนเมื่อลูกฟุตบอลกระทบหน้าผาก ให้ย่อตัวลงหรืออาจจะกระโดดข้ึนหยุดก็ได้ ลำคอเกร็ง
อย่าให้ศีรษะเงยไปข้างหลังหรอืกระแทกไปข้างหน้า เมื่อลูกฟุตบอลสมัผสัศีรษะใหย้่อตัวผ่อนลูกฟตุบอลลง
พื้น มือทั้งสองยกข้ึนไปฝ่ามืออยู่ในระดับใบหูทั้งสองข้าง เพื่อป้องกันการกระแทกจากคู่ต่อสู้ การรับลูก
ฟุตบอลพร้อมเป็นการรับลูกฟุตบอลในกรณีที่ผู้เล่นไม่สามารถหยุดลูกฟุตบอลกลางอากาศได้ ลูกฟุตบอล
ตกลงสู่พื้นพอดีให้ใช้การหยุดด้วยลูกฟุตบอลพร้อม ซึ่งหยุดได้ 3 วิธีหยุด ด้วยฝ่าเท้าข้างเท้าด้านใน และ
ข้างเท้าด้านนอก   

การรับลูกฟุตบอลพร้อมด้วยฝ่าเท้าข้างเท้าด้านใน และข้างเท้าด้านนอก    
วิธีปฏิบัติ    

ตามองลูกฟุตบอลที่ลอยมาตลอดเวลา ว่ิงเข้าหาลูกฟุตบอล เมื่อลูกฟุตบอลตกลงสู่พื้นให้ใช้ฝ่า
เท้าประกบลงบนลูกฟุตบอลทันที โดยผ่อนเท้ามาทางด้านหลังเท้าที่หยุดลูกฟุตบอลให้ยื่นไปข้างหน้า โดย
ให้กับรองเท้าช้ีข้ึนบนส้นเท้าสูงจากพื้นเล็กน้อยให้ฝ่าเท้าทำมุมกับพื้นประมาณ 45 องศา กางแขนออก
เพื่อให้การทรงตัว ส่วนการหยุดลูกฟุตบอลพร้อมด้วยข้าเท้าด้านใน และข้างเท้าด้านนอกในกรณีที่ลูกลอย
มาตกด้านข้างทั้งด้านขวา และด้านซ้ายของลำตัวให้หยุดด้วยข้างเท้าทั้งด้านใน และด้านนอกตามถนัด 
ปฏิบัติแบบเดียวกันกับการรับลูกฟุตบอลพร้อมด้วยฝ่าเท้าแต่ให้ใช้ข้างเท้าด้านใน และด้านนอกตามถนัด 
ให้ปฏิบัติแบบเดียวกันกับการรับลูกฟุตบอลพร้อมด้วยฝ่าเท้าแต่ให้ใช้ข้างเท้าด้านใน และด้านนอกหยุด
เท่านั้น     

การรับลูกฟุตบอลกระดอน เป็นการรับลูกฟตุบอลเมือ่ลูกฟุตบอลลอยมาแล้วตกลงสู่พื้นข้างหน้า
ซึ่งผู้เล่นไม่สามารถว่ิงไปหยุดลูกบอลด้วยวิธีอื่นได้ ผู้เล่นสามารถใช้หน้าขา หน้าท้อง หน้าอก และศีรษะ 
เข้าหยุดลูกฟุตบอลไม่ว่าลูกฟุตบอลจะลอยมาในทิศทางใด ใช้อวัยวะดังกล่าวเข้า ครอบครองลูกฟุตบอล
และนำลูกบอลไปเล่นได้ การหยุดลูกกระดอนน้ีหากผู้เล่นรอรับลูกฟุตบอลที่ตก ลงพื้นแล้วกระดอนข้ึน ให้
หยุดลูกฟุตบอลในลักษณะเดียวกันกับการหยุดลูกฟุตบอลกลางอากาศ ทั้งนี้ ข้ึนอยู่กับสถานการณ์นั้นๆ     

การรับลูกฟุตบอลด้วยหน้าท้อง    
วิธีปฏิบัติ    

ว่ิงเข้าหาลูกฟุตบอลที่ลอยมากลางอากาศ ตามองลูกฟุตบอลตลอดเวลา เมื่อลูก ฟุตบอลตกลงสู่
พื้น และกำลังกระดอนข้ึนให้ว่ิงเข้าไปใช้หน้าท้องปะทะลูกฟุตบอล โดยเกร็งหน้าท้องเล็กน้อยแล้วนำลูก
ฟุตบอลไปข้างหน้าอย่างรวดเร็วเพื่อหลีกหนีคู่ต่อสู้ แขนทั้งสองกางออกเพื่อการทรงตัว และป้องกันคู่ต่อสู้
เข้าแย่งลูกฟุตบอล การหยุดด้วยหน้าขา หน้าอก และศีรษะก็ให้ปฏิบัติ เช่นเดียวกันกับการรับลูกฟุตบอล
ด้วยหน้าท้อง    

สรุปได้ว่า การรับลูกฟุตบอลมีหลายแบบ ไม่ว่าจะเป็นการรับลูกฟุตบอลด้วยข้างเท้าด้านนอก 
การรับลูกฟุตบอลด้วยข้างเทา้ด้านใน การรับลูกฟุตบอลด้วยหลงัเทา้ การรับลูกฟุตบอลด้วยฝ่าเท้า เป็นต้น 
แต่ทักษะที่สามารถรับลกูฟุตบอลได้ในทุกรปูแบบไม่ว่าจะเปน็ลูกโด่ง ลูกเรียด ลูกกระดอน หรือลูกที่มาเร็ว
และแรง คือ การรับลูกฟุตบอลด้วยข้างเท้าด้านใน 
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สิ่งท่ีโค้ชควรระวัง   

กรมพลศึกษา กระทรวงการทอ่งเที่ยวและกีฬา (2555 : 33-34) ได้ให้ข้อเสนอแนะไว้ ดังนี ้
• ลูกฟุตบอลที่ใช้กับเด็กเล็กจะไม่ใช่ลูกฟุตบอลอย่างเดียวกันกับของผู้ใหญ่  ดังนั้น จึงต้อง

ดัดแปลงการฝึก/เกมให้เหมาะสมกับเด็กเล็ก  
• บริเวณที่ใช้ฝึก  
   - สนามที่เล็กกว่าไม่จำเป็นต้องมีการปะทะกันที่รุนแรงมากนัก  
• จำนวนนักกีฬา  
   - จำนวนผู้เล่นที่น้อยกว่าในสนามที่เล็กกว่า หมายความว่า ผู้เล่นแต่ละคนต้อง สัมผัสลูกบอล

มากขึ้น  
• ขนาดของประตู  
   - ขนาดของประตูที่เล็กลง ทำให้เด็กที่เป็นผู้รักษาประตูป้องกันประตูได้มากข้ึน  
• อุปกรณ์  
   - ขนาดของลูกฟุตบอลที่เหมาะสมสำหรับเด็กที่อายุต่ำกว่า 12 ป ีคือ เบอร์ 4  
• ความเข้มข้นในการฝึก  
   - ไม่ต้องซ้ำแล้วซ้ำอีกมากนัก มีเวลาพักฟื้นตัวมากขึ้นในระหว่างการซ้อม และการแข่งขัน  
• กฎของการเล่น  
   - ใช้กฎง่ายๆ เช่น ไม่มีล้ำหน้า เปิดโอกาสให้นักกีฬาทุกคนได้เปลี่ยนตัวลงไปเล่น เป็นเวลา

เท่าๆ กันด้วย  
• เปิดโอกาสให้เรียนรู้จากการเล่น  
   - ไม่ต้องสอนมาก  
• นักกีฬาที่อายุน้อยจะมีพัฒนาการในระดับที่แตกต่างกัน  ดังนั้น ต้องฝึกสอนพวกเขา ให้

เหมาะสม ถึงแม้จะอยู่ในกลุ่มอายุเดียวกันก็ตาม  
• ต้องมุ่งให้เด็กมีพัฒนาการทางการเล่น ไม่ใช่มุ่งที่ผลแพ้หรือชนะในแต่ละเกมที่ฝึกฝน 

 

โค้ชควรจะ  
• เริ่มฝึกด้วยการเน้นไปที่การเรียน/การพัฒนา แล้วจึงมุ่งไปที่การแข่งขัน/ชัยชนะ เมื่อพวกเขา

ค่อยๆ โตข้ึน  
• เริ่มฝึกแบบง่ายๆ สนุก เกมย่อย แล้วเพิ่มไปที่ฝึกเพื่อการแข่งขันให้มากขึ้น แบบเต็มทีม (Full 

Squad) ให้มากขึ้น เมื่อพวกเขาค่อยๆ โตข้ึน  
• เริ่มฝึกเทคนิคง่ายๆ ทักษะง่ายๆ แทคติคส่วนตัว แทคติคเป็นกลุ่ม และแทคติค เป็นทีมเมื่อ

พวกเขาค่อยๆ โตข้ึน  
• เริ่มฝึก Balance Co-ordination และความคล่องตัว แล้วเพิ่มไปฝึกความแข็งแรง  ของ

ร่างกายให้มากขึ้น เมื่อพวกเขาค่อยๆ โตข้ึน 

 

โค้ชควรจะ  
• ต้องเข้าใจว่าเด็กเล็กเรียนรู้ได้อย่างไร เช่น มองเห็นได้ด้วยตา (สังเกต) ได้ยินเสียง (ฟัง) และที่

เป็นผลดีที่สุด คือ ลงมือปฏิบัติ ฝึกปฏิบัต ิฝึกการเลียนแบบ ทดลองแบบต่างๆ  
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• ฝึกซ้อมแบบง่ายๆ ฝึกซ้อมหลายๆแบบ แบบฝึกซ้อมให้มีความน่าสนใจ  และฝึกให้มี  
ความก้าวหน้า (ความก้าวหน้าในการวางแผน)  

• พูดให้น้อย และสาธิต/แสดงให้ดูให้มากในระหว่างการฝึกซ้อม  
• สอนเพียงแค่ 3 หรือ 4 จุดที่สำคัญในการฝึกซ้อมแต่ละครั้ง  
• ใช้วิธีการ “Show Me” หรือ “Tell Me” ในการแก้ไขปัญหา ถ้านักกีฬาสงสัย โดยจะไม่สอน

นักกีฬาทุกอย่าง เปิดโอกาสให้นักกีฬาได้แก้ไขปัญหาด้วยตัวเอง ให้นักกีฬากล้าที่จะตัดสินใจ คอยกระตุ้น
ให้นักกีฬาค้นพบวิธีการเล่นด้วยตัวเอง ให้นักกีฬามีส่วนร่วมในเกมการแข่งขันแต่ละครั้ง  

• เข้าใจเนื้อหาที่ต้องฝึกซ้อม และที่สำคัญที่สุดเข้าใจกระบวนการในการสอนไปสู่ ผู้เล่นที่ยังมี
อายุน้อย 

 

ข้อควรพิจารณา  
นอกเหนือไปจากกีฬาฟุตบอลแล้ว มีกีฬาชนิดอื่นอีกหรือไม่ ที่ควรจะต้องสอนผู้เล่นที่กำลัง

เจริญเติบโต 
 

 


