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แนวทางการปฏิบัติหน้ าที่
ของผู้ตัดสิ นวอลเลย์ บอลชายหาด 2017
ผู้ตดั สินวอลเลย์บอลชายหาดที่ดี ควรเป็ นผู้ที่สามารถประยุกต์ใช้ กติกาการแข่งขันได้ อย่างชาญฉลาด
มีความเชื่อมัน่ ในการตัดสินใจ หมัน่ เอาใจใส่ติดตามการเปลี่ยนแปลงของกติกาอยูเ่ สมอ เพราะผู้ตดั สินจะต้ อง
รู้กติกาและวินิจฉัยได้ อย่างไม่มีข้อผิดพลาด รวมทังสามารถตั
้
ดสินได้ อย่างมัน่ ใจและถูกต้ องตามบริบทของเกม
การแข่งขัน
กติกาการแข่งขันมักจะมีปฏิกิริยาย้ อนกลับเพื่อแสดงให้ เห็นถึงความต้ องการในการพัฒนากีฬานัน้ ๆ
โดยธรรมชาติแล้ วเมื่อมีการคิดค้ นหรื อปรับเปลี่ยนจึงควรนาปั จจัยเหล่านันมาพิ
้
จารณา
- การพัฒนาด้ านเทคนิคและยุทธวิถีของการเล่น
- การแข่งขันอันน่าตื่นเต้ นประทับใจ
- การส่งเสริมด้ านการประชาสัมพันธ์และด้ านการตลาด
- การสนับสนุนด้ านงบประมาณ
- การเปลี่ยนแปลงทางด้ านสังคม วัฒนธรรมและการนันทนาการ
ผู้ตดั สินจะต้ องใช้ อานาจการตัดสินใจได้ อย่างถูกต้ องและชัดเจนในทุก ๆ เหตุการณ์ที่เกิดขึ ้น แม้ แต่ใน
กรณีที่กติกาไม่ได้ ระบุไว้ และผู้ตดั สินจะต้ องมีความรู้เป็ นอย่างดีทงด้
ั ้ านทฤษฎีและการปฏิบตั ิ โดยมีแนวทาง
ดังนี ้
- ควบคุมขอบเขตของการแข่งขันให้ ดาเนินไปอย่างเป็ นปกติ
- ใช้ เทคนิคและศิลปะการตัดสินที่เหมาะสม
- ดาเนินการให้ การแข่งขันเป็ นไปอย่างปลอดภัย บริ สทุ ธิ์ และยุตธิ รรมภายใต้ เงื่อนไขที่เหมาะสม
- ส่งเสริมความเป็ นนักกีฬาและสัมพันธภาพที่ดี
- ส่งเสริมให้ มีการเล่นอย่างเต็มความสามารถและสนับสนุนความตื่นตาตื่นใจของเกมการแข่งขัน
- ดาเนินการแข่งขันได้ ให้ รับการสนับสนุนที่ดีจากฝ่ ายการตลาด
สิ่งต่าง ๆ เหล่านี ้จะช่วยทาให้ ผ้ ตู ดั สินดาเนินงานได้ อย่างสมบูรณ์

แนวทางการปฏิบัตหิ น้ าที่ของผู้ตัดสิน
ผู้ควบคุมการตัดสินภายใต้ การควบคุมของสหพันธ์วอลเลย์บอลนานาชาติถือเป็ นบุคคลที่มีหน้ าที่และ
ความรับผิดชอบโดยตรงต่อปั ญหาต่าง ๆ ที่เกิดขึ ้นเกี่ยวกับการตัดสินและต้ องรายงานไปยังผู้ควบคุมการ
แข่งขัน ผู้ควบคุมการตัดสินควรดาเนินงานด้ วยการอานวยความสะดวกในการทางานด้ านต่าง ๆ และให้
ข้ อเสนอแนะต่อเจ้ าหน้ าที่ตามความสามารถในการปฏิบตั งิ านด้ านต่าง ๆ

ผู้ตดั สินทุกคนจะต้ องทางานและมีการประสานงานอย่างใกล้ ชิดกับผู้จดั การผู้ตดั สินตามที่ได้ รับ
มอบหมายและสามารถทางานร่วมกันได้ กบั ฝ่ ายเจ้ าภาพ ฝ่ ายโทรทัศน์และวิทยุ ฝ่ ายจัดการแข่งขันและ
เจ้ าหน้ าที่ฝ่ายอื่น ๆ ผู้ตดั สินจะต้ องมีความแน่ใจว่าขันตอนต่
้
าง ๆ ของการแข่งขันและการติดตังอุ
้ ปกรณ์ตา่ ง ๆ
ของฝ่ ายโทรทัศน์ กล้ องถ่ายภาพของช่างภาพที่เป็ นทางการได้ มีการติดตังพร้
้ อมแล้ วในสนามการแข่งขัน
แม้ วา่ วอลเลย์บอลชายหาดจะเป็ นส่วนหนึง่ จากโครงสร้ างหลักของวอลเลย์บอล แต่ก็มีความแตกต่าง
ในเรื่ องของจานวนผู้เล่น เทคนิคการเล่น รูปแบบและเงื่อนไขต่าง ๆ ของการแข่งขัน จึงทาให้ มีแนวปฏิบตั ทิ ี่
แตกต่างกันทังในกติ
้
กาและระเบียบการแข่งขัน ดังนันผู
้ ้ ตดั สินจึงจาเป็ นต้ องมีความเข้ าใจอย่างชัดเจนในการใช้
เทคนิคการตัดสิน การตีความตามกติกา ขันตอนการแข่
้
งขันและการดาเนินการตามสถานการณ์ตา่ ง ๆ
ผู้ตดั สินไม่เพียงแต่ปฏิบตั หิ น้ าที่ของตนในการดาเนินงานให้ การแข่งขันไปตามกติกาและจุดมุง่ หมาย
ของการแข่งขันเท่านัน้ แต่ผ้ ตู ดั สินจะต้ องทางานประสานกับผู้ควบคุมการแข่งขัน ผู้ควบคุมการตัดสิน และ
ทางานร่วมกับฝ่ ายจัดการแข่งขันและเจ้ าหน้ าที่ฝ่ายอื่น ๆ โดยอานวยความสะดวกให้ เกิดความมัน่ ใจในความ
สมบูรณ์ของการแข่งขัน ผู้ตดั สินจะต้ องคานึงถึงปั จจัยด้ านอื่น ๆ ด้ วย อาทิ ปั จจัยทางด้ านสุขภาพ (ทังกาย
้
และใจ) ปั จจัยทางด้ านสังคม ผู้ตดั สินจะต้ องตระหนักอยูเ่ สมอว่าตนมิได้ เป็ นเพียงเจ้ าหน้ าที่เท่านัน้ แต่เป็ นทัง้
ครู ผู้สนับสนุน ผู้จดั การและรวมไปถึงเป็ นผู้แทนขององค์กรด้ วย ผู้ตดั สินจึงควรจะเป็ นผู้ตระหนักในปั จจัย
เหล่านี ้ โดยประพฤติ และปฏิบตั ติ นในหน้ าที่อย่างเหมาะสมทังในและนอกสนามแข่
้
งขันและจัดการแข่งขันให้
ดาเนินไปภายใต้ กฎกติกาอย่างถูกต้ องดังต่อไปนี ้

1.พืน้ ที่เล่ นลูก (PLAYI NG AREA)
1. ก่อนการแข่งขัน 1 วัน ผู้ควบคุมการแข่งขันพร้ อมด้ วยผู้ชว่ ยคือคณะผู้ตดั สินทังหมดจะต้
้
องทาการ
ตรวจสอบสภาพสนามและเส้ นสนามว่าอยู่ในสภาพที่ถกู ต้ องและปลอดภัย รวมทังอุ
้ ปกรณ์ตา่ ง ๆ ที่ใช้ ในการ
แข่งขันให้ อยู่ในสภาพที่พร้ อมตามหลักเกณฑ์ของสหพันธ์วอลเลย์บอลนานาชาติ
2. ก่อนเริ่มการแข่งขันในแต่ละวัน ผู้ตดั สินควรต้ องตรวจสอบสิ่งต่าง ๆ เหล่านี ้
2.1 ตาข่ายต้ องตังฉากกั
้
บสนาม ขนาดของเส้ นสนาม และเขตพื ้นที่การเล่นลูกต้ องมีความ
ถูกต้ อง
หมายเหตุ : สนามต้ องมีเป็ นรูปสี่เหลี่ยมจัตรุ ัส (ด้ านละ 8 X 8 เมตร) ความยาวของเส้ นทแยงมุม
ครึ่งสนาม 11.31เมตร จะต้ องเท่ากันทังสองด้
้
าน (เส้ นทแยงมุมด้ านยาว 17.89 เมตร)
2.2 พื ้นที่เล่นลูก สภาพของสนาม พื ้นทราย และอุปกรณ์การแข่งขันจะต้ องปลอดภัยสาหรับ
ผู้เล่นและเจ้ าหน้ าที่ฝ่ายต่าง ๆ
หมายเหตุ : เส้ นสนามทุกเส้ นจะต้ องถูกต้ องและปลอดภัยต่อผู้เล่น ไม่อนุญาตให้ ใช้ ตะขอ อุปกรณ์
เชื่อมต่อที่เป็ นโลหะหรื อโลหะปลายแหลม สาหรับยึดเส้ นสนาม

หมายเหตุ : ผู้ควบคุมการแข่งขันจะเป็ นผู้ตดั สินใจขันสุ
้ ดท้ ายในกรณีที่เห็นว่าอุณหภูมิหรื อสภาพ
อากาศเป็ นอันตรายต่อการเล่น
3. ข้ อควรปฏิบตั เิ ป็ นอันดับแรกก่อนเริ่มการแข่งขันของผู้ตดั สินคือ ควรใช้ ชว่ งเวลาของการอบอุน่
ร่างกายของนักกีฬา ตรวจสอบบริเวณสนามและเขตรอบสนามอย่างละเอียดและต้ องให้ บริเวณเขตรอบสนาม
( FREE ZONE) อยูใ่ นสภาพที่ปลอดภัยและเป็ นปกติ
หมายเหตุ : ระหว่างการแข่งขัน ผู้ตดั สินที่ 2 จะต้ องเอาใจใส่อย่างจริงจังต่อบริเวณพื ้นที่การเล่นลูก
ว่าจะต้ องปราศจากสิ่งกีดขวางใด ๆ ที่จะทาให้ ผ้ เู ล่นเกิดการบาดเจ็บ ( อาทิ ขวดน ้าดื่ม, กล้ องทีวี, ขาตังกล้
้ อง
ที่เกลี่ยทราย เป็ นต้ น)
4. ระหว่างการแข่งขัน ระหว่างพักเซต และระหว่างคู่ สนามจะต้ องมีการปรับและเกลี่ยทรายให้ อยูใ่ น
สภาพราบเรี ยบและพร้ อมอยู่เสมอโดยผู้เกลี่ยทราย 6 คน ซึง่ ถูกจัดให้ พกั อยูน่ อกเขตพื ้นที่การเล่นลูก ตาม
แผนผังที่ 6 ของกติกาวอลเลย์บอลชายหาด โดยผู้เกลี่ยทราย 2 คนจะเกลี่ยทรายบริเวณใต้ ตาข่าย อีก 2 คน จะ
เกลี่ยทรายบริเวณใต้ ตาข่าย และ อีก 2 คนจะเกลี่ยทรายบริเวณที่ยืนรับลูกเสิร์ฟและเขตเสิร์ฟ
หมายเหตุ : วัตถุประสงค์หลักของขันตอนนี
้
้คือ
-ดูแลด้ านความปลอดภัยบริเวณพื ้นสนามและเขตเสิร์ฟ เพราะพื ้นทรายบริเวณที่ยืนรับลูกเสิร์ฟ มี
แนวโน้ มที่จะยุบลงไป และบริเวณใต้ ตาข่ายมักจะนูนขึ ้นทาให้ ไม่เรี ยบ
- เพื่อให้ เกิดความมัน่ ใจได้ ว่าพื ้นสนามมีความปลอดภัยต่อผู้เล่นทังสองที
้
มอย่างเท่าเทียมกัน
- การปรับพื ้นทรายให้ เรี ยบทังภายในและภายนอกสนามจะช่
้
วยอานวยความสะดวกในการปฏิบตั ิ
หน้ าที่ของผู้กากับเส้ นและผู้ตดั สินที่จะชี ้ว่าลูกบอลนัน้ “ลง” หรื อ “ออก”
หมายเหตุ : ผู้ตดั สินที่ 2 เป็ นผู้รับผิดชอบในการตรวจสอบว่าสนามได้ รับการเกลี่ยทรายอย่างถูกต้ อง
เรี ยบร้ อยแล้ ว ผู้ตดั สินและผู้กากับเส้ นจะต้ องช่วยกันตรวจเส้ นสนามให้ อยูใ่ นสภาพที่พร้ อมต่อการแข่งขัน
หมายเหตุ : การรดน ้าสนามให้ อยูใ่ นอานาจของผู้ควบคุมการแข่งขัน ซึง่ จะต้ องดูแลให้ พื ้นที่สนาม
ทังสองข้
้
างอยูใ่ นสภาพดีเหมือน ๆ กัน

2. ตาข่ ายและเสา (NET AND POSTS)
ผู้ตดั สินต้ องตรวจสอบว่า
1) ความสูงของตาข่ายต้ องเป็ นไปตามกติกา ข้ อ 2.1 (ทีมชายสูง 2.43 เมตร, ทีมหญิงสูง 2.24 เมตร)
หมายเหตุ : ก่อนการแข่งขันทุกคูแ่ ละภายหลังที่ได้ มีการปรับระดับพื ้นทรายเรี ยบร้ อยแล้ ว ผู้ตดั สินที่
2 จะต้ องทาการตรวจวัดความสูงของตาข่าย โดยให้ ทาก่อนที่จะมีการเสี่ยงเหรี ยญ และในการตรวจวัดตาข่ายนี ้
ให้ ผ้ ตู ดั สินที่ 1 ดาเนินการร่วมกับผู้ตดั สินที่ 2 อย่างใกล้ ชิดเพื่อคอยให้ คาแนะนา
2) ตาข่าย เสาขึงตาข่าย และโต๊ ะตัดสินของผู้ตดั สิน ต้ องหุ้มนวมเพื่อไม่ให้ ผ้ เู ล่นเสี่ยงต่อการบาดเจ็บ
และได้ รับอันตรายจากความแข็งและความคมของอุปกรณ์

หมายเหตุ : ถ้ าผู้ตดั สินพบว่าอุปกรณ์ตา่ ง ๆ ไม่เป็ นไปตามกติกาผู้ตดั สินจะต้ องแจ้ งแก่บคุ คล
ผู้เกี่ยวข้ องคนใดคนหนึง่ ต่อไปนี ้ทันทีคือ : ผู้ควบคุมการแข่งขัน, ผู้ควบคุมการตัดสิน, หรื อผู้จดั การสนาม
เพื่อให้ แก้ ไขปั ญหาอย่างทันที
3) ตาข่ายต้ องมีความยาว 8.5 เมตร และมีระยะห่างจากเสาขึงตาข่ายระหว่าง 0.7 – 1.0 เมตร
หมายเหตุ : สาหรับการแข่งขันระดับโลกภายใต้ การควบคุมของสหพันธ์วอลเลย์บอลนานาชาติ ผู้
ตัดสินจะต้ องแน่ใจว่าตาข่ายที่นามาใช้ นนมี
ั ้ ความถูกต้ องเป็ นไปตามระเบียบของฝ่ ายการตลาดของสหพันธ์
วอลเลย์บอลนานาชาติ
หมายเหตุ : ในระหว่างการแข่งขัน (โดยเฉพาะในช่วงเริ่ มต้ นของการเล่นในแต่ละเซต ผู้กากับเส้ นควร
จะต้ องตรวจสอบว่าแถบข้ างนันได้
้ ตงฉากกั
ั้
บพื ้นสนามอย่างถูกต้ องแล้ ว หากพบว่าไม่ถกู ต้ องให้ รีบดาเนินการ
แก้ ไขให้ ถกู ต้ องอย่างทันที
4) อุปกรณ์การแข่งขันจะต้ องเป็ นไปตามที่กาหนดไว้ ในกติกา ข้ อ 2.1 ถึง 2.6 สาหรับการแข่งขันระดับ
นานาชาติให้ ใช้ อปุ กรณ์ที่สหพันธ์วอลเลย์บอลนานาชาติรับรองเท่านัน้
หมายเหตุ : อุปกรณ์เพิ่มเติมต่าง ๆ ได้ แก่ ม้ านัง่ ของผู้เล่น, โต๊ ะผู้บนั ทึก, โต๊ ะของผู้ตดั สินที่ 1 ไม้ วดั
ความสูงของตาข่าย, ป้ายพลิกคะแนน, ธงผู้กากับเส้ น 4 อัน, ที่เกลี่ยทรายอย่างน้ อย 2 อัน, ผ้ าขนหนูสาหรับผู้
กากับเส้ นและเจ้ าหน้ าที่เก็บบอล อย่างน้ อย 8 ผืน, ถังน ้าแข็งสาหรับใส่น ้าดื่ม, กล่องปฐมพยาบาล, ตลับเทป
วัดสนาม ขนาด 20 เมตร, ป้ายคะแนน (Scoreboard) และระบบการรดน ้าในสนาม สิ่งต่าง ๆ เหล่านี ้เป็ น
ข้ อบังคับที่ต้องจัดเตรี ยมเอาไว้ ให้ พร้ อมอยูเ่ สมอโดยเฉพาะในการแข่งขันอย่างเป็ นทางการที่สหพันธ์
วอลเลย์บอลนานาชาติให้ การรับรอง
หมายเหตุ : ฝ่ ายจัดการแข่งขันต้ องจัดให้ มีอปุ กรณ์สารองทุกอย่างเอาไว้ ให้ พร้ อม และต้ องจัดให้ มีร่ม
และถังน ้าดื่มสาหรับนักกีฬาเอาไว้ ในบริเวณที่พกั ของนักกีฬาอย่างพอเพียง โดยผู้ตดั สินที่ 2 มีหน้ าที่คอย
ตรวจสอบให้ มีน ้าดื่มสาหรับนักกีฬาอยูต่ ลอดเวลา

3. ลูกบอล (BALL)
1) ลูกบอลที่ใช้ ในการแข่งขัน จะต้ องเป็ นลูกบอล Mikasa VLS 300 (เส้ นผ่าศูนย์กลาง 67
เซนติเมตร +, - 1 เซ็นติเมตร.) ซึง่ สหพันธ์วอลเลย์บอลนานาชาติให้ การรับรองแล้ ว สาหรับการแข่งขันระดับ
โลกและรายการที่สหพันธ์วอลเลย์บอลนานาชาติให้ การรับรองจะต้ องใช้ ลกู บอลแบบนี ้เท่านัน้
หมายเหตุ : สาหรับการแข่งขันระดับโลกและรายการที่สหพันธ์วอลเลย์บอลนานาชาติให้ การรับรอง
ทางฝ่ าย Mikasa จะเป็ นผู้จดั หาลูกวอลเลย์บอลให้ กบั ฝ่ ายจัดการแข่งขัน และผู้ควบคุมการแข่งขันจะเป็ นผู้นา
ลูกบอลนันไปใช้
้
ในการแข่งขัน โดยมีผ้ ตู ดั สินของแต่ละนัดจะเป็ นผู้ตรวจสอบความถูกต้ องของลูกบอล
2) ผู้ตดั สินที่ 2 จะเป็ นผู้รับผิดชอบและดูแลลูกบอลทัง้ 5 ลูกในช่วงก่อนการแข่งขันและจะตรวจสอบว่า
ลูกบอลทัง้ 4 ลูก มีลกั ษณะเหมือนกันทุกลูก ( สี,เส้ นรอบวง, น ้าหนัก, และความดันลมของลูกบอล) ร่วมกับ ผู้
ตัดสินที่ 1 เพื่อเลือกลูกบอลสาหรับใช้ ในการแข่งขัน 3 ลูก และลูกบอลสารอง 1 ลูก หลังจากนันผู
้ ้ ตดั สินที่ 2

จะเป็ นผู้รับผิดชอบต่อลูกบอลที่ใช้ ไปตลอดการแข่งขันและให้ ชว่ ยนาลูกบอลจากสนามไปให้ ผ้ จู ดั การสนามเมื่อ
เสร็จสิ ้นการแข่งขัน
หมายเหตุ : ผู้เล่นไม่มีสิทธิ์ตดั สินใจเลือกลูกบอลสาหรับใช้ ในการแข่งขัน
3) จะต้ องมีลกู บอลสารอง 1 ลูก จากลูกบอลทังหมด
้
4 ลูก ซึง่ สามารถนาออกมาใช้ ได้ ในกรณีที่มีฝน
ตกหนัก และในกรณีที่มีฝนตกอย่างหนักทาให้ ลกู บอลที่ใช้ มีน ้าหนักมากเกินไป ผู้ตดั สินที่ 2 จะเป็ นผู้รับผิดชอบ
และประสานงานในระหว่างการเปลี่ยนลูกบอลในช่วงระหว่างเซต
4) ตามกติกาข้ อ 3.3 สาหรับการแข่งขันระดับนานาชาติ จะใช้ ลกู บอล 3 ลูก ในกรณีนี ้ต้ องมีผ้ กู ลิ ้งลูก
บอล 6 คน อยู่ประจาที่แต่ละมุมตามขอบสนามนอกเขตพื ้นที่การเล่นลูก ตามแผนผังที่ 6 ในกติกา ก่อนจะ
เริ่มต้ นเข้ าสูก่ ารแข่งขันผู้เก็บลูกบอลตาแหน่งที่ 2 และ 5 จะเป็ นผู้ได้ รับลูกบอลจากผู้ตัดสินที่ 2 และหากมีการ
แข่งขันในเซตที่ 3 ก็ให้ ใช้ หลักปฏิบตั ดิ งั กล่าวเช่นกัน ในระหว่างการแข่งขันเมื่อลูกบอลสิ ้นสุดการเล่นลูกในแต่
ละครัง้ ให้ ผ้ กู ลิ ้งลูกบอลปฏิบตั ดิ งั นี ้
4.1 ถ้ าลูกบอลออกนอกสนาม ให้ ผ้ กู ลิ ้งบอลที่อยูใ่ กล้ ที่สดุ ทาการกลิ ้งลูกบอลไปให้ กบั ผู้กลิ ้งลูกบอลใน
ตาแหน่งที่จะส่งลูกบอลให้ คนเสิร์ฟลูกอย่างทันที
4.2 ถ้ าลูกบอลอยูใ่ นสนาม, ผู้กลิ ้งลูกบอลที่อยูใ่ กล้ เคียงที่สดุ โดยเฉพาะตาแหน่งที่ 3 และตาแหน่งที่ 6
ต้ องรี บเข้ าไปเก็บลูกบอลอย่างรวดเร็วแล้ วกลิ ้งลูกบอลไปให้ ผ้ กู ลิ ้งลูกบอลที่จะส่งให้ คนเสิร์ฟลูกอย่างทันที (ลูก
บอลจะถูกส่งผ่านระหว่างกันด้ วยการกลิ ้ง(ไม่ใช่การโยน)ในขณะที่ลกู บอลไม่อยูใ่ นช่วงของการเล่นลูกและควร
หลีกเลี่ยงการส่งผ่านบริเวณหน้ าโต๊ ะผู้บนั ทึก)
4.3 ในขณะที่ลกู บอลออกจากการเล่นแล้ วให้ ผ้ กู ลิ ้งลูกบอลตาแหน่งที่ 2 หรื อ 5 จะต้ องรี บส่งลูกบอล
ให้ กบั ผู้เสิร์ฟลูกอย่างรวดเร็วโดยไม่ให้ เกิดการล่าช้ า
การส่งลูกบอลระหว่างผู้เก็บลูกบอลให้ ใช้ วิธีกลิ ้งไปบนพื ้นสนาม (ไม่โยน) และให้ ทาในขณะที่ลกู บอล
ไม่อยูใ่ นระหว่างการเล่นลูก และไม่ควรกลิ ้งลูกบอลผ่านทางด้ านโต๊ ะผู้บนั ทึก

4. ทีม (TEAMS)
1) ผู้ตดั สินจะต้ องตรวจสอบว่ามีผ้ เู ล่นเพียง 2 คนเท่านันในแต่
้
ละทีมที่สามารถลงทาการแข่งขันได้
ตามที่ได้ ระบุไว้ ในใบบันทึกการแข่งขัน
หมายเหตุ : ในแต่ละทีมจะต้ องมีผ้ เู ล่นหนึง่ คนเป็ นหัวหน้ าทีมและผู้ตดั สินต้ องตรวจสอบว่ามีการ
บันทึกลงในใบบันทึกการแข่งขันก่อนการแข่งขันเรี ยบร้ อยแล้ ว
2) ผู้ตดั สินต้ องตรวจสอบว่าผู้เล่นทังสองคนของทั
้
งสองที
้
มมาปรากฏตัวและพร้ อมที่จะเข้ าร่วมการ
แข่งขัน ในกรณีที่ผ้ เู ล่นบางคนหรื อทังที
้ มยังไม่มาปรากฏตัวที่สนาม, ผู้ตดั สินที่ 2 คือผู้รับผิดชอบที่จะต้ องแจ้ ง
ให้ ผ้ คู วบคุมการแข่งขันหรื อผู้ที่เกี่ยวข้ องรับทราบโดยด่วน เพื่อที่จะพยายามหาผู้เล่นที่ยงั ไม่มาปรากฎตัวใน
สนาม
3) สาหรับการแข่งขันระดับโลกและการแข่งขันอย่างเป็ นทางการที่สหพันธ์วอลเลย์บอลนานาชาติให้

การรับรอง จะไม่อนุญาตให้ ผ้ เู ล่นได้ รับการช่วยเหลือหรื อการสอนจากผู้ฝึกสอนระหว่างการแข่งขัน แต่ผ้ ฝู ึ กสอน
จะได้ รับอนุญาตให้ เข้ ามาในสนามแข่งขันได้ ในช่วงระหว่างทีมของตนทาการอบอุน่ ร่างกายไปสิ ้นสุดเมื่อเข้ าถึง
เวลาของขันตอนการแข่
้
งขันอย่างเป็ นทางการ (match protocol)
หมายเหตุ: ผู้ฝึกสอนจะไม่ได้ รับอนุญาตให้ เข้ ามาในเขตพื ้นที่การเล่นลูกในขณะทาการแข่งขัน ถ้ า
ทีมคูแ่ ข่งขันร้ องเรี ยนว่าผู้เล่นของทีมใดได้ รับการสอนหรื อได้ รับความช่วยเหลือจากบุคคลภายนอกหรื อถ้ าผู้
ตัดสินเห็นได้ อย่างชัดเจนว่าทีมได้ รับการสอนในระหว่างการแข่งขัน ผู้ตดั สินจะต้ องรี บแจ้ งข้ อมูลนี ้แก่ผ้ คู วบคุม
การแข่งขันหรื อผู้ที่เกี่ยวข้ องให้ รับทราบอย่างทันที
ผู้ตดั สินอาจจะถามความเห็นต่อผู้ควบคุมการแข่งขันหรื อตัวแทนที่เกี่ยวข้ องเกี่ยวกับเทคนิคอย่างเป็ น
ทางการของการบันทึกสถานการณ์ที่เกิดขึ ้นดังกล่าว
4) ทีมสามารถเลือกม้ านัง่ สาหรับพักได้ และจะต้ องใช้ พื ้นที่สาหรับม้ านัง่ นันไปตลอดจนจบการแข่
้
งขัน
ในนัดนัน้
หมายเหตุ : หากทีมมีปัญหาเกี่ยวกับการเลือกใช้ ม้านัง่ สาหรับการพัก อนุญาตให้ นาการเสี่ยง
เหรี ยญ (กติกาข้ อ 4.4) มาประยุกต์ใช้ ได้
5) ชุดแข่งขันของผู้เล่นต้ องเป็ นไปตามระเบียบของการแข่งขัน
หมายเหตุ : ชุดแข่งขันของผู้เล่นได้ ถกู ตรวจสอบมาแล้ วก่อนการแข่งขัน แต่ผ้ ตู ดั สินที่ 1 ต้ อง
ตรวจสอบอีกครัง้ ว่าผู้เล่นแต่งชุดแข่งขันเหมือนกันหรื อไม่ โดยเฉพาะกางเกงขาสัน้ / ชุดอาบน ้า ซึง่ ต้ องเป็ นไป
ตามระเบียบของการแข่งขัน (รวมทังอุ
้ ปกรณ์ ขนาดของผู้สนับสนุน หมายเลขของสัญลักษณ์ อุปกรณ์เพิ่มเติม
และการเขียนหมายเลขที่ผิวหนัง)
หมายเหตุ : ผู้ตดั สินที่ 1 ควรรับทราบเกี่ยวกับการตรวจชุดแข่งขันถึงข้ อตกลงที่เกี่ยวข้ องกับความ
เชื่อทางศาสนา เชื ้อชาติ การเมือง เพื่อจะได้ ปฏิบตั ถิ กู ต้ องและเป็ นไปตามเจตนารมณ์และระเบียบการแข่งขัน
ของคณะกรรมการโอลิมปิ กสากล ( IOC )
6) ผู้เล่นจะต้ องใส่หมายเลขให้ ถกู ต้ อง (1 หรื อ 2) ตรงตามที่ระบุชื่อไว้ ในใบบันทึกการแข่งขัน
หมายเหตุ : ในกรณีที่ผ้ เู ล่นทัง้ 2 ทีม สวมชุดแข่งขันที่คล้ ายกันหรื อเลือกใช้ ม้านัง่ สาหรับนัง่ พัก
เหมือนกัน ให้ ใช้ กติกา ข้ อ 4.4 มาประยุกต์ใช้ (การเสี่ยงเหรี ยญ)
หมายเหตุ : ถ้ าพบว่ามีผ้ เู ล่นคนใดแต่งกายผิดกติกาหรื อสวมเสื ้อผิดหมายเลข (หมายเลข 1 หรื อ 2)
ไม่วา่ จะเป็ นก่อนการแข่งขัน ขณะแข่งขัน หรื อหลังการแข่งขัน ให้ ผ้ ตู ดั สินจัดการให้ มีการเปลี่ยนชุดการแข่งขัน
หรื อแก้ ไขในใบบันทึกหรื อเปลี่ยนตัวผู้เสิร์ฟลูกให้ ถกู ต้ องโดยไม่มีการลงโทษ
7) ผู้ตดั สินที่ 1 สามารถอนุญาตให้ ผ้ เู ล่นสวมถุงเท้ าหรื อรองเท้ าได้
หมายเหตุ : ผู้เล่นอาจสวมถุงเท้ าหรื อรองเท้ าได้ เนื่องจากสภาพพื ้นทรายและสภาพอากาศไม่เอื ้อ
อานวยและมีการเสี่ยงต่อการบาดเจ็บ แต่ทงนี
ั ้ ้ผู้เล่นต้ องได้ รับอนุญาตจากผู้ตดั สินที่ 1 เสียก่อน

8) ในกรณีที่อากาศหนาวจัด ผู้ตดั สินที่ 1 อาจอนุญาตให้ ผ้ เู ล่นสวมใส่ชดุ แข่งขันที่เหมาะสมกับสภาพ
อากาศได้
หมายเหตุ : การใช้ กางเกงขายาวรัดข้ อเท้ า ( Leggings ) จะอนุญาตให้ ใส่ได้ เมื่อมีสภาพอุณภูมิ
ต่ากว่า 15 องศาเซียลเซียส
หมายเหตุ : ชุดที่ผ้ เู ล่นสวมใส่ในสภาพอากาศที่หนาวจัดนัน้ จะต้ องเหมือนกันทังรู้ ปแบบ, ประเภท,
ผู้ผลิต, สี, ผู้สนับสนุน, ฯลฯ
9) ผู้เล่นไม่สามารถสวมใส่สิ่งของต้ องห้ าม ที่ชว่ ยเพิ่มสมรรถภาพในการเล่น หรื อสิ่งของที่เป็ นอันตราย
ต่อตนเองและผู้เล่นคนอื่น
หมายเหตุ : ผู้เล่นสามารถสวมแว่นตาหรื อคอนแทคก์เลนส์ได้ หากเห็นว่าไม่เป็ นอันตรายสาหรับ
ตนเอง
10) กติกาข้ อ 4.5.3 ระบุวา่ “เครื่ องช่วยรัด (Compression pads) (อุปกรณ์เพื่อช่วยป้องกันการ
บาดเจ็บ) อาจสามารถใส่เพื่อป้องกันการบาดเจ็บ หรื อรองรับได้ สาหรับการแข่งขันในรายการของสหพันธ์
วอลเลย์บอลนานาชาติ (FIVB) การแข่งขันระดับโลก และการแข่งขันที่เป็ นทางการในระดับประชาชน อุปกรณ์
เหล่านี ้จะต้ องเป็ นสีเดียวกัน เหมือนกับเป็ นส่วนหนึง่ ของชุดแข่งขัน
หมายเหตุ : ในกรณีที่ชดุ แข่งขันได้ รับการจัดให้ โดยฝ่ ายจัดการแข่งขัน ควรจัดให้ นกั กีฬาได้ มีการ
เตรี ยมตัวเกี่ยวกับความพร้ อมและสีของเสื ้อที่ถกู ต้ องหรื ออย่างน้ อยก็ต้องตรงกับกางแกงขาสันหรื
้ อบีกีนี ดังนัน้
ชุดแข่งขันที่ฝ่ายจัดการแข่งขันแจกให้ กบั นักกีฬาจะต้ องมีสีที่ตรงกับสีของกางเกงหรื อบีกีนี หากผู้เล่นทังสอง
้
ของทีมต้ องการสวมอุปกรณ์เสริมต่าง ๆ จะต้ องมีสีและเป็ นรูปแบบเดียวกัน สาหรับโทนสีที่เป็ นกลาง สีดาหรื อ
สีขาว สามารถนามาใช้ ในการแข่งขันได้
หมายเหตุ : อุปกรณ์เพื่อช่วยป้องกันและช่วยเหลือไม่ให้ เกิดบาดเจ็บ จะต้ องไม่มีชอ่ งทางหรื อพื ้นผิว
ที่ออกแบบมาเพื่อให้ ได้ เปรี ยบในการควบคุมการเล่นของลูกบอล
หมายเหตุ : การใส่ชดุ ชันในที
้ ่มองเห็นได้ ควรจะต้ องใส่ให้ มีสีเดียวกับชุดการแข่งขัน และจะต้ อง
ไม่ยาวเกินชุดแข่งขันที่ใช้ อยู่
11) ผู้เล่นจะต้ องสวมใส่เสื ้อผ้ าที่ถกู ต้ องตามกติกาตังแต่
้ เข้ ามาในสนามตามขันตอนการแข่
้
งขันอย่าง
เป็ นทางการจนถึงออกไปจากสนาม

5. ผู้นาทีม (หัวหน้ าทีม) (TEAM LEADERS ( CAPTAINS)
1) อนุญาตเฉพาะหัวหน้ าทีมเท่านันที
้ ่มีอานาจในการพูดคุยกับผู้ตดั สินได้ เมื่อลูกตาย ตามกติกาข้ อ
5.1.2 ผู้เล่นไม่มีสิทธิที่จะเรี ยกร้ องเกี่ยวกับการตัดสินของผู้ตดั สิน แต่หวั หน้ าทีมมีสิทธิในการสอบถามเกี่ยวกับ
ข้ อสงสัยในการเล่นลูกด้ วยปลายนิ ้ว เพื่อสอบถามถึงการนากติกามาใช้ หรื อการตีความตามกติกาของผู้ตดั สิน
หมายเหตุ : ผู้ตดั สินจะต้ องรู้อยูต่ ลอดเวลาว่าหัวหน้ าทีมที่กาลังแข่งขันอยูน่ นเป็
ั ้ นใคร
หมายเหตุ : คาอธิบายของผู้ตดั สินควรมีความชัดเจนและรัดกุมด้ วยภาษาที่ถกู ต้ อง (ในการแข่งขัน

ระดับนานาชาติให้ ใช้ ภาษาอังกฤษ) และศัพท์เทคนิคและสัญญาณมือได้ ตามความเหมาะสม โดยไม่ให้ เกิด
การล่าช้ าและกระตุ้นให้ ผ้ เู ล่นกลับเข้ าสู่การเล่นลูกครัง้ ต่อไปอย่างรวดเร็ว
2) หัวหน้ าทีมมีสิทธิที่จะขอทาการประท้ วงอย่างเป็ นทางการเกี่ยวกับการนากติกามาใช้ หรื อการ
ตีความตามกติกาของผู้ตดั สิน ทังก่
้ อน ระหว่าง หรื อหลังการแข่งขัน อย่างไรก็ตามถือเป็ นสิ่งที่ไม่ถกู ต้ องหากผู้
ตัดสินที่ 1 จะยอมรับการประท้ วงที่เกี่ยวข้ องกับท่าทางการเล่น หรื อการประพฤติผิด เว้ นแต่จะมีความผิดพลาด
ที่เป็ นไปได้ เกี่ยวกับกติกา โดยมีเกณฑ์การพิจารณา 3 ประการ เพื่อประเมินว่าจะยอมรับการประท้ วงอย่างเป็ น
ทางการหรื อไม่ ดังนี ้
2.1 ผู้ตดั สินตีความผิดหรื อนากติกาและระเบียบการแข่งขันมาใช้ อย่างไม่ถกู ต้ อง หรื อไม่ได้ ใช้
ข้ อสรุปในการตัดสินใจด้ วยตนเอง
2.2 มีข้อผิดพลาดเกี่ยวกับการบันทึกคะแนน (การผิดลาดับการเสิร์ฟหรื อคะแนนไม่ถกู ต้ อง)
2.3 มีปัญหาทางด้ านเทคนิคและสภาพของการแข่งขัน (สภาพอากาศ แสง ฯลฯ)
หมายเหตุ : สาหรับการแข่งขันระดับโลกละการแข่งขันภายใต้ การควบคุมของสหพันธ์วอลเลย์บอล
นานาชาติ ผู้ตดั สินจะต้ องมีความรู้อย่างถ่องแท้ เกี่ยวกับขัน้ ตอนการประท้ วงอย่างเป็ นทางการ โดยเฉพาะอย่าง
ยิ่งขันตอน
้
2 ระดับของการประท้ วงอย่างเป็ นทางการในระหว่างการแข่งขัน (ระดับ 1 - การแก้ ปัญหาการ
ประท้ วงในช่วงเวลาขณะทาการแข่งขัน ; ระดับ 2 - การแก้ ปัญหาหลังการแข่งขัน)
3) หัวหน้ าทีมต้ องลงชื่อในใบบันทึกการแข่งขัน ( score sheet ) และเป็ นตัวแทนของทีมทาการเสี่ยง
เหรี ยญ

6. รู ปแบบการแข่ งขัน (PLAYING FORMAT)
1) ผู้ตดั สินต้ องตัดสินการกระทาผิดกติกาและลงโทษตามกติกาวอลเลย์บอลชายหาดของสหพันธ์
วอลเลย์บอลนานาชาติ
2) ถ้ ามีการทาผิดกติกาสองอย่างหรื อมากกว่าต่อเนื่องกันจะพิจารณาเฉพาะความผิดครัง้ แรกเท่านัน้
ในสถานการณ์เช่นนี ้จึงเป็ นสิ่งจาเป็ นอย่างยิ่งที่ผ้ ตู ดั สินจะต้ องเป่ านกหวีดทันทีที่เห็นว่ามีการทาผิดกติกาเกิดขึ ้น
ถ้ าผู้ตดั สินทังสองเป่
้
านกหวีดหยุดการเล่น เสียงนกหวีดเสียงแรกจะถูกนามาพิจารณาในการตัดสิน
3) ถ้ าผู้เล่นทังสองฝ่
้
ายทาผิดกติกาสองครัง้ หรื อมากกว่าในเวลาเดียวกันถือว่าผิดทังคู
้ ่ ให้ เริ่มเล่นใหม่
4) หากมีข้อสงสัยในกรณีที่อาจทาผิดกติกาใด ๆ ก็ตามควรรี บปรึกษาสอบถามข้ อมูลจากผู้ควบคุมการ
แข่งขันหรื อผู้เกี่ยวข้ อง
5) ใช้ ระบบการเล่นแบบมีการได้ คะแนนทุกครัง้ (RPS) โดยในเซต 1 และ 2 จะเล่นเซตละ 21 คะแนน
และทีมชนะต้ องมีคะแนนนาอีกทีมอย่างน้ อย 2 คะแนน โดยไม่มีการจากัดจานวน สาหรับในเซตที่ 3 จะแข่งขัน
15 คะแนน และทีมชนะต้ องมีคะแนนนาอีกทีมอย่างน้ อย 2 คะแนน โดยไม่มีการจากัดจานวน
6) ทีมที่ถกู ตัดสิทธิ์จากการแข่งขันจะแพ้ ด้วยคะแนน 0 – 21 , 0 – 21, และผลการแข่งขันจะเป็ น
0 - 2 เซต (กติกาข้ อ 6.4.1 และข้ อ 6.4.2)

7) ในระบบการเล่นแบบมีการได้ คะแนนทุกครัง้ (RPS) จะได้ คะแนนจากการทาคะแนนตามปกติหรื อ
การลงโทษ (ความประพฤติไม่เหมาะสมหรื อถ่วงเวลา)
8) ทีมที่ถกู ตัดสิทธิ์วา่ ไม่พร้ อมในการแข่งขัน จะมีผลให้ ทีมนันเป็
้ นฝ่ ายแพ้ ในการแข่งขันเซตนัน้ หรื อ
การแข่งขันนัดนัน้ ทีมตรงข้ ามจะได้ ทงคะแนนและเซตเพื
ั้
่อแสดงว่าเป็ นทีมชนะในการแข่งขันในเซตหรื อนัดนัน้
หมายเหตุ สาหรับการแข่งขันภายใต้ การรับรองของสหพันธ์วอลเลย์บอลนานาชาติทีใช้ ระบบการ
แข่งขันแบบแบ่งสาย ในกติกาข้ อ 6.4 อาจมีการประยุกต์ให้ เข้ ากับระเบียบการแข่งขัน แต่ทงนี
ั ้ ้ต้ องได้ รับ
ความเห็นขอบจากสหพันธ์วอลเลย์บอลนานาชาติ

7. โครงสร้ างการแข่ งขัน (STRUCTURE OF PLAY)
1) การเสี่ยงเหรี ยญจะเกิดขึ ้นก่อนการอบอุ่นร่างกาย แต่ให้ ทาหลังจากผู้บนั ทึกมาถึงสนาม และพร้ อม
ที่จะบันทึกผลการเสี่ยงเหรี ยญลงในใบบันทึก
หมายเหตุ : หลังจากทาการเสี่ยงเหรี ยญแล้ วหัวหน้ าทีมต้ องลงชื่อในใบบันทึก เพื่อยืนยันข้ อมูลที่
บันทึกไว้ โดยเฉพาะหมายเลขของผู้เล่น (1 หรื อ 2) ตรงกับชื่อผู้เล่นหรื อไม่ และยังต้ องยืนยันแดนของสนาม
และลาดับการเสิร์ฟอย่างถูกต้ องและรวดเร็วที่สดุ เท่าที่จะทาได้
2) หลังจากทาการเสี่ยงเหรี ยญแล้ ว ผู้ตดั สินที่ 2 จะต้ องแจ้ งข้ อมูลต่าง ๆ แก่ผ้ บู นั ทึกได้ รับทราบ
หมายเหตุ : ให้ ประยุกต์ใช้ ในกรณีเดียวกัน ถ้ าผู้ตดั สินที่ 2 ได้ รับมอบหมายให้ ทาการเสี่ยงเหรี ยญใน
เซตตัดสิน(กติกาข้ อ 23.2.9) ซึง่ ในกรณีนี ้จะต้ องแจ้ งข้ อมูลให้ ผ้ ตู ดั สินที่ 1 ทราบด้ วย
3) เป็ นสิ่งสาคัญที่ผ้ ตู ดั สินจะต้ องควบคุมเวลาทังหมดให้
้
เป็ นไปตามขันตอนการแข่
้
งขันอย่างเป็ น
ทางการ ( MATCH POTOCOL) (โดยเฉพาะเวลาอบอุน่ ร่างกาย) เพื่อมิให้ การแข่งขันต้ องล่าช้ าออกไป โดย
ขันตอนเหล่
้
านี ้ต้ องได้ รับการยืนยันในการประชุมทางเทคนิค
หมายเหตุ : ผู้ตดั สินควรจะศึกษารูปแบบของขันตอนการแข่
้
งขันอย่างเป็ นทางการของ สหพันธ์
วอลเลย์บอลนานาชาติ (FIVB) โดยเฉพาะอย่างยิ่งการใช้ เวลาโดยรวมทังหมดและเวลาพิ
้
เศษซึง่ อยูใ่ นหน้ าที่
ความรับผิดชอบของเจ้ าหน้ าที่ตา่ งๆ
4) ถือเป็ นสิ่งสาคัญที่จะดาเนินไปตามขันตอนการแข่
้
งขันอย่างเป็ นทางการ เพื่อหลีกเลี่ยงความ
ยุง่ ยากอันจะทาให้ เกิดการถูกปรับเป็ นแพ้ เกิดขึ ้น เนื่องจากทีมไม่มาถึงสนามแข่งขัน ผู้ตดั สินไม่ควรสันนิษฐาน
ว่าทีมที่ไม่มาทาการแข่งขันจะมีสาเหตุเนื่องจากการถูกปรับให้ แพ้ ในครัง้ ก่อน ในกรณีนี ้ให้ ดาเนินขันตอนไป
้
ตามปกติและควรแน่ใจว่าใบบันทึกการแข่งขันถูกบันทึกรายละเอียดอย่างสมบูรณ์ไว้ แล้ ว และก่อนที่ จะลงนาม
ในใบบันทึกให้ แจ้ งผู้ควบคุมการตัดสินได้ ทราบถึงกรณีจะมีการปรับให้ แพ้ (โดยจะต้ องดาเนินการเสี่ยงเหรี ยญ,
เป่ านกหวีดให้ ผ้ เู ล่นที่มาปรากฎตัวเริ่มใช้ เวลาอบอุน่ ร่างกาย เป่ านกหวีดหมดเวลาอบอุน่ ร่างกาย แล้ วจึงเป่ า
นกหวีดเพื่อเริ่มการแข่งขัน ถ้ าถึงเวลานันที
้ มที่เข้ าแข่งขันยังไม่พร้ อมจะถูกปรับให้ แพ้ )
หมายเหตุ : ผู้ตดั สินที่ 1 จะต้ องทาตามคาแนะนาของผู้ควบคุมการแข่งขันโดยเฉพาะอย่างยิ่ง
สถานการณ์ที่ยกเว้ นต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้ องกับเจ้ าหน้ าที่และผู้เล่นในสถานการณ์นนั ้ ๆ

5) แต่ละทีมมีผ้ เู ล่นได้ 2 คน , ไม่มากกว่า, และไม่น้อยกว่า ฉะนันจึ
้ งไม่มีการเปลี่ยนตัวผู้เล่น ไม่มีผ้ ู
เล่นสารอง (กติกาข้ อ 7.3.1, 15.2.2)
6) ผู้เล่นจะเคลื่อนที่ไปที่ใดก็ได้ ในแดนของตนเอง โดยไม่มีการผิดตาแหน่งในขณะที่ผ้ เู สิร์ฟทาการ
เสิร์ฟลูก
หมายเหตุ : ในขณะที่ผ้ เู ล่นจะทาการเสิร์ฟ ผู้ตดั สินที่ 2 จะต้ องเฝ้าดูผ้ เู ล่นทังสองที
้
มเพื่อช่วยผู้
ตัดสินที่ 1 แต่โดยปกติแล้ วผู้ตดั สินที่ 2 จะมีหน้ าที่ดแู ลผู้เล่นฝ่ ายรับ
7) ถ้ าผู้เสิร์ฟที่ไม่ถกู ต้ องมาทาการเสิร์ฟจะถือว่าผิดกติกา จะมีการลงโทษโดยเสียสิทธิในการเสิร์ฟ
(เสียคะแนน) แต่ถ้าหากว่าการเสิร์ฟนันด
้ าเนินการไปอย่างถูกต้ องตามการแจ้ งของผู้บนั ทึกในกรณีเช่นนี ้ถือว่าผู้
ตัดสินที่ 2 หรื อผู้ตดั สินที่ 1 เป็ นผู้ผิดพลาด
หมายเหตุ : ถ้ าไม่มีการแจ้ งลาดับการเสิร์ฟที่ผิดพลาด (ตัวอย่างเช่น แจ้ งล่าช้ าหรื อแจ้ งไม่ถกู ต้ อง
โดยผู้บนั ทึก) ให้ ถือว่าลาดับการเสิร์ฟนันถู
้ กต้ องให้ ดาเนินการเล่นต่อไปและทาการเสิร์ฟใหม่

8. ลักษณะของการเล่ น (SATES OF PLAY)
1) ลูกบอลจะอยูใ่ นการเล่นเมื่อผู้เสิร์ฟสัมผัสลูกบอลหลังจากการเป่ านกหวีดให้ เสิร์ฟจากผู้ตดั สินที่ 1
2) ลูกบอลจะออกจากการเล่น (ลูกตาย) เมื่อได้ ยินเสียงนกหวีดจากผู้ตดั สินคนใดคนหนึง่ ผู้ตดั สินจะ
เป่ านกหวีดทันทีที่มีเหตุการณ์เกิดขึ ้น (ลูกดี หรื อลูกออก)
3) ผู้ตดั สินต้ องจาไว้ เสมอว่าแม้ ลกู บอลจะออกไปอยูน่ อกเส้ นทังหมด
้
แต่ลกู บอลนันจะเป็
้
นลูก “ลง”
ถ้ าลูกบอลได้ สมั ผัสกับเส้ นสนามโดยลูกบอลตกถูกเส้ นสนามแล้ วไถลไปตามพื ้นทราย (กติกาข้ อ 8.3)
หมายเหตุ : ผู้ตดั สินจะต้ องระมัดระวังเส้ นสนามที่อาจจะสัน่ เนื่องจากลูกบอลตกใกล้ เส้ น กรณี
เช่นนี ้จะไม่มีผลต่อการตัดสินใจ เพราะขึ ้นอยู่กบั ลูกบอลสัมผัสเส้ นสนามจริง ๆ หรื อไม่
หมายเหตุ : หัวหน้ าทีมไม่มีสิทธิร้องขอให้ ผ้ ตู ดั สินทาการพิสจู น์รอยบอล (Ball mark ) เฉพาะผู้
ตัดสินที่ 1 เท่านันที
้ ่จะเป็ นผู้ตดั สินใจหากมีข้อสงสัยว่าลูกบอลนัน้ “ลง” หรื อ “ออก” และให้ ปฏิบตั ิตามขันตอน
้
การพิสจู น์รอยบอลอย่างเคร่งครัด (ให้ ศกึ ษาขันตอนการพิ
้
สจู น์รอยบอล)
4) ลูกบอล “ออก” เมื่อข้ ามพื ้นที่วา่ งใต้ ตาข่ายไปแล้ วอย่างสมบูรณ์หรื อระหว่างแนวสมมุตขิ องเสา
อากาศ ในกรณีนี ้ผู้ตดั สินต้ องให้ สญ
ั ญาณมือชี ้ลงใต้ ตาข่าย (รูปภาพที่ 9/22)
หมายเหตุ : ผู้ตดั สินที่ 2 เป็ นผู้รับผิดชอบต่อการเป่ านกหวีดและให้ สญ
ั ญาณเมื่อลูกบอลได้ ลอดใต้
ตาข่ายไปยังฝ่ ายตรงข้ ามโดยสมบูรณ์แล้ ว (กติกาข้ อ 23.3.2.6)

9. การเล่ นลูกบอล (PLAYING THE BALL)
1) ในการเล่นลูก ผู้เล่นมีสิทธิที่จะเล่นลูกบอลนอกเขตพื ้นที่การเล่น (Free Zone) ได้ (ยกเว้ นลูกเสิร์ฟ)
และลูกบอลอาจถูกนากลับมาเล่นได้ จากจุดใดนอกเขตพื ้นที่การเล่นลูก

2) แต่ละทีมจะถูกลูกบอลได้ มากที่สดุ 3 ครัง้ เพื่อส่งลูกบอลให้ ข้ามตาข่าย ถ้ าผู้เล่นทีมเดียวกันสองคน
ถูกลูกบอลพร้ อม ๆ กันให้ นบั ว่าถูกลูกบอลสองครัง้ (ยกเว้ นเมื่อทาการสกัดกัน)
้ และผู้เล่นคนใดคนหนึง่ สามารถ
สัมผัสลูกบอลได้ ในครัง้ ที่ 3
3) ถ้ าผู้เล่นทังสองที
้
มถูกลูกบอลพร้ อมกันเหนือตาข่าย และยังเล่นลูกนันต่
้ อไปได้ ทีมที่รับลูกนัน้
สามารถถูกลูกบอลได้ อีก 3 ครัง้
4) ถ้ าลูกบอลออกนอกสนามหลังจากการสัมผัสลูกบอลพร้ อม ๆ กันเหนือตาข่าย ถือว่าทีมด้ านตรง
ข้ ามผิดกติกา ถ้ าการสัมผัสพร้ อม ๆ กันเป็ นสาเหตุให้ ลกู บอลถูกเสาอากาศจะให้ เล่นใหม่
หมายเหตุ : ในสถานการณ์การเล่นแบบนี ้จะต้ องมีการพิจารณาอย่างรอบคอบว่า ถ้ าเป็ นการพักลูก
เหนือตาข่ายพร้ อม ๆ กัน ไม่ถือว่าเป็ นการทาผิดกติกา และหลังจากการสัมผัสลูกบอลแบบนี ้ลูกบอลอาจจะ
ออกนอกสนามหรื อสัมผัสถูกเสาอากาศ
5) ถ้ าผู้เล่นสัมผัสลูกบอลพร้ อม ๆ กันเหนือตาข่ายและทังสองที
้
มพักบอล การเล่นลูกสามารถเล่น
ต่อไปได้
6) ภายในบริเวณพื ้นที่เล่นลูกไม่อนุญาตให้ ผ้ เู ล่นอาศัยการช่วยเหลือจากเพื่อนร่วมทีมหรื อสิ่งอื่นได้
เพื่อให้ ถึงลูกบอล ( กติกาข้ อ 9.1.3 )
7) ลูกบอลสามารถเล่นด้ วยส่วนใดส่วนหนึง่ ของร่างกายได้ (ยกเว้ นการเสิร์ฟ)
8) ลูกบอลต้ องถูกตีออกไปอย่างชัดเจนโดยไม่มีการจับหรื อโยนลูกบอล และลูกบอลสามารถสะท้ อน
กลับมาในทิศทางใดก็ได้ (ข้ อยกเว้ นดูกติกา ข้ อ 9.2.2.1 และ 9.2.2.2 )
9) ลักษณะของการเล่นลูกบอลด้ วยปลายนิ ้ว ลูกบอลจะต้ องถูกเล่นเป็ นจังหวะเดียวอย่างรวดเร็ ว โดย
ไม่มีการดูดลูกบอลเอาไว้ ในมือทังสองข้
้
าง และการเล่นลูกบอลนันจะต้
้ องไม่มีการพักลูกอยูใ่ นมือของผู้เล่น
หมายเหตุ : ลักษณะโดยทัว่ ไปของการเล่นลูกบอลด้ วยปลายนิ ้ว ลูกบอลจะถูกดูดติดลงมากับมือ
ของผู้เล่น การกระทาในลักษณะเช่นนี ้จะต้ องเป็ นไปด้ วยความรวดเร็ ว ผู้ตดั สินจะต้ องพิจารณาให้ แน่ใจและ
ชัดเจนว่า “ลูกบอลถูกดูดลงมา” หรื อมีการสัมผัสกับลูกบอลด้ วยเวลาที่นานเกินปกติ อันจะเป็ นผลให้ พิจารณา
ได้ วา่ เป็ นการเล่นที่ผิดกติกา
หมายเหตุ : มีวิธีการเซตลูกและรับลูกที่หลากหลายในการเล่นวอลเลย์บอลชายหาด ผู้ตดั สินต้ อง
เข้ าใจธรรมชาติของการเล่นลูกเหล่านัน้ และศึกษาเกี่ยวกับพื ้นฐานของการสัมผัสและการปล่อยลูกบอล โดย
เน้ นจังหวะที่ถกู ต้ องและระยะเวลาอันรวดเร็วในการสัมผัสลูกบอล โดยไม่คานึงว่าลูกบอลหมุนหรื อไม่อย่างไร
แต่ให้ พิจารณาจากข้ อเท็จจริ งที่ปรากฏอย่างชัดเจน โดยให้ ผ้ ตู ดั สินพิจารณาจากความแตกต่างของจังหวะและ
ระยะเวลาที่มือทังสองข้
้
างสัมผัสลูกบอล
หมายเหตุ : ผู้ตดั สินจะต้ องนากติกามาใช้ อย่างสอดคล้ องกันเกี่ยวกับจังหวะและเวลาที่ใช้ ในการ
สัมผัสลูกบอล และพยายามรักษาเกณฑ์มาตรฐานในการตัดสินให้ เป็ นมาตรฐานเดียวกัน ไม่เฉพาะในการ
ตัดสินแต่ละคู่ แต่ควรจะเป็ นมาตรฐานในแต่ละวันและในการแข่งขันทุก ๆ รายการตลอดไป

10) ในการป้องกันจากการรุกที่รุนแรงด้ วยปลายนิ ้วลูกบอลอาจจะถูกพักลูกได้ เล็กน้ อย ข้ อบ่งชี ้ที่แสดง
ถึงการรุกที่รุนแรงคือเวลาอันฉับพลันที่ผ้ ปู ้ องกันต้ องเข้ าไปเล่นลูกบอลถ้ าผู้ป้องกันลูกมีเวลานานพอที่จะ
ตัดสินใจหรื อตอบสนองต่อการเล่นโดยการเปลี่ยนเทคนิคการเล่นลูกได้ ทนั จะถือว่าไม่ใช่การรุกที่รุนแรง
อย่างไรก็ตามผู้ตดั สินจะต้ องมีความมัน่ ใจ 100 เปอร์ เซ็นต์ ก่อนจะเป่ านกหวีดสาหรับความผิดกติกาในกรณีนี ้
หมายเหตุ : กรณีนี ้อาจนาไปประยุกต์ใช้ กบั ทีมที่สมั ผัสลูกบอลเป็ นครัง้ ที่สองซึง่ มาจากการสกัดกัน้
โดยลูกบอลที่มาจากการสัมผัสถูกลูกบอลเพียงเล็กน้ อยของผู้สกัดกันและลู
้
กบอลยังคงพุง่ มาอย่างรุนแรง ใน
กรณีนี ้ให้ ถือว่ายังเป็ นการป้องกันจากการรุกที่รุนแรง
หมายเหตุ : การรุกที่รุนแรงจากฝ่ ายรุกนันไม่
้ จาเป็ นว่าจะต้ องมาจากผู้เล่นที่กระโดดตบลูกเท่านัน้
อาจจะมาจากผู้เล่นที่ยืนอยู่บนพื ้นสนามก็ได้ ดังนันผู
้ ้ ตดั สินจะต้ องมีความเข้ าใจเกี่ยวกับมาตรฐานการเล่น
ลูกบอลที่รุนแรงอย่างชัดเจนและเข้ าใจธรรมชาติของลูกบอลในขณะที่ข้ามตาข่ายหลังจากสัมผัสกับผู้ป้องกัน
หรื อตาข่าย
11) อาจจะมีการสัมผัสลูกบอลอย่างต่อเนื่องเกิดขึ ้นได้ เมื่อพยายามจะเล่นลูกบอลหลังจากการ
สัมผัสลูกบอลครัง้ แรกแล้ ว ยกเว้ นการเล่นลูกด้ วยปลายนิ ้ว
ข้ อยกเว้ น : การตบลูกที่รุนแรงให้ ดู (กติกา ข้ อ 9.2.2.1)

10. ลูกบอลที่บริเวณตาข่ าย (BALL AT NET)
1) กติกาข้ อ 10.1.2 ให้ สิทธิแก่ผ้ เู ล่นในการเข้ าไปเล่นลูกในเขตพื ้นที่การเล่นลูกของฝ่ ายตรงข้ ามได้ ถ้า
ไม่เป็ นการกีดขวางการเล่น ดังนันผู
้ ้ ตดั สินและผู้กากับเส้ นจะต้ องมี ความเข้ าใจกติกาข้ อนี ้เป็ นอย่างดี ใน
ระหว่างการแข่งขัน ผู้เล่นสามารถนาลูกบอลกลับมาเล่นได้ อีกเมื่อเพื่อนร่วมทีมตีลกู บอลออกนอกเสาอากาศ
โดยไม่ผา่ นเข้ าไปในแนวเขตข้ ามตาข่าย โดยลูกบอลที่ข้ามกลับมานันจะต้
้ องข้ ามทางด้ านนอกของแนวข้ าม
ตาข่ายทางด้ านเดียวกัน หากลูกบอลที่ผา่ นเข้ าไปภายในเสาอากาศอย่างสมบูรณ์แล้ ว ถือว่าเป็ นการนากลับมา
เล่นที่ผิดกติกา ผู้ตดั สินจะต้ องเป่ านกหวีดเป็ นการเล่นผิดกติกาและแสดงสัญญาณเป็ นลูกออก
หมายเหตุ : ลูกบอลออกนอกเสาอากาศต้ องอธิบายความหมายได้ ว่าผ่านไปนอกเสาอากาศอย่าง
สมบูรณ์หรื อบางส่วน (เช่น อยูเ่ หนือ, นอกเสาอากาศ) ลูกบอลซึง่ ผ่านระหว่างเชือกหรื อสายที่ดงึ ตาข่ายกับเสา
โดยไม่สมั ผัสส่วนใด ๆ สามารถนากลับมาเล่นต่อไปได้ เพราะถือว่าเป็ นส่วนหนึง่ ของพื ้นที่ภายนอก
2) การเล่นสามารถเล่นต่อไปได้ หลังจากลูกบอลไปโดนตาข่ายถ้ าไม่ใช่เป็ นการตีลกู ครัง้ ที่ 3 และยัง
รวมไปถึงเมื่อลูกบอลสัมผัสกับตาข่ายบริเวณเสาอากาศโดยไม่ถกู เสาอากาศ

11. ผู้เล่ นที่บริเวณตาข่ าย ( PLAYYER AT NET )
1)ผู้เล่นอาจล ้าเข้ าไปในที่วา่ ง แดน หรื อพื ้นที่เล่นลูกของฝ่ ายตรงข้ ามได้ ถ้ าไม่เป็ นการกีดขวางการเล่น
ลูกของฝ่ ายตรงข้ าม (กติกาข้ อ 11.2)

2) การกีดขวางบริเวณใต้ ตาข่ายเป็ นหน้ าที่หลักในการตัดสินของผู้ตดั สินที่ 2 ถ้ าการสัมผัสนันเป็
้ นไป
โดยบังเอิญและไม่มีผลต่อการเล่นลูกของผู้เล่นจะถือว่าเป็ นการกีดขวาง จึงไม่เป็ นการเล่นที่ผิดกติกา
3) การกีดขวางนันจะต้
้ องได้ รับการลงโทษแม้ จะมิได้ มีการสัมผัสร่างกายแต่เป็ นการกีดขวางอื่น ๆ ผู้
เล่นอาจจะพยายามเข้ ากีดขวางการเล่นลูกบอลของฝ่ ายตรงข้ ามอันเป็ นเหตุให้ ผ้ ทู ี่เล่นอยู่ต้องหลบหลีกเพื่อจะ
เล่นลูกบอลนัน้
หมายเหตุ : การลงโทษว่าเป็ นการกีดขวางนันจะเกิ
้
ดขึ ้นเมื่อผู้เล่นสามารถจะเล่นลูกต่อไปได้ แต่ถกู
ขัดขวาง
4) การกีดขวางการเล่นอาจถูกลงโทษได้ โดยไม่ต้องคานึงถึงตาแหน่งของผู้เล่นในสนามหรื อเขตรอบ
สนาม (FREEZONE) หากผู้ตดั สินเห็นว่ามีการเปลี่ยนตาแหน่งเพื่อรบกวนผู้เล่นที่พยายามเล่นลูกบอลอยู่ ให้
ถือว่าเป็ นการทาผิดกติกา
5) เราควรให้ ความสนใจเป็ นอย่างยิ่งเกี่ยวกับการเล่นของผู้เล่นที่ตาข่าย “ผู้เล่นถูกตาข่ายระหว่างเสา
อากาศ ในขณะที่กาลังเล่นลูก ถือว่าผิดกติกา ลักษณะในขณะที่กาลังเล่นลูกให้ รวมถึง การกระโดด การเล่นลูก
(หรื อพยายามเล่นลูก) และการลงสูพ่ ื ้น”
6) ผู้เล่นคนใดก็ตามที่อยูใ่ กล้ กบั ลูกบอลที่กาลังถูกเล่นอยู่ หรื อผู้เล่นคนใดที่พยายามจะเล่นลูกบอลให้
ถือว่าเป็ นการกระทาของการเล่นลูกบอลแม้ จะมิได้ ทาการสัมผัสลูกบอลก็ตาม โดยต้ องใส่ใจต่อสถานการณ์
ดังต่อไปนี ้
ก. ถ้ าผู้เล่นอยูใ่ นตาแหน่งการเล่นในแดนของตนเอง แล้ วลูกบอลที่ถกู ส่งมาจากแดนตรงข้ ามมาถูก
ตาข่ายทาให้ ตาข่ายไปถูกผู้เล่น กรณีเช่นนี ้ถือว่าไม่ผิดกติกา (กติกาข้ อ 11.3.3)
ข. ถ้ ามีการสัมผัสตาข่ายโดยไม่เจตนาอันเนื่องมาจากสายลมพัดแรงโดยธรรมชาติ ในกรณีเช่นนี ้ผู้
ตัดสินไม่ควรตัดสินว่าเป็ นการเล่นที่ผิดกติกา ควรให้ การเล่นดาเนินต่อไป
ค. การสัมผัสตาข่ายของเส้ นผมจะไม่ได้ รับการพิจารณาว่าเป็ นการกระทาผิดกติกา ยกเว้ นมีผลกระทบ
อย่างชัดเจนต่อการเล่นของผู้เล่นฝ่ ายตรงข้ ามหรื อขัดจังหวะการเล่นลูก (เช่นหางเปี ยไปพักกับตาข่าย)
7. ผู้เล่นจะกีดขวางการเล่นของฝ่ ายตรงข้ ามในกรณีดงั ต่อไปนี ้คือ
ก. ใช้ ตาข่ายที่อยูร่ ะหว่างเสาอากาศช่วยในการทรงตัวหรื อช่วยเหลือในการเล่น
ข. สร้ างความได้ เปรี ยบที่ไม่เป็ นธรรมซึง่ ก่อให้ เกิดการได้ เปรี ยบผู้เล่นฝ่ ายตรงข้ ามด้ วยการสัมผัส
ตาข่าย
ค. กระทาท่าทางเพื่อขัดขวางต่อความพยายามในการเล่นลูกของฝ่ ายตรงข้ าม
ง. จับ/ดึงตาข่าย
การกระทาดังกล่าวนี ้จะต้ องได้ รับการเป่ านกหวีดว่าเป็ นการกระทาผิดกติกา :
เป็ นการฟาล์ วตาข่ าย ถ้ าการกระทานันเป็
้ น “การสัมผัสตาข่ายที่เป็ นการกีดขวางการเล่น” หรื อ

เป็ นการกีดขวางการเล่ น ถ้ าการกระทานันเกี
้ ่ยวข้ องกับ “การกีดขวางการเล่นที่เข้ าไปในพื ้นที่วา่ ง
และสนามของทีมตรงข้ าม”
8) ตามความเป็ นจริงแล้ วความสนใจของผู้ตดั สินมักจะเน้ นความสนใจไปที่เชือกที่ใช้ ผกู ดึงตาข่ายใน
ส่วนที่เกินกว่า 8.00/8.50 เมตร ตามความยาวที่อยูน่ อกตาข่าย นอกจากนี ้ยังรวมไปถึงเสาขึงตาข่าย
เช่นเดียวกับส่วนที่อยูน่ อกเสาอากาศ (ในกรณีตาข่ายยาว 8.50 เมตร) ดังนันเมื
้ ่อผู้เล่นสัมผัสกับส่วนที่เกิน
ออกมาของตาข่าย (แถบบนที่อยูท่ างด้ านนอกของเสาอากาศ, เชือกดึงตาข่าย เสาขึงตาข่าย ฯลฯ ) จะไม่ถกู
พิจารณาว่าเป็ นการเล่นที่ผิดกติกา เว้ นแต่การกระทานันจะส่
้ งผลต่อการกีดขวางการเล่นของทีมตรงข้ าม
9) ผู้เล่นที่เจตนาเอื ้อมมือข้ ามตาข่ายเข้ าไปเล่นลูกบอลในแดนของทีมตรงข้ าม โดยที่ฝ่ายตรงข้ ามยัง
ไม่ได้ เล่นลูก การเล่นลูกในลักษณะเช่นนี ้จะถูกพิจารณาว่าเป็ นการเล่นที่ผิดกติกา ในทางกลับกันถ้ าลูกบอลถูก
ตีมาจากฝ่ ายตรงข้ ามโดยฝ่ ายตรงข้ ามไม่มีความพยายามของที่จะมาเล่นลูกนันต่
้ อ ในลักษณะนี ้จะไม่ถกู
ลงโทษว่าทาผิดกติกา ( ให้ ดวู า่ ฝ่ ายตรงข้ ามมีศกั ยภาพในการเล่นลูกต่อไป หรื ออยูใ่ นตาแหน่งที่จะเล่นลูกนัน้
ต่อได้ ) ให้ ดู ข้ อ 7 ก ที่กล่าวมาแล้ ว)
หมายเหตุ : ในสถานการณ์ดงั กล่าวข้ างต้ นจะเป็ นการลงโทษในลักษณะของผู้เล่นจงใจไปสัมผัส
ตาข่าย ไม่ใช่ลกู บอลไปถูกตาข่ายแล้ วมาถูกผู้เล่น
10) เพื่อให้ การตัดสินดาเนินไปอย่างมีคณ
ุ ภาพต่อทีมที่กาลังเล่นลูกด้ วยกันที่หน้ าตาข่าย ถือเป็ น
พื ้นฐานและความสาคัญเป็ นอย่างยิ่งที่ผ้ ตู ดั สินจะต้ องเอาใจใส่ในกรณีที่ลกู ครูดกับมือของผู้สกัดกัน้
หมายเหตุ : ถือเป็ นสิ่งสาคัญอย่างเท่าเทียมกันสาหรับการเล่นลูกหลังจากโดนสกัดกันว่
้ าลูกบอลจะ
ออกนอกสนาม หรื อเล่นต่อไปได้ อีกภายหลังที่ได้ ทาการสกัดกัน้ โดยในกรณีนี ้จะถือเป็ นการเล่นลูกบอลครัง้ ที่
หนึง่ ของทีม
11) เพื่ออานวยความสะดวกในการทางานร่วมกันของผู้ตดั สินทังสองคน
้
ให้ แบ่งส่วนของการ
ปฏิบตั งิ านดังนี ้ ผู้ตดั สินที่ 1 ให้ - พิจารณาเกี่ยวกับการสัมผัสหลังการรุก, เน้ นในการมองดูตามพื ้นที่ความ
ยาวของตาข่ายทังหมด
้
(มองจากแถบขาวด้ านบนไปยังแถบขาวด้ านล่าง) มองตาข่ายทางด้ านของฝ่ ายรุก ส่วน
ผู้ตดั สินที่ 2 จะเน้ นในการมองดูด้านความยาวของตาข่ายทังหมดด้
้
านผู้สกัดกัน้

12. การเสิร์ฟ ( SERVICE)
1) ในแต่ละทีมจะมีการจัดลาดับการเสิร์ฟของทีมตนเองซึ่งต้ องใช้ ไปตลอดทังเซต
้ ผู้ชว่ ยผู้บนั ทึกจะต้ อง
ชูป้ายบอกหมายเลข (1 หรื อ 2 ) เพื่อแสดงผู้เสิร์ฟที่ถกู ต้ อง ผู้ตดั สินจะต้ องจัดการการกับลาดับการเสิร์ฟที่ไม่
ถูกต้ องก่อนที่จะเป่ านกหวีดสัง่ ให้ ทาการเสิร์ฟ เพราะฉะนันล
้ าดับการเสิร์ฟที่ผืดพลาดจะต้ องไม่เกิดขึ ้น เว้ นแต่ผ้ ู
เสิร์ฟยืนยันที่จะเสิร์ฟโดยไม่ถกู ต้ องตามลาดับการเสิร์ฟ ในกรณีจงึ จะถือว่าเป็ นการผิดลาดับการเสิร์ฟและต้ อง
ถูกลงโทษ

หมายเหตุ  หากไม่มีการแจ้ งลาดับการเสิร์ฟแล้ วมีการผิดพลาดเกิดขึ ้น (ผลการแจ้ งล่าช้ าหรื อ
ผิดพลาดโดยผู้บนั ทึก) ต้ องมีการจัดการให้ ถกู ต้ องและดาเนินการต่อไปและให้ มีการเสิร์ฟใหม่
หมายเหตุ : ขันตอนนี
้
้ให้ นามาใช้ เฉพาะกรณีที่มีการเสิร์ฟไม่ถกู ต้ องตามกระบวนการดังนี ้ หากมีการ
เสิร์ฟที่ผิดลาดับการเสิร์ฟโดยทีมที่ไม่ถกู ต้ อง หรื อมีการเสิร์ฟผิดทีม (ผู้เล่นทีมอื่นเป็ นผู้เสิร์ฟ) การเล่นในครัง้ นัน้
จะต้ องยุตลิ งโดยไม่มีการได้ คะแนน เหตุการณ์เช่นนี ้มักจะเกิดขึ ้นเสมอในตอนเริ่มเล่นในช่วงต้ นของแต่ละเซต
2) ผู้เสิร์ฟไม่จาเป็ นต้ องเริ่มต้ นตามขันตอนการเสิ
้
ร์ฟในเขตเสิร์ฟ ผู้เสิร์ฟสามารถเคลื่อนที่ได้ อย่างอิสระ
ภายในเขตเสิร์ฟ โดยขณะเสิร์ฟหรื อกระโดดขึ ้นทาการเสิร์ฟลูก ผู้เสิร์ฟจะต้ องไม่ถกู พื ้นที่สนามหรื อ บริเวณนอก
เขตเสิร์ฟและเท้ าของผู้เสิร์ฟจะต้ องไม่อยูใ่ ต้ เส้ นสนาม หลังจากทาการเสิร์ฟแล้ วผู้เสิร์ฟสามารถออกนอกเขต
เสิร์ฟหรื อเข้ าไปภายในสนามได้
หมายเหตุ: ผู้เสิร์ฟลูกไม่จาเป็ นต้ องอยูใ่ นเขตเสิร์ฟลูกเพื่อรับลูกบอลสาหรับการเสิร์ฟลูก ไม่มี
ความจาเป็ ฯที่ผ้ เู สิร์ฟลูกจะต้ องอยูใ่ นเขตเสิร์ฟเมื่อผู้ตดั สินที่ 1 เป่ านกหวีดให้ ทาการเสิร์ฟ แต่สามัญสานึก
โดยทัว่ ไปทีมจะต้ องพร้ อมแล้ ว
หมายเหตุ: หากมีการเปลี่ยนผู้เสิร์ฟหลังจากสิ ้นสุดการเล่นลูก ช่วงเวลาระหว่างการเล่นจะใช้ เวลาไม่
เกิน 12 วินาที โดยในช่วง 12 วินาทีผ้ ตู ดั สินอาจยอมให้ ผ้ เู ล่นได้ เตรี ยมการในช่วงก่อนเสิร์ฟด้ วยการกระทา
กิจกรรมที่เคยทาอยูเ่ ป็ นประจา (เช่น เช็ดแว่นตา พูดคุยกับเพื่อนร่วมทีม ปั ดพื ้นทรายให้ เรี ยบ ดึงเส้ นสนามให้
ตรง) ก่อนที่จะเดินเข้ าไปในพื ้นที่เขตเสิร์ฟ ผู้ตดั สินจะต้ องตรวจสอบให้ มนั่ ใจว่าผู้เสิร์ฟลูกยอมรับลูกบอลทันทีที่
เดินเข้ าใกล้ เขตเสิร์ฟ การปฏิเสธหรื อการละเว้ นในการรับลูกบอลจากเจ้ าหน้ าที่เก็บบอลจะต้ องถูกพิจารณาให้
เป็ นการถ่วงเวลาทันที
3) ผู้ตดั สินต้ องมีความเข้ าใจว่า ถ้ าหากเส้ นสนามเคลื่อนที่เพราะถูกทรายอัดจากการเสิร์ฟลูกของผู้
เสิร์ฟไม่ถือว่าเป็ นการทาผิดกติกา
หมายเหตุ  ผู้ตดั สินที่ 1 ควรจะใช้ ความรอบคอบในการตัดสินเกี่ยวกับการผิดกติกานี ้โดยอาศัยการ
ปฏิบตั หิ น้ าที่และให้ สญ
ั ญาณของผู้กากับเส้ นเป็ นสาคัญ
4) ผู้เสิร์ฟมีสิทธิ์ในการเสิร์ฟเพียงครัง้ เดียวเท่านัน้ ไม่มีการพยายามเสิร์ฟ (กติกาข้ อ 12.4.6 และ ข้ อ
12.4.7)
หมายเหตุ  มีผ้ เู ล่นหลาย ๆคนมักจะปล่อยลูกบอลออกจากมือก่อนที่จะโยนลูกบอลเพื่อทาการเสิร์ฟ
ลูก ดังนันผู
้ ้ ตดั สินที่ 1 จะต้ องพิจารณาให้ เข้ าใจอย่างชัดเจนต่อเจตนาของผู้เสิร์ฟ
5) ลูกเสิร์ฟสัมผัสกับตาข่ายไม่ถือว่าผิดกติกา
6) ผู้ตดั สินที่ 1 จะต้ องเอาใจใส่ตอ่ การกาบังระหว่างที่ผ้ เู ล่นจะทาการเสิร์ฟ หากมีผ้ เู ล่นของทีมเสิร์ฟทา
การยกแขนโบกไปมา กระโดด หรื อเคลื่อนที่ไปทางด้ านข้ างเพื่อป้องกันไม่ให้ ฝ่ายรับได้ เห็นผู้เสิร์ฟ และลูกบอล
ได้ ผา่ นทิศทางนัน้ ( เงื่อนไขครบทังสองอย่
้
างนี ้คือ ลักษณะการกระทาของผู้เล่น/ ตาแหน่งของผู้เล่น จึงจะถูก
ตัดสินว่าเป็ นการกาบัง)

13. การรุ ก (ATTACK-HIT)
1) การแบมือผลักหรื อหรื อพาลูกบอลด้ วยปลายนิ ้วไปยังแดนตรงข้ ามถือว่าเป็ นการเล่นที่ผิดกติกา แต่
การกระแทกลูกบอลด้ วยปลายนิ ้วหรื อใช้ ข้อนื ้ว (knuckles) โดยนิ ้วหรื อข้ อนิ ้วไม่แยกจากกัน ถือว่าสามารถทา
ได้
หมายเหตุ : ในกรณีของการเล่นลูกด้ วยปลายนิ ้ว ผู้ตดั สินจะต้ องพิจารณาอย่างเคร่งครัดว่า ปลาย
นิ ้วที่สมั ผัสลูกบอลนัน้ เคลื่อนที่ตามลูกบอลหรื อไม่
หมายเหตุ : มีข้อควรระวังเมื่อและพิจารณาให้ รอบคอบเมื่อผู้เล่นสัมผัสบอลครัง้ แรกด้ วยนิ ้วมือ และ
ผลักลูกบอลเข้ าไปสู่การสกัดกันท
้ าให้ เกิด “การพักลูก” เหนือตาข่าย ในกรณีนี ้ถือว่าการสัมผัสลูกบอลครัง้ แรก
เป็ นการทาผิดกติกาและต้ องลงโทษ หากทังสองที
้
มทาการสัมผัสลูกบอลพร้ อมกันอันนาไปสูก่ ารพักลูก (เหนือ
ตาข่าย) การปฏิบตั เิ ช่นนี ้ไม่ถือว่าเป็ นการทาผิดกติกา และผู้ตดั สินต้ องอนุญาตให้ การเล่นดาเนินต่อไป
2) ผู้เล่นฝ่ ายตรงข้ ามจะต้ องไม่ทาการรุ กระหว่างการเสิร์ฟ ในขณะที่ลกู บอลลอยอยูเ่ หนือตาข่าย ซึง่ ถือ
ว่าเป็ นการกระทาที่ผิดกติกา
3. ผู้เล่นอาจทาการรุกโดยสมบูรณ์ด้วยการเล่นลูกมือบนด้ วยปลายนิ ้ว (ซึง่ ทิศทางของลูกบอลจะต้ อง
เป็ นแนวเดียวกันและตังฉากกั
้
บหัวไหล่) โดยสามารถไปได้ ทงทางด้
ั้
านหน้ าและด้ านหลัง
หมายเหตุ : ผู้ตดั สินจะต้ องสังเกตแนวหัวไหล่ของผู้เล่นในขณะที่สมั ผัสลูกบอล และผู้เล่นเองก็จะต้ อง
วางระดับแนวหัวไหล่ไว้ ก่อนการสัมผัสบอล

14. การสกัดกัน้ (BLOCK)
1) การสกัดกัน้ คือ การกระทาของผู้เล่นที่อยูช่ ิดตาข่าย เพื่อป้องกันลูกบอลที่มาจากทีมตรงข้ ามโดยยื่น
มือสูงขึ ้นกว่าขอบบนของตาข่าย (กติกา 14.1.1 ) ส่วนหนึง่ ส่วนใดของร่างกายผู้เล่นที่สมั ผัสลูกบอลไม่จาเป็ น
ต้ องสูงกว่าตาข่าย แต่ขณะที่ผ้ เู ล่นสัมผัสลูกบอลนันจะต้
้ องมีบางส่วนของร่างกายสูงกว่าตาข่ายจึงจะถือว่าเป็ น
การสกัดกัน้
2) การถูกลูกบอลขณะทาการสกัดกันนั
้ บเป็ นการเล่นลูกบอลครัง้ ที่หนึง่ ของทีม
3) ผู้เล่นคนหนึง่ คนใด รวมทังผู
้ ้ ที่สมั ผัสลูกบอลจากการสกัดกันแล้
้ วสามารถจะเล่นลูกหลังจากการ
สกัดกันนั
้ นได้
้ (กติกาข้ อ 14.4.2) การสัมผัสลูกครัง้ นี ้จะนับเป็ นการเล่นลูกครัง้ ที่สองของทีมเนื่องจากการถูก
ลูกบอลจากการสกัดกันนั
้ บเป็ นการเล่นลูกครัง้ ที่หนึง่ (กติกาข้ อ 14.4.1 )
หมายเหตุ : ไม่อนุญาตให้ ทาการสกัดกันลู
้ กเสิร์ฟ

15. การหยัดพักการแข่ งขัน (INTERRUPTIONS)
1) การขอหยุดพักการแข่งขันคือช่วงเวลาระหว่างการเล่นลูกที่เสร็จสิ ้นลงแล้ วและผู้ตดั สินที่ 1 เป่ า
นกหวีดเพื่อให้ มีการเสิร์ฟครัง้ ต่อไป และการหยุดพักระหว่างการแข่งขันจะได้ รับการอนุญาตเฉพาะการขอเวลา
นอกเท่านัน้

หมายเหตุ : ระหว่างการหยุดพักการแข่งขันที่ได้ รับอนุญาต ผู้เล่นจะจะต้ องไปพักบริเวณม้ านัง่ ของ
ตนเอง
2) ทุกทีมสามารถขอเวลานอกได้ เซตละ 1 ครัง้ ครัง้ ละ 30 วินาที โดยการใช้ เวลานอกแต่ละครัง้ ต้ อง
ไม่น้อยกว่า 30 วินาที
หมายเหตุ : ผู้ตดั สินจะเริ่มนับเป็ นเวลานอกหลังจากได้ เป่ านกหวีดพร้ อมกับแสดงสัญญาณเป็ นเวลา
นอกแล้ ว
หมายเหตุ : ลาดับขันตอนของการขอเวลานอกในแต่
้
ละครัง้ ควรเป็ นไปตามแนวปฏิบตั ดิ งั นี ้
- เดินออกจากสนาม 15 วินาที (เริ่มนับเวลาตามขันตอนที
้
่กล่าวไว้ )
- เวลาเพื่อหยุดพักของผู้เล่น 30 วินาที
- ผู้ตดั สินที่ 2 เป่ านกหวีดเมื่อถึง 45 วินาที และแสดงสัญญาณให้ ผ้ เู ล่นเดินเข้ าสูส่ นาม
- ผู้ตดั สินที่ 2 เร่งให้ ผ้ เู ล่นกลับมายังสนาม
- ใช้ เวลาอีกประมาณ 15 วินาที สาหรับให้ ผ้ เู ล่นเดินกลับเข้ าสูส่ นามและเตรี ยมพร้ อมสาหรับการเสิร์ฟ
และการรับลูกเสิร์ฟในครัง้ ต่อไป
- รวมเวลาทังหมดไม่
้
ควรเกิน 1 นาที
3) หัวหน้ าทีมสามารถร้ องขอเวลานอกได้ เมื่อลูกบอลออกจากการเล่นและก่อนการให้ สญ
ั ญาณเสิร์ฟ
และจะต้ องแสดงสัญญาณมือในการขอเวลานอก หากหัวหน้ าทีมไม่ได้ แสดงสัญญาณมือ ผู้ตดั สินสามารถ
ปฏิเสธคาขอเวลานอกและให้ การเล่นดาเนินต่อไปอย่างทันที
4) ผู้ตดั สินจะต้ องไม่ยอมรับคาร้ องขอจากผู้เล่นที่ไม่ใช่หวั หน้ าทีม ถือว่าเป็ นการขอหยุดการแข่งขันที่
ผิดกติกา การร้ องขอนี ้จะถูกปฏิเสธโดยไม่มีการลงโทษ เว้ นเสียแต่ได้ กระทาซ ้าอีก ดังนันหากผู
้
้ เล่นไม่ได้ กระทา
ซ ้า ผู้ตดั สินไม่ต้องเตือนด้ วยใบเหลืองหรื อลงโทษเป็ นการถ่วงเวลา
หมายเหตุ: อย่างไรก็ตามไม่มีกติกาใดที่ระบุวา่ ไม่สามารถร้ องขอเวลานอกที่ถกู ต้ องตามกติกาจาก
หัวหน้ าทีมในระหว่างการหยุดพัก ดังนันผู
้ ้ ตดั สินอาจยอมรับคาร้ องขอของหัวหน้ าทีมในกรณีเช่นนี ้ได้
การให้ เวลานอกทางเทคนิค ( TTO) ในเซตที่ 1 และ เซตที่ 2 จะเกิดขึ ้นเมื่อผลรวมของคะแนนเป็ น 21
คะแนน
หมายเหตุ : ให้ ผ้ ชู ว่ ยผู้บนั ทึกเป็ นผู้ให้ สญ
ั ญาณเริ่มต้ นและหมดเวลานอกทางเทคนิค ( TTO) ด้ วย
สัญญาณออดหรื อระฆัง สาหรับผู้เล่นทังสองที
้
มให้ ดาเนินการหยุดพักเหมือนเวลานอก
หมายเหตุ : เมื่อหมดเวลาของการหยุดพักทางเทคนิคแล้ ว ให้ ผ้ เู ล่นทุกทีมเดินกลับเข้ าสูส่ นามให้ เร็ว
ที่สดุ สาหรับผู้ตดั สินที่ 2 ให้ เป่ านกหวีดและให้ สญ
ั ญาณเปลี่ยนแดน

16. การถ่ วงเวลาการแข่ งขัน (GAME DELAYS)
1) ตัวอย่างของการถ่วงเวลาการแข่งขัน

ก. ยืดช่วงเวลาของการเล่นออกไปเกิน 12 วินาทีโดยไม่ได้ รับอนุญาต
ข. พยายามที่จะทาให้ เกิดการล่าช้ าในการเข้ าไปประจาที่ในสนามแข่งขัน
ค. ทาการโต้ เถียงกับผู้ตดั สินหรื อเจ้ าหน้ าที่เกี่ยวกับลักษณะการเล่นหรื อการลงโทษ
ง. ยืดเยื ้อในการโต้ เถียงกับผู้ตดั สินหรื อเจ้ าหน้ าที่โดยหัวหน้ าทีมเกี่ยวกับการตีความกติกาหรื อ
การนามาใช้ หรื อปฏิเสธที่จะแข่งขันต่อภายหลังจากที่ผ้ ตู ดั สินได้ ให้ คาอธิบายไปแล้ ว
จ. ยืดเวลาในการใช้ เวลานอกให้ นานขึ ้น หรื อเปลี่ยนแดนล่าช้ า
ฉ. ทาการร้ องขอที่ผิดกติกาซ ้าอีกในเซตเดียวกัน
ช. ร้ องถามจานวนครัง้ ของเวลานอกที่ใช้ แล้ วซ ้าอีก
หมายเหตุ : มีกลวิธีอย่างหลากหลายของผู้เล่นที่พยายามใช้ เพื่อถ่วงเวลา ดังนันผู
้ ้ ตดั สินจะต้ อง
วินิจฉัยอย่างรอบคอบและระมัดระวังในการควบคุมช่วงเวลาการเล่นลูกในแต่ละครัง้ ผู้ตดั สินจะต้ อง
ประยุกต์ใช้ กติกาเกี่ยวกับการตักเตือนและการลงโทษสาหรับกลยุทธ์ของผู้เล่นที่ชอบถ่วงเวลาอยูเ่ สมอ
2. ผู้ตดั สินจะต้ องดาเนินการให้ ผ้ เู ล่นเข้ าสูต่ าแหน่งการเล่นสาหรับการเสิร์ฟหรื อรับลูกเสิร์ฟในช่วง
ระยะเวลาของการเล่นลูกแต่ละครัง้ ไม่เกิน 12 วินาที อย่างไรก็ตามบางครัง้ อาจขยายออกไปถึง 15 วินาทีได้ แต่
ทังนี
้ ้ต้ องได้ รับอนุญาตจากผู้ควบคุมการแข่งขัน ซึง่ จะใช้ ในกรณีที่สภาพอากาศที่รุนแรง เช่น มีความชื ้นหรื อ
ร้ อนจัด ระยะเวลาระหว่างการเล่นลูกแต่ละครัง้ อาจสันได้
้ ลงถ้ าผู้เล่นทังสองที
้
มมีความพร้ อมแล้ ว
หมายเหตุ : ผู้ตดั สินที่ 1 อาจยินยอมให้ เกิดการล่าช้ าระหว่างช่วงการเล่นลูกได้ หากเห็นว่าถ้ าจะ
ไม่อนุญาตแล้ วอาจก่อให้ เกิดอันตรายหรื อเป็ นภัยต่อผู้เล่น หรื อลดภาวะความตึงเครี ยด ด้ วยการสื่อสารกับ
เพื่อนร่วมทีม หรื อการใช้ ผ้าเช็ดตัว เป็ นต้ น การใช้ ชว่ งระหว่างการเล่น 12 วินาที เป็ นการประยุกต์ใช้ เพื่อไม่ให้
ผู้เล่นทาการถ่วงในช่วงจบการเล่นลูกแต่ละครัง้ นานเกินไป
หมายเหตุ : โดยทัว่ ไปแล้ วผู้เล่นจะต้ องพร้ อมเข้ าสู่การเล่นทันที แต่ถ้ามีการขอใช้ ผ้าเช็ดตัวหรื อผ้ า
เช็ดแว่นและอื่น ๆ ผู้เล่นจะต้ องทาทันทีที่จบช่วงการเล่นลูกในแต่ละครัง้ เพื่อจะได้ เข้ าสูก่ ารเตรี ยมพร้ อมด้ วย
การเสิร์ฟหรื อรับลูกเสิร์ฟซึง่ โดยทัว่ ไปจะใช้ เวลาไม่เกิน 8 วินาที
หมายเหตุ : ผู้ตดั สินควรใช้ การเตือนด้ วยวาจาเป็ นเบื ้องต้ นเมื่อมีการถ่วงเวลาเล็กน้ อยระหว่างการ
เล่น (พยายามเร่งให้ ทีมกลับเข้ าสูก่ ารเริ่มเล่นในครัง้ ต่อไป) แต่ถ้ายังมีการกระทาอันเป็ นการถ่วงเวลาอย่าง
ต่อเนื่องจะต้ องมีการลงโทษ
3. ผู้ตดั สินจะต้ องปฏิเสธความพยายามใด ๆ ของหัวหน้ าทีมเพื่อที่หารื อเกี่ยวกับการตัดสินใจในการ
ตัดสินที่เกี่ยวกับการดาเนินการเล่นหรื อการลงโทษที่ได้ ประพฤติผิด
หมายเหตุ : ในกรณีเช่นนี ้หากผู้เล่นเรี ยกร้ องผู้ตดั สินที่ 1 จะต้ องลงโทษอย่างทันทีโดยถือเป็ นการถ่วง
เวลาโดยทีม
4. เมื่อมีการอธิบายถึงการตีความหรื อการประยุกต์ใช้ กติกาในการตัดสินให้ แก่หวั หน้ าทีมแล้ ว ผู้ตดั สิน
ควรอธิบายให้ มีความชัดเจนและกระชับ โดยใช้ คาศัพท์เทคนิคเป็ นภาษาอังกฤษ(ระดับนานาชาติ) ที่ถกู ต้ อง

และเพื่อความเหมาะสมอาจใช้ สญ
ั ญาณมือประกอบด้ วยก็ได้ หากผู้เล่นยังยืนยันที่จะตีความให้ ถามว่าต้ องการ
เข้ าสูข่ นตอนของการประท้
ั้
วงอย่างเป็ นทางการหรื อไม่
หมายเหตุ : ไม่อนุญาตให้ มีการกระทาที่ลา่ ช้ าอีกต่อไป และต้ องให้ ผ้ เู ล่นกลับเข้ าสู่การแข่งขันต่อไป
อย่างทันที หากในกรณีที่ไม่เห็นด้ วยกับคาอธิบายของผู้ตดั สิน ผู้เล่นมีสิทธิที่จะทาการประท้ วงอย่างเป็ น
ทางการ ซึง่ จะต้ องทาในทันที
5. การลงโทษถ่วงเวลาในครัง้ แรกของแต่ละทีมให้ ใช้ การลงโทษด้ วยการเตือน (ใบเหลือง)
หมายเหตุ : ก่อนที่จะเริ่มดาเนิการเล่นต่อไป หลังจากที่ผ้ บู นั ทึกได้ ลงบันทึกข้ อมูลลงในใบบันทึกโดย
ผ่านการดูแลจากผู้ตดั สินที่ 2 แล้ ว จะต้ องแน่ใจว่ามีการทาเครื่ องหมายกากบาทลงในช่องการเตือนถ่วงเวลา
ของทีมนันเรี
้ ยบร้ อยแล้ ว
6. การลงโทษถ่วงเวลาเป็ นครัง้ ที่ 2 หรื อครัง้ ต่อ ๆ ไปของทีมเดิมในนัดเดียวกันจะถูกลงโทษเป็ นการ
ถ่วงเวลา (ใบแดง)
หมายเหตุ : ผู้ตดั สินที่ 2 จะต้ องแจ้ งข้ อมูลต่อผู้ตดั สินที่ 1 ในกรณีที่มีการเตือนเกี่ยวกับการถ่วงเวลา
ของทีมนันไปแล้
้
ว
7. กติกา ข้ อ 15.11.2 รบุไว้ ว่า “การขอเวลานอกผิดกติกาที่ไม่มีผลต่อการถ่วงเวลาการแข่งขัน จะได้ รับ
การปฏิเสธโดยไม่มีการลงโทษใด ๆ”
หมายเหตุ : ยังไม่มีปัญหาอะไรเกิดขึ ้นเกี่ยวกับการชี ้แจงตามกติกาข้ อนี ้ ถ้ าหากก่อนหน้ านี ้มีการขอ
หยุดการแข่งขันที่ผิดกติกาซึง่ กระทาโดยทีมเป็ นครัง้ แรก ทีมจะถูกพิจารณาเป็ น “การขอหยุดการแข่งขันที่ผิด
กติกา” กรณีนี ้ยังไม่ถือเป็ นเรื่ องสาคัญ แต่ถ้าก่อนหน้ านันที
้ มมีการกระทาที่ก่อให้ เกิดการล่าช้ า ทีมจะต้ องถูก
เตือนหรื อลงโทษเป็ นการถ่วงเวลา หลังจากมีการเตือนถ่วงเวลา (ใบเหลือง) หรื อลงโทษถ่วงเวลา (ใบแดง)
เกี่ยวกับการขอหยุดการแข่งขันที่ผิดกติกาแล้ ว จะต้ องมีการลงโทษและบันทึกไว้ ในใบบันทึกการแข่งขัน

17. การขอหยุดการแข่ งขันที่ได้ รับการยกเว้ น

(EXCEPTIONAL GAME

INT ERUPTIONS)
1) หากผู้ตดั สินเห็นว่ามีผ้ เู ล่นได้ รับบาดเจ็บระหว่างการเล่นและอาจเป็ นอันตรายมากขึ ้นถ้ าให้ เล่น
ต่อไป ให้ ผ้ ตู ดั สินเป่ านกหวีดทันทีเพื่อหยุดการเล่น แล้ วให้ เริ่มเล่นใหม่
2) ผู้เล่นที่บาดเจ็บจะมีเวลาในการปฐมพยาบาลมากที่สดุ 5 นาที เพียงครัง้ เดียวในการแข่งขันนัดนัน้
แต่การรักษาอาการบาดเจ็บนันควรจะได้
้
รับการดาเนินการให้ มีการล่าช้ าให้ น้อยที่สดุ การเริ่มต้ นนับเวลาที่ใช้
ในการพักรักษาอาการบาดเจ็บให้ เริ่มต้ นเมื่อแพทย์อย่างเป็ นทางการมาถึงและเข้ ามารักษาอาการบาดเจ็บ เมื่อ
ได้ รับการรักษาอาการบาดเจ็บเรี ยบร้ อยแล้ วผู้เล่นไม่สามารถเล่นต่อไปได้ ให้ ถือว่าทีมนันไม่
้ พร้ อมในการ
แข่งขัน (กติกาข้ อ 6.4.3)
หมายเหตุ : เฉพาะผู้เล่นเท่านันที
้ ่สามารถตัดสินใจว่าเขาพร้ อมที่จะเล่นต่อไปได้ หรื อไม่ อย่างไรก็ตาม
ในกรณีนี ้ แพทย์ที่เป็ นทางการสามารถปฏิเสธในการขอกลับเข้ ามาเล่นต่อของผู้เล่นที่บาดเจ็บได้

3. ผู้ตดั สินควรตระหนักถึงสถานการณ์ที่นาไปสู่การบาดเจ็บ และผู้ตดั สินควรร้ องถามผู้เล่นถึงความ
ต้ องการเกี่ยวกับบุคลากรทางการแพทย์โดยกาหนดคุณลักษณะที่ต้องการให้ เข้ ามาทาการรักษาอาการ
บาดเจ็บ
หมายเหตุ : ภายใต้ สถานการณ์ทงหมดนี
ั้
้บุคลากรทางการแพทย์ที่เป็ นทางการจะต้ องถูกร้ องขอให้
มาที่สนามพร้ อมกับทาการรักษาอาการบาดเจ็บนัน้ และเมื่อทาการรักษาอาการบาดเจ็บเสร็จสิ ้นแล้ วให้
รายงานผลต่อผู้ตดั สินที่ 1 ด้ วย
4. ระยะเวลาของการเริ่มนับเวลาในการรักษาอาการบาดเจ็บให้ เริ่มต้ นเมื่อบุคลากรทางการแพทย์
อย่างเป็ นทางการมาถึงบริเวณสนาม (ต้ องเป็ นบุคลากรทางการแพทย์อย่างเป็ นทางการที่มีรายชื่ออยูบ่ น
เว็บไซต์ของสหพันธ์) หรื อในกรณีที่ไม่มีเจ้ าหน้ าที่ทางการแพทย์ได้ รับการรับรองมาทาการรักษาได้ หรื อหาก
เป็ นกรณีที่ผ้ เู ล่นเลือกที่จะทาการรักษาอาการบาดเจ็บด้ วยบุคลากรทางการแพทย์ของทีมตนเอง ให้ เริ่มต้ นนับ
เวลาตังแต่
้ ผ้ ตู ดั สินอนุญาต
หมายเหตุ : บุคลากรทางการแพทย์ของทีมที่ได้ รับการรับรองจากสหพันธ์วอลเลย์บอลนานาชาติอาจ
ได้ รับอนุญาตให้ เข้ าไปในสนามในระหว่างขันตอนของการรั
้
กษาอาการบาดเจ็บ แม้ วา่ ผู้เล่นต้ องการที่จะรักษา
อาการบาดเจ็บโดยบุคลากรทางการแพทย์อย่างเป็ นทางการ ในกรณีเช่นนี ้ระยะเวลาของการรักษาอาการ
บาดเจ็บจะเริ่มต้ นเมื่อบุคลากรทางการแพทย์อย่างเป็ นทางการเข้ ามาถึงสนาม หากบุคลากรทางการแพทย์
ของทีมได้ ทาการรักษาอาการบาดเจ็บของผู้เล่นจนเข้ าสูส่ ภาพเป็ นปกติ และผู้เล่นแจ้ งว่าพร้ อมที่ทาการแข่งขัน
ต่อได้ หากเป็ นเช่นนี ้ ผู้ตดั สินไม่จาเป็ นต้ องรอบุคลากรทางการแพทย์อย่างเป็ นทางการ ให้ ดาเนินการแข่งขัน
ต่อไปทันทีและถือว่าผู้เล่นคนนันหมดสิ
้
ทธิ์ในการได้ รับการักษาอาการบาดเจ็บแล้ ว
5. เมื่อหมดเวลาในการรักษาอาการบาดเจ็บแล้ ว ให้ ผ้ ตู ดั สินที่ 2 เป่ านกหวีดและแสดงสัญญาณให้
ผู้เล่นกลับเข้ าสู่การเล่น โดยจะไม่มีการสะสมเวลาให้ กบั ผู้เล่นที่ได้ รับการรักษาอาการบาดเจ็บได้ อีก
หมายเหตุ : ผู้เล่นที่บาดเจ็บอาจได้ รับการให้ ความช่วยเหลือทางการแพทย์ในช่วงของการหยุดการ
แข่งขันได้ (การขอเวลานอก เวลานอกทางเทคนิค การพักระหว่างเซต) โดยไม่ก่อให้ เกิดการล่าช้ าต่อการแข่งขัน
6. การบาดเจ็บที่มีเลือดไหลจะต้ องได้ รับการดูแลโดยไม่ใช้ เกิดการล่าช้ าซึง่ อาจทาได้ โดยผู้เล่นหรื อผู้
ตัดสิน ถ้ ามีเลือดออกเพียงเล็กน้ อยให้ หยุดพักได้ โดยใช้ เวลาเพียงเล็กน้ อยและไม่ถือเป็ นการรักษาอาการ
บาดเจ็บ แต่ถ้ามีเลือดออกมากจะต้ องได้ รับการดูแลจากแพทย์และให้ ถือเป็ นการรักษาอาการบาดเจ็บ
หมายเหตุ : ผู้ตดั สินจะต้ องตรวจสอบและสัง่ ให้ ล้างและเปลี่ยนทันทีหากพบว่าลูกบอลหรื ออุปกรณ์
อื่น ๆ มีคราบเลือดเปื อ้ นติดอยู่
7. ในกรณีที่ผ้ เู ล่นทาให้ เกิดการล่าช้ าในการแข่งขันด้ วยการขอใช้ ห้องน ้า ในกรณีเช่นนี ้ให้ ถือเป็ นการใช้
เวลาในการรักษาอาการบาดเจ็บของผู้เล่นคนนัน้ บุคลกรทางการแพทย์จะถูกเรี ยกเข้ ามาในสนาม ผู้ตดั สินที่ 2
จะต้ องไปดูแลผู้เล่น ส่วนผู้ตดั สินที่ 1 จะดูแลสถานการณ์อย่างใกล้ ชิดอยูท่ ี่บริเวณโต๊ ะผู้บนั ทึก

หมายเหตุ : ผู้ตดั สินจะต้ องเข้ าใจอย่างชัดเจนถึงวิธีการและขันตอนของสหพั
้
นธ์วอลเลย์บอล
นานาชาติเกี่ยวกับการรักษาอาการบาดเจ็บ บทบาทของผู้ตดั สินที่ 1, ผู้ตดั สินที่ 2, บุคลากรทางการแพทย์
อย่างเป็ นทางการ ผู้ควบคุมการแข่งขัน ซึง่ ถือเป็ นสิ่งสาคัญที่ทกุ คนจะต้ องปฏิบตั ิตามขันตอนของการรั
้
กษา
อาการบาดเจ็บที่กาหนดโดยสหพันธ์วอลเลย์บอลนานาชาติอย่างเคร่งครัด
หมายเหตุ : สาหรับการแข่งขันระดับโลกและรายการแข่งขันอย่างเป็ นทางการของสหพันธ์
วอลเลย์บอลนานาชาติ จะอนุญาตให้ ผ้ เู ล่นใช้ เวลารักษาอาการบาดเจ็บได้ ไม่เกิน 2 ครัง้ ต่อนักกีฬา 1 คน
ภายในระยะเวลา 12 เดือน ซึง่ นักกีฬาจะต้ องรับรู้เกี่ยวกับจานวนครัง้ ของการรักษาอาการบาดเจ็บที่ได้ ใช้
มาแล้ ว และหากมีการใช้ เวลารักษาอาการบาดเจ็บเพิ่มขึ ้นจากที่กาหนดไว้ จะต้ องถูกปรับเงินตามที่สหพันธ์
วอลเลย์บอลนานาชาติได้ กาหนดไว้ (ให้ ศกึ ษาเพิ่มเติมจากคุม่ ือของสหพันธ์วอลเลย์บอลนานาชาติ)
8.สาหรับการแข่งขันในรายการของ FIVB, การแข่งขันระดับโลกและรายการแข่งขันที่สหพันธ์
วอลเลย์บอลนานาชาติให้ การรับรอง ผู้เล่นแต่ละคนจะได้ รับอนุญาตให้ ใช้ เวลาในการรักษาอาการบาดเจ็บ
ได้ มากที่สดุ ไม่เกิน 2 ครัง้ ภายในระยะเวลา 12 เดือน โดยนักกีฬาจะเป็ นผู้รับผิดชอบต่อการรับทราบว่าเขาได้
ใช้ เวลาในการรักษาอาการบาดเจ็บไปแล้ วกี่ครัง้ ท้ ายที่สดุ แล้ วหากมีการใช้ เวลาในการรักษาอาการบาดเจ็บ
เพิ่มขึ ้นอีก ผู้เล่นจะถูกปรับเงินตามธรรมเนียมที่กาหนดไว้ โดยสหพันธ์วอลเลย์บอลนานาชาติ (ให้ ศกึ ษา
เพิ่มเติมจากคุม่ ือของสหพันธ์วอลเลย์บอลนานาชาติ)
9. ในกรณีที่ผ้ เู ล่นได้ รับการถูกปรับเป็ นแพ้ อนั เนื่องมาจากการบาดเจ็บที่เกิดจากความสูญเสียทาง
ร่างกายจากความร้ อน ความเหนื่อย หรื อการเสียเหงื่อ ผู้เล่นจะได้ รับการร้ องถามจากผู้ตดั สินว่า “คุณมีอาการ
จากการอาเจียนหรื อโรคท้ องร่วงหรื อไม่ในช่วง 5 วันที่ผา่ นมา ข้ อมูลนี ้จะถูกรายงานไปยังผู้ควบคุมการแข่งขัน
โดยมีวตั ถุประสงค์เพื่อให้ ผ้ ทู ี่เกี่ยวข้ องรับทราบ
10. ทุกครัง้ ที่มีการถูกปรับเป็ นแพ้ อนั เนื่องมาจากการบาดเจ็บ (รวมทังช่
้ วงก่อนการแข่งขันจะเริ่มขึ ้น)
บุคลาการทางการแพทย์ที่เป็ นทางการ และฝ่ ายแพทย์ของสหพันธ์วอลเลย์บอลนานาชาติ (ที่ได้ รับการแต่งตัง้
ในรายการนัน)
้ จะต้ องปฏิบตั ิตามขันตอนของแนวปฏิ
้
บตั ติ ามที่สหพันธ์วอลเลย์บอลได้ กาหนดไว้
หมายเหตุ : บุคลากรทางการแพทย์ที่เป็ นทางการ (เจ้ าหน้ าที่ปฐมพยาบาล, แพทย์ และนัก
กายภาพบาบัด) จะต้ องเพียงพอสาหรับความต้ องการในรายการแข่งขันที่มีสนามแข่งขันมากกว่า 1 สนาม
11. ผู้ควบคุมการแข่งขันจะเป็ นผู้แจ้ งถึงการตัดสินใจขันสุ
้ ดท้ ายเพื่อหยุดการแข่งขันหลังจากได้ ประชุม
ร่วมกับคณะกรรมการจัดการแข่งขันหากเห็นว่าอุณหภูมิ สภาพของแสง หรื อสภาพอากาศอาจจะทาให้ เกิด
อันตรายต่อผู้เล่นหรื ออยูใ่ นสภาพที่ไม่สามารถจะดาเนินการแก้ ไขให้ อยูใ่ นสภาพปกติได้
12. ผู้ตดั สินที่ 1 มีอานาจหน้ าที่ในการรับผิดชอบต่อการตัดสินในทุกพื ้นที่จากภายนอกที่จะทาให้ เกิด
การรบกวนการเล่น รวมทังคณะเจ้
้
าหน้ าที่ตา่ ง ๆ ผู้ชม บุคคลและวัตถุอื่น ๆ (กติกาข้ อ 17.2 และ ข้ อ 17.3)

18. การหยุดพักและการเปลี่ยนแดน (INTERVALS AND COURT SWITCHES)

1) ในระบบการเล่นแบบมีการได้ คะแนนทุกครัง้ (RPS) หลังจากทุก ๆ 7 คะแนน จะต้ องมีการเปลี่ยน
แดน (5 คะแนนในเซตที่ 3) หากไม่สามารถเปลี่ยนแดนได้ เมื่อทาคะแนนรวมกันได้ 7 คะแนน (5 คะแนนในเซต
ที่ 3 ) จะต้ องเปลี่ยนแดนให้ เร็วที่สดุ เท่าที่เป็ นไปได้ เมื่อลูกบอลออกจากการเล่น โดยไม่ถือเป็ นการผิดกติกาหรื อ
หักคะแนนและสามารถเล่นต่อได้ หากทีมได้ เปลี่ ยนแดนอย่างถูกต้ องแล้ ว
หมายเหตุ : คะแนนของการเปลี่ยนแดนที่เกิดขึ ้นจะต้ องถูกบันทึกไว้ ในใบบันทึกการแข่งขัน แม้ วา่ การ
เปลี่ยนแดนนันจะไม่
้
อยูใ่ นช่วงคะแนนที่ 7 (5 คะแนนในเซตที่ 3 )
2) ต้ องมีการหยุดพักระหว่างเซต
หมายเหตุ : ระหว่างการหยุดพัก ผู้เล่นจะต้ องไปพักยังบริเวณที่เป็ นม้ านัง่ พักของทีมตนเอง
3) ไม่มีการหยุดพักระหว่างการเปลี่ยนแดน ทีมจะต้ องเปลี่ยนแดนทันที แต่จะต้ องไม่เปลี่ยนแดนก่อน
สัญญาณนกหวีดของผู้ตดั สิน
หมายเหตุ : เมื่อผู้เล่นทีมใดเปลี่ยนแดนก่อนสัญญาณนกหวีดของผู้ตดั สิน ผู้เล่นทีมนันจะต้
้ องถูก
เตือนว่าเป็ นการถ่วงเวลา อย่างไรก็ตาม ผู้ตดั สินจะต้ องรักษาระยะเวลาให้ คงที่ระหว่างช่วงการเล่นลูกกับการ
เปลี่ยนแดน
4.ช่วงพักระหว่างเซต 1 นาที ระหว่างช่วงพักเซตที่ 2 และเซตตัดสิน ผู้ตดั สินที่ 1 ต้ องลงมาทาการ
เสี่ยงเหรี ยญ (กติกาข้ อ 7.1)
หมายเหตุ : ช่วงพักระหว่างเซตที่ 1 และ 2 ผู้ตดั สินที่ 1 ควรอยูบ่ นเก้ าอี ้ผู้ตดั สิน
5) อาจมีการนาไปปรับใช้ ได้ โดยให้ ผ้ ตู ดั สินที่ 2 สามารถดาเนินการเสี่ยงเหรี ยญระหว่างเซตที่ 2 และ
3 (กติกาข้ อ 23.2.9)

19. ข้ อกาหนดของการดาเนินการแข่ งขัน (REQUIREMENTS OF CONDUCT)
1) ผู้มีสว่ นร่วมในการแข่งขัน จะต้ องมีความรู้ ศึกษากติกา และปฏิบตั ติ ามกติกาของการแข่งขัน
วอลเลย์บอลชายหาดอย่างเคร่งครัด
2) ผู้เข้ าร่วมการแข่งขันจะต้ องละเว้ นจากการกระทาหรื อเจตคติที่มงุ่ เน้ นให้ มีผลต่อการตัดสินใจของผู้
ตัดสิน หรื อจงใจปกปิ ดการทาผิดกติกาของทีมตนเอง (กติกาข้ อ 19.1.3)
หมายเหตุ : กรณีนี ้ให้ หมายรวมถึงการเจตนาปกปิ ดรอยบอลบนพื ้นทรายหลังจากผู้ตดั สินเป่ านกหวีด
หยุดการเล่นแล้ ว ดูกติกาข้ อ 8.4.4) ดังนัน้ ในกรณีที่ผ้ เู ล่นปฏิบตั ิดงั นี ้ "ถือว่าเป็ นการทาผิดกติกา" ในระหว่าง
การเล่น หากผู้เล่นพยายามทาพฤติกรรมที่มีผลต่อการตัดสิน ผู้เล่นจะต้ องถูกเตือน/ ลงโทษตามสถานการณ์ที่
เหมาะสม
3) ) ผู้ตดั สินจะต้ องเข้ าใจว่าตนเองไม่ใช่ตารวจแต่เป็ นผู้อานวยการแข่งขันในแต่ละนัด ต้ องเข้ าใจ
ปฏิกริยาของผู้เล่นซึง่ บางครัง้ ได้ แสดงออกถึงความไม่พอใจที่เป็ นไปโดยธรรมชาติของอารมณ์ ผู้ตดั สินต้ อง
วินิฉยั การแสดงออกทางอารมณ์เช่นนี ้ให้ เหมาะสมเพื่อรักษาบริ บทของการปฏิบตั ิตวั ต่อการแข่งขันของผู้เล่นให้
เป็ นไปอย่างเหมาะสม (เพื่อดูงดูดความสนใจของผู้ชม) อย่างไรก็ตามผู้ตดั สินยังคงนาการลงโทษมาใช้ ตาม

กติกาข้ อที่ 19.2 โดยผู้เข้ าร่วมการแข่งขันจะต้ องประพฤติตนให้ สภุ าพไม่เฉพาะต่อผู้ตดั สินเท่านัน้ แต่ยงั ต้ อง
ปฏิบตั ิตนที่ดีตอ่ เจ้ าหน้ าที่อื่น ๆ เพื่อนร่วมทีม ฝ่ ายตรงข้ ามและผู้ชม
หมายเหตุ  ผู้ตดั สินต้ องลงโทษอย่างจริงจังให้ มากขึ ้นในกรณีที่ผ้ เู ล่นประพฤติตวั ไม่เหมาะสมตามที่
ได้ มีการแสดงอาการไม่ยอมรับอย่างชัดเจนระหว่างเจ้ าหน้ าที่และผู้เล่น กรณีนี ้ให้ รวมถึงกิ ริยาอาการ น ้าเสียง
การกระทาอันรุนแรงต่ออุปกรณ์ (อาทิ ลูกบอลและตาข่าย) และการอภิปรายโต้ เถียงที่ยืดเยื ้อกับเจ้ าหน้ าที่ ถ้ า
จาเป็ นผู้ตดั สินมีอานาจที่จะใช้ การลงโทษด้ วยการประพฤติหยาบคาย (ให้ ใบแดง ) โดยไม่ต้องมีการเตือนมา
ก่อน
หมายเหตุ : กรณีที่ผ้ เู ล่นกระทาต่ออุปกรณ์ที่รุนแรงมากเกินไปให้ พิจารณาเป็ นพฤติกรรมที่หยาบคาย
หมายเหตุ : สาหรับการแข่งขันระดับโลกและการแข่งขันที่เป็ นทางการของสหพันธ์วอลเลย์บอล
นานาชาติ เมื่อไรก็ตามที่มีการลงโทษหรื อลงโทษที่สงู ขึ ้นจะต้ องเสียเงินค่าปรับที่กระการละเมิดต่อการต่อ
อุปกรณ์ หรื อเจ้ าหน้ าฝ่ ายต่าง ๆ ที่ทาหน้ าที่ในสนามแข่งขัน ให้ ศกึ ษาเพิ่มเติมได้ ที่ "แนวทางการดานินงาน
เกี่ยวกับการลงโทษและการจ่ายเงินของสหพันธ์วอลเลย์บอลนานาชาติ"

20. การประพฤติผิดมารยาทและการลงโทษ (MISCONDUCT AND ITS
SANCTIONS)
1) เป็ นสิ่งสาคัญที่ผ้ ตู ดั สินจะต้ องมีความเข้ าใจเกี่ ยวกับระดับของการลงโทษและสามารถนากติกามา
ใช้ ได้ อย่างถูกต้ อง (ตามกติกาข้ อ 20) โดยเฉพาะการเล่นระบบมีการได้ คะแนนทุกครัง้ (RPS) ซึง่ การ
ประพฤติผิดหรื อการถ่วงเวลาอาจจะนาไปสู่ความซับซ้ อนในการใช้ กติกาหรื อการบันทึกผลสรุปลงในใบบันทึก
การแข่งขัน
2) กติกาข้ อ 20.1 เกี่ยวกับ "การประพฤติผิดเพียงเล็กน้ อย" ซึง่ ยังไม่เข้ าข่ายการลงโทษ ให้ เป็ นหน้ าที่
ของผู้ตดั สินที่ 1 เพื่อป้องกันไม่ให้ ทีมเข้ าสูร่ ะดับของการลงโทษ ซึง่ สามารถทาได้ 2 ขันตอนคื
้
อ ขันตอนที
้
่ 1 ให้
กล่าวเตือนด้ วยวาจาผ่านทางหัวหน้ าทีม (ทังปฎิ
้ กิริยาของบุคคลหรื อของทีม) โดยไม่มีการให้ ใบใด ๆ และไม่มี
การบันทึกลงในใบบันทึกผลการแข่งขัน ส่วนขันตอนที
้
่ 2 เป็ นการเตือนอย่างเป็ นทางการ โดยให้ ใบเหลืองแสดง
แก่ผ้ เู ล่นที่เกี่ยวข้ อง (ถือเป็ นการเตือนโดยรวมต่อปฎิกิริยาที่เกิดขึ ้น และในกรณีที่ให้ ใบเหลืองนี ้ควรชูให้ หวั หน้ า
ทีมได้ เห็นด้ วย) แสดงถึงเป็ นการเตือนอย่างเป็ นทางการแต่ยงั ไม่มีการลงโทษ แต่เป็ นสัญลักษณ์ที่แสดงถึง
สมาชิกของทีม (ทุกคนในทีม) ว่าได้ สขู่ นตอนของการลงโทษแล้
ั้
ว โดยจะยังไม่มีผลอย่างทันที แต่ต้องบันทึก
เอาไว้ ในใบบันทึกผลการแข่งขัน
หมายเหตุ : จะเกิดด้ วยเหตุผลใดก็ตาม ที่ผ้ ูตดั สินที่ 1 จะต้ องใช้ ขนตอนการลงโทษส
ั้
าหรับปฎิกิริยาที่
หยาบคาย ( เช่น ผู้เล่นถูกลงโทษด้ วยใบแดงเนื่องจากลอดตาข่ายไปดูรอยบอล) ซึง่ จะมีผลทาให้ ทีมเข้ าสู่
ขันตอนของการลงโทษส
้
าหรับเวลาที่เหลืออยูข่ องการแข่งขัน ดังนันจากจากการเตื
้
อนอย่างเป็ นทางการ หรื อ
การลงโทษใด ๆ ได้ เกิดขึ ้นแล้ ว จะต้ องมีการบันทึกเอาไว้ ในใบบันทึกการแข่งขัน ผู้ตดั สินที่ 2 จะต้ องแน่ใจว่า ผู้
บันทึกได้ ทาเครื่ องหมายกากบาท "การเตือนอย่างเป็ นทางการในช่องทางด้ านซ้ ายมือของทีมในเซตนันแล้
้ ว"

และให้ ใช้ ขนตอนเดี
ั้
ยวกันกับทีมอื่นที่อาจจะเกิดเหตุการณ์เช่นเดียวกัน
3) กติกาข้ อ 20.2 ข้ อตกลงเกี่ยวกับ "การประพฤติตวั ที่ไม่เหมาะสมนาไปสูก่ ารลงโทษ" ตามกติกาข้ อนี ้
พฤติกรรมที่หยาบคาย น่ารังเกียจ และก้ าวร้ าว ต้ องถูกลงโทษอย่างจริงจัง และผลของการลงโทษต้ องถูกนามา
บันทึกไว้ ในใบบันทึกการแข่งขันตามลาดับขันตอน
้
4) การลงโทษเกี่ยวกับการประพฤติที่ไม่เหมาะสม จะถูกสะสมไว้ เฉพาะในการเล่นแต่ละเซต ผู้เล่น
อาจได้ รับใบแดง 2 ครัง้ สาหรับพฤติกรรมที่หยาบคายในแต่ละเซต (กติกาข้ อ 20.3.1)
หมายเหตุ : สาหรับการลงโทษพฤติกรรมที่หยาบคาย ความประพฤติที่นา่ รังเกียจ และการรุกราน
ไม่จาเป็ นต้ องมีการเตือนมาก่อน
หมายเหตุ : ถือเป็ นสิ่งสาคัญมาก ที่ผ้ บู นั ทึกและผู้ตดั สินจะได้ ทาการบันทึกตามลาดับของการ
ประพฤติผิดเล็ก ๆ น้ อย ที่เกิดขึ ้นในการแข่งขัน และมีการลงโทษตามเหตุที่เกิดขึน้ เพื่อจะได้ นาผลไปบังคับใช้
ในกรณีที่ได้ กระทาซ ้าอีกในการแข่งขันนัดนันหรื
้ อเซตนัน้ (ดูข้อ 2-4 ที่กล่าวไว้ ด้านบน)
หมายเหตุ : ในการลงโทษผู้เล่นที่กระทาผิด ควรเรี ยกผู้เล่นที่กระทาผิดให้ ไปบริเวณแท่นยืนของผู้
ตัดสินที่ 1
5) ผู้เล่นลอดข้ ามตาข่ายเพื่อไปดูรอยบอล จะต้ องถูกลงโทษโดยผู้ตดั สินที่ 1 ถื อเป็ น "การกระทาที่
หยาบคาย"
หมายเหตุ : ผู้ตดั สินจะต้ องให้ ความสนใจเป็ นอย่างยิ่งในการพิจารณาถึงการเจตนาเตะลูกบอลเมื่อ
เสร็จสิ ้นการเล่นลูก ผู้ตดั สินจะต้ องมีความชัดเจนในการแยกแยะระหว่างพฤติกรรมความผิดที่แสดงออกมา
(และทาการลงโทษอย่างเหมาะสม) โดยคานึงถึงเจตนา ระดับ และความรุนแรงของผู้เล่นที่ได้ กระทาลงไป

21. ฝ่ ายทาหน้ าที่ในการตัดสินและการปฏิบัตหิ น้ าที่ (REFEREEING CORPS
AND PROCEDURES)
1) ถือเป็ นสิ่งสาคัญมากที่ผ้ ตู ดั สินต้ องให้ สญ
ั ญาณเมื่อสิ ้นสุดการเล่นลูก โดยเฉพาะในกรณี 2 เงื่อนไข
ต่อไปนี ้เพื่อการเติมเต็มที่สมบูรณ์
1.1 เมื่อแน่ใจว่ามีการทาผิดกติกาอย่างแน่ชดั และมีการรวบกวนจากภายนอก และ
1.2 ระบุถึงลักษณะของการกระทาผิด
2) เพื่อแจ้ งให้ ทราบมีการทาผิดกติกาโดยผู้ตดั สินเป็ นผู้เป่ านกหวีด (สาหรับผู้ชมทัว่ ไป และผู้ชมทาง
TV เป็ นต้ น) ผู้ตดั สินต้ องใช้ สญ
ั ญาณมืออย่างเป็ นทางการ (ดูกติกาข้ อ 21.2 และ 27.1) ซึง่ จะต้ องแสดง
สัญญาณมือเหล่านี ้เท่านันที
้ ่สามารถนามาใช้ โดยไม่มีสญ
ั ญาณอื่น ๆ (สัญญาณมือที่ใช้ ในท้ องถิ่น หรื อเฉพาะ
กลุม่ หรื อท่าทางการกระทาต่าง ๆ )
3) ตามข้ อบังคับของกติกาสาหรับการแข่งขัน การกระทาผิดกติกาที่เกิดขึ ้นก่อนจะต้ องถูกลงโทษ
แม้ ข้อเท็จจริงที่วา่ ผู้ตดั สินที่ 1 และผู้ตดั สินที่ 2 มีพื ้นที่ความรับผิดชอบที่แตกต่างกัน แต่ผ้ ตู ดั สินต้ องเป่ า
นกหวีดทันที่เมื่อมีการทาผิดกติกาเกิดขึ ้น และเมื่อมีเสียงเป่ านกหวีดจากผู้ตดั สินดังขึ ้นถือว่าการเล่นลูกในครัง้

นันสิ
้ ้นสุดลงแล้ ว (ดูกติกาข้ อ 8.2 ลูกบอลไม่อยูใ่ นการเล่น) หลังจากผู้ตดั สินที่ 1 เป่ านกหวีดแล้ ว ผู้ตดั สินที่ 2
ไม่มีสิทธิเป่ านกหวีดอีกเพราะการเล่นได้ สิ ้นสุดลงแล้ วด้ วยเสียงนกหวีดของผู้ตดั สินที่ 1 หากผู้ตดั สินที่ 2 เป่ า
นกหวีดอีกครัง้ ภายหลังการเป่ านกหวีดของผู้ตดั สินที่ 1 สาหรับความผิดที่แตกต่างกัน ในกรณีเช่นนี ้ย่อม
ก่อให้ เกิดความสับสนแก่ผ้ เู ล่นและผู้ชม ฯลฯ
4) เนื่องจากความรวดเร็วของเกมการแข่งขันที่มีมากขึ ้น อาจก่อให้ เกิดความผิดพลาดในการตัดสินของ
ผู้ตดั สิน เพื่อป้องกันปั ญหานี ้คณะของผู้ตดั สินจะต้ องทางานร่วมกันอย่างใกล้ ชิด โดยหลังจากจบการเล่นลูกใน
แต่ละครัง้ ควรจะเหลือบมองผู้ตดั สินอีกคนเพื่อเป็ นการยืนยันในการตัดสินใจของผู้ตดั สิน การทางานเป็ นทีมที่
ดีคือ มีการสื่อสารกันอย่างต่อเนื่องและแสดงการสนับสนุนการตัดสินใจของแต่ละคน การแสดงออกเช่นนี ้ย่อม
สร้ างความเชื่อมัน่ ให้ แก่ทีมงานและส่งเสริมประสิทธิภาพของการทางานให้ เป็ นระดับมืออาชีพ

22. ผู้ตัดสินที่ 1 (FIRST REFEREE)
1) ผู้ตดั สินต้ องทางานร่วมกับเจ้ าหน้ าที่อื่น ๆ สามารถอนุญาตให้ เจ้ าหน้ าที่ทาหน้ าที่ในบริเวณของตน
และต้ องยอมรับความคิดเห็นของเจ้ าหน้ าที่ แต่หากเจ้ าหน้ าที่ทาหน้ าที่ผิดพลาดผู้ตดั สินที่ 1มีอานาจในการ
กลับคาตัดสินของเจ้ าหน้ าที่คนอื่น ๆ และอาจทาได้ ถึงการเปลี่ยนตัวเจ้ าหน้ าที่ ซงึ่ เห็นว่าปฏิบตั หิ น้ าที่
ไม่เหมาะสม
2) มีหลาย ๆ ปั ญหาที่อาจเกิดขึ ้นได้ ในระหว่างการแข่งขัน แต่สามารถป้องกันได้ หากมีการสื่อสารที่ดี
กับเจ้ าหน้ าที่สนามฝ่ ายต่าง ๆ ทังก่
้ อนและระหว่างการแข่งขัน
หมายเหตุ : โดยเฉพาะอย่างยิ่งการนาไปประยุกต์ใช้ กบั การพิสจู น์รอยบอล (ball mark protocol)
การประท้ วงอย่างเป็ นทางการ และการเล่นลูกบอล 4 ครัง้
หมายเหตุ : และนอกจากนี ้ยังสามารถนาไปใช้ ได้ ในกรณีเมื่อเจ้ าหน้ าที่ไม่มีความแน่ใจในการปฏิบตั ิ
หน้ าที่ของพวกเขา
3) ผู้ตดั สินจะต้ องเตรี ยมอุปกรณ์ตา่ ง ๆ ให้ ครบถ้ วน
ก. ใบเหลืองและใบแดงส่วนตัว
หมายเหตุ : ผู้ตดั สินจะต้ องมีใบเหลือง ใบแดง ติดตัวอยู่เสมอ ไม่ควรเก็บไว้ บนเก้ าอี ้ผู้ตดั สิน เพราะ
เมื่อผู้ตดั สินจะลงโทษผู้เล่น (ในขณะอบอุน่ ร่างกาย ระหว่างเซตที่ 2 และ 3 ฯลฯ ) อาจเกิดความขัดข้ องได้ และ
จะต้ องตระหนักไว้ เสมอว่าในสนามแต่ละแห่งอาจไม่มีใบเหลือง-ใบแดง เตรี ยมไว้
ข. เหรี ยญสาหรับการเสี่ยงเหรี ยญ
ค. นกหวีด
หมายเหตุ : เป็ นสิ่งที่ดีหากผู้ตดั สินทังสองจะมี
้
นกหวีดมากกว่า 1 ตัว
ง.นาฬิกาที่แสดงเวลาเป็ นวินาทีและตังเวลาไว้
้
ตรงอย่างถูกต้ อง
4) ผู้ตดั สินที่ดจี ะต้ องมีสขุ ภาพจิตและร่างกายที่ดีพร้ อม ผู้ตดั สินจะต้ องเตรี ยมตัวในการทาหน้ าที่ให้
เหมาะสม มีการพักผ่อนอย่างพอเพียง รับประทานอาหารที่เหมาะสม ในตลอดวันที่ทาการแข่งขัน

5) ผู้ตดั สินจะต้ องรับผิดชอบต่อการตัดสินใจของตนเองและเจ้ าหน้ าที่อื่น ๆ ด้ วย
หมายเหตุ : ผู้ตดั สินที่ 1 สามารถขอให้ เจ้ าหน้ าที่อธิบายการตัดสินใจและทาสัญญาณซ ้าได้
6) ผู้ตดั สินที่ 1 จะต้ องยอมรับการประท้ วงอย่างเป็ นทางการ (ถ้ าคาร้ องขอเป็ นไปตามกติกา ) โดยยึด
ตามแนวปฏิบตั ขิ องสหพันธ์วอลเลย์บอลนานาชาติ
หมายเหตุ : "ให้ ศกึ ษาขันตอนการประท้
้
วงอย่างเป็ นทางการของสหพันธ์วอลเลย์บอลนานาชาติ"
โดยเฉพาะอย่างยิ่งการปฏิบตั ขิ องผู้ตดั สินที่ 1 ก่อนที่จะเริ่ มเข้ าสูก่ ระบวนการประท้ วงอย่างเป็ นทางการ
7) ผู้ตดั สินที่ 1 จะต้ องควบคุมและบริหารจัดการเกี่ยวกับเจ้ าหน้ าที่ที่เกี่ยวข้ องกับการแข่งขันในกรณี
ต่าง ๆ ให้ เป็ นไปด้ วยความถูกต้ องและราบรื่ นและให้ มีผลกระทบต่อผู้เข้ าร่วมการแข่งขันให้ น้อยที่สดุ
8) ในกรณีที่การแข่งขันนัดนันมี
้ การถ่ายทอดทางโทรทัศน์หรื อมีการบันทึกเทป ผู้ตดั สินและเจ้ าหน้ าที่
ทังหมดจะต้
้
องประสานงานกับเจ้ าหน้ าที่ของการถ่ายทอดโดยให้ เป็ นไปตามระเบียบที่กาหนด
หมายเหตุ : สาหรับการแข่งขันระดับโลกและรายการที่สหพันธ์วอลเลย์บอลนานาชาติให้ การรับรอง
ฝ่ ายพิธีกรสนามอาจขอให้ มีการ "รี เพลย์ภาพช้ า" (replay delay) ได้ ถ้ าความต้ องการนันมี
้ ความจาเป็ นและ
ได้ รับความเห็นชอบจากจากผู้เกี่ยวข้ องคือคณะกรรมการจัดการแข่งขัน และผู้ควบคุมการแข่งขัน โดยให้
ติดตังอุ
้ ปกรณ์ที่จาเป็ นสาหรับการสื่อสารกับผู้ตดั สินที่ 1 จากหูฟังหรื อผู้ดาเนินการที่สามารถเป็ นสื่อสารกับ
พิธีกรสนามได้ เมื่อได้ ยินเสียงบอกว่า "หยุด "(TV STOP) หรื อ "ป้ายสีแดง" ผู้ตดั สินที่ 1 จะชูมือยื่นแขนไป
ข้ างหน้ าแสดงสัญญาณหยุดรอก่อนจะให้ มีการเล่นลูกครัง้ ต่อไป เมื่อได้ ยืนเสียงบอกว่า "เล่นต่อไป" (TV go)
หรื อ "ป้ายสีเขียว" (green paddle) ผู้ตดั สินที่ 1 จะเอาสัญญาณห้ ามลง และเริ่มต้ นให้ สญ
ั ญาณมือและเป่ า
นกหวีดเพื่อให้ มีการเสิร์ฟลูกในครัง้ ต่อไป
9) สาหรับการแข่งขันระดับโลกและรายการที่สหพันธ์วอลเลย์บอลนานาชาติให้ การรับรอง (ที่สนาม
หลัก (Centre Court) ของการแข่งขันเยาวชนระดับโลก และ 2015 World Tour Grand Slams โดยได้ รับ
ความเห็นชอบจากผู้ควบคุมการแข่งขัน) ให้ ผ้ ตู ดั สินที่ 1 ใช้ ตดิ ไมโครโฟนแบบไร้ สาย พร้ อมสวิทช์ เปิ ด/ปิ ด ติด
ตัวไป เพื่อให้ ผ้ ตู ดั สินที่ 1 ได้ ใช้ ชี ้แจงแก่ผ้ ชู มเกี่ยวกับการตัดสินใจในการตัดสินของผู้ตดั สิน จุดมุง่ หมายในการ
นี ้คือ เพื่อให้ การชี ้แจงการดาเนินการตามกติกาและทาให้ ผ้ ชู มเกิดความเข้ าใจ และระบุผลของการตัดสินใจหรื อ
ข้ อเกี่ยวข้ องใด ๆ กับการตัดสินให้ ผ้ ชู มได้ รับทราบ (สาหรับคาแนะนาเพิ่มเติมในเรื่ องนี ้ ให้ ศกึ ษาได้ ที่ “First
Referee Verbal Communication with the Audience Protocol” (ดูหน้ าที่ 36)

23. ผู้ตัดสินที่ 2 (SECOND REFEREE)
1) ผู้ตดั สินที่ 2 ต้ องได้ รับการฝึ กปฏิบตั เิ ช่นเดียวกันกับผู้ตดั สินที่ 1 หากมีสาเหตุบางประการที่ทาให้ ผ้ ู
ตัดสินที่ 1 ไม่สามารถทาหน้ าที่ตอ่ ไปได้ ผู้ตดั สินที่ 2 จะต้ องไปทาหน้ าที่แทนผู้ตดั สินที่ 1
2) มีการสื่อสารและความร่วมมือที่ดีกบั ผู้ตดั สินที่ 1 เป็ นสิ่งจาเป็ นที่ต้องปฏิบตั ถิ ้ าผู้ตดั สินที่ 2 มี
ความเห็นไม่ตรงกับผู้ตดั สินที่ 1 จะต้ องไม่มีการแสดงออกต่อหน้ าผู้เล่นหรื อผู้ชม และให้ รีบดาเนินการตาม
คาตัดสินของผู้ตดั สินที่ 1

หมายเหตุ : ตาแหน่งในการยืนปฏิบตั หิ น้ าที่ของผู้ตดั สินที่ 2 ต้ องสามารถติดต่อสื่อสารและ
ประสานงานกับผู้ตดั สินที่ 1 ได้
3) ผู้ตดั สินที่ 2 จะต้ องมีอปุ กรณ์ตา่ ง ๆ เช่นเดียวกับผู้ตดั สินที่ 1 (รวมทังชุ
้ ดใบเหลือง-ใบแดง ) แม้ ผ้ ู
ตัดสินที่ 2 ไม่มีอานาจในการลงโทษผู้เล่น เพราะบางครัง้ อาจมีเหตุบางประการที่ทาให้ ผ้ ตู ดั สินที่ 2 อาจต้ อง
ทาหน้ าที่แทนผู้ตดั สินที่ 1 ดังนันผู
้ ้ ตดั สินที่ 2 จึงต้ องมีการเตรี ยมการไว้ ให้ พร้ อมอยูเ่ สมอ
หมายเหตุ : ผู้ตดั สินที่ 2 ควรมีเหรี ยญเสี่ยงติดตัวไว้ ด้วย เพราะจะต้ องนามาใช้ ในการดาเนินการเสี่ยง
เหรี ยญในโอกาสที่เหมาะสม
4) ผู้ตดั สินที่ 2 ควรกากับดูแลการปฏิบตั หิ น้ าที่ของผู้บนั ทึก และจะต้ องดาเนินการให้ เสร็จสิ ้นก่อนที่จะ
ให้ มีการเล่นครัง้ ต่อไป การสื่อสารที่ดีระหว่างเจ้ าหน้ าที่เหล่านี ้ถือเป็ นการดาเนินการที่สาคัญ
หมายเหตุ : ผู้ตดั สินที่ 2 จะต้ องรู้คะแนนที่ถกู ต้ องตลอดเวลา ที่เทคนิคหลายอย่างที่แตกต่างกันใน
การแข่งขันแบบ RPS ที่ผ้ ตู ดั สินที่ 2 สามารถดูคะแนนที่ถกู ต้ องได้
5) ในระหว่างการโต้ ตอบระหว่างการเล่นที่อยูใ่ กล้ ตาข่าย ผู้ตดั สินที่ 2 จะต้ องมีสมาธิในการควบคุม
การสัมผัสตาข่ายที่ผิดกติกาของทีมที่ทาการสกัดกัน้ และให้ เข้ าใจถึงความผิดต่าง ๆ ที่เกิดขึ ้นบริเวณใต้ ตาข่าย
หมายเหตุ : จะต้ องให้ ความสนใจในการเปลี่ยนแปลงของกติกาเกี่ยวกับการสัมผัสตาข่ายของผู้เล่น
6) ผู้ตดั สินที่ 2 มีหน้ าที่และสิทธิตามที่ได้ กาหนดไว้ อย่างชัดเจนแล้ ว ดังนันผู
้ ้ ตดั สินจึงควรศึกษา
เกี่ยวกับ "ความรับผิดชอบ" ของผู้ตดั สินที่ 2ให้ ดี โดยมีจดุ เน้ นให้ ความสนใจในการปฏิบตั หิ น้ าที่ของผู้ตดั สินที่ 2
ขึ ้นใหม่และได้ เพิ่มความรับผิดชอบของผู้ตดั สินที่ 2 โดยให้ เน้ นความรับผิดชอบในสิ่งต่อไปนี ้
6.1 การตรวจวัดความสูงของตาข่ายก่อนทาการเสี่ยงเหรี ยญ
6.2 การควบคุมลูกบอลสาหรับการแข่งขันทังก่
้ อน ระหว่าง และหลังการแข่งขันรวมทังการ
้
ประสานงานตามกระบวนการของการเปลี่ยนลูกบอลใหม่เข้ ามาทดแทนให้ ครบ 4 ลูก ในกรณีที่ลกู บอลที่ใช้
แข่งขันมีน ้าหนักมากเกินไปเนื่องจากมีสภาพฝนตก
6.3 ตรวจสอบน ้าดื่มของนักกีฬาว่ามีจานวนพอเพียงสาหรับการแข่งขันตลอด
7) เป็ นความรับผิดชอบที่เพิ่มเติมขึ ้นใหม่สาหรับผู้ตดั สินที่ 2 จะต้ องตัดสินด้ วยการเป่ านกหวีดและ
แสดงสัญญาณการเล่นที่ผิดกติกาที่เกิดขึ ้นระหว่างการแข่งขัน (ดูกติกาข้ อ 23.3.2) :
7.1 ลูกบอลสัมผัสพื ้นสนามเมื่อผู้ตดั สินที่ 1 อยูใ่ นตาแหน่งที่ไม่สามารถมองเห็นได้
7.2 ลูกบอลลอดข้ ามใต้ ตาข่ายอย่างสมบูรณ์เข้ าไปในแดนของฝ่ ายตรงข้ าม
7.3 ดาเนินการเสี่ยงเหรี ยญระหว่างเซตที่ 2 และ 3 หากมีการมอบหมายให้ ดาเนินการ และจะต้ อง
แจ้ งข้ อมูลต่าง ๆ ให้ ผ้ บู นั ทึกรับทราบ (กติกาข้ อ 23.2.9) และแจ้ งให้ ผ้ ตู ดั สินที่ 1 ทราบด้ วย
7.4 ตรวจสอบและลงชื่อในใบบันทึกการแข่งขันเมื่อเสร็จสิ ้นการแข่งขัน
8) สาหรับการแข่งขันระดับโลกและในรายการที่สหพันธ์วอลเลย์บอลให้ การรับรอง ผู้ตดั สินสารองจะ
ได้ รับมอบหมายให้ ดแู ลเกี่ยวกับการดาเนินงานทาง TV ทังหมดในคู
้
น่ นั ้ รวมทังผู
้ ้ ตดั สินสารองในคูร่ อบรอง

ชนะเลิศและชิงชนะเลิศ และผู้ตดั สินสารองจะต้ องเตรี ยมตัวให้ พร้ อมสาหรับการปฏิบตั หิ น้ าที่แทนผู้ตดั สินที่ 2
ในกรณีที่ผ้ ตู ดั สินที่ 2 ไม่สามารถปฏิบตั หิ น้ าที่ได้ หรื อในกรณีที่ผ้ ตู ดั สินที่ 2 ไปทาหน้ าที่แทนผู้ตดั สินที่ 1
9) นอกเหนือจากภารกิจที่ได้ รับมอบหมายดังกล่าวข้ างต้ นแล้ วของผู้ตดั สินที่ 2 แล้ ว ต่อไปนี ้ยังเป็ น
หน้ าที่ของผู้ตดั สินสารองที่จะต้ องดาเนินการคือ
9.1 ตรวจสอบน ้าดื่มของผู้เล่นทังก่
้ อนและระหว่างการแข่งขันเพื่อให้ มีน ้าดื่มอย่างพอเพียงสาหรับผู้เล่น
และเจ้ าหน้ าที่สนาม
9.2 ก่อนการแข่งขันต้ องตรวจสอบความดันของลูกบอลที่ใช้ ในการแข่งขันทัง้ 4 ลูก ว่ามีลกั ษณะ
เหมือนกัน ( สี เส้ นรอบวง น ้าหนัก และความดันลม) และคอยตรวจดูตลอดการแข่งขัน และให้ ความช่วยเหลือ
ในการจัดเก็บลูกบอลและส่งไปให้ ผ้ ตู ดั สินที่ 2
9.3 ตรวจสอบความดันลมของลูกบอลสารอง (ลูกที่ 4) ให้ ลกู บอลมีความถูกต้ องและพร้ อมที่จะ
นาออกไปใช้ ได้ ในกรณีที่มีฝนตก กรณีที่ลกู บอลสาหรับการแข่งขันมีน ้าหนักมาก ผู้ตดั สินสารองจะเป็ น
ผู้รับผิดชอบในการประสานงานเพื่อเปลี่ยนลูกบอลลูกที่ 4 เข้ าไปใช้ แทนระหว่างเซต
9.4 เป็ นผู้ที่ต้องไปกับผู้เล่นที่ร้องขอการใช้ ห้องน ้าในช่วงก่อนและระหว่างการแข่งขัน
9.5 เป็ นผู้ชว่ ยผู้ตดั สินที่ 2 ในการตามเจ้ าหน้ าที่ฝ่ายต่าง ๆ ที่อาจต้ องใช้ ให้ ทาหน้ าที่ในสนามการ
แข่งขัน (ผู้จดั การสนาม, บุคลากรทางการแพทย์ที่เป็ นทางการ, ผู้ควบคุมฝ่ ายแพทย์ของสหพันธ์ฯ, ผู้ควบคุม
การตัดสิน, ผู้ควบคุมการแข่งขัน เป็ นต้ น)
9.6 เป็ นผู้ช่วยผู้ตดั สินที่ 2 ในการ ตรวจสอบสภาพความปลอดภัยบริเวณเขตพื ้นที่การเล่นลูกใน
ระหว่างการแข่งขัน
9.7 เป็ นช่วยผู้ตดั สินที่ 2 ดูแลการทางานของเจ้ าหน้ าที่เกลี่ยทราย

24. ผู้บันทึก (SCORER)
1. ผู้บนั ทึกจะต้ องมาปรากฏตัวภายในบริเวณสนามอย่างน้ อย 15 นาทีก่อนเริ่มการแข่งขันในคูน่ นั ้
ตามเวลาในโปรแกรม เพื่อให้ ผ้ ตู ดั สินที่ 1 และผู้ตดั สินที่ 2 ได้ พบปะพูดคุยกันในช่วงเวลานี ้
หมายเหตุ : สาหรับการแข่งขันรายการระดับโลกที่มีการตรวจวัดระดับแอลกอฮอล์ ให้ ผ้ บู นั ทึกมา
เตรี ยมพร้ อมที่ห้องตรวจวัดระดับแอลกอฮอล์พร้ อมเครื่ องแต่งกายเป็ นเวลาอย่างน้ อย 45 นาที ก่อนเริ่ มการ
แข่งขัน
2.การทางานของผู้บนั ทึกมีความสาคัญมาก โดยเฉพาะอย่างยิ่งในรายการแข่งขันระดับนานาชาติ ซึง่
คณะกรรมการผู้ตดั สินได้ มาจากหลายประเทศที่แตกต่างกัน ผู้บนั ทึกคะแนนที่จะต้ องทางานร่วมกันอย่าง
ใกล้ ชิดกับผู้ตดั สินที่ 2 ในกรณีที่ผ้ บู นั ทึกยังไม่พร้ อม หรื อยังบันทึกไม่แล้ วเสร็จ จะต้ องรี บแจ้ งช้ อมูลนี ้แก่ผ้ ู
ตัดสินที่ 2 อย่างทันที และผู้ตดั สินที่ 2 ไม่ควรปล่อยให้ การเล่นดาเนินต่อไปให้ รอจนกว่าผู้บนั ทึกจะได้ บนั ทึก
ข้ อมูลเสร็จเรี ยบร้ อยแล้ ว

หมายเหตุ : ก่อนที่จะเริ่มต้ นการเล่นครัง้ ต่อไปหลังจากได้ มีการขอเวลานอกหรื อเวลานอกทางเทคนิค
หรื อหลังจากได้ มีการหยุดการเล่นในกรณีพิเศษต่าง ๆ ผู้บนั ทึกควรจะต้ องยกมือทังสองขึ
้
้นเพื่อแสดงความ
พร้ อมซึง่ เป็ นการสื่อสารกับผู้ตดั สินที่ 2 ซึง่ จะสื่อสารสัญญาณต่อไปยังผู้ตดั สินที่ 1
3) ผู้บนั ทึกควรแจ้ งต่อผู้ตดั สินที่ 2 หากพวกเขาต้ องการลายเซ็นหรื อข้ อมูลที่สาคัญที่ยงั ไม่ได้ รับ
สาหรับบันทึกลงในใบบันทึกการแข่งขัน
หมายเหตุ : .ระบบการแข่งขันแบบมีการได้ คะแนนทุกครัง้ ถือเป็ นความกดดันในการทาหน้ าที่ของผู้
บันทึกซึง่ จะต้ องบันทึกคะแนนของการแข่งขันให้ ถกู ต้ องและสมบูรณ์ และหากช่วงหนึง่ ช่วงใดที่การบันทึกผลมี
ข้ อผิดพลาดเกิดขึ ้นผู้บนั ทึกจะต้ องรี บแจ้ งแก่ผ้ ตู ดั สินอย่างทันที
4) การลงโทษเกี่ยวกับการประพฤติผิดและการลาดับขันของการลงโทษเกี
้
่ยวกับการถ่วงเวลาซึง่ ได้ รับ
การอนุมตั ใิ ห้ นามาใช้ ในปี 2013 จึงเป็ นสิ่งสาคัญที่ผ้ บู นั ทึกจะต้ องตระหนักให้ ดีเกี่ยวกับกติกาที่เปลี่ยนแปลง
ใหม่และผลกระทบที่เกิดขึ ้นตามขันตอนการบั
้
นทึกข้ อมูลลงในใบบันทึกการแข่งขัน (อ้ างถึง "คาแนะนาในการ
บันทึกผลการแข่งขันของสหพันธ์วอลเลย์บอลนานาชาติ)
หมายเหตุ : ผู้บนั ทึกจะต้ องแจ้ งเตือนผู้ตดั สินที่ 2 ในช่วงเวลาต่อไปนี ้
- ทีมได้ รับการเตือนครัง้ แรกไปแล้ วและเป็ น "การเตือนอย่างเป็ นทางการ" ในการแข่งขันนัดนัน้
- ผู้เล่นได้ รับการลงโทษอย่างเป็ นทางการไปแล้ วหนึง่ ครัง้ หรื อครัง้ ต่อไป "สาหรับพฤติกรรมที่
หยาบคาย" ในการแข่งขันเซตนัน้
- ผู้เล่นได้ รับการลงโทษอย่างเป็ นทางการไปแล้ วหนึง่ ครัง้ "สาหรับพฤติกรรมที่นา่ รังเกียจ" ในการ
แข่งขันในนัดนัน้
- สาหรับการเตือนถ่วงเวลาซึง่ กติกาได้ กาหนดให้ เป็ นการเตือนของทีมตลอดการแข่งขันในนัดนัน้
5) ระบบการแข่งขันแบบแบ่งสายทาให้ มีความกดดันแก่ผ้ ูบนั ทึกในการบันทึกผลการแข่งขันที่เสร็จสิ ้น
แล้ วลงในใบบันทึกการแข่งขัน คะแนนที่เพิ่มหรื อลดเพียงคะแนนเดียวอาจจะมีผลต่อการเปลี่ยนอันดับของทีม
ได้ ในระบบการแข่งขันแบบแบ่งสายและอาจก่อให้ เกิดความเสียหายต่อโอกาสในการเข้ ารอบต่อไปของพวกเขา
ได้
หมายเหตุ : ผู้บนั ทึกจาเป็ นต้ องใช้ ความระมัดระวังต่อการบันทึกลงในช่องหรื อส่วนต่าง ๆ ของใบ
บันทึกผลการแข่งขัน ( อาทิ ช่องลาดับการเสิร์ฟ, แถวคะแนนของทีม) ให้ ถกู ต้ องตรงตามช่องที่กรอกผลลงไป มี
คาแนะนาสาหรับการทาใบบันทึกการแข่งขัน โดยศึกษาได้ ที่ "คาแนะนาในการบันทึกผลการแข่งขัน" ของ
สหพันธ์วอลเลย์บอลนานาชาติ

25. ผู้ช่วยผู้บันทึก (ASSISTANT SCORER)
1) ผู้ชว่ ยผู้บนั ทึก ควรจะมาเตรี ยมตัวให้ พร้ อมที่บริเวณใกล้ สนามการแข่งขันอย่างน้ อย 15 นาที ก่อน
เริ่มการแข่งขันตามเวลาที่กาหนดเอาไว้ ในโปรแกรมการแข่งขัน

หมายเหตุ : สาหรับการแข่งขันระดับโลกและรายการที่สหพันธ์วอลเลย์บอลนานาชาติให้ การรับรอง
จะมีการสุม่ ตรวจระดับแอลกอฮอล์เจ้ าหน้ าที่สนาม ดังนันในกรณี
้
ที่ผ้ ชู ว่ ยผู้บนั ทึกได้ รับการคัดเลือกให้ ทาหน้ าที่
จะต้ องมาปรากฎตัวพร้ อมด้ วยเครื่ องแต่งกายที่ห้องตรวจวัดแอลกอฮอล์ 45 นาทีก่อนเริ่มการแข่งขัน
2) ผู้ชว่ ยผู้บนั ทึกจะต้ องมีความสามารถในการปฏิบตั งิ านเช่นเดียวกับผู้บนั ทึกและให้ ทางานโดย
ประสานงานอย่างใกล้ ชิดกับผู้บนั ทึก หากมีเหตุบางประการที่ผ้ บู นั ทึกไม่สามารถจะทาหน้ าที่ได้ ผู้ช่วยผู้บนั ทึก
จะได้ ไปทาหน้ าที่แทนได้
3) ให้ ผ้ ชู ว่ ยผู้บนั ทึกนัง่ อยูท่ างด้ านข้ างของผู้บนั ทึก และมีความรับผิดชอบในการปฏิบตั หิ น้ าที่ดงั นี ้
ก. ทาการเปลี่ยนคะแนนป้ายพลิกที่อยู่บนโต๊ ะผู้บนั ทึกและตรวจสอบคะแนนของป้ายคะแนนของ
สนามที่แสดงสาหรับผู้ชมว่าถูกต้ องตรงกัน ถ้ าไม่ถกู ต้ องต้ องแก้ ไขให้ ถกู ต้ อง
ข. ทาการชูป้ายหมายเลข 1 และ 2 เพื่อระบุผ้ เู สิร์ฟลูกที่ถกู ต้ องโดยประสานงานกับผู้บนั ทึก โดยจะต้ อง
ปฏิบตั ิตามคาบอกที่ได้ รับข้ อมูลมาจากผู้บนั ทึกทุกครัง้
ค. ใช้ สญ
ั ญาณเมื่อเริ่มต้ นและหมดเวลานอกทางเทคนิคด้ วยการใช้ ออดหรื อระฆัง
หมายเหตุ : ผู้ช่วยผู้บนั ทึกจะต้ องชูป้ายบอกหมายเลขเสิร์ฟจนกว่าผู้เสิร์ฟจะอยูใ่ นลักษณะที่พร้ อมจะ
เสิร์ฟ
หมายเหตุ : ถือเป็ นเทคนิคที่ดีที่ผ้ ชู ว่ ยผู้บนั ทึกจะคอยควบคุมบุคคลที่จะเข้ าไปทาการเสิร์ฟ โดยการรับ
ข้ อมูลจากผู้บนั ทึก
4) หากผู้เสิร์ฟลูกที่ไม่ถกู ต้ องเข้ าไปในเขตเสิร์ฟลูกหรื อกาลังครอบครองลูกบอลเพื่อจะทาการเสิร์ฟลูก
ผู้ชว่ ยผู้บนั ทึกต้ องรี บแจ้ งแก่ผ้ ตู ดั สินที่ 2 และผู้เล่น เพื่อแก้ ไขให้ ถกู ต้ อง
5) หากผู้เสิร์ฟลูกที่ไม่ถกู ต้ องสัมผัสลูกบอลขณะทาการเสิร์ฟลูก ให้ ผ้ ชู ว่ ยผู้บนั ทึกกดออดหรื อเคาะ
ระฆัง (หรื ออุปกรณ์อื่นใดที่นามาประยุกต์ใช้ ) เพื่อระบุถึงความผิดลาดับการเสิร์ฟที่เกิดขึ ้น

26. ผู้กากับเส้ น (LINEJUDGES)
1) ผู้กากับเส้ นจะต้ องเข้ ามาอยูใ่ นบริเวณสนามอย่างน้ อย 15 นาทีก่อนเริ่มการแข่งขัน เพื่อผู้ตดั สินที่ 1
และ 2 จะได้ พดู คุยด้ วยในช่วงเวลานี ้
หมายเหตุ : สาหรับการแข่งขันระดับโลกและรายการที่สหพันธ์วอลเลย์บอลนานาชาติให้ การรับรอง
จะมีการสุม่ ตรวจระดับแอลกอฮอล์เจ้ าหน้ าที่สนาม ดังนันในกรณี
้
ที่ผ้ กู ากับเส้ นได้ รับการคัดเลือกให้ ทาหน้ าที่
จะต้ องมาปรากฎตัวพร้ อมด้ วยเครื่ องแต่งกายที่ห้องตรวจวัดแอลกอฮอล์ 45 นาทีก่อนเริ่มการแข่งขัน
2) คณะกรรมการฝ่ ายจัดการแข่งขันจะต้ องจัดหาชุดแต่งกายให้ ผ้ กู ากับเส้ น พร้ อมด้ วยธงกากับเส้ น
และผ้ าขนหนูผืนเล็ก ๆ สาหรับสีของธงผู้กากับเส้ นนันควรจะเป็
้
นสีแดงหรื อสีเหลือง
3) การปฏิบตั หิ น้ าที่ของผู้กากับเส้ นนันมี
้ ความสาคัญมาก โดยเฉพาะอย่างยิ่งในการแข่งขันระดับ
นานาชาติ นอกเหนือจากการชี ้ว่าลูกบอล "ลง" หรื อ "ออก" แล้ ว ยังจะต้ องมีความรับผิดชอบต่อการกระทาผิด
กติกาในลักษณะอื่น ๆ อีก ผู้กากับเส้ นจะต้ องเอาใจใส่ตอ่ การสัมผัสลูกบอลจากการสกัดกัน้ เพราะการถูกลูก

บอลครัง้ นันจะนั
้ บเป็ นการเล่นลูกครัง้ ที่ 1 ของทีม ผู้กากับเส้ นจะต้ องแสดงสัญญาณธงต่อผู้ตดั สิน โดยให้
สัญญาณธงเป็ นการถูกลูกจากการสกัดกันในระหว่
้
างการเล่นลูก (อาจจะเป็ นการผิดกติกาด้ วยการเล่นลูกครัง้ ที่
4 ของทีม)
4) เมื่อมีการทาผิดกติกาเกิดขึ ้นผู้กากับเส้ นควรแสดงสัญญาณอย่างชัดเจนเพื่อให้ เกิดความมัน่ ใจและ
ไม่มีข้อสงสัยใด ๆ แก่ผ้ ตู ดั สินที่ 1 ว่าได้ เห็นสัญญาณนันแล้
้ ว
5) หากลูกบอลสัมผัสเสาอากาศ,ข้ ามออกนอกเสาอากาศหรื อลอยออกสนามแล้ วเข้ าไปในแดนของคู่
แข่งขัน ให้ ผ้ กู ากับเส้ นที่รับผิดชอบต่อเส้ นนันเป็
้ นผู้แสดงสัญญาณความผิดที่เกิดขึ ้น
6) สาหรับการสัมผัสกับส่วนที่ยื่นออกไป 80 ซม.ของเสาอากาศโดยผู้เล่นที่อยูใ่ นลักษณะของการเล่น
ลูกบอลหรื อกีดขวางการเล่นลูกบอล ผู้กากับเส้ นที่อยูท่ างด้ านนันของสนามทางฝ่
้
ายผู้เล่นที่กระทาผิดกติกา
จะต้ องแสดงสัญญาณทันที
7) ผู้กากับเส้ นจะต้ องมีความเข้ าใจอย่างชัดเจนในความหมายของลูกออก ( อาทิ ผ่านออกไปทางด้ าน
นอกอย่างสมบูรณ์หรื อผ่านเหนือเสาอากาศ) และควรทาความเข้ าใจถึงผลที่ตามมาของการแสดงสัญญาณ
(เมื่อแสดงสัญญาณ ควรเป็ นสัญญาณที่เหมาะสมกับสถานการณ์ เป็ นต้ น) เพราะบางครัง้ อาจมีสถานการณ์ที่
แตกต่างกันหลายอย่างเกิดขึ ้นได้
8) ผู้กากับเส้ นอาจถูกขอให้ มีสว่ นร่วมในการพิจารณารอยบอล (ball mark protocol) ผู้กากับเส้ น
จะต้ องระบุจดุ ของรอยบอลบนพื ้นทรายได้ อย่างถูกต้ องและสามารถให้ ข้อมูลเมื่อมีการร้ องถามข้ อเท็จจริงอื่น ๆ
จากผู้ตดั สิน

27 สัญญาณมืออย่ างเป็ นทางการของผู้ตัดสิน (OFFICIAL SIGNALS)
1)เป็ นข้ อบังคับตามกติกาที่ให้ ผ้ ตู ดั สินแสดงสัญญาณมืออย่างเป็ นทางการตามกติกาให้ ถกู ต้ อง ตาม
แผนภาพที่ 9-10 (diagrams 9 and 10 ) (ลาดับภาพที่ 1-25 และ 1-5 )
หมายเหตุ : ควรหลีกเลี่ยงการแสดงสัญญาณอื่น ๆ แต่ในบางกรณีเมื่อมีความจาเป็ นอาจจะใช้
สัญญาณอื่น ๆ เฉพาะเพื่อเสริมสร้ างความเข้ าใจแก่สมาชิกในทีมเท่านัน้
2) ในกรณีที่ไม่มีสญ
ั ญาณมือที่เหมาะสม ผู้ตดั สินอาจชี ้ไปที่วตั ถุเพื่อชี ้แจงการตัดสินของผู้ตดั สิน เช่น
การใช้ เท้ าเหยียบเส้ นเสิร์ฟ, การเสิร์ฟลูกนอกเขตเสิร์ฟทางด้ านข้ าง,และการเล่นลูกบอลที่ได้ รับการช่วยเหลือ
3) ผู้ตดั สินและเจ้ าหน้ าที่ทกุ คนจะต้ องมีความชัดเจนและแม่นยาในการแสดงสัญญาณมือและลาดับ
ของสัญญาณนกหวีดและสัญญาณมือจะแยกออกจากกันและควรปฏิบตั ิให้ เป็ นไปตามลาดับในทุกครัง้ ที่ให้
สัญญาณ
4) มีข้อยกเว้ นในการแสดงสัญญาณมือตามข้ อ 2 ที่กล่าวมาแล้ วข้ างบนคือ ในกรณีให้ สญ
ั ญาณการ
เสิร์ฟลูกผู้ตดั สินที่ 1 ต้ องเป่ านกหวีดและทาสัญญาณมือให้ เสิร์ฟพร้ อม ๆ กัน
5) ในกรณีที่ผ้ ตู ดั สินที่ 1 เป็ นผู้เป่ านกหวีดหยุดการเล่น หลังจากเป่ านกหวีดแล้ วจะต้ องทาสัญญาณ
ดังนี ้

ก. ทีมที่ได้ เสิร์ฟลูกครัง้ ต่อไป
ข. ลักษณะการกระทาผิดด้ วยกระทาสัญญาณมืออย่างเป็ นทางการ
ค. ผู้เล่นที่กระทาผิด (หากเห็นว่าจาเป็ น)
ผู้ตดั สินที่ 2 ไม่ต้องแสดงสัญญาณมือตามผู้ตดั สินที่ 1
6) ในกรณีที่ผ้ ตู ดั สินที่ 2 เป็ นผู้เป่ านกหวีด หลังจากเป่ านกหวีดแล้ วจะต้ องปฏิบตั ดิ งั นี ้
ก. ระบุถึงการกระทาผิดกติกาด้ วยการแสดงสัญญาณมืออย่างเป็ นทางการทางด้ านที่ทาผิด
กติกา
ข. แสดงถึงลักษณะของการกระทาผิด (หากเห็นว่าจาเป็ น)
ค. แสดงทีมที่ได้ เสิร์ฟลูกครัง้ ต่อไป โดยต้ องแสดงสัญญาณตามผู้ตดั สินที่ 1
หมายเหตุ : ในกรณีนี ้ผู้ตดั สินที่ 1 ไม่ต้องแสดงลักษณะของการกระทาผิดหรื อผู้เล่นที่
กระทาผิด ให้ แสดงเฉพาะทีมที่ได้ เสิร์ฟครัง้ ต่อไป
หมายเหตุ : เมื่อผู้ตดั สินที่ 2 เป่ านกหวีดอันเนื่องจากมีการกระทาผิดกติกา (อาทิ ผู้เล่นสัมผัส
ตาข่าย) ผู้ตดั สินที่ 2 จะต้ องระมัดระวังในการแสดงสัญญาณมือทางด้ านทีมที่ได้ กระทาผิดกติกา
(กติกาข้ อ 27.1) ตัวอย่างเช่น ผู้เล่นทีมอีกด้ านหนึง่ ได้ สมั ผัสถูกตาข่าย และผู้ตดั สินที่ 2 ได้ เป่ านกหวีด
แสดงการทาผิดกติกา การแสดงสัญญาณมือในกรณีเช่นนี ้ไม่ควรยื่นมือผ่านไปยังด้ านของทีมอื่น แต่ผ้ ู
ตัดสินที่ 2 ควรเคลื่อนตัวไปยังแดนของทีมที่ได้ กระทาผิดกติกาแล้ วแสดงสัญญาณมือการทาผิดกติกา
ที่แดนนัน้
หมายเหตุ : เมื่อผู้ตดั สินที่ 2 แสดงสัญญาณการเปลี่ยนแดน ผู้ตดั สินที่ 1 ไม่ต้องทาตาม
อย่างไรก็ตาม หากเป็ นกรณีที่ผ้ ตู ดั สินที่ 2 ลืมเป่ านกหวีดให้ มีการเปลี่ยนแดน ในกรณีเช่นนี ้
ผู้ตดั สินที่ 1 สามารถเป่ านกหวีดและแสดงสัญญาณการเปลี่ยนแดนได้ และผู้ตดั สินที่ 2 ไม่ต้องแสดง
สัญญาณซ ้าอีก
หมายเหตุ : ผู้ตดั สินที่ 2 จะเป็ นผู้เป่ านกหวีดและแสดงสัญญาณเมื่อมีการขอเวลานอก และ
เวลานอกทางเทคนิค ผู้ตดั สินที่ 1 ไม่ต้องแสดงสัญญาณตามผู้ตดั สินที่ 2 อย่างไรก็ตามหากผู้ตดั สินที่
2 ลืมเป่ านกหวีดและให้ สญ
ั ญาณ ในกรณีเช่นนี ้ ผู้ตดั สินที่ 1 สามารถประยุกต์ใช้ ได้ เหมือนข้ อที่กล่าว
มา การเป่ านกหวีดเมื่อสิ ้นสุดการเล่นระหว่างเซตหรื อสิ ้นสุดการแข่งขันให้ เป่ านกหวีดและแสดง
สัญญาณโดยผู้ตดั สินที่ 1 ผู้ตดั สินที่ 2 ไม่ต้องแสดงสัญญาณตามผู้ตดั สินที่ 1
หมายเหตุ : ผู้ตดั สินที่ 2 ยังคงสามารถแสดงสัญญาณมือเพื่อช่วยเหลือผู้ตดั สินที่ 1 ได้ โดย
แสดงที่หน้ าอก ระหว่างช่วงของการเล่นลูกหรื อเมื่อสิ ้นสุดช่วงการเล่นลูก
7) ในกรณีที่กระทาผิดกติกาทังคู
้ ่ หลังจากเป่ านกหวีดแล้ วผู้ตดั สินทังสองคนควรจะปฏิ
้
บตั ติ ามลาดับ
ดังนี ้
ก. แสดงทีมที่ได้ เสิร์ฟ

ข. ลักษณะของการกระทาที่ผิดกติกา
ค. แสดงสัญญาณมือไปทางทีมที่ได้ เสิร์ฟโดยผู้ตดั สินที่ 1
หมายเหตุ : สาหรับกรณีที่มีการให้ เล่นใหม่ เช่น มีการเสิร์ฟก่อนการอนุญาตของผู้ตดั สินที่ 1 ต้ อง
มีการให้ สญ
ั ญาณให้ เล่นใหม่ : เมื่อมีลกู บอลอื่นเข้ ามาในสนามขณะกาลังมีการเล่นลูก ผู้ตดั สินที่ 2 จะเป่ า
นกหวีดด้ วยมีสิ่งกีดขวางจากภายนอกเข้ ามารบกวนการเล่น ในกรณีเช่นนี ้ให้ ผ้ ตู ดั สินที่ 2 แสดงสัญญาณการ
เล่นใหม่ ผู้ตดั สินที่ 1 แสดงสัญญาณทีมที่ได้ เสิร์ฟครัง้ ต่อไป และให้ ผ้ ตู ดั สินที่ 2 แสดงสัญญาณทีมที่ได้ เสิร์ฟ
ตามผู้ตดั สินที่ 1
8) ผู้ตดั สินและผู้กากับเส้ นจะต้ องใสใจกับการแสดงสัญญาณมือ/สัญญาณธงดังนี ้
ก. เมื่อลูกบอลพุง่ ออกนอกสนามหลังจากการรุกหรื อสกัดกันของที
้
มฝ่ ายตรงข้ าม ให้ แสดงสัญญาณ
เป็ น “ลูกออก” (สัญญาณมือของผู้ตดั สินที่ 15 / สัญญาณของผู้กากับเส้ นหมายเลขที่ 2)
ข. เมื่อลูกบอลข้ ามตาข่ายมาจากฝ่ ายรุกและออกนอกสนามทางฝ่ ายรับ แต่ลกู บอลได้ ถกู ผู้สกัดกันหรื
้ อ
ผู้เล่นฝ่ ายรับ ให้ แสดงสัญญาณเป็ น “ลูกทัชบอล” (สัญญาณมือของผู้ตดั สินที่ 24 / สัญญาณของผู้กากับเส้ น
หมายเลขที่ 3)
ค. หลังจากได้ มีการสัมผัสลูกบอลเป็ นครัง้ แรก/ ครัง้ ที่สอง /หรื อครัง้ ที่สาม แล้ วลูกบอลออกทางด้ าน
ของทีมฝ่ ายรับ ให้ แสดงสัญญาณเป็ น “ลูกทัชบอล” (สัญญาณมือของผู้ตดั สินที่ 24 / สัญญาณของผู้กากับเส้ น
หมายเลขที่ 3)
ง. หลังจากทาการรุกแล้ วลูกบอลถูกตีไปถูกตาข่ายและพุง่ ออกนอกสนามทางด้ านทีมฝ่ ายรุกโดยไม่ถกู
ผู้สกัดกัน้ ผู้ตดั สินต้ องแสดงสัญญาณมือเป็ น “ลูกออก” (สัญญาณมือของผู้ตดั สินที่ 15) ต่อจากนันให้
้ ระบุผ้ ู
เล่นฝ่ ายรุกที่ทาลูกบอลออก (เพื่อให้ ทกุ คนได้ รับทราบว่าลูกบอลไม่ได้ ถกู ผู้สกัดกัน)
้ และในกรณีเดียวกันหาก
ลูกบอลถูกผู้สกัดกันแล้
้ วไปออกทางด้ านฝ่ ายรุกผู้ตดั สินจะต้ องแสดงสัญญาณมือเป็ น “ลูกออก” (สัญญาณมือ
ของผู้ตดั สินที่ 15) ต่อจากนันให้
้ ระบุผ้ เู ล่นฝ่ ายสกัดกันที
้ ่ทาลูกบอลออก
จ. สาหรับลูกบอลที่ถกู ผู้สกัดกันและไปชนเสาอากาศ
้
ผู้กากับเส้ นจะต้ องแสดงสัญญาณเป็ นอันดับแรก
คือเป็ นลูกบอลออกโดยโบกธงและชี ้ไปที่เสาอากาศ (แผนผังที่ 10 สัญญาณที่ 4) โดยเคลื่อนตัวหันหน้ าไปทาง
เส้ นข้ างที่เกี่ยวข้ องกับการชี ้แสดงสัญญาณการกระทาผิด
หมายเหตุ : การแสดงสัญญาณธงของผู้กากับเส้ นถือเป็ นสิ่งสาคัญที่แสดงให้ เห็นถึงสิ่งที่เกิดขึ ้น
เพื่อให้ ผ้ เู ล่นและผู้ชมโดยทัว่ ไปได้ เห็น ดังนันผู
้ ้ ตดั สินที่ 1 ควรจะได้ ตรวจสอบว่าผู้กากับเส้ นได้ เรี ยนรู้มาอย่าง
ถูกต้ องแล้ ว หากยังไม่ได้ เรี ยนรู้ ผู้ตดั สินจะต้ องให้ คาแนะนาให้ ถกู ต้ อง

ลาดับขัน้ ตอนการแข่ งขันอย่ างเป็ นทางการ (MATCH PROTOCAL)
ลาดับขัน้ ตอนการแข่ งขันอย่ างเป็ นทางการ
เพื่อให้ การแข่งขันวอลเลย์บอลชายหาดดาเนินไปอย่างถูกต้ องและสมบูรณ์แบบ สหพันธ์
วอลเลย์บอลนานาชาติ จึงได้ กาหนดลาดับขันตอนการแข่
้
งขันอย่างเป็ นทางการดังนี ้
- 10 นาที

- 8 นาที

- 5 นาที
- 4 นาที

- 1 นาที

- 0 นาที
จบการ
แข่ งขัน

- เมื่อเสร็จสิ ้นการแข่งขันในคูก่ ่อนหน้ า ให้ ผ้ ตู ดั สินดาเนินการตามขันตอนต่
้
าง ๆ ให้ เสร็จ
สมบูรณ์แล้ วออกจากสนามแข่งขัน
- ประกาศดาเนินการแข่งขันคูต่ อ่ ไปต่อทันทีเมื่อมีการปรับสนามเสร็จเรี ยบร้ อยแล้ ว ผู้เล่น
และเจ้ าหน้ าที่สนามเข้ าสู่สนามการแข่งขันได้ ในช่วงนี ้ โดยผู้เล่นที่เข้ าสูส่ นามจะต้ องอยูใ่ น
ชุดแข่งขันที่ถกู ต้ อง การรดน ้าและการเกลี่ยทรายจะต้ องทาให้ เสร็จสมบูรณ์ในช่วงนี ้ ผู้เล่น
สามารถอบอุน่ ร่างกายในสนามได้ ส่วนเจ้ าหน้ าที่อื่น ๆ ต้ องตรวจสอบอุปกรณ์ที่ใช้ ในการ
แข่งขัน อาทิ ใบบันทึก ที่นงั่ ของผู้เล่น และสิ่งอานวยความสะดวกต่าง ๆ ให้ เรี ยบร้ อย
- ผู้ตดั สินที่ 1 ให้ ทาการเสี่ยงที่หน้ าโต๊ ะผู้บนั ทึก
(หมายเหตุในบางครัง้ อาจเลื่อนเวลาทาการเสี่ยงให้ เร็วขึน้ เพื่อจะได้ ใช้ เวลาอบอุน่ ร่างกาย
เพิ่มขึ ้น)
- เริ่มต้ นอบอุน่ ร่างกายอย่างเป็ นทางการ ( 3 นาที )
- หมดเวลาอบอุ่นร่างกายอย่างเป็ นทางการ ผู้เล่นออกจากสนามไปยังม้ านัง่ ของตนเอง
- ผู้ตดั สินที่ 1 ขึ ้นไปยืนบนแท่นผู้ตดั สิน ผู้ตดั สินที่ 2 ยืนอยูห่ น้ าโต๊ ะผู้บนั ทึก เจ้ าหน้ าที่
สนามทุกคนอยูใ่ นตาแหน่งของตน
- ประกาศรายชื่อผู้เล่นลงสนามทีละคน โดยไปยืนรอที่เส้ นหลังในแดนของตนเอง
(แผนผังที่ 1)
- หลังจากผู้เล่นทุกคนลงสนามครบแล้ ว ให้ ผ้ ตู ดั สินที่ 1 เป่ านกหวีดเพื่อให้ ผ้ เู ล่นจับมือกันที่
หน้ าตาข่าย (แผนผังที่ 2)
- เริ่มต้ นการแข่งขัน
- ผู้เล่นเข้ ามาจับมือกับคูแ่ ข่งขัน ผู้ตดั สินทังสองคนอยู
้
ใ่ กล้ กบั โต๊ ะผู้ตดั สินที่ 1 แล้ วพากัน
ออกจากสนามแข่งขันไปยังโต๊ ะผู้บนั ทึก (แผนผังที่ 3)
- หัวหน้ าทีมลงชื่อในใบบันทึกการแข่งขัน
- ผู้ตดั สินพาผู้ร่วมการแข่งขันทังหมดเดิ
้
นออกจากสนาม เพื่อให้ มีการเตรี ยมความพร้ อม
สาหรับการแข่งขันที่จะเริ่ มในคูต่ อ่ ไป

หมายเหตุ
- ลาดับขันตอนของการแข่
้
งขันอย่างเป็ นทางการอาจเปลี่ยนแปลงเกี่ยวกับการอบอุน่ ร่างกายจาก 3
นาที เป็ น 5 นาที โดยให้ ทาการเสี่ยงเหรี ยญเพื่ออบอุ่นร่างกายเมื่อเหลือเวลาอีก 7 นาที
- ลาดับขันตอนการแข่
้
งขันอย่างเป็ นทางการนี ้สามารถปรับให้ เข้ ากับการถ่ายทอดทาง โทรทัศน์หรื อ
การรายงานข่าวหากเห็นว่ามีความจาเป็ น
- ไม่ควรปล่อยให้ มีการเริ่มการแข่งขันต้ องล้ าช้ า เพราะต้ องรอให้ ผ้ ตู ดั สินในคูก่ ่อนหน้ านี ้ได้ ตรวจ
และลงชื่อในบันทึกการแข่งขัน เนื่องจากการตรวจและลงชื่อนันสามารถน
้
าไปทาต่อได้ ที่บริเวณนอกเขตสนาม
การแข่งขัน
- หากต้ องการเร่งเวลาของลาดับขันตอนการแข่
้
งขันให้ เร็ วขึ ้น สามารถทาการเสี่ยงได้ ที่บริเวณนอก
เขตสนามการแข่งขัน
- ในกรณีที่การอบอุน่ ร่างกายมีเหตุให้ ต้องยืดเวลาออกไปตามความเห็นชอบของผู้แทน สหพันธ์
วอลเลย์บอลนานาชาติ เจ้ าหน้ าที่ควรเข้ าไปในสนาม 10 นาที ก่อนเริ่มการแข่งขันและเริ่มกระบวนการ
ตามลาดับขันตอนของการแข่
้
งขันอย่างเป็ นทางการเมื่อถึงนาทีที่ 8
- อนุญาตให้ ผ้ ฝู ึ กสอนเข้ ามาช่วยผู้เล่นทาการอบอุ่นร่างกายได้ จนกว่าจะถึงเวลาตามลาดับขันตอน
้
การแข่งขัน (MATCH PROTOCAL)

ขัน้ ตอนการปรับเป็ นแพ้ และทีมผิดระเบียบการแข่ งขัน
FORFEIT AND DEFAULT PROTOCAL
จุดม่ งหมาย
จุดมุง่ หมายของบทนี ้คือเพื่อให้ ผ้ ตู ดั สินมีวิธีการอันเป็ นมาตรฐานที่จะใช้ กบั สถานการณ์เมื่อมีการปรับ
เป็ นแพ้ เพราะโดยธรรมชาติแล้ วนันการปรั
้
บแพ้ เป็ นกรณีที่ยงุ่ ยากมากหากกระบวนการปฏิบตั ไิ ม่ได้ เป็ นไปตาม
ขันตอนที
้
่กาหนด เพราะฉะนันผู
้ ้ ตดั สินจึงควรให้ ความสนใจในขันตอนที
้
่จะกล่าวถึงต่อไปนี ้และปฏิบัติตามให้
ถูกต้ อง และจะต้ องมีข้อมูลที่ถกู กต้ องเพื่อบันทึกไว้ สาหรับการสื่อสารอย่างเหมาะสมจากทุกฝ่ ายที่ได้ รับ
ผลกระทบจากขันตอนนี
้
้
1. กติกาที่เกี่ยวข้ อง (RELEVANT RULES)
กติกาที่เกี่ยวกับการปรับเป็ นแพ้ และทีมผิดระเบียบการแข่งขัน โดยพื ้นฐานแล้ วมีอยู่ 2 ส่วน ใน
กติกาของสหพันธ์วอลเลย์บอลนานาชาติ (FIVB) ข้ อ 6.4 และ 7.1 คือ
ข้ อ 6.4 ทีมที่ผิดระเบียบ และไม่พร้ อมในการแข่งขัน (Default and incomplete team)
6.4.1 ถ้ าทีมปฏิเสธที่จะแข่งขัน หลังจากได้ รับแจ้ งให้ แข่งขันต่อ จะถูกประกาศให้ เป็ นทีมที่
ผิดระเบียบการแข่งขัน และปรับเป็ นแพ้ 0 : 2 เซต ในการแข่งขันนัดนัน้ และคะแนนจะเป็ น 0 : 21,0 : 21
ในแต่ละเซต
6.4.2 ทีมที่ไม่ปรากฏตัว ณ สนามแข่งขัน ตามเวลาที่กาหนดโดยไม่มีเหตุผลเพียงพอ จะ
ถูกประกาศให้ เป็ นทีมที่ผิดระเบียบการแข่งขัน และมีเหตุผลเช่นเดียวกับกติกาข้ อ 6.4.1
6.4.3 ทีมที่ถกู ประกาศว่าไม่พร้ อมในการแข่งขัน เซตใด หรื อการแข่งขันนัดใดจะเป็ นทีมที่แพ้
ในการแข่งขันเซตนันหรื
้ อการแข่งขันนัดนัน้ ทีมตรงข้ ามจะได้ คะแนน หรื อได้ ทงคะแนน
ั้
เซต เพื่อแสดงว่าเป็ น
ทีมชนะในการแข่งขันในเซตหรื อการแข่งขันนัดนัน้ ทีมที่ไม่พร้ อมในการแข่งขัน จะยังคงได้ คะแนนและเซตที่ทา
ไว้ แล้ ว (กติกาข้ อ 6.2, 6.3, 7.3.1)
“สาหรับการแข่งขันระดับโลกและการแข่งขันในรายการที่สหพันธ์วอลเลย์บอลนานาชาติให้ การรับรอง
ที่ใช้ รูปแบบการแข่งขันแบบแบ่งสาย กติกาข้ อ 6.4 ตามที่กล่าวข้ างต้ นอาจมีการปรับเปลี่ยนได้ ให้ เป็ นไปตามที่
ได้ ระบุไว้ ในระเบียบการแข่งขันของรายการนัน้ ๆ ซึง่ ออกโดยสหพันธ์วอลเลย์บอลนานาชาติ สาหรับการ
ดาเนินการเกี่ยวกับการปรับเป็ นแพ้ และทีมไม่พร้ อมแข่งขัน
ข้ อ 7.1 การเสี่ยงเหรี ยญ (Coin Toss)
การเสี่ยงเหรี ยญ : ก่อนการอบอุน่ ร่างกายอย่างเป็ นทางการ ผู้ตดั สินที่ 1 จะดาเนินเสี่ยง
เหรี ยญเพื่อให้ มีการตัดสินใจเลือกว่าทีมใดจะเป็ นคนเสิร์ฟและแต่ละทีมจะอยู่ในแดนแดนใดสาหรับการเริ่ มเล่น
ในเซตแรก

2. เหตุการณ์ ท่ อี าจเกิดขึน้ ได้
หากตีความตามข้ อกติกาข้ อที่เกี่ยวข้ องแล้ ว จะพบว่ามีเหตุการณ์พื ้นฐาน 3 เหตุการณ์ที่ อาจจะ
เกิดขึ ้นได้
เหตุการณ์ ท่ ี 1 :ทีมถูกปรับเป็ นแพ้ ตามระเบียบก่อนเริ่ มทาการแข่งขัน
เหตุการณ์ ท่ ี 2 :ทีมถูกปรับเป็ นแพ้ เนื่องจากไม่มาปรากฎตัวตามเวลาเพื่อเริ่มทาการแข่งขัน
เหตุการณ์ ท่ ี 3 :ทีมถูกปรับเป็ นแพ้ หลังการแข่งขันได้ เริ่ มต้ นแล้ ว
3. เหตุการณ์ ท่ ี 1 : ทีมถูกปรั บเป็ นแพ้ ตามระเบียบก่ อนเริ่มทาการแข่ งขัน
- สถานการณ์นี ้จะถูกควบคุมและดาเนินการโดยผู้ควบคุมการแข่งขัน ซึง่ จะมีผลกระทบต่อผู้ตดั สินเพียง
เล็กน้ อยเท่านัน้
- ผู้ตดั สินจะต้ องบันทึกข้ อมูลเพิ่มเติมในใบบันทึกการแข่งขันให้ สมบูรณ์ (หากได้ รับการร้ องขอจากผู้
ควบคุมการแข่งขัน) โดยต้ องเป็ นไปตามขันตอนการบั
้
นทึกของสหพันธ์วอลเลย์บอลนานาชาติ
- ผู้ตดั สินจะต้ องแน่ใจว่าผู้เล่นได้ รับรู้ถึงการเปลี่ยนแปลงตารางการแข่งขันอันอาจเป็ นผลนามาสู่การปรับ
เป็ นแพ้
4. เหตุการณ์ ท่ ี 2 ทีมถูกปรั บแพ้ เนื่องจากไม่ มาปรากฎตัวตามเวลาเพื่อเริ่มทาการแข่ งขัน
ขันตอนพื
้
้นฐาน (ดาเนินการเพื่อแก้ ปัญหาก่อนเข้ าสูข่ นตอนการปรั
ั้
บเป็ นแพ้ )
1. ผู้ตดั สินควรตรวจสอบว่าทีมมาปรากฏตัวแล้ วหรื อยัง
2. พยายามหาทีมที่ยงั ไม่มา
3. แจ้ งกับผู้ควบคุมการแข่งขันหากทีมยังไม่มาปรากฏตัว
4. ดาเนินการตามขันตอนการแข่
้
งขันต่อไป
5. ให้ เวลาอบอุน่ ร่างกายหลังการเสี่ยงเหรี ยญ
6. ตัดสินใจขันสุ
้ ดท้ ายให้ ทีมที่ไม่มาปรากฎตัวถูกปรับเป็ นแพ้
ข้ อแนะนาที่ควรพิจารณา
- ในสถานการณ์นี ้ผู้ตดั สินควรปฏิบตั อิ ย่างรวดเร็วโดยตระหนักว่าเวลาเป็ นสิ่งสาคัญที่สดุ
- ผู้ตดั สินไม่ควรแสดงพฤติกรรมที่อาจดูได้ วา่ เข้ าข้ างทีมใดทีมหนึง่
- เมื่อหมดเวลาแล้ วผู้ตดั สินควรแจ้ งแก่ผ้ เู ล่นเกี่ยวกับผลที่จะตามมาหรื อความเป็ นไปได้ ที่จะมีการปรับ
เป็ นแพ้ ที่กาลังจะเกิดขึ ้น
- ผู้ตดั สินไม่ควรคิดเอาเองว่าทีมนันจะไม่
้
มาปรากฏตัว โดยอาศัยข้ อมูลจากการถูกปรับเป็ นแพ้ ในครัง้
ก่อน ๆ ของทีมนัน้

หมายเหตุเฉพาะของแต่ ละขัน้ ตอน
ขัน้ ตอนที่ 1
เมื่อผู้ตดั สินมาถึงสนามก่อนการแข่งขันจะเริ่มขึ ้น ควรจะต้ องตรวจสอบว่าผู้เล่นทัง้ 2 ทีม
(ทีมละ 2 คน) มาปรากฏตัวแล้ วหรื อยัง
- ผู้ตดั สินจาเป็ นต้ องมาถึงสนามก่อนเวลาอบอุ่นร่างกายจะเริ่มขึ ้น
ขัน้ ตอนที่ 2
- หากไม่พบผู้เล่นคนใดคนหนึง่ หรื อทัง้ 2 คน ผู้ตดั สินควรทาทุกวิธีการที่เหมาะสมเพื่อจะตรวจสอบ
ว่าขณะนี ้ทีมที่ยงั ไม่มานันอยู
้ ่ที่ไหน รวมไปถึงการให้ ผ้ จู ดั การสนาม ใช้ วิทยุตดิ ตามตัว และให้ ผ้ ตู ดั สินที่ 2
ออกตามหาในบริเวณเขตสนาม เพื่อยืนยันให้ แน่ใจว่าข้ อมูลที่ได้ แจ้ งต่อผู้ควบคุมการแข่งขันและฝ่ ายจัดการ
แข่งขันเป็ นไปอย่างถูกต้ องแล้ ว
- ผู้ตดั สินที่ 1 ควรอยูท่ ี่ในบริเวณสนาม
ขัน้ ตอนที่ 3
- หากปั ญหาของสถานการณ์นี ้ไม่ได้ สิ ้นสุดลงด้ วยการที่ทีมนันมาที
้
่สนาม ผู้ตดั สินจะต้ องแจ้ งให้ ผ้ ู
ควบคุมการแข่งขันทราบและให้ ผ้ คู วบคุมการแข่งขันมาที่สนามด้ วย
- เมื่อผู้ควบคุมการแข่งขันมาถึงสนาม การตัดสินใจสุดท้ ายในขอบเขตแห่งอานาจหน้ าที่ทงหมด
ั้
เช่น
การเริ่มต้ นใช้ ขนตอนการแข่
ั้
งขัน (Match Protocol) และการปรับเป็ นแพ้ นนจะเป็
ั้
นหน้ าที่ของผู้ควบคุมการ
แข่งขันที่ต้องตัดสินใจ ในขันตอนนี
้
้ผู้ตดั สินควรดาเนินการตามขันตอนการแข่
้
งขัน (Match Protocol) ต่อไป
- ผู้ควบคุมการแข่งขันจะต้ องพยายามหาข้ อมูลให้ ร้ ูชดั ถึงเหตุผลของทีมที่ไม่ได้ มาสนาม แข่งขันและ
แจ้ งให้ ผ้ ตู ดั สินทราบ
- เป็ นการดีที่สดุ หากผู้ควบคุมการแข่งขันจะมาถึงสนามก่อนที่ขนตอนการแข่
ั้
งขัน (Match Protocol)
จะเริ่มขึ ้น เพราะหากไม่เป็ นเช่นนัน้ ผู้ตดั สินจะต้ องเป็ นผู้ควบคุมสถานการณ์เองและจะต้ องตระหนักไว้ ว่าผู้
ควบคุมการแข่งขันเท่านันที
้ ่สามารถปรับทีมให้ เป็ นแพ้ ได้
ขัน้ ตอนที่ 4
- หากผู้ควบคุมการแข่งขันไม่มาปรากฏตัวที่สนาม ผู้ตดั สินจะต้ องเริ่มดาเนินการตามขันตอนการ
้
แข่งขัน (Match Protocol) โดยอัตโนมัติ (ถ้ าไม่ได้ รับการร้ องขอจากผู้ควบคุมการแข่งขัน)
- เมื่อผู้ตดั สินได้ เริ่มดาเนินการตามขันตอนการแข่
้
งขันแล้ ว ทุก ๆ ขันตอนจะต้
้
องดาเนินไปตาม
กระบวนการนัน้ ๆ โดยไม่มีการเปลี่ยนแปลง (ดังนันผู
้ ้ ตดั สินจึงควรศึกษาขันตอนต่
้
าง ๆ ของการแข่งขัน
วอลเลย์บอลให้ เข้ าใจอย่างถูกต้ อง)
ขัน้ ตอนที่ 5
- เมื่อถึงเวลาตามกาหนดไว้ ในโปรแกรมการแข่งขันแล้ วผู้ตดั สินจะต้ องแจ้ งแก่ผ้ คู วบคุมการแข่งขันว่า
จะเริ่มต้ นช่วงการอบอุน่ ร่างกายอย่างเป็ นทางการโดยเริ่มต้ นจากการเสี่ยงเหรี ยญ (ยกเว้ นในกรณีที่ได้ รับคาสัง่
ให้ เป็ นอย่างอื่น)

ขัน้ ตอนพิเศษที่ 1 : หากมีทีมใดทีมหนึง่ ไม่มีผ้ มู าเสี่ยงเหรี ยญ ทีมตรงข้ ามจะเป็ นฝ่ ายชนะโดยอัตโนมัติ
และสามารถจะเลือกเป็ นฝ่ ายเสิร์ฟหรื อฝ่ ายรับ ฯลฯ ได้ แต่จะต้ องมีผ้ เู ล่นอย่างน้ อย 1 คน มาทาการเสี่ยง
เหรี ยญ
การดาเนินการในสถานการณ์ที่พิเศษเช่นนี ้มีกระบวนการปฏิบตั ิดงั นี ้
1. เป่ านกหวีดเรี ยกให้ ทงั ้ 2 ทีม มาทาการเสี่ยงเหรี ยญต่อหน้ าผู้บนั ทึกคะแนน
2. เมื่อได้ รับการยืนยันว่ามีผ้ เู ล่นเพียงทีมเดียวเท่านันที
้ ่มาปรากฏตัว ให้ แจ้ งกับทีมที่มาปรากฎว่าเป็ น
ทีมชนะการเสี่ยงเหรี ยญโดยอัตโนมัติ และมีสิทธิ์จะเป็ นฝ่ ายเลือกก่อน (เสิร์ฟ รับลูกเสิร์ฟ หรื อเลือกแดน)
3. ผลการเลือกที่เหลือจะเป็ นของทีมที่มาปรากฏตัวภายหลัง (เช่น จะอยูแ่ ดนใด)
4. ให้ แจ้ งกับอีกทีมหนึง่ ที่มาปรากฎตัวภายหลังว่าจะต้ องปฏิบตั ิตามข้ อเลือกที่เหลือของการเสี่ยง
เหรี ยญ หลังจากหมดเวลาอบอุน่ ร่างกายแล้ ว
5. ยืนยันกับผู้บนั ทึกการแข่งขันเกี่ยวกับการตัดสินใจของทีมและลงลายเซนก่อนการแข่งขันของ
หัวหน้ าทีมรวมถึงข้ อมูลต่าง ๆ ที่จะต้ องบันทึกลงในใบบันทึกการแข่งขัน (เช่น ลาดับการเสิร์ฟ) โปรดจาไว้
ว่าในกรณีนี ้ผู้บนั ทึกจะไม่สามารถเพิ่มเติมข้ อมูลลงในใบบันทึกให้ สมบูรณ์ได้ เพื่อเริ่มการแข่งขันเกี่ยวกับยังไม่ร้ ู
เกี่ยวกับแดนในสนาม ยังไม่ร้ ูวา่ ทีมใดจะเสิร์ฟหรื อรับลูกเสิร์ฟ
6. เป่ านกหวีดและแสดงการเริ่มต้ นเวลาอบอุน่ ร่างกาย (5 นาที)
7. จะต้ องไม่ขดั จังหวะหรื อทาให้ เสียเวลาสาหรับการอบอุ่นร่างกายเพื่อขอข้ อมูลเพิ่มเติม (หากอีกทีม
มาถึงสนาม)
8. ทันทีที่หมดเวลาอบอุน่ ร่างกาย ผู้ตดั สินต้ องเป่ านกหวีดและให้ สญ
ั ญาณให้ ผ้ เู ล่นไปที่เก้ าอี ้ตามที่
กาหนดไว้
9. เฉพาะทีมที่มาปรากฎตัวและทาการเสี่ยงเหรี ยญนันต้
้ องให้ ไปนัง่ ที่เก้ าอี ้ตามที่กาหนดไว้
10. ทีมที่ไม่ได้ ทาการเสี่ยงเหรี ยญควรมาที่โต๊ ะบันทึกคะแนนเพื่อแจ้ งการตัดสินใจเลือก
(เสิร์ฟ,การรับลูกเสิร์ฟ,แดนของสนาม) ตามที่พวกเขายังไม่ได้ ตดั สินใจเลือก (ตามข้ อ 4 ที่กล่าวมาแล้ ว)
11. ทีมที่มาปรากฎตัวในภายหลังต้ องให้ หวั หน้ าทีมมาลงชื่อก่อนการแข่งขันลงในใบบันทึกการแข่งขัน
และแจ้ งลาดับเสิร์ฟ
12 . ผู้บนั ทึกควรเพิ่มเติมใบบันทึกให้ สมบูรณ์และยืนยันกับผู้ตดั สิน ว่าข้ อมูลต่าง ๆ นันได้
้ รับมา
ครบถ้ วนสมบูรณ์แล้ ว
13. ทีมที่มาปรากฏตัวก่อนในเวลาเสี่ยงเหรี ยญควรได้ รับแจ้ งถึงการตัดสินใจของอีกทีมหนึง่
14. เจ้ าหน้ าที่ฝ่ายต่าง ๆ ควรเตรี ยมพร้ อมก่อนเริ่มทาการแข่งขันโดยเร็วที่สดุ เท่าที่จะเป็ นไปได้
ขัน้ ตอนพิเศษที่ 2 : หากทัง้ 2 ทีมไม่มาปรากฏตัว (ไม่มีผ้ เู ล่นอยูใ่ นสนาม) การเสี่ยงเหรี ยญ ก็จะ
ไม่เกิดขึ ้นแต่เวลาควรจะต้ องบันทึกไว้ ในช่องหมายเหตุ (Remark) ในใบบันทึกการแข่งขันและผู้ตดั สินจะต้ อง
เริ่มต้ นจับเวลาตามขันตอนการแข่
้
งขัน ( เพื่อประกาศให้ ทราบว่าการแข่งขันกาลังจะเริ่มต้ นแล้ ว)

- มีวิธีการตัดสินหลายวิธีในขันตอนพิ
้
เศษที่ 1 ซึง่ สามารถนามาใช้ ในขันตอนพิ
้
เศษที่ 2 แต่ควรนามา
ประยุกต์ใช้ เพราะว่าไม่มีทีมมาปรากฏตัวเพื่อทาการเสี่ยงเหรี ยญ
- หากมีทีมมาถึงภายหลังจากขันตอนของการแข่
้
งขันได้ เริ่ มต้ นแล้ ว กระบวนการต่าง ๆ จะคง
ดาเนินการต่อไปโดยไม่มีการเปลี่ยนแปลงและทีมที่มาช้ าจะไม่ได้ รับเวลาอบอุน่ ร่างกายเพิ่มเติมอีก
- ขันตอนของกระบวนการพิ
้
เศษทัง้ 2 ขันตอนนั
้
น้ จะต้ องทาให้ เสร็จสิ ้นโดยเร็วที่สดุ เท่าที่จะเป็ นไปได้
และไม่ควรจะยืดเวลาออกไปจนกระทบเวลาตามขันตอนการแข่
้
งขัน
ขัน้ ตอนที่ 6
- เวลาอบอุน่ ร่างกายจะหมดลงอย่างสมบูรณ์เมื่อผู้ตดั สินที่ 1 เป่ านกหวีดและแจ้ งว่าการแข่ง ขันจะ
เริ่มต้ นแล้ ว
- หากถึงเวลานันผู
้ ้ เล่นยังคงไม่มาปรากฏตัวที่สนามเพื่อทาการแข่งขัน ผู้ตดั สินต้ องแจ้ งต่อผู้ควบคุม
การแข่งขัน, (หากมาปรากฏตัวในภายหลัง) เจ้ าหน้ าที่ในสนาม,คนดู,สี่อมวลชน และ ฯลฯ ให้ รับทราบผล
การแข่งขันตามเหตุการณ์ที่เกิดขึ ้น
- ในขันสุ
้ ดท้ ายของขันตอนการแข่
้
งขันอย่างเป็ นทางการผู้ตดั สินที่ 1 ไม่จาเป็ นต้ องขึ ้นไปยืนบนแท่นผู้
ตัดสิน
- ผู้ควบคุมการแข่งขันจะเป็ นผู้รับผิดชอบในการแจ้ งผลของการตัดสินให้ ปรับเป็ นแพ้ แก่หวั หน้ าทีมนัน้
(หากมาปรากฎตัวในภายหลัง) รวมทังการแจ้
้
งแก่เจ้ าหน้ าที่ฝ่ายต่าง ๆ ผู้ชม และสื่ออื่น ๆ
- คะแนนและผลสรุปของการแข่งขันให้ ดาเนินไปตามขันตอนที
้
่ 7 : การบันทึกผลการแข่งขัน
5. เหตุการณ์ ท่ ี 3 ทีมถูกปรั บแพ้ หลังจากการแข่ งขันได้ เริ่มต้ นแล้ ว
- สถานการณ์นี ้มักจะเกิดขึ ้นเนื่องจากผู้เล่นมีการบาดเจ็บ (แต่อาจไม่ใช่เสมอไป)
- ควรแจ้ งให้ ผ้ คู วบคุมการแข่งขันมาที่สนามอย่างเร็วที่สดุ เท่าที่จะเป็ นไปได้
- ในขันตอนแรกผู
้
้ ตดั สินจะต้ องสอบถามด้ วยวาจาว่าทีมต้ องการที่จะถอนตัวออกจากการแข่งขัน
หรื อไม่ ซึง่ อาจทาได้ หลังจากผ่านขันตอนการรั
้
กษาอาการบาดเจ็บไปแล้ ว
- ผู้ตดั สินที่ 1 จะต้ องทาสิ่งต่อไปนี ้ให้ สมบูรณ์
1. ได้ รับการลงชื่อในใบบันทึกการแข่งขันของทีมที่ต้องการถอนตัว (เป็ นการยืนยันว่าต้ องการถอนตัว)
2. ยืนยันผลการถูกปรับเป็ นแพ้ ในครัง้ นี ้กับผู้ควบคุมการแข่งขัน
3. แจ้ งทีมตรงข้ ามถึงผลของการถูกปรับเป็ นแพ้ ในครัง้ นี ้
4. ตรวจสอบความสมบูรณ์และถูกต้ องของใบบันทึกการแข่งขันและลงชื่อในการตรวจสอบข้ อมูล
สาหรับคะแนนที่เป็ นผลการแข่งขันโดยให้ เป็ นไปตามแนวปฏิบตั ิตามขันตอนที
้
่ 7 การบันทึกผลการแข่งขัน
6. หมายเหตุ
- ผู้ตดั สินควรจะต้ องรู้จกั ผู้ควบคุมการแข่งขัน โดยเฉพาะของผู้ควบคุมการแข่งขันที่ถกู กาหนดไว้
ภายใต้ คมู่ ือของสหพันธ์ วอลเลย์บอลนานาชาติ (FIVB)

7. การบันทึกคะแนน
- ผู้ควบคุมการแข่งขันคือผู้ที่มีความรับผิดชอบในเหตุการณ์ที่ 1 และ 2 ที่จะต้ องตรวจสอบผลการ
แข่งขันและอาจจะบันทึกความเห็นที่เหมาะสมลงในช่องหมายเหตุ (Remark)
- ผู้ตดั สินที่ 1 จะต้ องแน่ใจว่าการบันทึกตามขันตอนการแข่
้
งขันได้ มีการลงรายละเอียดในช่องหมาย
เหตุ (Remark) ในใบบันทึกการแข่งขันอย่างถูกต้ องสมบูรณ์ตามตัวอย่างที่ปรากฏไว้ ในคาแนะนา ในการทา
บันทึกตามแบบของสหพันธ์วอลเลย์บอลนานาชาติ
- หากผู้ควบคุมการตัดสิน (REFEREE DELEGATE) ไม่ปรากฏตัวอยูใ่ นสนามตลอดการแข่งขัน ผู้
ตัดสินที่ 1 จะเป็ นผู้มีสิทธิ์ลงชื่อในใบบันทึกการแข่งขันแล้ วนาส่งที่กองอานวยการแข่งขันโดยไม่ให้ เกิดการ
ล่าช้ า

ขัน้ ตอนการพิสจู น์ รอยบอล (BALL MARK PROTOCOL)
หลักการทั่วไป
จุดมุง่ หมายของขันตอนนี
้
้คือ ต้ องการให้ ผ้ ตู ดั สินมีมาตรฐานและวิธีการที่รวดเร็วที่จะดาเนินการกับการ
พิสจู น์รอยบอล ดังนันเจ้
้ าหน้ าที่ทกุ ฝ่ ายและผู้ตดั สินจึงควรเอาใจใส่ตอ่ กระบวนการของขันตอนให้
้
โปร่งใส มี
ผลสรุปออกมาอย่างเป็ นข้ อยุติ และมีการสื่อสารที่ดีตอ่ กัน ทาให้ สามารถกลับเข้ าสูก่ ารเล่นได้ อย่างรวดเร็ วที่สดุ
ซึง่ มีขนตอนด
ั้
าเนินการดังนี ้
1. กระบวนการ (THE PROCESS)
ขันตอนการพิ
้
สจู น์รอยบอลที่ใช้ ในการแข่งขันมีส่วนประกอบเพียงไม่กี่ขนตอน
ั้
และขันตอนเหล่
้
านี ้จะมี
เจ้ าหน้ าที่ฝ่ายต่าง ๆ ในสนาม โดยเฉพาะอย่างยิ่งผู้ตดั สินที่ 1 ที่จะต้ องปฎิบตั ติ ามขันตอนให้
้
สาเร็ จลุลว่ งด้ วย
ความถูกต้ องและรวดเร็วเพื่อให้ สามารถกลับเข้ าสู่การแข่งขันได้ อย่างรวดเร็ว ส่วนประกอบที่สาคัญของ
ขันตอนการพิ
้
สจู น์รอยบอลมีดงั นี ้
1. เมื่อผู้ตดั สินที่ 1 มีความไม่แน่ใจในการตัดสินว่าลูกบอล “ลง” หรื อ “ออก” ผู้ตดั สินที่ 1 อาจตัดสินใจ
ให้ มีการใช้ ขนตอนการพิ
ั้
สจู น์รอยบอล
2. หัวหน้ าทีมไม่มีสิทธิที่จะเรี ยกร้ องให้ มีการนาขันตอนการพิ
้
สจู น์รอยบอลมาใช้
3. ผู้ตดั สินทัง้ 2 คน และผู้กากับเส้ นควรป้องกันไม่ให้ ผ้ เู ล่นได้ ปกปิ ดหรื อทาการเปลี่ยนแปลงรอยบอล
โดยผู้ตดั สินที่1 อาจสัง่ ให้ มีการลงโทษได้ ตามความเหมาะสม
4. หากหัวหน้ าทีมทังสองที
้
มตกลงกันได้ หรื อยอมรับว่าการตัดสินในตอนแรกนันไม่
้ ถกู ต้ อง เมื่อเป็ น
ดังนี ้ ขันตอนการพิ
้
สจู น์รอยบอลก็ไม่จาเป็ นต้ องนามาใช้ หรื อยุตขิ นตอนการพิ
ั้
สจู น์รอยบอลได้ ในทันที
5. การพิสจู น์รอยบอลนันมี
้ ข้อดีตรงที่เปิ ดโอกาสให้ ผ้ ตู ดั สินที่ 1 ได้ ทาให้ ความตรึงเครี ยดทางอารมณ์
ของผู้เล่นลดลงหลังจากเกิดความขัดแย้ ง แต่อย่างไรก็ตามผู้ตดั สินจะต้ องปฏิบตั ิตามขันตอนการพิ
้
สจู น์รอย
บอลอย่างเคร่งครัดและรวดเร็ว
2. การปฏิบัตหิ น้ าที่ของผู้ตัดสินที่ 1 (THE WORK OF THE FIRST REFEREE)
- ผู้ตดั สินที่ 1 ต้ องตัดสินใจอย่างรวดเร็ วในเบื ้องต้ นว่าจะให้ มีการพิสจู น์รอยบอลหรื อไม่
- ผู้ตดั สินที่ 1 ต้ องรี บลงจากแท่นผู้ตดั สินและแจ้ งให้ ผ้ กู ากับเส้ นที่เกี่ยวข้ องไปที่จดุ ของรอยบอล
- ต่อจากนันผู
้ ้ ตดั สินที่ 1 ควรขอให้ ผ้ เู ล่นที่อยูใ่ นแดนที่มีรอยบอลให้ ออกจากบริเวณนัน้ ขันตอนนี
้
้ถือ
เป็ นความสาคัญอย่างยิ่งเพื่อความเท่าเทียมกันและยุตธิ รรมของผู้เล่นทังสองฝ่
้
ายภายใต้ กระบวนการของ
ขันตอนการพิ
้
สจู น์รอยบอล
- กระบวนการตรวจสอบว่ารอยบอล (“ลง” หรื อ “ออก”)
1. เมื่อบริเวณรอบ ๆ รอยบอลไม่มีผ้ เู ล่นอยูแ่ ล้ วและผู้กากับเส้ นที่เกี่ยวข้ องได้ ไป
ประจาตาแหน่งแล้ ว ผู้ตดั สินที่ 1 ควรดาเนินการสอบถามผู้กากับเส้ นตามขันตอน
้

2. สิ่งแรกที่ต้องมีการแสดงให้ เห็นว่าบอลสัมผัสกับเส้ นหรื อไม่ รวมถึงกรณีที่เส้ นอยู่
ในตาแหน่งที่ขยายออกไปแล้ วถูกลูกบอลมาสัมผัสหรื อไม่
3. ถือเป็ นสิ่งสาคัญต่อมาที่จะต้ องให้ ผ้ กู ากับเส้ นได้ ปฏิบตั ิในสิ่งต่อไปนี ้
ก. แสดงตาแหน่งของรอยบอล (โดยไม่ให้ สมั ผัสกับรอยบอล)
ข. อธิบายถึงสิ่งที่ผ้ กู ากับเส้ นได้ เห็น รวมถึงลักษณะของลูกบอลที่สมั ผัส
กับพื ้นทรายและเหตุการณ์อื่น ๆ ที่ตามมาภายหลัง
4. ผู้ตดั สินที่ 1 ควรทาความเข้ าใจอย่างชัดเจนในสิ่งที่ผ้ กู ากับเส้ นได้ ชี ้แจง กลยุทธ์ที่ดี
ในกรณีนี ้คือรับฟั งคาอธิบายในเหตุการณ์ตา่ ง ๆ ตามลาดับที่มีเหตุการณ์เกิดขึ ้นอย่างตังใจ
้
5.เมื่อผู้ตดั สินที่ 1พอใจกับข้ อมูลที่ได้ รับและมีข้อมูลเพียงพอต่อการตัดสินใจและ
สามารถนาไปตัดสินได้ แล้ ว ให้ กลับขึ ้นไปยืนบนแท่นตัดสินแล้ วแสดงสัญญาณมือการตัดสินใจเกี่ยวกับการ
พิสจู น์รอยบอล (แสดงสัญญาณมือทีมที่ได้ เสิร์ฟ) และสามารถปฏิบตั ติ อ่ ได้ หากจะมีการลงโทษผู้เล่นที่ลอดมา
ใต้ ตาข่ายเพื่อไปดูรอยบอล ทังนี
้ ้ต้ องไม่ให้ เกิดการล่าช้ าต่อการเล่นต่อไปอย่างทันที
6. หากเป็ นไปได้ ให้ ผ้ ตู ดั สินที่ 1 ประกาศแก่ผ้ ชู มเพื่อให้ ทราบถึงผลการตัดสินเกี่ยวกับการ
พิสจู น์รอยบอลในเวลาเดียวกันกับที่ได้ แสดงสัญญาณมือ
7. ผู้ตดั สินที่ 1 สัง่ ให้ เริ่มการแข่งขันต่อไป
3. การปฏิบัตหิ น้ าที่ของผู้ตัดสินที่ 2 (THE WORK OF THE SECOND REFEREE)
- ผู้ตดั สินที่ 2 ควรจะไปอยูใ่ นบริเวณใกล้ ๆ ตาข่ายอย่างทันที เพื่อคอยป้องกันผู้เล่นทีมตรงข้ ามทังทาง
้
วาจาและการกระทาเพื่อไม่ให้ ผ้ เู ล่นข้ ามตาข่ายมาดูรอยบอล
- เป็ นสิ่งที่ดีหากจะย ้าเตือนผู้เล่นทีมทุกทีมที่เข้ าแข่งขันว่าจะเป็ นการกระทาผิดกติกาหากลอดใต้ ตา
ข่ายหรื อข้ ามเขตของตาข่ายเข้ ามาในแดนตรงข้ าม
- ควรมีการประสานด้ วยสายตา (eye contact) กับผู้ตดั สินที่1 ตลอดเวลาเมื่อเข้ าสู่กระบวนการพิสจู น์
รอยบอล
- ผู้ตดั สินที่ 2 อาจเข้ าไปช่วยในการตัดสินใจขันสุ
้ ดท้ ายของผู้ตดั สินที่ 1 ได้ หากมีการร้ องขอจากผู้
ตัดสินที่ 1
- ผู้ตดั สินที่ 2 จะต้ องตรวจสอบให้ แน่ใจว่าผู้บนั ทึกคะแนนได้ บนั ทึกผลที่ได้ จากการพิสจู น์รอยบอลลง
ไปอย่างถูกต้ องแล้ ว การแข่งขันไม่ควรเริ่มต่อไปจนกว่าผู้บนั ทึกคะแนนจะมีความพร้ อมแล้ ว
4. หมายเหตุสาคัญ (SPECIAL NOTES)
- ให้ ดาเนินการได้ ด้วยการ สื่อสาร/การทางานประสานสัมพันธ์กนั ที่รวดเร็วและถูกต้ องทังก่
้ อน ระหว่าง
และหลังการแข่งขัน โดยดาเนินการตามขันตอน
้
การประสานสัมพันธ์ กนั ด้ วยภาษาที่สามารถสื่อสารกันได้ ร้ ู
เรื่ องมากที่สดุ หากเป็ นระดับนานาชาติควรสื่อสารกันด้ วยภาษาพูด (ภาษาอังกฤษ) ให้ มากที่สดุ เท่าที่จะเป็ นไป
ได้

- ผู้ตดั สินที่ 1 และผู้กากับเส้ นที่เกี่ยวข้ องควรจับตาที่บริเวณรอยบอลเพราะอาจสามารถเห็นการ
กระทาของผู้เล่นซึง่ มีเจตนาที่จะเปลี่ยนแปลงหรื อปกปิ ดรอยบอลได้
- ผู้ตดั สินที่ 2 ควรกระตือรื อร้ นที่จะใช้ ทงเสี
ั ้ ยงนกหวีด สัญญาณมือ และวาจาในการแจ้ งแก่ผ้ เู ล่นว่าไม่
ควรลอดตาข่ายหรื อข้ ามเขตของตาข่ายเข้ ามาที่บริเวณรอยบอล
- ผู้ตดั สินที่ 1 อาจใช้ ชว่ งเวลาในขณะที่กาลังพิจารณาเกี่ยวกับรอยบอลด้ วยการร้ องขอความช่วยเหลือ
จากผู้ตดั สินที่ 2 ในการประมวลเหตุการณ์ที่เกิดขึ ้นหรื อขอความช่วยเหลืออื่น ๆ
5.ผู้กากับเส้ น (THE LINE JUDGES)
- ในช่วงระหว่างที่กาลังปฏิบตั หิ น้ าที่ผ้ กู ากับเส้ นควรใช้ ความพยายามตัดสินให้ แม่นยาที่สดุ เท่าที่จะ
สามารถทาได้ ด้วยการตัดสินว่าลูกบอลนัน้ “ลง” หรื อ “ออก” เพื่อหลีกเลี่ยงจะได้ ไม่ต้องนาขันตอนการพิ
้
สจู น์
รอยบอลมาใช้
- หากมีการใช้ ขนตอนการพิ
ั้
สจู น์รอยบอลจากผู้ตดั สินที่ 1 ผู้กากับเส้ นจะต้ องแน่ใจและมัน่ ใจใน
ความคิดของตนเองว่าจะสามารถถ่ายทอดจุดที่แม่นยาและจดจาเหตุการณ์ตา่ ง ๆ ที่เกี่ยวข้ องกับลูกบอลที่
สัมผัสพื ้นสนามได้ อย่างถูกต้ อง
- ผู้กากับเส้ นควรนาเสนอข้ อมูลที่เกี่ยวกับตาแหน่ง และเหตุการณ์ของการสัมผัสพื ้นสนามของลูกบอล
ให้ กบั ผู้ตดั สินที่ 1 หากมีการร้ องขอจากผู้ตดั สิน
- เป็ นเรื่ องปกติที่ผ้ ตู ดั สินที่ 1 จะขอให้ ผ้ กู ากับเส้ นไปในบริเวณของรอยบอล
- ผู้กากับเส้ น (และเจ้ าหน้ าที่คนอื่นๆ) จะต้ องไม่เปลี่ยนแปลงพื ้นสนามในบริเวณที่มีรอยบอล และควร
ทาให้ เกิดจุดเด่นขึ ้นมาเพื่อหลีกเลี่ยงไม่ให้ บคุ คลต่าง ๆ เดินเข้ ามาในบริเวณนัน้ หรื อแสดงสัญลักษณ์ไว้ บนผิว
ทรายด้ วยธงหรื อการชี ้
6. การเริ่มแข่ งขันใหม่ (RECOMMENCING THE MATCH)
- เมื่อจบขันตอนการพิ
้
สจู น์รอยบอลแล้ ว ผู้ตดั สินที่ 1 ควรแจ้ งผลการตัดสินให้ กบั ทุกฝ่ ายได้ ทราบ และ
แสดงสัญญาณมือตามความเหมาะสม(แจ้ งว่าทีมใดจะเป็ นฝ่ ายเสิร์ฟ)
- ผู้ตดั สินที่ 1 สามารถดาเนินการต่อได้ อย่างทันที หากต้ องมีการลงโทษผู้เล่นที่ลอดตาข่ายหรื อข้ ามไป
ดูรอยบอล ด้ วยการลงโทษเป็ นการผิดมารยาท (ใบแดง) และถือเป็ นการลงโทษเฉพาะบุคคล
- การข้ ามหรื อลอดไปใต้ ตาข่ายเพื่อดูรอยบอลของผู้เล่น จะไม่มีความแตกต่างกันในการลงโทษ (เมื่อผู้
เล่นก้ าวพ้ นไปจากตาข่ายในระยะ 1 เมตร หรื อ 3 เมตร) อย่างไรก็ตามในบางครัง้ อาจมีผ้ เู ล่นได้ รับการลงโทษ
ด้ วยการกระทาเป็ นอย่างอื่น เช่น ถ่วงเวลา หรื อการล่วงละเมิดทางวาจา เป็ นต้ น
- ผู้ตดั สินที่ 2 จะต้ องแน่ใจว่าผู้บนั ทึกได้ บนั ทึกผลการแข่งขันอันเกิดจากขันตอนการพิ
้
สจู น์รอย
บอลได้ อย่างถูกต้ องแล้ ว และไม่ควรให้ การแข่งขันได้ เริ่มต่อไปจนกว่าผู้บนั ทึกจะมีความพร้ อ ม

ขัน้ ตอนรั กษาอาการบาดเจ็บ
PROCEDURE FOR A MEDICAL INJURY PROTOCAL
ให้ ดาเนินการกับรายการแข่งขันที่สหพันธ์วอลเลย์บอลนานาชาติให้ การรับรองอย่างเป็ นทางการ
ภายใต้ กติกาข้ อที่ 17.1 ของกติการวอลเลย์บอลชายหาด
1. สาระสาคัญ
- ขันตอนของการรั
้
กษาอาการบาดเจ็บเป็ นขันตอนที
้
่ออกแบบมาเพื่อให้ เกิดผลที่ดีตอ่ การรักษาอา
บาดเจ็บโดยให้ มีการเสียเวลาน้ อยที่สดุ (ภายใต้ กติกาข้ อ 17.1)
- การใช้ เวลารักษาอาการบาดเจ็บหมายถึงเวลาที่บคุ ลากรทางการแพทย์อย่างเป็ นทางการให้ การ
รักษาทางการแพทย์แก่ผ้ เู กี่ยวข้ อง เมื่อการรักษานันเสร็
้ จสิ ้นแล้ ว หรื อไม่สามารถทาการรักษาต่อไปได้ การเล่น
จะดาเนินต่อไปหรื อมีการประกาศว่าไม่พร้ อมในการแข่งขันสาหรับทีมที่ไม่สามารถเล่นต่อไปได้
- การให้ การรักษาอาการบาดเจ็บในระหว่างการแข่งขันจะให้ บคุ ลากรทางการแพทย์ (เช่น แพทย์ นัก
กายภาพบาบัด ของฝ่ ายจัดการแข่งขัน) หรื อแพทย์ประจาทีม (แพทย์หรื อนักกายภาพบาบัดของทีมที่ได้ รับการ
รับรองอย่างถูกต้ อง) ซึง่ เป็ นไปตามที่ผ้ เู ล่นได้ ร้องขอ ในกรณีที่ใช้ บคุ ลากรทางการแพทย์อย่างเป็ นทางการเมื่อ
ให้ การรักษาเสร็จแล้ วจะต้ องรายงานต่อผู้ตดั สินที่ 1 เพื่อดาเนินการแข่งขันต่อ ยกเว้ นในกรณีที่ผ้ เู ล่นแจ้ งว่า
พร้ อมที่จะเล่นต่อได้ แล้ ว ก่อนที่บคุ ลากรทางการแพทย์อย่างเป็ นทางการจะเข้ ามาภายในสนาม
- เพื่อให้ พร้ อมต่อการให้ การรักษาผู้เล่นที่บาดเจ็บในระหว่างการแข่งขัน ทีมงานของแพทย์และ
บุคลากรทางการแพทย์ควรจะต้ องนัง่ อยูบ่ ริเวณที่จดั ให้ ทางด้ านข้ างของสนามจะได้ ไม่ต้องเสียเวลารอในการให้
เข้ าไปในสนาม
- ในระหว่างที่มีการถ่ายทอดทางทีวีในสนามหลัก (center court) บุคลากรทางการแพทย์อย่างเป็ น
ทางการจะต้ องได้ รับการจัดให้ นงั่ ประจาที่บริเวณด้ านข้ างของสนาม
- ทุกครัง้ ที่มีการปรับเป็ นแพ้ เกิดขึ ้นอันเนื่องมาจากการบาดเจ็บ (รวมทังช่
้ วงก่อนจะเริ่มการแข่งขัน)
บุคลากรทางการแพทย์อย่างเป็ นทางการและฝ่ ายแพทย์ของสหพันธ์วอลเลย์บอลนานาชาติ (ในกรณีที่มีการ
แต่งตัง)้ จะต้ องมาปรากฎตัวที่สนาม
- สาหรับการแข่งขันระดับโลกและรายการแข่งขันอย่างเป็ นทางการของสหพันธ์วอลเลย์บอลนานาชาติ
นักกีฬาคนหนึง่ จะได้ รับการอนุญาตให้ ใช้ เวลาในการรักษาอาการบาดเจ็บได้ ไม่เกิน 2 ครัง้ ต่อระยะเวลา 12
เดือน โดยนักกีฬาจะต้ องเป็ นผู้รับผิดชอบต่อจานวนครัง้ ที่ใช้ ไป สาหรับผู้ควบคุมการแข่งขัน ผู้ควบคุมการ
ตัดสิน จะต้ องรายงานผลเกี่ยวกับการใช้ เวลาในการรักษาอาการบาดเจ็บต่อผู้เกี่ยวข้ องในการจัดการแข่งขัน แต่
ละครัง้ และทางสหพันธ์วอลเลย์บอลนานาชาติจะเก็บข้ อมูลไว้ สาหรับติดตามผลเมื่อมีการใช้ เวลาในการรักษา
อาการบาดเจ็บเพิ่มขึ ้นจากที่กาหนดซึง่ นักกีฬาจะต้ องมีการเสียเงินค่าปรับ (การจ่ายเงินค่าปรับให้ เป็ นไปตาม
คูม่ ือของสหพันธ์วอลเลย์บอลนานาชาติที่ได้ กาหนดไว้ )

- การใช้ เวลาในการรักษาอาการบาดเจ็บโดยผู้ตดั สินอันเนื่องจากนักกีฬามีเลือดออกและได้ รับการ
รักษาจากบุคลากรทางการแพทย์จะไม่นบั รวมอยู่ในการใช้ เวลาในการรักษาอาการบาดเจ็บในช่วงระยะเวลา
12 เดือน ดังนันการใช้
้
เวลาในการรักษาอาการบาดเจ็บอันมีผลมาจากอุบตั เิ หตุที่เกิดขึ ้น (เช่น นักกีฬาชนกัน
นักกีฬาไปปะทะกับวัตถุตา่ ง ๆ เช่น เสา ธง ฯลฯ) ในกรณีเช่นนี ้จะได้ รับการรักษาอาการบาดเจ็บจากฝ่ าย
แพทย์ โดยได้ รับการยกเว้ นไม่นาไปใช้ ในการแข่งขันครัง้ ต่อไป การใช้ เวลาในการรักษาอาการบาดเจ็บอัน
เนื่องมาจากอุบตั เิ หตุในรายการเดียวกันหรื อรายการแข่งขันครั ง้ ต่อไป จะได้ รับการรับรองให้ ยกเว้ นไม่นบั เป็ น
"โควต้ าการรักษาอาการบาดเจ็บของนักกีฬาหนึง่ คนต่อ 2 ครัง้ ในช่วงระยะเวลา 12 เดือน")
- ฝ่ ายจัดการแข่งขันจะต้ องจัดเตรี ยมห้ องน ้าเฉพาะสาหรับนักกีฬา 2 ห้ อง (หนึง่ ห้ องสาหรับนักกีฬา
หญิง และอีกหนึง่ ห้ องสาหรับนักกีฬาชาย) ห้ องน ้าที่จดั เตรี ยมไว้ นนอาจเป็
ั้
นห้ องน ้าแบบเคลื่อนที่ก็ได้ หาก
ไม่สามารถใช้ แบบถาวรได้ โดยให้ อยู่ใกล้ บริเวณสนามไม่ควรให้ ไกลเกินกว่า 100 เมตร ผู้ตดั สินจาเป็ นต้ องได้ รับ
รายงานในเรื่ องที่ตงของห้
ั้
องน ้าและมีการตรวจสอบก่อนจะเริ่มการแข่งขันของรายการนัน้ ๆ
-ในกรณีที่นกั กีฬาร้ องขอให้ เวลาในการรักษาอาการบาดเจ็บหรื อถูกปรับเป็ นแพ้ เนื่องจากมีอาการ
บาดเจ็บ ผู้เกี่ยวข้ องจะต้ องมีการดาเนินการโดยบันทึกลงในใบบันทึกการแข่งขันอย่างทันที และจะต้ องส่ง
สาเนาใบบันทึก BVB/49 โดยผู้ตดั สินในคูน่ นั ้ (ข้ อยกเว้ นสาหรับการใช้ เวลาในการรักษาอาการบาดเจ็บอันเกิด
จากบาดแผลมีเลือดออก)
2. เมื่อผู้เล่ นเกิดอาการบาดเจ็บ (AT THE TIME OF IN JURY)
- เมื่อผู้เล่นเกิดอาการบาดเจ็บ ผู้ตดั สินที่ 2 จะต้ องรี บเข้ าไปที่ผ้ เู ล่นเพื่อสอบถามอาการและตรวจดู
ลักษณะอาการบาดเจ็บในทันที
- ผู้ตดั สินที่ 2 จะต้ องถามผู้เล่นว่า
1. “ คุณสามารถเล่ นต่ อได้ หรือไม่ ’’ ( "Are you able to continue play”) หรื อ
“คุณต้ องการการรักษาอาการบาดเจ็บหรือไม่ ” (do you require medical treatment?”)
2. ในกรณีที่ต้องการการรักษาอาการบาดเจ็บ "คุณต้ องการแพทย์ อย่ างเป็ นทางการหรือ
แพทย์ ประจาทีมของคุณ” ? (“By the official medical personnel or your own?”)
3. “ให้ ถามเพิ่มต่อไปอีกว่า "คุณการการแพทย์ หรือนักกายภาพบาบัดหรือต้ องการ
ทัง้ สองอย่ าง"? (“Do you need a physician or a physical therapist or both?)
- หากเป็ นไปได้ การแข่งขันควรจะเริ่มต้ นต่อไปโดยไม่มีการล่าช้ า และในสถานการณ์เช่นนี ้ผู้ตดั สิน
สามารถอนุญาตให้ ได้ หากผู้เล่นขอใช้ เวลาเพียงเล็กน้ อยก่อนที่จะกลับเข้ าไปสูก่ ารเล่น (ภายใน 15 วินาที)
โดยไม่ถือเป็ นการขอเวลานอกเพื่อรักษาอาการบาดเจ็บ
หมายเหตุ ภายใต้ เหตุการณ์ของการบาดเจ็บทุกกรณีเช่นนี ้ ควรร้ องขอให้ ฝ่ายแพทย์เข้ ามา
เตรี ยมพร้ อมอยูท่ ี่สนาม โดยผู้ควบคุมการแข่งขันและหรื อผู้ควบคุมการตัดสิน ควรจัดให้ ฝ่ายแพทย์อยูใ่ น
สถานที่ซงึ่ สามารถมองเห็นเหตุการณ์ที่เกิดขึ ้นได้

3.กรณีการบาดเจ็บที่มีเลือดออก (BLOOD INJURIES)
- ความปลอดภัยของผู้มีสว่ นร่ วมในการแข่งขันทุกฝ่ ายถือเป็ นเรื่ องสาคัญ เมื่อมีการบาดเจ็บที่มี
เลือดออกจะต้ องได้ รับการดูแลอย่างทันทีไม่วา่ จะเป็ นนักกีฬาหรื อเจ้ าหน้ าที่ในสนาม
- หากเป็ นอาการที่มีเลือดออกเพียงเล็กน้ อยและสามารถรักษาให้ หยุดได้ เองอย่างง่าย ๆ โดยไม่
เสียเวลามากนัก ในกรณีเช่นนี ้ไม่ถือเป็ นการใช้ เวลาเพื่อรักษาอาการบาดเจ็บ
- ถ้ าหากเป็ นอาการบาดเจ็บที่มีเลือดออกมาก จะต้ องได้ รับการรักษาโดยแพทย์ ในกรณีเช่นนี ้ให้ ถือว่า
เป็ นการใช้ เวลาเพื่อรักษาอาการบาดเจ็บ
- ผู้ตดั สินควรตรวจสอบว่าลูกบอลที่ใช้ ในการแข่งขันมีเลือดเปื อ้ นติดอยู่หรื อไม่ ถ้ ามีจะต้ องเปลี่ยนลูก
บอลใหม่และนาลูกบอลที่เปื อ้ นเลือดไปทาความสะอาดและฆ่าเชื ้อ

4. เมื่อผู้เล่ นไม่ สามารถเล่ นต่ อได้ และร้ องขอความช่ วยเหลือทางการแพทย์ (IF THE
PLAYER REQUESTS MEDICAL TREATMENT)
- หากผู้เล่นต้ องการขอความช่วยเหลือทางการแพทย์ ผู้ตดั สินที่ 2 จะต้ องรี บแจ้ งให้ บคุ คลที่เกี่ยวข้ อง
ในกรณีนนั ้ ๆ เข้ ามาในสนาม อนุญาตให้ แพทย์ประจาทีมที่ได้ รับการรับรองอย่างเป็ นทางการเข้ ามาดูแลผู้เล่น
ได้ ต่อจากนันแจ้
้ งให้ ผ้ บู นั ทึกทาการบันทึกหมายเลขและเวลาเป็ นนาทีและวินาทีที่ผ้ เู ล่นขอความช่วยเหลือทาง
การแพทย์ แล้ วแจ้ งกับผู้ตดั สินที่ 1 ให้ ลงมาเพื่อดาเนินขันตอนของการรั
้
กษาอาการบาดเจ็บและที่สาคัญต้ อง
ประสานงานกับบุคคลต่อไปนี ้ : ฝ่ ายแพทย์ (เพื่อรักษาอาการบาดเจ็บของผู้เล่น) ผู้ควบคุมการแข่งขัน,ผู้
ควบคุมผู้ตดั สิน และผู้ควบคุมด้ านการแพทย์ให้ มาปรากฏตัว
- เป็ นข้ อตกลงกันว่าผู้ตดั สินที่ 2 คือผู้ที่จะต้ องไปตามบุคคลที่เกี่ยวข้ องอย่างกระตือรื อร้ นแม้ จะต้ อง
ออกไปจากเขตนอกสนาม หรื อต้ องใช้ วิทยุติดตามตัว โดยให้ ผ้ ตู ดั สินที่ 1 เป็ นผู้ดแู ลผู้เล่นอยูใ่ นสนาม
- เป็ นสิ่งที่ยอมให้ ปฏิบตั ไิ ด้ หากผู้เล่นยังคงอยูท่ ี่ตาแหน่งเดิมในสนามขณะมีอาการบาดเจ็บ (เจ็บหลัง
ฯลฯ) แต่ถ้าสามารถเคลื่อนย้ ายได้ ให้ เคลื่อนย้ ายไปที่อื่นได้ อย่างอิสระภายในสนามหรื อเขตพื ้นที่การเล่นลูก
หรื อที่ม้านัง่ ประจาทีม
- หากมีการร้ องขอจากบุคลกรทางการแพทย์ที่ให้ การรักษาและโดยความเห็นชอบของผู้ตดั สิน ถ้ า
ความช่วยเหลือทางการแพทย์นนไม่
ั ้ สามารถทาที่สนามได้ (เช่นการทาความสะอาดบาดแผลหรื อเย็บแผล) ผุ้
เล่นที่บาดเจ็บจะออกไปนอกสนามได้ โดยมีผ้ ตู ดั สินที่ 2 ตามไปดูแลด้ วย (หรื อผู้ควบคุมการตัดสิน, หรื อผู้ตดั สิน
สารอง ถ้ ามี)
- การจับเวลา 5 นาที สาหรับการรักษาอาการบาดเจ็บนันจะเริ
้
่มต้ นเมื่อทีมแพทย์อย่างเป็ นทางการ
มาถึงสนามและพร้ อมให้ การรักษาแล้ ว (ต้ องเป็ นฝ่ ายแพทย์ที่ได้ รับการแต่งตังอย่
้ างเป็ นทางการ) หากเป็ น
กรณีที่ไม่มีแพทย์เป็ นทางการหรื อขอใช้ แพทย์ประจาทีมของตนเอง การจับเวลาในการรักษาอาการบาดเจ็บจะ
เริ่มต้ นเมื่อผู้ตดั สินได้ อนุญาตแล้ ว ซึง่ มีวิธีดงั นี ้
1. มีเวลา 2 ช่วงที่จะต้ องลงในใบบันทึกการแข่งขัน ดังนี ้ :

1. เวลาทีผ้ ตู ดั สินที่ 2 ถามคาถามต่อผู้เล่นที่บาดเจ็บ
2. เวลาที่ผ้ เู ล่นเริ่มแข่งขันต่อได้
2. มีเวลา 3 ช่วง ที่จะต้ องแจ้ งลงในใบบันทึกการแข่งขันสาหรับในกรณีที่ขอใช้ บคุ ลกรทางการแพทย์
อย่างเป็ นทางการ ดังนี ้ :
1. เวลาทีผ้ ตู ดั สินที่ 2 ถามคาถามต่อผู้เล่นที่บาดเจ็บ
2. เวลาที่ทีมแพทย์มาถึงสนาม
3. เวลาที่ผ้ เู ล่นเริ่มแข่งขันต่อได้
- ผู้ตดั สินที่ 2 (และ/หรื อผู้ตดั สินที่ 1) จะต้ องกระตือรื อร้ นในการควบคุมผู้เล่นให้ เข้ ามาในสนามเพื่อ
แข่งขันต่อเมื่อหมดเวลารักษาอาการบาดเจ็บแล้ ว
- เพื่อนร่วมทีมของผู้บาดเจ็บและผู้เล่นทีมตรงข้ ามจะต้ องอยูใ่ นบริเวณสนามหรื อเขตพื ้นที่การเล่นลูก
(FREE ZONE) หรื อไปอยู่ในบริเวณที่กาหนดไว้ ของผู้เล่น ในช่วงเวลานี ้ผู้เล่นสามารถใช้ ลกู บอลเพื่ออบอุ่น
ร่างกายได้
- ภายในเวลา 5 นาที เมื่อเวลารักษาอาการบาดเจ็บหมดลงแล้ ว ผู้ตดั สินที่ 2 ควรตรวจสอบว่า
ข้ อมูลรายละเอียดเกี่ยวกับเวลาทังหมดได้
้
ถกู บันทึกลงในใบบันทึกอย่างถูกต้ องและสมบูรณ์แล้ ว (ลงเวลาได้
เมื่อผู้เล่นที่บาดเจ็บกลับไปประจาตาแหน่งในสนาม)
- ผู้เล่นทังสองที
้
มจะต้ องได้ รับการแจ้ งถึงเวลาที่ใช้ ไปในช่วงของการรักษาอาการบาดเจ็บ
- ถือเป็ นสิ่งที่สาคัญที่จะต้ องบันทึกข้ อมูลเหล่านี ้ลงในใบบันทึก : ชื่อของผู้เล่น,หมายเลข,
ทีม,ชื่อประเทศ,เซต,เวลา,คะแนน เนื่องจากสิ่งเหล่านี ้อาจมีความสาคัญในภายหลังหากมีการประท้ วงหรื อมี
อาการบาดเจ็บเกิดขึ ้นอีกครัง้ พึงจาไว้ วา่ ผู้เล่นคนหนึง่ สามารถใช้ เวลาดูแลอาการบาดเจ็บได้ 1 ครัง้ ใน 1 นัด
เท่านัน้
- เมื่อเวลาของการรักษาอาการบาดเจ็บหมดลงแล้ ว การเล่นจะดาเนิตอ่ ไป หรื อหากไม่สามารถรักษา
อาการของผู้บาดเจ็บให้ กลับมาเล่นได้ ผู้เกี่ยวจะประกาศว่าทีมไม่พร้ อมในการแข่งขัน
- เวลาของการรักษาอาการบาดเจ็บจะต้ องไม่เพิ่มให้ มากขึ ้นอีก เมื่อบุคลกรทางการแพทย์ได้ แจ้ งแก้ ผ้ ู
ตัดสินว่าการรักษาได้ เสร็จสิ ้นแล้ ว หรื อแจ้ งว่าไม่สามารถทาการรักษาได้
- การตัดสินใจว่าจะทาการเล่นต่อไปได้ หรื อไม่หลังจากมีการรักษาอาการบาดเจ็บแล้ วให้ อยู่ในดุลพินิจ
ของผู้เล่น แม้ วา่ บุคลากรทางการแพทย์จะให้ คาแนะนาว่าไม่ควรเล่นต่อไป แต่การตัดสินใจขันสุ
้ ดท้ านนันขึ
้ ้นอยู่
กับผู้เล่น ภายใต้ เงื่อนไขที่จะขอเล่นต่อนี ้จะต้ องมีการลงชื่อรับรองด้ วยว่า "เป็ นความประสงค์อย่างมุง่ มัน่ ของผู้
เล่น" อย่างไรก็ตามหากเป็ นกรณีที่จะเกิดอันตรายเป็ นอย่างมากต่อผู้เล่น บุคลากรทางการแพทย์อย่างเป็ น
ทางการของการแข่งขันสามารถคัดค้ านไม่ให้ ผ้ เู ล่นที่บาดเจ็บลงเล่นต่อได้

- ในกรณีแรกดังกล่าวข้ างต้ น ผู้ตดั สินควรบันทึกลงไว้ ทางด้ านหลังของใบบันทึกการแข่งขันถึงความ
ต้ องการของผู้เล่นที่จะทาการเล่นต่อไปซึง่ ขัดแย้ งกับคาแนะนาของบุคลากรทางการแพทย์อย่างเป็ นทางการ
พร้ อมและลงจบการแข่งขันลงลายเซ็นของหัวหน้ าทีมที่เกี่ยวข้ องไว้ ด้วย
- เมื่อหมดเวลาการรักษาอาการบาดเจ็บแล้ ว ผู้ตดั สินที่ 2 จะต้ องเป่ านกหวีดและให้ สญ
ั ญาณ
เพื่อให้ ผ้ เู ล่นกลับเข้ ามาในสนาม ในช่วงนี ้ทีมอาจจะขอใช้ เวลานอกที่ยงั เหลืออยูไ่ ด้ แต่เมื่อหมดเวลาแล้ วก็
จะต้ องกลับมาทาการแข่งขันต่อไป หากผู้เล่นไม่สามารถกลับมาทาการแข่งขันได้ ให้ ถือว่าเซตหรื อการแข่งขัน
นัดนันสิ
้ ้นสุดตามกติกาข้ อ 17.1
- จะไม่ให้ มีการใช้ เวลาเพิ่มต่ออีกสาหรับผู้เล่นที่บาดเจ็บ เพราะเวลาในการรักษาอาการบาดเจ็บนัน้
ไม่สามารถเพิ่มต่อได้ อีก

5.กรณีผ้ ูเล่ นขออนุญาตใช้ ห้องนา้ (USE OF TOILETS BY PLAYERS)
- ระหว่างการแข่งขันเมื่อผู้เล่นร้ องขอจะใช้ ห้องน ้า ผู้ตดั สินจะต้ องแจ้ งให้ ทีมรู้ว่าจะมีการนาขันตอนการ
้
รักษาอาการบาดเจ็บมาใช้ โดยเฉพาะอย่างยิ่งเมื่อได้ มีการใช้ เวลานอกต่าง ๆ ไปหมดแล้ ว ตังแต่
้ ก่อนเริ่มหรื อ
ระหว่างการแข่งขัน (เวลานอก, เวลานอกทางเทคนิค, ช่วงระหว่างการเล่นลูกภายใน 12 วินาที) ในกรณีที่เป็ น
การใช้ เวลาเพื่อการรักษาอาการบาดเจ็บนี ้ จะต้ องตามบุคลากรทางการแพทย์ให้ เข้ ามาในสนามเพื่อเตรี ยม
ความพร้ อมให้ การรักษา
- ผู้ตดั สินที่ 2 จะต้ องติดตามไปดูแลผู้เล่นที่ไปห้ องน ้า ส่วนผู้ตดั สินที่ 1 ให้ อยู่ควบคุมดูแลสถานการณ์
ต่าง ๆ อยูท่ ี่โต๊ ะผู้บนั ทึกอย่างใกล้ ชิด

6. กรณีมีเหตุการณ์ เกิดขึน้ อันเนื่องมาจากอุณภูมคิ วามร้ อนสูง (HEAT RELATED
INCI DENTS)
- ให้ ดาเนิการตามแนวทาง "ขันตอนของการตรวจสอบความร้
้
อนอันเนื่องจากอุณหภูมิสงู " ในการ
แข่งขันวอลเลย์บอลชายหาดทุกรายการของสหพันธ์วอลเลย์บอลนานาชาติ การปรับเป็ นแพ้ ที่เกิดจากการใช้
เวลาเพื่อรักษาอาการบาดเจ็บอันเนื่องมาจากอุณหภูมิสงู จะต้ องถูกบันทึกไว้ ทกุ ครัง้
- ในกรณีของการปรับเป็ นแพ้ ดงั กล่าวข้ างต้ น ผู้เล่นที่ได้ รับบาดเจ็บจะได้ รับคาถามจากผู้ตดั สินว่าเป็ น
เพราะความอ่อนเพลียจากความร้ อน หรื อการเสียน ้ามาก หากเป็ นกรณีนี ้ผู้เล่นจะได้ รับคาถามอีกว่า "คุณมี
อาการไม่สบายจากการอาเจียนหรื อท้ องเสียในระหว่าง 5 วันที่ผา่ นมาหรื อไม่"ผู้มลู เหล่านี ้จะถูกรายงานต่อไป
ยังผู้ควบคุมการตัดสิน เพื่อส่งรายงาน "ขันตอนของการตรวจสอบความเครี
้
ยดอันเนื่องจากอุณหภูมิสงู " ไปยัง
สหพันธ์วอลเลย์บอลนานาชาติ
5. หมายเหตุ
- ผู้ตดั สินทังสองคนและผู
้
้ ควบคุมผู้ตดั สินจะต้ องรู้ถึงที่อยู่ของฝ่ ายแพทย์ทงด้
ั ้ านการปฐมพยาบาล
แพทย์ รถพยาบาล ฯลฯ

- ผู้ตดั สินจะต้ องรู้ถึงหน้ าที่และความเชี่ยวชาญของหน่วยแพทย์ที่ได้ รับความเห็นชอบจากผู้ควบคุม
การแข่งขันแม้ ว่าหน่วยแพทย์นนมี
ั ้ ความเชี่ยวชาญที่หลากหลาย (แพทย์ นักกายภาพบาบัด การปฐมพยาบาล
เบื ้องต้ น) ผู้ตดั สินจะต้ องมัน่ ใจว่าสมาชิกของฝ่ ายแพทย์นนมี
ั ้ ความเหมาะสมที่จะดูแลอาการบาดเจ็บของผู้เล่น
- ในรายการแข่งขันที่มีมากกว่า 1 สนามฝ่ ายจัดการแข่งขันต้ องจัดให้ มีบคุ ลากรทางการแพทย์ (กล่อง
ปฐมพยาบาล แพทย์ และนักกายภาพบาบัด) ในทุก ๆ สนามการแข่งขัน หากมีการบาดเจ็บเกิดขึ ้นในสนามอื่น
ๆ ผู้เล่นอาจจะไม่ได้ รับอนุญาตที่จะร้ องขอแพทย์เฉพาะทาง เช่น นักกายภาพบาบัดได้ เป็ นต้ น
- ในกรณีที่ผ้ เู ล่นร้ องขอใช้ เวลาเพื่อรักษาอาการบาดเจ็บโดยขอใช้ แพทย์ประจาทีมของตนเอง ผู้ตดั สิน
จะอนุญาตให้ แพทย์ประจาทีมเข้ ามาในสนาม และหากแพทย์ประจาทีมได้ ทาการรักษาเสร็จเรี ยบร้ อยแล้ ว
ก่อนที่ฝ่ายแพทย์อย่างเป็ นทางการจะมาถึงสนาม โดยผู้เล่นพร้ อมและแสดงความจานงที่จะกลับเข้ าสูก่ ารเล่น
ต่อได้ แล้ ว ในกรณีเช่นนี ้ผู้ตดั สินไม่จาเป็ นต้ องรอให้ ฝ่ายแพทย์อย่างเป็ นทางการมาถึงสนาม เวลาของการ
รักษาอาการบาดเจ็บจะสิ ้นสุดเมื่อผู้เล่นเข้ าประจาที่ในสนาม
- ฝ่ ายแพทย์อาจได้ รับการอนุญาตให้ เข้ าไปดูแลผู้เล่นได้ ในช่วงเวลาที่หยุดการแข่งขันตามปกติ (เวลา
นอก, เวลานอกทางเทคนิค, การหยุดพักระหว่างเซต) โดยการช่วยเหลือนันจะต้
้ องไม่ทาให้ เกิดการล่าช้ าต่อ
การแข่งขัน
- ผู้บนั ทึกจะต้ องสอบถามข้ อมูลอย่างละเอียด เพื่อตรวจสอบให้ แน่ชดั ว่าได้ เข้ าใจในกรณีนัน้ ๆ อย่าง
ชัดเจนแล้ วจึงบันทึกผลลงในใบบันทึกการแข่งขันได้ อย่างถูกต้ อง
- การบันทึกเกี่ยวกับเวลาลงในใบบันทึกการแข่งขันทุกครัง้ จะต้ องบันทึกให้ เป็ นหน่วยชัว่ โมง นาที
และวินาที
- การบันทึกตามขันตอนการแข่
้
งขันนัน้ ผู้ตดั สินที่ 1 จะต้ องแน่ใจว่าได้ มีการลงในรายละเอียดในช่อง
หมายเหตุ (Remarks) ในใบบันทึกอย่างถูกต้ องและสมบูรณ์ตามตัวอย่างที่สหพันธ์วอลเลย์บอลนานาชาติได้
กาหนดไว้
- หากผู้ควบคุมการตัดสิน (REFEREE DELEGATE) ไม่ปรากฏตัวอยูใ่ นสนามตลอดการแข่งขัน ผู้
ตัดสินที่ 1 จะเป็ นผู้มีสิทธิ์ลงชื่อในใบบันทึกการแข่งขันแล้ วนาส่งที่กองอานวยการแข่งขันได้ โดยไม่ให้ เกิดการ
ล่าช้ า

ขัน้ ตอนการประท้ วงอย่ างเป็ นทางการ (PROTEST PROTOCOL)
ขัน้ ตอนการประท้ วงอย่ างเป็ นทางการของสหพันธ์ วอลเลย์ บอลนานาชาติ
จุดมุง่ หมายของขันตอนนี
้
้เพื่อนาไปใช้ ในรายการแข่งขันระดับโลกและการแข่งขันที่ สหพันธ์
วอลเลย์บอลนานาชาติให้ การรับรอง ภายใต้ การดาเนิการตามกติกข้ อ 5.1.2.1 และ ข้ อ 5.1.3.2
1. หลักการ
- การประท้ วงอย่างเป็ นทางการ (PROTEST PROTOCOL) เป็ นขันตอนที
้
่กาหนดขึ ้นมาเพื่อให้
ผลสรุปของการใช้ กติกาการแข่งขันเป็ นไปอย่างสมบูรณ์แบบที่สดุ โดยกระบวนการมีสว่ นร่วมของผู้เล่นที่เข้ า
ร่วมการแข่งขันวอลเลย์บอลระดับนานาชาติ
- การประท้ วงอย่างเป็ นทางการ (PROTEST PROTOCOL) ได้ ริเริ่มขึ ้นโดยผู้เล่น เพื่อให้ ผ้ เู ล่นได้
แสดงเจตนาที่จะประท้ วงในเรื่ องต่าง ๆ เช่น คาอธิบายที่ได้ รับจากการปฏิบตั ใิ นการเล่น หรื อการตีความ
เกี่ยวกับกติกาที่ผิดพลาดของผู้ตดั สินที่ 1
- การประท้ วงอย่างเป็ นทางการ (PROTEST PROTOCOL) จะได้ รับการยอมรับและดาเนินการจาก
เจ้ าหน้ าที่ผ้ เู กี่ยวข้ องกับการแข่งขันตามรูปแบบของสหพันธ์วอลเลย์บอลนานาชาติหรื อไม่นนั ้ ขึ ้นอยูก่ บั
เหตุการณ์พื ้นฐานที่เกิดขึ ้นซึ่งอาจเกิดก่อน/ระหว่าง/หลังการแข่งขัน
- ผู้เกี่ยวข้ องกับการแข่งขันตามรูปแบบของของสหพันธ์วอลเลย์บอลนานาชาติจะพิจารณาเกี่ยวกับ
ลักษณะของการประท้ วงโดยอาศัยเกณฑ์มาตรฐานในการพิจารณา 3 ข้ อ
- ระดับขันของการประท้
้
วงอย่างเป็ นทางการ (PROTEST PROTOCOL) มี 2 ระดับ ที่จะได้ รับการ
พิจารณาคือ ในช่วงเวลาที่เกิดเหตุการณ์ (ระดับที่ 1 ) และ/ หรื อหลังจากการแข่งขันเสร็จสิ ้นลงแล้ ว (ระดับ
ที่ 2)
2. วัตถุประสงค์ ของขัน้ ตอนการประท้ วงอย่ างเป็ นทางการ
AIM OF THE PROTES TPROTOCOL
ขันตอนของการประท้
้
วงอย่างเป็ นทางการ (PROTEST PROTOCOL) เป็ นการนาเสนอขันตอนของ
้
การแก้ ปัญหาที่เกิดขึ ้นในช่วงก่อน/ระหว่าง/และหลังการแข่งขัน ตามรูปแบบที่สหพันธ์วอลเลย์บอลนานาชาติ
กาหนดไว้ โดยมีจดุ ประสงค์ของการประท้ วงอย่างเป็ นทางการ (PROTEST PROTOCOL) ดังนี ้
1. เพื่อแก้ ปัญหาหรื อแก้ ไขสภาพแวดล้ อมของการแข่งขันที่เกิดขึ ้นก่อนและระหว่างการแข่งขัน ให้
เป็ นไปด้ วยความเรี ยบร้ อยอย่างรวดเร็ วที่สดุ
2. เพื่อสร้ างความเชื่อมัน่ ในขันตอนการประท้
้
วงให้ สอดคล้ องและควบคุมให้ เป็ นไปตามกติกาของ
สหพันธ์วอลเลย์บอลนานาชาติ
3. เพื่อกาหนดลาดับขันตอนซึ
้
ง่ มีผลต่อการดาเนินการแข่งขันให้ มีปัญหาน้ อยที่สดุ โดยเฉพาะอย่าง
ยิ่งหากเป็ นการประท้ วงที่เกินกว่าระดับที่ 1 ของอานาจในการตัดสินใจ

4. เพื่อให้ การดาเนินการเป็ นไปอย่างมีเหตุผล โปร่งใส และสะดวกต่อการปฏิบตั ิอย่างมี ขนตอน
ั้
5. เพื่อให้ การดาเนินการเป็ นไปตามความถูกต้ องของกติกาและยึดมัน่ ในหลักคุณธรรม
6. เพื่อเพิ่มโอกาสในการตัดสินใจของฝ่ ายผู้ที่เกี่ยวข้ องเกี่ยวกับการประท้ วงอย่างเป็ นทางการของผู้
เล่นให้ เป็ นไปอย่างถูกต้ องตามกติกาการแข่งขัน
3. หลักเกณฑ์ พนื ้ ฐานของการพิจารณาในการรับคาประท้ วงอย่ างเป็ นทางการ (CRITERI A FOR
EVALUATING A PROTEST)
หลักเกณฑ์พื ้นฐานที่นามาใช้ ในการยอมรับการประท้ วงนันจะต้
้ องอยูใ่ นเกณฑ์ดงั ต่อไปนี ้
1.ผู้ตดั สินตีความกติกาผิดหรื อนากติกา/ระเบียบการแข่งขันมาใช้ อย่างไม่ถกู ต้ องหรื อตัดสินใจ
ผิดพลาด
2. มีข้อผิดพลาดในการให้ คะแนน (การหมุนผิดลาดับหรื อคะแนนการแข่งขัน)
3. มีปัญหาทางด้ านเทคนิคเกี่ยวกับสภาพแวดล้ อมของการแข่งขัน (สภาพอากาศ,แสงสว่าง)
- ผู้ตดั สินที่ 1 จะต้ องใช้ เกณฑ์การพิจารณาจากหลักเกณฑ์พื ้นฐาน 3 ข้ อนี ้เท่านัน้ ว่าจะยอมรับการ
ประท้ วงหรื อไม่ ดังนันจึ
้ งต้ องใช้ วิจารณญาณในการพิจารณาอย่างมีศกั ยภาพ
- เป็ นสิ่งที่ไม่สมควรอย่างยิ่งหากผู้ตดั สิน จะยอมรับการประท้ วงอย่างเป็ นทางการที่เกี่ยวกับท่าทาง
การเล่นและการประพฤติที่ไม่เหมาะสม นอกจากจะเกี่ยวข้ องกับการตีความกติกาที่ผิดรวมอยูด่ ้ วย
- ผู้เกี่ยวข้ องกับการแข่งขันตามรูปแบบของสหพันธ์วอลเลย์บอลนานาชาติจะต้ องใช้ หลักเกณฑ์
พื ้นฐาน 3 ข้ อ ในการประเมินถึงความเกี่ยวข้ องในการประท้ วงอย่างเป็ นทางการ และจะต้ องได้ รับการ
ยอมรับอย่างชัดเจนว่าเข้ าข่ายข้ อใดในหลักเกณฑ์พื ้นฐาน 3 ข้ อ และมีความเป็ นไปได้ ที่การประท้ วงจะเข้ า
หลักเกณฑ์พื ้นฐานเกินกว่า 1 ข้ อ
- ผู้เกี่ยวข้ องกับการแข่งขันตามรูปแบบของสหพันธ์วอลเลย์บอลนานาชาติจะต้ องใช้ วิจารณญาณที่ดี
ในช่วงการพิจารณาการประท้ วง
4. แนวทางปฏิบัตขิ องผู้ตัดสินที่ 1 เมื่อเริ่มมีการประท้ วงอย่ างเป็ นทางการ
- การประท้ วงอย่างเป็ นทางการ (PROTEST PROTOCOL) จะเริ่มต้ นโดยผู้เล่นที่เป็ นหัวหน้ าทีมได้
แสดงเจตนาที่จะประท้ วง เพื่อต้ องการขอคาอธิบายจากผู้ตดั สินและการตีความตามกติกาของผู้ตดั สินที่ 1
- สิ่งแรกที่ผ้ ตู ดั สินต้ องปฏิบตั ิคือ แสดงสัญญาณให้ ผ้ เู กี่ยวข้ องได้ เข้ ามาในสนามและตรวจสอบว่าได้ มี
การปฏิบตั ิตามขันตอนแล้
้
วหรื อไม่ เพื่อให้ แน่ใจว่าการประท้ วงอย่างเป็ นทางการ (PROTEST PROTOCOL)
จะไม่มีปัญหาที่ผิดพลาดเกิดขึ ้น
กรณีนี ้รวมถึง
1. สื่อสารให้ ชดั เจนกับผู้เล่นที่เป็ นหัวหน้ าทีมถึงเรื่ องการกระทาผิดและหลักการพื ้นฐานในการ
ตัดสินใจ
2. ทาสัญญาณมือให้ เหมาะสม

3. ปรึกษากับผู้เกี่ยวข้ อง ผู้ควบคุมการตัดสิน ซึง่ เป็ นเจ้ าหน้ าที่ทงหมดในเรื
ั้
่ องของการใช้ และการ
ตีความตามกติกา
4. ต้ องยืนยันได้ วา่ ใช้ หลักเกณฑ์พื ้นฐานในการพิจารณาการประท้ วงถูกต้ องหรื อไม่
5. ต้ องยืนยันอีกครัง้ หลังจากขันตอนทั
้
งหมดได้
้
รับการปฏิบตั ิอย่างครบถ้ วนแล้ วว่าผู้เล่นยังต้ องการ
ประท้ วงอย่างเป็ นทางการอีกหรื อไม่
ผู้ตัดสินที่ 1 ไม่ ควร
1. ไม่แจ้ งให้ เจ้ าหน้ าที่ผ้ เู กี่ยวข้ องหรื อผู้ควบคุมฯ เข้ ามาในสนามเมื่อผู้เล่นที่เป็ นหัวหน้ าทีมได้ ทาการ
ประท้ วงอย่างเป็ นทางการแล้ ว และการประท้ วงนันเข้
้ าข่ายตามเกณฑ์มาตรฐานที่กาหนด
2. บอกผู้เล่นถึงแนวโน้ มของผลที่จะตามมาของการประท้ วง
5. ระดับที่ 1 การประท้ วงอย่ างเป็ นทางการ
การแก้ ปัญหาในขณะที่มีการประท้ วงอย่างเป็ นทางการ (โดยผู้ควบคุมผู้ตดั สินหรื อผู้ควบคุมการ
แข่งขัน)
5.1 การประท้ วงอย่ างเป็ นทางการ (ระดับที่ 1) เริ่มต้ นเมื่อผู้เล่ นได้ แสดงเจตนาประท้ วง
(Overview of Protocol for resolving Protest at the time of player(s) initiation)
- ขันตอนการประท้
้
วงอย่างเป็ นทางการ (ระดับที่ 1) จะเริ่มต้ นเมื่อผู้เล่นที่เป็ นหัวหน้ าทีมได้ แสดง
เจตนาขอประท้ วงอย่างเป็ นทางการ เพื่อต้ องการคาอธิบายจากการตัดสินและการตีความตามกติกาของผู้
ตัดสินที่ 1 ดังนันจึ
้ งให้ ผ้ ตู ดั สินที่ 1 แจ้ งต่อผู้ควบคุมการตัดสินหรื อเจ้ าหน้ าที่ผ้ เู กี่ยวข้ องที่ได้ รับมอบหมายให้
เข้ ามาในสนาม
- การประท้ วงอย่างเป็ นทางการ ระดับที่ 1 (ทังก่
้ อนและระหว่างการแข่งขัน) ให้ เจ้ าหน้ าที่ผ้ เู กี่ยวข้ อง
ที่ได้ รับมอบหมายต้ องปฏิบตั ิตามขันตอนของสหพั
้
นธ์วอลเลย์บอลนานาชาติดงั ต่อไปนี ้
1. เริ่มต้ นด้ วยการตัดสินใจจากลักษณะของการประท้ วง
2. ตัดสินใจว่าจะดาเนินการอย่างไรกับการประท้ วงโดยพิจารณาจากเหตุผลที่เกิดขึ ้น
3. รับข้ อมูล/หลักฐานที่เป็ นประโยชน์ตอ่ การประท้ วงมาพิจารณา
4. แจ้ งผลการประท้ วงแก่เจ้ าหน้ าที่ผ้ เู กี่ยวข้ องและผู้เล่น
5. แจ้ งผลการประท้ วงแก่ผ้ บู นั ทึกคะแนนและเจ้ าหน้ าที่อื่น ๆ
6. เริ่มต้ นการแข่งขันต่อไป
การประท้ วงอย่างเป็ นทางการ (ระดับที่ 1) เป็ นขันตอนระดั
้
บแรกจาก 2 ขันตอนของการประท้
้
วง
อย่างเป็ นทางการ
5.2 ใครบ้ างจะเป็ นผู้พจิ ารณาผลการประท้ วงระดับที่ 1 (Who evaluates the protest?)

1. ผู้ควบคุมผู้ตดั สินจะเป็ นผู้ดาเนินการเกี่ยวกับการประท้ วงอย่างเป็ นทางการ (PROTEST
PROTOCOL) ในทุกครัง้ ที่มีการประท้ วง ยกเว้ นกรณีที่ไม่อยูใ่ นขณะที่มีการดาเนินการประท้ วงอย่างเป็ น
ทางการเกิดขึ ้น
2. ในกรณีที่ยกเว้ นเช่นนี ้ผู้ควบคุมการแข่งขันจะทาหน้ าที่แทนผู้ควบคุมผู้ตดั สินได้
3. เจ้ าหน้ าที่ฝ่ายอื่น ๆ ของสหพันธ์วอลเลย์บอลนานาชาติอาจช่วยเหลือเจ้ าหน้ าที่ทาการพิจารณา
ผลของการประท้ วงได้ ในกรณียกเว้ นเช่นนี ้
4. เจ้ าหน้ าที่ตามรูปแบบของสหพันธ์วอลเลย์บอลนานาชาติที่ทาหน้ าที่ประเมินผลการประท้ วงในทุก
กรณี จะต้ องไม่มาจากประเทศที่เกี่ยวข้ องกับการประท้ วงอันจะก่อให้ เกิดความขัดแย้ งในผลที่เกิดขึ ้นของการ
ประท้ วง
5. เจ้ าหน้ าที่ผ้ ใู ห้ ข้อมูลในการประท้ วงจะต้ องไม่มีอานาจต่อการตัดสินใจในเหตุและผลของการ
ประท้ วง
6. เจ้ าหน้ าที่ตามรูปแบบของสหพันธ์วอลเลย์บอลนานาชาติทงหมด
ั้
โดยเฉพาะผู้ควบคุมการตัดสิน
ไม่ควรนาตนเองไปสู่ตาแหน่งที่สามารถชี ้นาต่อการดาเนินการอันเป็ นผลก่อนการประท้ วงจะเริ่มขึ ้น
7. ผู้ควบคุมผู้ตดั สินควรรับรองได้ วา่ การดาเนินระหว่างการแข่งขันที่เกิดขึ ้นนันเขาได้
้
อานวยความ
สะดวกอย่างมากที่สดุ เท่าที่จะเป็ นไปได้ สาหรับการประท้ วงนัน้
5.3 การประท้ วงอย่ างเป็ นทางการ ควรเริ่มต้ นอย่ างไร (เมื่อผู้ควบคุมการตัดสินปรากฏตัวอยู่ใน
สนาม) (How is the Protest Protocol commenced?) (Referee Delegate to conduct)
- การประท้ วงอย่างเป็ นทางการจะเริ่มต้ นเมื่อผู้ตดั สินที่ 1 ให้ สญ
ั ญาณแจ้ งแก่ผ้ คู วบคุมการตัดสินให้
เข้ ามาในสนาม
- การประท้ วงอย่างเป็ นทางการจะต้ องถูกร้ องขอโดยผู้เล่นที่เป็ นหัวหน้ าทีมเท่านัน้
- ผู้ตดั สินที่ 1 ควรให้ สญ
ั ญาณแจ้ งกับผู้ควบคุมการตัดสินเท่านัน้ เมื่อผู้เล่นที่เป็ นหัวหน้ าทีมได้ แสดง
เจตนาที่จะประท้ วงอย่างเป็ นทางการ (ตามข้ อกาหนดตามกติกตากติกาข้ อ 5.1.2.1) และจะต้ องยืนยันกับผู้
ควบคุมการตัดสินว่าการประท้ วงนี ้เข้ าหลักเกณฑ์พื ้นฐานในการประท้ วง
- การประท้ วงอย่างเป็ นทางการ ( ระดับที่ 1) มีเงื่อนไขที่จะต้ องจ่ายเงินค่าปรับ (พันธบัตร) ตาม
ข้ อกาหนดตามคูม่ ือของสหพันธ์วอลเลย์บอลนานาชาติ
5.4 ขัน้ ตอนของการประท้ วงอย่ างเป็ นทางการ (หลังจากการดาเนินการได้ เริ่มต้ นขึน้ แล้ ว) The
process of the Protest Protocol (after Protocol commenced)
- ผู้เล่นควรกลับไปนัง่ ยังที่ม้านัง่ ของทีมตนเอง
- ผู้ควบคุมการตัดสินจะต้ องได้ รับการรายงานข้ อมูลทังหมดจากผู
้
้ ตดั สินที่ 1 เพื่อให้ ได้ ข้อมูลเบื ้องต้ น
เกี่ยวกับการประท้ วงอย่างครบถ้ วน
- ผู้ควบคุมการตัดสินจะต้ องยืนยันกับผู้เล่นถึงหลักเกณฑ์พื ้นฐานในการประท้ วง

- ผู้ควบคุมการตัดสินควรสอบถามข้ อมูลจากผู้ตดั สินที่ 1 ให้ ครอบคลุมและชัดเจนในทุก ๆ ปั ญหาที่
มีความไม่แน่ใจเกิดขึ ้น
- ข้ อมูล/หลักฐานควรได้ รับการรวบรวมโดยคณะทางานให้ ตรงประเด็นกับการตัดสินใจ
- ข้ อมูล/หลักฐานอาจมีเพียงชิ ้นเดียวก็ได้ แต่เพื่อความเหมาะสมควรมีการรวบรวมข้ อมูลหลักฐานให้
มากทีสดุ เท่าที่จะทาได้
- อาจจะมีการอนุญาตให้ บคุ คลอื่นเข้ ามาช่วยในการแปลข้ อมูลหลักฐานได้
- ในระดับนานาชาติ การประท้ วงอย่างเป็ นทางการควรดาเนินการด้ วยภาษาอย่างเป็ นทางการของ
สหพันธ์วอลเลย์บอลนานาชาติคือภาษาอังกฤษ
- กระบวนการในการรวบรวมข้ อมูล/หลักฐานต่าง ๆ ควรจะดาเนินการบริเวณแท่นผู้ตดั สินที่ 1 หรื อ
โต๊ ะบันทึกคะแนน (ในกรณีการประท้ วงเกี่ยวกับคะแนน) เท่านัน้
- ผู้เล่นไม่ควรแสดงกิริยาท่าทางใด ๆ ไปในทางชี ้นาเมื่อได้ คาถามจากผู้ตดั สินที่ 1 หรื อคณะ
เจ้ าหน้ าที่อื่น ๆ
-กระบวนการสาหรับการรวบรวมข้ อมูลทังหมดจะต้
้
องเป็ นไปตามรูปแบบอย่างชัดเจน และโปร่งใส
- ระหว่างการประท้ วงผู้เล่นอาจกระทาสิ่งต่อไปนี ้ได้
1. ใช้ พื ้นที่ในสนามได้ แต่ไม่ควรออกนอกเขตพื ้นที่การเล่นลูกได้ (Free Zone)
2. ใช้ ลกู บอลของการแข่งขันได้
3. ใช้ บริเวณด้ านข้ างของสนามหรื อในสนามทังสองข้
้
างได้ หากรับความยินยอมจากผู้เล่น
ด้ วยกัน
5.5 คาตัดสินของการประท้ วงอย่ างเป็ นทางการ (Resolution of a Protest Protocol)
- การตัดสินใจในการแก้ ปัญหาอันเนื่องมาจากการประท้ วงอย่างเป็ นทางการควรคานึงถึงหลักการ
ต่อไปนี ้
1. การพิจารณาและสรุปผลคาตัดสินของการประท้ วงอย่างเป็ นทางการต้ องให้ เป็ นไปตามหลักเกณฑ์
อย่างเคร่งครัด ( ตามข้ อ 3 หลักเกณฑ์พื ้นฐานของการพิจารณาในการรับคาประท้ วงอย่างเป็ นทางการ)
2. ข้ อมูลหลักฐานประกอบในการตัดสินใจที่ได้ จากเจ้ าหน้ าที่ในสนามให้ สนั นิษฐานว่าถูกต้ อง
โดยเฉพาะการตัดสินของผู้ตดั สินที่ 1
3. ข้ อเท็จจริงที่เกิดขึ ้นจากการตังค
้ าถามของผู้ประท้ วง โดยเฉพาะอย่างยิ่งข้ อคิดเห็นจากเจ้ าหน้ าที่
สนาม
4. ความถูกต้ องในการปฏิบตั ขิ องเจ้ าหน้ าที่กบั ความสัมพันธ์ของกติกาการแข่งขัน
5. หากไม่มีกติกาข้ อใดระบุไว้ ผู้ควบคุมการตัดสินอาจจะต้ องพิจารณาให้ เป็ นไปตามสปิ ริตของกติกา
การแข่งขัน

- ผู้ตดั สินที่ 1 ควรเป็ นบุคคลแรกที่ได้ รับทราบผลของการตัดสินการประท้ วงอย่างเป็ นทางการตาม
ด้ วยเจ้ าหน้ าที่อื่น ๆ ที่เกี่ยวข้ อง ตามความเหมาะสม
- หัวหน้ าทีมทังสองที
้
มจะได้ รับการแจ้ งผลการประท้ วงอย่างเป็ นทางการที่สนามการแข่งขัน
- หัวหน้ าทีมจะได้ รับการอธิบายโดยสรุปของข้ อมูลพื ้นฐานในการตัดสินใจและการตัดสินชี ้ขาด
- ถ้ าหากว่า หัวหน้ าทีมได้ รับแจ้ งข้ อมูลเกี่ยวกับผลการการตัดสินในการประท้ วงอย่างเป็ นทางการโดย
ไม่มีคาถามใด ๆ ต่อการตัดสินนัน้ ให้ ถือว่ายอมรับและจบสิ ้นกระบวนการประท้ วงอย่างเป็ นทางการแล้ ว
- หากหัวหน้ าทีมทังสองที
้
มไม่เห็นด้ วยกับผลของการตัดสินในการประท้ วงอย่างเป็ นทางการ หัวหน้ า
ทีมนันมี
้ สิทธิที่จะขอทาการประท้ วงอย่างเป็ นทางการในระดับที่ 2 โดยอาจจะได้ รับการยืนยันให้ ทาการประท้ วง
ได้ เมื่อจบการแข่งขันแล้ ว
5.6 การเริ่มต้ นแข่ งขันต่ อ (เมื่อไม่ มีการประท้ วงในระดับที่ 2) (Recommencement of the match)
- ผู้ควบคุมการตัดสินควรแจ้ งผลการตัดสินไปยังผู้ตดั สินที่ 1 เจ้ าหน้ าที่ในสนามและผู้เล่นตามความ
เหมาะสม วิธีการต่อไปนี ้เป็ นสิ่งจาเป็ นที่จะต้ องปฏิบตั กิ ่อนการเริ่มต้ นแข่งขันใหม่
1. แจ้ งคาตัดสินไปยังผู้บนั ทึก
2. แจ้ งคาตัดสินสูผ่ ้ ชู ม (ซึง่ อาจรวมถึงการประกาศผลการตัดสินด้ วย)
3. แจ้ งคาตัดสินไปยังสื่อมวลชน (โทรทัศน์ วิทยุ ฯลฯ)
- หากการประท้ วงของผู้เล่นที่เป็ นหัวหน้ าทีมเป็ นผลสาเร็ จ ผลของการประท้ วงนันจะถู
้ กนาไป
ดาเนินการแก้ ไขให้ ถกู ต้ องให้ ตรงตามความเป็ นจริง (ตามคาแนะนาจากผู้ควบคุมการตัดสิน)
5.7 ความเป็ นไปได้ ในการประท้ วงอย่ างเป็ นทางการ (Possible consequences of a Protest
Protocol)
- ผลของการประท้ วงตามหลักเกณฑ์พื ้นฐาน 3 ประการ ในการประท้ วงระดับที่ 1 (การพิจารณา
หรื อการพยายามที่ให้ มีการพิจารณาอีกครัง้ ในช่วงที่มีการประท้ วง)
1. การประท้ วงอาจถูกปฏิเสธในครัง้ แรกโดยผู้ควบคุมการตัดสิน หลังจากผู้เล่นขอประท้ วงตามกติกา
ข้ อ 6.1.7 และการประท้ วงอย่างเป็ นทางการนันจะไม่
้
ได้ รับการพิจารณา ขึ ้นอยูก่ บั ความถูกต้ องภายใต้
ระเบียบข้ อที่ 3 ในกรณีเช่นนี ้ผู้ควบคุมการแข่งขันต้ องให้ ความสาคัญกับผู้ควบคุมการตัดสินและผลการตัดสิน
ก็จะถูกนาไปใช้ (ตามคูม่ ือผู้ตดั สินของสหพันธ์วอลเลย์บอลนานาชาติ)
2. การประท้ วงของผู้เล่นจะถูกยอมรับโดยผู้ควบคุมการตัดสิน แต่ต้องเป็ นไปตามหลักเกณฑ์พื ้นฐาน
5 ประการของการประท้ วงอย่างเป็ นทางการ (PROTEST PROTOCOL) และการประท้ วงอาจถูกปฏิเสธได้
ถ้ าไม่เข้ าหลักเกณฑ์ (เช่น การประท้ วงไม่สมเหตุสมผล)
3. การประท้ วงของผู้เล่นที่ได้ รับการยอมรับโดยผู้ควบคุมการตัดสิน ต้ องเป็ นไปตามหลักเณฑ์พื ้นฐาน
ของการประท้ วงอย่างเป็ นทางการ (PROTEST PROTOCOL) ซึง่ จะทาให้ การประท้ วงในครัง้ นันมี
้ ผล

4. ในการประท้ วงอย่างเป็ นทางการ (PROTEST PROTOCOL) หากไม่สามารถได้ รับการพิจารณา
(เช่นไม่มีผ้ แู ทนของสหพันธ์วอลเลย์บอล) หรื อผู้เล่นอุธรณ์ผลของการประท้ วง ซึง่ ทัง้ 2 สถานการณ์นี ้จะ
ได้ รับการพิจารณาอีกครัง้ ภายใต้ รูปแบบของการประท้ วงอย่างเป็ นทางการ (PROTEST PROTOCOL) ใน
ระดับที่ 2 หรื อ 3 อย่างเหมาะสม
5. การประท้ วงอย่างเป็ นทางการ (PROTEST PROTOCOL) หากไม่ได้ รับการพิจารณา (ผู้
ควบคุมการแข่งขัน/ผู้แทนของสหพันธ์วอลเลย์บอลนานาชาติไม่ได้ รับการแจ้ งให้ เข้ าไปในสนามจากผู้ตดั สินที่
1) สถานการณ์ดงั กล่าวนี ้จะได้ รับการนาไปพิจารณาในระดับที่ 3 (หลังจบการแข่งขัน)
5.8 การประท้ วงอย่ างเป็ นทางการ (PROTEST PROTOCOL) จะบันทึกลงในใบบันทึกการแข่ งขัน
อย่ างไร (How is a Protest Protocol recorded on the score sheet?)
- ในช่วงเวลาที่ผ้ คู วบคุมการตัดสินเข้ ามาในสนาม ผู้บนั ทึกจะต้ องบันทึกข้ อมูลลงในใบบันทึกการ
แข่งขัน (ตามข้ อแนะนาในใบบันทึกการแข่งขันของสหพันธ์วอลเลย์บอลนานาชาติ) ซึง่ เป็ นรายละเอียดที่
สาคัญนาไปใช้ ในการรับรองผลการตัดสินได้
- ผู้บนั ทึกไม่ต้องบันทึกข้ อเท็จจริงใด ๆ ที่เกี่ยวข้ องกับการประท้ วงอย่างเป็ นทางการลงไปในใบ
บันทึกการแข่งขัน
- ถ้ าการประท้ วงอย่างเป็ นทางการถูกรับรองไว้ แล้ ว และผลที่ตามมาถูกปฏิเสธ ในระดับที่ 1 ให้ บนั ทึก
คาว่า REJECTED LEVEL 1 ลงในช่องหมายเหตุ
- ถ้ าการประท้ วงอย่างเป็ นทางการนันได้
้ รับการรับรองและต่อมาผลการตัดสินเป็ นที่ยอมรับ ในระดับที่
1 ให้ บนั ทึกคาว่า ACCEPTED LEVEL 1 ลงในช่องหมายเหตุ
- ถ้ าภายหลังจากการประท้ วงอย่างเป็ นทางการถูกปฏิเสธในระดับที่ 1 และหัวหน้ าทีมมีความประสงค์
จะทาการประท้ วงในระดับที่ 2 ให้ บนั ทึกคาว่า REJECTED / PENDING LEVEL 1 ลงในช่องหมายเหตุ
- ถ้ าภายหลังจากการประท้ วงอย่างเป็ นทางการถูกยอมรับในระดับที่ 1 และหัวหน้ าทีมมีความประสงค์
จะทาการประท้ วงในระดับที่ 2 ให้ บนั ทึกคาว่า ACCEPTED/ PENDING LEVEL 1 ลงในช่องหมายเหตุ
- ถ้ าการประท้ วงอย่างเป็ นทางการ ไม่สามารถดาเนินการพิจารณาได้ (หลังผู้ควบคุมการตัดสินได้
เข้ าไปในสนามแล้ ว) ให้ บนั ทึกคาว่า PENDING LEVEL 1 ลงในช่องหมายเหตุ
- ผู้ควบคุมการตัดสิน (REFEREE DELEGATE) มีอานาจในการเพิ่มเติมข้ อมูลลงในใบบันทึกการ
แข่งขันในช่องหมายเหตุ
- ผู้ตดั สินที่ 2 จะต้ องรับผิดชอบในการตรวจสอบใบบันทึกการแข่งขันก่อนเริ่มการแข่งขันช่วงต่อไป
ว่าถูกต้ องแล้ ว
- การบันทึกตามขันตอนการแข่
้
งขันนัน้ ผู้ตดั สินที่ 1 จะต้ องแน่ใจว่าได้ มีการลงในรายละเอียดในช่อง
หมายเหตุ (Remarks) ในใบบันทึกอย่างถูกต้ องและสมบูรณ์ตามตัวอย่างที่สหพันธ์วอลเลย์บอลนานาชาติได้
กาหนดไว้

- หากผู้ควบคุมการตัดสิน (REFEREE DELEGATE) ไม่ปรากฏตัวอยู่ในสนามตลอดการแข่งขัน ผู้
ตัดสินที่ 1 จะเป็ นผู้มีสิทธิ์ลงชื่อในใบบันทึกการแข่งขันแล้ วนาส่งที่กองอานวยการแข่งขันโดยไม่ให้ เกิดการ
ล่าช้ า
6. การประท้ วงอย่ างเป็ นทางการ ระดับที่ 2 มีการประชุมลงมติภายหลังการแข่ งขัน (โดย
คณะกรรมการฝ่ ายจัดการแข่ งขัน)
6.1 สรุปขัน้ ตอน
- การประท้ วงอย่างเป็ นทางการ ระดับที่ 2 จะเกิดขึ ้นเมื่อผู้เล่นที่เป็ นหัวหน้ าทีมแสดงเจตนาเพื่อยื่น
ประท้ วงในระดับที่ 2 โดยมีพื ้นฐานอย่างมดอย่างหนึง่ ต่อไปนี ้
1. การประท้ วงอย่างเป็ นทางการในระดับที่ 1 ไม่ได้ รับการพิจารณา (เนื่องจากผู้เกี่ยวข้ อง ผู้ควบคุม
การตัดสินไม่อยูใ่ นสนาม)
2. การประท้ วงอย่างเป็ นทางการในระดับที่ 1 ถูกปฏิเสธผลการประท้ วงจากผู้ควบคุมการตัดสิน
3. การประท้ วงอย่างเป็ นทางการในระดับที่ 1 ได้ รับการยอมรับจากผู้ควบคุมการตัดสิน แต่หวั หน้ า
ทีมคูแ่ ข่งขันฝ่ ายตรงข้ ามไม่ยอมรับ
4. มีเหตุการณ์ที่เกิดขึ ้นภายหลังเสร็จสิ ้นการแข่งขัน
- การประท้ วงอย่างเป็ นทางการในระดับที่ 2 (ยกเว้ นในกรณีที่มีเหตุการณ์เกิดขึ ้นภายหลังการแข่งขัน)
จะต้ องเกี่ยวข้ องกับการประท้ วงในระดับที่ 1 ที่ได้ ร้องขอและบันทึกไว้ อย่างถูกต้ องตามขันตอนของการประท้
้
วง
อย่างเป็ นทางการแล้ วโดยหัวหน้ าทีมที่เกี่ยวข้ อง
- ขันตอนของการด
้
าเนินการเมื่อมีการยืนยันที่จะทาการประท้ วงอย่างเป็ นทางการในระดับที่ 2 ให้
ดาเนินการดังต่อไปนี ้
1.เริ่มต้ นด้ วยการบันทึกลงในใบบันทึกการแข่งขันตามข้ อมูลพื ้นฐานของการประท้ วงอย่างเป็ นทางการ
ในระดับที่ 2
2. ผู้เกี่ยวข้ องกับการประท้ วงจ่ายเงินประกัน(ตามคูม่ ือที่สหพันธ์วอลเลย์บอลนานาชาติได้ กาหนดไว้ )
3. คณะกรรมการฝ่ ายจัดการแข่งขันดาเนินการประชุมเพื่อพิจารณาข้ อมูลการประท้ วง
4. แจ้ งผลการประชุมเพื่อพิจารณาคาประท้ วงแก่ทกุ ฝ่ ายที่เกี่ยวข้ องรวมทังอธิ
้ บายถึงเหตุผลพื ้นฐาน
ของการตัดสิน
5. ต้ องชี ้แจงถ้ าหากมีการดาเนินการด้ วยเหตุผลอันสมควรและเหมาะสมที่ให้ ทาการแข่งขันใหม่
6.2 ใครบ้ างที่เข้ าประชุมเพื่อพิจารณาผลการประท้ วง (Who evaluates the protest?)
- ผู้ควบคุมการแข่งขันจะเชิญคณะกรรมการฝ่ ายจัดการแข่งขันและสมาชิกทุกคนให้ เข้ าร่วมประชุม
โดยดาเนินงานให้ เป็ นไปตามคูม่ ือของสหพันธ์วอลเลย์บอลนานาชาติเป็ นผู้พิจารณาการประท้ วง
- ผู้ คู วบคุมการตัดสินไม่ได้ เป็ นสมาชิกของคณะกรรมการพิจารณาการประท้ วงในระดับนี ้

- ผู้ควบคุมการตัดสิน อาจให้ คาแนะนากับคณะกรรมการพิจารณาการประท้ วง (PROTEST
COMMITTEE) ที่เกี่ยวกับกติกาการแข่งขันได้
- ผู้ควบคุมการตัดสิน (หรื อผู้ควบคุมการแข่งขัน) อาจรายงานสรุปผลการประท้ วงอย่างเป็ นทางการ
ในระดับที่ 1 ที่ยอมรับหรื อปฏิเสธตามความเหมาะสมของข้ อเท็จจริงที่เกี่ยวกับการตัดสินในครัง้ นัน้

6.3 จะให้ คาแนะนาอย่ างไรเมื่อมีการประท้ วงอย่ างเป็ นทางการในระดับที่ 2 (How is the
Protest Protocol commenced?)
- การประท้ วงอย่างเป็ นทางการในระดับที่ 2 ต้ องเริ่มต้ นโดยหัวหน้ าทีมได้ แจ้ งความประสงค์วา่ จะขอ
ประท้ วง และเมื่อจบการแข่งขันช่วงก่อนที่จะลงนามในใบบันทึกการแข่งขันให้ เขียนยืนยันข้ อเท็จจริงในช่อง
หมายเหตุ
- หัวหน้ าทีมอาจไม่จาเป็ นต้ องเป็ นผู้เขียนรายละเอียดต่าง ๆ ของการประท้ วง การเขียนใบบันทึกอาจ
เขียนโดยบุคคลใดก็ได้ แต่หวั หน้ าทีมจะต้ องลงชื่อรับรอง
- เจ้ าหน้ าที่ซงึ่ ทาหน้ าที่ในของคูน่ นั ้ ๆ ไม่จาเป็ นต้ องเขียนข้ อมูลต่าง ๆ เพื่อป้องกันตนเองหรื อบังให้
พิจารณาเนื ้อหาของการประท้ วง
- การบันทึกใด ๆ ให้ ทาการบันทึกด้ วยภาษาที่เป็ นทางการของสหพันธ์วอลเลย์บอลนานาชาติคือ
ภาษาอังกฤษ
- การประท้ วงอย่างเป็ นทางการในระดับที่ 2 จะต้ องยื่นมาพร้ อมกับเงินประกันที่กาหนดไว้ ตามคูม่ ือ
ของสหพันธ์วอลเลย์บอลนานาชาติ
6.4 กระบวนการสาหรับการประท้ วงอย่ างเป็ นทางการในระดับที่ 2 (The process of the Protest
Protocol)
- การพิจารณาของคณะกรรมการให้ เป็ นไปตามคูม่ ือของสหพันธ์วอลเลย์บอลนานาชาติ
- การบันทึกเกี่ยวกับข้ อมูลการประท้ วงลงในใบบันทึกการแข่งขันอาจเขียนลงในเอกสารอื่นได้ (ถ้ าพื ้นที่
ในการเขียนไม่พอ) เอกสารชุดนี ้ทังหมดต้
้
องถูกนาเสนอให้ ผ้ คู วบคุมการแข่งขันอย่างช้ าภายใน 30 นาที หลัง
เสร็จสิ ้นการแข่ง
- หัวหน้ าทีมของทีมที่ได้ ได้ ยื่นประท้ วงอย่างเป็ นทางการในระดับที่ 2 จะต้ องได้ รับการแจ้ งด้ วยวาจา
จากผู้ตดั สินที่ 1 อย่างทันที เมื่อได้ มีการเขียนคาขอประท้ วงลงในบันทึกการแข่งขัน
7. การรายงานอย่ างเป็ นทางการต่ อสหพันธ์ วอลเลย์ บอลนานาชาติ (FIVB OF FICIAL REPORTS)
- ผู้ควบคุมการตัดสิน ในกรณีการประท้ วงระดับที่ 1 และ ผู้ควบคุมการแข่งขัน ในกรณีการประท้ วง
ระดับที่ 2 จะต้ องเขียนรายงาน เกี่ยวกับข้ อมูลพื ้นฐานในการตัดสินและยืนยันว่ากระบวนการทังหมดได้
้
เกิดขึ ้น
จริง (รายงานของผู้ควบคุมนันให้
้ สง่ มาในรูปแบบของแผ่นดิสก์)
- สาเนาใบบันทึกการแข่งขันควรรวมอยูใ่ นรายงานนันด้
้ วย

- รายงานของผู้ควบคุมการตัดสิน ควรจะรวมอยูใ่ นรายงานของผู้ควบคุมการแข่งขันด้ วยเพื่อ
รายงานต่อสหพันธ์วอลเลย์บอลนานาชาติ
- รายงานของผู้ควบคุมการตัดสิน (BVB/25 ) ที่ยื่นต่อคณะกรรมการผู้ตดั สินของสหพันธ์
วอลเลย์บอลนานาชาตินนั ้ ควรมีสว่ นประกอบดังนี ้ จานวนครัง้ ของการประท้ วง/การแก้ ปัญหา/ผลของการ
พิจารณา/และสาเนาของรายงานด้ วย
- ผู้ควบคุมการตัดสิน จะต้ องดาเนินการให้ รวเร็ วที่สดุ หลังจาก “ปฏิเสธผลการประท้ วงอย่างเป็ น
ทางการในระดับที่ 1” ด้ วยการรวมรวมข้ อมูลด้ านเทคนิคหร้ อมสาเนาการรายงานและใบบันทึกผลการแข่งขัน
เฉพาะคูท่ ี่เกี่ยวข้ อง รายงานและใบบันทึกการแข่งขันจะเป็ นข้ อมูลทางเทคนิคที่สาคัญของผู้ควบคุมการ
แข่งขันในการประชุมร่วมกับคณะกรรมการพิจารณาการประท้ วง สาหรับการจ่ายเงินประกันการประท้ วงของ
ผู้เกี่ยวข้ องนันให้
้ ดาเนินตามคูม่ ือของสหพันธ์วอลเลย์บอลนานาชาติ

ขัน้ ตอนการตรวจสนาม
PROCEDURE FOR A COURT INSPECTION
ขัน้ ตอนการตรวจสนามแข่ งขันและการวัดสนาม
เมื่อมีการตรวจและวัดสนามการแข่งขันเพื่อควบคุมให้ เกิดความถูกต้ อง จะต้ องปฏิบตั ติ ามขันตอนให้
้
แล้ วเสร็จเป็ นลาดับ โดยควรใช้ ผ้ ตู รวจสนามอย่างน้ อย 3 คน เพื่อให้ การปฏิบตั ิตามขันตอนเกิ
้
ดความถูกต้ อง
แม่นยาและสัมฤทธิ์ผล ดังนี ้
- ต้ องจัดเส้ นสนามทัง้ 4 เส้ นให้ เป็ นแนวตรง
- ตรวจสอบเสาอากาศว่าตังฉากกั
้
บเส้ นข้ างของสนามหรื อไม่
- ตรวจสอบระยะห่างของเสาอากาศ และตรวจสอบระยะห่างของเสากับเส้ นข้ างให้ ถกู ต้ อง
- จัดทาเส้ นร่างสนามแข่งขันโดยลากเส้ นจากจุดกึ่งกลางเส้ นหนึง่ ไปยังด้ านอื่น ๆ
- กาหนดจุดตัดของเส้ นทังสองด้
้
าน เอาไว้ นอกเขตของแต่ละข้ างสนาม โดยอาจทาเครื่ องหมาย
(Mark) ไว้ ให้ ชดั เจนเพื่อใช้ ในการตรวบสอบ) จุดตัดของทังสองเส้
้
นนี ้จะช่วยในการตรวจสอบเส้ นทแยงมุม
- จากจุดกึ่งกลางที่ทาเครื่ องหมายไว้ 1 ใน 2 จุดนัน้ สามารถใช้ ตรวจสอบความยาวของเส้ นข้ าง
ด้ านนัน้ ๆ ได้
- จากนันตรวจสอบเส้
้
นข้ างทังหมดถ้
้
าความยาวของข้ างหนึง่ ใช้ ได้ แล้ วแต่อีกข้ างหนึง่ ยังใช้ ไม่ได้ ให้
ขยับมุมของสนามและถ้ าความยาวของเส้ นไม่ถกู ต้ องก็จะรู้วา่ ความยาวส่วนใดหายไป
- ใช้ หลักการเดียวกันกับเส้ นอื่น ๆ ของสนาม
- ตรวจสอบเส้ นหลัง (8.00 เมตร)
-ตรวจสอบเส้ นทแยงมุมครึ่งสนามทัง้ 4 เส้ น
- การตรวจสอบเส้ นทแยงมุมทังสนาม
้
ควรจะใช้ เมื่อมีสถานการณ์ที่มีข้อสงสัยเกิดขึ ้น เนื่องจากถ้ า
ความยาวของเส้ นทแยงมุมครึ่งสนามถ้ าถูกต้ องแล้ วย่อมมีความเป็ นไปได้ ทางคณิตศาสตร์ ที่เส้ นทแยงมุมทัง้
สนามจะมีความยาวถูกต้ องเช่นกัน

ขัน้ ตอนการตรวจสนาม
PROCEDURE FOR A COURT INSPECTION
หัวข้ อรายการตรวจสนาม
ชื่อผู้ตดั สิน...............................................................วันที่......................................................
สนามที่............................เวลา............................ชื่อผู้ตรวจ.................................................

หัวข้ อ
เส้ นสนาม

สิ่งที่ตรวจสอบ

ความปลอดภัยของสนาม
ความหนาของพื ้นทราย (40 ซม.)
ความยาวของเส้ นข้ าง
ความยาวของเส้ นหลัง
เส้ นทแยงมุมครึ่งสนาม
ความกว้ างของเส้ น (5-8 ซม.)
ความยืดหยุน่ ของเส้ นสนาม
การปิ ดมุมของเส้ นสนาม
เสา
มีการป้องกันและความปลอดภัย
ระยะห่างจากเส้ นข้ าง (0.7-1.00 ม.)
การปรบเสาขึ ้นลงได้
ตาข่ าย
การติดตัง/ความยาว
้
(8.00 ม.)
ความกว้ างของช่องตาข่าย (4+4 ซม.)
ความปลอดภัย/สภาพตาข่าย/ ความตึง
เสาอากาศ
จานวน 2 อัน
ติดอยูค่ นละด้ านกัน
ความยาว ( 1.8 + 10 ซม.)
มีความปลอดภัยและติดตังถู
้ กต้ ง
เก้ าอีผ้ ้ ตู ดั สินและ มีเบาะหุ้มตลอดทังหมด
้
นวมหุ้มเบาะ
ปรับขึ ้นลง/ปรับระดับความสูงได้
ระยะห่างจากสนาม

ความคิดเห็น

ผ่ าน

ไม่ ผ่าน

หัวข้ อ
เขตรอบสนาม

สิ่งที่ตรวจสอบ
ระยะห่างจากเส้ นข้ างสนาม
ระยะห่างจากเส้ นหลัง
ความปลอดภัยตลอดเขตพื ้นที่
เขตของผู้เล่น
ทางเข้ าของเจ้ าหน้ าที่สนาม
ความใกล้ ไกลของสนาม

นวมหุ้มเสา

รูปทรงของนวมหุ้ม (ตาม FIVB กาหนด)
จานวน
ขนาดของความนุม่ หนา
ความปลอดภัย

เขตของผู้เล่ น

เก้ าอี ้ (2) + (2) ตัว
ร่ม (2) คัน
ถังน ้าแข็ง (ตาม

)

ผ้ าเช็ดตัว (2) ผืน
ความปลอดภัยของพื ้นที่
ทางเข้ าออก/อุปกรณ์ทวั่ ไป
เขตผู้บนั ทึก

ป้ายพลิกคะแนน (1 อัน)
โต๊ ะ 1 ตัว
เก้ าอี ้ 2 ตัว
ร่ม 2 คัน
ป้ายบอกหมายเลข 1-2

อุปกรณ์

ลูกบอล MIKA VLS-200 4 ลูก
ที่วดั ความสูงของตาข่าย 1 อัน
ธงผู้กากับเส้ น 4 อัน
ผ้ าขนหนูสาหรับผู้กากับเส้ น 2-4 ผืน
ผ้ าเช็ดบอลสาหรับเด็กเก็บบอล 4 ผืน
ที่วดั ลม 1 อัน
เครื่ องสูบลมด้ วยมือ 1 อัน
เครื่ องวัดความดันลม 1 อัน

ความคิดเห็น

ผ่ าน

ไม่ ผ่าน

ขัน้ ตอนการตรวจสนาม
PROCEDURE FOR A COURT INSPECTION
หัวข้ อ
ป้ายคะแนน

สิ่งที่ตรวจสอบ
วิทยุมือถือ 1 อัน
ขนาดเหมาะสมกับสนาม
จานวน 2 ป้าย
สถานที่ตงและภู
ั้
มิทศั น์
หมายเลข (1 – 25 ขึ ้นไป)
ระบบการรดน ้าในสนาม

อุปกรณ์ อ่ นื ๆ

ข้ อเสนอแนะที่ควรแก้ ไข

สิความคิดเห็น

ผ่ าน

ไม่ ผ่าน

