
 

เอกสารประกอบการสอน 

กลุมสาระการเรียนรูสุขศึกษาและพลศึกษา 
วิชา พ41101 (ฟุตบอล) ชั้นมัธยมศึกษาปท่ี 4 

เลมท่ี 5   
เร่ือง การเตะลูกบอลดวยหลังเทา,การเตะลูกบอลดวยขางเทาดานใน, 

การเตะลูกบอลดวยขางเทาดานนอก 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

นายอดศิักดิ์  กรีเทพ 
ตําแหนงครู  วิทยฐานะชํานาญการ 

 

โรงเรียนหวยเกิ้งพิทยาคาร 
สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาอุดรธานี เขต 2  

สํานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน  กระทรวงศึกษาธิการ 
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คํานํา 
 

 เอกสารประกอบการสอนวชิา พ41101 (ฟตุบอล) ช้ันมัธยมศึกษาปที่ 4  เร่ือง การเตะลูกบอล
ดวยหลังเทา การเตะลูกบอลดวยขางเทาดานใน และการเตะลูกบอลดวยขางเทาดานนอก  เลมนี้จดัทํา
ขึ้นตามกรอบสาระและมาตรฐานการเรียนรูกลุมสาระสุขศึกษาและพลศึกษา สาระที่ 3 การเคลื่อนไหว 
การออกกําลังกาย การเลนเกม กีฬาไทย และกฬีาสากล และตรงตามมาตรฐานการเรียนรูชวงชั้นที่ 4 
(ระดับชั้น ม.4-ม.6) ที่กําหนดไวในหลกัสูตรการศึกษาขัน้พื้นฐาน พุทธศักราช 2544  ขาพเจาไดศกึษา  
คนควาจากหนังสือตางๆ ที่เกี่ยวของ เชน คูมือ แบบเรียน หนังสืออานเพิ่มเติม หนงัสือเสริม
ประสบการณ หนังสือเสริมการเรียน อินเตอรเน็ต เปนตน นํามาเรียบเรียงเปนรูปเลม ชวยให
ประหยดัเวลา สะดวกในการจัดกิจกรรมการเรียนการสอน เนนใหนกัเรียนไดพัฒนาตนเองใหมีความรู 
ความเขาใจ และทบทวนเพือ่ยึดปฏิบัติได   
 ขอขอบคุณอาจารยเกรกิ  ทวมกลาง ครูเชี่ยวชาญโรงเรียนชุมชนหนองไขน้ํา  อาจารยพิชิต  
วิสาขา  ครูชํานาญการพิเศษโรงเรียนบานบุงแกว สาขาวชิาพลศึกษา ผูอํานวยการวีระชัย  สดสุชาต ิ 
ผูอํานวยการโรงเรียนหวยเกิง้พิทยาคาร  อาจารยเกยีรติชัย  สินธววิบูลย  ครูชํานาญการพิเศษ   
สาขาวิทยาศาสตร โรงเรียนหวยเกิ้งพิทยาคาร และอาจารยชวนพิศ  จติธรรมมา ครูชํานาญการพิเศษ  
สาขาพลศึกษา โรงเรียนหวยเกิ้งพิทยาคาร ที่ไดใหคําแนะนําในการจดัทําเอกสารเลมนี้ 
 หวังเปนอยางยิ่งวา เอกสารประกอบการสอนวิชา พ41101 (ฟุตบอล) ช้ันมัธยมศึกษาปที่ 4  
เร่ือง การเตะลกูบอลดวยหลังเทา การเตะลกูบอลดวยขางเทาดานใน และการเตะลูกบอลดวยขางเทา
ดานนอก ชุดนีค้งเกิดประโยชนตอครูผูสอน และนกัเรียนที่จะเรยีนรูดวยตวัเองไดเปนอยางด ี
 
 
        อดิศักดิ์   กรีเทพ    
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คําชี้แจงการใชเอกสารประกอบการสอน 

สําหรับคร ู
 
 

เอกสารนี้ ใชเปนคูมือการสอนสําหรับครู  และเปนเอกสารประกอบการเรียนสําหรับนักเรียน 
เม่ือครูผูสอนไดนําเอกสารประกอบการสอนไปใช  ควรปฏิบัติ  ดงันี ้
 
1. ทดสอบความรูของนักเรียนกอนเรียน เพื่อตรวจสอบความรูพื้นฐานของนักเรียน 
       แตละคน 
2. ดําเนินการจัดกิจกรรมการเรยีนการสอน โดยใชเอกสารประกอบการสอนควบคูกับ

แผนการจัดการเรียนรู 
3. หลังจากนกัเรยีนศึกษาแลว ใหนกัเรียนทํากิจกรรมตอบคําถามและแสดงความคิดเหน็   
       เพื่อประเมินความรูในแตละเรื่อง 
4. ใหนกัเรียนทํากิจกรรมภาคปฏิบัติ ครูผูสอนดูแล และใหคําแนะนําอยางใกลชิด 
5. ใหนกัเรียนทําแบบฝกกิจกรรมทายเรื่อง  เพื่อทบทวนความรู 
6. ทดสอบหลังเรียน  หลังจากทีน่ักเรียนศึกษาจบเรื่องแลว 
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คําแนะนําในการใชเอกสารประกอบการสอน 
สําหรับนักเรยีน 

 
 

เอกสารเลมนี้  เปนเอกสารทีใ่ชประกอบการเรียน  นักเรียนสามารถศึกษาดวยตนเอง  
ใหนกัเรียนอานคําแนะนํา  และปฏิบัติกิจกรรมแตละขั้นตอนตั้งแตตนจนจบ   
นักเรียนจะไดรับความรูอยางครบถวน  โดยการปฏิบัติตามขั้นตอนดังตอไปนี ้

                          
 
                          ศึกษาจดุประสงคการเรียนรู  เพื่อใหทราบวา 

เมื่อจบบทเรียนแตละบทแลว  นักเรียนสามารถเรียนรู 
อะไรไดบาง 

 
 
       
      ทําแบบทดสอบกอนเรียน  แลวตรวจคําตอบ 
     ที่เฉลยไวทายแบบกิจกรรมของแตละเรื่อง  เพื่อใหรูวา 
     นักเรียนมีความรูพื้นฐานเกี่ยวกับเรื่องที่จะศึกษามาก     
                                                                    นอยเพยีงใด 
 
 
  ศึกษาเอกสารและทําแบบฝกกิจกรรม 
              ตามที่กําหนดไวเพือ่เปนการทบทวน 
 ใหมีความรูความเขาใจในเนือ้หายิ่งขึ้น 
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      ทําแบบทดสอบหลังเรียน  เพื่อวัดความรู 
     ความเขาใจอกีครั้งหนึ่ง 
 
 
 
 
 
  นักเรียนแตละคน  ตองมีความซื่อสัตยตอตนเอง 

ไมเปดดูเฉลยแบบทดสอบกอนเรียน – หลังเรียน  และเฉลย 
แบบฝกกิจกรรมทุกกิจกรรม 

 
 
 
 
 
 
      ถานักเรียนและผูสนใจตองการเนื้อหา 
     เพิ่มเติมจากเอกสารประกอบการเรียนทั้งหมด 
     สามารถคนควาไดจากบรรณานุกรม 
     ที่ใหไวทายเลม 
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         สาระสาํคัญ 

 
 

 การเลนฟุตบอลสวนใหญตองใชเทาเตะลูกบอลสงไปยังเพื่อนรวมทีม หรือเพื่อยิงประตูของคู
แขงขัน  การเตะฟุตบอลมีอยูหลายแบบหลายวิธี ผูเลนจะตองฝกฝนการเตะฟุตบอลวธีิตางๆ ใหเกิด
ทักษะและมีความชํานาญ เพือ่จะไดเลือกใชใหเหมาะสมกับโอกาสในการแขงขัน 
 
 

 

      

ผลการเรียนรูที่คาดหวัง 
 
 
มีความรู  ความเขาใจ  เกี่ยวกับทักษะการเตะลูกบอลดวยหลังเทา  การเตะลูกบอลดวยขางเทา

ดานใน  และการเตะลูกบอลดวยขางเทาดานนอก  เห็นคณุคาและความสําคัญที่จะนําไปปฏิบัติเพื่อให
เกิดความชํานาญและประยกุตใชในการเลนกีฬาฟุตบอลไดอยางมีประสิทธิภาพ 

 
 
 
 

      

  จุดประสงคการเรียนรู   
   
  

1. อธิบายและปฏิบัติในการเตะลูกบอลดวยหลังเทาไดอยางถูกตอง 
2. อธิบายและปฏิบัติในการเตะลูกบอลดวยขางเทาดานในไดอยางถูกตอง 
3. อธิบายและปฏิบัติในการเตะลูกบอลดวยขางเทาดานนอกไดอยางถูกตอง 
4. บอกคุณคาและความสําคัญของการเตะลกูบอลดวยหลังเทา ขางเทาดานใน และขางเทา

ดานนอก 
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แบบทดสอบกอนเรียน 
วิชา พ41101 (ฟุตบอล)  เร่ือง  การเตะลูกบอลดวยหลังเทา, 

การเตะลูกบอลดวยขางเทาดานใน,การเตะลูกบอลดวยขางเทาดานนอก 
กลุมสาระการเรียนรูสุขศึกษาและพลศึกษา(พลศึกษา)  ชัน้มัธยมศึกษาปท่ี 4 

………………………………………………… 

 คําชี้แจง  เลือกคําตอบที่ถูกที่สุดเพียงขอเดยีว แลวทําเครื่องหมาย × ลงในกระดาษคําตอบ 

1. การเตะลูกบอลดวยขางเทาดานในเรยีกอีกอยางหนึ่งวาอะไร 
ก. เตะลูกกระตุก 
ข. เตะลูกแป 
ค. เตะลูกสะกิด 
ง. เตะลูกดวยสนเทา 

2. การเตะลูกบอลดวยขางเทาดานนอกเรยีกอกีอยางหนึ่งวาอะไร 
ก. เตะลูกกระตุก 
ข. เตะลูกแป 
ค. เตะลูกสะกิด 
ง. เตะลูกดวยสนเทา 

3. การเตะลูกขางเทาดานใน เปนระยะเตะใกลๆ ไมควรเกนิกี่เมตร          
ก. 20  เมตร 
ข. 30  เมตร 
ค. 40  เมตร 
ง. 50  เมตร 

4. ขอใดตอไปนีไ้มใชทักษะเกีย่วกับการเตะลูกฟุตบอล 
ก. การเตะลูกบอลดวยหลังเทา 
ข. การเตะลูกโคง 
ค. การเตะลูกบอลในอากาศ 
ง. การเตะลูกบอลดวยเขา 

5. การเตะลูกบอลดวยหลังเทาเปนการใชเทาบริเวณใด 
ก. บริเวณปลายนิว้ 
ข. บริเวณขางตาตุม 
ค. บริเวณที่ผูกเชอืกรองเทาบนหลังเทา 
ง. บริเวณขอเทา 
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6.    ตะลูกบอลดวยขางเทาดานนอกมักทําในขณะใด 

ก. ขณะยิงประต ู
ข. ขณะหยุดบอล 
ค. ขณะเดาะฟตุบอล 
ง. ขณะเคลื่อนไหวหรือวิ่งอยู 

7.    การเตะลกูบอลแบบใดแมนยํามากทีสุ่ด 
ก. การเตะลูกบอลดวยขางเทาดานใน 
ข. การเตะลูกบอลดวยขางเทาดานนอก 
ค. การเตะลูกบอลดวยหลังเทา 
ง. ถูกทุกขอ 

8. เมื่อเตะลูกบอลแลวปลอยเทาตามไปดวย เปนวิธีการเตะลูกบอลแบบใด 
ก. การเตะลูกบอลดวยหลังเทา 
ข. การเตะลูกบอลดวยขางเทาดานใน 
ค. การเตะลูกบอลดวยขางเทาดานนอก 
ง. การเตะลูกบอลดวยหัวรองเทา 

9.   การแบะเทาที่จะใชเตะ ใหปลายเทาหนัออกจากตวัเปนมุมฉาก เทาอีกขางหนึ่งยอเขาแบะออก 
       ดานนอก  เปนวิธีการเตะแบบใด 

ก. การเตะลูกบอลดวยหลังเทา 
ข. การเตะลูกบอลดวยขางเทาดานใน 
ค. การเตะลูกบอลดวยขาง เทาดานนอก 
ง. การเตะลูกบอลดวยหัวรองเทา 

10.  เทาที่ใชเตะจะใชแรงเหวีย่งจากสะโพก ปลายเทางุม ขอเทาเกร็ง หวัเขาตึง เหนือลูกบอล เปนวธีิ  
       เตะแบบใด 

ก. การเตะลูกบอลดวยหลังเทา 
ข. การเตะลูกบอลดวยขางเทาดานใน 
ค. การเตะลูกบอลดวยขางเทาดานนอก 
ง. การเตะลูกบอลดวยหัวรองเทา 
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เฉลย 
แบบทดสอบกอนเรียน 

วิชา พ41101 (ฟุตบอล)  เรื่อง  การเตะลูกบอลดวยหลังเทา 
การเตะลูกบอลดวยขางเทาดานใน  และการเตะลูกบอลดวยขางเทาดานนอก 

…………………………………….. 

1. ข 
2. ค 
3. ก 
4. ง 
5. ค 
6. ง 
7. ก 
8. ค 
9. ข 
10. ก 
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ทักษะเกี่ยวกับการเตะลูกบอล 
  
  

1. การเตะลูกบอลดวยหลังเทา 
2. การเตะลูกบอลดวยขางเทาดานใน 
3. การเตะลูกบอลดวยขางเทาดานนอก 
4. การเตะลูกบอลดวยหัวรองเทา 
5. การเตะลูกบอลใหโดงหรือลูกชอน 
6. การเตะลูกพรอมหรือลูกครึ่งวอลเลย 
7. การเตะลูกในอากาศหรือลูกวอลเลย 
8. การเตะลูกโคงหรือลูกเฉือน 

   
          
           การเตะลูกบอลดวยหลังเทา 
 
การเตะลูกบอลดวยหลังเทา เปนการเตะโดยใชบริเวณที่ผูกเชือกรองเทาหรือบนหลังเทา

นั่นเอง 
 

 
 
 
 
  
                                                                                                                                   4 
                                                                                         3  
                                                2 
     1 
ที่มา:แสดงโดยนายอํานาจ  ทอนคํา  นักกฬีาฟุตบอลโรงเรียนหวยเกิ้งพิทยาคาร 

www.kro
obannok.c

om



5 
 

 
 การเตะลูกบอลดวยหลังเทา  มีวิธีการเตะทีถู่กตองดังนี ้
1.    จดเทาขางที่ไมไดเตะใหไดระดับเดียวกันกับลูกดานขางระยะหางจากลูกบอลประมาณ    

20-25 ซม. หรือประมาณ 1 คืบ 
2.    ปลายเทาชี้ไปในทิศทางที่ตองการใหลูกไป ตามองที่ลูกบอล 
3.    เทาที่ใชเตะจะใชแรงเหวีย่งจากสะโพก ปลายเทางุม ขอเทาเกร็ง หวัเขาตึงเหนือลูกบอล 
4.    เหวีย่งเทาแคสะโพกลําตัวโนมไปขางหนาแขนทั้งสองเหวีย่งไปตามจังหวะ ใชบริเวณ  

หลังเทาถูกลูกบอลตรงสวนกลางดานหลังของลูก 
5.    เมื่อเตะไปแลวใหปลอยเทาที่เตะตามลูกในลักษณะเขายืดอยูอยางเดิม ปลายเทาชีไ้ปตาม  

ทิศทางที่ลูกเตะ พรอมกับเขยงสนเทาขางที่ไมไดเตะขึ้นใหลูกบอลกลิง้ไปบนพื้นตามทิศทางที่ตองการ 
การเตะลูกหลังเทาใหลูกบอลเรียดไปกับพืน้เหมาะสําหรบัการยิงประต ูเพราะเปนลูกที่มี

ความรุนแรง รวดเรว็ ถาเตะถกูวิธี  ผูรักษาประตูจะรับลูกบอลไดยากมาก ในบางโอกาสยังใชสง 
ลูกบอลในระยะไกลดวย แตการเตะลูกหลังเทานี้ถาผูเตะวางเทาหลักและเทาที่เตะผดิพลาดนิดเดียว 
ลูกบอลก็จะเปลี่ยนทิศทางไมตรงตามจุดหมายไดทนัทีเหมือนกัน 

 
 
  
         การเตะลูกดวยขางเทาดานใน 
 
การเตะลูกบอลดวยขางเทาดานในหรืออาจจะเรียกอีกอยางหนึ่งวา ลูกแป นับวาเปนการเตะที่

งาย ที่มีความแนนอน รวดเรว็ และเมนยํามาก ในการแขงขันครั้งหนึ่งๆ ผูเลนจะเตะขางเทาดานในไม
นอยกวา 60 เปอรเซ็น เพราะเตะไดในทุกโอกาสและทุกสถานการณ ไมวาจะอยูบนดนิหรือลูกลอยใน
อากาศ แลวแตความตองการของผูเตะ แตตองเปนระยะสัน้ๆ ใกลๆ เชน การสงผานหรือยิงประตู 
โดยเฉพาะในระยะทีไ่ดผลแนนอนและแมนยํา ควรเปนระยะทางไมเกนิ 20 เมตร 
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     4 
                                                                                        3 
                                               2 
      1 
ที่มา:แสดงโดยนายธนชยั  ทนิแยง  นักกีฬาฟุตบอลโรงเรียนหวยเกิ้งพิทยาคาร 

 
การเตะลูกบอลดวยขางเทาดานใน   มีวิธีการเตะที่ถูกตองดังนี ้  
1.  จดเทาขางที่ไมไดเตะใหไดระดับเดียวกับลูกบอล ปลายเทาชี้ไปยังทิศทางที่ตองการจะให    

ลูกไป ตามองที่ลูกบอล 
2.  แบะเทาขางที่จะใชเตะใหปลายเทาหนัออกจากตวัเปนมุมฉากกับเทาอีกขางหนึ่ง ยอเขา  

แบะออกขางนอก 
3.  เหวีย่งเทาทีเ่ตะแคสะโพกโดยใชแรงเหวีย่งจากสะโพก แขนทั้งสองเหวีย่งไปตามจงัหวะ  

การเหวีย่งเทา ยอเขาของขาขางที่ไมไดเตะลงเล็กนอย โนมตัวไปขางหนา 
4.  กอนเตะใหเหวีย่งเทาไปขางหลังตรงๆ ใหเทาถูกลูกบอลบริเวณหนาเทาสวนกลาง  

(คือสวนเวาใตบริเวณตาตุมลงไป) ใชแรงสงจากสะโพกเปนจุดหมุน 
6. เมื่อเตะลูกบอลไปแลวใหปลอยเทาที่เตะตามลูกไปยังทิศทางที่ตองการ 
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           การเตะลูกดวยขางเทาดานอก 

 
การเตะลูกดวยขางเทาดานนอก  บางคนเรยีกเตะลูกสะกดิ  เปนการเตะลูกดวยขางเทา       

ดานนิว้กอย  การเตะวิธีนีใ้ชเมื่อตองการเตะสงโดยรวดเรว็และในระยะใกล บางครั้งกใ็ชเพื่อหลบหลีก
หรือหลอกลอฝายตรงขามในขณะเลนหรอืเคลื่อนที่อยู  การเตะลูกบอลดวยขางเทาดานนอก  จึงมกั
กระทําในขณะเคลื่อนไหวหรือวิ่งอยู 

 
 
 
 
 
 
 
 
       3 

        2 
                                               1 

 
ที่มา:แสดงโดยนายชลธติย  เสโส  นักกีฬาฟุตบอลโรงเรียนหวยเกิ้งพิทยาคาร 

 
การเตะลูกบอลดวยขางเทาดานนอก  มวีธีิการที่ถูกตองดังนี ้
1. ตาเหลือบดูผูรับหรือทิศทางที่จะเตะไปกอนแลวจึงมองทีลู่กบอล 
2.    เมื่อจะเตะใหจดเทาที่ไมไดเตะอยูระดบัเดียวกับลูกบอล ในลักษณะเอนตวัออกดานนอก

เล็กนอย เพื่อชวยในการทรงตัว น้ําหนักตวัอยูบนเทาที่เปนหลัก 
3.    ยกเทาขางที่เตะขึ้น งอเขาเล็กนอย เตะลูกดวยขางเทาดานนอก (ดานนิ้วกอย) โดยการ

เหวีย่งจากเขา บิดขอเทาที่ใชเตะลูกใหขอเทาถูกบริเวณสวนกลางของลกูดานในใกลตวั อาจจะสะบดั
ปลายเทาเล็กนอยขณะสงลูกก็ได 

2. เมื่อเตะลูกไปแลวปลอยเทาตามไปดวย 
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แบบฝกทักษะปฏิบัติ 
 

เร่ือง การเตะลูกบอล 
 

ช่ือ………………………………………………………..ช้ัน……………….เลขที่……………. 
 
จุดประสงค 

1.    ปฏิบัติการเตะลูกบอลดวยหลังเทาไดอยางถูกตอง 
2.    ปฏิบัติการเตะลูกบอลดวยขางเทาดานในไดอยางถูกตอง 
3.    ปฏิบัติการเตะลูกบอลดวยขางเทาดานนอกไดอยางถูกตอง 

คําสั่ง  
1. ศึกษาเอกสารประกอบการสอน 
2. ใหอบอุนรางกาย โดยการวิ่งเหยาะๆ 600 เมตร บริหารรางกายตั้งแตศีรษะจนถึงเทา 
3. รับอุปกรณการฝก 
4. ดูตัวอยางการสาธิตการเตะลูกบอลของครูอยางตั้งใจ 
5. ฝกปฏิบัติการเตะลูกบอลดวยหลังเทา 
6. ฝกปฏิบัติการเตะลูกบอลดวยขางเทาดานใน 
7. ฝกปฏิบัติการเตะลูกบอลดวยขางเทาดานนอก 
8. ทดสอบภาคปฏิบัติโดยการสุม 4 – 6 คน (ทีเ่หลือทดสอบภาคปฏิบัตินอกเวลาเรียน) 

 
ผลการปฏบิัต ิ

รายการปฏบิัต ิ คะแนนเต็ม คะแนนที่ได 
1.  การบริหารรางกาย 3  
2.  การเตะลูกบอลดวยหลังเทา 3  
3.  การเตะลูกบอลดวยขางเทาดานใน 3  
4.  การเตะลูกบอลดวยขางเทาดานนอก 3  

รวม 12  
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เกณฑการใหคะแนนการปฏบิัต ิ
เกณฑการใหคะแนน  

ประเด็น 
การประเมิน 

3 2 1 

น้ําหนัก/
ความ 
สําคัญ 

คะแนน
รวม 

 
ทักษะการเตะ

ฟุตบอล 

ทาทางการปฏิบัติ
ถูกตอง 

เคลื่อนไหวได
คลองแคลว  
ทรงตัวไดดี 

ทาทางการปฏิบัติ
บกพรองเล็กนอย 
เคลื่อนไหวได
คลองแคลว  
การทรงตัวดี 

ทาทางการปฏิบัติ
บกพรองมาก 

เคลื่อนไหวไมคลอง 
การทรงตัวไมดี 

 
3 

 
9 

 
การบริหาร
รางกาย 

ทาทางการปฏิบัติ
ถูกตอง การบริหาร
รางกายเปนไปตาม

แบบฝก  
ครบสมบูรณ 

ทาทางการปฏิบัติ
บกพรองเล็กนอย 
การบริหารรางกาย
เปนไปตามแบบฝก  

ครบสมบูรณ 

ทาทางการปฏิบัติ
บกพรองมาก  การ
บริหารรางกายผิดไป
จากแบบฝกไมครบ

สมบูรณ  

 
1 

 
3 

รวม 4 12 

 
 
ผลการประเมิน 

ไดคะแนน 9 – 12    =    ดี 
     5 – 8      =    พอใช 
     0 – 4      =    ปรับปรุง 
   การผานเกณฑการประเมินนกัเรียนตองได คะแนน 6 คะแนน ขึ้นไป 
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แบบฝกทบทวนความรู 

 
เร่ือง  การเตะบอลลูกดวยหลังเทา  การเตะลูกบอลดวยขางเทาดานใน 

                การเตะลูกบอลดวยขางเทาดานนอก 
…………………………………………………………………………. 

              คําชี้แจง… ใหนักเรยีนอานขอความตอไปนี้แลวใหความเห็นวาใชหรือไมใช 
        โดยทําเครือ่งหมาย / ลงในชองที่ตองการ  
 

รายการ ใช ไมใช 
1. การเตะลูกหลังเทา เทาขางที่ไมไดเตะใหอยูในระดับเดียวกันกับ  
    ลูกบอล หางประมาณ 1 คืบ 

  

2. การเตะลูกหลังเทาไมเหมาะในการยิงประตู  เพราะบังคับทิศทาง  
    ไมคอยได 

  

3. การเตะลูกขางเทาดานในเรียกอีกอยางหนึ่งวา ลูกแป   
4. การแขงขันแตละครั้ง ผูเลนเตะลูกขางเทาดานในไมนอยกวา  
    60 เปอรเซ็นต 

  

5. สวนมากการเตะลูกขางเทาดานใน มักไดผลแนนอน แมนยํา ควร   
    สงในระยะทางประมาณ 30 เมตร 

  

6. การเตะลูกขางเทาดานนอกเรียกอกีอยางหนึ่งวา  ลูกเฉอืน   
7. การเตะลูกขางเทาดานนอก ใชเมื่อเตะสงโดยรวดเร็วในระยะทาง  
    ใกลและหลบหลีกคูตอสู 

  

8. การเตะลูกขางเทาดานนอก มักทําในขณะเคลื่อนไหวหรือวิ่งอยู   
9. ลูกที่สงไดแมนยําที่สุดคือ  ลูกหลังเทา   
10. ลูกที่ใชมากที่สุดในการแขงขันคือ  ลูกขางเทาดานใน   

 
 
 

www.kro
obannok.c

om



11 
 

 
แนวคําตอบแบบฝกทบทวนความรู 

 
 

เร่ือง  การเตะบอลลูกดวยหลังเทา  การเตะลูกบอลดวยขางเทาดานใน 
         การเตะลูกบอลดวยขางเทาดานนอก 

…………………..………………………............................ 
 

1. ใช 
2. ไมใช  เพราะการเตะลูกหลังเทามีความแรงและสามารถบังคับทิศทางได 
3. ใช 
4. ใช 
5. ไมใช  เพราะควรสงในระยะทาง 20 เมตร 
6. ไมใช  เพราะเรียกอยางอยางวาลูกสะกิด 
7. ใช 
8. ใช 
9. ไมใช  เพราะลูกท่ีสงไดแมนยําท่ีสุดคือลูกขางเทาดานใน 
10. ใช 
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แบบทดสอบหลังเรียน 
วิชา พ41101(ฟุตบอล)  เร่ือง  การเตะลูกบอลดวยหลังเทา, 

การเตะลูกบอลดวยขางเทาดานใน,การเตะลูกบอลดวยขางเทาดานนอก 
กลุมสาระการเรียนรูสุขศึกษาและพลศึกษา(พลศึกษา)  ชัน้มัธยมศึกษาปท่ี 4 

………………………………………………… 

 คําชี้แจง  เลือกคําตอบที่ถูกที่สุดเพียงขอเดยีว แลวทําเครื่องหมาย × ลงในกระดาษคําตอบ 

1.    การเตะลกูบอลแบบใดแมนยํามากทีสุ่ด 
ก. การเตะลูกบอลดวยขางเทาดานใน 
ข. การเตะลูกบอลดวยขางเทาดานนอก 
ค. การเตะลูกบอลดวยหลังเทา 
ง.   ถูกทุกขอ 

2. เมื่อเตะลูกบอลแลวปลอยเทาตามไปดวย เปนวิธีการเตะลูกบอลแบบใด 
ก. การเตะลูกบอลดวยหลังเทา 
ข. การเตะลูกบอลดวยขางเทาดานใน 
ค. การเตะลูกบอลดวยขางเทาดานนอก 
ง. การเตะลูกบอลดวยหัวรองเทา 

3. การแบะเทาทีจ่ะใชเตะ ใหปลายเทาหันออกจากตวัเปนมมุฉาก เทาอีกขางหนึ่งยอเขาแบะออก 
       ดานนอก  เปนวิธีการเตะแบบใด 

ก.   การเตะลกูบอลดวยหลังเทา 
ข. การเตะลูกบอลดวยขางเทาดานใน 
ค. การเตะลูกบอลดวยขางเทาดานนอก 
ง. การเตะลูกบอลดวยหัวรองเทา 

4. เทาที่ใชเตะจะใชแรงเหวีย่งจากสะโพก ปลายเทางุม ขอเทาเกร็ง หวัเขาตึง เหนือลูกบอล เปนวิธี
เตะแบบใด 
ก. การเตะลูกบอลดวยหลังเทา 
ข. การเตะลูกบอลดวยขางเทาดานใน 
ค. การเตะลูกบอลดวยขางเทาดานนอก 
ง. การเตะลูกบอลดวยหัวรองเทา 
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5. ขอใดตอไปนีไ้มใชทักษะเกี่ยวกับการเตะลกูฟุตบอล 

ก. การเตะลูกบอลดวยหลังเทา 
ข. การเตะลูกโคง 
ค. การเตะลูกบอลในอากาศ 
ง. การเตะลูกบอลดวยเขา 

6. การเตะลูกบอลดวยหลังเทาเปนการใชเทาบริเวณใด 
ก. บริเวณปลายนิว้ 
ข. บริเวณขางตาตุม 
ค. บริเวณที่ผูกเชอืกรองเทาบนหลังเทา 
ง. บริเวณขอเทา 

7. การเตะลกูบอลดวยขางเทาดานในเรยีกอีกอยางหนึ่งวาอะไร 
ก. เตะลูกกระตุก 
ข. เตะลูกแป 
ค. เตะลูกสะกิด 
ง. เตะลูกดวยสนเทา 

8.   การเตะลูกบอลดวยขางเทาดานนอกเรียกอีกอยางหนึง่วาอะไร 
ก. เตะลูกกระตุก 
ข. เตะลูกแป 
ค. เตะลูกสะกิด 
ง. เตะลูกดวยสนเทา 

9.    การเตะลกูขางเทาดานใน เปนระยะเตะใกลๆ ไมควรเกินกี่เมตร          
ก. 20  เมตร 
ข. 30  เมตร 
ค. 40  เมตร 
ง. 50  เมตร 

10.  การเตะลกูบอลดวยขางเทาดานนอก มักทําในขณะใด 
ก. ขณะยิงประต ู
ข. ขณะหยุดบอล 
ค. ขณะเดาะฟตุบอล 
ง. ขณะเคลื่อนไหวหรือวิ่งอยู 
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เฉลย 
แบบทดสอบหลงัเรียน 

วิชา พ41101 (ฟุตบอล)  เรื่อง  การเตะลูกบอลดวยหลังเทา, 
การเตะลูกบอลดวยขางเทาดานใน,การเตะลูกบอลดวยขางเทาดานนอก 

 
…………………………………. 

1.  ก 
2.  ค 
3.  ข 
4.  ก 
5.  ง 
6.  ค 
7.  ข 
8.  ค 
9.  ก 
10.  ง 
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บรรณานุกรม 
 
ชาญวิทย  ผลชีวิน.  ฟุตบอล.  สกายบุกส  กรุงเทพ, 2534. 
ประโยค  สุทธิสงา.  ตําราการฝกและการตดัสินฟตุบอล.  ไทยวัฒนาพาณิช กรุงเทพ, 2528. 
ประวิทย  ไชยสาม.  เทคนิคการฝกฟุตบอล.  ไทยวัฒนาพาณิช  กรุงเทพ, 2526. 
สํานักการกฬีา กรมพลศึกษา กระทรวงศกึษาธิการ. กติกาฟุตบอล. โรงพิมพการศาสนา 
               กรุงเทพ, 2541. 
สกายบุกส.  รวมกฎ กติกา และพื้นฐานการเลนฟุตบอล.  สยามสปอรต ซินดิเคท กรุงเทพ, 2545. 
อุทัย  สงวนพงษ.  ฟุตบอล.  อักษรเจริญทศัน กรุงเทพ, 2544. 
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