
สื่อการเรียนการสอนวิชาพลศึกษา (ยูโด) พ31102
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4

ผู้สอน นางสาวขนิษฐา  ปราชญ์วิทยา

หน่วยการเรียนรู้ที่ 3   ทักษะพื้นฐานของกีฬายูโด



การเคลื่อนที่ การล้ม(Ukemi)

1. การล้มทางด้านหลัง 
(Ura - Ukemi)
1.1 ท่านอนล้มหลัง
1.2 ท่าน่ังล้มหลัง
1.3 ท่าน่ังบนส้นเท้าล้มหลัง
1.4 ท่ายืนล้มหลัง
2. การล้มทางด้านข้าง 
(Yoko - Ukemi)
2.1 ท่านอนล้มข้าง
2.2 ท่าน่ังล้มข้าง 
2.3 ท่าน่ังบนส้นเท้าล้มข้าง 
2.4 ท่ายืนปัดล้มข้าง 
2.5 ท่าม้วนตัวตบเบาะจาก

ท่าน่ัง
3. การล้มทางด้านหน้า 
(Mae - Ukemi) 
3.1 ท่าล้มจากท่าคุกเข่า
3.2 ท่าล้มจากท่ายืน
3.3 ท่าล้มจากท่ากระโดด

การยืนจับคู่ต่อสู้

(Kumi Katas)

การท าให้คู่ต่อสู้เสีย
การทรงตัว
(Kazushi)

ทิศทางการท าให้คู่ต่อสู้  
เสียหลัก มี 8 ทิศ 

1.ทางด้านหน้า (Mae-Kuzushi)

2.ทางด้านหลัง (Ushiro-
Kuzushi) 

3.ทางด้านขวา (Migi-Kuzushi)

4.ทางด้านซ้าย(Hidari-Kuzushi)

5. ทางด้านหน้าเฉียงขวา 
(Migimae- Sumi -Kuzushi)
6. ทางด้านหน้าเฉียงซ้าย 
(Hidari-Mae-Sumi-Kuzushi)
7. ทางด้านหลังเฉียงขวา 
(Migi-Ushiro-Sumi-Kuzushi)
8. ทางด้านหลังเฉียงซ้าย 
(Hidari-Ushiro-Sumi-Kuzushi)

การทรงตัว

1.การทรงตัวในลักษณะธรรมชาติ
1.1 การทรงตัวโดยเท้าทั้งคู่อยู่ใน
แนวเดียวกัน (Shizen – Hontai)  

1.2 การทรงตัวโดยเท้าขวาน า 
(Migi - Shizentai)

1.3 การทรงตัวโดยเท้าซ้ายน า 
(Hardari - Shizentai)

2. การทรงตัวในลักษณะป้องกัน 
(Jigo - Hontai)

2.1 การทรงตัวลักษณะป้องกันโดย
เท้าทั้งคู่อยู่ในแนวเดียวกัน

(Jigotai)

2.2 การทรงตัวลักษณะป้องกัน
โดยเท้าขวาน า (Migo -Jigotai)

2.3 การทรงตัวลักษณะป้องกัน
โดยเท้าซ้ายน า
(Hidari - Jigotai)

1. การเดิน (Shintai) 

2. การหมุนตัว(Taisabaki) คือ       
2.1หมุนตัวไปทางซ้ายและขวา
ทาง ด้านหน้า 90 องศา

1.1 การเดินแบบก้าวเท้าสลับ  
(Ayumi Ashi) 
1.2 การเดินแบบก้าวเท้าน า
เท้าตาม (Tsugi Ashi) 

2.2หมุนตัวไปทางซ้ายและขวา    

ทางด้านหลัง 90 องศา
2.3หมุนตัวไปทางซ้ายและขวา

ทางด้านหน้า 180 องศา

2.4หมุนตัวไปทางซ้ายและขวา 
ทางด้านหลัง 180 องศา

2.5หมุนตัวไปทางซ้ายและขวา 
ทางด้านหน้า 180 องศา  
โดยก้าวเท้าไขว้สลับกัน

1. การยืนจับคู่แบบทรงตัวใน
ลักษณะธรรมชาติ 
1.1 ท่าการยืนจับคู่ใน

ลักษณะธรรมชาติด้วยมือขวา
1.2 ท่าการยืนจับคู่ใน

ลักษณะธรรมชาติด้วยมือซ้าย

2. การยืนจับคู่แบบทรงตัว
ในลักษณะป้องกัน
2.1ท่าการยืนจับคู่ในลักษณะ

ป้องกันด้วยมือขวา
2.2ท่าการยืนจับคู่ในลักษณะ

ป้องกันด้วยมือซ้าย



การทรงตัว

1. การทรงตัวในลักษณะธรรมชาติ แบ่งออกเป็น 3 ลักษณะ ดังนี้
1.1  การทรงตัวโดยเท้าทั้งคู่อยู่ในแนวเดียวกัน (Shizen - Hontai) เป็นการยืนตรงแยกเท้า

ห่างประมาณช่วงไหล่ของตนเอง วางเท้าตามธรรมชาติ และไม่เกร็งส่วนใด ๆ ของร่างกาย  โดยทิ้ง
น้ าหนักตัวลงตรงกลางระหว่างขาทั้งสองข้างอย่างสมดุล ศีรษะตั้งตรงเก็บคาง ปล่อยแขนท้ังสองข้าง
ทอดไปกับล าตัว  ตามองต่ ากว่าระดับสายตาเล็กน้อย

1.2  การทรงตัวโดยเท้าขวาน า (Migi - Shizentai) เป็นท่ายืนตรงเช่นเดียวกับ   การทรงตัว
โดยเท้าทั้งคู่อยู่ในแนวเดียวกัน  เพียงแต่เท้าขวาจะอยู่หน้าเท้าซ้ายประมาณ 1 ก้าว  โดยไม่เกร็งส่วน
ต่าง ๆ ของร่างกาย  และทิ้งน้ าหนักตัวลงตรงกลางระหว่างเท้าทั้งสองข้างอย่างสมดุล

1.3  การทรงตัวโดยเท้าซ้ายน า (Hardari - Shizentai)  เป็นท่ายืนตรงเช่นเดียวกับการทรงตัว
โดยเท้าท้ังคู่อยู่ในแนวเดียวกัน เพียงแตเ่ท้าซ้ายจะอยู่หน้าเท้าขวา ประมาณ 1 ก้าว โดยไม่เกร็งส่วน
ต่าง ๆ ของร่างกาย  และทิ้งน้ าหนักตัวลงตรงกลางระหว่างเท้าทั้งสองข้างอย่างสมดุล

การทรงตัวในลักษณะธรรมชาติ  มีข้อดีคือ  สามารถยืนในท่านี้ได้เป็นเวลานาน ถ้าจะเคลื่อนที่
ก็สามารถเคล่ือนที่ไปได้โดยสะดวก ไม่เสียก าลังมาก และง่ายต่อการที่จะใช้ เทคนิคกระท าต่อคู่ต่อสู้ 



ภาพการทรงตัวในลักษณะธรรมชาติ

หมายเลข 1  การทรงตัวโดยเท้าท้ังคู่อยู่ในแนวเดียวกัน (Shizen - Hontai) 

หมายเลข 2  การทรงโดยเท้าขวาน า (Migi - Shizentai)  

หมายเลข 3  การทรงตัวโดยเท้าซ้ายน า (Hardari - Shizentai)
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การเดินแบบก้าวเท้าสลับ (Ayumi Ashi) 

การเดินแบบก้าวเท้าน าเท้าตาม (Tsugi Ashi) 



2.1  หมุนตัวไปทางซ้ายและขวาทางด้านหน้า  90  องศา
1 122

2.2  หมุนตัวไปทางซ้ายและขวาทางด้านหลัง  90  องศา

2.3  หมุนตัวไปทางซ้ายและขวาทางด้านหน้า  180  องศา



หลักในการยืนจับคู่ต่อสู้

1. ขณะยืนจับคู่ต่อสู้ให้ยืนในลักษณะธรรมชาติ ถ้าคู่ต่อสู้ยืนแบบเท้าขวาน า ก็ให้ยืนแบบเท้าขวาน า  หากคู่ต่อสู้ยืนแบบ
เท้าซ้ายน าก็ยืนแบบเท้าซ้ายน า นับว่าเป็นสิ่งท่ีกระท าได้ยากมาก  ขึ้นอยู่กับการฝึกหัดท าบ่อย ๆ

2. ยืนอยู่ในท่าที่สบายที่สุดและไม่เกร็งแขนท้ัง 2 ข้าง  ส าหรับนักยูโดท่ีฝึกใหม่ค่อนข้างจะท าได้ยาก  และแม้นักยูโดที่มี
ประสบการณ์แล้วก็เช่นกัน  การฝึกบ่อย ๆ จึงช่วยได้มาก ในกรณีที่คู่ต่อสู้เข้ากระท าเท่าน้ันถึงจะใช้แขนทั้ง 2 ข้าง  เกร็งยัน
คู่ต่อสู้ต่อไว้

3. เปลี่ยนทิศทางในการเคลื่อนที่ และพยายามใช้เทคนิคทุ่มหลาย ๆ วิธีทีแ่ตกต่างกันไปทั้งในขณะฝึกและแข่งขัน
จะท าให้เกิดความช านาญและมีเทคนิคหลาย ๆ วิธีซึ่งจะ ท าให้ผู้ฝึกเกิดความเข้าใจบางสิ่งในความหมายที่แท้จริงของยูโด

4. ในการเริ่มฝึกใหม่ ๆ ไม่ควรจับที่คอเสื้อของคู่ต่อสู้ด้วยแขนท้ัง  2  ข้าง  เพราะอาจท าให้แขนหักในขณะที่ล้ม
5. ส าหรับผู้ที่ฝึกใหม่เม่ือเริ่มจบักับคู่ต่อสู้  สายตาควรมองระหว่างหน้าอกกับล าคอของคู่ต่อสู้  เมื่อฝึกจนช านาญแล้ว

จึงใช้สายตามองไปที่ส่วนใด ๆ ของคู่ต่อสู้ก็ได้ 



การยืนจับคู่ต่อสู้ (Kumi Katas)

การยืนจับคู่ต่อสู้นั้นจะต้องเปลี่ยนแปลงการยืนจับไปตามลักษณะเดียวกันกับคู่ต่อสู้และจะต้องจับให้ได้เปรียบคู่ต่อสู้ท้ังในขณะที่เป็นฝ่ายกระท า
หรือถูกกระท า  ซึ่งมีอยู่ 2  วิธี   คือ  การยืนจับคู่แบบทรงตัวในลักษณะธรรมชาติ  และการยืนจับคู่แบบทรงตัวในลักษณะป้องกัน  มีรายละเอียด
ดังนี้ 1. การยืนจับคู่แบบทรงตัวในลักษณะธรรมชาติ   ยืนในลักษณะธรรมชาติ หันหน้าเข้าหาคู่ต่อสู้ ส าหรับผู้ถนัดขวายืนเท้าขวาน า   มือขวา
จับที่คอเสื้อด้านซ้ายของคู่ต่อสู้มือซ้าย  จับที่ใต้ท้องแขนเสื้อเหนือข้อศอกด้านขวา  ส่วนผู้ที่ถนัดซ้ายก็กระท าตรงกันข้าม ในการจับเสื้อคู่ต่อสู้  ให้ใช้
นิ้วก้อยและนิ้วนางจับก่อนแล้วจึงใช้นิ้วอื่นช่วยยึดจับใหม้ั่น ยกเว้นนิ้วหัวแม่มอื ไม่ควรเกร็งเพราะจะท าใหก้ารเคลื่อนไหวของเท้าเสียจังหวะ

2.  การยืนจับคู่แบบทรงตัวในลักษณะป้องกัน การยืนจับคู่แบบนี้ไมเ่ปน็ที่นิยมแล้วส าหรับการแข่งขันยูโดในปจัจุบัน  แต่ยังมีในการฝึกที่
เป็นแบบแผนบางวธิีของยูโด  การยืนจับคู่แบบทรงตัวในลักษณะป้องกัน  จะกระท าเช่นเดียวกับการทรงตัวในลักษณะธรรมชาติ ต่างกันที่ยืนแยก
เท้าให้กว้าง  ย่อเข่า และล าตัวลงเล็กน้อย   ส าหรับคนที่ถนัดทางขวา        ยืนเท้าขวาน ามือขวาสอดไปที่ใต้รักแร้ซ้ายของคู่ต่อสู้โอบจบัที่เสื้อ
ด้านหลัง  มือซ้ายจับที่แขนตรงเหนือข้อศอกด้านนอก  แล้วหนีบแขนขวาของคู่ต่อสู้ไว้ที่รักแร้สิ่งส าคัญคือ       ต้องเก็บคางไว้ และถ้าคูต่่อสู้ยืนในท่า
ใดก็ให้ยืนแบบเดียวกับคู่ต่อสู้

การยืนจับคู่ในลักษณะธรรมชาติด้วยมือขวา การยืนจับคู่ในลักษณะธรรมชาติด้วยมือซ้าย การยืนจับคู่ในลักษณะป้องกันด้วยมือขวา การยืนจับคู่ในลักษณะป้องกันด้วยมือซ้าย



การท าให้คู่ต่อสู้เสียการทรงตัว (Kazushi)

การท าให้คู่ต่อสู้เสยีการทรงตัว  เป็นเทคนิคที่ส าคัญมากในการเล่นยูโด  เพราะตามปกติแลว้การทุ่มคู่ต่อสู้  
ทีอ่ยู่ในลักษณะการทรงตัวที่ดีจะทุ่มไดย้าก  การท าให้คู่ต่อสู้เสยีการทรงตัวท าได้โดยย้ายน้ าหนักของคู่ต่อสู้หรือ 
ท าให้จุดศูนย์ถ่วงออกจากฐาน (เท้า) ทีร่ับน้ าหนักอยู่ก็จะท าให้คู่ต่อสูล้้มลงไดอ้ย่างง่าย นอกจากนั้นการดันและ  
ดึงหรือดึงและดัน เพื่อหลอกล่อให้คู่ต่อสูม้ปีฏิกริยาโต้ตอบแลว้ฉวยโอกาสรวมแรงของคู่ต่อสูก้บัแรงของผู้ทุ่มเข้า
ด้วยกัน ก็จะเป็นจังหวะที่เข้าทุ่มได้ง่าย เช่นเดียวกันในการท าให้คู่ต่อสู้เสยีการทรงตัวให้ไดผ้ลต้องกระท าโดยที่    
คู่ต่อสู้ไม่รู้ตัว ทิศทางการท าให้คู่ต่อสู้เสียหลักม ี 8 ทิศ ดังนี้

1. ทางด้านหน้า (Mae-Kuzushi)
2. ทางด้านหลัง (Ushiro-Kuzushi) 

3. ทางด้านขวา (Migi-Kuzushi)

4. ทางด้านซ้าย(Hidari-Kuzushi)

5. ทางด้านหน้าเฉียงขวา (Migimae- Sumi -Kuzushi)
6. ทางด้านหน้าเฉียงซ้าย (Hidari-Mae-Sumi-Kuzushi)
7. ทางด้านหลังเฉียงขวา (Migi-Ushiro-Sumi-Kuzushi)

8. ทางด้านหลังเฉียงซ้าย (Hidari-Ushiro-Sumi-Kuzushi)



ทิศทางการท าให้คู่ต่อสู้ 

เสียหลัก 8 ทิศ 

ดา้นหนา้

ดา้นหลงั

ดา้นขวาดา้นซา้ย

หนา้เฉียงซา้ย หนา้เฉียงขวา

หลงัเฉียงขวาหลงัเฉียงซา้ย



การล้ม  (Ukemi) 

การล้มเป็นทักษะที่จ าเป็นที่ผู้ฝึกยูโดทุกคนจะต้องฝึกฝนให้เกิดความช านาญ สามารถล้มได้เสียงดัง
เสียงเดียว  

การล้มที่ดีและถูกต้องสามารถป้องกันอุบัติเหตุได้มาก  ในการเล่นและการฝึกยูโดส่วนมากจะมีการทุ่ม 
การเหวี่ยงให้ล้มลงจากฝ่ายตรงข้าม  เพื่อให้ตนเองได้เปรียบ การฝึกล้มและตบเบาะเป็นวิธีการที่จะท าให้ผู้
ฝึกยูโดล้มหรือถูกทุ่มได้อย่างปลอดภัย  การตบเบาะจะป้องกันอาการจุกหรือการบาดเจ็บจากการถูกฟาด
ลงพื้น จุดส าคัญของการล้มคือการตบเบาะอย่างแรงด้วยแขนทั้งแขน โดยเก็บคางไม่ให้ศีรษะกระแทกพื้น 
ฉะนั้นไม่ว่าจะเป็นผู้เร่ิมฝึกใหม่ ๆหรือผู้ท่ีมีความช านาญแล้วจ าเป็นต้องฝึกทักษะการล้มอย่างต่อเนื่องและ
สม่ าเสมอ การล้มจ าแนกออกเป็น 3 วิธี แต่ในระดับพื้นฐานจัดให้มีการล้ม 2 วิธี คือ                              

1. การล้มทางด้านหลัง (Ura - Ukemi) 2.  การล้มทางด้านข้าง (Yoko - Ukemi)
1.1  ท่านอนล้มหลัง 2.1  ท่านอนล้มข้าง
1.2 ท่านั่งล้มหลัง 2.2 ท่านั่งล้มข้าง
1.3 ท่านั่งบนส้นเท้าล้มหลัง 2.3 ท่านั่งบนส้นเท้าล้มข้าง
1.4 ท่ายืนล้มหลัง 2.4 ท่ายืนปัดล้มข้าง

2.5 ท่าม้วนตัวตบเบาะจากท่าน่ัง



1. ท่านอนล้มหลัง  นอนหงายตั้งเข่าโดยงอขาท้ังสองเข้ามาให้ฝ่าเท้า
วางราบไปกับพื้นพอดี  ส้นเท้าห่างกัน ประมาณ  1  ช่วงไหล่  
ยกแขนทั้งสองขึ้นสายตามองท่ีแนว   สายคาดเอว เหวี่ยงแขน
ทั้งสองข้างตบกับพื้น โดยท ามุมท่ีรักแร้ประมาณ  45 องศา

2. ท่านั่งล้มหลัง นั่งเหยียดเท้าและยกแขนเหยียดไปข้างหน้า ฝ่ามือคว่ าลง     
คางชิดติดอก สายตามองท่ีสายคาดเอว ล้มตัวไปด้านหลังและยกขาตาม
ขึ้นไป หลังสัมผัสพ้ืน ให้ตบเบาะทันทีด้วยแขนท้ังสองข้างท่ีข้างล าตัว โดย
ท ามุม  45 องศา  ขาที่ยกท ามุม 90 องศากับล าตัว  โดยไม่เกร็งส่วนใดๆ 
ของร่างกาย

1 2

1 2

การล้มทางด้านหลัง (Ura - Ukemi)



3. ท่านั่งบนส้นเท้าล้มหลัง  น่ังบนส้นเท้าเหยียดแขนไป
ข้างหน้าในระดับไหล่ โดยคว่ าฝ่ามือลงกับพื้น  ค่อย ๆ ลดส้นเท้าลง
ให้ก้นชิดส้นเท้าหย่อนก้นลงกับพ้ืนเบาะ เก็บคอ สายตามองที่สาย
คาดเอว  ปล่อยตัวให้ล้มไปตามส่วนโค้งของหลัง  เหยียดขาท้ังสอง
ข้างยกขึ้นให้ตึง  ท ามุมกับล าตัว  90  องศา  จังหวะแรกที่หลัง
สัมผัสกับพื้นเบาะให้ตบเบาะทันทีด้วยแขนทั้งสองข้างที่ข้างล าตัว 
โดยท ามุม  45  องศา 

4.  ท่ายืนล้มหลัง  ยืนแยกเท้า ยกแขนเหยียดไปข้างหน้าใน
ระดับไหล่  คว่ าฝ่ามือลงกับพื้น  เขย่งปลายเท้าและงอเข่า  ย่อตัวลง
ให้ก้นชิดกับส้นเท้าและสัมผัสกับพื้นเบาะ   เก็บคอ  สายตามองท่ี
สายคาดเอว  ปล่อยตัวให้ล้มไปตามส่วนโค้งของหลัง  เท้าเหยียดขึ้น 
ท ามุม  90  องศากับล าตัว  จังหวะแรกท่ีหลังสัมผัสพ้ืนตบเบาะทันที 
โดยท ามุม  45 องศา 

1 2 3

1 2 3



การล้มทางด้านข้าง (Yoko - Ukemi)

2. ท่านั่งล้มข้าง  เหยียดขาและแขนขวาไปข้างหน้า  คว่ าฝ่ามือลง  
มือซ้ายวางไว้ท่ีสายคาดเอว เอนตัวล้มไปข้างหลังเฉียงไปทางขวา  เก็บคอ  
ขณะที่เอนตัวล้มไปนั้นให้  ยกขาขึ้น  ปล่อยให้โล้ไปตามส่วนโค้งของล าตัว
โดยล้มตะแคงข้างขวาหลังจะสัมผัสพื้นเพียงครึ่งเดียว  จังหวะแรกท่ีหลัง
สัมผัสกับพื้นตบเบาะทันที  สายตามองตามมือท่ีตบเบาะส าหรับ การล้ม
ทางด้านซ้ายให้ปฏิบัติตรงกันข้าม  

1. ท่านอนล้มข้าง  นอนเอียงข้างทางด้านซ้าย ขาซ้ายงอเล็กน้อย 
ขาขวาวางเท้าเต็มเท้ากับพื้น ตั้งเข่าขึ้น เหยียดขาและยกสะโพกขึ้นไปใน
อากาศ ลงมานอนในท่าเริ่มต้นพร้อมตบเบาะด้วยมือซ้าย แบ่งน้ าหนัก
มาที่ขาด้านซ้าย เพื่อกระจายน้ าหนัก เก็บคอ

1
2 3



ท่ายืนปัดล้มข้าง ยืนด้วยเท้าคู่ ห่างกันประมาณ 1 ช่วงไหล่  
เหยียดแขนขวาไปข้างหน้า คว่ าฝ่ามือลง มือซ้ายวางไว้ที่สายคาด
เอว ก้าวเท้าซ้ายเฉียงไปข้างหน้าวาด เท้าขวาผ่านไปทางซ้าย ย่อ
ตัวลงจนก้นสัมผัสกับพื้น  เก็บคอ ปล่อยล าตัวให้ล้มไปตามส่วน
โค้งของหลัง  โดยล้มตะแคงข้างขวาหลังจะสัมผัสพื้นเพียงครึ่ง
เดียว เท้าเหยียดยกข้ึน จังหวะแรกที่หลังสัมผัสกับพื้น ให้ตบ
เบาะทันที สายตามองตามมือท่ีตบเบาะ ส าหรับ การล้มทาง
ด้านซ้ายให้ปฏิบัติตรงกันข้าม

ท่านั่งบนส้นเท้าล้มข้าง  นั่งอยู่บนส้นเท้า โดยน้ าหนักตัวอยู่ที่
ปลายเท้า เหยียดแขนขวาไปข้างหน้า คว่ าฝ่ามือลง  มือซ้ายวางไว้
ที่สายคาดเอว  เหยียดเท้าขวาวาดผ่านไปข้างหน้าแล้วเฉียงไปข้าง
ซ้าย ล าตัวและศีรษะจะเฉียงไปทางขวา เก็บคอ  ค่อย ๆ หย่อนก้น
ลงสู่พื้นแล้วปล่อยให้กล้ิงไปตามส่วนโค้งของหลัง  จะล้มตะแคงข้าง
ขวา  หลังสัมผัสเบาะเพียงครึ่งเดียว  เหวี่ยงแขนตบเบาะในจังหวะ
แรกท่ีหลังสัมผัสกับพื้น สายตามองตามมือท่ีตบเบาะ  ส าหรับการ
ล้มทางด้านซ้ายให้ปฏิบัติตรงกันข้าม 

1 2
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ท่าม้วนตัวตบเบาะจากท่านั่ง นั่งพับเข่าข้างซ้ายหันออกนอกล าตัว  ตั้งเข่าขวา
ให้ปลายเท้าชี้ไปข้างหน้า  มือซ้ายวางยันพื้นปลายนิ้วชี้ไปข้างหน้า  มือขวาวางน้ิวจรดพื้น
โค้งศอกงอหันไปข้างหน้า ก้มหน้า ยกตะโพกข้ึน  ม้วนตัวไปข้างหน้าตามวงของแขน     
หันหน้าไปทางไหล่ซ้าย  ตามองท่ีเท้าซ้าย  เหวี่ยงขาไปข้างหลัง ไหล่และล าตัวจะกล้ิงไป
สัมผัสพ้ืนแล้วตบเบาะด้วยมือซ้าย   พร้อมกับขาข้างซ้ายและข้างขวาในท่านอนตะแคง
ข้างตบเบาะมือเดียว   ส าหรับการม้วนตัวด้วยแขนซ้ายให้ปฏิบัติตรงกันข้าม 

1234



แบบทดสอบก่อนเรียน - หลังเรียนหน่วยที่ 3

วิชา พ 31102 (ยูโด)                                            ก่อนเรียน          หลังเรียน 
ชั้นมัธยมศึกษาปทีี่ 4                                           เรื่อง  ทักษะพื้นฐานของยูโด

ค าสั่ง จงเลือกข้อท่ีถูกที่สุดเพียงข้อเดียว
1. ภาพใดเป็นการทรงตัวในลักษณะธรรมชาติ

ก. ข.

ค. ง.

2. ข้อใดคือทักษะการทรงตัวในลักษณะธรรมชาติท่ีไม่ถูกต้อง
ก. แสงโสม ยืนล าตัวเกร็ง ศีรษะตั้งตรง ข. สมหวังยืนแยกเท้าห่างประมาณ 1 ช่วงไหล่
ค. สมชายยืนโดยน้ าหนักตัวอยู่ที่เท้าทั้ง 2 ข้างเท่ากัน ง. ไม่มีข้อใดถูก



3. นักกีฬายูโดส่วนใหญ่จะทรงตัวในแบบใด
ก. การทรงตัวโดยเท้าขวาน า ข. การทรงตัวโดยเท้าซ้ายน า
ค. การทรงตัวในลักษณะป้องกัน ง. การทรงตัวในลักษณะธรรมชาติ

4. การหมุนตัวมีประโยชน์อย่างไร
ก. ช่วยในการทรงตัว ข. ช่วยให้เคล่ือนที่ได้เร็วขึ้น
ค. ช่วยให้เกิดความสวยงาม ง. ถูกทุกข้อ

5. การเดินในข้อใดที่ท าให้เกิดความมั่นคงในการทรงตัว
ก. ก้าวเท้ายาว ๆ ข. น้ าหนักตัวตกท่ีเท้าขวา
ค. ก้าวเท้าส้ันสลับก้าวเท้ายาว ง. น้ าหนักตัวตกที่เท้าท้ัง 2 ข้างเท่ากัน

6. ข้อใดเป็นเทคนิคการล้มแบบ Yoko Ukemi
ก.  ท่านั่งล้มหลัง ข.  ท่ายืนล้มหลัง
ค.  ท่าล้มจากท่ายืน ง.  ท่ายืนปัดล้มข้าง

7. ในการล้มตบเบาะ แขนทั้งสองข้างควรปฏิบัติอย่างไร
ก. แขนเหยียดเกร็งท ามุมที่รักแร้ 90 องศา ข. แขนงอเกร็ง ท ามุมท่ีรักแร้ 90 องศา
ค. แขนเหยียดไม่เกร็ง ท ามุมท่ีรักแร้ 45 องศา ง. แขนงอตามสบาย ท ามุมท่ีรักแร้ 45 องศา 

8. ข้อใดคือการนั่งบนส้นเท้าล้มข้างได้ถูกต้อง
ก. เหยียดแขนซ้ายวาดขาซ้ายผ่าน ตบเบาะด้วยมือขวา ข. เหยียดแขนขวาวาดขาขวาผ่าน ตบเบาะด้วยมือขวา
ค. เหยียดแขนซ้ายวาดขาขวาผ่าน ตบเบาะด้วยมือขวา ง. เหยียดแขนขวาวาดขาขวาผ่าน ตบเบาะด้วยมือซ้าย



9. ท่านั่งล้มหลัง ควรยกขาท ามุมกับล าตัวเป็นมุมก่ีองศา
ก. 45 องศา ข. 60 องศา
ค. 90 องศา ง. 120 องศา

10. ข้อใดปฏิบัติแล้วก่อให้เกิดอันตรายได้ง่าย
ก. จับแบบยืนป้องกัน ข. จับที่คอเส้ือด้วยมือซ้ายและขวา
ค. จับที่คอเสื้อด้วยมือซ้ายเมื่อขวามือจับที่แขนเสื้อ ง. จับคู่ฝึกด้วยมือขวาท่ีคอเส้ือและมือซ้ายจับที่แขนเสื้อ

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


