บทที่ 2
ยุทธวิธีและเทคนิคการเล่ นกีฬาสควอช
ผูเ้ ล่นสควอชแต่ละคนมีระดับความสามารถทางทักษะเทคนิ คการเล่น และ
ระดับ ความพร้ อ มของร่ างกายต่ างกัน ปั จจัยเหล่ านี้ คื อสิ่ งที่ ผูเ้ ล่ น ต้องนํามาใช้ในการ
เล่นเกม ยุทธวิธีที่ดีที่สุดไม่ใช่เพียงแค่ว่าผูเ้ ล่นสามารถนําปั จจัยเหล่านี้ ออกมาใช้อย่างดี
ที่ สุดเท่านั้น แต่ผูเ้ ล่นต้องรู้ จกั ฉกฉวยสถานการณ์ ที่ได้เปรี ยบให้เกิ ดประโยชน์กบั ตน
มากที่สุด และป้ องกันไม่ให้คู่ต่อสู ้ใช้ความสามารถของเขาได้เต็มที่
ยุทธวิธีบางอย่างก็เป็ นเทคนิคพื้นฐานที่ใช้ได้ในการเล่นทัว่ ไป ขณะที่ยทุ ธวิธี
บางอย่างก็เป็ นเทคนิคเฉพาะเจาะจงกับคู่ต่อสู ้บางคน และสถานการณ์บางประเภท
2.1 ยุทธวิธีทวั่ ไป
เกมพืน้ ฐาน
ส่ วนใหญ่เป็ นแผนการเล่นที่จะช่วยให้ตีโต้อยูไ่ ด้นาน
1. อย่าตีเสี ยเอง ต้องรู ้ขีดจํากัดความสามารถของตัวเอง และพยายามเล่นลูก
ที่ เสี่ ยงน้อยที่ สุด ถ้าผูเ้ ล่นตั้งใจจะปรั บปรุ งการเล่นสควอช ของตัวเองให้เร็ วที่ สุดต้อง
พยายามเต็มที่จะตีโต้ไว้ให้ได้นานที่สุด
2. ถ้าเป็ นฝ่ ายรับลูกที่เล่นใกล้ผนังด้านข้าง และให้ผา่ นลูกไปอย่างปลอดภัย
ให้ยาวที่สุด แต่อย่าหวังที่จะเอาชนะคู่ต่อสู้ได้ทนั ทีโดยการตีลูกยาว
3. ตีลูกให้ห่างจากกลางสนาม เป็ นการตีลูกที่จะดึงให้คู่ต่อสู ้อยูต่ ิดมุมหนึ่ ง
ของสนามให้มากที่สุด
4. ให้กลับมาที่ตาํ แหน่งที (T) เร็ วที่สุดหลังจากที่ตีลูกแล้ว ซึ่ งการจะกลับมา
ที่ตาํ แหน่ งที (T) ไม่ได้ถา้ หากตีลูกนั้นไม่ดีแล้วลูกย้อนมาตกใกล้ตาํ แหน่ งที (T) เพราะ
คู่ต่อสู้จะเข้ามาตีลูกที่ตาํ แหน่งนี้ก่อน
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5. ถ้าอยูใ่ นตําแหน่ งที่ดี ควรตีลูกให้ตกมุมไกลจากจุดที่คู่ต่อสู ้ยืนอยูใ่ ห้มาก
ที่สุด
6. สายตามองลูกตลอดเวลา การทําเช่ นนี้ จะช่ วยให้ตีลูกได้ถูกต้องแม่นยํา
และคาดเดาลูกที่คู่ต่อสู้จะตีโต้ได้ถูกต้อง
คําแนะนําทั้ง 6 ข้อนี้ อาจช่วยให้เป็ นฝ่ ายผูช้ นะได้แต่โดยทัว่ ไปแล้ว เทคนิ ค
เหล่านี้เป็ นเพียงพื้นฐานที่จะช่วยให้เล่นอย่างปลอดภัยสําหรับผูเ้ ล่นทุกระดับ
2.2 ยุทธวิธีโจมตี
เป็ นการสร้างสถานการณ์กดดันคู่ต่อสู ้มากกว่าการจะตีลูกชนะอย่างเฉี ยบขาด
ฝ่ ายโจมตี จะให้เวลาคู่ต่อสู้น้อยจนเล่นลูกไม่ทนั โดยการตีลูกเข้ามุมยุทธวิธีโจมตี แบบนี้
ต้องอาศัยการฝึ กฝนจนเกิดทักษะ และความชํานาญ
รายละเอียดการโจมตี
1. ตีลูกวอลเลย์ หรื อวอลเลย์ครึ่ งคอร์ ท ทุกครั้งที่โอกาสอํานวยจะทําเช่นนี้
ต้องอาศัยการคาดเดาล่วงหน้า
2. วางแผนลําดับการตี ลูกเพื่ อบังคับ ให้คู่ต่อสู ้ไปอยู่ในตําแหน่ งที่ จะตี ลูก
ต่ อ ไป เช่ น ตี ลู ก โบ๊ ต(Boast) แล้วเตรี ย มโฉบตี ด้วยลู ก วอลเลย์ (Valley) เมื่ อ คู่ ต่ อสู้ อ ยู่
ด้านหลังเทคนิ คการบังคับ ลูกต้องคิ ด วางแผนให้รอบคอบตามลําดับ ขั้น โดยพยายาม
ทําให้คู่ต่อสู้ทาํ งานหนักขึ้น ข้อควรสังเกต คือ การโต้ลูกที่ดีจะต้องตีลูกให้ยาวพอ
3. ตีลูกให้แม่นยําดีกว่าตีลูกแรงอย่างไรก็ตามถ้าสามารถตีลูกได้แม่นยํา และ
แรงด้วยก็เป็ นการกดดันให้คู่ต่อสู้มีเวลาเล่นลูกน้อยลง และการเปลี่ยนจังหวะการเล่นช้า
บ้าง เร็ วบ้างก็เป็ นวิธีการที่จะเอาชนะคู่ต่อสู ้ได้
4. ถึงแม้วา่ การเข้าถึงตําแหน่ง และตีลูกได้เร็ วจะสําคัญแต่การชะลอ และ
อําพรางก็เป็ นกลวิธีที่มีประสิ ทธิภาพอย่างหนึ่ งที่จะทําให้คู่ต่อสู ้สบั สนได้ ถ้าผูเ้ ล่นเข้าถึง
ลูกได้เร็ ว และดึงไม้แบคสวิง (Back Swing) ได้เหมือนกันทุกครั้งผูเ้ ล่นมีทางเล่นลูกได้

14

บทที่ 2 ยุทธวิธีและเทคนิคการเล่นกีฬาสควอช

หลายแบบ ทําให้คู่ต่อสู้ตอ้ งคอยเดาว่าเราจะเล่นลูกแบบไหนถ้าผูเ้ ล่นเข้าถึงลูกได้เร็ ว และ
ตีได้คู่ต่อสู้ก็ตกเป็ นฝ่ ายตั้งรับอยูต่ ่อไป
ในการเล่นสควอช ยุทธการโจมตีไม่ใช่แต่ตีลูกแล้วชนะในทันทีเท่านั้นแต่
เป็ นการสร้ างโอกาสที่ จะเป็ นผูช้ นะมากกว่า ผูเ้ ล่น สควอชที่ ดีตอ้ งมี ความอดทนที่ จะ
หลีกเลี่ยงการตีลูกเสี ย การตีลูกยาวที่แม่นยํา และหลอกล่อคู่ต่อสู ้ได้ลว้ นเปิ ดโอกาสให้
เป็ นผูช้ นะได้ง่ายขึ้น อย่างไรก็ตามการเล่นสควอชที่ดีจะต้องเป็ นลูกที่ตีแล้วชนะ หรื อได้
แต้ม หรื อได้เปรี ยบทันที
สิ่ งที่หลีกเลี่ยงไม่ได้ในการเล่นคือ การตกเป็ นฝ่ ายตั้งรับภายใต้สถานการณ์ที่
กดดันในการตั้งรับคู่ต่อสู้ ดังนั้นจําเป็ นต้องมีเวลาพอที่จะกลับไปที่ตาํ แหน่งที (T) ซึ่ งการ
จะทําเช่ นนี้ ได้ตอ้ งพยายามเล่นลูกที่ ไม่ ให้คู่ต่อสู ้ตีโต้วอลเลย์กลับ มาได้ เช่ น ตี ลูกยาว
ตีลูกติดผนัง หรื อตีลูกโด่ง (Lob) สูง และลึก
ลูกนิ ค (Nick) เป็ นลูกที่ตีแล้วชนะคู่ต่อสู ้ได้ทนั ทีแต่ตอ้ งยอมรับว่าลูกแบบนี้
เป็ นลูกที่ ตียาก และเสี่ ยงมากหากพลาดเพียงนิ ดเดี ยวก็หมายความว่าลูกจะไม่พน้ ขอบ
สังกะสี หรื อไม่ก็กระดอนกลับมาตกกลางคอร์ ทเมื่อรู้วา่ เป็ นลูกทางเสี่ ยงที่ดี ผูเ้ ล่นควรจะ
วางแผนกําหนดวิธีการเล่นโดยคํานึ งถึงขีดความสามารถ และข้อจํากัดของทักษะตัวเอง
และโอกาสที่จะทําสําเร็ จด้วย
2.3 กลยุทธเฉพาะเจาะจง
ผูเ้ ล่นสควอชที่ชอบการแข่งขันเป็ นจริ งเป็ นจัง จะพยายามพัฒนาเกมการเล่น
และวางแผนก่อนการแข่งขันเสมอแผนการเล่นที่วางไว้จะต้องตั้งอยูบ่ นข้อมูลว่าฝี มือคู่
ต่อสู้และสภาพคอร์ ทเป็ นอย่างไร อันเป็ นส่ วนหนึ่งของการวางแผนการเล่น และเป็ นการ
เตรี ยมจิตใจก่อนลงเล่น
การวางแผนก่อนการเล่น จะช่วยให้ผเู้ ล่นสามารถใช้จุดแข็งของตนเอง และ
สภาพสนามให้เป็ นต่อในเกมขณะเดียวกัน ก็ใช้จุดอ่อนคู่ต่อสู ้ให้เป็ นประโยชน์ผเู้ ล่นที่ดี
จะต้องเป็ นนักวางแผนที่ดี จะรู้จกั เลือกข้อมูลที่สําคัญที่สุด และใช้ประสบการณ์ในการ
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ปรับยุทธวิธีทวั่ ไปให้เข้ากับสถานการณ์ ผูฝ้ ึ กสอนที่มีประสบการณ์ หรื อผูส้ งั เกตการณ์ที่
มีความสามารถเฉี ยบแหลมจะช่วยได้มากในการวางแผนก่อนการเล่น และสิ่ งที่ผเู ้ ล่นควร
คํานึงถึง คือ
ก. ลักษณะของผู้เล่ น
อะไรคือจุดอ่อนของคู่ต่อสู้ ลูกแบบไหนที่คู่ต่อสู ้เล่นได้ดีที่สุด เขามีจุดอ่อน
ทางจิตวิทยาอะไรบ้างคู่ต่อสู้ ว่องไวแค่ไหน ร่ างกายสมบูรณ์พร้ อมแค่ไหน และคู่ต่อสู ้
ชอบเกมการเล่นที่เร็ วไหม ถนัดเล่นหน้า หรื อหลังคอร์ ท ชอบตีลูกไหนเป็ นพิเศษ ข้อมูล
เหล่านี้สามารถใช้ประโยชน์จากการคาดเดาลูกที่คู่ต่อสู ้จะตีมาได้
ก่อนการลงแข่งขันผูเ้ ล่นอาจจะไม่รู้ขอ้ มูลอะไรเกี่ ยวกับคู่ต่อสู ้ ดังนั้นผูเ้ ล่น
ต้องพยายามสังเกตตั้งแต่ช่วงต้นของการแข่งขัน และในระหว่างอุ่นเครื่ องคําแนะนําของ
ผูฝ้ ึ กสอนที่ช่างสังเกต และผูร้ ่ วมทีมเป็ นสิ่ งสําคัญที่จะต้องรับมือ
ข. ลักษณะการเล่ นเกมของตนเอง
ผูเ้ ล่นต้องรู้ จุดแข็ง และข้อจํากัดของตัวเอง ผูฝ้ ึ กสอน และผูเ้ ล่ น จะทําการ
วิ เคราะห์ เกมการเล่ น จะทํา ให้ รู้ จุ ด แข็ ง และข้อ จํา กัด ต่ า ง ๆ แล้ว ที่ เหลื อ ก็ ข้ ึ น อยู่กับ
ประสบการณ์ และสัญชาตญาณของผูเ้ ล่นในการตัดสิ นใจเลือกเล่นเกมแบบไหน จะเล่น
ช้า หรื อเร็ ว เล่นลูกสั้น หรื อลึ ก โต้ยาว หรื อโต้ส้ ัน ตี ลูกแบบหน้ามื อ (Forehand) หรื อ
หลังมือ (Back hand) อย่างไรก็ตามเทคนิ คการเล่นที่เลือกไม่ควรจะใช้ซ้ าํ ซากจนละเลย
เทคนิคพื้นฐานในการเล่นทัว่ ไป และทําให้คู่ต่อสู้จบั ทางการเล่นของเราได้
การตีลูกอย่างวิเคราะห์จะช่ วยทําให้ผูเ้ ล่นรู ้ ถึง จุดแข็งจุดอ่อน รู ปแบบของ
ความสําเร็ จ และความล้มเหลวของการเล่น ไม่เพียงแต่จะทําให้ได้ขอ้ มูลที่เป็ นประโยชน์
แต่ยงั ทําให้เห็นชัดเจนถึงจุดต่าง ๆ ที่อาจจะจํากัดความสามารถในการแข่งขัน ซึ่ งช่วยให้
ผูเ้ ล่นได้ทาํ การฝึ กซ้อมเพื่อปรับปรุ งแก้ไขการเล่นได้อย่างถูกต้อง
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ค. สภาพของสนาม
สควอชเป็ นเกมกีฬาที่มีปัจจัยด้านสภาพแวดล้อมที่อยูเ่ หนื อการควบคุมหลาย
ประการ เช่น พื้นที่สนาม ความเร็ วของลม และแสงสว่าง อย่างไรก็ตามก่อนลงสนามสิ่ ง
ที่ผเู ้ ล่นควรพิจารณามีดงั นี้
- อุ ณ หภู มิ ข องสนามจะแตกต่ างกัน ไปตามฤดู ก าลอุ ณ หภู มิ สู งทําให้ ก าร
กระดอนของลู ก จะมากกว่าปกติ การเล่ น ลู ก หยอด (Drop) จะไม่ เกิ ด ประสิ ท ธิ ภ าพดี
เท่าที่ควร
- ชนิดของพื้น สนามถ้าพื้นสนามที่เล่นลื่นทําให้ลกู ที่ตีแรงมีพลังมากขึ้น
- ความด้านของผนังมี ผลต่อความฝื ดของลูกที่ ตีลึกชิ ดผนังด้านข้างจะเป็ น
“ลูกตาย” มุมของลูกโบ๊ต (Boast) และความเร็ วควรปรั บเปลี่ ยนไปตามสภาพความฝื ด
ของผนัง
- ลักษณะพิเศษของสนาม เช่น เพดานตํ่า แสงสว่างไม่ดี สี พ้นื สนามมืดทึบ
ไม่สว่าง เป็ นต้น
ข้ อควรจํา
วิธีที่ดีที่สุดคื อ พยายามใช้ประสบการณ์ และสัญ ชาตญาณ เตรี ยมตัว และ
ปรับกลยุทธวิธีเล่นเพื่อเอาชนะคู่ต่อสู ้ ดีกว่ามาแก้ไขปั ญหาเฉพาะหน้าในสนาม

