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คาํนิยม 

กติกาการแข่งขนักีฬาวอลเลยบ์อลเล่มน้ี แปลและเรียบเรียงโดย เรืออากาศโทชาญฤทธ์ิ วงษป์ระเสริฐ คณะกรรมการ

บริหารสหพนัธ์วอลเลยบ์อลนานาชาติ และ ประธานคณะกรรมการจดัการแข่งขนัสหพนัธ์วอลเลยบ์อลแห่งทวปีเอเซีย ร่วมกบั 

นายทรงศกัด์ิ เจริญพงศ ์คณะกรรมการฝ่ายผูต้ดัสินสหพนัธ์วอลเลยบ์อลนานาชาติ และ ประธานคณะกรรมการฝ่ายผูต้ดัสิน

สหพนัธ์วอลเลยบ์อลแห่งทวปีเอเซีย ผูแ้ปลและเรียบเรียงทั้งสองท่านน้ีเป็นบุคคลากรท่ีทรงคุณค่าของสมาคมวอลเลยบ์อลแห่ง

ประเทศไทย ไดพ้ยายามใช ้ความรู้และประสบการณ์ต่างๆแปลและเรียบเรียงกติกาการแข่งขนัท่ีมีการเปล่ียนแปลงใหม่ให้

ทนัสมยั เพื่อเผยแพร่ใหแ้ก่สถานศึกษา ผูฝึ้กสอน นกักีฬา ผูต้ดัสินและผูท่ี้สนใจในกีฬาวอลเลยบ์อลไดศึ้กษาหาความรู้ เพือ่

พฒันากีฬาวอลเลยบ์อลของประเทศไทยใหท้ดัเทียมกบันานาอารยประเทศ 

กระผมในนามของคณะกรรมการบริหารสมาคมกีฬาวอลเลยบ์อลแห่งประเทศไทย และผูท่ี้มีส่วนเก่ียวขอ้งทุกภาคส่วน 

รู้สึกภาคภูมิใจกบับุคคลากรของสมาคมทั้งสองท่าน ท่ีไดส้ร้างช่ือเสียงใหแ้ก่ประเทศชาติ และไดพ้ยายามใชค้วามรู้และ

ประสบการณ์ต่างๆ เพื่อใหเ้กิดประโยชน์แก่การศึษา และการกีฬาของประเทศชาติ และหวงัเป็นอยา่งยิง่วา่ กติกาการแข่งขนั

กีฬาวอลเลยบ์อลเล่มน้ี จะเป็นเอกสารส่วนหน่ึงท่ีจะช่วยใหกี้ฬาวอลเลยบ์อลของประเทศไทยไดพ้ฒันายิง่ๆข้ึนต่อไป 
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                          นายกสมาคมกีฬาวอลเลยบ์อลแห่งประเทศไทย 

 
 



สารบัญ 
  หน้า 

ลกัษณะของการเล่น (GAME CHARACTERISTIC)  

ตอนที ่1 การแข่งขัน  

บทที ่1 ส่ิงอาํนวยความสะดวกและอุปกรณ์ (FACILITIES AND EQUIPMENT) 1 

กติกาข้อที่ 1. พืน้ทีเ่ล่นลูก (PLAYING AREA) 1 

  1.1 ขนาดสนาม (DIMENSIONS) 1 

  1.2 พื้นผวิสนาม (PLAYING SURFACE) 1 

  1.3 เส้นในสนาม (LINES ON THE COURT) 2 

  1.4 เขตและพื้นท่ีต่าง ๆ (ZONES AND AREAS) 2 

  1.5 อุณหภูมิ (TEMPERATURE) 3 

  1.6 แสงสวา่ง (LIGHTING) 4 

กติกาข้อที่ 2. ตาข่ายและเสาขึงตาข่าย (NET AND POSTS) 4 

  2.1 ความสูงของตาข่าย (HEIGHT OF THE NET) 4 

  2.2 โครงสร้าง (STRUCTURE) 4 

  2.3 แถบขา้ง (SIDE BANDS) 4 

  2.4 เสาอากาศ (ANTENNAE) 5 

  2.5 เสาขึงตาข่าย (POSTS) 5 

  2.6 อุปกรณ์อ่ืน ๆ (ADDITIONAL EQUIPMENT) 5 

กติกาข้อที่ 3. ลูกบอล (BALLS) 5 

  3.1 มาตรฐานของลูกบอล (STANDARDS) 5 

  3.2 รูปแบบของลูกบอล (UNIFORMITY OF BALLS) 6 

  3.3 ระบบการใชลู้กบอล 3 ลูก (THREE-BALL SYSTEM) 6 

บทที ่2 ผู้เข้าร่วมการแข่งขัน (PARTICIPANTS) 7 

กติกาข้อที่ 4. ทมี (TEAMS) 7 

  4.1 ส่วนประกอบของทีม ( TEAM COMPOSITION) 7 

  4.2 ตาํแหน่งท่ีอยูข่องทีม (LOCATION OF THE TEAM) 7 

  4.3 เคร่ืองแต่งกาย (EQUIPMENT) 8 

  4.4 การเปล่ียนเคร่ืองแต่งกาย (CHANGE OF EQUIPMENT) 8 



สารบัญ (ต่อ) 
  หน้า 

  4.5 ส่ิงท่ีหา้มสวมใส่ (FORBIDDEN OBJECTS) 9 

กติกาข้อที่ 5. ผู้นําของทมี (TEAM LEADERS) 10 

  5.1 หวัหนา้ทีม (CAPTAIN) 10 

  5.2 ผูฝึ้กสอน (COACH) 11 

  5.3 ผูช่้วยผูฝึ้กสอน (ASSISTANT COACH) 11 

บทที ่3 รูปแบบของการแข่งขัน (PLAYING FORMAT) 13 

กติกาข้อที่ 6. การได้คะแนนการชนะในแต่ละเซต และการชนะในแต่ละนัด 

(TO SCORE A POINT, TO WIN A SET AND THE MATCH) 

 

13 

  6.1 การไดค้ะแนน (TO SCORE A POINT) 13 

  6.2 การชนะในแต่ละเซต (TO WIN A SET) 13 

  6.3 การชนะในแต่ละนดั (TO WIN THE MATCH)    13 

  6.4 ทีมท่ีผดิระเบียบการแข่งขนัและไม่พร้อมจะแข่งขนั  

(DEFAULT AND INCOMPLETE TEAM) 

13 

กติกาข้อที่ 7. โครงสร้างของการแข่งขัน (STRUCTURE OF PLAY) 13 

  7.1 การเส่ียง (THE TOSS) 13 

  7.2 การอบอุ่นร่างกาย (WARM-UP SESSION) 14 

  7.3 ตาํแหน่งเร่ิมตน้ของทีม (TEAM STARTING LINE-UP) 14 

  7.4 ตาํแหน่ง (POSITION) 15 

  7.5 การผดิตาํแหน่ง (POSITION FAULT) 16 

  7.6 การหมุนตาํแหน่ง (ROTATION) 16 

  7.7 การหมุนตาํแหน่งผดิ (ROTATION FAULT) 17 

บทที ่4 ลกัษณะของการเล่น (PLAYING ACTION) 18 

กติกาข้อที่ 8. รูปแบบต่างๆของการเล่น (STATES OF PLAY) 18 

  8.1 ลูกท่ีอยูใ่นการเล่น (BALL IN PLAY) 18 

  8.2 ลูกท่ีไม่ไดอ้ยูใ่นการเล่น “ลูกตาย” (BALL OUT OF PLAY) 18 

  8.3 ลูกดี (BALL IN) 18 

  8.4 ลูกบอลออกนอกสนาม (BALL OUT) 18 



สารบัญ (ต่อ) 
  หน้า 

กติกาข้อที่ 9. การเล่นลูกบอล (PLAYING THE BALL) 19 

  9.1 การถูกลูกของทีม (TEAM HITS) 19 

  9.2 ลกัษณะของการถูกลูกบอล  

(CHARACTERISTICS OF THE HIT) 

20 

  9.3 การทาํผดิกติกาในการเล่นลูกบอล  

(FAULTS IN PLAYING THE BALL) 

20 

กติกาข้อที่ 10. ลูกบอลทีบ่ริเวณตาข่าย (BALL AT THE NET) 21 

  10.1 การขา้มตาข่ายของลูกบอล (BALL CROSSING THE NET) 21 

  10.2 ลูกบอลถูกตาข่าย  (BALL TOUCHING THE NET) 21 

  10.3 ลูกบอลชนตาข่าย (BALL IN THE NET) 21 

กติกาข้อที่ 11. ผู้เล่นทีบ่ริเวณตาข่าย (PLAYER AT THE NET) 22 

  11.1 การลํ้าเหนือตาข่าย (REACHING BEYOND THE NET) 22 

  11.2 การลํ้าใตต้าข่าย (PENETRATION UNDER THE NET) 22 

  11.3 การถูกตาข่าย (CONTACT WITH THE NET) 22 

  11.4 ผูเ้ล่นทาํผดิกติกาท่ีบริเวณตาข่าย  

(PLAYER’S FAULTS AT THE NET) 

 

23 

กติกาข้อที่ 12. การเสิร์ฟ (SERVICE) 23 

  12.1 การเสิร์ฟคร้ังแรกในแต่ละเซต (FIRST SERVICE IN A SET) 23 

  12.2 ลาํดบัการเสิร์ฟ (SERVICE ORDER) 24 

  12.3 การอนุญาตใหท้าํการเสิร์ฟ  

(AUTHORIZATION OF THE SERVICE) 

24 

  12.4 ปฏิบติัในการเสิร์ฟ (EXECUTION OF THE SERVICE) 24 

  12.5 การกาํบงั (SCREENING) 25 

  12.6 การทาํผดิขณะทาํการเสิร์ฟ  

(FAULTS MADE DURING THE SERVICE) 

25 

 



สารบัญ (ต่อ) 
  หน้า 

  12.7 การเสิร์ฟท่ีผดิกติกาและการผดิตาํแหน่ง   

(SERVICE FAULTS AND POSITIONAL FAULTS) 

 

25 

กติกาข้อที่ 13. การรุก (ATTACK HIT) 26 

  13.1 ลกัษณะของการรุก  

(CHARISTERISTIC OF THE ATTACK HIT) 

26 

  13.2 ขอ้จาํกดัของการรุก (RESTRICTIONS OF THE ATTACK HIT) 26 

  13.3 การรุกท่ีผดิกติกา (FAULTS OF THE ATTACK HIT) 26 

กติกาข้อที่ 14. การสกดักั้น (BLOCK) 27 

  14.1 การสกดักั้น (BLOCKING) 27 

  14.2 การถูกลูกบอลขณะทาํการสกดักั้น (BLOCK CONTACT) 27 

  14.3 การสกดักั้นในแดนของฝ่ายตรงขา้ม  

(BLOCKING WITHIN THE OPPONENT’S SPACE) 

 

27 

  14.4 การสกดักั้นและการถูกลูกบอลของทีม  

(BLOCK AND TEAM HITS) 

27 

  14.5 การสกดักั้นลูกเสิร์ฟ (BLOCKING THE SERVICE) 27 

  14.6 การสกดักั้นท่ีผดิกติกา (BLOCKING FAULTS) 28 

บทที ่5 การหยุดการเล่น  การถ่วงเวลา และการหยุดพกั  (INTERRUPTIONS,  

DELAYS  AND INTERVAL) 

28 

กติกาข้อที่ 15. การหยุดการเล่นตามกติกา (REGULAR GAME INTERRUPTIONS)      28 

  15.1 จาํนวนคร้ังของการขอหยดุการเล่นตามกติกา 

(NUMBER OF REGULAR INTERRUPTIONS) 

28 

  15.2 ลาํดบัของการขอหยดุการเล่น  (SEQUENCE OF INTERRUPTION 28 

  15.3 การขอหยดุการเล่นตามกติกา  

 (REQUEST FOR REGULAR INTERRUPTIONS)  

28 

  15.4 เวลานอกและเวลานอกทางเทคนิค  

(TIME-OUTS AND TECHNICAL TIME-OUTS) 

 

29 

 



สารบัญ (ต่อ) 
  หน้า 

  15.5 การเปล่ียนตวัผูเ้ล่น (SUBSTITUTION OF PLAYERS) 29 

  15.6 ขอ้จาํกดัของการเปล่ียนตวั  

(LIMITATION OF SUBSTITUTIONS) 

29 

  15.7 การเปล่ียนตวัท่ีไดรั้บการยกเวน้  

(EXCEPTIONAL SUBSTITUTION) 

30 

  15.8 การเปล่ียนตวัผูเ้ล่นท่ีถูกทาํโทษใหอ้อกจากการเล่น หรือ ถูกตดั

สิทธ์ิออกจากการแข่งขนัเล่น    

(SUBSTITUTION FOR EXPULSION OR DISQUALIFICATION) 

 

30 

  15.9 การเปล่ียนตวัท่ีผิดกติกา (ILLEGAL SUBSTITUTION) 30 

  15.10 ขบวนการเปล่ียนตวั (SUBSTITUTION PROCEDURE) 31 

  15.11 การขออนุญาตท่ีผดิระเบียบ (IMPROPER REQUESTS) 31 

กติกาข้อที่ 16. การถ่วงเวลาการเล่น  (GAME DELAYS) 32 

  16.1 ชนิดของการถ่วงเวลาการเล่น (TYPES OF DELAYS) 32 

  16.2 บททาํโทษในการถ่วงเวลา (DELAY SANCTIONS) 32 

กติกาข้อที่ 17. การหยุดการเล่นทีไ่ด้รับการยกเว้น  

(EXCEPTIONAL GAME INTERRUPTIONS) 

 

33 

  17.1 การบาดเจบ็ หรือเจบ็ป่วย (INJURY/ ILLNESS) 33 

  17.2 เหตุขดัขอ้งนอกเหนือกติกาการแข่งขนั  

(EXTERNAL INTERFERENCE) 

33 

  17.3 เหตุขดัขอ้งเป็นเวลายาวนาน  

(PROLONGED INTERRUPTIONS) 

33 

กติกาข้อที่ 18. การหยุดพกัและการเปลี่ยนแดน  

(INTERVALS AND CHANGE OF COURTS) 

34 

  18.1 การหยดุพกั (INTERVALS) 34 

  18.2 การเปล่ียนแดน (CHANGE OF COURTS) 34 

 



สารบัญ (ต่อ) 
  หน้า 

บทที ่6 ผู้เล่นตวัรับอสิระ (THE LIBERO PLAYER) 35 

กติกาข้อที่ 19. ตัวรับอสิระ (THE LIBERO PLAYER) 35 

  19.1 การแต่งตั้งตวัรับอิสระ (DESIGNATIONNOF THE LIBERO) 35 

  19.2 เคร่ืองแต่งการ (EQUIPMENT) 35 

  19.3 

 

19.4 

 

19.5 

ลกัษณะการเล่นทีเ่ก่ียวขอ้งกบัตวัรับอิสระ  

(ACTIONS INVOLVING THE LIBERO) 

การตั้งตวัรับอิสระใหม่ (RE-DESIGNATION OF A NEW 

LIBERO) 

สรุป (SUMMARY) 

35 

 

37 

 

38 

บทที ่7 การปฏิบัตขิองผู้ร่วมการแข่งขัน (PARTICIPANT’S CONDUCT) 38 

กติกาข้อที่ 20. ข้อกาํหนดเร่ืองมารยาท (REQUIREMENTS OF CONDUCT) 39 

  20.1 ความมีนํ้าใจนกักีฬา  

(SPORTMANLIKE CONDDUCT) 

39 

  20.2 การเล่นท่ียติุธรรม (FAIR PLAY) 39 

กติกาข้อที่ 21. การผดิมารยาทและการลงโทษ  

(MISCONDUCT AND ITS SANCTIONS) 

 

39 

  21.1 การผดิมารยาทเล็กนอ้ย (MINOR MISCONDUCT)                        39                           

   21.2 การผดิมารยาทท่ีนาํไปสู่การลงโทษ  

(MISCONDUCT LEADING TO SANCTIONS) 

40 

  21.3 ระดบัการลงโทษ (SANCTION SCALE) 40 

  21.4 การทาํโทษเร่ืองการผดิมารยาท 

(APPLICATION OF MISCONDUCT SANCTIONS) 

41 

  21.5 การผดิมารยาทก่อนเร่ิมตน้เซตและระหวา่งเซต     (MISCONDUCT 

BEFORE AND BETWEEN SETS) 

 

42 

  21.6 บทสรุปเร่ืองการผิดมารยาท และการใชบ้ตัรลงโทษ (SUMMARY OF 

MISCONDUCT AND  CARDS USED) 

42 

 



สารบัญ (ต่อ) 
  หน้า 

ตอนที ่2 ผู้ตัดสิน ความรับผดิชอบ และสัญญาณทีใ่ช้อย่างเป็นทางการ 

(THE REFEREES, THEIR RESPONSIBILITY AND OFFICIAL HAND SIGNALS) 

43 

บทที ่8 ผู้ตัดสิน (REFEREES) 43 

กติกาข้อที ่ 22. คณะกรรมการตัดสินและการปฏิบัติหน้าที่  

(REFEREEING CORPS AND PROCEDURES) 

 

43 

  22.1 องคป์ระกอบ (COMPOSITION) 43 

  22.2 ขั้นตอนการปฏิบติัหนา้ท่ี (PROCEDURES) 43 

กติกาข้อที่ 23. ผู้ตัดสินที ่1 (FIRST REFEREE) 45 

  23.1 ตาํแหน่ง (LOCATION) 45 

  23.2 อาํนาจหนา้ท่ี (AUTHORITY) 45 

  23.3 ความรับผดิชอบ (RESPONSIBILITIES) 45 

กติกาข้อที่ 24. ผู้ตัดสินที ่2 (SECOND REFEREE) 46 

  24.1 ตาํแหน่ง (LOCATION) 46 

  24.2 อาํนาจหนา้ท่ี (AUTHORITY) 47 

  24.3 ความรับผดิชอบ (RESPONSIBILITIES) 47 

กติกาข้อที่ 25. ผู้บนัทกึ (SCORER) 48 

  25.1 ตาํแหน่ง (LOCATION) 48 

  25.2 ความรับผดิชอบ (RESPONSIBILITIES) 48 

กติกาข้อที่ 26. ผู้ช่วยผู้บนัทกึ (ASSISTANT SCORER) 50 

  26.1 ตาํแหน่ง (LOCATION) 50 

  26.2 ความรับผดิชอบ (RESPONSIBILITIES) 50 

กติกาข้อที่ 27. ผู้กาํกบัเส้น (LINE JUDGES) 51 

  27.1 ตาํแหน่ง (LOCATION) 51 

  27.2 ความรับผดิชอบ (RESPONSIBILITIES) 51 

กติกาข้อที่ 28. สัญญาณทีใ่ช้อย่างเป็นทางการ (OFFICIAL SIGNALS) 52 

   28.1 สญัญาณมือของผูต้ดัสิน (REFEREE’S HAND SIGNALS) 52 

  28.2 สัญญาณธงของผูก้าํกบัเส้น (LINEJUDGE’S FLAG SIGNALS) 52 



สารบัญ (ต่อ) 
  หน้า 

ตอนที ่3 ภาพประกอบ (DIAGRAMS)  

ภาพท่ี 1a. พื้นทีส่าํหรับการแข่งขนั (COMPETITION/CONTROL AREA)  

ภาพท่ี 1b. พื้นท่ีเล่นลูก (THE PLAYING AREA)  

ภาพท่ี 2 สนามแข่งขนั (THE PLAYING COURT)  

ภาพท่ี 3 รูปแบบของตาข่าย (DESIGN OF THE NET)  

ภาพท่ี 4 ตาํแหน่งของผูเ้ล่น (POSITION OF PLAYERS)  

ภาพท่ี 5 5a ลูกบอลขา้มแนวตั้งของตาข่ายไปยงัแดนของทีมตรงขา้ม 

(BALL CROSSING THE VERTICAL PLANE OF THE NET TO THE 

OPPONENT COURT) 

5b ลูกบอลขา้มแนวตั้งของตาข่ายไปยงัพื้นท่ีเล่นลูกของทีมตรงขา้ม 

(BALL CROSSING THE VERTICAL PLANE OF THE NET TO THE 

OPPONENT FREE ZONE) 

 

 

ภาพท่ี 6 การกาํบงัเป็นกลุ่ม (COLLECTIVE SCREEN)  

ภาพท่ี 7 การสกดักั้นท่ีสมบูรณ์ (COMPLETED BLOCK)  

ภาพท่ี 8 การรุกของผูเ้ล่นแถวหลงั (BACK ROW PLAYER’ S ATTACK)  

ภาพท่ี 9 ระดบัการทาํโทษ (SANCTION SCALE)  

ภาพท่ี 10 ตาํแหน่งของคณะกรรมการตดัสินและผูช่้วย  

(LOCATION OF THE REFEREEING CORPS AND THEIR 

ASSISTANTS) 

 

ภาพท่ี 11 สัญญาณมือตามกติกาของผูต้ดัสิน  

(REFEREES’ OFFICIAL HAND SIGNALS) 

 

ภาพท่ี 12 สัญญาณธงตามกติกาของผูก้าํกบัเส้น  

(LINEJUDGES’ OFFICIAL FLAG SIGNAL) 

 

 



ลกัษณะของการเล่น  

(GAME CHARACTERISTIC) 

 

วอลเลยบ์อลเป็นกีฬาท่ีเล่นโดยทีมสองทีม บนสนามท่ีแบ่งแดนดว้ยตาข่าย ลกัษณะของการเล่นอาจ

แตกต่างกนัไดต้ามสภาพท่ีจาํเป็น เพื่อใหเ้ล่นกนัไดอ้ยา่งแพร่หลาย 

จุดมุ่งหมายของการเล่นก็คือ การส่งลูกบอลใหข้า้มตาข่ายไปลงบนพื้นในแดนของฝ่ายตรงขา้ม และ

ป้องกนัไม่ใหฝ่้ายตรงขา้มส่งลูกบอลขา้มตาข่าย มาตกบนพื้นในแดนของตน แต่ละทีมจะถูกลูกบอลได ้3 คร้ังใน

การส่งลูกบอลไปยงัแดนของฝ่ายตรงขา้ม (ยกเวน้การถูกลูกบอลในการสกดักั้น) 

การเล่นเร่ิมตน้ดว้ยการเสิร์ฟลูกบอล โดยผูเ้สิร์ฟส่งลูกบอลขา้มตาข่ายไปยงัฝ่ายตรงขา้ม การเล่นจะ

ดาํเนินไปจนกวา่ลูกบอลจะตกลงบนพื้นในเขตสนามหรือนอกเขตสนาม หรือฝ่ายไม่สามารถส่งลูกบอลกลบัไป

ยงัฝ่ายตรงขา้มไดอ้ยา่งถูกตอ้งตามกติกา 

การเล่นวอลเลยบ์อลนั้น ทีมท่ีชนะการเล่นลูกจะได ้ 1 คะแนน (Rally Point System) เม่ือทีมท่ีเป็นฝ่าย

รับลูกเสิร์ฟชนะการเล่นลูก จะไดค้ะแนน 1 คะแนน และไดสิ้ทธิทาํการเสิร์ฟ ผูเ้ล่นทีมนั้นตอ้งหมุนตามเขม็

นาฬิกาไป 1 ตาํแหน่ง 

 

 



บทที่ 1 

ส่ิงอาํนวยความสะดวกและอุปกรณ์ 

(FACILITIES AND EQUIPMENTS) 

 

กติกาข้อที่ 1 พืน้ทีเ่ล่นลูก (PLAYING AREA)  

พื้นท่ีเล่นลูกรวมถึงสนามแข่งขนัและเขตรอบสนาม ตอ้งเป็นรูปสี่เหล่ียมผนืผา้และ

เหมือนกนัทุกดา้น (1.1/ ภาพที ่1a/ 1b) 

1.1 ขนาดสนาม (DIMENSION) (ภาพที ่2) 

สนามแข่งขนัเป็นรูปส่ีเหล่ียมผนืผา้ขนาด 18 x 9 เมตร ลอ้มรอบดว้ยเขตรอบสนาม 

กวา้งอยา่งนอ้ยท่ีสุด 3 เมตร ทุกดา้น  

ท่ีวา่งสาํหรับเล่นลูก คือ ท่ีวา่งเหนือพื้นท่ีเล่นลูก ซ่ึงไม่มีส่ิงใดกีดขวาง สูงข้ึนไปอยา่ง

นอ้ยท่ีสุด 7 เมตรจากพื้นสนาม  

สําหรับการแข่งขันระดบัโลกของสหพนัธ์วอลเลย์บอลนานาชาติ และการแข่งขันที่

เป็นทางการ เขตรอบสนามต้องกว้างอย่างน้อย 5 เมตร จากเส้นข้าง และ 6.5 เมตร จากเส้น

หลงั ที่ว่างเหนือสนามสําหรับเล่นลูกต้องสูงจากพืน้สนามขึน้ไปอย่างน้อย 12.50 เมตร  

1.2 พืน้ผวิสนาม (PLAYING SURFACE) 

1.2.1 พื้นผวิสนามตอ้งเรียบ เป็นพื้นราบและเหมือนกนัตลอดทั้งสนาม ตอ้งไม่เป็น

อนัตรายจนเป็นเหตุใหผู้เ้ล่นบาดเจบ็ และไม่อนุญาตใหแ้ข่งขนับนพื้นสนาม

ท่ีขรุขระหรือล่ืน 

สําหรับการแข่งขันระดับโลกของสหพนัธ์วอลเลย์บอลนานาชาติ

และการแข่งขันทีเ่ป็นทางการ อนุญาตให้ใช้ได้เฉพาะพืน้ผวิสนามทีเ่ป็นไม้

หรือพืน้ผวิสังเคราะห์เท่าน้ัน พืน้ผวิสนามอืน่ใดต้องได้รับการรับรองจาก

สหพนัธ์วอลเลย์บอลนานาชาติก่อน 

1.2.2 สนามแข่งขนัในร่ม พื้นผวิสนามตอ้งเป็นสีสวา่ง 

สําหรับการแข่งขันระดับโลกของสหพนัธ์วอลเลย์บอลนานาชาติ

และการแข่งขันทีเ่ป็นทางการ เส้นสนามต้องเป็นสีขาว ส่วนพืน้ผวิ  

สนามแข่งขันและบริเวณเขตรอบสนามต้องเป็นสีอืน่  แตกต่างกนัออกไป 

(1.1/ 1.3) 
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1.2.3 สนามแข่งขนักลางแจง้ อนุญาตใหพ้ื้นผวิสนามลาดเอียงได ้5 มิลลิเมตร     

ต่อ 1 เมตร เพื่อการระบายนํ้า   หา้มใชข้องแขง็ทาํเส้นสนาม (1.3) 

1.3 เส้นในสนาม (LINES ON THE COURT) (ภาพที ่2) 

1.3.1 เส้นทุกเส้นกวา้ง 5 เซนติเมตร เป็นสีสวา่งแตกต่างจากสีของพื้นผวิสนาม

และสีของเส้นอ่ืนๆ (1.2.2) 

1.3.2 เส้นเขตสนาม (Boundary line) เส้นขา้ง 2 เส้น และเส้นหลงั 2 เส้นเป็นเส้น

กาํหนดเขตสนามแข่งขนั เส้นทั้งหมดน้ีตอ้งอยูภ่ายในเขตของสนามแข่งขนั   

(1.1) 

1.3.3 เส้นแบ่งแดน (Center line) ก่ึงกลางของเส้นแบ่งแดน จะแบ่งสนามแข่งขนั

ออกเป็น 2 ส่วนเท่าๆกนัขนาด 9 x 9 เมตร เส้นน้ีลากจากเส้นขา้งดา้นหน่ึงไป

ยงัเส้นขา้งอีกดา้นหน่ึงตามแนวใตต้าข่ายใตต้าข่าย (ภาพที ่2) 

1.3.4      เส้นเขตรุก (Attack line) แต่ละแดนของสนาม จะมีเส้นเขตรุกซ่ึงริมสุดดา้น        

นอกของเส้นน้ีจะลากห่างจากจุดก่ึงกลางของเส้นแบ่งแดน 3 เมตร เป็น   

กาํหนดของเขตรุก (1.3.3/1.4.1)  

สําหรับการแข่งขันระดบัโลกของสหพนัธ์วอลเลย์บอลนานาชาติ

และการแข่งขันอย่างเป็นทางการ เส้นเขตรุกจะถูกลากต่อออกไปจากเส้นข้าง

ทั้ง 2 เส้น เป็นเส้นประ กว้าง 5 เซนตเิมตร ยาวเส้นละ15 เซนตเิมตร จํานวน

5 เส้น   และเว้นช่องว่างระหว่างเส้นไว้ช่องละ 20 เซนตเิมตร รวมความยาว

ข้างละ 1.75 เมตร 

เส้นเขตกาํหนดสําหรับผู้ฝึกสอน (เป็นเส้นประต่อจากเส้นเขตรุก ไป

จนถงึเส้นหลงัของสนามขนานและห่างจากเส้นข้าง 1.75 เมตร) เส้นประนี้

ยาวเส้นละ 15 เซนตเิมตร ระยะห่างกนัแต่ละเส้น 20 เซนตเิมตร เป็นเขต

กาํหนดสําหรับให้ผู้ฝึกสอนปฏิบัติหน้าที ่(ภาพที ่2) 

1.4 เขตและพืน้ทีต่่างๆ (ZONES AND AREAS) (ภาพที ่1b และภาพที ่2) 

1.4.1 เขตรุก (Front zone) (ภาพที ่2) 

เขตรุกของแต่ละแดน จะถูกกาํหนดจากก่ึงกลางของเส้นแบ่งแดนไป

จนถึงริมสุดดา้นนอกของเส้นเขตรุก (1.3.3/1.3.4) 

เขตรุก ถือเสมือนวา่มีความยาวต่อจากเส้นขา้งทั้งสองขา้ง ไปจนถึง

ริมสุดของเขตรอบสนาม (1.1/1.3.2) 
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1.4.2 เขตเสิร์ฟ (Service zone) 

เขตเสิร์ฟมีพื้นท่ีกวา้ง 9 เมตร อยูเ่ลยเส้นหลงัแต่ละเส้นออกไป     

เขตเสิร์ฟกาํหนดโดยเส้นขนานสั้น ๆ 2 เส้น ยาวเส้นละ 15 เซนติเมตร      

เส้นทั้งสองน้ีจะตีห่างจากเส้นหลงั 20 เซนติเมตร เสมือนวา่เป็นแนวต่อจาก

เส้นขา้ง และรวมอยูใ่นความกวา้งของเขตเสิร์ฟดว้ย (1.3.2/ ภาพที ่1b) 

ในแนวลึก เขตเสิร์ฟจะยาวออกไปจนถึงปลายสุดของเขตรอบสนาม 

(1.1) 

1.4.3 เขตเปล่ียนตวั (Substitution zone) 

เขตเปล่ียนตวั กาํหนดโดยแนวต่อของเส้นรุกทั้งสองเส้นไปจนถึง

โตะ๊ผูบ้นัทึก (1.3.4 15.6.1/ภาพที ่1b) 

1.4.4 เขตเปล่ียนตวัรับอิสระ (Libero Replacement Zone) 

เขตเปล่ียนตวัรับอิสระเป็นส่วนหน่ึงของเขตรอบสนามดา้นเดียวกบั

มา้นัง่ของทีม กาํหนดโดยเส้นท่ีต่อจากเส้นเขตรุกถึงเส้นหลงั (19.3.2.4,/ 

                                     ภาพท่ี 1b) 

1.4.5 พื้นท่ีอบอุ่นร่างกาย (Warm - up area) 

สําหรับการแข่งขันระดับโลกของสหพนัธ์วอลเลย์บอลนานาชาติ

และการแข่งขันอย่างเป็นทางการ พืน้ทีอ่บอุ่นร่างกายขนาด 3 x 3 เมตร จะ

อยู่ทีน่อกเขตรอบสนาม ตรงมุมสนามด้านเดียวกบัม้าน่ังของผู้เล่นสํารอง 

(24.2.5/รูปที ่1 a/1 b)      

1.4.6 พื้นท่ีลงโทษ (Penalty area) 

พื้นท่ีลงโทษขนาดประมาณ 1 x 1 เมตร มีเกา้อ้ีตั้งไว ้2 ตวัอยูใ่น

พื้นท่ีควบคุมการแข่งขนั แต่อยูเ่ลยแนวของเส้นหลงั และมีเส้นสีแดงกวา้ง 5 

เซนติเมตรกาํหนดพื้นท่ี (ภาพที ่1 a/ภาพที1่ b) 

1.5 อุณหภูมิ (TEMPERATURE) 

อุณหภูมิตํ่าสุดตอ้งไม่ตํ่ากวา่ 10 องศาเซลเซียส (50 องศาฟาเรนทไ์ฮด์) 

การแข่งขันระดับโลกของสหพนัธ์วอลเลย์บอลนานาชาติ และการแข่งขันอย่างเป็น

ทางการ อุณหภูมสูิงสุดต้องไม่เกนิ 25 องศาเซลเซียส (77 องศาฟาเรนท์ไฮด์) และอุณหภูมิ

ตํ่าสุดต้อง ไม่ตํ่ากว่า 16 องศาเซลเซียส (61 องศาฟาเรนท์ไฮด์) 
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1.6 แสงสว่าง (LIGHTING) 

สําหรับการแข่งขันระดับโลกของสหพนัธ์วอลเลย์บอลนานาชาติ และการแข่งขัน 

อย่างเป็นทางการ แสงสว่างบนพืน้ทีเ่ล่นลูกต้องมคีวามสว่าง 1000 – 1500 ลกัซ์   โดยวัดที่

ระดับความสูงจากพืน้สนาม 1 เมตร 

 

กติกาข้อที ่2 ตาข่ายและเสาขึงตาข่าย (NET AND POSTS) (ภาพที ่3) 

2.1 ความสูงของตาข่าย (HEIGHT OF THE NET) 

2.1.1 ตาข่ายถูกขึงเป็นแนวด่ิงเหนือเส้นแบ่งแดน สาํหรับทีมชาย ขอบบนสุดตอ้ง

สูงจากพื้น 2.43 เมตร ทีมหญิงสูง 2.24 เมตร (1.3.3) 

2.1.2 ความสูงของตาข่าย วดัท่ีก่ึงกลางของสนาม ความสูงของตาข่าย (ท่ีเหนือเส้น

ขา้งทั้งสองดา้น) ตอ้งสูงเท่ากนั แต่จะตอ้งไม่สูงเกินกวา่ความสูงท่ีกาํหนด     

2 เซนติเมตร (1.1/1.3.2/2.1.1) 

2.2 โครงสร้าง (Structure) 

ตาข่ายมีความกวา้ง 1 เมตร และยาว 9.50 ถึง 10.00 เมตร (โดยมีความยาว

เหลืออยู ่25 ถึง 50 เซนติเมตร จากแถบขา้งแต่ละดา้น) ทาํดว้ยวสัดุสีดาํเป็นตา

ส่ีเหล่ียมจตุัรัสขนาด 10 เซนติเมตร (ภาพที3่) 

สาํหรับการแข่งขนัรายการ ของ FIVB การแข่งขนัระดบัโลก และ

การแข่งขนัท่ีเป็นทางการ เพือ่ใหส้อดคลอ้งกบัระเบียบการแข่งขนัเฉพาะ

รายการ ตาของตาข่ายสามารถปรับ เพือ่ใหส้ดวกแก่การโฆษณาตาม

ขอ้ตกลงดา้นการตลาด  

ท่ีขอบบนของตาข่าย มีแถบขนานกบัพื้นพบั 2 ชั้น สีขาวกวา้ง 7 เซนติเมตร 

เยบ็ติดตลอดความยาวของตาข่าย ท่ีปลายสุดแต่ละขา้ง เจาะรูไวข้า้งละ 1 รู เพื่อร้อย

เชือกผกูกบัเสาขึงตาข่าย เพื่อดึงใหแ้ถบบนสุดของตาข่ายตึง  

ภายในแถบ มีสายท่ียดืหยุน่ไดส้าํหรับผกูกบัเสา เพื่อทาํใหส่้วนบนสุดของ 

ตาข่ายตึง 

ท่ีชายล่างสุดของตาข่ายมีแถบขนานกบัพื้นกวา้ง 5 เซนติเมตร ภายในแถบมี

สายท่ียดืหยุน่ไดส้าํหรับผกูกบัเสาเพื่อทาํใหส่้วนล่างของตาข่ายตึง 
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2.3 แถบข้าง (SIDE BANDS)         

แถบสีขาว 2 เส้นผกูในแนวตั้งกบัตาข่ายเหนือเส้นขา้งทั้ง 2 เส้น (1.3.2/          

ภาพที ่3) 

แถบขา้งมีขนาด กวา้ง 5 เซนติเมตร ยาว 1 เมตร และถือวา่เป็นส่วนหน่ึงของ

ตาข่าย 

2.4 เสาอากาศ (ANTENNAE) 

เสาอากาศ เป็นแท่งกลมยดืหยุน่ได ้ยาว 1.80 เมตร เส้นผา่ศูนยก์ลาง                 

10 มิลลิเมตร ทาํดว้ยใยแกว้หรือวสัดุท่ีคลา้ยคลึงกนั  

เสาอากาศแต่ละตน้ถูกยดึติดอยูที่ริ่มดา้นนอกของแถบขา้งทั้งสอง แต่อยู ่   

คนละดา้นของตาข่าย (2.3/ภาพที ่3) 

ส่วนบนสุดของเสาอากาศท่ียืน่เลยเหนือตาข่ายข้ึนไป 80 เซนติเมตร จะเป็น

แถบสีสลบักนัเป็นช่วงๆ ยาวช่วงละ 10 เซนติเมตร นิยมใชสี้แดงและสีขาว 

เสาอากาศถือเป็นส่วนหน่ึงของตาข่าย และเป็นแนวขนานท่ีกาํหนดใหเ้ป็น

พื้นท่ีทีลู่กบอลขา้มตาข่าย (10.1.1 /ภาพที ่3 และ ภาพที5่) 

2.5 เสาขึงตาข่าย (POSTS) 

2.5.1 เสาขึงตาข่ายยดึติดกบัพื้นสนาม ห่างจากเส้นขา้ง 0.50 -1.00 เมตร มีความสูง 

2.55 เมตร สามารถปรับระดบัได ้  (ภาพท่ี 3) 

สําหรับการแข่งขันระดับโลกของสหพนัธ์วอลเลย์บอลนานาชาติ 

และการแข่งขันอย่างเป็นทางการ เสาขึงตาข่ายต้องยดึตดิกบัพืน้สนาม ห่าง

จากเส้นข้าง 1 เมตร เว้นแต่จะได้รับการยนิยอมจากสหพนัธ์วอลเลย์บอล

นานาชาต ิ

2.5.2 เสาขึงตาข่ายมีลกัษณะกลมและเรียบ ยดึติดกบัพื้นโดยไม่มีสายยดึเสา และ

ตอ้งไม่เป็นส่ิงท่ีก่อใหเ้กิดอนัตรายและไม่เป็นส่ิงกีดขวางใดๆ 

2.6 อุปกรณ์อื่นๆ (ADDITIONAL EQIPMENT) 

อุปกรณ์อ่ืนใดใหข้ึ้นอยูก่บัขอ้ตกลงตามระเบียบของสหพนัธ์วอลเลยบ์อล

นานาชาติ 
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กติกาข้อที ่3 ลูกบอล (BALLS) 

3.1 มาตรฐานของลูกบอล (STANDARD) 

ลูกบอลตอ้งกลม ทาํดว้ยหนงัฟอกหรือหนงัสังเคราะห์ท่ียดืหยุน่ได ้ห่อหุม้ลูก

ทรงกลม ทาํดว้ยยาง หรือวสัดุท่ีคลา้ยคลึงกนั 

สีของลูกบอลอาจเป็นสีอ่อนๆเหมือนกนัทั้งลูก หรืออาจเป็นหลายสีผสมกนัก็ได ้

ลูกบอลซ่ึงทาํดว้ยวสัดุท่ีเป็นหนงัสังเคราะห์มีหลายสีผสมกนั ท่ีใชใ้นการแข่งขนั

ระดบันานาชาติอยา่งเป็นทางการ ตอ้งมีมาตรฐานตามท่ีสหพนัธ์วอลเลยบ์อล

นานาชาติกาํหนด     

ลูกบอลตอ้งมีเส้นรอบวงยาว 65 – 67 เซนติเมตร และมีนํ้าหนกั 260 – 280 กรัม 

ลูกบอลตอ้งมีแรงดนัลม 0.30 – 0.325 กิโลกรัม/ตารางเซนติเมตร 

3.2 รูปแบบของลูกบอล (UNIFORMITY OF BALLS)  

ลูกบอลท่ีใชใ้นการแข่งขนัตอ้งมีเส้นรอบวง นํ้าหนกั แรงอดั ชนิด และสี ตาม

มาตรฐานเดียวกนั (3.1) 

การแข่งขันระดับโลกของสหพนัธ์วอลเลย์บอลนานาชาติ และรวมทั้งระดับชาติ หรือ

การแข่งขันลกี (League) ของแต่ละประเทศต้องใช้ลูกบอลทีส่หพนัธ์วอลเลย์บอลนานาชาติ

รับรองเท่าน้ัน   เว้นแต่ได้รับการยนิยอมจากสหพนัธ์วอลเลย์บอลนานาชาติ  

3.3 ระบบการใช้ลูกบอล 3 ลูก (THREE-BALL SYSTEM)  

การแข่งขันระดับโลกของสหพนัธ์วอลเลย์บอลนานาชาติ และการแข่งขันอย่างเป็น

ทางการ จะใช้ลูกบอล 3 ลูก โดยมีผู้กลิง้บอล 6 คน ประจําทีมุ่มของเขตรอบสนามทั้งส่ีมุม ๆ 

ละ 1 คน   และหลงัผู้ตดัสินด้านละ 1 คน (ภาพที ่10) 



บทที่ 2 

ผู้เข้าร่วมการแข่งขนั 

(PARTICIPANTS) 

 

กติกาข้อที ่4 ทมี (TEAMS) 

4.1 ส่วนประกอบของทมี (TEAM COMPOSITION) 

4.1.1 ในการแข่งขนั ทีมประกอบดว้ยผูเ้ล่นสูงสุด 12 คน รวมกบั 

•  คณะผูฝึ้กสอน ประกอบดว้ย ผูฝึ้กสอน 1 คน ผูช่้วยผูฝึ้กสอน    

ไม่เกิน 2 คน  

• คณะแพทย ์ประกอบดว้ย นกักายภาพบาํบดั 1 คน และแพทย1์ 

คน (4.1.1./5.2/ 5.3) 

เฉพาะผูท่ี้มีรายช่ืออยูใ่นใบบนัทึกเท่านั้น ท่ีสามารถเขา้ภายใน บริเวณพื้นท่ี

ควบคุม และเขา้ร่วมในการอบอุ่นร่างกายรวมถึงการแข่งขนัดว้ย   

การแข่งขนัรายการ ของ FIVB การแข่งขนัระดบัโลก และการแข่งขนัท่ีเป็น

ทางการในประเภทประชาชน ในใบบนัทึกสามารถบนัทึกผูเ้ล่นและลงเล่นไดถึ้ง 14 คน  

เจา้หนา้ท่ีทีมท่ีนัง่บนมา้นัง่จะตอ้งมีช่ืออยูใ่นใบบนัทึก และใน O2-bis ไม่เกิน 5คน 

(รวมถึงผูฝึ้กสอนดว้ย) โดยผูฝึ้กสอนจะเป็นผูพ้จิารณาเลือกเจา้หนา้ท่ีทีมเอง 

 การแข่งขนัรายการ ของ FIVB การแข่งขนัระดบัโลก และการแข่งขนัท่ีเป็น

ทางการ แพทยแ์ละนกักายภาพบาํบดั จะตอ้งเป็นส่วนหน่ึงของเจา้หนา้ท่ีทีม ท่ีไดรั้บการ

รับรองจาก FIVB ก่อน  

อยา่งไรกต็ามในการแข่งขนัรายการ ของ FIVB การแข่งขนัระดบัโลก และการ

แข่งขนัท่ีเป็นทางการในประเภทประชาชน ถา้แพทยแ์ละนกักายภาพบาํบดัไม่มีช่ืออยูใ่น

ใบบนัทึก เขาจะตอ้งนัง่ในเขตท่ีกาํหนดใหภ้ายในพื้นท่ีควบคุม (Competition/Control 

Area) และจะสามารถเขา้มาเก่ียวขอ้งกบัทีมไดใ้นกรณีท่ีไดรั้บเชิญจากผูต้ดัสิน เม่ือเกิด

เหตุฉุกเฉินกบัผูเ้ล่น  

สาํหรับนกักายภาพบาํบดั(ท่ีไม่ไดน้ัง่ท่ีมา้นัง่) สามารถช่วยในการอบอุ่นร่างกาย

ได ้จนกระทัง่ถึงเวลาเร่ิมการอบอุ่นร่างกายท่ีตาข่ายอยา่งเป็นทางการ 



 8 

4.1.2 ผูเ้ล่นคนหน่ึงของทีม ท่ีไม่ใช่ตวัรับอิสระ เป็นหวัหนา้ทีมและจะระบุไวใ้น

ใบบนัทึกการแข่งขนั (5.1/19.1.3) 

4.1.3  ผูเ้ล่นท่ีมีช่ืออยูใ่นใบบนัทึกการแข่งขนัเท่านั้น ท่ีสามารถลงสนามและร่วม

การแข่งขนัได ้เม่ือผูฝึ้กสอนและหวัหนา้ทีม (TEAM CAPTAIN) ไดล้งช่ือ

ในใบบนัทึกการแข่งขนัแลว้ จะเปล่ียนแปลงผูเ้ล่นอีกไม่ได ้                         

(1/ 4.1.1/5.1.1/ 5.2.2)  

4.2 ตําแหน่งทีอ่ยู่ของทมี (LOCATION OF THE TEAM)  

4.2.1 ผูเ้ล่นท่ีไม่ไดล้งแข่งขนัควรนัง่บนมา้นัง่ หรืออยูใ่นพื้นท่ีอบอุ่นร่างกายของ

ทีมตนเอง  ผูฝึ้กสอนและผูร่้วมทีมคนอ่ืนตอ้งนัง่บนมา้นัง่ แต่อาจลุกจาก    

มา้นัง่ไดเ้ป็นคร้ังคราว (1.4.5/ 5.2.3/ 7.3.3)  

มา้นัง่ของทีมตั้งอยูด่า้นขา้งโตะ๊ผูบ้นัทึก นอกเขตรอบสนาม (ภาพที ่1 a / 

ภาพที1่ b) 

4.2.2 เฉพาะผูร่้วมทีมเท่านั้นท่ีไดรั้บอนุญาตใหน้ัง่บนมา้นัง่ระหวา่งการแข่งขนั

และร่วมการอบอุ่นร่างกายก่อนการแข่งขนั (4.1.1/ 7.2) 

4.2.3 ผูเ้ล่นท่ีไม่ไดล้งแข่งขนัสามารถอบอุ่นร่างกายโดยไม่ใชลู้กบอลไดด้งัน้ี 

4.2.3.1 ในระหวา่งการแข่งขนั: ในพื้นท่ีอบอุ่นร่างกาย (1.4.5/ 8.1          

ภาพที1่a/ภาพที1่b) 

4.2.3.2 ในระหวา่งขอเวลานอกและเวลานอกทางเทคนิค: ในเขตรอบ

สนามดา้นหลงัในแดนของทีมตนเอง (1.3.3/ 15.4) 

4.2.4 ช่วงพกัระหวา่งเซต ผูเ้ล่นสามารถอบอุ่นร่างกายโดยใชลู้กบอลไดใ้นเขต

รอบสนาม ในแดนของทีมตนเอง  ช่วงพกัระหว่างเซ็ตที่2 และเซ็ตที่3 ผู้เล่น

สามารถลูกบอลในสนาม ทีอ่ยู่ในแดนของตนเองได้เช่นกนั (18.1) 

4.3 เคร่ืองแต่งกาย (EQUIPMENT) 

เคร่ืองแต่งกายของผูเ้ล่นประกอบดว้ย เส้ือยดื กางเกงขาสั้น ถุงเทา้ (ชุดแข่งขนั) และ

รองเทา้กีฬา 

4.3.1 สีและแบบของเส้ือยดื กางเกงขาสั้นและถุงเทา้ตอ้งเหมือนกนัทั้งทีม (ยกเวน้

ตวัรับอิสระ) ชุดแข่งขนัตอ้งสะอาด (4.1/ 19.2) 

4.3.2 รองเทา้ตอ้งเบาและอ่อนนุ่ม พื้นเป็นยางหรือ พื้นท่ีมีส่วนประกอบอ่ืน ๆ ท่ี 

ไม่มีส้น  

4.3.3 เส้ือผูเ้ล่นตอ้งมีหมายเลขตั้งแต่  1–20   (4.3.3.2) 



 9 

4.3.3.1 ตอ้งติดหมายเลขท่ีกลางหนา้อกและกลางหลงั สีของหมายเลข

ตอ้งตดักบัสีเส้ืออยา่งชดัเจน 

4.3.3.2 หมายเลขดา้นหนา้ตอ้งสูงอยา่งนอ้ยท่ีสุด 15 เซนติเมตร ดา้นหลงั

อยา่งนอ้ยท่ีสุด 20 เซนติเมตร และความกวา้งของแถบท่ีทาํ

หมายเลข ตอ้งกวา้งอยา่งนอ้ยท่ีสุด 2 เซนติเมตร 

4.3.4 หวัหนา้ทีมตอ้งมีแถบขนาด 8 x 2 เซนติเมตร ติดอยูใ่ตห้มายเลขตรง    

หนา้อกเส้ือ       (5.1) 

4.3.5 หา้มใส่ชุดแข่งขนัท่ีมีสีท่ีแตกต่างจากผูเ้ล่นอ่ืน(ยกเวน้ตวัรับอิสระ) และไม่มี

หมายเลข        (19.2) 

4.4 การเปลีย่นเคร่ืองแต่งกาย (CHANGE OF EQUIPMENT) 

ผูต้ดัสินท่ี 1 มีอาํนาจท่ีจะอนุญาตใหผู้เ้ล่น 1 คน หรือมากกวา่:   (23)         

4.4.1 ลงแข่งขนัโดยไม่ใส่รองเทา้ 

4.4.2 เปล่ียนชุดแข่งขนัท่ีเปียกหรือชาํรุดในช่วงพกัระหวา่งเซต หรือหลงัจาก

การเปล่ียนตวัได ้โดยสี แบบ และหมายเลขของชุดใหม่ตอ้งเหมือนกบัชุด

เดิม        (4.3/ 15.5) 

4.4.3 สวมชุดวอร์มลงแข่งขนัไดถ้า้อากาศหนาว โดยสีและแบบของชุดวอร์

มตอ้งเหมือนกนัทั้งทีม (ยกเวน้ตวัรับอิสระ) และมีหมายเลขตามกติกา   

ขอ้ 4.3.3         (4.1.1/ 19.2) 

4.5 ส่ิงทีห้่ามสวมใส่ (FORBIDDEN OBJECTS) 

4.5.1 หา้มสวมใส่ส่ิงของซ่ึงอาจเป็นสาเหตุให้เกิดการบาดเจบ็ หรือช่วยใหผู้เ้ล่น

ไดเ้ปรียบผูอ่ื้น 

4.5.2 ผูเ้ล่นสามารถสวมแวน่ตาหรือเลนซ์ได ้โดยรับผดิชอบอนัตรายท่ีอาจเกิดข้ึน

ดว้ยตวัเอง 

4.5.3   เคร่ืองช่วยรัด Compression pads (อุปกรณ์เพือ่ช่วยป้องกนัการ

บาดเจบ็) สามารถใส่เพื่อป้องกนัการบาดเจด็ หรือรองรับได ้  

           สําหรับการแข่งขนัรายการ ของ FIVB การแข่งขนัระดบัโลก และ

การแข่งขนัทีเ่ป็นทางการในประเภทประชาชน อปุกรณ์เหล่านีจ้ะต้องเป็นสี

เดียวกนั เสมอืนกบัเป็นส่วนหน่ึงของชุดแข่งขนั 
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กติกาข้อที ่ 5 ผู้นําของทมี (TEAM LEADER) 

ทั้งหวัหนา้ทีมและผูฝึ้กสอนเป็นผูรั้บผิดชอบความประพฤติและระเบียบวนิยัของผูร่้วมทีม 

(20) ตวัรับอิสระจะเป็นหวัหนา้ทีมไม่ได ้(19.1.3) 

5.1 หัวหน้าทมี (CAPTAIN)  

5.1.1 ก่อนการแข่งขนั หวัหนา้ทีมเป็นผูล้งช่ือในใบบนัทึกการแข่งขนัและเป็น

ผูแ้ทนของทีมในการเส่ียง     (7.1/ 25.2.1.1) 

5.1.2 ระหวา่งการแข่งขนัและขณะอยูใ่นสนามแข่งขนั หวัหนา้ทีม (TEAM 

CAPTAIN) ทาํหนา้ท่ีเป็นหวัหนา้ทีมในสนามแข่งขนั (GAME CAPTAIN) 

เม่ือหวัหนา้ทีมไม่ไดเ้ล่นอยูใ่นสนาม ผูฝึ้กสอนหรือ ตวัหวัหนา้ทีมเองตอ้ง

แต่งตั้งผูเ้ล่นคนหน่ึงท่ีอยูใ่นสนาม แต่ตอ้งไม่ใช่ตวัรับอิสระ ทาํหนา้ท่ี

หวัหนา้ทีมในสนามแข่งขนั (GAME CAPTAIN) และตอ้งรับผดิชอบไป

จนกวา่หวัหนา้ทีม (TEAM CAPTAIN) จะเปล่ียนตวักลบัลงมาเล่นอีก หรือ

จนกวา่จะส้ินสุดในเซตนั้น (15.2.1/ 19.1.3)  

เม่ือลูกตาย หวัหนา้ทีมในสนามแข่งขนัเท่านั้นท่ีมีสิทธิเป็นผูแ้ทน

ของทีมพดูกบัผูต้ดัสินเพื่อ (8.2)  

5.1.2.1 ขอคาํอธิบายในการตีความกติกา หรือนาํกติกามาใช ้และร้องขอหรือ

ยืน่คาํถามของเพื่อนร่วมทีม ถา้คาํอธิบายไม่เป็นท่ีพอใจ หวัหนา้ทีมใน

สนามแข่งขนั ตอ้งขอสงวนสิทธิบนัทึกการทกัทว้งนั้นอยา่งเป็นทางการใน

ใบบนัทึกการแข่งขนั เม่ือการแข่งขนัส้ินสุดลง     (23.2.4)  

5.1.2.2. ขอสิทธิ 

ก. เปล่ียนอุปกรณ์การแข่งขนับางส่วนหรือทั้งหมด   (4.3/ 4.4.2) 

ข. ตรวจตาํแหน่งผูเ้ล่นของทีม    (7.4) 

ค. ตรวจพื้นสนาม ตาข่าย และลูกบอล เป็นตน้  (1.2/ 2/ 3) 

5.1.2.3 ถา้ผูฝึ้กสอนไม่อยูเ่ป็นผูท้าํหนา้ท่ีขอเวลานอก และเปล่ียนตวัผูเ้ล่น 

  (15.3.1 / 15.4.1 /15.5.2) 

5.1.3 เม่ือส้ินสุดการแข่งขนัหวัหนา้ทีมตอ้ง:      (6.3) 

5.1.3.1 แสดงความขอบคุณผูต้ดัสิน และลงช่ือในใบบนัทึกการแข่งขนัเพื่อ  

            รับรองผลการแข่งขนั      (25.2.3.3) 
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5.1.3.2 เม่ือมีการแจง้กบัผูต้ดัสินท่ี 1 ไวแ้ลว้ ก็สามารถยนืยนัและบนัทึกการ

ทกัทว้งอยา่งเป็นทางการต่อผูต้ดัสินเก่ียวกบัการนาํกติกามาใชห้รือ

ตีความกติกาลงในใบบนัทึกการแข่งขนั  (5.1.2.1/ 25.2.3.2) 

5.2 ผู้ฝึกสอน (COACH) 

5.2.1 ตลอดการแข่งขนั ผูฝึ้กสอนเป็นผูค้วบคุมการเล่นของทีมภายนอกสนาม  

แข่งขนั เป็นผูเ้ลือกผูเ้ล่น 6 คนแรก เปล่ียนตวัผูเ้ล่นและขอเวลานอก                   

ผูฝึ้กสอนทาํหนา้ท่ีดงักล่าวไดโ้ดยขอผา่นทางผูต้ดัสินท่ี 2 (1.1/ 7.3.2/ 15.4/ 

15.5) 

5.2.2 ก่อนการแข่งขนั ผูฝึ้กสอนตอ้งบนัทึกหรือตรวจสอบรายช่ือและหมายเลข

ของผูเ้ล่นในใบบนัทึกการแข่งขนั และลงช่ือในใบบนัทึกการแข่งขนันั้น 

(4.1/ 19.1.3/25.2.1.1) 

 

5.2.3 ระหวา่งการแข่งขนั ผูฝึ้กสอนตอ้ง 

5.2.3.1 ส่งใบส่งตาํแหน่งของผูเ้ล่นท่ีลงช่ือแลว้ใหผู้ต้ดัสินท่ี 2 หรือผูบ้นัทึก

ก่อนการแข่งขนัทุกเซต   (7.3.2/7.4/7.6) 

5.2.3.2 นัง่ท่ีมา้นัง่ของทีมซ่ึงใกลก้บัผูบ้นัทึกมากท่ีสุด แต่อาจลุกจาก มา้นัง่ได้

เป็นคร้ังคราว     (4.2) 

5.2.3.3 ขอเวลานอกและเปล่ียนตวัผูเ้ล่น  (15.4/ 15.5) 

5.2.3.4 ผูฝึ้กสอนรวมทั้งผูร่้วมทีมอ่ืน ๆ อาจใหค้าํแนะนาํผูเ้ล่นในสนามได ้

โดยผูฝึ้กสอนอาจใหค้าํแนะนาํขณะท่ียนืหรือเดินภายในเขตเล่นลูก 

(FREE ZONE) ดา้นหนา้ของมา้นัง่ผูเ้ล่นสาํรอง ตั้งแต่แนวท่ียืน่

ออกมาของเส้นเขตรุก จนถึงพื้นท่ีอบอุ่นร่างกาย แต่ตอ้งไม่รบกวน

หรือถ่วงเวลาการแข่งขนั (1.3.4/ 1.4.5)  

สําหรับการแข่งขันระดับโลกของสหพนัธ์วอลเลย์บอล

นานาชาต ิและการแข่งขันอย่างเป็นทางการ ผู้ฝึกสอนสามารถทาํ

หน้าที ่ณ บริเวณหลงัเส้นประ ซ่ึงเป็นเขตกาํหนดให้ผู้ฝึกสอนทาํ

หน้าที่(ภาพที ่1a/ ภาพที ่ 1b/ภาพที2่) 

5.3  ผู้ช่วยผู้ฝึกสอน (ASSISTANT COACH) 

5.3.1 ผูช่้วยผูฝึ้กสอนนัง่บนมา้นัง่ของทีม แต่ไม่มีสิทธิใดๆท่ีจะขอหยดุการแข่งขนั 
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5.3.2 ถา้ผูฝึ้กสอนตอ้งออกจากการทาํหนา้ท่ีดว้ยเหตุผลใด ๆ ก็ตาม รวมถึงการถูก

ลงโทษ แต่ไม่รวมถึงการลงสนามในฐานะผูเ้ล่น ผูช่้วยผูฝึ้กสอนอาจทาํ

หนา้ท่ีแทนผูฝึ้กสอน ในช่วงเวลาท่ีผูฝึ้กสอนตอ้งออกจากการทาํหนา้ท่ี โดย

การยนืยนัจากหวัหนา้ทีม (Game Captain)    (5.1.2/ 5.2)  



บทที่ 3 

รูปแบบของการแข่งขนั 

(PLAYING FORMAT) 

 

กติกาข้อที ่6 การได้คะแนน การชนะในแต่ละเซต และการชนะในแต่ละนัด                                   

(TO SCORE A POINT, TO WIN A SET AND THE MATCH) 

6.1 การได้คะแนน (TO SCORE A POINT) 

6.1.1 คะแนน   ทีมจะไดค้ะแนนเม่ือ: 

6.1.1.1 ทาํใหลู้กบอลตกลงบนพื้นสนามในแดนของทีมตรงขา้ม(8.3/ 

10.1.1) 

6.1.1.2 ฝ่ายตรงขา้มทาํผิดกติกา    (6.1.2) 

6.1.1.3 ฝ่ายตรงขา้มถูกทาํโทษ    (16.2.3/ 21.3.1) 

6.1.2 การทาํผดิกติกา ทีมทาํผดิกติกาเม่ือกระทาํลกัษณะการเล่นท่ีผดิกติกาการ

แข่งขนั (หรือขดัแยง้กบักติกาดว้ยวธีิการใด ๆ) ผูต้ดัสินจะพจิารณาตดัสิน

การทาํผดินั้น และจะตดัสินการทาํผดิกติกานั้นๆดงัน้ี 

6.1.2.1 ถา้มีการทาํผดิกติกาสองอยา่งหรือมากกวา่เกิดข้ึนต่อเน่ืองกนั จะ

ลงโทษเฉพาะการผดิกติกาท่ีเกิดข้ึนก่อนเท่านั้น 

6.1.2.2 ถา้ทั้งสองทีมเล่นผดิกติกาสองอยา่งหรือมากกวา่พร้อมๆกนัทั้ง

สองทีม จะถือวา่เป็นการกระทาํผดิทั้งคู่ (DOUBLE FAULT) 

และจะเล่นลูกนั้นใหม่(6.1.2./ภาพท่ี 11(23) 

6.1.3     การเล่นและการส้ินสุดการเล่น (Rally and completed rally)  

การเล่น(Rally) เป็นลกัษณะการเล่นท่ีเร่ิมตน้ตั้งแต่ผูเ้สิร์ฟทาํการ

เสิร์ฟ จนกระทัง่ลูกตาย การส้ินสุดการเล่น (A completed rally) เป็น

ลกัษณะการเล่นทีส้ิ่นสุดลง ซ่ึงมผีลต่อการได้คะแนน    ซ่ึงรวมถงึการได้

คะแนนจากการถูกลงโทษ (Penalty) และการเสียสิทธ์ิการเสิร์ฟเน่ืองจาก

เสิร์ฟเกนิเวลาทีก่าํหนด (8.1 /8.2/12.2.2.1/15.2.3/15.11.1.3/19.3.2.1/19.3.2.9)   

6.1.3.1 ถา้ทีมท่ีเป็นฝ่ายเสิร์ฟชนะการเล่นลูกจะไดค้ะแนน และ            

ไดเ้สิร์ฟต่อ 
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6.1.3.2 ถา้ทีมท่ีเป็นฝ่ายรับลูกเสิร์ฟชนะการเล่นลูกจะไดค้ะแนน และ 

ไดเ้สิร์ฟในคร้ังต่อไป 

 

6.2 การชนะในแต่ละเซต (TO WIN A SET) (ภาพที1่1 (9) 

ทีมท่ีทาํได ้25 คะแนนก่อน (ยกเวน้เซตตดัสิน) จะเป็นทีมชนะการแข่งขนัเซตนั้น ถา้

ทาํคะแนนได ้24 - 24 คะแนนเท่ากนั จะตอ้งแข่งขนักนัต่อไปจนกวา่ทีมใดทีมหน่ึงทาํคะแนนนาํอีก

ทีมหน่ึง 2 คะแนน (26 - 24, 27–25,……)        (6.3.2) 

6.3 การชนะในแต่ละนัด (TO WIN THE MATCH) (ภาพที ่11 (9) 

6.3.1 ทีมท่ีทาํได ้3 เซต ก่อน เป็นทีมท่ีชนะการแข่งขนันดันั้น  (6.2) 

6.3.2 ในกรณีท่ีทาํได ้2 – 2 เซตเท่ากนั   การแข่งขนัในเซตตดัสิน (เซตท่ี 5) จะ

แข่งขนักนั 15 คะแนน และตอ้งมีคะแนนนาํอีกทีมหน่ึงอยา่งนอ้ยท่ีสุด 2 

คะแนน        (7.1) 

6.4 ทมีทีผ่ดิระเบียบการแข่งขันและไม่พร้อมจะแข่งขัน                                           

(DEFAULT AND INCOMPLETE TEAM) 

6.4.1 ถา้ทีมปฏิเสธท่ีจะแข่งขนั หลงัจากไดรั้บแจง้ใหแ้ข่งขนัต่อ ทีมนั้นจะถูกแจง้

วา่ทาํผดิระเบียบการแข่งขนั และปรับเป็นแพใ้นการแข่งขนันดันั้น ดว้ยผล

การแข่งขนั 0-3 เซต และมีคะแนน 0–25 ในแต่ละเซต  (6.2/ 6.3) 

6.4.2 ทีมท่ีไม่มาปรากฏตวั ณ สนามแข่งขนัตามเวลาท่ีกาํหนด โดยไม่มีเหตุผลอนั

สมควร ถือวา่ผดิระเบียบการแข่งขนั และมีผลการแข่งขนัเช่นเดียวกบักติกา

ขอ้ 6.4.1 

6.4.3 ทีมท่ีถูกแจง้วา่ไม่พร้อมจะแข่งขนัในเซตใดเซตหน่ึง หรือการแข่งขนันดัใด

นดัหน่ึง จะแพใ้นเซตนั้นหรือการแข่งขนันดันั้น ทีมตรงขา้มจะไดค้ะแนน

หรือไดท้ั้งคะแนนและเซตเพื่อเป็นทีมชนะในเซตหรือการแข่งขนันดันั้น 

ส่วนทีมท่ีไม่พร้อมจะแข่งขนัจะยงัคงไดค้ะแนนและเซตท่ีทาํไวไ้ด ้(6.2/ 

6.3/7.3.1) 

 

กติกาข้อที ่7 โครงสร้างของการแข่งขัน (STRUCTURE OF PLAY) 

7.1 การเส่ียง (TOSS) 

ก่อนการแข่งขนัผูต้ดัสินท่ี 1 จะทาํการเส่ียงเพือ่ตดัสินวา่ ทีมใดจะเสิร์ฟก่อน หรืออยู่

แดนใดในเซตท่ี 1        (12.1.1) 
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ถา้ตอ้งแข่งขนัเซตตดัสิน จะตอ้งทาํการเส่ียงใหม่อีกคร้ัง   (6.3.2) 

7.1.1 การเส่ียงตอ้งทาํโดยมีหวัหนา้ทีมทั้งสองทีมร่วมอยูด่ว้ย  (5.1) 

7.1.2 ผูช้นะการเส่ียงจะไดสิ้ทธิเลือก อยา่งใดอยา่งหน่ึงดงัน้ี 

7.1.2.1 ไดสิ้ทธ์เสิร์ฟหรือรับลูกเสิร์ฟก่อน หรือ   (12.1.1) 

7.1.2.2 แดนใดแดนหน่ึง 

ผูแ้พก้ารเส่ียงจะไดรั้บส่วนท่ีเหลือ  

7.2 การอบอุ่นร่างกาย (WARM-UP SESSION) 

7.2.1 ก่อนการแข่งขนั ถา้ทีมมีสนามอบอุ่นร่างกายท่ีจดัไว ้ทีมจะทาํการอบอุ่น

ร่างกายท่ีตาข่ายพร้อมกนัได ้6 นาที ถา้ไม่มีสนามอบอุ่นร่างกาย จะใชเ้วลา

อบอุ่นร่างกาย 10 นาที 

สาํหรับการแข่งขนัรายการ ของ FIVB การแข่งขนัระดบัโลก และ

การแข่งขนัท่ีเป็นทางการ ทั้งสองทีมจะไดสิ้ทธ์ิอบอุ่นร่างกายท่ีตา

ข่ายพร้อมกนั 10 นาที 

7.2.2 ถา้หวัหนา้ทีมมีความประสงคท่ี์จะอบอุ่นร่างกายแยกกนั แต่ละทีมมีสิทธ์ิ

อบอุ่นร่างกายได ้3 นาที หรือ 5 นาที     (7.2.1) 

7.2.3 ในกรณีท่ีอบอุ่นร่างกายต่อเน่ืองกนั ทีมท่ีเสิร์ฟก่อนไดอ้บอุ่นร่างกายท่ีตาข่าย

ก่อน 

7.3 ตาํแหน่งเร่ิมต้นของทมี (TEAM STARTING LINE-UP) 

7.3.1 ทีมตอ้งมีผูเ้ล่นในสนาม 6 คนตลอดเวลา       (6.4.3) 

ตาํแหน่งเร่ิมตน้ของทีมแสดงถึงลาํดบัการหมุนตาํแหน่งของผูเ้ล่น

ในสนาม ลาํดบัน้ีจะคงอยูต่ลอด เซตนั้น       (7.6) 

7.3.2 ก่อนเร่ิมการแข่งขนัแต่ละเซต ผูฝึ้กสอนตอ้งแจง้ตาํแหน่งเร่ิมตน้ของทีม

ตนเองในใบส่งตาํแหน่ง ซ่ึงเขียนหมายเลขของผูเ้ล่นและลงช่ือกาํกบั แลว้ 

ส่งใหผู้ต้ดัสินท่ี 2 หรือผูบ้นัทึกการแข่งขนั    (5.2.3.1//24.3.1/25.2.1.2)                                                      

7.3.3 ผูเ้ล่นท่ีไม่ไดอ้ยูใ่นใบส่งตาํแหน่งเร่ิมตน้ของทีม จะเป็นผูเ้ล่นสาํรองในเซต

นั้น (ยกเวน้ตวัรับอิสระ)      (7.3.2/ 15.5/) 

7.3.4 เม่ือใบส่งตาํแหน่งเล่นถูกนาํส่งใหผู้ต้ดัสินท่ี 2 หรือผูบ้นัทึกการแข่งขนัแลว้ 

จะไม่อนุญาตใหมี้การเปล่ียนแปลงใบส่งตาํแหน่งอีก  นอกจากเป็นการ

เปล่ียนตวัผูเ้ล่นตามปกติ     (15.2.2/15.5/ภาพที ่11(5)) 
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7.3.5 ถา้พบวา่มีการผดิพลาดระหวา่งใบส่งตาํแหน่งกบัตาํแหน่งของผูเ้ล่นใน

สนามจะตอ้งปฏิบติัดงัน้ี:  (24.3.1) 

7.3.5.1 ถา้พบการผดิพลาดก่อนเร่ิมการแข่งขนัของเซต ผูเ้ล่นตอ้ง

เปล่ียนตวัใหเ้ป็นไปตามใบส่งตาํแหน่ง โดยไม่มีการลงโทษ 

(7.3.2) 

7.3.5.2 ในทาํนองเดียวกนั ถา้พบวา่มีผูเ้ล่นอยูใ่นสนาม ท่ีไม่ไดร้ะบุไวใ้น

ใบส่งตาํแหน่ง ตอ้งเปล่ียนตวัผูเ้ล่นในสนามใหเ้ป็นไปตามใบส่ง

ตาํแหน่ง โดยไม่มีการลงโทษเช่นกนั (7.3.2) 

7.3.5.3 อยา่งไรก็ตามถา้ผูฝึ้กสอนตอ้งการใหผู้เ้ล่น ท่ีไม่ไดร้ะบุไวใ้นใบส่ง

ตาํแหน่งยงัคงอยูใ่นสนาม ผูฝึ้กสอนตอ้งแสดงสัญญาณมือขอ

เปล่ียนตวัตามปกติ และตอ้งบนัทึกลงในใบบนัทึกการแข่งขนั  

   ถา้พบการผดิพลาดระหวา่งผูเ้ล่นในสนามกบัใบส่ง

ตาํแหน่งภายหลงั ทีมท่ีทาํผดิตอ้งแกไ้ขตาํแหน่งใหถู้กตอ้ง 

คะแนนของฝ่ายตรงขา้มให้คงไวแ้ละไดค้ะแนนเพิ่มอีก                 

1 คะแนนและไดเ้ป็นฝ่ายเสิร์ฟ คะแนนของทีมท่ีทาํผิดตอ้งถูก

ยกเลิกจนถึงเม่ือเร่ิมเกิดการทาํผดิจริง   (15.2.2) 

7.3.5.4  ถา้พบวา่มีผูเ้ล่นท่ีอยูใ่นสนามไม่มีช่ือในใบบนัทึก ใหค้งคะแนน

ของฝ่ายตรงขา้มไว ้และไดค้ะแนนเพิ่มอีก 1 คะแนน พร้อมทั้งได้

สิทธ์ิการเสิร์ฟ  ทีมท่ีทาํผดิจะเสียคะแนนและเซตท่ีทาํไดท้ั้งหมด

ตั้งแต่ผูเ้ล่นท่ีไม่มีช่ือไดล้งสนาม พร้อมทั้งปรับเปล่ียนใบส่ง

ตาํแหน่งใหม่  และส่งผูเ้ล่นท่ีมีช่ือในใบบนัทึกลงสนามแทน

ตาํแหน่งผูเ้ล่นท่ีไม่มีช่ือนั้น    (6.1.2/7.3.2) 

7.4 ตาํแหน่ง (POSITIONS)         (ภาพที ่4) 

ขณะท่ีผูเ้สิร์ฟทาํการเสิร์ฟ  แต่ละทีมตอ้งอยูใ่นแดนของตนเองตามลาํดบัการ

หมุนตาํแหน่ง (ยกเวน้ผูเ้สิร์ฟ)     (7.6.1/ 8.1/ 12.4) 

7.4.1 ตาํแหน่งของผูเ้ล่นจาํแนกไดด้งัน้ี 

7.4.1.1 ผูเ้ล่น 3 คนท่ีอยูใ่กลต้าข่ายเป็นผูเ้ล่นแถวหนา้ อยูใ่นตาํแหน่งที ่4 

(หนา้ซา้ย) ตาํแหน่งท่ี 3 (กลางหนา้) และตาํแหน่งท่ี 2 (หนา้ขวา) 

7.4.1.2 ส่วนอีก 3 คน เป็นผูเ้ล่นแถวหลงั อยูใ่นตาํแหน่งท่ี 5 (หลงัซา้ย) 

ตาํแหน่งท่ี 6(กลางหลงั) และตาํแหน่งท่ี 1(หลงัขวา) 
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7.4.2 ความเก่ียวขอ้งของตาํแหน่งระหวา่งผูเ้ล่น 

7.4.2.1 ผูเ้ล่นแถวหลงัแต่ละคน ตอ้งมีตาํแหน่งอยูห่่างจากเส้นแบ่งแดน

มากกวา่คู่ของตนเองท่ีเป็นผูเ้ล่นแถวหนา้ 

7.4.2.2 ผูเ้ล่นแถวหนา้และแถวหลงัแต่ละคู่ตอ้งอยูใ่นตาํแหน่งขา้งเดียวกนั

 ตามลาํดบัการหมุนตาํแหน่งท่ีระบุไวใ้น กติกาขอ้ 7.4.1 

7.4.3 ตาํแหน่งของผูเ้ล่นจะพิจารณาและควบคุมจากตาํแหน่งของเทา้ท่ีสมัผสัพื้น

ดงัน้ี:  (ภาพที ่4) 

7.4.3.1 ผูเ้ล่นแถวหนา้แต่ละคน ตอ้งมีส่วนหน่ึงส่วนใดของเทา้อยูใ่กลเ้ส้น

แบ่งแดนมากกวา่เทา้ของผูเ้ล่นแถวหลงัท่ีเป็นคู่ของตน (1.3.3) 

7.4.3.2 ผูเ้ล่นท่ีอยูท่างขวา (หรือซา้ย) ตอ้งมีส่วนใดส่วนหน่ึงของเทา้    

ใกลก้บัเส้นขา้งทางขวา (หรือซา้ย) มากกวา่ผูเ้ล่นท่ีอยูใ่นตาํแหน่ง

กลางของแถวเดียวกนั     (1.3.2) 

7.4.4 เม่ือทาํการเสิร์ฟลูกบอลไปแลว้ ผูเ้ล่นสามารถเคล่ือนท่ีไปอยูต่าํแหน่งใดก็ได้

ในแดนและเขตรอบสนามของตน  

7.5 การผดิตาํแหน่ง (POSITIONAL FAULT)   (ภาพที ่4/ ภาพที1่1 (13) 

7.5.1 ทีมจะผดิตาํแหน่ง ถา้ผูเ้ล่นคนใดคนหน่ึงไม่อยูใ่นตาํแหน่งท่ีถูกตอ้ง ขณะท่ี  

ผูเ้สิร์ฟทาํการเสิร์ฟลูกบอล ซ่ึงรวมถึงผูเ้ล่นท่ีอยูใ่นสนามท่ีเปล่ียนตวัผดิ

กติกาดว้ย (7.3/ 7.4/15.9) 

7.5.2 ถา้ผูเ้สิร์ฟ เสิร์ฟผดิกติกาขณะท่ีทาํการเสิร์ฟ จะถือวา่การเสิร์ฟผดิกติกา

เกิดข้ึนก่อนการผิดตาํแหน่งของทีมตรงขา้ม   (12.4/ 12.7.1) 

7.5.3 ถา้การเสิร์ฟไดท้าํผดิหลงัจากทาํการเสิร์ฟลูกออกไปแลว้ จะถือวา่การผดิ

ตาํแหน่งเกิดข้ึนก่อน (12.7.2) 

7.5.4 การผดิตาํแหน่งจะมีผลตามมาดงัน้ี: 

7.5.4.1 ทีมถูกทาํโทษโดยเสียคะแนนและฝ่ายตรงขา้มไดเ้ป็นฝ่ายเสิร์ฟ 

(6.1.3) 

7.5.4.2 ตาํแหน่งของผูเ้ล่นตอ้งปรับเปล่ียนใหถู้กตอ้ง  (7.3/ 7.4) 

7.6 การหมุนตาํแหน่ง ROTATION 

7.6.1 ลาํดบัการหมุนตาํแหน่งจะเป็นไปตามใบส่งตาํแหน่งของทีม และควบคุม

ลาํดบัการเสิร์ฟและตาํแหน่งของผูเ้ล่นน้ีตลอดทั้งเซต (7.3.1/ 7.4.1 / 12.2)        
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7.6.2 เม่ือทีมท่ีรับลูกเสิร์ฟไดสิ้ทธิทาํการเสิร์ฟ ผูเ้ล่นตอ้งหมุนตาํแหน่งตามเขม็

นาฬิกาไป 1 ตาํแหน่ง ผูเ้ล่นตาํแหน่งท่ี 2 จะหมุนไปตาํแหน่งท่ี 1 เพือ่ทาํการ

เสิร์ฟ และผูเ้ล่นตาํแหน่งท่ี 1 หมุนไปตาํแหน่งท่ี 6 เป็นตน้  (12.2.2.2) 

 

 

7.7 การหมุนตาํแหน่งผดิ (ROTATIONAL FAULT)   (ภาพที ่11(13) 

7.7.1 การเสิร์ฟผดิตาํแหน่ง เกิดข้ึนเม่ือการเสิร์ฟไม่เป็นไปตามลาํดบัการเสิร์ฟและ

มีผลตามมาดงัน้ี      (7.6.1/ 12) 

7.7.1.1 ทีมถูกทาํโทษโดยฝ่ายตรงขา้มไดค้ะแนนและไดเ้ป็นฝ่ายเสิร์ฟ 

(6.1.3) 

7.7.1.2 ตาํแหน่งของผูเ้ล่นตอ้งแกไ้ขใหถู้กตอ้ง  (7.6.1) 

7.7.2 ผูบ้นัทึกตอ้งหยดุการแข่งขนัทนัทีท่ีมีการผดิตาํแหน่งเกิดข้ึน และคะแนนท่ี

ทาํไดท้ั้งหมดขณะผดิตาํแหน่ง ตอ้งยกเลิก ส่วนคะแนนของทีมตรงขา้มให้

คงไวต้ามเดิม (25.2.2.2) 

ถา้คะแนนขณะผดิตาํแหน่งไม่สามารถตรวจพบได ้ใหล้งโทษเพียง

ใหฝ่้ายตรงขา้มไดค้ะแนนและเป็นฝ่ายเสิร์ฟเท่านั้น  (6.1.3) 



ลกัษณะของการเล่น  

บทที่ 4 

(PLAYING ACTIONS) 

 

กติกาข้อที ่8 รูปแบบของการเล่น (STATES OF PLAY) 

8.1    ลูกทีอ่ยู่ในการเล่น (BALL IN PLAY) 

ลูกจะอยูใ่นการเล่นตั้งแต่ขณะท่ีทาํการเสิร์ฟ โดยผูต้ดัสินท่ี 1 เป็นผูอ้นุญาต(12.3) 

8.2    ลูกทีไ่ม่ได้อยู่ในการเล่น  “ลูกตาย” (BALL OUT OF PLAY)                                                  

   ลูกไม่อยูใ่นการเล่น ตั้งแต่ขณะท่ีมีการทาํผดิกติกา โดยผูต้ดัสินคนใดคนหน่ึง   

   เป็นผูใ้หส้ัญญาณนกหวดี การทาํผดิกติกาส้ินสุดลงพร้อมๆกบัสัญญาณนกหวดี 

8.3  “ลูกดี” (BALL IN)  หรือลูกดี (ภาพที ่11(14) และภาพที ่12(1)) 

ลูกดี หมายถึง เม่ือใดกต็ามท่ีลูกบอลถูกพื้นสนาม โดยส่วนใดส่วนหน่ึงของ

ลูกไดส้ัมผสัพื้นสนาม รวมทั้งเส้นเขตสนาม   

ลูกลงในสนามเม่ือลูกบอลถูกพื้นสนามแข่งขนัรวมทั้งเส้นเขตสนาม  (1.1/1.3.2)      

8.4 ลูกออกนอกสนาม (BALL OUT) หรือลูกออก (ภาพที ่11(15) 

ลูกออกนอกสนามเม่ือ:  

8.4.1 บางส่วนของลูกบอลตกลงบนพื้นนอกเส้นเขตสนามอยา่งสมบูรณ์ (1.3.2/  

ภาพที ่11(15) และภาพที ่12 (2) 

8.4.2 ลูกถูกส่ิงกีดขวางท่ีอยูภ่ายนอกสนาม เพดาน หรือผูท่ี้ไม่ไดแ้ข่งขนั  (ภาพที ่

11(5) และภาพที ่12 (4)) 

8.4.3 ลูกถูกเสาอากาศ เชือก เสา หรือตาข่ายท่ีอยูน่อกแถบขา้ง (2.3//ภาพที ่12(4) / 

ภาพที ่5 และภาพที1่1(15)) 

8.4.4 ลูกขา้มตาข่ายทั้งลูกหรือเพยีงส่วนใดส่วนหน่ึงของลูก นอกเขตแนวขา้มตา

ข่ายท่ีกาํหนดให ้ยกเวน้กรณีกติกาขอ้ 10.1.2 (10.1.1/ ภาพที ่5/ ภาพที ่11 

(15) และภาพที1่2(4)) 

8.4.5 ลูกลอดใตต้าข่ายไปยงัแดนของทีมตรงขา้มอยา่งสมบรูณ์ (23.3.2.3f/ ภาพที ่

5 และภาพที1่1 (22)) 
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กติกาข้อที ่9 การเล่นลูกบอล (PLAYING THE BALL) 

แต่ละทีมตอ้งเล่นลูกบอลภายในพื้นท่ีเล่นลูก และพื้นท่ีวา่งเหนือตาข่ายของทีมตนเอง 

(ยกเวน้กติกาขอ้ 10.1.2) อยา่งไรก็ตาม ผูเ้ล่นสามารถนาํลูกบอลกลบัมาเล่นจากเขตพื้นท่ีเล่น

ลูกได ้

9.1 การถูกลูกบอลของทมี (TEAM HITS)  

การถูกลูกบอล (A hit) เป็นการกระทาํใดๆโดยผูเ้ล่นท่ีอยูใ่นการเล่นทุกลกัษณะ แต่

ละทีมสามารถถูกลูกไดม้ากท่ีสุด 3 คร้ัง (นอกจากทาํการสกดักั้น ตามกติกาขอ้ 14.4.1) เพื่อ

ส่งลูกกลบัไปยงัทีมตรงขา้ม ถา้ถูกลูกมากกวา่น้ี ถือวา่ทีมทาํผดิกติกา “ถูกลูก 4 คร้ัง”  

9.1.1 การถูกลูกอย่างต่อเน่ือง (CONSECUTIVE CONTACTS)  

ผูเ้ล่นจะถูกลูกบอล 2 คร้ังติดต่อกนัไม่ได ้(ยกเวน้กติกาขอ้ 9.2.3/ 

14.2 และ 14.4.2)                                                            (9.2.3/14.2/ 14.4.2)  

9.1.2 การถูกลูกพร้อมกัน (SIMULTENEOUS CONTACTS) 

ผูเ้ล่น 2 คน หรือ 3 คน อาจถูกลูกบอลพร้อม ๆ กนัไดใ้นเวลา

เดียวกนั 

9.1.2.1 เม่ือผูเ้ล่นทีมเดียวกนั 2 คนหรือ 3 คน ถูกลูกบอลพร้อม ๆ กนั   

จะถือวา่เป็นการถูกลูกบอล 2 คร้ัง หรือ 3 คร้ัง ยกเวน้เม่ือทาํการ

สกดักั้น ถา้ผูเ้ล่นหลายคนถึงลูกบอลพร้อมกนั แต่มีผูเ้ล่นถูก    

ลูกบอลเพียงคนเดียว จะถือวา่ถูกลูกบอล 1 คร้ัง ถึงแมว้า่ผูเ้ล่นจะ

ชนกนั  ก็ไม่ถือวา่ผดิกติกา 

9.1.2.2 เม่ือทั้งสองฝ่ายถูกลูกบอลพร้อม ๆ กนัเหนือตาข่ายและยงัคงเล่น

ลูกนั้นต่อไปได ้ทีมท่ีรับลูกนั้นสามารถถูกลูกบอลไดอี้ก 3 คร้ัง 

ถา้ลูกบอลออกนอกสนาม จะถือวา่ทีมที่อยูฝ่ั่งตรงขา้มกบัลูก

บอลเป็นฝ่ายทาํลูกนั้นออกนอกสนาม 

9.1.2.3 ถา้การถูกลูกพร้อมๆกนัของทั้งสองฝ่ายเหนือตาข่ายและมีการ

พกัลูกบอลชัว่ขณะ การเล่นจะดาํเนินต่อไป (9.1.2.2)  
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9.1.3 การถูกลูกโดยมกีารช่วยเหลอื (ASSISTED HIT)  

ภายในบริเวณพื้นท่ีเล่นลูก ไม่อนุญาตใหผู้เ้ล่นอาศยัเพื่อนร่วมทีม

หรือส่ิงใด ๆ เพื่อช่วยใหไ้ปถึงลูกบอล    (1) 

อยา่งไรก็ตาม ผูเ้ล่นท่ีกาํลงัจะทาํผดิกติกา (ถูกตาข่ายหรือขา้มเส้น

แบ่งแดน ฯลฯ) อาจไดรั้บการฉุดหรือดึงโดยเพื่อนร่วมทีมได ้   

(1.3.3/11.4.4)  

 

9.2 ลกัษณะของการถูกลูกบอล (CHARACTERISTICS OF THE HIT) 

9.2.1 ลูกบอลอาจถูกส่วนใดส่วนหน่ึงของร่างกายได ้

9.2.2 การถูกลูกบอลตอ้งเป็นการกระทบ ไม่ใหจ้บัและ/หรือทุ่ม ลูกบอล               

จะกระดอนกลบัในทิศทางใดก็ได ้    (9.3.3) 

9.2.3 ลูกบอลอาจถูกหลายส่วนของร่างกายได ้ถา้การถูกนั้นเกิดข้ึนพร้อม ๆ กนั 

ข้อยกเว้น: 

9.2.3.1 ในการสกดักั้น ลูกบอลอาจถูกผูส้กดักั้นคนเดียว หรือมากกวา่

ติดต่อกนัได ้ถา้การถูกลูกนั้นเป็นลกัษณะการถูกลูกเพียงคร้ัง

เดียว (During one action)   (14.1.1/ 14.2) 

9.2.3.2 การถูกลูกคร้ังแรกของทีม ลูกบอลอาจถูกส่วนต่าง ๆ ของ

ร่างกายต่อเน่ืองกนัได ้ถา้การถูกลูกบอลเป็นลกัษณะการถูกลูก

คร้ังเดียว (During one action)(9.1/ 14.4.1) 

9.3 การทาํผดิกติกาในการเล่นลูกบอล (FAULT IN PLAYING THE BALL) 

9.3.1 การถูกลูก 4 คร้ัง (FOUR HIT) ทีมถูกลูกบอล 4 คร้ัง ก่อนส่งลูกบอลไปยงั

ทีมตรงขา้ม  (9.1/ ภาพที ่11(18))  

9.3.2 การถูกลูกโดยมีการช่วยเหลือ (ASSISTED HIT) ผูเ้ล่นอาศยัเพือ่นร่วมทีม

หรือส่ิงของใด ๆ ช่วยใหเ้ขา้ถึงลูกบอลภายในบริเวณพื้นท่ีเล่นลูก   (9.1.3) 

9.3.3 การจบัยดึลูก (CATCH) เป็นการจบัหรือทุ่มลูกบอล  ลูกบอลไม่ไดก้ระดอน

จากจุดสัมผสั (9.2.2/ ภาพที1่1 (16)) 

9.3.4 การถูกลูก 2 คร้ัง (DOUBLE CONTACT) ผูเ้ล่นถูกลูกบอล 2 คร้ัง หรือลูก

บอลถูกส่วนต่าง ๆ ของร่างกายหลายส่วนต่ อเน่ืองกนั(9.2.3/ ภาพที ่11(17)) 
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กติกาข้อที ่10 ลูกบอลทีบ่ริเวณตาข่าย (BALL AT THE NET) 

10.1 การข้ามตาข่ายของลูกบอล (BALL CROSSING THE NET) 

10.1.1 ลูกบอลท่ีส่งไปยงัแดนของทีมตรงขา้ม ตอ้งขา้มเหนือตาข่ายภายในพื้นท่ี

สาํหรับส่ง ลูกบอลขา้มตาข่าย พื้นท่ีสาํหรับส่งลูกบอลขา้มตาข่ายคือ พื้นท่ีใน

แนวตั้งของตาข่ายท่ีถูกกาํหนดดว้ยส่ิงต่อไปน้ี (10.2/ ภาพที ่5)  

10.1.1.1 ส่วนตํ่าสุด โดยขอบบนของตาข่าย   (2.2) 

10.1.1.2 ดา้นขา้ง โดยเสาอากาศและแนวสมมุติท่ีสูงข้ึนไป  (2.4) 

10.1.1.3 ส่วนบนสุด โดยเพดาน 

10.1.2 ลูกบอลท่ีขา้มแนวตาข่ายไปยงัเขตรอบสนามของทีมตรงขา้มทุกส่วนของลูก

หรือเพียงบางส่วนของลูกภายนอกแนวขา้มตาข่าย ลูกบอลนั้นสามารถนาํ

กลบัมาเล่นต่อได ้โดยเล่นลูกไม่เกิน 3 คร้ัง โดย   (9.1) 

10.1.2.1 ผูเ้ล่นตอ้งไม่ถูกแดนของทีมตรงขา้ม   (11.2.2) 

10.1.2.2 ลูกบอลท่ีนาํกลบัมา ตอ้งขา้มนอกเขตขา้มตาข่ายของลูกบอล 

ทางดา้นเดียวกนัของสนามทั้งลูกหรือเพียงบางส่วนของลูก     

ทีมตรงขา้มจะกีดขวางการเล่นลูกน้ีไม่ได ้

10.1.3 ลูกบอลท่ีกาํลงัจะเขา้ไปในแดนของฝ่ายตรงขา้มบริเวณใตต้าข่ายเป็นลูกที่อยู่

ในการเล่น จนกระทัง่ลูกบอลทั้งลูกไดผ้า่นแนวใตต้าข่ายโดยสมบูรณ์     

(ภาพท่ี 5 และภาพท่ี 11(22)/23.3.2.3f) 

10.2 ลูกบอลถูกตาข่าย  (BALL TOUCHING THE NET) 

ลูกบอลอาจถูกตาข่ายไดข้ณะท่ีกาํลงัขา้มตาข่าย (10.1.1 

10.3 ลูกบอลชนตาข่าย (BALL IN THE NET) 

10.3.1 ลูกบอลท่ีพุง่ชนตาข่าย ยงัเล่นต่อไปไดจ้นครบ 3 คร้ัง ตามกาํหนดการเล่นลูก 

(9.1) 

10.3.2 ถา้ลูกบอลทาํใหต้าของตาข่ายขาด หรือทาํใหต้าข่ายหลุด ใหย้กเลิกการเล่น

ลูกคร้ังนั้นและใหเ้ล่นใหม่ 
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กติกาข้อที ่11 ผู้เล่นทีบ่ริเวณตาข่าย (PLAYER AT THE NET) 

11.1 การลํา้เหนือตาข่าย (REACHING BEYOND THE NET) 

11.1.1 ในการสกดักั้น ผูส้กดักั้นอาจลํ้าตาข่ายเขา้ไปถูกลูกบอลไดถ้า้ไม่กีดขวางการ

เล่นลูกของทีมตรงขา้ม โดยไม่ถูกลูกบอลก่อนหรือขณะท่ีทีมตรงขา้มทาํการ

รุก    (14.1/14.3) 

11.1.2 ภายหลงัการรุก มือของผูเ้ล่นอาจลํ้าตาข่ายได ้ถา้ขณะถูกลูก เป็นการถูกลูก

บอลในแดนของทีมตนเอง 

11.2 การลํา้ใต้ตาข่าย (PENETRATION UNDER THE NET) 

11.2.1 อนุญาตใหล้ํ้าเขา้ไปในท่ีวา่งใตต้าข่ายของฝ่ายตรงขา้มได ้ถา้ไม่กีดขวางการ

เล่นของฝ่ายตรงขา้ม 

11.2.2 การลํ้าเส้นแบ่งแดน เขา้ไปในแดนของทีมตรงขา้ม   (1.3.3/11.2.2.1/ ภาพที ่

11(22)) 

11.2.2.1 อนุญาตใหส้ัมผสัพื้นสนามของฝ่ายตรงขา้มดว้ยเทา้หรือสองเทา้

ได ้ทั้งน้ีจะตอ้งมีส่วนใดส่วนหน่ึงของเทา้นั้นสมัผสั หรืออยู่

เหนือเส้นแบ่งแดน (1.3.3, / และภาพท่ี 11(22)) 

11.2.2.2 อนุญาตใหส่้วนต่าง ๆ ของร่างกายท่ีอยูเ่หนือเทา้ข้ึนไปสมัผสัพื้น

สนามของฝ่ายตรงขา้มได ้ทั้งน้ีจะตอ้งไม่กีดขวางการเล่นของ

ฝ่ายตรงขา้ม (1.3.3, 11.2.2.1,ภาพท่ี11(22)) 

11.2.3 ผูเ้ล่นอาจเขา้ไปในแดนของทีมตรงขา้มไดห้ลงัจากลูกตายแลว้   (8.2) 

11.2.4 ผูเ้ล่นอาจลํ้าเขา้ไปในเขตรอบสนามของทีมตรงขา้มได ้ถา้ไม่กีดขวางการ

เล่นของทีมตรงขา้ม 

11.3 การถูกตาข่าย (CONTACT WITH THE NET) 

11.3.1 ผู้เล่นถูกตาข่ายระหว่างเสาอากาศ ในขณะทีก่าํลงัเล่นลูก (during of 

playing the ball)  ถอืว่าผดิกตกิา 

ลกัษณะในขณะทีก่าํลงัเล่นลูก (during of playing the ball) ให้  

รวมถึง การกระโดด  การเล่นลูก (หรือพยายามเล่นลูก) และการลงสู่ 

พืน้ (11.4.4, 24.3.2.3/24.3.2.3c/ภาพท่ี3) 
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11.3.2 ผูเ้ล่นสามารถถูกเสา เชือก หรือ ส่วนอ่ืน ๆ ท่ีอยูน่อกเสาอากาศรวมถึง         

ตวัตาข่ายได ้ทั้งน้ีจะตอ้งไม่รบกวนการเล่นของฝ่ยตรงขา้ม  (ภาพท่ี 3)  

11.3.3 ขณะท่ีลูกบอลพุง่เขา้ชนตาข่าย และทาํใหต้าข่ายถูกผูเ้ล่น ไม่ถือวา่เป็นการทาํ

ผดิกติกา 

11.4  ผู้เล่นทาํผดิทีบ่ริเวณตาข่าย (Player fault at the net) 

11.4.1 ผูเ้ล่นถูกลูกบอลหรือถูกผูเ้ล่นฝ่ายตรงขา้ม ในแดนของฝ่ายตรงขา้ม หรือ

ระหวา่งท่ีฝ่ายตรงขา้มทาํการรุก   (11.1.1/ ภาพท่ี 11(20)) 

11.4.2 ผูเ้ล่นรบกวนการเล่นของฝ่ายตรงขา้ม  ในขณะท่ีลํ้าแนวใตต้าข่ายเขา้ไปใน

แดนของฝ่ายตรงขา้ม      (11.2.1) 

11.4.3 เทา้ใดเทา้หน่ึงหรือสองเทา้ ของผูเ้ล่น ลํ้าเขา้ไปในแดนของฝ่ายตรงขา้มโดย

สมบูรณ์      (11.2.2.2/ ภาพท่ี 11 (22)) 

11.4.4 ผูเ้ล่นรบกวนการเล่น โดย:     (11.3.1) 

- ถูกตาข่ายระหวา่งเสาอากาศ หรือถูกเสาอากาศขณะกาํลงัเล่นลูก(11.3.1) 

- ใชต้าข่ายระหวา่เสาอากาศ เพื่อช่วยเหลือ ในขณะกาํลงัเล่นลูกบอล   

- กระทาํในส่ิงท่ีไม่ยติุธรรมต่อฝ่ายตรงขา้ม โดยการถูกตาข่าย  หรือ 

- การกระทาํในลกัษณะท่ีเป็นการขดัขวางความพยายามในการเล่นของฝ่ 

   ตรงขา้ม 

- จบัหรือดีงตาข่าย 

   ผูเ้ล่นอยูใ่กลกับัลูกบอลเพือ่การเล่น หรือพยายามเล่น ให้ถือวา่อยูใ่นขณะ  

   กาํลงัเล่นลูก ถึงแมว้า่จะไม่ถูกลูกก็ตาม 

   อยา่งไรก็ตาม การถูกตาข่ายนอกเสาอากาศ จะไม่ถือวา่ผดิกติกา 

   (ยกเวน้ กติกาขอ้ 9.1.3) 

 

กติกาข้อที ่12 การเสิร์ฟ (SERVICE) 

การเสิร์ฟ เป็นการนาํลูกบอลเขา้สู่การเล่น โดยผูเ้ล่นตาํแหน่งหลงัขวาท่ีอยูใ่นเขตเสิร์ฟ(8.1/ 

12.4.1) 

12.1 การเสิร์ฟคร้ังแรกในแต่ละเซต (FIRST SERVICE IN A SET) 

12.1.1 การเสิร์ฟคร้ังแรกในเซตท่ี 1 และเซตตดัสิน (เซตท่ี 5) จะทาํโดยผลมาจาก

การเส่ียง (6.3.2/ 7.1) 
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12.1.2 ในเซตอ่ืนๆทีมทีไ่ม่ไดเ้สิร์ฟลูกแรกในเซตที่ผา่นมาจะเป็นทีมทีท่าํการเสิร์ฟ

ลูกแรก 

12.2 ลาํดับการเสิร์ฟ (SERVICE ORDER) 

12.2.1 ลาํดบัการเสิร์ฟของผูเ้ล่นตอ้งเป็นไปตามท่ีบนัทึกไวใ้นใบส่งตาํแหน่ง 

(7.3.1/ 7.3.2) 

12.2.2 หลงัจากการเสิร์ฟคร้ังแรกในแต่ละเซต ผูเ้ล่นท่ีเสิร์ฟคร้ังต่อไป จะเป็นดงัน้ี 

(12.1) 

12.2.2.1 เม่ือฝ่ายเสิร์ฟชนะการเล่นลูกนั้น ผูท่ี้ทาํการเสิร์ฟอยูแ่ลว้        

(หรือผูเ้ล่นสาํรองท่ีเปล่ียนตวัเขา้มาแทน) จะทาํการเสิร์ฟต่อ    

(6.1.3/ 15.5) 

12.2.2.2 เม่ือฝ่ายรับลูกเสิร์ฟชนะในการเล่นลูกนั้น จะไดสิ้ทธิทาํการเสิร์ฟ

และตอ้งหมุนตาํแหน่งก่อนทาํการเสิร์ฟ ผูเ้ล่นท่ีหมุนจาก

ตาํแหน่งหนา้ขวาไปยงั ตาํแหน่งหลงัขวาจะเป็นผูเ้สิร์ฟ     

(6.1.3/ 7.6.2) 

12.3 การอนุญาตให้ทาํการเสิร์ฟ (AUTHORIZATION OF THE SERVICE) 

ผูต้ดัสินท่ี 1 เป็นผูอ้นุญาตให้ทาํการเสิร์ฟ หลงัจากตรวจดูวา่ทั้งสองทีมพร้อมจะ

แข่งขนั และผูเ้สิร์ฟไดถื้อลูกบอลไวแ้ลว้        (12/ ภาพที ่11(1) 

12.4 การปฏิบัติในการเสิร์ฟ (EXECUTION OF THE SERVICE)(ภาพที ่11(10)) 

12.4.1 จะตอ้งเสิร์ฟดว้ยมือเดียว หรือส่วนใดส่วนหน่ึงของแขนเพยีงขา้งเดียว 

หลงัจากผู ้เสิร์ฟโยนหรือปล่อยลูกบอลออกจากมือแลว้ 

12.4.2 อนุญาตใหโ้ยนหรือปล่อยลูกบอลเพือ่ทาํการเสิร์ฟไดเ้พยีงคร้ังเดียว แต่

อนุญาตใหเ้ดาะหรือเคล่ือนไหวลูกบอลในมือได ้

12.4.3 ขณะทาํการเสิร์ฟหรือกระโดดเสิร์ฟ ผูเ้สิร์ฟตอ้งไม่ถูกพื้นเขตสนาม (รวมทั้ง

เส้นหลงัดว้ย) หรือพื้นนอกเขตเสิร์ฟ   (1.4.2/27.2.1.4/ภาพที ่12 (4) และภาพ

ที ่12(22) 

หลงัจากทาํการเสิร์ฟแลว้ ผูเ้สิร์ฟสามารถเหยียบหรือถูกพื้นนอกเขต

เสิร์ฟหรือพื้นในเขตสนามได ้

12.4.4 ผูเ้สิร์ฟตอ้งทาํการเสิร์ฟลูกภายใน 8 วนิาที หลงัจากผูต้ดัสินท่ี 1 เป่านกหวดี

ใหท้าํการเสิร์ฟ (12.3/ ภาพที ่11(11)) 

12.4.5 การเสิร์ฟก่อนสัญญาณนกหวีดใหย้กเลิก และใหท้าํการเสิร์ฟใหม่ (12.3) 
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12.5 การกาํบัง (SCREENING) (ภาพที ่11 (12))   

12.5.1 ผูเ้ล่นของทีมท่ีทาํการเสิร์ฟคนเดียวหรือหลายคนก็ตามตอ้งไม่บงัทีมตรงขา้ม

เพือ่มิใหม้องเห็นผูเ้สิร์ฟและวถีิของลูกบอล   (12.5.2) 

12.5.2 ถา้ผูเ้ล่นคนเดียวหรือหลายคนของทีมท่ีทาํการเสิร์ฟ ทาํการกาํบงัโดยการ

เคล่ือนไหวแขน กระโดด หรือเคล่ือนท่ีไปขา้ง ๆ ขณะท่ีกาํลงัทาํการเสิร์ฟ   

หรือยนืเป็นกลุ่มเพื่อบงัผูเ้สิร์ฟและวถีิของลูกบอล  (12.4/ภาพที ่6) 

 

12.6 การทาํผดิขณะทาํการเสิร์ฟ (FAULTS MADE DURING THE SERVICE)  

12.6.1 การเสิร์ฟท่ีผดิกติกา  

การผดิกติกาต่อไปน้ีจะตอ้งเปล่ียนเสิร์ฟ ถึงแมว้า่ทีมตรงขา้มจะผดิตาํแหน่ง 

โดยผูเ้สิร์ฟ:-     (12.2.2.2/ 12.7.1) 

12.6.1.1 ทาํการเสิร์ฟผดิลาํดบัการเสิร์ฟ   (12.2) 

12.6.1.2 ทาํการเสิร์ฟไม่ถูกตอ้ง    (12.4) 

12.6.2 การผดิกติกาหลงัจากเสิร์ฟ 

ถา้ลูกไดถู้กเสิร์ฟออกไปอยา่งถูกตอ้งแลว้ การเสิร์ฟนั้นจะเสีย ถา้ลูกบอล:-         

(ยกเวน้ผูเ้ล่นผดิตาํแหน่ง)     (12.4/ 12.7.2) 

12.6.2.1 ลูกบอลถูกผูเ้ล่นของทีมท่ีทาํการเสิร์ฟ หรือไม่ขา้มผา่นพื้นท่ีวา่ง

เหนือตาข่ายอยา่งสมบูรณ์     (8.4.4/ 8.4.5/10.1.1/ภาพที ่11(19)) 

12.6.2.2 ลูก “ออก”      (8.4/ภาพที1่1(15)) 

12.6.2.3 ลูกบอลผา่นเหนือการกาํบงั    (12.5/ภาพที1่1(12)) 

12.7 การเสิร์ฟทีผ่ดิกติกาและการผดิตาํแหน่ง (SERVICE FAULTS AND 

POSITIONAL FAULT) 

12.7.1 ถา้ผูเ้สิร์ฟทาํการเสิร์ฟผิดกติกาขณะเสิร์ฟ (เสิร์ฟไม่ถูกตอ้ง หรือผดิลาํดบั  

การเสิร์ฟ เป็นตน้) และทีมตรงขา้มผดิตาํแหน่ง การเสิร์ฟผิดกติกาจะ         

ถูกทาํโทษ       (7.5.1/ 7.5.2/ 12.6.1) 

12.7.2 ถา้การเสิร์ฟกระทาํไปอยา่งถูกตอ้ง   แต่เป็นลูกเสียในเวลาต่อมา (ลูกออก 

หรือ ผา่น เหนือการกาํบงัเป็นตน้) จะถือวา่การผดิตาํแหน่งเกิดข้ึนก่อน และ

การผดิตาํแหน่ง จะถูกทาํโทษ   (7.5.3/12.6.2) 
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กติกาข้อที ่13 การรุก (ATTACK HIT)  

13.1 ลกัษณะของการรุก (CHARACTERISTICS OF THE ATTACK HIT)  

 (12/ 14.1.1) 

13.1.1 การกระทาํใด ๆ ท่ีส่งลูกบอลไปยงัทีมตรงขา้ม ยกเวน้การเสิร์ฟ และการสกดั

กั้น ถือวา่เป็นการรุก      (ภาพที ่2) 

13.1.2 ขณะทาํการรุก อนุญาตใหใ้ชป้ลายน้ิวเล่นลูกได ้ถา้การถูกลูกเป็นไปอยา่ง

ชดัเจน และไม่ไดเ้ป็นการจบัหรือทุ่มลูกบอล    (9.2.2) 

13.1.3 การรุกจะสมบูรณ์ เม่ือลูกไดข้า้มแนวด่ิงของตาข่ายไปแลว้ทั้งลูก หรือเม่ือทีม

ตรงขา้มถูกลูกบอล 

13.2 ข้อจํากดัของการรุก (RESTRICTIONS OF THE ATTACK HIT) 

13.2.1 ผูเ้ล่นแถวหนา้สามารถทาํการรุกไดทุ้กระดบัความสูง   ถา้การถูกลูกบอลอยู่

ภายในแดนของตนเอง (ยกเวน้กติกาขอ้ 13.2.4) (7.4.1.1) 

13.2.2 ผูเ้ล่นแถวหลงัสามารถทาํการรุกไดทุ้กระดบัความสูงจากหลงัแดนหนา้โดย: 

(1.4.1/ 7.4.1.2/19.3.1.2/ ภาพที ่8)    

13.2.2.1 ขณะกระโดด เทา้ขา้งหน่ึง (ทั้งสองขา้ง) ตอ้งไม่แตะหรือขา้ม

เส้นรุก (1.3.4) 

13.2.2.2 หลงัจากตบลูกแลว้ เขาสามารถลงยนืในเขตรุกได ้ (1.4.1) 

13.2.3 ผูเ้ล่นแถวหลงัสามารถทาํการรุกในเขตรุกได ้ถา้ขณะถูกลูกบอลนั้น มีส่วน

ของลูกบอลอยูต่ ํ่ากวา่ขอบบนสุดของตาข่าย (1.4.1/ 7.4.1.2/ ภาพที ่8) 

13.2.4 ไม่อนุญาตใหผู้เ้ล่นทาํการรุกโดยสมบูรณ์จากลูกท่ีมาจาการเสิร์ฟของทีมตรง

ขา้ม โดยในขณะทาํการรุก ลูกบอลอยูใ่นเขตรุก และอยูเ่หนือขอบบนสุดของ

ตาข่ายทั้งลูก (1.4.1) 

13.3 การรุกทีผ่ดิกติกา (FAULTS OF THE ATTACK HIT) 

13.3.1 ผูเ้ล่นตบลูกบอลในแดนของทีมตรงขา้ม (13.2.1/ภาพที ่11(20) 

13.3.2 ผูเ้ล่นตบลูกบอลออกนอกเขตสนาม (8.4/ภาพที ่11(15)) 

13.3.3 ผูเ้ล่นแถวหลงัทาํการรุกโดยสมบูรณ์ในเขตรุก ขณะท่ีลูกบอลอยูเ่หนือขอบ

บนสุดของตาข่ายทั้งลูก (1.4.1/ 7.4.1.2/13.2.3/ ภาพที ่11(21)) 

13.3.4 ผูเ้ล่นทาํการรุกโดยสมบูรณ์จากลูกท่ีมาจากการเสิร์ฟของฝ่ายตรงขา้ม โดย

ในขณะท่ีลูกบอลอยูใ่นเขตรุกและอยูเ่หนือขอบบนสุดของตาข่ายทั้งลูก 

(1.4.1/13.2.4/ ภาพที ่11(21)) 



 27 

13.3.5 ตวัรับอิสระทาํการรุกโดยสมบูรณ์  ถา้ขณะทาํการรุกลูกบอลทั้งลูกอยูเ่หนือ

ขอบบนสุดของตาข่าย  (19.3.1.2/23.3.2.3d/ภาพที1่1(21))  

13.3.6 ผูเ้ล่นทาํการรุกโดยสมบูรณ์ขณะลูกบอลอยูเ่หนือขอบบนสุดของตาข่าย จาก

ลูกทีต่วัรับอิสระอยูใ่นแดนหนา้และใชน้ิ้วมือส่งลูกบอลมาใหด้ว้ยการเล่น

ลูกมือบน  (1.4.1/19.3.1.4/23.3.2.3e และภาพที1่1(21)  

กติกาข้อ 14 การสกดักั้น (BLOCK) 

14.1 การสกดักั้น (BLOCKING) 

14.1.1 การสกดักั้นคือ การเล่นโดยผูเ้ล่นท่ีอยูชิ่ดตาข่าย ยืน่มือข้ึนสูงกวา่ระดบัสูงสุด

ของตาข่าย ทาํการป้องกนัลูกบอลท่ีจะมาจากทีมตรงขา้ม ผูเ้ล่นแถวหนา้

เท่านั้นทีไ่ดรั้บอนุญาตใหท้าํการสกดักั้นโดยสมบูรณ์ได ้โดยขณะทีถู่กลูก

บอลนั้นส่วนของร่างกายตอ้งอยูเ่หนือขอบบนสุดของตาข่าย (7.4.1.1) 

14.1.2 ความพยายามทาํการสกดักั้น   คือลกัษณะของการทาํการสกดักั้นแต่ไม่ถูก

ลูกบอล 

14.1.3 การสกดักั้นโดยสมบรูณ์ คือการสกดักั้นท่ีผูส้กดักั้นถูกลูกบอล   (ภาพที ่7) 

14.1.4 การสกดักั้นเป็นกลุ่ม คือการสกดักั้นโดยผูเ้ล่นสองหรือสามคนท่ีอยูใ่กลก้นั 

และการสกดักั้นจะสมบูรณ์เม่ือผูเ้ล่นคนใดคนหน่ึงถูกลูกบอล 

14.2 การถูกลูกบอลขณะทาํการสกัดกั้น (BLOCK CONTACT) 

การถูกลูกบอลหลายคร้ัง(อยา่งรวดเร็วและต่อเน่ือง) โดยผูส้กดักั้นคนเดียวหรือ

มากกวา่อาจเกิดข้ึนได ้ถา้การถูกลูกนั้น เป็นลกัษณะการถูกลูกเพียงคร้ังเดียว              

(During one action)         (9.1.1/9.2.3)   

14.3 การสกดักั้นในแดนของฝ่ายตรงข้าม (BLOCKING WITHIN THE OPPONENT’S 

SPACE) 

ในการสกดักั้น ผูเ้ล่นสามารถยืน่มือและแขนลํ้าเหนือตาข่ายได ้ถา้ไม่กีดขวางการเล่น

ของทีมตรงขา้ม จะไม่อนุญาตใหถู้กลูกบอลในแดนของทีมตรงขา้มก่อนท่ีทีมตรงขา้มจะถูก

ลูกบอลเพือ่ทาํการรุกแลว้  (13.1.1) 

14.4 การสกดักั้นและการถูกลูกบอลของทมี (BLOCK AND TEAM HITS)  

14.4.1 การถูกลูกบอลโดยการสกดักั้น จะไม่นบัเป็นการถูกลูกบอลของทีม หลงัจาก

ถูกลูกบอลโดยการสกดักั้นแลว้ ทีมนั้นยงัถูกลูกบอลไดอี้ก 3 คร้ังเพื่อส่งลูก

กลบัไปยงัทีมตรงขา้ม (9.1/14.4.2) 
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14.4.2 หลงัจากทาํการสกดักั้น ผูถู้กลูกแรกจะเป็นผูเ้ล่นคนใดคนหน่ึง รวมทั้งผูเ้ล่น

ท่ีถูกลูกบอลในการกั้นดว้ยก็ได ้(14.4.1) 

14.5 การสกดักั้นลูกเสิร์ฟ (BLOCKING THE SERVICE) 

หา้มสกดักั้นลูกบอลท่ีมาจากการของทีมตรงขา้มเสิร์ฟ      (ภาพที1่1 (12) 

14.6 การสกดักั้นที่ผดิกติกา (BLOCKING FAULT)  

14.6.1 ผูส้กดักั้นถูกลูกบอลในแดนของทีมตรงขา้ม ก่อนหรือพร้อมกบัการถูกลูก

เพื่อทาํการรุกของทีมตรงขา้ม    (ภาพที ่11(12)/ 14.3) 

14.6.2 ผูเ้ล่นแถวหลงัหรือตวัรับอิสระทาํการสกดักั้นโดนสมบูรณ์ หรือร่วมกลุ่มทาํ

การสกดักั้นโดยสมบรูณ์     (14.1/ 14.5/19.3.1.3) 

14.6.3 สกดักั้นการเสิร์ฟของทีมตรงขา้ม    (14.5/ภาพที ่11(12)) 

14.6.4 ลูกบอลถูกสกดักั้นแลว้ออกนอกเขตสนาม   (8.4) 

14.6.5 สกดักั้นลูกบอลดา้นนอกเสาอากาศในแดนของทีมตรงขา้ม 

14.6.6 ตวัรับอิสระพยายามทาํการสกดักั้นดว้ยตนเอง หรือร่วมกบัผูเ้ล่นอ่ืน (14.1.1/ 

19.3.1.3) 

 



บทที ่5 

การหยุดการเล่น การถ่วงเวลา และการหยุดพกั 

(INTERRUPTION  DELAYS AND INTERVALS) 

 

กติกาข้อที ่15 การหยุดการเล่น (INTERRUPTION) 

การหยดุการเล่น คือช่วงเวลาระหวา่งการส้ินสุดการเล่นลูก และช่วงเวลาท่ีผูต้ดัสินท่ี 1 เป่า

นกหวดีใหท้าํการเสิร์ฟคร้ังต่อไป     (6.1.3/8.1/8.2/15.4/15.5/24.2.6) 

การหยดุการเล่น มีเพียงการขอเวลานอกและการเปล่ียนตวัเท่านั้น 

15.1 จํานวนคร้ังของการขอหยุดการเล่นตามกติกา (NUMBER OF REGULAR 

INTERRUPTIONS) 

แต่ละทีมสามารถขอเวลานอกไดไ้ม่เกิน 2 คร้ัง และเปล่ียนตวัผูเ้ล่นไดไ้ม่เกิน 6 คน

ต่อเซต                   (6.2/ 15.4/ 15.5)  

สาํหรับการแข่งขนัรายการของ FIVB การแข่งขนัระดบัโลก และการแข่งขนัท่ีเป็น

ทางการในประเภทประชาชน  สหพนัธ์วอลเลยบ์อลนานาชาติอาจจะลดจาํนวนเวลานอก และ/ 

หรือเวลานอกทางเทคนิค ลงหน่ึงคร้ัง ตามขอ้ตกลงของผูใ้หก้ารสนนัสนุน การตลาด และการ

ถ่ายทอด            

15.2 ลาํดับของการขอหยุดการเล่น   (SEQUENCE OF REGULAR GAME 

INTERRUPTION) 

15.2.1 ทีมสามารถขอเวลานอกหน่ึงหรือสองคร้ังติดต่อกนัได ้และตามดว้ยการขอ

เปล่ียนตวัไดใ้นช่วงการขอหยดุแข่งขนัเดียวกนั  (15.4/ 15.5) 

15.2.2 ไม่อนุญาตใหที้มขอเปล่ียนตวัสองคร้ังติดต่อกนัในช่วงท่ีขอหยดุการแข่งขนั

นั้น การเปล่ียนตวัแต่ละคร้ังจะเปล่ียนคร้ังละสองคนหรือมากกวา่ก็ได ้(15.5/ 

15.6.1) 

15.2.3 จะตอ้งใหมี้การส้ินสุดการเล่นลูกก่อน ระหวา่งการขอเปล่ียนตวัสองคร้ังโดย

ทีมเดียวกนั       (6.1.3/15.5) 

15.3 การขอหยุดการเล่นตามกติกา (REQUEST FOR REGULAR 

INTERRUPTIONS) 

15.3.1 การขอหยดุการเล่นจะตอ้งทาํโดยผูฝึ้กสอนหรือหวัหนา้ทีมท่ีลงแข่งขนั

(Game captain) ในกรณีท่ีผูฝึ้กสอนไม่อยูเ่ท่านั้น  (5.1.2/ 5.2/ 5.3.2/15)  



 29 

15.3.2 การขอเปล่ียนตวัก่อนเร่ิมการเล่นของแต่ละเซตสามารถทาํได ้และตอ้ง

บนัทึกไวเ้ช่นเดียวกบัการขอเปล่ียนตวัปกติในเซตนั้น  (7.3.4) 

 

15.4 เวลานอก และเวลานอกทางเทคนิค (TIME-OUTS AND TECHNICAL TIME-

OUTS) 

15.4.1 การขอเวลานอกจะตอ้งทาํโดยแสดงสัญญาณมือ ในขณะทีลูกตายและก่อน

สญัญาณนกหวดีเพื่อการเสิร์ฟ การขอเวลานอกแต่ละคร้ังใชเ้วลา 30 วนิาที 

(6.1.3/8.2/12.3/ภาพท่ี11(4) 

สําหรับการแข่งขันระดับโลกของสหพนัธ์วอลเลย์บอลนานาชาติและการ

แข่งขันอย่างเป็นทางการ จะต้องใช้ออด และแสดงสัญญาณมือเพือ่ขอเวลา

นอก       (ภาพที ่11(4)) 

15.4.2 สําหรับการแข่งขันระดบัโลกของสหพนัธ์วอลเลย์บอลนานาชาติและ 

แข่งขันอย่างเป็นทางการ ระหว่างเซตที ่1 ถงึ เซตที ่4 เมื่อทมีใดนําไปถึง

คะแนนที ่8 และคะแนนที ่16 ในแต่เซต จะให้เวลานอกทางเทคนิคโดย

อตัโนมัติคร้ังละ 60 วนิาที       (15.3.1)  

15.4.3 ในเซตตัดสิน (เซตที ่5) ไม่มกีารให้เวลานอกทางเทคนิค จะมเีพยีงให้แต่ละ

ทมีขอเวลานอกตามปกติได้ 2 คร้ัง ๆ ละ 30 วนิาที  (6.3.2) 

15.4.4 ระหว่างการขอเวลานอก ผู้เล่นในสนามทุกคนต้องออกไปอยู่ทีเ่ขตรอบ

สนามใกล้ม้าน่ังของทมีตนเอง 

15.5 การเปลีย่นตวัผู้เล่น (PLAYER SUBSTITUTION)   (ภาพที ่11(5)) 

15.5.1 การเปล่ียนตวั เป็นการกระทาํโดยผูเ้ล่น รวมถึงตวัรับอิสระและคู่ของเขา  

หลงัจากท่ีผูบ้นัทึกไดท้าํการบนัทึกการขอเปล่ียนตวั และเขา้เล่นแทนใน

ตาํแหน่งท่ีเปล่ียนตวัออกมา                                                                     

(ภาพที ่11(5)/15.10/19.3.2)) 

15.5.2 ขณะท่ีมีการเปล่ียนตวัผูเ้ล่นท่ีบาดเจบ็ท่ีอยูใ่นสนาม  ผูฝึ้กสอน หรือ

หวัหนา้ทีม (Game captain) ควรแสดงสัญญาณมือประกอบดว้ย 

15.6 ข้อจํากดัในการเปลีย่นตัว (LIMITATION OF SUBSTITUTION) 

15.6.1 ผูเ้ล่นท่ีเร่ิมเล่นในแต่ละเซต สามารถออกจากการเล่นไดเ้พียง 1 คร้ัง และ

กลบัเขา้มาเล่นใหม่ในตาํแหน่งเดิมไดอี้ก 1 คร้ัง   (7.3.1) 
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15.6.2 ผูเ้ล่นสาํรองสามารถเปล่ียนตวักบัผูเ้ล่นท่ีเร่ิมเล่นในแต่ละเซตไดเ้พียง 1 คร้ัง 

ต่อเซต และเขาจะสามารถเปล่ียนตวัออกไดก้บัผูเ้ล่นท่ีเป็นคู่เดิมเท่านั้น

(7.3.1) 

 

15.7 การเปลีย่นตัวทีไ่ด้รับการยกเว้น (กรณพีเิศษ) (EXCEPTIONAL SUBSTUTION) 

ผู้เล่นคนใด (ยกเว้นตวัรับอสิระ) ทีไ่ม่สามารถเล่นต่อได้ เน่ืองจากบาดเจ็บหรือ

เจ็บป่วย จะต้องเปลีย่นตัวตามปกติ ถ้าไม่สามารถเปลีย่นตัวตามปกติได้ ทมีสามารถขอเปลีย่นตวัใน

กรณพีเิศษได้  ตามข้อกาํหนดของกติกาข้อ15.6    (15.6/19.4.3) 

การเปล่ียนตวัท่ีไดรั้บการยกเวน้ หมายถึงผูเ้ล่นคนใดท่ีไม่ไดอ้ยูใ่นสนามขณะท่ีมีการ

บาดเจบ็หรือเจบ็ป่วย (ยกเวน้ตวัรับอิสระ ตวัรับอิสระคนท่ี 2 หรือผูเ้ล่นปกติท่ีเปล่ียนตวักบัตวัรับ

อิสระ) สามารถเปล่ียนตวักบัผูเ้ล่นท่ีบาดเจบ็ได ้ผูเ้ล่นท่ีบาดเจบ็หรือเจบ็ป่วยจะไม่สามารถกลบัเขา้

เล่นอีกในนดันั้น 

การเปล่ียนตวักรณีพเิศษน้ี จะไม่นบัเป็นจาํนวนคร้ังของการเปล่ียนตวัตามปกติ แต่

จะตอ้งมีการบนัทึกไวใ้นใบบนัทึก ซ่ึงเป็นส่วนของการเปล่ียนตวัรวมในเซตนั้นและในนดันั้น 

15.8 การเปลีย่นตัวผู้เล่นทีถู่กให้ออกจากการ หรือถูกตัดสิทธ์ิออกจากการเล่น      

(SUBSTITUTION FOR EXPULSION OR DISQUALIFICATION) 

ผูเ้ล่นท่ีถูกใหอ้อกหรือถูกตดัสิทธ์ิออกจากการเล่น จะตอ้งเปล่ียนตามปกติทนัที ถา้ไม่

สามารถเปล่ียนตวัตามปกติได ้ทีมจะตอ้งถูกปรับเป็นไม่พร้อมท่ีจะแข่งขนั 

(6.4.3/7.3.1/15.6/21.3.2/21.3.3/ภาพที ่11(5)) 

15.9 การเปลีย่นตัวทีผ่ดิกติกา  (ILLEGAL SUBSTITUTION) 

15.9.1 การเปล่ียนตวัจะผดิกติกา  ถา้มีการเปล่ียนตวัท่ีไม่เป็นไปตามกติกาขอ้ 15.6 

(ยกเวน้กรณีกติกาขอ้ 15.7) หรือในกรณีมีผูเ้ล่นท่ีไม่มีช่ือลงเล่นดว้ย 

15.9.2 เม่ือทีมมีการเปล่ียนตวัท่ีผิดกติกา และไดมี้การเล่นต่อไปแลว้ จะตอ้ง

ดาํเนินการดงัน้ี        (8.1/15.6)  

15.9.2.1 ทีมถูกลงโทษโดยฝ่ายตรงขา้มไดค้ะแนนและเป็นฝ่ายเสิร์ฟ 

(6.1.3) 

15.9.2.2  แกไ้ขการเปล่ียนตวัใหถู้กตอ้ง 

15.9.2.3  ยกเลิกคะแนนของทีมท่ีทาํผิด เม่ือพบวา่มีการกระทาํผดิเกิดข้ึน 

คะแนนของฝ่ายตรงขา้มให้คงไว ้
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15.10 ขบวนการเปลีย่นตวั (SUBSTITUTION PROCEDURE)  

15.10.1 การเปล่ียนตวัจะตอ้งทาํในเขตเปล่ียนตวั   (1.4.3/ภาพที ่1b) 

15.10.2 การเปล่ียนตวัจะใชเ้วลาเท่าท่ีจาํเป็นเพื่อบนัทึกการเปล่ียนตวัผูเ้ล่นในใบ

บนัทึกเท่านั้น และอนุญาตใหผู้เ้ล่นออกและเขา้สนาม   

(15.10.24.2.6/25.2.2.3) 

15.10.3a การขอเปล่ียนตวัคือ การท่ีผูเ้ล่นสาํรองเขา้ไปในเขตเปล่ียนตวั พร้อมที่จะ

เล่น ขณะท่ีมีการหยดุการเล่น ผูฝึ้กสอนไม่จาํเป็นตอ้งแสดงสญัญาณมือ 

ยกเวน้การขอเปล่ียนตวัในกรณีบาดเจบ็หรือก่อนเร่ิมตน้เซต

(1.4.3/7.3.3/15.6.3) 

15.10.3b ถา้ผูเ้ล่นเขา้ไปในเขตเปล่ียนตวัแลว้   แต่ไม่ขอเปล่ียนตวั   ทีมจะถูกทาํโทษ

ถ่วงเวลา   (16.2/ภาพท่ี 9) 

15.10.3c การขอเปล่ียนตวั จะรับทราบโดยสญัญาณออดจากผูบ้นัทึก หรือสญัญาณ

นกหวดีจากผูต้ดัสินท่ี 2 ผูต้ดัสินท่ี 2 จะเป็นผูอ้นุญาตการเปล่ียนตวันั้น 

สําหรับการแข่งขันระดบัโลกของสหพนัธ์วอลเลย์บอลนานาชาติ 

และการแข่งขันอย่างเป็นทางการ ให้ใช้ป้ายเปลีย่นตัวเพือ่อํานวยความ

สะดวกในการเปลีย่นตัว 

15.10.4 ถา้ทีมตอ้งการขอเปล่ียนตวัพร้อมกนัมากกวา่ 1 คน ผูเ้ล่นท่ีจะเปล่ียนตวั

ตอ้งเขา้เขตเปล่ียนตวัพร้อมกนั เพือ่ใหเ้ห็นวา่เป็นการขอในเวลาเดียวกนั  

ในกรณีน้ีการเปล่ียนตวัจะทาํเป็นคู่ๆ   ถา้มีผูเ้ล่นคนใดท่ีขอเปล่ียนตวัผดิ

กติกา ผูเ้ล่นคนนั้นจะตอ้งถูกระงบัการขอเปล่ียนตวั และตอ้งถูกทาํโทษ

ถ่วงเวลา       (1.4.3/15.2.2) 

15.11 การขออนุญาตทีผ่ดิระเบียบ (IMPROPER REQUEST) 

15.11.1 เป็นการขออนุญาตหยดุการเล่นใดๆท่ีผดิระเบียบ เม่ือ:    (15) 

15.11.1.1 ขอระหวา่งทีมี่การเล่น หรือในขณะท่ีมีการเป่านกหวดีใหเ้สิร์ฟ 

หรือภายหลงัการเป่านกหวดีใหเ้สิร์ฟ    (12.3) 

15.11.1.2 ขอโดยสมาชิกของทีมท่ีไม่มีสิทธ์ิ    (5.1.2.3/15.2.3.3) 

15.11.1.3 ขอเปล่ียนตวัผูเ้ล่นคร้ังที ่2 ก่อนท่ีจะมีการเล่นหลงัจากการ

เปล่ียนตวั คร้ังก่อนโดยทีมเดิม   (15.2.2/15.2.3/16.1/25.2.2.6) 

15.11.1.4 หลงัจากหมดจาํนวนคร้ังการขอเวลานอกและการเปล่ียนตวัผู ้

เล่น (15.1) 
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15.11.2 การขออนุญาตที่ผดิระเบียบคร้ังแรกของทีมในนดันั้นทีไ่ม่เป็นผลหรือไม่มี 

การทาํใหก้ารเล่นตอ้งล่าชา้จะไดรั้บการปฏิเสธโดยไม่มีผลใด ๆ ( 16.1/ 

25.2.2.6) 

15.11.3 การขออนุญาตที่ผดิระเบียบคร้ังต่อๆมาของทีมเดิมในนดันั้นจะเป็นการถ่วง

เวลา (16.1.4) 

กติกาข้อที ่16  การถ่วงเวลาการเล่น  (GAME DELAYS) 

16.1 ชนิดของการถ่วงเวลาการเล่น  (TYPES OF DELAYS) 

การกระทาํใด ๆ ของทีมท่ีเป็นเหตุใหก้ารเล่นตอ้งล่าชา้ถือวา่เป็นการถ่วงเวลาซ่ึง

ประกอบดว้ย 

16.1.1 การเปล่ียนตวัล่าชา้    (15.10.2) 

16.1.2 เม่ือไดรั้บแจง้ใหเ้ร่ิมเล่นแลว้ ยงัทาํใหก้ารขอหยดุการเล่นตอ้งเน่ินนาน

ออกไปอีก      (15) 

16.1.3 ขอเปล่ียนตวัผดิกติกา    (15.9) 

16.1.4 ขอหยดุการเล่นผดิระเบียบซํ้ าอีก   (15.11.3) 

16.1.5 การถ่วงเวลาการเล่นโดยสมาชิกของทีม     

16.2 บททาํโทษในการถ่วงเวลา (DELAY SANCTIONS)  (ภาพที9่) 

16.2.1 การเตือนถ่วงเวลา (Delay Warning) และการลงโทษถ่วงเวลา (Delay 

Penalty) เป็นการทาํโทษของทีม 

16.2.1.1 การถูกทาํโทษถ่วงเวลาจะมีผลต่อเน่ืองตลอดการแข่งขนันดันั้น 

(6.3) 

16.2.1.2 การถูกทาํโทษและการถูกเตือนถ่วงเวลาตอ้งถูกบนัทึกลงในใบ

บนัทึกการแข่งขนั (25.2.2.6) 

16.2.2 การถ่วงเวลาคร้ังแรกของทีมในนดันั้น จะถูกทาํโทษดว้ยการเตือนถ่วงเวลา

(Delay Warning)   (4.1.1/ ภาพที ่11(25)) 

16.2.3 การถ่วงเวลาคร้ังท่ี 2 และคร้ังต่อ ๆ ไปทุกชนิด ในการแข่งขนันดัเดียวกนั 

โดยผูเ้ล่นหรือสมาชิกของทีมเดียวกนั ถือวา่เป็นการทาํผดิกติกาและจะถูกทาํ

โทษถ่วงเวลา (DELAY PENALTY) ฝ่ายตรงขา้มจะไดค้ะแนนและไดสิ้ทธ์ิ

เสิร์ฟ  (6.1.3/ภาพท่ี 11(25)) 

16.2.4 การทาํโทษถ่วงเวลา ก่อนเร่ิมตน้เซตหรือระหวา่งเซตจะมีผลในเซตถดัไป 

(18.1) 
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 กติกาข้อที ่17 การหยุดการเล่นทีไ่ด้รับการยกเว้น (EXCEPTIONAL GAME ITERRUPTIONS) 

17.1 การบาดเจ็บ หรือการเจ็บป่วย (INJURY/ILLNESS)  (8.1) 

17.1.1 เม่ือเกิดอุบติัเหตุร้ายแรงขณะมีการเล่นลูก ผูต้ดัสินตอ้งหยดุการแข่งขนัทนัที

และอนุญาตใหผู้ช่้วยแพทยล์งไปในสนามได ้และใหเ้ล่นลูกนั้นใหม่ (6.1.3) 

17.1.2 ถา้ผูเ้ล่นท่ีบาดเจบ็หรือเจบ็ป่วยไม่สามารถเปล่ียนตวัตามกติกา หรือตาม

ขอ้ยกเวน้ จะอนุญาตใหพ้ยาบาลผูเ้ล่นนั้นได ้3 นาที แต่จะทาํไดเ้พียงคร้ัง

เดียวในการแข่งขนันดันั้น สาํหรับผูเ้ล่นคนเดิม  (15.6/15.7/24.2.8)  

ถา้พยาบาลแลว้ยงัเล่นต่อไปไม่ได ้จะถือวา่ทีมนั้นไม่พร้อมทาํการแข่งขนั

(6.4.3/ 7.3.1) 

17.2 เหตุขัดข้องนอกเหนือกติกาการแข่งขัน (EXTERNAL INTERFERENCE) 

ถา้มีเหตุขดัขอ้งนอกเหนือกติกาเกิดข้ึนระหวา่งการเล่น จะตอ้งหยดุการเล่น  และ

ใหเ้ล่นลูกนั้นใหม่                   (6.1.3/ภาพที ่21(23)) 

17.3 เหตุขัดข้องเป็นเวลายาวนาน (PROLONGED INTERRUPTIONS) 

17.3.1 ถา้มีเหตุไม่คาดคิดทาํใหก้ารเล่นตอ้งหยดุลง ผูต้ดัสินท่ี 1 ฝ่ายจดัการแข่งขนั 

และคณะกรรมการควบคุมการแข่งขนัจะร่วมกนัตดัสินใจใหก้ารแข่งขนั

ดาํเนินต่อไปตามปกติ (23.2.3) 

17.3.2 ถา้ตอ้งหยดุการเล่นคร้ังเดียวหรือหลาย ๆ คร้ัง แต่รวมแลว้ไม่เกิน 4 ชัว่โมง: 

(17.3.1) 

17.3.2.1 ถา้การเล่นไดเ้ร่ิมใหม่ท่ีสนามเดิม เซตท่ีหยดุเล่นไปจะถูกนาํ

กลบัมาเล่นตามปกติ โดยใชค้ะแนน ผูเ้ล่น (ยกเวน้ผูเ้ล่นท่ีถูกให้

ออกจากการแข่งขนั หรือถูกตดัสิทธ์ิออกจาการแข่งขนั)และ

ตาํแหน่งเดิม ผลการแข่งขนัของเซตทีผ่า่นไป ยงัมีผลเหมือนเดิม 

(1/ 7.3) 

17.3.2.2 ถา้ไดเ้ร่ิมใหม่ท่ีสนามอ่ืน ให้ยกเลิกผลการแข่งขนัในเซตท่ีหยดุ

เล่น  แลว้เร่ิมตน้เล่นใหม่ตามตาํแหน่งเดิม(ยกเวน้ผูเ้ล่นท่ีถูกให้

ออกจากการแข่งขนั หรือถูกตดัสิทธ์ิออกจาการแข่งขนั) และการ

ลงโทษท่ีไดบ้นัทึกไวใ้หค้งไวเ้ช่นเดิม  ผลการแข่งขนัของเซตท่ี

ผา่นไป ยงัมีผลเหมือนเดิม (7.3/21.4.1/ภาพท่ี 9) 

17.3.3 ถา้ตอ้งหยดุการเล่นคร้ังเดียวหรือหลาย ๆ คร้ัง รวมกนัแลว้เกิน 4 ชัว่โมง 

จะตอ้งทาํการเล่นนดันั้นใหม่. 



 34 

กติกาข้อที ่18 การหยุดพกัและการเปลีย่นแดน   (INTERVALS AND CHANGE OF COURTS) 

18.1 การหยุดพกัระหว่างเซต (INTERVALS) 

การหยดุพกัเป็นช่วงเวลาระหวา่งเซต จะพกัเซตละ 3 นาที  

ระหวา่งการหยดุพกัน้ี จะทาํการเปล่ียนแดน และบนัทึกตาํแหน่งเร่ิมแข่งขนัลงในใบ

บนัทึกผลการแข่งขนั       (7.3.2/18.1/25.2.1.2)  

การหยดุพกัระหวา่งเซตท่ี 2 และเซตท่ี 3 อาจขยายเวลาพกัเป็น10 นาทีได ้ตามคาํขอ

ของฝ่ายจดัการแข่งขนั 

18.2 การเปลีย่นแดน (CHANGE OF COURTS)                               (ภาพที ่11(3)  

18.2.1 เม่ือการแข่งขนัแต่ละเซตจบลง ทั้งสองทีมจะเปล่ียนแดน ยกเวน้เซตตดัสิน 

(7.1) 

18.2.2 ในเซตตดัสิน เม่ือทีมใดทาํได ้8 คะแนนจะทาํการเปล่ียนแดนทนัที และ

ตาํแหน่งของผูเ้ล่นใหเ้ป็นไปตามเดิม                        (6.3.2/ 7.4.1/25.2.2.5) 

ถา้ไม่ไดเ้ปล่ียนแดนเม่ือทีมนาํทาํคะแนนได ้8 จะตอ้งทาํการเปล่ียน

แดนทนัทีเม่ือพบขอ้ผดิพลาด ส่วนคะแนนใหเ้ป็นไปตามเดิม 
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บทที่ 6  

ผู้เล่นตวัรับอสิระ  

(THE LIBERO PLAYER) 

 

กติกาข้อที ่19 ผู้เล่นตวัรับอสิระ (THE LIBERO PLAYER) 

19.1 การแต่งตั้งผู้เล่นตัวรับอสิระ (DESIGNATION OF THE LIBERO) 

19.1.1 แต่ละทีมมีสิทธิแต่งตั้งผูเ้ล่นท่ีรับไดดี้เป็นพเิศษ จากรายช่ือผูเ้ล่นในใบ

บนัทึกไดถึ้ง 2 คนเป็นตวัรับอิสระ   (4.1.1) 

สาํหรับการแข่งขนัรายการ ของ FIVB การแข่งขนัระดบัโลก และการ

แข่งขนัท่ีเป็นทางการในประเภทประชาชน ถ้าทมีมผู้ีเล่นในใบบันทกึมากกว่า 

12 คน จะต้องมตีวัรับอสิระ 2 คน อยู่ในรายช่ือ 

19.1.2 ตอ้งบนัทึกตวัรับอิสระทุกคนลงในใบบนัทึกการแข่งขนั ในช่องซ่ึงจดัไว้

เป็นพเิศษสาํหรับการน้ี                             (5.2.2, 25.2.1.1, 26.2.1.1) 

19.1.3 ตวัรับอิสระทีอ่ยูใ่นสนาม เป็นตวัรับอิสระท่ีลงเล่น (Acting Libero)  ถา้

ทีมมีตวัรับอิสระคนอ่ืน จะทาํหนา้ท่ีเป็นตวัรับอิสระคนท่ี2 ของทีม 

(Second Libero)   

ตลอดเวลาจะมีผู้เล่นตวัรับอสิระในสนามได้เพยีงคนเดยีว 

19.2 เคร่ืองแต่งกาย (EQUIPMENT)  (4.3) 

ตวัรับอิสระตอ้งสวมชุดแข่งขนั(เส้ือแจค็เก็ต หรือ เส้ือเอ๊ียม สาํหรับตวัรับอิสระที่ตั้ง

ใหม่) ซ่ึงมีสีท่ีแตกต่างจากเพื่อนร่วมทีมอยา่งชดัเจน  

 ชุดแข่งขนัของตวัรับอิสระ ตอ้งมีหมายเลขเหมือนกบัของเพือ่นร่วมทีม  

สําหรับการแข่งขันระดบัโลกของสหพนัธ์วอลเลย์บอลนานาชาติและการแข่งขันอย่าง

เป็นทางการ  ผู้เล่นตวัรับอสิระทีไ่ด้รับแต่งตั้งแทน ถ้าเป็นไปได้  จะต้องสวมเส้ือทีม่ีสีและ

แบบเดียวกบัตวัรับอสิระคนแรก แต่หมายเลขต้องเป็นหมายเลขของตวัเอง 

19.3 ลกัษณะการเล่นทีเ่กีย่วข้องกับตัวรับอสิระ (ACTIONS INVOLVING THE 

LIBERO) 

19.3.1 ลกัษณะการเล่น 

19.3.1.1 ตวัรับอิสระสามารถเปล่ียนเขา้แทนผูเ้ล่นแดนหลงัคนใดก็ได ้

(7.4.1.2)       
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19.3.1.2 ตวัรับอิสระถูกกาํหนดใหท้าํหนา้ท่ีเหมือนกบัผูเ้ล่นแดนหลงั   

ไม่อนุญาตใหท้าํการรุกโดยสมบูรณ์จากทุกพื้นท่ีของสนาม(ทั้งภายใน

สนามแข่งขนั และเขตเล่นลูก)  ถา้ขณะถูกลูกบอลทุกส่วนของลูกบอลอยูสู่ง

กวา่ขอบบนของตาข่าย๖(13.2.2,13.2.3,13.3.5) 

19.3.1.3   ไม่อนุญาตใหต้วัรับอิสระทาํการเสิร์ฟ สกดักั้น หรือ พยายาม    

สกดักั้น (12,4.1, 14.6.2, 14.6.6 ภาพที1่1(12) 

19.3.1.4  ไม่อนุญาตใหเ้พื่อนร่วมทีมทาํการรุกโดยสมบูรณ์ ในขณะท่ี 

ลูกบอลอยูสู่งกวา่ขอบบนของตาข่าย ถา้ลูกนั้นมาจากการส่งดว้ยน้ิวมือของ

ตวัรับอิสระทีอ่ยูใ่นแดนหนา้ของทีมตนเอง  แต่ถา้ตวัรับอิสระส่งลูกใน

ลกัษณะเดียวกนัจากท่ีท่ีไม่ไดอ้ยูใ่นแดนหนา้ของทีมตนเอง  เพือ่นร่วมทีม

สามารถทาํการรุกไดอ้ยา่งเสรี (1.4.1/13.3.6/23.3.2.3 3d,e  ภาพที1่b)  

19.3.2  การเปลีย่นตัวรับอสิระ (Libero Replacements) 

19.3.2.1  การเปล่ียนตวัท่ีเก่ียวกบัตวัรับอิสระจะไม่นบัจาํนวนคร้ัง 

 ในทาํนองเดียวกบัการเปล่ียนตวัตามปกติ                             (6.1.3, 15.5) 

 จะไม่มีการจาํกดัจาํนวนคร้ัง  แต่ตอ้งมีการส้ินสุดการเล่นลูก 1 คร้ัง ก่อน  

(นอกจากถูกลงโทษ  และตอ้งหมุนไปในตาํแหน่งท่ี 4 หรือตวัรับอิสระใน

สนาม (Acting Libero) ไม่สามารถเล่นต่อไปได ้(Unable to play) ทาํให้

การเล่นนั้นตอ้งหยดุลง 

19.3.2.2  ผูเ้ล่นปกติท่ีเปล่ียนตวักบัตวัรับอิสระ สามารถเปล่ียนตวักบัตวัรับ 

อิสระนั้น หรือกบัตวัรับอิสระคนอ่ืนได ้    

ตวัรับอิสระทีอ่ยูใ่นสนาม สามารถเปล่ียนตวักบัผูเ้ล่นปกติท่ีเปล่ียนออก 

หรือเปล่ียนกบัตวัรับอิสระคนที ่2  

19.3.2.3 ขณะท่ีจะมีการเร่ิมตน้ในแต่ละเซต  ตวัรับอิสระจะตอ้งไม่เขา้ 

สนามจนกวา่ผูต้ดัสินท่ี 2 ไดต้รวจสอบตาํแหน่งเร่ิมตน้แลว้  

และไดอ้นุญาติใหมี้การเปล่ียนตวัรับอิสระได ้(7.3.2, 12.1) 

19.3.2.4  การเปล่ียนตวัรับอิสระจะตอ้งทาํขณะท่ีลูกตาย และก่อน  

สญัญาณนกหวดีในการเสิร์ฟ (8.2, 12.3) 

19.3.2.5 การเปล่ียนตวัรับอิสระภายหลงัสัญญาณนกหวดีใหท้าํการเสิร์ฟ       

แต่ก่อนท่ีผู ้เสิร์ฟ ไดท้าํการเสิร์ฟ ผูต้ดัสินตอ้งไม่ปฏิเสธ             

                                        แต่อยา่งไรก็ตาม เม่ือ ส้ินสุดการเล่นลูกนั้นจะตอ้งแจง้กบัหวัหนา้ทีมวา่    
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                                      เป็นการกระทาํท่ีไม่ถูกตอ้ง  และถา้มีการทาํอีกในคร้ังต่อไป จะถูกทาํโทษ  

                                      ถ่วงเวลา       (12.3/12.4/19.3.3.3) 

19.3.2.6  การเปล่ียนรับอิสระท่ีตวัล่าชา้คร้ังต่อๆไป จะมีผลต่อการหยดุ   เล่น

ทนัที         ทีมตอ้งถูกทาํโทษถ่วงเวลา ทีมท่ีจะเสิร์ฟคร้ังต่อไปจะกาํหนดโดย 

ผลจากการลงโทษถ่วงเวลา (16.2, ภาพท่ี 9) 

19.3.2.7  ตวัรับอิสระและผูเ้ล่นท่ีเปล่ียนตวัออก จะเขา้และออกจากสนามไดท่ี้  

 เขตเปล่ียนตวัรับอิสระเท่านั้น (1.4.4/ภาพที1่b) 

         19.3.2.8 การเปล่ียนตวัรับอิสระ จะตอ้งบนัทึกในใบควบคุมตวัรับอิสระ      

          (26.2.2.1,26.2.2.2) 

                                     19.3.2.9 การเปล่ียนตวัรับอิสระท่ีผดิระเบียบจะรวมถึง 

• เปล่ียนตวัเม่ือไม่ส้ินสุดการเล่นลูก      (6.1.3) 

• เปล่ียนตวักบัผูเ้ล่นอ่ืนท่ีไม่ไดเ้ปล่ียนกบัตวัรับอิสระ

หรือตวัรับอิสระคนที ่2 (15.9) 

                                     การเปล่ียนตวัรับอิสระท่ีผดิระเบียบจะมีผลเช่นเดียวกบัการหมุนผดิตาํแหน่ง    

                                     (15.9) 

                                     การเปล่ียนตวัรับอิสระท่ีพบก่อนเร่ิมเล่นแรลล่ีต่อไป ผูต้ดัสิน  

                                     จะตอ้งแกไ้ขใหถู้กตอ้ง  และทีมนั้นตอ้งถูกทาํโทษถ่วงเวลา   (ภาพท่ี 9) 

              

           19.4  การแต่งตั้งตวัรับอสิระใหม่ (RE-DESINATION OF NEW LIBERO) 

19.4.1 ตัวรับอสิระทีไ่ม่สามารถเล่นต่อไปได้ (บาดเจบ็ ป่วย ถูกใหอ้อกจากการ

แข่งขนั (expelled) หรือถูกตดัสิทธ์ิออกจากการแข่งขนั(disqualified)    (21.3.2/ 

21.3.3/ ภาพท่ี 9 

ผูฝึ้กสอน หรือหวัหนา้ทีม (ในกรณีท่ีผูฝึ้กสอนไม่มาทาํหนา้ท่ี) สามารถแจง้วา่

ตวัรับอิสระไม่สามารถเล่นต่อไดใ้นทุกกรณี (5.1.2.1/ 5.2.1) 

 

19.4.2 ทมีทีม่ตีวัรับอสิระ 1   คน 

             19.4.2.1 ขณะทีที่มมีตวัรับอิสระเพียง 1 คน ตามกติกาขอ้ 19.4.1   และ

ตวัรับอิสระถูกแจง้วา่ ไม่สามารถเล่นต่อได ้ผูฝึ้กสอน หรือหวัหนา้ทีม (ถา้ผูฝึ้กสอน

ไม่มา) สามารถตั้งผูเ้ล่นคนอ่ืนๆท่ีไม่ไดอ้ยูใ่นสนามขณะท่ีมีการแต่งตั้ง (ยกเว้นผู้

เล่นทีเ่ปลีย่นกบัตัวรับ อสิระ)ใหเ้ป็นตวัรับอิสระใหม่แทนได ้ 
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            19.4.2.2 ถา้ตวัรับอิสระในสนาม (Acting Libero) ไม่สามารถเล่นต่อได ้เขา

สามารถเปล่ียนกบัผูเ้ล่นปกติท่ีเปล่ียนออกได ้ หรือเปล่ียนกบัตวัรับอิสระท่ีตั้งใหม่ได้

ทนัที แต่อยา่งไรก็ตาม ตวัรับอิสระท่ีถูกแจง้วา่ไม่สามารถเล่นต่อไดน้ั้น จะกลบัเขา้มา

เล่นอีกไม่ไดใ้นนดันั้น.   

ถา้ตวัรับอิสระท่ีอยูน่อกสนามถูกแจง้วา่ไม่สามารถเล่นต่อได ้เขาสามารถตั้งตวัรับ

อิสระใหม่แทนได ้ แต่ตวัรับอิสระเดิมจะไม่สามารถกลบัเขา้เล่นอีกในนดันั้น 

             19.4.2.3 ผูฝึ้กสอนหรือหวัหนา้ทีม (ถา้ผูฝึ้กสอนไม่มา) สามารถติดต่อกบัผู ้

ตดัสินท่ี 2 เพือ่แจง้การตั้งตวัรับอิสระใหม่ (5.1.2.1/5.2.1) 

             19.4.2.4 ถา้ตวัรับอิสระท่ีตั้งใหม่ไม่สามารถเล่นต่อได ้ทีมสามารถตั้งตวัรับ

อิสระใหม่ไดอี้ก (19.4.1) 

             19.4.2.5 ถา้ผูฝึ้กสอนขออนุญาตตั้งใหห้วัหนา้ทีมเป็นตวัรับอิสระใหม่ได ้แต่

หวัหนา้ทีมนั้นจะตอ้งสละการเป็นผูน้าํของทีมทั้งหมด  (5.1.2, 19.4.1) 

             19.4.2.6 ในกรณีท่ีมีการตั้งตวัรับอิสระใหม่ หมายเลขของตวัรับอิสระใหม่

จะตอ้งบนัทึกในใบบนัทึกในช่องหมายเหตุ และในใบควบคุมตวัรับอิสระ (หรือใน

ใบบนัทึกแบบอีเลกทรอนิค)  

19.4.3 ทมีทีม่ตีวัรับอสิระ 2   คน 

             19.4.3.1 ขณะท่ีทีมไดแ้จง้ใชต้วัรับอิสระ 2 คน ในใบบนัทึก แต่คนหน่ึงไม่

สามารถเล่นต่อได ้ ทีมมีสิทธ์ิท่ีจะเล่นดว้ยตวัรับอิสระเพียงคนเดียว  (4.1.1/19.1.1) 

             จะไม่อนุญาตใหต้ั้งตวัรับอิสระใหม่ นอกจากตวัรับอิสระท่ีเหลือไม่

สามารถเล่นต่อไป 

19.5 สรุป  

19.5.1 ถ้าตวัรับอสิระถูกให้ออกจากการแข่งขัน  หรือ ถูกตัดสิทธ์ิออกจากการแข่งขัน 

(EXPULSION AND DISQUALIFICATION) เขาสามารถเปล่ียนตวัไดท้นัทีกบัตวัรับอิสระ      

คนท่ี 2  กรณีที่ทีมใชต้วัรับอิสระคนเดียว ทีมสามารถใชสิ้ทธ์ิขอตั้งตวัรับอิสระใหม่ได ้
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บทที่ 7 

การปฏิบัตขิองผู้ร่วมการแข่งขนั 

(PARTICIPANTS’CONDUCT) 

 

กติกาข้อที ่20 ข้อกาํหนดเร่ืองมารยาท (REQUIREMENTS OF CONDUCT) 

20.1 ความมนีํา้ใจนักกฬีา (SPORTMANLIKE CONDUCT) 

20.1.1 ผูร่้วมการแข่งขนัตอ้งมีความรู้เร่ือง “กติกาการแข่งขนั”และปฏิบติัตามกติกา

ท่ีกาํหนด 

20.1.2 ผูร่้วมการแข่งขนัตอ้งยอมรับการตดัสินของผูต้ดัสินดว้ยนํ้ าใจนกักีฬา โดย

ไม่มีการโตแ้ยง้ดว้ยลกัษณะของผูมี้นํ้าใจนกักีฬา 

หากมีขอ้สงสัย สามารถขอคาํช้ีแจงจากผูต้ดัสินได ้โดยหวัหนา้ทีมในสนาม

(GAME CAPTAIN) เป็นผูข้อคาํช้ีแจง (5.1.2.1) 

20.1.3 ผูเ้ขา้ร่วมการแข่งขนัตอ้งละเวน้การแสดงท่าทางหรือทศันคติใดๆ ท่ีมุ่งหมาย

ใหมี้ผลกระทบต่อการตดัสินใจของผูต้ดัสิน หรือปกปิดการทาํผดิกติกาของ

ทีมตนเอง 

20.2 การเล่นทียุ่ติธรรม (FAIR PLAY) 

20.2.1 ผูร่้วมการแข่งขนัตอ้งใหก้ารยอมรับและความเอ้ือเฟ้ือทั้งต่อผูต้ดัสิน 

เจา้หนา้ท่ีอ่ืน ๆ คู่แข่งขนั เพื่อนร่วมทีม และผูช้ม เพื่อมุ่งให้การแข่งขนั

เป็นไปอยา่งยติุธรรม 

20.2.2 ขณะทาํการแข่งขนัสมาชิกในทีมสามารถใหค้าํแนะนาํกนัได ้  (5.2.3.4) 

 

กติกาข้อที ่21 การผดิมารยาทและการลงโทษ (MISCONDUCT AND ITS SANCTIONS) 

21.1 การผดิมารยาทเลก็น้อย (MINOR MISCONDUCT) 

การผดิมารยาทเลก็นอ้ย จะไม่มีการทาํโทษ เป็นหนา้ท่ีของผูต้ดัสินท่ี 1 ท่ีจะตอ้ง

ป้องกนัไม่ใหที้มทาํผดิมารยาทจนถึงระดบัท่ีตอ้งถูกทาํโทษ    (5.1.2/ 21.3) 

โดยแบ่งเป็นสองข้ัน:-    (ภาพท่ี 9/ภาพท่ี 11(6a)) 

ขั้นท่ี 1 โดยการเตือนดว้ยวาจาผา่นหวัหนา้ทีม 



40 

 

ขั้นท่ี 2 โดยการใชใ้บเหลืองกบับุคคลท่ีเก่ียวขอ้ง การเตือนน้ีไม่ใช่การลงโทษ แต่เป็น

เคร่ืองหมายแสดงวา่สมาชิกของทีมและสมาชิกคนอ่ืนๆในทีมไดถึ้งระดบัท่ีจะถูก

ลงโทษแลว้ จะตอ้งมีการบนัทึกในใบบนัทึก แต่จะยงัไม่ไม่เกิดผลทนัที 

21.2 SANCTION) 

การทาํผดิมารยาทโดยสมาชิกทีมคนใดต่อเจา้หนา้ท่ี ทีมตรงขา้ม เพื่อนร่วมทีม หรือ

ผูช้ม แบ่งไดเ้ป็น 3 ระดบั ตามความหนกัเบาของความรุนแรงของการกระทาํ   (4.1.1) 

21.2.1 การกระทาํท่ีหยาบคาย (RUDE CONDUCT) ไดแ้ก่ การกระทาํใด ๆ ท่ีไม่

สุภาพ หรือ ไร้คุณธรรม  

21.2.2 การกระทาํท่ีกา้วร้าว (OFFENSIVE CONDOCT) ไดแ้ก่ การสบประมาทใช้

คาํพดูหรือท่าทางท่ีเป็น การดูถูกเหยยีดหยาม 

21.2.3 การใชค้วามรุนแรง (AGGRESSION) การทาํร้ายร่างกาย หรือการรุกราน 

หรือพฤติกรรมข่มขู่  

21.3 ระดบัการลงโทษ (SANCTION SCALE)                (ภาพที9่)           

การลงโทษท่ีนาํมาใช ้ข้ึนอยูก่บัการพิจารณาตดัสินของผูต้ดัสินท่ี 1 และข้ึนอยูก่บั 

ความรุนแรงของการกระทาํ  ระดบัการลงโทษท่ีจะนาํมาใชแ้ละตอ้งบนัทึกลงในใบบนัทึกการ

แข่งขนั ประกอบดว้ย การลงโทษ การให้ออกจากการแข่งขันในเซตน้ัน  และการตัดสิทธ์ิออกจากการ

แข่งขัน (21.2/ 25.2.2.6) 

21.3.1 การลงโทษ (PENALTY)  (ภาพที1่1 (6)) 

การกระทาํท่ีหยาบคายคร้ังแรกโดยสมาชิกของทีมคนใดคนหน่ึงข

จะถูกทาํโทษโดยฝ่ายตรงขา้มไดค้ะแนนและไดเ้สิร์ฟ           (4.1.1/ 21.2.1) 

21.3.2 การใหอ้อกจากการเล่นในเซตนั้น (EXPULSION)           (ภาพที ่11 (7)) 

21.3.2.1 ผูเ้ล่นซ่ึงถูกลงโทษใหอ้อกจากการแข่งขนัในเซตนั้นจะลง

แข่งขนัในเซตนั้นต่อไปอีกไม่ได ้และตอ้งเปล่ียนตวัตามปกติ

ทนัที (ถา้เป็นผูเ้ล่นท่ีอยูใ่นสนาม) และตอ้งนัง่อยูใ่นพื้นท่ีลงโทษ

โดยไม่มีผลอ่ืนใดตามมา (1.4.6/ 4.1.1/ 5.2.1/ 5.3.2/ ภาพที1่a/ 

ภาพที1่b) 

ฝึกสอนท่ีถูกใหอ้อกจากการแข่งขนัในเซตใด จะไม่มี

สิทธิทาํหนา้ท่ีในเซตนั้นและตอ้งนัง่อยูใ่นพื้นท่ีลงโทษ (5.2.3.3) 
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21.3.2.2 การกระทาํกา้วร้าวคร้ังแรก โดยสมาชิกทีมคนใดคนหน่ึง  จะถูก

ลงโทษใหอ้อกจากการแข่งขนัในเซตนั้น โดยไม่มีผลอ่ืนใด

ตามมา  (4.1.1/ 21.2.2) 

21.3.2.3 การกระทาํท่ีหยาบคายคร้ังท่ี 2 ในการแข่งขนันดันั้น      โดยผู ้

เล่นคนเดียวกนั จะถูกลงโทษใหอ้อกจากการแข่งขนัในเซตนั้น 

โดยไม่มีผลอ่ืนใดตามมา  (4.1.1/ 21.2.1) 

21.3.3 การตดัสิทธ์ิใหอ้อกจากการเล่นในนดันั้น (DISQUALIFICATION) (ภาพที ่

11(8)) 

21.3.3.1 สมาชิกของทีมคนใดทีถู่กทาํโทษตดัสิทธ์ิใหอ้อกจากเล่น จะตอ้ง

เปล่ียนตวัตามปกติทนัที (ถา้เป็นผูเ้ล่นท่ีอยูใ่นสนาม) และตอ้ง

ออกจากพื้นท่ีควบคุมการแข่งขนั (COMPETITION CONTROL 

AREA) ตลอดนดันั้นโดยไม่มีผลอ่ืนใดตามมา (4.1.1/ ภาพที ่1a)           

21.3.3.2 การใชค้วามรุนแรงคร้ังแรก  หรือใชพ้ฤติกรรมข่มขู่ หรือการทาํ

ร้ายร่างกาย จะถูกลงโทษใหอ้อกจากการเล่นตลอดทั้งนดันั้นโดย

ไม่มีผลอ่ืนใดตามมา   21.2.3) 

21.3.3.3 การแสดงความกา้วร้าวคร้ังท่ี 2 ในการเล่นโดยสมาชิกทีม  คน

เดียวกนัจะถูกลงโทษใหอ้อกจากการเล่นตลอดนดันั้นโดยไม่มี

ผลอ่ืนใดตามมา  (4.1.1/ 21.2.2) 

21.3.3.4 การแสดงความหยาบคายคร้ังท่ี 3 โดยสมาชิกทีมคนเดิมในนดั

นั้น จะถูกลงโทษใหอ้อกจากการเล่นตลอดนดันั้น โดยไม่มีผล

อ่ืนใดตามมา (4.1.1/ 21.2.1) 

21.4 การทาํโทษเร่ืองการผดิมารยาท (APPLICATION OF MISCONDUCT 

                        SANCTION) 

21.4.1 การทาํโทษการผิดมารยาท เป็นการลงโทษเป็นรายบุคคลและมีผลตลอดการ

แข่งขนันดันั้น และจะถูกบนัทึกลงในใบบนัทึกการแข่งขนั (21.3/ 25.2.2.6) 

21.4.2 การกระทาํผดิมารยาทโดยสมาชิกของทีมคนเดิมในการแข่งขนันดัเดียวกนั 

จะถูกลงโทษท่ีหนกัข้ึนเป็นลาํดบั (ผูก้ระทาํผดิจะถูกลงโทษสูงข้ึนทุกคร้ังท่ีมี

การกระทาํผดิมารยาทในแต่ละคร้ัง                     (4.1.1/ 21.2/21.3/ ภาพที ่9)  

21.4.3 การใหอ้อกจากการแข่งขนัในเซตนั้น (EXPULSION) หรือการตดัสิทธ์ให้

ออกจากการแข่งขนัในนดันั้น(DISQUALIFICATION)  ท่ีเก่ียวกบัการ
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กระทาํท่ีกา้วร้าว จะทาํไดท้นัทีโดยไม่จาํเป็นตอ้งมีการทาํโทษใด ๆ มาก่อน  

(21.2/ 21.3) 

 

21.5 การผดิมารยาทก่อนเร่ิมต้นเซตและระหว่างเซต (MISCONDUCT BEFORE AND 

BETWEEN SET) 

การผดิมารยาทท่ีเกิดข้ึนก่อนเร่ิมตน้เซตหรือระหวา่งเซต จะถูกทาํโทษตามกติกา     

ขอ้ 21.3 และจะมีผลในเซตถดัไป      (18.1/ 21.2/ 21.3) 

21.6 บทสรุปเร่ืองการผดิมารยาท และการใช้บัตรลงโทษ (SANCTION CARDS)            

(ภาพที ่11(6a,/6b/ 7/8)) 

การเตอืน (WARNING): ไม่มีการทาํโทษ  

• ขั้นท่ี 1 เตือนดว้ยปากเปล่า 

• ขั้นท่ึ2 โดยใชใ้บเหลือง   (21.1) 

การลงโทษ(PENALTY): ทาํโทษโดยใชใ้บแดง (21.3.1) 

การให้ออกจากการแข่งขันในเซตน้ัน (EXPULSION): ทาํโทษใชใ้บแดงและ

ใบเหลืองคู่กนั        (21.3.2) 

การตดัสิทธ์ิให้ออกจากการแข่งขันในนัดน้ัน (DISQUALIFICATION): ทาํโทษโดย

ใชใ้บแดงและใบเหลืองแยกกนั       (21.3.3)  
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ผู้ตดัสิน ความรับผดิชอบ และสัญญาณตามกตกิาการแข่งขนั 

(THE REFEREES, THEIR RESPONSHIBILITIES AND OFFICIAL SIGNALS) 

 

บทที่ 8 

ผู้ตดัสิน  

(REFEREES) 

 

กติกาข้อที ่22 คณะกรรมการตัดสินและการปฏิบัติหน้าที่ (REFEREEING CORP AND 

PROCEDURES) 

22.1 องค์ประกอบ (COMPOSITION) 

ฝ่ายทาํหนา้ท่ีในการตดัสินแต่ละนดั ประกอบดว้ยเจา้หนา้ท่ี ต่อไปน้ี 

ผูต้ดัสินท่ี 1   (23) 

ผูต้ดัสินท่ี 2    (24) 

ผูบ้นัทึก    (25) 

ผูก้าํกบัเส้น 4 คน (หรือ 2 คน) (27) 

ตาํแหน่งในสนามของเจา้หนา้ท่ีดงักล่าวแสดงไวใ้นภาพท่ี 10 

สําหรับการแข่งขันในระดับโลกของสหพันธ์วอลเลย์บอลนานาชาติและการแข่งขัน

อย่างเป็นทางการต้องมีผู้ช่วยผู้บนัทกึการแข่งขันด้วย  (26) 

22.2 ข้ันตอนการปฏิบัติหน้าที ่(PROCEDURES) 

22.2.1 ผูต้ดัสินท่ี 1 และผูต้ดัสินท่ี 2 เท่านั้นท่ีสามารถเป่านกหวดีระหวา่งการแข่งขนัได ้

22.2.1.1   ผูต้ดัสินท่ี1 เป็นผูใ้หส้ญัญาณเสิร์ฟเพื่อเร่ิมเล่น (6.1.3/12.3) 

22.2.1.2   ผูต้ดัสินท่ี 1 และผูต้ดัสินท่ี 2 จะเป่านกหวดีใหส้ญัญาณเสร็จส้ินการ

เล่นลูกเม่ือแน่ใจวา่มีการทาํผิดกติกาเกิดข้ึนและตอ้งแสดงลกัษณะของการ

กระทาํผดินั้น 

22.2.2 ผูต้ดัสินท่ี 1 และผูต้ดัสินท่ี 2 จะเป่านกหวดีเม่ือลูกตาย เพื่อแสดงวา่จะอนุญาต

หรือปฏิเสธการขอหยดุเล่นของทีม     (5.1.2/ 8.2) 

22.2.3 ทนัทีหลงัจากการเป่านกหวดีใหส้ญัญาณเสร็จส้ินการเล่นลูก ผูต้ดัสินตอ้งแสดง

สญัญาณมือ       (22.2.1.2/ 28.1) 
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22.2.3.1 ถา้ผูต้ดัสินท่ี 1 เป่านกหวดีระบุการกระทาํผดิ ผูต้ดัสินท่ี 1จะแสดง 

ก. ทีมท่ีจะทาํการเสิร์ฟ  (12.2.2/ ภาพที1่1 (2)) 

ข. ลกัษณะการกระทาํผดิ 

ค. ผูก้ระทาํผดิ (ถา้จาํเป็น) 

22.2.3.2 ถา้ผูต้ดัสินท่ี 2 เป่านกหวดีระบุการทาํผดิผูต้ดัสินท่ี 2 จะแสดง 

ก. ลกัษณะการกระทาํผดิ 

ข. ผูก้ระทาํผดิ (ถา้จาํเป็น) 

ค. ทีมท่ีจะทาํการเสิร์ฟตามสัญญาณมือของผูต้ดัสินท่ี 1 

(12.2.2) 

ในกรณีน้ี ผูต้ดัสินท่ี 1 ไม่ตอ้งแสดงลกัษณะของการกระทาํผดิ 

หรือผูก้ระทาํผดิ แต่จะแสดงทีมท่ีจะทาํการเสิร์ฟเท่านั้น       

(ภาพที1่1(2)) 

22.2.3.3 ในกรณีท่ีมีการรุกท่ีผดิระเบียบโดยผูเ้ล่นแดนหลงั หรือตวัรับอิสระ 

ผูต้ดัสินทั้งสองจะแสดงสัญญาณตามกติกาขอ้ท่ี 22.2.3.1และ 

22.2.3.2                                            

(12.2.2/ 13.3.3/ 13.3.5/ 19.3.1.2/ 23.3.2.3d/ 23.3.2.3e/ ภาพที ่11 

(21)) 

22.2.3.4 ถา้ทั้ง 2 ทีม กระทาํผดิกติกาทั้งคู่ (DOUBLE FAULTS) ผูต้ดัสินทั้ง 

2 คน จะแสดง 

ก. ลกัษณะของการกระทาํผดิ                    (17.3/ภาพท่ี 11(23)) 

ข. ผูก้ระทาํผดิ (ถา้จาํเป็น) 

ค. ทีมท่ีทาํการเสิร์ฟ ซ่ึงช้ีนาํโดยผูต้ดัสินท่ี1           

(12.2.2/ภาพที1่1(2)) 
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กติกาข้อที ่23 ผู้ตัดสินที ่1 (FIRST REFEREE) 

23.1 ตาํแหน่ง (LOCATION) 

  ผูต้ดัสินท่ี 1 ทาํหนา้ท่ีโดยยนืบนท่ียนืสาํหรับผูต้ดัสิน ท่ีตั้งไวป้ลายสุดดา้นหน่ึงของ

ตาข่าย ระดบัสายตาควรสูงกวา่ขอบบนสุดของตาข่ายประมาณ50ซม.                   

(ภาพที ่1a/ ภาพที1่b/ ภาพที1่0) 

23.2 อาํนาจหน้าที ่(AUTHORITY) 

23.2.1 ผูต้ดัสินท่ี 1 ตอ้งควบคุมการแข่งขนัตั้งแต่เร่ิมตน้จนส้ินสุดการแข่งขนั         

มีอาํนาจเหนือเจา้หนา้ท่ีและผูร่้วมทีมทั้ง 2 ทีม  (4.1.1/ 6.3) 

ระหวา่งการแข่งขนัการตดัสินใจของผูต้ดัสินท่ี 1 ถือเป็นส้ินสุด มี

อาํนาจกลบัคาํตดัสินของเจา้หนา้ท่ีทุกคน เม่ือเห็นวา่เจา้หนา้ท่ีนั้นผดิพลาด 

ผูต้ดัสินท่ี 1 มีอาํนาจเปล่ียนตวัเจา้หนา้ท่ีได ้ถา้เห็นวา่เจา้หนา้ทีน่ั้น

ปฏิบติัหนา้ท่ีไม่เหมาะสม 

23.2.2 ผูต้ดัสินท่ี 1 ตอ้งควบคุมการทาํงานของผูก้ล้ิงบอล ผูเ้ช็ดพื้นเร็ว(FLOOR 

WIPERS) และผูถู้พื้น (MOPPERS) (3.3) 

23.2.3 ผูต้ดัสินท่ี 1 มีอาํนาจตดัสินใจเร่ืองต่างๆท่ีเก่ียวขอ้งกบัการแข่งขนั รวมถึง

เร่ืองทีไ่ม่มีในกติกา 

23.2.4 ผูต้ดัสินท่ี 1ตอ้งไม่ยอมใหมี้การโตแ้ยง้ใดๆในการตดัสิน (20.1.2) 

อยา่งไรก็ตาม ถา้หวัหนา้ทีมในสนามขอคาํช้ีแจง ผูต้ดัสินท่ี 1 จะให้

คาํอธิบายการนาํกติกามาใช ้หรือตีความกติกา ซ่ึงนาํมาใชใ้นการตดัสินนั้น 

(5.1.2.1)  

ถา้หวัหนา้ทีมไม่เห็นดว้ยกบัคาํอธิบายของผูต้ดัสินท่ี 1 และ

ตอ้งการทกัทว้งการตดัสินนั้น เขาจะตอ้งขอสงวนสิทธ์ิทนัที เพื่อเขียนคาํ

ประทว้งเหตุการณ์นั้นเม่ือเสร็จส้ินการแข่งขนั ผูต้ดัสินท่ี 1 ตอ้งอนุญาตใน

การขอใชสิ้ทธ์ิของหวัหนา้ทีมนั้น   (5.1.2.1/ 5.1.3.2/ 25.2.3.  

23.2.5 ผูต้ดัสินท่ี 1รับผดิชอบการตดัสินใจก่อนหรือระหวา่งการแข่งขนัวา่ พื้นท่ี

เล่นลูก อุปกรณ์ และสภาพใดๆ พร้อมทาํการแข่งขนัได ้(บทที่ 1/23.3.1.1) 

23.3 ความรับผดิชอบ (RESPONSIBILITIES)  

23.3.1 ก่อนการแข่งขนั ผูต้ดัสินท่ี 1: 

23.3.1.1 ตรวจสภาพสนามแข่งขนั ลูกบอล และอุปกรณ์อ่ืน ๆ 

                  (บทที่ 1/23.2.5)     
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23.3.1.2 ทาํการเส่ียงร่วมกบัหวัหนา้ทีมทั้ง 2   (7.1) 

23.3.1.3 ควบคุมการอบอุ่นร่างกายของทีม   7.2) 

23.3.2 ระหวา่งการแข่งขนั ผูต้ดัสินท่ี 1 เท่านั้นท่ีมีอาํนาจ 

23.3.2.1 ตกัเตือนทีม      (21.1) 

23.3.2.2 ทาํโทษการผดิมารยาทและการถ่วงเวลา  (16.2/ 21.2) 

23.3.2.3 ตดัสินใจเร่ือง 

ก. การผดิกติกาของผูเ้สิร์ฟ ตาํแหน่งของทีมท่ีจะทาํการเสิร์ฟ 

รวมทั้งการกาํบงัดว้ย (7.5/ 12.4/ 12.5/12.7.1/ภาพที4่)                           

ข. การผดิกติกาในการเล่นลูก     (9.3) 

ค. การผดิกติกาเหนือตาข่าย และท่ีส่วนท่ีสูงข้ึนไปของตาข่าย

(11.3.1/11.4.1/11.4.4) 

ง. การตบลูกบอลของผูเ้ล่นแดนหลงัหรือตวัรับอิสระ (13.3.3/ 

13.3.5/24.3.2.4/ภาพที1่1(22)) 

จ. การรุกโดยสมบูรณ์จากลูกท่ีตวัรับอิสระส่งมาใหด้ว้ยมือบน 

(SET) ในขณะท่ีอยูใ่นแดนหนา้ (1.4.1/13.3.6/24.3.2.4/ภาพ

ที่11 (21)  

ฉ. ลูกบอลท่ีขา้มแนวใตต้าข่ายโดยสมบูรณ์ (8.4.5/24.3.2.7/ภาพ

ที ่5) 

ช. การสกดักั้นโดยสมบูรณ์ของผูเ้ล่นแดนหลงัหรือพยายามสกดั

กั้นโดยตวัรับอิสระ (14.6.2/14.6.6/ภาพที1่1 (12))  

23.3.3 เม่ือส้ินสุดการแข่งขนัตอ้งตรวจสอบและลงนามในใบบนัทึกการแข่งขนั

(24.3.3/25.2.3.3) 

 

กติกาข้อที ่24 ผู้ตัดสินที ่2 (SECOND REFEREE) 

24.1 ตาํแหน่ง (LOCATION) 

ผูต้ดัสินท่ี 2 ปฏิบติัหนา้ท่ีโดยยนืใกลเ้สานอกเขตสนามดา้นตรงขา้มกบัผูต้ดัสินท่ี 1 

หนัหนา้เขา้หาผูต้ดัสินท่ี 1 (ภาพที ่1a/ ภาพที ่1b/ ภาพที1่0)   

 

 

 



 47 

24.2 อาํนาจหน้าที่ (AUTHORITY) 

24.2.1 เป็นผูช่้วยผูต้ดัสินท่ี 1 แต่มีขอบเขตในการตดัสินเป็นของตนเองดว้ย (24.3) 

ถา้ผูต้ดัสินท่ี 1 ไม่สามารถปฏิบติัหนา้ท่ีต่อไปได ้ผูต้ดัสินท่ี 2จะทาํหนา้ท่ี

แทน 

24.2.2 ใหส้ญัญาณมือแสดงการผดิกติกาท่ีนอกเหนืออาํนาจการตดัสินของผูต้ดัสิน

ท่ี 2 โดยไม่เป่านกหวดี แต่ตอ้งไม่เนน้ย ํ้าการกระทาํผดินั้นต่อผูต้ดัสินท่ี 1 

(24.3) 

24.2.3 ควบคุมการทาํงานของผูบ้นัทึกการแข่งขนั    (25.2/26.2) 

24.2.4 ควบคุมผูร่้วมทีมท่ีนัง่บนมา้นัง่ และรายงานการผิดมารยาทของผูร่้วมทีม

เหล่าน้ีต่อผูต้ดัสินท่ี 1      (4.2.1) 

24.2.5 ควบคุมผูเ้ล่นในเขตอบอุ่นร่างกาย     (4.2.3) 

24.2.6 อนุญาตใหห้ยดุการแข่งขนั ควบคุมเวลาและปฏิเสธการขอหยดุการแข่งขนัท่ี

ไม่เหมาะสม      (15/ 15.11/ 25.2.2.3) 

24.2.7 ควบคุมจาํนวนคร้ังท่ีแต่ละทีมขอเวลานอกและขอเปล่ียนตวัและตอ้งรายงาน

การขอเวลานอกคร้ังท่ี 2 และขอเปล่ียนตวัผูเ้ล่นคนท่ี 5 และ 6 ใหผู้ต้ดัสินท่ี 1 

และผูฝึ้กสอนท่ีเก่ียวขอ้งทราบ    (15.1/ 25.2.2.3) 

24.2.8 กรณีท่ีผูเ้ล่นบาดเจบ็ มีอาํนาจใหท้าํการเปล่ียนตวัตามขอ้ยกเวน้ หรืออนุญาต

ใหท้าํการรักษาพยาบาล 3 นาทีได ้   (15.7/ 17.1.2) 

24.2.9 ตรวจสภาพพื้นสนาม โดยเฉพาะอยา่งยิง่เขตรุก ระหวา่งการแข่งขนัตอ้ง

ตรวจลูกบอลวา่ คงสภาพถูกตอ้งสมบูรณ์ตามระเบียบการแข่งขนัดว้ย 

 (1.2.1/ 3) 

24.2.10 ควบคุมสมาชิกของทีมท่ีอยูใ่นพื้นท่ีลงโทษ และรายงานการผดิมารยาทใหผู้ ้

ตดัสินท่ี 1 ทราบ (1.4.6/ 21.3.2) 

 สําหรับการแข่งขันในระดับโลกของสหพันธ์วอลเลย์บอลนานาชาติและ

การแข่งขันอย่างเป็นทางการ หน้าทีต่ามข้อ 24.2.5 และ 24.2.10 เป็นหน้าที่ที่

รับผดิชอบโดยผู้ตัดสินสํารอง 

24.3 ความรับผดิชอบ (RESPONSIBILITY) 

24.3.1 ขณะเร่ิมตน้แต่ละเซต และการเปล่ียนแดนในเซตตดัสิน รวมทั้งในโอกาสท่ี

จาํเป็น ผูต้ดัสินท่ี 2 จะตอ้งตรวจตาํแหน่งของผูเ้ล่นในสนามใหเ้ป็นไปตาม

ใบส่งตาํแหน่ง (5.2.3.1/ 7.3.2/ 7.3.5 /18.2.2) 
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24.3.2 ผูต้ดัสินท่ี 2 ตอ้งตดัสินใจเป่านกหวดีและแสดงสัญญาณมือระหวา่งการ

แข่งขนัดงัน้ี 

24.3.2.1 การลํ้าเขา้ไปในแดนของทีมตรงขา้มและท่ีวา่งใตต้าข่าย 

(1.3.3/11.2/ ภาพที5่a ภาพที ่11(22)) 

24.3.2.2 ฝ่ายรับลูกเสิร์ฟผดิตาํแหน่ง   (7.5/ ภาพที4่/ภาพที1่1(13))) 

24.3.2.3 ผูเ้ล่นถูกตาข่ายท่ีผดิกติกา โดยเฉพาะฝ่ายสกดักั้น และการถูกเสา

อากาศดา้นผูต้ดัสินท่ี 2     (11.3.1) 

24.3.2.4 การสกดักั้นโดยสมบรูณ์ของผูเ้ล่นแดนหลงั หรือพยายามสกดั

กั้นโดยตวัรับอิสระหรือการรุกท่ีผดิกติกาโดยเล่นแดนหลงั หรือ

ตวัรับอิสระ (13.3.3/14.6.2/14.6.6/23.3.2.3d,e,g/ภาพที1่1(12)) 

24.3.2.5 ลูกบอลถูกส่ิงกีดขวางนอกสนาม   (.4.2/ 8.4.3) 

24.3.2.6 ลูกบอลถูกพื้นสนามในขณะท่ีผูต้ดัสินท่ี 1 อยูใ่นตาํแหน่งที่ไม่

สามารถมองเห็นได ้    (8.3)  

24.3.2.7 ลูกบอลขา้มตาข่ายนอกแนวขา้มตาข่ายทั้งลูกหรือบางส่วนของ

ลูกไปยงัแดนของฝ่ายตรงขา้ม หรือถูกเสาอากาศดา้นท่ีผูต้ดัสิน 

                   ท่ี 2      (8.4.3/8.4.4/ภาพท่ี 5) 

24.3.3 เม่ือเสร็จส้ินการแข่งขนัตอ้งตรวจสอบและลงช่ือในใบบนัทึกการแข่งขนั 

(25.2.3.3)  

 

กติกาข้อที ่25 ผู้บันทกึ SCORER 

25.1 ตาํแหน่ง (LOCATION) 

          ผูบ้นัทึกจะนัง่ทาํหนา้ท่ี ท่ีโตะ๊บนัทึกการแข่งขนัคนละดา้นของสนามกบัผูต้ดัสินท่ี 1

โดยหนัหนา้เขา้หากนั                                                                   (ภาพ1a/ ภาพ1b/ และภาพที1่0) 

25.2 ความรับผดิชอบ (RESPONSIBILITIES) 

  บนัทึกผลการแข่งขนัตามกติกาการแข่งขนัและประสานงานกบัผูต้ดัสินท่ี 2 

  ตอ้งกดกร่ิงหรืออุปกรณ์ท่ีทาํใหเ้กิดเสียงเป็นสญัญาณแจง้ผูต้ดัสินเม่ือมีเร่ืองท่ีตอ้ง

รับผดิชอบเกิดข้ึน 
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25.2.1 ก่อนเร่ิมการแข่งขนัแต่ละนดั และแต่ละเซต ผูบ้นัทึกตอ้ง 

25.2.1.1 บนัทึกขอ้มูลของการแข่งขนัและของทีมตามขั้นตอนการ

ปฏิบติังาน และตอ้งให้หวัหนา้ทีมและผูฝึ้กสอนทั้งสองทีม       

ลงนาม (4.1/ 5.1.1/ 5.2.2/7.3.2/19.1.2/19.4.2.6) 

25.2.1.2 บนัทึกตาํแหน่งเร่ิมตน้เล่นของแต่ละทีมจากใบส่งตาํแหน่ง 

(5.2.3.1/ 7.3.2)  

ถา้ไม่ไดรั้บใบส่งตาํแหน่งตามเวลาท่ีควรไดรั้บจะตอ้ง

แจง้ใหผู้ต้ดัสินท่ี 2 ทราบทนัที   (5.2.3.1) 

25.2.2 ขณะแข่งขนั ผูบ้นัทึกตอ้ง 

25.2.2.1 บนัทึกคะแนนท่ีได ้   (6.1) 

25.2.2.2 ควบคุมลาํดบัการส่งตาํแหน่ง หากมีการผดิตาํแหน่งเมือ่ใดตอ้ง

แจง้ใหต้ดัสินทราบทนัทีหลงัจากทาํการเสิร์ฟแลว้  (12.2) 

25.2.2.3 มีอาํนาจในการแจง้การขอเปล่ียนตวัผูเ้ล่น โดยใชส้ญัญาณออด 

ควบคุมจาํนวนการเปล่ียนตวัผูเ้ล่น บนัทึกการขอเวลานอก และ

แจง้ใหผู้ต้ดัสินท่ี 2 ทราบ  (15.1/15.4.1/24.2.6/24.2.7) 

25.2.2.4 แจง้ใหผู้ต้ดัสินทราบถา้การขอหยดุการแข่งขนันั้นผดิกติกา 

(15.11) 

25.2.2.5 แจง้ใหผู้ต้ดัสินทราบถึงการเสร็จส้ินของแต่ละเซต และคะแนนท่ี 

8 ในเซตตดัสิน     (6.2/ 15.4.1/ 18.2.2) 

25.2.2.6 บนัทึกการลงโทษทุกอยา่งและการขออนุญาตท่ีผดิระเบียบท่ี

เกิดข้ึน     (15.11.3/16.2/ 21.3) 

25.2.2.7 บนัทึกเหตุการณ์อ่ืน ๆ ท่ีผูต้ดัสินท่ี 2 แจง้ เช่นการเปล่ียนตวัท่ี

ไดรั้บการยกเวน้ เวลาท่ีเร่ิมการแข่งขนัใหม่, การหยดุการแข่งขนั

เป็นเวลานาน เหตุขดัขอ้งจากภายนอก (15.7/ 17.1.2/ 17.2/ 17.3) 

25.2.2.8 ควบคุมเวลาพกัระหวา่งเซต   (18.1) 

25.2.3 เม่ือเสร็จการแข่งขนัแต่ละนดั ผูบ้นัทึกตอ้ง 

25.2.3.1 บนัทึกผลส้ินสุดของการแข่งขนั (6.3) 
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25.2.3.2 หากมีการประทว้งท่ีผูต้ดัสินท่ี 1 อนุญาตไวแ้ลว้ ตอ้งเขียนหรือ

อนุญาตใหห้วัหนา้ทีมเขียนแจง้เหตุของการประทว้งลงในบนัทึก 

(5.1.2.1/ 5.1.3.2/23.2.4) 

25.2.3.3 หลงัจากลงนามในใบบนัทึกแลว้ ตอ้งใหห้วัหนา้ทีมและผูต้ดัสิน

ลงนามตามลาํดบั  (5.1.3.1/ 23.3.3/24.3.3)  

 

กติกาข้อที ่26 ผู้ช่วยผู้บนัทกึ (ASSISTANT SCORER) 

26.1 ตาํแหน่ง (LOCATION)    (22.1/ภาพที1่a/ภาพที1่b/ภาพที1่0) 

  ผูช่้วยผูบ้นัทึกนัง่ทาํหนา้ทีข่า้งๆผูบ้นัทึกทีโ่ตะ๊บนัทึก 

26.2 ความรับผดิชอบ (RESPONSIBILITIES) (19.3) 

บนัทึกการเปล่ียนตวัท่ีเก่ียวกบัตวัรับอิสระ 

เป็นผูใ้หก้ารช่วยเหลือการทาํหนา้ท่ีของผูบ้นัทึก 

ถา้ผูบ้นัทึกไม่สามารถทาํหนา้ท่ีต่อได ้ผูช่้วยผูบ้นัทึกจะเปล่ียนทาํหนา้ท่ีแทน 

26.2.1 ก่อนเร่ิมการแข่งขนัแต่ละคร้ังและแต่ละเซต ผูช่้วยผูบ้นัทึกจะตอ้ง 

26.2.1.1 เตรียมใบควบคุมตวัรับอิสระ 

26.2.1.2 เตรียมใบบนัทึกสาํรอง 

26.2.2 ขณะแข่งขนัผูช่้วยผูบ้นัทึกตอ้ง 

26.2.2.1 บนัทึกรายละเอียดของการเปล่ียนตวัรับอิสระ (19.3.1.1/19.4) 

26.2.2.2 แจง้ต่อผูต้ดัสินเม่ือมีการเปล่ียนตวัรับอิสระท่ีผดิระเบียบ โดยใช้

ออดใหส้ัญญาณ     (19.3.2.) 

26.2.2.3 จบัเวลาเร่ิมและส้ินสุดเวลานอกทางเทคนิค  (15.4.1) 

26.2.2.4 พลิกป้ายคะแนนบนโตะ๊ผูบ้นัทึก   

26.2.2.5 ตรวจความถูกตอ้งของใบบนัทึก    (25.2.2.1) 

26.2.2.6 ถา้จาํเป็นเตรียมใบบนัทึกสาํรองใหแ้ก่ผูบ้นัทึก  (25.2.1.1) 

26.2.3 เม่ือจบการแข่งขนั ผูช่้วยผูบ้นัทึกตอ้ง 

26.2.3.1 ลงนามในใบควบคุมการเปล่ียนตวัรับอิสระและมอบใหแ้ก่ผู ้

ควบคุมการตดัสินเพือ่ตรวจสอบ 

26.2.3.2 ลงนามในใบบนัทึกการแข่งขนั 
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             สําหรับการแข่งขันในระดับโลกของสหพนัธ์วอลเลย์บอลนานาชาติและการ

แข่งขันอย่างเป็นทางการทีม่ีการใช้ใบบันทกึแบบอเลคโทรนิกส์ ผู้ช่วยผู้บันทกึจะทาํ

หน้าที่ร่วมกบัผู้บันทกึในการขานการเปลี่ยนตัว และแจ้งการเปลีย่นตัวรับอสิระ 

 

   

กติกาข้อที ่27 ผู้กาํกบัเส้น (LINE JUDGES) 

27.1 ตาํแหน่ง (LOCATION) 

  ถา้ใชผู้ก้าํกบัเส้น 2 คน จะยนืเป็นแนวเฉียงใกลก้บัทางขวามือของผูต้ดัสินแต่ละคน 

ห่างจากมุมสนาม 1 – 2 เมตร                                                    (ภาพที1่a/ภาพที1่b/ภาพที1่0) 

  ผูก้าํกบัเส้นทั้งสองคนจะควบคุมทั้งเส้นหลงัและเส้นขา้งทางดา้นของตนเอง 

  สําหรับการแข่งขันระดับโลกของสหพนัธ์วอลเลย์บอลนานาชาติและการแข่งขันอย่าง

เป็นทางการต้องมผีู้กาํกบัเส้น 4 คน 

  ผู้กาํกบัเส้นจะยนืที่เขตรอบสนามห่างจากมุมสนามแต่ละมุม 1 – 3 เมตร ตามแนว

สมมุติทีต่่อออกไปจากเส้นทีแ่ต่ละคนควบคุม  (ภาพที1่0) 

27.2 ความรับผดิชอบ (RESPONSIBILITIES) 

27.2.1 ผูก้าํกบัเส้นปฏิบติัหนา้ท่ีโดยใชธ้งขนาด 40 x 40 ซม แสดงสญัญาณ            

27.2.1.1 ลูก “ดี” ลูก “ออก” เม่ือลูกบอลตกลงบนพื้นใกลเ้ส้นของแต่ละ

ทีม    (8.3/8.4/ภาพที ่12(1,2)) 

27.2.1.2 ลูกบอลถูกผูเ้ล่นของทีมท่ีเป็นฝ่ายรับแลว้ลูกออกนอกสนาม 

  (8.4/ภาพที1่2 (3)) 

27.2.1.3 ลูกบอลถูกเสาอากาศ ลูกท่ีเสิร์ฟ หรือ การเล่นลูกครังท่ีสามของ

ทีม และลูกบอลขา้มตาข่ายนอกเขตท่ีกาํหนด เป็นตน้ 

(8.4.3/8.4.4/10.1.1/ภาพที ่5/ภาพที1่2 (4) 

27.2.1.4 ถา้คนใด (ยกเวน้ผูเ้สิร์ฟ) ผูเ้ล่นเหยยีบพื้นท่ีนอกเขตสนามของ

ตนเอง ขณะทาํการเสิร์ฟ  (7.4/12.4.3/ภาพที ่12(4)) 

27.2.1.5 ผูเ้สิร์ฟเหยยีบเส้นขณะเสิร์ฟ    (12.4.3) 

27.2.1.6 เม่ือผูเ้ล่นถูกเสาอากาศส่วนบน 80 ซม ดา้นท่ีตนเองรับผดิชอบ 

ขณะกาํลงัเล่นลูกบอลหรือกีดขวางการเล่นลูก (11.3.1/11.4.4/ 

ภาพที1่2(4)) 
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27.2.1.7 ลูกบอลขา้มตาข่ายนอกเขตขา้มตาข่ายทีกาํหนดไปยงัแดนของทีม

ตรงขา้มหรือถูกเสาอากาศทางดา้นท่ีรับผิดชอบ (10.1.1/ภาพที ่5/

ภาพที1่2(4) 

27.2.2 เม่ือผูต้ดัสินท่ี 1 ร้องขอ  ผูก้าํกบัเส้นตอ้งแสดงสญัญาณซํ้ า 

  

 

กติกาข้อที ่28 สัญญาณที่ ใช้ (OFFICIAL SIGNALS) 

28.1 สัญญาณมือของผู้ตัดสิน (REFEREES’ HAND SIGNALS) (ภาพที ่11)       

ผูต้ดัสินตอ้งใชส้ญัญาณมือแสดงเหตุผลของการเป่านกหวดี (ท่ีเป่าเพือ่แสดงการ

กระทาํผดิ หรือเพื่อหยดุการเล่น) โดยตอ้งแสดงสัญญาณคา้งไวช้ัว่ขณะหน่ึง และถา้แสดงสัญญาณ

ดว้ยมือขา้งเดียวตอ้งใชมื้อขา้งเดียวกบัทีมท่ีทาํผดิกติกา หรือขอหยดุการเล่น  

28.2 สัญญาณธงของผู้กาํกบัเส้น (LINESJUDGES’ FLAG SIGNALS)   (ภาพที ่12) 

ผูก้าํกบัเส้นตอ้งแสดงสัญญาณธงตามลกัษณะของการทาํผดิกติกาท่ีเกิดข้ึนและตอ้ง

คา้งไวช้ัว่ขณะหน่ึง 

 

คาํจาํกดัความ (Definitions) 

1. Competition/Control Area (พ้ืนท่ีควบคุม) 

พ้ืนท่ีโดยรอบสนามแข่งขนั และพ้ืนท่ีเล่นลูก รวมทั้งพ้ืนท่ีทั้งหมดบริเวณโดยรอบของป้ายโฆษณา หรือ

แนวท่ีกาํหนดโดยรอบ (ตามภาพท่ี 1a) 

2. Zones (พ้ืนท่ีท่ีอยูภ่ายในพ้ืนท่ีเล่นลูก) 

 พ้ืนท่ีท่ีอยูภ่ายในพ้ืนท่ีเล่นลูก (เช่น สนามแข่งขนั และพ้ืนท่ีเล่นลูก) ซ่ึงกาํหนดไวเ้พ่ือวตัถุประสงคพิ์เศษ

บางอยา่ง (หรือขอ้จาํกดัพิเศษ) ซ่ีงรวมถึง   แดนหนา้  เขตเสิร์ฟ เขตเปล่ียนตวั พ้ืนท่ีเล่นลูก แดนหลงัและเขต

เปล่ียนตวัรับอิสระ 

3. Area (ส่วนของพ้ืนสนามท่ีอยูน่อกพ้ืนท่ีเล่นลูก) 

 ส่วนของพ้ืนสนามท่ีอยูน่อกพ้ืนท่ีเล่นลูก ท่ีกาํหนดโดยกติกาการแข่งขนั เพ่ือใชใ้นหนา้ท่ีพิเศษ ซ่ึงรวมถึง 

เขตอบอุ่นร่างกาย และเขตลงโทษ 

4. Lower space (พ้ืนท่ีวา่งใตต้าข่าย) 

 คือพ้ืนท่ีวา่งท่ีกาํหนดใหอ้ยูใ่ตต้าข่าย และเชือกท่ีผกูกบัเสาขึงตาข่าย ดา้นขา้งกาํหนดโดยเสาขึงตาข่าย 

และดา้นล่างโดยพ้ืนผิวสนาม 

5. Crossing space (พ้ืนท่ีวา่งท่ีกาํหนดใหลู้กบอลขา้มตาข่าย) 
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 พ้ืนท่ีวา่งท่ีกาํหนดใหลู้กบอลขา้มตาข่าย กาํหนดโดย  3 ส่วน ไดแ้ก่:  ขอบตาข่ายส่วนบน  เสาอากาศ

รวมทั้งแนวสมมุติท่ีอยูใ่นแนวด่ิง  และเพดาน 

ลูกบอลจะตอ้งขา้มผา่นพ้ืนท่ีวา่งน้ี ไปยงัแดนของฝ่ายตรงขา้ม 

6. External space (พ้ืนท่ีวา่งภายนอก) 

 พ้ืนท่ีวา่งในแนวด่ิงของตาข่าย ท่ีอยูน่อกพ้ืนท่ีวา่งท่ีกาํหนดใหลู้กบอลขา้มตาข่าย และแนวใตต้าข่าย 

7. Substitution zone (เขตเปล่ียนตวั) 

 คือส่วนของพ้ืนท่ีเล่นลูก ซ่ึงกาํหนดไวใ้ชส้าํหรับการเปล่ียนตวั 

8. Unless by agreement of FIVB (นอกจากเป็นไปตามการตกลงของสหพนัธ์วอลเลยบ์อลนานาชาติ) 

 ขอ้กาํหนดน้ีระบุวา่ ในขณะท่ีมีระเบียบเก่ียวกบัอุปกรณ์และส่ิงอาํนวยความสดวกท่ีเป็นมาตรฐานอยูแ่ลว้ 

แต่เน่ืองในโอกาสพิเศษท่ีสหพนัธ์วอลเลยบ์อลนานาชาติมีความประสงคจ์ะทาํการประชาสมัพนัธ์ หรือทดสอบส่ิง

ใหม่ๆเก่ียวกบักีฬาวอลเลยบ์อล 

9. FIVB Standard (มาตรฐานของสหพนัธ์วอลเลยบ์อลนานาชาติ) 

 ขอ้กาํหนดพิเศษทางเทคนิค หรืออุปกรณ์ท่ีกาํหนดในการผลิตโดยสหพนัธ์วอลเลยบ์อลนานาชาติ 

10. Penalty area (เขตลงโทษ) 

 ในแต่ละส่วนของพ้ืนท่ีควบคุม จะมีเขตลงโทษซ่ึงอยูด่า้นหลงัแนวท่ีลากต่อจากเสน้หลงั อยูภ่านนอก

พ้ืนท่ีเล่นลูก ซ่ึงอยูห่่างจากแนวขอบของมา้นัง่ อยา่งนอ้ย 1.5 เมตร 

 

11. Fault (การทาํผดิ) 

 ลกัษณะการเล่นท่ีขดัแยง้กบักติกา หรือ ฝ่าฝืนกติกาในการเล่น 

12. Dribbling (การเซตลูกท่ีผดิกติกา / สองจงัหวะ) 

 หมายถึงลกัษณะของการกระแทกลูก(โดยทัว่ไปหมายถึงลกัษณะของการเซตลูกท่ีลูกบอลถูกมือไม่พร้อม

กนั) 

13. Technical time out (เวลานอกทางเทคนิค) 

 เป็นเวลานอกท่ีกาํหนดเพ่ิมข้ึนเป็นพิเศษ เพ่ือเป็นการอนุญาตใหมี้การโฆษณา ประชาสมัพนัธ์ วเิคราะห์

การเล่น เวลานอกทางเทคนิคจะกาํหนดใหใ้ชใ้นการแข่งขนัรายการของสหพนัธ์วอลเลยบ์อลนานาชาติ การแข่งขนั

ระดบัโลกและการแขง่ขนัท่ีเป็นทางการ 

14. Ball retrievers (เจา้หนา้ท่ีกล้ิงลูกบอล) 

 เป็นเจา้หนา้ท่ีท่ีปฏิบติังานโดยการกล้ิงลูกบอลส่งใหผู้เ้สิร์ฟ เพ่ือใหก้ารเล่นไดเ้ล่นอยา่งต่อเน่ือง 

15. Rally point (คะแนนเกิดข้ึนทุกคร้ังท่ีมีการชนะการเล่นลูก) 

 เป็นระบบการเล่นท่ีจะมีคะนนเกิดข้ึน เม่ือมีการชนะในการเล่นลูกนั้น 

16. Interval (ช่วงเวลาพกัระหวา่งเซ็ต) 

 เป็นช่วงเวลาพกัระหวา่งเซ็ต  แตช่่วงเวลาการเปล่ียนแดนในเซ็ตท่ี 5 (เซ็ตตดัสิน) จะไม่รวมอยูใ่น

ช่วงเวลาพกั 

17. Re-Designation (การตั้งตวัรับอิสระใหม่) 
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 ในขณะท่ีตวัรับอิสระไม่สามารถเล่นต่อ หรือถูกแจง้โดยทีมวา่ ไม่สามารถเล่นต่อได ้เขาสามารถใหผู้เ้ล่น

อ่ืนๆ  (ยกเวน้ผูเ้ล่นปกติท่ีเปล่ียนตวักบัตวัรับอิสระ) ท่ีไม่ไดอ้ยูใ่นสนามขณะท่ีมีการตั้งตวัรับอิสระใหม่ เขา้เล่น

แทนได ้

18. Replacement (การเปล่ียนตวัของตวัรับอิสระ) 

 เป็นการเปล่ียนตวัผูเ้ล่นปกติกบัตวัรับอิสระ หรือระหวา่งตวัรับอิสระดว้ยกนั ซ่ึงจะตอ้งใหมี้การส้ินสุด

การเล่นลูกก่อนทุกคร้ังท่ีจะเปล่ียนตวั. 

19. Interfering (การรบกวนการเล่น) 

 การกระทาํใดๆท่ีเป็นการทาํใหเ้กิดการไดเ้ปรียบต่อคูต่่อสู ้หรือการกระทาํใดๆท่ีป้องกนัไม่ใหคู้่ต่อสูเ้ล่น

ลูกบอล 

20. Outside object (ส่ิงกีดขวางภานนอก) 

 ส่ีงกีดขวางหรือบุคคลในขณะท่ีอยูน่อกสนาม หรืออยูใ่กลเ้ขตท่ีกาํหนดในการเล่นลูก โดยการกีดขวางวถีิ

ของลูกบอล เช่น หลอดไฟ เกา้อ้ีผูต้ดัสิน อุปกรณ์ทีว ีโตะ๊ผูบ้นัทึก และเสาขึงตาข่าย ซ่ึงไม่รวมถึงเสาอากาศท่ีเป็น

ส่วนหน่ึงของตาข่าย 

21. Substitution (การเปล่ียนตวั) 

 เป็นการกระทาํท่ีผูเ้ล่นปกติออกจากสนาม และผูเ้ล่นปกติคนอ่ืนเขา้ในสนามแทนผูเ้ล่นท่ีออก 

  

 

 

 

หนังสืออ้างองิ 

Federation Internationale de Volleyball. Official Volleyball Rules 2013-2016. Approved by the 

34rd  FIVB Congress 2014, FIVB, Lausanne, Switzerland. 
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DIAGRAM 1a: COMPETITION / CONTROL AREA

Relevant Rules: 1, 1.4.5, 1.4.6, 4.2.1, 4.2.3.1, 15.4.4, 19.3.2.7, 21.3.2.1, 21.3.3.1, 23.1, 24.1, 25.1, 26.1
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PART 2 - SECTION 3: DIAGRAMS

DIAGRAM 1b: THE PLAYING AREA

Relevant Rules: 1, 1.4, 1.4.2, 1.4.3, 1.4.4, 1.4.5, 1.4.6, 4.2.1, 4.2.3.1, 15.10.1, 19.3.1.4, 19.3.2.7, 21.3.2.1,  
23.1, 24.1, 25.1, 26.1
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DIAGRAM 2: THE PLAYING COURT

Relevant Rules: 1.1, 1.3, 1.3.3, 1.3.4, 1.4.1, 5.2.3.4
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PART 2 - SECTION 3: DIAGRAMS

DIAGRAM 3: DESIGN OF THE NET

Relevant Rules: 2, 2.1.6, 2.2, 2.3, 2.4, 2.5.1, 11.3.1, 11.3.2, 27.2.1.6
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DIAGRAM 4: POSITION OF PLAYERS

Relevant Rules: 7.4, 7.4.3, 7.5, 23.3.2.3a, 24.3.2.2

Fault

Back-row player

Front-row      player

Back-row player

Correct Fault

Back-row player

Front-row playerFront-row player

C

L (G)

R (D)

Correct

R (D)

L (G)

C
Fault

Correct R (D)

L (G)

C

Fault

R (D)CC

L (G)

Example A:

Determination of the positions between 
a front-row player and the corresponding 
back-row player

Example B:

Determination of the positions between  
players of the same row

C (C) = Centre player
R (D) = Right player

L (G) = Left player

C (C)C (C)

C (C)

C (C)
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PART 2 - SECTION 3: DIAGRAMS

DIAGRAM 5a: BALL CROSSING THE VERTICAL PLANE OF THE NET TO THE OPPONENT COURT

Relevant Rules: 2.4, 8.4.3, 8.4.4, 8.4.5, 10.1.1, 10.1.3, 24.3.2.7, 27.2.1.3, 27.2.1.7

=  Fault

=  Correct crossing

Crossing spaceExternal space External space

Lower space
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DIAGRAM 5b: BALL CROSSING THE VERTICAL PLANE OF THE NET TO THE OPPONENT FREE ZONE

Relevant Rules: 10.1.2, 10.1.2.2, 24.3.2.7
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PART 2 - SECTION 3: DIAGRAMS

DIAGRAM 6: COLLECTIVE SCREEN

Relevant Rules: 12.5, 12.5.2, 23.3.2.3a

DIAGRAM 7: COMPLETED BLOCK

Relevant Rule: 14.1.3

= Correct = Fault 

Ball bounces off the netBall above the net Ball lower than 
the top of the net

Ball touches the net
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DIAGRAM 8: BACK ROW PLAYER’S ATTACK

Relevant Rules: 13.2.2, 13.2.3, 23.3.2.3d, 24.3.2.4

A B

C

A B

C

A = Correct
B, C = Fault

A = Correct
B = Fault

A
B

Height of the ball at the moment of the attack-hit

Net

Attack Line

Front Zone

Net

66



PART 2 - SECTION 3: DIAGRAMS

DIAGRAM 9: SANCTION SCALES

Relevant Rules: 16.2, 21.3, 21.4.2

MISCONDUCT SANCTION SCALE

DELAY SANCTION SCALE

CATEGORIES OCCURRENCE OFFENDER SANCTION CARDS CONSEQUENCE

RUDE 
CONDUCT

First Any member Penalty Red A point and service to the 
opponent

Second Same member Expulsion Red + Yellow 
jointly

Player leaves playing area 
and stays in the penalty 
area for the remainder of 
the set

Third Same member Disqualification Red + Yellow 
separately

Player leaves the 
Competition-Control 
Area for the remainder of 
the match

OFFENSIVE 
CONDUCT

First Any member Expulsion Red + Yellow 
jointly

Player leaves the playing 
area and stays in the 
penalty area for the 
remainder of the set

Second Same member Disqualification Red + Yellow 
separately

Player leaves the 
Competition-Control 
Area for the remainder of 
the match

AGGRESSION First Any member Disqualification Red + Yellow 
separately

Player leaves the 
Competition-Control 
Area for the remainder of 
the match

CATEGORIES OCCURRENCE OFFENDER DETERRENT or 
SANCTION

CARDS CONSEQUENCE

DELAY First Any member 
of the team

Delay Warning Hand signal 
No. 25 with 
Yellow card

Prevention – no penalty

Second and 
subsequent

Any member 
of the team

Delay Penalty Hand signal 
No. 25 with 
Red card

A point and service to the 
opponent
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DIAGRAM 10: LOCATION OF REFEREEING CORPS AND THEIR ASSISTANTS

Relevant Rules: 3.3, 23.1, 24.1, 25.1, 26.1, 27.1

  = First Referee

  = Second Referee

S/AS = Scorer/Assistant Scorer

  = Lines Judges (numbers 1-4 or 1-2)

  = Ball Retrievers (numbers 1-6) 

  = Floor Moppers

4 

2 

R2 

R1 

2 

2 

3 6 

1 

1 

1 

R1 

4 

5 

3 
2 

4 

R2 

L 

L 

L 

L 

S
/A

S
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PART 2 - SECTION 3: DIAGRAMS

DIAGRAM 11: REFEREES’ OFFICIAL HAND SIGNALS

1 AUTHORISATION TO SERVE

 Relevant Rules: 12.3, 22.2.1.1

Move the hand to indicate direction of service

2 TEAM TO SERVE

 Relevant Rules: 22.2.3.1, 22.2.3.2, 22.2.3.4

Extend the arm to the side of team that will serve

3 CHANGE OF COURTS

 Relevant Rule: 18.2

Raise the forearms front and back and  
twist them around the body

4 TIME-OUT

 Relevant Rule: 15.4.1

Place the palm of one hand over the fingers of  
the other, held vertically (forming a T) and then  
indicate the requesting team

F

F

FS

FS
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5 SUBSTITUTION

 Relevant Rules: 15.5.1, 15.5.2, 15.8

Circular motion of the forearms around each other

6b MISCONDUCT PENALTY

 Relevant Rules: 21.3.1, 21.6, 23.3.2.2

Show a red card for penalty

6a MISCONDUCT WARNING

 Relevant Rule: 21.1, 21.6

Show a yellow card for warning

7 EXPULSION

 Relevant Rules: 21.3.2, 21.6, 23.3.2.2

Show both cards jointly for expulsion

FS

F

F

F
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PART 2 - SECTION 3: DIAGRAMS

8 DISQUALIFICATION

 Relevant Rules: 21.3.3, 21.6, 23.3.2.2

Show red and yellow cards separately  
for disqualification 

F

9 END OF SET (OR MATCH)

 Relevant Rules: 6.2, 6.3

Cross the forearms in front of the chest, hands open

10 BALL NOT TOSSED OR RELEASED AT THE SERVICE HIT

 Relevant Rule: 12.4.1

Lift the extended arm, the palm of the hand  
facing upwards

11 DELAY IN SERVICE

 Relevant Rule: 12.4.4

Raise eight fingers, spread open

FS

F

F
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13 POSITIONAL OR ROTATIONAL FAULT

 Relevant Rules: 7.5, 7.7, 23.3.2.3a, 24.3.2.2

Make a circular motion with the forefinger

14 BALL “IN”

 Relevant Rule: 8.3

Point the arm and fingers toward the floor

15 BALL “OUT”

 Relevant Rules: 8.4.1, 8.4.2, 8.4.3, 8.4.4, 24.3.2.5, 24.3.2.7

Raise the forearms vertically, hands open,  
palms towards the body

FS

FS

FS

12 BLOCKING FAULT OR SCREENING

 Relevant Rules: 12.5, 12.6.2.3, 14.6.3, 19.3.1.3, 23.3.2.3a, g, 24.3.2.4

Raise both arms vertically, palms forward

FS
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PART 2 - SECTION 3: DIAGRAMS

16 CATCH

 Relevant Rules: 9.2.2, 9.3.3, 23.3.2.3b

Slowly lift the forearm, palm of the hand facing upwards

F

17 DOUBLE CONTACT

 Relevant Rules: 9.3.4, 23.3.2.3b

Raise two fingers, spread open

18 FOUR HITS

 Relevant Rules: 9.3.1, 23.3.2.3b

Raise four fingers, spread open

19 NET TOUCHED BY PLAYER - SERVED BALL FAILS TO PASS TO THE OPPONENT THROUGH CROSSING SPACE

 Relevant Rules: 11.4.4, 12.6.2.1

Indicate the relevant side of the net with the  
corresponding hand

F

FS

FS
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21 ATTACK HIT FAULT

 Relevant Rules:  
 – by a back-row player, by a libero or on the opponent’s service: 
  13.3.3, 13.3.4, 13.3.5, 23.3.2.3d, e, 24.3.2.4
 – on an overhand finger pass by the libero in his/her front zone or its extension:  
  13.3.6

Make a downward motion with the forearm, hand open

22 PENETRATION INTO THE OPPONENT COURT 
 BALL CROSSING THE LOWER SPACE OR 
 THE SERVER TOUCHES THE COURT (END LINE) OR 
 THE PLAYER STEPS OUTSIDE HIS/HER COURT AT THE MOMENT OF THE SERVICE HIT

 Relevant Rules: 8.4.5, 11.2.2, 12.4.3, 23.3.2.3a, f, 24.3.2.1

Point to the center line or to the relevant line

23 DOUBLE FAULT AND REPLAY

 Relevant Rules: 6.1.2.2, 17.2, 22.2.3.4

Raise both thumbs vertically

FS

F

FS

20 REACHING BEYOND THE NET

 Relevant Rules: 11.4.1, 13.3.1, 14.3, 14.6.1, 23.3.2.3c

Place a hand above the net, palm facing downwards

F
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PART 2 - SECTION 3: DIAGRAMS

24 BALL TOUCHED

 Relevant Rules: 23.3.2.3b, 24.2.2

 Brush with the palm of one hand the fingers  
 of the other, held vertically

FS

25 DELAY WARNING / DELAY PENALTY

 Relevant Rules: 15.11.3, 16.2.2, 16.2.3, 23.3.2.2

Cover the wrist with a yellow card (warning)  
and with a red card (penalty)

F
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1 BALL “IN”

 Relevant Rule: 8.3, 27.2.1.1

Point down with flag

L

DIAGRAM 12: LINE JUDGES’ OFFICIAL FLAG SIGNALS

2 BALL “OUT”

 Relevant Rules: 8.4.1, 27.2.1.1

Raise flag vertically

L

3 BALL TOUCHED

 Relevant Rule: 27.2.1.2

Raise flag and touch the top with the palm of the free hand

L

4 CROSSING SPACE FAULTS, BALL TOUCHED AN OUTSIDE OBJECT, OR FOOT FAULT BY ANY PLAYER DURING SERVICE

 Relevant Rules: 8.4.2, 8.4.3, 8.4.4, 12.4.3, 27.2.1.3,  
 27.2.1.4, 27.2.1.6, 27.2.1.7

Wave flag over the head and point to the antenna  
or the respective line

L
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PART 2 - SECTION 3: DIAGRAMS

5 JUDGEMENT IMPOSSIBLE

 Raise and cross both arms and hands in front of the chest

L
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