บทที่ 2
ทฤษฎีท่ เี กี่ยวข้ อง
ส่ว นนี จ้ ะกล่า วถึ ง กติก าของกี ฬ าบาสเกตบอลและซอฟต์ แ วร์ ที่ ท างคณะผู้จัด ท าได้
นามาใช้ งานและเกี่ ยวข้ องกับโครงงานที่ได้ ทา ทัง้ ทางด้ านการนามาใช้ และเหตุผลที่ทางคณะ
ผู้จดั ทาเลือกนามาใช้ เพื่อจัดทาโครงงาน
2.1 ซอฟต์ แวร์ ท่ ใี ช้ ในการพัฒนาแอ๊ ปพลิเคชั่น
2.1.1 โปรแกรม Android Studio

รูปที่ 2.1 Android Studio
Android Studio เป็ น IDE Tools ที่ Google เป็ น ผู้ส ร้ างออกมาเพื่ อ พัฒ นาโปรแกรม
Android โดยเฉพาะ มีแนวคิดและหลักการการทางานคล้ ายกับ Eclipse ซึ่งเป็ นโปรแกรมยอด
นิยมที่นกั พัฒนาใช้ กนั อยู่อย่างมาก แต่ Android Studio จะมีความสามารถที่เหนือกว่าโปรแกรม
Eclipse ที่เป็ นที่นิยมของนักพัฒนาคือมีการออกแบบ GUI ที่ชว่ ยให้ นกั พัฒนาสามารถดู Preview
หน้ า ตาของแอ๊ ป พลิ เ คชั่น ที่ ไ ด้ พัฒ นาหรื อ เขี ย นขึ น้ มาแล้ วโดยที่ ไ ม่ ต้ อ งท าการรั น App บน
Emulator จึงเป็ นเหตุผลที่ทางคณะผู้จดั ทาได้ เลือกโปรแกรม Android Studio มาใช้ เพื่อพัฒนา
โครงงาน
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จุดเด่นของ Android Studio เวอร์ ชนั่ 2.2.3
Instant Run ฟี เจอร์ หรื อจุดเด่นที่สาคัญคือช่วยเร่ งรอบการพัฒนาแอ๊ ปพลิเคชัน่ แก้ โค้ ดแล้ ว
สามารถกดรันได้ โดย โปรแกรมจะทางานที่เหลือ ทังคอมไพล์
้
และเปลี่ยนไฟล์ APK ในอีมเู ล
เตอร์ หรื อโปรแกรมจาลองแอนดรอย์ ให้ อตั โนมัติ ใช้ ได้ กบั แอพที่เรี ยก API level 14 (ICS) ขึ ้น
ไป
Android Emulator ตัวใหม่ เร็ วขึน้ สูง สุด 3 เท่า , ปรั บปรุ ง การทางานของ Android Debug
Bridge ( ADB) ส่งข้ อมูลเร็ วขึ ้นสูงสุด 10 เท่า การรันแอพทดสอบบนอีมูเลเตอร์ จะเร็ วกว่า
การรันบนเครื่ องจริง
Cloud Test Lab บริ การตัวใหม่ของกูเกิล ส่งแอพไปรันทดสอบบนมือถือหลากหลายรุ่ นที่รัน
อยูบ่ นเซิร์ฟเวอร์ ของกูเกิลได้
• App Indexing รองรับฟี เจอร์ App Indexing ที่ช่วยให้ Google Search หาข้ อมูลในของ
แอ๊ ปพลิเคชัน่ ได้ ง่ายขึ ้น
GPU Debugger Preview สาหรับคนเขียนเกมด้ วย OpenGL ES ตัวนี ้มีตวั ดีบกั๊ การทางาน
ของจีพียู สถานะเป็ นรุ่นพรี วิว

2.1.2 SQLite Database

รูปที่ 2.2 โลโก้ SQLite Database
ฐานข้ อมูล SQLite เป็ น Database ขนาดเล็กที่ ไ ด้ รับความนิยมอย่างมากกับ แอ๊ ปพลิ
เคชั่นที่ทางานบน Smartphone และ Tablet ประเภทต่างๆ รู ปแบบการทางานของ SQLite จะ
เป็ นแบบ Standalone คือจะทางานอยู่บนแอ๊ ปพลิเคชั่นนันๆ
้ และ SQLite มีโครงสร้ างที่ง่ายต่อ
การจัดเก็บและนาไปใช้ และไฟล์ที่จดั เก็บนันก็
้ มีขนาดเล็กมาก เป็ นเหตุผลที่ SQLite จึงเหมาะสม
กับ แอ๊ ป พลิ เ คชั่น ที่ ท างานบน Smartphone และ Tablet ที่ มี ข้ อ จ ากัน ทัง้ ด้ า น Hardware และ
Memory รวมไปถึงความสามารถในการ Process ที่น้อยกว่า PC Desktop และเนื่องจากข้ อมูลที่
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จัดเก็บในโครงงานนี ้เป็ นข้ อมูลที่ขนาดไม่ใหญ่มากจึงเป็ นเหตุผลที่ทางคณะผู้จดั ทาจึงเลือกใช้ การ
จัดเก็บข้ อมูลลงฐานข้ อมูล SQLite
จุดเด่นของ SQLite เวอร์ ชนั่ 3.8.2
พัฒนาโดย D. Richard Hipp ด้ วยภาษา C จานวนโค๊ ดรวมๆแล้ วประมาณสามหมื่นกว่าบรรทัด
ซึง่ ผู้พฒ
ั นาได้ รับคาชมว่าเป็ นผู้ที่เข้ าใจในวิทยาการด้ านคอมพิวเตอร์ อย่างลึกซึ ้ง
ส าหรั บ SQLite น่ า จะเป็ น ฐานข้ อ มูล ที่ นิ ย มใช้ กัน มากที่ สุด ในโลก มี ค านิ ย ามว่ า “ เล็ ก เร็ ว
แรง” และที่ ส าคัญ คื อ เสถี ย ร และข้ อ ดี อี ก อย่า งคื อ ฟรี แ ละ cross-platform เป็ น ฐานข้ อ มูลที่
จัดเก็บในไฟล์เดียว โดยไม่ต้องมีฝั่ง Server ไม่ต้องตังค่
้ าใดๆ
สามารถใช้ ภาษาโปรแกรมได้ เกือบทุกภาษา โดยเฉพาะ Lazarus จะมี component ที่ตดิ ตังมาให้
้
พร้ อมใช้ งาน

2.1.3 JAVA

รูปที่ 2.3 โลโก้ Java
Java เป็ นภาษาเชิงวัตถุ (Object) ซึ่งโดยทัว่ ไปแล้ วภาษาคอมพิวเตอร์ จะแบ่งออกเป็ น
ภาษาเชิ ง โครงสร้ าง และ ภาษาเชิ ง วัตถุ โดยการทางานของภาษาจะต่างกัน โดยภาษาเชิ ง
โครงสร้ างนันจะท
้
างานเป็ นลาดับ ซ้ ายไปขวา บนลงล่าง เช่น ภาษา C, Assembly เป็ นต้ น แต่
ภาษาเชิงวัตถุ คือจะมีมุมมองการทางานแยกออกเป็ นสัดส่วน และจับการทางานมารวมกันให้
เป็ น โปรแกรมที่ ส มบูร ณ์ แ บบ ซึ่ง Java ก็ เ ป็ น ภาษาพื น้ ฐานที่ ใ ช้ พัฒ นาแอ๊ ป พลิ เ คชั่น ร่ ว มกับ
โปรแกรม Android Studio อยู่แล้ ว จึงเป็ นเหตุให้ ทางคณะผู้จดั ทาต้ องศึกษาและใช้ ภาษา Java
ในการพัฒนาโครงงาน
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ข้ อดีของ ภาษา JAVA
ทางานบนเว็บเบราเซอร์ ได้ โปรแกรมภาจาวาที่มีคณ
ุ สมบัติดงั กล่าว คือจาวาแอปเพล็ต
(Java Applet)
สนับ สนุน งานหลายระดับ ตัง้ แต่ร ะดับ เซิ ร์ ฟ เวอร์ คอมพิ ว เตอร์ ส่ว นบุค คล ไปจนถึ ง
อุปกรณ์พกพา เช่น โทรศัพท์มือถือ
สามารถทางานบนเครื่ องคอมพิวเตอร์ ตา่ งระบบได้
ภาษาจาวาเป็ นภาษาเชิงวัตถุ
ไวยากรณ์ของภาษาถูกออกแบบมาอย่างดี
ระบบจัดการคืนพื ้นที่ในหน่วยความจาอัตโนมัติ
มีคลาสจานวนมากให้ ใช้

2.2 เนือ้ หาที่เกี่ยวข้ อง

รูปที่ 2.4 สนามบาสเกตบอล
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2.2.1 กติกาบาสเกตบอล
1) การเล่น ความมุ่งหมาย บาสเกตบอลเป็ นการเล่นที่แบ่งผู้เล่นออกเป็ น 2 ฝ่ าย ฝ่ าย
ละ 5 คน ผู้เล่นแต่ละฝ่ ายต้ องพยายามนาบอลไปโยนลงในห่วงประตูของคูต่ อ่ สู้และป้องกันไม่ให้ คู่
ต่อสู้ครอบครองบอล หรื อทาคะแนนได้ ผู้เล่นอาจส่งโยน ตี กลิ ้ง หรื อเลี ้ยงลูกไปทิศทางใดก็ได้ ให้
ถูกต้ องตามกติกาที่กาหนดไว้
2) อุปกรณ์การเล่น สนาม ต้ องเป็ นพื ้นราบเรี ยบหน้ าแข็งรู ปสี่เหลี่ยมผืนผ้ าไม่มีสิ่งกี ด
ขวางใด ๆ มีขนาดกว้ าง 14 เมตร ยาว 26 เมตร โดยวัดจากริ มขอบด้ านในของเส้ นเขตสนาม อาจ
ยาวหรื อสันกว่
้ านี ้ได้ ไม่เกิน 2 เมตร ส่วนกว้ างจะกว้ างหรื อแคบกว่านี ้ได้ ไม่เกิน 1 เมตร
3) เส้ นเขตสนาม สนามเล่นต้ องเขียนเส้ นให้ ชดั เจนบริ เวณโดยรอบและต้ องห่างจาก
สิ่งกีดขวางอย่างน้ อย 1 เมตร เส้ นด้ านยาวเรี ยกว่าเส้ นข้ าง เส้ นด้ านสันเรี
้ ยกว่าเส้ นหลังเส้ นเขต
สนามให้ มีระยะห่างจากผู้ดูอย่างน้ อย 2 เมตร ถ้ าเส้ นเขตสนามห่างจากสิ่งกี ดขว้ างน้ อยกว่า 1
เมตร ให้ เขียนเส้ นประเข้ าไปในสนามอีก 1 เมตรโดยรอบ เส้ นเขตสนามนี ้ต้ องเขียนให้ ชดั เจนมี
ขนาดกว้ าง 5 เซนติเมตร
4) วงกลมกลาง วงกลมกลางต้ อ งมี รั ศ มี ย าว 1.80 เมตร และจะต้ อ งเขี ย นไว้ ที่
ศูนย์กลางสนามเล่น รัศมีของวงกลมให้ วดั ถึงขอบนอกและมีเส้ นผ่านศูนย์กลางขนานกับเส้ นหลัง
5) เส้ นกึ่งกลางสนามเขียนเส้ นกึ่งกลางสนามขนานกับเส้ นหลัง จากจุดกลางของเส้ น
ข้ างต่อเส้ นกึ่งกลางไปนอกสนามยาวด้ านละ 15 เซนติเมตร
6) เส้ นโยนโทษ เส้ นโยนโทษ ต้ องขนานกับเส้ นหลัง ห่างจากริมในเส้ นหลัง 5.80 เมตร
ยาว 3.60 เมตร จุดกึ่งกลางของเส้ นโยนโทษต้ องอยูใ่ นแนวเส้ นจุดกึ่งกลางเส้ นหลังทัง้ 2 ข้ าง
7) เขตกาหนด 3 วินาที และเขตโยนโทษ เขตกาหนด 3 วินาที คือ เนื ้อที่ที่กาหนดไว้ ใน
สนามระหว่างเส้ นหลัง ที่ ล ากจากริ มนอกเส้ นหลัง ซึ่ง มี ระยะห่างจากจุดกึ่งกลางของเส้ นหลัง
ออกไปข้ างละ 3 เมตร ไปบรรจบกับปลายเส้ นโยนโทษทังสองข้
้
าง เขตโยนโทษ คือ เนื ้อที่ที่กาหนด
ไว้ ในสนามเล่นโดยเขตครึ่ งวงกลมและอีกครึ่ งหนึ่งอยู่ในเขตกาหนด 3 วินาทีเขียนเป็ นเส้ นประ
เส้ นข้ างของเขตโยนโทษเป็ นที่ให้ ผ้ เู ล่นยืนระหว่างการโยนโทษโดยช่องแรกห่างจากเส้ นหลัง 90
เซนติเมตร ช่องที่ 2 กว้ าง 85 เซนติเมตรเส้ นของเขตโยนโทษเขียนออกมานอกเขตโยนโทษยาว 10
เซนติเมตร
8) กระดานหลังกระดานหลังทังสองข้
้
างทาด้ วยไม้ เนื ้อแข็งหนา 3 เซนติเมตร หรื อถ้ า
เป็ นวัสดุใสอย่างอื่นที่เหมาะสม ยาว 1.80 เมตร กว้ าง 1.20 เมตร มีผิวหน้ าเรี ยบ ถ้ าไม่ใช้ วสั ดุใสที่
ทาด้ วยสีขาวโดยรอบเขียนเส้ นกว้ าง 5 เซนติเมตร โดยใช้ สีตดั กับพื ้นขาวของกระดานหลัง เขียน
รู ป สี่ เ หลี่ ย มมุม ฉากด้ ว ยเส้ น กว้ า ง 5 เซนติเ มตร ตรงหลัง ห่ว งประตู วัด ริ ม นอกด้ า นยาว 59
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เซนติเมตร และด้ านตังยาว
้
45 เซนติเมตร ริ มบนสุดของเส้ นด้ านฐานอยู่ในระดับเดียวกับห่วง
ประตู กระดานหลังต้ องติดตังอย่
้ างแข็งแรง ตังฉากกั
้
บพื ้นและขนานกับเส้ นหลังขอบล่างสูงจาก
พื ้น 2.75 เมตร จุดกึ่งกลางกระดานตังอยู
้ ่บนเส้ นสมมุติตงฉากกั
ั้
บพื ้น และห่างจากเส้ นหลังเข้ ามา
ในสนาม 1.20 เมตร ฐานที่ตงกระดานหลั
ั้
งห่างจากขอบนอกของเส้ นหลังอย่างน้ อย 40 เซนติเมตร
9) ห่วงประตู ห่วงประตู ประกอบด้ วยห่วงเหล็กและตาข่ายเชือก ห่วงเหล็กต้ องเป็ น
เหล็กแข็งทาสีส้มมีเส้ นผ่านศูนย์กลางวัดขอบใน 45 เซนติเมตร ห่วงเหล็กต้ องต้ องทาด้ วยเหล็ก
ขนาดเส้ นผ่านศูนย์กลาง 20 มิลลิเมตร ห่วงเหล็กต้ องยึดแน่นกับกระดานหลังให้ ได้ ระดับ ตาม
ขวาง สูงจากพื ้น 3.05 เมตร ขอบในของห่วงที่อยู่ใกล้ กบั กระดานหลังต้ องห่างจากหน้ ากระดาน
หลัง 15 เซนติเมตร
10) ลูกบอลวัตถุ ขนาดและน ้าหนัก ลูกบอลต้ องเป็ นทรงกลมวัดโดยรอบไม่สนกว่
ั ้ า 75
เซนติเมตร และไม่ยาวกว่า 78 เซนติเมตร น ้าหนักไม่น้อยกว่า 600 กรัมและไม่เกิน 650 กรัม บอล
ประกอบด้ วยยางในหุ้มด้ วยหนังหรื วสั ดุผสม หรื อยางอย่างอื่น ๆ ต้ องสูบลม เมื่อปล่อยลงพืน้ ไม้
แข็งจากความสูง 1.80 เมตรแล้ วกระดอนขึ ้นไม่น้อยกว่า 1.20 เมตร และไม่สงู เกินกว่า 1.40 เมตร
11) อุปกรณ์เทคนิค อุปกรณ์เทคนิคต้ องมีนาฬิกาจับเวลาอย่างน้ อย 2 เรื อนสาหรับจับ
เวลาแข่งขัน 1 เรื อน และสาหรับจับเวลานอก 1 เรื อน นอกจากนี ้ต้ องมีเครื่ องบอกเวลา 30 วินาที
ใบบันทึกตามกาหนดของสหพันธ์ บาสเกตบอลสมัครเล่นระหว่างประเทศนอกจากนี ้ให้ มีเครื่ อง
อุปกรณ์ที่เหมาะสมตามที่กาหนดไว้ ในกติกา รวมทังป้
้ ายบอกคะแนน ป้ายแจ้ งจานวนฟาวล์ ป้าย
ฟาวล์ครัง้ ที่ 1-4 เป็ นสีขาว – ดา ครัง้ ที่ 5 เป็ นสีแดง
12) ชุดผู้เล่น ผู้เล่นชุดหนึง่ มี 10 คน ในชุดหนึง่ ๆ จะต้ องมีหวั หน้ าชุดผู้ฝึก และผู้ชว่ ยผู้
ฝึ ก แต่ในการแข่งขันติดต่อกันมากกว่า 5 เกมส์ อาจจะมีผ้ เู ล่นได้ ถึง 12 คน ผู้เล่นทุกคนต้ องติด
หมายเลขที่ เ สื อ้ ทัง้ ด้ านหน้ าและด้ านหลังโดยด้ านหน้ าต้ องสูง 10 เซนติเมตร ด้ านหลัง สูง 20
เซนติเมตร แต่ละชุดมีหมายเลข
13) ผู้เล่นออกนอกเขตสนาม ผู้เล่นจะออกนอกเขตสนามโดยมาได้ รับอนุญาตจากผู้
ตัดสินไม่ได้ ในระหว่างการแข่งขันประจาตัว 4-15 ผู้เล่นชุดเดียวกันจะใช้ หมายเลขซ ้ากันไม่ได้
14) หัวหน้ าชุด หน้ าที่และอานาจ หัวหน้ าชุด มีหน้ าที่ควบคุมผู้เล่นในชุด และหัวหน้ า
ชุดอาจจะถามเจ้ าหน้ าที่เกี่ยวกับการตีความหมาย แต่ต้องกระทาโดยสุภาพ ผู้เล่นอื่นจะติดต่อ
สอบถามเจ้ าหน้ าที่ไม่ได้ ก่อนหัวหน้ าชุดจะออกจากสนามต้ องแจ้ งผู้ตดั สินว่าจะให้ ใครทาหน้ าที่
หัวหน้ าชุดแทน
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15) ผู้ฝึก ผู้ฝึกต้ องส่งรายชื่อและหมายเลขประจะตัวของผู้เล่น ชื่อและหมายเลขของ
หัวหน้ าชุด ผู้ฝึกเป็ นผู้ขอเวลานอก และเมื่อต้ องการจะเปลี่ยนตัวผู้เล่นผู้ฝึกจะต้ องบอกให้ ผ้ เู ล่นไป
รายงานตัวต่อผู้บนั ทึก และพร้ อมที่จะลงเล่นได้ ทนั ที หัวหน้ าชุดอาจจะทาหน้ าที่เป็ นผู้ฝึกได้
2.2.2 สถิตใิ นบาสเกตบอล
1) Position Played (POS) คือ ตาแหน่งของผู้เล่นโดยบาสเกตบอลจะมี 5 ตาแหน่ง ตาม
หลักสากลได้ แก่ Point Gard (PG), Shooting Gard (SG), Small Forward (SF), Power Forward
(PF) และ Center (C) แต่ในประเทศไทยจะนับ แค่ 3 ตาแหน่ง คือ การ์ ด ปี ก เซนเตอร์ โดยการ์ ด
จ่าย 1 ตาแหน่ง ปี กและเซนเตอร์ อย่างละ 2 ตาแหน่ง
2) Minutes Played (MIN) คือ เวลาในการลแข่งในสนามของผู้เล่น
3) Field Goals (FG) คือ ความพยายามทาคะแนนของผู้เล่น จะนับเมื่อผู้เล่นปล่อยบอล
เข้ าหาห่วงแล้ ว ตัวอย่างเช่น FG = 11-33 คือ การปล่อยปล่อยเข้ าห่วง 33 ครัง้ ลงไป 11 ครัง้
4) 2 Points Made & 3 Points Made (2P & 3P) คือ การทาคะแนน 2 คะแนน และ 3
คะแนน
5) Free Throws (FT) คือ การโยนจุดโทษโดยการโยนจุดโทษจะนับคะแนน 1 คะแนน
6) Rebounds (REB) คือ การที่ผ้ เู ล่นกระโดดแย่งบอลเมื่อบอลไม่ลงห่วง ถ้ าเป็ นฝ่ ายบุก
แล้ วกระโดดเข้ าไปแย่งบอลเมื่อบอลไม่ลงจะเรี ยกว่า Offensive Rebounds ถ้ าเป็ นฝ่ ายรับและ
กระโดดเข้ าไปแย่งบอลก็จะเรี ยกว่า Deffensive Rebounds
7) Assists (AS) คือการส่งบอลเพื่อให้ เพื่อนทาคะแนน
8) Steals (ST) คือการแย่งบอลฝั่งตรงข้ ามแล้ วนาไปทาคะแนน
9) Blocks คือ การป้องกันผู้เล่นขณะพยายามทาคะแนน หรื อ จะอธิบายให้ เห็นภาพคือคู่
ต่อสู้กาลังพยายามโยนบอลเข้ าห่วงเพื่อทาคะแนนแล้ วเราปั ดบอลไม่ให้ ลงห่วงได้ (แต่ห้ามปั ดเมื่อ
ลูกสัมผัสห่วงแล้ วฝ่ ายตรงข้ ามจะได้ คะแนนทันที)
10) Fouls คือ การที่ ผ้ ูเ ล่นป้องกันคู่ต่อสู้ผิ ดกติก า เช่นการผลัก การดัน การกระแทก
รุนแรง ฯลฯ
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2.2.3 ตาแหน่ งในการเล่ นบาสเกตบอล
1) ตาแหน่ง Point Guard (PG) จะแตกต่างออกไปจาก Guard ตรงที่จะไม่อยู่แต่บริ เวณ
ภายนอกเท่านันแต่
้ จะเคลื่อนที่ไปทัว่ สนาม เพื่อที่จะหลอกล่อคู่ต่อสู้และสร้ างโอกาสให้ กบั ทีมได้
อยูเ่ สมอ รวมไปถึงการทาแต้ มด้ วยตัวเอง ทัง้ 2 แต้ ม และ 3 แต้ ม
ต าแหน่ง PG มัก ใช้ ผ้ ูเ ล่น ที่ มี ค วามสามารถสูง ในการครองบอลและควบคุม บอล มี
ความเร็วและคล่องตัวมากที่สดุ ในบรรดาตาแหน่งทังหลาย
้
ไม่ต้องใช้ ความสูง เพราะอาจทาให้ ไม่
คล่องตัว
ตาแหน่ง Point Guard จะมีความโดดเด่นในทางด้ าน การส่งบอลให้ กบั เพื่อนร่ วมทีมทา
คะแนนและยังมีความสามารถในทางด้ านการชู้ตใน ระยะ 3 แต้ ม รวมไปถึงการแย่งบอลที่ยอด
เยี่ยมอีกด้ วย ซึ่งทาให้ ตาแหน่ง Point Guard นี ้ เป็ นหนึ่งตาแหน่งที่มีความหลายหลายในการเล่น
ในจังหวะต่างๆ ทาให้ ตาแหน่งนี ้เป็ นตาแหน่งที่ทกุ ๆคนต้ องระวังเป็ นอย่างยิ่ง
2) ต าแหน่ ง Shooting Guard (SG) ใช้ ผู้ เล่ น ที่ มี ค วามช านาญในการท าแต้ มจาก
ระยะไกล มีความเร็วและคล่องตัว ทักษะการรับส่งบอลพอสมควร อาจไม่ต้องใช้ ความสูงมาก
คนส่วนใหญ่คิดว่า เล่นตาแหน่งนีเ้ พราะว่า ชู๊ต 3 คะแนนแม่น ยา แต่ตาแหน่งนีจ้ ะเป็ น
ตาแหน่งที่เหนื่อยเหมือนกัน เนื่องจากชู๊ตติ ้งการ์ ดต้ องคอยวิ่งไปในที่วา่ ง วิ่งผ่านคนสกรี น เมื่อท่าน
ไม่มีลกู ก็ต้องวิ่ง ตลอดเวลา เพื่อหาช่องว่างในการทาแต้ ม
ตาแหน่งนี ้เรี ยกได้ ว่าเป็ นเอสของทีมเป็ นตาแหน่งที่มีความสามารถรอบด้ าน สามารถใน
การทาแต้ มระยะกลางจะเพิ่มขึน้ ซึ่งเป็ นลักษณะ เฉพาะตัว Shooting Guard (SG) ไม่ได้ จากัด
การเล่นแค่ภายนอกเส้ น 3 แต้ ม ถ้ ามีโอกาสก็ทะลวงเข้ าไปทาแต้ มภายในได้ ด้วยโดยสามารถชู้ต
ได้ ไม่ว่าจะอยู่ ตาแหน่งไหนก็ตาม Shooting Guard (SG) ควรฝึ กสกิลชู้ต 3แต้ ม Running และ
Steal เป็ นหลัก
3) ตาแหน่ง Small Forward (SF) เป็ นตาแหน่งที่มีความหลากหลายทางการเล่นมาก
ที่สดุ ทาได้ ตงแต่
ั ้ การทาคะแนนอย่างรวดเร็ วจนถึงการรอ Rebound จากเพื่อนร่วมทีม เรี ยกได้ ว่า
ทาหน้ าที่เชื่อมโยง Guard กับ Center ได้ เลย SF ต้ องเป็ นตาแหน่งที่มีความเร็ วและคล่องตัวกว่า
PF และ C ในขณะที่ความสูงนันพอๆกั
้
บ SF บางที SF ก็ทาหน้ าที่เหมือน PF บางครัง้ อาจคล้ าย
SG เรี ยกว่าหลากหลายมาก
ควรใช้ ค นที่ มี ค วามสูง พอสมควรเพราะจะช่ว ยในการ Rebound ด้ ว ย แต่ต้ อ งมี ค าม
คล่องแคล่วในระดับหนึง่ และความแม่นยาในการทาคะแนนอีกด้ วย
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Small Forward ผู้เ ล่นตาแหน่ง นี ้ จะคอยใช้ ความรวดเร็ วในการเคลื่ อนไหว ทาหน้ าที่
เคลื่อนไหวไปมาตามช่องว่างที่สามารถเปิ ดโอกาสในการชู้ตหรื อส่งบอลได้ และยึดครองพื ้นที่ใน
จุดที่คาดว่าจะทา Rebound ไปพร้ อมกัน ดังนันจึ
้ งต้ องคอยเคลื่อนที่ไปทัว่ สนามอยู่ตลอดเวลา
การเล่น ของต าแหน่ง Small Forward จะต่า งกับ ของ Power Forward อยู่พ อสมควร เพราะ
จะต้ องเคลื่อนที่ไปมาเพื่อคอยแย่งบอลจากคู่แข่งจากในบริ เวณกลางสนาม และทาหน้ าที่เชื่อม
ระหว่าง Guard และ Center ด้ วย นอกจากนี ก้ ารทาแต้ ม ของ Small Forward จะทาแต้ ม จาก
ส่วนกลาง และอาจจะร่วมไปถึงบริเวณ 3 แต้ ม ด้ วยเลยก็ได้
4) ตาแหน่ง Power Forward (PF) หน้ าที่ ในการเล่นตาแหน่งนี ้มีไม่มาก ส่วนใหญ่จะมี
บทบาททางด้ านป้องกันมากกว่า PF จะอยู่ห่างแป้นไม่เกินสองเมตร คืออยู่ใต้ แป้นตลอดเวลา ผู้
เล่นตาแหน่งนี ้ต้ องมีความแข็งแกร่งพอสมควร การประกบผู้เล่นฝ่ ายตรงข้ ามให้ เข้ ามาเล่นภายใน
แดนตนเองอย่างลาบากเป็ น หน้ าที่ของเขา เรี ยกว่าถ้ า Center ไม่อยู่ เขาจะเป็ น Center คนต่อไป
การรุกจะไม่คอ่ ยทาแต้ มด้ วยตนเองมากนัก จะคอย Rebound ที่เรี ยกว่า เก็บตก ในกรณีที่เพื่อน
ยิงพลาดเสียมากกว่า
Power Forward เป็ นตาแหน่งที่มีค่า Jump สูงที่สุด ผู้เล่นตาแหน่งนีค้ ่อนข้ างจะต้ องมี
ความสูงและหนาพอสมควร ไม่ต้องการความคล่องตัวมากนัก มีความสามารถในการ Rebound
สูง ความสามารถส่วนใหญ่จะเน้ นไปทางทาแต้ มจากใต้ แป้น , การ Rebound และการ Dunk ที่
สวยงาม จึงเป็ นตาแหน่งที่ใกล้ เคียงกับ Center
5) ตาแหน่ง Center (C) การเล่นในตาแหน่งนี ้จะใช้ ความหนาของตนในการทาแต้ มและ
บล็อคการบุกของฝ่ ายตรงข้ าม เพราะฉะนัน้ ขนาดของผู้เล่นเป็ นเรื่ องที่สาคัญมากสาหรับการเล่น
ในตาแหน่งนี ้ ในเรื่ องของความเร็ ว ถ้ ามีก็ไม่เสียหายแต่ไม่ได้ จาเป็ นมาก Center จะช่วยทาแต้ ม
ในเขตสองแต้ มโดยอาศัยความแข็งแกร่ง Center จะเป็ นตาแหน่งที่คอยสนับสุนนเพื่อนร่วมทีมใน
การเล่นบริเวณใต้ แป้น ในการป้องกัน ก็ใช้ ความแข็งแกร่งในการบล็อค และรักษาพื ้นที่ไม่ให้ ผ้ เู ล่น
ฝ่ ายตรงข้ ามทาแต้ มได้ เรื่ องที่สาคัญอีกเรื่ องก็คือ การ Rebound
ส่วนใหญ่จะใช้ ผ้ เู ล่นที่สงู ที่สดุ ในทีมในการเล่นตาแหน่งนี ้ มีความหนาพอสมควรเพื่อใช้ ใน
การกระแทกในการทาแต้ ม และ Rebound ตาแหน่ง Center จะเป็ นตาแหน่งที่มีส่วนสูงมากที่สดุ
ในเกม ซึง่ ทาให้ ได้ เปรี ยบตาแหน่งอื่นๆในเวลาเล่นลูกกลางอากาศ อีกทังยั
้ งมีความสามารถในการ
รี บ าวน์ ที่ ย อดเยี่ ย ม ท าให้ เ วลาต่อ สู้กัน กลางอากาศท าให้ ต าแหน่ง Center นัน้ ได้ เ ปรี ย บต่อ
ตาแหน่งอื่นๆมาก
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2.2.4 แผนการเล่ นบาสเกตบอล
1) การตังรั้ บแบบ 2-1-2
นิยมเล่นกันมาก เพราะสามารถเปลี่ยนสภาพของรูปแบบได้ ง่ายโดยการเคลื่อนที่ของคน
กลางขึ ้นหรื อลงเพียงคนเดียวเท่านันก็
้ จะทาให้ รูปแบบเปลี่ยนไป
การตังรั
้ บแบบนีม้ ักใช้ กับทีมตรงข้ ามที่เก่งในการส่งลูกบอลวงนอกซึ่งสามารถป้องกัน
พื ้นที่เขตโทษได้ ดี และป้องกัน การยิงประตู ในระยะไกลการตังรั
้ บแบบนี ้จะมีผ้ เู ล่นอยู่หน้ า 2 คน
อยูก่ ลาง 1 คน อยูห่ ลัง 2 คนโดยแต่ละคนจะต้ องคอยดูแลรับผิดชอบในพื ้นที่ของตน
2) การตังรั้ บแบบ 1-2-2
เป็ นการป้องกันการยิงประตูในระยะไกลบริ เวณหัวกะโหลกของเขตโทษได้ ดีแต่ด้อย ใน
การป้องกันฝ่ ายตรงข้ ามที่รุกใต้ แป้นและการตังรั
้ บแบบนี ้จะมีผ้ เู ล่นอยู่หน้ า 1 คน อยู่กลาง 2 คน
อยูห่ ลัง 2 คนคอยดูแลรับผิดชอบในพื ้นที่ของตน
3) การป้องกันแบบ 3–2
ใช้ เมื่อผู้เล่นศูนย์หน้ าและผู้เล่นหลังหรื อการ์ ด 2 คนยิงประตูวงนอกได้ แม่นยา แต่ขาด
ประสิทธิภาพในการรุกใต้ แป้นโดยการตังรั้ บแบบนี ้จะมีผ้ เู ล่นอยู่หน้ า 3 คน และอยูห่ ลัง 2 คนคอย
ดูแลรับผิดชอบในพื ้นที่ของตน
4) การป้องกันแบบ 2–3
มักใช้ กบั ทีมตรงข้ ามที่มีความสามารถรุกใต้ แป้นได้ ดีโดยการตังรั้ บแบบนี ้จะมีผ้ เู ล่น 2 คน
อยูห่ น้ าและอยูห่ ลัง 3 คนคอยดูแลรับผิดชอบในพื ้นที่ของตน
5) การป้องกันแบบ ตัวต่อตัว
วิธีปฏิบตั ิ
- ยืนเตรี ยมพร้ อม และเคลื่อนที่ไปตามทิศทางของฝ่ ายรุก และต้ องติดตามไปเป็ น เงาตาม
ตัวพยายามขวางทิศทางการเคลื่อนที่ของคูแ่ ข่งขัน
- สายตาจะต้ องจับจ้ องอยูท่ ี่ลกู บอล และคูแ่ ข่งขันของตนตลอดเวลา
- ยกมือกันคู่ต่อสู้ไม่ให้ ส่งลูกบอลได้ สะดวกพร้ อมทัง้ พยายามดึง หรื อแย่งลูกบอล ไป
ครอบครอง

