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           เอกสารประกอบการเรียนรายวชิาพลศึกษา  รหสัวชิา พ 22101 ชั้นมธัยมศึกษาปีท่ี 2  ผูเ้ขียน 
ไดจ้ดัท าข้ึนตามหลกัสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐานพุทธศกัราช 2551  เพื่อเป็นการพฒันาการเรียน
การสอนรายวชิาพลศึกษา  ชั้นมธัยมศึกษาปีท่ี 2  ใหมี้ประสิทธิภาพยิง่ข้ึน  โดยไดจ้ดัท าเอกสารประกอบ 
การเรียน  บทท่ี 4  เร่ืองการเล่นลูกสองมือบน   ซ่ึงมีรายละเอียดในเอกสารประกอบการเรียนเล่มน้ี  
ค  าแนะน าในการใชเ้อกสารประกอบการเรียนส าหรับครู  ค  าแนะน าในการใชเ้อกสารประกอบการเรียน
ส าหรับนกัเรียน สาระส าคญั จุดประสงคก์ารเรียนรู้ สาระการเรียนรู้ ค  าช้ีแจงใชเ้อกสารประกอบการเรียน  
เน้ือหาสาระเรียงล าดบัจากง่ายไปหายาก  โดยเน้ือหาจะมีความสัมพนัธ์และต่อเน่ืองกนั  มีการยกตวัอยา่ง
และภาพประกอบอย่างชดัเจน  นักเรียนสามารถตอบค าถามประจ าบทเรียนในแต่ละกิจกรรมได้และ
ตรวจค าตอบกบัเฉลยท่ีถูกตอ้งดว้ยตนเอง  ท าใหน้กัเรียนสามารถทราบการพฒันาตนเองไดท้นัที 
         หลงัจากน าเอกสารประกอบการเรียนชุดน้ีไปใชใ้นกิจกรรมการเรียนการสอนแลว้  นกัเรียนมี
ความกระตือรือร้น  สามารถศึกษาคน้ควา้ดว้ยตนเอง  ท าให้การจดัการเรียนการสอนประสบผลส าเร็จ  
บรรลุวตัถุประสงคข์องหลกัสูตร  ส่งผลใหน้กัเรียนมีผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนสูงข้ึน 
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บทที่ 4 
 การเล่นลูกสองมือบน 
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                                      ค าแนะน าในการใช้เอกสารประกอบการเรียนส าหรับครู 
 

 
 
1. ขั้นตอนการศึกษาเอกสารประกอบการเรียนเร่ืองกีฬาวอลเลยบ์อลขั้นพื้นฐาน บทท่ี 4  

การเล่นลูกสองมือบน 
     1.1   นกัเรียนเตรียมความพร้อมดา้นร่างกาย  การแต่งกายท่ีเหมาะสม 
     1.2    นกัเรียนศึกษาเอกสารประกอบการเรียนก่อนฝึกปฏิบติั 
     1.3   ใหน้กัเรียนฝึกทกัษะการเล่นลูกสองมือบน และน าเอกสารประกอบการเรียนไปศึกษา 

 คน้ควา้ดว้ยตนเอง และฝึกปฏิบติัท่ีบา้น และท่ีโรงเรียน  (เป็นเวลา 1 สัปดาห์) 
     1.4   ท าขอ้สอบวดัผลสัมฤทธ์ิหลงัเรียนทา้ยบท จ านวน   10  ขอ้ ลงในกระดาษค าตอบ 

        1.5   ตรวจค าตอบขอ้สอบวดัผลสัมฤทธ์ิหลงัเรียนทา้ยบท จ านวน   10  ขอ้ 
     1.6   หาขอ้บกพร่อง  และแกไ้ขปัญหาในการเรียน 

 
 
 
 

    ค าแนะน าการใช้เอกสารประกอบการเรียนส าหรับนักเรียน 
 
 
 
1. ขั้นตอนการศึกษาเอกสารประกอบการเรียนเร่ืองกีฬาวอลเลยบ์อลขั้นพื้นฐาน บทท่ี 4  

การเล่นลูกสองมือบน 
     1.1   นกัเรียนเตรียมความพร้อมดา้นร่างกาย  การแต่งกายท่ีเหมาะสม 
     1.2   ท าขอ้สอบวดัผลสัมฤทธ์ิทา้ยบทก่อนเรียน   10  ขอ้   ลงในกระดาษค าตอบ 
     1.3   ตรวจค าตอบขอ้สอบวดัผลสัมฤทธ์ิทา้ยบท ก่อนเรียน 
     1.4   ศึกษาเอกสารประกอบการเรียนเร่ืองกีฬาวอลเลยบ์อลขั้นพื้นฐาน  บทท่ี 4 การเล่นลูก 

สองมือบน 
    1.5   ท  าขอ้สอบวดัผลสัมฤทธ์ิทา้ยบทหลงัเรียน  จ  านวน   10  ขอ้ ลงในกระดาษค าตอบ 
    1.6   ตรวจค าตอบขอ้สอบวดัผลสัมฤทธ์ิทา้ยบทหลงัเรียน 
    1.7   เปรียบเทียบคะแนนก่อนเรียนและหลงัเรียน หาขอ้บกพร่อง และแกไ้ขปัญหาในการเรียน 
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การเล่นลูกสองมือบน 
 

 
 
แนวคดิ 
 

  การเล่นลูกสองมือบน   หมายถึงการเล่นลูกบอลดว้ยมือทั้งสองขา้งพร้อมกนัโดยมีเป้าหมายส าคญั  
เพื่อส่งลูกบอลไปใหต้วัตบ  การเล่นลูกสองมือบนมกัใชก้ารเล่นคร้ังท่ี  2  ในจ านวน  3  คร้ัง  ท่ีผูเ้ล่นแต่ละฝ่าย
มีสิทธ์ิเล่นได้ก่อนลูกบอลนั้นจะถูกส่งไปฝ่ายตรงข้าม  การเล่นลูกสองมือบนเป็นทกัษะส าคัญในการท า
คะแนนของทีม   การท่ีทีมจะประสบความส าเร็จในการแข่งขนัหรือไม่จะตอ้งอาศยัความสามารถของผูเ้ล่น 
ลูกสองมือบนเป็นส าคญัเป็นเคร่ืองบ่งช้ีไดถึ้งร้อยละ  60  - 70 
 

 
 
 
 

        จุดประสงค์การเรียนรู้ 
 

             
1.  อธิบายความส าคญัและหลกัการของการเล่นลูกสองมือบนได ้

 2.  ปฏิบติัทกัษะการเล่นลูกสองมือบนได ้
 3.  บริหารร่างกายเพื่อเสริมสร้างสมรรถภาพทางกายได ้
 4.  รู้คุณค่าและประโยชน์ของการเล่นลูกสองมือบน 
 5.  มีคุณธรรม  จริยธรรม  และมีมนุษยสัมพนัธ์ท่ีดี 
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 สาระการเรียนรู้ 

 
- ความหมายของการเล่นลูกสองมือบน 
- ความส าคญัของการเล่นลูกสองมือบนหรือการเซต 
- จุดมุ่งหมายของการเล่นลูกสองมือบน 
- การเตรียมพร้อมการเล่นลูกสองมือบน 
- วธีิการเล่นลูกสองมือบน 
- รูปแบบการเล่นลูกสองมือบน 
- ลกัษณะการเล่นลูกสองมือบน 
-      ปัญหาและวธีิการแกไ้ขการเล่นลูกสองมือบน 

  
 
 
 
 
 

          ค าช้ีแจง 
   
 

            ให้นักเรียนใช้เวลา  60 นาท ี ในการท ากจิกรรมดังต่อไปนี้ 
1. นกัเรียนแบ่งออกเป็น 4  กลุ่มเท่าๆ กนั เลือกหวัหนา้กลุ่มและรองหวัหนา้กลุ่ม ท าหนา้ท่ีอบอุ่น 

ร่างกาย  ใชเ้วลา  8 - 10  นาที  แลว้ศึกษาเอกสารประกอบการเรียน 
2. นกัเรียนดูครูสาธิตขั้นตอนการเล่นลูกสองมือบนเด่ียว   และการเล่นลูกสองมือบนคู่ 
3. นกัเรียนฝึกทกัษะการเล่นลูกสองมือบนเด่ียวและการเล่นลูกสองมือบนคู่ 
4. นกัเรียนแข่งขนัเกมเล่นลูกสองมือบนออ้มหลกั 
5. นกัเรียนท าขอ้สอบวดัผลสัมฤทธ์ิทา้ยบทหลงัเรียน  10  ขอ้  และตรวจค าตอบ 
6. เปรียบเทียบคะแนนก่อนเรียนกบัหลงัเรียน 
7. นกัเรียนและครูร่วมกนัสรุปกิจกรรมการฝึกทกัษะการเล่นลูกสองมือบนเด่ียวและการเล่นลูก 

สองมือบนคู่ 
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ข้อสอบวดัผลสัมฤทธ์ิท้ายบทก่อนเรียน 

  การเล่นลูกสองมือบน 
 

จ านวน   10   ข้อ        เวลา   10  นาท ี        คะแนนเต็ม   10  คะแนน 
 
 ค าช้ีแจง ใหน้กัเรียนท าเคร่ืองหมาย กากบาท () ทบัตวัอกัษรท่ีอยูห่นา้ค าตอบท่ีถูกตอ้งท่ีสุดเพียงขอ้เดียว 
     1.  ขอ้ใดไม่ใช่ท่ีมาของแรง ท่ีนกักีฬาจะเล่นลูกสองมือบน        
       ก.  น้ิวมือทุกน้ิว   
  ข.  ขอ้มือ        
       ค.  หวัเข่า                                 

  ง.  แขนท่อนล่าง  
     2.  ผูท่ี้ท  าหนา้ท่ีเล่นลูกสองมือบนส่วนใหญ่จะเล่นลูกคร้ังท่ีเท่าไร 
 ก.  ลูกท่ี 1    
 ข.  ลูกท่ี  2        
 ค.  ลูกท่ี  3    
 ง.  ขอ้ ก และ ค ถูก  
     3.  นกัเรียนคิดวา่ต าแหน่งท่ีเหมาะสมจะเล่นลูกสองมือบนไดดี้ท่ีสุด  คือต าแหน่งใด 
 ก.  ต าแหน่งกลางหลงั   
 ข.  ต าแหน่งกลางหนา้ 

  ค.  ต าแหน่งหนา้ซา้ย   
           ง.  ต าแหน่งหนา้ขวา 
     4.   เป้าหมายส าคญัของการเล่นลูกสองมือบนเพื่ออะไร         
    ก.  ส่งลูกบอลใหเ้พื่อน เล่นลูกสองมือล่าง  
 ข.  เพื่อใหเ้พื่อนในทีมตบลูกบอล         
   ค.  เพื่อความแม่นย  าในการเล่นลูกไปฝ่ังตรงขา้ม  
 ง.  เพื่อส่งลูกบอลหลอกล่อคู่ต่อสู้  

      5.  ขอ้ใดกล่าวไม่ถูกตอ้งในการยนืเล่นลูกสองมือบน 
      ก.  ยนืเทา้ทั้งสองแยกห่างกนั 1  ช่วงไหล่ 
   ข.  ยนืถ่ายน ้าหนกัตวัไปมา เพื่อสะดวกในการเล่น 
                ค.  ยนืเตม็เทา้  เพื่อการทรงตวัท่ีดีและเคล่ือนท่ี 
                ง.  ยนืใหมี้เทา้น าเทา้ตาม 
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     การเล่นลูกสองมือบน  (ต่อ) 
 

    
    6.  การวางมือเล่นลูกสองมือบน ควรปฏิบติัอยา่งไร 
 ก.  วางเหนือหนา้ผาก ห่างจากลูกบอล  10 เซนติเมตร 
 ข.  วางเหนือหนา้ผาก ห่างจากลูกบอล  20 เซนติเมตร 
 ค.  วางระดบัศีรษะ ห่างจากลูกบอล  10 เซนติเมตร 
                ง.  วางยดืสุดแขนของตนเอง 

      7.  ลูกท่ีเกิดจากการเล่นลูกสองมือบนจะเป็นลกัษณะอยา่งไร  
                 ก.  ลูกท่ีแรงและเร็ว 

ข.  ลูกจะโด่งและชา้                       
                 ค.  เป็นลูกท่ีบงัคบัทิศทางไม่ได ้               
 ง.  เป็นลูกท่ีควบคุมทิศทางไดง่้าย  

        8.  การเล่นลูกสองมือบนน้ิวในขอ้ใดท่ีช่วยควบคุมทิศทาง ของลูกบอล                 
     ก.  น้ิวนาง    
 ข.  น้ิวช้ี              

     ค.  น้ิวกลาง    
  ง.  น้ิวหวัแม่มือ 
        9.  ในขณะแข่งขนัผูเ้ล่นลูกสองมือบนเล่นลูกแรกเป็นการเล่น  2 จงัหวะกรรมการจะตดัสินอยา่งไร 

 ก.  ใหผู้เ้ล่นคนทุกคนเล่นต่อไดต้ามปกติ 
 ข.  เป่านกหวดีแลว้เปล่ียนให้อีกฝ่ายเสิร์ฟ 
       ค.  เป่านกหวดีแลว้ใหฝ่้ายเดิมเสิร์ฟใหม่ 
 ง.  เล่นต่อไดแ้ต่ไม่นบัจ านวนคร้ังท่ีเล่นลูกสองมือบน 
  10.  ขอ้ใดกล่าวถูกตอ้งในเร่ืองเล่นลูกสองมือบน 
 ก.  การเล่นลูกสองมือบนใชน้ิ้ว 2 น้ิวคือน้ิวช้ีและน้ิวกลาง 
 ข.  การเล่นลูกสองมือบนน้ิวท่ีส าคญัท่ีสุดคือน้ิวช้ี  
                ค.  น้ิวกลางช่วยควบคุมทิศทางของลูกบอล 
 ง.  การเล่นลูกสองมือบนตอ้งใชแ้รงส่งจากแขนและขอ้มือ  
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           การเล่นลูกสองมือบน 
 

การเล่นลูกสองมือบน (Set - up) 
 การเล่นวอลเลยบ์อลในปัจจุบนั ทกัษะการเล่นลูกสองมือบนหรือการเซตลูกนบัวา่มีความส าคญัยิ่งใน
เกมการแข่งขนั เน่ืองดว้ยแต่ละทีมสามารถเล่นลูกได ้3 คร้ัง และการเล่นลูกจ านวน 3 คร้ังนั้นอยา่งนอ้ยตอ้งมี
การเล่นลูกสองมือบนหรือการเซต 1 คร้ังหรือมากกวา่ ดว้ยในการเล่นปัจจุบนัผูเ้ล่นสามารถเล่นลูกสองมือบน
หรือการเซตในการเล่นลูกคร้ังแรกได ้ท าให้เกมการแข่งขนัวอลเลยบ์อลมีความสนุกสนานมากยิ่งข้ึน อีกทั้ง
การเล่นลูกสองมือบนยงัเป็นการตั้งลูกวอลเลยบ์อลท่ีแน่นอนกวา่วิธีการเล่นดว้ยทกัษะอ่ืน แต่ละทีมจะมีผูท่ี้มี
ความสามารถในการเล่นลูกสองมือบน 1 หรือ 2 คนก็ได ้ซ่ึงถา้ทีมใดมีผูเ้ล่นลูกสองมือบนไดดี้ พร้อมทั้งมี
ความสามารถทางทกัษะการตบท่ีดีดว้ย  จะท าให้ทีมนั้นมีเกมการรุกท่ีมีประสิทธิภาพมาก เพราะสามารถท า
เกมรุกได ้3 คน ตลอดเวลาขณะแข่งขนั นกักีฬาท่ีเล่นในต าแหน่งตวัเซตหรือผูเ้ล่นลูกสองมือบนของทีมนบัวา่
เป็นมนัสมองหรือกองบญัชาการของทีม ซ่ึงการรุกจะมีประสิทธิภาพมากหรือนอ้ยยอ่มข้ึนอยูก่บัการตดัสินใจ
ในการเล่นลูกทุกคร้ังของตวัเซต   เพื่อหาจุดอ่อนและช่องวา่งของทีมคู่ต่อสู้ในขณะแข่งขนั  
 
ความหมายการเล่นลูกสองมือบน หรือการเซต (Set - up) 
 การเล่นลูกสองมือบนหรือการเซตนบัวา่เป็นทกัษะพื้นฐานท่ีมีความส าคญัอย่างยิ่งในการตั้งลูกบอล  
ใหเ้พื่อนร่วมทีมตบลูกบอลไปยงัฝ่ายตรงขา้ม มีผูใ้หค้วามหมายไวต่้าง ๆ กนัดงัน้ี 

สุรศกัด์ิ เครือหงษ ์(2546, หน้า 18) กล่าวไวว้่า การเล่นลูกสองมือบน หมายถึง การเล่นลูกบอลเม่ือ
ลอยเขา้ใกลมื้อในระยะท่ีสามารถจะเล่นลูกได ้ให้ออกแรงจากบริเวณส่วนใตโ้คนน้ิวหวัแม่เทา้ (ball of foot) 
กระท าต่อพื้น แลว้ส่งแรงผา่นขอ้ต่อต่างๆ คือ ขอ้เทา้เข่า สะโพก ไหล่ ศอก ขอ้มือและขอ้น้ิว ตามล าดบั โดยให้
ปลายน้ิวทั้งหมดสัมผสัลูกบอลพร้อมกนัน้ิวหัวแม่มือ น้ิวช้ีและน้ิวกลางจะรับน ้ าหนกัลูกบอลมากท่ีสุด ส่วน
น้ิวนางและน้ิวกอ้ยท าหนา้ท่ีช่วยประคองลูกบอล 

วีระพงษ ์บางท่าไม ้(2546, หนา้ 66-67)  กล่าวไวว้า่  การเล่นลูกสองมือบน หมายถึง  การวางมือเม่ือ
ลูกบอลเคล่ือนมาไดร้ะยะใกล ้ ให้ยกมือทั้งสองข้ึนวางเหนือหน้าผาก  โดยให้ห่างจากหน้าผากประมาณ 10 
เซนติเมตร ขอ้ศอกทั้งสองขา้งกางออกด้านขา้งเป็นมุม 45 องศา  ยกข้ึนในระดบัหัวไหล่  ตามองลอดช่อง
ระหวา่งมือทั้งสอง  มือทั้งสองกางน้ิวออกพอประมาณท ามือทั้งสองให้มีลกัษณะเหมือนมีลูกบอลอยูใ่นมือให้
เกร็งน้ิวหรือฝ่ามือและส่งแรงเม่ือลูกบอลเคล่ือนมาเกือบถึงมือใหผ้อ่นมือ ตามลูกบอลลงมาเล็กนอ้ยให้ลูกบอล
สัมผสัมือและน้ิวมากท่ีสุด  เพื่อโอกาสในการบงัคบัลูกบอล  เม่ือมือเร่ิมสัมผสักบัลูกบอลให้ออกแรงตา้น
น ้ าหนกัของลูกบอลไว ้แลว้ให้ใช้แรงส่งจากน้ิว ขอ้มือ ขอ้ศอกและขอ้เทา้รวมเป็นแนวเดียวส่งลูกบอลไปสู่
เป้าหมายท่ีตอ้งการ 
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               สรุป   
การเล่นลูกสองมือบนหรือการเซต (Set up) หมายถึง การเล่นลูกดว้ยปลายน้ิวมือทั้งสองขา้งพร้อมกนั 

และส่งแรงเม่ือลูกบอลเคล่ือนมาเกือบถึงมือใหผ้อ่นมือ  ส่งลูกบอลในทิศทางท่ีตอ้งการ โดยมีจุดมุ่งหมายเพื่อ
รับลูกแรกหรือเพื่อส่งใหผู้เ้ล่นในทีมตบลูกไปยงัฝ่ายตรงขา้มอยา่งมีประสิทธิภาพ 
ความส าคัญของการเล่นลูกสองมือบนหรือการเซต 
 อุทยั สงวนพงศ ์(2546, หนา้ 40) ไดก้ล่าวถึงความส าคญัของการเล่นลูกมือบนหรือการเซตไวว้า่  
การเซตเป็นทกัษะพื้นฐานท่ีส าคญัอยา่งหน่ึงของการเล่นวอลเล่ยบ์อล ผูเ้ล่นทุกคนจึงตอ้งเซตลูกบอลใหไ้ดแ้ละ
ในทีมหน่ึง ๆ จะมีคนเซตท่ีดีท่ีสุดเพียงหน่ึงหรือสองคน เพราะตวัเซตเป็นหวัใจของทีมในการท่ีจะสร้างเกมรุก 
 สมชาย ประเสริฐศิริพนัธ์ และคณะ (2546, หนา้ 91) ไดก้ล่าวถึงความส าคญัของการเล่นลูกมือบนหรือ
การเซตไวว้า่ ทกัษะการเล่นลูกบอลสองมือบนหรือการเซตลูกบอลเป็นทกัษะท่ีส าคญัท่ีจะท าใหเ้กมรุกมี
ประสิทธิภาพ  เพราะทกัษะการเซตมีความแน่นอนและแม่นย  าในการตั้งลูกมากกวา่การเล่นลูกบอลสองมือล่าง 
 สรุป 

การเล่นลูกมือบน หรือท่ีเรียกวา่ การเซต นบัเป็นทกัษะพื้นฐานท่ีส าคญัอยา่งยิง่ ผูเ้ล่นทุกคนตอ้งฝึกฝน
ใหช้ านาญ เพราะการเซตมีความแน่นอนและแม่นย  าในการตั้งลูกบอลใหผู้เ้ล่นอ่ืนตบลูกในเกมการแข่งขนั ตวั
เซตถือวา่เป็นหวัใจของทีมท่ีจะสร้างเกมรุกใหมี้ประสิทธิภาพ  ทีมท่ีมีตวัเซตบอลท่ีดี ทีมนั้นก็มกัจะประสบ
ความส าเร็จในการแข่งขนั 
จุดมุ่งหมายของการเล่นลูกสองมือบน 
 สุรศกัด์ิ   เครือหงษ ์(2546, หนา้ 69) ไดก้ล่าววา่  จุดประสงคส่ิ์งเดียวของการเล่นลูกสองมือบน คือ  
การตั้งชูลูกบอลให้มีความสัมพนัธ์กบัผูต้บ  โดยค านึงถึงระยะห่างจากตาข่ายมากน้อยเท่าใด  ประกอบกบั
ความสามารถของผูต้บ   องค์ประกอบของความสัมพนัธ์กนัทั้งสองประการน้ีคือ ผูเ้ล่นยืนในท่าเตรียมพร้อม
ความสูงของผูต้ ั้งชูลูกบอล  ความสูงของระยะลูกบอล  วิถีโคง้ของลูกบอลท่ีลงสู่พื้นท่ีหมายท่ีจะให้ลูกบอลตก
ลงในต าแหน่งใด   หลกัส าคญัของการเล่นลูกมือบนคือท าให้ผูต้ามสามารถตบลูกนั้น ๆได้อย่างหนักหน่วง
ตรงตามจุดมุ่งหมายของผูต้ ั้งชูลูกบอลนั้นและความถนัดของผูต้บโดยผูต้ ั้งชูลูกบอลจะตอ้งมีความเขา้ใจ
ถึงความสามารถของผูต้บวา่ชอบลูกในลกัษณะใด ก็พยายามตั้งใจป้อนลูกบอลใหต้ามลกัษณะท่ีเขาชอบ 
 สรุป  

จุดมุ่งหมายของการเล่นลูกสองมือบน ก็เพื่อตั้งลูกบอลใหผู้ต้บ ทั้งน้ีตอ้งมีความสัมพนัธ์ทั้งกนัและกนั 
จะตอ้งค านึงถึงระยะห่างของลูกบอลกบัผูต้ามและระยะท่ีห่างจากตาข่าย  รวมถึงองคป์ระกอบของผูต้บบอล 
โดยมีหลกัส าคญัว่าจะตั้งลูกบอลอย่างไร เพื่อให้ผูต้บสามารถแสดงศกัยภาพการตบของตนเองได้มากท่ีสุด 
เป็นการตบท่ีมีประสิทธิภาพในการรุกคร้ังนั้นและสุดทา้ยคือ การตบตามจุดมุ่งหมายของตนเองเป็นส าคญั 
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การเตรียมพร้อมการเล่นลูกสองมือบน 
 ทรงศกัด์ิ เจริญพงศ ์(2546, หนา้ 44) ไดก้ล่าวถึง การเตรียมความพร้อมการเล่นลูกสองมือบนไดด้งัน้ี 

1. ยกมือทั้งสองข้ึน อยูป่ระมาณหนา้ผาก กางน้ิวออก 
2. กางขอ้ศอกออกเล็กนอ้ย ใหแ้ขนท่อนบนกบัท่อนล่างท ามุมในลกัษณะเป็นมุมฉาก 
3. หงายฝ่ามือและเงยหนา้ข้ึน 
4. ยอ่เข่าเล็กนอ้ย 

 
ภาพท่ี 1  แสดงทกัษะการเตรียมพร้อมการเล่นลูกสองมือบน 

ท่ีมา : นายรังสรรค ์ พิพฒัน์ชลธี  ถ่ายภาพ 
 

 อุทยั สงวนพงศ ์และสมบติั คุณามาศปกรณ์ (2546, หนา้ 24-25) ไดก้ล่าวถึงหลกัการโดยทัว่ไปใน 
การเล่นลูกสองมือบน ไวด้งัน้ี 
            1.  ยกมือทั้งสองข้ึนอยูป่ระมาณหนา้ผากมือทั้งสองห่างจากใบหนา้ประมาณ  1 ก ามือกางน้ิวออก  
กางขอ้ศอกออกเล็กนอ้ย  ขอ้ศอกอยูร่ะดบัเสมอไหล่ กางน้ิวออกน้ิวมืองอเป็นรูปคร่ึงวงกลม ปลายน้ิวกอ้ยอยู่
ขา้งหนา้ น้ิวหวัแม่มือเป็นน้ิวท่ีรองรับลูกบอล  น้ิวนางเป็นน้ิวท่ีใชอ้อกแรงและช่วยควบคุมทิศทางของลูกบอล 
น้ิวช้ีและน้ิวกลางเป็นน้ิวท่ีช่วยน้ิวนางโดยท างานสัมพนัธ์กนักบัขอ้มือดว้ย 

  
 

 
 
 
 
 

ภาพท่ี  2  แสดงลกัษณะของมือและต าแหน่งของมือในการเล่นลูกสองมือบน 
ท่ีมา : นายรังสรรค ์ พิพฒัน์ชลธี  ถ่ายภาพ 
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             2.  ยนืใหเ้ทา้ทั้งสองแยกห่างกนัประมาณ 1 ช่วงไหล่ หรือกวา้งกวา่เล็กนอ้ยจะยนืใหป้ลายเทา้ทั้งสอง
เสมอกนัหรือเทา้ใดเทา้หน่ึงเป็นเทา้น าก็ได ้ยกส้นเทา้ข้ึนเล็กนอ้ย ยอ่เข่า แขม่วทอ้งโนม้ตวัไปขา้งหนา้เล็กนอ้ย 
ปล่อยไหล่ตามสบายไม่เกร็ง 
             3.  การเคล่ือนท่ีเขา้หาลูกบอลนั้น จะตอ้งพยายามเคล่ือนท่ีไปยงัต าแหน่งท่ีลูกบอลจะตกใหลู้กบอลอยู่
เหนือศีรษะบริเวณหนา้ผาก 

  4.  เม่ือยอ่เข่า ยกมือข้ึนแลว้ขณะท่ีลูกบอลสัมผสัน้ิวมือ ส่งแรงจากแรงสปริงของน้ิวพร้อมกบัแรงส่ง 
จากขอ้มือ ขอ้ศอก รวมทั้งการเหยยีดแขนและเข่าออกไป 
 ชาญฤทธ์ิ วงษป์ระเสริฐ (ม.ป.ป., หนา้ 7-9) ไดก้ล่าวถึง การเตรียมพร้อมการส่งลูกบอลดว้ยมือบน 
(Set) ไวด้งัน้ี 

1. การเตรียมพร้อมท่ีจะเคล่ือนท่ีไปเซตเป็นการเตรียมพร้อมท่ีจะเคล่ือนท่ีไปอยู่ใตลู้กบอล  ซ่ึงใน
ขณะเดียวกนัตอ้งกางน้ิวออกใหพ้ร้อมท่ีจะเซตบอลได ้

 

 
ภาพท่ี  3  แสดงการเตรียมพร้อมท่ีจะเคล่ือนท่ีไปเซต 

ท่ีมา : นายรังสรรค ์ พิพฒัน์ชลธี  ถ่ายภาพ 
 

2. การเตรียมพร้อมขณะอยูใ่ตลู้กบอล จะกางน้ิวทั้งหมดออกและยกไวต้รงใบหนา้ตามองลูกบอลผา่น
ระหวา่งมือทั้งสองขา้ง ส่วนแขนนั้นตอ้งงอเป็นมุมฉาก ซ่ึงเป็นพื้นฐานท่ีส าคญัอยา่งยิง่ของผูเ้ล่นทุกคนไม่
เฉพาะผูเ้ล่นท่ีท าหนา้ท่ีเป็นตวัเซตเท่านั้น 
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ภาพท่ี  4  แสดงการเตรียมพร้อมขณะอยูใ่ตลู้กบอล 

ท่ีมา : นายรังสรรค ์ พิพฒัน์ชลธี  ถ่ายภาพ 
 

3. การเตรียมพร้อมท่ีจะเซต โดยล าตวัเอนไปดา้นหลงัเล็กนอ้ย เป็นการเตรียมพร้อมจะเซตบอลไปใน
ทิศทางใดก็ไดอี้กลกัษณะหน่ึง เร่ิมจากการเคล่ือนท่ีอย่างรวดเร็วไปอยู่ใตบ้อลแลว้เอนส่วนบนของล าตวัไป
ดา้นหลงัเล็กนอ้ย บอลตอ้งอยูต่รงหนา้ผากจึงจะเป็นจุดดีท่ีสุด เพราะจะท าให้สามารถเซตบอลไปขา้งหนา้หรือ
ขา้งหลงัก็ไดที้มตรงขา้มจะไม่สามารถอ่านทิศทางของบอลไดเ้ลย 
 

 
ภาพท่ี  5  แสดงการเตรียมพร้อมท่ีจะเซตโดยล าตวัเอนไปดา้นหลงัเล็กนอ้ย 

ท่ีมา : นายรังสรรค ์ พิพฒัน์ชลธี  ถ่ายภาพ 
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4. การเตรียมพร้อมเซตบอลไปในทิศทางใดก็ได ้  จากท่าเตรียมพร้อมในรูปท าใหมี้ผูส้กดักั้น 2 คน 
ของทีมตรงขา้มตอ้งอยูใ่กล ้ๆ ตวัเซตเพราะไม่สามารถอ่านทิศทางการเซตบอลของตวัเซตได ้  จากนั้นตวัเซตก็
พร้อมท่ีจะเซตบอลไปในจุดท่ีตวัตบจะท าการตบไดอ้ยา่งมีประสิทธิภาพท่ีสุด 

 

 
ภาพท่ี 6  แสดงลกัษณะการเตรียมพร้อมเซตบอลไปในทิศทางใดก็ได ้

ท่ีมา : นายรังสรรค ์ พิพฒัน์ชลธี  ถ่ายภาพ 
 

วธีิการเล่นลูกสองมือบน (Set up) 
 พิชิต ภูติจนัทร์ (2546,หนา้ 48) ไดก้ล่าวถึง วธีิการการเล่นลูกสองมือบนไวด้งัน้ี  

 1.  เคล่ือนท่ีให้เร็วไปอยูใ่ตลู้กบอล 

2.  สไลดเ์ทา้เร็วๆ หรือกา้วไขว ้ในจงัหวะสุดทา้ยใหเ้ทา้อยูเ่หล่ือมหนา้หลงั 

3.  งอเข่าเล็กนอ้ยเท่าลูกบอลลอยมาต ่า เพื่อใหศี้รษะอยูใ่ตลู้กบอล 

4.  ตั้งมือและแขนให้เสร็จก่อนท่ีลูกบอลจะลอยมาถึง 

5.  ศอกกางออกและใหศ้อกอยูสู่งกวา่ไหล่ 

6.  หกัขอ้มือใหมื้อหงาย กางน้ิวออก 

7.  ตามองลูกบอลท่ีก าลงัลอยมา ดูลูกบอลทางช่องระหวา่งมือทั้งสอง 

8.  ใชแ้รงผลกัลูกบอลจากน้ิว  แขน และขอ้มือ นอกจากตอ้งการเซตไปไกลๆใหใ้ชเ้ทา้  เข่า  ล าตวั

ช่วยดว้ย 

9.  เหยยีดเข่าใหตึ้งพร้อมๆ กบัจงัหวะการเซต 

 10. มือเคล่ือนท่ีตามลูกบอลท่ีเซตไป และแยกมือออกเม่ือเซตลูกบอลไปแลว้ 
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ภาพท่ี  7  แสดงลกัษณะการเคล่ือนท่ีเพื่อเล่นลูกสองมือบน 

ท่ีมา : นายรังสรรค ์ พิพฒัน์ชลธี  ถ่ายภาพ 
 
   ลกัษระการใชป้ลายน้ิวสัมผสัลูกบอล จุดท่ีสัมผสัลูกบอลโดยทัว่ไปจะเป็นลกัษณะดงัน้ี 
  น้ิวหวัแม่มือ     ขอ้น้ิวมือท่ี 1 
 น้ิวช้ี      ขอ้น้ิวมือท่ี  1-2 
 น้ิวกลาง     ขอ้น้ิวมือท่ี 1-2 
 น้ิวนาง     ขอ้น้ิวมือท่ี 1 
 น้ิวกอ้ย     ขอ้น้ิวมือท่ี  ปลายน้ิว 
 
 

 
ภาพท่ี  8  แสดงการสัมผสัลูกบอลของน้ิวมือทั้ง 5 น้ิว 

ท่ีมา  :  ทรงศกัด์ิ เจริญพงศ,์ 2546. หนา้ 44 
 

เกร็งปลายน้ิวทุกคร้ังท่ีสัมผสัลูกบอลพร้อมกบัออกแรงผลกัลูกบอล และยืดล าตวัข้ึนเป็นการช่วยส่ง
ลูกบอลอีกแรงหน่ึง 
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สุรศกัด์ิ  เครือหงษ ์(2546, หนา้ 13-15) ไดก้ล่าวถึงการเล่นลูกสองมือบน ดงัน้ี 
1. การเคล่ือนท่ี ตวัเซตตอ้งเป็นคนท่ีตดัสินใจและเคล่ือนท่ีไดร้วดเร็วมีต าแหน่งของมือท่ีถูกตอ้ง และ

เป็นผูท่ี้มีความสามารถพิเศษ ขณะท่ีเร่ิมเคล่ือนท่ีควรใชเ้ทา้ขวาเป็นเทา้หนา้และโนม้ตวัไปขา้งหนา้เล็กนอ้ย 
 

 
ภาพท่ี 9  แสดงลกัษณะการเคล่ือนท่ีเพื่อเล่นลูกสองมือบน 

ท่ีมา : นายรังสรรค ์ พิพฒัน์ชลธี  ถ่ายภาพ 
 

2. การมองท่ีลูกบอลขณะเคล่ือนท่ี ตวัเซตตอ้งมองท่ีลูกบอลและตวัรับ เพื่อสามารถปรับจงัหวะ 
การตบของตวัตบได ้

 
ภาพท่ี  10  แสดงลกัษณะการมองลูกบอลขณะเคล่ือนท่ี 

ท่ีมา : นายรังสรรค ์ พิพฒัน์ชลธี  ถ่ายภาพ 
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3. การทรงตวั ตวัเซตจะตอ้งมีการทรงตวัท่ีดี เทา้ขวาเป็นเทา้หนา้ ยกมือทั้งสองข้ึน กางน้ิวออกให้ 
ลูกบอลอยูบ่ริเวณดา้นหนา้ของหนา้ผาก 
 

 
ภาพท่ี 11 แสดงลกัษณะการทรงตวัท่ีดี 

ท่ีมา : นายรังสรรค ์ พิพฒัน์ชลธี  ถ่ายภาพ 
 

4. ลกัษณะของมือและแขน มือและแขนท ามุม 90 องศา กางศอกออกแต่ไม่กวา้งเกินไป ใหมุ้มท่ี
ขอ้ศอกเป็นมุม 90 องศา ตามองกวา้งผา่นมือท่ีท าเป็นรูปสามเหล่ียม 

 

 
ภาพท่ี 12  แสดงลกัษณะมือและแขนท ามุม 90 องศา 

ท่ีมา : นายรังสรรค ์ พิพฒัน์ชลธี  ถ่ายภาพ 
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5. รูปมือเป็นรูปถว้ย ก่อนเซตตอ้งท ามือเป็นลกัษณะรูปถว้ยในขณะถูกลูกบอล  น้ิวช้ีและน้ิวกลางตอ้ง
กางออก น้ิวหวัแม่มืออยูใ่ตลู้กบอล น้ิวนางและน้ิวกอ้ยกางออก 

 

 
ภาพท่ี 13  แสดงลกัษณะรูปมือเป็นรูปถว้ย 
ท่ีมา : นายรังสรรค ์ พิพฒัน์ชลธี  ถ่ายภาพ 

 
6. ต าแหน่งลูกบอลท่ีหนา้ผากพยายามใหลู้กบอลอยูท่ี่หนา้ผาก ปล่อยปลายแขนตามสบายและเกร็ง

น้ิวมือเล็กนอ้ย 

  
ภาพท่ี 14  แสดงลกัษณะต าแหน่งลูกบอลท่ีหนา้ผาก 

ท่ีมา : นายรังสรรค ์ พิพฒัน์ชลธี  ถ่ายภาพ 
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7. การหนัหนา้ไปทางเป้าหมายเพื่อความแม่นย  าในการเซต ตวัเซตตอ้งมีความมัน่คงโดยการถ่าย
น ้าหนกัตวัจากเทา้หลงัไปสู่เทา้หนา้ เข่าและศอกตอ้งเหยยีดไปท่ีลูกบอล 

 

 
ภาพท่ี 15  แสดงลกัษณะต าแหน่งลูกบอลการหนัหนา้ไปทางเป้าหมาย 

ท่ีมา : นายรังสรรค ์ พิพฒัน์ชลธี  ถ่ายภาพ 
 

8. การเหยยีดขอ้ศอก ส าหรับการเซตสูงไปท่ีเสาอากาศ   ขอ้ศอกตอ้งเหยยีด   ขอ้มือและน้ิวมือปล่อย 
ตามสบาย     น้ิวมือช้ีไปท่ีเป้าหมาย เหยยีดแขน ล าตวั และส่งลูกไปท่ีเสาอากาศลกัษณะโคง้ 
 

 
ภาพท่ี 16  แสดงลกัษณะการเหยยีดศอก 
ท่ีมา : นายรังสรรค ์ พิพฒัน์ชลธี  ถ่ายภาพ 
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9. การเคล่ือนท่ีเขา้ไปอยูใ่ตลู้กบอล การเซตลูกต ่า ตวัเซตตอ้งยอ่เข่าใหต้  ่า เทา้ขวาอยูข่า้งหนา้ซ่ึงจะ
สามารถเซตลูกไดทุ้กแบบ ถา้ไม่สามารถยอ่เข่าใหอ้ยูใ่ตลู้กบอลได ้ตวัเซตตอ้งใชลู้กมือล่างแขนตอ้งเหยยีด
และตั้งบอลใหห่้างจากตาข่าย 

 
ภาพท่ี 17  แสดงลกัษณะการเคล่ือนท่ีเขา้ไปอยูใ่ตลู้กบอล 

ท่ีมา : นายรังสรรค ์ พิพฒัน์ชลธี  ถ่ายภาพ 
 
รูปแบบของการเล่นลูกสองมือบน (Set-up) 
 ศรีเกษม อุ่นประดิษฐ์ และคณะ (2547, หน้า 40-41) ไดก้ล่าวถึงรูปแบบของการเล่นลูกสองมือบน 
ดงัต่อไปน้ี 

1. การตั้งลูกบอลสูงโด่ง  (Hight set)  เป็นการตั้งลูกบอลสูงโด่ง   เป็นการตั้งลูกบอลเพื่อให้ผูเ้ล่นแดน
หนา้ซ้าย – ขวา  ท าการรุก (ตบ) หรือตั้งลูกสูงโด่งจากขา้งสนามมายงักลางสนาม โดยทัว่ไปมกัจะตั้งลูกบอล
สูงประมาณ 4-5 เมตร และผูเ้ล่นคนต่อไปจะเป็นผูเ้ล่นตบลูกบอล การตั้งลูกบอลท่ีดีคือการตั้งลูกบอลท่ีได้
ระยะของจงัหวะตบลูกบอลในการรุกและควรจะตั้งบอลห่างจากตาข่าย 45-90 เซนติเมตร ซ่ึงข้ึนอยู่กับ
ต าแหน่งของผูต้บลูกบอลและความแขง็แรงของการสกดักั้น 

2. การตั้งลูกเหนือศีรษะ (Overhead set) การตั้งลูกบอลเหนือศีรษะในแนวด่ิงผูเ้ล่นลูกบอลน้ีจะตอ้ง
คาดคะเนระยะทางวิ่งจากต าแหน่งหนา้ซ้าย-ขวา (ปีก) ออ้มมาท าการตบลูกบอลให้สัมพนัธ์กบัระยะความสูง
ของลูกบอลท่ีตั้งข้ึน การตั้งตอ้งให้ข้ึนเหนือศีรษะในแนวด่ิงและระวงัไม่ให้ลูกบอลลอยโด่งไปขา้งหนา้เพราะ
จะท าใหผู้ต้บหลงทางได ้เม่ือผูต้ ั้ง ๆ ลูกบอลแลว้ตอ้งเคล่ือนท่ีตวัออกจากพื้นท่ีดงักล่าว  เพื่อใหผู้ต้บลูกบอลเขา้
ท าการรุกต่อไป 

3. การตั้งลูกสั้น (Short set)  การตั้งลูกสั้นเป็นการเล่นลูกบอลเหนือตาข่ายอยา่งรวดเร็วผูต้ ั้งจะตอ้งตั้ง
ลูกบอลสูงไม่เกิน 1 เมตร เหนือตาข่าย ผูต้บเคล่ือนท่ีเขา้ท าการตบลูกบอล ณ ต าแหน่งผูเ้ล่นตั้งลูกบอลและตบ
ลูกบอลทนัทีท่ีลูกบอลถูกตั้งข้ึน จะเห็นวา่ช่วงเวลาท่ีเขา้ท าการรุกอยา่งรวดเร็วให้ผูเ้ล่นตบลูกบอลเคล่ือนท่ี
ทนัที ท่ีลูกบอลหลุดจากมือของผูเ้ล่น   ทกัษะน้ีถูกคิดคน้ข้ึนโดยนกัวอลเลยบ์อลชาวญ่ีปุ่น เม่ือปี ค.ศ. 1969 
การตั้งลูกบอลน้ีตอ้งข้ึนอยูก่บัการตดัสินใจของผูต้ ั้งลูกบอลกบัผูเ้ล่นตบลูกบอลสัมพนัธ์กนั   
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4. การตั้งลูกบอลแบบพุ่งขนาน  (Parallel set)   เป็นการตั้งลูกบอลเพื่อลดเวลาเคล่ือนท่ีของลูกบอล 
ท าใหก้ารรุกตบลูกบอลเร็วข้ึน จึงใหต้ั้งลูกบอลส่งลูกบอลแบบวอลเลยบ์อลระดบัศีรษะขา้งหนา้ดว้ยความแรง
และเร็วใหลู้กวิง่ไปยงัต าแหน่งท่ีจะส่งลูกบอลไปดว้ย 
ลกัษณะของการเล่นลูกสองมือบนหรือการเซตแบบต่าง ๆ 
 ชาญฤทธ์ิ วงษป์ระเสริฐ (ม.ป.ป., หนา้ 8-10) ไดก้ล่าวถึงลกัษณะของการเล่นลูกสองมือบนต่าง ๆ ดงัน้ี 

1. การเซตบอลไปขา้งหลงั 
การเซตบอลไปขา้งหลงัจ าเป็นอยา่งยิ่งท่ีจะตอ้งแอ่นหลงัแลว้ดนัสะโพกไปขา้งหนา้ขณะท่ีมือจะ

ถูกลูกบอล เทา้หลงัจะตอ้งกา้วไปขา้งหนา้ พร้อมกบัยกขอ้ศอกตามบอลท่ีเซตออกไป โดยหงายมือไปขา้งหลงั
และฝ่ามือหงายข้ึนมาเพดาน 

 
ภาพท่ี 18  แสดงลกัษณะการเซตบอลไปขา้งหลงั 

ท่ีมา : นายรังสรรค ์ พิพฒัน์ชลธี  ถ่ายภาพ 
 

2. การเซตบอลท่ีจะเซตไปไดท้ั้งดา้นหนา้และหลงั 
การเซตบอลท่ีจะท าใหผู้ส้กดักั้นดูไม่ออกวา่จะเซตบอลไปทิศทางไหน จะตอ้งยอ่เข่าทั้งสองขา้ง

ลง แต่ล าตวัตอ้งตรง ซ่ึงท าใหส้ามารถเซตบอลไปในทิศใดก็ได ้

                                                         
ภาพท่ี 19  แสดงลกัษณะการเซตบอลไปไดท้ั้งดา้นหนา้และหลงั 

ท่ีมา : นายรังสรรค ์ พิพฒัน์ชลธี  ถ่ายภาพ 
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3. การกระโดดเซตบอล 
การกระโดดเซตบอลในลกัษณะน้ี  ใชห้ลกัการเดียวกบัท่ีกล่าวมาคือการยกมือข้ึน  กางน้ิวออก 

ล าตวัตรงและขาตอ้งงอเพื่อใหส้ามารถเพิ่มก าลงัไดม้ากข้ึนเม่ือตอ้งการจะเซตบอลไปใหใ้กล ้ๆ 
 

 
ภาพท่ี 20   แสดงลกัษณะการกระโดดเซต 
ท่ีมา : นายรังสรรค ์ พิพฒัน์ชลธี  ถ่ายภาพ 

 
4. การเซตบอลท่ีอยูห่่างจากตาข่าย 

เม่ือผูเ้ล่นเคล่ือนท่ีเขา้หาบอลท่ีอยูห่่างจากตาข่าย  ถา้บอลลอยมาอยูใ่นระดบัต ่าและห่างจากตาข่าย
เล็กนอ้ย ผูเ้ล่นตอ้งเคล่ือนท่ีไปอยูใ่ตบ้อลแลว้จึงเซตบอล 

การเซตเป็นหัวใจและกุญแจส าคญัท่ีจะน าทีมไปสู่ชยัชนะ  ปกติแลว้ผูเ้ล่นในรูปควรเซตบอลไป
ทางไหล่ขวา  เพื่อประสานกบัตวัตบกลางหนา้ แต่ในรูปน้ีน่าจะเป็นการเซตบอลใหผู้เ้ล่นแดนหลงัท าการรุก 
จึงจ าเป็นตอ้งศึกษาเร่ืองน้ีกนัเป็นพิเศษ โดยเฉพาะอย่างยิ่งก็คือท่าทางอย่างไรท่ีเซตบอลแล้วทีมตรงขา้มจะ
อ่านทิศทางไม่ได ้เช่นในขั้นพื้นฐานล าตวัตอ้งตรงแต่ส าหรับการเซตบอลท่ีสูงข้ึน ท่าทางท่ีตอ้งเปล่ียนไปบา้ง 
เช่น ล าตวัควรเอนไปขา้งหลงัเล็กนอ้ย 

 
ภาพท่ี 21  แสดงลกัษณะการเซตบอลท่ีอยูห่่างจากตาข่าย 

ท่ีมา : นายรังสรรค ์ พิพฒัน์ชลธี  ถ่ายภาพ 
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5. การคุกเข่าเซตบอล 
ถา้บอลแรกถูกส่งมาในระดบัต ่ามาก ปกติมกัจะตอ้งใชมื้อล่าง (Under Hand) ส่งบอลใหเ้พื่อนร่วม

ทีมตบ ซ่ึงเหมือนกบัแกไ้ขสถานการณ์เฉพาะหนา้แบบขอไปที  ถา้สามารถเคล่ือนท่ีอยา่งรวดเร็วไปอยูใ่ตบ้อล
ท่ีลอยมาในระดบัต ่า คุกเข่าลงและเอนส่วนบนของล าตวัไปดา้นหลงัเล็กนอ้ย ก็จะสามารถเซตบอลท่ีลอยมาใน
ระดบัต ่าไปในทิศทางใดก็ได ้เช่น ท่าเซตบอลไปทางดา้นหลงัและคุกเข่า 

 
ภาพท่ี 22  แสดงลกัษณะการคุกเข่าเซตบอล 
ท่ีมา : นายรังสรรค ์ พิพฒัน์ชลธี  ถ่ายภาพ 

 
6. การกระโดดเซตบอลไปดา้นหนา้ 

การเซตจะกระโดดพร้อมทั้งเอนตวัไปด้านหลงัเล็กน้อย  โดยไม่ให้ผูส้กดักั้นของทีมตรงขา้ม 
คาดคะเนทิศทางของบอลได้   การกระโดดเซตบอลไปทางดา้นหลงันั้นตอ้งให้ลูกบอลคลอ้ยไปทางดา้นหลงั
ของหนา้ผาก  เม่ือกระโดดข้ึนไปแลว้ เอนส่วนบนของล าตวัไปดา้นหลงัเล็กนอ้ยพร้อมกบัแหงนคอข้ึนบอลจะ
ไดล้อยอยูเ่หนือหนา้ผากพอดี แลว้จึงเซตบอลไปขา้งหลงัดว้ยการขยบัขอ้มือ เม่ือพิจารณากนัให้ดีแลว้จะพบวา่
ท่ากระโดดเซตบอลไปทางดา้นหลงัของผูเ้ล่นทั้งสองคนไม่ไดแ้ตกต่างกนัเลย 

 
ภาพท่ี 23  แสดงลกัษณะการกระโดดเซตบอลไปขา้งหลงั 

ท่ีมา : นายรังสรรค ์ พิพฒัน์ชลธี  ถ่ายภาพ 
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7. การเซตบอลท่ีจะเปล่ียนทิศทางของบอลไดอ้ยา่งฉบัพลนั 
สังเกตการการยกขอ้ศอก   การกางน้ิวมือ รวมทั้งทรวดทรงของล าตวัผูเ้ล่นตอ้งเร่ิมจากการยอ่ตวั

แลว้ยดืตวัข้ึนสูง   เม่ือเซตบอลและสามารถเปล่ียนทิศทางไดท้นัที 
จุดส าคญัคือ ตอ้งเคล่ือนท่ีให้บอลอยูต่รงใบหนา้  ล าตวัตอ้งตรงลกัษณะอยา่งน้ีท าให้ทีมตรงขา้ม 

มองไม่ออกวา่ตวัเซตจะเซตบอลไปทางไหน ส าหรับตวัเซตเอง เม่ืออยูใ่นลกัษณะดงักล่าวแลว้ สามารถเปล่ียน
ทิศทางของบอลไปขา้งหนา้ ขา้งหลงั ทางซา้ย หรือขวาไดง่้ายมาก โดยเพียงขยบัมือเท่านั้น 
 

 
ภาพท่ี 24  แสดงลกัษณะการเซตบอลท่ีจะเปล่ียนทิศทางของบอลไดอ้ยา่งฉบัพลนั 

ท่ีมา : นายรังสรรค ์ พิพฒัน์ชลธี  ถ่ายภาพ 
 

8. การเซตบอลอยา่งกะทนัหนั 
ไดศึ้กษาท่าทางการเซตบอลท่ีดีกนัมาแลว้  ลองมาดูท่าเซตบอลท่ีไม่ดีกนับา้ง ตอ้งท าความเขา้ใจ

กนัวา่ผูเ้ล่นน้ีเล่นระดบัชาติท่ีผา่นเกมส าคญั ๆมาอยา่งโชกโชนทั้งเวลิดค์พั เวลิดแ์ชมเป้ียนชิพและโอลิมปิกเกม 
แต่ตอ้งมาอยูใ่นท่าทางท่ีไม่ถูกตอ้ง น่าจะเป็นเพราะเพื่อนร่วมทีมส่งบอลแรกให้ไม่ดี ทีน้ีจะดูกนัวา่ท่าน้ีท าไม
ไม่ดี  ท่ีไม่ดีเพราะวา่บอลอยูด่า้นหนา้ของล าตวั ท าใหส่้วนบนของล าตวัเอนไปขา้งหนา้ 

การเซตบอลจะตอ้งเซตไปทางด้านหนา้เท่านั้น  หากเซตกลบัหลงัก็เป็นการพาบอล (Hold Ball) 
จึงท าใหที้มตรงขา้มอ่านทิศทางของบอลได ้ และจะท าการสกดักั้นไดอ้ยา่งง่ายดายดว้ยท่ีถูกตอ้งแลว้ผูเ้ล่นตอ้ง
เคล่ือนท่ีไปอยูใ่ตบ้อลอยา่งรวดเร็ว และเซตขณะอยูเ่หนือหนา้ผาก ถา้ท าไดทุ้กคร้ัง 

 
 



23 
 

                                                       
ภาพท่ี 25  แสดงลกัษณะการเซตบอลอยา่งกะทนัหนั 

ท่ีมา : นายรังสรรค ์ พิพฒัน์ชลธี  ถ่ายภาพ 
 

9. การเซตบอลท่ีถูกตอ้ง 
โดยสรุปแลว้ท่าทางในการเซตขั้นพื้นฐานท่ีถูกตอ้งก็คือท่าท่ีตวัเซตจะสามารถเซตบอลไปใน

ทิศทางใดก็ได้  โดยตอ้งเคล่ือนท่ีไปอยู่ใตบ้อล  ให้บอลอยู่ตรงหน้าผาก ล าตวัส่วนบนตอ้งเอนไปขา้งหลงั
เล็กนอ้ย  ถา้บอลอยูด่า้นหนา้   หรือดา้นหลงัของล าตวัมากเกินไป  การเซตบอลจะท าไดเ้ฉพาะทิศทางเดียว 
เช่น ถา้บอลอยู่ด้านหน้ามากล าตวัส่วนบนจะเอนไปขา้งหน้า จึงเซตบอลไปขา้งหน้าได้เท่านั้น   ในท านอง
เดียวกนัถา้บอลอยูด่า้นหลงัมากล าตวัส่วนบนจะเอนไปขา้งหลงัและเซตบอลไปขา้งหลงัไดเ้ท่านั้น  ดงันั้นทีม
ตรงขา้มจะอ่านทิศทางของบอลไดง่้ายและดกัท าการสกดักั้นจนท าใหต้บบอลไดย้าก 

 

 
ภาพท่ี 26  แสดงลกัษณะการเซตบอลท่ีถูกตอ้ง 
ท่ีมา : นายรังสรรค ์ พิพฒัน์ชลธี  ถ่ายภาพ 
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ปัญหาและวธีิการแก้ไข การเล่นลูกสองมือบน 

 
 
 

ปัญหา ผล วธีิแก้ไข 
1. ต าแหน่งของเทา้ผิด 

 
 

 

- ลูกบอลขาดพลัง   และขาด
ความแม่นย  า 

 

- เคล่ือนท่ีไปยงัต าแหน่งได ้
ลูกบอลให้เร็วเท่าท่ีมีเวลาเพื่อ
การวางเทา้ท่ีถูกตอ้ง 

 
2. เข่าไม่ยอ่ 
 

- ลูกบอลขาดความสูง  และ
ความแม่นย  า 

- จัดต าแหน่งเท้าและงอเข่าสู่
ท่าเตรียมพร้อม 

 
3. ระดบัขอ้ศอกอยูต่  ่ากวา่

ระดบัไหล่ 
 

- ไม่มีแรงส่งลูกบอลหรือท า
ให้ลูกบอลหมุนข้ามศีรษะ
ตวัเองไปขา้งหลงั 

- ฝึกเล่นลูกสองมือบนทุกคร้ัง
ต้องให้ข้อศอกสูงกว่าระดับ
ไหล่เสมอ คอยจงัหวะท่ี 
ลูกบอลลงมาถึงมือ 
 

4. เหยยีดแขนเร็วหรือชา้
เกินไป 
 

- การเล่นลูกสองมือบนมัก
เป็นลูกเสีย 
 

- ฝึกการรับลูกโดยการเล่นลูก
สองมือบนแบบต่าง ๆ 
 

5. ไม่หนัหนา้ไปตามทิศทาง
ท่ีเล่นลูกสองมือบน 

- ลูกบอลส่งมาไม่ไดร้ะดบัใน
การตบหรือ ลูกเลยขา้ม 
ตาข่ายไปยงัฝ่ายตรงกนัขา้ม 

- วางเท้าให้ได้ท่ีโดยเร็ว และ
หนัหนา้ไปยงัทิศทางท่ีเล่นลูก
สองมือบนใหลู้กบอลลอยไป 
 

 
ตารางท่ี 1  แสดงปัญหาวธีิการแกไ้ข การเล่นลูกสองมือบน 

ท่ีมา  :  พิชิต ภูติจนัทร์, 2546 หนา้ 59 
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แบบฝึกที ่1 
ฝึกเล่นลูกสองมือบนเดี่ยว 

 
วธีิปฏิบัติ 
1.  จังหวะที ่1  โยนลูกบอลข้ึนตรง ๆ ใหลู้กบอลตกลงในแนวเหนือศีรษะ 
2.  จังหวะที ่2   ล าตวัและเข่ายอ่ลงเล็กนอ้ย   ตาแหงนมองดูลูกบอล  กางน้ิวมือทั้งสองขา้งออกและ

หงายฝ่ามือทั้งสองใหสู้งกวา่หนา้ผากเล็กนอ้ย 
3.  จังหวะที่ 3  ฝ่ามือทั้งสองหนัเขา้หากนัเล็กนอ้ย   ให้น้ิวช้ีและน้ิวหวัแม่มือของมือทั้งสองห่างกนั

ประมาณ  2-3  เซนติเมตร  งอขอ้ศอกทั้ง  สองขา้งเล็กนอ้ย ศอกกางเฉียง 45 องศา 
4.  จังหวะที ่4  เม่ือลูกบอลตกมาถึงจุดสัมผสัใหเ้ล่นลูกสองมือบน  โดยเหยยีดปลายน้ิว ขอ้มือ แขน 

ล าตวั ขาและขอ้เทา้ข้ึนตรงๆ เพื่อใหลู้กบอลลอยข้ึนไปในแนวตรง 
                                

                                             
 

                                         
 
            สัญลกัษณ์            หมายถึง  การเคล่ือนท่ีของลูกบอล    
 

จังหวะที ่1 

จังหวะที ่3 จังหวะที ่4 

         ภาพท่ี  23  แสดงการเล่นลูกสองมือบนเด่ียว 
          ท่ีมา : นายรังสรรค ์ พิพฒัน์ชลธี  ถ่ายภาพ 

จังหวะที ่2 
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แผนผงัแบบฝึกที ่1 
           การเล่นลูกสองมือบน เดี่ยว 

 
วธีิปฏิบัติ 
 

 1.  นกัเรียนแต่ละกลุ่มจบัคู่กนั จดัแถวหนา้กระดาน 2 แถว หนัหนา้เขา้หากนั (แถว ก และแถว ข) 
  2.   แต่ละคู่  ฝึกทกัษะเล่นลูกสองมือบนคนเดียว โดยเร่ิมจาก  จังหวะที ่ 1              จังหวะที ่ 2               
จังหวะที ่3               จังหวะที่ 4   
 3.  ฝึกเล่นลูกสองมือบนติดต่อกนัใหไ้ด ้10 คร้ังในหน่ึงโยน  

4.  ถา้ในหน่ึงโยนท าติดต่อกนัไม่ไดถึ้ง 10 คร้ัง ใหฝึ้กต่อโดยนบัต่อเน่ือง  
5.  เม่ือครบ 10 คร้ัง   เปล่ียนใหคู้่ออกมาฝึก 

 

 
 
 
 
 
 
 

       สัญลกัษณ์ในกจิกรรม                      =  ครู                     = นกัเรียน                   =  ทิศทางลูกบอล 
 
 
 
 
 

 

 
 
 
 

แถว ข 

แถว ก 
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       แบบฝึกที ่ 2  
ฝึกเล่นลูกสองมือบน คู่ 

 
วธีิปฏิบัติ       
1. จังหวะที ่ 1  คู่จบับอลน่ิงๆแลว้ใหผู้ฝึ้กท าความคุน้เคยกบับอล โดยวางมือเหนือหนา้ผากเล็กนอ้ย 

ฝึกเล่นลูกสองมือบน  ประมาณ 10 คร้ัง 
2.   จังหวะที ่2  คู่โยนลูกบอลใหสู้งเหนือศีรษะ ผูฝึ้กเล่นลูกสองมือบนกลบัไปหาคู่ 
3.   จังหวะที ่ 3   เพื่อนรับลูกบอลไวแ้ลว้โยนใหม่ 

 

                  
 

 

                                
 
 

 

จังหวะที ่1  จังหวะ 2 

ภาพท่ี 24  แสดงการเล่นลูกสองมือบนคู่ 
  ท่ีมา : นายรังสรรค ์ พิพฒัน์ชลธี  ถ่ายภาพ 

 
 
) 

จังหวะ 3 
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แผนผงัแบบฝึกที ่2 
เล่นลูกสองมือบนคู่ 

 
วธีิปฏิบัติ 

1. นกัเรียนแต่ละกลุ่มจบัคู่กนั จดัแถวหนา้กระดาน 2 แถว ยนืหนัหนา้เขา้หากนั ห่างกนัประมาณ  
3  เมตร 

2.   ฝึกทกัษะเล่นลูกสองมือบนคู่ โดยเร่ิมจาก  จังหวะที ่1           จังหวะที ่2         จังหวะที ่3 
 3.   สลบักนัโยนกบัเพื่อนคนละ 10 คร้ัง 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
สัญลกัษณ์ในกจิกรรม                        =  ครู                     =  นกัเรียน                       =  ทิศทางโยนลูกบอล 

                              =  ทิศทางลูกบอล                       
 
 

 
 
 
  

3 เมตร 
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แบบฝึกที ่3 
เล่นลูกสองมือบนกระทบฝาผนังคู่ 

 
 
วธีิปฏิบัติ 

1. ผูเ้ล่นสองคนยนืคู่กนัระยะห่างประมาณ 2  เมตร  ท ามุม  45 องศากบัผนงั  (จงัหวะท่ี 1) 
2. ผูเ้ล่นคนท่ี 1  ส่งลูกบอลกระทบฝาผนงั  ใหลู้กกระดอนไปยงัผูเ้ล่นคนท่ี 2  (จงัหวะท่ี 1) 
3. ผูเ้ล่นคนท่ี 2  เล่นลูกสองมือบนกระทบฝาผนงัเป็นมุมสะทอ้นกลบัมาใหผู้เ้ล่นคนท่ี 1 (จงัหวะท่ี 2) 
4.  ผูเ้ล่นคนท่ี 1 เล่นลูกสองมือบนโตก้ลบัไปอยา่งต่อเน่ือง  (จงัหวะท่ี 3) 
5. ใหน้กัเรียนจบัคู่ฝึกปฏิบติัเล่นลูกสองมือบนกระทบฝาผนงั 

 

                  
                                                                                     
 

                                              
 
 
 

จังหวะ 2 จังหวะ 1 

จังหวะ 3 

 คนท่ี 2 
111 

 คนท่ี 1 
111 

ภาพท่ี 25  แสดงการเล่นลูกสองมือบนกระทบฝาผนงัคู่ 
     ท่ีมา : นายรังสรรค ์ พิพฒัน์ชลธี  ถ่ายภาพ 

 
 
 
 

แบบฝึกที ่3 
เล่นลูกสองมือบนกระทบฝาผนังคู่ 
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วธีิปฏิบัติ 

1. ผูเ้ล่นสองคนยนืคู่กนัระยะห่างประมาณ 2  เมตร  ท ามุม  45 องศากบัผนงั  (จงัหวะท่ี 1) 
2. ผูเ้ล่นคนท่ี 1  ส่งลูกบอลกระทบฝาผนงั  ใหลู้กกระดอนไปยงัผูเ้ล่นคนท่ี 2  (จงัหวะท่ี 1) 
3. ผูเ้ล่นคนท่ี 2  เล่นลูกสองมือบนกระทบฝาผนงัเป็นมุมสะทอ้นกลบัมาใหผู้เ้ล่นคนท่ี 1 (จงัหวะท่ี 2) 
4.  ผูเ้ล่นคนท่ี 1 เล่นลูกสองมือบนโตก้ลบัไปอยา่งต่อเน่ือง  (จงัหวะท่ี 3) 
5. ใหน้กัเรียนจบัคู่ฝึกปฏิบติัเล่นลูกสองมือบนกระทบฝาผนงั 

 
 

 
 
 
 
 
 
    
 

 
 
 
        สัญลกัษณ์ในกจิกรรม            =  ครู                  =  นกัเรียน                   =  ทิศทางลูกบอลกระดอนกลบั 
 

                          =  ทิศทางลูกบอลกระทบฝาผนงั                                  =   ฝาผนงั 
 
 
 
 

 
 

แผนผงัแบบฝึกที ่3 
เล่นลูกสองมือบนกระทบฝาผนังคู่ 

 

3 เมตร 
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                                                                           แบบฝึกที ่4 
             เล่นลูกสองมือบนโต้ข้ามตาข่าย 
 

วธีิปฏิบัติ  
 

1.  ผูเ้ล่น  2  คนจบัคู่กนั   ยนืคนละขา้งของสนาม 
2.  ผูเ้ล่นคนท่ี 1  โยนลูกบอลขา้มตาข่ายไปใหผู้เ้ล่นคนท่ี 2 (จงัหวะท่ี 1) 
3.  ผูเ้ล่นคนท่ี 2 เล่นลูกสองมือบนโตข้า้มตาข่ายกลบัไปให้คนท่ี 1 (จงัหวะท่ี 2) 
4.  ผูเ้ล่นทั้ง 2 คนโตบ้อลสองมือล่างอยา่งต่อเน่ือง  (จงัหวะท่ี 3) 
5.  ใหน้กัเรียนแบ่งกลุ่ม  4  กลุ่ม  โดยกลุ่มท่ี 1 คู่กบักลุ่มท่ี 2  และกลุ่มท่ี 3 คู่กบักลุ่มท่ี 4 
6.  ฝึกเล่นลูกสองมือบนขา้มตาข่าย   ฝึกแลว้ต่อทา้ยแถว 

 

                  
                                                                            
 
 

                                                   
 
       
 

คนท่ี 1 คนท่ี 2 

จังหวะ 3 

จังหวะ 1 จังหวะ 2 

ภาพท่ี 26  แสดงการเล่นลูกสองมือบนขา้มตาข่าย 
ท่ีมา : นายรังสรรค ์ พิพฒัน์ชลธี  ถ่ายภาพ 
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วธีิปฏิบัติ  
 

1.  ใหน้กัเรียนแบ่งกลุ่ม  4 กลุ่ม  โดยกลุ่มท่ี 1 คู่กบักลุ่มท่ี 2  และกลุ่มท่ี 3 คู่กบักลุ่มท่ี 4 
2.  ผูเ้ล่นคนท่ี 1  โยนลูกบอลขา้มตาข่ายไปใหผู้เ้ล่นคนท่ี 2 (จงัหวะท่ี 1) 
3.  ผูเ้ล่นคนท่ี 2 เล่นลูกสองมือบนโตข้า้มตาข่ายกลบัไปให้คนท่ี 1 (จงัหวะท่ี 2) 
4.  ผูเ้ล่นทั้ง 2 คนโตบ้อลสองมือล่างอยา่งต่อเน่ือง  (จงัหวะท่ี 3) 
5.  ฝึกเล่นลูกสองมือบนขา้มตาข่าย   ฝึกแลว้ต่อทา้ยแถว 

 
 
                                                                         
                                                                                                                   
 
                                                                                                        
 
                        
 
                                                                                   

สัญลกัษณ์ในกจิกรรม           =   ครู                       =  นกัเรียน               =  ตาข่าย 
 

                                   =  โตบ้อลขา้มตาข่าย                                =  ต่อทา้ยแถว 
 
 
 
 
 
 

 
 

แผนผงัแบบฝึกที ่4 
เล่นลูกสองมือบนโต้ข้ามตาข่าย 
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   กลุ่มท่ี 3 

     กลุ่มท่ี 1 

   กลุ่มท่ี 4 

 

 เกมวิง่ผลดัสองมือบน 

 
 

วธีิปฏิบัติ  
1.  นกัเรียนเล่นเกมวิง่ผลดัสองมือบนมีวธีิปฏิบติั  แบ่งนกัเรียนเป็น 4 กลุ่ม จดัแถวตอน 4 แถว 
 

                                                                        
 
 

        
 
 
 
       สัญลกัษณ์                                   =  นกัเรียน                            =   กรวย                  

                           =  การโยนเล่นลูกสองมือบน 
 

  2.  แต่ละกลุ่มแบ่งออกเป็น  2  ฝ่าย  ใหย้นืตรงขา้มกนัทุกกลุ่ม 
 3.  ครูเป่านกหวดีเร่ิม  นกัเรียนคนท่ี 1   เล่นลูกสองมือบนเคล่ือนท่ีไปถึงกรวยและส่งบอลใหค้นท่ี  2 
 ท่ีอยูต่รงขา้มกนัเล่นลูกสองมือบนเคล่ือนท่ีไปถึงกรวยยางและส่งบอลใหค้นท่ี  3  ท่ีอยูต่รงขา้มกนั   เล่นแลว้ 
ไปต่อทา้ยแถว  

4.  ใหป้ฏิบติั จนครบทุกคน    แถวไหนครบทุกคนใหน้ัง่ลง   กลุ่มไหนท าเสร็จก่อนเป็นผูช้นะ  
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

    กลุ่มท่ี 2 
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ข้อสอบวดัผลสัมฤทธ์ิท้ายบทหลงัเรียน 
  การเล่นลูกสองมือบน 

 

จ านวน   10   ข้อ        เวลา   10  นาท ี        คะแนนเต็ม   10  คะแนน 
 
 ค าช้ีแจง ใหน้กัเรียนท าเคร่ืองหมาย กากบาท () ทบัตวัอกัษรท่ีอยูห่นา้ค าตอบท่ีถูกตอ้งท่ีสุดเพียงขอ้เดียว 
     1.  ขอ้ใดไม่ใช่ท่ีมาของแรง ท่ีนกักีฬาจะเล่นลูกสองมือบน        
       ก.  น้ิวมือทุกน้ิว   
  ข.  ขอ้มือ        
       ค.  หวัเข่า                                 

  ง.  แขนท่อนล่าง  
     2.  ผูท่ี้ท  าหนา้ท่ีเล่นลูกสองมือบนส่วนใหญ่จะเล่นลูกคร้ังท่ีเท่าไร 
 ก.  ลูกท่ี 1    
 ข.  ลูกท่ี  2        
 ค.  ลูกท่ี  3    
 ง.  ขอ้ ก และ ค ถูก  
     3.  นกัเรียนคิดวา่ต าแหน่งท่ีเหมาะสมจะเล่นลูกสองมือบนไดดี้ท่ีสุด  คือต าแหน่งใด 
 ก.  ต าแหน่งกลางหลงั   
 ข.  ต าแหน่งกลางหนา้ 

  ค.  ต าแหน่งหนา้ซา้ย   
           ง.  ต าแหน่งหนา้ขวา 
     4.   เป้าหมายส าคญัของการเล่นลูกสองมือบนเพื่ออะไร         
    ก.  ส่งลูกบอลใหเ้พื่อน เล่นลูกสองมือล่าง  
 ข.  เพื่อใหเ้พื่อนในทีมตบลูกบอล         
   ค.  เพื่อความแม่นย  าในการเล่นลูกไปฝ่ังตรงขา้ม  
 ง.   เพื่อส่งลูกบอลหลอกล่อคู่ต่อสู้  

      5.  ขอ้ใดกล่าวไม่ถูกตอ้งในการยนืเล่นลูกสองมือบน 
      ก.  ยนืเทา้ทั้งสองแยกห่างกนั 1  ช่วงไหล่ 
   ข.  ยนืถ่ายน ้าหนกัตวัไปมา เพื่อสะดวกในการเล่น 
                ค.  ยนืเตม็เทา้  เพื่อการทรงตวัท่ีดีและเคล่ือนท่ี 
                ง.  ยนืใหมี้เทา้น าเทา้ตาม 
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การเล่นลูกสองมือบน  (ต่อ) 
 

    
     6.  การวางมือเล่นลูกสองมือบน ควรปฏิบติัอยา่งไร 
 ก.  วางเหนือหนา้ผาก ห่างจากลูกบอล  10 เซนติเมตร 
 ข.  วางเหนือหนา้ผาก ห่างจากลูกบอล  20 เซนติเมตร 
 ค.  วางระดบัศีรษะ ห่างจากลูกบอล  10 เซนติเมตร 
                ง.  วางยดืสุดแขนของตนเอง 

       7.  ลูกท่ีเกิดจากการเล่นลูกสองมือบนจะเป็นลกัษณะอยา่งไร  
                 ก.  ลูกท่ีแรงและเร็ว 

  ข.  ลูกจะโด่งและชา้                       
                 ค.  เป็นลูกท่ีบงัคบัทิศทางไม่ได ้               
   ง.  เป็นลูกท่ีควบคุมทิศทางไดง่้าย  

        8.  การเล่นลูกสองมือบนน้ิวในขอ้ใดท่ีช่วยควบคุมทิศทาง ของลูกบอล                 
     ก.  น้ิวนาง    
 ข.  น้ิวช้ี              

     ค.  น้ิวกลาง    
  ง.  น้ิวหวัแม่มือ 
         9.  ในขณะแข่งขนัผูเ้ล่นลูกสองมือบนเล่นลูกแรกเป็นการเล่น  2 จงัหวะกรรมการจะตดัสินอยา่งไร 

 ก.  ใหผู้เ้ล่นคนทุกคนเล่นต่อไดต้ามปกติ 
 ข.  เป่านกหวดีแลว้เปล่ียนให้อีกฝ่ายเสิร์ฟ 
       ค.  เป่านกหวดีแลว้ใหฝ่้ายเดิมเสิร์ฟใหม่ 
 ง.  เล่นต่อไดแ้ต่ไม่นบัจ านวนคร้ังท่ีเล่นลูกสองมือบน 
   10.  ขอ้ใดกล่าวถูกตอ้งในเร่ืองเล่นลูกสองมือบน 
 ก.  การเล่นลูกสองมือบนใชน้ิ้ว 2 น้ิวคือน้ิวช้ีและน้ิวกลาง 
 ข.  การเล่นลูกสองมือบนน้ิวท่ีส าคญัท่ีสุดคือน้ิวช้ี  
                ค.  น้ิวกลางช่วยควบคุมทิศทางของลูกบอล 
 ง.  การเล่นลูกสองมือบนตอ้งใชแ้รงส่งจากแขนและขอ้มือ  
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เฉลย 
ขอ้สอบวดัผลสัมฤทธ์ิทา้ยบท

ก่อนเรียน - หลงัเรียน 

(1) ค  (2)  ข (3)  ข (4)  ข (5) ค 
 

(6)  ก (7)   ง (8)  ก (9)  ก (10)  ง 
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