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ผู้ตดัสินวอลเลย์บอลชายหาดท่ีดี  ควรเป็นผู้ ท่ีสามารถประยกุต์ใช้กตกิาการแขง่ขนัได้อยา่งชาญฉลาด   

มีความเช่ือมัน่ในการตดัสินใจ หมัน่เอาใจใส่ติดตามการเปล่ียนแปลงของกตกิาอยูเ่สมอ  เพราะผู้ตดัสินจะต้อง
รู้กตกิาและวินิจฉยัได้อยา่งไมมี่ข้อผิดพลาด รวมทัง้สามารถตดัสินได้อยา่งมัน่ใจและถกูต้องตามบริบทของเกม
การแขง่ขนั  

กตกิาการแขง่ขนัมกัจะมีปฏิกิริยาย้อนกลบัเพ่ือแสดงให้เห็นถึงความต้องการในการพฒันากีฬานัน้ ๆ 
โดยธรรมชาตแิล้วเม่ือมีการคิดค้นหรือปรับเปล่ียนจงึควรน าปัจจยัเหลา่นัน้มาพิจารณา 

- การพฒันาด้านเทคนิคและยทุธวิถีของการเลน่ 
- การแขง่ขนัอนันา่ต่ืนเต้นประทบัใจ 
- การสง่เสริมด้านการประชาสมัพนัธ์และด้านการตลาด 
- การสนบัสนนุด้านงบประมาณ 
- การเปล่ียนแปลงทางด้านสงัคม วฒันธรรมและการนนัทนาการ 
ผู้ตดัสินจะต้องใช้อ านาจการตดัสินใจได้อยา่งถกูต้องและชดัเจนในทกุ ๆ เหตกุารณ์ท่ีเกิดขึน้  แม้แตใ่น

กรณีท่ีกตกิาไมไ่ด้ระบไุว้  และผู้ตดัสินจะต้องมีความรู้เป็นอยา่งดีทัง้ด้านทฤษฎีและการปฏิบตัิ โดยมีแนวทาง
ดงันี ้

- ควบคมุขอบเขตของการแข่งขนัให้ด าเนินไปอยา่งเป็นปกติ 
- ใช้เทคนิคและศิลปะการตดัสินท่ีเหมาะสม 
- ด าเนินการให้การแขง่ขนัเป็นไปอยา่งปลอดภยั บริสทุธ์ิ และยตุธิรรมภายใต้เง่ือนไขท่ีเหมาะสม 
- สง่เสริมความเป็นนกักีฬาและสมัพนัธภาพท่ีดี 
- สง่เสริมให้มีการเลน่อยา่งเตม็ความสามารถและสนบัสนนุความตื่นตาต่ืนใจของเกมการแขง่ขนั 
- ด าเนินการแขง่ขนัได้ให้รับการสนบัสนนุท่ีดีจากฝ่ายการตลาด 
สิ่งตา่ง ๆ เหลา่นีจ้ะชว่ยท าให้ผู้ตดัสินด าเนินงานได้อยา่งสมบรูณ์ 

แนวทางการปฏิบัตหิน้าที่ของผู้ตัดสิน 
 ผู้ควบคมุการตดัสินภายใต้การควบคมุของสหพนัธ์วอลเลย์บอลนานาชาตถืิอเป็นบคุคลท่ีมีหน้าท่ีและ
ความรับผิดชอบโดยตรงตอ่ปัญหาตา่ง ๆ ท่ีเกิดขึน้เก่ียวกบัการตดัสินและต้องรายงานไปยงัผู้ควบคมุการ
แขง่ขนั ผู้ควบคมุการตดัสินควรด าเนินงานด้วยการอ านวยความสะดวกในการท างานด้านตา่ง ๆ และให้
ข้อเสนอแนะตอ่เจ้าหน้าท่ีตามความสามารถในการปฏิบตังิานด้านตา่ง ๆ  



 ผู้ตดัสินทกุคนจะต้องท างานและมีการประสานงานอยา่งใกล้ชิดกบัผู้จดัการผู้ตดัสินตามท่ีได้รับ
มอบหมายและสามารถท างานร่วมกนัได้กบัฝ่ายเจ้าภาพ ฝ่ายโทรทศัน์และวิทย ุฝ่ายจดัการแขง่ขนัและ
เจ้าหน้าท่ีฝ่ายอ่ืน ๆ  ผู้ตดัสินจะต้องมีความแนใ่จวา่ขัน้ตอนตา่ง ๆ ของการแขง่ขนัและการติดตัง้อปุกรณ์ตา่ง ๆ 
ของฝ่ายโทรทศัน์ กล้องถ่ายภาพของชา่งภาพท่ีเป็นทางการได้มีการตดิตัง้พร้อมแล้วในสนามการแขง่ขนั 
 แม้วา่วอลเลย์บอลชายหาดจะเป็นสว่นหนึง่จากโครงสร้างหลกัของวอลเลย์บอล แตก็่มีความแตกตา่ง
ในเร่ืองของจ านวนผู้ เลน่  เทคนิคการเลน่ รูปแบบและเง่ือนไขตา่ง ๆ ของการแขง่ขนั จึงท าให้มีแนวปฏิบตัท่ีิ
แตกตา่งกนัทัง้ในกติกาและระเบียบการแขง่ขนั ดงันัน้ผู้ตดัสินจงึจ าเป็นต้องมีความเข้าใจอยา่งชดัเจนในการใช้
เทคนิคการตดัสิน การตีความตามกตกิา ขัน้ตอนการแขง่ขนัและการด าเนินการตามสถานการณ์ตา่ง ๆ  

ผู้ตดัสินไมเ่พียงแตป่ฏิบตัหิน้าท่ีของตนในการด าเนินงานให้การแขง่ขนัไปตามกตกิาและจดุมุง่หมาย
ของการแขง่ขนัเทา่นัน้ แตผู่้ตดัสินจะต้องท างานประสานกบัผู้ควบคมุการแขง่ขนั ผู้ควบคมุการตดัสิน และ
ท างานร่วมกบัฝ่ายจดัการแข่งขนัและเจ้าหน้าท่ีฝ่ายอ่ืน ๆ  โดยอ านวยความสะดวกให้เกิดความมัน่ใจในความ
สมบรูณ์ของการแขง่ขนั   ผู้ตดัสินจะต้องค านงึถึงปัจจยัด้านอ่ืน ๆ ด้วย อาทิ ปัจจยัทางด้านสขุภาพ  (ทัง้กาย
และใจ)  ปัจจยัทางด้านสงัคม  ผู้ตดัสินจะต้องตระหนกัอยูเ่สมอวา่ตนมิได้เป็นเพียงเจ้าหน้าท่ีเท่านัน้  แตเ่ป็นทัง้
ครู   ผู้สนบัสนนุ  ผู้จดัการและรวมไปถึงเป็นผู้แทนขององค์กรด้วย   ผู้ตดัสินจงึควรจะเป็นผู้ตระหนกัในปัจจยั
เหลา่นี ้ โดยประพฤต ิและปฏิบตัตินในหน้าท่ีอยา่งเหมาะสมทัง้ในและนอกสนามแข่งขนัและจดัการแขง่ขนัให้
ด าเนินไปภายใต้กฎกติกาอย่างถกูต้องดงัตอ่ไปนี ้
 

1.พืน้ที่เล่นลูก (PLAYI NG AREA) 
 1. ก่อนการแขง่ขนั 1 วนั ผู้ควบคมุการแขง่ขนัพร้อมด้วยผู้ชว่ยคือคณะผู้ตดัสินทัง้หมดจะต้องท าการ
ตรวจสอบสภาพสนามและเส้นสนามวา่อยู่ในสภาพท่ีถกูต้องและปลอดภยั รวมทัง้อปุกรณ์ตา่ง ๆ ท่ีใช้ในการ
แขง่ขนัให้อยู่ในสภาพท่ีพร้อมตามหลกัเกณฑ์ของสหพนัธ์วอลเลย์บอลนานาชาติ 
 2. ก่อนเร่ิมการแขง่ขนัในแตล่ะวนั ผู้ตดัสินควรต้องตรวจสอบสิ่งตา่ง ๆ เหลา่นี ้

2.1 ตาขา่ยต้องตัง้ฉากกบัสนาม ขนาดของเส้นสนาม และเขตพืน้ท่ีการเลน่ลกูต้องมีความ 
ถกูต้อง 

หมายเหตุ  :  สนามต้องมีเป็นรูปส่ีเหล่ียมจตัรัุส  (ด้านละ  8 X 8 เมตร)  ความยาวของเส้นทแยงมมุ
คร่ึงสนาม  11.31เมตร  จะต้องเทา่กนัทัง้สองด้าน  (เส้นทแยงมมุด้านยาว 17.89 เมตร) 

2.2 พืน้ท่ีเลน่ลกู   สภาพของสนาม พืน้ทราย และอปุกรณ์การแขง่ขนัจะต้องปลอดภยัส าหรับ 
ผู้ เลน่และเจ้าหน้าท่ีฝ่ายตา่ง ๆ 
 หมายเหตุ  :  เส้นสนามทกุเส้นจะต้องถกูต้องและปลอดภยัตอ่ผู้ เลน่ ไม่อนญุาตให้ใช้ตะขอ อปุกรณ์
เช่ือมตอ่ท่ีเป็นโลหะหรือโลหะปลายแหลม ส าหรับยดึเส้นสนาม  



หมายเหตุ  :  ผู้ควบคมุการแข่งขนัจะเป็นผู้ตดัสินใจขัน้สดุท้ายในกรณีท่ีเห็นวา่อณุหภูมิหรือสภาพ
อากาศเป็นอนัตรายตอ่การเลน่ 

3.  ข้อควรปฏิบตัเิป็นอนัดบัแรกก่อนเร่ิมการแขง่ขนัของผู้ตดัสินคือ  ควรใช้ชว่งเวลาของการอบอุน่
ร่างกายของนกักีฬา ตรวจสอบบริเวณสนามและเขตรอบสนามอยา่งละเอียดและต้องให้บริเวณเขตรอบสนาม   
( FREE ZONE) อยูใ่นสภาพท่ีปลอดภยัและเป็นปกติ 

หมายเหตุ :  ระหวา่งการแข่งขนั ผู้ตดัสินท่ี 2 จะต้องเอาใจใสอ่ยา่งจริงจงัตอ่บริเวณพืน้ท่ีการเลน่ลกู
วา่จะต้องปราศจากสิ่งกีดขวางใด ๆ ท่ีจะท าให้ผู้ เลน่เกิดการบาดเจ็บ ( อาทิ ขวดน า้ด่ืม, กล้องทีวี, ขาตัง้กล้อง 
ท่ีเกล่ียทราย เป็นต้น) 

4. ระหวา่งการแขง่ขนั ระหว่างพกัเซต และระหว่างคู ่สนามจะต้องมีการปรับและเกล่ียทรายให้อยูใ่น
สภาพราบเรียบและพร้อมอยู่เสมอโดยผู้ เกล่ียทราย 6 คน ซึง่ถกูจดัให้พกัอยูน่อกเขตพืน้ท่ีการเลน่ลกู ตาม
แผนผงัท่ี 6 ของกตกิาวอลเลย์บอลชายหาด โดยผู้ เกล่ียทราย 2 คนจะเกล่ียทรายบริเวณใต้ตาขา่ย อีก 2 คน จะ
เกล่ียทรายบริเวณใต้ตาขา่ย และ อีก 2 คนจะเกล่ียทรายบริเวณท่ียืนรับลกูเสิร์ฟและเขตเสิร์ฟ 

หมายเหตุ :  วตัถปุระสงค์หลกัของขัน้ตอนนีคื้อ 
 -ดแูลด้านความปลอดภยับริเวณพืน้สนามและเขตเสิร์ฟ เพราะพืน้ทรายบริเวณท่ียืนรับลกูเสิร์ฟ มี
แนวโน้มท่ีจะยบุลงไป และบริเวณใต้ตาขา่ยมกัจะนนูขึน้ท าให้ไมเ่รียบ 
 - เพ่ือให้เกิดความมัน่ใจได้ว่าพืน้สนามมีความปลอดภยัตอ่ผู้ เลน่ทัง้สองทีมอยา่งเทา่เทียมกนั 
 - การปรับพืน้ทรายให้เรียบทัง้ภายในและภายนอกสนามจะชว่ยอ านวยความสะดวกในการปฏิบตัิ
หน้าท่ีของผู้ก ากบัเส้นและผู้ตดัสินท่ีจะชีว้า่ลกูบอลนัน้ “ลง” หรือ “ออก”  

หมายเหตุ : ผู้ตดัสินท่ี 2 เป็นผู้ รับผิดชอบในการตรวจสอบวา่สนามได้รับการเกล่ียทรายอย่างถกูต้อง
เรียบร้อยแล้ว ผู้ตดัสินและผู้ก ากบัเส้นจะต้องชว่ยกนัตรวจเส้นสนามให้อยูใ่นสภาพท่ีพร้อมตอ่การแขง่ขนั 

หมายเหตุ :   การรดน า้สนามให้อยูใ่นอ านาจของผู้ควบคมุการแขง่ขนั  ซึง่จะต้องดแูลให้พืน้ท่ีสนาม
ทัง้สองข้างอยูใ่นสภาพดีเหมือน ๆ กนั 

2. ตาข่ายและเสา (NET AND POSTS) 
ผู้ตดัสินต้องตรวจสอบวา่ 
1) ความสงูของตาขา่ยต้องเป็นไปตามกติกา  ข้อ 2.1  (ทีมชายสงู 2.43 เมตร, ทีมหญิงสงู 2.24 เมตร) 
หมายเหตุ :  ก่อนการแขง่ขนัทกุคูแ่ละภายหลงัท่ีได้มีการปรับระดบัพืน้ทรายเรียบร้อยแล้ว ผู้ตดัสินท่ี 

2 จะต้องท าการตรวจวดัความสงูของตาขา่ย โดยให้ท าก่อนท่ีจะมีการเส่ียงเหรียญ และในการตรวจวดัตาขา่ยนี ้
ให้ผู้ตดัสินท่ี 1 ด าเนินการร่วมกบัผู้ตดัสินท่ี 2 อย่างใกล้ชิดเพ่ือคอยให้ค าแนะน า 

2) ตาขา่ย  เสาขงึตาข่าย  และโต๊ะตดัสินของผู้ตดัสิน  ต้องหุ้มนวมเพ่ือไมใ่ห้ผู้ เลน่เส่ียงตอ่การบาดเจ็บ
และได้รับอนัตรายจากความแข็งและความคมของอปุกรณ์ 



  หมายเหตุ :  ถ้าผู้ตดัสินพบวา่อปุกรณ์ตา่ง ๆ ไมเ่ป็นไปตามกตกิาผู้ตดัสินจะต้องแจ้งแก่บคุคล
ผู้ เก่ียวข้องคนใดคนหนึง่ตอ่ไปนีท้นัทีคือ  : ผู้ควบคมุการแขง่ขนั, ผู้ควบคมุการตดัสิน, หรือผู้จดัการสนาม 
เพ่ือให้แก้ไขปัญหาอยา่งทนัที 
 3) ตาขา่ยต้องมีความยาว 8.5 เมตร และมีระยะหา่งจากเสาขงึตาขา่ยระหว่าง 0.7 – 1.0  เมตร 
 หมายเหตุ :  ส าหรับการแข่งขนัระดบัโลกภายใต้การควบคมุของสหพนัธ์วอลเลย์บอลนานาชาต ิผู้
ตดัสินจะต้องแน่ใจวา่ตาขา่ยท่ีน ามาใช้นัน้มีความถกูต้องเป็นไปตามระเบียบของฝ่ายการตลาดของสหพนัธ์
วอลเลย์บอลนานาชาติ 
 หมายเหตุ : ในระหวา่งการแขง่ขนั (โดยเฉพาะในชว่งเร่ิมต้นของการเลน่ในแตล่ะเซต ผู้ก ากบัเส้นควร
จะต้องตรวจสอบวา่แถบข้างนัน้ได้ตัง้ฉากกบัพืน้สนามอย่างถกูต้องแล้ว หากพบวา่ไมถ่กูต้องให้รีบด าเนินการ
แก้ไขให้ถกูต้องอยา่งทนัที 

4) อปุกรณ์การแขง่ขนัจะต้องเป็นไปตามท่ีก าหนดไว้ในกตกิา ข้อ 2.1 ถึง 2.6  ส าหรับการแขง่ขนัระดบั
นานาชาตใิห้ใช้อปุกรณ์ท่ีสหพนัธ์วอลเลย์บอลนานาชาตรัิบรองเทา่นัน้ 

หมายเหตุ : อปุกรณ์เพิ่มเติมตา่ง ๆ ได้แก่ ม้านัง่ของผู้ เล่น, โต๊ะผู้บนัทึก, โต๊ะของผู้ตดัสินท่ี 1 ไม้วดั
ความสงูของตาขา่ย, ป้ายพลิกคะแนน, ธงผู้ก ากบัเส้น 4 อนั, ท่ีเกล่ียทรายอย่างน้อย 2 อนั, ผ้าขนหนสู าหรับผู้
ก ากบัเส้นและเจ้าหน้าท่ีเก็บบอล อยา่งน้อย 8 ผืน, ถงัน า้แข็งส าหรับใสน่ า้ด่ืม, กล่องปฐมพยาบาล, ตลบัเทป
วดัสนาม ขนาด 20 เมตร, ป้ายคะแนน (Scoreboard) และระบบการรดน า้ในสนาม สิ่งตา่ง ๆ เหลา่นีเ้ป็น
ข้อบงัคบัท่ีต้องจดัเตรียมเอาไว้ให้พร้อมอยูเ่สมอโดยเฉพาะในการแขง่ขนัอยา่งเป็นทางการท่ีสหพนัธ์
วอลเลย์บอลนานาชาตใิห้การรับรอง 

หมายเหตุ :  ฝ่ายจดัการแข่งขนัต้องจดัให้มีอปุกรณ์ส ารองทกุอยา่งเอาไว้ให้พร้อม และต้องจดัให้มีร่ม
และถงัน า้ด่ืมส าหรับนกักีฬาเอาไว้ในบริเวณท่ีพกัของนกักีฬาอยา่งพอเพียง โดยผู้ตดัสินท่ี 2 มีหน้าท่ีคอย
ตรวจสอบให้มีน า้ด่ืมส าหรับนกักีฬาอยูต่ลอดเวลา 

3. ลูกบอล (BALL)  
  1) ลกูบอลท่ีใช้ในการแขง่ขนั  จะต้องเป็นลกูบอล   Mikasa  VLS  300  (เส้นผา่ศนูย์กลาง 67  
เซนตเิมตร +, - 1 เซ็นตเิมตร.)  ซึง่สหพนัธ์วอลเลย์บอลนานาชาตใิห้การรับรองแล้ว ส าหรับการแขง่ขนัระดบั
โลกและรายการท่ีสหพนัธ์วอลเลย์บอลนานาชาตใิห้การรับรองจะต้องใช้ลกูบอลแบบนีเ้ทา่นัน้ 

หมายเหตุ  :  ส าหรับการแขง่ขนัระดบัโลกและรายการท่ีสหพนัธ์วอลเลย์บอลนานาชาตใิห้การรับรอง
ทางฝ่าย Mikasa จะเป็นผู้จดัหาลกูวอลเลย์บอลให้กบัฝ่ายจดัการแขง่ขนั และผู้ควบคมุการแขง่ขนัจะเป็นผู้น า
ลกูบอลนัน้ไปใช้ในการแขง่ขนั โดยมีผู้ตดัสินของแตล่ะนดัจะเป็นผู้ตรวจสอบความถกูต้องของลกูบอล 

2) ผู้ตดัสินท่ี 2 จะเป็นผู้ รับผิดชอบและดแูลลกูบอลทัง้ 5 ลกูในชว่งก่อนการแขง่ขนัและจะตรวจสอบวา่
ลกูบอลทัง้ 4 ลกู มีลกัษณะเหมือนกนัทกุลกู ( สี,เส้นรอบวง, น า้หนกั, และความดนัลมของลกูบอล) ร่วมกบั ผู้
ตดัสินท่ี 1 เพ่ือเลือกลกูบอลส าหรับใช้ในการแขง่ขนั 3 ลกู และลกูบอลส ารอง 1 ลกู  หลงัจากนัน้ผู้ตดัสินท่ี 2 



จะเป็นผู้ รับผิดชอบตอ่ลกูบอลท่ีใช้ไปตลอดการแขง่ขนัและให้ชว่ยน าลกูบอลจากสนามไปให้ผู้จดัการสนามเม่ือ
เสร็จสิน้การแขง่ขนั  

หมายเหตุ  :  ผู้ เลน่ไมมี่สิทธ์ิตดัสินใจเลือกลกูบอลส าหรับใช้ในการแขง่ขนั 

3) จะต้องมีลกูบอลส ารอง 1 ลกู จากลกูบอลทัง้หมด 4 ลกู ซึง่สามารถน าออกมาใช้ได้ในกรณีท่ีมีฝน
ตกหนกั และในกรณีท่ีมีฝนตกอยา่งหนกัท าให้ลกูบอลท่ีใช้มีน า้หนกัมากเกินไป ผู้ตดัสินท่ี 2 จะเป็นผู้ รับผิดชอบ
และประสานงานในระหวา่งการเปล่ียนลกูบอลในช่วงระหวา่งเซต 

4) ตามกตกิาข้อ 3.3 ส าหรับการแขง่ขนัระดบันานาชาต ิจะใช้ลกูบอล 3 ลกู  ในกรณีนีต้้องมีผู้กลิง้ลกู
บอล 6 คน  อยู่ประจ าท่ีแตล่ะมมุตามขอบสนามนอกเขตพืน้ท่ีการเลน่ลกู ตามแผนผงัท่ี 6 ในกตกิา ก่อนจะ
เร่ิมต้นเข้าสูก่ารแขง่ขนัผู้ เก็บลกูบอลต าแหนง่ท่ี 2 และ 5 จะเป็นผู้ได้รับลกูบอลจากผู้ตัดสินท่ี 2  และหากมีการ
แขง่ขนัในเซตท่ี 3 ก็ให้ใช้หลกัปฏิบตัดิงักลา่วเชน่กนั  ในระหวา่งการแขง่ขนัเม่ือลกูบอลสิน้สดุการเลน่ลกูในแต่
ละครัง้ ให้ผู้กลิง้ลกูบอลปฏิบตัดิงันี ้
 4.1 ถ้าลกูบอลออกนอกสนาม ให้ผู้กลิง้บอลท่ีอยูใ่กล้ท่ีสดุท าการกลิง้ลกูบอลไปให้กบัผู้กลิง้ลกูบอลใน
ต าแหนง่ท่ีจะสง่ลกูบอลให้คนเสิร์ฟลกูอยา่งทนัที 

4.2 ถ้าลกูบอลอยูใ่นสนาม, ผู้กลิง้ลกูบอลท่ีอยูใ่กล้เคียงท่ีสดุโดยเฉพาะต าแหนง่ท่ี  3 และต าแหนง่ท่ี 6 
ต้องรีบเข้าไปเก็บลกูบอลอย่างรวดเร็วแล้วกลิง้ลกูบอลไปให้ผู้กลิง้ลกูบอลท่ีจะสง่ให้คนเสิร์ฟลกูอยา่งทนัที (ลกู
บอลจะถกูสง่ผ่านระหวา่งกนัด้วยการกลิง้(ไมใ่ชก่ารโยน)ในขณะท่ีลกูบอลไมอ่ยูใ่นชว่งของการเลน่ลกูและควร
หลีกเล่ียงการสง่ผา่นบริเวณหน้าโต๊ะผู้บนัทึก) 

4.3 ในขณะท่ีลกูบอลออกจากการเลน่แล้วให้ผู้กลิง้ลกูบอลต าแหนง่ท่ี 2 หรือ 5 จะต้องรีบสง่ลกูบอล
ให้กบัผู้ เสิร์ฟลกูอย่างรวดเร็วโดยไมใ่ห้เกิดการลา่ช้า   

การสง่ลกูบอลระหว่างผู้ เก็บลกูบอลให้ใช้วิธีกลิง้ไปบนพืน้สนาม  (ไมโ่ยน)  และให้ท าในขณะท่ีลกูบอล
ไมอ่ยูใ่นระหวา่งการเลน่ลกู  และไมค่วรกลิง้ลกูบอลผา่นทางด้านโต๊ะผู้บนัทกึ  

4. ทีม (TEAMS) 
1) ผู้ตดัสินจะต้องตรวจสอบวา่มีผู้ เลน่เพียง 2 คนเท่านัน้ในแตล่ะทีมท่ีสามารถลงท าการแขง่ขนัได้ 

ตามท่ีได้ระบไุว้ในใบบนัทึกการแขง่ขนั 
หมายเหตุ :  ในแตล่ะทีมจะต้องมีผู้ เลน่หนึง่คนเป็นหวัหน้าทีมและผู้ตดัสินต้องตรวจสอบว่ามีการ

บนัทกึลงในใบบนัทกึการแขง่ขนัก่อนการแขง่ขนัเรียบร้อยแล้ว 
            2) ผู้ตดัสินต้องตรวจสอบว่าผู้ เลน่ทัง้สองคนของทัง้สองทีมมาปรากฏตวัและพร้อมท่ีจะเข้าร่วมการ
แขง่ขนั ในกรณีท่ีผู้ เลน่บางคนหรือทัง้ทีมยงัไมม่าปรากฏตวัท่ีสนาม, ผู้ตดัสินท่ี 2 คือผู้ รับผิดชอบท่ีจะต้องแจ้ง
ให้ผู้ควบคมุการแขง่ขนัหรือผู้ ท่ีเก่ียวข้องรับทราบโดยดว่น เพ่ือท่ีจะพยายามหาผู้ เลน่ท่ียงัไมม่าปรากฎตวัใน
สนาม 
             3)  ส าหรับการแขง่ขนัระดบัโลกและการแขง่ขนัอยา่งเป็นทางการท่ีสหพนัธ์วอลเลย์บอลนานาชาตใิห้



การรับรอง จะไมอ่นญุาตให้ผู้ เลน่ได้รับการชว่ยเหลือหรือการสอนจากผู้ ฝึกสอนระหวา่งการแขง่ขนั แตผู่้ ฝึกสอน
จะได้รับอนญุาตให้เข้ามาในสนามแขง่ขนัได้ในชว่งระหว่างทีมของตนท าการอบอุน่ร่างกายไปสิน้สดุเม่ือเข้าถึง
เวลาของขัน้ตอนการแขง่ขนัอยา่งเป็นทางการ (match protocol) 
            หมายเหตุ: ผู้ ฝึกสอนจะไมไ่ด้รับอนญุาตให้เข้ามาในเขตพืน้ท่ีการเลน่ลกูในขณะท าการแขง่ขนั   ถ้า
ทีมคูแ่ขง่ขนัร้องเรียนว่าผู้ เลน่ของทีมใดได้รับการสอนหรือได้รับความชว่ยเหลือจากบคุคลภายนอกหรือถ้าผู้
ตดัสินเห็นได้อยา่งชดัเจนวา่ทีมได้รับการสอนในระหวา่งการแขง่ขนั ผู้ตดัสินจะต้องรีบแจ้งข้อมลูนีแ้ก่ผู้ควบคมุ
การแขง่ขนัหรือผู้ ท่ีเก่ียวข้องให้รับทราบอยา่งทนัที    
 ผู้ตดัสินอาจจะถามความเห็นตอ่ผู้ควบคมุการแขง่ขนัหรือตวัแทนท่ีเก่ียวข้องเก่ียวกบัเทคนิคอย่างเป็น
ทางการของการบนัทกึสถานการณ์ท่ีเกิดขึน้ดงักลา่ว 
 4) ทีมสามารถเลือกม้านัง่ส าหรับพกัได้ และจะต้องใช้พืน้ท่ีส าหรับม้านัง่นัน้ไปตลอดจนจบการแขง่ขนั
ในนดันัน้ 

  หมายเหตุ  :  หากทีมมีปัญหาเก่ียวกบัการเลือกใช้ม้านัง่ส าหรับการพกั อนญุาตให้น าการเส่ียง
เหรียญ (กตกิาข้อ 4.4) มาประยกุต์ใช้ได้ 

5) ชดุแขง่ขนัของผู้ เลน่ต้องเป็นไปตามระเบียบของการแขง่ขนั 
หมายเหตุ  :  ชดุแขง่ขนัของผู้ เลน่ได้ถกูตรวจสอบมาแล้วก่อนการแขง่ขนั  แตผู่้ตดัสินท่ี 1 ต้อง

ตรวจสอบอีกครัง้วา่ผู้ เลน่แตง่ชดุแขง่ขนัเหมือนกนัหรือไม ่โดยเฉพาะกางเกงขาสัน้ / ชดุอาบน า้ ซึง่ต้องเป็นไป
ตามระเบียบของการแขง่ขนั (รวมทัง้อปุกรณ์  ขนาดของผู้สนบัสนนุ หมายเลขของสญัลกัษณ์ อปุกรณ์เพิ่มเตมิ 
และการเขียนหมายเลขท่ีผิวหนงั) 

หมายเหตุ  :  ผู้ตดัสินท่ี 1 ควรรับทราบเก่ียวกบัการตรวจชดุแขง่ขนัถึงข้อตกลงท่ีเก่ียวข้องกบัความ
เช่ือทางศาสนา เชือ้ชาติ การเมือง เพื่อจะได้ปฏิบตัถิกูต้องและเป็นไปตามเจตนารมณ์และระเบียบการแขง่ขนั
ของคณะกรรมการโอลิมปิกสากล ( IOC ) 

6) ผู้ เลน่จะต้องใสห่มายเลขให้ถกูต้อง (1 หรือ 2) ตรงตามท่ีระบช่ืุอไว้ในใบบนัทกึการแขง่ขนั 
หมายเหตุ  :  ในกรณีท่ีผู้ เล่นทัง้ 2 ทีม สวมชดุแขง่ขนัท่ีคล้ายกนัหรือเลือกใช้ม้านัง่ส าหรับนัง่พกั

เหมือนกนั ให้ใช้กตกิา  ข้อ 4.4 มาประยกุต์ใช้  (การเส่ียงเหรียญ) 
หมายเหตุ  :  ถ้าพบวา่มีผู้ เลน่คนใดแตง่กายผิดกตกิาหรือสวมเสือ้ผิดหมายเลข (หมายเลข 1 หรือ 2)  

ไมว่า่จะเป็นก่อนการแขง่ขนั  ขณะแขง่ขนั  หรือหลงัการแขง่ขนั ให้ผู้ตดัสินจดัการให้มีการเปล่ียนชดุการแขง่ขนั
หรือแก้ไขในใบบนัทกึหรือเปล่ียนตวัผู้ เสิร์ฟลกูให้ถกูต้องโดยไมมี่การลงโทษ 

7) ผู้ตดัสินท่ี  1  สามารถอนญุาตให้ผู้ เลน่สวมถงุเท้าหรือรองเท้าได้ 
หมายเหตุ :  ผู้ เลน่อาจสวมถงุเท้าหรือรองเท้าได้เน่ืองจากสภาพพืน้ทรายและสภาพอากาศไมเ่อือ้ 

อ านวยและมีการเส่ียงตอ่การบาดเจ็บ   แตท่ัง้นีผู้้ เลน่ต้องได้รับอนญุาตจากผู้ตดัสินท่ี 1 เสียก่อน 



8) ในกรณีท่ีอากาศหนาวจดั ผู้ตดัสินท่ี 1 อาจอนญุาตให้ผู้ เลน่สวมใสช่ดุแขง่ขนัท่ีเหมาะสมกบัสภาพ
อากาศได้   

หมายเหตุ  :  การใช้กางเกงขายาวรัดข้อเท้า ( Leggings )   จะอนญุาตให้ใสไ่ด้เม่ือมีสภาพอณุภมูิ
ต ่ากว่า 15 องศาเซียลเซียส  

หมายเหตุ  :  ชดุท่ีผู้ เลน่สวมใสใ่นสภาพอากาศท่ีหนาวจดันัน้ จะต้องเหมือนกนัทัง้รูปแบบ, ประเภท, 
ผู้ผลิต, สี, ผู้สนบัสนนุ, ฯลฯ  

9) ผู้ เลน่ไมส่ามารถสวมใสส่ิ่งของต้องห้าม  ท่ีชว่ยเพิ่มสมรรถภาพในการเลน่ หรือสิ่งของท่ีเป็นอนัตราย
ตอ่ตนเองและผู้ เลน่คนอ่ืน  

หมายเหตุ  :  ผู้ เลน่สามารถสวมแวน่ตาหรือคอนแทคก์เลนส์ได้หากเห็นวา่ไมเ่ป็นอนัตรายส าหรับ
ตนเอง 

10)  กตกิาข้อ 4.5.3 ระบวุา่ “เคร่ืองชว่ยรัด (Compression pads) (อปุกรณ์เพ่ือชว่ยป้องกนัการ
บาดเจ็บ) อาจสามารถใสเ่พ่ือป้องกนัการบาดเจ็บ หรือรองรับได้ ส าหรับการแขง่ขนัในรายการของสหพนัธ์
วอลเลย์บอลนานาชาต ิ(FIVB) การแขง่ขนัระดบัโลก และการแขง่ขนัท่ีเป็นทางการในระดบัประชาชน อุปกรณ์
เหลา่นีจ้ะต้องเป็นสีเดียวกนั เหมือนกบัเป็นสว่นหนึง่ของชดุแขง่ขนั 

หมายเหตุ  :  ในกรณีท่ีชดุแขง่ขนัได้รับการจดัให้โดยฝ่ายจดัการแขง่ขนั ควรจดัให้นกักีฬาได้มีการ
เตรียมตวัเก่ียวกบัความพร้อมและสีของเสือ้ท่ีถกูต้องหรืออยา่งน้อยก็ต้องตรงกบักางแกงขาสัน้หรือบีกีนี  ดงันัน้
ชดุแขง่ขนัท่ีฝ่ายจดัการแขง่ขนัแจกให้กบันกักีฬาจะต้องมีสีท่ีตรงกบัสีของกางเกงหรือบีกีนี  หากผู้ เลน่ทัง้สอง
ของทีมต้องการสวมอปุกรณ์เสริมตา่ง ๆ จะต้องมีสีและเป็นรูปแบบเดียวกนั  ส าหรับโทนสีท่ีเป็นกลาง สีด าหรือ
สีขาว สามารถน ามาใช้ในการแขง่ขนัได้ 

หมายเหตุ  :  อปุกรณ์เพ่ือช่วยป้องกนัและชว่ยเหลือไมใ่ห้เกิดบาดเจ็บ จะต้องไมมี่ชอ่งทางหรือพืน้ผิว
ท่ีออกแบบมาเพ่ือให้ได้เปรียบในการควบคมุการเลน่ของลกูบอล 

หมายเหตุ  :  การใสช่ดุชัน้ในท่ีมองเห็นได้  ควรจะต้องใสใ่ห้มีสีเดียวกบัชดุการแขง่ขนั   และจะต้อง
ไมย่าวเกินชดุแขง่ขนัท่ีใช้อยู่ 

11) ผู้ เลน่จะต้องสวมใสเ่สือ้ผ้าท่ีถกูต้องตามกตกิาตัง้แตเ่ข้ามาในสนามตามขัน้ตอนการแขง่ขนัอยา่ง
เป็นทางการจนถึงออกไปจากสนาม 

5. ผู้น าทีม (หัวหน้าทมี) (TEAM LEADERS ( CAPTAINS)  
 1) อนญุาตเฉพาะหวัหน้าทีมเทา่นัน้ท่ีมีอ านาจในการพดูคยุกบัผู้ตดัสินได้เม่ือลกูตาย ตามกตกิาข้อ 
5.1.2 ผู้ เลน่ไมมี่สิทธิท่ีจะเรียกร้องเก่ียวกบัการตดัสินของผู้ตดัสิน แตห่วัหน้าทีมมีสิทธิในการสอบถามเก่ียวกบั
ข้อสงสยัในการเลน่ลกูด้วยปลายนิว้ เพ่ือสอบถามถึงการน ากติกามาใช้หรือการตีความตามกตกิาของผู้ตดัสิน  

หมายเหตุ  :  ผู้ตดัสินจะต้องรู้อยูต่ลอดเวลาว่าหวัหน้าทีมท่ีก าลงัแขง่ขนัอยูน่ัน้เป็นใคร 
หมายเหตุ  :  ค าอธิบายของผู้ตดัสินควรมีความชดัเจนและรัดกมุด้วยภาษาท่ีถกูต้อง (ในการแขง่ขนั 



ระดบันานาชาตใิห้ใช้ภาษาองักฤษ) และศพัท์เทคนิคและสญัญาณมือได้ตามความเหมาะสม โดยไมใ่ห้เกิด
การลา่ช้าและกระตุ้นให้ผู้ เล่นกลบัเข้าสู่การเลน่ลกูครัง้ตอ่ไปอยา่งรวดเร็ว  
 2) หวัหน้าทีมมีสิทธิท่ีจะขอท าการประท้วงอยา่งเป็นทางการเก่ียวกบัการน ากติกามาใช้หรือการ
ตีความตามกติกาของผู้ตดัสิน ทัง้ก่อน ระหวา่ง หรือหลงัการแขง่ขนั  อย่างไรก็ตามถือเป็นสิ่งท่ีไมถ่กูต้องหากผู้
ตดัสินท่ี 1 จะยอมรับการประท้วงท่ีเก่ียวข้องกบัทา่ทางการเลน่ หรือการประพฤตผิิด เว้นแตจ่ะมีความผิดพลาด
ท่ีเป็นไปได้เก่ียวกบักตกิา โดยมีเกณฑ์การพิจารณา 3 ประการ เพ่ือประเมินวา่จะยอมรับการประท้วงอยา่งเป็น
ทางการหรือไม ่ดงันี ้ 
                2.1 ผู้ตดัสินตีความผิดหรือน ากตกิาและระเบียบการแขง่ขนัมาใช้อยา่งไมถ่กูต้อง หรือไมไ่ด้ใช้
ข้อสรุปในการตดัสินใจด้วยตนเอง 
                2.2 มีข้อผิดพลาดเก่ียวกบัการบนัทึกคะแนน (การผิดล าดบัการเสิร์ฟหรือคะแนนไมถ่กูต้อง) 
                2.3 มีปัญหาทางด้านเทคนิคและสภาพของการแขง่ขนั (สภาพอากาศ แสง ฯลฯ) 

หมายเหตุ  :  ส าหรับการแขง่ขนัระดบัโลกละการแขง่ขนัภายใต้การควบคมุของสหพนัธ์วอลเลย์บอล
นานาชาต ิผู้ตดัสินจะต้องมีความรู้อย่างถ่องแท้เก่ียวกบัขัน้ตอนการประท้วงอยา่งเป็นทางการ โดยเฉพาะอย่าง
ยิ่งขัน้ตอน 2 ระดบัของการประท้วงอยา่งเป็นทางการในระหวา่งการแขง่ขนั (ระดบั 1 - การแก้ปัญหาการ
ประท้วงในชว่งเวลาขณะท าการแขง่ขนั ; ระดบั 2 - การแก้ปัญหาหลงัการแขง่ขนั) 
            3) หวัหน้าทีมต้องลงช่ือในใบบนัทกึการแขง่ขนั ( score sheet ) และเป็นตวัแทนของทีมท าการเส่ียง
เหรียญ 

6. รูปแบบการแข่งขัน (PLAYING FORMAT) 
1) ผู้ตดัสินต้องตดัสินการกระท าผิดกตกิาและลงโทษตามกตกิาวอลเลย์บอลชายหาดของสหพนัธ์

วอลเลย์บอลนานาชาติ 
2) ถ้ามีการท าผิดกติกาสองอยา่งหรือมากกว่าตอ่เน่ืองกนัจะพิจารณาเฉพาะความผิดครัง้แรกเทา่นัน้ 

ในสถานการณ์เชน่นีจ้งึเป็นสิ่งจ าเป็นอย่างยิ่งท่ีผู้ตดัสินจะต้องเป่านกหวีดทนัทีท่ีเห็นวา่มีการท าผิดกตกิาเกิดขึน้ 
ถ้าผู้ตดัสินทัง้สองเป่านกหวีดหยดุการเล่น เสียงนกหวีดเสียงแรกจะถกูน ามาพิจารณาในการตดัสิน 

3) ถ้าผู้ เลน่ทัง้สองฝ่ายท าผิดกตกิาสองครัง้หรือมากกว่าในเวลาเดียวกนัถือวา่ผิดทัง้คู ่ ให้เร่ิมเลน่ใหม่ 
4) หากมีข้อสงสยัในกรณีท่ีอาจท าผิดกติกาใด ๆ ก็ตามควรรีบปรึกษาสอบถามข้อมลูจากผู้ควบคมุการ

แขง่ขนัหรือผู้ เก่ียวข้อง 
5) ใช้ระบบการเลน่แบบมีการได้คะแนนทกุครัง้  (RPS)  โดยในเซต 1 และ 2 จะเลน่เซตละ 21 คะแนน 

และทีมชนะต้องมีคะแนนน าอีกทีมอยา่งน้อย 2 คะแนน โดยไมมี่การจ ากดัจ านวน ส าหรับในเซตท่ี 3 จะแขง่ขนั 
15 คะแนน และทีมชนะต้องมีคะแนนน าอีกทีมอยา่งน้อย 2 คะแนน โดยไมมี่การจ ากดัจ านวน 
  6) ทีมท่ีถกูตดัสิทธ์ิจากการแขง่ขนัจะแพ้ด้วยคะแนน  0 – 21 , 0 – 21,  และผลการแขง่ขนัจะเป็น       
0 - 2 เซต (กตกิาข้อ 6.4.1 และข้อ 6.4.2) 



7) ในระบบการเลน่แบบมีการได้คะแนนทกุครัง้ (RPS) จะได้คะแนนจากการท าคะแนนตามปกตหิรือ
การลงโทษ (ความประพฤตไิมเ่หมาะสมหรือถ่วงเวลา) 

8) ทีมท่ีถกูตดัสิทธ์ิวา่ไมพ่ร้อมในการแขง่ขนั จะมีผลให้ทีมนัน้เป็นฝ่ายแพ้ในการแขง่ขนัเซตนัน้ หรือ
การแขง่ขนันดันัน้ ทีมตรงข้ามจะได้ทัง้คะแนนและเซตเพ่ือแสดงว่าเป็นทีมชนะในการแขง่ขนัในเซตหรือนดันัน้ 

หมายเหตุ  ส าหรับการแขง่ขนัภายใต้การรับรองของสหพนัธ์วอลเลย์บอลนานาชาติทีใช้ระบบการ
แขง่ขนัแบบแบง่สาย ในกตกิาข้อ 6.4 อาจมีการประยกุต์ให้เข้ากบัระเบียบการแขง่ขนั แตท่ัง้นีต้้องได้รับ
ความเห็นขอบจากสหพนัธ์วอลเลย์บอลนานาชาติ 

7. โครงสร้างการแข่งขัน (STRUCTURE OF PLAY) 
1) การเส่ียงเหรียญจะเกิดขึน้ก่อนการอบอุ่นร่างกาย  แตใ่ห้ท าหลงัจากผู้บนัทกึมาถึงสนาม  และพร้อม

ท่ีจะบนัทกึผลการเส่ียงเหรียญลงในใบบนัทึก 
หมายเหตุ  :  หลงัจากท าการเส่ียงเหรียญแล้วหวัหน้าทีมต้องลงช่ือในใบบนัทกึ  เพ่ือยืนยนัข้อมลูท่ี

บนัทกึไว้  โดยเฉพาะหมายเลขของผู้ เลน่  (1 หรือ 2) ตรงกบัช่ือผู้ เลน่หรือไม ่ และยงัต้องยืนยนัแดนของสนาม
และล าดบัการเสิร์ฟอยา่งถกูต้องและรวดเร็วท่ีสดุเทา่ท่ีจะท าได้ 

2) หลงัจากท าการเส่ียงเหรียญแล้ว ผู้ตดัสินท่ี 2 จะต้องแจ้งข้อมลูตา่ง ๆ แก่ผู้บนัทึกได้รับทราบ  
หมายเหตุ  : ให้ประยกุต์ใช้ในกรณีเดียวกนั ถ้าผู้ตดัสินท่ี 2 ได้รับมอบหมายให้ท าการเส่ียงเหรียญใน

เซตตดัสิน(กตกิาข้อ 23.2.9) ซึง่ในกรณีนีจ้ะต้องแจ้งข้อมลูให้ผู้ตดัสินท่ี 1 ทราบด้วย 
3) เป็นสิ่งส าคญัท่ีผู้ตดัสินจะต้องควบคมุเวลาทัง้หมดให้เป็นไปตามขัน้ตอนการแขง่ขนัอยา่งเป็น

ทางการ  ( MATCH POTOCOL) (โดยเฉพาะเวลาอบอุน่ร่างกาย) เพ่ือมิให้การแขง่ขนัต้องลา่ช้าออกไป โดย
ขัน้ตอนเหลา่นีต้้องได้รับการยืนยนัในการประชมุทางเทคนิค   

หมายเหตุ  :  ผู้ตดัสินควรจะศกึษารูปแบบของขัน้ตอนการแขง่ขนัอยา่งเป็นทางการของ  สหพนัธ์
วอลเลย์บอลนานาชาต ิ(FIVB)  โดยเฉพาะอยา่งยิ่งการใช้เวลาโดยรวมทัง้หมดและเวลาพิเศษซึง่อยูใ่นหน้าท่ี
ความรับผิดชอบของเจ้าหน้าท่ีตา่งๆ 

4) ถือเป็นสิ่งส าคญัท่ีจะด าเนินไปตามขัน้ตอนการแขง่ขนัอยา่งเป็นทางการ  เพ่ือหลีกเล่ียงความ
ยุง่ยากอนัจะท าให้เกิดการถกูปรับเป็นแพ้เกิดขึน้  เน่ืองจากทีมไมม่าถึงสนามแขง่ขนั  ผู้ตดัสินไม่ควรสนันิษฐาน
วา่ทีมท่ีไมม่าท าการแขง่ขนัจะมีสาเหตเุน่ืองจากการถกูปรับให้แพ้ในครัง้ก่อน  ในกรณีนีใ้ห้ด าเนินขัน้ตอนไป
ตามปกตแิละควรแนใ่จวา่ใบบนัทกึการแขง่ขนัถกูบนัทกึรายละเอียดอยา่งสมบรูณ์ไว้แล้ว และก่อนท่ีจะลงนาม
ในใบบนัทกึให้แจ้งผู้ควบคมุการตดัสินได้ทราบถึงกรณีจะมีการปรับให้แพ้  (โดยจะต้องด าเนินการเส่ียงเหรียญ, 
เป่านกหวีดให้ผู้ เลน่ท่ีมาปรากฎตวัเร่ิมใช้เวลาอบอุน่ร่างกาย  เป่านกหวีดหมดเวลาอบอุน่ร่างกาย  แล้วจงึเป่า
นกหวีดเพ่ือเร่ิมการแขง่ขนั ถ้าถึงเวลานัน้ทีมท่ีเข้าแขง่ขนัยงัไมพ่ร้อมจะถกูปรับให้แพ้) 

หมายเหตุ  :  ผู้ตดัสินท่ี 1 จะต้องท าตามค าแนะน าของผู้ควบคมุการแขง่ขนัโดยเฉพาะอยา่งยิ่ง
สถานการณ์ท่ียกเว้นตา่ง ๆ ท่ีเก่ียวข้องกบัเจ้าหน้าท่ีและผู้ เลน่ในสถานการณ์นัน้ ๆ 



5) แตล่ะทีมมีผู้ เลน่ได้ 2 คน , ไมม่ากกวา่, และไมน้่อยกว่า  ฉะนัน้จงึไมมี่การเปล่ียนตวัผู้ เลน่  ไมมี่ผู้
เลน่ส ารอง  (กติกาข้อ 7.3.1, 15.2.2) 

6) ผู้ เลน่จะเคล่ือนท่ีไปท่ีใดก็ได้ในแดนของตนเอง  โดยไมมี่การผิดต าแหนง่ในขณะท่ีผู้ เสิร์ฟท าการ
เสิร์ฟลกู 

หมายเหตุ  :  ในขณะท่ีผู้ เลน่จะท าการเสิร์ฟ  ผู้ตดัสินท่ี 2 จะต้องเฝ้าดผูู้ เล่นทัง้สองทีมเพ่ือชว่ยผู้
ตดัสินท่ี 1  แตโ่ดยปกตแิล้วผู้ตดัสินท่ี 2 จะมีหน้าท่ีดแูลผู้ เลน่ฝ่ายรับ 

7) ถ้าผู้ เสิร์ฟท่ีไมถ่กูต้องมาท าการเสิร์ฟจะถือวา่ผิดกตกิา  จะมีการลงโทษโดยเสียสิทธิในการเสิร์ฟ 
(เสียคะแนน) แตถ้่าหากวา่การเสิร์ฟนัน้ด าเนินการไปอยา่งถกูต้องตามการแจ้งของผู้บนัทกึในกรณีเชน่นีถื้อวา่ผู้
ตดัสินท่ี 2 หรือผู้ตดัสินท่ี 1 เป็นผู้ผิดพลาด 
  หมายเหตุ  :  ถ้าไมมี่การแจ้งล าดบัการเสิร์ฟท่ีผิดพลาด  (ตวัอยา่งเชน่ แจ้งลา่ช้าหรือแจ้งไมถ่กูต้อง
โดยผู้บนัทึก) ให้ถือว่าล าดบัการเสิร์ฟนัน้ถกูต้องให้ด าเนินการเล่นตอ่ไปและท าการเสิร์ฟใหม่ 

8. ลักษณะของการเล่น (SATES OF PLAY) 
1) ลกูบอลจะอยูใ่นการเลน่เม่ือผู้ เสิร์ฟสมัผสัลกูบอลหลงัจากการเป่านกหวีดให้เสิร์ฟจากผู้ตดัสินท่ี 1 
2) ลกูบอลจะออกจากการเล่น (ลกูตาย) เม่ือได้ยินเสียงนกหวีดจากผู้ตดัสินคนใดคนหนึง่  ผู้ตดัสินจะ

เป่านกหวีดทนัทีท่ีมีเหตกุารณ์เกิดขึน้ (ลกูดี หรือลกูออก)   
3) ผู้ตดัสินต้องจ าไว้เสมอวา่แม้ลกูบอลจะออกไปอยูน่อกเส้นทัง้หมด  แตล่กูบอลนัน้จะเป็นลกู “ลง” 

ถ้าลกูบอลได้สมัผสักบัเส้นสนามโดยลกูบอลตกถกูเส้นสนามแล้วไถลไปตามพืน้ทราย  (กตกิาข้อ 8.3) 
หมายเหตุ :   ผู้ตดัสินจะต้องระมดัระวงัเส้นสนามท่ีอาจจะสัน่เน่ืองจากลกูบอลตกใกล้เส้น  กรณี

เชน่นีจ้ะไมมี่ผลตอ่การตดัสินใจ เพราะขึน้อยู่กบัลกูบอลสมัผสัเส้นสนามจริง ๆ หรือไม่ 
หมายเหตุ :   หวัหน้าทีมไมมี่สิทธิร้องขอให้ผู้ตดัสินท าการพิสจูน์รอยบอล (Ball mark ) เฉพาะผู้

ตดัสินท่ี 1 เทา่นัน้ท่ีจะเป็นผู้ตดัสินใจหากมีข้อสงสยัวา่ลกูบอลนัน้ “ลง” หรือ “ออก”  และให้ปฏิบตัิตามขัน้ตอน
การพิสจูน์รอยบอลอยา่งเคร่งครัด (ให้ศกึษาขัน้ตอนการพิสจูน์รอยบอล) 

4) ลกูบอล “ออก” เม่ือข้ามพืน้ท่ีวา่งใต้ตาข่ายไปแล้วอย่างสมบรูณ์หรือระหวา่งแนวสมมตุขิองเสา
อากาศ ในกรณีนีผู้้ตดัสินต้องให้สญัญาณมือชีล้งใต้ตาข่าย (รูปภาพท่ี 9/22) 
  หมายเหตุ :  ผู้ตดัสินท่ี 2 เป็นผู้ รับผิดชอบตอ่การเป่านกหวีดและให้สญัญาณเม่ือลกูบอลได้ลอดใต้
ตาขา่ยไปยงัฝ่ายตรงข้ามโดยสมบรูณ์แล้ว (กตกิาข้อ 23.3.2.6) 

9. การเล่นลูกบอล (PLAYING THE BALL) 
1) ในการเลน่ลกู  ผู้ เลน่มีสิทธิท่ีจะเลน่ลกูบอลนอกเขตพืน้ท่ีการเลน่ (Free Zone) ได้  (ยกเว้นลกูเสิร์ฟ)  

และลกูบอลอาจถกูน ากลบัมาเลน่ได้จากจดุใดนอกเขตพืน้ท่ีการเลน่ลกู 



2) แตล่ะทีมจะถกูลกูบอลได้มากท่ีสดุ 3 ครัง้ เพื่อสง่ลกูบอลให้ข้ามตาขา่ย ถ้าผู้ เลน่ทีมเดียวกนัสองคน
ถกูลกูบอลพร้อม ๆ กนัให้นบัวา่ถกูลกูบอลสองครัง้ (ยกเว้นเม่ือท าการสกดักัน้) และผู้ เลน่คนใดคนหนึง่สามารถ
สมัผสัลกูบอลได้ในครัง้ท่ี 3 

3) ถ้าผู้ เลน่ทัง้สองทีมถกูลกูบอลพร้อมกนัเหนือตาขา่ย  และยงัเลน่ลกูนัน้ตอ่ไปได้  ทีมท่ีรับลกูนัน้
สามารถถกูลกูบอลได้อีก  3  ครัง้   

4) ถ้าลกูบอลออกนอกสนามหลงัจากการสมัผสัลกูบอลพร้อม ๆ กนัเหนือตาขา่ย ถือว่าทีมด้านตรง
ข้ามผิดกตกิา  ถ้าการสมัผสัพร้อม ๆ กนัเป็นสาเหตใุห้ลกูบอลถกูเสาอากาศจะให้เลน่ใหม่ 

หมายเหตุ  :  ในสถานการณ์การเลน่แบบนีจ้ะต้องมีการพิจารณาอย่างรอบคอบว่า ถ้าเป็นการพกัลกู
เหนือตาขา่ยพร้อม ๆ กนั ไม่ถือวา่เป็นการท าผิดกตกิา และหลงัจากการสมัผสัลกูบอลแบบนีล้กูบอลอาจจะ
ออกนอกสนามหรือสมัผสัถกูเสาอากาศ 

5) ถ้าผู้ เลน่สมัผสัลกูบอลพร้อม ๆ กนัเหนือตาขา่ยและทัง้สองทีมพกับอล การเล่นลกูสามารถเลน่
ตอ่ไปได้ 

6) ภายในบริเวณพืน้ท่ีเลน่ลกูไมอ่นญุาตให้ผู้ เลน่อาศยัการชว่ยเหลือจากเพ่ือนร่วมทีมหรือสิ่งอ่ืนได้
เพ่ือให้ถึงลกูบอล ( กติกาข้อ 9.1.3 ) 

7) ลกูบอลสามารถเลน่ด้วยส่วนใดสว่นหนึง่ของร่างกายได้  (ยกเว้นการเสิร์ฟ) 
8) ลกูบอลต้องถกูตีออกไปอยา่งชดัเจนโดยไมมี่การจบัหรือโยนลกูบอล  และลกูบอลสามารถสะท้อน

กลบัมาในทิศทางใดก็ได้ (ข้อยกเว้นดกูตกิา ข้อ 9.2.2.1 และ 9.2.2.2 ) 
9) ลกัษณะของการเลน่ลกูบอลด้วยปลายนิว้ ลกูบอลจะต้องถกูเลน่เป็นจงัหวะเดียวอยา่งรวดเร็ว โดย

ไมมี่การดดูลกูบอลเอาไว้ในมือทัง้สองข้าง และการเลน่ลกูบอลนัน้จะต้องไมมี่การพกัลกูอยูใ่นมือของผู้ เลน่ 
หมายเหตุ  :  ลกัษณะโดยทัว่ไปของการเลน่ลกูบอลด้วยปลายนิว้ ลกูบอลจะถกูดดูตดิลงมากบัมือ

ของผู้ เลน่ การกระท าในลกัษณะเชน่นีจ้ะต้องเป็นไปด้วยความรวดเร็ว ผู้ตดัสินจะต้องพิจารณาให้แนใ่จและ
ชดัเจนวา่ “ลกูบอลถกูดดูลงมา” หรือมีการสมัผสักบัลกูบอลด้วยเวลาท่ีนานเกินปกต ิอนัจะเป็นผลให้พิจารณา
ได้วา่เป็นการเลน่ท่ีผิดกตกิา 

หมายเหตุ  :  มีวิธีการเซตลกูและรับลกูท่ีหลากหลายในการเลน่วอลเลย์บอลชายหาด  ผู้ตดัสินต้อง
เข้าใจธรรมชาตขิองการเลน่ลกูเหลา่นัน้  และศกึษาเก่ียวกบัพืน้ฐานของการสมัผสัและการปล่อยลกูบอล โดย
เน้นจงัหวะท่ีถกูต้องและระยะเวลาอนัรวดเร็วในการสมัผสัลกูบอล โดยไมค่ านงึวา่ลกูบอลหมนุหรือไมอ่ยา่งไร 
แตใ่ห้พิจารณาจากข้อเท็จจริงท่ีปรากฏอยา่งชดัเจน โดยให้ผู้ตดัสินพิจารณาจากความแตกตา่งของจงัหวะและ
ระยะเวลาท่ีมือทัง้สองข้างสมัผสัลกูบอล 

หมายเหตุ  : ผู้ตดัสินจะต้องน ากตกิามาใช้อยา่งสอดคล้องกนัเก่ียวกับจงัหวะและเวลาท่ีใช้ในการ
สมัผสัลกูบอล และพยายามรักษาเกณฑ์มาตรฐานในการตดัสินให้เป็นมาตรฐานเดียวกนั ไมเ่ฉพาะในการ
ตดัสินแตล่ะคู ่แตค่วรจะเป็นมาตรฐานในแตล่ะวนัและในการแขง่ขนัทกุ ๆ รายการตลอดไป      



10) ในการป้องกนัจากการรุกท่ีรุนแรงด้วยปลายนิว้ลกูบอลอาจจะถกูพกัลกูได้เล็กน้อย  ข้อบง่ชีท่ี้แสดง
ถึงการรุกท่ีรุนแรงคือเวลาอนัฉบัพลนัท่ีผู้ ป้องกนัต้องเข้าไปเลน่ลกูบอลถ้าผู้ ป้องกนัลกูมีเวลานานพอท่ีจะ
ตดัสินใจหรือตอบสนองตอ่การเลน่โดยการเปล่ียนเทคนิคการเลน่ลกูได้ทนั จะถือวา่ไม่ใชก่ารรุกท่ีรุนแรง  
อยา่งไรก็ตามผู้ตดัสินจะต้องมีความมัน่ใจ 100 เปอร์เซ็นต์ ก่อนจะเป่านกหวีดส าหรับความผิดกตกิาในกรณีนี  ้

หมายเหตุ  :  กรณีนีอ้าจน าไปประยกุต์ใช้กบัทีมท่ีสมัผสัลกูบอลเป็นครัง้ท่ีสองซึง่มาจากการสกดักัน้ 
โดยลกูบอลท่ีมาจากการสมัผสัถกูลกูบอลเพียงเล็กน้อยของผู้สกดักัน้และลกูบอลยงัคงพุง่มาอยา่งรุนแรง ใน
กรณีนีใ้ห้ถือวา่ยงัเป็นการป้องกนัจากการรุกท่ีรุนแรง 

หมายเหตุ  :  การรุกท่ีรุนแรงจากฝ่ายรุกนัน้ไมจ่ าเป็นว่าจะต้องมาจากผู้ เล่นท่ีกระโดดตบลกูเทา่นัน้ 
อาจจะมาจากผู้ เลน่ท่ียืนอยู่บนพืน้สนามก็ได้    ดงันัน้ผู้ตดัสินจะต้องมีความเข้าใจเก่ียวกบัมาตรฐานการเล่น
ลกูบอลท่ีรุนแรงอยา่งชดัเจนและเข้าใจธรรมชาตขิองลกูบอลในขณะท่ีข้ามตาข่ายหลงัจากสมัผสักบัผู้ ป้องกนั
หรือตาขา่ย 

11) อาจจะมีการสมัผสัลกูบอลอย่างตอ่เน่ืองเกิดขึน้ได้   เม่ือพยายามจะเลน่ลกูบอลหลงัจากการ
สมัผสัลกูบอลครัง้แรกแล้ว  ยกเว้นการเลน่ลกูด้วยปลายนิว้ 

ข้อยกเว้น  :  การตบลกูท่ีรุนแรงให้ด ู (กตกิา ข้อ 9.2.2.1) 

10. ลูกบอลที่บริเวณตาข่าย (BALL AT NET) 
1) กตกิาข้อ 10.1.2  ให้สิทธิแก่ผู้ เลน่ในการเข้าไปเลน่ลกูในเขตพืน้ท่ีการเลน่ลกูของฝ่ายตรงข้ามได้ถ้า

ไมเ่ป็นการกีดขวางการเลน่ ดงันัน้ผู้ตดัสินและผู้ก ากบัเส้นจะต้องมีความเข้าใจกตกิาข้อนีเ้ป็นอย่างดี ใน
ระหวา่งการแขง่ขนั ผู้ เลน่สามารถน าลกูบอลกลบัมาเล่นได้อีกเม่ือเพ่ือนร่วมทีมตีลกูบอลออกนอกเสาอากาศ
โดยไมผ่า่นเข้าไปในแนวเขตข้ามตาข่าย   โดยลกูบอลท่ีข้ามกลบัมานัน้จะต้องข้ามทางด้านนอกของแนวข้าม
ตาขา่ยทางด้านเดียวกนั หากลกูบอลท่ีผา่นเข้าไปภายในเสาอากาศอยา่งสมบรูณ์แล้ว ถือว่าเป็นการน ากลบัมา
เลน่ท่ีผิดกตกิา ผู้ตดัสินจะต้องเป่านกหวีดเป็นการเล่นผิดกตกิาและแสดงสญัญาณเป็นลกูออก 

หมายเหตุ  :  ลกูบอลออกนอกเสาอากาศต้องอธิบายความหมายได้ว่าผา่นไปนอกเสาอากาศอยา่ง
สมบรูณ์หรือบางสว่น (เชน่ อยูเ่หนือ, นอกเสาอากาศ)  ลกูบอลซึง่ผา่นระหวา่งเชือกหรือสายท่ีดงึตาขา่ยกบัเสา
โดยไมส่มัผสัสว่นใด ๆ สามารถน ากลบัมาเลน่ตอ่ไปได้ เพราะถือว่าเป็นส่วนหนึง่ของพืน้ท่ีภายนอก  

2) การเลน่สามารถเล่นตอ่ไปได้  หลงัจากลกูบอลไปโดนตาขา่ยถ้าไมใ่ชเ่ป็นการตีลกูครัง้ท่ี 3 และยงั
รวมไปถึงเม่ือลกูบอลสมัผสักบัตาข่ายบริเวณเสาอากาศโดยไมถ่กูเสาอากาศ 

 

11. ผู้เล่นที่บริเวณตาข่าย ( PLAYYER AT NET ) 
 1)ผู้ เลน่อาจล า้เข้าไปในท่ีวา่ง แดน หรือพืน้ท่ีเล่นลกูของฝ่ายตรงข้ามได้ ถ้าไมเ่ป็นการกีดขวางการเลน่
ลกูของฝ่ายตรงข้าม (กติกาข้อ 11.2) 



2) การกีดขวางบริเวณใต้ตาขา่ยเป็นหน้าท่ีหลกัในการตดัสินของผู้ตดัสินท่ี 2 ถ้าการสมัผสันัน้เป็นไป
โดยบงัเอิญและไมมี่ผลตอ่การเลน่ลกูของผู้ เลน่จะถือวา่เป็นการกีดขวาง จงึไมเ่ป็นการเลน่ท่ีผิดกตกิา  

3) การกีดขวางนัน้จะต้องได้รับการลงโทษแม้จะมิได้มีการสมัผสัร่างกายแตเ่ป็นการกีดขวางอ่ืน ๆ ผู้
เลน่อาจจะพยายามเข้ากีดขวางการเลน่ลกูบอลของฝ่ายตรงข้ามอนัเป็นเหตใุห้ผู้ ท่ีเล่นอยู่ต้องหลบหลีกเพ่ือจะ
เลน่ลกูบอลนัน้ 

หมายเหตุ  :  การลงโทษวา่เป็นการกีดขวางนัน้จะเกิดขึน้เม่ือผู้ เลน่สามารถจะเลน่ลกูตอ่ไปได้แตถ่กู
ขดัขวาง 

4)  การกีดขวางการเลน่อาจถกูลงโทษได้โดยไมต้่องค านึงถึงต าแหนง่ของผู้ เลน่ในสนามหรือเขตรอบ
สนาม (FREEZONE)  หากผู้ตดัสินเห็นวา่มีการเปล่ียนต าแหนง่เพ่ือรบกวนผู้ เลน่ท่ีพยายามเลน่ลกูบอลอยู ่ให้
ถือวา่เป็นการท าผิดกตกิา 
 5) เราควรให้ความสนใจเป็นอยา่งยิ่งเก่ียวกบัการเล่นของผู้ เลน่ท่ีตาข่าย “ผู้ เลน่ถกูตาข่ายระหวา่งเสา
อากาศ ในขณะท่ีก าลงัเลน่ลกู ถือวา่ผิดกตกิา ลกัษณะในขณะท่ีก าลงัเลน่ลกูให้รวมถึง การกระโดด การเลน่ลกู 
(หรือพยายามเลน่ลกู) และการลงสูพื่น้” 

6) ผู้ เลน่คนใดก็ตามท่ีอยูใ่กล้กบัลกูบอลท่ีก าลงัถกูเล่นอยู่ หรือผู้ เลน่คนใดท่ีพยายามจะเลน่ลกูบอลให้
ถือวา่เป็นการกระท าของการเลน่ลกูบอลแม้จะมิได้ท าการสมัผสัลกูบอลก็ตาม  โดยต้องใสใ่จตอ่สถานการณ์
ดงัตอ่ไปนี ้
 ก.  ถ้าผู้ เลน่อยูใ่นต าแหนง่การเลน่ในแดนของตนเอง  แล้วลกูบอลท่ีถกูสง่มาจากแดนตรงข้ามมาถกู
ตาขา่ยท าให้ตาข่ายไปถกูผู้ เลน่ กรณีเชน่นีถื้อว่าไมผ่ิดกติกา (กตกิาข้อ 11.3.3) 
 ข. ถ้ามีการสมัผสัตาขา่ยโดยไมเ่จตนาอนัเน่ืองมาจากสายลมพดัแรงโดยธรรมชาต ิในกรณีเชน่นีผู้้
ตดัสินไม่ควรตดัสินวา่เป็นการเลน่ท่ีผิดกตกิา ควรให้การเลน่ด าเนินตอ่ไป 
 ค. การสมัผสัตาขา่ยของเส้นผมจะไมไ่ด้รับการพิจารณาว่าเป็นการกระท าผิดกตกิา ยกเว้นมีผลกระทบ
อยา่งชดัเจนตอ่การเล่นของผู้ เลน่ฝ่ายตรงข้ามหรือขดัจงัหวะการเลน่ลกู (เชน่หางเปียไปพกักบัตาข่าย) 
 7. ผู้ เลน่จะกีดขวางการเลน่ของฝ่ายตรงข้ามในกรณีดงัตอ่ไปนีคื้อ 

ก. ใช้ตาขา่ยท่ีอยูร่ะหวา่งเสาอากาศชว่ยในการทรงตวัหรือชว่ยเหลือในการเลน่ 
ข. สร้างความได้เปรียบท่ีไม่เป็นธรรมซึง่ก่อให้เกิดการได้เปรียบผู้ เล่นฝ่ายตรงข้ามด้วยการสมัผสั      

ตาขา่ย 
ค.  กระท าท่าทางเพ่ือขดัขวางตอ่ความพยายามในการเล่นลกูของฝ่ายตรงข้าม 
ง. จบั/ดงึตาข่าย 
การกระท าดงักล่าวนีจ้ะต้องได้รับการเป่านกหวีดวา่เป็นการกระท าผิดกตกิา :  
เป็นการฟาล์วตาข่าย  ถ้าการกระท านัน้เป็น “การสมัผสัตาขา่ยท่ีเป็นการกีดขวางการเลน่” หรือ 



เป็นการกีดขวางการเล่น  ถ้าการกระท านัน้เก่ียวข้องกบั “การกีดขวางการเลน่ท่ีเข้าไปในพืน้ท่ีวา่ง
และสนามของทีมตรงข้าม” 
 8) ตามความเป็นจริงแล้วความสนใจของผู้ตดัสินมกัจะเน้นความสนใจไปท่ีเชือกท่ีใช้ผกูดงึตาขา่ยใน
สว่นท่ีเกินกวา่ 8.00/8.50 เมตร ตามความยาวท่ีอยูน่อกตาขา่ย นอกจากนีย้งัรวมไปถึงเสาขงึตาขา่ย 
เชน่เดียวกบัสว่นท่ีอยูน่อกเสาอากาศ (ในกรณีตาข่ายยาว 8.50 เมตร) ดงันัน้เม่ือผู้ เลน่สมัผสักบัสว่นท่ีเกิน
ออกมาของตาขา่ย (แถบบนท่ีอยูท่างด้านนอกของเสาอากาศ, เชือกดงึตาขา่ย เสาขงึตาขา่ย ฯลฯ ) จะไมถ่กู
พิจารณาวา่เป็นการเลน่ท่ีผิดกตกิา  เว้นแตก่ารกระท านัน้จะสง่ผลตอ่การกีดขวางการเลน่ของทีมตรงข้าม
  

9) ผู้ เลน่ท่ีเจตนาเอือ้มมือข้ามตาขา่ยเข้าไปเลน่ลกูบอลในแดนของทีมตรงข้าม โดยท่ีฝ่ายตรงข้ามยงั
ไมไ่ด้เลน่ลกู  การเลน่ลกูในลกัษณะเชน่นีจ้ะถกูพิจารณาว่าเป็นการเลน่ท่ีผิดกตกิา ในทางกลบักนัถ้าลกูบอลถกู
ตีมาจากฝ่ายตรงข้ามโดยฝ่ายตรงข้ามไมมี่ความพยายามของท่ีจะมาเลน่ลกูนัน้ตอ่ ในลกัษณะนีจ้ะไมถ่กู
ลงโทษวา่ท าผิดกติกา (  ให้ดวูา่ฝ่ายตรงข้ามมีศกัยภาพในการเลน่ลกูตอ่ไป หรืออยูใ่นต าแหนง่ท่ีจะเลน่ลกูนัน้
ตอ่ได้) ให้ด ูข้อ 7 ก ท่ีกลา่วมาแล้ว) 

หมายเหตุ  :  ในสถานการณ์ดงักลา่วข้างต้นจะเป็นการลงโทษในลกัษณะของผู้ เลน่จงใจไปสมัผสั  
ตาขา่ย  ไมใ่ชล่กูบอลไปถกูตาขา่ยแล้วมาถกูผู้ เลน่ 

10) เพ่ือให้การตดัสินด าเนินไปอยา่งมีคณุภาพตอ่ทีมท่ีก าลงัเลน่ลกูด้วยกนัท่ีหน้าตาข่าย ถือเป็น
พืน้ฐานและความส าคญัเป็นอยา่งยิ่งท่ีผู้ตดัสินจะต้องเอาใจใสใ่นกรณีท่ีลกูครูดกบัมือของผู้สกดักัน้ 
 หมายเหตุ  :  ถือเป็นสิ่งส าคญัอยา่งเทา่เทียมกนัส าหรับการเลน่ลกูหลงัจากโดนสกดักัน้ว่าลกูบอลจะ
ออกนอกสนาม หรือเลน่ตอ่ไปได้อีกภายหลงัท่ีได้ท าการสกัดกัน้ โดยในกรณีนีจ้ะถือเป็นการเลน่ลกูบอลครัง้ท่ี
หนึง่ของทีม 
 11) เพ่ืออ านวยความสะดวกในการท างานร่วมกนัของผู้ตดัสินทัง้สองคน ให้แบง่สว่นของการ
ปฏิบตังิานดงันี ้ ผู้ตดัสินท่ี 1 ให้   - พิจารณาเก่ียวกบัการสมัผสัหลงัการรุก, เน้นในการมองดตูามพืน้ท่ีความ
ยาวของตาข่ายทัง้หมด (มองจากแถบขาวด้านบนไปยงัแถบขาวด้านลา่ง) มองตาขา่ยทางด้านของฝ่ายรุก สว่น
ผู้ตดัสินท่ี 2 จะเน้นในการมองดดู้านความยาวของตาขา่ยทัง้หมดด้านผู้สกดักัน้ 

12.  การเสิร์ฟ ( SERVICE)    
1) ในแตล่ะทีมจะมีการจดัล าดบัการเสิร์ฟของทีมตนเองซึ่งต้องใช้ไปตลอดทัง้เซต ผู้ชว่ยผู้บนัทึกจะต้อง

ชปู้ายบอกหมายเลข (1 หรือ 2 ) เพ่ือแสดงผู้ เสิร์ฟท่ีถกูต้อง ผู้ตดัสินจะต้องจดัการการกบัล าดบัการเสิร์ฟท่ีไม่
ถกูต้องก่อนท่ีจะเป่านกหวีดสัง่ให้ท าการเสิร์ฟ เพราะฉะนัน้ล าดบัการเสิร์ฟท่ีผืดพลาดจะต้องไมเ่กิดขึน้ เว้นแตผู่้
เสิร์ฟยืนยนัท่ีจะเสิร์ฟโดยไม่ถกูต้องตามล าดบัการเสิร์ฟ  ในกรณีจงึจะถือว่าเป็นการผิดล าดบัการเสิร์ฟและต้อง
ถกูลงโทษ  



หมายเหตุ  หากไมมี่การแจ้งล าดบัการเสิร์ฟแล้วมีการผิดพลาดเกิดขึน้ (ผลการแจ้งลา่ช้าหรือ
ผิดพลาดโดยผู้บนัทึก) ต้องมีการจดัการให้ถกูต้องและด าเนินการตอ่ไปและให้มีการเสิร์ฟใหม ่

หมายเหตุ : ขัน้ตอนนีใ้ห้น ามาใช้เฉพาะกรณีท่ีมีการเสิร์ฟไมถ่กูต้องตามกระบวนการดงันี ้ หากมีการ
เสิร์ฟท่ีผิดล าดบัการเสิร์ฟโดยทีมท่ีไมถ่กูต้อง หรือมีการเสิร์ฟผิดทีม (ผู้ เลน่ทีมอ่ืนเป็นผู้ เสิร์ฟ)  การเลน่ในครัง้นัน้
จะต้องยตุลิงโดยไมมี่การได้คะแนน  เหตกุารณ์เชน่นีม้กัจะเกิดขึน้เสมอในตอนเร่ิมเล่นในชว่งต้นของแตล่ะเซต  

2) ผู้ เสิร์ฟไมจ่ าเป็นต้องเร่ิมต้นตามขัน้ตอนการเสิร์ฟในเขตเสิร์ฟ ผู้ เสิร์ฟสามารถเคล่ือนท่ีได้อยา่งอิสระ
ภายในเขตเสิร์ฟ โดยขณะเสิร์ฟหรือกระโดดขึน้ท าการเสิร์ฟลกู ผู้ เสิร์ฟจะต้องไมถ่กูพืน้ท่ีสนามหรือบริเวณนอก
เขตเสิร์ฟและเท้าของผู้ เสิร์ฟจะต้องไมอ่ยูใ่ต้เส้นสนาม  หลงัจากท าการเสิร์ฟแล้วผู้ เสิร์ฟสามารถออกนอกเขต
เสิร์ฟหรือเข้าไปภายในสนามได้  

หมายเหตุ: ผู้ เสิร์ฟลกูไมจ่ าเป็นต้องอยูใ่นเขตเสิร์ฟลกูเพ่ือรับลกูบอลส าหรับการเสิร์ฟลกู ไมมี่
ความจ าเป็ฯท่ีผู้ เสิร์ฟลกูจะต้องอยูใ่นเขตเสิร์ฟเม่ือผู้ตดัสินท่ี 1 เป่านกหวีดให้ท าการเสิร์ฟ แตส่ามญัส านกึ
โดยทัว่ไปทีมจะต้องพร้อมแล้ว 

หมายเหตุ: หากมีการเปล่ียนผู้ เสิร์ฟหลงัจากสิน้สดุการเลน่ลกู ชว่งเวลาระหวา่งการเลน่จะใช้เวลาไม่
เกิน 12 วินาที โดยในชว่ง 12 วินาทีผู้ตดัสินอาจยอมให้ผู้ เล่นได้เตรียมการในช่วงก่อนเสิร์ฟด้วยการกระท า
กิจกรรมท่ีเคยท าอยูเ่ป็นประจ า (เชน่ เช็ดแวน่ตา พดูคยุกบัเพ่ือนร่วมทีม ปัดพืน้ทรายให้เรียบ ดงึเส้นสนามให้
ตรง) ก่อนท่ีจะเดินเข้าไปในพืน้ท่ีเขตเสิร์ฟ  ผู้ตดัสินจะต้องตรวจสอบให้มัน่ใจวา่ผู้ เสิร์ฟลกูยอมรับลกูบอลทนัทีท่ี
เดนิเข้าใกล้เขตเสิร์ฟ  การปฏิเสธหรือการละเว้นในการรับลกูบอลจากเจ้าหน้าท่ีเก็บบอลจะต้องถกูพิจารณาให้
เป็นการถ่วงเวลาทนัที 

3) ผู้ตดัสินต้องมีความเข้าใจวา่ ถ้าหากเส้นสนามเคล่ือนท่ีเพราะถกูทรายอดัจากการเสิร์ฟลกูของผู้
เสิร์ฟไมถื่อวา่เป็นการท าผิดกตกิา 

หมายเหตุ  ผู้ตดัสินท่ี 1 ควรจะใช้ความรอบคอบในการตดัสินเก่ียวกบัการผิดกติกานีโ้ดยอาศยัการ
ปฏิบตัหิน้าท่ีและให้สญัญาณของผู้ก ากบัเส้นเป็นส าคญั 

4) ผู้ เสิร์ฟมีสิทธ์ิในการเสิร์ฟเพียงครัง้เดียวเทา่นัน้ ไมมี่การพยายามเสิร์ฟ (กตกิาข้อ 12.4.6 และ ข้อ 
12.4.7) 

หมายเหตุ  มีผู้ เลน่หลาย ๆคนมกัจะปล่อยลกูบอลออกจากมือก่อนท่ีจะโยนลกูบอลเพ่ือท าการเสิร์ฟ
ลกู ดงันัน้ผู้ตดัสินท่ี 1 จะต้องพิจารณาให้เข้าใจอยา่งชดัเจนตอ่เจตนาของผู้ เสิร์ฟ 

5) ลกูเสิร์ฟสมัผสักบัตาขา่ยไมถื่อวา่ผิดกตกิา 
6) ผู้ตดัสินท่ี 1 จะต้องเอาใจใสต่อ่การก าบงัระหว่างท่ีผู้ เลน่จะท าการเสิร์ฟ หากมีผู้ เลน่ของทีมเสิร์ฟท า

การยกแขนโบกไปมา กระโดด หรือเคล่ือนท่ีไปทางด้านข้างเพื่อป้องกนัไมใ่ห้ฝ่ายรับได้เห็นผู้ เสิร์ฟ และลกูบอล
ได้ผา่นทิศทางนัน้ ( เง่ือนไขครบทัง้สองอยา่งนีคื้อ ลกัษณะการกระท าของผู้ เล่น/ ต าแหนง่ของผู้ เลน่ จงึจะถกู
ตดัสินวา่เป็นการก าบงั) 



13.   การรุก (ATTACK-HIT) 
  1) การแบมือผลกัหรือหรือพาลกูบอลด้วยปลายนิว้ไปยงัแดนตรงข้ามถือวา่เป็นการเล่นท่ีผิดกตกิา แต่
การกระแทกลกูบอลด้วยปลายนิว้หรือใช้ข้อนืว้ (knuckles) โดยนิว้หรือข้อนิว้ไมแ่ยกจากกนั  ถือวา่สามารถท า
ได้  
 หมายเหตุ  :  ในกรณีของการเลน่ลกูด้วยปลายนิว้ ผู้ตดัสินจะต้องพิจารณาอยา่งเคร่งครัดว่า ปลาย
นิว้ท่ีสมัผสัลกูบอลนัน้ เคล่ือนท่ีตามลกูบอลหรือไม่ 
 หมายเหตุ : มีข้อควรระวงัเม่ือและพิจารณาให้รอบคอบเม่ือผู้ เลน่สมัผสับอลครัง้แรกด้วยนิว้มือ  และ
ผลกัลกูบอลเข้าไปสู่การสกดักัน้ท าให้เกิด “การพกัลกู” เหนือตาขา่ย ในกรณีนีถื้อวา่การสมัผสัลกูบอลครัง้แรก
เป็นการท าผิดกติกาและต้องลงโทษ   หากทัง้สองทีมท าการสมัผสัลกูบอลพร้อมกนัอนัน าไปสูก่ารพกัลกู (เหนือ
ตาขา่ย) การปฏิบตัเิชน่นีไ้มถื่อวา่เป็นการท าผิดกติกา และผู้ตดัสินต้องอนญุาตให้การเลน่ด าเนินตอ่ไป 

2) ผู้ เลน่ฝ่ายตรงข้ามจะต้องไมท่ าการรุกระหวา่งการเสิร์ฟ ในขณะท่ีลกูบอลลอยอยูเ่หนือตาขา่ย ซึง่ถือ
วา่เป็นการกระท าท่ีผิดกติกา 

3. ผู้ เลน่อาจท าการรุกโดยสมบรูณ์ด้วยการเล่นลกูมือบนด้วยปลายนิว้ (ซึง่ทิศทางของลกูบอลจะต้อง
เป็นแนวเดียวกนัและตัง้ฉากกบัหวัไหล)่ โดยสามารถไปได้ทัง้ทางด้านหน้าและด้านหลงั  

หมายเหตุ : ผู้ตดัสินจะต้องสงัเกตแนวหวัไหลข่องผู้ เลน่ในขณะท่ีสมัผสัลกูบอล และผู้ เลน่เองก็จะต้อง
วางระดบัแนวหวัไหลไ่ว้ก่อนการสมัผสับอล 

14. การสกัดกัน้ (BLOCK) 
1) การสกดักัน้ คือ การกระท าของผู้ เลน่ท่ีอยูช่ิดตาข่าย เพ่ือป้องกนัลกูบอลท่ีมาจากทีมตรงข้ามโดยย่ืน

มือสงูขึน้กวา่ขอบบนของตาขา่ย (กตกิา 14.1.1 ) สว่นหนึง่สว่นใดของร่างกายผู้ เลน่ท่ีสมัผสัลกูบอลไมจ่ าเป็น 
ต้องสงูกวา่ตาข่าย แตข่ณะท่ีผู้ เลน่สมัผสัลกูบอลนัน้จะต้องมีบางสว่นของร่างกายสงูกวา่ตาขา่ยจงึจะถือวา่เป็น
การสกดักัน้ 

2) การถกูลกูบอลขณะท าการสกดักัน้นบัเป็นการเลน่ลกูบอลครัง้ท่ีหนึง่ของทีม 
3) ผู้ เลน่คนหนึง่คนใด รวมทัง้ผู้ ท่ีสมัผสัลกูบอลจากการสกดักัน้แล้วสามารถจะเลน่ลกูหลงัจากการ

สกดักัน้นัน้ได้ (กตกิาข้อ 14.4.2)   การสมัผสัลกูครัง้นีจ้ะนบัเป็นการเลน่ลกูครัง้ท่ีสองของทีมเน่ืองจากการถกู   
ลกูบอลจากการสกดักัน้นบัเป็นการเล่นลกูครัง้ท่ีหนึง่ (กติกาข้อ 14.4.1 ) 

หมายเหตุ :  ไมอ่นญุาตให้ท าการสกดักัน้ลกูเสิร์ฟ 

15. การหยัดพกัการแข่งขัน (INTERRUPTIONS) 
 1) การขอหยดุพกัการแขง่ขนัคือชว่งเวลาระหวา่งการเลน่ลกูท่ีเสร็จสิน้ลงแล้วและผู้ตดัสินท่ี 1 เป่า
นกหวีดเพ่ือให้มีการเสิร์ฟครัง้ตอ่ไป  และการหยดุพกัระหว่างการแขง่ขนัจะได้รับการอนญุาตเฉพาะการขอเวลา
นอกเทา่นัน้ 



 หมายเหตุ :  ระหว่างการหยดุพกัการแขง่ขนัท่ีได้รับอนญุาต ผู้ เลน่จะจะต้องไปพกับริเวณม้านัง่ของ
ตนเอง 

2) ทกุทีมสามารถขอเวลานอกได้เซตละ 1 ครัง้ ครัง้ละ 30 วินาที  โดยการใช้เวลานอกแตล่ะครัง้ต้อง   
ไมน้่อยกวา่ 30 วินาที 

หมายเหตุ : ผู้ตดัสินจะเร่ิมนบัเป็นเวลานอกหลงัจากได้เป่านกหวีดพร้อมกบัแสดงสญัญาณเป็นเวลา
นอกแล้ว   

หมายเหตุ : ล าดบัขัน้ตอนของการขอเวลานอกในแตล่ะครัง้ควรเป็นไปตามแนวปฏิบตัดิงันี  ้
- เดนิออกจากสนาม 15 วินาที (เร่ิมนบัเวลาตามขัน้ตอนท่ีกลา่วไว้) 
- เวลาเพ่ือหยดุพกัของผู้ เลน่ 30 วินาที 

- ผู้ตดัสินท่ี 2 เป่านกหวีดเม่ือถึง 45 วินาที และแสดงสญัญาณให้ผู้ เลน่เดินเข้าสูส่นาม 

- ผู้ตดัสินท่ี 2 เร่งให้ผู้ เลน่กลบัมายงัสนาม 

- ใช้เวลาอีกประมาณ 15 วินาที ส าหรับให้ผู้ เลน่เดนิกลบัเข้าสูส่นามและเตรียมพร้อมส าหรับการเสิร์ฟ
และการรับลกูเสิร์ฟในครัง้ตอ่ไป 

- รวมเวลาทัง้หมดไมค่วรเกิน 1 นาที 

3) หวัหน้าทีมสามารถร้องขอเวลานอกได้เม่ือลกูบอลออกจากการเลน่และก่อนการให้สญัญาณเสิร์ฟ 
และจะต้องแสดงสญัญาณมือในการขอเวลานอก หากหวัหน้าทีมไมไ่ด้แสดงสญัญาณมือ ผู้ตดัสินสามารถ
ปฏิเสธค าขอเวลานอกและให้การเลน่ด าเนินตอ่ไปอย่างทนัที 

4) ผู้ตดัสินจะต้องไมย่อมรับค าร้องขอจากผู้ เล่นท่ีไมใ่ชห่วัหน้าทีม ถือวา่เป็นการขอหยดุการแขง่ขนัท่ี
ผิดกตกิา การร้องขอนีจ้ะถกูปฏิเสธโดยไมมี่การลงโทษ เว้นเสียแตไ่ด้กระท าซ า้อีก ดงันัน้หากผู้ เลน่ไมไ่ด้กระท า
ซ า้ ผู้ตดัสินไมต้่องเตือนด้วยใบเหลืองหรือลงโทษเป็นการถ่วงเวลา 

หมายเหตุ: อย่างไรก็ตามไม่มีกตกิาใดท่ีระบวุา่ไมส่ามารถร้องขอเวลานอกท่ีถกูต้องตามกตกิาจาก
หวัหน้าทีมในระหวา่งการหยดุพกั ดงันัน้ผู้ตดัสินอาจยอมรับค าร้องขอของหวัหน้าทีมในกรณีเชน่นีไ้ด้ 

การให้เวลานอกทางเทคนิค ( TTO) ในเซตท่ี 1 และ เซตท่ี 2  จะเกิดขึน้เม่ือผลรวมของคะแนนเป็น 21 
คะแนน  

หมายเหตุ : ให้ผู้ชว่ยผู้บนัทึกเป็นผู้ให้สญัญาณเร่ิมต้นและหมดเวลานอกทางเทคนิค ( TTO) ด้วย
สญัญาณออดหรือระฆงั ส าหรับผู้ เลน่ทัง้สองทีมให้ด าเนินการหยดุพกัเหมือนเวลานอก 

หมายเหตุ : เม่ือหมดเวลาของการหยดุพกัทางเทคนิคแล้ว ให้ผู้ เลน่ทกุทีมเดนิกลบัเข้าสูส่นามให้เร็ว
ท่ีสดุ ส าหรับผู้ตดัสินท่ี 2 ให้เป่านกหวีดและให้สญัญาณเปล่ียนแดน 

 

16. การถ่วงเวลาการแข่งขัน (GAME DELAYS) 
1)  ตวัอยา่งของการถ่วงเวลาการแขง่ขนั 



ก. ยืดชว่งเวลาของการเล่นออกไปเกิน 12 วินาทีโดยไมไ่ด้รับอนญุาต 
ข. พยายามท่ีจะท าให้เกิดการลา่ช้าในการเข้าไปประจ าท่ีในสนามแขง่ขนั 
ค. ท าการโต้เถียงกบัผู้ตดัสินหรือเจ้าหน้าท่ีเก่ียวกบัลกัษณะการเลน่หรือการลงโทษ 
ง. ยืดเยือ้ในการโต้เถียงกบัผู้ตดัสินหรือเจ้าหน้าท่ีโดยหวัหน้าทีมเก่ียวกบัการตีความกติกาหรือ 

การน ามาใช้  หรือปฏิเสธท่ีจะแขง่ขนัตอ่ภายหลงัจากท่ีผู้ตดัสินได้ให้ค าอธิบายไปแล้ว 
จ. ยืดเวลาในการใช้เวลานอกให้นานขึน้ หรือเปล่ียนแดนลา่ช้า  
ฉ. ท าการร้องขอท่ีผิดกตกิาซ า้อีกในเซตเดียวกนั 
ช. ร้องถามจ านวนครัง้ของเวลานอกท่ีใช้แล้วซ า้อีก 

 หมายเหตุ :  มีกลวิธีอยา่งหลากหลายของผู้ เลน่ท่ีพยายามใช้เพ่ือถ่วงเวลา ดงันัน้ผู้ตดัสินจะต้อง
วินิจฉยัอยา่งรอบคอบและระมดัระวงัในการควบคมุช่วงเวลาการเลน่ลกูในแตล่ะครัง้ ผู้ตดัสินจะต้อง
ประยกุต์ใช้กตกิาเก่ียวกบัการตกัเตือนและการลงโทษส าหรับกลยทุธ์ของผู้ เลน่ท่ีชอบถ่วงเวลาอยูเ่สมอ 
 2. ผู้ตดัสินจะต้องด าเนินการให้ผู้ เลน่เข้าสูต่ าแหนง่การเล่นส าหรับการเสิร์ฟหรือรับลกูเสิร์ฟในชว่ง
ระยะเวลาของการเลน่ลกูแตล่ะครัง้ไมเ่กิน 12 วินาที อยา่งไรก็ตามบางครัง้อาจขยายออกไปถึง 15 วินาทีได้ แต่
ทัง้นีต้้องได้รับอนญุาตจากผู้ควบคมุการแขง่ขนั ซึง่จะใช้ในกรณีท่ีสภาพอากาศท่ีรุนแรง เชน่ มีความชืน้หรือ
ร้อนจดั ระยะเวลาระหวา่งการเลน่ลกูแตล่ะครัง้อาจสัน้ได้ลงถ้าผู้ เลน่ทัง้สองทีมมีความพร้อมแล้ว 
 หมายเหตุ :  ผู้ตดัสินท่ี 1  อาจยินยอมให้เกิดการล่าช้าระหวา่งชว่งการเลน่ลกูได้   หากเห็นวา่ถ้าจะ
ไมอ่นญุาตแล้วอาจก่อให้เกิดอนัตรายหรือเป็นภยัตอ่ผู้ เลน่ หรือลดภาวะความตงึเครียด ด้วยการส่ือสารกบั
เพ่ือนร่วมทีม หรือการใช้ผ้าเช็ดตวั เป็นต้น การใช้ชว่งระหวา่งการเลน่ 12 วินาที เป็นการประยกุต์ใช้เพ่ือไมใ่ห้  
ผู้ เลน่ท าการถ่วงในชว่งจบการเลน่ลกูแตล่ะครัง้นานเกินไป  

หมายเหตุ :  โดยทัว่ไปแล้วผู้ เลน่จะต้องพร้อมเข้าสู่การเลน่ทนัที แตถ้่ามีการขอใช้ผ้าเช็ดตวัหรือผ้า
เช็ดแวน่และอ่ืน ๆ ผู้ เลน่จะต้องท าทนัทีท่ีจบชว่งการเลน่ลกูในแตล่ะครัง้ เพื่อจะได้เข้าสูก่ารเตรียมพร้อมด้วย
การเสิร์ฟหรือรับลกูเสิร์ฟซึง่โดยทัว่ไปจะใช้เวลาไมเ่กิน 8 วินาที 
 หมายเหตุ :  ผู้ตดัสินควรใช้การเตือนด้วยวาจาเป็นเบือ้งต้นเม่ือมีการถ่วงเวลาเล็กน้อยระหวา่งการ
เลน่ (พยายามเร่งให้ทีมกลบัเข้าสูก่ารเร่ิมเลน่ในครัง้ตอ่ไป) แตถ้่ายงัมีการกระท าอนัเป็นการถ่วงเวลาอย่าง
ตอ่เน่ืองจะต้องมีการลงโทษ 

3. ผู้ตดัสินจะต้องปฏิเสธความพยายามใด ๆ ของหวัหน้าทีมเพ่ือท่ีหารือเก่ียวกบัการตดัสินใจในการ
ตดัสินท่ีเก่ียวกบัการด าเนินการเลน่หรือการลงโทษท่ีได้ประพฤตผิิด 

หมายเหตุ :  ในกรณีเชน่นีห้ากผู้ เลน่เรียกร้องผู้ตดัสินท่ี 1 จะต้องลงโทษอยา่งทนัทีโดยถือเป็นการถ่วง
เวลาโดยทีม 

4. เม่ือมีการอธิบายถึงการตีความหรือการประยกุต์ใช้กติกาในการตดัสินให้แก่หวัหน้าทีมแล้ว  ผู้ตดัสิน
ควรอธิบายให้มีความชดัเจนและกระชบั โดยใช้ค าศพัท์เทคนิคเป็นภาษาองักฤษ(ระดบันานาชาต)ิ ท่ีถกูต้อง 



และเพ่ือความเหมาะสมอาจใช้สญัญาณมือประกอบด้วยก็ได้ หากผู้ เลน่ยงัยืนยนัท่ีจะตีความให้ถามวา่ต้องการ
เข้าสูข่ัน้ตอนของการประท้วงอยา่งเป็นทางการหรือไม่ 

หมายเหตุ : ไมอ่นญุาตให้มีการกระท าท่ีลา่ช้าอีกตอ่ไป  และต้องให้ผู้ เลน่กลบัเข้าสู่การแขง่ขนัตอ่ไป
อยา่งทนัที  หากในกรณีท่ีไมเ่ห็นด้วยกบัค าอธิบายของผู้ตดัสิน ผู้ เลน่มีสิทธิท่ีจะท าการประท้วงอยา่งเป็น
ทางการ ซึง่จะต้องท าในทนัที 

5. การลงโทษถ่วงเวลาในครัง้แรกของแตล่ะทีมให้ใช้การลงโทษด้วยการเตือน (ใบเหลือง) 
หมายเหตุ : ก่อนท่ีจะเร่ิมด าเนิการเลน่ตอ่ไป หลงัจากท่ีผู้บนัทกึได้ลงบนัทกึข้อมลูลงในใบบนัทกึโดย

ผา่นการดแูลจากผู้ตดัสินท่ี 2 แล้ว จะต้องแนใ่จว่ามีการท าเคร่ืองหมายกากบาทลงในชอ่งการเตือนถ่วงเวลา
ของทีมนัน้เรียบร้อยแล้ว 

6. การลงโทษถ่วงเวลาเป็นครัง้ท่ี 2 หรือครัง้ตอ่ ๆ ไปของทีมเดมิในนดัเดียวกนัจะถกูลงโทษเป็นการ
ถ่วงเวลา (ใบแดง) 

หมายเหตุ :  ผู้ตดัสินท่ี 2 จะต้องแจ้งข้อมลูตอ่ผู้ตดัสินท่ี 1 ในกรณีท่ีมีการเตือนเก่ียวกบัการถ่วงเวลา
ของทีมนัน้ไปแล้ว 

7. กตกิา ข้อ 15.11.2 รบไุว้ว่า “การขอเวลานอกผิดกตกิาท่ีไมมี่ผลตอ่การถ่วงเวลาการแขง่ขนั จะได้รับ
การปฏิเสธโดยไมมี่การลงโทษใด ๆ”  

หมายเหตุ :  ยงัไมมี่ปัญหาอะไรเกิดขึน้เก่ียวกบัการชีแ้จงตามกติกาข้อนี ้  ถ้าหากก่อนหน้านีมี้การขอ
หยดุการแขง่ขนัท่ีผิดกตกิาซึง่กระท าโดยทีมเป็นครัง้แรก ทีมจะถกูพิจารณาเป็น “การขอหยดุการแขง่ขนัท่ีผิด
กตกิา”  กรณีนีย้งัไมถื่อเป็นเร่ืองส าคญั  แตถ้่าก่อนหน้านัน้ทีมมีการกระท าท่ีก่อให้เกิดการลา่ช้า ทีมจะต้องถกู
เตือนหรือลงโทษเป็นการถ่วงเวลา หลงัจากมีการเตือนถ่วงเวลา (ใบเหลือง) หรือลงโทษถ่วงเวลา (ใบแดง) 
เก่ียวกบัการขอหยดุการแขง่ขนัท่ีผิดกตกิาแล้ว จะต้องมีการลงโทษและบนัทกึไว้ในใบบนัทกึการแขง่ขนั 

17. การขอหยุดการแข่งขันที่ได้รับการยกเว้น     (EXCEPTIONAL GAME 
INT ERUPTIONS) 

1)  หากผู้ตดัสินเห็นวา่มีผู้ เล่นได้รับบาดเจ็บระหว่างการเลน่และอาจเป็นอนัตรายมากขึน้ถ้าให้เลน่
ตอ่ไป ให้ผู้ตดัสินเป่านกหวีดทนัทีเพ่ือหยดุการเลน่ แล้วให้เร่ิมเลน่ใหม่ 

2) ผู้ เลน่ท่ีบาดเจ็บจะมีเวลาในการปฐมพยาบาลมากท่ีสดุ 5 นาที เพียงครัง้เดียวในการแขง่ขนันดันัน้   
แตก่ารรักษาอาการบาดเจ็บนัน้ควรจะได้รับการด าเนินการให้มีการล่าช้าให้น้อยท่ีสดุ    การเร่ิมต้นนบัเวลาท่ีใช้
ในการพกัรักษาอาการบาดเจ็บให้เร่ิมต้นเม่ือแพทย์อยา่งเป็นทางการมาถึงและเข้ามารักษาอาการบาดเจ็บ เม่ือ
ได้รับการรักษาอาการบาดเจ็บเรียบร้อยแล้วผู้ เล่นไมส่ามารถเลน่ตอ่ไปได้ ให้ถือวา่ทีมนัน้ไมพ่ร้อมในการ
แขง่ขนั (กตกิาข้อ 6.4.3) 

หมายเหตุ : เฉพาะผู้ เลน่เทา่นัน้ท่ีสามารถตดัสินใจว่าเขาพร้อมท่ีจะเลน่ตอ่ไปได้หรือไม ่อยา่งไรก็ตาม 
ในกรณีนี ้แพทย์ท่ีเป็นทางการสามารถปฏิเสธในการขอกลบัเข้ามาเลน่ตอ่ของผู้ เลน่ท่ีบาดเจ็บได้ 



3. ผู้ตดัสินควรตระหนกัถึงสถานการณ์ท่ีน าไปสู่การบาดเจ็บ และผู้ตดัสินควรร้องถามผู้ เลน่ถึงความ
ต้องการเก่ียวกบับคุลากรทางการแพทย์โดยก าหนดคณุลกัษณะท่ีต้องการให้เข้ามาท าการรักษาอาการ
บาดเจ็บ  

หมายเหตุ :  ภายใต้สถานการณ์ทัง้หมดนีบ้คุลากรทางการแพทย์ท่ีเป็นทางการจะต้องถกูร้องขอให้
มาท่ีสนามพร้อมกบัท าการรักษาอาการบาดเจ็บนัน้ และเม่ือท าการรักษาอาการบาดเจ็บเสร็จสิน้แล้วให้
รายงานผลตอ่ผู้ตดัสินท่ี 1 ด้วย 

4. ระยะเวลาของการเร่ิมนบัเวลาในการรักษาอาการบาดเจ็บให้เร่ิมต้นเม่ือบคุลากรทางการแพทย์
อยา่งเป็นทางการมาถึงบริเวณสนาม (ต้องเป็นบคุลากรทางการแพทย์อยา่งเป็นทางการท่ีมีรายช่ืออยูบ่น
เว็บไซต์ของสหพนัธ์) หรือในกรณีท่ีไม่มีเจ้าหน้าท่ีทางการแพทย์ได้รับการรับรองมาท าการรักษาได้ หรือหาก
เป็นกรณีท่ีผู้ เล่นเลือกท่ีจะท าการรักษาอาการบาดเจ็บด้วยบคุลากรทางการแพทย์ของทีมตนเอง ให้เร่ิมต้นนบั
เวลาตัง้แตผู่้ตดัสินอนญุาต 

หมายเหตุ :  บคุลากรทางการแพทย์ของทีมท่ีได้รับการรับรองจากสหพนัธ์วอลเลย์บอลนานาชาตอิาจ
ได้รับอนญุาตให้เข้าไปในสนามในระหวา่งขัน้ตอนของการรักษาอาการบาดเจ็บ แม้วา่ผู้ เลน่ต้องการท่ีจะรักษา
อาการบาดเจ็บโดยบคุลากรทางการแพทย์อย่างเป็นทางการ ในกรณีเชน่นีร้ะยะเวลาของการรักษาอาการ
บาดเจ็บจะเร่ิมต้นเม่ือบคุลากรทางการแพทย์อยา่งเป็นทางการเข้ามาถึงสนาม  หากบคุลากรทางการแพทย์
ของทีมได้ท าการรักษาอาการบาดเจ็บของผู้ เลน่จนเข้าสูส่ภาพเป็นปกต ิและผู้ เลน่แจ้งวา่พร้อมท่ีท าการแขง่ขนั
ตอ่ได้ หากเป็นเชน่นี ้ผู้ตดัสินไมจ่ าเป็นต้องรอบคุลากรทางการแพทย์อยา่งเป็นทางการ ให้ด าเนินการแขง่ขนั
ตอ่ไปทนัทีและถือวา่ผู้ เลน่คนนัน้หมดสิทธ์ิในการได้รับการักษาอาการบาดเจ็บแล้ว 

5. เม่ือหมดเวลาในการรักษาอาการบาดเจ็บแล้ว  ให้ผู้ตดัสินท่ี 2 เป่านกหวีดและแสดงสญัญาณให้   
ผู้ เลน่กลบัเข้าสู่การเล่น โดยจะไมมี่การสะสมเวลาให้กบัผู้ เลน่ท่ีได้รับการรักษาอาการบาดเจ็บได้อีก 

หมายเหตุ : ผู้ เลน่ท่ีบาดเจ็บอาจได้รับการให้ความชว่ยเหลือทางการแพทย์ในชว่งของการหยดุการ
แขง่ขนัได้ (การขอเวลานอก เวลานอกทางเทคนิค การพกัระหวา่งเซต) โดยไมก่่อให้เกิดการล่าช้าตอ่การแขง่ขนั 

6. การบาดเจ็บท่ีมีเลือดไหลจะต้องได้รับการดแูลโดยไมใ่ช้เกิดการลา่ช้าซึง่อาจท าได้โดยผู้ เลน่หรือผู้
ตดัสิน ถ้ามีเลือดออกเพียงเล็กน้อยให้หยดุพกัได้โดยใช้เวลาเพียงเล็กน้อยและไมถื่อเป็นการรักษาอาการ
บาดเจ็บ แตถ้่ามีเลือดออกมากจะต้องได้รับการดแูลจากแพทย์และให้ถือเป็นการรักษาอาการบาดเจ็บ 

หมายเหตุ : ผู้ตดัสินจะต้องตรวจสอบและสัง่ให้ล้างและเปล่ียนทนัทีหากพบวา่ลกูบอลหรืออปุกรณ์
อ่ืน ๆ มีคราบเลือดเปือ้นตดิอยู่ 

7. ในกรณีท่ีผู้ เลน่ท าให้เกิดการลา่ช้าในการแขง่ขนัด้วยการขอใช้ห้องน า้ ในกรณีเชน่นีใ้ห้ถือเป็นการใช้
เวลาในการรักษาอาการบาดเจ็บของผู้ เลน่คนนัน้ บคุลกรทางการแพทย์จะถกูเรียกเข้ามาในสนาม ผู้ตดัสินท่ี 2 
จะต้องไปดแูลผู้ เลน่ สว่นผู้ตดัสินท่ี 1 จะดแูลสถานการณ์อยา่งใกล้ชิดอยูท่ี่บริเวณโต๊ะผู้บนัทกึ 



หมายเหตุ : ผู้ตดัสินจะต้องเข้าใจอย่างชดัเจนถึงวิธีการและขัน้ตอนของสหพนัธ์วอลเลย์บอล
นานาชาตเิก่ียวกบัการรักษาอาการบาดเจ็บ บทบาทของผู้ตดัสินท่ี 1, ผู้ตดัสินท่ี 2, บคุลากรทางการแพทย์
อยา่งเป็นทางการ ผู้ควบคมุการแขง่ขนั  ซึง่ถือเป็นสิ่งส าคญัท่ีทกุคนจะต้องปฏิบตัิตามขัน้ตอนของการรักษา
อาการบาดเจ็บท่ีก าหนดโดยสหพนัธ์วอลเลย์บอลนานาชาตอิยา่งเคร่งครัด 

หมายเหตุ : ส าหรับการแขง่ขนัระดบัโลกและรายการแข่งขนัอยา่งเป็นทางการของสหพนัธ์
วอลเลย์บอลนานาชาต ิจะอนญุาตให้ผู้ เล่นใช้เวลารักษาอาการบาดเจ็บได้ไมเ่กิน 2 ครัง้ตอ่นกักีฬา 1 คน 
ภายในระยะเวลา 12 เดือน ซึง่นกักีฬาจะต้องรับรู้เก่ียวกบัจ านวนครัง้ของการรักษาอาการบาดเจ็บท่ีได้ใช้
มาแล้ว และหากมีการใช้เวลารักษาอาการบาดเจ็บเพิ่มขึน้จากท่ีก าหนดไว้จะต้องถกูปรับเงินตามท่ีสหพนัธ์
วอลเลย์บอลนานาชาตไิด้ก าหนดไว้ (ให้ศกึษาเพิ่มเตมิจากคุมื่อของสหพนัธ์วอลเลย์บอลนานาชาต)ิ 

8.ส าหรับการแขง่ขนัในรายการของ FIVB, การแขง่ขนัระดบัโลกและรายการแขง่ขนัท่ีสหพนัธ์
วอลเลย์บอลนานาชาตใิห้การรับรอง ผู้ เล่นแตล่ะคนจะได้รับอนญุาตให้ใช้เวลาในการรักษาอาการบาดเจ็บ
ได้มากท่ีสดุไมเ่กิน 2 ครัง้ ภายในระยะเวลา 12 เดือน โดยนกักีฬาจะเป็นผู้ รับผิดชอบตอ่การรับทราบวา่เขาได้
ใช้เวลาในการรักษาอาการบาดเจ็บไปแล้วก่ีครัง้ ท้ายท่ีสดุแล้วหากมีการใช้เวลาในการรักษาอาการบาดเจ็บ
เพิ่มขึน้อีก ผู้ เลน่จะถกูปรับเงินตามธรรมเนียมท่ีก าหนดไว้โดยสหพนัธ์วอลเลย์บอลนานาชาติ (ให้ศกึษา
เพิ่มเตมิจากคุมื่อของสหพนัธ์วอลเลย์บอลนานาชาต)ิ 

9. ในกรณีท่ีผู้ เลน่ได้รับการถกูปรับเป็นแพ้อนัเน่ืองมาจากการบาดเจ็บท่ีเกิดจากความสญูเสียทาง
ร่างกายจากความร้อน ความเหน่ือย หรือการเสียเหง่ือ ผู้ เลน่จะได้รับการร้องถามจากผู้ตดัสินวา่ “คณุมีอาการ
จากการอาเจียนหรือโรคท้องร่วงหรือไมใ่นชว่ง 5 วนัท่ีผา่นมา ข้อมลูนีจ้ะถกูรายงานไปยงัผู้ควบคมุการแขง่ขนั
โดยมีวตัถปุระสงค์เพ่ือให้ผู้ ท่ีเก่ียวข้องรับทราบ 

10. ทกุครัง้ท่ีมีการถกูปรับเป็นแพ้อนัเน่ืองมาจากการบาดเจ็บ (รวมทัง้ชว่งก่อนการแขง่ขนัจะเร่ิมขึน้)  
บคุลาการทางการแพทย์ท่ีเป็นทางการ และฝ่ายแพทย์ของสหพนัธ์วอลเลย์บอลนานาชาต ิ(ท่ีได้รับการแตง่ตัง้
ในรายการนัน้) จะต้องปฏิบตัิตามขัน้ตอนของแนวปฏิบตัติามท่ีสหพนัธ์วอลเลย์บอลได้ก าหนดไว้  

หมายเหตุ : บคุลากรทางการแพทย์ท่ีเป็นทางการ (เจ้าหน้าท่ีปฐมพยาบาล, แพทย์ และนกั
กายภาพบ าบดั) จะต้องเพียงพอส าหรับความต้องการในรายการแขง่ขนัท่ีมีสนามแขง่ขนัมากกว่า 1 สนาม 

11. ผู้ควบคมุการแขง่ขนัจะเป็นผู้แจ้งถึงการตดัสินใจขัน้สดุท้ายเพ่ือหยดุการแขง่ขนัหลงัจากได้ประชมุ
ร่วมกบัคณะกรรมการจดัการแขง่ขนัหากเห็นวา่อณุหภมูิ สภาพของแสง หรือสภาพอากาศอาจจะท าให้เกิด
อนัตรายตอ่ผู้ เลน่หรืออยูใ่นสภาพท่ีไมส่ามารถจะด าเนินการแก้ไขให้อยูใ่นสภาพปกตไิด้ 

12. ผู้ตดัสินท่ี 1 มีอ านาจหน้าท่ีในการรับผิดชอบตอ่การตดัสินในทกุพืน้ท่ีจากภายนอกท่ีจะท าให้เกิด
การรบกวนการเลน่ รวมทัง้คณะเจ้าหน้าท่ีตา่ง ๆ ผู้ชม บคุคลและวตัถอ่ืุน ๆ (กติกาข้อ 17.2 และ ข้อ 17.3) 

18. การหยุดพักและการเปล่ียนแดน (INTERVALS AND COURT SWITCHES) 



1) ในระบบการเลน่แบบมีการได้คะแนนทกุครัง้ (RPS) หลงัจากทกุ ๆ  7 คะแนน จะต้องมีการเปล่ียน
แดน  (5 คะแนนในเซตท่ี 3) หากไมส่ามารถเปล่ียนแดนได้เม่ือท าคะแนนรวมกนัได้ 7 คะแนน (5 คะแนนในเซต
ท่ี 3 ) จะต้องเปล่ียนแดนให้เร็วท่ีสดุเท่าท่ีเป็นไปได้เม่ือลกูบอลออกจากการเลน่ โดยไม่ถือเป็นการผิดกตกิาหรือ
หกัคะแนนและสามารถเล่นตอ่ได้หากทีมได้เปล่ียนแดนอยา่งถกูต้องแล้ว 

หมายเหตุ : คะแนนของการเปล่ียนแดนท่ีเกิดขึน้จะต้องถกูบนัทกึไว้ในใบบนัทกึการแขง่ขนั แม้วา่การ
เปล่ียนแดนนัน้จะไมอ่ยูใ่นชว่งคะแนนท่ี 7 (5 คะแนนในเซตท่ี 3 ) 
 2) ต้องมีการหยดุพกัระหวา่งเซต 
 หมายเหตุ : ระหวา่งการหยดุพกั ผู้ เลน่จะต้องไปพกัยงับริเวณท่ีเป็นม้านัง่พกัของทีมตนเอง 

3)  ไมมี่การหยดุพกัระหวา่งการเปล่ียนแดน ทีมจะต้องเปล่ียนแดนทนัที แตจ่ะต้องไมเ่ปล่ียนแดนก่อน
สญัญาณนกหวีดของผู้ตดัสิน 

หมายเหตุ : เม่ือผู้ เลน่ทีมใดเปล่ียนแดนก่อนสญัญาณนกหวีดของผู้ตดัสิน ผู้ เลน่ทีมนัน้จะต้องถกู
เตือนวา่เป็นการถ่วงเวลา อย่างไรก็ตาม ผู้ตดัสินจะต้องรักษาระยะเวลาให้คงท่ีระหวา่งชว่งการเลน่ลกูกบัการ
เปล่ียนแดน 

4.ชว่งพกัระหว่างเซต 1 นาที  ระหวา่งชว่งพกัเซตท่ี 2 และเซตตดัสิน  ผู้ตดัสินท่ี 1  ต้องลงมาท าการ
เส่ียงเหรียญ (กตกิาข้อ 7.1) 

หมายเหตุ : ชว่งพกัระหวา่งเซตท่ี 1 และ 2 ผู้ตดัสินท่ี 1 ควรอยูบ่นเก้าอีผู้้ตดัสิน 
5) อาจมีการน าไปปรับใช้ได้  โดยให้ผู้ตดัสินท่ี 2 สามารถด าเนินการเส่ียงเหรียญระหว่างเซตท่ี 2 และ 

3  (กติกาข้อ  23.2.9) 

19. ข้อก าหนดของการด าเนินการแข่งขัน (REQUIREMENTS OF CONDUCT) 
1) ผู้ มีสว่นร่วมในการแขง่ขนั  จะต้องมีความรู้  ศกึษากตกิา และปฏิบตัติามกติกาของการแขง่ขนั

วอลเลย์บอลชายหาดอยา่งเคร่งครัด 
2) ผู้ เข้าร่วมการแขง่ขนัจะต้องละเว้นจากการกระท าหรือเจตคตท่ีิมุง่เน้นให้มีผลตอ่การตดัสินใจของผู้

ตดัสิน หรือจงใจปกปิดการท าผิดกตกิาของทีมตนเอง (กติกาข้อ 19.1.3) 
หมายเหตุ : กรณีนีใ้ห้หมายรวมถึงการเจตนาปกปิดรอยบอลบนพืน้ทรายหลงัจากผู้ตดัสินเป่านกหวีด

หยดุการเลน่แล้ว ดกูติกาข้อ 8.4.4) ดงันัน้ ในกรณีท่ีผู้ เลน่ปฏิบตัิดงันี ้"ถือว่าเป็นการท าผิดกตกิา"  ในระหวา่ง
การเลน่ หากผู้ เลน่พยายามท าพฤตกิรรมท่ีมีผลตอ่การตดัสิน ผู้ เลน่จะต้องถกูเตือน/ ลงโทษตามสถานการณ์ท่ี
เหมาะสม 

3) ) ผู้ตดัสินจะต้องเข้าใจว่าตนเองไมใ่ชต่ ารวจแตเ่ป็นผู้อ านวยการแขง่ขนัในแตล่ะนดั ต้องเข้าใจ
ปฏิกริยาของผู้ เลน่ซึง่บางครัง้ได้แสดงออกถึงความไมพ่อใจท่ีเป็นไปโดยธรรมชาตขิองอารมณ์  ผู้ตดัสินต้อง     
วินิฉยัการแสดงออกทางอารมณ์เชน่นีใ้ห้เหมาะสมเพ่ือรักษาบริบทของการปฏิบตัิตวัตอ่การแขง่ขนัของผู้ เลน่ให้
เป็นไปอยา่งเหมาะสม (เพ่ือดงูดดูความสนใจของผู้ชม)   อยา่งไรก็ตามผู้ตดัสินยงัคงน าการลงโทษมาใช้ตาม



กตกิาข้อท่ี 19.2  โดยผู้ เข้าร่วมการแขง่ขนัจะต้องประพฤติตนให้สภุาพไมเ่ฉพาะตอ่ผู้ตดัสินเทา่นัน้ แตย่งัต้อง
ปฏิบตัิตนท่ีดีตอ่เจ้าหน้าท่ีอ่ืน ๆ เพ่ือนร่วมทีม ฝ่ายตรงข้ามและผู้ชม 

หมายเหตุ  ผู้ตดัสินต้องลงโทษอยา่งจริงจงัให้มากขึน้ในกรณีท่ีผู้ เลน่ประพฤติตวัไมเ่หมาะสมตามท่ี
ได้มีการแสดงอาการไมย่อมรับอย่างชดัเจนระหวา่งเจ้าหน้าท่ีและผู้ เลน่ กรณีนีใ้ห้รวมถึงกิริยาอาการ น า้เสียง  
การกระท าอนัรุนแรงตอ่อปุกรณ์ (อาทิ ลกูบอลและตาขา่ย) และการอภิปรายโต้เถียงท่ียืดเยือ้กบัเจ้าหน้าท่ี ถ้า
จ าเป็นผู้ตดัสินมีอ านาจท่ีจะใช้การลงโทษด้วยการประพฤตหิยาบคาย (ให้ใบแดง ) โดยไมต้่องมีการเตือนมา
ก่อน 

หมายเหตุ : กรณีท่ีผู้ เลน่กระท าตอ่อปุกรณ์ท่ีรุนแรงมากเกินไปให้พิจารณาเป็นพฤตกิรรมท่ีหยาบคาย 
หมายเหตุ : ส าหรับการแขง่ขนัระดบัโลกและการแขง่ขนัท่ีเป็นทางการของสหพนัธ์วอลเลย์บอล

นานาชาต ิเม่ือไรก็ตามท่ีมีการลงโทษหรือลงโทษท่ีสงูขึน้จะต้องเสียเงินคา่ปรับท่ีกระการละเมิดตอ่การตอ่
อปุกรณ์ หรือเจ้าหน้าฝ่ายตา่ง ๆ ท่ีท าหน้าท่ีในสนามแขง่ขนั  ให้ศกึษาเพิ่มเตมิได้ท่ี "แนวทางการด านินงาน
เก่ียวกบัการลงโทษและการจา่ยเงินของสหพนัธ์วอลเลย์บอลนานาชาต"ิ 

20. การประพฤตผิิดมารยาทและการลงโทษ (MISCONDUCT AND ITS 
SANCTIONS) 

1)  เป็นสิ่งส าคญัท่ีผู้ตดัสินจะต้องมีความเข้าใจเก่ียวกบัระดบัของการลงโทษและสามารถน ากตกิามา
ใช้ได้อยา่งถกูต้อง (ตามกตกิาข้อ 20) โดยเฉพาะการเลน่ระบบมีการได้คะแนนทกุครัง้  (RPS)    ซึง่การ
ประพฤตผิิดหรือการถ่วงเวลาอาจจะน าไปสู่ความซบัซ้อนในการใช้กตกิาหรือการบนัทกึผลสรุปลงในใบบนัทกึ
การแขง่ขนั 

2) กตกิาข้อ 20.1 เก่ียวกบั "การประพฤตผิิดเพียงเล็กน้อย" ซึง่ยงัไมเ่ข้าขา่ยการลงโทษ ให้เป็นหน้าท่ี
ของผู้ตดัสินท่ี 1 เพ่ือป้องกนัไมใ่ห้ทีมเข้าสูร่ะดบัของการลงโทษ ซึง่สามารถท าได้ 2 ขัน้ตอนคือ  ขัน้ตอนท่ี 1 ให้
กลา่วเตือนด้วยวาจาผา่นทางหวัหน้าทีม (ทัง้ปฎิกิริยาของบคุคลหรือของทีม) โดยไมมี่การให้ใบใด ๆ และไมมี่
การบนัทกึลงในใบบนัทึกผลการแขง่ขนั ส่วนขัน้ตอนท่ี 2 เป็นการเตือนอยา่งเป็นทางการ โดยให้ใบเหลืองแสดง
แก่ผู้ เลน่ท่ีเก่ียวข้อง (ถือเป็นการเตือนโดยรวมตอ่ปฎิกิริยาท่ีเกิดขึน้ และในกรณีท่ีให้ใบเหลืองนีค้วรชใูห้หวัหน้า
ทีมได้เห็นด้วย) แสดงถึงเป็นการเตือนอยา่งเป็นทางการแตย่งัไมมี่การลงโทษ แตเ่ป็นสญัลกัษณ์ท่ีแสดงถึง
สมาชิกของทีม (ทกุคนในทีม) วา่ได้สูข่ัน้ตอนของการลงโทษแล้ว โดยจะยงัไมมี่ผลอย่างทนัที แตต้่องบนัทึก
เอาไว้ในใบบนัทึกผลการแขง่ขนั 

หมายเหตุ : จะเกิดด้วยเหตผุลใดก็ตาม ท่ีผู้ตดัสินท่ี 1 จะต้องใช้ขัน้ตอนการลงโทษส าหรับปฎิกิริยาท่ี
หยาบคาย ( เชน่ ผู้ เล่นถกูลงโทษด้วยใบแดงเน่ืองจากลอดตาขา่ยไปดรูอยบอล) ซึง่จะมีผลท าให้ทีมเข้าสู่
ขัน้ตอนของการลงโทษส าหรับเวลาท่ีเหลืออยูข่องการแขง่ขนั  ดงันัน้จากจากการเตือนอยา่งเป็นทางการ หรือ
การลงโทษใด ๆ ได้เกิดขึน้แล้ว จะต้องมีการบนัทกึเอาไว้ในใบบนัทกึการแขง่ขนั  ผู้ตดัสินท่ี 2 จะต้องแนใ่จวา่ ผู้
บนัทกึได้ท าเคร่ืองหมายกากบาท "การเตือนอย่างเป็นทางการในชอ่งทางด้านซ้ายมือของทีมในเซตนัน้แล้ว" 



และให้ใช้ขัน้ตอนเดียวกนักบัทีมอ่ืนท่ีอาจจะเกิดเหตกุารณ์เชน่เดียวกนั 
 3) กตกิาข้อ 20.2 ข้อตกลงเก่ียวกบั "การประพฤตติวัท่ีไมเ่หมาะสมน าไปสูก่ารลงโทษ" ตามกตกิาข้อนี ้
พฤตกิรรมท่ีหยาบคาย น่ารังเกียจ และก้าวร้าว ต้องถกูลงโทษอยา่งจริงจงั และผลของการลงโทษต้องถกูน ามา
บนัทกึไว้ในใบบนัทกึการแขง่ขนัตามล าดบัขัน้ตอน 

4) การลงโทษเก่ียวกบัการประพฤตท่ีิไมเ่หมาะสม จะถกูสะสมไว้เฉพาะในการเลน่แตล่ะเซต  ผู้ เลน่
อาจได้รับใบแดง 2 ครัง้ ส าหรับพฤติกรรมท่ีหยาบคายในแตล่ะเซต (กติกาข้อ 20.3.1) 

หมายเหตุ :  ส าหรับการลงโทษพฤติกรรมท่ีหยาบคาย ความประพฤตท่ีินา่รังเกียจ และการรุกราน  
ไมจ่ าเป็นต้องมีการเตือนมาก่อน  

หมายเหตุ  : ถือเป็นสิ่งส าคญัมาก ท่ีผู้บนัทกึและผู้ตดัสินจะได้ท าการบนัทึกตามล าดบัของการ
ประพฤตผิิดเล็ก ๆ น้อย ท่ีเกิดขึน้ในการแขง่ขนั และมีการลงโทษตามเหตท่ีุเกิดขึน้ เพ่ือจะได้น าผลไปบงัคบัใช้
ในกรณีท่ีได้กระท าซ า้อีกในการแขง่ขนันดันัน้หรือเซตนัน้ (ดขู้อ 2-4 ท่ีกลา่วไว้ด้านบน) 
 หมายเหต ุ: ในการลงโทษผู้ เลน่ท่ีกระท าผิด  ควรเรียกผู้ เล่นท่ีกระท าผิดให้ไปบริเวณแท่นยืนของผู้
ตดัสินท่ี 1 

5) ผู้ เลน่ลอดข้ามตาขา่ยเพ่ือไปดรูอยบอล จะต้องถกูลงโทษโดยผู้ตดัสินท่ี 1 ถือเป็น "การกระท าท่ี
หยาบคาย" 
 หมายเหตุ :  ผู้ตดัสินจะต้องให้ความสนใจเป็นอยา่งยิ่งในการพิจารณาถึงการเจตนาเตะลกูบอลเม่ือ
เสร็จสิน้การเลน่ลกู ผู้ตดัสินจะต้องมีความชดัเจนในการแยกแยะระหว่างพฤติกรรมความผิดท่ีแสดงออกมา 
(และท าการลงโทษอยา่งเหมาะสม) โดยค านงึถึงเจตนา ระดบั และความรุนแรงของผู้ เลน่ท่ีได้กระท าลงไป 

21. ฝ่ายท าหน้าที่ในการตัดสินและการปฏิบัตหิน้าที่  (REFEREEING CORPS   
AND PROCEDURES) 
 1) ถือเป็นสิ่งส าคญัมากท่ีผู้ตดัสินต้องให้สญัญาณเมื่อสิน้สดุการเลน่ลกู โดยเฉพาะในกรณี 2 เง่ือนไข
ตอ่ไปนีเ้พ่ือการเตมิเตม็ท่ีสมบรูณ์ 

1.1 เม่ือแนใ่จวา่มีการท าผิดกตกิาอย่างแนช่ดั และมีการรวบกวนจากภายนอก และ 
1.2 ระบถุึงลกัษณะของการกระท าผิด 
2) เพ่ือแจ้งให้ทราบมีการท าผิดกตกิาโดยผู้ตดัสินเป็นผู้ เป่านกหวีด (ส าหรับผู้ชมทัว่ไป และผู้ชมทาง 

TV เป็นต้น) ผู้ตดัสินต้องใช้สญัญาณมืออยา่งเป็นทางการ (ดกูตกิาข้อ 21.2 และ 27.1) ซึง่จะต้องแสดง
สญัญาณมือเหลา่นีเ้ทา่นัน้ท่ีสามารถน ามาใช้ โดยไมมี่สญัญาณอ่ืน ๆ  (สญัญาณมือท่ีใช้ในท้องถ่ิน หรือเฉพาะ
กลุม่ หรือทา่ทางการกระท าตา่ง ๆ ) 

3) ตามข้อบงัคบัของกตกิาส าหรับการแขง่ขนั การกระท าผิดกตกิาท่ีเกิดขึน้ก่อนจะต้องถกูลงโทษ   
แม้ข้อเท็จจริงท่ีวา่ ผู้ตดัสินท่ี 1 และผู้ตดัสินท่ี 2 มีพืน้ท่ีความรับผิดชอบท่ีแตกตา่งกนั  แตผู่้ตดัสินต้องเป่า
นกหวีดทนัท่ีเม่ือมีการท าผิดกตกิาเกิดขึน้ และเม่ือมีเสียงเป่านกหวีดจากผู้ตดัสินดงัขึน้ถือว่าการเลน่ลกูในครัง้



นัน้สิน้สดุลงแล้ว (ดกูติกาข้อ 8.2 ลกูบอลไม่อยูใ่นการเลน่) หลงัจากผู้ตดัสินท่ี 1 เป่านกหวีดแล้ว ผู้ตดัสินท่ี 2 
ไมมี่สิทธิเป่านกหวีดอีกเพราะการเลน่ได้สิน้สดุลงแล้วด้วยเสียงนกหวีดของผู้ตดัสินท่ี 1 หากผู้ตดัสินท่ี 2 เป่า
นกหวีดอีกครัง้ภายหลงัการเป่านกหวีดของผู้ตดัสินท่ี 1 ส าหรับความผิดท่ีแตกตา่งกนั ในกรณีเชน่นีย้่อม
ก่อให้เกิดความสบัสนแก่ผู้ เล่นและผู้ชม ฯลฯ 

4) เน่ืองจากความรวดเร็วของเกมการแขง่ขนัท่ีมีมากขึน้ อาจก่อให้เกิดความผิดพลาดในการตดัสินของ
ผู้ตดัสิน เพ่ือป้องกนัปัญหานีค้ณะของผู้ตดัสินจะต้องท างานร่วมกนัอยา่งใกล้ชิด โดยหลงัจากจบการเลน่ลกูใน
แตล่ะครัง้ ควรจะเหลือบมองผู้ตดัสินอีกคนเพ่ือเป็นการยืนยนัในการตดัสินใจของผู้ตดัสิน การท างานเป็นทีมท่ี
ดีคือ มีการส่ือสารกนัอยา่งตอ่เน่ืองและแสดงการสนบัสนนุการตดัสินใจของแตล่ะคน การแสดงออกเชน่นีย้่อม
สร้างความเช่ือมัน่ให้แก่ทีมงานและสง่เสริมประสิทธิภาพของการท างานให้เป็นระดบัมืออาชีพ 

22. ผู้ตัดสินที่ 1 (FIRST REFEREE) 
1)  ผู้ตดัสินต้องท างานร่วมกบัเจ้าหน้าท่ีอ่ืน ๆ สามารถอนญุาตให้เจ้าหน้าท่ีท าหน้าท่ีในบริเวณของตน

และต้องยอมรับความคดิเห็นของเจ้าหน้าท่ี แตห่ากเจ้าหน้าท่ีท าหน้าท่ีผิดพลาดผู้ตดัสินท่ี 1มีอ านาจในการ
กลบัค าตดัสินของเจ้าหน้าท่ีคนอ่ืน ๆ  และอาจท าได้ถึงการเปล่ียนตวัเจ้าหน้าท่ีซึง่เห็นวา่ปฏิบตัหิน้าท่ี            
ไมเ่หมาะสม 

2) มีหลาย ๆ ปัญหาท่ีอาจเกิดขึน้ได้ในระหวา่งการแขง่ขนั แตส่ามารถป้องกนัได้หากมีการส่ือสารท่ีดี
กบัเจ้าหน้าท่ีสนามฝ่ายตา่ง ๆ ทัง้ก่อนและระหวา่งการแข่งขนั  

หมายเหตุ :  โดยเฉพาะอยา่งยิ่งการน าไปประยกุต์ใช้กบัการพิสจูน์รอยบอล (ball mark protocol) 
การประท้วงอย่างเป็นทางการ และการเลน่ลกูบอล 4 ครัง้  

หมายเหตุ : และนอกจากนีย้งัสามารถน าไปใช้ได้ในกรณีเม่ือเจ้าหน้าท่ีไมมี่ความแนใ่จในการปฏิบตัิ
หน้าท่ีของพวกเขา 

3) ผู้ตดัสินจะต้องเตรียมอปุกรณ์ตา่ง ๆ ให้ครบถ้วน 
ก. ใบเหลืองและใบแดงสว่นตวั 

หมายเหตุ : ผู้ตดัสินจะต้องมีใบเหลือง ใบแดง ติดตวัอยู่เสมอ ไมค่วรเก็บไว้บนเก้าอีผู้้ตดัสิน เพราะ
เม่ือผู้ตดัสินจะลงโทษผู้ เลน่ (ในขณะอบอุน่ร่างกาย ระหว่างเซตท่ี 2 และ 3 ฯลฯ ) อาจเกิดความขดัข้องได้และ
จะต้องตระหนกัไว้เสมอวา่ในสนามแตล่ะแหง่อาจไมมี่ใบเหลือง-ใบแดง เตรียมไว้ 

ข. เหรียญส าหรับการเส่ียงเหรียญ 
ค. นกหวีด   
หมายเหตุ :  เป็นสิ่งท่ีดีหากผู้ตดัสินทัง้สองจะมีนกหวีดมากกวา่ 1 ตวั 
ง.นาฬิกาท่ีแสดงเวลาเป็นวินาทีและตัง้เวลาไว้ตรงอยา่งถกูต้อง 

4) ผู้ตดัสินท่ีดีจะต้องมีสขุภาพจิตและร่างกายท่ีดีพร้อม  ผู้ตดัสินจะต้องเตรียมตวัในการท าหน้าท่ีให้
เหมาะสม มีการพกัผ่อนอยา่งพอเพียง รับประทานอาหารท่ีเหมาะสม  ในตลอดวนัท่ีท าการแขง่ขนั 



5)  ผู้ตดัสินจะต้องรับผิดชอบตอ่การตดัสินใจของตนเองและเจ้าหน้าท่ีอ่ืน ๆ ด้วย 
หมายเหตุ : ผู้ตดัสินท่ี 1 สามารถขอให้เจ้าหน้าท่ีอธิบายการตดัสินใจและท าสญัญาณซ า้ได้ 
6) ผู้ตดัสินท่ี 1 จะต้องยอมรับการประท้วงอยา่งเป็นทางการ (ถ้าค าร้องขอเป็นไปตามกตกิา ) โดยยดึ

ตามแนวปฏิบตัขิองสหพนัธ์วอลเลย์บอลนานาชาติ 
หมายเหตุ :  "ให้ศกึษาขัน้ตอนการประท้วงอย่างเป็นทางการของสหพนัธ์วอลเลย์บอลนานาชาต"ิ 

โดยเฉพาะอยา่งยิ่งการปฏิบตัขิองผู้ตดัสินท่ี 1 ก่อนท่ีจะเร่ิมเข้าสูก่ระบวนการประท้วงอยา่งเป็นทางการ  
 7) ผู้ตดัสินท่ี 1 จะต้องควบคมุและบริหารจดัการเก่ียวกบัเจ้าหน้าท่ีท่ีเก่ียวข้องกบัการแขง่ขนัในกรณี

ตา่ง ๆ ให้เป็นไปด้วยความถกูต้องและราบร่ืนและให้มีผลกระทบตอ่ผู้ เข้าร่วมการแขง่ขันให้น้อยท่ีสดุ 
8) ในกรณีท่ีการแขง่ขนันดันัน้มีการถ่ายทอดทางโทรทศัน์หรือมีการบนัทึกเทป ผู้ตดัสินและเจ้าหน้าท่ี

ทัง้หมดจะต้องประสานงานกบัเจ้าหน้าท่ีของการถ่ายทอดโดยให้เป็นไปตามระเบียบท่ีก าหนด  
หมายเหตุ : ส าหรับการแขง่ขนัระดบัโลกและรายการท่ีสหพนัธ์วอลเลย์บอลนานาชาตใิห้การรับรอง 

ฝ่ายพิธีกรสนามอาจขอให้มีการ "รีเพลย์ภาพช้า" (replay delay) ได้ ถ้าความต้องการนัน้มีความจ าเป็นและ
ได้รับความเห็นชอบจากจากผู้ เก่ียวข้องคือคณะกรรมการจดัการแขง่ขนั และผู้ควบคมุการแขง่ขนั   โดยให้
ตดิตัง้อปุกรณ์ท่ีจ าเป็นส าหรับการส่ือสารกบัผู้ตดัสินท่ี 1 จากหฟัูงหรือผู้ด าเนินการท่ีสามารถเป็นส่ือสารกบั
พิธีกรสนามได้ เม่ือได้ยินเสียงบอกว่า "หยดุ "(TV STOP) หรือ "ป้ายสีแดง"  ผู้ตดัสินท่ี 1 จะชมืูอย่ืนแขนไป
ข้างหน้าแสดงสญัญาณหยดุรอก่อนจะให้มีการเล่นลกูครัง้ตอ่ไป เม่ือได้ยืนเสียงบอกว่า "เลน่ตอ่ไป" (TV go) 
หรือ "ป้ายสีเขียว" (green paddle) ผู้ตดัสินท่ี 1 จะเอาสญัญาณห้ามลง และเร่ิมต้นให้สญัญาณมือและเป่า
นกหวีดเพ่ือให้มีการเสิร์ฟลกูในครัง้ตอ่ไป  

9) ส าหรับการแขง่ขนัระดบัโลกและรายการท่ีสหพนัธ์วอลเลย์บอลนานาชาตใิห้การรับรอง (ท่ีสนาม
หลกั (Centre Court) ของการแขง่ขนัเยาวชนระดบัโลก และ 2015  World Tour Grand Slams โดยได้รับ
ความเห็นชอบจากผู้ควบคมุการแขง่ขนั) ให้ผู้ตดัสินท่ี 1 ใช้ตดิไมโครโฟนแบบไร้สาย พร้อมสวิทช์ เปิด/ปิด ติด
ตวัไป เพ่ือให้ผู้ตดัสินท่ี 1 ได้ใช้ชีแ้จงแก่ผู้ชมเก่ียวกบัการตดัสินใจในการตดัสินของผู้ตดัสิน  จดุมุง่หมายในการ
นีคื้อ เพ่ือให้การชีแ้จงการด าเนินการตามกตกิาและท าให้ผู้ชมเกิดความเข้าใจ และระบผุลของการตดัสินใจหรือ
ข้อเก่ียวข้องใด ๆ กบัการตดัสินให้ผู้ชมได้รับทราบ (ส าหรับค าแนะน าเพิ่มเตมิในเร่ืองนี ้ให้ศกึษาได้ท่ี   “First 
Referee Verbal Communication with the Audience Protocol”  (ดหูน้าท่ี 36) 

23. ผู้ตัดสินที่ 2 (SECOND REFEREE) 
1)  ผู้ตดัสินท่ี 2 ต้องได้รับการฝึกปฏิบตัเิชน่เดียวกนักบัผู้ตดัสินท่ี 1 หากมีสาเหตบุางประการท่ีท าให้ผู้

ตดัสินท่ี 1    ไมส่ามารถท าหน้าท่ีตอ่ไปได้ ผู้ตดัสินท่ี 2 จะต้องไปท าหน้าท่ีแทนผู้ตดัสินท่ี 1 
2)  มีการส่ือสารและความร่วมมือท่ีดีกบัผู้ตดัสินท่ี 1 เป็นสิ่งจ าเป็นท่ีต้องปฏิบตัถ้ิาผู้ตดัสินท่ี 2 มี

ความเห็นไมต่รงกบัผู้ตดัสินท่ี 1  จะต้องไมมี่การแสดงออกตอ่หน้าผู้ เลน่หรือผู้ชม  และให้รีบด าเนินการตาม  
ค าตดัสินของผู้ตดัสินท่ี 1 



หมายเหตุ : ต าแหนง่ในการยืนปฏิบตัหิน้าท่ีของผู้ตดัสินท่ี 2 ต้องสามารถตดิตอ่ส่ือสารและ
ประสานงานกบัผู้ตดัสินท่ี 1 ได้ 

3)  ผู้ตดัสินท่ี 2 จะต้องมีอปุกรณ์ตา่ง ๆ เชน่เดียวกบัผู้ตดัสินท่ี 1 (รวมทัง้ชดุใบเหลือง-ใบแดง )  แม้ผู้
ตดัสินท่ี 2  ไมมี่อ านาจในการลงโทษผู้ เลน่ เพราะบางครัง้อาจมีเหตบุางประการท่ีท าให้ผู้ตดัสินท่ี  2  อาจต้อง
ท าหน้าท่ีแทนผู้ตดัสินท่ี 1  ดงันัน้ผู้ตดัสินท่ี 2  จงึต้องมีการเตรียมการไว้ให้พร้อมอยูเ่สมอ 

หมายเหตุ : ผู้ตดัสินท่ี 2 ควรมีเหรียญเส่ียงติดตวัไว้ด้วย เพราะจะต้องน ามาใช้ในการด าเนินการเส่ียง
เหรียญในโอกาสท่ีเหมาะสม 

4) ผู้ตดัสินท่ี 2 ควรก ากบัดแูลการปฏิบตัหิน้าท่ีของผู้บนัทึก และจะต้องด าเนินการให้เสร็จสิน้ก่อนท่ีจะ
ให้มีการเลน่ครัง้ตอ่ไป การส่ือสารท่ีดีระหวา่งเจ้าหน้าท่ีเหลา่นีถื้อเป็นการด าเนินการท่ีส าคญั 

หมายเหตุ : ผู้ตดัสินท่ี 2 จะต้องรู้คะแนนท่ีถกูต้องตลอดเวลา ท่ีเทคนิคหลายอย่างท่ีแตกตา่งกนัใน
การแขง่ขนัแบบ RPS ท่ีผู้ตดัสินท่ี 2 สามารถดคูะแนนท่ีถกูต้องได้ 

5) ในระหว่างการโต้ตอบระหวา่งการเลน่ท่ีอยูใ่กล้ตาขา่ย ผู้ตดัสินท่ี 2 จะต้องมีสมาธิในการควบคมุ
การสมัผสัตาขา่ยท่ีผิดกตกิาของทีมท่ีท าการสกดักัน้ และให้เข้าใจถึงความผิดตา่ง ๆ ท่ีเกิดขึน้บริเวณใต้ตาขา่ย 
หมายเหตุ :  จะต้องให้ความสนใจในการเปล่ียนแปลงของกติกาเก่ียวกบัการสมัผสัตาขา่ยของผู้ เลน่  
            6) ผู้ตดัสินท่ี 2 มีหน้าท่ีและสิทธิตามท่ีได้ก าหนดไว้อยา่งชดัเจนแล้ว ดงันัน้ผู้ตดัสินจงึควรศกึษา
เก่ียวกบั "ความรับผิดชอบ" ของผู้ตดัสินท่ี 2ให้ดี โดยมีจดุเน้นให้ความสนใจในการปฏิบตัหิน้าท่ีของผู้ตดัสินท่ี 2 
ขึน้ใหมแ่ละได้เพิ่มความรับผิดชอบของผู้ตดัสินท่ี 2 โดยให้เน้นความรับผิดชอบในสิ่งตอ่ไปนี ้ 

6.1 การตรวจวดัความสงูของตาขา่ยก่อนท าการเส่ียงเหรียญ 
6.2 การควบคมุลกูบอลส าหรับการแขง่ขนัทัง้ก่อน ระหว่าง และหลงัการแขง่ขนัรวมทัง้การ

ประสานงานตามกระบวนการของการเปล่ียนลกูบอลใหม่เข้ามาทดแทนให้ครบ 4 ลกู ในกรณีท่ีลกูบอลท่ีใช้
แขง่ขนัมีน า้หนกัมากเกินไปเน่ืองจากมีสภาพฝนตก 

6.3 ตรวจสอบน า้ด่ืมของนกักีฬาวา่มีจ านวนพอเพียงส าหรับการแขง่ขนัตลอด 
7)   เป็นความรับผิดชอบท่ีเพิ่มเตมิขึน้ใหมส่ าหรับผู้ตดัสินท่ี 2 จะต้องตดัสินด้วยการเป่านกหวีดและ

แสดงสญัญาณการเลน่ท่ีผิดกตกิาท่ีเกิดขึน้ระหว่างการแขง่ขนั (ดกูตกิาข้อ 23.3.2)  : 
     7.1 ลกูบอลสมัผสัพืน้สนามเม่ือผู้ตดัสินท่ี 1 อยูใ่นต าแหนง่ท่ีไมส่ามารถมองเห็นได้ 
     7.2 ลกูบอลลอดข้ามใต้ตาขา่ยอยา่งสมบรูณ์เข้าไปในแดนของฝ่ายตรงข้าม 
     7.3 ด าเนินการเส่ียงเหรียญระหวา่งเซตท่ี 2 และ 3 หากมีการมอบหมายให้ด าเนินการ และจะต้อง

แจ้งข้อมลูตา่ง ๆ ให้ผู้บนัทกึรับทราบ (กตกิาข้อ 23.2.9) และแจ้งให้ผู้ตดัสินท่ี 1 ทราบด้วย 
     7.4 ตรวจสอบและลงช่ือในใบบนัทกึการแขง่ขนัเม่ือเสร็จสิน้การแขง่ขนั 
8) ส าหรับการแขง่ขนัระดบัโลกและในรายการท่ีสหพนัธ์วอลเลย์บอลให้การรับรอง ผู้ตดัสินส ารองจะ

ได้รับมอบหมายให้ดแูลเก่ียวกบัการด าเนินงานทาง TV ทัง้หมดในคูน่ัน้ รวมทัง้ผู้ตดัสินส ารองในคูร่อบรอง



ชนะเลิศและชิงชนะเลิศ  และผู้ตดัสินส ารองจะต้องเตรียมตวัให้พร้อมส าหรับการปฏิบตัหิน้าท่ีแทนผู้ตดัสินท่ี 2 
ในกรณีท่ีผู้ตดัสินท่ี 2 ไมส่ามารถปฏิบตัหิน้าท่ีได้ หรือในกรณีท่ีผู้ตดัสินท่ี 2 ไปท าหน้าท่ีแทนผู้ตดัสินท่ี 1 

9) นอกเหนือจากภารกิจท่ีได้รับมอบหมายดงักลา่วข้างต้นแล้วของผู้ตดัสินท่ี 2 แล้ว ตอ่ไปนีย้งัเป็น
หน้าท่ีของผู้ตดัสินส ารองท่ีจะต้องด าเนินการคือ 

9.1 ตรวจสอบน า้ด่ืมของผู้ เล่นทัง้ก่อนและระหวา่งการแข่งขนัเพ่ือให้มีน า้ด่ืมอย่างพอเพียงส าหรับผู้ เลน่
และเจ้าหน้าท่ีสนาม 

9.2  ก่อนการแขง่ขนัต้องตรวจสอบความดนัของลกูบอลท่ีใช้ในการแขง่ขนัทัง้ 4 ลกู ว่ามีลกัษณะ
เหมือนกนั ( สี เส้นรอบวง น า้หนกั และความดนัลม)  และคอยตรวจดตูลอดการแขง่ขนั และให้ความช่วยเหลือ
ในการจดัเก็บลกูบอลและสง่ไปให้ผู้ตดัสินท่ี 2 

9.3 ตรวจสอบความดนัลมของลกูบอลส ารอง (ลกูท่ี 4) ให้ลกูบอลมีความถกูต้องและพร้อมท่ีจะ
น าออกไปใช้ได้ในกรณีท่ีมีฝนตก กรณีท่ีลกูบอลส าหรับการแขง่ขนัมีน า้หนกัมาก ผู้ตดัสินส ารองจะเป็น
ผู้ รับผิดชอบในการประสานงานเพ่ือเปล่ียนลกูบอลลกูท่ี 4 เข้าไปใช้แทนระหวา่งเซต 

9.4 เป็นผู้ ท่ีต้องไปกบัผู้ เลน่ท่ีร้องขอการใช้ห้องน า้ในชว่งก่อนและระหวา่งการแขง่ขนั 
9.5  เป็นผู้ชว่ยผู้ตดัสินท่ี 2 ในการตามเจ้าหน้าท่ีฝ่ายตา่ง ๆ ท่ีอาจต้องใช้ให้ท าหน้าท่ีในสนามการ

แขง่ขนั (ผู้จดัการสนาม, บคุลากรทางการแพทย์ท่ีเป็นทางการ, ผู้ควบคมุฝ่ายแพทย์ของสหพนัธ์ฯ, ผู้ควบคมุ
การตดัสิน, ผู้ควบคมุการแขง่ขนั เป็นต้น)   

9.6 เป็นผู้ช่วยผู้ตดัสินท่ี 2 ในการ ตรวจสอบสภาพความปลอดภยับริเวณเขตพืน้ท่ีการเลน่ลกูใน
ระหวา่งการแขง่ขนั 

9.7 เป็นช่วยผู้ตดัสินท่ี 2 ดแูลการท างานของเจ้าหน้าท่ีเกล่ียทราย 

24. ผู้บันทกึ  (SCORER) 
1.  ผู้บนัทึกจะต้องมาปรากฏตวัภายในบริเวณสนามอยา่งน้อย 15 นาทีก่อนเร่ิมการแข่งขนัในคูน่ัน้

ตามเวลาในโปรแกรม เพ่ือให้ผู้ตดัสินท่ี 1 และผู้ตดัสินท่ี 2 ได้พบปะพดูคยุกนัในชว่งเวลานี ้
หมายเหตุ : ส าหรับการแขง่ขนัรายการระดบัโลกท่ีมีการตรวจวดัระดบัแอลกอฮอล์  ให้ผู้บนัทกึมา

เตรียมพร้อมท่ีห้องตรวจวดัระดบัแอลกอฮอล์พร้อมเคร่ืองแตง่กายเป็นเวลาอย่างน้อย 45 นาที ก่อนเร่ิมการ
แขง่ขนั 

2.การท างานของผู้บนัทกึมีความส าคญัมาก โดยเฉพาะอยา่งยิ่งในรายการแขง่ขนัระดบันานาชาต ิซึง่
คณะกรรมการผู้ตดัสินได้มาจากหลายประเทศท่ีแตกตา่งกนั ผู้บนัทกึคะแนนท่ีจะต้องท างานร่วมกนัอย่าง
ใกล้ชิดกบัผู้ตดัสินท่ี 2    ในกรณีท่ีผู้บนัทึกยงัไมพ่ร้อม หรือยงับนัทึกไมแ่ล้วเสร็จ จะต้องรีบแจ้งช้อมลูนีแ้ก่ผู้
ตดัสินท่ี 2 อยา่งทนัที  และผู้ตดัสินท่ี 2 ไมค่วรปลอ่ยให้การเลน่ด าเนินตอ่ไปให้รอจนกวา่ผู้บนัทึกจะได้บนัทกึ
ข้อมลูเสร็จเรียบร้อยแล้ว  



หมายเหตุ : ก่อนท่ีจะเร่ิมต้นการเลน่ครัง้ตอ่ไปหลงัจากได้มีการขอเวลานอกหรือเวลานอกทางเทคนิค
หรือหลงัจากได้มีการหยดุการเลน่ในกรณีพิเศษตา่ง ๆ  ผู้บนัทกึควรจะต้องยกมือทัง้สองขึน้เพ่ือแสดงความ
พร้อมซึง่เป็นการส่ือสารกบัผู้ตดัสินท่ี 2 ซึง่จะส่ือสารสญัญาณตอ่ไปยงัผู้ตดัสินท่ี 1 

3) ผู้บนัทกึควรแจ้งตอ่ผู้ตดัสินท่ี 2 หากพวกเขาต้องการลายเซ็นหรือข้อมลูท่ีส าคญัท่ียงัไมไ่ด้รับ 
ส าหรับบนัทกึลงในใบบนัทกึการแขง่ขนั 

หมายเหตุ : .ระบบการแขง่ขนัแบบมีการได้คะแนนทกุครัง้ถือเป็นความกดดนัในการท าหน้าท่ีของผู้
บนัทกึซึง่จะต้องบนัทึกคะแนนของการแขง่ขนัให้ถกูต้องและสมบรูณ์ และหากชว่งหนึง่ชว่งใดท่ีการบนัทึกผลมี
ข้อผิดพลาดเกิดขึน้ผู้บนัทกึจะต้องรีบแจ้งแก่ผู้ตดัสินอยา่งทนัที 

4) การลงโทษเก่ียวกบัการประพฤตผิิดและการล าดบัขัน้ของการลงโทษเก่ียวกบัการถ่วงเวลาซึง่ได้รับ
การอนมุตัใิห้น ามาใช้ในปี 2013 จงึเป็นสิ่งส าคญัท่ีผู้บนัทกึจะต้องตระหนกัให้ดีเก่ียวกบักตกิาท่ีเปล่ียนแปลง
ใหมแ่ละผลกระทบท่ีเกิดขึน้ตามขัน้ตอนการบนัทกึข้อมลูลงในใบบนัทึกการแขง่ขนั (อ้างถึง "ค าแนะน าในการ
บนัทกึผลการแขง่ขนัของสหพนัธ์วอลเลย์บอลนานาชาต)ิ 

หมายเหตุ : ผู้บนัทกึจะต้องแจ้งเตือนผู้ตดัสินท่ี 2 ในชว่งเวลาตอ่ไปนี ้
       - ทีมได้รับการเตือนครัง้แรกไปแล้วและเป็น "การเตือนอยา่งเป็นทางการ" ในการแขง่ขนันดันัน้ 
       - ผู้ เลน่ได้รับการลงโทษอยา่งเป็นทางการไปแล้วหนึง่ครัง้ หรือครัง้ตอ่ไป "ส าหรับพฤตกิรรมท่ี

หยาบคาย" ในการแขง่ขนัเซตนัน้  
      - ผู้ เลน่ได้รับการลงโทษอยา่งเป็นทางการไปแล้วหนึง่ครัง้  "ส าหรับพฤตกิรรมท่ีนา่รังเกียจ" ในการ

แขง่ขนัในนดันัน้ 
      - ส าหรับการเตือนถ่วงเวลาซึง่กตกิาได้ก าหนดให้เป็นการเตือนของทีมตลอดการแขง่ขนัในนดันัน้ 
5) ระบบการแขง่ขนัแบบแบง่สายท าให้มีความกดดนัแก่ผู้บนัทกึในการบนัทกึผลการแขง่ขนัท่ีเสร็จสิน้

แล้วลงในใบบนัทกึการแขง่ขนั คะแนนท่ีเพิ่มหรือลดเพียงคะแนนเดียวอาจจะมีผลตอ่การเปล่ียนอนัดบัของทีม
ได้ในระบบการแขง่ขนัแบบแบง่สายและอาจก่อให้เกิดความเสียหายตอ่โอกาสในการเข้ารอบตอ่ไปของพวกเขา
ได้ 

หมายเหตุ :  ผู้บนัทึกจ าเป็นต้องใช้ความระมดัระวงัตอ่การบนัทึกลงในชอ่งหรือสว่นตา่ง ๆ ของใบ
บนัทกึผลการแขง่ขนั ( อาทิ ชอ่งล าดบัการเสิร์ฟ, แถวคะแนนของทีม) ให้ถกูต้องตรงตามชอ่งท่ีกรอกผลลงไป มี
ค าแนะน าส าหรับการท าใบบนัทกึการแขง่ขนั โดยศกึษาได้ท่ี "ค าแนะน าในการบนัทกึผลการแขง่ขนั" ของ
สหพนัธ์วอลเลย์บอลนานาชาติ 

25. ผู้ช่วยผู้บันทกึ  (ASSISTANT SCORER) 
 1) ผู้ชว่ยผู้บนัทึก ควรจะมาเตรียมตวัให้พร้อมท่ีบริเวณใกล้สนามการแขง่ขนัอย่างน้อย 15 นาที ก่อน
เร่ิมการแขง่ขนัตามเวลาท่ีก าหนดเอาไว้ในโปรแกรมการแขง่ขนั  



หมายเหตุ :  ส าหรับการแข่งขนัระดบัโลกและรายการท่ีสหพนัธ์วอลเลย์บอลนานาชาตใิห้การรับรอง 
จะมีการสุม่ตรวจระดบัแอลกอฮอล์เจ้าหน้าท่ีสนาม ดงันัน้ในกรณีท่ีผู้ชว่ยผู้บนัทึกได้รับการคดัเลือกให้ท าหน้าท่ี
จะต้องมาปรากฎตวัพร้อมด้วยเคร่ืองแตง่กายท่ีห้องตรวจวดัแอลกอฮอล์ 45 นาทีก่อนเร่ิมการแขง่ขนั 

2) ผู้ชว่ยผู้บนัทึกจะต้องมีความสามารถในการปฏิบตังิานเชน่เดียวกบัผู้บนัทกึและให้ท างานโดย
ประสานงานอยา่งใกล้ชิดกบัผู้บนัทกึ หากมีเหตบุางประการท่ีผู้บนัทึกไมส่ามารถจะท าหน้าท่ีได้ ผู้ช่วยผู้บนัทกึ
จะได้ไปท าหน้าท่ีแทนได้ 

3) ให้ผู้ชว่ยผู้บนัทกึนัง่อยูท่างด้านข้างของผู้บนัทึก และมีความรับผิดชอบในการปฏิบตัหิน้าท่ีดงันี ้
ก. ท าการเปล่ียนคะแนนป้ายพลิกท่ีอยู่บนโต๊ะผู้บนัทกึและตรวจสอบคะแนนของป้ายคะแนนของ

สนามท่ีแสดงส าหรับผู้ชมวา่ถกูต้องตรงกนั ถ้าไมถ่กูต้องต้องแก้ไขให้ถกูต้อง 
ข. ท าการชปู้ายหมายเลข 1 และ 2 เพ่ือระบผุู้ เสิร์ฟลกูท่ีถกูต้องโดยประสานงานกบัผู้บนัทกึ โดยจะต้อง

ปฏิบตัิตามค าบอกท่ีได้รับข้อมลูมาจากผู้บนัทึกทกุครัง้ 
ค. ใช้สญัญาณเม่ือเร่ิมต้นและหมดเวลานอกทางเทคนิคด้วยการใช้ออดหรือระฆงั 
หมายเหตุ : ผู้ช่วยผู้บนัทกึจะต้องชปู้ายบอกหมายเลขเสิร์ฟจนกวา่ผู้ เสิร์ฟจะอยูใ่นลกัษณะท่ีพร้อมจะ

เสิร์ฟ 
หมายเหตุ : ถือเป็นเทคนิคท่ีดีท่ีผู้ชว่ยผู้บนัทึกจะคอยควบคมุบคุคลท่ีจะเข้าไปท าการเสิร์ฟโดยการรับ

ข้อมลูจากผู้บนัทกึ 
4) หากผู้ เสิร์ฟลกูท่ีไมถ่กูต้องเข้าไปในเขตเสิร์ฟลกูหรือก าลงัครอบครองลกูบอลเพื่อจะท าการเสิร์ฟลกู 

ผู้ชว่ยผู้บนัทึกต้องรีบแจ้งแก่ผู้ตดัสินท่ี 2 และผู้ เลน่ เพ่ือแก้ไขให้ถกูต้อง 
5) หากผู้ เสิร์ฟลกูท่ีไมถ่กูต้องสมัผสัลกูบอลขณะท าการเสิร์ฟลกู ให้ผู้ชว่ยผู้บนัทึกกดออดหรือเคาะ

ระฆงั (หรืออปุกรณ์อ่ืนใดท่ีน ามาประยกุต์ใช้) เพ่ือระบถุึงความผิดล าดบัการเสิร์ฟท่ีเกิดขึน้ 

26. ผู้ก ากับเส้น  (LINEJUDGES) 
1)  ผู้ก ากบัเส้นจะต้องเข้ามาอยูใ่นบริเวณสนามอย่างน้อย 15 นาทีก่อนเร่ิมการแขง่ขนั เพ่ือผู้ตดัสินท่ี 1 

และ 2 จะได้พดูคยุด้วยในชว่งเวลานี ้
หมายเหตุ :  ส าหรับการแข่งขนัระดบัโลกและรายการท่ีสหพนัธ์วอลเลย์บอลนานาชาตใิห้การรับรอง 

จะมีการสุม่ตรวจระดบัแอลกอฮอล์เจ้าหน้าท่ีสนาม ดงันัน้ในกรณีท่ีผู้ก ากบัเส้นได้รับการคดัเลือกให้ท าหน้าท่ี
จะต้องมาปรากฎตวัพร้อมด้วยเคร่ืองแตง่กายท่ีห้องตรวจวดัแอลกอฮอล์ 45 นาทีก่อนเร่ิมการแขง่ขนั 

2) คณะกรรมการฝ่ายจดัการแขง่ขนัจะต้องจดัหาชดุแตง่กายให้ผู้ก ากบัเส้น พร้อมด้วยธงก ากบัเส้น 
และผ้าขนหนผืูนเล็ก ๆ ส าหรับสีของธงผู้ก ากบัเส้นนัน้ควรจะเป็นสีแดงหรือสีเหลือง 

3) การปฏิบตัหิน้าท่ีของผู้ก ากบัเส้นนัน้มีความส าคญัมาก โดยเฉพาะอยา่งยิ่งในการแขง่ขนัระดบั
นานาชาต ินอกเหนือจากการชีว้า่ลกูบอล "ลง" หรือ "ออก" แล้ว ยงัจะต้องมีความรับผิดชอบตอ่การกระท าผิด
กตกิาในลกัษณะอ่ืน ๆ อีก ผู้ก ากบัเส้นจะต้องเอาใจใส่ตอ่การสมัผสัลกูบอลจากการสกดักัน้ เพราะการถกูลกู



บอลครัง้นัน้จะนบัเป็นการเล่นลกูครัง้ท่ี 1 ของทีม  ผู้ก ากบัเส้นจะต้องแสดงสญัญาณธงตอ่ผู้ตดัสิน โดยให้
สญัญาณธงเป็นการถกูลกูจากการสกดักัน้ในระหวา่งการเลน่ลกู (อาจจะเป็นการผิดกตกิาด้วยการเล่นลกูครัง้ท่ี 
4 ของทีม)  

4) เม่ือมีการท าผิดกตกิาเกิดขึน้ผู้ก ากบัเส้นควรแสดงสญัญาณอย่างชดัเจนเพ่ือให้เกิดความมัน่ใจและ
ไมมี่ข้อสงสยัใด ๆ แก่ผู้ตดัสินท่ี 1 วา่ได้เห็นสญัญาณนัน้แล้ว 

5)  หากลกูบอลสมัผสัเสาอากาศ,ข้ามออกนอกเสาอากาศหรือลอยออกสนามแล้วเข้าไปในแดนของคู่
แขง่ขนั ให้ผู้ก ากบัเส้นท่ีรับผิดชอบตอ่เส้นนัน้เป็นผู้แสดงสญัญาณความผิดท่ีเกิดขึน้   

6) ส าหรับการสมัผสักบัสว่นท่ีย่ืนออกไป 80 ซม.ของเสาอากาศโดยผู้ เลน่ท่ีอยูใ่นลกัษณะของการเลน่
ลกูบอลหรือกีดขวางการเลน่ลกูบอล ผู้ก ากบัเส้นท่ีอยูท่างด้านนัน้ของสนามทางฝ่ายผู้ เลน่ท่ีกระท าผิดกตกิา 
จะต้องแสดงสญัญาณทนัที 

7) ผู้ก ากบัเส้นจะต้องมีความเข้าใจอยา่งชดัเจนในความหมายของลกูออก ( อาทิ ผา่นออกไปทางด้าน
นอกอยา่งสมบรูณ์หรือผ่านเหนือเสาอากาศ) และควรท าความเข้าใจถึงผลท่ีตามมาของการแสดงสญัญาณ 
(เม่ือแสดงสญัญาณ ควรเป็นสญัญาณท่ีเหมาะสมกบัสถานการณ์ เป็นต้น) เพราะบางครัง้อาจมีสถานการณ์ท่ี
แตกตา่งกนัหลายอยา่งเกิดขึน้ได้ 

8) ผู้ก ากบัเส้นอาจถกูขอให้มีสว่นร่วมในการพิจารณารอยบอล (ball mark protocol) ผู้ก ากบัเส้น
จะต้องระบจุดุของรอยบอลบนพืน้ทรายได้อย่างถกูต้องและสามารถให้ข้อมลูเม่ือมีการร้องถามข้อเท็จจริงอ่ืน ๆ 
จากผู้ตดัสิน 

27 สัญญาณมืออย่างเป็นทางการของผู้ตัดสิน  (OFFICIAL SIGNALS) 
1)เป็นข้อบงัคบัตามกตกิาท่ีให้ผู้ตดัสินแสดงสญัญาณมืออยา่งเป็นทางการตามกตกิาให้ถกูต้อง ตาม 

แผนภาพท่ี 9-10  (diagrams 9 and 10 ) (ล าดบัภาพท่ี 1-25 และ 1-5 ) 
 หมายเหตุ  :  ควรหลีกเล่ียงการแสดงสญัญาณอ่ืน ๆ แตใ่นบางกรณีเม่ือมีความจ าเป็นอาจจะใช้
สญัญาณอ่ืน ๆ เฉพาะเพื่อเสริมสร้างความเข้าใจแก่สมาชิกในทีมเทา่นัน้ 

2) ในกรณีท่ีไมมี่สญัญาณมือท่ีเหมาะสม ผู้ตดัสินอาจชีไ้ปท่ีวตัถเุพ่ือชีแ้จงการตดัสินของผู้ตดัสิน เชน่ 
การใช้เท้าเหยียบเส้นเสิร์ฟ, การเสิร์ฟลกูนอกเขตเสิร์ฟทางด้านข้าง,และการเลน่ลกูบอลท่ีได้รับการชว่ยเหลือ 

3) ผู้ตดัสินและเจ้าหน้าท่ีทกุคนจะต้องมีความชดัเจนและแมน่ย าในการแสดงสญัญาณมือและล าดบั
ของสญัญาณนกหวีดและสญัญาณมือจะแยกออกจากกนัและควรปฏิบตัิให้เป็นไปตามล าดบัในทกุครัง้ท่ีให้
สญัญาณ 

4) มีข้อยกเว้นในการแสดงสญัญาณมือตามข้อ 2 ท่ีกลา่วมาแล้วข้างบนคือ ในกรณีให้สญัญาณการ
เสิร์ฟลกูผู้ตดัสินท่ี 1 ต้องเป่านกหวีดและท าสญัญาณมือให้เสิร์ฟพร้อม ๆ กนั 

5) ในกรณีท่ีผู้ตดัสินท่ี 1 เป็นผู้ เป่านกหวีดหยดุการเลน่ หลงัจากเป่านกหวีดแล้วจะต้องท าสญัญาณ
ดงันี ้



ก. ทีมท่ีได้เสิร์ฟลกูครัง้ตอ่ไป 
ข. ลกัษณะการกระท าผิดด้วยกระท าสญัญาณมืออยา่งเป็นทางการ 
ค. ผู้ เลน่ท่ีกระท าผิด (หากเห็นวา่จ าเป็น) 
ผู้ตดัสินท่ี 2 ไม่ต้องแสดงสญัญาณมือตามผู้ตดัสินท่ี 1   

6) ในกรณีท่ีผู้ตดัสินท่ี 2 เป็นผู้ เป่านกหวีด หลงัจากเป่านกหวีดแล้วจะต้องปฏิบตัดิงันี ้
ก. ระบถุึงการกระท าผิดกตกิาด้วยการแสดงสญัญาณมืออยา่งเป็นทางการทางด้านท่ีท าผิด

กตกิา 
ข. แสดงถึงลกัษณะของการกระท าผิด (หากเห็นวา่จ าเป็น) 
ค. แสดงทีมท่ีได้เสิร์ฟลกูครัง้ตอ่ไป โดยต้องแสดงสญัญาณตามผู้ตดัสินท่ี 1 
หมายเหตุ  :  ในกรณีนีผู้้ตดัสินท่ี 1 ไมต้่องแสดงลกัษณะของการกระท าผิดหรือผู้ เล่นท่ี

กระท าผิด ให้แสดงเฉพาะทีมท่ีได้เสิร์ฟครัง้ตอ่ไป 
หมายเหตุ : เม่ือผู้ตดัสินท่ี 2 เป่านกหวีดอนัเน่ืองจากมีการกระท าผิดกติกา (อาทิ ผู้ เล่นสมัผสั

ตาขา่ย) ผู้ตดัสินท่ี 2 จะต้องระมดัระวงัในการแสดงสญัญาณมือทางด้านทีมท่ีได้กระท าผิดกตกิา 
(กตกิาข้อ 27.1) ตวัอยา่งเชน่ ผู้ เลน่ทีมอีกด้านหนึง่ได้สมัผสัถกูตาขา่ย และผู้ตดัสินท่ี 2 ได้เป่านกหวีด
แสดงการท าผิดกติกา การแสดงสญัญาณมือในกรณีเชน่นีไ้มค่วรย่ืนมือผา่นไปยงัด้านของทีมอ่ืน แตผู่้
ตดัสินท่ี 2 ควรเคล่ือนตวัไปยงัแดนของทีมท่ีได้กระท าผิดกติกาแล้วแสดงสญัญาณมือการท าผิดกติกา
ท่ีแดนนัน้ 

หมายเหตุ : เม่ือผู้ตดัสินท่ี 2 แสดงสญัญาณการเปล่ียนแดน ผู้ตดัสินท่ี 1 ไมต้่องท าตาม 
อยา่งไรก็ตาม หากเป็นกรณีท่ีผู้ตดัสินท่ี 2 ลืมเป่านกหวีดให้มีการเปล่ียนแดน    ในกรณีเชน่นี ้

ผู้ตดัสินท่ี 1 สามารถเป่านกหวีดและแสดงสญัญาณการเปล่ียนแดนได้ และผู้ตดัสินท่ี 2 ไมต้่องแสดง
สญัญาณซ า้อีก 

หมายเหตุ : ผู้ตดัสินท่ี 2 จะเป็นผู้ เป่านกหวีดและแสดงสญัญาณเมื่อมีการขอเวลานอก และ
เวลานอกทางเทคนิค ผู้ตดัสินท่ี 1 ไมต้่องแสดงสญัญาณตามผู้ตดัสินท่ี 2 อยา่งไรก็ตามหากผู้ตดัสินท่ี 
2 ลืมเป่านกหวีดและให้สญัญาณ  ในกรณีเชน่นี ้ผู้ตดัสินท่ี 1 สามารถประยกุต์ใช้ได้เหมือนข้อท่ีกลา่ว
มา การเป่านกหวีดเม่ือสิน้สดุการเลน่ระหวา่งเซตหรือสิน้สดุการแขง่ขนัให้เป่านกหวีดและแสดง
สญัญาณโดยผู้ตดัสินท่ี 1 ผู้ตดัสินท่ี 2 ไมต้่องแสดงสญัญาณตามผู้ตดัสินท่ี 1 

หมายเหตุ : ผู้ตดัสินท่ี 2 ยงัคงสามารถแสดงสญัญาณมือเพ่ือชว่ยเหลือผู้ตดัสินท่ี 1 ได้โดย
แสดงท่ีหน้าอก ระหวา่งชว่งของการเลน่ลกูหรือเม่ือสิน้สดุชว่งการเลน่ลกู 
7) ในกรณีท่ีกระท าผิดกติกาทัง้คู ่หลงัจากเป่านกหวีดแล้วผู้ตดัสินทัง้สองคนควรจะปฏิบตัติามล าดบั   

ดงันี ้
ก. แสดงทีมท่ีได้เสิร์ฟ 



ข. ลกัษณะของการกระท าท่ีผิดกตกิา 
ค. แสดงสญัญาณมือไปทางทีมท่ีได้เสิร์ฟโดยผู้ตดัสินท่ี 1 
หมายเหตุ : ส าหรับกรณีท่ีมีการให้เลน่ใหม่ เชน่ มีการเสิร์ฟก่อนการอนญุาตของผู้ตดัสินท่ี 1 ต้อง 

มีการให้สญัญาณให้เลน่ใหม่ : เม่ือมีลกูบอลอ่ืนเข้ามาในสนามขณะก าลงัมีการเล่นลกู ผู้ ตดัสินท่ี 2 จะเป่า
นกหวีดด้วยมีสิ่งกีดขวางจากภายนอกเข้ามารบกวนการเลน่ ในกรณีเชน่นีใ้ห้ผู้ตดัสินท่ี 2 แสดงสญัญาณการ
เลน่ใหม ่ ผู้ตดัสินท่ี 1 แสดงสญัญาณทีมท่ีได้เสิร์ฟครัง้ตอ่ไป และให้ผู้ตดัสินท่ี 2 แสดงสญัญาณทีมท่ีได้เสิร์ฟ
ตามผู้ตดัสินท่ี 1 

8) ผู้ตดัสินและผู้ก ากบัเส้นจะต้องใสใจกบัการแสดงสญัญาณมือ/สญัญาณธงดงันี ้
ก. เม่ือลกูบอลพุง่ออกนอกสนามหลงัจากการรุกหรือสกดักัน้ของทีมฝ่ายตรงข้าม ให้แสดงสญัญาณ

เป็น “ลกูออก”  (สญัญาณมือของผู้ตดัสินท่ี 15 / สญัญาณของผู้ก ากบัเส้นหมายเลขท่ี 2) 
ข. เม่ือลกูบอลข้ามตาขา่ยมาจากฝ่ายรุกและออกนอกสนามทางฝ่ายรับ แตล่กูบอลได้ถกูผู้สกดักัน้หรือ

ผู้ เลน่ฝ่ายรับ ให้แสดงสญัญาณเป็น “ลกูทชับอล” (สญัญาณมือของผู้ตดัสินท่ี 24 / สญัญาณของผู้ก ากบัเส้น
หมายเลขท่ี 3) 

ค. หลงัจากได้มีการสมัผสัลกูบอลเป็นครัง้แรก/ ครัง้ท่ีสอง /หรือครัง้ท่ีสาม แล้วลกูบอลออกทางด้าน
ของทีมฝ่ายรับ ให้แสดงสญัญาณเป็น “ลกูทชับอล” (สญัญาณมือของผู้ตดัสินท่ี 24 / สญัญาณของผู้ก ากบัเส้น
หมายเลขท่ี 3) 

ง. หลงัจากท าการรุกแล้วลกูบอลถกูตีไปถกูตาขา่ยและพุง่ออกนอกสนามทางด้านทีมฝ่ายรุกโดยไมถ่กู
ผู้สกดักัน้ ผู้ตดัสินต้องแสดงสญัญาณมือเป็น “ลกูออก” (สญัญาณมือของผู้ตดัสินท่ี 15) ตอ่จากนัน้ให้ระบผุู้
เลน่ฝ่ายรุกท่ีท าลกูบอลออก (เพ่ือให้ทกุคนได้รับทราบวา่ลกูบอลไมไ่ด้ถกูผู้สกดักัน้)  และในกรณีเดียวกนัหาก
ลกูบอลถกูผู้สกดักัน้แล้วไปออกทางด้านฝ่ายรุกผู้ตดัสินจะต้องแสดงสญัญาณมือเป็น “ลกูออก” (สญัญาณมือ
ของผู้ตดัสินท่ี 15)  ตอ่จากนัน้ให้ระบผุู้ เลน่ฝ่ายสกดักัน้ท่ีท าลกูบอลออก 

จ. ส าหรับลกูบอลท่ีถกูผู้สกดักัน้และไปชนเสาอากาศ ผู้ก ากบัเส้นจะต้องแสดงสญัญาณเป็นอนัดบัแรก
คือเป็นลกูบอลออกโดยโบกธงและชีไ้ปท่ีเสาอากาศ (แผนผงัท่ี 10 สญัญาณท่ี 4) โดยเคล่ือนตวัหนัหน้าไปทาง
เส้นข้างท่ีเก่ียวข้องกบัการชีแ้สดงสญัญาณการกระท าผิด  

หมายเหตุ  :  การแสดงสญัญาณธงของผู้ก ากบัเส้นถือเป็นสิ่งส าคญัท่ีแสดงให้เห็นถึงสิ่งท่ีเกิดขึน้
เพ่ือให้ผู้ เลน่และผู้ชมโดยทัว่ไปได้เห็น ดงันัน้ผู้ตดัสินท่ี 1 ควรจะได้ตรวจสอบวา่ผู้ก ากบัเส้นได้เรียนรู้มาอย่าง
ถกูต้องแล้ว หากยงัไมไ่ด้เรียนรู้ ผู้ตดัสินจะต้องให้ค าแนะน าให้ถกูต้อง 

 
 
 

 



ล าดับขัน้ตอนการแข่งขันอย่างเป็นทางการ (MATCH PROTOCAL) 
 
ล าดับขัน้ตอนการแข่งขันอย่างเป็นทางการ 
 เพ่ือให้การแขง่ขนัวอลเลย์บอลชายหาดด าเนินไปอย่างถกูต้องและสมบรูณ์แบบ  สหพนัธ์
วอลเลย์บอลนานาชาต ิจงึได้ก าหนดล าดบัขัน้ตอนการแข่งขนัอยา่งเป็นทางการดงันี ้
 

-  10  นาที -  เม่ือเสร็จสิน้การแขง่ขนัในคูก่่อนหน้า  ให้ผู้ตดัสินด าเนินการตามขัน้ตอนตา่ง ๆ ให้เสร็จ  
   สมบรูณ์แล้วออกจากสนามแขง่ขนั 

 
 

-  8  นาที 

-  ประกาศด าเนินการแขง่ขนัคูต่อ่ไปตอ่ทนัทีเม่ือมีการปรับสนามเสร็จเรียบร้อยแล้ว ผู้ เลน่   
    และเจ้าหน้าท่ีสนามเข้าสู่สนามการแขง่ขนัได้ในชว่งนี ้ โดยผู้ เลน่ท่ีเข้าสูส่นามจะต้องอยูใ่น  
    ชดุแขง่ขนัท่ีถกูต้อง  การรดน า้และการเกล่ียทรายจะต้องท าให้เสร็จสมบรูณ์ในชว่งนี ้ ผู้ เลน่  
   สามารถอบอุน่ร่างกายในสนามได้  สว่นเจ้าหน้าท่ีอ่ืน  ๆ  ต้องตรวจสอบอปุกรณ์ท่ีใช้ในการ 
   แขง่ขนั อาทิ ใบบนัทกึ  ท่ีนัง่ของผู้ เลน่  และสิ่งอ านวยความสะดวกตา่ง  ๆ  ให้เรียบร้อย 

 
-  5  นาที 

-  ผู้ตดัสินท่ี 1 ให้ท าการเส่ียงท่ีหน้าโต๊ะผู้บนัทึก 
   (หมายเหตใุนบางครัง้อาจเล่ือนเวลาท าการเส่ียงให้เร็วขึน้  เพ่ือจะได้ใช้เวลาอบอุน่ร่างกาย 
    เพิ่มขึน้) 

-  4  นาที -  เร่ิมต้นอบอุน่ร่างกายอย่างเป็นทางการ ( 3  นาที ) 
 
 
-  1  นาที 

-  หมดเวลาอบอุ่นร่างกายอยา่งเป็นทางการ  ผู้ เล่นออกจากสนามไปยงัม้านัง่ของตนเอง 
-  ผู้ตดัสินท่ี  1  ขึน้ไปยืนบนแทน่ผู้ตดัสิน  ผู้ตดัสินท่ี  2  ยืนอยูห่น้าโต๊ะผู้บนัทกึ  เจ้าหน้าท่ี 
   สนามทกุคนอยูใ่นต าแหนง่ของตน 
-  ประกาศรายช่ือผู้ เลน่ลงสนามทีละคน  โดยไปยืนรอท่ีเส้นหลงัในแดนของตนเอง   
    (แผนผงัท่ี  1) 
-  หลงัจากผู้ เลน่ทกุคนลงสนามครบแล้ว  ให้ผู้ตดัสินท่ี  1  เป่านกหวีดเพ่ือให้ผู้ เล่นจบัมือกนัท่ี  
    หน้าตาขา่ย  (แผนผงัท่ี  2) 

-  0  นาที -  เร่ิมต้นการแขง่ขนั 
 

จบการ
แข่งขัน 

 

-  ผู้ เลน่เข้ามาจบัมือกบัคูแ่ข่งขนั  ผู้ตดัสินทัง้สองคนอยูใ่กล้กบัโต๊ะผู้ตดัสินท่ี  1  แล้วพากนั 
    ออกจากสนามแขง่ขนัไปยงัโต๊ะผู้บนัทึก  (แผนผงัท่ี  3) 
-  หวัหน้าทีมลงช่ือในใบบนัทึกการแขง่ขนั 
-  ผู้ตดัสินพาผู้ ร่วมการแขง่ขนัทัง้หมดเดินออกจากสนาม  เพ่ือให้มีการเตรียมความพร้อม  
    ส าหรับการแขง่ขนัท่ีจะเร่ิมในคูต่อ่ไป 

 



หมายเหตุ 
 -  ล าดบัขัน้ตอนของการแขง่ขนัอยา่งเป็นทางการอาจเปล่ียนแปลงเก่ียวกบัการอบอุน่ร่างกายจาก  3  
นาที  เป็น  5  นาที  โดยให้ท าการเส่ียงเหรียญเพ่ืออบอุ่นร่างกายเม่ือเหลือเวลาอีก 7 นาที 
 -  ล าดบัขัน้ตอนการแขง่ขนัอยา่งเป็นทางการนีส้ามารถปรับให้เข้ากบัการถ่ายทอดทาง โทรทศัน์หรือ
การรายงานขา่วหากเห็นวา่มีความจ าเป็น 
 -  ไมค่วรปลอ่ยให้มีการเร่ิมการแขง่ขนัต้องล้าช้า  เพราะต้องรอให้ผู้ตดัสินในคูก่่อนหน้านีไ้ด้ตรวจ
และลงช่ือในบนัทึกการแขง่ขนั  เน่ืองจากการตรวจและลงช่ือนัน้สามารถน าไปท าตอ่ได้ท่ีบริเวณนอกเขตสนาม
การแขง่ขนั 
 -  หากต้องการเร่งเวลาของล าดบัขัน้ตอนการแขง่ขนัให้เร็วขึน้ สามารถท าการเส่ียงได้ท่ีบริเวณนอก
เขตสนามการแขง่ขนั 
 -  ในกรณีท่ีการอบอุน่ร่างกายมีเหตใุห้ต้องยืดเวลาออกไปตามความเห็นชอบของผู้แทน  สหพนัธ์
วอลเลย์บอลนานาชาต ิ เจ้าหน้าท่ีควรเข้าไปในสนาม  10  นาที  ก่อนเร่ิมการแขง่ขนัและเร่ิมกระบวนการ
ตามล าดบัขัน้ตอนของการแขง่ขนัอยา่งเป็นทางการเม่ือถึงนาทีท่ี  8 
 - อนญุาตให้ผู้ ฝึกสอนเข้ามาชว่ยผู้ เลน่ท าการอบอุ่นร่างกายได้จนกวา่จะถึงเวลาตามล าดบัขัน้ตอน
การแขง่ขนั (MATCH PROTOCAL) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

 
 
 



ขัน้ตอนการปรับเป็นแพ้และทมีผดิระเบียบการแข่งขัน 
FORFEIT AND DEFAULT PROTOCAL 

 
จุดม่งหมาย 
 จดุมุง่หมายของบทนีคื้อเพ่ือให้ผู้ตดัสินมีวิธีการอนัเป็นมาตรฐานท่ีจะใช้กบัสถานการณ์เม่ือมีการปรับ
เป็นแพ้  เพราะโดยธรรมชาติแล้วนัน้การปรับแพ้เป็นกรณีท่ียุง่ยากมากหากกระบวนการปฏิบตัไิมไ่ด้เป็นไปตาม
ขัน้ตอนท่ีก าหนด เพราะฉะนัน้ผู้ตดัสินจงึควรให้ความสนใจในขัน้ตอนท่ีจะกล่าวถึงตอ่ไปนีแ้ละปฏิบัติตามให้
ถกูต้อง  และจะต้องมีข้อมลูท่ีถกูกต้องเพ่ือบนัทึกไว้ส าหรับการส่ือสารอยา่งเหมาะสมจากทกุฝ่ายท่ีได้รับ
ผลกระทบจากขัน้ตอนนี ้
1.  กตกิาที่เก่ียวข้อง (RELEVANT RULES) 
 กตกิาท่ีเก่ียวกบัการปรับเป็นแพ้และทีมผิดระเบียบการแข่งขนั  โดยพืน้ฐานแล้วมีอยู่  2  สว่น  ใน
กตกิาของสหพนัธ์วอลเลย์บอลนานาชาติ  (FIVB)  ข้อ 6.4  และ 7.1  คือ 
 ข้อ  6.4  ทีมท่ีผิดระเบียบ  และไมพ่ร้อมในการแขง่ขนั  (Default  and  incomplete  team) 
    6.4.1  ถ้าทีมปฏิเสธท่ีจะแข่งขนั  หลงัจากได้รับแจ้งให้แขง่ขนัตอ่  จะถกูประกาศให้เป็นทีมท่ี
ผิดระเบยีบการแขง่ขนั  และปรับเป็นแพ้  0 : 2  เซต  ในการแขง่ขนันดันัน้  และคะแนนจะเป็น  0 : 21,0 : 21  
ในแตล่ะเซต 
  6.4.2  ทีมท่ีไมป่รากฏตวั  ณ  สนามแขง่ขนั  ตามเวลาท่ีก าหนดโดยไมมี่เหตผุลเพียงพอ  จะ
ถกูประกาศให้เป็นทีมท่ีผิดระเบียบการแขง่ขนั  และมีเหตผุลเชน่เดียวกับกตกิาข้อ  6.4.1 
  6.4.3  ทีมท่ีถกูประกาศวา่ไม่พร้อมในการแขง่ขนั เซตใด  หรือการแขง่ขนันดัใดจะเป็นทีมท่ีแพ้
ในการแขง่ขนัเซตนัน้หรือการแขง่ขนันดันัน้  ทีมตรงข้ามจะได้คะแนน  หรือได้ทัง้คะแนน เซต เพ่ือแสดงวา่เป็น
ทีมชนะในการแขง่ขนัในเซตหรือการแขง่ขนันดันัน้ ทีมท่ีไมพ่ร้อมในการแขง่ขนั จะยงัคงได้คะแนนและเซตท่ีท า
ไว้แล้ว (กตกิาข้อ 6.2, 6.3, 7.3.1) 
 “ส าหรับการแขง่ขนัระดบัโลกและการแขง่ขนัในรายการท่ีสหพนัธ์วอลเลย์บอลนานาชาตใิห้การรับรอง
ท่ีใช้รูปแบบการแขง่ขนัแบบแบง่สาย กตกิาข้อ 6.4 ตามท่ีกลา่วข้างต้นอาจมีการปรับเปล่ียนได้ให้เป็นไปตามท่ี
ได้ระบไุว้ในระเบียบการแขง่ขนัของรายการนัน้ ๆ ซึง่ออกโดยสหพนัธ์วอลเลย์บอลนานาชาติ ส าหรับการ
ด าเนินการเก่ียวกบัการปรับเป็นแพ้และทีมไมพ่ร้อมแขง่ขนั 
 ข้อ  7.1  การเส่ียงเหรียญ  (Coin  Toss) 

 การเส่ียงเหรียญ : ก่อนการอบอุน่ร่างกายอยา่งเป็นทางการ ผู้ตดัสินท่ี 1 จะด าเนินเส่ียง 
เหรียญเพ่ือให้มีการตดัสินใจเลือกวา่ทีมใดจะเป็นคนเสิร์ฟและแตล่ะทีมจะอยู่ในแดนแดนใดส าหรับการเร่ิมเล่น
ในเซตแรก  



 
2.  เหตุการณ์ที่อาจเกิดขึน้ได้ 
 หากตีความตามข้อกตกิาข้อท่ีเก่ียวข้องแล้ว  จะพบวา่มีเหตกุารณ์พืน้ฐาน  3  เหตกุารณ์ท่ีอาจจะ
เกิดขึน้ได้ 
 เหตุการณ์ที่  1  :ทีมถกูปรับเป็นแพ้ตามระเบียบก่อนเร่ิมท าการแขง่ขนั 
 เหตุการณ์ที่  2  :ทีมถกูปรับเป็นแพ้เน่ืองจากไมม่าปรากฎตวัตามเวลาเพ่ือเร่ิมท าการแขง่ขนั 
 เหตุการณ์ที่  3  :ทีมถกูปรับเป็นแพ้หลงัการแขง่ขนัได้เร่ิมต้นแล้ว 
 
3.  เหตุการณ์ที่ 1 : ทีมถูกปรับเป็นแพ้ตามระเบียบก่อนเร่ิมท าการแข่งขัน 
      - สถานการณ์นีจ้ะถกูควบคมุและด าเนินการโดยผู้ควบคมุการแขง่ขนั ซึง่จะมีผลกระทบตอ่ผู้ตดัสินเพียง
เล็กน้อยเท่านัน้ 
      - ผู้ตดัสินจะต้องบนัทกึข้อมลูเพิ่มเตมิในใบบนัทกึการแขง่ขนัให้สมบรูณ์ (หากได้รับการร้องขอจากผู้
ควบคมุการแขง่ขนั) โดยต้องเป็นไปตามขัน้ตอนการบนัทึกของสหพนัธ์วอลเลย์บอลนานาชาติ 
     -  ผู้ตดัสินจะต้องแนใ่จวา่ผู้ เลน่ได้รับรู้ถึงการเปล่ียนแปลงตารางการแขง่ขนัอนัอาจเป็นผลน ามาสู่การปรับ
เป็นแพ้ 
 
4.  เหตุการณ์ท่ี  2  ทีมถูกปรับแพ้เน่ืองจากไม่มาปรากฎตัวตามเวลาเพื่อเร่ิมท าการแข่งขัน 
 ขัน้ตอนพืน้ฐาน  (ด าเนินการเพ่ือแก้ปัญหาก่อนเข้าสูข่ัน้ตอนการปรับเป็นแพ้) 
 1.  ผู้ตดัสินควรตรวจสอบวา่ทีมมาปรากฏตวัแล้วหรือยงั 
 2.  พยายามหาทีมท่ียงัไมม่า 
 3.  แจ้งกบัผู้ควบคมุการแขง่ขนัหากทีมยงัไมม่าปรากฏตวั 
 4.  ด าเนินการตามขัน้ตอนการแขง่ขนัตอ่ไป 
 5.  ให้เวลาอบอุน่ร่างกายหลงัการเส่ียงเหรียญ 
 6.  ตดัสินใจขัน้สดุท้ายให้ทีมท่ีไมม่าปรากฎตวัถกูปรับเป็นแพ้ 
ข้อแนะน าที่ควรพจิารณา 
 -  ในสถานการณ์นีผู้้ตดัสินควรปฏิบตัอิย่างรวดเร็วโดยตระหนกัวา่เวลาเป็นสิ่งส าคญัท่ีสดุ   
 -  ผู้ตดัสินไมค่วรแสดงพฤตกิรรมท่ีอาจดไูด้วา่เข้าข้างทีมใดทีมหนึง่ 
 -  เม่ือหมดเวลาแล้วผู้ตดัสินควรแจ้งแก่ผู้ เลน่เก่ียวกบัผลท่ีจะตามมาหรือความเป็นไปได้ท่ีจะมีการปรับ
เป็นแพ้ท่ีก าลงัจะเกิดขึน้ 
 -  ผู้ตดัสินไมค่วรคิดเอาเองว่าทีมนัน้จะไมม่าปรากฏตวั โดยอาศยัข้อมลูจากการถกูปรับเป็นแพ้ในครัง้
ก่อน  ๆ  ของทีมนัน้ 



หมายเหตุเฉพาะของแต่ละขัน้ตอน 
 ขัน้ตอนท่ี  1   
 เม่ือผู้ตดัสินมาถึงสนามก่อนการแขง่ขนัจะเร่ิมขึน้  ควรจะต้องตรวจสอบวา่ผู้ เล่นทัง้  2  ทีม 
(ทีมละ  2  คน)  มาปรากฏตวัแล้วหรือยงั 
 -  ผู้ตดัสินจ าเป็นต้องมาถึงสนามก่อนเวลาอบอุ่นร่างกายจะเร่ิมขึน้ 
 ขัน้ตอนท่ี  2 
 -  หากไมพ่บผู้ เลน่คนใดคนหนึง่หรือทัง้  2  คน  ผู้ตดัสินควรท าทกุวิธีการท่ีเหมาะสมเพ่ือจะตรวจสอบ
วา่ขณะนีที้มท่ียงัไมม่านัน้อยู่ท่ีไหน รวมไปถึงการให้ผู้จดัการสนาม  ใช้วิทยตุดิตามตวั  และให้ผู้ตดัสินท่ี  2  
ออกตามหาในบริเวณเขตสนาม  เพ่ือยืนยนัให้แนใ่จวา่ข้อมลูท่ีได้แจ้งตอ่ผู้ควบคมุการแขง่ขนัและฝ่ายจดัการ
แขง่ขนัเป็นไปอยา่งถกูต้องแล้ว 
 -  ผู้ตดัสินท่ี  1  ควรอยูท่ี่ในบริเวณสนาม 
 ขัน้ตอนท่ี  3   
 -  หากปัญหาของสถานการณ์นีไ้มไ่ด้สิน้สดุลงด้วยการท่ีทีมนัน้มาท่ีสนาม  ผู้ตดัสินจะต้องแจ้งให้ผู้
ควบคมุการแขง่ขนัทราบและให้ผู้ควบคมุการแขง่ขนัมาท่ีสนามด้วย  
 -  เม่ือผู้ควบคมุการแขง่ขนัมาถึงสนาม  การตดัสินใจสดุท้ายในขอบเขตแหง่อ านาจหน้าท่ีทัง้หมด  เชน่  
การเร่ิมต้นใช้ขัน้ตอนการแขง่ขนั  (Match  Protocol)  และการปรับเป็นแพ้นัน้จะเป็นหน้าท่ีของผู้ควบคมุการ
แขง่ขนัท่ีต้องตดัสินใจ ในขัน้ตอนนีผู้้ตดัสินควรด าเนินการตามขัน้ตอนการแขง่ขนั  (Match  Protocol)  ตอ่ไป 
 -  ผู้ควบคมุการแขง่ขนัจะต้องพยายามหาข้อมลูให้รู้ชดัถึงเหตผุลของทีมท่ีไมไ่ด้มาสนาม แขง่ขนัและ
แจ้งให้ผู้ตดัสินทราบ 
 -  เป็นการดีท่ีสดุหากผู้ควบคมุการแขง่ขนัจะมาถึงสนามก่อนท่ีขัน้ตอนการแขง่ขนั  (Match  Protocol)  
จะเร่ิมขึน้  เพราะหากไมเ่ป็นเชน่นัน้  ผู้ตดัสินจะต้องเป็นผู้ควบคมุสถานการณ์เองและจะต้องตระหนกัไว้ว่าผู้
ควบคมุการแขง่ขนัเทา่นัน้ท่ีสามารถปรับทีมให้เป็นแพ้ได้ 
 ขัน้ตอนท่ี  4   
 -  หากผู้ควบคมุการแขง่ขนัไมม่าปรากฏตวัท่ีสนาม  ผู้ตดัสินจะต้องเร่ิมด าเนินการตามขัน้ตอนการ
แขง่ขนั (Match  Protocol)   โดยอตัโนมตั ิ (ถ้าไมไ่ด้รับการร้องขอจากผู้ควบคมุการแข่งขนั)   
 -  เม่ือผู้ตดัสินได้เร่ิมด าเนินการตามขัน้ตอนการแขง่ขนัแล้ว  ทกุ ๆ  ขัน้ตอนจะต้องด าเนินไปตาม
กระบวนการนัน้ ๆ โดยไมมี่การเปล่ียนแปลง  (ดงันัน้ผู้ตดัสินจงึควรศกึษาขัน้ตอนตา่ง ๆ ของการแขง่ขนั
วอลเลย์บอลให้เข้าใจอยา่งถกูต้อง) 
 ขัน้ตอนท่ี  5   
 -  เม่ือถึงเวลาตามก าหนดไว้ในโปรแกรมการแขง่ขนัแล้วผู้ตดัสินจะต้องแจ้งแก่ผู้ควบคมุการแขง่ขนัวา่
จะเร่ิมต้นชว่งการอบอุน่ร่างกายอย่างเป็นทางการโดยเร่ิมต้นจากการเส่ียงเหรียญ  (ยกเว้นในกรณีท่ีได้รับค าสัง่
ให้เป็นอยา่งอ่ืน) 



ขัน้ตอนพเิศษที่  1  :  หากมีทีมใดทีมหนึง่ไมมี่ผู้มาเส่ียงเหรียญ  ทีมตรงข้ามจะเป็นฝ่ายชนะโดยอตัโนมตัิ
และสามารถจะเลือกเป็นฝ่ายเสิร์ฟหรือฝ่ายรับ  ฯลฯ  ได้  แตจ่ะต้องมีผู้ เลน่อยา่งน้อย 1 คน มาท าการเส่ียง
เหรียญ 
 การด าเนินการในสถานการณ์ท่ีพิเศษเชน่นีมี้กระบวนการปฏิบตัิดงันี  ้
 1.  เป่านกหวีดเรียกให้ทัง้  2  ทีม  มาท าการเส่ียงเหรียญตอ่หน้าผู้บนัทกึคะแนน 
 2.  เม่ือได้รับการยืนยนัวา่มีผู้ เลน่เพียงทีมเดียวเท่านัน้ท่ีมาปรากฏตวั  ให้แจ้งกบัทีมท่ีมาปรากฎว่าเป็น
ทีมชนะการเส่ียงเหรียญโดยอตัโนมตั ิและมีสิทธ์ิจะเป็นฝ่ายเลือกก่อน  (เสิร์ฟ  รับลกูเสิร์ฟ  หรือเลือกแดน) 
 3.  ผลการเลือกท่ีเหลือจะเป็นของทีมท่ีมาปรากฏตวัภายหลงั  (เชน่ จะอยูแ่ดนใด) 
 4.  ให้แจ้งกบัอีกทีมหนึง่ท่ีมาปรากฎตวัภายหลงัว่าจะต้องปฏิบตัิตามข้อเลือกท่ีเหลือของการเส่ียง
เหรียญ  หลงัจากหมดเวลาอบอุน่ร่างกายแล้ว 
 5.  ยืนยนักบัผู้บนัทึกการแขง่ขนัเก่ียวกบัการตดัสินใจของทีมและลงลายเซนก่อนการแขง่ขนัของ
หวัหน้าทีมรวมถึงข้อมลูตา่ง  ๆ  ท่ีจะต้องบนัทกึลงในใบบนัทกึการแข่งขนั  (เช่น  ล าดบัการเสิร์ฟ)  โปรดจ าไว้
วา่ในกรณีนีผู้้บนัทึกจะไมส่ามารถเพิ่มเตมิข้อมลูลงในใบบนัทกึให้สมบรูณ์ได้เพ่ือเร่ิมการแขง่ขนัเก่ียวกบัยงัไมรู้่
เก่ียวกบัแดนในสนาม ยงัไมรู้่วา่ทีมใดจะเสิร์ฟหรือรับลกูเสิร์ฟ 
 6.  เป่านกหวีดและแสดงการเร่ิมต้นเวลาอบอุน่ร่างกาย  (5  นาที) 
 7.  จะต้องไมข่ดัจงัหวะหรือท าให้เสียเวลาส าหรับการอบอุ่นร่างกายเพ่ือขอข้อมลูเพิ่มเตมิ  (หากอีกทีม
มาถึงสนาม) 
 8.  ทนัทีท่ีหมดเวลาอบอุน่ร่างกาย  ผู้ตดัสินต้องเป่านกหวีดและให้สญัญาณให้ผู้ เลน่ไปท่ีเก้าอีต้ามท่ี
ก าหนดไว้ 
 9.  เฉพาะทีมท่ีมาปรากฎตวัและท าการเส่ียงเหรียญนัน้ต้องให้ไปนัง่ท่ีเก้าอีต้ามท่ีก าหนดไว้ 
 10.  ทีมท่ีไมไ่ด้ท าการเส่ียงเหรียญควรมาท่ีโต๊ะบนัทกึคะแนนเพ่ือแจ้งการตดัสินใจเลือก 
(เสิร์ฟ,การรับลกูเสิร์ฟ,แดนของสนาม)  ตามท่ีพวกเขายงัไมไ่ด้ตดัสินใจเลือก  (ตามข้อ  4  ท่ีกลา่วมาแล้ว) 
 11.  ทีมท่ีมาปรากฎตวัในภายหลงัต้องให้หวัหน้าทีมมาลงช่ือก่อนการแขง่ขนัลงในใบบนัทกึการแขง่ขนั
และแจ้งล าดบัเสิร์ฟ 
 12 .  ผู้บนัทึกควรเพิ่มเตมิใบบนัทกึให้สมบรูณ์และยืนยนักบัผู้ตดัสิน วา่ข้อมลูตา่ง ๆ นัน้ได้รับมา
ครบถ้วนสมบรูณ์แล้ว 
 13.  ทีมท่ีมาปรากฏตวัก่อนในเวลาเส่ียงเหรียญควรได้รับแจ้งถึงการตดัสินใจของอีกทีมหนึง่ 
 14.  เจ้าหน้าท่ีฝ่ายตา่ง ๆ ควรเตรียมพร้อมก่อนเร่ิมท าการแขง่ขนัโดยเร็วท่ีสดุเทา่ท่ีจะเป็นไปได้ 
 ขัน้ตอนพเิศษที่  2  :  หากทัง้ 2 ทีมไมม่าปรากฏตวั (ไม่มีผู้ เลน่อยูใ่นสนาม)  การเส่ียงเหรียญ ก็จะ
ไมเ่กิดขึน้แตเ่วลาควรจะต้องบนัทกึไว้ในช่องหมายเหต ุ (Remark)  ในใบบนัทกึการแขง่ขนัและผู้ตดัสินจะต้อง
เร่ิมต้นจบัเวลาตามขัน้ตอนการแขง่ขนั  ( เพ่ือประกาศให้ทราบว่าการแขง่ขนัก าลงัจะเร่ิมต้นแล้ว) 



 -  มีวิธีการตดัสินหลายวิธีในขัน้ตอนพิเศษท่ี  1  ซึง่สามารถน ามาใช้ในขัน้ตอนพิเศษท่ี  2  แตค่วรน ามา
ประยกุต์ใช้เพราะวา่ไมมี่ทีมมาปรากฏตวัเพ่ือท าการเส่ียงเหรียญ 
 -  หากมีทีมมาถึงภายหลงัจากขัน้ตอนของการแขง่ขนัได้เร่ิมต้นแล้ว  กระบวนการตา่ง ๆ จะคง
ด าเนินการตอ่ไปโดยไมมี่การเปล่ียนแปลงและทีมท่ีมาช้าจะไมไ่ด้รับเวลาอบอุน่ร่างกายเพิ่มเตมิอีก 
 -  ขัน้ตอนของกระบวนการพิเศษทัง้  2 ขัน้ตอนนัน้  จะต้องท าให้เสร็จสิน้โดยเร็วท่ีสดุเทา่ท่ีจะเป็นไปได้
และไมค่วรจะยืดเวลาออกไปจนกระทบเวลาตามขัน้ตอนการแขง่ขนั 
 ขัน้ตอนท่ี  6   
 -  เวลาอบอุน่ร่างกายจะหมดลงอยา่งสมบรูณ์เม่ือผู้ตดัสินท่ี  1  เป่านกหวีดและแจ้งว่าการแขง่ขนัจะ
เร่ิมต้นแล้ว 
 -  หากถึงเวลานัน้ผู้ เล่นยงัคงไมม่าปรากฏตวัท่ีสนามเพื่อท าการแขง่ขนั ผู้ตดัสินต้องแจ้งตอ่ผู้ควบคมุ
การแขง่ขนั,  (หากมาปรากฏตวัในภายหลงั)  เจ้าหน้าท่ีในสนาม,คนด,ูส่ีอมวลชน  และ  ฯลฯ  ให้รับทราบผล
การแขง่ขนัตามเหตกุารณ์ท่ีเกิดขึน้ 
 - ในขัน้สดุท้ายของขัน้ตอนการแขง่ขนัอยา่งเป็นทางการผู้ตดัสินท่ี 1 ไมจ่ าเป็นต้องขึน้ไปยืนบนแทน่ผู้
ตดัสิน 

- ผู้ควบคมุการแขง่ขนัจะเป็นผู้ รับผิดชอบในการแจ้งผลของการตดัสินให้ปรับเป็นแพ้แก่หวัหน้าทีมนัน้ 
(หากมาปรากฎตวัในภายหลงั) รวมทัง้การแจ้งแก่เจ้าหน้าท่ีฝ่ายตา่ง ๆ ผู้ชม และส่ืออ่ืน ๆ  

- คะแนนและผลสรุปของการแขง่ขนัให้ด าเนินไปตามขัน้ตอนท่ี 7 : การบนัทึกผลการแขง่ขนั 
5.  เหตุการณ์ท่ี  3  ทีมถูกปรับแพ้หลังจากการแข่งขันได้เร่ิมต้นแล้ว 
 -  สถานการณ์นีม้กัจะเกิดขึน้เน่ืองจากผู้ เลน่มีการบาดเจ็บ  (แตอ่าจไมใ่ชเ่สมอไป) 
 -  ควรแจ้งให้ผู้ควบคมุการแขง่ขนัมาท่ีสนามอยา่งเร็วท่ีสดุเทา่ท่ีจะเป็นไปได้ 
 -  ในขัน้ตอนแรกผู้ตดัสินจะต้องสอบถามด้วยวาจาวา่ทีมต้องการท่ีจะถอนตวัออกจากการแขง่ขนั
หรือไม ่ซึง่อาจท าได้หลงัจากผา่นขัน้ตอนการรักษาอาการบาดเจ็บไปแล้ว 
 -  ผู้ตดัสินท่ี  1  จะต้องท าสิ่งตอ่ไปนีใ้ห้สมบรูณ์ 
 1.  ได้รับการลงช่ือในใบบนัทึกการแขง่ขนัของทีมท่ีต้องการถอนตวั  (เป็นการยืนยนัว่าต้องการถอนตวั) 
 2.  ยืนยนัผลการถกูปรับเป็นแพ้ในครัง้นีก้บัผู้ควบคมุการแขง่ขนั 
 3.  แจ้งทีมตรงข้ามถึงผลของการถกูปรับเป็นแพ้ในครัง้นี ้
 4.  ตรวจสอบความสมบรูณ์และถกูต้องของใบบนัทึกการแขง่ขนัและลงช่ือในการตรวจสอบข้อมลู
ส าหรับคะแนนท่ีเป็นผลการแขง่ขนัโดยให้เป็นไปตามแนวปฏิบตัิตามขัน้ตอนท่ี  7  การบนัทกึผลการแขง่ขนั 
6.  หมายเหตุ 
 -  ผู้ตดัสินควรจะต้องรู้จกัผู้ควบคมุการแขง่ขนั โดยเฉพาะของผู้ควบคมุการแขง่ขนัท่ีถกูก าหนดไว้
ภายใต้คูมื่อของสหพนัธ์  วอลเลย์บอลนานาชาต ิ (FIVB)  



 7.  การบันทกึคะแนน 
 -  ผู้ควบคมุการแขง่ขนัคือผู้ ท่ีมีความรับผิดชอบในเหตกุารณ์ท่ี  1  และ  2  ท่ีจะต้องตรวจสอบผลการ
แขง่ขนัและอาจจะบนัทกึความเห็นท่ีเหมาะสมลงในชอ่งหมายเหต ุ (Remark)   
 -  ผู้ตดัสินท่ี  1  จะต้องแนใ่จวา่การบนัทกึตามขัน้ตอนการแขง่ขนัได้มีการลงรายละเอียดในช่องหมาย
เหต ุ (Remark)  ในใบบนัทกึการแขง่ขนัอยา่งถกูต้องสมบรูณ์ตามตวัอยา่งท่ีปรากฏไว้ในค าแนะน า ในการท า
บนัทกึตามแบบของสหพนัธ์วอลเลย์บอลนานาชาติ 
 -  หากผู้ควบคมุการตดัสิน  (REFEREE DELEGATE)  ไมป่รากฏตวัอยูใ่นสนามตลอดการแขง่ขนั ผู้
ตดัสินท่ี 1 จะเป็นผู้ มีสิทธ์ิลงช่ือในใบบนัทกึการแขง่ขนัแล้วน าสง่ท่ีกองอ านวยการแขง่ขนัโดยไมใ่ห้เกิดการ
ลา่ช้า 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



ขัน้ตอนการพสูิจน์รอยบอล  (BALL MARK PROTOCOL) 
 
หลักการทั่วไป 
 จดุมุง่หมายของขัน้ตอนนีคื้อ ต้องการให้ผู้ตดัสินมีมาตรฐานและวิธีการท่ีรวดเร็วท่ีจะด าเนินการกบัการ
พิสจูน์รอยบอล ดงันัน้เจ้าหน้าท่ีทกุฝ่ายและผู้ตดัสินจงึควรเอาใจใส่ตอ่กระบวนการของขัน้ตอนให้โปร่งใส มี
ผลสรุปออกมาอยา่งเป็นข้อยตุ ิและมีการส่ือสารท่ีดีตอ่กนั ท าให้สามารถกลบัเข้าสูก่ารเลน่ได้อย่างรวดเร็วท่ีสดุ
ซึง่มีขัน้ตอนด าเนินการดงันี ้
1. กระบวนการ  (THE PROCESS) 

ขัน้ตอนการพิสจูน์รอยบอลท่ีใช้ในการแขง่ขนัมีส่วนประกอบเพียงไมก่ี่ขัน้ตอน  และขัน้ตอนเหล่านีจ้ะมี
เจ้าหน้าท่ีฝ่ายตา่ง ๆ ในสนาม โดยเฉพาะอยา่งยิ่งผู้ตดัสินท่ี 1 ท่ีจะต้องปฎิบตัติามขัน้ตอนให้ส าเร็จลลุว่งด้วย
ความถกูต้องและรวดเร็วเพ่ือให้สามารถกลบัเข้าสู่การแขง่ขนัได้อย่างรวดเร็ว  ส่วนประกอบท่ีส าคญัของ
ขัน้ตอนการพิสจูน์รอยบอลมีดงันี ้

1. เม่ือผู้ตดัสินท่ี 1 มีความไม่แนใ่จในการตดัสินวา่ลกูบอล “ลง” หรือ “ออก”  ผู้ตดัสินท่ี 1 อาจตดัสินใจ
ให้มีการใช้ขัน้ตอนการพิสจูน์รอยบอล 

2. หวัหน้าทีมไมมี่สิทธิท่ีจะเรียกร้องให้มีการน าขัน้ตอนการพิสจูน์รอยบอลมาใช้ 
3. ผู้ตดัสินทัง้ 2 คน และผู้ก ากบัเส้นควรป้องกนัไมใ่ห้ผู้ เล่นได้ปกปิดหรือท าการเปล่ียนแปลงรอยบอล  

โดยผู้ตดัสินท่ี1 อาจสัง่ให้มีการลงโทษได้ตามความเหมาะสม 
4. หากหวัหน้าทีมทัง้สองทีมตกลงกนัได้หรือยอมรับวา่การตดัสินในตอนแรกนัน้ไมถ่กูต้อง  เม่ือเป็น

ดงันี ้ขัน้ตอนการพิสจูน์รอยบอลก็ไมจ่ าเป็นต้องน ามาใช้หรือยตุขิัน้ตอนการพิสจูน์รอยบอลได้ในทนัที 
5. การพิสจูน์รอยบอลนัน้มีข้อดีตรงท่ีเปิดโอกาสให้ผู้ตดัสินท่ี 1 ได้ท าให้ความตรึงเครียดทางอารมณ์

ของผู้ เลน่ลดลงหลงัจากเกิดความขดัแย้ง แตอ่ยา่งไรก็ตามผู้ตดัสินจะต้องปฏิบตัิตามขัน้ตอนการพิสจูน์รอย
บอลอยา่งเคร่งครัดและรวดเร็ว 
2. การปฏิบัตหิน้าท่ีของผู้ตัดสินท่ี 1  (THE WORK OF THE FIRST REFEREE) 

- ผู้ตดัสินท่ี 1 ต้องตดัสินใจอยา่งรวดเร็วในเบือ้งต้นวา่จะให้มีการพิสจูน์รอยบอลหรือไม่ 
- ผู้ตดัสินท่ี 1 ต้องรีบลงจากแทน่ผู้ตดัสินและแจ้งให้ผู้ก ากบัเส้นท่ีเก่ียวข้องไปท่ีจดุของรอยบอล 
- ตอ่จากนัน้ผู้ตดัสินท่ี 1 ควรขอให้ผู้ เลน่ท่ีอยูใ่นแดนท่ีมีรอยบอลให้ออกจากบริเวณนัน้  ขัน้ตอนนีถื้อ

เป็นความส าคญัอย่างยิ่งเพ่ือความเทา่เทียมกนัและยตุธิรรมของผู้ เลน่ทัง้สองฝ่ายภายใต้กระบวนการของ
ขัน้ตอนการพิสจูน์รอยบอล 

- กระบวนการตรวจสอบวา่รอยบอล (“ลง” หรือ “ออก”) 
1. เม่ือบริเวณรอบ ๆ รอยบอลไมมี่ผู้ เลน่อยูแ่ล้วและผู้ก ากบัเส้นท่ีเก่ียวข้องได้ไป 

ประจ าต าแหนง่แล้ว ผู้ตดัสินท่ี 1 ควรด าเนินการสอบถามผู้ก ากบัเส้นตามขัน้ตอน 



2. สิ่งแรกท่ีต้องมีการแสดงให้เห็นวา่บอลสมัผสักบัเส้นหรือไม ่ รวมถึงกรณีท่ีเส้นอยู่ 
ในต าแหนง่ท่ีขยายออกไปแล้วถกูลกูบอลมาสมัผสัหรือไม่ 

3. ถือเป็นสิ่งส าคญัตอ่มาท่ีจะต้องให้ผู้ก ากบัเส้นได้ปฏิบตัิในสิ่งตอ่ไปนี  ้
ก. แสดงต าแหนง่ของรอยบอล (โดยไมใ่ห้สมัผสักบัรอยบอล) 
ข. อธิบายถึงสิ่งท่ีผู้ก ากบัเส้นได้เห็น รวมถึงลกัษณะของลกูบอลท่ีสมัผสั 

กบัพืน้ทรายและเหตกุารณ์อ่ืน ๆ ท่ีตามมาภายหลงั 
4. ผู้ตดัสินท่ี 1 ควรท าความเข้าใจอย่างชดัเจนในสิ่งท่ีผู้ก ากบัเส้นได้ชีแ้จง กลยทุธ์ท่ีดี 

ในกรณีนีคื้อรับฟังค าอธิบายในเหตกุารณ์ตา่ง ๆ ตามล าดบัท่ีมีเหตกุารณ์เกิดขึน้อยา่งตัง้ใจ 
  5.เม่ือผู้ตดัสินท่ี 1พอใจกบัข้อมลูท่ีได้รับและมีข้อมลูเพียงพอตอ่การตดัสินใจและ 
สามารถน าไปตดัสินได้แล้ว  ให้กลบัขึน้ไปยืนบนแทน่ตดัสินแล้วแสดงสญัญาณมือการตดัสินใจเก่ียวกบัการ
พิสจูน์รอยบอล (แสดงสญัญาณมือทีมท่ีได้เสิร์ฟ) และสามารถปฏิบตัติอ่ได้หากจะมีการลงโทษผู้ เลน่ท่ีลอดมา
ใต้ตาขา่ยเพ่ือไปดรูอยบอล ทัง้นีต้้องไมใ่ห้เกิดการล่าช้าตอ่การเลน่ตอ่ไปอยา่งทนัที 

6. หากเป็นไปได้ ให้ผู้ตดัสินท่ี 1 ประกาศแก่ผู้ชมเพ่ือให้ทราบถึงผลการตดัสินเก่ียวกบัการ 
พิสจูน์รอยบอลในเวลาเดียวกนักบัท่ีได้แสดงสญัญาณมือ 

7. ผู้ตดัสินท่ี 1  สัง่ให้เร่ิมการแขง่ขนัตอ่ไป 
3. การปฏิบัตหิน้าท่ีของผู้ตัดสินท่ี 2  (THE WORK OF THE SECOND REFEREE) 

- ผู้ตดัสินท่ี 2 ควรจะไปอยูใ่นบริเวณใกล้ ๆ ตาขา่ยอย่างทนัที เพ่ือคอยป้องกนัผู้ เลน่ทีมตรงข้ามทัง้ทาง
วาจาและการกระท าเพ่ือไมใ่ห้ผู้ เลน่ข้ามตาขา่ยมาดรูอยบอล 

- เป็นสิ่งท่ีดีหากจะย า้เตือนผู้ เลน่ทีมทกุทีมท่ีเข้าแขง่ขนัวา่จะเป็นการกระท าผิดกตกิาหากลอดใต้ตา
ขา่ยหรือข้ามเขตของตาขา่ยเข้ามาในแดนตรงข้าม 

- ควรมีการประสานด้วยสายตา (eye contact) กบัผู้ตดัสินท่ี1 ตลอดเวลาเม่ือเข้าสู่กระบวนการพิสจูน์
รอยบอล 

- ผู้ตดัสินท่ี 2 อาจเข้าไปช่วยในการตดัสินใจขัน้สดุท้ายของผู้ตดัสินท่ี 1 ได้หากมีการร้องขอจากผู้
ตดัสินท่ี 1 

- ผู้ตดัสินท่ี 2 จะต้องตรวจสอบให้แนใ่จวา่ผู้บนัทกึคะแนนได้บนัทึกผลท่ีได้จากการพิสจูน์รอยบอลลง
ไปอยา่งถกูต้องแล้ว การแขง่ขนัไมค่วรเร่ิมตอ่ไปจนกวา่ผู้บนัทกึคะแนนจะมีความพร้อมแล้ว 
4. หมายเหตุส าคัญ  (SPECIAL NOTES) 

- ให้ด าเนินการได้ด้วยการ ส่ือสาร/การท างานประสานสมัพนัธ์กนัท่ีรวดเร็วและถกูต้องทัง้ก่อน ระหวา่ง 
และหลงัการแขง่ขนั โดยด าเนินการตามขัน้ตอน การประสานสมัพนัธ์กนัด้วยภาษาท่ีสามารถส่ือสารกนัได้รู้
เร่ืองมากท่ีสดุ หากเป็นระดบันานาชาตคิวรส่ือสารกนัด้วยภาษาพดู (ภาษาองักฤษ) ให้มากท่ีสดุเท่าท่ีจะเป็นไป
ได้ 



- ผู้ตดัสินท่ี 1 และผู้ก ากบัเส้นท่ีเก่ียวข้องควรจบัตาท่ีบริเวณรอยบอลเพราะอาจสามารถเห็นการ
กระท าของผู้ เลน่ซึง่มีเจตนาท่ีจะเปล่ียนแปลงหรือปกปิดรอยบอลได้ 

- ผู้ตดัสินท่ี 2 ควรกระตือรือร้นท่ีจะใช้ทัง้เสียงนกหวีด สญัญาณมือ และวาจาในการแจ้งแก่ผู้ เลน่วา่ไม่
ควรลอดตาขา่ยหรือข้ามเขตของตาข่ายเข้ามาท่ีบริเวณรอยบอล 

- ผู้ตดัสินท่ี 1 อาจใช้ชว่งเวลาในขณะท่ีก าลงัพิจารณาเก่ียวกบัรอยบอลด้วยการร้องขอความชว่ยเหลือ
จากผู้ตดัสินท่ี 2 ในการประมวลเหตกุารณ์ท่ีเกิดขึน้หรือขอความชว่ยเหลืออ่ืน ๆ 

5.ผู้ก ากับเส้น (THE LINE JUDGES) 
- ในชว่งระหวา่งท่ีก าลงัปฏิบตัหิน้าท่ีผู้ก ากบัเส้นควรใช้ความพยายามตดัสินให้แมน่ย าท่ีสดุเทา่ท่ีจะ

สามารถท าได้ด้วยการตดัสินวา่ลกูบอลนัน้ “ลง” หรือ “ออก” เพ่ือหลีกเล่ียงจะได้ไมต้่องน าขัน้ตอนการพิสจูน์
รอยบอลมาใช้ 

- หากมีการใช้ขัน้ตอนการพิสจูน์รอยบอลจากผู้ตดัสินท่ี 1   ผู้ก ากบัเส้นจะต้องแนใ่จและมัน่ใจใน
ความคดิของตนเองวา่จะสามารถถ่ายทอดจดุท่ีแมน่ย าและจดจ าเหตกุารณ์ตา่ง  ๆ ท่ีเก่ียวข้องกับลกูบอลท่ี
สมัผสัพืน้สนามได้อย่างถกูต้อง 

- ผู้ก ากบัเส้นควรน าเสนอข้อมลูท่ีเก่ียวกบัต าแหนง่ และเหตกุารณ์ของการสมัผสัพืน้สนามของลกูบอล
ให้กบัผู้ตดัสินท่ี 1 หากมีการร้องขอจากผู้ตดัสิน 

- เป็นเร่ืองปกตท่ีิผู้ตดัสินท่ี 1 จะขอให้ผู้ก ากบัเส้นไปในบริเวณของรอยบอล 
- ผู้ก ากบัเส้น (และเจ้าหน้าท่ีคนอ่ืนๆ) จะต้องไมเ่ปล่ียนแปลงพืน้สนามในบริเวณท่ีมีรอยบอล และควร

ท าให้เกิดจดุเดน่ขึน้มาเพื่อหลีกเล่ียงไมใ่ห้บคุคลตา่ง ๆ เดินเข้ามาในบริเวณนัน้ หรือแสดงสญัลกัษณ์ไว้บนผิว
ทรายด้วยธงหรือการชี ้

 
6. การเร่ิมแข่งขันใหม่  (RECOMMENCING THE MATCH) 

- เม่ือจบขัน้ตอนการพิสจูน์รอยบอลแล้ว ผู้ตดัสินท่ี 1 ควรแจ้งผลการตดัสินให้กบัทกุฝ่ายได้ทราบ และ
แสดงสญัญาณมือตามความเหมาะสม(แจ้งวา่ทีมใดจะเป็นฝ่ายเสิร์ฟ) 

- ผู้ตดัสินท่ี 1 สามารถด าเนินการตอ่ได้อยา่งทนัที หากต้องมีการลงโทษผู้ เลน่ท่ีลอดตาขา่ยหรือข้ามไป
ดรูอยบอล ด้วยการลงโทษเป็นการผิดมารยาท (ใบแดง) และถือเป็นการลงโทษเฉพาะบคุคล 

- การข้ามหรือลอดไปใต้ตาข่ายเพ่ือดรูอยบอลของผู้ เลน่ จะไมมี่ความแตกตา่งกนัในการลงโทษ (เม่ือผู้
เลน่ก้าวพ้นไปจากตาขา่ยในระยะ 1 เมตร หรือ 3 เมตร) อยา่งไรก็ตามในบางครัง้อาจมีผู้ เลน่ได้รับการลงโทษ
ด้วยการกระท าเป็นอย่างอ่ืน เชน่ ถ่วงเวลา หรือการลว่งละเมิดทางวาจา เป็นต้น 

 - ผู้ตดัสินท่ี 2 จะต้องแนใ่จว่าผู้บนัทกึได้บนัทึกผลการแขง่ขนัอนัเกิดจากขัน้ตอนการพิสจูน์รอย 
บอลได้อยา่งถกูต้องแล้ว และไมค่วรให้การแขง่ขนัได้เร่ิมตอ่ไปจนกวา่ผู้บนัทึกจะมีความพร้อม 
 



ขัน้ตอนรักษาอาการบาดเจบ็ 
PROCEDURE FOR  A  MEDICAL INJURY PROTOCAL 

  
ให้ด าเนินการกบัรายการแขง่ขนัท่ีสหพนัธ์วอลเลย์บอลนานาชาตใิห้การรับรองอยา่งเป็นทางการ

ภายใต้กตกิาข้อท่ี 17.1 ของกตกิารวอลเลย์บอลชายหาด 
1. สาระส าคัญ 

- ขัน้ตอนของการรักษาอาการบาดเจ็บเป็นขัน้ตอนท่ีออกแบบมาเพื่อให้เกิดผลท่ีดีตอ่การรักษาอา
บาดเจ็บโดยให้มีการเสียเวลาน้อยท่ีสดุ (ภายใต้กติกาข้อ 17.1) 

- การใช้เวลารักษาอาการบาดเจ็บหมายถึงเวลาท่ีบคุลากรทางการแพทย์อย่างเป็นทางการให้การ
รักษาทางการแพทย์แก่ผู้ เก่ียวข้อง เม่ือการรักษานัน้เสร็จสิน้แล้ว หรือไมส่ามารถท าการรักษาตอ่ไปได้ การเลน่
จะด าเนินตอ่ไปหรือมีการประกาศว่าไมพ่ร้อมในการแขง่ขนัส าหรับทีมท่ีไมส่ามารถเล่นตอ่ไปได้ 

- การให้การรักษาอาการบาดเจ็บในระหวา่งการแขง่ขนัจะให้บคุลากรทางการแพทย์ (เชน่ แพทย์ นกั
กายภาพบ าบดั ของฝ่ายจดัการแขง่ขนั) หรือแพทย์ประจ าทีม (แพทย์หรือนกักายภาพบ าบดัของทีมท่ีได้รับการ
รับรองอยา่งถกูต้อง) ซึง่เป็นไปตามท่ีผู้ เล่นได้ร้องขอ ในกรณีท่ีใช้บคุลากรทางการแพทย์อยา่งเป็นทางการเม่ือ
ให้การรักษาเสร็จแล้วจะต้องรายงานตอ่ผู้ตดัสินท่ี 1 เพ่ือด าเนินการแขง่ขนัตอ่ ยกเว้นในกรณีท่ีผู้ เลน่แจ้งวา่
พร้อมท่ีจะเลน่ตอ่ได้แล้ว ก่อนท่ีบคุลากรทางการแพทย์อยา่งเป็นทางการจะเข้ามาภายในสนาม 

- เพ่ือให้พร้อมตอ่การให้การรักษาผู้ เลน่ท่ีบาดเจ็บในระหว่างการแขง่ขนั ทีมงานของแพทย์และ
บคุลากรทางการแพทย์ควรจะต้องนัง่อยูบ่ริเวณท่ีจดัให้ทางด้านข้างของสนามจะได้ไมต้่องเสียเวลารอในการให้
เข้าไปในสนาม 

- ในระหวา่งท่ีมีการถ่ายทอดทางทีวีในสนามหลกั (center court) บคุลากรทางการแพทย์อย่างเป็น
ทางการจะต้องได้รับการจดัให้นัง่ประจ าท่ีบริเวณด้านข้างของสนาม 

- ทกุครัง้ท่ีมีการปรับเป็นแพ้เกิดขึน้อนัเน่ืองมาจากการบาดเจ็บ (รวมทัง้ชว่งก่อนจะเร่ิมการแข่งขนั) 
บคุลากรทางการแพทย์อยา่งเป็นทางการและฝ่ายแพทย์ของสหพนัธ์วอลเลย์บอลนานาชาต ิ(ในกรณีท่ีมีการ
แตง่ตัง้) จะต้องมาปรากฎตวัท่ีสนาม 

- ส าหรับการแขง่ขนัระดบัโลกและรายการแขง่ขนัอยา่งเป็นทางการของสหพนัธ์วอลเลย์บอลนานาชาต ิ
นกักีฬาคนหนึง่จะได้รับการอนญุาตให้ใช้เวลาในการรักษาอาการบาดเจ็บได้ไมเ่กิน  2  ครัง้ ตอ่ระยะเวลา 12 
เดือน โดยนกักีฬาจะต้องเป็นผู้ รับผิดชอบตอ่จ านวนครัง้ท่ีใช้ไป  ส าหรับผู้ควบคมุการแขง่ขนั ผู้ควบคมุการ
ตดัสิน จะต้องรายงานผลเก่ียวกบัการใช้เวลาในการรักษาอาการบาดเจ็บตอ่ผู้ เก่ียวข้องในการจดัการแขง่ขนัแต่
ละครัง้ และทางสหพนัธ์วอลเลย์บอลนานาชาติจะเก็บข้อมลูไว้ส าหรับติดตามผลเม่ือมีการใช้เวลาในการรักษา
อาการบาดเจ็บเพิ่มขึน้จากท่ีก าหนดซึง่นกักีฬาจะต้องมีการเสียเงินคา่ปรับ (การจา่ยเงินคา่ปรับให้เป็นไปตาม
คูมื่อของสหพนัธ์วอลเลย์บอลนานาชาตท่ีิได้ก าหนดไว้) 



- การใช้เวลาในการรักษาอาการบาดเจ็บโดยผู้ตดัสินอนัเน่ืองจากนกักีฬามีเลือดออกและได้รับการ
รักษาจากบคุลากรทางการแพทย์จะไมน่บัรวมอยู่ในการใช้เวลาในการรักษาอาการบาดเจ็บในชว่งระยะเวลา 
12 เดือน ดงันัน้การใช้เวลาในการรักษาอาการบาดเจ็บอนัมีผลมาจากอบุตัเิหตท่ีุเกิดขึน้ (เชน่ นกักีฬาชนกนั 
นกักีฬาไปปะทะกบัวตัถตุา่ง ๆ  เชน่ เสา ธง ฯลฯ) ในกรณีเชน่นีจ้ะได้รับการรักษาอาการบาดเจ็บจากฝ่าย
แพทย์ โดยได้รับการยกเว้นไมน่ าไปใช้ในการแขง่ขนัครัง้ตอ่ไป การใช้เวลาในการรักษาอาการบาดเจ็บอนั
เน่ืองมาจากอบุตัเิหตใุนรายการเดียวกนัหรือรายการแขง่ขนัครัง้ตอ่ไป จะได้รับการรับรองให้ยกเว้นไมน่บัเป็น 
"โควต้าการรักษาอาการบาดเจ็บของนกักีฬาหนึง่คนตอ่ 2 ครัง้ ในชว่งระยะเวลา 12 เดือน") 

- ฝ่ายจดัการแขง่ขนัจะต้องจดัเตรียมห้องน า้เฉพาะส าหรับนกักีฬา 2 ห้อง (หนึง่ห้องส าหรับนกักีฬา
หญิง และอีกหนึง่ห้องส าหรับนกักีฬาชาย) ห้องน า้ท่ีจดัเตรียมไว้นัน้อาจเป็นห้องน า้แบบเคล่ือนท่ีก็ได้      หาก
ไมส่ามารถใช้แบบถาวรได้โดยให้อยู่ใกล้บริเวณสนามไมค่วรให้ไกลเกินกวา่ 100 เมตร ผู้ตดัสินจ าเป็นต้องได้รับ
รายงานในเร่ืองท่ีตัง้ของห้องน า้และมีการตรวจสอบก่อนจะเร่ิมการแขง่ขนัของรายการนัน้ ๆ 

-ในกรณีท่ีนกักีฬาร้องขอให้เวลาในการรักษาอาการบาดเจ็บหรือถกูปรับเป็นแพ้เน่ืองจากมีอาการ
บาดเจ็บ ผู้ เก่ียวข้องจะต้องมีการด าเนินการโดยบนัทกึลงในใบบนัทกึการแขง่ขนัอยา่งทนัที และจะต้องสง่
ส าเนาใบบนัทกึ BVB/49 โดยผู้ตดัสินในคูน่ัน้ (ข้อยกเว้นส าหรับการใช้เวลาในการรักษาอาการบาดเจ็บอนัเกิด
จากบาดแผลมีเลือดออก) 
2. เม่ือผู้เล่นเกิดอาการบาดเจ็บ  (AT THE TIME OF IN JURY) 
 - เม่ือผู้ เลน่เกิดอาการบาดเจ็บ  ผู้ตดัสินท่ี  2  จะต้องรีบเข้าไปท่ีผู้ เลน่เพ่ือสอบถามอาการและตรวจดู
ลกัษณะอาการบาดเจ็บในทนัที 
 - ผู้ตดัสินท่ี  2  จะต้องถามผู้ เล่นวา่ 
  1.  “ คุณสามารถเล่นต่อได้หรือไม่’’  ( "Are you able to continue play”)   หรือ        
“คุณต้องการการรักษาอาการบาดเจ็บหรือไม่”  (do you require medical treatment?”) 
  2.  ในกรณีท่ีต้องการการรักษาอาการบาดเจ็บ "คุณต้องการแพทย์อย่างเป็นทางการหรือ
แพทย์ประจ าทีมของคุณ” ?  (“By the official medical personnel or your own?”) 
  3.  “ให้ถามเพิ่มตอ่ไปอีกวา่   "คุณการการแพทย์หรือนักกายภาพบ าบัดหรือต้องการ  
ทัง้สองอย่าง"?   (“Do you need a physician or a physical therapist or both?) 
 - หากเป็นไปได้  การแขง่ขนัควรจะเร่ิมต้นตอ่ไปโดยไมมี่การลา่ช้า  และในสถานการณ์เชน่นีผู้้ตดัสิน
สามารถอนญุาตให้ได้หากผู้ เลน่ขอใช้เวลาเพียงเล็กน้อยก่อนท่ีจะกลบัเข้าไปสูก่ารเลน่ (ภายใน  15  วินาที)  
โดยไมถื่อเป็นการขอเวลานอกเพ่ือรักษาอาการบาดเจ็บ 
 หมายเหตุ  ภายใต้เหตกุารณ์ของการบาดเจ็บทกุกรณีเชน่นี ้ ควรร้องขอให้ฝ่ายแพทย์เข้ามา
เตรียมพร้อมอยูท่ี่สนาม โดยผู้ควบคมุการแขง่ขนัและหรือผู้ควบคมุการตดัสิน  ควรจดัให้ฝ่ายแพทย์อยูใ่น
สถานท่ีซึง่สามารถมองเห็นเหตกุารณ์ท่ีเกิดขึน้ได้ 



3.กรณีการบาดเจ็บที่มีเลือดออก  (BLOOD INJURIES) 
 - ความปลอดภยัของผู้ มีสว่นร่วมในการแขง่ขนัทกุฝ่ายถือเป็นเร่ืองส าคญั เม่ือมีการบาดเจ็บท่ีมี
เลือดออกจะต้องได้รับการดแูลอยา่งทนัทีไมว่า่จะเป็นนกักีฬาหรือเจ้าหน้าท่ีในสนาม 

- หากเป็นอาการท่ีมีเลือดออกเพียงเล็กน้อยและสามารถรักษาให้หยดุได้เองอยา่งง่าย ๆ โดยไม่
เสียเวลามากนกั ในกรณีเชน่นีไ้ม่ถือเป็นการใช้เวลาเพ่ือรักษาอาการบาดเจ็บ 

- ถ้าหากเป็นอาการบาดเจ็บท่ีมีเลือดออกมาก จะต้องได้รับการรักษาโดยแพทย์ ในกรณีเชน่นีใ้ห้ถือวา่
เป็นการใช้เวลาเพ่ือรักษาอาการบาดเจ็บ 

- ผู้ตดัสินควรตรวจสอบวา่ลกูบอลท่ีใช้ในการแขง่ขนัมีเลือดเปือ้นตดิอยู่หรือไม ่ถ้ามีจะต้องเปล่ียนลกู
บอลใหมแ่ละน าลกูบอลท่ีเปือ้นเลือดไปท าความสะอาดและฆา่เชือ้ 
4.  เม่ือผู้เล่นไม่สามารถเล่นต่อได้และร้องขอความช่วยเหลือทางการแพทย์  (IF THE     
PLAYER REQUESTS  MEDICAL TREATMENT) 
 -  หากผู้ เล่นต้องการขอความชว่ยเหลือทางการแพทย์  ผู้ตดัสินท่ี  2  จะต้องรีบแจ้งให้บคุคลท่ีเก่ียวข้อง
ในกรณีนัน้  ๆ เข้ามาในสนาม อนญุาตให้แพทย์ประจ าทีมท่ีได้รับการรับรองอยา่งเป็นทางการเข้ามาดแูลผู้ เลน่
ได้  ตอ่จากนัน้แจ้งให้ผู้บนัทึกท าการบนัทึกหมายเลขและเวลาเป็นนาทีและวินาทีท่ีผู้ เลน่ขอความชว่ยเหลือทาง
การแพทย์  แล้วแจ้งกบัผู้ตดัสินท่ี  1  ให้ลงมาเพื่อด าเนินขัน้ตอนของการรักษาอาการบาดเจ็บและท่ีส าคญัต้อง
ประสานงานกบับคุคลตอ่ไปนี ้ :  ฝ่ายแพทย์  (เพ่ือรักษาอาการบาดเจ็บของผู้ เลน่)  ผู้ควบคมุการแขง่ขนั,ผู้
ควบคมุผู้ตดัสิน  และผู้ควบคมุด้านการแพทย์ให้มาปรากฏตวั 
 -  เป็นข้อตกลงกนัว่าผู้ตดัสินท่ี  2  คือผู้ ท่ีจะต้องไปตามบคุคลท่ีเก่ียวข้องอยา่งกระตือรือร้นแม้จะต้อง
ออกไปจากเขตนอกสนาม หรือต้องใช้วิทยตุิดตามตวั  โดยให้ผู้ตดัสินท่ี  1  เป็นผู้ดแูลผู้ เลน่อยูใ่นสนาม 
 - เป็นสิ่งท่ียอมให้ปฏิบตัไิด้หากผู้ เลน่ยงัคงอยูท่ี่ต าแหนง่เดมิในสนามขณะมีอาการบาดเจ็บ  (เจ็บหลงั  
ฯลฯ) แตถ้่าสามารถเคล่ือนย้ายได้ ให้เคล่ือนย้ายไปท่ีอ่ืนได้อย่างอิสระภายในสนามหรือเขตพืน้ท่ีการเลน่ลกู
หรือท่ีม้านัง่ประจ าทีม 
 - หากมีการร้องขอจากบคุลกรทางการแพทย์ท่ีให้การรักษาและโดยความเห็นชอบของผู้ตดัสิน ถ้า
ความชว่ยเหลือทางการแพทย์นัน้ไมส่ามารถท าท่ีสนามได้ (เชน่การท าความสะอาดบาดแผลหรือเย็บแผล) ผุ้
เลน่ท่ีบาดเจ็บจะออกไปนอกสนามได้โดยมีผู้ตดัสินท่ี 2 ตามไปดแูลด้วย (หรือผู้ควบคมุการตดัสิน, หรือผู้ตดัสิน
ส ารอง ถ้ามี) 
 -  การจบัเวลา  5  นาที  ส าหรับการรักษาอาการบาดเจ็บนัน้จะเร่ิมต้นเม่ือทีมแพทย์อยา่งเป็นทางการ
มาถึงสนามและพร้อมให้การรักษาแล้ว (ต้องเป็นฝ่ายแพทย์ท่ีได้รับการแตง่ตัง้อยา่งเป็นทางการ)  หากเป็น
กรณีท่ีไมมี่แพทย์เป็นทางการหรือขอใช้แพทย์ประจ าทีมของตนเอง การจบัเวลาในการรักษาอาการบาดเจ็บจะ
เร่ิมต้นเม่ือผู้ตดัสินได้อนญุาตแล้ว ซึง่มีวิธีดงันี ้

1. มีเวลา 2 ชว่งท่ีจะต้องลงในใบบนัทกึการแขง่ขนั  ดงันี ้ : 



  1.  เวลาทีผู้ตดัสินท่ี  2  ถามค าถามตอ่ผู้ เล่นท่ีบาดเจ็บ 
  2.  เวลาท่ีผู้ เลน่เร่ิมแขง่ขนัตอ่ได้ 

 2. มีเวลา  3  ชว่ง  ท่ีจะต้องแจ้งลงในใบบนัทึกการแขง่ขนัส าหรับในกรณีท่ีขอใช้บคุลกรทางการแพทย์
อยา่งเป็นทางการ  ดงันี ้ : 
  1.  เวลาทีผู้ตดัสินท่ี  2  ถามค าถามตอ่ผู้ เล่นท่ีบาดเจ็บ 
  2.  เวลาท่ีทีมแพทย์มาถึงสนาม 
  3.  เวลาท่ีผู้ เลน่เร่ิมแขง่ขนัตอ่ได้ 
 -  ผู้ตดัสินท่ี  2  (และ/หรือผู้ตดัสินท่ี  1)  จะต้องกระตือรือร้นในการควบคมุผู้ เลน่ให้เข้ามาในสนามเพ่ือ
แขง่ขนัตอ่เม่ือหมดเวลารักษาอาการบาดเจ็บแล้ว 
 -  เพ่ือนร่วมทีมของผู้บาดเจ็บและผู้ เลน่ทีมตรงข้ามจะต้องอยูใ่นบริเวณสนามหรือเขตพืน้ท่ีการเลน่ลกู 
(FREE ZONE)   หรือไปอยู่ในบริเวณท่ีก าหนดไว้ของผู้ เลน่  ในชว่งเวลานีผู้้ เลน่สามารถใช้ลกูบอลเพื่ออบอุ่น
ร่างกายได้ 
 -  ภายในเวลา  5  นาที เม่ือเวลารักษาอาการบาดเจ็บหมดลงแล้ว ผู้ตดัสินท่ี  2  ควรตรวจสอบวา่
ข้อมลูรายละเอียดเก่ียวกบัเวลาทัง้หมดได้ถกูบนัทกึลงในใบบนัทึกอยา่งถกูต้องและสมบรูณ์แล้ว  (ลงเวลาได้
เม่ือผู้ เลน่ท่ีบาดเจ็บกลบัไปประจ าต าแหนง่ในสนาม)   

-  ผู้ เลน่ทัง้สองทีมจะต้องได้รับการแจ้งถึงเวลาท่ีใช้ไปในช่วงของการรักษาอาการบาดเจ็บ 
-  ถือเป็นสิ่งท่ีส าคญัท่ีจะต้องบนัทกึข้อมลูเหลา่นีล้งในใบบนัทกึ  :  ช่ือของผู้ เลน่,หมายเลข, 

ทีม,ช่ือประเทศ,เซต,เวลา,คะแนน  เน่ืองจากสิ่งเหลา่นีอ้าจมีความส าคญัในภายหลงัหากมีการประท้วงหรือมี
อาการบาดเจ็บเกิดขึน้อีกครัง้  พงึจ าไว้วา่ผู้ เลน่คนหนึง่สามารถใช้เวลาดแูลอาการบาดเจ็บได้  1  ครัง้ใน  1  นดั 
เทา่นัน้ 
 - เม่ือเวลาของการรักษาอาการบาดเจ็บหมดลงแล้ว การเลน่จะด าเนิตอ่ไป หรือหากไม่สามารถรักษา
อาการของผู้บาดเจ็บให้กลบัมาเลน่ได้  ผู้ เก่ียวจะประกาศวา่ทีมไมพ่ร้อมในการแขง่ขนั 

- เวลาของการรักษาอาการบาดเจ็บจะต้องไมเ่พิ่มให้มากขึน้อีก เม่ือบคุลกรทางการแพทย์ได้แจ้งแก้ผู้  
ตดัสินวา่การรักษาได้เสร็จสิน้แล้ว หรือแจ้งวา่ไมส่ามารถท าการรักษาได้ 

- การตดัสินใจวา่จะท าการเล่นตอ่ไปได้หรือไมห่ลงัจากมีการรักษาอาการบาดเจ็บแล้วให้อยู่ในดลุพินิจ
ของผู้ เลน่ แม้วา่บคุลากรทางการแพทย์จะให้ค าแนะน าวา่ไมค่วรเลน่ตอ่ไป แตก่ารตดัสินใจขัน้สดุท้านนัน้ขึน้อยู่
กบัผู้ เลน่ ภายใต้เง่ือนไขท่ีจะขอเลน่ตอ่นีจ้ะต้องมีการลงช่ือรับรองด้วยวา่ "เป็นความประสงค์อยา่งมุง่มัน่ของผู้
เลน่"  อยา่งไรก็ตามหากเป็นกรณีท่ีจะเกิดอนัตรายเป็นอย่างมากตอ่ผู้ เลน่ บคุลากรทางการแพทย์อยา่งเป็น
ทางการของการแขง่ขนัสามารถคดัค้านไมใ่ห้ผู้ เลน่ท่ีบาดเจ็บลงเลน่ตอ่ได้ 



 - ในกรณีแรกดงักล่าวข้างต้น ผู้ตดัสินควรบนัทกึลงไว้ทางด้านหลงัของใบบนัทกึการแข่งขนัถึงความ
ต้องการของผู้ เลน่ท่ีจะท าการเลน่ตอ่ไปซึง่ขดัแย้งกบัค าแนะน าของบคุลากรทางการแพทย์อยา่งเป็นทางการ
พร้อมและลงจบการแขง่ขนัลงลายเซ็นของหวัหน้าทีมท่ีเก่ียวข้องไว้ด้วย  

-  เม่ือหมดเวลาการรักษาอาการบาดเจ็บแล้ว  ผู้ตดัสินท่ี  2  จะต้องเป่านกหวีดและให้สญัญาณ
เพ่ือให้ผู้ เลน่กลบัเข้ามาในสนาม  ในชว่งนีที้มอาจจะขอใช้เวลานอกท่ียงัเหลืออยูไ่ด้  แตเ่ม่ือหมดเวลาแล้วก็
จะต้องกลบัมาท าการแขง่ขนัตอ่ไป  หากผู้ เลน่ไมส่ามารถกลบัมาท าการแขง่ขนัได้ให้ถือวา่เซตหรือการแขง่ขนั
นดันัน้สิน้สดุตามกตกิาข้อ  17.1 

-  จะไมใ่ห้มีการใช้เวลาเพิ่มตอ่อีกส าหรับผู้ เลน่ท่ีบาดเจ็บ  เพราะเวลาในการรักษาอาการบาดเจ็บนัน้
ไมส่ามารถเพิ่มตอ่ได้อีก 
 
5.กรณีผู้เล่นขออนุญาตใช้ห้องน า้  (USE OF TOILETS BY PLAYERS) 
 - ระหวา่งการแขง่ขนัเม่ือผู้ เล่นร้องขอจะใช้ห้องน า้ ผู้ตดัสินจะต้องแจ้งให้ทีมรู้ว่าจะมีการน าขัน้ตอนการ
รักษาอาการบาดเจ็บมาใช้  โดยเฉพาะอยา่งยิ่งเม่ือได้มีการใช้เวลานอกตา่ง ๆ ไปหมดแล้ว ตัง้แตก่่อนเร่ิมหรือ
ระหวา่งการแขง่ขนั (เวลานอก, เวลานอกทางเทคนิค, ชว่งระหวา่งการเลน่ลกูภายใน 12 วินาที) ในกรณีท่ีเป็น
การใช้เวลาเพ่ือการรักษาอาการบาดเจ็บนี ้จะต้องตามบคุลากรทางการแพทย์ให้เข้ามาในสนามเพ่ือเตรียม
ความพร้อมให้การรักษา 
 - ผู้ตดัสินท่ี 2 จะต้องติดตามไปดแูลผู้ เลน่ท่ีไปห้องน า้ สว่นผู้ตดัสินท่ี 1 ให้อยู่ควบคมุดแูลสถานการณ์
ตา่ง ๆ อยูท่ี่โต๊ะผู้บนัทกึอย่างใกล้ชิด 
6. กรณีมีเหตุการณ์เกดิขึน้อันเน่ืองมาจากอุณภูมิความร้อนสูง  (HEAT  RELATED  
INCI DENTS) 

- ให้ด าเนิการตามแนวทาง "ขัน้ตอนของการตรวจสอบความร้อนอนัเน่ืองจากอณุหภมูิสงู" ในการ
แขง่ขนัวอลเลย์บอลชายหาดทกุรายการของสหพนัธ์วอลเลย์บอลนานาชาต ิการปรับเป็นแพ้ท่ีเกิดจากการใช้
เวลาเพ่ือรักษาอาการบาดเจ็บอนัเน่ืองมาจากอณุหภมูิสงูจะต้องถกูบนัทึกไว้ทกุครัง้ 

- ในกรณีของการปรับเป็นแพ้ดงักลา่วข้างต้น ผู้ เล่นท่ีได้รับบาดเจ็บจะได้รับค าถามจากผู้ตดัสินวา่เป็น
เพราะความอ่อนเพลียจากความร้อน หรือการเสียน า้มาก  หากเป็นกรณีนีผู้้ เลน่จะได้รับค าถามอีกวา่ "คณุมี
อาการไมส่บายจากการอาเจียนหรือท้องเสียในระหวา่ง 5 วนัท่ีผา่นมาหรือไม"่ผู้มลูเหล่านีจ้ะถูกรายงานตอ่ไป
ยงัผู้ควบคมุการตดัสิน เพ่ือส่งรายงาน "ขัน้ตอนของการตรวจสอบความเครียดอนัเน่ืองจากอณุหภมูิสงู" ไปยงั
สหพนัธ์วอลเลย์บอลนานาชาติ 
5.  หมายเหตุ 
 -  ผู้ตดัสินทัง้สองคนและผู้ควบคมุผู้ตดัสินจะต้องรู้ถึงท่ีอยู่ของฝ่ายแพทย์ทัง้ด้านการปฐมพยาบาล  
แพทย์  รถพยาบาล  ฯลฯ 



 - ผู้ตดัสินจะต้องรู้ถึงหน้าท่ีและความเช่ียวชาญของหน่วยแพทย์ท่ีได้รับความเห็นชอบจากผู้ควบคมุ
การแขง่ขนัแม้ว่าหนว่ยแพทย์นัน้มีความเช่ียวชาญท่ีหลากหลาย  (แพทย์ นกักายภาพบ าบดั  การปฐมพยาบาล
เบือ้งต้น)  ผู้ตดัสินจะต้องมัน่ใจวา่สมาชิกของฝ่ายแพทย์นัน้มีความเหมาะสมท่ีจะดแูลอาการบาดเจ็บของผู้ เลน่  

- ในรายการแขง่ขนัท่ีมีมากกวา่ 1 สนามฝ่ายจดัการแขง่ขนัต้องจดัให้มีบคุลากรทางการแพทย์ (กล่อง
ปฐมพยาบาล แพทย์ และนกักายภาพบ าบดั) ในทกุ ๆ สนามการแขง่ขนั หากมีการบาดเจ็บเกิดขึน้ในสนามอ่ืน 
ๆ ผู้ เลน่อาจจะไมไ่ด้รับอนญุาตท่ีจะร้องขอแพทย์เฉพาะทาง เชน่ นกักายภาพบ าบดัได้ เป็นต้น 

- ในกรณีท่ีผู้ เลน่ร้องขอใช้เวลาเพ่ือรักษาอาการบาดเจ็บโดยขอใช้แพทย์ประจ าทีมของตนเอง ผู้ตดัสิน
จะอนญุาตให้แพทย์ประจ าทีมเข้ามาในสนาม และหากแพทย์ประจ าทีมได้ท าการรักษาเสร็จเรียบร้อยแล้ว
ก่อนท่ีฝ่ายแพทย์อยา่งเป็นทางการจะมาถึงสนาม โดยผู้ เลน่พร้อมและแสดงความจ านงท่ีจะกลบัเข้าสูก่ารเลน่
ตอ่ได้แล้ว  ในกรณีเชน่นีผู้้ตดัสินไมจ่ าเป็นต้องรอให้ฝ่ายแพทย์อย่างเป็นทางการมาถึงสนาม  เวลาของการ
รักษาอาการบาดเจ็บจะสิน้สดุเม่ือผู้ เลน่เข้าประจ าท่ีในสนาม 

- ฝ่ายแพทย์อาจได้รับการอนญุาตให้เข้าไปดแูลผู้ เล่นได้ในชว่งเวลาท่ีหยดุการแขง่ขนัตามปกต ิ(เวลา
นอก, เวลานอกทางเทคนิค, การหยดุพกัระหว่างเซต)     โดยการชว่ยเหลือนัน้จะต้องไมท่ าให้เกิดการล่าช้าตอ่
การแขง่ขนั 

- ผู้บนัทึกจะต้องสอบถามข้อมลูอยา่งละเอียด  เพ่ือตรวจสอบให้แนช่ดัว่าได้เข้าใจในกรณีนัน้  ๆ  อยา่ง
ชดัเจนแล้วจงึบนัทกึผลลงในใบบนัทึกการแขง่ขนัได้อยา่งถกูต้อง 

- การบนัทกึเก่ียวกบัเวลาลงในใบบนัทกึการแขง่ขนัทกุครัง้จะต้องบนัทกึให้เป็นหนว่ยชัว่โมง  นาที  
และวินาที   
 -  การบนัทึกตามขัน้ตอนการแขง่ขนันัน้ ผู้ตดัสินท่ี  1 จะต้องแนใ่จวา่ได้มีการลงในรายละเอียดในชอ่ง
หมายเหต ุ(Remarks) ในใบบนัทกึอยา่งถกูต้องและสมบรูณ์ตามตวัอยา่งท่ีสหพนัธ์วอลเลย์บอลนานาชาตไิด้
ก าหนดไว้ 
 -  หากผู้ควบคมุการตดัสิน  (REFEREE DELEGATE)  ไมป่รากฏตวัอยูใ่นสนามตลอดการแขง่ขนั ผู้
ตดัสินท่ี 1 จะเป็นผู้ มีสิทธ์ิลงช่ือในใบบนัทกึการแขง่ขนัแล้วน าสง่ท่ีกองอ านวยการแขง่ขนัได้โดยไมใ่ห้เกิดการ
ลา่ช้า 

 
 
 
 
 
 
 



ขัน้ตอนการประท้วงอย่างเป็นทางการ (PROTEST  PROTOCOL) 
 

ขัน้ตอนการประท้วงอย่างเป็นทางการของสหพันธ์วอลเลย์บอลนานาชาติ 
 จดุมุง่หมายของขัน้ตอนนีเ้พ่ือน าไปใช้ในรายการแขง่ขนัระดบัโลกและการแขง่ขนัท่ีสหพนัธ์
วอลเลย์บอลนานาชาตใิห้การรับรอง ภายใต้การด าเนิการตามกตกิข้อ 5.1.2.1 และ ข้อ 5.1.3.2 
1.  หลักการ   
 -  การประท้วงอยา่งเป็นทางการ  (PROTEST  PROTOCOL)  เป็นขัน้ตอนท่ีก าหนดขึน้มาเพื่อให้
ผลสรุปของการใช้กตกิาการแขง่ขนัเป็นไปอยา่งสมบรูณ์แบบท่ีสดุ  โดยกระบวนการมีสว่นร่วมของผู้ เลน่ท่ีเข้า
ร่วมการแขง่ขนัวอลเลย์บอลระดบันานาชาติ 
 -  การประท้วงอยา่งเป็นทางการ  (PROTEST  PROTOCOL)  ได้ริเร่ิมขึน้โดยผู้ เลน่  เพ่ือให้ผู้ เลน่ได้
แสดงเจตนาท่ีจะประท้วงในเร่ืองตา่ง  ๆ  เชน่  ค าอธิบายท่ีได้รับจากการปฏิบตัใินการเลน่  หรือการตีความ
เก่ียวกบักตกิาท่ีผิดพลาดของผู้ตดัสินท่ี  1 
 -  การประท้วงอยา่งเป็นทางการ  (PROTEST  PROTOCOL)  จะได้รับการยอมรับและด าเนินการจาก
เจ้าหน้าท่ีผู้ เก่ียวข้องกบัการแขง่ขนัตามรูปแบบของสหพนัธ์วอลเลย์บอลนานาชาตหิรือไมน่ัน้  ขึน้อยูก่บั
เหตกุารณ์พืน้ฐานท่ีเกิดขึน้ซึ่งอาจเกิดก่อน/ระหวา่ง/หลงัการแขง่ขนั 
 -  ผู้ เก่ียวข้องกบัการแขง่ขนัตามรูปแบบของของสหพนัธ์วอลเลย์บอลนานาชาตจิะพิจารณาเก่ียวกบั
ลกัษณะของการประท้วงโดยอาศยัเกณฑ์มาตรฐานในการพิจารณา  3  ข้อ 
 -  ระดบัขัน้ของการประท้วงอยา่งเป็นทางการ  (PROTEST  PROTOCOL) มี 2 ระดบั ท่ีจะได้รับการ
พิจารณาคือ ในชว่งเวลาท่ีเกิดเหตกุารณ์  (ระดบัท่ี 1 ) และ/ หรือหลงัจากการแขง่ขนัเสร็จสิน้ลงแล้ว      (ระดบั
ท่ี  2)  
2.  วัตถุประสงค์ของขัน้ตอนการประท้วงอย่างเป็นทางการ    
    AIM OF THE PROTES TPROTOCOL                                                    
 ขัน้ตอนของการประท้วงอย่างเป็นทางการ  (PROTEST  PROTOCOL)  เป็นการน าเสนอขัน้ตอนของ
การแก้ปัญหาท่ีเกิดขึน้ในชว่งก่อน/ระหวา่ง/และหลงัการแขง่ขนั  ตามรูปแบบท่ีสหพนัธ์วอลเลย์บอลนานาชาติ
ก าหนดไว้  โดยมีจดุประสงค์ของการประท้วงอยา่งเป็นทางการ  (PROTEST  PROTOCOL)  ดงันี ้
 1.  เพ่ือแก้ปัญหาหรือแก้ไขสภาพแวดล้อมของการแขง่ขนัท่ีเกิดขึน้ก่อนและระหวา่งการแขง่ขนั ให้
เป็นไปด้วยความเรียบร้อยอยา่งรวดเร็วท่ีสดุ 
 2.  เพ่ือสร้างความเช่ือมัน่ในขัน้ตอนการประท้วงให้สอดคล้องและควบคมุให้เป็นไปตามกตกิาของ
สหพนัธ์วอลเลย์บอลนานาชาติ 
 3.  เพ่ือก าหนดล าดบัขัน้ตอนซึง่มีผลตอ่การด าเนินการแข่งขนัให้มีปัญหาน้อยท่ีสดุ  โดยเฉพาะอยา่ง
ยิ่งหากเป็นการประท้วงท่ีเกินกวา่ระดบัท่ี  1  ของอ านาจในการตดัสินใจ 



 4.  เพ่ือให้การด าเนินการเป็นไปอยา่งมีเหตผุล  โปร่งใส  และสะดวกตอ่การปฏิบตัิอยา่งมีขัน้ตอน 
 5.  เพ่ือให้การด าเนินการเป็นไปตามความถกูต้องของกตกิาและยดึมัน่ในหลกัคณุธรรม 
 6.  เพ่ือเพิ่มโอกาสในการตดัสินใจของฝ่ายผู้ ท่ีเก่ียวข้องเก่ียวกบัการประท้วงอยา่งเป็นทางการของผู้
เลน่ให้เป็นไปอยา่งถกูต้องตามกตกิาการแขง่ขนั 
3.  หลักเกณฑ์พืน้ฐานของการพจิารณาในการรับค าประท้วงอย่างเป็นทางการ  (CRITERI A FOR   
EVALUATING A PROTEST) 
 หลกัเกณฑ์พืน้ฐานท่ีน ามาใช้ในการยอมรับการประท้วงนัน้จะต้องอยูใ่นเกณฑ์ดงัตอ่ไปนี  ้

1.ผู้ตดัสินตีความกตกิาผิดหรือน ากตกิา/ระเบียบการแขง่ขนัมาใช้อย่างไมถ่กูต้องหรือตดัสินใจ 
ผิดพลาด 
 2. มีข้อผิดพลาดในการให้คะแนน (การหมนุผิดล าดบัหรือคะแนนการแขง่ขนั) 

3. มีปัญหาทางด้านเทคนิคเก่ียวกบัสภาพแวดล้อมของการแขง่ขนั (สภาพอากาศ,แสงสวา่ง) 
 -  ผู้ตดัสินท่ี 1 จะต้องใช้เกณฑ์การพิจารณาจากหลกัเกณฑ์พืน้ฐาน  3  ข้อนีเ้ท่านัน้  ว่าจะยอมรับการ
ประท้วงหรือไม ่ ดงันัน้จงึต้องใช้วิจารณญาณในการพิจารณาอย่างมีศกัยภาพ 
 -  เป็นสิ่งท่ีไมส่มควรอย่างยิ่งหากผู้ตดัสิน  จะยอมรับการประท้วงอยา่งเป็นทางการท่ีเก่ียวกบัทา่ทาง
การเลน่และการประพฤตท่ีิไมเ่หมาะสม  นอกจากจะเก่ียวข้องกบัการตีความกตกิาท่ีผิดรวมอยูด้่วย 
 -  ผู้ เก่ียวข้องกบัการแขง่ขนัตามรูปแบบของสหพนัธ์วอลเลย์บอลนานาชาตจิะต้องใช้หลกัเกณฑ์
พืน้ฐาน  3  ข้อ  ในการประเมินถึงความเก่ียวข้องในการประท้วงอยา่งเป็นทางการ  และจะต้องได้รับการ
ยอมรับอยา่งชดัเจนวา่เข้าขา่ยข้อใดในหลกัเกณฑ์พืน้ฐาน  3  ข้อ  และมีความเป็นไปได้ท่ีการประท้วงจะเข้า
หลกัเกณฑ์พืน้ฐานเกินกวา่  1  ข้อ 
 -  ผู้ เก่ียวข้องกบัการแขง่ขนัตามรูปแบบของสหพนัธ์วอลเลย์บอลนานาชาตจิะต้องใช้วิจารณญาณท่ีดี
ในชว่งการพิจารณาการประท้วง 
4.  แนวทางปฏิบัตขิองผู้ตัดสินท่ี  1  เม่ือเร่ิมมีการประท้วงอย่างเป็นทางการ   
 - การประท้วงอย่างเป็นทางการ  (PROTEST  PROTOCOL)  จะเร่ิมต้นโดยผู้ เลน่ท่ีเป็นหวัหน้าทีมได้
แสดงเจตนาท่ีจะประท้วง  เพ่ือต้องการขอค าอธิบายจากผู้ตดัสินและการตีความตามกตกิาของผู้ตดัสินท่ี  1 
 - สิ่งแรกท่ีผู้ตดัสินต้องปฏิบตัิคือ  แสดงสญัญาณให้ผู้ เก่ียวข้องได้เข้ามาในสนามและตรวจสอบวา่ได้มี
การปฏิบตัิตามขัน้ตอนแล้วหรือไม ่ เพ่ือให้แนใ่จวา่การประท้วงอยา่งเป็นทางการ  (PROTEST  PROTOCOL)  
จะไมมี่ปัญหาท่ีผิดพลาดเกิดขึน้ 
 กรณีนีร้วมถึง 
 1.  ส่ือสารให้ชดัเจนกบัผู้ เลน่ท่ีเป็นหวัหน้าทีมถึงเร่ืองการกระท าผิดและหลกัการพืน้ฐานในการ
ตดัสินใจ 
 2.  ท าสญัญาณมือให้เหมาะสม 



 3.  ปรึกษากบัผู้ เก่ียวข้อง  ผู้ควบคมุการตดัสิน  ซึง่เป็นเจ้าหน้าท่ีทัง้หมดในเร่ืองของการใช้และการ
ตีความตามกติกา 
 4.  ต้องยืนยนัได้วา่ใช้หลกัเกณฑ์พืน้ฐานในการพิจารณาการประท้วงถกูต้องหรือไม่ 
 5.  ต้องยืนยนัอีกครัง้  หลงัจากขัน้ตอนทัง้หมดได้รับการปฏิบตัิอยา่งครบถ้วนแล้ววา่ผู้ เลน่ยงัต้องการ
ประท้วงอยา่งเป็นทางการอีกหรือไม่ 
 ผู้ตัดสินท่ี  1  ไม่ควร 
 1.  ไมแ่จ้งให้เจ้าหน้าท่ีผู้ เก่ียวข้องหรือผู้ควบคมุฯ  เข้ามาในสนามเม่ือผู้ เลน่ท่ีเป็นหวัหน้าทีมได้ท าการ
ประท้วงอยา่งเป็นทางการแล้ว และการประท้วงนัน้เข้าขา่ยตามเกณฑ์มาตรฐานท่ีก าหนด 
 2.  บอกผู้ เลน่ถึงแนวโน้มของผลท่ีจะตามมาของการประท้วง 
 
  5.  ระดับที่ 1  การประท้วงอย่างเป็นทางการ   

การแก้ปัญหาในขณะท่ีมีการประท้วงอยา่งเป็นทางการ  (โดยผู้ควบคมุผู้ตดัสินหรือผู้ควบคมุการ
แขง่ขนั) 

5.1  การประท้วงอย่างเป็นทางการ  (ระดับท่ี  1)  เร่ิมต้นเม่ือผู้เล่นได้แสดงเจตนาประท้วง 
(Overview of Protocol for resolving Protest at the time of player(s) initiation) 
 -  ขัน้ตอนการประท้วงอยา่งเป็นทางการ  (ระดบัท่ี  1)  จะเร่ิมต้นเม่ือผู้ เลน่ท่ีเป็นหวัหน้าทีมได้แสดง
เจตนาขอประท้วงอยา่งเป็นทางการ  เพ่ือต้องการค าอธิบายจากการตดัสินและการตีความตามกตกิาของผู้
ตดัสินท่ี 1  ดงันัน้จงึให้ผู้ตดัสินท่ี 1  แจ้งตอ่ผู้ควบคมุการตดัสินหรือเจ้าหน้าท่ีผู้ เก่ียวข้องท่ีได้รับมอบหมายให้
เข้ามาในสนาม 
 -  การประท้วงอยา่งเป็นทางการ  ระดบัท่ี  1  (ทัง้ก่อนและระหวา่งการแขง่ขนั)  ให้เจ้าหน้าท่ีผู้ เก่ียวข้อง
ท่ีได้รับมอบหมายต้องปฏิบตัิตามขัน้ตอนของสหพนัธ์วอลเลย์บอลนานาชาติดงัตอ่ไปนี  ้
 1.  เร่ิมต้นด้วยการตดัสินใจจากลกัษณะของการประท้วง 
 2.  ตดัสินใจวา่จะด าเนินการอยา่งไรกบัการประท้วงโดยพิจารณาจากเหตผุลท่ีเกิดขึน้ 
 3.  รับข้อมลู/หลกัฐานท่ีเป็นประโยชน์ตอ่การประท้วงมาพิจารณา 
 4.  แจ้งผลการประท้วงแก่เจ้าหน้าท่ีผู้ เก่ียวข้องและผู้ เลน่ 
 5.  แจ้งผลการประท้วงแก่ผู้บนัทกึคะแนนและเจ้าหน้าท่ีอ่ืน  ๆ 
 6.  เร่ิมต้นการแขง่ขนัตอ่ไป 
 การประท้วงอย่างเป็นทางการ  (ระดบัท่ี  1)  เป็นขัน้ตอนระดบัแรกจาก  2  ขัน้ตอนของการประท้วง
อยา่งเป็นทางการ 
5.2  ใครบ้างจะเป็นผู้พจิารณาผลการประท้วงระดับท่ี  1  (Who evaluates the protest?) 



 1.  ผู้ควบคมุผู้ตดัสินจะเป็นผู้ด าเนินการเก่ียวกบัการประท้วงอยา่งเป็นทางการ  (PROTEST  
PROTOCOL)  ในทกุครัง้ท่ีมีการประท้วง  ยกเว้นกรณีท่ีไมอ่ยูใ่นขณะท่ีมีการด าเนินการประท้วงอยา่งเป็น
ทางการเกิดขึน้ 
 2.  ในกรณีท่ียกเว้นเชน่นีผู้้ควบคมุการแขง่ขนัจะท าหน้าท่ีแทนผู้ควบคมุผู้ตดัสินได้ 
 3.   เจ้าหน้าท่ีฝ่ายอ่ืน  ๆ  ของสหพนัธ์วอลเลย์บอลนานาชาตอิาจชว่ยเหลือเจ้าหน้าท่ีท าการพิจารณา
ผลของการประท้วงได้ในกรณียกเว้นเชน่นี ้
 4.  เจ้าหน้าท่ีตามรูปแบบของสหพนัธ์วอลเลย์บอลนานาชาตท่ีิท าหน้าท่ีประเมินผลการประท้วงในทกุ
กรณี  จะต้องไมม่าจากประเทศท่ีเก่ียวข้องกบัการประท้วงอนัจะก่อให้เกิดความขดัแย้งในผลท่ีเกิดขึน้ของการ
ประท้วง 
 5.  เจ้าหน้าท่ีผู้ ให้ข้อมลูในการประท้วงจะต้องไมมี่อ านาจตอ่การตดัสินใจในเหตแุละผลของการ
ประท้วง 
 6.  เจ้าหน้าท่ีตามรูปแบบของสหพนัธ์วอลเลย์บอลนานาชาตทิัง้หมด  โดยเฉพาะผู้ควบคมุการตดัสิน
ไมค่วรน าตนเองไปสู่ต าแหน่งท่ีสามารถชีน้ าตอ่การด าเนินการอนัเป็นผลก่อนการประท้วงจะเร่ิมขึน้ 
 7.  ผู้ควบคมุผู้ตดัสินควรรับรองได้วา่  การด าเนินระหวา่งการแขง่ขนัท่ีเกิดขึน้นัน้เขาได้อ านวยความ
สะดวกอยา่งมากท่ีสดุเท่าท่ีจะเป็นไปได้ส าหรับการประท้วงนัน้ 
5.3  การประท้วงอย่างเป็นทางการ ควรเร่ิมต้นอย่างไร  (เม่ือผู้ควบคุมการตัดสินปรากฏตัวอยู่ใน
สนาม) (How is the Protest Protocol commenced?) (Referee Delegate to conduct) 
 -  การประท้วงอยา่งเป็นทางการจะเร่ิมต้นเม่ือผู้ตดัสินท่ี  1  ให้สญัญาณแจ้งแก่ผู้ควบคมุการตดัสินให้
เข้ามาในสนาม 
 -  การประท้วงอยา่งเป็นทางการจะต้องถกูร้องขอโดยผู้ เลน่ท่ีเป็นหวัหน้าทีมเท่านัน้ 
 -  ผู้ตดัสินท่ี  1  ควรให้สญัญาณแจ้งกบัผู้ควบคมุการตดัสินเทา่นัน้  เม่ือผู้ เลน่ท่ีเป็นหวัหน้าทีมได้แสดง
เจตนาท่ีจะประท้วงอยา่งเป็นทางการ  (ตามข้อก าหนดตามกตกิตากตกิาข้อ  5.1.2.1) และจะต้องยืนยนักบัผู้
ควบคมุการตดัสินว่าการประท้วงนีเ้ข้าหลกัเกณฑ์พืน้ฐานในการประท้วง 
 - การประท้วงอยา่งเป็นทางการ ( ระดบัท่ี 1) มีเง่ือนไขท่ีจะต้องจา่ยเงินคา่ปรับ (พนัธบตัร) ตาม
ข้อก าหนดตามคูมื่อของสหพนัธ์วอลเลย์บอลนานาชาติ 
5.4  ขัน้ตอนของการประท้วงอย่างเป็นทางการ  (หลังจากการด าเนินการได้เร่ิมต้นขึน้แล้ว) The 
process of the Protest Protocol (after Protocol commenced) 
 -  ผู้ เลน่ควรกลบัไปนัง่ยงัท่ีม้านัง่ของทีมตนเอง 
 -  ผู้ควบคมุการตดัสินจะต้องได้รับการรายงานข้อมลูทัง้หมดจากผู้ตดัสินท่ี  1  เพ่ือให้ได้ข้อมลูเบือ้งต้น
เก่ียวกบัการประท้วงอยา่งครบถ้วน 
 -  ผู้ควบคมุการตดัสินจะต้องยืนยนักบัผู้ เลน่ถึงหลกัเกณฑ์พืน้ฐานในการประท้วง 



 -  ผู้ควบคมุการตดัสินควรสอบถามข้อมลูจากผู้ตดัสินท่ี 1 ให้ครอบคลมุและชดัเจนในทกุ  ๆ  ปัญหาท่ี
มีความไมแ่นใ่จเกิดขึน้ 
 -  ข้อมลู/หลกัฐานควรได้รับการรวบรวมโดยคณะท างานให้ตรงประเดน็กบัการตดัสินใจ 
 -  ข้อมลู/หลกัฐานอาจมีเพียงชิน้เดียวก็ได้  แตเ่พ่ือความเหมาะสมควรมีการรวบรวมข้อมลูหลกัฐานให้
มากทีสดุเท่าท่ีจะท าได้ 
 -  อาจจะมีการอนญุาตให้บคุคลอ่ืนเข้ามาช่วยในการแปลข้อมลูหลกัฐานได้  
 -  ในระดบันานาชาต ิการประท้วงอยา่งเป็นทางการควรด าเนินการด้วยภาษาอยา่งเป็นทางการของ
สหพนัธ์วอลเลย์บอลนานาชาตคืิอภาษาองักฤษ 
 -  กระบวนการในการรวบรวมข้อมลู/หลกัฐานตา่ง ๆ   ควรจะด าเนินการบริเวณแทน่ผู้ตดัสินท่ี  1  หรือ
โต๊ะบนัทกึคะแนน  (ในกรณีการประท้วงเก่ียวกบัคะแนน)  เทา่นัน้ 
 -  ผู้ เลน่ไมค่วรแสดงกิริยาทา่ทางใด  ๆ  ไปในทางชีน้ าเม่ือได้ค าถามจากผู้ตดัสินท่ี  1 หรือคณะ
เจ้าหน้าท่ีอ่ืน  ๆ 
 -กระบวนการส าหรับการรวบรวมข้อมลูทัง้หมดจะต้องเป็นไปตามรูปแบบอย่างชดัเจน และโปร่งใส   

-  ระหวา่งการประท้วงผู้ เลน่อาจกระท าสิ่งตอ่ไปนีไ้ด้ 
  1.  ใช้พืน้ท่ีในสนามได้แตไ่ม่ควรออกนอกเขตพืน้ท่ีการเล่นลกูได้  (Free  Zone) 
  2.  ใช้ลกูบอลของการแขง่ขนัได้ 
  3.  ใช้บริเวณด้านข้างของสนามหรือในสนามทัง้สองข้างได้หากรับความยินยอมจากผู้ เลน่
ด้วยกนั 
5.5  ค าตัดสินของการประท้วงอย่างเป็นทางการ  (Resolution of a Protest Protocol) 
 -  การตดัสินใจในการแก้ปัญหาอนัเน่ืองมาจากการประท้วงอยา่งเป็นทางการควรค านึงถึงหลกัการ
ตอ่ไปนี ้
 1.  การพิจารณาและสรุปผลค าตดัสินของการประท้วงอย่างเป็นทางการต้องให้เป็นไปตามหลกัเกณฑ์
อยา่งเคร่งครัด  ( ตามข้อ 3 หลกัเกณฑ์พืน้ฐานของการพิจารณาในการรับค าประท้วงอยา่งเป็นทางการ)   
 2.  ข้อมลูหลกัฐานประกอบในการตดัสินใจท่ีได้จากเจ้าหน้าท่ีในสนามให้สนันิษฐานว่าถกูต้อง  
โดยเฉพาะการตดัสินของผู้ตดัสินท่ี  1 
 3.  ข้อเท็จจริงท่ีเกิดขึน้จากการตัง้ค าถามของผู้ประท้วง  โดยเฉพาะอยา่งยิ่งข้อคิดเห็นจากเจ้าหน้าท่ี
สนาม 
 4.  ความถกูต้องในการปฏิบตัขิองเจ้าหน้าท่ีกบัความสมัพนัธ์ของกตกิาการแขง่ขนั 
 5.  หากไมมี่กตกิาข้อใดระบไุว้  ผู้ควบคมุการตดัสินอาจจะต้องพิจารณาให้เป็นไปตามสปิริตของกตกิา
การแขง่ขนั 



 -  ผู้ตดัสินท่ี  1  ควรเป็นบคุคลแรกท่ีได้รับทราบผลของการตดัสินการประท้วงอยา่งเป็นทางการตาม
ด้วยเจ้าหน้าท่ีอ่ืน  ๆ ท่ีเก่ียวข้อง ตามความเหมาะสม 
 -  หวัหน้าทีมทัง้สองทีมจะได้รับการแจ้งผลการประท้วงอยา่งเป็นทางการท่ีสนามการแขง่ขนั 
 -  หวัหน้าทีมจะได้รับการอธิบายโดยสรุปของข้อมลูพืน้ฐานในการตดัสินใจและการตดัสินชีข้าด 
 - ถ้าหากวา่ หวัหน้าทีมได้รับแจ้งข้อมลูเก่ียวกบัผลการการตดัสินในการประท้วงอยา่งเป็นทางการโดย
ไมมี่ค าถามใด ๆ ตอ่การตดัสินนัน้ ให้ถือว่ายอมรับและจบสิน้กระบวนการประท้วงอยา่งเป็นทางการแล้ว 

- หากหวัหน้าทีมทัง้สองทีมไมเ่ห็นด้วยกบัผลของการตดัสินในการประท้วงอยา่งเป็นทางการ หวัหน้า
ทีมนัน้มีสิทธิท่ีจะขอท าการประท้วงอยา่งเป็นทางการในระดบัท่ี 2 โดยอาจจะได้รับการยืนยนัให้ท าการประท้วง
ได้เม่ือจบการแขง่ขนัแล้ว 
5.6  การเร่ิมต้นแข่งขันต่อ  (เม่ือไม่มีการประท้วงในระดับที่  2)  (Recommencement of the match) 
 -  ผู้ควบคมุการตดัสินควรแจ้งผลการตดัสินไปยงัผู้ตดัสินท่ี 1 เจ้าหน้าท่ีในสนามและผู้ เลน่ตามความ
เหมาะสม  วิธีการตอ่ไปนีเ้ป็นสิ่งจ าเป็นท่ีจะต้องปฏิบตักิ่อนการเร่ิมต้นแขง่ขนัใหม่ 
 1.  แจ้งค าตดัสินไปยงัผู้บนัทึก 
 2.  แจ้งค าตดัสินสูผู่้ชม  (ซึง่อาจรวมถึงการประกาศผลการตดัสินด้วย) 
 3.  แจ้งค าตดัสินไปยงัส่ือมวลชน  (โทรทศัน์  วิทย ุ ฯลฯ) 
 - หากการประท้วงของผู้ เลน่ท่ีเป็นหวัหน้าทีมเป็นผลส าเร็จ ผลของการประท้วงนัน้จะถกูน าไป
ด าเนินการแก้ไขให้ถกูต้องให้ตรงตามความเป็นจริง (ตามค าแนะน าจากผู้ควบคมุการตดัสิน)  
5.7  ความเป็นไปได้ในการประท้วงอย่างเป็นทางการ  (Possible consequences of a Protest 
Protocol) 
 -  ผลของการประท้วงตามหลกัเกณฑ์พืน้ฐาน  3  ประการ  ในการประท้วงระดบัท่ี  1  (การพิจารณา
หรือการพยายามท่ีให้มีการพิจารณาอีกครัง้ในช่วงท่ีมีการประท้วง) 
 1.  การประท้วงอาจถกูปฏิเสธในครัง้แรกโดยผู้ควบคมุการตดัสิน  หลงัจากผู้ เลน่ขอประท้วงตามกตกิา
ข้อ  6.1.7  และการประท้วงอยา่งเป็นทางการนัน้จะไมไ่ด้รับการพิจารณา  ขึน้อยูก่บัความถูกต้องภายใต้
ระเบียบข้อท่ี  3  ในกรณีเชน่นีผู้้ควบคมุการแขง่ขนัต้องให้ความส าคญักบัผู้ควบคมุการตดัสินและผลการตดัสิน
ก็จะถกูน าไปใช้  (ตามคูมื่อผู้ตดัสินของสหพนัธ์วอลเลย์บอลนานาชาต)ิ 
 2.  การประท้วงของผู้ เลน่จะถกูยอมรับโดยผู้ควบคมุการตดัสิน  แตต้่องเป็นไปตามหลักเกณฑ์พืน้ฐาน 
5 ประการของการประท้วงอยา่งเป็นทางการ  (PROTEST  PROTOCOL)  และการประท้วงอาจถกูปฏิเสธได้
ถ้าไมเ่ข้าหลกัเกณฑ์  (เชน่  การประท้วงไมส่มเหตสุมผล) 
 3.  การประท้วงของผู้ เลน่ท่ีได้รับการยอมรับโดยผู้ควบคมุการตดัสิน  ต้องเป็นไปตามหลกัเณฑ์พืน้ฐาน
ของการประท้วงอยา่งเป็นทางการ  (PROTEST  PROTOCOL) ซึง่จะท าให้การประท้วงในครัง้นัน้มีผล 



 4.  ในการประท้วงอยา่งเป็นทางการ  (PROTEST  PROTOCOL)  หากไมส่ามารถได้รับการพิจารณา  
(เชน่ไมมี่ผู้แทนของสหพนัธ์วอลเลย์บอล)  หรือผู้ เลน่อธุรณ์ผลของการประท้วง  ซึง่ทัง้  2  สถานการณ์นีจ้ะ
ได้รับการพิจารณาอีกครัง้ภายใต้รูปแบบของการประท้วงอยา่งเป็นทางการ  (PROTEST  PROTOCOL)  ใน
ระดบัท่ี  2  หรือ  3  อยา่งเหมาะสม 
 5.  การประท้วงอยา่งเป็นทางการ  (PROTEST  PROTOCOL)  หากไมไ่ด้รับการพิจารณา      (ผู้
ควบคมุการแขง่ขนั/ผู้แทนของสหพนัธ์วอลเลย์บอลนานาชาตไิมไ่ด้รับการแจ้งให้เข้าไปในสนามจากผู้ตดัสินท่ี  
1)  สถานการณ์ดงักลา่วนีจ้ะได้รับการน าไปพิจารณาในระดบัท่ี  3  (หลงัจบการแขง่ขนั) 
5.8  การประท้วงอย่างเป็นทางการ  (PROTEST  PROTOCOL)  จะบันทกึลงในใบบันทกึการแข่งขัน
อย่างไร (How is a Protest Protocol recorded on the score sheet?) 
 -  ในชว่งเวลาท่ีผู้ควบคมุการตดัสินเข้ามาในสนาม  ผู้บนัทกึจะต้องบนัทกึข้อมลูลงในใบบนัทึกการ
แขง่ขนั  (ตามข้อแนะน าในใบบนัทึกการแขง่ขนัของสหพนัธ์วอลเลย์บอลนานาชาต)ิ  ซึง่เป็นรายละเอียดท่ี
ส าคญัน าไปใช้ในการรับรองผลการตดัสินได้ 
 -  ผู้บนัทึกไมต้่องบนัทกึข้อเท็จจริงใด  ๆ  ท่ีเก่ียวข้องกบัการประท้วงอยา่งเป็นทางการลงไปในใบ
บนัทกึการแขง่ขนั 

-  ถ้าการประท้วงอยา่งเป็นทางการถกูรับรองไว้แล้ว และผลท่ีตามมาถกูปฏิเสธ ในระดบัท่ี 1  ให้บนัทกึ
ค าวา่  REJECTED  LEVEL  1  ลงในช่องหมายเหต ุ
 - ถ้าการประท้วงอย่างเป็นทางการนัน้ได้รับการรับรองและตอ่มาผลการตดัสินเป็นท่ียอมรับ ในระดบัท่ี 
1 ให้บนัทกึค าวา่  ACCEPTED LEVEL 1 ลงในชอ่งหมายเหต ุ
 - ถ้าภายหลงัจากการประท้วงอยา่งเป็นทางการถกูปฏิเสธในระดบัท่ี 1 และหวัหน้าทีมมีความประสงค์
จะท าการประท้วงในระดบัท่ี 2  ให้บนัทึกค าวา่  REJECTED / PENDING LEVEL 1 ลงในชอ่งหมายเหต ุ
 - ถ้าภายหลงัจากการประท้วงอยา่งเป็นทางการถกูยอมรับในระดบัท่ี 1 และหวัหน้าทีมมีความประสงค์
จะท าการประท้วงในระดบัท่ี 2  ให้บนัทึกค าวา่ ACCEPTED/ PENDING LEVEL 1 ลงในชอ่งหมายเหต ุ
 -  ถ้าการประท้วงอยา่งเป็นทางการ  ไมส่ามารถด าเนินการพิจารณาได้  (หลงัผู้ควบคมุการตดัสินได้
เข้าไปในสนามแล้ว)  ให้บนัทึกค าว่า PENDING  LEVEL  1  ลงในช่องหมายเหต ุ
 -  ผู้ควบคมุการตดัสิน (REFEREE DELEGATE)     มีอ านาจในการเพิ่มเตมิข้อมลูลงในใบบนัทกึการ
แขง่ขนัในชอ่งหมายเหต ุ
 -  ผู้ตดัสินท่ี  2  จะต้องรับผิดชอบในการตรวจสอบใบบนัทกึการแขง่ขนัก่อนเร่ิมการแขง่ขนัชว่งตอ่ไป
วา่ถกูต้องแล้ว 
 -  การบนัทึกตามขัน้ตอนการแขง่ขนันัน้ ผู้ตดัสินท่ี  1 จะต้องแนใ่จวา่ได้มีการลงในรายละเอียดในชอ่ง
หมายเหต ุ(Remarks) ในใบบนัทกึอยา่งถกูต้องและสมบรูณ์ตามตวัอยา่งท่ีสหพนัธ์วอลเลย์บอลนานาชาตไิด้
ก าหนดไว้ 



 -  หากผู้ควบคมุการตดัสิน (REFEREE DELEGATE)   ไมป่รากฏตวัอยู่ในสนามตลอดการแขง่ขนั ผู้
ตดัสินท่ี 1 จะเป็นผู้ มีสิทธ์ิลงช่ือในใบบนัทกึการแขง่ขนัแล้วน าสง่ท่ีกองอ านวยการแขง่ขนัโดยไมใ่ห้เกิดการ
ลา่ช้า 
6.  การประท้วงอย่างเป็นทางการ  ระดับที่  2  มีการประชุมลงมตภิายหลังการแข่งขัน  (โดย
คณะกรรมการฝ่ายจัดการแข่งขัน)  
6.1  สรุปขัน้ตอน 
 -  การประท้วงอยา่งเป็นทางการ  ระดบัท่ี  2  จะเกิดขึน้เม่ือผู้ เลน่ท่ีเป็นหวัหน้าทีมแสดงเจตนาเพ่ือย่ืน
ประท้วงในระดบัท่ี 2  โดยมีพืน้ฐานอยา่งมดอยา่งหนึง่ตอ่ไปนี ้
 1.  การประท้วงอยา่งเป็นทางการในระดบัท่ี 1 ไมไ่ด้รับการพิจารณา (เน่ืองจากผู้ เก่ียวข้อง ผู้ควบคมุ
การตดัสินไมอ่ยูใ่นสนาม) 
 2.  การประท้วงอยา่งเป็นทางการในระดบัท่ี  1 ถกูปฏิเสธผลการประท้วงจากผู้ควบคมุการตดัสิน 
 3.  การประท้วงอยา่งเป็นทางการในระดบัท่ี  1 ได้รับการยอมรับจากผู้ควบคมุการตดัสิน แตห่วัหน้า
ทีมคูแ่ขง่ขนัฝ่ายตรงข้ามไมย่อมรับ 
 4. มีเหตกุารณ์ท่ีเกิดขึน้ภายหลงัเสร็จสิน้การแขง่ขนั  
 - การประท้วงอยา่งเป็นทางการในระดบัท่ี 2  (ยกเว้นในกรณีท่ีมีเหตกุารณ์เกิดขึน้ภายหลงัการแขง่ขนั) 
จะต้องเก่ียวข้องกบัการประท้วงในระดบัท่ี 1 ท่ีได้ร้องขอและบนัทกึไว้อยา่งถกูต้องตามขัน้ตอนของการประท้วง
อยา่งเป็นทางการแล้วโดยหวัหน้าทีมท่ีเก่ียวข้อง 
 - ขัน้ตอนของการด าเนินการเม่ือมีการยืนยนัท่ีจะท าการประท้วงอยา่งเป็นทางการในระดบัท่ี 2 ให้
ด าเนินการดงัตอ่ไปนี ้

1.เร่ิมต้นด้วยการบนัทกึลงในใบบนัทึกการแขง่ขนัตามข้อมลูพืน้ฐานของการประท้วงอยา่งเป็นทางการ
ในระดบัท่ี 2  

2. ผู้ เก่ียวข้องกบัการประท้วงจา่ยเงินประกนั(ตามคูมื่อท่ีสหพนัธ์วอลเลย์บอลนานาชาตไิด้ก าหนดไว้)  
3. คณะกรรมการฝ่ายจดัการแขง่ขนัด าเนินการประชมุเพ่ือพิจารณาข้อมลูการประท้วง 
4. แจ้งผลการประชมุเพ่ือพิจารณาค าประท้วงแก่ทกุฝ่ายท่ีเก่ียวข้องรวมทัง้อธิบายถึงเหตผุลพืน้ฐาน

ของการตดัสิน 
5. ต้องชีแ้จงถ้าหากมีการด าเนินการด้วยเหตผุลอนัสมควรและเหมาะสมท่ีให้ท าการแขง่ขนัใหม่ 
 

6.2  ใครบ้างที่เข้าประชุมเพื่อพจิารณาผลการประท้วง  (Who evaluates the protest?) 
 -  ผู้ควบคมุการแขง่ขนัจะเชิญคณะกรรมการฝ่ายจดัการแขง่ขนัและสมาชิกทกุคนให้เข้าร่วมประชมุ 
โดยด าเนินงานให้เป็นไปตามคูมื่อของสหพนัธ์วอลเลย์บอลนานาชาตเิป็นผู้พิจารณาการประท้วง 
 - ผูู้ควบคมุการตดัสินไมไ่ด้เป็นสมาชิกของคณะกรรมการพิจารณาการประท้วงในระดบันี ้



 -  ผู้ควบคมุการตดัสิน  อาจให้ค าแนะน ากบัคณะกรรมการพิจารณาการประท้วง  (PROTEST  
COMMITTEE)  ท่ีเก่ียวกบักตกิาการแขง่ขนัได้ 
 -  ผู้ควบคมุการตดัสิน  (หรือผู้ควบคมุการแขง่ขนั)   อาจรายงานสรุปผลการประท้วงอยา่งเป็นทางการ  
ในระดบัท่ี  1  ท่ียอมรับหรือปฏิเสธตามความเหมาะสมของข้อเท็จจริงท่ีเก่ียวกบัการตดัสินในครัง้นัน้ 
6.3 จะให้ค าแนะน าอย่างไรเม่ือมีการประท้วงอย่างเป็นทางการในระดับที่ 2  (How is the 
Protest Protocol commenced?) 
 - การประท้วงอยา่งเป็นทางการในระดบัท่ี 2 ต้องเร่ิมต้นโดยหวัหน้าทีมได้แจ้งความประสงค์วา่จะขอ
ประท้วง และเม่ือจบการแขง่ขนัชว่งก่อนท่ีจะลงนามในใบบนัทกึการแขง่ขนัให้เขียนยืนยนัข้อเท็จจริงในช่อง
หมายเหต ุ

- หวัหน้าทีมอาจไมจ่ าเป็นต้องเป็นผู้ เขียนรายละเอียดตา่ง ๆ ของการประท้วง การเขียนใบบนัทกึอาจ
เขียนโดยบคุคลใดก็ได้ แตห่วัหน้าทีมจะต้องลงช่ือรับรอง 
 - เจ้าหน้าท่ีซึง่ท าหน้าท่ีในของคูน่ัน้ ๆ ไมจ่ าเป็นต้องเขียนข้อมลูตา่ง ๆ เพ่ือป้องกนัตนเองหรือบงัให้
พิจารณาเนือ้หาของการประท้วง 

- การบนัทกึใด ๆ ให้ท าการบนัทกึด้วยภาษาท่ีเป็นทางการของสหพนัธ์วอลเลย์บอลนานาชาติคือ
ภาษาองักฤษ 

- การประท้วงอยา่งเป็นทางการในระดบัท่ี 2 จะต้องย่ืนมาพร้อมกบัเงินประกนัท่ีก าหนดไว้ตามคูมื่อ
ของสหพนัธ์วอลเลย์บอลนานาชาติ  
6.4  กระบวนการส าหรับการประท้วงอย่างเป็นทางการในระดับที่  2  (The process of the Protest 
Protocol) 
 -  การพิจารณาของคณะกรรมการให้เป็นไปตามคูมื่อของสหพนัธ์วอลเลย์บอลนานาชาติ 
 - การบนัทกึเก่ียวกบัข้อมลูการประท้วงลงในใบบนัทกึการแขง่ขนัอาจเขียนลงในเอกสารอ่ืนได้ (ถ้าพืน้ท่ี
ในการเขียนไมพ่อ) เอกสารชดุนีท้ัง้หมดต้องถกูน าเสนอให้ผู้ควบคมุการแขง่ขนัอยา่งช้าภายใน 30 นาที หลงั
เสร็จสิน้การแขง่  

- หวัหน้าทีมของทีมท่ีได้ได้ย่ืนประท้วงอยา่งเป็นทางการในระดบัท่ี 2 จะต้องได้รับการแจ้งด้วยวาจา
จากผู้ตดัสินท่ี 1 อย่างทนัที เม่ือได้มีการเขียนค าขอประท้วงลงในบนัทกึการแขง่ขนั 
7.  การรายงานอย่างเป็นทางการต่อสหพันธ์วอลเลย์บอลนานาชาติ  (FIVB OF FICIAL REPORTS) 
 -  ผู้ควบคมุการตดัสิน ในกรณีการประท้วงระดบัท่ี 1 และ ผู้ควบคมุการแขง่ขนั ในกรณีการประท้วง
ระดบัท่ี 2  จะต้องเขียนรายงาน เก่ียวกบัข้อมลูพืน้ฐานในการตดัสินและยืนยนัวา่กระบวนการทัง้หมดได้เกิดขึน้
จริง  (รายงานของผู้ควบคมุนัน้ให้สง่มาในรูปแบบของแผ่นดสิก์) 
 -  ส าเนาใบบนัทกึการแขง่ขนัควรรวมอยูใ่นรายงานนัน้ด้วย 



 -  รายงานของผู้ควบคมุการตดัสิน  ควรจะรวมอยูใ่นรายงานของผู้ควบคมุการแขง่ขนัด้วยเพ่ือ  
รายงานตอ่สหพนัธ์วอลเลย์บอลนานาชาติ 

-  รายงานของผู้ควบคมุการตดัสิน  (BVB/25 )  ท่ีย่ืนตอ่คณะกรรมการผู้ตดัสินของสหพนัธ์
วอลเลย์บอลนานาชาตนิัน้  ควรมีสว่นประกอบดงันี ้ จ านวนครัง้ของการประท้วง/การแก้ปัญหา/ผลของการ
พิจารณา/และส าเนาของรายงานด้วย 

 -  ผู้ควบคมุการตดัสิน จะต้องด าเนินการให้รวเร็วท่ีสดุหลงัจาก “ปฏิเสธผลการประท้วงอยา่งเป็น
ทางการในระดบัท่ี 1” ด้วยการรวมรวมข้อมลูด้านเทคนิคหร้อมส าเนาการรายงานและใบบนัทึกผลการแขง่ขนั
เฉพาะคูท่ี่เก่ียวข้อง   รายงานและใบบนัทกึการแขง่ขนัจะเป็นข้อมลูทางเทคนิคท่ีส าคญัของผู้ควบคมุการ
แขง่ขนัในการประชมุร่วมกบัคณะกรรมการพิจารณาการประท้วง ส าหรับการจา่ยเงินประกนัการประท้วงของ
ผู้ เก่ียวข้องนัน้ให้ด าเนินตามคูมื่อของสหพนัธ์วอลเลย์บอลนานาชาติ 
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ขัน้ตอนการตรวจสนามแข่งขันและการวัดสนาม 
 เม่ือมีการตรวจและวดัสนามการแขง่ขนัเพ่ือควบคมุให้เกิดความถกูต้อง  จะต้องปฏิบตัติามขัน้ตอนให้
แล้วเสร็จเป็นล าดบั โดยควรใช้ผู้ตรวจสนามอยา่งน้อย  3  คน  เพ่ือให้การปฏิบตัิตามขัน้ตอนเกิดความถกูต้อง
แมน่ย าและสมัฤทธ์ิผล  ดงันี ้
 -  ต้องจดัเส้นสนามทัง้  4  เส้นให้เป็นแนวตรง 
 -  ตรวจสอบเสาอากาศวา่ตัง้ฉากกบัเส้นข้างของสนามหรือไม่ 
 -  ตรวจสอบระยะหา่งของเสาอากาศ  และตรวจสอบระยะหา่งของเสากบัเส้นข้างให้ถกูต้อง 
 -  จดัท าเส้นร่างสนามแขง่ขนัโดยลากเส้นจากจดุกึ่งกลางเส้นหนึง่ไปยงัด้านอ่ืน  ๆ 
 -  ก าหนดจดุตดัของเส้นทัง้สองด้าน เอาไว้นอกเขตของแตล่ะข้างสนาม  โดยอาจท าเคร่ืองหมาย  
(Mark)  ไว้ให้ชดัเจนเพ่ือใช้ในการตรวบสอบ)  จดุตดัของทัง้สองเส้นนีจ้ะชว่ยในการตรวจสอบเส้นทแยงมมุ 
 -  จากจดุกึ่งกลางท่ีท าเคร่ืองหมายไว้  1  ใน  2  จดุนัน้ สามารถใช้ตรวจสอบความยาวของเส้นข้าง
ด้านนัน้ ๆ ได้   
 -  จากนัน้ตรวจสอบเส้นข้างทัง้หมดถ้าความยาวของข้างหนึง่ใช้ได้แล้วแตอี่กข้างหนึง่ยงัใช้ไมไ่ด้ให้
ขยบัมมุของสนามและถ้าความยาวของเส้นไมถ่กูต้องก็จะรู้วา่ความยาวส่วนใดหายไป 
 -  ใช้หลกัการเดียวกนักบัเส้นอ่ืน  ๆ  ของสนาม 
 -  ตรวจสอบเส้นหลงั  (8.00 เมตร) 
 -ตรวจสอบเส้นทแยงมมุคร่ึงสนามทัง้  4  เส้น 
 -  การตรวจสอบเส้นทแยงมมุทัง้สนาม  ควรจะใช้เม่ือมีสถานการณ์ท่ีมีข้อสงสยัเกิดขึน้  เน่ืองจากถ้า
ความยาวของเส้นทแยงมมุคร่ึงสนามถ้าถกูต้องแล้วย่อมมีความเป็นไปได้ทางคณิตศาสตร์ท่ีเส้นทแยงมมุทัง้
สนามจะมีความยาวถกูต้องเชน่กนั 
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หวัข้อรายการตรวจสนาม 

 
ชื่อผู้ตดัสิน...............................................................วันที่...................................................... 
 
สนามที่............................เวลา............................ชื่อผู้ตรวจ................................................. 
 
 

หวัข้อ สิ่งที่ตรวจสอบ ความคดิเหน็ ผ่าน ไม่ผ่าน 
เส้นสนาม ความปลอดภยัของสนาม    
 ความหนาของพืน้ทราย (40 ซม.)    
 ความยาวของเส้นข้าง    
 ความยาวของเส้นหลงั        
 เส้นทแยงมมุคร่ึงสนาม    
       ความกว้างของเส้น (5-8 ซม.)    
         ความยืดหยุน่ของเส้นสนาม    
 การปิดมมุของเส้นสนาม               
เสา มีการป้องกนัและความปลอดภยั    
 ระยะหา่งจากเส้นข้าง (0.7-1.00 ม.)    
 การปรบเสาขึน้ลงได้                                        
ตาข่าย การติดตัง้/ความยาว (8.00 ม.)    
 ความกว้างของช่องตาขา่ย (4+4 ซม.)    
 ความปลอดภยั/สภาพตาขา่ย/ ความตงึ                 
เสาอากาศ จ านวน 2 อนั                  
 ติดอยูค่นละด้านกนั    
 ความยาว ( 1.8 + 10 ซม.)    
 มีความปลอดภยัและติดตัง้ถกูต้ง    
เก้าอีผู้้ตดัสนิและ มีเบาะหุ้มตลอดทัง้หมด      
นวมหุ้มเบาะ ปรับขึน้ลง/ปรับระดบัความสงูได้      
 ระยะหา่งจากสนาม        

     



หวัข้อ สิ่งที่ตรวจสอบ ความคดิเหน็ ผ่าน ไม่ผ่าน 
เขตรอบสนาม ระยะหา่งจากเส้นข้างสนาม    

 ระยะหา่งจากเส้นหลงั    

 ความปลอดภยัตลอดเขตพืน้ท่ี    

 เขตของผู้ เลน่    

 ทางเข้าของเจ้าหน้าที่สนาม    

 ความใกล้ไกลของสนาม    

นวมหุ้มเสา รูปทรงของนวมหุ้ม (ตาม FIVB ก าหนด)    

 จ านวน    

 ขนาดของความนุม่หนา   
ความปลอดภยั 

   

เขตของผู้เล่น เก้าอี ้ (2)  +  (2) ตวั    

 ร่ม  (2) คนั    

 ถงัน า้แข็ง  (ตาม                     )    

 ผ้าเช็ดตวั  (2) ผืน    

 ความปลอดภยัของพืน้ท่ี    

 ทางเข้าออก/อปุกรณ์ทัว่ไป    

เขตผู้บนัทกึ ป้ายพลกิคะแนน (1  อนั)    

 โต๊ะ   1  ตวั    

 เก้าอี ้ 2   ตวั    

 ร่ม  2   คนั    

 ป้ายบอกหมายเลข  1-2    

อุปกรณ์ ลกูบอล  MIKA  VLS-200   4  ลกู    

 ที่วดัความสงูของตาขา่ย 1 อนั    

 ธงผู้ก ากบัเส้น   4  อนั     

 ผ้าขนหนสู าหรับผู้ก ากบัเส้น   2-4  ผืน    

 ผ้าเช็ดบอลส าหรับเด็กเก็บบอล   4  ผืน    

 ที่วดัลม  1 อนั    

 เคร่ืองสบูลมด้วยมือ   1 อนั    

 เคร่ืองวดัความดนัลม   1 อนั    

 



ขัน้ตอนการตรวจสนาม 
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หวัข้อ                 สิ่งที่ตรวจสอบ ส ิความคดิเหน็ ผ่าน ไม่ผ่าน 
     
 วิทยมุือถือ  1  อนั    

ป้ายคะแนน ขนาดเหมาะสมกบัสนาม    
 จ านวน  2 ป้าย          

 สถานท่ีตัง้และภมูิทศัน์    
 หมายเลข (1 – 25 ขึน้ไป)    

 ระบบการรดน า้ในสนาม    
อุปกรณ์อื่น ๆ     

 
 
 
 

                    ข้อเสนอแนะที่ควรแก้ไข 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

 
 
 


