บทที่ 5
การตีลูกกระดอนพืน้ หลังมือ
5.1 การตีลูกกระดอนพืน้ หลังมือ (Backhand ground stroke)
ผูเ้ ล่นที่เริ่ มฝึ กเล่นใหม่ส่วนมากจะบอกว่าการตีลูกกระดอนพื้นหลังมือเป็ น
ลูกที่ตียากกว่าการตีลูกกระดอนพื้นหน้ามือ และในการเล่นสควอชคู่ต่อสู ้กม็ กั จะพยายาม
โจมตีจุดอ่อนของคู่แข่งขันด้วยการตีลกู ไปทางหลังมือ ดังนั้น ผูเ้ ล่นสควอชทุกคนจะต้อง
เรี ยนรู้ และฝึ กวิธีการตี ลู ก กระดอนพื้ น หลังมื อให้ ถู ก วิธี เพื่ อเป็ นการลดจุ ด อ่ อ นของ
ตนเอง และเพิ่มประสิ ทธิภาพในการเล่นให้ดีข้ ึน
การตี ลูกกระดอนพื้นหลังมื อลักษณะการตี คล้ายกับ การตี ลูกกระดอนพื้ น
หน้ามือจะแตกต่างกับตรงที่การก้าวเท้า การเหวีย่ งไม้ และจังหวะที่หน้าไม้กระทบกับลูก
บอล เพราะการตี ลูกหลังมื อต้องก้าวเท้าขวานําเฉี ยงไปทางด้านเท้าซ้าย (สําหรั บคนที่
ถนัดขวา) การเริ่ มเหวี่ยงไม้จากท่าเตรี ยมต้องให้มือขวาที่จบั ไม้ เหวี่ยงไม้ให้สูงกว่าไหล่
ซ้าย ลําตัวบิดหมุนตาม และทําให้ไหล่ซา้ ยจะสูงกว่าไหล่ขวา ข้อศอกขวางอพับ บิดลําตัว
ให้ไหล่ซา้ ยหันเข้าสู่ ผนังด้านข้าง หน้าไม้ปิด กระดกข้อมือ ให้หวั ไม้ช้ ีข้ ึนข้างบนข้อศอก
ชี้ ลงด้านล่าง นํ้าหนักต้องอยู่บนเท้าขวา หรื อเท้าหน้า เข่าขวาย่อลง จังหวะในการตี ที่
เหวี่ยงไม้ลงมาถ่ายนํ้าหนักมาที่เท้าขวา แขนเริ่ มเหยียดออก จุดที่หน้าไม้กระทบลูกจะอยู่
ด้านหน้าเท้าเล็กน้อย สายตามองไปที่ลูกบอล หน้าไม้เปิ ด กระดกข้อมือ และไม่เกร็ ง เมื่อ
ไม้กระทบลูกบอลแล้วให้เหวี่ยงไม้ตามลูกบอลไปในทิศทางที่ตอ้ งการจนสุ ดช่ วงแขน
โดยที่แขนขวาเหยียด หัวไม้จะชี้ข้ ึนด้านบน ดังภาพที่ 10 - 11 - 12
การจับไม้สําหรั บการตีลูกกระดอนพื้นหลังมือ ผูเ้ ล่นส่ วนใหญ่มกั จะจับไม้
แบบเรกิ วล่า กริ พ แบบเดี ยวกับการจับไม้สําหรั บการตีลูกกระดอนพื้นหน้ามื อ เพราะ
ไม่ตอ้ งเสี ยเวลาในการเปลี่ยนวิธีการจับไม้ และการจับไม้แบบนี้ ถา้ จับถูกวิธีแล้ว จะทํา
ให้การตีลูกบอลมีพลังมากขึ้น แต่ถา้ ผูเ้ ล่นจับไม้แบบจาฮานจิ กริ พ แล้วจะทําให้วงสวิง
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สั้นลงไม่กว้าง ทําใช้ระยะเวลาในการตี ส้ ันลง และช่ วยให้การควบคุมหน้าไม้ได้ดีข้ ึน
แต่มีขอ้ จํากัดคือ พลัง หรื อความรุ นแรงในการตีจะลดลง อย่างไรก็ตามไม่วา่ การจับไม้วิธี
ไหน จะต้องคํานึงถึงความคุน้ เคยตามธรรมชาติของผูเ้ ล่น และลักษณะการเล่นของคู่ต่อสู้
ด้วยเป็ นสําคัญ
การตี ลู ก กระดอนพื้ นหลั ง มื อ ที่ ถู ก วิ ธี นั้ น จะต้ อ งมี ข้ ั นการเตรี ยม
(Preparation) ขั้นการปฏิบตั ิ (Execution) และขั้นการเหวี่ยงไม้ติดตาม (Follow-through)
อย่างถูกต้องดังนี้ คือ
5.2 ขั้นการเตรียม (Preparation) (ดังภาพที่ 10)
1. เหวีย่ งไม้ไปทางซ้าย และไปทางด้านหลังของคอ
มือขวาที่จบั ด้ามไม้สูงกว่าไหล่ซา้ ยหน้าไม้ปิด
2. กระดกข้อมือ หัวไม้ช้ ีข้ ึนด้านบน
3. เงยหน้าขึ้นเล็กน้อยให้ไหล่ขวาลอดผ่านคาง
4. ข้อศอกขวาแนบลําตัว
5. ข้อศอกขวาชี้ลงด้านล่างข้างหน้า
6. ก้าวเท้าขวาเฉี ยงไปทางด้านซ้ายด้านหน้า
นํ้าหนักตัวอยูบ่ นเท้าขวา
7. หันหน้าเข้าหามุมผนังด้านหลัง
ภาพที่ 10
5.3 ขั้นการปฏิบัติ (Execution) (ดังภาพที่ 11)
1. ไหล่ซา้ ยจะตํ่ากว่าไหล่ขวา และชี้ไปทางผนังด้านข้าง
2. เหวีย่ งไม้ลงมา เคลื่อนข้อศอกกลับไปหมุนรอบลําตัว
3. นํ้าหนักตัวตกอยูบ่ นเท้าขวา (เท้าหน้า)
4. ย่อเข่า หรื องอพับขาลง
5. ให้ลูกบอลกระทบพื้นก่อนที่จะเหวีย่ งไม้ตีลูกบอล
6. ตําแหน่งที่ไม้กระทบลูกบอลจะอยูด่ า้ นหน้าของเท้าขวาเล็กน้อย
ภาพที่ 11
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7. หน้าไม้เปิ ด
8. กระดกข้อมือ ไม่เกร็ งและหัวไม้ช้ ีข้ ึน (หัวไม้ไม่ตก)
5.4 ขั้นการเหวีย่ งไม้ ตดิ ตาม (Follow-through) (ดังภาพที่ 12)
1. สะโพกนิ่ง ไม่หมุนตาม
2. นํ้าหนักตัวยังตกอยูท่ ี่เท้าขวา (เท้าหน้า)
3. ไม่ยกเท้าซ้ายหรื อเคลื่อนเท้าซ้ายออกไป
4. ศีรษะหมุนตามสายตามองลูกบอลที่ตีออกไป
5. ข้อศอกงอพับเล็กน้อย
6. เหวีย่ งไม้ข้ ึนจนสุ ดเหนือศีรษะ
ภาพที่ 12
5.5 ข้ อผิดพลาดในการตีลูกกระดอนพืน้ หลังมือ
1. จับด้ามไม้ไม่ถูกต้อง
2. เคลื่อนที่เข้าตีลูกบอลช้า หรื อเร็ วเกินไป
3. เหวีย่ งไม้ไปข้างหลัง (Back Swing) ช้าก่อนที่จะตีลูกบอลลงมา
4. ตีลูกบอลที่ชิดตัวมากเกินไป
5. ข้อมือไม่มนั่ คง หรื อเกร็ งมากเกินไปขณะที่ไม้กระทบลูกบอล
6. เหวีย่ งไม้ไปข้างหน้าน้อยไป
7. สายตาไม่มองลูกบอล
8. ไม่ยอ่ เข่าในขณะที่ตีลูกบอลที่เคลื่อนมาตํ่า

