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Welcome to
the World



วอลเลย์บอลเดินทางยาวนานผ่านเวลานับศตวรรษ จากจุด 

เริม่ตน้จนถงึปจัจบุนั กฬีาชนดินีพ้ฒันาปรบัปรงุตวัเองจนไดร้บัความ 

นิยมไปทั่วโลก รวมถึงประเทศไทย แต่ละก้าวเดินอันแสนไกลมี 

ที่มาที่ไปเป็นอย่างไร โดยเฉพาะอย่างยิ่งวอลเลย์บอลหญิงทีมชาติ 

ไทยชุดหกเซียน (และเพื่อน) ด้วยแล้ว แฟน  ๆ  คงอยากทราบว่า  

กว่าจะถึงวันนี ้ มีเหตุการณ์สำคัญอะไรเกิดขึ้นกับพวกเธอบ้าง

See How
They Run
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พ.ศ. 2438/ค.ศ. 1895

พ.ศ. 2477/ค.ศ. 1934

วอลเลย์บอลถูกทำคลอดครั้งแรกในปีนี้ ก่อนจะมาเป็น 

กีฬาวอลเลย์บอลอย่างทุกวันนี้ ครั้งหนึ่งกีฬาชนิดนี้เคย 

มีชื่อว่ามินโทเนตต์ (Mintonette) ซึ่งมีจุดเริ่มต้นมา 

จากวิลเลียม จี. มอร์แกน (William G. Morgan)  

ผู้ อำนวยการฝ่ ายพลศึกษาของสมาคม  YMCA  

(Young Men’s Christian Association) เกิด 

ความคิดขึ้นว่า อยากมีกีฬาหรือกิจกรรมนันทนาการ 

บางอย่างไว้สำหรับทำร่วมกันในช่วงฤดูหนาวที่หิมะตก 

และไม่อาจออกไปทำกิจกรรมกลางแจ้งได้ และนั่นก็ทำให้ 

เรามีกีฬาวอลเลย์บอลไว้เล่นไว้ชมกัน

จุดเริ่มต้นกีฬาวอลเลย์บอลในประเทศไทยเข้ามาตั้งแต่ 

เมื่อใดไม่มีหลักฐานยืนยันแน่ชัด คาดเดากันว่าน่าจะเข้า 

มาช่วงต้นทศวรรษ 1930 และเป็นที่นิยมเล่นกันในหมู่ 

ชาวจีนและชาวญวน ก่อนแพร่หลายไปยังหลาย ๆ พื้นที่

อาจารย์นพคุณ พงษ์สุวรรณ ผู้เชี่ยวชาญสังกัด

กรมพลศึกษา กระทรวงศึกษาธิการ (สังกัดขณะนั้น)

ทำการแปลกติกาวอลเลย์บอลเป็นภาษาไทยครั้งแรก
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พ.ศ. 2495/ค.ศ. 1952

พ.ศ. 2539/ค.ศ. 1996

พ.ศ. 2500/ค.ศ. 1957

คณะกรรมการบริหารสมาคมวอลเลย์บอลแห่งประเทศ

สหรัฐอเมริกาเสนอให้ใช้ชื่อวอลเลย์บอลแทนมินโทเนตต์

วรรณา บัวแก้ว และปลื้มจิตร ์ ถินขาว

ติดทีมชาติไทยชุดใหญ่

สมาคมวอลเลย์บอลสมัครเล่นแห่งประเทศไทย

(Amature Volleyball Association of Thailand)

ถือกำเนิดขึ้น เพื่อสนับสนุนและเผยแพร่

กีฬาวอลเลย์บอลให้เจริญรุดหน้า
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พ.ศ. 2541/ค.ศ. 1998

พ.ศ. 2540/ค.ศ. 1997

พ.ศ. 2545/ค.ศ. 2002

นักกีฬาวอลเลย์บอลหญิงทีมชาติไทยเข้าร่วมการแข่งขัน

วอลเลย์บอลชิงแชมป์โลก (FIVB Volleyball World 

Championship) เป็นครั้งแรก ที่ประเทศญี่ปุ่น

วิลาวัณย ์ อภิญญาพงศ ์ ติดทีมชาติไทยชุดใหญ่

นุศรา ต้อมคำ ติดทีมชาติไทยชุดใหญ่
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อันดับ 1 จากการแข่งขันวอลเลย์บอลหญิง

ชิงแชมป์เอเชีย (Asian Women’s Volleyball 

Championship) ที่ประเทศเวียดนาม 

สร้างประวัติศาสตร์เป็นแชมป์เอเชียครั้งแรก

พ.ศ. 2549/ค.ศ. 2006

มลิกา กันทอง และอรอุมา สิทธิรักษ์

ติดทีมชาติไทยชุดใหญ่

พ.ศ. 2552/ค.ศ. 2009



9

W
elcom

e to the W
orld

อันดับ 1 จากการแข่งขันรายการเอเชียนคัพ 

(Asian Cup Volleyball Championship)

ที่สาธารณรัฐคาซัคสถาน

พ.ศ. 2555/ค.ศ. 2012

พ.ศ. 2556/ค.ศ. 2013

อันดับ 1 จากการแข่งขันวอลเลย์บอลหญิง

ชิงแชมป์เอเชีย ที่ประเทศไทย 

เป็นแชมป์เอเชียครั้งที่สอง

To be continued



เชื่อว่าแทบไม่มีใครไม่รู้จักหกเซียน หกสาว 

หกคนนี ้ เรือ่งราวของพวกเธอครองพืน้ทีส่ือ่ยาวนาน 

ติดต่อกันหลายปี แต่จะเป็นการดีกว่านี้หากรู้ลึก 

รู้จริงยิ่งกว่าจากปากของพวกเธอเอง ขอเวลาให้ 

พวกเธอแนะนำตัวเองอย่างเป็นทางการสักหลาย 

หน้ากระดาษหน่อยแล้วกัน 

เชื่อเถอะ มีหลายเรื่องที่คุณไม่เคยรู้มาก่อน 

แน่นอน

Profile
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วิลาวัณย ์ อภิญญาพงศ์ (กิ๊ฟ)

วันเกิด
6 มิถุนายน พ.ศ. 2527

ส่วนสูง
173 เซนติเมตร

น้ำหนัก
67 กิโลกรัม

ภูมิลำเนา
นครราชสีมา

คติประจำตัว
ท้อแต่ไม่ถอย

ความสามารถพิเศษ 
เป็นคนเล่าเรื่องสนุก

หมายเลขเสื้อ 10

รองเท้า Mizuno เบอร ์ 42

สถานะในทีม อดีตกัปตันทีม

ตำแหน่งในทีม ตัวตบหัวเสา
สโมสร สโมสรวอลเลย์บอลสุพรีมชลบุรี (Supreme VC) ประเทศไทย

ฉายา ไฝ, กัปตันกิ๊ฟ

การศึกษา
ประถมศึกษา โรงเรียนชุมชนหนองหัวฟาน

มัธยมศึกษา โรงเรียนสุรนารีวิทยา

ปริญญาตร ี สาขาบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยกรุงเทพ

ปริญญาโท สาขาบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยกรุงเทพ

ของรักของหวง ไม่มีของสะสม

ภาพยนตร์เรื่องโปรด Black Hawk Down, We Were Soldiers

ดาราคนโปรด หลุยส ์ สก๊อต

เพลงโปรด ชัยชนะ – ป๊อด - ธนชัย อุชชิน ชีวิตยังคงสวยงาม – บอดี้สแลม 

(เวอร์ชั่น Fanmade) ศรัทธา – หิน เหล็ก ไฟ

หนังสือที่ชอบ แนวบันเทิงกอสสิปดารา

กินแล้วกินอีก ส้มตำ

สิ่งที่เกลียด ตั๊กแตน

สเป็คในฝัน คนที่มีความเป็นผู้นำ

เอกลักษณ์โดดเด่น ไฝ

บุคลิก ดูเหมือนจะดุ แต่จริง ๆ ไม่ด ุ บุคลิกเราอาจจะมีรังสีอำมหิตในตัว 

ถ้าคนไม่สนิทจริง ๆ เราก็จะไม่เล่นด้วย

อวัยวะที่ชอบ ไม่มี

นอกจากสนับเข่า ยางมัดผม รองเท้า ถุงเท้า ที่เป็นไอเท็มประจำของนักกีฬา 

วอลเลย์บอลหญิงแล้ว วิลาวัณย์ยังพกของนำโชคอย่างสายสิญจน์จากวัด 

พระธาตุศรีจอมทอง จังหวัดเชียงใหม่ ที่เธอเลื่อมใสศรัทธาลงสู่สนามอีกด้วย  

นอกจากนี้เธอจำเป็นต้องใส่สนับศอกข้างขวาอยู่เสมอ เพราะเอ็นศอกขาดจาก 

การเล่นวอลเลย์บอลนั่นเอง
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ปลื้มจิตร ์ ถินขาว (หน่อง)

วันเกิด
9 พฤศจิกายน พ.ศ. 2526

ส่วนสูง
180 เซนติเมตร

น้ำหนัก
67 กิโลกรัม

ภูมิลำเนา
อ่างทอง

คติประจำตัว
ความสำเร็จที่ยาวไกล 

เกิดจากความตั้งใจที่มุ่งมั่น

ความสามารถพิเศษ
ไม่ม ี สายแด๊นซ์บ้า ๆ บอๆ

หมายเลขเสื้อ 5

รองเท้า Mizuno เบอร ์ 42

สถานะในทีม กัปตันทีม

ตำแหน่งในทีม บอลเร็ว
สโมสร สโมสรวอลเลย์บอลบางกอกกล๊าส (BGVC-bangkok glass VC)

ประเทศไทย

ฉายา พี่ซุป (ย่อมาจากพี่ซุป’ตาร์)

การศึกษา
มัธยมศึกษาตอนต้น โรงเรียนอ่างทองปัทมโรจน์วิทยาคม  

มัธยมศึกษาตอนปลาย โรงเรียนบดินทรเดชา (สิงห์ สิงหเสนี)  

ปริญญาตร ี สาขาบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยรัตนบัณฑิต

กำลังศึกษาปริญญาโท สาขาบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยกรุงเทพ

ของรักของหวง แก้วสตาร์บัคส์

ภาพยนตร์เรื่องโปรด ไม่มีเรื่องที่ชอบ แต่ชอบดูแนวตลกเฮฮา

ดาราคนโปรด ไม่มี

เพลงโปรด ชีวิตยังคงสวยงาม – บอดี้สแลม (เวอร์ชั่น Fanmade)

หนังสือที่ชอบ ไม่มี

กินแล้วกินอีก กะเพราหมูสับไข่ดาว

สิ่งที่เกลียด ไม่มี

สเป็คในฝัน สูงยาวเข่าด ี สะอาด

เอกลักษณ์โดดเด่น ความสูง

บุคลิก เป็นคนง่าย ๆ บ๊อง ๆ บ้าน ๆ ไม่ค่อยรักษาภาพลักษณ์

อวัยวะที่ชอบ นิ้วเรียวยาว

การแตง่กายลงสนามของปลืม้จติรค์อ่นขา้งเปน็เอกลกัษณเ์ฉพาะตวั เพราะใคร ๆ  

ตา่งกค็ุน้ตากบัผมซอยสัน้และมดัจกุอนัเปน็จดุเดน่ของเธอ และทีข่าดไมไ่ดอ้กีอยา่ง 

คือ ต่างหูและสร้อยที่เธอไม่เคยถอดเลยแม้ลงแข่ง ด้วยบุคลิกนักกีฬาหน้าสวย 

บวกกบัรปูรา่งสงูเท ่ ทำใหป้ลืม้จติรเ์ปน็ทีร่กัของทัง้แฟนคลบัหญงิและชาย คะแนน 

ความนิยมนำโด่ง ทำให้บางครั้งเธอออกไปไหนมาไหนลำบากกว่าคนอื่น ๆ ในทีม
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วรรณา บัวแก้ว (นา)

วันเกิด
2 มกราคม พ.ศ. 2524

ส่วนสูง
172 เซนติเมตร

น้ำหนัก
59 กิโลกรัม

ภูมิลำเนา
สระแก้ว

คติประจำตัว
อดทน

ความสามารถพิเศษ
ไม่มี

หมายเลขเสื้อ 1

รองเท้า Mizuno เบอร ์ 39

ตำแหน่งในทีม ลิเบอโร ่ หรือตัวรับอิสระ

สโมสร Allianz MTV Stuttgart เยอรมนี

ฉายา วรรณาบินได้, แมวเก้าชีวิต, วรรณาทางลัด

การศึกษา
ประถมศึกษา โรงเรียนหนองกะพ้อ 

มัธยมศึกษา โรงเรียนนวมินทราชินูทิศ สวนกุหลาบวิทยาลัย สมุทรปราการ

ปริญญาตร ี สาขาบริหารการจัดการ มหาวิทยาลัยรัตนบัณฑิต

ปริญญาโท สาขารัฐประศาสนศาสตร ์ มหาวิทยาลัยรัตนบัณฑิต

ของรักของหวง เงิน

ภาพยนตร์เรื่องโปรด Transformers

ดาราคนโปรด พัชราภา ไชยเชื้อ

เพลงโปรด ไม่ใช่แฟนทำแทนไม่ได ้ – ตั๊กแตน - ชลดา

หนังสือที่ชอบ นิตยสารบันเทิง

กินแล้วกินอีก ก๋วยเตี๋ยวไก่มะระ

สิ่งที่เกลียด งู

สเป็คในฝัน คนอบอุ่น ยิ้มหวาน ๆ สูง แบบโป๊ป - ธนวรรธน์ วรรธนะภูติ

เอกลักษณ์โดดเด่น หลงทางบ่อย เขาจะเรียกกันว่า “วรรณาทางลัด” 

ดูแผนที่ก็ไม่เป็น ไปได้แต่ทางที่เคยไป

บุคลิก เป็นคนกะเปิ๊บกะป๊าบ

อวัยวะที่ชอบ เล็บ

ของที่วรรณาจะต้องนำลงสนามทุกครั้งหลัก  ๆ  แล้วก็คือ ยางมัดผม รองเท้า  

สนับเข่าและสนับศอก ส่วนเครื่องประดับที่เพิ่มเติมเข้ามาคือสร้อยพระหลวงพ่อ 

โสธรทีเ่ธอนบัถอื สว่นใบหนา้นัน้วรรณาบอกวา่ ขอแคม่คีิว้มาจากหอ้งกพ็อแลว้
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นุศรา ต้อมคำ (นุช)

วันเกิด
7 กรกฎาคม พ.ศ. 2528

ส่วนสูง
169 เซนติเมตร

น้ำหนัก
55 กิโลกรัม

ภูมิลำเนา
ราชบุรี

คติประจำตัว
ไม่มีความฝันใดสำเร็จได้

ถ้าไม่ลงมือทำ

ความสามารถพิเศษ
ไม่มี

หมายเลขเสื้อ 13

รองเท้า Mizuno เบอร ์ 39

ตำแหน่งในทีม ตัวเซต
สโมสร Fenerbahçe ตุรกี

ฉายา เน่า, ซาร่าเจ้าแม่บิวตี้ 

การศึกษา
ประถมศึกษา โรงเรียนวัดบ้านฆ้องน้อย

มัธยมศึกษาตอนต้น โรงเรียนวัดบ้านฆ้องน้อย

มัธยมศึกษาตอนปลาย โรงเรียนสุรศักดิ์มนตรี

ปริญญาตร ี สาขาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลย ี มหาวิทยาลัยรัตนบัณฑิต

ของรักของหวง แก้วสตาร์บัคส์

ภาพยนตร์เรื่องโปรด แนวแอ๊คชั่น แนวลึกลับ แนวสยองขวัญ

ดาราคนโปรด ณเดชน ์ คูกิมิยะ

เพลงโปรด ชอบเพลงช้า ๆ หรือไม่ก็เพลงแด๊นซ์ไปเลย

หนังสือที่ชอบ หนังสือการ์ตูน

กินแล้วกินอีก ก๋วยเตี๋ยว

สิ่งที่เกลียด หนอน ไส้เดือน กิ้งกือ

สเป็คในฝัน ไม่ตายตัว ขอให้เจอแล้วถูกชะตา

เอกลักษณ์โดดเด่น รอยยิ้ม

บุคลิก ร่าเริง คนสวยสายฮา

อวัยวะที่ชอบ รอยยิ้ม

สำหรับการแต่งกายของนุศราก็เหมือนกับนักกีฬาวอลเลย์บอลหญิงทั่วไป  

นั่นคือ มัดผมเป็นหางม้า สวมสนับเข่า ถุงเท้า รองเท้า เธอจะสวมสร้อยพระ 

บ้างเป็นบางครั้ง และใบหน้าต้องแต่งแต้ม เขียนคิ้ว ทาปากเล็กน้อย ดังที่ 

เพื่อน ๆ ลงความเห็นร่วมกันว่าเธอคือนุศรา เจ้าแม่บิวตี้
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อรอุมา สิทธิรักษ ์ (ออน)

วันเกิด
13 มิถุนายน พ.ศ. 2529

ส่วนสูง
175 เซนติเมตร

น้ำหนัก
72 กิโลกรัม

ภูมิลำเนา
สุราษฎร์ธานี

คติประจำตัว
อย่าคิดว่าแพ้เมื่อยังไม่ได้ทำ

ความสามารถพิเศษ
ทำอาหาร

หมายเลขเสื้อ 6

รองเท้า Asics เบอร ์ 42

ตำแหน่งในทีม ตัวตบหัวเสา
สโมสร JT Marvelous ญี่ปุ่น

ฉายา น้องดำ

การศึกษา
ประถมศึกษา โรงเรียนบ้านควนสามัคคี

มัธยมศึกษาตอนต้น โรงเรียนสุราษฎร์พิทยา

มัธยมศึกษาตอนปลาย โรงเรียนสุรศักดิ์มนตรี

ปริญญาตร ี สาขาบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยรัตนบัณฑิต

กำลังศึกษาระดับปริญญาโท สาขารัฐศาสตร ์ มหาวิทยาลัยรามคำแหง

ของรักของหวง แก้วน้ำ

ภาพยนตร์เรื่องโปรด ไม่มี

ดาราคนโปรด บอย - ปกรณ ์ ฉัตรบริรักษ์

เพลงโปรด ชัยชนะ – ป๊อด - ธนชัย อุชชิน

หนังสือที่ชอบ หนังสือท่องเที่ยว

กินแล้วกินอีก แกงไตปลากับส้มตำ

สิ่งที่เกลียด หนู งู

สเป็คในฝัน ตัวสูงกว่า มีหนวดมีเครา

เอกลักษณ์โดดเด่น ตัวใหญ่ ผิวเข้ม

บุคลิก เป็นคนร่าเริง โกรธง่ายหายเร็ว แต่อย่าให้เกลียดคนไหนจะจำไม่ลืมเลย

แล้วถ้าจะชอบหรือจะคุยกับใครจะดูแค่ภายนอกก่อนว่าถูกชะตาด้วยไหม 

ถ้าไม่รู้จักแต่ถูกชะตาก็คุยได ้ ถ้าไม่ถูกชะตาก็จะไม่คุยก่อน

จนกว่าจะรู้ว่าเค้าเป็นคนยังไง

อวัยวะที่ชอบ รอยยิ้ม

อรอุมาใส่ใจในการแต่งตัวลงสนาม เธอมักพกของหลายชิ้น ทั้งต่างหูเบอร์หก  

สร้อยคอลูกวอลเลย์บอลเลขหก บางครั้งก็ห้อยพระหลวงปู่ทวด ส่วนทรงผม 

ของเธอทำอยู่สองแบบ คือ หางม้าสูงและม้วนเป็นมวย เธอจะทาปากสีแดง 

ลงแข่งในแมตช์สำคัญเพื่อสร้างจุดเด่นให้ตัวเองนั่นเอง
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มลิกา กันทอง (ปู)

วันเกิด
8 มกราคม พ.ศ. 2530

ส่วนสูง
178 เซนติเมตร

น้ำหนัก
70 กิโลกรัม

ภูมิลำเนา
อ่างทอง

คติประจำตัว
ทำวันนี้ให้ดีที่สุด

ความสามารถพิเศษ
เป็นคนชอบนั่งฟัง 

ฟังแล้วก็หัวเราะออกมา 

ไม่รู้จะพูดอะไร ความจริง คือ 

พูดไม่ทันพวกพี่ ๆ เขา (ฮา)

หมายเลขเสื้อ 15

รองเท้า Mizuno เบอร ์ 41.5

ตำแหน่งในทีม ตีหลัง หรือบีหลัง

สโมสร Azerrail BAKU อาเซอร์ไบจาน

ฉายา นักตบหน้านิ่ง 

การศึกษา
ประถมศึกษา โรงเรียนวัดศรีกุญชร

มัธยมศึกษา โรงเรียนกีฬาจังหวัดสุพรรณบุรี

มัธยมศึกษา โรงเรียนอุลิตไพบูลย์ชนูปถัมภ์

ปริญญาตร ี บริหารธุรกิจ สาขาการจัดการ มหาวิทยาลัยรัตนบัณฑิต

ของรักของหวง เข็มกลัดแต่ละประเทศ

ภาพยนตร์เรื่องโปรด Maleficent

ดาราคนโปรด เกรท-วรินทร ปัญหกาญจน์

เพลงโปรด ชีวิตยังคงสวยงาม – บอดี้สแลม (เวอร์ชั่น Fanmade)

หนังสือที่ชอบ หนังสือการ์ตูน

กินแล้วกินอีก ข้าวกะเพราหมูไข่ดาว

สิ่งที่เกลียด สัตว์เลื้อยคลาน พวกไส้เดือน หนอน จิ้งจก

สเป็คในฝัน ชอบคนที่สูงกว่าหรือพอ ๆ กัน จะขาวจะดำก็ได ้ แค่สูงกว่า

และเข้าใจในการที่เราเป็นนักกีฬา

เอกลักษณ์โดดเด่น ผิวดำมั้งคะ (ฮา)

บุคลิก เป็นคนเงียบ ๆ นิ่ง ๆ พูดไม่เก่ง 

อวัยวะที่ชอบ เส้นผม

ดูเหมือนมลิกาจะพกสิ่งของลงสนามน้อยกว่าพี่  ๆ  คนอื่น นอกเหนือไปจาก 

ชุดแข่งและอุปกรณ์ป้องกันต่าง  ๆ  แล้ว เธอยังห้อยวัตถุมงคลไว้เพื่อความเป็น 

สิริมงคลคุ้มครองตัวเองอีกด้วย คือ หลวงพ่อดำ วัดศรีกุญชร จังหวัด 

อ่างทอง จากบ้านเกิด ซึ่งเธอไม่เคยถอดจากตัวเลย



ทีมชาติไทยชุดหกเซียนเป็นการรวมตัว 

ที่สมบูรณ์แบบที่สุดชุดหนึ่งของสุดยอดผู้เล่น 

ในแต่ละตำแหน่ง การเล่นและบทบาทใน 

สนามมีส่วนสำคัญมาก มันสามารถตัดสิน 

แพ้ชนะได้เลยทีเดียว ลองทำความรู้จักสิ่งที่ 

พวกเธอทำในสนามแบบเจาะลึกลงไปกว่าที่ 

เคยทราบเสียหน่อย เชื่อว่าในครั้งต่อไปที่คุณ 

ได้ดูถ่ายทอดสดหรือแม้แต่ติดขอบสนาม  

ข้อมูลตรงนี้จะทำให้การดูสนุกขึ้นกว่าเดิม 

ไม่มากก็น้อยแน่นอน

Position
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“ตัวตบหัวเสา” เป็นตำแหน่งทำคะแนนหลักของทีม หน้าที ่

คือปิดสกอร์บริเวณด้านข้างของตาข่าย ใกล้เสาอากาศ “บอล 

หัวเสา” ก็คือการตบบอลลักษณะที่สูงบริเวณใกล้เสาอากาศ ถ้าลูก 

ถูกเซตไปยังหัวเสาทางด้านซ้าย เรียกว่า “โค้งหน้า” แต่ถ้าเซตไป 

ทางเสาด้านขวาจะเรียกว่า “โค้งหลัง”

สำหรับกัปตันกิ๊ฟแล้ว เธอคิดว่าตัวตบหัวเสามีความสำคัญ 

อย่างมากในเวลาคับขัน อย่างเช่น ลูกแก้บอลแรกก็ต้องยกมาให้ 

หัวเสา ผู้เล่นตำแหน่งนี้ต้องมีความพร้อมอยู่ตลอดเวลา ต้อง 

ตบได้และรับได้ เธอกล่าวว่า หากจะเล่นตำแหน่งนี้จะต้องแน่จริง  

เพราะในยามที่ลูกถูกเซตมาดี  ๆ  สวย  ๆ  ใครจะตีก็ได้ แต่เวลาเจอ 

ลูกไม่ดี ก็เป็นตัววัดใจได้เลยว่าจะเอาตัวรอดได้หรือไม่

วิลาวัณย์ อภิญญาพงศ์
ตัวตบหัวเสา
หมายเลข : 10
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ปลื้มจิตร์เป็นผู้เล่นในตำแหน่ง  “บอลเร็ว” ถือเป็นหนึ่งใน 

ตำแหน่งที่มีความสำคัญมากที่สุดตำแหน่งหนึ่งในเกมรุก เพราะใน 

ทางวอลเลย์บอล แผนการรุกต้องประกอบด้วยบอลเร็วเป็นอันดับ 

แรก และแผนการรุกแบบผสมผสาน (Combination) จะเกิดขึ้นได ้

ก็ต้องมีการรุกด้วยบอลเร็วและรอบ  ๆ  ตำแหน่งบอลเร็ว ในภาษา 

วอลเลย์บอลบ้านเราเรียกว่า บอลทับ (AB) หรือบอลแทรก (XB)

ด้วยความที่ปลื้มจิตร์มีความคล่องแคล่วว่องไว โค้ชจึงโยก 

เธอมาเล่นตำแหน่งนี้ ซึ่งตัวเธอเองก็คิดว่าเหมาะสม คุณสมบัติที่ 

ผู้เล่นบอลเร็วควรมี คือ ต้องมีจิตใจเป็นนักสู้ เป็นผู้เสียสละสูง  

เพราะผู้เล่นบอลเร็วต้องกระโดดตบทุกครั้งไม่ว่าบอลจะถูกเซตมาให ้

หรือไม่ หลายครั้งเป็นการกระโดดหลอกแนวสกัดกั้นของคู่ต่อสู้  

กระโดดโดยทีไ่มไ่ดต้บบอล รวมถงึการรกุทีผู่เ้ลน่บอลเรว็ตอ้งสกดักัน้ 

ฝ่ายตรงข้าม จึงมักเรียกตัวตบบอลเร็วว่าเป็น  “ตัวหลอก” ซึ่ง 

ปลื้มจิตร์ก็ทำหน้าที่นี้ได้เป็นอย่างดี

ปลื้มจิตร ์ ถินขาว
บอลเร็ว
หมายเลข : 5
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ตำแหนง่ “ลเิบอโร”่ หรอื “ตวัรบัอสิระ” คอืตำแหนง่ของวรรณา 
เธอต้องสวมชุดแข่งพิเศษที่มีสีแตกต่างจากเพื่อนร่วมทีมคนอื่นเพื่อ 
ให้กรรมการสังเกตได้ชัดเจน ตำแหน่งนี้สามารถเปลี่ยนตัวกับผู้เล่น 
อื่นในสนามได้ตลอดเวลา หากเปลี่ยนตัวเข้าออกกับผู้เล่นหลัก 
คนไหนก็จะเล่นแทนที่ตำแหน่งคนนั้น

ตำแหน่งลิเบอโร่อันเดอร์ลูกได้ เซตได้เฉพาะในแดนหลัง  
ตบได้ แต่ห้ามเสิร์ฟ และห้ามกระโดดเล่นลูกที่เลยความสูงตาข่าย 
ในขณะแข่งขันก็ไม่สามารถเล่นตำแหน่งรุกได้อย่างเต็มรูปแบบ เพราะ 
มีกติกาว่า ห้ามบล็อก ตบ หรือเซตจากแดนหน้าให้เพื่อนร่วมทีม 
ตบ แต่สามารถเซตจากแดนหลังเพื่อให้เพื่อนร่วมทีมทำการรุกได ้

สำหรับวรรณาแล้วเธอบอกว่า การเล่นตำแหน่งลิเบอโร่ 
ทำใหเ้ธอเหน็เกมของทมี และไดเ้หน็ปฏกิริยิาของนอ้ง ๆ ในทมี เธอ 
จงึเปน็คนสนบัสนนุ ใหก้ำลงัใจ รวมถงึกระตุน้ใหน้อ้ง  ๆฮดึสูไ้ด ้ แม ้
ตอนแรกที่ได้เล่นตำแหน่งนี้จะไม่ค่อยชอบ แต่พอมาเล่นจริง ๆ แล้ว 
ก็คิดว่าลิเบอโร่เป็นตำแหน่งที่ดี อย่างน้อยก็ได้ลงสนามทุกครั้ง  
เมื่อรับลูกหนัก ๆ แรง ๆ ได้ก็รู้สึกภูมิใจ

วรรณา บัวแก้ว
ลิเบอโร่
หมายเลข : 1
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นุศรา ต้อมคำ เธอโด่งดังมาจากตำแหน่ง “ตัวเซต” หรือ  
“เซตเตอร์” เธอได้รับรางวัลตัวเซตยอดเยี่ยมหลายครั้ง หน้าที่ 
ของเธอคือต้องเซตบอลให้เพื่อนร่วมทีมตบ ซึ่งถือว่าเป็นผู้เล่นที่ได้ 
สัมผัสบอลมากที่สุด เพราะการเล่นวอลเลย์บอลในจังหวะที่สอง 
จะต้องพยายามให้ตัวเซตเป็นผู้เล่นเพื่อเซตจ่ายบอลให้เพื่อนร่วมทีม 
ตบ ถือว่าเป็นอีกหนึ่งตำแหน่งที่เป็นหัวใจหลักของทีม หากทีมใด 
มีตัวเซตที่ด ี ทีมนั้นก็จะเล่นได้ง่ายขึ้น

ตำแหน่งนี้นุศราบอกว่า เธอค่อนข้างซ้อมหนัก เนื่องจาก 
เอกลักษณ์อย่างหนึ่งของตัวเซตคือสัญญาณนิ้ว เธอต้องเซตทุกลูก 
ที่มีสัญญาณนิ้ว แต่ละตำแหน่งก็จะมีสัญญาณนิ้วไม่เหมือนกัน 
แบ่งแยกย่อยออกเป็นบอลสั้น บอลเร็ว บอลสูง ฯลฯ เฉลี่ยแล้ว 
กต็กตำแหนง่ละประมาณหา้ถงึสบิซกิ (Signal) เธอจะตอ้งซอ้มใหไ้ด ้
ทกุลกู ครัง้ละประมาณสามสบิลกูตดิตอ่กนัสามเซต คณูจำนวนซกิ 
ที่มีอยู่เข้าไป การมานะบากบั่นฝึกซ้อมเช่นนี้จึงทำให้เธอกลายเป็น 
มือเซตอันดับหนึ่งอย่างไร้ข้อกังขา

นุศรา ต้อมคำ
ตัวเซต
หมายเลข : 13
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อรอุมา สิทธิรักษ์ เป็นอีกหนึ่งคนในทีมที่ได้เล่นเป็นตัวตบ 

หัวเสาเหมือนกัปตันกิ๊ฟ แต่ที่ไม่พูดถึงไม่ได้เลยก็คือ  “พลังตบ”  

ของเธอ ถึงขนาดที่คนไทยและต่างชาติขนานนามว่าเป็นมือตบที่  

“ตีลูกได้หนักที่สุดในโลก” ซึ่งถ้าเทียบกับส่วนสูงและน้ำหนักของ 

อรอุมากับนักตบสาวทั่วโลกแล้ว ถือว่าเธอเป็นนักตบหลักที่ตัวเล็ก 

กว่าคนอื่น  ๆ แต่สามารถทำคะแนนได้สูงเป็นอันดับต้น  ๆ  ของเกม 

การแข่งขัน

แม้จะได้รับเสียงชื่นชมมากมาย แต่อรอุมาบอกว่า เธอ 

ต้องการตบเพื่อคะแนนเท่านั้น ตำแหน่งที่ควรได้รับคำชมจริง ๆ คือ 

ตัวเซตที่จ่ายบอลดี ทำให้ทำคะแนนได้ง่าย ที่สำคัญเธอยังบอก 

ต่อไปด้วยว่า เธอไม่เห็นจะตบแรงกว่าคนอื่นตรงไหน ครั้นถาม 

ต่อไปว่าให้รับลูกตบของตัวเองเอาไหม เธอบอกไม่เอา ไม่อยาก 

ลอง (ฮา)

อรอุมา สิทธิรักษ์
ตัวตบหัวเสา
หมายเลข : 6
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มลิกาได้ชื่อว่าเป็นผู้เล่นที่ครบเครื่องมากที่สุดคนหนึ่งของ 

ทีม เธอมีความสามารถทางวอลเลย์บอลหลากหลาย ตีหัวเสาได้ 

ทั้งซ้ายและขวา เซตสูงต่ำก็สามารถตีได้ รวมไปถึงการตีบอลเร็ว 

และบอลโค้ง เธอสร้างสรรค์เกมให้เกิดความหลากหลาย ครั้งหนึ่ง 

โค้ชอ๊อตเคยกล่าวว่า “มลิกาเป็นตัวเปลี่ยนเกมของทีม”

ตำแหน่งนี้เรียกอีกอย่างหนึ่งว่า “บีหลัง” นอกเหนือจาก 

บทบาทที่กล่าวไปแล้ว เธอยังต้องเป็นคนคอยช่วยมือเซตเมื่อ 

ตัวเซตอยู่แดนหลัง เป็นเสมือน  “โค-เซตเตอร์” ซึ่งมลิกาก็แสดง 

ฝีมือได้อย่างดีเยี่ยม จนแฟนกีฬาวอลเลย์บอลหลายคนยกย่องว่า 

เธอเป็นผู้เล่นที่เฉลียวฉลาด เธอจึงเป็นเหมือนฟันเฟืองสำคัญ 

ขับเคลื่อนทีมอีกคนหนึ่ง

มลิกา กันทอง
ตีหลัง
หมายเลข : 15


