
คำแนะนำในการปฏิบัติหน้าที่ของผู้ฝึกสอนวอลเลย์บอล
ชายหาด

คำแนะนำในการปฏิบัติหน้าที่ของผู้ฝึกสอนวอลเลย์บอลชายหาด
สำหรับรายการที่สหพันธ์วอลเลย์บอลนานาชาติให้การรับรองซึ่ง
ประกาศใช้กับรุ่นจำกัดอายุ   และการแข่งขันรอบคัดโซนของทวีปต่าง ๆ
รอบที่ 1  และรอบที่ 2 ซึ่งได้มีการทดลองใช้มาแล้วในปี 2014 และมีการ
ปรับปรุงข้อมูลเพื่อนำมาใช้ในปี 2016 และปีต่อ ๆ ไป

1.ผู้นำของทีม (TEAM LEADERS) มีการเพิ่มเติมเกี่ยวกับผู้นำ
ของทีมตามที่สหพันธ์วอลเลย์บอล

นานาชาติได้กำหนดไว้เดิมคือหัวหน้าทีมปัจจุบันยังให้มีผู้ฝึกสอนเพิ่มอี
กด้วย

2. การแต่งตั้งเพื่อให้การยอมรับ (ACCREDITATION) ผู้ฝึกสอน
ที่ได้รับการแต่งตั้งอย่างถูกต้องจะได้รับการยอมรับและดูแลจากฝ่าย
จัดการแข่งขันเกี่ยวกับเรื่องที่พัก/ อาหาร/ การเดินทางภายใน ซึ่งจะได้
รับการพิจารณาในราคาที่เป็นพิเศษ

3. จำนวนของทีมต่อการทำหน้าที่ของผู้ฝึกสอนแต่ละคน
(NUMBER OF TEAMS PER COACH) ผู้ฝึกสอนอาจลงชื่อเป็นผู้
ฝึกสอนของทีมได้หลายทีม แต่จะปฏิบัติหน้าที่ขณะที่ทำการแข่งขันได้
เพียงครั้งละ 1 ทีมเท่านั้น (เริ่มตั้งแต่อบอุ่นร่างกายไปจนถึงเสียงนกหวีด
สุดท้ายของการจบการแข่งขัน)

4. จำนวนของผู้ฝึกสอนของแต่ละทีม (NUMBER OF COACHES
PER TEAM) อนุญาตให้ผู้ฝึกสอนเข้ามาทำหน้าที่ได้ 1 คน ต่อ 1 ทีม
เท่านั้น โดยเริ่มตั้งแต่อบอุ่นร่างกายไปจนถึงเสียงนกหวีดสุดท้ายของ
การจบการแข่งขัน

5. การใช้สิทธิ์เข้าไปในสนามการแข่งขัน (ACCESS TO FIELD
OF PLAY) ผู้ฝึกสอนจะได้รับการอนุญาตให้เข้ามาทำหน้าที่ในสนาม
การแข่งขันได้ในรายการที่สหพันธ์วอลเลย์บอลนานาชาติให้การรับรอง
ซึ่งประกาศใช้กับรุ่นจำกัดอายุและการแข่งขันคัดโซนของทวีปต่าง ๆ
รอบที่ 1  และรอบที่ 2 เท่านั้น โดยผู้ฝึกสอนสามารถเข้าสู่สนามพร้อมกับ
ผู้เล่นได้ก่อนเวลาเริ่มการแข่งขัน แต่ถ้ายังมีการแข่งขันของคู่อื่น ๆ อยู่ผู้
ฝึกสอนอาจถูกจำกัดให้ทำหน้าที่ได้เมื่อถึงเวลาอบอุ่นร่างกายและ
สามารถอยู่ได้ตลอดเวลาที่ทีมทำการแข่งขัน

6. เครื่องแต่งกายของผู้ฝึกสอน (UNIFORM DRESS) ผู้ฝึกสอนจะ
ต้องสวมใส่เครื่องแต่งกายที่แตกต่างจากผู้เล่น (เช่น ใส่เสื้อโปโล เสื้อ
คลุม ชุดที่มีชื่อประเทศหรือธงชาติ) หากผู้ฝึกสอนไม่ปฏิบัติตามระเบียบ
ที่สหพันธ์วอลเลย์บอลนานาชาติกำหนด ผู้ตัดสินต้องบันทึกข้อมูลลงใน
ใบบันทึกการแข่งขัน และผู้ควบคุมการแข่งขันจะไม่อนุญาตให้ผู้ฝึกสอน
ทำหน้าที่จนกว่าจะดำเนินการให้ถูกต้องตามระเบียบที่กำหนด

7. การปฏิบัติของผู้ฝึกสอนในช่วงก่อนการแข่งขัน (PRIOR TO
THE MATCH) ผู้ฝึกสอนต้องลงชื่อในช่องหมายเหตุของใบบันทึกการ
แข่งขันก่อนเริ่มต้นการแข่งขัน (หลังจากการเสี่ยงเหรียญ) และผู้ฝึกสอน
จะออกจากสนามได้เมื่อการแข่งขันได้เสร็จสิ้นสมบูรณ์แล้ว  ผู้ฝึกสอนถือ
เป็นส่วนหนึ่งของทีมหรือเป็นสมาชิกของทีม  ผู้ฝึกสอนที่ไม่ปฏิบัติตาม
ระเบียบที่กำหนดหรือไม่มี ID จะถูกเชิญให้ออกจากสนามแข่งขันและไม่
สามารถทำหน้าที่ผู้ฝึกสอนได้

8. ตำแหน่งของผู้ฝึกสอนในระหว่างการเล่นลูก (POSITION OF



THE COACH DURING PLAY) ผู้ฝึกสอนจะต้องนั่งอยู่ที่ม้านั่งประจำ
ทีมและต้องนั่งอยู่ตลอดระยะเวลาของการเล่นลูกและระหว่างช่วงเวลา
ที่ลูกตาย ยกเว้นเมื่อมีการเปลี่ยนแดน การพักระหว่างเซต และเมื่อมีการ
ขอเวลานอก  เมื่อการการเปลี่ยนแดนของผู้เล่นให้ผู้ฝึกสอนเปลี่ยนแดน
ตามไปด้วย

ผู้ฝึกสอนไม่สามารถยืนสอนหรือพูดกับผู้เล่นได้ในขณะมีการเล่น
ลูก ซึ่งหากมีการยืนหรือพูดกับนักกีฬาผู้ตัดสินจะเตือน และผู้ฝึกสอน
สามารถได้รับการลงโทษเกี่ยวกับการผิดมารยาทตามลำดับขั้นตอนได้
เช่นเดียวกับผู้เล่น

9. การสื่อสารระหว่างผู้ฝึกสอนกับผู้เล่น (INTERACTION WITH
PLAYERS) ผู้ฝึกสอนจะได้รับอนุญาตให้ทำการสอนผู้เล่นของทีมตนเอง
ได้เฉพาะในช่วงการอบอุ่นร่างกาย  การพักระหว่างเซต ช่วงระหว่างจบ
การเล่นลูกในแต่ละครั้ง ขณะที่มีการเปลี่ยนแดน และเมื่อมีการขอเวลา
นอก  

ผู้ฝึกสอนสามารถดำเนินการสอนได้อย่างอิสระในช่วงของการขอ
เวลานอก เวลานอกทางเทคนิค การหยุดพักระหว่างเซต และเมื่อมีการ
หยุดพักการแข่งขันเป็นกรณีพิเศษ   และผู้ฝึกสอนสามารถสอนผู้เล่นได้
ในช่วงระหว่างการเปลี่ยนแดน (เดินไปสอนไป) แต่จะต้องไม่ทำให้เกิด
การล่าช้า  สำหรับระเบียบในเรื่องของการสอนที่มาจากภายนอกสนาม
ยังคงมีการประกาศใช้อยู่เป็นปกติ

10. การขอเวลานอก (REQUESTING TIME-OUT) ผู้ฝึกสอน
(ทำได้เหมือนกับหัวหน้าทีม) สามารถขอเวลานอกได้โดยแสดงสัญญาณ
มือและร้องขอ “ขอเวลานอก” เมื่อลูกบอลตายและก่อนที่ผู้ตัดสินที่ 1 จะ
เป่านกหวีดสั่งให้ทำการเสิร์ฟ โดยแจ้งไปยังผู้ตัดสินที่ 2   การร้องขอ
เวลานอกหลังจากที่ผู้ตัดสินที่ 1 เป่านกหวีดให้สัญญาณเสิร์ฟแล้ว หรือมี
การร้องขอในช่วงเวลาเดียวกันกับการเป่านกหวีดของผู้ตัดสินที่ 1 ให้
ถือเป็นการขอเวลานอกที่ผิดกติกา (improper requests) และจะถือว่า
เป็นการกระทำการถ่วงเวลาเมื่อมีผลทำให้การเริ่มเล่นต้องล่าช้าออกไป
โดยทีมจะถูกลงโทษถ่วงเวลา

11. การปฏิบัติระหว่างมีการใช้เวลารักษาอาการบาดเจ็บ
(BEHAVIOUR DURING MEDICAL TIME-OUT) ระหว่างที่แพทย์
ทำการรักษาอาการบาดเจ็บ  เฉพาะผู้เล่นเท่านั้นที่สามารถอบอุ่น
ร่างกายในพื้นที่การเล่นลูกได้

12. เมื่อมีเหตุสุดวิสัย (FORCE-MAJEURE) ผู้ฝึกสอนมีสิทธิ์นั่งอยู่
กับทีมและสามารถอยู่ได้ตลอดการแข่งขัน ยกเว้นเมื่อมีเหตุสุดวิสัยเกิด
ขึ้น อาทิ เกิดอาการเจ็บป่วย บาดเจ็บ หรือต้องไปห้องน้ำ  ในกรณีที่ผู้
ฝึกสอนเจ็บป่วยหรือบาดเจ็บจะมีสิทธิ์ได้รับการดูแลจากฝ่ายแพทย์ ส่วน
การได้รับอนุญาตให้ไปห้องน้ำจะได้รับการอนุญาตและติดตามจากผู้
ควบคุมการตัดสิน ผู้ควบคุมการแข่งขันหรือผู้ตัดสินสำรอง (บุคคลใด
บุคคลหนึ่งความความเหมาะสม)

13. การถ่วงเวลา (DELAY) ทีมจะถูกลงโทษด้วยการเตือนเมื่อมี
สมาชิกคนหนึ่งคนใดทำการถ่วงเวลาให้ล่าช้า และเมื่อมีการกระทำที่
ถ่วงเวลาเพื่อให้ได้รับการช่วยเหลือจากผู้ฝึกสอน ซึ่งถือเป็นการปฏิบัติ
ผิดระเบียบตามแนวปฏิบัตินี้

14. การผิดมารยาทและการลงโทษ (MISCONDUCT AND ITS
SANCTIONS) การประพฤติผิดและการลงโทษตามแนวปฏิบัตินี้ใช้กับ
สมาชิกในทีมทุกคนรวมทั้งผู้ฝึกสอน ดังนี้

     14.1 การผิดมารยาทที่ไม่รุนแรง (MINOR MISCONDUCT)
การผิดมารยาทเพียงเล็กน้อยจะต้องไม่มีการลงโทษ เป็นหน้าที่ของผู้
ตัดสินที่ 1 ที่จะป้องกันทีมไม่ให้ทำผิดมารยาทจนถึงระดับที่ต้องถูก
ทำโทษหากเกิดขึ้นในขั้นต่อไป



มีขั้นตอนการปฏิบัติอยู่ 2 กรณีคือ
ขั้นที่ 1 โดยการเตือนด้วยวาจาต่อผู้ทำผิดมารยาท ผ่านทาง

หัวหน้าทีม
ขั้นที่ 2 โดยการให้ใบเหลือง เป็นการเตือนที่ไม่ใช่การ

ทำโทษ เป็นการเตือนไปยังสมาชิก
ของทีมที่กระทำผิดทุกคน หรือให้กับทีมโดยผ่านทางหัวหน้าทีม ไปยังผู้
ฝึกสอนซึ่งได้รับการยอมรับว่า
เป็นสมาชิกส่วนหนึ่งของทีม หัวหน้าทีมจะได้ใบเหลืองเพื่อไปแจ้งให้ผู้
ฝึกสอนของทีมตนเองทราบ / รวมทั้งความผิดของทีมตนเอง  เมื่อผู้
ฝึกสอนรับทราบจะต้องยืนและยกมือแสดงความรับทราบการเตือนนั้น
ด้วย

การให้ใบเหลืองนี้ไม่ได้เป็นลงโทษ และยังไม่มีผลกระทบใด ๆ ต่อ
การเล่นของทีม แต่บ่งบอกว่าได้ถึงระดับที่จะมีการลงโทษแล้ว และการ
ได้ใบเหลืองนี้จะต้องมีการบันทึกเอาไว้ในใบบันทึกการแข่งขัน และถ้า
หากเป็นการบันทึกเกี่ยวกับการกระทำของผู้ฝึกสอนให้บันทึกไว้ในช่อง
หมายเหตุ  (บันทึกรายชื่อ, ทีม และให้คะแนนโดยใช้ตัวย่อดังตัวอย่าง
ต่อไปนี้:   A 2 / C / 12-9. (ทีม A เซตที่ 2 / ผู้ฝึกสอนชื่อ สมชาย  สายชม/
12-9.)

 14.2 การผิดมารยาทที่นำไปสู่การลงโทษ (MISCONDUCT
LEADING TO SANCTIONS) การกระทำการใด ๆ ที่ไม่ถูกต้องโดย
สมาชิกในทีม (รวมทั้งผู้ฝึกสอน) ต่อเจ้าหน้าที่ฝ่ายตรงข้ามเพื่อนร่วมทีม
หรือผู้ชมจะถูกจัดให้อยู่ใน 3 ประเภทตามการกระทำผิดขั้นร้ายแรงคือ

มารยาทที่หยาบคาย (Rude conduct ) : การกระทำที่ขัดกับ
มารยาทที่ดีหรือหลักการ

ทางศีลธรรม
พฤติกรรมที่น่ารังเกียจ(Offensive conduct) ได้แก่ การกระ

ทำที่หมิ่นประมาท หรือ  
ดูหมิ่นเหยียดหยามด้วยคำพูด กิริยาท่าทางหรือการกระทำใด ๆ ที่
แสดงถึงความดูถูกเหยียดหยาม

การใช้ความรุนแรง (Aggression) ได้แก่การทำร้ายร่างกาย
มีพฤติกรรมก้าวร้าวหรือ

คุกคาม
14.3 ระดับการลงโทษ (SANCTION SCALE) ให้เป็นไป

ตามลำดับขั้นตอนโดยผู้ตัดสิน
ที่ 1 และความรุนแรงของการกระทำผิดกติกาและต้องบันทึกลงในใบ
บันทึกการแข่งขัน ประกอบด้วย การลงโทษด้วยการให้ออกจากการ
แข่งขันและการตัดสิทธิ์จากการแข่งขัน

การลงโทษ (Penalty) สำหรับการกระทำที่หยาบคาย หรือกระทำ
หยาบคายซ้ำอีกโดยผู้เล่นคนเดียวกันในเซตเดียวกัน ถ้าเป็นการกระทำ
ในครั้งแรกและครั้งที่สอง ทีมจะถูกลงโทษโดยเสียคะแนนและทีมตรง
ข้ามจะได้เสิร์ฟ หากกระทำเป็นครั้งที่สามโดยผู้เล่นคนเดียวกันและใน
เซตเดียวกันจะถูกลงโทษโดยให้หยุดการแข่งขัน การลงโทษอาจ
ลงโทษผู้เล่นคนเดียวกันในเซตต่อไปได้

การให้หยุดการแข่งขัน (Expulsion) การแสดงพฤติกรรมอันน่า
รังเกียจหรือหยาบคายของสมาชิกคนหนึ่งคนใดภายในทีมอาจถูกสั่งให้
หยุดการแข่งขันได้โดยไม่ต้องดำเนินการให้เป็นไปตามขั้นตอนของการ
ลงโทษ

การกระทำที่หยาบคายเป็นครั้งที่สามในเซตเดียวกันโดยผู้เล่นคน
เดิมจะถูกลงโทษให้หยุดการแข่งขัน

ผู้เล่นที่ถูกลงโทษให้หยุดการแข่งขันจะต้องออกจากพื้นที่การเล่น



ลูก  และทีมจะถูกประกาศว่า   ไม่พร้อมในการแข่งขันเซตนั้น
สำหรับโค้ชที่ถูกลงโทษให้หยุดทำหน้าที่ จะต้องหยุดทำหน้าที่และ

ออกจากพื้นที่การเล่นลูกจนกว่าจะทำการแข่งขันในเซตต่อไป  ในกรณีนี้
ผู้ฝึกสอนจะต้องได้รับการรับรองให้เข้ามาทำหน้าที่บนใบบันทึกการ
แข่งขัน

การตัดสิทธิ์ในการแข่งขัน (Disqualification) การทำร้ายร่างกาย
แม้จะทำเป็นครั้งแรก หรือมีพฤติกรรมที่ก้าวร้าวอย่างรุนแรง จะถูก
ลงโทษให้ตัดสิทธิ์ออกจากการแข่งขัน ถ้าสมาชิกของทีมเป็นผู้เล่นที่ถูก
ลงโทษต้องหยุดการแข่งขันและออกจากพื้นที่การเล่นลูก และทีมจะถูก
ประกาศว่าไม่พร้อมในการแข่งขันนัดนั้น

สำหรับผู้ฝึกสอนที่ถูกลงโทษตัดสิทธิ์ออกจากการแข่งขัน จะต้อง
ออกจากพื้นที่การเล่นลูกและหมดสิทธิ์เข้ามาทำหน้าที่ในการแข่งขันนัด
นั้น

การผิดมารยาทจะถูกลงโทษตามตารางการลงโทษที่กำหนดไว้
การกระทำพฤติกรรมที่ก้าวร้าวเป็นครั้งที่ 2 ในนัดเดียวกัน โดย

สมาชิกของทีมคนเดียวกัน จะถูกลงโทษให้ตัดสิทธิ์ออกจากการแข่งขัน
โดยไม่ต้องดำเนินการให้เป็นไปตามขั้นตอนของการลงโทษ

14.4 การประยุกต์ใช้บทลงโทษกรณีการผิด
มารยาท(APPLICATION OF MISCONDUCT SANCTIONS) การ
ลงโทษให้หยุดการแข่งขันหรือตัดสิทธิ์ออกจากการแข่งขันเนื่องจากมี
พฤติกรรมที่ก้าวร้าวและกระทำความรุนแรง สามารถทำได้โดยไม่ต้อง
ดำเนินการตามลำดับของการลงโทษ

14.5 การทำผิดมารยาทก่อนและระหว่างเซต(MISCONDUCT
BEFORE AND BETWEEN SETS) การกระทำผิดมารยาทใด ๆ ที่เกิด
ขึ้นก่อน หรือระหว่างเซตจะถูกลงโทษตามขั้นตอนดังกล่าวข้างต้น  และ
การลงโทษจะมีผลในเซตต่อไป

14.6 สรุปการใช้บัตรแสดงการทำโทษ (SUMMARY OF
MISCONDUCT AND CARDS USED)

 เตือน ไม่มีการลงโทษ  ขั้นที่ 1 เตือนด้วยวาจา
     ขั้นที่ 2 ใช้บัตรเหลือง
 การลงโทษ   ใช้บัตรแดง
 การให้หยุดการแข่งขัน  ใช้บัตรแดง + บัตรเหลือง

(ชิดกัน)
 การให้ออกจากการแข่งขัน ใช้บัตรเหลือง + บัตรแดง

(แยกกัน)



