บทที่ 10
การเสิ ร์ฟ
10.1 การเสิ ร์ฟ (Serve)
การเสิ ร์ฟเป็ นลูกแรกของการเล่น การเสิ ร์ฟที่ดีจะทําให้ได้เปรี ยบในการเล่น
เป็ นการกดดันคู่ต่อสู ้ที่เป็ นฝ่ ายรับตีลูกโต้กลับได้ไม่ง่ายนัก และทําให้ผเู ้ สิ ร์ฟสามารถที่
จะเคลื่อนที่มาควบคุมพื้นที่บริ เวณกลางสนาม บริ เวณตัวที (T) ได้ง่ายขึ้น การเสิ ร์ฟใน
เขตเสิ ร์ฟแต่ละข้างไม่ว่าข้างซ้าย หรื อข้างขวา จะมีเทคนิ ควิธีการเสิ ร์ฟที่แตกต่างกันไป
โดยทัว่ ไปการเสิ ร์ฟจะแบ่งเป็ น 2 แบบ ด้วยกัน คือ
10.2 การเสิ ร์ฟลูกแบบโด่ ง (Lob Serve)
การเสิ ร์ฟแบบนี้ จะง่ายโดยการโยนลูกขึ้นไปในกลางอากาศ และตีลูกให้เปิ ด
หน้าไม้ให้มาก ตีลูกไปกระทบผนังด้านหน้า เป้ าหมายของลูกให้กระทบผนังด้านหน้า
ห่ างจากแนวกึ่งกลางผนังด้านหน้าประมาณ 2 ฟุต และให้สูงเกินกว่าเส้นเสิ ร์ฟ (Cut line)
เพื่ อลู ก บอลกระทบผนังด้านหน้าแล้วจะลอยไปตกส่ วนท้ายของสนาม (Back court)
ตรงกันข้ามจะทําให้คู่ต่อสู้รับยาก ยิง่ ตกใกล้กบั ผนังด้านหลังมากกว่าเท่าใดยิง่ ดี
10.2.1 การเสิ ร์ฟลูกโด่ งจากเขตเสิ ร์ฟด้ านซ้ าย (Lob Serve from the left box)
สําหรับคนที่ถนัดมือขวา
ขั้นเตรียม (Preparation) (ดังภาพที่ 39)
1. ยืนหันหลังให้กบั ผนังด้านข้างซ้าย
2. เท้าขวา (เท้าหลัง) อยูใ่ นเขตเสิ ร์ฟ
ดึงไม้เหวีย่ งไปด้านหลังและขึ้นบน
เหนือศีรษะพร้อมที่จะตีลูกหน้ามือ
ภาพที่ 39
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ขั้นการปฏิบตั ิ (ดังภาพที่ 40)
1. ก้าวเท้าหน้า (เท้าซ้าย) ไปข้างหน้าเล็กน้อย
2. ปล่อยบอลผ่านไปทางเท้าหน้า (เท้าซ้าย)
3. ตีลูกบอลให้ไม้ปะทะลูกบอลในขณะที่
ลูกบอลสูงประมาณระดับเอว
4. ข้อมือขวาต้องมัน่ คง
5. สะโพกซ้ายไม่หมุน ต้องมัน่ คง
ภาพที่ 40
ขั้นการเหวีย่ งไม้ ตดิ ตาม (Follow-though) (ดังภาพที่ 41)
1. เหวีย่ งไม้ตาม และพร้อมกับเคลื่อนที่
ไปยังตัวที (T)
2. สายตามองที่ลูกบอลที่ตีออกไป

ภาพที่ 41

ภาพที่ 42 แสดงทิศทางของลูกบอลทีเ่ สิ ร์ฟจากเขตเสิ ร์ฟด้ านซ้ าย
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10.2.2 การเสิ ร์ฟลูกโด่ งจากเขตเสิ ร์ฟด้ านขวา (Lob Serve from the right box)
สําหรับคนที่ถนัดมือขวา
ขั้นเตรียม (Preparation) (ดังภาพที่ 43)
1. หันหน้าเข้าทางผนังด้านข้างขวา
2. เท้าขวา (เท้าหลัง) อยูใ่ นเขตเสิ ร์ฟ
3. ดึงไม้เหวี่ยงไปด้านหลังและขึ้นบน
เหนือศีรษะพร้อมที่จะตีลูกหน้ามือ
ภาพที่ 43

ขั้นการปฏิบตั ิ (Execution) (ดังภาพที่ 44)
1. ก้าวเท้าหน้า (เท้าซ้าย) ไปข้างหน้าเล็กน้อย
2. ปล่อยบอลผ่านไปทางเท้าหน้า (เท้าซ้าย)
3. ตีลูกบอลให้ไม้ปะทะลูกบอลใน
ขณะที่ลูกบอลสู งประมาณระดับเอว
ภาพที่ 44
ขั้นการเหวีย่ งไม้ ตดิ ตาม (Follow-through) (ดังภาพที่ 45)
1. เหวีย่ งไม้ตาม และพร้อมกับเคลื่อนที่ไปยังตัวที (T)
2. สายตามองที่ลูกบอลที่ตีออกไป

ภาพที่ 45
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ภาพที่ 46 แสดงทิศทางของลูกบอลทีเ่ สิ ร์ฟจากเขตเสิ ร์ฟด้ านขวา
10.3 การเสิ ร์ฟลูกแบบรุนแรง (Hard-Hit Serve)
การเสิ ร์ฟแบบรุ นแรงนี้ จะคล้ายกับการเสิ ร์ฟเทนนิ ส โดยการโยนลูกขึ้นไป
สู งกลางอากาศเหนื อศี รษะ แล้วตี ลูกในจังหวะที่ ลูกที่ อยู่จุดสู งกว่าเหนื อศี รษะ ตี ให้มี
ความรุ น แรง แขนข้างที่ ตีเหยียดสู ง หน้าไม้กระทบกับ ลูกในจังหวะที่ ลูกจะอยู่เหนื อ
ศี รษะ ค่อนมาทางด้านหน้าเล็กน้อย เป้ าหมายที่ ดีที่ลูกจะไปกระทบ คื อ จะต้องให้ลูก
กระทบผนังด้านหน้าแล้วไปกระทบผนังด้านข้างบริ เวณท้ายสนาม (Back Court) ตรงกัน
ข้ามกับเขตที่เสิ ร์ฟจะทําให้คู่ต่อสู ้ หรื อฝ่ ายตรงข้ามรับลูกตีโต้กลับมาได้ยาก การเสิ ร์ฟ
แบบนี้สามารถเสิ ร์ฟได้ท้ งั เขตเสิ ร์ฟด้านซ้าย และด้านขวา
ขั้นเตรียม (Preparation) (ดังภาพที่ 47)
1. ยืนให้ตาํ แหน่งที่หนั ไปทางผนังด้านหน้า
2. ดึงไม้ให้สูงขึ้นเหนือศีรษะ
3. โยนลูกบอลให้สูงเหนือศีรษะ เหวีย่ งไม้
ตีลูกบอล ขณะที่ลูกบอลอยูร่ ะดับสู งกว่า
ระดับศีรษะ
ภาพที่ 47
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ขั้นการปฏิบตั ิ (Execution) (ดังภาพที่ 48)
1. ก้าวเท้าทั้งสองไปตามทิศทางที่หนั หน้าไป
2. ตีลูกบอลขณะที่ลอยสู งในอากาศ
3. เหวีย่ งไม้อย่างรวดเร็ วตีไปที่ลูกบอล
4. ตีลูกบอลตํ่าลงไปที่ผนังด้านหน้า
5. ลูกบอลจะมาตกที่กลางสนามฝั่งตรงข้างระดับตํ่า
ภาพที่ 48
ขั้นการเหวีย่ งไม้ ตดิ ตาม (Follow-through)
1. เหวีย่ งไม้ตาม และพร้อมกับเคลื่อนที่ไปยังตัวที (T)
2. สายตามองที่ลูกบอลที่ตีออกไป
10.4 ข้ อผิดพลาดในการเสิ ร์ฟ
1. เสิ ร์ฟไม่ถึงเส้นขวางสนาม (Short line) อาจเนื่ องมาจากการตีลูกบอลที่ไม่
มี พ ลังหรื อลูก บอลกระทบผนังด้านหน้าระดับ ตํ่า วิธีแก้ไขโดยการเพิ่ ม พลังในการตี
ลูกบอล โยนลูกบอลให้ชา้ ลง เหวีย่ งไม้ให้เต็มวงสวิง
2. เสิ ร์ฟออกนอกสนาม อาจเนื่องมาจากการตีลูกบอลโดยหน้าไม้หงายมาก
เกินไป ลูกบอลกระทบผนังด้านหน้าสู งเกินไป หรื ออาจจะตีลูกบอลแรงเกินไป วิธีแก้ไข
ต้องจัดหน้าไม้หงายให้พอดี ลดพลังการตีลูกบอลลง และพยายามกําหนดเป้ าหมายการ
กระทบของลูกบอลที่ผนังด้านหน้าให้ต่าํ ลง
3. เสิ ร์ฟไปแล้วคู่ต่อสู ้ตอบโต้ได้ ด้วยการตีลูกขณะที่ ลอยในอากาศ (ลูก
วอลเลย์) ได้ง่าย วิธีการแก้ไข คือ พยายามเสิ ร์ฟแล้วให้กระทบผนังด้านหน้า และไปยัง
ผนังด้านข้างก่อนที่จะตกลงมายังสนาม หรื ออาจจะใช้วิธีการเสิ ร์ฟแบบรุ นแรง (Hard Hit Serve) เพื่อให้ลงในสนามโดยลูกบอลอยูใ่ นระดับตํ่า
4. เสิ ร์ฟไม่ถึงมุมด้านหลังของสนาม วิธีแก้ไขให้เพิม่ พลังในการเสิ ร์ฟ
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5. เสิ ร์ฟแล้วตกลงกลางสนามคู่ต่อสู้รับและตอบโต้กลับได้ง่าย วิธีแก้ไข คือ
พยายามเสิ ร์ฟให้กระทบผนังด้านหน้าแล้วลูกไปตกใกล้ผนังด้านข้างให้มากที่สุด และ
เป็ นลูกที่ตกใกล้ ๆ กับมุมด้านหลังของสนามระหว่างผนังด้านหลังกับผนังด้านหน้า

