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ข่าวประชาสัมพันธ์ 
มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ 

๑๑๔ สุขุมวิท ๒๓ แขวงคลองเตยเหนือ เขตวัฒนา กรุงเทพฯ ๑๐๑๑๐ โทรศัพท์ ๐-๒๖๔๙-๕๐๐๐ ภายใน ๑-

๕๖๖๖  โทรศัพท์/โทรสาร ๐-๒๒๕๘-๐๓๑๑  
  

 

  

"วัชระ สอนดี"กายพร้อม ใจไม่พร้อม 
 

เยาวพา ดาวเรือง 

 หากพูดถึงกีฬาไฮไลต์สําคัญท่ีแข่งขันในมหกรรมกีฬาต่าง ๆ ต้องมี "กรีฑา" ติดอันดับรวมอยู่

ด้วยแน่นอน เพราะเป็นกีฬาดูสนุก ดูง่าย ใครเร็วกว่า ใครไกลกว่า ใครสูงกว่า ก็จะเป็นผู้คว้าชัยชนะไป

ครอง และย่ิงเป็นพวก "วิ่งระยะส้ัน-วิ่งผลัด" ด้วยแล้วก็ย่ิงเร้าใจกันใหญ่ 

 และหนึ่งในนักวิ่งระยะส้ันของไทยท่ีแฟนกีฬาชาวไทยรู้จักคุ้นหูเป็นอย่างดี ต้องมีชื่อของ "เอก" 

วัชระ สอนดี รวมอยู่ด้วยแน่นอน แต่กว่าจะก้าวข้ึนมายืนอยู่ในแถวหน้าของวงการกรีฑาไทยได้ต้องผ่าน

อะไรมาบ้าง และตอนน้ีเขาหายหน้าหายตาไปไหน "คุยนอกสนาม" พร้อมไขข้อข้องใจ ณ บัดน้ี 

"วัชระ" เป็นชาว อ.ท่าเรือ จ.พระนครศรีอยุธยา เรียนชั้นประถมศึกษาท่ี รร.แสนโกศิกนุสรณ์ ก่อนจะมา

ต่อในระดับมัธยมศึกษาที่ รร.วินิตศึกษาฯ จ.ลพบุรี และท่ีนี่ถือเป็นจุดเร่ิมต้นของโอกาสในการก้าวข้ึนมา

เป็นกําลังทีมชาติไทย ฉายแววเด่นตอนอยู่ม.4 วิ่งชนะเพ่ือนอีกคร้ังได้เป็นตัวแทนของโรงเรียนแข่งขัน

กีฬาของจังหวัด กวาดคนเดียว 5 เหรียญทอง และ 1 เหรียญเงิน พร้อมกับคว้าถ้วยรางวัลนักกีฬายอด

เยี่ยมประจําจังหวัดมาครองถือเป็นถ้วยรางวัลแรกในชีวิต โดยมี อ.ชาตรี เป็นโค้ชท่ีดูแล 

 กระท่ังช่วงหัวเล้ียวหัวต่อต้องเอนทรานซ์เข้ามหาวิทยาลัย "วัชระ" ตั้งใจว่าจะต้องสอบ 

เอน ทรานซ์ให้ติดให้ได้ เพราะไม่เช่นน้ันอาจต้องจบชีวิตการเรียนไว้เท่าน้ี จะให้ไปเรียนมหาวิทยาลัย

เอกชนทางบ้านก็คงจะรับผิดชอบค่าใช้จ่ายไม่ไหว 

 ด้วยเหตุน้ี "วัชระ" จึงต้องพยายามเลือกคณะที่เหมาะสมกับคะแนนตัวเอง และในที่สุด

ก็ได้เข้ามาอยู่ในร้ัว "เทา-แดง" ม.ศรีนครินทร วิโรฒ คณะพลศึกษา เอกพลศึกษา ได้เรียนสมใจ 

และจับพลัดจับผลูมาอยู่ชมรมกรีฑา ในวันนัดเทสต์จับเวลา "วัชระ" มาเหนือเมฆเอาชนะนักวิ่งดีกรี

แชมป์โรงเรียนกีฬาได้หน้าตาเฉย จึงได้เป็นตัวแทนเข้าแข่งขันกีฬามหาวิทยาลัย โดยมี ผศ.สนธยา สีละ

มาด รับหน้าท่ีปลุกป้ันดูแลอย่างใกล้ชิด ก่อนจะถูกเรียกติดทีมกีฬามหาวิทยาลัยอาเซียน ท่ีประเทศ

ข่าวจากหนังสือพิมพ์เดลินิวส ์ฉบับประจําวันที่ ๒ เดือนธันวาคม พ.ศ.๒๕๕๕   หน้า ๑๕ 
ศูนย์สารสนเทศและการประชาสัมพันธ์ ได้จัดระบบข่าวส่ือส่ิงพิมพ์ สนใจดูที่ได้ http://news.swu.ac.th/newsclips/ 
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ฟิลิปปินส์ ถือเป็นการเดินทางไปแข่งขันต่างประเทศคร้ังแรกในชีวิต ปิดจ๊อบ "วัชระ" คว้ามา 1 เหรียญ

ทอง 4 คูณ 100 ม., และ 1 เหรียญเงิน 100 ม. 

 จากนั้นสมาคมกรีฑาแห่งประเทศไทยฯ ได้เรียกให้ "วัชระ" ในวัย 17 ปี เข้ามาเก็บตัวชุดเยาวชน

ชิงแชมป์เอเชีย เจ้าตัวต้องนั่งรถจากองครักษ์มาฝึกซ้อมท่ี ม.ธรรมศาสตร์ ศูนย์รังสิต ซึ่งโปรแกรม

ฝึกซ้อมถือว่าโหดมากสําหรับนักกรีฑาหนุ่มท่ีไม่เคยฝึกซ้อมอย่างมีแบบแผนจริงจัง แตกต่างจากคนอ่ืน

ท่ีมาจากโรงเรียนกีฬาฝึกซ้อมกันมาอย่างหนักตั้งแต่อายุยังน้อย 

 เมื่อต้องเข้ามาอยู่ในการฝึกซ้อมแบบเดียวกัน ในเมื่อคนอื่นทําได้ "วัชระ" ก็ม่ันใจว่าตัวเองก็ต้อง

ทําได้เหมือนกัน บางคร้ังถึงกับต้องเสียน้ําตาเพราะความกดดันทางจิตใจ บวกกับความเจ็บปวดทาง

ร่างกาย แต่ในท่ีสุดก็สามารถฝ่าฝันผ่านมาได้ 

 "ตอนเก็บตัวเยาวชนชิงชนะแชมป์เอเชีย ซ้อมหนักมากถึงข้ันเสียน้ําตามาแล้ว ผมไม่เคยฝึกหนัก

แบบนี้มาก่อน ปวดเม่ือยไปหมดท้ังร่างกายจนแทบเดินไม่ได้ ลุกก็ปวด เดินก็ปวด แต่ผมไม่ยอมแพ้ ใน

เมื่อคนอื่นทําได้ผมก็ต้องทําให้ได้ และในท่ีสุดผมก็ชนะเพื่อน" 

 ในคร้ังนั้นหนุ่มเมืองกรุงเก่าลงแข่งขัน 2 รายการ แต่ต้องถอนตัวออก 1 รายการในประเภท 

200 ม. เนื่องจากมีอาการบาดเจ็บหลังช่วยทีมคว้าเหรียญเงิน 4 คูณ 100 ม. จากนั้นก็กลับมาซ้อมต่อท่ี

ชมรมกรีฑา มศว เหมือนเดิม ก่อนจะมาเปรี้ยงปร้างอีกครั้งในการแข่งขันกีฬามหาวิทยาลัยแห่งประเทศ

ไทย คร้ังท่ี 32 "สุรนารีเกมส์" พ.ศ. 2548 "วัชระ" คว้าคนเดียว 3 เหรียญทอง จากวิ่ง 100 ม., 200 ม. 

และ 4 คูณ 100 ม. และได้รับรางวัลนักกีฬายอดเย่ียมมานอนกอด ร้อนถึงสมาคมกรีฑาฯ ต้องเรียกเข้า

มาติดทีมชาติชุดใหญ่ และได้สิทธิติดธงรับใช้ชาติคร้ังแรกในกีฬาซีเกมส์ ค.ศ.2005 (พ.ศ.2548) ท่ี

ประเทศฟิลิปปินส์ ปรากฏว่านักวิ่งม้ามืดจากเมืองไทยกลายเป็น "ม้ามืด" คว้าเจ้าลมกรด วิ่ง 100 ม. 

ฝ่ายชายมาครอง พร้อมกับเป็นเวทีแจ้งเกิดให้ชื่อของ "วัชระ" เป็นท่ีรู้จักของแฟนกีฬาชาวไทย 

นับจากนั้นทางเดินของผู้ชายคนน้ีก็กลายเป็นตัวหลักของทีมกรีฑาไทย ผ่านสมรภูมิมาครบทุกเวที 

และรายการล่าสุดท่ีได้เห็น "วัชระ" รับใช้ทีมชาติผ่านมาแล้ว 1 ปี ในศึกซีเกมส์ คร้ังท่ี 26 ท่ีประเทศ

อินโดนีเซีย ก่อนไปแข่งขันประเทศไทยประสบปัญหามหาอุทกภัยน้ําท่วมคร้ังใหญ่ ส่งผลให้แคมป์

ฝึกซ้อมของทีมกรีฑาไทยที่ ม.ธรรมศาสตร์ ศูนย์รังสิต ก็ต้องอพยพไปอยู่ท่ี จ.ชลบุรี ทุกอย่างมีการ

เปล่ียนแปลงอย่างฉับพลัน และแน่นอนสภาพจิตใจก็พลอยได้รับผลกระทบไปด้วย และเหมือน "ผีซ้ําดํ้า

พลอย" ก่อนเดินทางไปบุกแดนอิเหนาไม่กี่วัน เจ้าตัวมีอาการกล้ามเนื้อตึงทําให้สภาพร่างกายไม่

สมบูรณ์เต็มร้อย ในที่สุดทําได้แค่ 1 เหรียญทองแดง จากวิ่ง 100 ม. ชาย 

 ความผิดหวังเข้ามาสําทับอีกคร้ังจากทีมผลัด 4 คูณ 100 ม. ชาย ท้ังท่ีเป็น "ทีเด็ด" ของทีม

ไต้ฝุ่นไทย โดยทีมชุดนั้นประกอบด้วย ไม้ 1 จิระพงศ์ มีนาพระ, ไม้สอง ศุภชัย ฉิมดี, ไม้สาม สมโภช 

สุวรรณรังษี และไม้ส่ี วัชระ สอนดี แต่สุดท้ายทําเอาช็อก "ไร้เหรียญ" กลับบ้าน 

 "ทีมชุดนี้เป็นชุดท่ีดีมาก ทุกคนมีศักยภาพ และสถิติท่ีดี แต่ทุกอย่างกลับไม่พร้อมไม่เป็นอย่างท่ี

ตั้งใจ ผมมีสภาพไม่สมบูรณ์ก่อนไป ขณะท่ี ศุภชัย โชคร้ายมีอาการกล้ามเนื้อกระตุก ท้ังท่ีวิ่งนําอยู่ และ
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อีกแค่ 20 ม. จะส่งไม้ให้ สมโภช ได้อยู่แล้ว แต่ต้องยอมรับหัวใจ ศุภชัย ว่าเกินร้อยจริง ๆ กัดฟันวิ่งต่อ

จนส่งไม้สําเร็จ" 

 "ผมเสียใจที่แพ้" 

 แม้หลายคนอาจจะมองว่าแค่ "ซีเกมส์" ไม่ใช่เวทีใหญ่โต แต่ย่ิงเวทีเล็กย่ิงพลาดไม่ได้ และนั่นคง

เป็น "ความผิดหวัง" คร้ังสําคัญ ท่ีทําให้นับตั้งแต่นั้นมา "วัชระ" หายหน้าหายตาไปจากวงการกรีฑาไทย

มานานนับปี 

 แม้ว่าใจจริงยังอยากท่ีจะกลับมาซ้อม อยากจะกลับมาว่ิง แต่ในเมื่อสภาพจิตใจยังไม่พร้อม ก็

ต้องใช้เวลาเยี่ยวยารักษาต่อไป และก็ไม่รู้ว่าเมื่อไหร่จะหายดี 


